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~raı Karoııe Prens Poı 
Şubatta görüşecekler 

· ~ 
~,huy:1{/7. (~.A.) - Kral Karo1'ün yakın· 
~ Cİ'fa r ıhtı~le Yugoslav • Rumen hu· 
~bir rında Naıp Prens Pol ile buluşacağı 
~t 2 Ş~Cınbadan teyit edilmektedir. Bu mü
"'Cll tonre atta Belgratta aktedilecek olan Bal. 

ransmdan evvel yapılacaktır. 

ffERYERDE 

er!~ 18 lk incikanun 1940 

Danimarkanın ·en büyük 
vapuru battı 

Bedin, 17 (A.A.) - Denimarkanın en bü· 
yük vapuru olan Denmark ismindeki sarnıçlı 
vapurun bir infilak neticesinde battığı haber 
v erilmektedir. Vapura 14.500 ton petrol y ükle
tilmiş idi. Mür~ttebatmı teşkil eden 40 kişi 
kurtarılmı;tı r. 
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Millet Meclisinin düiıkü celsesinde ovye l kıta ları Ladoıca 
ı;,_zeleden z;;a~--g"B;inlire· gölü şimalinde çekiliyor 

~ '!l<ı,.dzm kanun.u kabul edildi 
llıilş'*'ekıu d i y or iki: 

Alman yanın 
ede r e ~< 

Finlandiya elçıliğ i ticaret ataşesi ishf a 
ordusuna gönüllü kaydedildi t 

ııtl 

Erı:incandan çık mış olanların tekrar oraya gön. 
derilmeler i için bütün tedbirleri almak üzereyiz 

ııı Mi Ilı bir Anasız ve babasız kalmış çocuk-
~ı~~.~~~~!!~!~i~s lorı h ükOmeı himayes;ne alacak 
~ıı \\'il Hn';i\ ckili Çember- Ani.ara, 17 lA.A.ı - B. M. Mecliııl 2200 ki§lnln oeleaiy•mın cıı.m1:g. ıle 
1~ Ilı.ite) nı U~aıııarnsıııdıı hc.r· bugUn Şrmseddln GUnaltaym ba~kan. geçindiğini llAve eyleml~Ur. 
~lı;ıt ' U:Llyct hakkında tığında toplanarnk ruznamcnlnde bu· Muhiddin Baha Pa.rsm bu beyana. 
it il ~I.' ' 1tt'irkcn nıcnılt'kctJ- tunnn maddeleri müzakere ve ){abu tını takiben kUrelyc gelen B~vckll 
olJI'-.. c; l'tliiPl • '>] 1 d 0 ti ki ~~ "'"'tılıt . " zc zc o ' c su eyleml§tlr. Dr. Relik Saydam a demı;ı r · : 
tıı'- lur)\ıı .do1nrısil le yeni· "Arkada§lıır Klrmastide seylttp ol· 
l.::ıı !;ıı ,. l ıı~ıllctini minnettar Erzlncanda ''e Erzincan )·er s:ırsm dHğu zaman doğrudan cloRTUY& Kızıl. 
~~1.'l~ı· l:i11J:lcr sô~ lcdJ. fC'lil . tıeından mUtee.!!Slr olan mıntnkRda ayın bir mUfctti~I ile ıwoo lirayı ben
i\ t Hnıa· ~ ~ nruıııı ulıuaı.. ü.ıc· zarar g örnlerc yaprlııcak yardıma alt deniz on beş gUn evvel oraya gönder· 
~ l'ıt 'e 

1
lo kıu..ınr ~öııclcl'ilt•n kanun IAylhnııının mllzakcrcsJ cııııa. mlştım. Bu nk yardım meselesi ıcıı. 

1 '1t\~l;i) auan hn~kn ynı·(}ı. aında .ı;öz alan Muhiddin Baha Par~ Oradan hrnUz bir rapor almadım. 
~4.rı e.JUc<·oğhıi lllhc cttt. (Bursa) bu k.ıııun hU kllmlerlnln Bur. Alırımk bu mesele UT.erinde de !Azım 
~ ltı-e ,.:0~ra 'l.'ürldyc llo İn- en. havallıılndo ve diğer yerlerde l!CY· grlen tedbirleri alacağımızı ve lcabc 
~ ~ Ülııa }; ran a arn~ıncla l ' n· IApt&n mOtcessfr olanlara da teşmil den bUtUn yardımların yapılacağını 
ıı11 !1 -~anan son iktıı.adi \ 'C edilmesini istemiş \•c bu mıntaka'arda tabii ~öıUrsllnUz. Ayni zamanda lh. 

~ t~e llıı\ hakkm<la rakam su bruıkınının sebebiyet Yerdiği ı:a- Uyaçları merkezden de nnzarı d1klm. 
t~l~llhte~ilon mnliımnt \'Crdl. rarları ve tahr:lbatmı anıatara.k bu te almmı~ ve ieabeden yardım yapıl· 
lı~lt ll.l.rı '.Ilı İngiliz hUkfıınct yüzden b irçok va.tandaşm yardtma mıııtır. Bunu arzetmck isterim. 
'litıb ~\ erdiği bu nıalfııuat muhtaç l<&ldığtnı y.alnız Klrmıuıtlpe (Devamı 5 incide) 
tııt eıı hıatıdanberl :ıihinleı..ıc 
ı 1 'a~~el'· cliiğünı tc.kll eden 

tcıq lilJati tı aydınlatmış olmıı-
J llııtJ 1~ clcldcn mcınmınl· 

l~lı; llgııt(!~ bir hı d sedll'. 
~iJw lıal'rı c \ 'C li'J'an aımı go. 
tı-·~ Ola Jtı.aızcrucsi. altuı 'cya 
h~~~llk 1'\irklyeyo '\'Crme
l~tı~b. ~ cttiklcıi şeylerin 
~;~ 11 hıninen 60 milyon 
tcı~et h t'l\ ~nı buluyoı·; bu 
~le 3~ llgunkii milli pıu-n· 
~ lıJı-O • 400 mHpm nrıı
l~1. leket1ı ~Ynıct denıektiı-. 
ı ~°'Ilı h Uızın mevcut ı;en·et· 
~ ııta11 ~r\'>tcn inzimam ede
~-- lhtı 'U kıymet. milli nıü
~'1e b l'lltlnı·rın ızı temin et· 
~ ~~lıılıl~'ltber ikt rslldi \ 'C mali 

A fıthl tıo&<t nsındıın da bü· 
l\•liııl!tı 1 ohıcaı~tır. 

)e,.~ tlQ et nrnsındıı naznri o
ıı .. Juıq luktaıı dnh~ hol bir 

ır 't '- · · tır. r ı 
\ı ''l.İJ·le ' ... il rnt l.ıu dostlu· 
~ti! ~lt> ltı.1,; ınilyonlıtt· ile 
.. lıı, 1 billı· maddi kıym ... t 
'I IJ 1\ lllı}J 1 ı11 1U t. •ııe ı uncuk tııri· 
~ ı ~ile .. ııa znmnnlnrıııdn tc
~!lıı ~ Oııun için Jnglltcl'e 

tıııı. 111
11 Tiiı·ktyC)'C karsı 

l\~ıt "' l l'ı·ı 1 ... 't 1( clh 111 ~ nı'dun bu· 
ıı'ıı~ıu1 :!• Yn7.iyetinde Tiirk 
1~f· ın 11 

• he~ uelınilcl kıy· 
\~l'llcbni~h hir ülı.;ü olnrnk 

·ı 1\1. ·h· "'la. • 
l~~ ltıarı'ı°1 tını·ntor)uk de\'rin· 
·~ .. 1 tıa. et 1 

<lc:l \'letJ btrı·ok dctn 
~ evı • 'lil llt;;rn· l'tlcrinden nıilyoıı· 
~0rıııı.., ~ ctnuşttr. .Faknt o 
'"ııY isr snrleco J~ı.nuhnldnkl 
1 h arını· \~ "''tlıı.1 ıııru nrtrnn,..ınn 
~~ 'Jı1~1el1~':tır. Un borı:ların 
tij~I ~"k 1 altın ile ödemek 

• "1tıı:ı:1111 le t iııln onıuzl nr111n 
•lıt !>lir. 

ı~ıt llc•ra ı 
~ .. 'l lllı ııgiltcrc ,.o Pı-an . 

F 
Yeniden· 12 milyon 
frank vardım yapıyor 
Reısicunıhur Albert Lebrun'un riya 

setınde bir komite kuruldu 
Ankara, 17 (A.A.) - Aldığı· 

mız malumata nazaran, Anadolu 
felaketzedelerine yardım topla. 
mak üzere Fransı z Reisicumhuru 
B. Albcrt Lebrun'un riyasetin:iC' 
Fas sultanı. Tunus beyi ve Fran. 
sız imparatorluğuna mensup bir
çok yüksek zevatın iştirakiyle 
yüksek bir komi te teşekkül etmi~ 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Fransız hüku. 
meti evvelce vapmıs olduğu be~ 
milyon Franklık \'ardıma ilave· 
ten yeniden ı O ita 12 milyon 
frank arasında bir yardımda bu. 
Junmağa karar vermiştir. 

Dost ve müttefik Fransanın 

ve onun yüksek Reisinin, Türki
yenin bilyük felll.keti karşısındaki 
bu alicenap hareketleri, bütün 
Türkiye muhitlerinde çok derin 
intibalar uyandırmış ve büyük 
hassasiyet ve minnettarlıkla kar. 
şılanmıştır. 

Londra, 17 (A.A ,) - Türk • 
ingiliz vardım komitesinin reisi 
Lord Llovd tarafından radyooa 
yapılan hitabe üzerine, Saint • 
Thnmas hastahanesine binlerce 
paket gelmiştir. Bunlar Türkiye. 
yt sevkedilecektir. 

B. Rüştü Aras, irııalat topla· 
nıava memur olanlara teşekkür 
etmiştir. 

Gedikli erbaşların ma
aşları hakkında ıayiha 

~ :1rıe ~~ltıı ımrn J nı· 'c cşyn· 
ı.)1ı .. ~•ııll. ~~ı.~~esı,z Türk nıllletJ M e c ı ı·s ,·n 
"'lıt l'aı. ,.. 0 nrak kıı:rdctU· 
l~t;11ltı 1nt 'l'üı•k nıillctl lııı 
"'t .. ,_ ıı t , tı ıı ile dc(:ll kftğı t 

bugünkü toplan· 1 

tısında <1Örüşj;/ecek ı "<1; .ıı e ,·c k 1 ' e J; illa • cc t r. 1•'M:ln o . 
i'ı "ıı.ıı ~a C:klr olnn lıı,ı.:flt<-re 
ijt~'e11ı e or•<.:Jnrmııza m ııkn-

1!!..- 11~ecıe~ck bu ıınl'nlar Ot• 
ı-.."il .. •• tüt .. 
""~t ı;ı (;"\. un , kuru \'Cmls 

lj •ı-. ı >ı lhrncnt ınniı rı lı; 
"' llıı:ı ~ ~llt ı.. <!k isu 
t~4ıı •tiikitıtı roruz ki. Cıııııhu. 
'1~ 1ttııı.n CtJn in İngiltere \ 'C 

'11ttı;ı l}tı laıltığı 1 tikrn~. lın
tııt ~~ at ıueınıC'ketiere ' l'iirk 
'l"ıı it llh~rrı~~ c n llln nıii!-itc-

ııı1. 1il~\.tn ·1 ' ~•·!-:; nıııı,n,•cic in 
· ılr 1 ı-. · 'tı.ııı 'c l'ı ·n ":'C',\ ' ı ı> ,. ılılfr; i n . 

l '~ı ~e1 1 l' 1 
11 ız <lostınrmııl' 

' 41'.t ( l' , ,... • i 1 
\ tılt Ilı il 1 ot J'CC C' il nJn 
~':ttı'tı lıl'~f('li r ihrncat ınnl · 
~ t 1'l;;l<ı<Jh• cl\nl JIC';-lıı olnrnk 

l'l.;: • 
llJll} t 

c 1 lc:tıı yııpllncak ı~ 

~ 

Çavuş 1 O, Ustçavuş ı 5, tsaşçavuş 20, Ba~ 
Gedıklı 25 lira asli maaş alacak \ 

- - ----------- Aııknra, 17 (Hu ·usi) - t. c· 
ınndcnlerlni iı;;letmck, t oprnk- dikli erbaşların maaşlarınııı 1 
lnl'lnı ckm<>k, ı kün old uf;u te\·hit ,.c tcadllIU hakkındakı 
kaılal' her ı-.cno Jnzln htihı-.a lt'ıylha cncUınenl erdcn geçer •l; 
latta hulııırnı·nk rlost , ·c mii t- Meclis ruznamcslne alınmıştır. 
tetik nırmlch~tl<'l'lll'll nlrnan rnrın görll şUlecektlr. 
kıyınct h•rJ ınnl ile ii<l <'mckt ir. 

Tii ı·k mlllet lniu tnrih lrulc m.. Lflylhnnın aldığı son şekil' 
ı lcfn ~iıriilcn hu ınuurtnklyet · gör e, aslt maaş olarak çavqş, 
ten •lolııyı Cumhu ı•iyct H iikii 1 O, Ust ~anış 15, başça\·uş :rn, 
lllf'finl \'e Cum huriyc>t llarid ba~gedikli 25 lira alacaklnr-
Y<'sln1 tnk<llr T<' tf'hrik ~tm cl;: dır. Terfi içln asgari mtlddc~ 
hblııı lı;ln mi lli \<' , ıc-dnııi hlr he r 1·1lth<'cll' rrnr~ler s ene oln" 
\ıızif,'d ir caktır. (Devamı 5 incide) 

Fin 

Ameri~~ Finlere 25 milyon dolar verecek 

Eir 1'in aslfrrl nfşrı11 rılır,mr '(Yazısı 5 incide)' 

şeb ·mizde şid
detli bir zelzele oldu 
lnebo.lu, izrlıit ve Kastamonuda 

da sarsıntılar hissedildi 

.. 

İstanbul, 17 (A.A.) - Kan· 
dilli rasathanesinden: 

Bugün saat 15 i 28 dakika 40 
saniye geçe şiddetli bir hareketi • 
arz kaydedilmiştir. 

İZM1TTE 1 ren hafif bir zelzele kaydedilmiş. 
lzmit, 17 (A.A.) - Bugün sa. tir. Hasar yoktur. • ' 

at 15.52 de İzmitte bir saniye sü- • (Devamı S incüJş) 

Merkez üstü 1stanbuldan 11 
bin y üz klı.ns. resafc:dc olduğu 
tahmin edilmektedir. 

1ZMİRDE 

İzmir, 17 (A.A.) -' E vvelki 
gece 22.30 ıda Menemende gürül
tü ile karışık ve üç saniye devam 
eden bir zelzele olmuştur. Saat 
17 .30 da da Bergamada yine üç 
saniye süren bir harcketiarz his. 
sedilmiştir. 

Belçika hududunda 70 
Alman fı ~kas ı varm !ş 

Holanda hududunda ıse 18 fırka 
(Yazısı 5 incide) 

Kız mektepleri arasınaa aü~kü voleybol müsabakaları 

DUnkii ııo1eybo1 uı~akalarm Cla Kcmatıu - Camlıca liseleri (Yazısı 4 Uncu rahifedeJ 
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Fikir ve Sanat: 

Edebiyatta moda 
ve değişmiyen zevk 

~~~~~----·~ 

• 
1 Almanların. 

San'at "ebediyi, insan karakte. 
rini, &ğişmeyeni arar" muhak
kak bu hükümde bir hakikat ta· 
rafı vardır. 

Danimar~<ah 
seyyah ınahkemede 
Dün dört şahit dinlendi 

Bir kaç ay evvel memleketi -
mizc tw·ist srfatilc gelerek bir 
çok kimseleri: 

Dün gelen felAket_zedeler Yumurta ıhracatı- felaketzedeleri 
P- ~~~ artıyor . . ' yardımı , 
Ro dan 6 agon lJO 20 Ye??1 _n· karerla kırlı f,1 

manya V , 1 yumurtalar da ihraç Yazan: Hikmet 
Q kereste gönderildi edilecek i ngilte~e, Ame~' 

Va Q 0 İtalya. ve 1l' un.anısı.ana ~- . ~ Belçıka ve kil~ 

San'atı kemalden, kemali ebedi, 
değişmez varlıktan ayırmaya im
kftn olmadığına göre san'at ese. 
riride zamana, mekana hükmeden 
bir ilfilıi kudret tasavvur etme. 
mek mümkün değildir. Fakat biz 
bu hükmü sadece kafalarnmzda 
tasarlanz. Eserler ve tan'atkarla
rın ruh ilemine daldığımız zaman 
bu dü ünce ile eserler arasında 
büyük tezadlar göze çarpar. Ka
falarnnızdaki hüki:"l:nler adeta bi. 
zi aldatan. ömrümüzü tebah e
den birer v5.himeden başka bir 
"ey değildir. 

- Sizi beynelmilel gazeteci
lik cemiyetine aza yazacağım ... 
dıye dolandıran Danimar~alr 
Nort ~"'orth'un muha.kcmcsıne 
diln sekizinci asliye ce7.a mah
kemesinde başlanılmıştır. 

Dlin akşama kadar Kızılay Dün gece Romanyııdan 6 va. mw-ıa ıhracatıınız gıtt.ikçe art. ı dı~cr A~rupa devl~tle wl 
veznelerine yatırılan para.nm gon ~n._ 20 va~on da kereste tHa1u:.uc.ıır. lhracatı ycııi kuı·wu.n can felaketzedelerın~ıııaı' 
miktarı 17,868 lira 17 kuruşa gelmıştir. Bun~an başkn ~ - llıracat liirliğı ıoarc etmege • yardımlar aruında . ~ oıı 
baliğ olmuştur. manvadan da ıki . sandık ılaç başlamı§tır. l< ıyatlarda da yu1<. Haçının.~ ta~e il. ·ııi 

Dün yeniden 40 felaketzede gclmi~tir. Yunanıstanda te~er. seklık vnrdır. . dolusu ılaç gonderdığt 

Dolandırılanlar arasında bu. 
lunan dört kişi mahkemeye ça. -
.ğırılmışlar; hepsi de suçlunun 
guyn bir mecmua çıkaracağmı, 
kendilerini beynelmilel matbU
at klübüne aza yazdırarak tram 
vaylnrda, vapurlarda bedava 
seyahat etmeleı ini te.ınin ede ~ 
ccğini söyleyerek. do!andırıl -
dıklarım ~.nlatmışlardır. 

g-clmiş, bunlar Kadıköyde tutu. ru edılecek paralnrla battanıye Dığer taraftan haber aldığı . yoruz.. . • -rf 
lan evlere yerleştirilmişlP.rdir. alınncaktır. .. 1 1 k u d Bu ıliçlan getiren tar7~,. 
Vali mua\"İ.1'İ Haluk Nihat Pe • . Robert kollej direktörü Ve.1 • mıza gore. 1a:ı:ıç meme e er .e~ ce Bulgaristanda ba"3 
peyi dün sabah Fatihte tutulan ter Erz.incana gitmişti. Bir kaç gel~c~k sıp~ışl:r. aynen ycnn-

1 
doJayısiyle inmeğe mecb~.:ıe 

evlere ynrlı>c:tı.r' ilen f 0 laket7..t?de. ..:ı- .. kadar cehrimize dönerek getırılecek -.e kırli yunıurtala • S::mr:ı ilarlar trenle .:ebrıtıı"' 
" - " ı:;wıv " d "' · l"" • ltında Hı :: ' ,_,·~J" '<len 

Jerin vaziyetlerini mahallerine Aın<:rikava gidecek. oradl\ hal. rm a iil.~ 1 namı a. • tirilerek Kızıl Ay tanPS!""'" ~ ~ 
«itıerek t·•k'k ı:tm i1 . felaketzede- k:ı g-iirdüklerini :ınlatarnk te. r~cm~ mıısaade. .olunacaktır. , Hm alınmış. • ,,..p ~ bır 

Ebediyet arzusu yanında biran 
için ebediyet hissini veren, fakat 
ı:arlrk devinin üstünde kısa bir 

.. aman sonra mikroskopik cüce
ler halini alan eserler etrafımızı 
kaplar. 

;~ lıallerinden memnuniyet bcrrı1:.\ta t"şvik edecektir. Ş:mdıyc kadar kırlı yumurta - Son seneler içinde ~~ ~~ 1 
Ya 

be) t wııı~Jerdır. ların ne şekilde olursa olsun ih. ı dan yola çıkan ''her şey''"·;. ~ qın 

Nasıl oluyor da mikroskopik 
bir cilce kendisine bir dev yavru· 
su heybetini veriyor. Nasıl oluyor 
da mikroskopik cüce devin haya. 
letini sırtına bir üniforma gibi 
geçiriyor? 

Nort Forth, üzerinde J!aı.cte. 
ci olduğuna dnir bulunan hUvi
yet varakasını kendisi tanzim 
ettiğini sövlemiş ve tahkikat so. 
nunda nnlaşıldığı gibi Yüksek. 
kaldırımda bir matbaada bastrr. 
dığmı inkar etmiştir. 

Muhakeme şahit celbi için 
kalmıştır. Zaman olur ki moda "ebedi. 

yet" in yerini zapteder gibi olur. 
işte o zaman mikros.kopik cüce
nin dev makyajını yapması için 
etref saat gehnigtir. 

Modanın kudreti kendisinin 
büyük hayat karakterleri içinlde 
küçük, minimini bir anı tesbit 
edCt'ek onu devamlı, beşeri bir 
şey gibi gösterebilmesidir. Tarih 
boyunca sanata ıırusallat olan ve 
nice, nice sanatkarın, sanat ese. 
rinin başım yiyen moda olmuş. 
tur. 

Moda cereyan, moda zevk, mo. 
da g8ril§ deniz üstüne çıkan ba
lıklar gibidir. Göz onlan ebedi
yet deni.zinde kısa bir an için 
seyrcdebi.Ur, sonra dalarlar: um. 
mana karışırlar, kaybolurlar. 

Sanatın iç tarafı, ruh cephesi 
sosyetenin hayatında büyük ka. 
visler resmettiği ve hayatın uf. 
!,unda kaJdığı müddetçe yaşar. 
Kısa zamanlara mUnhasır olan 
gdril§ler, duyuşlar biribirini unut· 
turan tenevviller içinde kay· 
~tmaya mahkumdur. 

Sanatın kaybolmıyan, uzun 
devreler yqayan eserleri ancak 
büyillc ibeşcri hatlan kavrayan, 
büyiik bcşcrl karakterleri kalın 
çizgilerle işaret edenleridir. 

Bu hatlar arasında vakıa henüz 
tamamen beşeriyete mal olan, bil-. 
tün insanlığı kavrayan çizgiler 
mevcut değildir. 

Nihayet ·bir sosyete, yahut bir 
medeniyet dairesi içindekileri 
kaplayan karakterler, psiko - sos
yal unsurlar vardır. ~kspirin 
Otcllosu, modern dünyanın kıs. 
kançlığmldan bir par~adır. Şc'ks. 
pirden önceki dilnyada. mesela 
millet haline ginneyen, feödali. 
tenin çemberi içindeki alemde 
lcrskançlık OtenonWl' riıhundaki 
ıibi akisler bırakmanuştır. 

Vcnedik tacirindeki adalet his· 
aiııi anlayış ancak modern ccıni
~tin fikrine uygundur. Molyer. 
deki ''Hasis" tipi bir devrin ka
rakteridir. Bunun içindir ki bu 
iki sanat adamı tbizleriçin ebediye 
benzeyen vasıflarla y;adedilmek. 
tedirler. Çünkü bu iki adam da 
doğmakta olan bir devri geniş 
hatlariyle çi%ınişlcrdir. Bu devir, 
AVrupa:nm feodaliteden çrkarak 
mı11et haline girişidir. 

--0--

Bir doktor hakkında 
bernet kararı verildi 
lstepan kızı Ynrçenik'in üç 

nyltk çocuğunu dUşürmck iizc_ 
re ameliyat yaparak öllimüne 
sebep olan doktor Legofet ile 
ölen kızın nişanlısı ve doktorun 
suç ortağı Karabetin birinci a... 
ğır ceza mahkemesinde görUlen 
muhakemeleri dUn bitirilmiş, 
her iki maznun da beraet etti. 
rilmişlcrdir. Mahkeme. verdiği 
kararda. mütehassıs olarak mü_ 
raca.at ettiği doktor Tevfik Rem 
zinin raporuna dayanmıştır. 

-o--
Bir mevkuf tahliye 

edildi 
Bir suçtan dolnyı getirildiği 

Galat& merkezinde polis Ha.kkL 
yı döven ve polis Hilmiyi de tah. 
kir eden Şcmsct.tinin dün asli. 
ye altıncı ceza mnhkemesindP 
yapılan muhakemesi sonun<'~ ı 
tahliyesine karar verilmiştir. \ 

Şemsettin dört aydanberi 
mevkuf bulunuyordu. Dinte.n.i. 
len şahitler, kendisinin o gece 
sarhoş bir halde bulunduğunu 
ve önUne gelen polise küfürler 
savurduğunu söylemişlerdir. 

Muhakeme karar verilmek ü. 
wre başka -bir gline bırakılmış. 
tır. 

--0---

Sokak ortasında adam 
bıçaklayan kntil 

Tophane dikim evinde çnlı -
şan memleketlisi Aliyi arala . 
rnıdaki bir m<!scle yüzünden 
Galat.ada. sokak ortasında bı -
saklıynrnk öldUrcn katil Şilk • 
rUnUn dün ikinci ağır ceza mah
mesindc muhakemesine başla • 
nılmı§tır. 

Poliste ve hfı.kim buzunda her 
şeyi itiraf eden katil, dünkü 
muhakemesinde: 

"- Poliste tazyik gördilğüm 
için kabul etmeğe mecbur ol -
duın. Fakat hiç bir şeyden ha.. 
berim yok.,, demiştir. 

Muhakeme şahitleri dinlemek 
üzere duııı.srnayı başka bir gü.. 
ne bı:rakmrşt.Ir. 

Yirmi yıl evvelki V alat 
........ ••• -=•••www -
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ihtikar yapanlar 
haklan da 

Altın fiyatmm yükselme.sini ileri 
sürerek JbUkA.r yapan tüccarlar hak
kında ıcnı. olunan tahkikat neUce.!l:ıl· 
de yükselen tlyaUarla aıtun mesele.. 
sının alAkadar olmadığı anlqılı:nrı. 

§ehrlınlzde iki §irkctln ihUkAr yap
tıklıın tczahllr etmııUr. SUraUe ce
zalandırılmaları maliye nczareUnden 
talep cdtlmtıUr. 

Vilayet ve kaza 
itibariyle 

Memlekette yapı-
1 lan teberrular 

Ankara, 17 (A.A.) - 13 K.a. 
nunu~ni 1940 cumartesi akıa
mma kadar milli yarıdım komitesi 
namına Kızılay umumi merkezi 
veznesine yatırılan ve mlifredatl 
1 ili ı 5 numaralı Kızılay listele. 
riyle ilin edllen nakdi yardımm 
vilSyet ve kara itibariyle yekun
lannı gösterir cetveli vcriyoTU%: 

Listeler yekl1nu: Adet 15 

Kar tipisi dindi 
Limanlarda biriken mal 

lar için bir vapur 
gönderildi 

Ko.r:ulcniı sablllerindc ve 
hllhıu:ıoa lncholu civarında hU· 
kllm silren şiddetli lrnr tipisi 
durmuş, \'apurlar muntnıam 
seferlerine bnşlamışlnrdır. 

Zonguldnkta bulunan An
talya vapurlylc, lnebolu<la kal· 
mış olan GUııeysu vapuru dUn 
llmanımmı gelmişlerdir. 

Umumi merkez: 

Lira 

Geçcnkl fırtına yilzUnden 
15 gtin biç bir vapurun uğraya
madığı lnobolu limanında kUl
Jlyetll miktar.da ihracat eşyası 

K. blrtkmiştlr. Denh;yolları idare
si bunları nakletmek Uzore hu
eusl bir va.pur gönderecokUr. 

t.772.705 06 

Dahil 
Hariç 

YekQ.n 

566.325 41 
180.386 87 

746.712 28 

Alyonkarahi"8r vilayeti: 
Merkez 7.491 70 
Bolvadin 2.317 51 
Dinar 850 
EmiTdağ 3.574 5g 
Sandıklr 740 SO 

Ye'kün 

Ankara vil1yeti: 
Merkez 
Ayaş 
Beypazarı 

Çubuk 
Haymana 
KeM<ln 
Kızılcahamam 
Nallıhan 
Polatlı 

Yekun 

Antalya vilay~ti: 
Merkez 

Akseki 
Elmalı 
Fenike 
Korkuteli 

YckCln 

Aydın vilayeti: 

14.974 29 

84.386 05 
ı.900 
5.000 

660 38 
1.042 54 
1.020 
ı.soo 
2.136 14 
2.808 01 

lOl.454 02 

9.600 
400 

1.045 
700 
600 

lı.345 

Y okaul çocuklara 
yardım 

Yoksul çocuklara yardmı bir
liği kongre:5i bu.gün saat birde 
Partide Parti başkanı Tevfik 
Fikret Sıla.ym başkanlığında ya. 
pılacaktlr. Bu toplanbda kua.:.: 
\arda kurulan yo.rdı:aı ccmi~t. 
terinin birinci Ye iki.nçi reisleri 
bulunacaktır. 

----0---

Dün sabahki sis 
Dün aaba.h limanı.mu.da kesif 

bir sis olmuş. bilhassa. Adalar 
ile Anadolu !\ahllind~ ilk va _ 
pur]ar KöprUyc geç gelebilmiş.. 
terdir. Sis bilhassa Marmarada 
kesif olmuştur. 

--o---
Bayram tarifeleri 

Denizyoıtarı, Şirketi Hayri _ 
ye, tramvay ve cliğer nakliye 
vasıtası idareleri bavram gün. 
leri iç.in hususi tarifeler hazır
lamaktadır. Bütün nakliye vn. 

• srta.la.n dört gUnlUk bayramda. 
pazar gününe mah•nııı tarife -
leri tatbik edeceklerdir. 

Tırhan gel~yor 
Alan.ya civarında kara.va o • 

turaralt kurtarılan Tırhan va
t>uru bugün Iima.nmuz.a. hareket 
edecektir. Vapurun yaraları çl. 

Merkez 
&ı:doğan 
Nazilli 
Söke 

14.276 
699 

3.775 
3.900 84 mento ile muvakkat su~te ka • 

Yekiın 
Balıkeair viıa,..ti: 
Merkez 
Ayvalık 
Banldınna 
Burhaniye 
Sındırgı 
Susurluk 
Gönen 

Yekun 
Bilecik vili.,eti~ 
Merkez 
Bozöyük 
S8ğüt 

Yeldin 
Binıöl vil&yeti: 

22.650 84 

12.500 
8.900 
4.100 
2.000 
1.000 

80 
ı.ıso 

29.730 

1.500 
4.200 
ı.200 

6.900 

1.400 

pa.t.ılnuştır. 

Yeni§Chir 

YekUrı 
Çanakkale wa1eti: 
Merkez 
Biga 
Ezine 
Lapseki 

Yek\ın 
Çankın vilayeti: 
Merkez 
İl gaz 

YekCtn 
Çoruh vilayeti: 
Hopa 

616 40 

32.118 17 

8.000 
2.885 
2.587 

592 

14.164 25 

4.800 
500 

5.300 

1.688 35 

racma mfümadc olunm.uyord_u. ı kes" in bir kere suıgıtl · • ~tdiy 
Yalr..ız A\'rupaya göndenlc. ' konaklamaıo an'ane halioe · e bir 

cek ki_rli yumu:,ta\ar. kirli yu· ı ol<iuğu için ilaçlar, Bul~ ~i~i 
murta ı<ıt~yen m~ış.terılere sev - da keyfi olarak alrkontır ,~ g 
kedıl~ktır. Bu. ıı)ı sıkı suı:ette ı yine garipsemezdik. _, t ~a 
kontrol etmek üzere tcdbırlcr Ancak şurası mubak~ ~ b· ~ııı 
alı !\c::ı.ktır. . manlar bu jestleriyle yilı.-st 'i rj 

Bu kararLı yu~ur:ta _ıhraca.tı. r'4lni hislerini _ her §e.~ ~ 0ıtk 
mızın ~ok art.a~JÇ Uroıt olun •

1 

men _ kaybetmekten 5'P-;. \ lız 
m:;ı.ktadı~. Esk.ıden senede lO millrl olduklarmr ilin e~ 
mılyon lıralık ıhracs:ıt yanılır - 1 la Ve kendileri 
ken kirli yumurtnlnrm ihracı unuyor ~ta ., ik n •• 
katedildikten sonra bu miktar 1 mete ~ ~ e ~re\C 
2 milyon:ı wı hattlı daha ziyade hımmet ctmeğe ~etiş . 
düşmüştü pek maruf olan bir beytl 

· ve hUkUmden ta.manıiyle 

istimlak işleri 
ılerhyor 

müş oluyor. . 
Kendileri "muhtacı ıı., 

dtrken, maruf beytimiz! bl 
faf şeklinde kul\Ianmağl ~ 
dan bile geçirmeyiz. ~ 
kastettiği.mil: mana ıudııf ı1" 

Beyazıtta &ıra dükkan· man.lar. bugiin kendi y~t 
lar tarihe kan§mak 1 yaralarmı aarmağa, kend 

delerinin sıhhatlerini ıadef. 
Üzere bur bir vaziyetteyken. lJ 

Belediye istimlak işleri hay_ yerinden kaşatılrnış haliı1 
li ilerlemiştir. Son günlerde 30 den "kimya" der~esinde 
parça binanın istimlA.k muame. lenmiş Utçlanndan bir ın 

lesi tamamlanmı§tır. Bunlar bize ayınp gö.~crıni§lC~~~ 
Beyazıt.ta sıra dükkfuılarla E .. Kızıl Haçma bir de bfıv 
minönünde mcsçidin yanında .. şeklrilr! 
ki dükkaruardir. • * • 

Diğer taraftan Sirk~de i§a: 1 Bulgariatanın 
ret rrıemuruntm kötesbıdekı 
~rbet i dUkkfı.nı ile yanmdaki utangaçlığı 
han ve dükkanların da beledi • B 1 . dedim cı~ 111 
yece istimlfilrine karar. veri.hiı.Lş.. u garıatan ~ 
tir. Bunla.rm da muamelesi bit. ma yine o ko:n•u ~-
tikten sonra buralan da yıkıla. ketin &!kanlar için .eı' t 
cak, meydana çıkacak sa.ha as.. takip ettiği münzevi .ıyas;, 
falt yapılacn.ktır. rıma geldi. Balkan 1tt!f~~v 

Bundan başka Bcşikt4Şta let1crlnin yeniden yap~r 
Barbaros türbesinin etrafı da toplantm dolı>.yısiyle t~ 
kısa bir zamanda açılacaktır. şilnilyonız: Şu BulgaristP' 

Bel}iktaş kaymakamlık bina- şumuz acaba ne zamarı ~ 
sının yıkılması da milzayedeye lttüaıdnda kendini bck1e1 
konınuştur. Binadaki eşyalar rlni alacaktır? 
bayram günlerinde boşaltıl:ıca.k, Evet kendisini beldeye!' 
bayrnnım beşinci gfuıil de bin:ı. ni ... H~ de zev:<le, dab' 
nı_:ı vtk.ılma_s~~w. ba."'l~a.~ak!ır. bir r.1uhabbet ve emn\ye_tıe,ı 
Tur'Qcnın bıtışıgındekı dükkan. };ını•uş olan yerini... 11ıtı"1 
l:ırm yıkılması da bu ayın 26 gariıtan da bu yeri aı~, 
ncı gfuıü ihale edilecektir. yor. Fakat ncyleyellı:n ~ ,. 

-o-- d1n bir ker~ "red" veya ~ 
Çöp sandıkları muallak kılmak" cevabı 'fi' 

yenilenecek bulundu. Bu cevabın .;ctı ııf 
reket etmekten ~deta aılcJ ~ 

Belediye sokaklardaki çöp Bulgarl~tan komşU11'1ıı ~ 
sandıklannt yenilemeye karar hali, birim namlı şairler\ eti" 
vermiştir. Yeni sandıklann l~l "Şeybulisllm Yahya gferı 
galvaniı.li. tekerlekleri lastikli tasviriyle ''canımıza ya.lOfl I 
olacak, bu Rruldıklar çöple do • . .. 
lunca muavven zamanlarda _.._ maktayken, göğsümuı:ı,i)1 

.J .J co~ maktan utanan bir ~vıs·· 
çe<:ek olan çöp kamyonlarının 
arkasına. takılarak çöp iskele • dırmaktadır. . ıe ı 
terine götürülerek boşaU.tlacak. Ş~ir, bu vaziyeti toY J 
lır. Bütçede bu iş için mevcut etmış: ~ ~ r 
10 bin lira tahsisat yakında sar. Gerçi eylu o peri ıineY• ~ ., 

folu.nacaktı~ Haberi yok ki ...,m c:snrll'; 'I ~i 
Tramvay ücretleri ~ '~r 
değişiyor mu? Pratik olmalı... fil~ 

Tramvav ücretlerinde yakın_ Yer ıarıınbıında ;ıı' ~t 
da bir değişiklik yapılacaktır. subayların aileJet 
Kısa mesafelerdeki ücretlerdekt ı 
küçUk farklar azaltılacak, uzak Tebllt: ""'14'_J 
mesafelerdeki Ucretlere bir mile Yer aanımtıamda ö1eD 1U "1 
tar zaın yapılacaktır. Bu husua. kerl memurlar yeu.mıeriıı!;. ~ 
ta.ki tetkikler sona ermif. ya _ bulundukl&n mahallin eekt .r ı 
kmda şehir meclisine verilecek. terine mUrac&aUa, yeUas ı? .,ıı~ 
tir. ıarmı ı.atemeleri ve v..ıre.: 6' 7 
~ J&rlLk ktmıs.wa k&lmlf oıu~,I. 

Jnmltere ve Fransa~ mUeueııeıertnde .,e,.a ıı.- ; 1":',J 
«=> • veyahut bayır aeven ze\'& ~ ~ 

bizden alacağı mallar buhman bu &1bl yetıuııet ~..I 

Şekspirde olsun, Molyerdc oı.. 
awı millet olan dünya parçasm
lıJaki müşterek vasıfları 1buluyo. 
ruz. Halbuki yarattığı eserle':<1~ 
bUyUk devirlerin karakterlcnnı 
çizcmeyenler nihayet modanın 
kucağına dönmUş1erdir. Moda on. 
lan bir beşik gibi ı;allamış, son
ra bir başkasını kucağına almış
ttr. Sanatı bu vasıflariyle nazarı 
itı'bara alauyan yahut uki yolu 
ile bu noktayı keşf edemiyen sa. 
natkir modamn kurbanı olarak 
bir zaman aldananlarla beraber 
aldanmış, sonra kaybolmuştur. 

Tabiatin sanat eserlerine tat. 
bik ettiği bu müthiş tasfiye usulü 
bir zamanlar dev sanılan heybet
ll phsiyetleri derhal değirmene 
konmuı buğday taneleri gibi ezi· 

Perıemb.I Cuma 
18 11.KAn. 19 11.Kln. 

Çapakçur 
Bolu vili7eti: 
Merkez 
Akçakoca 
Düzce 
Gerede 
Göynük 
Mudurnu 

3.400 
500 

1.600 

Çorum vilayeti~ 
Merkez 
lıkilip 
Mecidözü 
Sungurlu 

402 
716 
soo 

t.068 

46 
98 

tntriltere ve Fran.sanm mem- mUtlSeff ve haatahuıel~~~ı g,1'1''/ 
leketimizden mlihim miktarda ven zat taratmdan nıan--ıı'lefl 
mal mübayaa edecekleri haberi fllbelertnc matomat ... -erll 
piyasada büyük te.~ir uyandır - otwıur. 

yor; parçalayor. .. 
Ebediyet arayan sanat.kar, şup. 

hesiz ebcldiyeti buianııyacaktı~. 
ÇünkU ebediyet mücerret . ve 1-

dcat bir alemdir. Halbukı sanat 
şahst bir dünyanın eseridir. ı:;:a
kat geni~ hatlariyle bir devnn. 
bir hayatın karakterini naklede? 
modanın mikroskopik cücelen 
yanında ilah~ _bir kudret ve ebe· 
rlivct tutyllabılır. 

SADRI ERTEM 

\ ukııh:ı 

Güneşın 

do~ıı '' 
ötJe 
ikindi 
Akeam 
~·ıııaı 

lm.'l1k 

-;hlcce 8 ı 11 Z,llhlcce 

Kısım 7, Ka ım i'R 

ı 23 2 16 7 :zı 2 14 

1% 2, ı 17 12 2, 7 16 
l' 6S 9 46 14 61 9 45 
ıı oı 12 oo ıı os 12 oo 
18 4S 1 S6 18 ti 1 S6 
6 sı u sı & s1 u so 

Yekün 
Burdur vilayeti: 
Tefenni 
Buraa vilayeti: 
Merkez 
Gemlik 
İnegöl 
Mudanya 
Orhaneli 

3.500 
8.4.5 94 
268 13 

10.123 07 

650 

25.000 
2.500 
2.050 
1.600 

!52 37 

Vekim 
Denizli vilayeti: 
Merker 
Buldan 
Çat 
Sar~yköy 
Tavas 

Yekun 

2.687 

5.150 
ı.ooo 

450 
614 
520 

8.735 

44 

93 
70 

63 
Diyarbakır viliyeti: 
Merkez 12.!SOO 

('[)~vnmr unrın} 

mı.ştrr. Tüccarlar \'e köylü bu 
haberden cok memnun olmuş_ 
tur. Üzilın ve incir mıntakala • 
rmdan gelen haberlere göre İn
giliz, Fransız firmaları .şimdi
den tilcca.rlanmızla temaslara 
ba.~lamışlardır. Yakında geniş 
mikvasta sevkiyata geçilecek. 
tir. İngiltere \'C Fransanm tü • 
tün mübavaasında da buluna • 
caklan haberi Ur.erine Ege ve 
Samsun mıntakalarmdnki tütün 
lpiya~:l lan dl'rhnt yiikselmiştir. 

o -

Teşekkür ~ 
Pek küçük yafta ıc.~ ~ 

ıe-.gili yavrumuz ŞükJ11 ,eıı" (1.. 
zeıinde bulunan ve 1\1't I' 
mektup, telgrafla -.te b~~-~1. 
ye eden dostlanmna ·~ 
,ekküre teessürümüz 
ğundan, burada alenerı t ' , JJ 
blr vazife biliriz. I~ 
Baba.ar: Vakıt Entert!!,,,..

SeJahattin Anıa: Amte••· 
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Yardım edelim, .... t 
yardımla beraber de 

düşünelim: 

ing i llz pılotlar ı Yabancı gazetelerden iktibaslar: , Zelzele, subaskını, 
Almanya, Avusturya ve 

Bohemya üzerinde 
yaptıkları 

Keşif uçuşlarını 
anlatıyor 

İngiliz Başvekili Mister Çem. 
berlayn geçen giın söyledigi bir 
nutukta İngiliz tayyarelerinin 
Bohemya üzerine kadar uzanmış 
oldukların:ian bahsetti. 

Fransızca gazctelercle bu uzun 
keşif uçuşuna iştirak etmiş pi
lotlarla yapılan mülakat nakle
dilmektedir. 

İngiliz tavyareleri bu uzun 
seyahatlerinden sonra Fransız 
hi:lva üslerine avdet etmislerdir. 
Tavyareler tam dokuz s: at ha. 
vada kalmışlar; bu müddet zar. 
fmda 3200 kilometre mesafe ka. 
tct.,.,i lerdir. 

R.ı uzun ueuş müddetince Al· 
manvanın sark kısmı keşfolun
muş. A vusturva ve Bohemya ü. 
zerinde dolaşılmış, Viyana ile 
Prağ c•hirlerine beyannameler 
atılmıştır. 

Gece ur.usu yapan İnı>iliz tay. 
yareleri Almany:ının şark ciheti. 
ni tam bir zulmete J!Ömiılmüş şe· 
kilde bulmuşlar:lır. Bund?.n son
ra tayvareler iki filova ayrılmış. 
biri Vivana is~:~::1..,,.e•;,.... dirreri 
Bohemva ve Prağ istikametine 
uçmnslardır. 

Pilotlardan biri müşahedelerini 
şöyle anlatmaktadır: 

- Almanva tam bir zulmet İ
çinde idi. Yalnızca Frankfurtta 
ışıldaklara tesaduf ettik. Fakat 
onlar da bi.,.i v~l·alamağa muvaL 
fak oli'madılar. B:.ına mukab'J her 
türlü hava ucuşuna kıırcı muha. 
faza altına alınmış olduğu kabul 
edilen Avusturya ISik idnde idi.. 
Her taraf sulh zamanında imiş 
gibi pınl pırıl yanıyol':lu. 

Ne düsman avcı tavyarelerin· 
den, ne de tayyare dafi topların
dan cekiıımiverek pek akaktan 
ı.tctuk .. O 1ı:ariar ki yollar uzerln. 
de sevretme te olan otcmobille. 
rin fene\"ıttffii ~6rüyorduk. 

l.inzi aştık. Güzel mavi Tuna 
uzerinde uctuk. Havanın soğu. 
~una rağmen tavvarelcrimiz de 
mavi Tuna valsını söylüyor. be
yannameler değil, avnı zamanda 
inailizcc ~azeteler de atıyorduk. 

Tayvarelerimiz birçok kere
ler gittikc:e nalaıı irt;falıır ile Vi. 
vana uzerinde uçtu .. Bundan son. 
ra Slovakyanın merkezi olan Bra. 
fr::Java da keşfedildi. 

Giderken Münih cıydınlıktı, fa. 
k2t dönü!itC tam bir zulm~te gö
miilmüş olclugunu gördük.. Nu. 
renbcrgi ve tayyare meydanın: 
0 özden ~eçirdik .. Frankfuı tu ta. 
nımak bi:dnı ic'n cok kolay oldu. 
Her an icin düşman tavvareleri. 
nin taarruzunu bekliyorduk. Fa-
1<:ıt hic kimse karsımıza çıkmadı. 
Bu seyahatimiz sanki bir eğlence 
gezintisi gibi gecti.. 

TAyyarekr Oılerine Döndüler 
Almanya toprakları üzerinde 

uçuş yapmış olan tayyarelerin 
hepsi salimen üslerine avdet et· 
mişlerdir. Bu uçus İngiliz tayya. 
relerinin bütün Alman topraklan 
üzerinı:ie uçabileceğini göstermek 
tedir. 

İstihbarat vekaleti Viy~na ve 
Prağ şehirleri üzerine atılmış be. 
yannameler metninin gazetelerle 
nesrine şimdilik müsaade etme. 
miştir. 

her kc·: ..• c:ntı heceleri .tenilen 
miktarda arttırılıp eksilti1c:.:lir. 
sadalı ve sadasız harflerin her bi. 
ri biribirinin ve.ine getirilebilir. 
di Sonra Türk diline müstakar 
bir şekil vermek için işbaşına ge. 
çen üstadlardan bazıları kelime· 
leri kendi şivelerine uydurmak 
için tuhaf tuhaf iddialarda bulu. 
nurlaridı. Mesela, bunlardan biı 
tanesi en ciddi bir mahfilde mut. 
tası] (tavuk kömesi) divor"'n 
Haddini bilmiYenlerdc;ı biri iti. 
uz etti: - Körnes değil,_kjimes- 1 
tir; dedi. 1 

-- zw:ı - -

Şubatın ilk günlerinde Bel
gratta toplanacak olan Balkan 
antantının daimi konseyi şimdi
den nazarı dikkati cclbediyor. 
Zira Cermen • Rus anlaşmasın
dan istifade ederek Avrupanın 
cenubu şarkisine doğru inmek is
teyen Rus yayılması tehlikesi bu 
konferansı şid:letle alfikadar e. 
decektir. Bu alakayı simdide!l 
tahmin edebiliriz. Hususi men
faatleri arasında ne ~ibi aykırı_ 
!ıklar olursa olsun. Tuna l}avza
sında ve Balkanlardaki bütiin 
milletler yalnız siyasi ve iktısadi 
istiklalleri için bir tehdit olmak_ 
la kalmıyarak, komünizmin ken_ 
dini gösterdiği her yerde doğan 
içtimai karısıklıkları hatıra geti
ren bu genişleme arzusu ile ay_ 
nı derecede alakadar oluyorlar. 
Cermen - Rus müşterek hege. 
monyası ihtimalleri bütün bu 
millct1eri biribirine yaklaştın. 
yor. Bu milletlerin cografi va
ziyetleri itibariyle temayüllerini 
biribirine takrip etmek çok güç 
olabilir. Fakat umumi kurtuluş 
müsterek hareket etmek lüzumu. 
nu kuvvetle hissettirmek icin bu 
tehlike kafülir. Bu tehlikeye doğ. 
rudan doğruya maruz olan Ro
manya. bir Rus istilasına maruz 
kalacak olursa, Rus ordusunun 
giroiği her yerde gör hen sis. 
temli siyasi bolşevikleştirme işi 
yalnız Besarabyayı ele geçirmek
le iktifa etmiyecek ve bolşevikli. 
ğin bütün Tuna Avrupasına ve 
Balkanlara sirayeti bir tehlike 
halinde belirecektir. Jlitler • Sta· 
tin paktının imzalanmasından 
sonra Avrupa kıtasınm cenup 
devletleri idare merkezinde Al. 
manların, Rus istilasına karşı 
muvakkat da olsa bir baskı va· 
zifesini görebileceği ümit ve ha. 
yalini besleyen tek bir insan kal
mamıştır. Herkes Alman nazizmı 
ve Rus bolşevizminin muttak ay. 
niyetine tamamiyle inanmıştır, 
ve- Hitlerin hiç bir manevrası, 

mer .d ve cen bi Avrupayı Sov. 
et tıuıuwna binat nasyonal sos

yalist Almanyanın açık bıraktığı 
hakikatini ziihnlerden silemiye. 
cektir. 

işte Avrupanın cenubu şarki· 
sinde bugün görülen ve gün geç. 
tikçe artan siyasi , faaliyete ha. 
kim olan. ve Balkan antantı hari
ciye vekillerinin ~ubat toplantı
sına büyük bir ehemmiyet verdi
ren bu vaziyettir. 
Yugoslavyanın. Romanya, Tür. 

kive ve Yunanistanla olan anlaş. 
malarını feshetmeksizin kendi 
yolunu müstakilen takip etmeğe 
başladığı ,bilhassa Çekoslovakya
mn ölümünii müteakıp kücük L 
tilafın yıkıldığı gi.indenberi bu 
anlacıma biraz zayıflamış olarak 
görünüvordu: zira Balkan grupu 
miistakil bir mevcudiyet sahibi 
~ımakla beraber siyaset cephe· 
sinden Romanya • Yugoslavya • 
Cekoslovakya anlaşmasına dava· 
~ıvordu. 

Avrupacla hadis olan kargaşa. 
lıklard:>n sonra rlil Balkan antan· 
tı yaşadı. eğer önümüzBcki ay. 
!ar irerisinde kendi kendini fes. 
hetmiyccrk olurs;ı (ki bu hiç ih
timal verilmiveıı bir hiidiserlir) 
otom:ıtik olarnk 1946 ya kadar 
t-m-lit edilmis olaraktır. Balkan 

· ittifakının · ilk hecleneri Ralkan 
devletleri arasında sulhu devam 
ettirmek ve her ı;;ıhadıt berıtberce 
cahsnıalarını temin etnıekti. Bu. 
gün bu ittifakı daha sıkı bağla
mak icin veni sebepler vardır. 
Bundar. sonra Balkanlar h"'raher 
cahı;m:ı1<- ıarnretini hf'lc;ev:~ ı..p 
cumlarıni' ve mü~tcrek rermen 
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. Rus hegemonyasına daha mü
essir surette mukavemet nokta. 
sında bulacaklardır. 

Bugün için bütün siyasi ~ay
retJer Tuna havzası ve Balkan 
devletleri arasında hakiki bir 
blok teşekkülüne mani olan reka. 
betlere karşı koyacak bütün müm 
kün tedbirleri arayıp bulmak 
noktasında toplanıyor. Bir taraf
tan Macaristan . Romanya, diger 
taraftan Romanya _ Yunanistan 
ve Bulgaristan arasında anlaşma 
noktaları bulmak lazımdır. Ma· 
carların Romanyadan arazi talep
leri malumdur. Diğer taraftan 
Bulgaristan da Romanyaclan Dob
ruca yı ve Yunanistandan da Ege 
denizinde serbest bir mahrec is. 
teyor. Eğer bu meseleler şimdi 
vazolıındukları şekilde kalırsa her 
hangi bir hal çaresi imkansızdır, 
Romanya ve Yunanistan muahe. 
delerle kendilerine verilen her şe· 
yi muhafazaya karar vermişlerdir. 
Fakat müşterek tehlike karşısın
da bu devletler kendilerini a· 
lakadar eden meselelerin hallini 
atiye bırakabilirler. Ciano • Çaki 
mülakatından sonra Balkanlar
daki siyasi faaliyet bu veçheyi 
almıs göriinüyor. Bir taraftan Yu
goslavya Romanya ile Macaris
tanı biribirine temasa getirecek, 
diğer taraftan da Türkiye Sofya-

22 Amerikan harpı 
• gem ısı 

Tayyarelerin iştirakiyle 
manevraya çıkıyor 

\·n':'ingtoıı, 17 ( \,A.) - Edi
soıı, \tlantik filosuna mcıısııı) 
22 lıarp geınislnııı Karaib'clc 
bir talim ce\ell'ı.nı yapmak llzc· 
re yakında Guantananıo'dnn 

hareket edeceğini beyan et· 
ınlştir. 

Deniz mahfillerinde hasıl o
lan kaııılate !\Öre bu cevel· ıı 
bahriye slliiheııdazlnrı, ordu) a 
mensup müfrezeler \ e ı;ok mlk 
tal'lla ta)yarenin iştirakiyle 

J(araib Ye Panama kanalının 

müdafaası mevzulu nuıne\ ra
ya iştirt\k ctm<'k üzere tertiıı 
edilmiştir. 

Bu ıuaııen·alar ordu ve do
nanmanın buyUk Ok~ nnus sa
hillerinde geni.. mikyasta yapı· 
lan nıaııe\ ralarla aynı zamana 
tesadüf ettirilmiştir. Portorico
da manevralara şimdiden baş
lanmıştır. 

İzmitteki muh~keme 
lzmit, 17 {H.u~ıı .... i) - Uol

ınabahçe saı aj ı önUndokl izdi· 
hum hadisesinin muhakemesi 
ne bugUn devam edildi. ~nlih 
Kılıç gelmemişti. Kfınıraıı anı· 
katiyle birlikli' hazır lııılunıı· 

yorılu. Van vil{lj etinde emni
yet 1\ınlri Alıiılinin istinabe su
reti~ le ah nan jf, desi okundu. 
Ahiclin ölüm h1\disesiııc halkın 
schcı> olduğunu. kaııının knııan 
ınnsı için emniyet fımiri Lutfi
nin emir \"eı·diğini, fakat lrn1ıı
yı ldmin açtıı·dığınclaıı malü· 
matı bulıınınaclığını, Salih Kı
lıç ile KA.mranrn bu işte lıiı 
suçları olmadığını söylilyordu. 

MUddeiumumi eski mUfrt
tifilerden Azlı .Nami ile posta 
miivezzllerindcn Tarı!<, lrnınl· 
ser ınua\'iııi Kemal l\Iutlunun 
ikametgahlarının teslıit edile
rek ıradc>lerinin nlııımasını is· 
tcclf. Bu istek knbuJ olunarak 
ıuuhakcmc> Sııbntm 1 '.! sine 
' '1 lClı. • 

O bilgi<; mütehassıs. mütchak ı 
kimane bir eda ile: "Eğer tavuk 
kümesi denirse tavuk yığını, ta. 
vuk topluluğu .-:masına gelir. 
Kümes değil, kömes demelidir ' 
cevabım vermişti. Vakıa bu hadi. 
se. gülmekten ziyade ağlamağa 
layık bit faciadır, ama biz yine 
işin tatlı tarl'fını tuttuk. İcin için 
güldük. Siz de bu amcalarınız gi
bi yıpın, zaten dilin etle tutar ye. 
ri kalmadı, biraz da siz hırpala. 

öhür gün Kurban Bayramı .. Kurban sahşları hayli hara. 
rcUidir. Bir cok kirn~eler aldıki m kurbanları felaketzedelere 
hediye etmektedirler. Bu ırnrbanl:u ın etlen halkc\ !erinde kavur. 
ma· yapılarak kızılaya veriletoek, felaket görenlere dağıtılmak ü. 

-

da harekete geçecektir. Türki}'C 
hariciye vekili umumi katibi Me. 
nemencioğlu Londra ve Paristen 
dönerken Sofyada tevakkuf et. 
miştir, Taymisin istibaratına ıö· 
re, Menemencioğlu Blılgaristanla 
Balkan ittifakı arasında bir ya. 
kınlasmayı kolaylaştıracak bazı 
teklifleri hamildi. Diğer taraftan 
bir Türk gazetesi, Türkiyenin ıi· 
yasi hedeflerinden birisinin BuL 
garlarla sulh dairesinde yaşalT'ak 
ve Bulgar milletini "tatmin edil. 
mis milletler" arasında görmek 
olduğunu söylemiştir. Bunun i
çindir ki Ankara karşılıklı bir 
anlaşma ile Trakyada aldığı a,. 
keri tedbirleri hafifleterek Sofya 
ile olan münasebetlerini ıslah et· 
mek istemiştir. 

Görülüyor ki Yugoslavya, Ro. 
manya, Yunanistan ve Türkiye 
hariciye vekilleri Balkan konfe. 
ransı toplandığı vakit konuşula
cak mevzu bulmakta sıkıntı çek. 
mivcceklerdir. 

istiklallerini muhafaza etmek 
ve bolşevizmin medeni aleme 
sokmak istediği karısıklık ve a
narşiden kendilerini korumak is. 
teyen fıer memlekette olduğu gL 
bi buralarda da Cermen - Rus iş. 
birliği sakınılması mümkün ol
mıyan aksüUimeller uyandırmış. 
tır. - Le Temps'den. 

Hindistanda bir isyan 
hareketi 

~akp111• "Hilldbtaıı,, 17 (.\. 
A.) - Burhanpur'da 'ukua ge· 
len bir fı;yıuı hareketi Uzerlnde 
3 polis kaylıolmuş ve diğer 
Uçli bayılmıştır. Hakim ~cçer
ken asiler hem ona ve hem de 
beraberinde bulunan 1>0lislere 
taş attıkları ıcın ııollsler ateş 
emrini almıslar 'e asilerden 
birini ağır, diğerini de hafit su· 
rette yaralamışlardır. Diğer 

isyana iştiriık edenler tevkif 
olunmuşlard1r. 

Poli yeniden karışıklıklara 
mani olmak için llurhanpur'a 
imdat km \'etleri göndermiştir. 

o-

Sovyetlerle İran arasın
da ticaret görüşmeleri 
l\loıskO\n, l 7 ( . .\.A.) - Sov

yetJer Bir ligi ilc> 1 ran arasında 
ticaret görüşmelerine pek ya
kında başlanacaktır. 

l\lalunı olduğu Uzercı 1938 
Haziranıııdn m liddeti lıiten 
So\·yet - İran tlcarc>t muahe· 
desi tecdit edilmemiş bulun
maktadır. Yeni bir anlaşma 
için 1939 bidayetinde mUzake· 
reler yapılmış ise de bunlardan 
da bir uı tice ıılınnıamıstır. 

1 yang111 
Beşerin sun'una karşı yaman 

bu üç düşman sevimJi illkemizin 
zaman zaman bu veya o bucağın· 
da korkunç tahribatını yapmak· 
tan maalesef ı:eri durmuyor; yur. 
du hüzün ve mateme bfir<ıyor. 
Can yakıcı, yuva yıkıcı bu ilet. 
Jeri mukadder bilip fel~keuedela 
re yalnız yardıma lı:oşmala U.fl 
değildir. MazlOnı şarkrn k•Ck· 
kül ve minn~tsiz ,efkatine u.ygtuı 
gelse bile, cumhuriyetin ba.ıian· 
gıcındanberi her tUrlll yaV\lzlut
kaf1ı çelikten bir azimle korun. 
ma ve ulusal kalkınma savletleri 
~österen millerimizi artık Ldr~'k 
etmek mecburiyetindeyiz. &n. 
dan dolayı ateşin, suyun ve yerin 
hırçınlığını en az bir zararla at. 
tatacak tedbirleri düşünüp tatbik 
etmek zamanı gelmiştir. Bahwıua 
ki bunun elde edilmesi imklnı 
vardır. Hele hükumetin kavrayış
lı faaliyetini takvive eden içtimai 
elbirliği, başarma ümidi veren, 
iftihara değer büyUk bir kabili
yet delilidir. 

Su baskınlarını büsbütün yok. 
etmek, kanal açmak ve sed yap. 
mak gibi zamanla meydana ge. 
lecek bi'r takım bayındırlık işleri
ne bağlı bulunmakla beraber, ır· 
maklarm taşmasına başlrca sebep, 
ağızlarının az çok kapalı bulun. 
masıdır. Men-sahlan açmak ise 
ne büyük mali fedakarlıklara, ne 
de uzun zamana mütevakkıftır. 
Birkaç tarakla işe girişilmesine 
bakar. Her haHe limanlarımızın 
inşası gibi pek kabarık meblağla. 
rı göze aldıracak muazzam işler • 
den değildir. Bununla beraber 
can ve mal bakımından ondan a
şağı da değildir. Her neden5e bu 

.cihetin bugünedek lüzumu kadar 
mühimsenmemiş olması, ihtimal 
akrebin kömür yığınında gözde:ı 
kaçmış olmasına be.nzedilcbilir ki 
farkedilince onu ezmek gerektir. 
Milletin se1amcti noktası bakı
mından hatta farzldır. 

Yangınla zelzele bahsini gele
cek yazıma bırakıyorum. 

Fuat Köıeraif 

. 
Mareşal Manerhaym 
hatıralarını neşretti 

Fin orduları Başkumandam 
Manerhaym 1906 _ 1908 senele
rinde Rus ordusunda zabit iken, _ 
coğrafi ve askeri bir anket müna. 
sebetiyle Merkezi Asyada yaptı. 
ğı seyahat hatıralarını ihtiva eden 
notlarını neşretmiştir. 

Manerhaym bu seyahati sıra
sınlda Taşkent'ten Pekin'e kadar 
uzanan 14.000 kilometrelik yolu 
at üzerinde katetmişti. 

Kıymetli askerin bu elieri Fin
Jandi ya menfaatine satılmıştlr. 

Görüp düşündükçe 

Dinmeyen heyecan 
ı~tııııhıılclaıı, hınirclcıı, ~lıı.uiıotu. \C da.ha bir\;ok )erlerden 

a pıi ııu'' zıııln ıııPkt ııplnr a.lılıııı. Jle<lefleri bir, yollan başka 
ıı;c•ktııplar, hepsi, fclfaketc ıığr:~) ııu knrde~lerlm.lzl dütilnerek 
·' azılnıı':'. <kliı· knynaklnrı araıırııı':'. \'il reler sıralanmış. 

Bıı c;aı·l'l<'rin haı.ılıu·ı giıı.cl, hıuıları da kanışuluıaın güı;; 
':'l'.) ıc•rıliı·. Fakat hc•ni cıı c.;ok HC\lıııllrcıı ııoklA, ha işlerle hlı;; 
aliık:ıılar olıııı.)an lıirtllkıııı aziı. yurtt~ların. felAket~etfolert 
ıhlfa uııutııı:uııaları \C her fıı.,.att.a 11Ara, CŞJ&·\"8 fikir harc:aya
rak oı.uılıu·ııı iıııtlaclıım ko~ın•t:• t;ıllı!OJrualaruhr. 

\"ıırn, ~ıiniilleı·ılc ıaı.c clıırııyor. lı.'n küı;fık aebepler, vfltll· 
lclcrlı• kıuınp>r. Slıılrlcr ı.;t>r~n ,.e yürekler çarpıntılar lı;lnf1e. 

nıı· postu \ c tt·l~rnr memuru, 
- 'J'el;.:,ı·n fla ı·a ) lrıııi l"'ralık > ar.lım pulu )"Al•lft.ır&lun. 
Ui.)ot'. Bıı fikir, ıııN>clA ~l\1le lkıo&I edilebilir: "Mfıjıte 

tt•hrik ıı•IA"l'Hflaı·ııın oıııar kunı~lıık.. öıekllere 1trmlter paralılı 
ııul ~ıtııı':'tıı· ıı ... 111. Erılıu·Rrıın) ık ık "Ulo t•ftrııtt .. ntn reanılnl ta 
,.nnıı ııııılıtt•llr hahaıhı pullar lı&1ttırıl.ı1ın Bunlar tiitnn ratr.M 
j,,;·lnı'. iı:ki ':'İ':'t'lt•riııı'. lzlıı ı .. ıtılııll\rına. mO.ııak""• prtnamele 
rin<', t<'klif llll'ktııplar11111. ı•l\ıoolara. aw te'l.lı:ereleı1rıe.. hül4'aa 
•ı•hahıııın c;ok ılı,111\ İ.\ 1 ıurıtlıt•lı.Cı yf'rlrrft tAhıııl• ..,lhıtn 

Bir ':'İl'kN ıııeııııırıı: 
- 'l'ı·aııı\ il) larn ft'lı\kl't zammı r•ıııl .. ıo. 
'l'cklil'lııi İlı't"İ ı.ıırıryor. Eu!t on ı,.rıuıın bUjt'f\D pl)IM'ad• 

ııc· hiı· nlıııı kahili.' <'fi )'oktıı r. t'akat l"tıuıhıılcta her s,rf'ın alt 
) ii:t. hin ) ıılı·u lııılııııılııLrıınıa a:öre loıı nn ı•ıaral"rıll\n Jıı:l\ııcle lılt 
lıl'';' yiiz lirn ılıı~ar. Oı .. kl tf'<llhlrl.-rl.- .\ıllılı )ftrıhnı MIAnı.c.>f'ı 
ıııih·nıılarla kıılıarır. 

· ı:nkı. l iitiiıı onııı kfai•ıclı ıiu•rlııc ) "l••l~ıı •~mlı&r, .. n • .-11. 
lahn zı•ıı(dn ) ı•k(ınİaı·I\ ,. ,.,~r. Burılıtrın lıt'Jl"I hlr "r">• &:Plhıc" 

.. c•ııclik ~elir hııralıcl<'rcl<'n rıınnııırt'lt>r (lkftrmıtı::a. trlAkPI \'it 
kııt"lıırını s:ıacl<'I yınnlaı·ı hııline ı.:cllrıncr:e p•lf•r ılf' 11rt1tr ı.llı-

llı':' 3·nı·ılınılıu·ı ~t'çil'i lılr heyf't•aıı ınıth .. ıılııclıır. C •nhtrı . 
bir \nrlclnt knyıın~ı ı;rlhi rniıfalcn oı1enu~3lt .. Fakıat 1'firk Aılı 
nın cliinyadıı hırnkfı~ı hnyırlı \'(!ı ŞPr('fll 17.e Şfthl\.llet etrlklt>ıı 
için, hizt'e kı3·rıı<'tl hii)·iiktiir. 

\'nkit J:t'c:irmi)'<'lim. Uir yaııılıt.n lmıhtt lıt'yctlerl. kArlı 
clnjl'lardnn clıahn tloi:rıı-.ıı kRr 'o huz ıln~larınılıuı "-"'"rllk ıh.-ırı il 
karcl<'';'lcıirııizc ko';'arken, hlr ):llnclnn cll\ "iirekll yardımın t<' 
mellcrlnl kurup gclecef.'1 temine c;alı~alım. 

H1KKI SURA GF.z<: 1' 
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Baş parmak 
Bütün ellerip ve,.·a bir kamım 

karakteristik i~ retlerin in aynı 
el üz.erinde birleşmeleri "kan. 
ıM el tipi,, ıtemsiye olunan eli 
~kil eder. 

Umumiyet itibarile bu eldeki 
parmakların hemen }leme;n hep. 
si biribfrinden farklıdır: Bunla. 
rm bir kısmı sivri, bi;r kısmı 
vaMı veyahut mura'Qba (kare ı 
dir .• Bazı kere avuç herhangi 
bir el tipine mesern yassı el ti. 
~ uygun olur. Halbuki diğer 
1'raftan parmaklar 'başka bir 
4 tlÖini işaret ederler. 

Bu gibi kimseler tamamen el. 
lerinJn ifade ettiği l?'ibi çok .Qc. 
Aik ve ~yrimuayyen bir k14 
r&ktcre maliklirıcr. 

Bunlar o kadar istikrşrsızdır. 
1nr ki pek ender olnrnk kapili. 
ı·etterinin meyvasmr almnk im. 
'-\8.nmı bulurlar .. Bunlar her ı:c~ 
ye elverişli ve hiç biı• işe yara. 
maz tiplerdir. 

Herhanj':'i pir mc\•zu üzerinde 
saz söyliy~bilir. fakat düsünüş 
lerinin derinliğ'j jle 1'ıiç bir y,a. 
man muhataplarının nauırı dik. 
~atini oelbet.mczler, Mll~uun 
btitUn istikrarsızlığına rağmen 
kafa çizgim müstakim seklinde 
o!du~ takdirde, bazı kabiliyet. 
!erinin inki§af edeceğine hUk. 
metmek llzımdır. 

Yü.rden karakter okurken 
burunun nasıl müstesna bir e. 
!liauniyeti varsa, elden karak • 
t. okurken de başpa.rmai!ın öv. 
le 1tir bUSUBiyeti vardır. ~rJıal 
~ ip.ret edelim ki ka.f a eiz. 
"'1 fikri ener.jiye i~t ettiği 
aQıl ~k ta. anuya, ih. 
~ «}eWet eder. 

K•ca §'IPlU da illlve edeliın: 
~ağıp bir wk tıbbt şe. 
''?pler tahtın<!& §8.hsi~ Uzcrin. 

de ~ ıbir rol oyna.ına.Jcta ol .. 
d!liu ve bir çok dinlerin ve Nl. 
h~ medeniyetin terakldain 4 

qt Amil oldugu mulıakkakt.Jr. 

Bqparma1C üç ıııJı! varlığr .. 
ıı1ıı ifa.ret eder: A.§k, muhake. 
.-ce ve ihtiyar. 

ZOhra ~iği ile kaplı ibulu. 
:!'l.m buparmak aşk kudretimi. 
ıı~. 
aı tahavvülün altında kalan 
~ muhakememizi ve tı:rna. 
il tqıy;an üst kısmı da arzu.. 
:va. ihtiyarı temsil ederler. 

Fler bu üç parçanın iogal et. 
tikleri yerler geniş ise bu üç 
ruh! varlığın kudretini ve haki
miyetini göeterftter. Aksi hal. 
de yani bu üç parça biribirine 
çok ya.km bulunursa bu takdir. 
do temall ettikleri üç varlığın 
mevzuun hayatında pek ebem. 
miyctsiz bir rol oypıyacakları. 
na hükmetmek lfızmıdır. 

Biribirindcn tamamen a.~TI 
iki türlü başparmak vardır: 

KabJJI inhina (uysal) ''e sert 
(dik) başparmak. Bunlardan 
birincisi dış tarafa doğru me. 
yUUclir, "'e tırnak altındaki i. 
kinci boğumu yumuşnktır. 

Böyle blr başparmak yumu _ 
şak uysal, ve kolayca bağlanan, 
uyan .bir tabiatı, her tUrlU batıl 
ıtikatıardan, kara dilşünceler. 
den U7.ak geniş bir zekAyı işa. 
ret eder. Bu işarete malik kim. 
selerin kafa çiudleri mail ve bu 
meyil aşağıya doğru ise bu tak. 
dJ.rde başparmağın ifade ettiği 
manalar daha zivade kuvvet 
bulmı,ıe olurlar. Aksine olmak 
U.... kafa çf~si avuç içinde 
ınbtaldm bir hat tıf!klfnde uza. 
nl)'Ona o zaman başparmağın 

ıf&de ettlfi manalar kuvvetle. 
rinl kaybetmiş olurlar. 

XablU tnh!na. uysaJ batpar. 
mağr bJbtn ve nıhun ytlkeekii. 
gine delalet eder. Bövle bir baş. 
parmafa malik kimseler gerek 
mal! varhklarnu ve J?"Preltse 
kenclilıerini istediklerine feda • 
dan ull ~lnmeder .. 

Bqpa.rmak ele ne kadar ya. 
kaı ise, avuca ne kadar bağlan. 
m11 tae mevzu da almağa ve al. 
chfmJ elinde tutmağı o l<ad&r 
meyyaldir. Hakild hulslerln 
bqpum&Jdarı muhakkak ~u. 
rette aeuva pek yaklqmı, hat. 
ta awca yaplfJTlış bir vaziyette 
baJunına.kiadır. Bu bqparmak. 
Tann ilk boğuma kadar kısmı 
da eberln avuc lcine doğru 
~ır. Bu vaziyette Banki 
mrrmun bnt11n Lşl almak. tut. 
m.ak " pva nym~ış ıfbt 
t811 • . 

(D<ıA<ı t'W) 

VOIBuhnl mLİSih"kalarl Karlı bir havada devam 
,-.ı .ua ...... .., .. edilen lik maçları sür· 

1 prizlerle bitti 
İtalya lik maçlarının 13 üncU 

~-, ~ turundn baZJ sürprizler olm~. 
~ 9? \ tur. Fako.t, en büyük sUrprizl 

Bolonya ~·apmıştır. l\ln.amafih 
• İtalyanın cenubunda pek ender 

J rastlanılan sothık dal({asının da 
belki bunda tesiri olmuştur. 
İtalyanın cenubundakl bir 

çok mcmlckeUcrde ve hususile 
Roma ve Napolidc uzun vıllar. 
danberi görülmemiş ölcUde bol 

• kar vağmıştır. · 
Hele Romadaki kar dizi ge -

çeCQk ko.dar kalın bir tabaka 
t kil etmiş olduğundan J41zio 
- Ambroaiıı.na maçı bnşhıvın -
cnyn kadnr. Lnıio sahıuıırun 
oyun oynanabilecek bir §ekle 
ifrl).ğı igin karnı knldırılrnıu;ına 

1 
ca,lışılmıştır. 

J Mnamn.fih. Bolonvn sahası da 
1 kıf;iın ve karın §iddetindcn tok 
, mUtceşşir olmuştur. Bolonynnın 
1 rakibi i3e, 11c kal'(ia. ne de by,._ 

l 
1 ovnanvığn hiç alışkın olmı -
van NaPQli ekibi idi. 

1 Bıı yıl, Bolonya hfıla lik tabe. 
1 liısmda b~t~ bulunmaklndır. 

Napoli ile Modena'va golinc<ı 
bunlarm her ikisi de tabelanın 

ı sonunda ycır alabilmi§lerdir. 
Bolonya ekibi kendi sahasmda 

1 henUz hiç bir mağlubiyet kay -
i detınediRindcn, bu son maçına 
1 Nııpoli ekibi gibi bir ekip k~ı
<=ında heyecana kapılması i~n 

Dihı7~i mii8Cl11a1:a1arda 1stdftllll - Ottttı1auriym '!~ 1stik10l - ortada makul bir sebep \•oktu. 
Şi.Jli Terakki lisclcrı talebeleri Bolonyanın saflarında yal -

nız, ikinci defa. yarala.nnıış olan 
İstanbul mektepleri spor böl - dılar. Fakat çok geçmcdep Çam· ı sağ açık Biavali eksikU. Ortada 

gesi tarafından kız mektepleri a· lıcalılar 5 sayı daha yaparak ilk Andreo~o \'~ muhacim hattmda 
ra11ında tertip c~il~n voleybol seti 15-10 kazandılar. da Purıcclh ve Sanso_n~ olduğu 

·· bakala ç K lk" . d h ı. .... k b' h halde, takım tam tcrtıbıle saha.. musaı rına diin ap.ı ız ıncı şet a a "uyu ır e .. va çıkmıştı 
M"aJJim Melçıcbi jirona,tik sa • yecan içinde devam etti. Ve ne.. k b b 
l""un~ devam edildi, Uk mUsa. · d ~ ı ı ı b d 15 4 1 Anca maç aşlar aşlaınaı. .,... tıce e ~am ıca ı ar unu a, · N J'l'l f k 1:...a b' Ü 
b le ı b · mh ri · . ~ &po ı ı er ev a ~e ır m ca-

a a stan ul hlcsi - Cu u ye\ kazanarak şampıyonantn başıııtl dele ruhu ile sahaya Qıkmıe ol. 
lisesi takımları arasında yapıldı. geçtiler. duldarıw göstermekte hi~ gc -

lıtanbul liseıi: .;elma, Olker, I cikmediler, Bolonyalılar kUl ba. 
tclil, Hatice, Melek ıima, ~ma- B •• linde. rakiplerine nııaran da.ha 

hat. karıyorlardı. h"'akat. yaptıkları Ugun iyi, daha sisten1U bir OYWl çı -

Cumhuriyet liaeıi: Bidar, Sad. hücumlar heıxı giddetl\ q~ğjl ve 
ri~e, Nihal, N imet , ~liha, H ay- s k k k hem de klfi ~ arka "Vdı. 
rünniaa. 0 a OŞUS U mı görmüyorlardı. Buna )lluka -

Oyun İstanbul lisesinin hliki .. 1 bil Napoli ekibi, gerek hUcum 

Yapı lyor gerek müdafaa bakımından ra-
miycti altında cereyan etti ve ilk kibinden daha azimli hareket e-
teti 12-15, ikinci seti 15-5 !s· diyordu. Puriçelli. müteaddit 

Bugi.ın Boğaziçi, Kabataş, Ti. h ek ti t bbU t 
tanbul liıeıl kazandı. caret ve bölge sanat okulları a. yarına ar e ne eşe s e -

tfği halde. sıkı bir kont.rol altı. 
iKiNCi MÜSABAKA 

istiklil - §işli Terakki takım -
ları arasında yapıldı. 

htiklal lite1i: Muall~ Türkan, 
Rebia, Mediha, T ürkin, Hlllide. 

Şiıli Terakki: Türkin, Selma, 
Türün, Ayte, Re.fha.n, Meliha. 

Oyun tamamen Şişli Terakki -
nin üstünlüğü ile geçti. İlk ııet 
ı 5-3: ikinci set ı 5-5 Şi~li Te-
rakki tarafından kazanıldı. 

Gilnün son müsabakaaı Çamh· 
ca ile Kandilli kız liııel~i arasm. 
da yapıldı. 

Çamlıca: Süheyla, Fatma, 

Mihrünniı:a, P iraye, Latif~ Gü-
ncr. 

Kandilli: Hadiye, Ş~ver, Re-
1.ia, Saime, Lamia, F abünnita. 

Şampiyonanın başında bulu -
r.an ve ıimdiye kadar yaptıkları 

bütün müsabakayı kazanan bu i
ki takımın yapacağı müsabaka 
büyiik bir alaka t:>plamıştı. Oyu· 
na, Çamlıcalılar başladılar. Oyun 
çok heyecanlı bir şekilde devam 
ediyor. Kandillililer gon dakika -
larcla büyük bir enerji sar!ederek 
aayr adet1erini l O a kadar çıkar· 

RADYO 
l:?,30 Program ve memleket saat 

ayart, 12,85 Ajatıs ve meteoroloji ha· 
berlc:rl, 12,50 Türk mtlz1ğl : Çalanlar: 
Kemal N. St-yhun, Cevdet Çağla, lz~ 
zetUn Öltte, ZUhtU Bardakogıu. 1 -
Oku1an: Azize Tözcm, Sadi Hoıpıcs. 

13.30 Konuşma (Kadın saati>, 13,45, 
14 MUzlk: Karl§lk hant rnUzlk (Pi.) 
18 rrogrrım ve memleket saat ayarı 
18~ MUzl~: Radyo caz orkestrası, 

lS,40 Konuama <Sıhhat s:uı.U), 18,53 
Serbest aaat, 19,10 Memlcekt mı.at a.. 
yan. ajans ve meteoroloji lııı.bcrlerl, 
19,30 Türk mUzlgl: Fuıl beyell, 2Q,13 
Koııutma (BJbl0'1'a!ya uatı>. 20,30 
ııtrlt mllı.tgl : Çalanlar; Fahire Fer • 
aan. Cevdet Çağla. Refık Feraan. Ha· 
-.n GUr. 1 - Okuyan: Necmi Rlza 
Alıııakan; Mılek Tokc&L llı15 MUzlk 1 
KGtUk orkeııtnı (Şef: Necip Aşkın), ı 
:!2,15 M'cm~~t ~n11t ayAn, apn~ v~ 

~t:ı1!~~~r sokak koşusu tertip na alındığı için. bu hareketini 
ıı.,... muvaffakıvetle bitiremiyordu. 

Ortakövle Dolmabahcc ara - Halbuki, Napoli ekibinin tem 
sında gidiş geliş olmak üzere oosu, d:ıhıı başlangıctan itiba • 
tertip edilen bu müsabakaya ren müessir bir şekil almli ve 
her mektep 16 şar atletle işti. 7 inr.1 dakikada ilk saymm kay. 
rnk edecektir. dcdilmesinc imkan hasıl etmiş. 

ikinci küme maçların
dan tehir ed ilenler 

Pazara yapıhyor 
lst<ınbııl Futbol Ajarılığm • 

d411: 
21.1.940 tarihinde yapılacak 

lkinei küme tehir maçları . 
Şeref Stadı: 
A. Hisar - Fenervılmaı saat 

ıo. hakem Şazi Tezcan. Yan ha. 
kemleri Ziya Kuyumlu, I<""ikret 
Kayral. 

Bevlarbcyi - Şişli saat U.30 
hakem : Sami A(}rköncy, vnn ha. 
kemleri Fahrettin Somer, re -
şet Şaı'man. 

Galatae-ençler - Galatasoor 
saat 13.15 hakem Necdet Ge -
zen, \'an hamekleri Halit Uzer. 
Rmıen Erman. 

Alemdar - Ortaköy sant 15 
hakem Rıfkı Aksay. ''an ha. 
kemleri Halit UY.er, Sabahattin 
Yaraman. 

tir. Seyircilerin havai inkisarı. 
na uJ?Tadıkları bellf idi. 

ltalva şampiyonu olan Bolon. 
yanm kolayca mağ!Qp olacağı 
sanılmıvordu. Nitekim 22 nci 
dakikada Bolonya beraberlik 
sayısını yapmaya muvaffak ol -
du.. 

Lik ta.beli.sının ba~ına. geç • 
meifo nam7..et olan Lazio ile Arrı . 
brosiananın aynı günde bura • 
da karşılaşması çok büyük bir 
a.lika uyandırdı. 

Çok mükemmel bir takım o. 
18.n Ambrosiaııa son zamanlar 
da şansı hiç yardım etmiyor _ 
du dPnilPbllir. Rclkl de bu şans. 
sızhJ?ı ~idermek maksadile ar _ 
tık pek genç bir yaşta olmı'.'--an 
Ferrııri'yi tekrar takıma almış. 
tır. Yaşının ilerlemiş olmasına. 
rağmen Ferrari birinci sınıf bir 
oyuncudan bövle nazik anlarda 
;!it.ifade ooilebıleceiini isbat 
etmiştir. Lazio, takımı Ambro. 
siana ılc kendi sahaS.Inda \'e t.a. 
mamile şimal memlekeUerind<' 
~örülen bir panorama. için~'-' 
katı;!ılaşmıştır. Havanın karlı 
ve linili olmasına rdmen İtalva 
nın teknik en mükemmel iki la. 

IS . l . 940 Per•embe kımmın macını seyretmek için 
-s sahava 20 binden fazla seyirci 

hatıerleı1, ziraat, c.ham, tııhvilAt, 

kanıblyo nukut bonaaı (fiyat). 22,ao 
MUı.tk : T8chaıkoYaky • Ca~cı ?'\oıaet... 
le SutU (Pl.) 23, 23,25 lıılllı.lk: CAZ -
band (Pi.), 23,r.o Yarmkl program ,.e 
kapanış. 

o 
ElllK Ttl'ATROSU 

~elmiştir. Seyirciler bu iki takım 
hakkında besledikleri kanaatte 
kativen aldanrnamıslardır. Bu 
menfi şeraite rağmen oyun çok 
dU~n ve işlek olmu$tur. Fer. 
rari'nin akıl \'C mantıl?a daya. 
nan ovunu sevircileri hevccarıa. 
sevkeden bir ne!aselte idi. Hele 
bu maçın birinci haftaymında -

Tepeba,tı Dram Kmnı: ki Ferrari diinva pmpivonu ta. 
Ak,am 20.30 da: kımındaki Ferrari idi. Bu ma • 
:•~!t bir ROyl'Clır çında Ferrari. uzun yıllar Mc. 

azzanın yanı başında galibiyet. 
ten ~alıbivete koştuğu sol içi 
mevkiinde oynuyordu. Bu maç. 
ta da Ambrosiana, sof Ferra • 
rinin idaresi sayesinde birinci 

lfomt>dl kıamı: Akııam 20.30 da: 
Rtn KA \ ' {!K DE\ 'RtLDf 

HALK OPf;HETJ hafta:vında ilk golü yapmağa 
Bu akşam 9 da muvaffak olmuştur. 
Zozo I>almaata Dlicr taraftan. Lazio tftkım1. 

da.lıa az enerjik o~dığı J?İbi 
meşhur iic orta Flaminl, Piola 

süvük Za~nta 

Sinek 
Divo Sinek Beyinin bUylik \;e yengeniz ne 

şövalyesi sorqu. -
- Hayır.. Za~~İıı oelikanrilf 
Bunun üzerine Tololitornbo kav~meti göste 

bir ha.nw ~ıkardı ve pml pırıl ye,,iden bıçağrnı t> 
ya.na.o bu keskin bıçağı Va1eri. luna. soktu : 
nin }:Özleri önünden geçirdi .. Za.. - Op iki .. 
~·allı delikanlı bitap pir halde - Şeyi de.. dı' 
yerde yatıyordu .. Zenci kurba. Fakat ses o k• 
nmın kolunu sıvadı. biraı tct. vordu ki, hakin1 
kil\ etti sonra efendisine hita - <alkarak Vıı.leriııirı ~ 
ben : far E?itmeite, kUl~ 

- Şımdi ]\Qn\l~ur ~yim delikanlının ıztırJF:"._.ııı_.__ 
şimdi konuşur.. mı§ olan ağzms Jeti 

Dedi.. Dişlerini gıcırdntıyor mecbur oldu... V r4'd 
yumruklarını ~ıkryordu .. Sa.nk' şu söılcri söylüV~ 
aydının topueuyla V~lerinh~ - Saadet ada• 
başını ezmek istiyormuş gib· dalı:ırrnın ll'arbınd•:;. 
hareketler yapıyordu.. Zavall Hakim kiiçiik bit 
Valerinin vi\zUnde korku ala rine bu sözleri no __ ........ 
metleri ~örülüvordu.. EsrnrenO'iz muhall 

- Valeri Bielsky. söyliyccck. iiç vası harelce~-
misiniz y 1 dr.. HAkiru mah. .~ 

_ Hayır.. dan istediği malutt' 
Divc zavallı delikanlı hafıf sonfla tekrar yeri111 

bir scı;le reddetti. ı ve arlrndar;Ja.rına fl 
- Evet. seıı simdi efendimP - lstediğimiz JJl ~ 

her şeyi söyliyeceksin .. Seni be11 ettik .. Şimdi ha.re 
bülbül ~ıbi söyleteceP,im.. viı .. dedi.. BJI&batl 

Korkun<: haydut üzerine e~il- dönerek: 1 ınişti .. Valerinin kolunu aldı ...- Yann Sa11clet 
sıvadı '-'C bıçağın keskin ucum teveceih\"n ha.rcJı~~ 
vnva~Çll batırdı.. Bir bliyülr Seni de berabcriJ1'11 

damla k8l1 çıktı.. cğiz.. Sizinkileri b~~ 
_ Bır.. dar hayatından cın\ 
Dive zenci savdı .. Sonra yeni Son bir defa bizj ~i 

den bıcai!mı sapladı ve bu ha ~ebbils edip ctnı 
reketi bir çok kereler tekrar e mevd~na rrkacak .. 
derek saymağa başladı: sun arada olsun .... 11 

1k. ·· d},!rt. h..... il daima seninle meŞ~": - ı .. uç.. ı:ı • ~ .. a ı . . 
0 Zavallı Valerinin kolu kıpk1 Zenci SC\'inqtc.n . 

zıl olmuştu .. Bıçakla açılan kü !erinde vah~i bir ıcııı 
çUk deliklerden kan fışkırıyor du. ıo 
zenci bu kan yaihnurunu vahf1 

- Haydi Totoli dl-. 
bir zevkle 1eyrediyordu. onu al götür.. sa.a 

._. Nasıl konuşacak mısm? E buldu~uz zanıaJl 
fendimin istediklerini 8öyliye . ı ter~ yanarsın .. ·valJı 
c~k misin? Smck Beyi şö Jı 

Bu sözleri ftövlerlu~n r.enci bh v~u .. Zenci artılr 
tl,ra,ftan da V&lV'i!\irı kollarını veti kalmamı~ olaJl 
bacaklarını büküyor. ma!ıalla ka.•nn!I- aldı, odada: 
rm kmlırcuına çatladığı duyu. mUthış sert ~arel< 
luyordu .. 1 ' ihavet bitap bir ha d?rlllrdan ge~ırercl<• 
le gelen Valeri: , k.ı ~ar. bası.k, t~ 

Ka.f' ı tırdı. oda va eoktıJ, 0 
,,Dlve .U:~ıdandı ... JUkiın sor. l indirdi ve pey~e~lıı 

Clu • •ıkt.a.n 80nra ,gıttı ' 
, -~ Ya1eri Bielsky, ağabeyiniz Hkkatle kanadı. GU 1 ıii ve. o zaman sıı.h" 

Hungarya geliyor i taT::~~0~~sı::0ır· 
ve! v•h~f hawaıılJf rfo! 

ŞehrimiMe Uç · maç yapmak rak, kurbanmm U.ıt";., 
ilure anlaomıf olan Macarların ran o ka.nh, vahıf Jf1' 
me§hur şa.mpivonu Hun~arya di. 
Yunanistandan vapur tarlkilc Bu zavallı bir '!' 1 
yola çıktıkları takdirde bugün. eli .. Bu kaba eller!~-' 
tren val!lıtaıile seyahatlerine b~ teması ve.rmek iriJS.~ 
ladıklan takdirde yarın ~hrf • na aöstererek Vale~ 
mizde bulunacaklardır. nı dikkatle cözen 

İçlerinde 6 beynelmilel oyun. ıun kollarında al'~~ ı 
cu bulunan Macar takımı ge . çak varalarrna e 
çcn eene lik birincisi idi. Bu se lamı~ oldu~ bir ~ tt1 
ne de henüz bitmemiş olan lik.. zavallı limitsiz bı~"~ 
te ehemmiyetli bir mevzi i~al Zenci hem efew 
etmektedir. edivor, hem de 

Macarlar şehrimi~ ilk gün yalva.rıvcırdu: ··t!Y 
(yani cumart.eai) Galat&saray, j - Ah benim 2u ·ııı 
ikinci gUn Fenerbahçe ile UçUn. Bir tanecik efell~1 

cü J!'iln de Beşikta§ takımile tomboyu affederS~ 
karşılaşacaktır. Sana çok acı ve 

-o- Fakat ne vapaı.:ı~aefl 
Maca riatan lik marla- ma.k 18.7.nndı .. F~lt· 

~ rle kararlast•rrnışt1 · 
nnda takımların ~l mi? Siz bövle 

vaziyetleri Ve birdenbire. d 
lan Valeri yerill 
güler yüzle zenciyi 

Klüplerln lik maclarmdaki 
wn vaziyetleri §unlardır: 
Kisnest 14 10 2 2 45.19 2? 
Ujpeat 14 9 4 1 31.17 22 
Hun~aria 14 9 3 2 37.18 21 
Szeıred 14 9 2 3 31.20 20 
FerenC\'. 14 9 O 5 38.23 18 
Elektromoş 14 7 3 4 27.28 17 
Törekves l4 7 2 5 24.24 ıe 
Bocskai l4 6 2 6 22.35 14 
Haladas 14 6 l 7 26..31 13 
Sak 14 6 O 8 18.25 12 
amma 14 5 2 7 16.26 12 
Taksi 14 4 l 9 23.36 9 
Kassa H 3 2 9 16.43 8 
Ncmı.eti 14 2 O 24 15..24 4 

~arm l,iehrimize J?Clmesi bek. 
k.JUl€'n Hungarva takımı hali 
hazırda 3 Uncu vaz.ivette bulun. 
maktadır. ("~ senenin şam. 
niyonu Hunnrva'nın bu aene 
de lik ba.şma ~~ece!li Macaris _ 
tanda kuwetıe muhtemeldir. 

-o-

Ankara - lstanbul 
muhtelitleri 

Samimt bir temas mahiyetin. 
de olmak üzere. bayramın 4 Un. 
cU ~nU Ankara ve feta.nbul 
muhteıitleri Taksim etadında 
bir <lostluk maçı yapacaklar • 
dır. 

ve Pisa. t opu miltemadiven ez. 
difi fı:in Piolanm ferdt bir te • 
şebbüsU neticesinde beraberlik 
~aymı yaprfabilirdi. . 

hşıyorclu: 
- Af erin benlısl U .. :J 

~um .. Mert delikatl cJ!.il" 
zUlme, benim blÇ ~; 
madın.. Hayır! .. t 
qf mdi artık onlarf 1,. 

de ettik demekw' ' 
Cünkil ş!maı onlal'~ 
nin haz1rla.nmı~ O~· 
<!Um ıırlava l?ideC 

- Evet ef endiJJl·· ,J. 
va tidecekler.. ,r(J 

Valeri kollarını , 
efendisinin ıtö~uP 
vamış, 11eSSizce 
ıı1ıra va vaşça şöyle 
vordu: i.tO 

- Beyim, beY ' 
Roland da burad•·· 

- O da nn? ,aP.. 
- EveL. Faka: .. ~ 

.. _t'to-bevlm.. Tow-ı .., 
varken sen kor~ 
la da meşQ'Ul oıu1.,..' 
haf aza edivonıın;·,. ~ 

Valeri takdirk~ 
le zencinin ellerin!~ 

-Te,ekkür ed ~ 
ti, hem onun, beOI 
çin .. 

Bir liba ~.4 
nnr veniden ~ 
c.i, Valerinln ysıı~ 
du .. Valerlvi va~_., ...t 
bafhınmış 1?ibİ ~~ 
~ki delikanlı tf'Jlf!I 
~e Pıareket edeb (il" 
' ... . .. . .; . 
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lzeleden zarar go"renı'ere yar-1 Gedikli erbaşların ı ısve~ Baş~ekil.i ı Rusyada gör'" lmemiş 
maaşian hakkında dıyor kı: · ,_, 

dım kanunu kabul edildi ıayiııa "F.n~:~~~: ~:kK:::ase· dereoetje soguk var 
l.... (Bn.- /Jagtara/ı l incıde) Tallin 17 (A.A.) Es+"'""'"' yUzU donmu"tur • 
. 'ille lııc; -v tarafı 1 fncldo) oı, lıabalannı ka~·bctın lşler, hangi. Kadronu:ı uıtlsaadcsizligı Jla- k ıJ ' - ~",.-· M""'knv11ı ,..17 (A A) _ A-ttı.. •• -.'. hl:'l.keUan: ı , .. ,_ tlnirı 1 UliStH16R ers a.amaylZ,, da fevkalfi.de fiddetli soğuklar .... -·-. .- ...... ,_·-un e..._..c ailenin ç.ocuk an muıwcnete se bivlc t-Orfı odemfyenleı-c her "- . ..ı--L- pa Rusyasında bir asırdanberi ~il e !taret ederek bu fa. muhtııç ynziycttedır, bunu l<.'~lıil rUtbeuc bir dcıfnya mahsus ol· btoKlıoıw, .ı 7 (A.A.) - - ıs- hilkuıu aürmektedsr. 1866 ~-

ıe.....__a cfbamıı ve hilhaaa ctılrmek ondan sonra kufi bir ka. k nw baş\ eü:ıu ll. Haussoıı bu ri bu derece ııoğuk görülmemiş.. görülmedik soğuk vardır. Dün 
1"' •• -oıııuıın ,ft_,,, mak Uzc re ruafev maaşı ve ri- ., tı·. Mcnıleket1'n cen•"bu tınrkisin- ak,mm hararet sıfınn altında 44 ~ ~uız ve P'nı.ıw: rar ittihaz edip bunu tatbik etmek. ı ı · guu Mecliste aşagıdnlti beya- ..., r- :r-

oılllalt Uze b · tedir. ece tıtır. deki hararet sıfırm altında 46 ya dereceye dilşmüştilr. 
IOett:r re, Utllıı mil- Gediltll eı-onşlardan mnbke- u nttu buıuuınuı;.tur: Budapeo.tc, 17 (A-A.) _Tuna ~'t clUtlcrt iıısa.nı duYgulara Buna inliıoren tahsil çoRınd:ı o. m 0 kn ra rı· ıo ınııhkt'.ını olanların ls\ oc i stilttıUınl ve bitara!lı- kadar ıdUşmUı;tUr. 'll 

1 
d &ı. · küratı:ıtınd 1 Motkova, 17 (A.A.) - Mos. nehri birçok kısım ann a ve bil· 

t ~en en ıUkran bor- lup ta mür:ıt'nn t r.dcn çocuk olurs:ı :lınp lı;llk wlldoctıcrl lıenı fılli gıı.ı mudo.fua edocoktil'. sve- kovada ve civar nuntakalarda hassa Macarlstanda donmuştur. 
ı~~llılfur. bir vaz1fe ııaydığmı ki şimdiyc kııclar üc tocuk ıniiro. hlzmetlerınden, lıeru 00 kule m· çiıı i.ııtarnflıgıuı ihUl.h: matut U Yüzde 

85 
i Almanyaya gitmek 

~p cant etmiştir. bunl.ı r için de eli. ·ı 1 • ııcı· turlu lıuı cke te edml .. d c ld §iddetli bir soğuk hüküm fi r-
~. il le rmd e n tenıı o uu:ıca:ı\tır. mekt-·'ı'r, Termometre -..zırın al- üzere bulunan 1200 vapur ha. "'lcı-... - e y&nil.ıı.cak vardı ınfad ki Tesalıtcn ·ı.tif:ı dc ~ccrck G ı ·ı lf b ı:tl " rın hl t bU Uu \" ""'ltalıı"lR k ··ı·ıR, ko~·aca· ı;u l>ll 

_--111.&n •· " • e c ı < or a., " zıne ...., • ... ':>' " ı kada dil .. reketsiz kalınışbr. Bu vapurlaruı olı:nakıa. bcroher krui .. ~unlük ıcdbirlor nhnukıo,rı. Ar • . h n f ._.1z. Bı"' l ııı ele •· ıtaı·aı.lı-·wı ~ı tında 4 dereceye r şmut-:lıkı ., ıuliddellı ı ı er sı ı ve mes- " .. u -· .. k 200 il petrol ve 400 n de Alman. ~ lan yerlerin yeniden zeltl~im ı;ibl hu taıbikat aşa~ı yu. lekt.. gedıkli e rbaş olduktan ilc ı· Jı .rngi bır suretle lblfı.l Ct· tUr. Çok soğuk rüzglr esme • 
• '1ılı<11y k J • • ı ti · " di Birçok ki inın· ayaklan ve yaya hububat götürUyordu. ~o b e ııda.r mlllet ta· kıırı normıı vn:ııvetın a,., e nı t;Onra 12 &e u e ola r a k tesblt e· !l.lemiz ve moseld muharıv kı· ~t:e=-r_. _ _:_ _ _;,f __ .:.._ ____ ..;... ____________ _ 

r,1A_'tlçten yapı!DU§ ve..)'&. bektcmt'lacn flıurct lcalı)or. dilnıi<>til'. taatm toıırt:.1\1arıınııann ge\: 
,::? Yardunıar dI§mdıl bu. ÇOCUKLAR E\' LATI.IK ııız"met m!idlletle ri nrzu ye mcslne veyahut Uslcl'imizin 
-....ıııı labst \"En lL:\, t 1 \' e rr. K n sat istemesi ıazım " ,......,.., talep üze rine teınilit oluuucak- ırnlmııılwasıua müsaade ot· 

~ tıın: •ürınu~ ve hUkümeUn 7.il"9 Ge"hrr Etili, c\·liıtlık namı tır. Beher teınclıt mtiddeti dört weklıglmıı mevzuu bahsola· 
~~re kanununun MecU- allınd11, h:ııtô m:ıne\'I e .. ·ıaı olarak se n ede n ibaret bır de vre ola- maz. 
~ buı laUcalden dolayı tc· bır eoculjun vı•riltmileedini ..rı~. cnktır. tık Uç devrede n sonra FinHi.ndiya. hakkındaki bU· 
t~u bllııınu,tur. Jlyel't!k, hunlar milletin Türk ınil. mUten kip dtıHCler birer sene tUn seUJ.ıatimizc ı·ağmcn, fhU
' ' r. ~k Sııydam da bu lctlnin tocufıuılıır. hunlorn m illet oluak dahi ltn bul ootlocektir. lMa slirUklcııuıcmek ıcln ibti· 

tıız.. 111 IUretıe nt\lkabcledc bnk:ıcak, mıllet okutacak, millet Bnşgodiklilcrlu te mdit tarihle· ynt tedbirleri nlnıaklığımız i-
~~ büyütecektir.,. demiştir, C l E rinf takip eden ay başından iti- ı-:abcdor. 
~aı~~ • IWtık lDce kaııuııun Osman Sc'\"ki t:ludaJ, oru' • l>aroıı alncn.klnrı mıuışları bi· Flulfı.ndiya ile ml1naselıetle· 

\j;ı._ -.ııueıı "'-ı b k sir"cmc Kunımuııun 1~(}-200 ço - b '1otıa,. ""'ayı ize teşc • "' riuci deno lçin a O, t klııct d e v- riuıiz lıakl~ında ya ancı mcm· tıı • Jfaıbukl cuk, bütün bu çocukları ahı> koru. 'h ttıne · Türk "ata.ıı. re tein 35, UçilncU için 40 li- leketlerdon talima: almaya ı · 
•tıııll bunu Y8Pm~ borcu. ronsı Jazııo ııeiıJlğinl sö~·lcmişllr. ra ·olarak t<>sblt cdllmh;tir. ttyacımız yoktur. I•'inlA.ndlya 

.. <-... va .. •· ... C',..,t UmJy _ Fclakclln akahın_ '""' 
'"'ı lıi.ı ""c u.ıllrll:. Hakkn:ıuz. .-.... Vi~or gedikli erbaşlar hiz· davasıua ve şimal devletlcrı 
~!ar crıne te§ekkUr ederim. dıı kurumun lıilliin teşldlıHllc te • metlerini temdit ettikleri tak- dava.sına ne şeltllde lılımet o· 

tb.: ı,ıı:.cıe nuntııkaıımdo. run!ln Sf'lerek ilk homledc 2200 re. dlrde her tcıııditto nııı.nşları debiloceğimiz hakkında bir hti-
• ~ı leub•-' J~kctttdc ~'9\'ru)ı.ı harındırmnyı le. 
'!; MnL, ... er ve burnto.rdn tutaı-ııın. be" lira zammoluua· kUm verme k bize terettüp c· ""lltlerın A mln c~·lodi/i l nl l'eçiörC'nılckl YU.. v 
'e .. tıycn rıe tarzda cnktır. V~zlfoleri Anknrada den bir i ştir. 

bu _ .. , ........ ,~- bUh ,·asına ise 200 çocuğun ıılınncu • ırARlCİ'-'E N"AZIRI".IN ...-... r . ...,......., usa bulunan gedlkll erb:ı.şlarn Pa- -ı .1. n 
h.. ,ı buıun çıkanlnıııı ol&n ~mı bildirmiş ,.c <'''lAllık olarak halılık zammı verilecektir. Go. SÖZLERİ 
·"'lj: l'lli "Ocuk ,.erme ·ı kurumun tercih rt. 
~e ),., YeUerde i8kAn edll· • · dlklı· erbaslardnıı arzu edenle· ::;ıokholıu, 17 (A.A.) - Mec· "'llba meınc:ktc olduğunu iş:ırct c~ lemış. . 
'~ ra bu sahada nUfue ro m uayyeuıt tı aynen veyn ıua- liste bugUn lavec;in harlcl siya-

t~ bdg getirmemek için lA· Ur. l hnlH ravl" Uzerinden bedelen set sahasında ve bilhassa l<"in· lltn- ,_ General Riizım J(arobckir ( ~tan. " v 
IÇtıı <I "" ...,dabir Blmmı§tır. ı ··eı·ilecokti·r. Gedikli erbn" ola· lA.ndf,·a. muvacehesindeki ,·azı. ~ o~ bul) bu çocukların bilAistisno ıep. • ., ., 

t. .:.,lcc~ doğruya Baovo. sinin clcrhııl bir idare nllındo top. rak 16 sene hizmetten sonra yeti hakkında mllznkereJer ce-
~tle: ~etinde alllka.. l:ınarak bakıml:ırıoın. l.ıhsil ,.c ter. terhis edllenlertlen sicilleri iyi reynn etmiştir. • 

hır ~llalcfllrianndan mll- bh·clcrinln temin olunması liızıııı olanlara öOO llra mUkfifat ve- Hariciye nazırı yaptığı be· 
Yon te§ekkUl etmiş· · rlloc:ektiı·. "lrmı· vıl hizmet O· yanatta btitUn lsve" milletinin ' seldi(tf mOt l~sında hulunruuş • .1. ., .,,, 

ltıırar ~ olanJarm bi· denler arzularlyle tekaUt edl· FinlAndiynya muzaheret arıu-
~~ il l::rzıncana glSndertlme. tu~Aı,tn~ VEKlLt. ·c· lZAH.\Tl Jeceklerdir. Gedikli erbnşlar- sunda mllttehlt olduğunu bil· 
ıı:.l',. alliune &lııımuı ve bwı- d • dnı• tekıılk "hlı',.·etlorl Milli dlrdlkton sonrn demiştir ki: b(: ' &0111..... Jlu müzakereler en :;onrn sr~ • • ~· ., 
~~ ._ıuUp yerıcou:tımosı 16pzcdeler hakkında Muhittin MtıdıHun Vekaletince tcsbit e· Siyasetimizin ana hattı bu 

)~ '~dblrJert almak üzere- Pars tarafından yapılmış olan te'k. clilenlere bulundukları rütbe- olmalıdır. FinlAndlyanm davn
l'trı de Ç&lt§ıyoruz. Enin. life karşılık olıır:ık ta M:ıll)·c Yeki. nln ynş lınddicc geldikleri zn. sı bizim davamızdır. Ve lsve· 

~ tı llde ın1 kurulacak veya li şu ecTabt Termhtlr: mnn tekaUt!Uklerl yapılmakla çin istikbali FinlAndlyanın is· 
\ı~ ınt ııaJtledilccckT Bu· Maliye Ycklll Fuat ASrıılı - Ar. beraber en son aldıkları maaş tikbaline bağlıdır. Siyasetlmi-

kıUınJz 1.A.zım .. elaıı mu. d 1 • .. tuta"ının bir seneli(;! lkrnmı"·'C ze htlklm olması lcabeden is· ı. • kııdnşlnr. seyliıpzc e er, :vnnı sc,.. • ., 
"tlıııı.- Oraya, "'Öndererek flm. · l · 1 ııt olaral' \•01·J}

0

cc•""ktlr. Di.-:.or er- tiltlftl \"C bltaraflıTrımızı muha-l.~ • JApton arazisi müıcessır o an )o ı ~ " fı c. ) S batııyor. Erziııcaıım herhangi bir kuraklık ı:ılbl !lfel do. başlardan t.ekatlt edilenler 600 faza etmek azmimizdir. 
,

1 
§ekli, bu ('.SkJ kasaba. leyıslle zarar sörenkr hal.kıncln lfrn. ıntikAtat alncaltlardır. MUteaklben söz alan eski 

ı.ı, ~t 1 ~ bal'a intikali için ırwm- m~vzuntımız ar:mndn ohknm mcv. Elli yaşını bitirerek tekaüt hariciye nazırı Santler de şöy· 11 r_ t~~t ınevzuu tertip etmek cuttur. Bunun cl:lhtı zh·:ıdc le\' ii cdll enlcrc 700 lira mUkfıtat le demişUı· : 
.. ~ı 'ıı ~lnııvıır. ı ımn scllp gelmiyece i tahkıke veı-flr>cektir. Lftyihada nznmi Şimdiki hlikQmeUn sl;>·asetl 
ll ~ ~ lakasmda ve bu mm· muhtaçtır. tik n~ııdn )'apılması yaş haddi şöyle tesblt edilmiş· benim de dahil bulunduğum 
ne ~lt~ı~~ Uk yardmıı yapmış lh.ım selen mua.,.cnct yapılmış • tir: hükumet slynı:ıetinin de,·amıdrr. 

~ ~ ~~rtn mahdut vamtnlarL tır. Neticede hüldtmclin yopııc:ai;ı Gedikli çavuş 40, Uı;tçavuş Sovyct emperyalizmi eski car· 
ık·( "t~ t~ atllrak bu belediye.. lııhkıltat ,c tetkikat sonunda cRcr 43, başçavuş 45, baFtgcdlkli 50. lık emperyalizminden daha 
.~rttı' .tı~ ~an:ıarmı temin için mevcut olan ahkômın fe,•kinde d:ı. Gedikli arbnşlara 'e allele· tehlikelidir. 'fehllko;.1 karşıls-

'dJ ~ ' •&t.ı vormektcylı:. ha fazb büküml~r ko~'tllak Hiııımu rine manşlan flzerlııdcn hıırcı- mak için en tesirli caro, bu em· 
ıı lıtıtıı~ 'lhYe aJt otaıı mmur· tebnrOz: ederse a)Tı bir kanunla rah veıilec ktlr. J{ı a ve gar. perynlh:ml f;ovyet Fin budu- ' 

~llt e.yc alt oltın memurla. gelme:rf n ıns,·lbınizi rit".B etmeyi nizon harici kurslarn iştirAk dundn durdıırDlaktır. 
f:ıbt de\let nıcmurıaruun da kararla~tırdık. Eğer rnuvnfııknt bu. edenler 40 ktırıış yevmiye nln· 

l'(Q11 lıı 1t.\!fesiıı1ı:ı · o.Jacaklan yurursanız lıunu )Olnı:ı: zclzelcdrn caklArdır. 
lı 411<_ Ş Utade etn{cıertnl kanu· musab olan feHikctzcclf>lcre ha~rc • ------------

la-..ır llııu hUıtısa oıamı< ar. delim. Arkndaşımız ıln muYafnkot Irak Mebuaan Mecliain-
~rn. Rctık lncc arka- bu:rurdulnrsa bunu oyrı hir kanun den gelen telgraf 

\.1ttı ~ 1 ıtbl llle!!elcııtn hflyctl mlwzuu olarak talcdını erlcllm. 
tıııı. 'l'ln<teytz. Ye gcc lııralt· Muhıtıin B;ıha Pnrı> - nu :ırmr.!. Ankara, 17 (A.A.) - B. M. 
~ lleı1t1 telli.ket ınmtakL si fili oltındJ kalıp to mııh~uHıtı Meclisinin b:.ıgünkü toplantısın-

e ti tetkikat bitUkten 800• ınah,·olonlnrn aLt değildir. Benim da Irak mebusan meclisi reisi ta. 
~ l~ er baıırlayııcak ve yeni takrlrim yalnız ulcrl. dükkil'tlorı rafından harek~tiarz felaketi dc:>-
~trı~~tı. Belki de yeni ka. > ıkılan]nra. bilho~r;a r'lcri yıkılan. Jayısiyle B. M. Meclisi riyasetine 
~ ~lıtır. lora aitti r. 7.onncdcrlm bu kanun. gönderilmiş olan aşcıf;rdaki tel. 
~ıc:;nııı r!ıUteaulllytz ı:ı, M- da bu yoktur. grai alkı .. lar arasında okunmuş· 
ı.-tlttı llrıcıa.n iUbarııu Wtürı Funt AAralı - ı-:\'cl ynoılacak tur: 
'~ıı't.ı Ol<iuıtu gibi, bUtllD tetkikat uctlcesinde ne l/ızınl (lellr. B. M. Mccliei Riyııgctine; . 
lttzı e ~l&rı da kcııdllrrtne 6C onlnrı derpiş eden anı bir ka. Aziz komtumuıu muaap k1!a.n 

~1;~4 b•crındeıı geleı:ıJ )npmıı n'1nlo 5('lmek dnha iyi olur. felaketten fevka~e müteeuir o. 
ı r ·~lt:ıra.:a. kısaca an;edecc. Bu iznhalı ı nklh~n knnuıı madde. )M fr-ıtk ~bU$Cln meclisi tatili ta-
~ııı 'l.e lta.rfl duyulan his si okunmuş \e tawip olıınnııı)tur. kip eJe11 ilk celaeaindo kederli 

• tht:,;."lin tıı blrb!rtnc ne kedııı ~ftt.lı~ın ~·ine lıuı:ün~u ~oplnnlı. hissiyatını ekııclansrnsra ib!itğo 
~"'~ t ne lt:a<l:ır bağlı oldu· sındıı 20 ınılyoıı Jir:ılık fe,·ka l"ırlr kınar vcnni,tir. 
'1~ı.e,11 bır rulııaldlr. (Bravo tohslsııt itıı.;ın :i. k:ıtokç ılı Pın mı•n'i Meclis namına eksclansınmı 

Ilı ~a:t) . \'e takibine ait k:ınunun b~m m:ıd. ve asil Türk milletine nr:?t ta:ıiyte 
ha~a 11 Duru Ucfanlsa) ana. dclennin d , ğ i ştirihn~siıır, o:-mıın eylerim. 

Dün şehrimizde 
şidcietli zelzele 

oldu 
( Brıv tarafı ı 1noidc) 

1NEBOLUDA 
frıeholu, 17 (A.A.) - Bu sa

bah ~aat biri otuz bC§ geçe ol
dukça iddetli ve üç &aniye de
v•m eden bir zelzele olmuftur. 
Hasar voictur. 

KASTAMONUDA 
Kastamonu, 17 (A.A.) - Bu

gün 1.30 da, 5.15 de, 7.55 de ve 
10.4 olmak Uzerc dört defa yer 
sarr.ıntıaı hi<ıscdilmiştir. Bunlar. 
dan birinci~i oldukça ~iddetli his· 
sedilmiş ve beş saniye kadar de. 
vam etmiştir. Hiç bir hasar yok. 
tur. 

Sovyet kıtalan L3 o a ölü 
şimalinde çekiliyor ar 

dı!:r~~1;:.i~~ıı~ t:: ISelçika hududunda 
doga göltiniln eımal kıyısmda 
ricat ediyorlar. 

1 
70 Atman hrkası varmıf 

I.Aı>0nyada. hedefi Sallo. o an 
muharebeler devam etmektedir. ~ . Hududu - Wettp. 
Sovyet krtala.rı Fin milfrer.eleri. halle den bıtaraf mıntakalara , .. 
n1n c:embcrini varmağa çalışı. len yolcular mUtamadiyen yap 
yorlar. Muharebeler sıfırın al - tan Alman askeri na~liyatı yil.dln
tmd.n 40 derece soğukta cereyan den bir kaç kere yolda beklemek 
etmektedir. mecburiyetinde katdıktannı be. 

Ladoga · gölilnUn şimalinde yan etmektedir • 
Sovyet kıtalsrı acele ricat et. Umuml harbte Alman saflann· 
tiklerinden bir çok malzeme, ez. da çarpıgmı§ olan yolculardan bi
cümle top ve 29 hücum arabası ri bu kadar kısa ~ir ~.bu 
terketmlşlcrdir. kadar çok kuvvetin nakledıltlıfi

Bu acele ricatin ba§lıca &ebe. ne şimdiye kadar pldd olmadığı. 
bi başka taraflarda da olduğu nı söylemiıtir. 
gibi Sôvyetlerin isti!ade e\tl~le.. Emin bir mcn~dan alman ba
ri yol Uzerinden irtıbat ve ıaşe bertere göre Belçıka hududunda 
fıkdanıdll'. Filhakika mevcudu. 70 Alman fırkası ve Hollanda 
nun tek iyi yolu Salmi ile lmpi. hududunda 18 Alman fırkuı bu
lahti arasında göl boyunca gi. lunmaktadır. Şimali şarki ve ce
den 'roldur ki bu yol da b~en nubu garbi istikametlerinde Hol
hemen biltlln i_mtidadmca Fuı a. ıanda'ya taamu ct:mek için ha 
teşi altında.dır. . şey hU11'1anrmştır. Alman Te

Fin krtaları halen Salla lstı. baş~Ut mıntakaıını ciyaret eden 
kametinde ilerliyorlar ve Ku. mUşahidlere göre Limburg'un 
suyu istirdat etmiş}erdir. kat'§rsmda müteaddit motörlil kıt' 

FİN TEBLlGt alar bulunmaktadır. 
Ilclsi111d, 11 ( .A..A.) - 17 JdL Amıtcrdam, 17 (A.A.) - Ge-

nunusanl tarihli resml tebliğ: gcral Hassilman'nıo riyasetinde 
Öğleye kadar olan vaziyeti ŞU bir Hollanda askeri heyeti ltat-

suretle ifade etmektedir. Kareli ya'da bulunmaktadır. İtalyan harb 
berzahmd:ı iki taraf izaç faalL aa.nayli hak-kında tetkik tta butu
yctl göstcrml§tir. .. nan bu heyet Hollanda o:duau 
Doğu cephesinde, Ladoga go. için ftalyan har.b malzcmess mil· 

lUnUn doğu • §imalinde keşif bayaa etmek Uzerc müzakereye 
mlifrezeleri anuımda muharebe. baılamı§tır. ler olmuştur. .;;;,.;;~;.:;...;: _______ _ 

FU:; ~uı:ı=rm~~ Bitarafllk mınta 
pUskUrtmUş, iki hilcum arabası kası hakkında tahrip etmişlerdir. Dtlşman 70 
mu ve yUzlercc .tüf ek terketmi.s
tir. 

Lfiponyada, Finler Salla. böl
gesinde muvaffakıyetle muba • 
rebe ediyorlar. 

Denizde kayda değer bir hfı -
cllse olmamıştır. 

Havalarda, Sovyct tayyare • 
leri, Kareli berı.alıı ve Kajani 
bölgesi hariç olmak üzere, mu. 
him bir faaliyet göstermemiR . 
terdir. 

Bugi.in Fin tav-yare!eri Sovyet 
lataatınm toplu bulunduğu yer. 
!ere bonıhalar atmışlnrdır. Bir 
8ovyet tayyaresi dUşüriUmfiş -
tnr. . 

lle78inki. 17 ( A.A.) - Svens. 
ka pressen'in vP..zdığına göre, 
Ji'inlandiyada SiltLh altına alı -
nan mltt.ehas.«11s amelenin yeri
ne b,·cç ,.e Norveç mütehassıs 
amele ı::-5ndermeği del'l:'!ş eyle. 
mektedir. 

lngiltere Amerıkadan 
ne ıstedı l 

Vaşington, 17 ( .A. • .A..) - Bita. 
raflık mmtakası hakkında ln • 
giltercnln verdiği cevaba dair 
matbuata beyanatta bulunan 
Hull demiştir ki: 

''Ame.i-ikan milletlerinin mak
sadı ve bu mmtakaya dair he • 
nUz halledilmeyen meseleler M
m.hat k('.sbcdeceklerdir. 

Mumaileyh, İngiliz notasmm 
metni henüz resmen kendisine 
tevdi edilmemiş olduğunu ve 
Rio de Janelro bitaraflık kon. 
feransmm bu meselelerle i§tl -
E:nl edecei?ini ilnve etmi:ştir. 

~ita ~ ke.ybeden nımtmtnl umum miidfirlü~ünün 939 yılı truı. Bu telgrafın okunmasını müte. 
t.ı l'tt. ~ 1 çağındaki Ç1>CUltl&- çesinr 110 kü.,(ır hin lira ınıın. akıp, Meclis, divan1 riyasetçe kar 
~ ı.. ttı:ıcıe d bu z:ım ı nhı.i"nı 'rı·ilııır!'oinc nil J,:ı • cıl.•k verilmesini tasvip ederek 

llc7.~n1Ci. 11 ( A.A.) - AL 
GtJMOŞHANEDE manyanın Finlandiya elçiliği ti. 

Gümü~bıı.ne 17 (A.A.) - · Dün caret ataşesi istifasını .:vermiş 
gece saat 22 de oldukça şiddetli ve Finl~diya ordusuna gönUl • 

... İngiliz notası hakkında mu • 
sait tefsirlerde bulunan Nev • 
york Times gazetesi bu notada 
dermeyan edilen bazı mUlaha • 
zalarm evvelce Amerikalı m~ 
hitler tarafından da tetkik ediL 
miş olduğunu yazmaktadır. Me.. 
sele şimdi Almanyanm tarzı h&. 
reketine bağlıdır. 

~ ... ...,."' uınıu~ ve n- ı "I' 

~,:ıı:.>utıı.~lında toplanmak ıru. nun llı~ ihalorı müzakere 'e kalıu ruznameye geçrnl!itİr. • 
l .;: tt~C3l \"C tabslllerlnin cdl:crek icUmaa. nihayet ve.rllntl§tir. Ceza hükümleri nere-

1 tı.>tttlı"k lazıtn geldlğinl aöy· Meclis yarın toplnnncoktır. }erde tehir olunacak 
1\ hır lh Olarak verıı~ck ço. Kana ırada tıeyelli. n .\nkıır.ı, 17 (Huım~i) - Zel-
''l 'r tııııauı ı;öremiyeceğı "" "." le mıntnkaıımda cczıı bUkllm '~nt eyıcıı:ııştır. '· " 

).;~ l.'.ncrılll lzmit, 17 (A.A.) - hanl .. " ıcrlylc tevkif kararlarının in· 
tı tııll ~· t'n nıozbata mu. nın Balıntepe movldlndt vo faırum tı'bfri hakkındaki len-

~ ı lltıkı. lnti Durunun te. Katıdır" cos"'sinin 17 lnrl kilo- nunun şuralarda tatbik olun· ~urı •nın milıakere rdl "' '' ,-
r tı lttel"ı • metresine tesadüf eden kısım· ması Vcl:ill ~r Heycıtinco karar Ilı llıecıı uunu 1:ımıımilc b 

1 ~1'1ıe,ı 111 Gi lllaınan ileri sü. da bir heyelfin olmuş ,.c Da a- laı;ıtPıştır: 
' n t · ete,.•ı' nl te~kll "d~n lılr Eı·zln can. Tokat, Erbaa, Nlk-,. ·1•~ı:ıı 1 

nazarı rli\ılrntc: n. cpenın t> ,. "' 

~~·~iş" en bir cibc~ ol<lu kısım arazi 300 metre kndal' snr, )lPşndlye, Amasya, Zile 
b,,'llıı •. ~e ıl.-mı~tir ı.:ı: - knvmıştır. Şet-in karnllls:ır, Suşehri. Ko· 
ı." ı-. ..... ) Bu heYolrtnda şosenin !!O ,.ulhiear. Mesudiye, Alucra. 
-t 1 ""t'ı 

0ı-um ki, M::ıorif • • 
0 

Ü 
'lı 1 \lıl~r ~ üzerindr. lnyıkı metrelik bir kısmı. ile llzorio· Hnflk, ?.nrn. rdu, Fat11a, n· 
ı... t\> l'iil,~}· t:ıl"i:ııııı miı<ı de bulunan bir ltöprli tama· ye, Giresun. GllmUşbaoe, Day· 
;:ıı ~,l!~k 'c • l.c~cttcn 1.ıh,i _ men toprağa knrışnral< orta· hurt, Kelldt, Şirvan, Çnrşam 
~~lı.-'''"\lı11 "1 °rtoıJ:ı kıılmış o. dan kaybolmuştur. bn, Plllml!r. 
~.1 ,\'l!ı.;ı ku~ıararnktır. Dundan başka yine Kandırn -·o~--
ı~L\tkilj Lt~ı~ iZAHATI civarında ve tzmit 5ose,..1ı1ın Exeter J.r.araya 

\ı~1 qaı1 " liıı~an AJi Yiit'rl G mcr kilometresine tesa.dlif oturmadı 
'ı~ lııtıhttnıışıır: eden kısmında ikinci bir heye· 

-. arrı ı bi k Ii()Jl.dra, 17 (.A • .\.) - Reu-•· tıır-eı ı·i nrk:uJıışınıız ltm olmuş ve şosf'n u r ısıuı 
1 "lraı:ı .. tc dilşünmcktc ol. tıe Uzerlndo bulunan köprü iki ter: Ne...-york Times sazctce 

" eıııı ğ k Buenos - Alres'den aldı~ı ha· 1ıı.'•tı tıı , er. Düşlinmek. metre kadnr nşa •ıra arınış-
• ~ ı::l'ı:i~Y şudur: Bir defa ur. bere lstlnrıden fnglllz ( Exeter) 

ı ~,tııarııı kl!andnn ve rcrsnr. -------- lcruvnzörUnUn Port Stanlcy'de 
~tı k,._h.ıı ıtllllış diilcr şclıir. Bitlis Valiliği karaya oturduğunu yazmıştır. 

t tı.'llcıttf lordan naklcdll. Ankaı·a, t7 (lhısu.,i) - Bit· Londranın salAhlyettar mn-
~ l ilra~ .•atfyeUeri nor. ile valiliğine eski emniyet nıti· ı hafillndo, Exeter kruvazörll· 
' ' ktcn sonra müta. dUr muavini }Jul(lsi Devrlmer 1 nUn htç bir yerde karaya otur-

~ttıklar anıları. tayin edJlmı,ur. madığı beyaıı edllmektedir. 

ve müteakıben diğeri de hafif ol- IU kaydedilmiştir. 
mak üzere iki yer aarsmtısı ol. AMER!KA~!N YARDIMI 
muştur. Hasar yoktur. Va§iııgtoıı, 11 ( A.A .. ) - Ruz. 

Gümii~ha.nede şimdiye kadar velt matbuata heyanı:ı ttn hulu -
emsali görülmemi~ soğuklar hü· na.rak bital'aflık kanununun 
küm sürmektodir. Kapanmııı o- Sovyct - Pin ibtfüı.fma tat'l?lk 
lan Kop ve Zigana dağlarının bir edilmivcce~lrıi <:Unkü aiındıkl 
an evvtl açrlma.sı için GUmüşha. halde iki ta.raf arMında harp 
neye ait otan kısmında 250 ame· ilAn edılmedfğini r.övlemietir. 
le s;alrşmaktadır. Va.Jington, 77 ( A.A.) - Rei. 

FELAKETZEDELER sicumhur B. Ruzvelt ô.vnn ''e 
HAKKINDA mebu!mn meclisi reislerine got1. 

Ankara, J7 (A.A.) - Muhte derdi:?i bir ıne.lttunta. FinlandL 
lif ~ehirlerde v~rleştirikn feta- vava kredi :ı.cılmasmm. hl~ bir 
ketzcde aileler biribirlerinden o;urı>tle Avrupndaki m1ıhıı~ama. 
haberdar olmayanların irtibat te- ta luınşmak demek olmndığnu 
r.iru için cl.'\hiliye vek!iletl müstc.. blldlnni.ııtir. 
~rlığına müracaat etmeleri. Sövlcndiğine göre Arn~rika 

ANTAKYADA hUklımeti §irndive kadar Fin • 
Antakya, 17 (A.A.) - Dün landivaya verilen 10 milyon 

iiğleye kadar Hataya gelerek yer- dolara ilaveten 25 milvon do -
teştirilen fı-'~ketzedelerln mik. !ar daha verecektir. 
tarı 2458 e bali~ olmuştur. BİR ALMAN ZABlTt 

350 kişilik bi·· kilfilenin de gel- Londra, 11 (Rad.ıto) - Stok.. 
mesi hı.-l:le>n..,.,rkte 'ir. holmden bildirildiğine göre o • 

Fclakctzı-dclerin hiitüıı ihti.. radaki Alman arıkeri ataşesi 
yaçları kar ·falmış, iı;ti,.ahat!•ri yüzbaşı Otto Zvel, Sovyetlcre 
temin olunmu tur. V.:1ımiz l••r karşı ~a.rmşmek Ur.ere Finlandi. 
gün umran rnmtakatnr"""' t,.ft' • ı:eya ~it:Jn.ilj. Fin orduı:ıunda. top. 
ederek kendileriyle yal:, ,~j.11 aı. tı yl!.ı~tsı olarak }"er almle • 
kadar olmak~ır. ' tır. 

lnglltcrcnlİı Notasmdald 
l tcldcrl 

lıiı;mz lıUkömetl, ilerde her
hangi bir bAdisenln vukubul· 
masına meydan verllmemesl 
için, Amerikaya verdiği notadn 
eu isteklerde bulunmuştur: 

l - Tesblt edilecek mınta
kanıo dahiline Alman harp ge· 
milerlnln girmemesi için Ame· 
rlknnın Alman hUkOmeU nez
rllnrle teşcbbUso.tta bulunması . 

2 - Tcsblt edilen ve meno· 
dilen mıntakaya giren Alman 
gemilerin mUsadere \"e barbhı 
sonuna kndar tevkif edilmesi. 

3 - Aksi takdirde tn~ltere 
Amerlknnm btitUn askerl huku
kuna riayet ederek, Amerikan 
sularında Almnıı gemilerile 
ham edecektir. 

Fransada komünist mebus 
. lar mecıısten tardedıldi 

Pnrls, l 7 (A.A.) - Mebosan 
mc<:ltsı, lrnmUnlst mebuılarm 
mebusluktan tardı hakkındaki 
projenin heyeti umumlyeslni 
lkl reye kanıı 621 re7Je kabul 
etmiaUr. 
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Onun gilrbU7. ''c l"JbhaUI J<'tl imi; tobiatln hpkı bir ynvnı a:lbl ıılııe 
sinde 3ctl11tırdlğl uf \'e normal gıda Uo mUnıkUndUr. Her nnıır. t.ııblatııı 

imanlara bah~tı bu kudret "üulllflndcn istifadeyi 
pıt brrakmamalıdır. 

M.ARKA 
zaratında hu liasaa tamJ.men m~x_cuttq:r 

BF..ŞtKTA' Q A P A M A R K A Tarth l tet1lııh 19115 

Muhammen bedeli 10950 lira olan 730000 adet rakamlı işaret çlvlıl 

f/3/10'0 Pazartesi &1J.nU saat ı:s.so da kapalı zarf usulü ne Ankarada ldarc 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek 1ııUye.nlerln (821.2:S) liralık J:nuva.kkat teminat ile kanu. 
nun tayin ctUği veaikalan ve tek!i!lerinl aynı gün saat li.30 a. katlar ko. 
misyon Reisliğine Ycrmclerl lı\zım.dn'. 

Şartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme dalre:ılndcn, Haydarpn-
ı&da TeaellUm ve Snk Şefllğin<Wı dag'IWacaktır. (!ll>:S) 

• • • 
:n.ruhammen beaeu 2:SOO Ura olan 10.000 Kğ. Motısr ve Dinamo yağı 

2/2/1940 cuma gUnU ıaat (10,30) on buçukt:ı Haydarpaşada Gar blnuı da. 
hll!ndekl Jrom!syon tarafından açık eksiltme usulile .satın alınacaktır. 

Bu Jşc girmek lstlyenlerin 18i lira 60 kuru.§IUk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği \'esalkle birlikte ekslltme gUnU saatine kadar komis
yona mUracantıarı 11!.zımdır. 

Bu ioc alt prtnameler Komlayondan parasız olarıık dağıtılmaktadır. 
o(:;OO) 

---l . . . . 

, lstanb~I Belediyesi ·l~inları 

1lk 
teminat 

'l'ahntin 
bNle.11 

1,35 18,00 Aksaray yangın yerinde ~ Uncu &dada 7,87 metro 
murabbaı arsa. ıatıoı. 

22,:;o 300,00 Hocapa:a Tramvay caddesi Mehmetp~a Sebilinin ve 
odalarının kiraııı. 

:;,!lO 72,00 Arnavutköy I.QttJye mahallesi Elçi ııokak, 61/32 
numaralı evin klrıun. 

llk temlhat miktarları ile tahmln bedelleri yultarda yazılı em!Qk ayrı 
ayn arltıhnaya konlilmu§tur. ihale 2~/l/9!l0 tarihli Çar§amba gUnU ıınat 

14 te Ualınt EncUmende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muarnclAt mll· 
dUrrnıu kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makl>uz veya mektup. 
lan ile ihale gUnU muayyen saatte Dalml EncUmende bulunmalan. (185) 

CiNSi Miktarı 1':kıılltıne ~c-kll Saatı 

Kal.sf.yom KJarllr 5000 Kg. Pazarlık H 
1yot 70 l{g. Jfj 

Yl.llgın sönd!lrme 11 Ka. 
levazımı lem .. 16,30 

1 - Şartname ve yangm aöndUrme Jevazımr mUtredat listesi mııcl· 
blnce Y\ık&rda cins \'C miktarı ya7.ılı (3) kalem eşya pazarlıkla satın alı. 
na.ca l<tır. 

2 - Pazarlık 2-l/1/940 Çar~anba gUnU hlznlarınc!ıı. r;östertlcn saatler. 
de Kab&taşda levazım ve mub:ıyaat şubeıılndcki alım komisyonunda yapı. 
lııcaktır. 

ll - Şartnameler her gUn ııözU ge~!'n şubeden parasız alınabilir. 

4 - lııteklilerln pazarlık i<;ln tayin edilen gUn ve saatlerde % 7,0 gü. 
venme paraalle birlikte mezkCr koml.syona gelmeleri (164) 

!>811/ 126. 

Yeni Postahane cad· 
desl.ndeki Ressam 
ve Okullar pazarı 

MEMDUH AYGUN 
MUeuesesi Ankara 
caddesinde ıo:s nu. 
maraya nakletmııtır 

-
htanbul Aıııllye 9 uncu H ukuk HA· 

l.lnıllğiııden: 

Hilmi kızı Ayoe tarafından, Sarn. 
sunda Kilise caddesinde <l çeşme ııo_ 

kağında 25 numaralı Hasanın evinde 
Oturan Yakup oğlu Nureddin aleyhi-

' ne mahkemenin 939/ 126 numıı.ralı 

dosynsı ile açılan :-.ureddlnln evlilik 
vn.zıteslnl yapmamak malceadile ha. 
neyi zevclyeti terk fle kaçmış oldu. 
ğundan evine d6nmcsi ıuzumunun lh· 
tarı davasının icra kılınan muha. 
kcmcslnde mumaileyh Nureddlnln ev. 
llliğin kendisine tahmil eylediği vazı. 
!cleri ikmal etmcmc1c maksadlylc Uç 
dört sene evvel haneyi zcvclycll terk 
eylediği aablt olduttmdan bir ay zar. 
fmda mUddelaleyh Nureddlnln e\•ine 
dönmesi lllzumunun ihtarına 15/ 1/ 940 
tarihinde karar verilmiş olduğundan 
110.n tarihinden itibaren mUddclaley_ 
hin on beş gUn 7.ar:ında mı.mı tebel
IQg ederek temyiz etmesi ve bir nilı. 
hasının da mahkeme divanhanesine 
yapıştırılmı~ olduğu tebliğ makamın11 

katm olmak Ozerc 114n olunur. 
(31H9) 

ZAYi 
8/:S59!l numaralı Liman cUzdanımı 

zayi ettim. Ycnlsinl çıkaracağımdan 
eslclsln!n hUkmil yoktur. ŞÜKRÜ 

(31HO) 

Bankasından 
Kurban Bayramı münasebdlyle 

Osmanlı Bankasının Galata merker.ı 

ile Yenicnm! v~ Beyoğlu şubeleri, 20 
i!A 23 (d:ıhll) fkinclkı\nun tarihine 

1 

ı ...G>. 

SABAH, O ö LE 

ve A K Ş A M L A R 1 

Yemekten ıonra günde 

3 defa dişlerinizi 

muntazaman 

R DYO • 
macunu ile fırçalayınız 

r---Kıralık odalar..,,, 
Ankara Caddesınde denıze ve caddeye nazır tazı hane. AtleY' 

Muayenehane yapılmağa elveri şlı ki ralık ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

Bayramda yalnız 

z y'Gazet s· 
Çıkacaktır. 

Uanlannızı vermekle hem kendinize ve hem de 
Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat Yeri: 
l s tanbulda P ostahane karşısında Kızdar Hanın<la 

J~ı :t.ıla~· Satı-;; Uiirosu . Tcldon : 20062 . 

VAKiT matbaası 

BAŞ 

DIŞ 

·setltnt 
A~GlN~I~' 

GRiPiN 

K itqp ·kısmını 

tanzim edip 
geni den 
açmıştır 

Reisliğinden: 
Jıln nevi Clııı.ı Mlkdarı Muhammen B. Muvald'JI' 

Kilo Kurut 

Kitap, mecmua, gazete baıar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. 

!\l~l'nl n1aklne !Wkonl :?;>OQ llehrr kilo • ' 
yafr \'akoın 43 C ıf 

"İhale tarihi 2S-l-9-l0 tarih!no mUsııdlt perıembe günU _. 4fl 
yukarda i~ln nevi ve cinsi yazılı maklna yagı 11-1-940 taritıl" 
1-940 tarihine kadar l:S gün m!lddetle mUnakıuıaya çıkanımııtır'..ı11 
lstf'kll olanlar belli gUn ve saatte yllzdc 7,:S muYakkat temlnaUf.I .. - Urr.uırı Ne~rıyııtı ıJ!ıre eden: SAllİUI : ASIM U~ 

Ra~ı ldığı yer: l 'A KIT Matbaa"ı Rerik Ahmet SPn•n ıı ll ülye EncUmenlne baş vurmaları lltuı olunur. ( 404) 

Tlrk iye CumhurlyPt MerkPz Hank••• 13 ı 1 / 1940 
A K T 1 F Lira -, . P A S 1 F 

~ Serma.ve • • , , • Kasa : 
Altın: Safi Klogram lG ı ;s ;s2 
Banknot • • • 
Ufaklık . . • 

Dahildeki M1tha1>irler: 
Altın: Safi Kilogram 
Türk LirMı 

Rariçteki M uhabirler: 
Altın: Safi Kilognm ınoı:J~Hl 

Altına tah\'ili kabil ~rt>cst 
dövizler 
Di~er dövizler \•c h<"-r~lu 
T<Iirin_g bakiveleri 

Tlrı~inf' ·la},11illni: 
Deruhte edil"n ovrakt ı:tk. 
dive karı::rlı~ı 
Kanunun 6 . ~ maddelerine 
tevfikıın Hazine tarafından 
vaki tedivat 

s,,nr.dnt rfiuian ı : 
l'icari senetler . . . • 

P.s1ıam ve frıhuildf cii;;dnn•: 
ı Dı>n.ıhte edilen evrakı nak

~ 'l divenin karşılığı oı;;ham ,.e 
-s tahvilat itihari kıymetle 

Serbest esham ve ta h'·iIM: 
A ı·an.~lar : 

Hazineve kısa va.:ieli avans 
altın ve döviz üzerine 
Tah\'ilat üzerine • • • 
His~darlar 
Muhtelif • 

• • • • • 
1 , • • • 

~ - '•22.756.7:> 1,06 fhtiuat al;ce~i : 
14.730.089,50 Adi ve fevkalade , , , , 
I.688.53•,os 39.ı 75.37t ,59 Husuııf • • , , ı 

860.226.:>G 

l ı.081.389.07 

62.418,9.; 

11.986,44.i,07 

1:>8.748.563,.._ 

17.987.178.-

2 l5.6ı8.222.H 

50.G7!'i.2AA,OO 
7 • .:)62.999,GO 

S.800.000 ,-
13.286.69 

7 .808. 722,-

Y~7din 

360.226.56 
TcdatıiUdel\i Batı 1.-notfar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye· 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafmdan vaki 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak. 
dive ba kive!i . . . • 

ı Karşılrfı tamamen ııltın olarak 
26.13.>.2.>3,09 ila \'eten tedavüle •ıa1.('dilen • 

i 
Rce~kont mukabili ilavten t~ 
da. vazed. 

. Tiirk !Ara.~' M f?Yl111Jf1: 

Altma tah"ili knbil dÖ\'İzlcr 
Diier dövizler ve alacıtklı Kli. 140•761.38:>,- ~ ,.in~ b~kivcleri • , • • • 

215.628.222,U 

58.238.288,56 

11.718.008.69 
4.Ml0.noo,-

18 . .'>2r. Si 1 ı.t (j 

Muhtelif • , 1 , , 1 • 

1 emmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskrmto haddi % ( Altın Ilı.erine % 3 

4.217.184,25 
6.000.000,-

1 58.748.563,- .. 

17 .987 .1 78,-

140. 761.38.),_ 

17.000.000,-

ı ~m.r>-00.000.-

6.033,07 

46.806.199.06 

Yekün 


