
•iıır Şefe lskenderundan 
gelen telgrat 

\ı~ 1~ -~~·A.) - Reisicumhur Milli 'dtn t 1~onu ye 1skenderundaki felaketze. 
lıtiıu Şa~gl~aki telgraf gelmiştir: 
Giird~ :.~1~Z İsmet İnönü, 

~1le ~gumuz felakete karşı bütün yardım
"' h~ar!m~zı dindirip bizi göğsünde ta§l· 
' ar· Cti!111ze sonsuz minnet ve §Ükranla-

.. edenz 
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ingilferede 70 tayyare 
mektebi açıyor 

Londra. 18 (A.A.) - Hava ordusunun taJr.. 
viyesi 120 milyon İngiliz lirasına mal olacak, 30 
bin tayyareci, 268 cubay, 5000 sivil ve 100 tane 
de meslek tayyaredsi yetiıtirmek icabedecektir. 
Bu rakamlar Kanada'da tesbit edihni§tir. İngiliz 
hava ordusunu tesis için 70 den futa mektep 
açmalı" la:mnge'lecektir . 

~ IS a-ş ....... v ___ e ___ k __ i ---, i-n------,-1'1-U--. -h----i rn nutku 
''Kalplerimiz f elllket güzünden ne kadar 
nıuztarip ıSe, vicdanlarımız da mümkün 
olanı yapmış olmak kanaatile müsterihtir,, 
~ 

Amiyane rivayetler 
Bu memlekete zarar vermek istiyenlerin n·e kadar 8di 
vasıtalara tenezzül edebildiklerini gösteren delillerdir 

Qaşvekilin sözlerinden:""" 
1 

• 
... 

~h .. 20 İnci asırda zelzele gibi, seylap gibi ta-
t\t ldiıelerle teşeüm etmek, ancak gayrimeş· 
~lklellerini istihsal için her yolun kapandı
ti d tören bedbahtların şüphesiz ki kcndile-

e İnanmıyarak yapabilecekleri harekettir. .. 
~ Matbuatın haklı tenkitlerine alışkınız. 
\.~lı Ve haksız tenkitlerin temyizini ve bunlar 
~da layık oldukları hükümleri vermeyi 
~~iletin da1m ıyiyi, doğruyu bulan selim) 

''ile terkediyoruz. (Yaztst 5 incide) 
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:~nv~ niçin garp Avusturalya hükOmeti de 10.000 
~ P esınde ta ar- . .

1
. 1. b . 

~ hazırlanıyor ıngı ız ırası te erru ettı 
Yazan: Asım Us '~~it 

~ ~; .. utun zaman t•tkınlık 
tıih~t devresi geçirdikten 

!\:.'' .. Yet tek~ar Holanda ve 
\;"~ 0~Zerinden, lnıiliz ve 
~~k tularına karşı taarru. N!0t. A.l •rarı vermİ§ gibi ııö
'~ l:ıir ltl\ın devlet reiıini bu 
l İlci ~-•~ı-ruz kararına sev-
~' t·lrıuhıın amil vardıt-: 
~~ t~landiya hudutlannda 
\ ~e ı l't'utlarının akim kal
~'i)e~Rilt~r~ ile Fransanrn 
\~~~f '-Yı~ ııtıfade ederek hu. 
l~~ '~Yle Almanya aleyhi. 

\ \ı;c.cıh bir cephe kurmak 
~ı. t'ıne gİrİ§miş bulunma. 
\ı~ ~qii tı>a l 
~ ~ iıt ehiıtanı Sovyctlcr 
"'~'lıitı:~laıtıktan sonra bü
~l . 'illtd Ilı Moskovadan ge· 
'11~ 11~ lrrılara bağlamıştı. Bu 
~)I\ lcun •eneler lngilttı:-e ve 
~ · .'tin~r!ı müdafaa harbi ya. 
~~L.·~1tı l{·' düıünüyordu. Bu. 

"it l ıtı, .. c·· . be !.."' ıı,l'p • orıngc f sene-
~~ bi .. ~~nlığı yapması hnk
>ı."ı 'ietı !r bile vermiıti. Fa
~ t~r:l':ın Finlandiyaya yap. 
\..~ıı fll>:I 

11~ llluvaffak olama. 
\.~~ \' • ~larak milletler ce
~- ~tler~!en karar ile birçok 
"-ı~' b•şl •nlandiyaya yardım. 

\,..'\~ 1ıldı.ı, ayrncn İşin rengi de-

\-,, ,Ya .. ~~) "e.~~· petı·ol, bcn:zin, 
-li,""t!t .... ıre "b· "lk ~l tı4 •ıı.. . ıı ı ı maddeler 
l' ~t tı ~ Chyle yardım vaadct· 
' t~ ~ lııy,,. \ 'İit-~~ki he.._ ne zaman \'e na. 
liı..~. lıklc°'n~lı olmıyan bi~ hal'. 
~· ~llal 1! bulundu. Tabii. 
~';\ bii>le ·~.Finlandiya ccphe
~ltd· bı.ıı 11 •r ha!ı> mnccraıı j. 
~\'~i y tıdukça Almanyanın 
\'\ ı;:::ı ltı llr<Jıınlaı·dan hiç b:ı·ini 

~ ~~I\ r Uktcdir olamaz. Sov. 
~ ~ıı,I\ tıil.rdıın göremiycn Al. 

~llıq f:~Utı ıürccck bir har. 
llleıi ise çok müıkül 

(])<'1 amı 5 incide) 

Irak Kızılayı 40 ton hurma. gönderdi 
Bir Sovyet gazetesi 

Romanyaya 
Rusya ıle karşıhkh 

yardım paktı 
Akdetmesini teklif 

ediyor 
Roma, 18 (A . ..t.) - Havas: 
Komintern gazetesinin bugün 

çıkan bir makalesine dair ~fos;: 
kovadan gelen haberler sıyası 
mahafilde pek fazla mevzuuba.. . 
his edilmektedir. Bu makalede 
Homanyaya Sovyetler Birliği ile 
bir karşılıklı yardım paktı ak. 
teimesi teklif olunmaktadır. 

Filhnkika siyasi mahafilde 
kaydediliyor ki, Moskova tara. 
fından Baltık memleketlerinde 
ve sonra Fılna.diyada girişilen 
hareketlerden evvel hep Sovyet 
matbuatı mümasil tezahürlcrde 
bulunmuştu. Binaenaleyh Mos. 
kovanın Romanya hakkında -
ki ·niyetleri de Baltık memle -
kctlcdlc yapılan anlaşmalardan 
mUlhem olsa gerektir. Demek o. 
luyor ki. Sovyetler Birliği Ro • 
man\'a ıle yapacağ1 kar~ılıkh 
yardım paktı mukabilinde Be • 
sarabynyı istirdat etml'k Ye Ro
mnavnda sağlam askeri nokta. 
lar elde evlemek fikrindedir. 

Bövlc bir hal Macaristan için 
tehlike teşkil eder. Alakadar iki 
meml<'kct matbuatında Mnca • 
ristanla Romanyanın münasc • 
betlerinin iyileşmesi ihtimalle. 
rinin m<>vzn11 b:ıhis Nlildij!i hir 
sırada bu cihet lıcsab:ı kntıln. • 
ca!k bir unsur teşkil eder. 

Ankara, 18 ( A.A.) - lngil • 
tere büyük elciliği, Avustralya 
hükumetinin hareketiarz fcla _ 
ket.zedelerine bir yardım olmak 
ür..cre 10.000 İngiliz lirası te _ 
ben·u eylemi§ olduğunu harici. 
ye \'ekiletine bildirmiştir. 

Ankara, 18 ( A.A.) - Haber 
aidığnnıza. göre Irak Kızılay 
coıniyeti tarafından hareketi . 
arz fel&ketredeleri için 40 ton 
hurma gönderilmiştir. 
TAHRA.ı"IDAN YAPILAN 

TEBERRULAR Lcı llayc, 18 ( A.A.) - La 
Ha_Ye'dek~_Jür~ ~~çiliği mahfil. An1:.ara, 18 ( A.A.) - Buraya 
lerınden op-enıldıgine göre, A- gclen malumata nazaran hare _ 
nadolu felaketzedelerine yar • ketiarz felaketzedeleri için Tah. 
dım için llolandada içten gele. ran büyük elçiliğimize İranlı 
rek kendiliğinden başlamış olan kardeşlerimiz taraf mdan yapı _ 
hareket devam etmektedir. lan tebernıat yekftnu 110 bin 

Amstcrdam ve Roterdam be.. riyale :baliğ olmuştur. 
lediye reisleri, halka yardıma Diğer taraftan İran yardım 
koşmaları için bevannameler komitesi tarafından toplanan ve 
neşretmiştir. Holandanın her Kara.köse yoluyla Erzincana 
tar~mdan ~erek para gerek eş- sevkcdilmiş olan eşya da §Un. 
ya bır çok ıane gelmektedir. lardan ibaret bulunmaktadır: 

Ankara. 18 ( A.A.) - Dani. 1023 metre yünlü kumaş. 628 
markada. Kampa.x sirketi tara .. battaniye. 100 erkek, 106 ka _ 
fmdan Ana~~ll! hareketiarz f e.. dm ve 78 çocuk paltosu, 81 co. 
Jaketzedelerı ıçın 4000 dolar te. 1 cuk kostümü, 725 çift ço:-ap -.·c 
bcmı olunmuştur. 810 fanila. 

Dün aksam Eminönii halkevinde 
yapılan edebiyat toplantısı 

il 

Emiııönii ha1Kdf'11tt1leh.-i toplautüla '/nılımanlar :<Yazm 2 nci aayfada) 

13 Fin tayyaresi 
11 SOvget taqqare.· 

düşürdü • • 
sını 

Ruslar, Salla cephesinde 
40 bin kişi kaybettiler 

Helsinkl, 18 (A..A.) - FJn
landly& tebliği: 

Kareli berzahında yeni bir 
eey yoktur. Şark cephelerinde, 
l~ıtalarımız dUşmanm Ladoga 
gölUnUn şimal şarkisindo yap· 
tığı bUtUn hUcumları tardet-
:miştir. · 

Hettokokl ve Kuhma mmta· 
kalarında denlyo kollarımız, 
l.llrcok mlihim dilşman müfre
zesini mahYctmiştir. 

l.aponyada Sa11a mnttaka
sında, Kıtalarımız, son gUnler· 
de • 5 kilometre ilerlemişler
dir. Ruslar, Jonstfyayervlye 

kadar gerilemişlerdir. Çarpıf• 
ma hUa. Jonstiyayerviclc '\'u
kua geltıektedir. 
DUşman tayyareleri, Abo, 

llango, Lappenranta Yo Kol
vlstoyu yeniden bombardıman 
etmiştir. lki ölU vo dört yaralı 
Yardır. 

Stokholm, 18 (A.A.) - H&· 
vas bildiriyor: 

Salla cephesinden gelen ha
berlere göre, SoYyetıerın rUcat 
hareketleri teeyylld etmekte· 
dfr. BugUnkU vaziyet, Sovyet 
kumanda. hnyetinin harekAtı 

(Devamı 5 incide) 

Irak Maliye Nazırına 
suikast yapıldı 

bir polis müfettişi 
nazırı tabanca ile vurdu 
Baidat,, 18 (A.A.) - 1rak 

maliye nazırı B. RUatem Hay
dar bugUn bir sufkasde maruz 
kalmıştır. Nazırı görmek için 
ısrar eden bir eski polis nıllfet
tişi rovelverle nazırı çalışma 
odasında l"urmuştur. 

Nazır derhal hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Vazifesinden azledilmiş bir 
memur olan mütecaviz, nazıra 
bir istida getirmiş ve nazır bu 
istidayı okuduktan sonra oda
Rında n çıkmaağ' hazırlanıyor
du. MUtecaYiz bu esnada ronl· 
verini sıkmış ,.e nazırı karnın
dan vurmuştur. 

Hakareti iade ediyoruz 
Alrnanyada nui partisinin resmi gazetesi Fölkişer Beobahter, 

neşrettifi bir karikatürde İngiliz Baıvekili Çcmberlayn'i bir süp. 
rüntü arabasına binmiş, arabacı kıyafetinde göstenniı; çamurlara 
bat~ı bir vaziyette olan bu arabayı çeken bir eşeğin başına ay yıl. 
dı.ı l§aretli bir fes giydirilmiş; bu suretle Alman yanın ihtiraslarına 
alet olrnıyan Türklere karşı kaba, çirkin, küstah bir hakarete cüret 
edilmi~ ... 

Hüseyin Cahit Yalçın arka.:iaşrmız dünkü başmakalesinde bu 
hadiseden bahsediyor ve neticede şqyle bir mütaleada bulunuyor: 

"C.:reteıinde hu hak11reti yapan hükumet bizimle hala reımen 
doıtluk mÜnMebetleri idame etmek istiyor; bir taraftan da ticaret 
muka\'elcnamesi yapmaia çah~1yor. Bu, olmaz. Türk köylüsü '-ı· 
ka kimseye 111tamazsa bütün mahsulünü denize döker, fakat bun
dan ıonra artık bu herirlerc bic lokma ekmek ;-öndercır.ez. Bund11n 
ıı;onra onlar için burad11n defolup gitmekten batka yapılacak bir İ.f 
kalınamı,tır." 

Türk milletine resmi bir nazi parti gazetesi tarafından savru
lan bu alçakça hakaretin mukabelesiz kalması mümkün değildir; 
biz de, hükumetin derhal bu meseleyi tetkik ederek icabeden tecL 
birleri almasını isteriz. Halci bugünkü Türkiycnin başındaki ~ap. 
kayı farkedemiyen ve onu 1914 urr.umi harbin-de ba~mrn !esi ile 
ııakalını kendisine teslim etmiş olan Osmanlı hükumeti sanan Al
m:mların akıllarını hn;llr:n:1 getirmek Jfü:ırndır. 

HASAN KUMÇA YI 
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Eminönü Haf ke~ı POLiTiKA: 

Alman anın 
müllef il leri 1 

Almanyanm Jnijti-01'iklcri di
yorum \'C siz bn:tTCt ocliyorsu-
nuz. lçlnlzdcn: . 

- Acabn. bn müttel'ik ltnlya. 
nu, Japonya mı, Rusya mı? dl· 
yo düşünebilirsiniz! l"nlmt 
dört aylık hnrp göStcrdi 1a, 
onun ne .Jnpon)'B, ne lt.nlya, ne 
ele Rusya müttefik.idil'. Onun 
bu dedeUcrlc U7Akt..'ln yalan
cı n do tluklnrı olnblllr. Hııtt!i 
ıkı bir iş birliği ynpmnsı dn 

mümkündür. Fnlınt lmgi\n lçin 
nklı bıışuıd..-ı. bir dc\'lot Almıın. 
ya lıcsnbmn c Jlholcı 1 kendi 
toprağına ~Imıok, J·encU mcın
loketlni harnbo hnllnc koymak 
niycUndc dotril<lJr. 

O halde Berlln rn.d)"o unun 
\'O Alımın mntbnntnıın mıınyo
tik: mnynlcrdcn, Fiıı cephe in
deki dostlnrmdnn, Çi ıdc ~:ll'· 
pışan çeldk göZlü sel" 11.ISln
ıl.cn, Akdeniz Jçıyılnrmda otu
ı·nn parla.1- siyah bnlaşh eski 
nişnıılt ındn.n dalın. yalan <los· 
tn, mfittctild kimdir? 

Kısaca. bir ciimle ile söyli
yey:lm: 

" - Bütfin dcmokrut nıcm· 
leketlcr ma.tbnatıt 

Gün oluyor Bcrlln rnd osu 
1ngillz gazetelerini kcndlslne 
müttefik yapıyor. M elA di· 
'JOr .Jd: 

' 6 - lngillz tarJhı;isi H. G. 
Wells bir makalcsin<lc İngtlte
renln harp gayelertııl tenkit 
ediyor. lnglllz hfilcfunetinln 
lıatalnrmdıı.n bnhscdiyor. Dai-
17 Mnil f ngiltcrcde nhltik bo
;ı;ukJuğundnn, Da.Uy ~ress 
idarede yolsnzlnklnrdnn, Uti
mastan şik4yeti:icllr. 

Bir gün bıik:ı1or unuz: tiıgi· 
lJz muhalefet pnı11si Almıınyn· 
:nm fahri müttefiki kııdro~wıa 
ka7d001.llyor. Gün oluyor :."'ra.n 
sız gazeteleri Alinruıyanm mu
hanet ccphcslnin muhnfYel 
müdafii oluyor. Gün oluyor 
Türk matbuatını snnh arknda
,..ı hnllne koyuyor. 

Nıızi Almıın1nsmm Dcmok
rıısl müne\-verlcrinl vo ODlarm 
eserlerini kendi hesnbma bir 
müttefik saynrak, ccplıc>·o scı.
ketnıesl ,·okıa propaganda gn· 
yeslnc hizmet fcindir. !<'ak.at 
hakiki sebep J·endlslnin tAmA
men yalııız, tamnnıcn istinat
gAhsız kalmış olduğuna dclll· 
dlr. 
Eğçr ctrnfıncla :kendisini 

destekllyecok on bnStt bir ihil· 
mn.1, bir kuvvet vchlml dıı.bl 
mevcut olsaydı dcmokı·atik 
memleketler ma.tbuaunı kendi 
ccphcsinln unsurlan gibi orta
ya sürmezdi. Bitkin bir halde
dir. Yıılnı;ı; gözükmemek için 
müttefikler cfkil.rı umumiycsi· 
ni kendi yanında :tn.rzctme e 
nıecbnronr. 

1'~er Almıı.n propagn.µda ne
zaretl bazı tngUJz meemuala• 
:nndA "Bitlerin muavini,, diye 
ynpıla.n karil-ntiirlorl görsC)'dJ 
muhakkak ki tnı;lltere bizim 
müttetildmizdir diyo dünyara 
flAn ederlerdi. 

~ * * 
Demokrasilerde milli ,-ahdetJn 
btr parçnsı da lıilrlycttiı'. Otok· 
nıtik düşme.na yardım et
mek debril, düşnıruu ezmenin 
birinci şartıdır. Hürriyetten, 
insanl~-ta.n, insanlık haklarm· 
dnn ınııhı,un bırnlolnu \'O en 
lınynti meselede iradesini lml
lannmıyan lusanlnnn bir vatan 
da,·ıuımı fiOVe C\ o huşnrabilo
ccklorine lıısnn nnstl inunrr? 

lrlruun, zcknrun ve insan 
haystyctlnln bu h1.dAr sıfırla. 
beraber olüuğu, lluh sedyesi· 
nln bu kadar ink ra \•nrıldıbrı 
bir )'lll'tta. horu bu )'Urt Gö
telerl, Şillcı·'lcı·i, muııı;ır tik.lr
lcrl, vo d~!r.ynnlJl yeni görUşlo
rlne beşiklik etmiş hir medeni
yet "" 11' ! olursa in :. ı - u da
J.Alcto bu ruh etalotine karşı 
ne dlrcblllr? 

Dür olmııJ·a lilyık, hiil' ol
mayı öğrenmiş bir cnmlıuıın 
kollarındaki, ayaklııruıdnki 
7J.nclr şnıurtı1an beşeriyet lçln 
hlcaptruı başka bir ınAna ifade 
odc.mcz. 

Kültüre tttbıınca sıkan, hür
rlyeu asla idrllk ctmcmlş olnn 
:\'nzl şefleri bnşlm memlekct
lcrdcld hllrriyetl, garpteld 
insanlara bir inhilLll nlAmetJ 
c,rfbi gö termck lstlyorlar. 

Fak.At bllmtyorlnr ki, bu su· 
ı'Ctle unutturmnyn. çnlıştıklnrı 
hü.rrlyettn tJtdmı bir Dtlhf hn.z 
dfbt koDan zincirli, ayaklan 
zfndrU iDsAnlnrn. tattırıyorlar. 

SADRl ERTEM 

Kanape allın_da 1 Edebiyat fakültesi talimatnamesi 
bulunan eroın 

l<açakçısı 
Polisler ~ahit olarak 

dinleniyor 
l{oço adµıda birisi, eroin ka.

çakçılığmdan dolayı aranan Fo. 
tini adında bir kadını suçlu ol. 
duğunu bilerek e\'inde sakla • 
maktan pün sekizinci asliye ce. 
za tna'likemesinde mu a.keme e. 
dilırli tir. 

Polisler Fotiuinin Koçoda. 
saklı o!du~nu öğrenince git .. 
mış er, .fakat Koço olmadığını 
söyh;.miştlr. Memurlar bir dCfa 
da içeriyi :ıramak 'stemişler, 
kadını bir kanapc altında yaka. 
lamışlardır. 

uhakcme iğcr bir fHÜlİt po.. 
lfsin çağır:ılıhas1 iı;in ba!jka bir 
gUno bırnkılmtşhr. ---..... ,,__ 

Kendi malı mı, 
değil mi? 

İzmirde ust ı Alinin palto .. 
sunu ~ırarak kaçtığı bura po. 
Iisine bildirilen Ahmet adında 
birisi ya.kalanll}ış, birinci sulh 
cezaya verilmiştir. 

Ahmet mahkemede her ne 
kadar sırtındaki paltonun ken.. 
di malı olduğunu iddia etmiş ise 
de mahkeme netice belli olun _ 
caya. kadar, A.hmeôin sırtındaki 
paltonun çıkarılarak emanette 
muhafaza edilmesine karar ver. 
mi,ştlr. 

---<>---
Gafletten istifade 

BQyazıtta kurban satan sürü 
sahiplerinden perakende satmak 
üz.ere on koyun alan Mehmet 
adında birisi paraları saydıktan 
sonra etrafma göz geıdlrince 
koyun.la.rdan bir tanesinin eksik 
olduğunu görmüştUr. 
Etrafı bir hayli telaşa veren 

Mehmet, biraz sonra blr gözü 
kör bir hamalı sırtında bir .ko. 
yun olduğu halde bir bekçinin 
önünde gelirken görrnUş, he _ 
men Uzcrine atılarak koyununu 
nlmıştır. 

Mehmet Ç-ark adında olan ha. 
maim alım satım esnıısmda ko. 
yunu çalmak istediği anlaşıl • 
~ Uçüncil sulh ceza. mahke • 
mesince on sekiz gün hapse mah 
kfun edilerek hemen tevkif o. 
!un.muştur. --o--

Olü elbiseleri satan 
kadın 

Arada sırada. kendisini yok. 
lama~ gittiği klinSCsiz verem 
bir kadm ölünce, paltosunu aşı. 
rarak "Bitpazarı" nda satarken 
yakalanan sabıkalı hırsızlardan 
Balıtfyar, dün tlcüncU sulh ceza 
mahkemesinde beş ay yirmi 
mµı. haptSe mahkfun edilmiştir •. 

Atef alan tabanca 
Haliıskilrgazi caddesinde Me.. 

nekşe a.partnnanmda oturan 
tiftik tacirlerinden Rupcn oğ. 
lu Berç tabancasm.ı kan§tınr • 
ken. silih birdenbire ateş a.lmıe, 
çıkan kurşun sağ t}akağma isa.. 
bet etmiştir. 

Şişli hastanesioo yatırılan ya.. 
i'alı diln sabah ölmüş, cesedi ad. 
liye doktoru tarafından muaye.. 
ne edilerek defnine nıhsat veril
nıl~r. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt ·-- --
19 KAaunı1'aDI 1920 

Ziraat Bankasının 
bir yardımı 

Zira&t Bankam taratuıdan kefııletJ 
mnteaetmıe ııo ztraatıe meogul kl5y. 
ıoye tevzi edilmek tızerc Trabzona 
(liO) bin. Erztııcana iGO) b1n, Erzu· 
ruma UISO) b1n, Bitıise (26) bin, va
na (25) bin lira gönderllmealnc ka.. 
nı.r vertlmlJUr. Bu para Ue çl.tt bay. 
vana.tı Te tohumluk mObnyaa edile.. 
cokttr. 

\ nkıtıer . 

Cuma ıCamarte. 
19 ll.KAn.

1
20 ll.K.An. 

Zllbl~ il 10 Zilhicce 

K:mm 78 Ka(ım 74 

ıısııı1 J-:zant \' ıııı.ııli l· 1 ını 

Güncşın 
7%! ZH '72% %1' 

do{tuşu 
O~e 1% u 7 ıe 1% ıs 7 ıs 
tklndl 14 5' 1 4~ 14 GtS D f5 
Ak m 17 09 it 00 11 10 ıı 00 
Tataı 11 « ı ae ıa u ı 18 
imsak 6 17 12 80 6 31 1J zs 

Talebelerin vaziyetlerini tesbit için 
profesörler meclisi faaliyete geçti 

İstanbul üniversitesinin yeni 
edebiyat fakültesi ta.Umatname
si Maarif Vekilliği taraf mdan 
tasdik edilerek rektörlUğe gön. 
derilmlşti. 

Talimatnamenin intikal mad. 
desi mucibince, 3-4 üncü sö • 
mestr t.:ılebesinin hangi ahka • 
mıı tabi olacağını tcı::bit etrrıck 
işi. !akif.te pr.ofesörlcr mecli. 
sir.e bırakılnıı§tır. 

Prof esörlcr meclisi bu gibi ta. 
l~beler hakkında ka.ra.rlannı 
ermek iizere toplantılnrına baş 
lamıştır. Es:ıs disipline nit bir 
dersten muvaffak olamıvan ta. 
lebeler sene sonnr.da imtilın.n 
vermek suretile üçUncii sınıfa 
geçebilecekir. Yeni talimatna -
menin tatbikinde hic bir t.a.lc . 
benin mağdur olma.niası için bü. 
tün talebenin vaziyeUcri dCk::ı.n. 
l:k tarafından tetkik edilmekte
dir. 

Besinci sömestr talebesinden 
sonra kiler eski talimatname htl. 
kümlerinc tabi olacaklardır. 

Yardımcı öğretmenler 
Orta tedrisat müesseselerin -

de ~alıştırılmakta. olan yardım. 
cı öılı'emenlet" hakkında Maarif 
Vekilliğinin hazırladığı yeni tn. 
limatname hükUmlerine göre 
yardfn\cı öğr·efinenler esas öğ. 
retmen olabileceklerdir. 
Yardımcı öğretmenlerin asi! 

öğretmen olabilmesi için üç yıl 
orta tedrisat müesseselerinde 
muvaffakıveUc hizmet ctmi~ ol. 
malart gerektir. Bu öğretmen.. 
terden hakikatte okul direktörle 
rinin ve mUf ettişkrin verecek le 
ri ı-aporlarm neticesine göre 
müsbet olanlarına a<'Ik bulu • 
nan asil (5ğretmenlikfere tayin. 
leri tııkarrur etmiştir. 

I"..esmi orta tedrisat mtıesse -
sclerinde olduğu gibi sususi or. 
ta tedrisat mllesseseleri de yar. 
dmı.cı öğretmen tayin edebilmek 
l~ri sa.18.hfyetini Maarif vekUll
ğ'inden istemişlerdir. Vaziyet tet 
kik cdflecektir. 

l lkokul çocukları
na gardım birliği 

Yeni birlik dün parti himayesinde 
te ekkül etti 

Çocuklara Yardım Birll.(ji dnn7..m topüıntt.Mnda 

İstanbul ilk okullarında oku. I Hcaap müf cttişliklerine de i • 
yan fakir ve yoksul talebeleri hi. mar bankası mUdllrli Celil, gllm
maye etmek, onlara yiyecek ve rllkler baımUdUrii Medhl Sayit 
muhtefü ihtiyaçlarına karflbk scçUmi~lerdir. 
vermek üzere ilk o1ı:ullarda yar· Birliğin nizamnamesi bu aym 
~ cen:üyetleri !C§eklriil etmiftl. aonuna kadar hazırlanarak ka.. 
Bilahare bu cemıyetler partinhı nunt formalitesi ikmiıl edilecek. 
yüksek himayesine ahnmq ve ça. tir. 
lışma teşkilatını da geniıtetmiJ-
lerdi. • 

Yoksul çocuklara yardan ce.. 
nliyeti umumi heyeti dün aaat 
16 da villyct parti ba~kam Bay 
Te'ifik Fikret Sıla~n bcıJkanlığı 
altmda toplanarak (İstanbul ilk 
okut yoksul çocuklanna yardım 
cemiyetleri birliği) ni kurtml!lar
dır. 

Birlik C. H. P. villiyet idar• 
heyeti azasından Hlmid Ongu
sun ba~kanlığında, maarif mtl~iü· 
rU Tevfik Kut, Kızılay mümessi
li adma Atıf ödUl, çocuk esirge. 
me kurumu adına da profesör. 
Zühtil İnhan, Kitapçı Ahmet Ha
lid Yaşaro~lu, müteahhit Aıı;aftan 
müteşekkildir. 

Yeni tekle göre caki heyetler 
Uğvedilmi,, parti himayeeinde 
yobul çocukları koruma birliği 
kaim olınuftur. Eaki heyetlerin 
hesaplan kraa bir zamanda tasfi. 
ye edilecektir. Geçen yıl İstanbul 
okullarından ancak dokuz bin ço
cuğa balolabilmişti. Bu yıl bir
liğin yeni tcşki11tı aayeainde 13 
bin çocuğa yaMım edilmesi im .. 
kinları temin edilecektir. 

Yarchın birliğinin her okulda 
bir kolu bulunacaktır. Bu koll.at 
daimi milrakabc altmda bulundu. 
rulacaktır. Birliğin faaliyet prog. 
ramı pek lma bir zamanda teı· 
bit edilecek, yeni varidat memba· 
lan bulunacaktır. 

jKISA HABERLERi 
Şehirde: 

* Fra.ma ve 1ngtl.tereye UıracatJ. 
mız çok artmı§tır. DQn bir f;1ln içinde 
150 bin llrıılık ihracat yapılmI§tir. 

* ŞlrkoU Hayriye 1d'!l.resl dört gUn 
bayramda tatbik edeceği pazar tarife. 
sinden baııka bugünler zartmda Ana· 
dolukavağmdruı Köprüye her ak§am 
sıı.at 18,80 da yukarı boğaz lakeleleri· 
ne uğnunnk ,.e aonra Köprüye gel
mek üzere bir llAvc postaal d.ab& yap. 
ınağı:ı kanır verm.lgt1r. 

* Dcnizyolla.rmda açılan zehirli 
gazlardan korunma kursunda bir 
mUddctUr denı gören memurlar bay. 
ı-am ertesi daveUUer Onünde tatbikat 
yapacaklardır. 

• TırhAn npunmun ,aralan ~ 
uwnm bpatılınıftır. Vapur bugQD 

A.la.ny8,dan Alemdar tahlliı1yealnin ye.. 
değinde olarak ıımanmuza hareket 
edecektir. Vapurun dört gün ııonra 
llD'•nnnlV' geleceği tahmiD olunmak. 
ta.dır. 

Memlekette: 

* Turllttk Yollarm inpatmı deruhte 
eden Reji Gf.neral §irketlniD lmılrdc 
E§refp~ 1ciraladığı tq ocatmm 
tıleUlDıeaiıM mtıaaa.de edllm1fUr. Şir
ket tca.beden tedbirleri alacaktır. 

* Çevmeıı.fn Alaçatl nahiyesi m!l
dllrll B. Elu-em Ankaoy kalp eekte
alndcn vefat etmı,, cenazesi Alaçatı 
balkı ve mektep talebeleri tara!mda.D 
k&ldırılmqtır. Yapılan me.ru1mde 
merhumun meziyetleri ayılmlf ve 
hlt.&beleT a8y1emo.f§Ur. 

İstanbulluların 
teberruu 893.391 

lirayı buldu 
Şehrimizde Kızılay mer-

kez ve şubelerine dUn aşağıdaki 
liste mucibi 19476.57 lira yatırıl
mış ve bunwrla umumi yekun 
893391.09 liraya baliğ olmuştur. 

Kızılay merkezine 7089.70, Fa. 
tih 56Z.74, Eminönü !4989, Bcpk. 
taş 350, Bakırköy 50, Eyüp 18, 
Beyoğlu 5959.53, Kaıdrköy 248,27 
t.Jsküdar 209.43 lira. 

· tstanhula dün de 40 felaketze· 
de gelmiş ve ekserisi akrabası ya
nma ~tmigtir. Halen m.isaflrha.. 
nede kimse yoktUr. Bütün feUL. 
ketzcdeler evlere yerlettirilmiş 
ve her ihtiyaçtan temin olun
muştur. 

Sarsıntıda ölen subay 
yetimleri 

TEBLtô: Yer csarsıntısında ö
len subay ve askeri memurlar ye
timlerinin. halen bulund\.ıklan 
mahallin askerlik tubelerine mü. 
racaatla, yetim maaşı haklanru 
istemeleri ve vasiye ,muhtaç ola. 
rak kimsesi% ka1mrf olup da ba
yır müesseı?elerlnde veya hasta
hanelerde ve yahut bayır seven 
zevat yanında bulun.an bu gibi 
yetimler haklmıda müessese ve 
hastahanelerle bayır seven zevat 
tarafmdan mahalli askerlik şube
lerine matitmat •erilmesi rica o.. 
lunur. 
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Koyun fiyatları 
düştü 

Karadeniz yo!iyle mü· 
him miktarda koyun 

geliyor 
Ana.doludan bilhassa. Konya., 

Adan& ve diğer cenup viliyet • 
lerimlzden trenle fazla hayvan 
gelmesi U7.erine koyun fiyat -
lan düşmliştilr. Bir kaç gün ev. 
vel 14-24 lira arasında olan 
kurbanlık koyuhlar 10-20 lira
ya inmiştir. Yolda bulunan va
purlarla. Karadeniz vilayetlerin. 
den de mühim miktarda koyun 
gelmekte olduğundan fiyatlarm 
yarm daha da düşeceği zanne • 
dilmektedir. Koyun yüklü olan 
Karadeniz vapuru yarın linıanı
mmı gelecektir. 

--~n--

EminönU meydanın· 
daki inpat 

Em.inönUndeki in§A&tm yavaş 
ilerlediğinden şiklyet edilm:it • 
ti. Belediyece yapılan tetkikler 
neticesinde son 35 f?iln zarfın.. 
da. havanın a.n.cak 12 gUıı ya • 
ifışsız ve ~ata müsait oldu • 
ğu gfuillmUştUr. Yaz gelmeden 
evvel asfalt d~emiyeceğin • 
den kışın fazla inşaat yanılma... 
masma. zaten evvelce karar ve. 
rilm4~ Meydana döJdile<.-ek as. 
f alt Romanyadan getirilmiştir. 
Haziran başında könrUnUn E. 
minönü tarafmdaki beton a. -
yaklıırm ytikseltillIK!slne başla. • 
nacak, bu inşaat devam ederken 
köprUden vesaiti nakliye sreçe -
miyecek, valnız yayalar g~ • 
cektir. Emlnönn mevdant da o 
zaman yU.kseltfl~.ektir. 

Taksim Kıtlası 
Taksim kı§lasmm yılulmam. 

na mart başında. be.şlanacaktır. 
Panorama bahçesindeki iki ba • 
raka bu günlerde yıkılacaktır. 

Zelzele mıntakaaından 
gelen talebeler 

Zelzele mmtaka.smdan 1.stan. 
bula ve muhtelif vfl!yetlere gön 
delir.e okul talebeleri vilayet 
dahilindeki okullara yerleştir! • 
lecektir. Erzincanda. leylt olarak 
okula devam edenlerin, anneleri 
babalan olmıyan veya. anne, 
babaları başka vllAyetıere gön.. 
deline talebeler de şehrimizdeki 
lise ve otra okullara leyll ola • 
ra.k verleşt!rileceklerdir. 

Bu talebelerin okul ficretJerl 
ktztlay tarafmdım ödeMCCktir. 

deki loplanl!ıl' ili 
DUn akşam Eminöntl ed 

vinde çok hararetli bi~r. G 
yat toplantısı yapıımışt J)ln 

lerdenberl gnzctelerdC re ~~ 
kaşa edilen, osldler - ıxıııt': 
da\·nsı Uzerindo cvvel~.uıı ı~ 
rir Nusret Sefa coş\\ 
konferans vermiştir. ıt•I' 

Salon erkenden çoıı: ,1e 
Iık bir dinleyici kutıest~. 
maştu. Dinlcy!cilc:' ~[o' 
sene nesle mensup bU ..ıbl• 
ve muharrirler oldul;tı br' b bu 

ıı . 
ki edebiyatçılar da bB ııd fJ. 
nuyorlardı. Başlıca }la e ç o 
rt ve ŞUkufe Nihal ı;öt. t 

makta idiler. ı:oS t 
Nusret sefa. Coşkull• r: 

ransına şöyle başlnn11Ş~eb 
" - Yıllar var ki c slD 

cephemizin Garp copb~e 
fnrkt yok. Ne dlkıtattı!f 
Uzorlne çeken bUyU:k bit 
görUyoruz, ne de bize r 
ça heyecan verecek bl dıll 
danış '\'o hareket o\r ~ 
gösterecek mlnfminl b 
se ile ka~ılaşıyoruz. lJlll~ 
Eğer edebiyat aleDl G~ııı 

bu sUkilııeti General Jıfl 
yahut da Almnn erkAD' Jl!tı 
yeslnln resmt tebllğ fo~U~ 
rlyle ifade etmek tnUıil il~ 
saydı, senelerdenberi, .~ce 
denberi olduğu .gibi: bı 
!erde iş'ar~. değer bir de 
yoktur. Yalnız keşif ve 
faaliyeti kaydedilmiştir~ r
memiz lcabederdi. ııat ı• 
blyat ccphelerlmizde o d' 
bir şey yok ki, keşif ~e 
ye faaliyeti bile.. ~ 

ÇUnltU ikl tarafta, Y r~ 
nesil de, genç nesli de t>l tl 
rinln kuvvet ve kudre ıı 
anlamak, araştırmak ıe. 1 J 
ne katlanmamış, blrbirltı,d 
dlsl lçln gUçlU bir rak1P619e 
memlştlr. Bunu son bA D • 
anlamış ve tesblt etJJllŞ 
nuyonız. ı 

Gençler. esktlere yaıı ç 
ıer, eskiler bu gençler ıı:r. 
yorlar acaba? dememitl f 
si varit olsaydı genç ede:ı 
Un kara listesinde baıt il 
yer almaz, eski nesil dedeO 
ma geçen genç nesll e 
aslA bu derece lstlbfnf& 
etmezdi.,, 

Nusret Sefa coşkun ı ~ 
eskllerın ve gerekse re1!~ bu davada ileri eUrdUlt 
kirleri gO~en geçlrınlŞ•01~ 

1 

lcrln ve eskilerin baklJ ti 
ları tarafları tebo.ruz et 
Ur. 

Konferansçı. bizde ı 
münekkidin yapnblleceğirıl 
asına cevap verml~. ~tı6o 
Atacın Heri sUrUlınUf ô 
cesine hUcum ederek 
tir ki: 

- Bize Nurullah AtBO 0~ 
genel tanıttı kuzum. J!~ 
tldadı keşfedip bize tnlt

1 
,ıı 

ti. Kedi olduğundanber sO 
ğu ilk fare .. Yazık otdu.

6
.,. 

man Efendiye,, şairi ol ııJ 
zavallı farecik de kendi 
cap zannetmeğe baş1ad;d~ 
lece blr istidat acayıp ti"' 
kldln kurbanı oldu, git ~JI 

Tasfiyeyi. okuyucu ı0 
0 

yUkselmesl, genç edebi ı~'~ 
daha geniş hitap iıtl c~ 
bulması ve zaman yaP~ ,

11 
diyen Nusret Sefa elJ' 
gene nesilden de tasf~~ıe~ 
cekler bulunduğunu t'ııJI 
bu davanın bitaraf , 
yaparak sözU mUnakıışır.1 
ketmiştir. td 

ŞUkCıfe Nihal ve gal rf~ 
ri ilk sözler! alarak d9 

heyecan içinde (Ak~aııı>1ş -. 
teslnin cevaplarını yaıı\0ı 1f 
rettiğinl, tahrifat yaptı~ JJJJ 
rl sürerek, ,gençleri as~11'ıtve onlara hucum etme 
söylcmlşlerdJr. tııO• 

Sıraslyle. Abidin JJ d O 
Ud Bayn, Gavsi ıtall yt 
soy, Ltltfl Erişçi, ve el! ,ıı 
birçok 'absiyetıer slSZ tcf. 
fikirlerini söylediler. 11ıı.,,1tı iki buçuk saat aureıı er>"f 
lantı her zaman arı~,,d~ J 
bir edebi hareket bal"" ır· 
celll etil ve güzel bir ııır. 
de sona erdi. .,., 

Gavsi OzansoY 
_!ı.: r bir ta VZllP ,,~,t 

lstlkl~l gazetesınd~ı • ~I 
iki yazımdnn doğan ye set>e ıı
mUnakaşalnrı muıııs ~I' ~ 
yapılan neşriyat ar&S:6ıc~ 
uoktayı t:ı.vzih etme1t

1 
,ı:ıı"J" 

Tertip edllen ,,·e a ıı rıı. 1 ~ 
damga gibi vurulan Jt~·eıı~' 
Son Posta gnzetestnfJ'.l cto , 
sil arasında açtığı RnlC ı:ı çıµ er 
len cevaplar tçerlstnde ııl~ıı 
tılmıştır. Bu listeyi bOede;v 
taya attığımı IddfB .• 11.if 

(Deumnt kar~i 8'". 
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Fransız . İngiliz . Günün adamları : 

Zelzele, a ı.aı.ı.., 
ve yangına dair 

Felakete n1ukavin1 
bir ev tipi 

Mısır dostluk 
tezahürü 

Kahire, 18 (A.A.) - Dlin öğle
den sonra Zangarane sarayında, 

veliaht Prens .Mehmet Alinin, 
Fransa - Mısır komitesile İngilte
re - Mısır birliğinin himayelerinde 
parlak bir Fransız - İngiliz • Mısır 
dostluk tezahUrü yapılmıştır. 

reisicumhuru 
kimdir? 

Yangınla zelzele ne yazık ki 
y urdumuzda nadir görülen, pek 
bili11meyen felaketlerden değildir. 
Bunların malca verdiği ziyan bir 
dereceye kadar sigortalarla kar. 
şrlanabiliyor:ıa da, canca olan kur
banların arkasından a~lamaktan 
ve öksüzlerine yardım etmekten 
başka e:ı:Jen ne gelir? Bu da ne 
olsa. bir dereceye kadardır. 

Kral Faruk, kabul resmine biz -
zat islirak etmiştir. Kabul resmin
de bir çok yüksek askeri ve mUlki 
rical de bulunmuştur. 
Kralın saraya gelişinde ve gidi -

şinde, askeri müzika, Mısır krali -
yet marşile, Fransız, lngiliz ve 
Türk mnrşlannı çalmıştır. 

Topla teslih edilen 
İngiliz vapurları 
l.ondra, 18 (A • .r\.) - Deyli Mcyl 

gazetesi, hacimleri yekünu 10 mil
yon tona baliğ olan lngiliz gemi -
!erinin tahtclbahirlerin taarruzla -
nrna karşı kendilerini mü· 
dafaa edebilmeleri için topla tes -
lih edilmiş olduğunu haber ver -
mektedir. Yakında hacimlC'ri yo -
künu G milyona baliğ gemiler de 
aynr suretle t.eslih edilecektir. 

Fransız - ısnanyol 
'Ticaret muahedesi dün 

imza edildi 
Madrit, 18 ( A.A.) - Fransız 

- İspanyol ticaret muahedesi 
hariciye nazın ile Fransız bü • 
yük elçisi tarafından bugün 
Madritte imza edilmiştir. 

Yeni muahede pazartesi gü -
nü meriyete girecektir. Bir muh 
tclit komisyon muahedcnin taL 
bikne nezaret edecektir. 

lılgiliz - İspanyol ticaret mü 
zakcrelerine gelince bu müza. 

,,kereler halen tediyat meselesine 
taalluk etmcktdir.· 
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Bükreşte 121 Demir mu
hafız serbest bırakıldı 
Bilkrcş. 18 ( A.A .) - Reutcr 

bild1riyor: 
"Demir muhafız tcşkilfıtının 

temerküz kampında bulunan 121 
azası serbest bırakılmıştır. 

Verilen malumata göre. bu 
karar hcdifi milli tesanüdün tak 
vlyesi olan rönesans cephesi ka
binesiniıı tadili üzerine veril -
miştir. 

Amerikanın 939 daki 
ıhracatı 

Va.şington, 18 ( A.A.) - A. 
merika, 1D39 kanunuevvelinde 
358 milvon dolarlık ihracat yap 
mıştır. "ıo senedcnberi hiG bir 
ayın ihracatı bu kadar yükseL 
memişti. 

1939 senesinin teşrinisanisine 
nisbetlc 71 milyon dolarlık Ye 
1938 senesinin kanunuevveline 
nisbetlc de 92 milyon dolarlık 
bir tezayüt mevcuttur. 

Dahiliye vilayetler teş
kilatı layihası 

Arıkarn, 18 (Hıı~ıısi) - Da· 
biliye Yekt\letinln vllt\yeller 
teşkillitı hakkıııda. hazırladığı 

H\ylha kış tatilinden sonra 
l\lecllslc görliştilcrektir. LAyi
ha dahiliye cnclimeninde bu-
1 unmakladı r. 

Bu Iayiha esaslarıııa ~öı c 
mcktupı,;ulnr viltıyet umunıi 
kdtipliğl Unvanını alacalclar· 
dır. Dahiliye Vekillcıtl vllı\yet

lcı· teşkiH\trnda maaşla istlh· 
dam etmekte olduğu her han
gi bir memuru kadroda gösteri. 
len tahsisatın dilediği yc>ı·de 

çahştırabileccktir. Bu kanunun 
Y<'ni mal' yılın başında tathil{ 
mevkllnc konması teklif edil
miştir. 

Bugün Sovyet Rusya ile harp 
halinde olan Finlandiyanm tü
tün dünyanın takdirini haketmiş 
iki mühim şahsiyeti vardır: Biri 
General Manerhaym, diğeri Rei
sicumhur Kyasti Kallio ! 

Nasıl ki, Baron Manerhaym, 
yüksek kültürü ve mensup ol:Iu. 
ğu yüksek İsveçli ailesiyle, şimal 
milletlerinin zeki tipini temsil e. 
diyor ve Finlandiyayı pek yakın 
bağlar ile İsveç memleketlerine 
bağlayorsa, Reisicumhur Kyas
ti Kallio da, çalışkan ve yorulmaz 
Finlandiya köylüsü tipini temsil 
etmektedir. Fin milleti bütün 
ömrünü memleketinin istikıaI ve 
hürriyeti uğruna feda etmiş olan 
bu ihtiyara sonsuz bir hürmet 
beslemektedir. 

Reisicumhur Kallio 1873 sene. 
sinde çinftçi bir aileden dünyaya 
gelmiştir. Ailesi asırlarca Nivalo 
civarındaki topraklarında uğraş. 
mışlardır. Reisicumhur memleke. 
tin en eski çiftçisi 'olmakla müf
tehirdir .. 

Daha çok genç yaşında iken 
Kallio halk arasına atılmış idj .•. 
O tarihlerıde de Çarlık Rusya 
Finlandiyanın muhtariyetine el 
uzatmak istiyordu. Kallio için si
yasi hayatındaki mevkii sanki 
evvelce hazırlanmıstı: 1904 se. 
nesinde meclise kUçük çlf tçilcr 
mümessili olarak girdi. 

1905 Rus ihtilali, Finlandiya. 
daki siyasi hayatı da tadil etti. 
Fnilandiya büyük dükahk haline 
gelmiş, kadınlar; birçok haklar, 
hatta intihap hakkı kazanmı§lar. 
dı. 

Finlandiya, Finlandiyalrlarındır 

Kallio koyu bir demokrattı, 
memleketinin istiklal ve hürriye
te kavusması günlerinin yaklaş
makta ol:luğuna emin idi. Milli 
meşaleyi yakmak ve onu en ke. 
narda kalmış Laponya ormanları. 
'na götürmek lazımdı. 

Böylece 1906 senesi sonunda 
bazı arkadaşlariyle beraber ziraat 
partisini kurdu. Bu parti derhal 
halk arasında itibar kazandı. Düs. 
turları şu idi: Finlandiya, Finlan. 
diyalılarm, topraklar onu ekip bi
çenlerindir. 

Bu parti ihtilalci bir çehre ta
kınmamakla beraber Çarhk Rus
yanın idaresini kontrol ediyor ve 

Fin Rcisicımılıuru llcılliyo 

bilhassa bütün Baltık memleket. 
}erinde olduğu gibi Finlandiyaıda 
da geniş araziye sahip Alman ser
mayedarlariyle mücadele ediyor
du. 

On bir kere meclis reisi 

Emperyalist Rusyamn düşmesi 
Finlandiyanın da istiklal kazan. 
masına yardım etti. Almanya Fin
landiyayı kraliyet yapmak isti. 
yordu. Fakat Kallio cumhuriyet 
taraftarı idi .. Bunda da muvaffak 
oli:lu. 

Cumhuriye.t idaresi altına giren 
Finlandiyanın kuvvetli kanunlara 
ihtiyacı vardı. Bu kanunların 
aynı zamanda memleketin iktısa· 
di hayatını temin etmesi Iazım
geliyordu. Bu meyanda olmak Ü
zere Kallio kanunları büyük ara. 
zi parçalarını fakir köylüler ara. 
sında taksim etti. 

Kallio tam on bir kere üstüste 
meclis reisi seçildi; vazifesini 
büyük bir muvaffakıyetle başar
dı .. 

11925 senesinde başvekil seçil
mi~ olan Xallio 1936 senesinde 
yeniden meclis reisliğine getiril
di .. 

Nihayet memlekete bir cum
hurreisi seçmek icabettiği zaman 
eski cumhurreisi ihtiyar ve mu. 
hafazakar Pehr Evind Svinhuf
vud 'un yerine cumhurreisi oldu. 

K vasti Kallio bütün memleke
tin hürmet ve sevgisini kazanmış 
yüzde yüz çiftçi bir reisicumhur. 
dur. 

ingilterenin Paris elçisı diyor ki: 
Her türlü f edakarııga hazır 
bulunmaklığımız icap eder 

]>nris, lH (ı\.A.) - lngiltc
renin l'aris bUyUk elçisi Do· 
nahl Camııhell, Aıncı·ikan klll
hünde söylediği bir nutukta, 
ayni nesill.le üç ılera komşu ta· 
rafındnn harbe mecbur cdllcn 
Fransanııı f!Oğukkanlılık, inzi
bat ve azmini tnkdir ve tazim
le yad ettikten sonra Amerika
nın harp hakkındaki efktlrı u
muınlyesinin ehemmiyetini 
kaydeylcmlş ve şl>yll' demiştir: 

Şimdiye kadar bliytik mulıa. 
rebe olmamış, uzun zayiat lls· 
leleri ortaya çıkmamışsa bu 
Majiııo hattını inşa eden :F'ran-

Yeni talimatnameler 
neşredildi 

. Ankara, IH (ı\ .. A.) - Fın· 
tlık, yumurta ve çekirdeksiz 
tlzUm ile palamut ihracatının 
murakabesine dair olan nizam
namelerin bazı maddelerini de. 
ğiştlren nizamnameler Hesmi 
Gazetede Jlf'şrcıllldi. On beş 
glln sonra tatlıik mcvl<iinc gl
rc<"ektlr. 

snnın basireti sayesindedir. Fa
kat bu harp blltun diğer harp
lerden daha. !canlı olabilir. Bu
nun için harp lstihsaHı.tma da· 
ha çabuk bir tC'mpo ile devam 
etmek YQ her turlli fc.dakfırlı
ğa hazır bulunmnklığımız ica
beder. 

Amiral Horti 
Yugoslav kral naibi ile 

görüşmiyecek 
Uuıla11c te, 18 (A.A.) - Sala

hiyettar Macar mahfilleri. yakın • 
da Amiral Horti ile Prens J>ol ara
sında bir görlişmc olncnğı hakkın
da bazı yabancı gazetelerin yay -
dıkları şayiaları yalanlamaktadır. 

R<>l~rnd, 18 (A.A.) _ Prens 
Pol ve Pr<'nscs Olga ile Yugoslav -
ya Başvekili Svetkoviç dün saat 
19 da Zagrcpteıı Bclgrada dön -
müşlerdir. 

·-·--· K ı saca : ----.............. _ ....................... --..................... i 

IResmi tezkerelerde bozuk türkçel 
i ı' ! önümüzde resmi bir makam tarafını::lan gön- nu, ne de manaları belli ... Bu nasıl iştir? 

Iİ derilen kıu bir haber var. Kısa; ve nihayet se. Resmi dairelerin gönderdikleri tezkereler- ı· 
kiz on satır .•• Fakat bu sekiz on satır içinde ya. deki bozuk türkçe hakikaten artık mühim bir 

1 l
! pılan yanlışlar ... Nckta, virgül gibi tenkit hata· dert haline geldi. Müdürler, başmümeyyizlcr, 

lanndan vazgeçtik, cümlelerin ne başı, ne so- mümeyyizler; aman biraz dikkat! ... 
: w ••• ı ·•-- •-w ....... ııısıı•ııı ___ __...,,_•••••••wa••---•-•--•••-1 

Ahnanyanın 
Finlandiya işinde 

tavassutu 
Fransızca Le Temps'den: 
Deyli Ekspres'in Amsterdam 

muhabiri tarafından verilen ma
}(ımata göre Hitler Finlandiya ile 
sulh müzakeresine girişmek için 
Stalini teşvik etmektedir ve eğer 
Moskova hükfımeti isterse Al
manyanın bu işte mutavassıt ro
lünü ifa edebileceğini sefiri vası
tasile bildirmiştir. Zannedildiğine 
göre Sovyet Rusya Alma.nyamn 
bu teşebbüsüne muvafık cevap 
vermiş ve Moskova hükfımetinin 
sulh müzakeresine girişmeğe ha
zır olduğunu bildirmiştir. Eğer 
Finlandiya Baltık denizinde Rus
yaya deniz ve hava üsleri, Petsa
mo limanından istifaJde hakkı ve
recek ve şarktaki Finlandiya • 
Rusya hududunda tashihat yapıl. 
masına rıza gösterecek olur
sa Rusya Finlandiyayı feth ve il
hak etmek planından vazgeçecek
tir. 

Deyli Ekspres gazetesin-in mu. 
habiri Finlandiya ile Sovyet Rus. 
ya arasında Bitlerin mutavassıt 

rolü oynamak arzusunu izhar et
mesi sebepleri şunlardır: 

1 - Stalin ile Musolini'nin 
dostluğunu muhafaza etmek için 
yegane çare budur. 

2 - Hitlcr İngiltere ile Fran
sanın Skandinavyaya harp silahı 
ve malzemesi göndermek için Fin. 
landiya harbini vesile tutacağı 
kanaatindedir. 

3 - Almanya Sovyet Rusya. 
dan ilk madde almak zaruretin. 
dedir. Halbu~i Finlandiyada harp 
dev;1m ettikçe Rusyanın Alrnan
yaya vaadettiği yardımı yerine 
getirmesi mümkün değildir, 

--o-

Amerika Cumhurreisli
ğine yeni bir namzet 
Ya inı;toıı, 18 (A.A.) - Ayan

dan Ohio mümessili Vicdon Holry 
reisicumhurluğa resmen namzetti -
ğini koymuştur. Şimdiki re.is mua
vini Garnerle beraber ikinci de -
mokrat namzcdidir. 

1 tfaiye asrileştirilmcktc ve git. 
tikçe gı.inün ihtiyacı ve terakkisi 
ile daha uygun bir hale gctiriL 
mekte olduğundan, yangınların 
sayısı azalmıştır. 

Şehircilik bakımından alınması 
herkesç~ müsellem olan tedbir. 
ler: Yangın muslukları, su depo 
ve tankları, yangın duvarları ve 
saire, beliyenin yayılma istidadı
na ket ve azgınlığına gem vur. 
muştur; amma onu ortadan kal. 
dıramamıştrr. Kargir binalar va. 
kıa ateşten daha az korkar; Hikin 
yer teprentisinden kolay yıkılır. 
Halbuki ülkemizin en geniş kıs
mı zelzele hattı üzerindedir. Mem 
Jeketimizin jeolojik durumu dola. 
yısiyle gülün dikenine katlan. 
mak mecburiyetindeyiz; fakat bu 
dikeni yumuşatıp batarlığı gide. 
rilemez mi? 

Yukarıda işaret edilen teferrü
atı bir yana bırakacak olursak, 
görülür ki, asıl inşaat tarzı ile il. 
gili bir bilmece karşısında bulun. 
maktayız. Çünkü bunun halli, ev. 
lcrimizin taştan mı, tahtadan mı 
yapılması meselesinden ziyade, 
küle veya moloza !dönmemesini, 
yani hem yangına, hem zelzeleye 
dayanmasını temin edecek çare
yi bulmağa bakar, sanırım. 

Teknik cihetleri bittabi mü. 
hendislerimizin tamamen ihtisa
sına bıralfarak, bu yolda bir fL 
kir uyandırmış olmak hevesiyle, 
geçen harplerin hatırasından iki 
görgümü ortaya koyuyorum. 

Yemenin dağlık kısmında yer
lilerin burç dedikleri kuleler var. 
O dıyarın son ayaklanışında, Sa. 
na şehrine pek yakın ve topçu 
kı~lasının tam karşısında, böyle 
bir borçta bir miktar asi tahassün 
etmişti. Bunları ateşle defetmek 
emri topçuya verildi. Teker te. 
ker ve !dikkatle atılan mermiler. 
den her biri vurunca, hedef toz 
toprak içinde kalıyordu. Buna 
rağmen kule yine yerinde duru
yordu. Dantelaya dönmüştü, ama 
ayakta idi. Çok cesur olan dağ. 
lılardan bir iki kişi, bunun tepe
sine çıkmış meydan okurca kılıç 
ve cenbiye sallamağa devam et. 
tikleri, çeliğe vuran gün-eşin ça
lnşından anlaşılıyordu. 

Kumanıdan bu hale kızdı. Yay
lım ateşle yıkın, emrini verdi. 

Batarya arka arkaya üç dört 
yaylım ateş geçti. Kule ve civa. 

(Lütfen sahifeyi çcvirini:::) 

Görüp düşündükçe 
-

Mürekkebi kurumamış etiketler! 
Bir gazete, dün belediyece yapılan bir teftişten bahscldiyordu. 

Mesele, pazarlıksız satış kanunu çerçevesi içindedir. 
Bazı dükkanlarda alenen pazarlıklar yapıldığını, vitrinlerde, 

kutularda, dolaplardaki eşyanın fiyat etiketleri bulunmadığını ıe. 
zen memurlar, ansızın kontrole başlamışlar. Şurada etiketsiz e§. 
yaya, burada pazarlık dalaveresine rastlayarak zabıt tutmuşlar. 

Bunda belki telaşa hak verdirecek bir fevkala!delik yoktur. 
Dünyanın her yerinde her zaman kanunun dışına çıkan suçlular 
görülür. Bizim pazarlarımızda da böyle bir örnek bulunmuş, hepsi 
işte bu kadar ... 

Fakat işin alt tarafı kötü ve ehemmiyetli. Bir semtte müfetti§
Icr, mağazaları yoklarlarken, baskına uğrayan patronlar, başka ma
ğazalara telefonla haber vermişler. "Kontrol var. Dikkat edin! Fa
Hın, filan demişler .. .'' 

_Bu haber veriş, bence asıl suç kadar, belki ondan da ağır ıbaş
ka bır suçtur. Demek hükumetin gözünden hile, yalan·, dalavere iz • 
lerini saklamak için piyasada elele vermiş bir takım teşekküller var. 

Nitekim, müfettişler, istikamet değiştirince, etiketlerden ba
zılarının odaha mürekkebi kurumadığını görmüşler. Boyalar, elleri
ne bulaşmış .• 

Burada ibretle üstünde durulacak bir ahlak meselesi karşısın. 
dayız. Ticaretle kaçakçılığı bir tutan bu adamlar kimlerdir? Sıkı 
bir tahkikat ile önce devlet bunları öğrenmeli ve sonra da bir kara 
listeye sokarak onları biz halka da bildirmelidir. 

Ticaret bir meslektir. Çete teşkilatiyle idare edilemez. Eti
ketsizlik, öyle bir karanlıktır, ki arkasında bir soygun pususunun 
çukurlarını saklar. Pazarlık, halkın elinde iyi, kötü bir ıilahtrr. 
Devlet onu çağın zihniyetine uygun bulmadığı için· kaldırıdr. Fakat 
buna mukabil mali ve ticari kendi kontrolüne açık bulundurabi!. 
mek için de, "etiket'' usulünü benimsedi. Bundan kaçış, bir karan
lıkta kal:ştır. Namuslu insanların ise karanlığa sığınmak akılLırm
dan bile geçme:r:. 

Şu halde bu adamların isimlerini ve gördükleri cezaları öğ. 
renmek istersek, pek haklı bir iş yapmış oluruz. 

HAKKI SOHA GEZGiN 
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Baş parmak 
Kabıli inhıntı. tuysal) ba§ 

pa.nnağa malik kimseler mu • 
hakkak cömerttirler. Bunlar 
bir ~Y ''erirlerken düşünmezler 
bile .. Halbuki dık bo.şparmağa. 
sahip olan kimseler bu hususta 
biraz da.ha dikkatlidirler. Bun. 
!ar bir şev verirken hiç değilse 
bir an için olsun dUşUnUrler. 

Uysal, yo.ni kabili inhina baş. 
pa.nna.ğa malik herballj?"İ bir 
kimEeden bır şey istemek lfı • 
mn olduğu zaman bunu derhal 
ıstemelidir. Bu parmağm işa • 
ret ettiği karakter alicenap ol. 
duğu i~n mevzu istenileni der. 
hal v"rccektir, yoksa aksi hal. 
de işi sonraya talik edip. he • 
men o anda mevzuun alicenap • 
lığından istifade cdilme~c o za. 
man bahse mevzu kimsenin ev. 
v la 'aadetmeğc b~lıyacağmı 
\"e ı:;onra düşünerek fikrini de. 
ı:!iştircccğini görürsUnilz. 

Bunun aksine: Dik başpar • 
maklı kimse herhangi bir tek .. 
lifinizi cvH!la muhakkak rcd • 
detmekle işe ba.şüır. Fakat son. 
rıı düşUnerek teklifinizi yerine 
~ctirmeğe karar verir, ve bir 
kere de karar verdikten sonra 
nrbk hiç kimse onu bu fikrin
den caydıramnz. 

Bu ,-a~yctc göre dik başpar. 
maklı kimseler, sabit, musir 
bir karaktere malik demektir. 
~"'Darmıı.ğm birinci kısmı, ya.. 
nı tırnağı taşıyan kısmı ne ka.. 
dar uı.un olursa mevzuun irade 
si o kadar kuvvcUi demektir. 
Bu i~arete malık kimseler baş. 
kalnrına o kadar çabuk ve ko. 
lay bır şekilde bağlarunazlar .. 
Seyahat ederlerken yol arka. 
rlaşla.nna. söz söyledikleri pek 
nder \•aicahu 1'1a1.o'T.. Eğer bir 
öf söylerlerse bile bu da muhak. 

kak l)Cncereyi açıp kapamak 
hakkmcL'ıdır. 

Bunun nksmc olmak ür.crc uy. 
ı;al (ka.bili inhina) başparmak. 
it kimseler yol arkndaşlarilc sc. 
\ c seve mübahaseye dalarlar ve 
kısa yolculuklan sırasında bile 
bu yabancılarla canciğcr dost 
Q]urlar. Bunlar emsalsiz dere • 
cede sevimli yol arkadaşlarıdır, 
Ka.r§ılanndakilcrln arıularına 
kolaylıkla. boyun eğerler, hatta. 
o kadar ki bu tabiat çekinilme~ 
i icap eden bir zaaf derecesine 

de "'an?'. 
Erkek veya kndın olsun ko • 

lay şeraiti, basit hal çaresini sc. 
ve scvo kabul edenlerin hemen 
lJir çoğu kabili inhina. (uysal) 
haşpa.rmnğn maliktirler. 

Fakat euıın dıı. işaret edelim 
ki ba§parnıağın i~ret ettiği ka.. 
ra.ktcrler Irad yi temsil eden ka. 
fa cizgislnin vaziyeti ile başka 
başka şekillerde tefsir olunabi. 
lir. 
Başparmakta ikinci ma.f'saJm 

yumuşaklığı mevzuun irade kud 
reti ile mUnasebettar değildir. 

İkinci maisal mevzuun ınu • 
ha.keme kudretini temsil et • 
rnekte olan baaJla.rmağın ikin • 
d parçasile alakadardır. 

(Do]ıa 001') 

Zelzele felaketinden sonra \ 

Giresunda bazı köprüler 
tehlikeli bir hule ·ııeldi 
Gi~~un, ~Huı~ıi) - Gerek 1 olarak. bilhassa Giresuncla~ itiba. mühimleri; ya tamamen geçilmez 

son hadıseJenn tesıri ve gcr~ks~ ren Tireboluya kadar sahıl yol. veya geçilmesi tehlikeli bir haJ 
devamlı bakımsızhkların netıcesı larımız üzerindeki köprülerin en almış bulunmaktadır. 

Ne var, Ne yok? 

İngiliz bahrıyelılerı gün
de 11 bardak çay içer 

Aksu köprüsü bu meyanda ol· 
duğundan yenide:1 yapılmaı;ı için 

1 icabeden resmi formalitelere baş. 
lanmış bulunmaktadır. 

Fakat halkın geçmesi için mu· 
vakkat bir geçit temin edilmemiı 
olduğundan derenin içinde yüz. 
dürülmüt olan ve (Kelek) tabir 
olunan bir kayıkla halkın geçme· 
si temin edilmekte ve bu iptidai 
51ctlc halkın hiç yoktan parası 
alınmaktadıı. 

Esaslı köprünün itmamına ka. 
c;lar bir geçit yapılması lilzumlu 
görlilmektcdir. 

Haı p gemileri üzerinde bulunan bütün 1n1:iliz bahriyelileri 
günde asgari on bir bardak çay içmektedir. Bahriyeliler ilk bartlağı 
daha hamaklarında uyanır uyanmaz içerler. j l<:spiyc nahiyesinin yambaşın. 

d:ıki Gelevire köprüsü de pek pe
risan bir hal almıştır. Bundan sonra Hhah kahvaltısı sırasında iki bardak daha çay 

ıçmektc, dördüncü bardak saat 10.30 da verilen istirahat sırasında 
alınmaktadır. Bunlardan maada öğle yemeğinden sonra iki bardak, 
saat 14.30 istirahatinde bir bardak, 16.30 çay saatinde iki bardak 
ve akpm yemeğinden sonra yine iki bardakçay ! 

Böylece ln-giliz bahriyelileri bir gün zarfında tam on bir bar. ı 
dak çay içmiş oluyorlar. ı 

tngiliz artistlerinin bir teşebbüsü 
Halen Amtrikada çalııan yetmiş beş İngiliz aktör ve aktris 

aralarından seçecekleri bir grupu, cephede yer almış olan lngiliz 
kardeşlerine temsiller vermek üzere Avrupa.ya gönderecektir. Ho. 
livutta bulunan lngill:ı: tebcalr yıldıılar <ia kendilerine yardım et• 
meği vudctmiılerdir. 

Bu hususta bir karar vermek üzere Amerika.da bulunan lngi· 
liz: artistleri geçen giln Ncvyorkta toplanmışlardır. Bu içtimaa Lon. 
dralr methur aktris Ciertru de Lavrenı riyaset etntittir. 

İngiliz harbiye nazırının emrinde babası ve 
oğlu da var 

Yeni İngilh: Harbiye Nazırı Mister Oliver Stanlcy'ln oğlu ve 
babası emrinde bulunmaktadır. 

Yeni Harbiye Nuınnın oelu Mikael alelade bir askerdir. Ha. 
len bir kurs takip etmekte olan Mikaelin mezun olduktan r><>nra 
ikinci müliıim rütbesini alması bekleniyor. Bundan maada, nazırın 
baba.ı Lord Derby de otlunun cmd.t~r. 

Lord Dcrbi halen lngiltçrc garp o.rd.uşunda rütbeli z~J>ittir. 
Oğluna hitap ederken ''Sir'' demek mecburiyetindedir. 

Bir askeri merasim sırasmda üç nesli bir arada görmek her 
halde çok enteresan bir vaka olacaktır. 

Enteresan bir lugat kitabı 
İngiliıce Tayını gueıeııi Ahnanyilda almanca~n in&ilizceye 

bir lQgat ne§rcdildiği.men ve bu lGgatte daha ziyade Alman mille. 
tinin tngiliı; milleti ile temastan sırasında konupna güçlüğü sek· 
memelerinin eöz:etilmiş oldutundan bahsetmektedir. Bahis mevıu 
cep lUgati Yüz:baıı Haaman isminde bir zabitin eıcrldir. Esattn Al
manlar bu cep JQgatini daha ziyade askerler tarafından kullanıl. 

mak için huırlamışlardır. Bu lugatte kelimeden a;iyadc kullanıl. 

rnuı ic:abedcccği ümit edilen c\lmlelerin karJılrldarı vardır. 

Diğer taraftan Gire"un - Trab. 
zon sahil yolunun en mühim bir 
~eçit mahalli olan Harşıt asma 
köorüsü de esaslı tamir istemek. 
te~:r. 

Haber aldığıma göre c1sma 
köprünün l>a~larındaki 11Skı tdle· 
ri kaybolmuş. ancak bu bağlar· 
dan bir tanesi kalmıştır. 

Avnı raman'.la askeri bir ehem. 
miy~ti haiı olan köpril tehlike 
göstermiş bulunmaktadır. 

Vaktiyle 20 bin liradan fazla 
sarfedilen bu köprUniln tamamen 
harap olmasına meydan verme . 
den icabeden tertibat ve tami -
ratın yapılarak tehlikenin önlen • 
meai lhımdır. 

J3ir arıza vukubulduğu takdir. 
de sahil yolu tamamen otomobil. 
lerin gidip gelmesine kapalı kal· 
mağa mahkum olacaktır. 

....--0---

Edirnede tamir 
edilecek eski 

eserler 
Luleburıaz {Huıuıi) - Bu hafta 
içerisinde umumf milfetti§liğimiz 
mimarı B. Kemal Altan ~ehrimi. 
zc gelerek bUtUn er>ki eserleri 
tetkiw etmiftir. 

Haber. :tldıgtmıia-g6re çok a. 
ktn-tla Mimar 'Sinan'a -ait Çifte. 
hamam, Kadıeamli ve· Sokullıı
camii içerisindeki §oldırvanın ta· 
mir ve ihyalarına geçilecektir. 

Esaslan bozulmuş olan Sokul. 
luya ait Sinan iltesi halindeki e. 
serlerin dUkklnları üıerlndeld 
kubbeler tamamen eski haline if. 
raf edilecektir. 

lialkan harbinde y1kılmıt Kadı 
camiinin yıkık mlnarcıl için E
dlrnedcn sert taşlar getirilecek· 
tir, Aynı zamanda hükUınet ko. 
nağımız avlusundaki (Zindan Ba
ba) denilen ve Gazi Evrenosun 
blyraktarı olan etki bir Türk 
lcahramanmm tilrbesi Kemal Al. 
tan tarafından mahallinde etüt c

Tayms gazete$l model olarak şu cümleleri alnuıtır: dilmiJ: bunun da tamir ve ihya 

- Lutfen hakikati ıöylcyiniz mösyö, hlkikati ıöyleyipiz... edil~e~i ele alınmtıtır. • • 
Akıi hald öldUrUlil UııUz.. -~li~~ v.e pek kıymetlı umu~ı e nı mufettışımız: General Kazım Dı· 

- Haydi çabuk bu kiğıt üzerine lnfiliı kolord~unun numa. ı rikin candan ve pek yakın alikL 
raıını ya&UU%,.. la~yle, . y~aıda kaydettiğimiz 

Y 
• ln · • "h • mühim t§ltrın; yakın zamanda 

- arın ıç otuz ııçıye ı tıyacım var. ı t4ı..4 '1.1. k ~-1.. k 1 ~ cuıCJ\AU ...,,aaın• çı arı acagı 

- Bbim yolumuıu şaırrtacak olan toförler kurşuna dizile4 muhakkaktır. 

c ek 1 erdir ... 
- Yalan söylemeyiniı •. Kasa zengin görünUyor.. Ben görü

yorum .. Haydi ıöylcyinlı:. Nerede? .. 

...,.....,,....,.....--,~~------------
Saym ı·urttat; 
Yl\kla,,&n Kurban llııyrammu; kullu 

oleun. nndan öyle toz: duman bulutu 
lroptu ki, yer sanki yarılmıı da 
tlv yerine toprak fııbrmıştı. Bir 
müddet sonra ortalık durulum:.a, Taymı ıaıetni Polonya ve Çekoslovakya i11;al edilmezden ev-
kulcnln hlla yerinde dimdik dur. vel de Almanyada aakerler için aynı 9elcilde küçük cep luga.tleri 

Baynım gllnlerindo keaUreeeğlıllz 

Rurbtı.nın lkl katlı Jışyırlı olmaımıı 

dllereenlz. poaluoun iyi btr ~'kilde 
çıkanlmuma. Deriler UsUlndekl )"a. 

ııağrJ•rm klrpıl.....,..ına. Dan&kla
nn zed~lenmuMCdno blz.za.t. neıaret 
cderııinlz. Bu auretıo ha~cağınıa 
birkaç dakika ı:ok eevdiğinlz yurdu. 
nuza tıüyUk te.~alar teınln ede®k. 
Türk Hava Kurumu :tıınlerle lira ka
zanacaktır. 

dufu hayretle görutmez mi! Şu bastınlmış olduğunı ipret etmektedir. 
kadar var ki dan'telava benzemek. 1 -----------... ---------------
ten ide artık çıkmı§tı. Safında, 
solunda. ortasında, hatta dibine 
yakın bir iki mahallinde bile koı. 

RADYO 
koca rahneler, gedikler açılmış 1 12,ao Prorra.ın ve moıuloekt eaat . 
ve l.stUnde bittabi kılıç sallayan ayan, 1~135 Ajana ve meteoroıo~i lı&· 1 
da kalmarnı1u. Bunu acaba han. bcrlerl l2,GO TUrk mllüii (Pl.), 13. 
gi yangın yakar veya relıele yı. • "•'k 
kar? 30; l' M\lzlk: KNlflk hafit ın...-

(llJ.), 18, Program ve memleket saat 
CLyUn~ 18,G Türk mtıaııl: 1'"'8.ıl be· 
ycU, 19 Sarbfşt ~t, :ı.o,ıo lııtemle. 

\(et ııaat a.y&r1, ajana ve met.eoroJoJI 
lıabvlerl, ıt,2~ Ttlrlt mUı\tt: Çalan • 

lar: Vc:clbe, R\lfeU K&m, lqcttlıı 

Ökle, l ... Okuyan.; Mustafa. çagıar, 

Radife Erten, JO Konu§JU& (Harp ha.. 

tıralan Hı mWl menkıbeler), 20,15 

Temsil: Çob6n kıaı. ••azan: Jdlthat 

Ttuısuk, Zl,1~ Serlıcat saat, 21,2:1 MU· 

ıtı.: Radyo orkest.nw (Şe.t: HtwLn 

Ferid Alııar), 22,15 Mernleekt eaat 
•yım, ajlll\ı lı.abtrlcrl, ziraat.. eah&m. 

talwlltt, kambiyo '' nukut benaaı 

(!!yat), 22,3:S MUzUr: Opera aeyt.14n 
(Pl.), ıs, 23,23 MU:ıilc Cazba.nd (Pi.) 

%~.30 Yftnnk1 rrogl".llm ve ltaJHll\Tf. 

Cephane sarfında iktısada mec
buriyet dolayıaiylc, bu burç •on. 
ra llğımla atıldı. lnşası tarzına 
gelince: Kumluca ama, oldukça 
yapıtkan bir toprak çamurupdan 
yapılmııt. çatııı - yani iıke~ti -
dikine ve çapr~ına ağaç dallari· 
le kurulmuş ve biıim beton bina
larımız usulüıt.ie içi dıtı o çamur. 
la doldurulup örtülmUş olmaktan 
ibaret ... Dilşünüyorum: Bu yolda 
tek kath ve damı kubbeli kC>y ev· 
leri yapılsa ve hariçten de kireç 
ıvaaı ıörse, acaba zelzele ve yan. 

gma çok daha mukavemetli ol
ma:: nn? Hele bu usulU biraz da. 
119 11lıh kabil değil midir? 

..... Mıııallırna tnnOk edecek 
r:orgtıme alt bahsi yarına bıralu. 
vorınn. 

F11M K3ıerail 

19 - 1 • 940 Cuma 
ŞEKlR 'l'İYATIW U r; Tepf .. 1\§t 01'.rll Kıamı: 

Ak!&m 20.80 da: 
Hayat bir Rüyadır 
• • 

l{omedi kısmı: Ak§Nn 20.30 dn: 
HI K Kı\\'tlK DE\ 'RtLDI 

••• ......-<>-= 
HAı..K Ol'~RETt 
nıı akfam 9 da 

( Şlr1ıı Tt'YM!) 
Son Temalll 

-0--

Koıııervatuar Şehir Ar
monisi kıılık kon$eri 
Bu sene dıUınt olarak ttşldl ohınup 

bUUln yu mUddeUnce dcv&nıtr )(on· 
aerler veren Şehir Armonl!l (Bando
su) Şet Cemli D!Slcncr'in ldarcalrıde 

llılnclkAnunun 23 tıneU Balı g'(,\nn aıc., 

ı~ı aaat )'lmıl blrd• kqlılc koıuıer. 
leriuckn blrincialnl Ftanaa Tiyatro. 
aunda verecekUr. KNlt•f rncccaııl o
lup tlmdlden davetiyeler gön(lerUm~
~ llaşlllnTlmıştlr 

1 

Bu gUzcl ''o.tan topraklarında çolu
[,'1ınuz, cocuğunu1Ja huıur tçlndo ya. 
pmak b&flıca eıneıı.uadlr. Türk Ha. 
valannın sttlhlanmwıı gUzcl yurdu. 
muzu tehllkeleroen uuk tutarak bu· 
v.ur lçlnde yqamaııuu yol açacaktır. 
Canınııd4n utı: blldltlnb: yurdumıu:a 
kartı yapılmaaı gereken vazifeleri 
seve eeve tereddUt4Uz yapacatrnu:a 
§Uphe yoktur. 

Bayram aabahı Kurblln kesmek 
euretıyle Bcı\"ap !§!erken yukarda dl· 
IC'dlğlmlz tarzda nezaretlnlzlo yalnız 
Hava Kurumuna dt'ğll, ayni zamanda 
düıtkllnlel'Q yardıma kopn, yarıılan 

ııaran Kıaılaya, ~· ~kJa.ra 
er,fkatlo bakan Çocuk E8lrgeme Ku
rumuna da yardım elinizi uzabııı§ o. 
le.cakıımız. Bu nuaret.. bıı 1~~ at .. 
alft vat.aruıtverll~lnlzden belderi:s. 

Dikkat: 
(DerUtrl Hava Kurumunun Mak· 

buau · mukabilinde vermenizi rlca 
edt'nz.} 

Za l!»ıta 

Sinek Begl 
·-------------------------~ O gcoo zenci nıatmav!l Ro. 
]anda babasmıı. hitaben yazdır. 
mış olduğu mektubu Valetiye 
de getirerek okuttu ve altına 
kendi clilc bir kaç kelime ilave 
etmesini rica etti.. 

Ve o gece yarısından son. 
ra mektubu kendi clilc posta • 
ya ''erdi. 

DENiZ tJZERl'NDE 
Ertesi ı;:ün saat ona doğru 

Totolitombo veniden Valeri 
Bielsky'nin mahpus bulunduğu 
odaya glriyorçlu. Zencinin yn
nında bir b:ışkasr da olduğu 
için, mahpusa kUfilrler sn.vuru. 
yordu. Bu sebeple müthiş bir 
tekme ile Valeri'yi oturduğu 
yerden kaldırdı: 

- Haydi, beni takip el. 
VaI"ri bUyük bir yorgunluk, 

dcrrnanc;ızlık içinde celladını ttı_ 
kip etti. Güçlükle yürüyor. a • 
dımlan biribirinc karışıyordu .• 
Böylece bil' gece evvel delikan. 
lının muhakeme edilmiş olduğu 
Ralona geldiler.. Aynı salonda 
yine aynı §8.}ısivetler, aynı yer. 
!eri i5gal ediyorlardı .. Ancak bu 
kere maznunlar için iki yer ha. 
zırlanmıştr.. Bunlardan birinci. 
ine Valeri Biclsky çöktü .• Son. 

ra kapı yeniden açıldı, bu sefer 
de zencinin bir kadmla birlikte 
içcrive girdiği ~örüldü .. 

Valeri titre.dl ve cökmUş ol. 
duğu yerden insiyaki bir şekil. 
d • doğruldu: Rolandr tanımıştı. 
Genç kız henüz kendisini gör • 
ınemişti .• Salonda bir kaç adım 
ilerledi gözlerini yumup açarak 
bu müthiş karanlığa alıştı ve 
nihavct genç adam1 birdenbire 
karşısında gördU.. Gayriibtiya.. 
ri durdu, dudakları ile bir iıfm 
mırılde.ıidı. Fakat o da. kendisi. 
ne hftkim olarak austu. 

Dört hakim onJan mllthiş na. 
r.a.rları altında eziyorlar, ince. 
den inceye tetkik ediyorlardı .• 
Roland da oturdu. O zaman Si. 
nek Beyinin yUkeıek şefi ıı:-onga 
bir darbe indirerek meaum 8C
silc bağırdı: 

- Celııe açıktır. 
Diğer üc;U tudik cdivorınue 

gibi eğildiler .. Sinek Beyi şöval. 
.J-:esL iiÖdine Aevam etti: 

- Veleri Biclrıky ''e eh:: lto
land. Mm-imaM,· eiıin her ikini. 
zi bugün bir anıya getirerek, L 
kinizin de akıbetinize hikim ol. 
duğumuzu bildirmek istedik .. 
Takdir edecekmni.z kl sa.rfedc. 
ceiimiz kelimeler bo§ bot teh • 
dıt.lcr olmıyaea.ktır. Hayatmız 
climızdedir, 8idnle isediğimiz 
gibi oyna va bllirl7.. Sizlere iste. 
diğjmizi yapabilmek için biltUn 
imkAnla.ra, bütUn kolaylıklara 
malikiz.. 

Şunu haber verelim ki yenJ 
bazı ~bepler dolayıatıe bu şeb. 
ri terketmek ve bir daha bura... l 
lara avdet etmemek kararını 
verdik.. Sizin de bizi takip et. 1 
meniz lazrmdır. 1''-kat deniı:e a. ı 
çılacağm:uz i~ ihtimal sizi de 
serbestçe herkesin önünden ge.. 
çinnt>miz icap edecektir .. Size 
şimdiden haber verelim, lra~k 
hususunda herhanıd bir t.eeeb. 
büsilnüztin neticesi muhakkak 
ki ölüm olacaktır .. 

Ne biri ne de diğeri hiç bir 
ccvau vermediler .. 

Sinek Beyi şövalyesi sözüne 
devnm etti: 

- Sük(1tunuz benim dütün. 
düklerimi tamamen teyit edi. 
var, demek ki alz de bu busUB. 
tı:ı. benim fikrimdesiniz.. Fakat 
buna rağmen siz şimdi vemin 
ederek, istedi~miz Rihi hareket 
edeceğinizi, yolcular a.rumdan 
alelade sevyablar ~ibi 11Uktlnet. 
le ve l!_l~~~~ bir çehre ile 
ı?eçecegınw temm edeoekıiniz. 1 
liiç bir ~a_n ~~in imdat <;&fır. 
mıyaeak, hızı tevkif ettirmeğe 
tcşebbUs etmiveoe.kamiz.. Si1.1e 
vereceğimiz nüfus kağıtlarını 
ibraz eder ve muhatap ka.Iaca. 
~ınıı suallere bizim tara.fım1z. 
dan cevap verilmesine mUaaadc 
edercıiniz.. Bundan maada icap 
etti~i zamanlar da :ı.ncak bizim 
size. öğretece~z cevapları 
tekrarlanıınız. Anlaşıldı mı? 

?kisi de yerinden bite kmırda. 
madılar, bir tek kelime söyle 
mediler.. • 
- So:mı takdir edeniniz. ni. 

hayet hız de her türlU tertiba
tı almış bulunacağız. Mcseıa 
her ikinizi birden serbest bıra. 
kacak de~ilz.. Bize itaatinizi 
~~~kkak. temin ~ebilmek için 
bırınız daıma emın bir yerde 
bulundurulacaksmız .• Böyle eli. 
mizde d&iına kıymetli bir e.ı:na. 
net bulunacak.. Bu bbıe büvUk 
bir sUki}netıe itaat etmeniz İçin 
en emtn va.srtadır. Eğer Roland 
Merimans kaçmak teşebbUllUn • 
de- bulununm.. Mö.,yö . VaJcri 
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let Meclisi l 
~8 Martta 

Planacak 
~rıınaıa kanunu 

tatbik mevkn ne 
~ keıtacaıı 

hı.le~ (A.A.) - B. M. 
fıılda Refet Canıte.z'in 

bılillııan toplanarak ruzna
tt(ie bul rtladdelcr üzerinde 
dtire]e ~lftUf ve bu ara.. 

t np,ını:a tçelerinde mU. 
~iltu ,~na ait layihalar 
~Ilı! ıc:-,ların ınaaşıaruuı 
~ Ythaaını kabul eyle-

~ ~esinde bulun
llıil 1 korunma kanun 

t ty~ta.ccliyct karariyle 
liıer:! ve muhtelif 
lo de geçen mUna-

ll nra Dıenubahia ka.. 
""~... taavip eylemiftir. 

-urı ın·· bey . Uza.keresine ba~ 
~ aı ... ~~ı urnumiyeıri üze. 

~il r;f.f' 0~ parti müsta
Alı Rana Tarhan 

'°ru!ın suallere ve 
beıı (Afyonun) beyana-
lu c llaşvcJ:i! Dr. Refik 

"'abı vcrmi~tir : 

~ • evveli sayın ar
' Tarbazun suaJJcrL 
'ek isterim. Anlıya. 
~tltJc birinci auallerl bu 
~kı D>tvkiine ne valdt 
de l'l~dır. Heyeti ce

"aw._ ltlaluırı olduğu üzere 
.. ~t~ .. .L 

~~. dünya harp 
~~Yetinin mecburi· 

-Ydı bu kamınun 
i ._... der:bal tatbik 
. 1~ini tabü ve lbım 

ravo se&leri) Hari. 
lı i~elerin ' dahlL 
"ıllc lı:aaıar ve bilhassa 
d •dele lüzumları bu 
~~ tatbikine geçil-

._· oluyor. 
~"'-! olarak buyurdular 
~ "e~n. tatbikinde takip 
.l.~. ll..~~m olacak rihni

: -.:ndeni7. bunu !lSyl• 

~~~bikatında takip c
~ii bittabi kanunwt 
~ ll'IUhtelif mevzuların 
~ 0 l&n alikas.rnr ve 
l>t~ Una temas ederek bu 
~ lın hazırlandıktan 
'A~nu nt.atbikatına 

.. -ı takdirde U.nu. 
't e R~mek fayda yeri. 

'-ıhte~nr. Binaenaleyh. 
tı.l\lt IDevmlan nuan 

le ve bunların biri. klan allkaamı göır&
Plin hllknmetçe bam'-

lıtı dahilinde bir 
'-tbl~!landıktan sonra ka._ 

ırıe geçmiş ola;;ağız 
O~talc ihn" -.:ı· z ıyet do:ıuı. 

-~~sa çok mühim gl5r _ 
~ mümkün oldu· 
~de hayatını önele
~ . olır.aama d~t 
:~tri~ın bir vazifedir. 

bu beyaıutınt taki. 
e }'t batıanan madde
~~ hatiplerin milt.a 
• 1rliş ve kanun ka~>Ul 

~n martın 18 i 
~ 'i dair verilen bir 
~ld.ıp ;ıunmaaınr müte
~ • 0 ktor Refik Say 
~ekli alkı§larla 

tta bulun111u1-

'~ 
1ksar'da 

DOn zelzele 
oluyor 

ıt!. li 
UG te ( A.Ji,) - Diin 
Stı llt'k8: arkaya Uç 
>"Okt\U' hl88edilmi§tir. 

1l! (;., 
~s .t.) - Dlln ge _ 
~ merkezde bi 
~ tiddetli diğer. 

Olı.ıı-....._ bere Uç yer 
~."411'. 
~l8( 

s1cıı ı~~·' - Nlbar. 
l ~~I olmak fttttt 
• ~ ~trlan ot _ 

qla,n f ellkl!t _ 
l'a ""'"'~ril . 

~~lr ~ ..... ,~ 
' ~ I'. Hararet !L 

derecedır. ·-

S - VAK.il 

Başvekilin dünkü nutku 
Ankara. 18 (A.A.) - B. M. 

Meclisinin bugünkü toplantıSTn· 
da Baıvekil Dr. Refik Saydam 
tarafından söylenen nutuk a~ğı. 
dadır: 

Aziz arkadaflanm. 
Büyük Mecliı kıt t&tilir:e ka· 

rar vennl, bulunuyor. Sayın ar
kadqtarıma ııcıcli ve sıhhatli bir 
istirahat devresi dilerim. Büyük 
Meclilin altıncı içtima devresı. 
nin batJangıcındaoheri hükume
tinize verdiğiniz vazifeleri bura. 
da tafıilen tekrar edecek dekilim. 
GünUn icabcttirdiği birçok tU· 
aumlu kanunlar ylikaek taldikini
se ma.zhar oldu. H iikUmetinize 
düten vazife de onları iyi. mille.. 
tlmlzirı nerine uyar şekilde tat. 
bik etmektir. 

Am arkadaşlarım, 
Memleket içinde emniyet ve 

asayiş memnuniyet vert"Cek bir 
haldedir. Yapmakta olduğumuz 
miişahadeler bi.ze tU kanaati ver. 
miştir: Bütün vatandaslar ve u
mumiyetle Türk yur:iu;da yaıa
yanlar hürriyetlerinden, şeref ve 
haysiyetlerinden ve blkilmte hak 
!arından emin ve mUsterlh yaşa. 
maktadırlar. 

idaremizi tamamen aali hukuk 
prens!plerine tevfik etmi$ bulu. 
nuyoruz; hürriyetlere hürmet ve 
riay~t ediyoruz ve bu ı::rt altın. 
el; memleket içinde nizan:ı rr.ah
f uz tutuyoruz. 

Biiyiik meclisin kıymetli irşad
lanndan ve feyizli mili'aka~sin. 
den daima istifade ettiğjmiz ~ibl, 
tam bir serbesti içinde çalışan 
matbuatımızın neşriyatından da 
Faydalanır.ağa o<tikkat ediyoru.a. 
Zamanımızda dünyanın birçok 
memleketlerinde, dahili nizam 
ile kablli telif göriıtmiyen mat
buat hilrrlyetini. blz o • nizauua 
)"UdnDcı8ı uyıyorua. Ve öyle ol. 
masını temenni ediyoruz. Her· 
kesi, tenkitıiz ve mürakabeıiz i
dareye imkin veren herhangi bir 
sistemi bütlin zahiri kolaylıkları. 
na rağmen biz, iltifata liyık gör
müyoruz. Çünkü, hedefimiz me
ıuliyet mevkiinde sualsu, cenp· 
ıız hükUmran olmak değil, mem· 
leketi en emin yoldan re!ah ve 
terakkiye ul&ttırmaktsr. Bu yol, 
kanutimi%u,m~akabellvem~ 
ıuByetU demokratik yoldur. 

Bugüne kadar takip ettiğimiz 
bu hattı hareketten müşteki de
Rllb: bitiklı p .ı1t1lmnızırt mam 
ettlği iyi neticelerden memmı. 
nu.z. Matbuatın hakh tenkitlerine 
aiııJnnız. Hakb ve haksu tenlı:it· 
lerin temyizini ve bunlar hak
kında !!yık oldukJan hükUmleri 
vermeyi de milletin daima iyiyi. 
dotruyu bulan selim hissine ter. 
kediyoruz. Umumi ve husull 
menfaatlerin ihJAH ihtimaline kar. 
fi kanunlannmm ve mahkemele. 
rimizin klf\ teminat oltluğuna 
kimsenin ,opbeai yoktur. 

ZELZELE VE SEYLAP 
FELAKETLERt 

Arkadaşlarım. 
Son .zamanlarda hepimiri, bO· 

tlln milletimizi mUteesalr eden 
zelzele ve aeylap felaketlerinin 
onulmaz acıaınm, yani can zayia
tını unutamayız. Fakat ne ça. 
reki olmu,tur. Fellketten kurtu
lan kardeşlerimizin yardımına Ye 

teaclliaine bütün vaaıtalarunuJa 
koşuyoruz. mümkün olan her ~ 
yi yapıyoruı ve yapacağız. Bu 
fe11ket kar~nda milletin ve bU· 
kumetin gayret ve haaaasiyeti 
müvazi ve biribirini tamamlar bir 
halde tecelli etti ve böyle dnam 
ediyor. Hilk(imet kcncllslne CIOşen 
vazifeyi takdirdeki dikkatini, mil
letimiz de aramızdaki milll te
aanüciln samimiyet ve aıametini 
gösterdi ve ~österiyor. Btiytik 
meclislmiıin, çok aail bir kara
riyle te;ekkül eden milli yarchm 
komitesinin davetine, bUtUn Ya. 
tan 'CVlo!tları SC'9e 11ıtve iştirak e
diyor. Dün de bir veailc ile ar
zettiğim gibi, tek vatan yüksek 
mefhumunun en heyecan verici 
manzarasrna §ahldiz. İlk işe ba1. 
ladığı gUndtn dün akşama kad:ır 
miltl yardrm komitesine ıelen pa
T& teberruu yekUnu 2.156.956 li. 
raya varmış. aynı tebttruat dı 
tamamen tasnif edilememekle be· 
raber yarım milyon parçayı çok. 
tan açmı' ve hiilen deva.'11 etmek. 
te olan iaşe mevaddı yekfınu da 
yQı binleru kiloya nrmı~tır 

Bu. mü~terek vatan hissinin en 
bariz delili olduğu gibi felaketli 
vatandap yardım hissinin de erı 
\'ilkıek şahididir. . 

MEMLEKET HA VASiNi 
lFSADA ÇALIŞAHLAR VAR 

Fakat ırkadqlanm, derin bir 
tecailr içinde bize teselli ve bat. 
ti iftiblw weren bu manzaradan 
h°'lanauyan1ar da maalesef yok 
detfldlr. Bunu abe an mecburi· 
yetindeyün. 

HWdunetiA teyakk&q .. u.a. 

si yetini mUJet f ertlcri arasındaki 
aa.-nimi teaanüdil. ken::li emelleri. 
nln tahakkukuna mani görenler 
"·:: bundan memnun olmayanlar 
da vardır. BilirEiniz ki. ber mcm.. 
lekctte, her devirde millet zararı· 
na intifa ve memleket menabüni 
istismar etmÇk isteyen, bunda 
baıan kendi menfaatlerine mağ. 
lılp, bazan da ıneınleket dıfı lruv. 
vetlere alet olanlar bulunur. Bu 
radigarlardan bir.de de yok de. 
ğildir. Bazan •atan aevtr bir fert 
gibi saf hallet iğfale. çok defa hU· 
''İye tlerini gizleyerek memleket 
havasını ifsada çaluıırlar. Llkin 
derhal arıedeyiın .ki. b11 günıh 
için en az müsait olan muhit Tür. 
ki yedir. Hic; ytt bulamıyaıcaklan 
da s.af TUrk kalbidir. Bunlar her 
vakit türlil türlU rivayetler ve if. 
tiralar çıkarırlar, fakat Türklük 
muhiti içinde istedikleri neticeyi 
bulamazlar. Şimdi de yeni serma.. 
yeler buldular, diycrlar ki: 

''Hükumet felilcet.zedeluin yar 
dımına vaktinde yetişemedi, mil
letin verdiği yarımlar muhtaçlara 
yetiştirilmedi, ırelzele mıntaka. 
sanda asayiı temin edilemedi.'' 

Arkadaşlarım, 
Bunlann aaaıl çirkin bir iftira 

oldufunu Iİ% bilirsiniz. Felaket 
haberleriyle beraber atakadarlara 
verdiğim emirle kendilerini mUm. 
kün olan her yardımı ifa edecek 
derece:le bütün aalihiyetlerlc teç. 
his ettim ve derhal lÜZUJDU kadar 
para gönderdim. İki vekil arka
da•ım felaketin erteai günü ıet 
zele mıntakaaına hareket ettiler. 
On ılin miltemadiyeıı dolaştılar. 
BUtün aalihiyetlcrini ltullanarak 
mümkün olan her !Cyi yaptılar. 
Merkez de kendilerinin )Uzum 
gösterdiği her şeyi yaptı. Hiçbir 
yere para ve tahsisat sıkıntısı 
çelrtlrilmt+dL HUkOmet n Kıaıl
ay bütün veaaitiyle çal..U- Teda. 
rik eölebilen çadır, erzak, qya, 
U!ç ve inşaat malzemesi ve aıhhl 
ekipler ı6nderikH. Mfnetin. hl· 
kOmetln ve Kızılaym yardımları 
en seri surette fellkebedelere 
yetfştfrllmefe çahpldr 'tt: çalı. 
!thyor. Muhtelif yerlerde MY• 
yarve•~thutabaM~rkaruL 
du. Bunlann taf911ltınr allkah 
vekil arkadaşlanm ıize ar.ettiler. 
Biz, f elik et ,;ören kardeşlerimi· 
ze gönlümüzUn istediği kadar ge
nit ve ıeri yardım yap,madıit
mızdan mOteeaslrl.ı. Bu htzme
ti daha aeri ve &ha geni, mik
yasta yapcoak, yani fellketha a • 
nanda her yere ve berkcae yetif. 
mek iıterdik. Buna muvaffak ~ 
lamadıba sebep bizim kusuru. 
mm delil. imkAnm darbiı. tabi· 
atin aorluklandır. lçinde bulun. 
duğumm .-nlarm. ve elimizde
ki yaaıtalarm .erdiği imkin için· 
de azami hizmet ettiğimize ve et. 
mekte olduğumuza kanllz. Zaten 
büyük beyetinb cibi yUbek bir 
mürakabe lruneti brfıaında çalı
şan bir idare bundan başkaum 
yapamazdı. Onun için kalpleri. 
um feliket yüzünden ne kadar 
mu.starip ile, vicdaJı1anmız da 
münıkiln olaıu yapmıf olmak ka
naatiyle mUıterihtir. 

Feliket mıntakaamda aaayi -
şln muhafaza edilemediği, bir 
bilezik veya kUpe içiıı kollar, 
kulaklar keeildifi, um~ mu -
retmin çapulu tneD için kendi 
elile yüz adam öldilrdUfll yo • 

lundaki imiya.ne rivayetler bu 1 tin istikrarına matuf mesaimiz.. 
memlekete zarar vermek ı.te. de şayanı menınuntyet bir gö -
yenlerin ne kadar adi vuıtala.- 1 rüş birliği kaydedilmesine vesi. 
r-a tenezzül edebildiklerini göa • le olmuştur. 
teren delillerdir. Arkadaşlar. 

[-ısaıılyet, fecl bir harbin ız. 
tmırlart devam ederken, Tilrki. 
'en:izin maruz kalmış olduğu 
:ıiivük felaket karşısmda çok 
~u!ıt..;, okşayıcı bir tesanUt man. 
• '\f381 ~rdl. 

BAŞTAZ\"BAŞA YALAN VE 
lFTIRA 

Arkad~amn. 
Bunlarm hepsi yalandır ve il

tirndrr. Böyle ~yler va.ki olma. 
mıştır \"C olamaz. Zaten zıelılele 
haberi üzerine ılk aldığnnız ted
birlerden hirt de o mmtakanm 
inzibat kuwetini arttırmak oL 
muştur. Onun iı;in oralara der. 
hnt asker ,.e jandarma gönder • 
dik. 

Arkadaşlar. 
Fena propaJranda bu kadar -

la kalmıyor, diyorlar kf fellket 
tundan ibaret d~ğildlr. Tekrar 
zelzele olııcak. seylAp olacak. 
başka felaketler gelecek: batta 
bunlara taiih te ~rivorlu. 
Fakat onlarm deterdikleri ta. 
rihler çoktan ~~.miş bulunuyor; 
fakat onlar utanmak niyetinde 
de~ildirler. 
Arkadaşlanm, yirminci asır. 

da zel7.ele gibi. aeylip gibi tabii 
hadiselerle t*'üm etmek an • 
cak ~ayrimeşru emellerini is • 
tibsal için her volun kapandığı. 
nı gören bedbahtların. şUphe • 
siz ki kendileri de ina.nmıyarak, 
yapabilecekleri hareketur. Her 
kes bilir ki tabii Mdiseler tabit 
kanunlara tabidir. Onlan dur • 
durmak kimsenin etinde değil • 
dir. Olgtm milletlerin kan bun. 
lam. kartı teşe'Uın defli muka
vemeti artırmaktır. Bizim de tu. 
tuğumuz yol bu Yoldur. Bu pro. 
pngandalarm hedefi evvell mil. 
letln hükilmete itimadını Bars. 
ma.k, sonra fellketler vahimesi. 
le milleti tel~ ve veaveaeye 
dll~rmektir . 

İftiharla anedeyim ld mfllet 
muhltbıde bedbaht 'Ol'Opa~ • 
dalar tesir ya.panıtyor. Herkes, 
tarihi dolduran ve sUsleyeıı bil. 
yük hizmetleri daima ştlkranla 
anılan :wm Şefin etrafmda yek.. 
oa.re bir vUcut gibi mnteaaııit 
bir halde callflll&k lflzumuna 
kanidir. lıılillet. kendi bDytlk 
mec1fslnde gördfti(l azim ve te. 
sanUtle mUftehirdir. HUkfune • 
tin, ıizi~ de tasvibinize mazhar 
olan oolitikasmdaki hıabete hıa.. 
nıyor ve onu kendine mal edL 
Yor. Bununla iftihar edebflfrls. 

HARiCi stYASETIMtZ 

Aziz arkadaşkr, 
Barict ılyuetimlz muhtelif 

vesilelerle yilkaek huzurunuza 
ar7.etmiş otduıum eeular ve 
tuvibini7ıe iktiran eden direk. 
tıner dairesinde tabil seyrini 
taJciD etmektedir. 
~ltere ve Fransa hUJdlmet. 

lerile malflmunuz olan kredi ve 
S.tikrazlarrn mllzakereaine me. 
mur etmiş oldiıiumuz heyet ge.. 
rek Londra gerek Pariste dos
tane bir hava içinde mesaisini 
ikmal ederek buna mütedair 
mukaveleleri hllkO.met namına 
akt ve imza eyledt 

Beyet relslıılıı Sofyada te • 
vakkuf ederek Bulprfstanm 
muhterem Başvekill Bay K&ıe. 
ivanof lle vaki olan ~rilşmelerl 
iki komşu memleket arasında.ki 
itimatklr dostluğun tezahürUne 
ve Balkanlarda sulh ve emniye.. 

Resmi ve huawd yerlerden bbıe 
\•apılnıış olan ve elln da yapıl. 
makta bulunan yardımlar mem. 
Ieketimize karşı umumi bir sern
natiı'm ve blr.e her taraf ta veri. 
len kıymetin bir lf adeai olmak 
itibarile bu iDADi tesanllt bir 
de hı.ıawd allka mahiyetini haiz 
bulunuyor. 

Bu do9t devletlere, bu yllksek 
ruh!.ı inaanlara. mUsaadenlzle. 
bo Jdlnıllden Tllrkiyenin derin 
t.efe)rkilrlerini ifade edeyim. 

MtLLI KORÜNMA KANUNU 
Arkadaflanm. 
llaltalardanberi üzerinde elblrlJ.tilc 

çatıotığımız ve busan kabul buyurdu 
guııuz .lılllll Koruma Kanununa da te. 
mu etmek isterim.. 

KanUDUA g~ yaJ.mz, Tllrk ft· 

taDd•I"'°' aıkmtı çekmemeabıe ve 
mUdafa& kuvveUerin!n tevkaJAde hal· 
lerde 'ffJ eeferberllkte en tyt pıkllde 
taaslmlne ve idaresine matuftur. BU. 
Jr:QmetiDJRl v~ bu ftz:lteler 
yapdlrkeD. bwılarm. yine en tyt pıkll. 
de g6r11,Wmea1 için. verdiğtntı& aalL 
bfyetıertıı de en dlkka.Ul bir IW'elte 
ıwııamım•mnm ltıaunuma kani bulu
nuyoruz. HUkiUDetıııız bu ftz:lte .,. 
..wıtyetler kendtalne verfllrken. BD· 
ytık Mecla taratmda.n gösterilen lh
ttmamdall ne k.ada.r menuıun tae, ken. 
dllıbıe ge.terilell lttmad& da mUtepk
kirdlr. .. o ittmad& l&)'l]c olmala ça
~· DQnyamD anewtt buhra· 
nm. memlekeUmlze ftld lktıadl ve 
ticarl akialertıd samaıunda karpl&
mak blaim lçiD ne kadar lı&y&U bir 
meee1e ı., bu buhraDl&rdaD lsWade 
etmek latl,.cek olanlarm fena fikir 
'le barekeUerlDe ka.rfı koymak da o 
kadar lU&umlu bir b&reltetUr. Bi&, ha. 
yatta bu b&lleri g6nnl1f ve acılarmı 
oeJuni1 bir u.lllL Tabl&Uarmm da 

- tekrar ma.ade edecek ka~t
te detudlr. Huzurunuzda bu kanunun 
t&UJ!ki kendilerine tevdi edilecek oJaıı 

, her vatandaşa. ayni zamanda, hiç 
gevşemiyen bir azim ve dikk&Ue, va
.uea.nm ,Japmalanm .,. laakl&nlu 
U'alll&Janm batlrl&tırmL AllCÜ bu 
karplıklı mftrakabe " dikkat uye. 
Udedlr ki. kanunwa taytn etutt iyi 

bedef9 ..... olalıWrb. 

A.rbdaflanm. 
lntlbap dalre1erlnb:ln Dıt!yac; Ye 

dUnamlanm atıh&Ue Ye ne§'e ile ge.. 
tlrmentsl en amlml hblerlmle dile. 
rtm. 

Almanya n'.çin garp 
cephesinde taar. 
ruza hazırlanıyor 

(Bq tarafı 1 incide) 
elcfuJurada Mitlerin büyük tur
naz teca••t.. tekrar a.1.-ma
" lsir ...,.,... olar. 

11 Sovyet tayyaresi düşürüldü 

2 - lnsillerenin timdiki halde 
100.000 ldticlen ibaret oı.. harp 
.-d.uuna bu &ene içinde yeniden 
..W. altına alacağı pnçlerle (2) 
mil100. (700.000) e çıkarmak 
branm ftrlDeaİ. 

Mitler bir taraftan Ruı;adan 
preceii ikb1acli yardımlar ile 
AJmmapnla UZUD hİr müdafaa 
Mrbine dayanabileceğini düıü. 
86rken diier tara!tan bir sün 
badi iatediii prtlarla lnailtere 
" Fransayı •Wha mecbur edece
lini ümit ediyordu. Fakat bir iki 
hafta ....t Londn hüldlmetinin 
Jenİ bir kanunla 21 J•tmdan 28 
,..- ....,. olan ft ,.lninu (2) 
milyonu ~ İngiliz ıeaçlerini 
ba ........ , ........... ailih al
tına almaia beılamuı lnailtere 
•letiniD harbi De pahuma 0-

luraa obua bnnmek buıusuıa. 
clald bt'i azmini ıöıterdi. 

(Bat tarafı ı •nctde) 
tehire ı-u ,tt eebepten dolayı 
karar verdiğini açık 1Urette 
göstermektedir. 

Evvel!, çemberlemek tor
kuıııu. tnbaktka, cephe gertıl· 
nln mühim bölgeılndo mttna· 
kale hattını tekrar teılse me
mur edilen lkl SoTyet tıtaıı 
imha edtımlttlr. 

tklnciıl de, Salla bölgeatnde 
müthiş bir bOfDk hUkU'lll ıttr
mektedlr. tııraret derecesi Vl
borg'da dU"l aıfınn altında 51 
bugUD 48 idi. 

Diğer ~araftan verilen ma
rnmata göre, dttn 18 Sovyet 
tnyyaresl ::ırta Flnllndlyada 
kUçUk bir şehri bombardıman 
etmıtJerdfr. Cç FDı avcı tayya. 
resi derhal muharebeye giriş
miş, ı ı Sovyet tayyaresi dUşU· 
rU ı m Uş, diğerleri kaçmıştır. 

40 bin kişilik zayiat 

Helıinld. 11 (A.A.) - Rm a. 
taatının büyük bir hezimete ut
radıktan ve 40 bin kişi ve mUhlm 
miktarda malzeme kaybettikten 
sonra Satla'dan geri ~·kilmiı ol· 
duklart teyit edilmektedir. 

Ltmd1t1, 18 ( A.A.) - Finllndl· 
ya elçf11k erklıundan biri banda 
yaptılı beyanatta Rusyanm ton 

ramantaıda her&Qn ~ 

300. 400 tayyare ile taarruzlarda 
bulundufunu ve muhasamat bat" 
ladrktan sonra gelenler de dahil ol
mak üzere Finllndiyanm bu taar 
rmlara karp koymak için elinde 
ancak 150 tayyare bulundulunu 
söylemiştir. 

Moskova, 18 ( A.A.} - Tas L 
janu. Leningrad asker! mmtakasl 
genel kurmayının aşalxlaki telai
bint neşretmektedir: 

1 - lngiliz Deyli Herald pze. 
tesi. Helsinkinin bir amele mahal· 
lesinin Sovyet tayyareleri tarafın
dan ciddi SUtttte hasara uiratıkb. 
ğmı yazmaktadır. Bu haber baki
kat.e tevafuk etmemektedir. Kızıl· 
ordu hava kuvvetleri. Helsinki şeb 
rini ve amele maahllelerini bom· 
baıdunan etnlemİ§tir ve etmemek· 
tedir. 

2 - Alman Transocean ajansı 
Fin krtalannın Suomisalmi mm 
takasında 44 üncQ Sovyet fırkası 
kumandanı Vinogradovun don
muı oesedini bulduklanru Y8Jllllt 
ur. Bu haber de doinı deiildir. 
Fırka kumandam Viik>gradov. 44 
üncil hrkanm "'ımde bulunmak· 
tadır. 

Bu İse, Hitlerin lngiltere ve 
fran1a11 müdafaa harbi ile ıul 
ha mecbur edemiyecejinin en a
çık bir delili idi. Onun için Hit
ler müdafaa harbi ... ojeıini yine 
bir tarafa btnılcarak tekrar büyük 
bir turruz bazn.lıklarma • • ti 
ve ilk tedbir olarak da c<>'.:~·i 
Almanpya ilcbsadi diktatör ta· 
yin etti. 

itte ilci ıündenberi gelen tel 
ınf ve rad10 habuieri hep hi. 
diHlerin bu istikamete teveccüh 
ettijiai ıöateriyor: 

A - Almanlann ıpfl Rende. 
ki ordulan yeniden birçok fırka
larla takviye etmeleri, 

8 - n.. merkeaindeki jay· 
J'U'8 mncutlarmm artbnlmaaı, 

c - 8irpk motörlü latalan 

19 tKtNCtKANUN 1940 

Memle:<ıHI 
yapılan teber rular 
(Dünkü aayanu.ıdan dBuaM) 

Edirne •ilayeti: 

Merkez 
lpsala 
Keşan 
Uzunköprll 

YekQa 
Elazis .nlyeti: 
Merku 
Eakifehir vili1eti: 
Merkez 
Mıhalıççık 
Seyitgazi 
Sivrlhkar 

YekOn 
Gaziantep .n&Jeti: 
Merkes 
Killı 
Pazarcık 

Yeldln 
Hakkari Yilayeti: 
Merkez 
Şea:ldinli 

Yek<Uı 

Hatay Yiliyeti: 
Antakya 
Kınkhan 
Reyb.aniye 

YekQn 
lçel YiliJetl: 
Meraiıı 
Silifke 
Mut 
Tarsua 
Yekiın 
Isparta Wlyeti: 
Merkez 
Eğridir 
Ş. Karahiur 
Yalovaç 

Yek{ln 
lstanbul .na,.ti: 
Merkez 
Silivri 

YekOıı 
lzmir Yilbeli: 
Bayındır 
Bergama 
Çeşme 
Dikili 
Kemalpqa 
Menemen 
Seferihisar 
Tire 
Torbalı 
Urla 

Yekiln 
Kan .Ul,etlr 
lğdıt' 
Kaatmnoaa .aa,.d: 
Merkcs 
Araç 
Daday 
İnebolu 
K:ırgı 
Küre 
TaşklSpril 
Toaya 

YetnUı 
Kayseri Tillyeti: 
Merkez 
BUnyan 
Develi 
İncesu 
Pınar bap 

YekQn 
Kırklareli dlyeti: 
Merkez 
Babaeski 
LUleburgu 
Viu 

Lira K. 
12.000 73 

116 
ı.soo 
3.416 ez -17.961 " 
1.200 

8.110 
1.000 
1.000 
2.164 

12.274 

9.447 64 
4.000 

172 65 

13.620 29 

1.214 87, 
108 45 

t.323 32 

9.600 
652 25 
700 

10.952 25 

25.284 g 
2.700 

738 61 
14.000 
42.723 S1 

4.147 ,, 
51 39 

193 65 
300 -5.392 it 

398.325 50 
172 

398.497 50 

2.021 Ol 
S.712 
1.199 it 

320 
2.02.S 
4.000 

875 46 
3.109 ao 
'56 H 
2.000 

19.618 16 

3.000 

7.000 
367 45 

l.320 
3.057 .. , 

700 
165 

2.050 
2.707 31 -17.367 21 

10.000 
909 71 

3.414 ,. 
500 
277 -15.101 41 

3.377 aı 
1.179 41 
1.600 

gs& -
YekQn 7.813 Of 

(Daha V01') 

harekete baz:ır Wr bale ıetiı ım. 
leri, 

D - Fransız hududu 1.o1aw 
uzun menzilli •• senit çapla ala' 
toplar yerleı tirmeleri, 

E - Majino hattma mlwaai 
köyleri •e kaaabalan aür'atle bo. 
taltmalan- ıibi. 
Almanyanın Holanda Ye Belçi. 

ka budutlan yakınında pptrkl.n 
bu hazırhklann ehemmiyetini an
lamak için burada toplaun Al
man aakerlcrinin bir milyona 
vardığını dütünmek kifi ıelir. 

Almanlann bu yeni taama ... 
zırhklan tabii olarak Holandada 
ve Belçikada derhal farkeclildi; 
bu memleketler de aür'ade mi. 
dafaa buırlıklarma siritti. Di
ğer taraftan lnsiliz ve Fran11Z or
dulan yeni nziyete ıöre icabe.. 
den tedbirleri almai• bqlacll. 
Şu hale söre lnıiliz gazetele. 

rini:ı dediii gı"bi. her dakika prp 
cephesinde büyük bir Alman ta
arzunun patlBIDUI ihtilmJ U. 
riciade deiilclir. 

ASIM US 
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Dün yapılan Sokak koşuşu 

Kabataş lisesi Beden terbiyesi 
hocası Hamdi tarafından idare 
edilen, dört mektep arasındalci 

(4000) metrelik sokak koşusu 
bugün Ortaköy ile Akaretler ara
sında l 50 ye yakın atletin iştira· 
kile yapıldı. 

Koşu, çok heyecanlı ve zevkli 
bir şekilde cereyan etti, Kabataş 
lisesinin, Ticaret Bölge San 'at 
mekteplerinin iştirak ettiği bu 
koşu da San'at mektebinden Ah· 
met birinci oldu. 
Takım itibarile de Kabataş Ji· 

sesi birincidir. 
Kabataş lisesi talebelerinden 

Feridun ikinciliği kazanmıştır. 

Alman dereceleri sırasiyle ya· 
zıyoruz. 

1 - Hataylr Ahmet (Bölge 
San'at) 

2 - Feridun (Kabataş) 
3 - Hafi (San'at) 
4 - İbrahim (Kabataş) 
5 - Mahmut (Kabataş) 
6 - Fehmi (San'at) 
7 - Şinasi (Kabataş) 

9 - Kenan (Kabataş) 
10 - Cevdet (Kabataş) 

VEFA-·PERTEVNIYAL 
KOŞUSU 

Bugün saat 16 da Pertevniyal 
ile Vefa liseleri arasınlda (2000)' 
metrelik bir sokak koşusu daha 
yapılmıştrr. 

Müsabakalara Veznecilerden 
başlanmış ve Laleli caddesi ta· 
kip edilerek Atatürk bulvarı dö· 
nülmüş ve müsabakaya Yeclikule 
tramvay durak yerinde nihayet 
verilmiştir. 

Bu iki komşu ve dost mekte

bin yaptığt koşular büyük bir a

laka ile takip edilmiştir. Birden 

ücüncüye kadar olan bütün dere 
ccleri Pertevniyallılar almı~lar 

dır. 

Mıntakanın tebliği 
l stuııbııl fuauol ajmılıyıııda11: 
Bavram ~tinlerinde yapılacak 

Ankara - İstanbul muhtelit 
futbol takımlarının re"an~ mü. 
saba.kası ile ~Iacaristanın Hun
garya fut bol tn.kımının G:ı la ta
sara. v, Fenerbahçc. Beşiktaş 
klüplcrimizle yapacağı miisaba_ 
ka programı aşağıda gösteril 
miştir. 

20-1-9~0 Cıımarfr,si: 

Hungarva - Galatasaray sa_ 
at 15. hakem Sami Açıköney. 

Yan hakemleri Şa?.i Tezcan, 
Semih Durusoy. 

U - 1-940 Pazar: 
Hungaryn - Fenerbahçe sa

at 15 hakem Basri Bütün. Yan 
hakemleri Adnn.n Akın, Ahmet 
Adem. 

Şişli - Beyo~luspor saat 10 
hakem Refik Osman Top. 

22-1-940 Pa::artcsi: 
Hungnrya - Be.rıikhış Saat J 3 

hakem: Halit Galip r:zgü, yan 
hakemleri: Sami Açık Öney, 
N'ecdet Gezen. 

Ankara. - 1 tanbul san 1 ') 

hakem: Şazi Tezcan, yan ha _ 
kemleri Ahmet Adem, Adnan 
Akm. 

lstanbul Muhte1itini teşkil e. 
decck aşağıda isimleri yazılı o. 
yuncularm futbol ayakkapları 
ile birlikte saat 14 te Taksim 
stadın.da hazır bulunmaları: 
Galata.saraydan: Osman. I<'aruk, 
Adnan. Musa, Enver, Celal Gün_ 
düz, Cemil. Buduri, Salim, Sa.. 
Jahattin, E.cıfak. 

Fenerbahçeden: Cihat, Fik. 
ret, Esat, 1\Ielih. 

Klüplcrimizin ve oyuncuları_ 
mızın bölge merkezine müraca
at ederek davetiyelerini almala. 
rı tebliğ olunur. 

, - . .. . ~ .. . - .. " ..... '· . . ' .. ·· .. ;,. . . 

r Şirketi Hayriyeden: 
ı - Bayramın 2 ncl Pazar g"Unü adi gUnlcre mahsus tarife tatbik 

edilecektir. 

2 - Pazar günlerine mahsus olarak tarifede yazılı ve A. Kavağından 

18.30 da hareketle Anadolu \'e Rumeli iskelelerine uğrayarak 20.30 da 

l\:öprOye gelen (299) numaralr sefer fazla olarak bayram gUnlcrlndc 

icra edilecektir. 

3 - Bayram gUnlerinde tJııklldnrla • Be§lkt.a§ urruıında seterler 

fasıla.sız yapılacaktır. 

4 - Araba Vapuru Bayram gUnlerindc Cumartesi, Pazar tarifesine 

göre lşlly cektlr. 

... ( .. :_ ·-... . -... ''"· . . . '· . . .. . . , , '"; . . , •. 

. 
inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

lhıhammeıı 3 i,j 

lx·d •·ll t"miııntı Ekslltnı~ 

Clıııı;l l\Iil>tnrı J.lrıı ı<r. J.l rl\ Kr. ~Cllll ~"'"ti 
Kırık plrın.ç 56 ton 4i60 357 Pıu:nrlıl;: 15.30 
Gah·anız Biden 500 adet 15000 1125 

" 
16 

Pirüıç mllccllit hurufatı 6 takrm 22:; 17 nçılt ek. 16.30 

1 - 6 takım pirinç ınUccllit hurutntı mUteahhldl namına ve diğer iki 
kalem ~alzemc :artname ve resim! mucibince hl7.alnnnda gösterilen usul. 
!erle ck"slllmt-ye konmu~tur. 

ll - Muhammen bedelleri, muvnkknt teminatları, eksiltme ve pazarlık 
saatlrri hizalarında yazılıclır. 

III - Pazarlık 51 ll/040 Pazartesi gtinU ı.::nbataşta Lcvaıo:ım ve MUbn. 
yut ~be~ndekt Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Huruf:ıta nlt li!tcler ve şartname, reııimler her gUn 6zn geç<'n 
şu den parMız nlın:ıblllr. 

9 - bteklil<'rın pa~rlılc için tayin edil ı gUn ve suntıerll• <1~ i,:'.i ı;-U· 
vcnme paralarilc birlikte mczk<ır komisyona gelmeleri IH'ı.n olunur. (551) 

F1rtına yüzünden 
geciken vapurlar 

e Ii'ırtına yuzun.cıen geciken v 
Karadeniz.de bulunan vapurlar 
dan Karadeniz 6 gün rötarla ya 
rm, İzmir 5 gün rötarla pazar 
tesi. Cumhuriyet 3 gün rötar! 
pazartesi, Tarı salı günü gele 

-
-. 
a 
-

ccklerdir. 
-
-. 

Eı;re ve .Marmara denizlerin 
de cenuptan fırtına. vudır. Ana 
farta vapuru üç ve Dumlııpı 
nar vapuru iki Y.Ün rötarla yo 
larına de,·am etmektedirler: 

1-

L Fırtına vüzündrn vapurlar l 
manlarda kalıp tstanbula gele 
mediı?inden önümüzdeki sa 
günkü Mersin nostası yapılmı 
yacaktır. Kömür getirmek üze 
re Zonguldağa giden Samsu 
vapuru önümüzdeki ha(ta Ak 
deniz limanlarında biriken ih 
racat mallarım tnı:;ıma k üzer 
lskcndcruna bir ilave seferi ya 

. 
h 
-
-

n 
. 
-
e 
-

'lflCaktır. 
--o--

Zelzelede ölen vatan
daşlarımız için 

!{urban ba •ramınm ikinc i 
-
-
-

~ününe tesadüf eden paıar gü 
nü Sülcvmanivc CRmiinde ta 
'lmmış vfüzlarıımzdan Bav Mah 
mut Kamil tarafın.dan ö<rle na 
mazını müteakip bir meviza 
irat edilecek, bunu miilcaki 
bir k:ı.ç müezzin tarafından d 
F.rzinc:m felaketinde ölen va 
t:ındaşların ruhuna mc\'lid kı 

n 
a 
. 
-

raat edilecektir. 
- -o--

Gazi Köprüsünde 
ı 

l 

Gazi köprüsünün Unkapan 
tarafındaki volları tamameı 
yapılmı,-tır. Azapkapı tarafın 
da ise inşaat henüz devam et 

-
. 

mcktedir. 

-
Köprünün üzerindeki tahta 

parkeler yağmurdan Şifimİş yer 
lerindcn kalkmıı-. müteahhit ik 
defa tamir elmi§lİ. Buna rağ 
men bozuluk iza!e edilcmemi~ti 
Beledive bu tamiratı mütecılıhi 
nam ~·e hesabına yaptıraral 
parasını kesecektir. Bunun iı:in 
mühendislerden miirckkcp bir 
ehli hibrc tarafından köprüde 
tcsbiti deHi.il yapılacaktır. 

i 

-
t 
< 

Tahta parkeler tamir edildik
ten sonra köprüd<'n nakil vası 
lalarının geçmesine müsaade e

. 

dilecektir. 

Osmanlı Bankasından 
~ 

i 
Kurban Bayramı nıuna:ıe'betıyı 

Osman ı Bankasının Gaiata merkez 
ile Yenlcaml ve Beyoğlu ıubelcrl, 2 
ııa. 23 (da.hi!J iklncikO.nun tarihine 

o 

kadar kapalı bulunacaktır. 

KAYIPLAR 
. 

---------
-
-

İstanbul •.rıcaret ve Sanııyl Odasın 
dan almı§ olduğumuz 22181939 taalh 
ve 11831 sayılı menşe §nhıı.dctnanıeııi 
nln (B) nUshasını zayi ettiğimizden 
ve yenisini çıltarncağrmızdıın eskisi
nin hUkmU olmadığ"ı il!n olunuı·. 

1 ordaıı l'or<la.ııld ls H' 1..eıılyo 

(3lll19) 

• • • 

~ 

. TUrkiye l;ı Banka.sıntlakl 80984 nu 
ralı hesabımda kullandığım mUhilrU
ınü kaybcllinı. Yeni mUhUr alacağım· 
dan eskisinin hUkriıU yoktur. 

1 ~ ıilr~ mnnl~ e Odun kH(H"ı K ll{)lll 

fırın ıtoknk ııuınara 1 T. mlııe Arif 
(31Hii) 

• • • 
Ziraat Bankaşı İ8tanbul oubesinden 

aldığını 16/3/33 tarihli ve 167M nu· 
mnrıılı cUzdanımı zayi ettim. Yenl,.ln 
çıkarncağımClan eııldılnln bUkmti 

i 

yoktur. 
Ortakü~·: l'eıı lmahHlle G li rC'ıioğlu 

aol,ak numara 20. Süle;\·nl&n. 
(31151) 

tlan 
Avram, Karalane, Anasl.a.'lya ve 

De~plna'nın mutaıınrrıf bulundukları 

Hocnpaşadn Hekim çıkmazında !; 

.No.lı hanın zemin katın<lnki dUkkA.. 
nın tııhllycsi hakkında Sultanahmet 
Sulh UçUnctl hukuk hA.klmllğlnden 

ımdır olan 26/i /939 tarih: \"C !l3!l/618 
snyılı tahliyesi hakkındaki verilen 
htiktim bcrayı infaz icraya tevdi edil
mesi üzerine kiracı Cnfrr Tayyar'a 
tahliye emri 6/10/039 tarihinde teb· 
llğ edilmek için tebliğ rnemurluğ'una 

gönderilmiş ve kiracı giıııtcrilen lka
mctgAhta bulunmadığı ve halen nıeç
hul oldu~u mUbaşlrln meşruhatı Uzc. 
rlnc İstanbul lcra tetkik merclinin 
27/12/939 tarihli kararlle bir ay mUd
deUe ilAnen lebllğat yapılmnsına ka· 
rnr verilmiş olduğ'undan bu mUddet 
zarfında bir itirazınız varsa tahriren 
veyahut ıitahen İstanbul Beıılncl lc
rruımın 039/4219 ııayılı doııyaınna mU
raeaat edilmesi ve aksi takdirde ka. 

nunl haklannızuan mahrum kalınaca-
tr llAn olunur. (311!'16 l 

Umum Nc$tİ\"n lı l ıl n re t dtn : 
Rı· ( llr -' lımrt ""' ''l' nıtll 

!\:\ ll l ll l : AS/il U~ 
Uıı~ıhhğı y er: V AKl1 M ıı lb:ıım 

GR -1 p iN 

BAS 
DıŞ 

NEZLE 
Romatizma 

Nevralji 
Kır1khk 

Han 
HP.} oflu biriıu·I :Sulh Uul."Uk H A· 

l• iınllı;l ndı'll: 

Elektrik l~lcri mUdtir!UğUnUn Ik· 
bekte Ce"atpa,a caddesinde 348 nu. 
maralı evd~ "oför Saim alC'yhine aç. 
lıtı 7:> lira alacak da\'a~ınmcart du. 
ruşmıı.~ı ııııaııında: Müddeialeyhin ika_ 
mctgô.hının mcçhuliyctlne mebni mah· 
kemece lô b{ln müddetle llA.nen teb
llğat. lcrnsına karar vrrilmlş olduğun_ 
dan muhakeme ı;UnU olan 9/2/9.fO 
saat 9,30 da mahkemeye bi7.zat veya 
bl:vckıtle ~"'lmenlz tebliğ makamına 

kaim olmak tizcrc llAn olunur . 
(31164) 

ilan 
Be~ u;hı Hlriııd Sulh Hukuk Hfı.

klnıllfl ndcıı: 

E lektrik iflcri müdilrlUğünün Ecy_ 
og-ıu BilyUk Parmal<kapı 2:; numara· 
da ~oför Mehmet Ülkcx aleyhine ııç· 

tığı 70 liri\ alacalt uayo.sının cari du
ru~muı ıııraııında: 

lfüddclaleylıın lkamct:;-Alunın m,.ç. 
hullycUne mebni mahkemece ıs gün 
müddetle iloi.ncn tebliğat lcr:ı:<ınl\ ka
r11.r verilmiş olduğundan JJlUhakeme 
gUnU olan 9/2/9t0 ııaat 9,30 da mah
kemeye blzı.at veya bllveklde gelme· 
niz tebliğ maltamııın .kaim olmak Uzr 
r• 116.n o lun .. r. 

Hin 
B~~ oğlu lllrlncl :oiulh 

ı,ınılltlndcıı : 

(3UG:l> 

E lektrik ı,1eri nıUdilrluğUnUn Hey. 
oğlu Tarhıbıı§ı ) a~!ıırne Ceviz 8oı-ak 
20 numarada llurıye Genı,:ay nlcyhı
ne açtrğı 18 lira 36 kuru§ alacak da
va.sının cari duru,muı sırasındn. 

nıUJd<'laleyhin lkanıctı>A.hının nıeçhu. 

!yetine mebni mııhkcmcce 15 gün 
müddetle ııa.ncn tebligat lcıaaına ka
1 

rar verilnıi, old U,Ç;'Undan rnuhakcm~ 
günU olan 9/2ıfHO saat 9,30 tla mah
kemeye bizzat veya bllvekAlc gelme· 
nlz tebliğ' mal:ıtmına kaim olmak U-
zere ılln olunur. (31162) 

hUıııbul A 11~ c 9 un(·u Hukuk ıırı.
klnıllginden : 

Deklr oğlu Salibin l\:asııııp~a eskı 
bayr:\nı yeri Ta hta Gazi ııokal< kırk 
numarada oturan karısı Hatime aley_ 
hine açtığı mahkemenin 39/253 nu. 
maruında kayıtlı boşanma davnııının 

·apılmııkta olan duru~nıa.~ıında mUd> 
dcialt'yh llatlmcye li/l/910 saat 9,30 
da mıı.hkenıemizdc hazır bulunmn~ı 

r;ln 11:\n cn tebllğat yapıldı~ı halde 1 

gelmediğinden gıyabında. cereyan 
e <len celsede davaı.:ının ldd!aııını şa. 

hltle isbatına ve bundan bahsile yazı

acak gıyap kararının mahl>cme tli. 
anh:ıncslnıı talik ve ;:-azetclerle de 

lAncn icrasına karar verilerek mah. 
kemenln 5/2/9f0 tarllılne mUsadit 
Pazartesi gUnti .l!aat ll.30 za talik edil
mi§ olduğundıtn tarihi tebliğden itiba

l 
v 

1 

r en be§ gün zarfında ltiru etmedi· 
iniz surette mahkemeye kabul olu. 
arnıyacağıruı. lcarar verilnıl~ olmak&! 
!baptaki karar sureli tebliğ maka. 

ğ 

n 
o 

mına kaim olmak U:ı:ere 11&.n olunur. 

Düzeltme 
Merkez Bankasının uUnkU nUsha

mrr.Ua çıkıtn Jıattalık vıtziyet ilAnıntla 

Aktif kısmı (Hıı.rlçtekl muhabırler) 

mum yekunu: 26.133.253,09 lira ol. u 

ması lcabcdcrken yanlı§lıkla: 

2 6.13S...253,09 lira olarak dir.ilmlştir. 
aııhıh edcri:r.. 'l' 

939/4936 

htıı.ııbnl Bctılncl lcra Menmrluğuıı. 
d 1111 : 

v 

D 

Bır borçtan dolayı satıtıına karar 
erilen Kasımpaıadn Kanaat Otlıın 
cpo~undn %35 çek! kıırı,ık odun açık 
rttırma ıuretile 25/1/940 Per§embc 
unu ııaat 10 da aatllacaktır. 

a 
g 

lıl 

A l nıak iati~·ı•nlel'i ıı ınalıı•lllncle mc· 
ıiıuı11uza ıınlrnı•aalları llAn olunur. 

(3110$) 

ve bütün 
ağnlar1111ıı 

derhal 
keser 

lüzumund8 

günde 3 kr · 

şe alınabilir· 

~ ........... l ..... lllSl .......... ~ 

Bayramda yalnız 

Kızılay Gazete~! 
Çıkacaktır· ~ _____ __./ 

ı11 
tlanlarınızı vermekle hem kendinize ve ht' 

Kızılaya yardım etmiş olacaksını:t· 

-'liiı-at·n:ıt Ye ri : 
ı ,..tanbulda l'o:-talıa ııc J,;:ar)ı"'mdn l\:ızılay 

t\ ı J',ıl:ıy Sn t ı ':' Bii 1·0,..11. 'l'ı:' J cfo ıı : :.WOH:!. 

·---~· ---~- -
ıstanbu ! levazun 

t<~yuıı IJcHeruıı.rınuıs l ouınıı.ralJ Uıkıaı evınuı .;ı•ınf.J 11ıö1Yf1 

ıı 
..ırıcıer ı<;lo ıhzar l'!uılcn blnıı dııh llnl!e zatı çorııı.ı nı-ıl;i'ıeler11t 1. ~ 

vcnlerin Ucftcrdıuda ı numaralı üi d:ncvı Mlldılrltlğı\ne rnıırııc~ 
ıl 

Ankarapalas- izrrıif 
TELEFON : (349~ 

u.11111 ııı cu ıııvdcnı, eıı tenıı2 ve ~o mUiıtauır;r 
'/U Va.sıci ı r. Konfor, temızlil<, ucuzluk nokt.asında.t' 
ra Palasıu fevktnde otel yoktur. 

Banyolu, kcılorifcrlı, ınütcaddıt firı~lrlt oJd··ğ; 
oı cıcfis ycml'kl~r veren l ı)kantayı, pastahanc~·ı \ 
,.ııatl:aneyı ha vıdır. 

Devlet Demiryolları ve ~İ'!'~o:~ 
işletme Umum idaresı ııao 

~' M.11ıınmmcıı bet.leli 5610 lira olan 10.000 adet toprak kUrd
1 

dJ 
çarıamba ı;UnU saat (lGJ on beşle Haydarp~ada gar bina151 

komisyon tarafından kapalı zarf usullle satın hnncaktır. ı!P-
1<•11 ıl 

Bu işe girmek isteyenlerin 423 llr:ılık muvakkat teminat. ,t 
etliği vcııika!arl::ı. tckllOerinl muhtC\'İ zarflarını aynı ı;Un ı;Ş 
dÖJ'de kadar komisyon reisliğine vermeleri Uu:ımdır. tJııı1' 

Bu işe nlt şartnameler lcomlsyondan paranı: olaraıc d•ğl (~ 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğündeıı " 
ııl'~ ..J 

Bcbclc f'. T. T. Mcrltcz blnMı t.Amlratı, znrarı mUtcnlıhlt ,stııY'.ı 
hına nr;ık cks!ltmeyc konulmuııtur. Eksiltme i/2/940 tnrlhinc r 1·' 
şaınba g!lnU saat 15 le D. postahane binası birinci katta. r. 'l'· >"f 
iFl od:ıı:ında toplanacak ml\dUrlUk Alım Satım ı..:omlııyonund1' 

1 
Keşif bedeli 952 lira 8'.? kuruş, muvakkat teminat 72 tıradır. .,ııı;' 

Taliplerin olbaptakl keşif \"eşartnamelcrln! görmek vo Jll~'ıd•tl 
nallarını yatırmak Uzere çalı,ma gUnlerintle mezk(lr MUdilrıO!tuJıle .'f 
Lcvc.zım kısmına. eksiltme gUn ve ııantlndc de en az 9ır tıuth1\.c_sı?. 
!ık bu işe benzer 1, yaptığına dair lılarelerlnden almış oldUtıl oıı c 
tlnılllcn 1stnnbul vilt'ıyctlıı" mUracantla cksntmı- tarihinden S t: ~ıı"~ 
m ı e.hhyı t ve 113!1 yılıııu :ıit Tlcrıret Ollnııı vcııilmıu \ "O ııııJ\'I\ ( v

ııutklmzile koıııl.syoııa mUracnntlarr. 


