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};'an ilnta Şubatta Belgratta toplana. 

HER RUI 

- -
. ' ·. '• . . .• . 

r 

Türk • Filistin ticaret 
anlaşması 

Kudüs, 23 (A.A.) - Kanunuevvel başında 
aktdilen Türk - Filistin ticaret anlaşması üze. 
rine iki memleket arasın-cia ilk mübadele karar 
altına alınmış bulunmaktadır. ~t ~~~h ~ıf~t~ konseyi_~c Türk gazetccile. 

rı Dırago t~, liuseyin Cahit Yalçın, 
n, un11s Nadi gidecektir. 

- - - . • .. ~ .-ı • ·- ·--- - ......... _..,_ ... •+- - •• - ~ .. - --- -
Anlaşmalar Türkiyeden 'buğday ve Filistin

dcn ziraat makineleri sevki hakkındadır. . 
Çarıamba 24 lkincikanun 1940 * YIL: 23 * SAYI: 7914 

İDARE EVI :Ankara Cııd.fSTAl\'BUL •Telgraf: VAKTT* Po~ta Kutusu : 4R• Tclefnn: 214131Yazı) • 24:~70 lldar,.l • 

Sovyetleri n 1A DD11il ©l lril 

... 

eni taarruzu 
' 

,.'lll~ndiqaya ltalgan tayqa-
ecıleri ve gönüllüleri gitti 

una~ 1 . ·ı Baıkavzası ile nı;cı tereden de 
rı l anlan 90 1 • l • şıran haberler tJ ay y a re gı m iŞ 

Ya~arı. ..~cl~ink_i, 23_ (A.A.) - Ladoga J Kartajalı General Annibal da 
"'' • Asım Us gol unun şımalır.ı::le, ormanların ve esasen- Cannes'da aynı tabiyeyı 

· lati!i i . d kayal~kların arkasında mevzi a. kullanmıştı. Alman tabiyesinin 
~tııiden ç~ e A':~upa lan Fınlandiyah1ar, clün geceden- de klasik usulü budur. 

Ydetti. b zı muhım beri Sovyetlcrin mütemadiyen Cronstad'ı Bombardıman Eden 
f~l,:ışılr:ı u arada Le- yaptıkları taarruzlara mukavemet Fin Tayyareleri 

~. Jto"""lltında:~ı csna~ın~n etmektedir. Hclsinki. 23 (A. A.) _ Kronş-
~~ llıarıyan §g~ edı_lmıf Bu mıntakada cephe 80 kilo- tadt'ı bombardmıan etmiş olan 

lllırıtak ın şımnlındc metreden fazladır. Öyle anlaşılı- . 11 ' • • •• 
t0,, asını ihtiva eden k' F" 1 d" 11 b d d Fınlc.ndıya tayl!arelcnnın 30 tane d ... rakı yor n, 'ın an ıya ı ar ura a a ; .. w • • • ,. • • 

1 
11rıı h"ld~~ın. Almanlara Suomos'almick tatbik cttikl ~ri ta. oldugu ogrenılmıştır. l' ınlandıya 

tlh.. 
1 ırıfd N"t k. · • t · ı · d Ut kk"l d" w ~~:41f h ~ 1• • ı e ım lııyeyı kullanıyorlar. Sovyetler &n·are erın en m cee ı ıger 

)~ 1'1de i~ rlcrı. de bu kütle halinde, ağır topçulariyle bir grup, Estonyadakl Rus üssül. 
ils~" şi~~r cdıyor ve ve tanklariyle ilerlerken Finlan. ı harekelerini bombalamıştır. 

b -llld ~rleti.n· hu~udun~a diyalılar yanlarından Sovyetleri Kronştaddaki Rus Jıarb gemileri 
"'tı llıt11 ın tahııt cdıl k ·ı· 1 S '-llıi • rıu biid' . · vurara gen ıyor ar ve ovyetı-c::. buzlardan dolayı oldukları yerde 

ı.. ilıtlla ınyor. rin geri münakalatını kesmeğe . 
"il hat rdan tey't d"I 1 1 V k . 1. p· kalmışlardır. Bu gcmılcrden bir • 

oeı; w ı e ı me- ça ısıyor ar. a tı ge ınce ın-

ıı ~~ olaa n ~ogru)uj!u iddia landiyalrlar mukabil taarruza ge- çoğunun ciddi surette Jıasara uğ-
~ l~lld\).od::a Sovyct Rus- çerek Sovyct kuvvetlerini imhaya ramı§ olduğu zannedilmektedir. 
~~••ıtarı a .a lnnruz kaldı· çalışacaklardır. (Devamı 5 üıcidc) 
t~ hiiıc •stifadc etmek 

1lıı-, ~l ile ~illetinin bir ta
~afciJca itndo olduğu an
~11İıı .. t ~ld 
~ llç, ~e Moskova bükü· 

tiııı~*adil'tgiin içinde biti_ 
ttç~ıta 1 c ba§laınış oldu-

Ticaret Vökili şehrimizde yeni 
tetkikler yapıyor ıııt h~de~rru~u bir buçuk 

ta~:dır. h cn\lz ilk günkiı Ve k 
1
•
1 ~~·ba jtlfı Kızılordu. 

t.ıdtıier k' § angıcında eld ... .. 11~ ~1ttıd" ~ 
evvelce alınmış kararların 

müsbet neticeler verdiğini 
ve ihtikar kalmadığını söyledi 

lt tııııa .. 1 tahliye cdil-
~ilehhi.isi.jltorc, Finlandiyayı 
~~ v,1'1/11.ınamcn makus 
\ tç, l~tt.ir, Sonra ls-

1\llı~k ıtılterc, Fransa, 
~~~t}~'tlıle~tl ispanya gibi 
~ 1 >'eti erden yardım 
'°t ~ıı ,llıu~•i Finlandiya 

~~.~ bılj}eU e.nı.~t ltuvvctlc-
i .:'lldi) l So"Ye'-;1nı artt:t"tnış
~dal\ırı ın .. ~~r l<arşısmda 
.~~ if ~rı decr t~Faa. 'Vaziyeti. 
"ıii: So"Yet !Rrdif-i gibi Al. 

l~İlliaıcbc;ue:r .~aya nrasın
:'lıi, "· Uı:crinc de te

l~ .. 
)il, 1 117.erj ne 

ıtı11ka l'ıgiltcı- taarruz eden 
\itıı· ~Ctnct e d ve. F ransaya 
~l~~l'Iİ S e ~ılrnc:k için 

ı;nıştı.0'l:et~erin yardı: 
~1 • de"ı~t ehıstanın tak. 

l· .t.•hi ıo:a~slan paymı 
~aıı lliıı Eat an Moskova 
~ a .. ra İsiın1:~ra•. Leton>•a 

de bfc rıı ıle anılan 
tt...." "iifu eınleketlcri ·· 
·L ~•i 7. ve h: k" uze • 

..: rıe a ııniy t t 
~··ter tnuvaf k c e-) '°Jcu ıllde kald a at etmek 
'ııtı- trirı t· 1

• Daha son-
lij,:'tı "- ınlandf .. . 
~""' ~kette . d Ya uzerı

So:'rıırı ald ~ e hoı gör
ı ~dıYettcr hi~f-~ vaziyet 

' ki ıe llllar alahiigınd~n. ik_ 
ka;~ılord rnek ıçındi. 
~ !ı . unun F' l 
İçi.~İrı ~d~şl tiği tcş;bb~~~i-
""I~ ı d"W• usun 

"'ı.:.~ l\eti 
1
R1 cihi ü L ~· )' cclenın -ç, .ıx:ş 

lı ~I)~ e düsnıc c.ıncsı, ışin 
e .iti ola rıe v'"aıu:'• nihayet 
'lııirı lllı>'an b. sonu gele. 
il aÇıltnası ır Yeni harp 
i ı-:•ttıarııa So'"Yctlfr.- ta

" t~illclı~~lar,ra. "lladedilen 
lıçl :'4'11 n ıcr-asını h ·ı 

~til'd' Petrol vcritrn' .' : 
ı, esını 

(bel>Q 
· mı 5 incide) 

burs --·ı 
sua . ovasının 1 

~~· ışl er ·ı ı · 
ı.t'V ! 
% h ek~eu · : 

Ugusta nın ga?.Ctc. i 
.. ~a"1 , . vl'rdivi uzun i 

' •• t !\ o • ....... ...yınuzda ! 
................ ;.. .... ! 

Bayı-aın münasebetile şehrimi. 
ze geldikten sonra burada tet
kiklerde bulunan Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoğlu dün sabah .Ta
kas Limited şirketine gelmiş. geç 
vakitlere kadar meşgul olmuştur, 
Vekil bilhassa harici ticaretimizin 
esasını teşkil eden takas isleri 
üzerinde tetkikler yapmı~ ve ala
kadarlardan izahat almıştır. 

Vekilin bu tetkiklerinde dış ti
caret umum müdürü ve ihracatı 
teşkilatlandırma umum müdür 
vekili Servet Berkin de hazır bu. 
lunmuştur. 

Nazmi Topçuoğlu yeni kuru. 
lan ithalat birlikleri ve limited 
şirketleri hakkında da tetkikler 
yaparak alakadarlardan izahat 
almıştır. (Devamı 6 rncıda) 

Şclırinıizdo bııluııaıı Ticaı-et Ve. 
kili l\'a::::mi Topçuoğlu 

Uç gün bayramda 
yapılan maçlar 

Hungarya - f enerbahçe maçını 3 -2 
Fenerliler kazandı 

Yazısı 1 iincüae -

Romen 
tahşit 

lkolt©l0<§ltrD 
hududuna 
edili yor 

Slovakya alayları Alman albav-
-4 

larının kumandası altına konuldu 
Londra, 23 - Bükreşten gelen ı olmuşlardır. lonyadan Romen hududuna gel. 

ve teyidi mümkün olmıyan bir Tay~i~ . g~~tesinin Bükres mistir_. Bu. Amerikalılar, Sov • 
habere göre bazı Alman kıta . muhabırı bıldırıyor: yetlerın elınde bulunan cenubi 
ları Romanya hududuna vasıl "50 Amerikalı dün gece Po - (Devamı 5 incide) 

Şarki Galiçyada bazı petrol kuyuları Sovyetler 
tarafından Almanyaya terk edilecekmiş 

Polonyanm Almanya ve SomJct Rusya ~rasmd.a]..i. . taksimini göstcr~n bıt harita son h<ıber"Zt!
re _göre ~ıt şekli almı§ bulımuyor: Sovyetlcruı . h~sc~ne a_a.1cn Lvoo ıle RomanJ!.anm. Çcrnoı~ 
şelıri araStııdaki denıiryolu, Almanlara tcrkcdılmı§tır. Harıtada lJC'l.Jaz olarak gosterılcn kumn .. 
Zar SOVT;ctlerin si11a.h. kısımlar Alrnanlann cli?ldedir. Sıs çizgili mıntaka, bugün Sovyetler tara.. 
f m<lan Almaııya!İa bırakılmı kumndır. Alnuznyanın Romanya ile hemJı.udut oluşu harit~ _da. 

ha tıtizıh qörillüyor... (Yaz111 5 ıncıde) 

--------------------------~----~ 

Büyük bir Yunan va
puru torpillendi 

Son hafla zarflnda 4 ingıı ız, 11 
vapur batu ıldı bitaraf 

Londra, 23 (A.A.) - Yunan 
bandıralı 4329 tonluk Drakulis 
vapuru Portekizin 150 mil a9· 
ğında bir Alman denizaltısı tara. 
fından Ninopadro şilebi tarafın
dan torpillenmiştir. 6 bahriyeli 
ölmüştür. 

Yunan başkonsolosu, İtalyan 
bandıralı Ninopadro şilebi tara
:f ından toplanan 12 kişinin Ccbc
Jüttank'a çıkarıldığını bikiirmiş
tir. Diğer l O bahriyeli İspanyol 
bandıralı Antonio .şilebi tarafın-

dan kurtarılmı~tır. 
Lonclra, 23 (A.A.) - Pazar 

~ünü batan Yunan Drakulis ve 
Danimaröka Teklo vapurları Al· 
man denizaltıları tarafından ve 
jht;ırsız olarak batmlnııştır. Bu 
denizaltılar mürc·ttcbatı kurtar. 
mağa bile teşebbüs etmemişler
dir. 

Londn, ~ (A.A.) - ~a11'hl
ycttar ıbir membadarı bildirildiği. 
ne göre, bu ayın 21 inde hitam 

( JJ ... vaıı. t 5 rnciclc) 

Günlerin Peşinden: -----. ...... -.................... .. 
Kar -ili = Kareli 
Finlandiyalıların Türk ıoyun• 

dan olcluğunu biliyoruı- Bunun 
t<\rihi deliJleri çoktur. Fakat or
tada hiç bir 'delil olmasa bu kü
çük milletin varlığını ve iıtikli\t i. 
ni müdafaa yolunda gösterdiği 
harikulade fedakarlık ile bu ha. 
kikat yine anlaşılabilir. 

Bu arada Finlandiyaya ait mev. 
ki isimleri de bu noktndan lur 
metli bir i~aret ııayıla~,ilir. Mese
la, her günkü hıtrp raporha":Jnda 
adı geçen (Kareli Berzahı) ismi 
vaı-. Bu kelimenin aslı (Kar - ili) 
dir. Yani Kareli _ (Kar tli) = 
Kar memle!,cti d~rr.cktir. Türki. 
yede Rumeli, Kocaeli... gibi keli. 
meler ile Knr • tıi nrasınclald IMı 
mü~het F*m c!ili i1e 11!14ı illi 
aruınclaJri beraberliğin .. İr delili 
d~~i1 midir? 

HASAN l~UMÇA YI 
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'/;ilde. u.e Sauat : -
Edebiyat ve ciddilik 

Edebiyat zaman zaman hop. 
paJık, bilgisizlik, düşüncesizlik 
nıuka.bili olarak kullanılır. 
Edebiyatı bir nmi melankoli, 

yahut hafiflik, $aymak ta ben. 
cc edebiyatı dışarıdan görenle. 
rin gözlerindeki acayip dünya 
kadar edebiyatçrlnnn inşa ettik. 
leri fılemin de tesiri olmuştur. 
Edebiyatçılar nasıl bir dünya 
halkediyorlar dn. biz onun karşı. 
smda hürmet hissetmiyoruz, bi. 
lakis muharriri hoppa bir adam 
addediyoruz, eserini istihfafla 
kanıılıyonız? 

Şair, edip, hikayeci, romancı 
ı:looiğimiz zaman etraf anızda 
ciddi olmıyan bir havanın esti
ğini ne kadar çok hissetmişiz -
dir. 

Dünyanın her devrinde ede. 
biyat böyle bir dudak büküntü. 
sü ile karşılanmamıştı. Muhnr -
ririn nasibi sadece ömrünü bir 
çorak sahada ifna eden bedbaht 
sıfatını kazanmak olmamıştır. 
Edebiyat en büyük itibarı ka. 
znnmış, muharrir en büyük kül. 
tür hüviyeti olarak kalplerde 
hiırnıeUe yer tutmuştur. 

Muhan'irin ve edebiyatın ruh. 
!arda !hük~ran pa.yesine çık _ 
ması kemalini arayan her mad. 
denin tabi olduğu kanunun dı. 
Şinda değildir. 

Çamurlu bir günde çizmenin, 
kavga. gününde silfı.hın insan 
ruhunda. kazandığı kıymet kısa. 
ca. ihtiyaçla ifade olunur. 

Sanat laymeti de bir ihtiyaç. 
tır ve bu ihtiyaç insan ruhunun 
boşluklarını doldurduğu müd
det.çe kıymetlidir. lnsan ruhu • 
nun boşluğunu basit hesaplarla 
kapamak imkanı yoktur. Yal. 
ruz iıısan ruhunun ncsçini doku. 
yan maşeri havayı kavramıyan, 
onun susuzluğunu dindirmeyen 
eser ve sa.hı"bi ihtiyacı tatmin 
otmiyen her fJCY gibi değersiz ve 
fi.izuıt olma.ya mahkfundur. 

Demek ki muhani, eser ve 
~i hava birlbirine sarılmış, 
biriblri üstüne yaslanmış ve ay. 
ru kökten ha.yat ve renk alan 
ncba.t.lar gibidir. Bunlardan 1bL 
rinl ötekinden aymna.ya. imkan 
yoktur. Fakat ma.5eri hava de. 
diğim zaman her modayı, giL 
nt.in aktüeli meselerini birinci 
pJ~ almak ıazmıdır gibi bir 
hükme varmak ni~tindc dcği. 
lim. 

Muhan'ir eseri ile büyük ruh 
dünyasında, iste\'SeniZ buna :ma.. 
şcrl mistik deyin. isterseniz kol. 
lektif kıymetler alemi deyin~ 
ne ad verirseniz veriniz nihayet 
swruzluğa nihayet veren bir 
"te.tmin" den ibarettir. Mu. 
hanir ve eseri bu 'ıtatmin,, va. 

1"ırhan bir hafta sonra \ 
limanımızda olacak 

Alanya. civarında karaya. o. 
turduktan sonra kurtarılan De. 
nizyollarmm Tırhan ı,·apuııı ya.. 
rnlan muvakkat olarak ~iman. 
tolarla kapandıktan sonra Alan. 
ya.dan §eh..rlmize doğru evvelki 
gece hareket etmiştir. Vapura 
Alemdar tahlisiye gemisi refa.. 
Irat etmektedir. Vapur yaralan 
çok olduğundan pek yavaş bir 
Yolla gelmektedir. Ancak bir 
hafta sonra limanımıza. vara -
caktir. 

;yirmi yıl evvelki Vakıt ., ________ .......... ._._. ...... 
2!1 K!nunll!anl 1920 

Memurine kumaş 
Memurine ita olunacağını yazdığı. 

1l1lll kum&§larm tcvztatm:ı dUnden 
itibaren ba,lanmıştır. '500 metreye 
ya.km kumq mUhtellf devalr memur. 
Jarma verilmtotır. Kumq fabrikası 
memurin ihtiyacma a:ırtolunmak 1lze. 
re gilnde M :metre kum~ imal et
mektedir. 

:? Çarşamba Perşembe - 24 il.Kan. 25 U.Kan. > 
~ -
<( Zilhicce J4 Jlj 7.ılhiccc 

t- Kasım 78 Kasıın 7 ı 

Vııkıtlcr \ı.ı~ ııı ı :ıııııi \ .ıwıı l.Lüııı 

Glineşln 7 19 2 03 7 18 2 03 
doğuşu 

Of le 12 26 "I ıı 12 26 '1 ıı 
!kindi U O 9 45 16 Ol 9 45 
Akpm 17 13 ıı 00 17 16 12 00 1 
Yatsı 18 49 1 35 18 50 1 S5 
l~ 6 35 1! 21 IS 35 12 20 

Yazan: Sadri Ertem 
zifesini yapmıyorsa, yani mu -
harrir ve esPri sosyetenin ru. 
huyla irtibatım kaybetmiş ise 
edebiyat csni soluktur. Kalp -
lcrde yer bulamaz. Sadece bir 
kalıptan ibaret kalır. 

Her an orijinaliteyi halkcden 
maşerle alakasını kesen muhar
rir kendi zekasını. f~rdi muhay. 
yilesini büyük dünya yerine ko. 
yar. orijinalitcvi kendi ferdiye
ti içincle halkedeccğini sanır. 

Kelimelerin manasını l:endine 
göre derinleııtirmek ister. }. te
seıa aynaya. "güzellik müsteşa. 
rı,, der. Ve bütiin eser başından 
sanının kadar hayattan, ruhtan 
mahrum bir tasannu yığını ha. 
!ini alır. Böyle bir eser Yeyahut 
bu cins edebi mahsuller bir de
virde birinci planı işgal edecek 
blr hüviyet kazansalar bile ga -
yesini kaybeden, kemalini bula.. 
mıynn maddeler kadrosuna geç. 
meğc mahkfımdur. 

Gülünç olan şeyler hayatın 
ihtiyaç kadrosundan dışarıya at. 
tıklarından ibarettir. Artık böy
lece aslı ile, yani insan ruhuyla. 
niakasını kesen bir sanat cere. 
yanı gülünçtür. Ölüler ne kadar 
düşüncesiz ise o da o kadar dur. 
gundur. 

Ölülerin bi)gisi sönen bir kan. 
dil gibi nasıl nihayet bulmuşsa 
bu:r~ada o bilgiye ihtiyaç yoktur. 
Çünkü ortada ne bakılacak bir 
8.lem, ne de tahlil olunacak bir 
fıkir vardır. Ölüler davalarını 
mezar taşlarına yazıp bırakır -
lar ve sükunete dalarlar. 

Mafsalları kopmuş bir beden 
haline giren bir sanat cereynnı 
gürbüz hayatın yanında giilünç 
bir soyta.rıdır. Bunun için bu 
cins sanat artık itibarsızdır. Bu 
itibarsız i§i kendine iş edinen a.. 
dam da ancak, hafif, hoppa.dır. 
ÇünkU gülUnecek yerde ağla. 
yan, ağlanacak yerde kendi ken. 
dine gülen ada.m bir yarı mee. 
zup sayılabilir. 

M.uhaniri ''e .sanatı kurtara. 
cak tek şart onun maşeri hava. 
ya har.atır bir şekilde intibak 
etmeBıdir. Dünya şaheserleri de 
bu hı;ı.kikaU isbat için sanki 
dij.nyaya gelmi: 'erdir. 

Hayatlr bir şckfldc maşeri 
hislere mnkes olan insan her 
§eyden önce isini ciddi, hakiki 
bir misyonun erdiği vakar, cid. 
di~t, ve aşk ile yapar. 

Hakiki sanatkar ne kendisini 
ne de ~kasmı aldatan adam
dir. Hakiki sanatkar bir misyo. 
nu pcygambervari imanla ba. 
şarmaya muvaffak olan insan. 
dır. Bu sebepten dolayı !Bnat e. 
oori mevzuu ne olu1'88. olsun cid. 
di bir enerjinin mahsulUdür. 

SADRI ERTEM 

Acı bir kayıp 

Üsküdar 20 in. 
ci mektep üçün
cü sınıf talebele
rinden, thsani
ycde 22 numara.· 
lı evde mukim 
M. Nuri Çanka
nın kerimesi GU. 
ler Çanka'nın 
müptela olduğu 
kml hastalığın
dan kurtulanı.rya.. 
rak vefat ettiği 

teessürle haber almmıttır. Cc:na· 
zesi bugün Karacaahmet'teki aile 
kabristanına defnedilecektir. Ke
derdide ailesine ubrr dileriz. 

Felaketzedelere şeker 
dağ,tıldı 

Bayram günlerinde Eı·ıin· 
cıın ,.e diğer zelzele mıutaka.· 
lnrıudan da şehrimize feldket· 
zedeler gelmiştir. Bunlar Kıı· 
dıköy tarafında. tutulan evlere 
yerleştirilmişlerdir. 

Vali Muavini Hal{lk Nihat 
Pepeyi bayramın ilk gUnU fe· 
lliketzedelerln evlerine gide
rek şeker dağıtmıştır. 

Bayram günlerinde Beyoğlu 
halkevinde felAketzedeler için 
hummalı bir şekilde çalışıl· 
mışbr. Bu mUddet zarfm~a. 16 
çuval -eşya, bir sandık çocuk gı· 
dası toplanmıştır. Bunlarla 
şimdiye kadar toplanan eşya 
218 çuvalr bulmuştur. 

-o--

Vali Bursadan geldi 
Dnyramın birinci gUııU Bur· 

saya giden Valf ve Belediye 
reisimiz Doktor LCıtfi Kırdar 
dün saat on \içte şohrimlıe 

1 '. 

Zelzele mıotakasından 
nakledilen talebeler Şehrım izdeki 

vaziyetini tayin 6tinabi aitistl8 Vekalet bu talebelerin 
·eden bir tamim gönderdi teşebbüsü 

:'.Iaarif Vekili zelzele mıntn. <lıklcri sınıftnra kabul cdilcc·ck. lcrdf'ki kuvudatm tanziminden Yazan : Hikmet ti 
kasmdnn başka vilfıyetlere gelen Jcrdir. sonra mannllcrmc sorulup öğ. • ebi ıı 
lışe, orta ve ilk okul talebeleri 2 - Usc ve orta okul lnle. rrnilecektir. 1 stanbuldaki ecn . ı 
kin bir tamim vnparak blitUn o. helerinin durumları geçen yıla Aynı zamanda her Qğretmcn ı rin hepsi. ekme~~ f 
kullnrn göndermiştir. ait sınıf ~c<:me defterlerinden bulundukları yerin m:ıarif mü - lt•ri memkl.etin ani bdıft1 

Bu tamime ~öre; t.ı:.tkik c<lilmck üzere okul idar"- dürlUğUne mUra~at ederek ma. uıhamış ahalisine yar 1'I 
1 - Zcl1.cle mmtaknsından lrrincc soru ka~ıtları Yekilliğe acıkrım oradan runb=leceklerdir. iizer<'. di.in. "Frnnsıı ırı~ 

bn§ka vilayetlere gelen lise or. gii11dcrilccektir. Vek!llik bu rıibi munllimleri su" nda mfü:terek bir 1< 
ta ve ilk okul talebeleri kendi 3 - İlk okul talebelerinin du. milnhal bulunan vilayetlere nnk. \'cref'(>k nimetşina'!lı ·i 
ifadclerioo istiM.den naklen gel. rumları felakete uğrayan mahnL len tı1yin cd('ccktir. gösterdiler. Aynı ~c~~ -------.-----=---------:__ _________ ,.,.._-- Tur:, arti~tıeri. muş J'll 

Fırtına qüzünden 
kazaiar oldu 

Bir motör Kumboğaz köyü 
yakınlarında J<ayalara düştü 

Bir kaç gündenbcri Marmara 
ve Ege deniı.!erinde şiddetle hü
küm süren lodos fırtınası hafif. 
}emiştir. Fırtına. bazı kazalara 
da sebep olmuştur. Bu arada: 

Bartın limanına ait 25 tonluk 
Ömer kaptan idaresindeki Ka. 
dir yelkenli motörü l\arabiga. 
dan saman yüklemiş ve limanı • 
mıza gelmek ilzc.re yola. çıkmış: 
tır. Fakat motör Silivri açıkla
rına geldi~i zamnn şiddetli bir 
lodos fırtınasına tutulmue ve 

üniversite Tıb 
fakültesinde 

Kan Verme Enatitüaü 
· kuruluyor 

İstanbul Üniversitesi tıp fa _ 
kültesi teşkilatına bir de "kan 
verme,, enstitüsü ve teşkilatı i
lave etmek U7.cre tetkiklere ve 
hazırlıklara başlanmıştır. Kan 
verme meselesi bugün tıp iile -
minin en mühim işlerinden biri 
olmu~tur. Fazla kan kaybeden 
hastalara kan verme ameliyesi 
şimdiye kadar gayet basit bir 
tarzda idare edilmekte ve bir 
kaç kan verici şahsa inhisar et. 
mekte idi. Bu !'jahıslar hastane. 
ler tarafından beslenmekte ve 
kendilerine verdikleri kan mik-
tarına göre ücret almakta idi -
ler. Bu usul kan \'erilecek has. 
talara tam zamanında kan ver. 
mediği için başka memleketler. 
de olduğu gibi bizde de, bir kan 
verme enstitüsü tesisine teşeb. 
büs edilmiştir. Bu enstitU kan 
vereceklerin. kan vaziyetini i. 
çindeki A, B: C kan derecelerini 
tesbit edecek, hastanelere bura. 
dan gönderilecektir. 

Yeni enstitU te§kilAtı kısa bir 
zamanda. ikmal edilecektir. 

dalgalarla sürüklenerek Silivri. 
ye bir mil mesafede Kumboğaz 
köyü yakınlarında kayalara <lü. 
şcrck delinmiştir. Tayfaları kur 
tarılmış. mottir su alarak bat. 
nu6tır. 

Fırtınadan intizamını kaybc -
den Yapur ~eferlcri hfılfı ~·oluna 
girememiştir. Denizyolları vn . 
pursuzluk yüzünden dünkü Mer. 
sin postasını yaptırmamıştır. 
Eugün Mersine bir ilave posta.. 
sr yapılacaktır. 

ır alebelerin yurtları 
kontrol edilecek 

Mütalca aalonlarında 

oyun oynamak yasak 

Maarif Vekaletinin orta ted
rısat müesseselerinde okuyan 
talebelerin çalışma saatlerinde 
kah\'elerde oyun oynamalarını 
yasak ettiğini yazmıştık. 

Vekalet aynı zamanda tale . 
be yurtlarını da srln bir kon. 
trole tabi tutacaktır. Baı.r vurt. 
larda tesis edilen mütalea ;.c o. 
tunna salonlarında oyun oynan. 
dığı iddia edildiğinden bu gibi 
müesseseler hakkında tahkikata 
başlanmıştır. Bu gibi mUessese. 
lc.rde mUtalea salonunda. ancak 
radyo, ve kütüphaneden başka 
hiç bir şey bulunmıyacaktır. 

-o-

Kitap sergisi çok rağbet 
görüyor 

Beyoğlu halke,·1 tarafından 
bu ayın on beşinci gUnU açıl· 
mış olan Kitap sergisi bUyUk 
bir rağbet görmektedir. Bay· 
ram mUnasebeUyle birJtnç bin 
klşl muhtelif saatlerde sergiyi 
ziyaret etmiştir. Sergi bu ayın 
sonuncu gUnU akşamı Jrnpnnn· 
caktır. 

KISA HABERLER 
• Bayramın ikinci ve UçUncU günle

ri TUrbcdekl mUştcrck eımııt cemiyet 
lerl büroeunda Limited §lrkeUerl mU
dUr!ertnln lşUraldlc toplanılarak ça
ıı§ma §eklllcri tızcrindo görtl~lmU§· 
tur. 

• Maarif vektı.leU, zelzele mınt&kıı 
smdıuı gelen munlllmlcrin a?%U ettik
leri vllflyetlerC:e tavzif edileceklerini 
bildirmiş ,.e arzularını sormuştur. 

Zelzele ınıntaknsmdan diğer vil:'l.yct· 
!ere nakledilen talebe de ifadele ' 

rine istinaden evvelce okudukları •ı
n.ı!lara kabul edllccclt bilflhare ve 

k!lctlekl smrt ser;:mc kayıUorfle kar· 
ıııI~tınlarıı.k kontrol edilecektir. 

• Belediye hudutları dahlllnde men
edllmJ~ olan mmtakalard& avl&nruı· 

Jıı.rm yaknlanmalan lUzumu allkadar 
memurlara tamim edilmiştir. 

• Tc.nvlriye ve t&nzitıye resmi ha
z.lro.ndıın itibaren iradi gnyrisafller 
ve meskCın olup olmamak noktaları 

nazarı itibara lllınarak belediyece 
tah!ıll olunacaktır. 

• Şehir J•ırlutıarı içi ldc bulunan 
blltUn bostanların §ehlr dış:na nakle
dilmeleri 1'ararla§tınımııtır. 

• Kua wkaunda yaralılara flk te· 

davinin daha. sUratıe yetiştirilmesi 
için §ebriıı muhtelif yerlerinde "llk 
tedavi Odnları., açılacaktır. 

• Ankaradan gelen bir heyet §chrl· 
mlzdeki kooperatifleri tetkik ve teftiş 
etmektedir. lşc belediye memurlar 
kooperatifinden başlanmııtır. 

• Dahiliye vekaletl, dahiliye me· 
nrnrlarının, siclllerlne ıııarct edllnwk 
üzere em!Clk ve ııcrvctlerlntn miktarı
nı sormuotur. Bu amd:ı askerlik vn
ziyctıert \'C besleme:c mecbur olduk· 
ın·ı klmaeler de bUdlrl.ecekUr. 

• Pazar gUnU Bayburtt& ıaat 2.46 
tc Uç lalllye suren oldukça §tddeUI 
zararsız bir zelzele hl"eclllml§tlr. 

23 lklnclklııun SUDU de 8.20 de ve 
16.20 de Erbaada bqer .saniye ıUren 
fiddetll iki zelule olmuftur. Huar 
kaydcdilmcmı,ur. 

Yine 23 lklnclkAııun gtlnll Tokatta 
saat 8.21 ve 16.20 de Uç saniye devam 
eden oldukça flddetU iki zelzele hl• 
scdllml~tfr. Huar yoktur. 

Pazar gilnU Tokadda merkezde 
saat 4.25 de beş sanlye deva.ıniı ve 
oldukça şiddetli, Arta\'a ka:ı:asında 
da saat 2.22 ve 4 raddelcrhıde za
rarsız ve hafif llı; s:ırsıntı hisse. 
dilml"tir. 

Ehli yet na m~siz f~~.ü tertip ederek \1lP 

w • 1 a.rdılll 

Ofo.. 1 r ffil var'l E1!1ence yoıuy a Y ttJ1' ş r e . etmek ötedenberi mu~ er 
.. . fnnte verilen bn.lol!!.r} r. V 

Dun Samatyada bır oto- 1 len müs::;mere!e:., nıs.~tiı 
. mobil kazası oldu J,.r b;ı .c;nstcndır. '( l 

. rlcn ıuı ılac çı1:a1 malJGıfıb 
bu te!-;ebbüslcr -sıı 

11
tfol.l 

ım:.kamlann tnm lt\ ıf. 
tmda- daha uzun bı 
için devam etmelidir. 

Samatyadn kllçlik Uın~ada 
Sancaktar Baba sokağında 5 nu~ 
mnrada oturan Kem:ıhlı Mch. 
met oğlu İbrahim Çakmak oğlu. 
nun 3861 numaralı k:ımvonundn 
eblivct.cıiz olarak ~oför!Uk eden l 
1stavri dün bir krı.Üıya sebep ol. 
muştur. Acemi şoför kamyonu 
Etyemezdcn Samatvaya doğru 
sürerken önündeki 3160 numa • 
ralı otobüse çarptırmış ve bu 
nıils.'ldemeyle de hızını alamı • 
yan otomobil yolun kenannda. -
ki W0-292 numaralı tramvay 
dirc~ine bindirerek koca direği 
<lEvirmiştir. Direkle beraber 
tram\•ay telleri de kopmm~ \'C u. 
ıun müddet tramvay scforleri 
durmuştur. Kaza sırasında ken
dini kamyondan att:ğt için eh. 
liyetsiz şoföre bir şey olmamış, 
hakkında kanuni takibata baş • 
lanmıştır. 

--o--· 
Babra·v denizaltı 

gem ısı 
Dün Marmarada sürat 

tecrübeleri yapıldı 

Haliçte inşa edilen ilk deniz. 
altı gemimiz Batırayın dün sa.. 
bah Mamıarada dalına ve sUrat 
tecrübeleri yapılmıştır. Bu tcc . 
rilbeler ~ayet- muvaffakıyetli 
ndicelcr vermiştir. Tecrübelt--.r -
d<: Alınn.nyadan gelen Krup 
firması mühendisleri de hazır 
bulunmuştur. 'fCcrü~Jer bir kaç 
gUn daha sUrcccktir. 

Haliçte inşa edilen ikinci ıde
nizaltı gemimiz Yıldıray'ın ise 
ht-nüz gü\·erte aksamı tamam . 
lar.ı.mam ıst.ır. Tamamlanması i. 
çir. hızla çalıôılınaktadrr. 

Bir yangın tehlikesi 
atlatıldı 

Beyoğlunda Kalyoncukullu -
ğunda Karoli isminde bir kndma 
aft 9(3 numaralı ev evvelki gece 
bir :vnn~ın tehlikesi geçirmiş -
tır. Oç kiracının oturduğu evin 
zemin katında bulunan Odck. 
Riya kızı 40 yaşlarında. Anas _ 
tasya mutfakta gazocağı ile yağ 
k:zdırırkcp ocak parlamış. elbi
sesinin sa!f kolu tutuşmuştur. 
Kadıncağız kolunu söndürmek 
i5terken bu defa ateş etrafa si. 
rayet etmiş, mutfak yanma.ğa 
başlamıştır. Yetişon itfaiye yal. 
nız mutfak yandıkt.ın sonra a.. 
leşi söndürmü§tür. Yaralı ka • 
dm tedavi altTna alınmıı;:tır. 

---O--..-

Başına çengel düştü 

Mezbahada soğuk hava dcpo
su.Dıda. işçilik eden ve Halıcıoğ • 
lunda oturan Osman oğlu Mus.. 
tafa dün sabah kamyona et yük. 
!erken kamyonun tavanında ası. 
it duran çengellerden biri kop. 
mtıf, başma dUşmllştur. Başma 
çengel saplanan Mustafa yaralı 
olarak hastaneye kaldmlmıştır. 

Piyango ayın yedisin
de çekilecek 

Milli pivangomm kerıide ta -
rih1eri d~~tirilmiştir. Badema 
t.eşideler her avın 11 inci günü 
yerine 7 inci günü yapılacak ve 
bu karar şubn.t ke!}idcsindcn t. 
tibarcn tatbik olunacaktır. 

CI 9 • 

lstanbulun 
çöken evleri z elze!e afeti. hepimi: 

r~ boğmuşkcn, FC rr.1 
birden.bire bir hnn yıl<;b~ 
Yadisi lrnrşısmda. ıı1 
n'· tuhaf tedaiJer olsr1 
liundur. }Jvvelki gii~. Ş'~ 
böyle bir bina çökınU~ 
da. kalan iki kadın. bır ıt' 
voralı olarak lrnrtsrJl'l1ş 

Allah tekrarın<lnn ,dff. 
7.eJzele korkunç bir ŞC~ ) 
ne geçilmez bir füct! .. ,~: 
evler kolavhkla kurullll~ 
tiğı canla.rm c;;oğu yectıı 
mez. Lakin durup 
-hatti bir kayıtsızJığJJl 1' 
Ri <ienebileoek tarzda_..., 
rm çökmesine meyd~ uıt 
nynı derecede bizlcrı 

lıaldir. alBrJll 
Şehrin çürük bin s.l'' 

rük diş1cr gibi ayıklaJll 111 
tamir \'e ıslah etmek .:-Sıuı 
h-tanbulda böyle çökU11efg 
kaç yıl içinde bir kaÇ d ıı 
Acaba. evinin, hanının •.. 
manmm inşai v:ı.ziyet111;~ 
gözden geçirip onlar~]'ııı1f 
ln tarulatı yapmıy:ı.n ı 
lar hulunuyor nıu? 

Bulunuyorsa icabıl16 cf 
ve bu ihmalkarlara. ş~lt·,ıı 
rını korumağı tımu~d· det!' 
'lıanıınıı hem biraz şı 
rctmckte g-ccikmiyelifl'l· 

• * 
Kardeşlerimizi 

1
1 

nas1l harmdırntıl 1' 

G eçenlerde ''V~rr~~ 
cnn. Kemah. Tolı'~ • 

)~ket mıntakaln.TJ?~~i 
yavruları. şehrimıı;u 

mektoplerin şimdi, ~ 
"kamp kısımlarına' • 
tavsiye etmiş, bu a.rıı.dılV~ 
l{ızıltopraktaki 49 un~~~ 
tcpte 120 çocu~ ala 1 dar ver bulunduwınu ~ 
mişti. 

"l{ızılay" bu fikirdctt 
de ederek mezkılr ~c ~f 
şimdilik 50 yavru içi 
rurJan.ınasını istemiş. ıtl, 

BQvlc daha nice Y~ ı~ 
dır? Hatta. şimdi ~"111' 
coğu bnştur. Bazı bll.ır· • 
de bile boe yerler v~rdjetJi9: 
derbeder filozof DıY0uf· 
i~indc yattığı matam!ı d , 
birinde f ıcıyı tama1;?J1ll~: ~ 
manııs olduğunu ~o jşit11'~ 
de oo kadar bodbinJll,i d ~ 
dimdcn banka ki.ınSC~ ~ 
müvorum. Şimdi şu ~1~dfJJ1 
de ·boş kalnn yer. pcı 
ha. alır ya ... ,, doDlış. 

İbret! 

Dahiliye Ve~a~f 
raya doıı ~ 

. gıl~~ 
Bayramın birfncı ıtıı~ 

karadan şehrimize gı~c ı., 
Dnhiliye Vekllf fa ftııl> 
dlln akşamki tronl~ıı>"d~ ~ 
dönm UştUr. Vokll . µrıt ._ 
istasyonunda Ynl• 11ıo" o 
dar, Vali muavini JJ udııt 
Pepeyi, Emniyet ıll ııt t 11 

zaf(er ve birçok ze" 
dan uğurlaumıştır. 



mektupları : 18 

Cezfürde bir gün 
Yazan: Dr. CEMiL SVLEYtfAN 

ı. __ ,Cezair d · k · h ı · 1 • • 

Dış haberlerin 3 günlük hulasası 

Balkanlar silah 
başmda 

Harp muhabirleri: "ilk
baharda Balkanlarda 

yenilikler olacak,, 
diyor 

-nırnı ... enıyet mer ezı a ıne ge mıştır. 
İhtila: old~. Karan- Pariste, Parisli ne yiyor ve giyi

hıı IO a rnusaade o- yorsa, burada da, şık ve zengin 
ı.. !>oh tarak'.. doktoru. camekanların içinde, aynı şeyleri 
""' )ran:r, guler yüzlü bulmak mümkündür. Buraeıa yer

. ~ genci.., Benı li kendi evinde yaşıyor: Fransız, 
ı.::~ 1 ~

0rrnuş gibi, kendi memleketinde gibi ömür 
~ ltldi~ rak: sürüyor. 

lıir 1 ~trol~·. nıeslekdaş... Fakat Cezairli, elli sene evvel. 
~~tcd_ıçın gelmedim. ki Cezairlidir. Halı döşeli yumu. 
~~rlaır. Daha ziya. şak sedirlerin üstünde, bağldaşı-
~10r • ., tanışmak için nı kurar; Hindistan cevizinden 

hiç b' nargilesini kokurdatır; esrarını 
L.::"'q Pat;~ Avrupa lima. çeker; ayaklarının parmaklarını 
~ bııı ta sormadılar. karıştıra karıştıra Anterle Abele-

tlbi tu~ sefain, hiç yi hikaye eder. Üstünde hala 
rtn...- Uıun uulrnuy~r'.. .. mai entari, arkasında hala beyaz 
:~ ~ .~un goru':tu~. b~r?u~, _çarş~~a paza:d~ bir şe
lıı..~, Alınıyaset meraıe:- hırlı gıbı degıl, şehırlısi de bir, 
~ anya hakkın- köylü bir fellah gibi dolaşır. Ye-
~~ . dikleri şey, kuru bakla, nuhut 
~0~· dıyo~~u. Ge- suyuna tirit, içtikleri şey, hurma 

llr. }an ~usta.hk1.m rakısı, zencefil suyudur. Fransız 
-.U ıtedıklerı za- ilmi, Fransız medeniyeti onları 
ı., rabilirler. bir parmak yükscltmemi,ştir 

• "il' lik.. . . 
't fıt or ıkra~ et. Şimdi galiba yavaş yavaş u • 
"ır li ahıızlık goster. yanmıya başlamış olacaklar ki 

c;rası verdim, ~- Fransızların mektep açmadığın -
akat aldı, cebı- dan, (Arap mektebi demek ister-

~ . . ler) milli hisleri, milli cereyan-
..:._~. d' e halındeyım, lan günden güne öldürmekte ol-
'~ q2_~rdu.. duklarmdan müştekidirler. 
~ ~ Ş Polıs kontro- • • • 

tUıı ~hre çıkmak ser. Bir ıehri gezmek için tramvay. 
._ __ •u.ren uzun deniz 1 ;-..q 1 • • ardan, otobüslerden daha pratik 

'I: İçizı ldcçırnı~de, topra. vasıta mı olur? ... Terminüse ka
~ q b ta bır heyecan dar bir bilet alırsınız ; ondan iner 

Jıai etmedik. İske. bir başka istikamete gidene bi
Plr ırdı. İlk it. ban- nersiniz. Ben, üstelik elli frank 
ı. l değiıtirmek ola- ve11dim,· bir de hususi otomobil 

ten alışıktı: 
. dedi. Ben bi- tuttum; şehrin, girip çıkmadığım 

bir tek sokağını bırakmadım ... 

rica 

Avrupalıların şehircilik işlerin
de, muvaffakıyetlerinin bir ıırn 
olsa gerek ... Dün, bir çöl, bir ha
rabe halinde bıraktığımız Der~ .. 
Biraz ötede, Derneden daha çok 
mamur olmıyan Tarablus, gözü. 
mün önüne geliyor; bugün bir de 
Cezaire bakıyorum. Mısın, Suri. 
yeyi, Flistini daha yakından tanı
nın. Daha uzaklara gitmiye ne 
hacet? ..• Birkaç sene evvel aldi
de bir kumluktan ve bataklıktan 
başka bir şey olmıyan İskende -
run, şimdi .zarif bir sahH ışchri 
olmuıtur. Yollan kimilen as
falt döşelidir.• -Rayte!i""'1'e kasa. 
baları, biribirlerine asfalt tose. 
lerle bağlidır. Asıl dikkate şa
yan olan şey şu ki Fransız hüku
meti, bütün bu imar işleri için 
kendi milli kazancından da onpa
ra aarfetmiş değildir. Avrupa ve 
müstemlekelerinde, belediyeleri
mizin tetkik etmeleri Jazımgelen 
cihet budur. Hatta bence büyük 
Avrupa şehirlerinden ziyade, 
müstemlekelerde bu tetkikatla 
metgul olmak. daha faydalr o. 
lur. Pariain sokaklarını, Berlinin 
saraylarını, Vaşingtonun seksen 
katlı apartımanlarını görmekten 
bizim için ne fayda beklenebilir?. 

Yirmi beş sene evvel Suriyede 
yol yoktu. Cemal paşa oıidusunun 
topları, tahta traversler üzerinde 
ve asker sırtında Kanala nakle. 
dildi. Suriyede yol siyaseti onun 
gününde başlar. Bir de bugün~ü 
Suriyede Fransızların vücuda ge
tirdiği eserler var. İnsan, bu 
azametli farkı görünce, mesai gö
zünün önünde büyüyor; muvaf
fakıyetin sebepleri bir muamma 
halinde muğlak ve karanlık gö-
rüniiyor ... 

••• 
Şehirde öğleden sonra bir ge. 

zinti yaptım. Fransızlar burada, 
Parla salonları için süs ve çiçek 
yetiştiriyor. Eızotik nebatat mü.. 
zesi, ldünyanın en zenıin müesse
sesi halin-c gelmiştir. Palmiye
lerin envaı, gülün ve karanfilin 

(Dr,•nmı 5 inri.de) 

21 tkincikanun 
* Rumen ve Yugoslav hariciye 

nazırları Yugoslav hurudu civa
rında buluşmuşlar ve Balkan kon
feransının ruznamelerini hazırla
dıktan başka Avrupanın cenubu 
şarkisini alakadar eden meselele. 
ri de gözden geçirmişlerdir. 

• 6673 tonluk bir İsveç vapu
ru bilaihtar torpillenmiş ve 25 
dakikada batmıştır. 

• Alman arazisinde Blies mın
takasında keşif kollan arasında 
şiddetli bir müsademe olmuştur. 
Bir Alman keşif tayyaresi tdüşü
rülmüştür. 

• Norveç hariciye nazırı Koht 
bir nutuk söylemiş, Norveçin bi. 
taraflık siyasetini takip edeceği. 
ni bildirmiştir. Nazır bu arada 
Harbin başından-beri 28 Norveç 
vapurunun batırıldığını da ilave 
etmiştir. 

• Fransada Şantilli mevkiinde 
bir tren yoldan çıkmış, üç kişi 
yaralanmıştır. 

* Kann çok miktarda yağması 
yüzünden Macaristanın bazı mın_ 
takalarında münakalat durmuş
tur. 

• Finlandiya üzhinde 450 Sov
yet tayyaresi uçmuş, bunlardan 
250 tanesi Kareli cephesinde faa
liyette bulunmuştur . 

* Posen mahkemesi iki Alman 
tayyarecisinc fena muameleıden 
dolayı üçü kadın olmak üzere se. 
kiz Polonyalıyı idama mahkum 
etmiştir. 

22 lkincikinun 
* Milletler Cemiyeti tarafın. 

dan teşkil edilen müteaddit ko. 
miteler yakında La Haye'de top
lanacaktır. 

Muhtelif memleketlerin iktısa
di, mali ve içtimai faaliyetlerini 
tevhit komitesi 7 şubatta içtima 
edecektir. Reisliğe eski Holan
da Baıvekili Colijn'in seçilmesi 
muhtemeldir. Rist ve Baisanger 
Fransayı temsil edeceklerdir. 

• ~bi bazr tayyareler Ho
landanın şimali prki mıntakası 
üzerinde uçmuştur. Bu tayyare. 
)erin İngiliz tayyareleri olması 
ihtimali vardır. 

* Kareli berzahında, bir küçük 
düşman müfrezesi Talpale civa. 
rında Finlandiya mevziine dört 
defa taarruz etmiş, 40 ölü bıra
karak püskürtülmüştür. 

Ladc-ganm doğu ve şimal doğu 
hududunda düşman Fin kıtaatına 
birkaç kere hücum etmiştir. Mu
harebeler gece geç vakte kadar 
devam etmiş ve bütün Rus hü
cumları püskürtülmüştür. 

Sallada, Finler Markajervide 
iki hücum arabası tahrip etmiş
leıidir. 

• Lord Halifaks Lceds'de söy. 
lediği ve radyo ile verilen nut
kunda tngilterenin bu harp so
nunda kendisi için bir ıey iste
mediğini de tasrih ettikten sonra, 
Münib anlaşmasındanberi cere
yan eden hiıdiselerin tekrar bir 
tarihçesini yapmış ve Almanya. 
nın ihtirasiyle müsalcmetpcrver 
bir devlet olan İngilterenin hattı 
hareketi arasındaki tezadı teba. 
rüz ettirmiştir. 

• Hint hüklımeti, Hindistanın 
bazı yerlerinde mühim ihtilaller 
çıktığı hakkında Alman ve Sov
yet kaynaklarından yayılan pyi. 
alan yalanlamıştır. 

• Almanyada soğuklar yüzün
den yolcu nakliyatı tahdit edil. 
miştir. 

23 lkincikinun 
• Ruslar Finlandiya mevzileri. 

ne karşı müteaddit taarruzlarda 
bulunmuşlardır. Bir kaçı tank
ların müzaheretiyle yapılan bu 

Günün resimleri: 

Bif araflarm vaziyeti ctrafoıda 
ımiihim bir 'ıutuk söyleyen 

Çürçil 

taarruzlardan evvel ve taarruz 
esnasında Rus topçusu ş: 1detli 
bir ateş açmıştır. Bütün bu te
şebbüsler kolaylıkla akim bıra
kılmıştır. 

Aynı mıntakada 500 Sovy~t 
tayyaresi şehir ve köyleri bom
bardıman etmiştir. Bu tayyareler 
5000 den fazla bomba atmışlar. 
dır. 

• Bclgratta toplanacak Balkan 
antantı konferansına iştirak ede
cek Türk heyetine riyaset evliye
cek olan Türkiye Hariciye Vekili 
B. Saracoğlu "Proia" gazetesine 
beyanatta bulunarak antantın bu 
konferanstan kuvvetlenmiş oldu
ğu halde çıkacağı kanaatini iz
har etmiş ve Balkan antantının 
muhariplere karşı vaziyeti mese
lesi hakkındaki bir suale ceva. 
ben şöyle demiştir: "Biz Balkan 
sulhu için çalışıyoruz. Biz BaL 
kanların sulhu için çalıııyoruz. 
fakat sulh yolunda diğer devlet
lere hizmet etmek için zuhur ede
cek hiç bir fırsatı kaçırmıyoruz. 

la mı, yoksa diplomatik yolla mı 
yapıldığı malum değildir. Fakat 
böyle bir teşebbüsün vukuu mu
hakkaktır. 

İtalya Finlandiya meselesinde 
tamamiyle Sovyct aleyhtarı vazi
yeti bildirmiş ve Rus emperya. 
lizminin Balkanlarda herhangi 
bir inkişahnın bütün harici siya. 
setini yeni baştan gözden geçir
me,"!e sebep teşkil eyleyece~ini 
kavdeylemiştir. 

• Alman kıtaatı, Almanya ile 
Romanya arasındaki demiryolunu 
Sovyet topraklarında işgal .:tmiş 
bulunuyor. 

Şarki Galiç:ranın cenubundan 
Rus polisi cekilmiş ve yerine Al
man polisi ikame olunmuştur. AL 
man muhafızları ve mütehassıs
ları demiryolunu ele almışlardır. 

Bazı haberlere göre mezkur 
demiryolu boyunca 40 kilometre 
genişliğinde bir koridor Alman 
idaresine tevdi olunacaktır. 

• İngiltere bahriye nazırı Çör. 
çil mühim bir nutuk söyliyerek 
bütün bitarafları harbe teşvik et. 
miştir. Nazır ezcümle demiştir 
ki: 

- Zavallı bitarafların şimdiki 
hali büsbütün başkadır. Karada 
olsun, denizde olsun, Hitlerin kin 
ve gazabına uğrayan birer kur. 
ban vaziyetindedirler. Avrupa
nın şimalinde bulunan tarihi dev
letler grupuna bir bakınız. Keza 
Tuna havzasında ve Balkanlarda 
endişe' içinde çırpınan milletler 
grupuna da bakrnız. Bunların 
hepsi Berlinin cani sergüzeştçile
rinin indireceği yumruğa ilk ön
ce kimin kurban gideceğini ve 
ortal:lan kalkacağın sorup duru. 
yorlar. 

Sonra bir de bunların arkasın
da dimdik duran uimkar Türk'e 
bakınız ... 

Alman tayyareleri Belçikada 
mecburi inişler yapıyorlar. Daha 
geçemerde bitaraflığma riayet e
deceğini vaa:leylcdili bu memle
keti Almanya istili etmek istiyor. 
Romanya pek yakında Berlinin 
ve Moskovanın taarruzuna uğra-

T ürkiye Hariciye Vekili başka maktan korkuyor. Almanya ce. 
bir suale cevaben ve ilaveten ıöy- nup Slavları arasında son ı:aman. 
le demiştir: tatdıa Makkuk eden tC'IMnUCIU en.. 

"Bulgaristanın hali hazırda bir trikalarla yıkrnağa uğraşıyor. ts-
kanşıklık imili olmaı:hğını zan viçrenin cesur adamları dağları-
nediyorum." nın geçitlerini müdafaa ediyorlar. 

• İsveç polis teşkilatı çok ge. Holandalılar su bentlerinin başın
niş olan bir ihtilal şebekesi mey. da mazinin müstebitlerine karşı 
dana çıkarmıştır. yaptıkları gibi nöbet bekliyorlar. 

• MoskO"Va • Bertin hava ser- r~aziler ve bolşe··ı\ .rr trhditleri. 
visi açılmıştır. ni bütün İskandinavya üzerinde 

• Abo şehri 21 ikincikanunda yapıp duruyorlar. 
şimdiye kadar görülmemiş bir Yalnız Finlanldiyanın, yüksek 
şiddetle bombardıman edilmiştir. ''hayır" ı,, Finlandiyanın tehlike. 
Birçok Sovyet tayyareleri 5000 nin ağzında iken bile söylediği b•J 
metre yükseklikten 150 infilak "hayır" hür insanların nelere muk 
edici ve 7 5 yangın· çıkarıcı bom- tedir olduğum.ı isbat eder. Fin. 
balar atmışlardır. 14 yerde yan. landiyanın beşeriyete yaptığı hiz
gın çıkmıştır. Birçok evler tama. met her türlü sitayişin fevkinde
miyle harap olmuştur. Abod'l dir. Kızılordunun ve Kızıl hava 
800 ev oturulamıyacak bir halde. kuvvetlerinin kabiliyetairliğini 
dir. Şehir feci bir manzara arzet- dünyaya isbat eden Finlandiyalı
mektedir. Halk 27 lderecelik bir lar olmuştur. 
soğukta sokaklarda kalmıştır. Komünistliğin nasıl bir mille-

lnsı'ilizce Daily Mail gautesi. 
nin Belgrat muhabiri Terence 
A therton yazıyor: 

Belgratta açılacak olan ve 
T-ürkiyc, Romanya, Yunanistan 
ve Yugoslavya gibi Balkan mem 
leketlerini toplayacak olan Bal 
kan Antantı ic;timaının beklen. 
dıği bugünlerde bütün Balkan. 
lar Silahlanmış bir karargaha 
benzemektedir. 

Halen bu dört memlekette iki 
milyondan fazla asker silah al. 
tmdadır. Bulgaristan bu veklın
dan hariçtir. Bir harp halinde 
bu beş millet sekiz milyon usta 
efradı silah altına alabilecektir. 
Bugün Belgrat mmtakasmda o. 
turan ve kırk beş ile elli bir yaş 
arasında bulunan beş ihtiyat m. 
ruf askri makamlara müracaat 
emrini almışlardır. 
1Ia1::cm.c ue Mühimmat geliyor 

Büyük bir kJsnu 1stalvadan 
olmak üzere buraya bir çok 
harp malzemesi, tayyareler ve 
kamvonlar gelmektedir. Bir çok 
gazetelerin harp muhabirleri: 
"hkbaharda Balkanlarda yeni
likler olacak.. diyorlar. Balkan 
devletleri erkanı harbiyeleri bu 
hisleri hiç tereddüt etmeden 
taksim etmektedir. Yugoslavya 
hükümeti tehlikeli mıntakalar _ 
da bulunan şehirleri boşaltmak 
ve devlete ait vesikaları memle. 
ketin iç taraflarına nakletmek 
icin tedbirler almıştır. Zabit çı. 
kacak olan talebelerin tahsil 
müddetleri altı ay kısaltılmış, 
böylece zabit kadrolannm faz _ 
lalaştınlması temin edilmiştir. 

Bugün öğrenildiğine göre Bel. 
grat kumandanı ve genç kral 
P:yerin askerlik hocası general 
Piyer Kosiç, istifa etmiş olan 
ge.neral Simoviç'in yerine erka. 
r.r harbiye reisliğine getirilmit
tir. 

General Simoviç'fn istif uma 
sebep, askeri tedbirlerden mtite. 
vellit bir anlaşamamazlıktır. 

General Kos iç iki Balkan hal.'
bine ve umumi harbe iştirak -et. 
miş bir zahittir. - (Paria.Solr) 

Jeti sulh zamanında nasıl sefa1et 
ve açlığa attığını ve harp zama. 
nmda da nasrl müstekreh bir tarz-
1da hareket ettiğini herkes göre
bilir. 

Çok korkarım ki, fırtına gelip 
geçmiyecektir. Fırtına her an 
artan bir şiddetle esecek ve gü
rültüsü her an artarak, genişle
yecektir. Fırtına hem cenuba, 
hem de şimale sirayet edecektir. 
Çabuk geçmesi için hiç bir ümit 
yoktur. Ancak, tek bir ümit varsa 
o da hareket birliğidir. Şayet 
İngiltere ve Fransa mücadeleden 
yorularak bedbaht bir sulh yapa. 
cak olurlarsa Avrupanın küçük 
devletlerinden, onlann bahriye
lerinden, onların müstemlekele
rinden eser kalmıyacaktır. Bütün 

• Resmi Ceride, bir kararname tin ruhunu çürüttüğünü, bir mit. rn"''"'"' !l ;.,,..,,,, l 
neşretmiş tir. Bu kararnameye gö- f !!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
re ordunun idaresi için hususi bir G •• •• d •• •• d •• k 
heyet teşkil edilmektedir. Bu hu- OTUp UŞUR U çe 
susi beyit ihtiyat zabitlerinden _ 
mürekkep olup gayesi ordunun B d • 
;:~~r~no~:~t:~~!'ıc~~~n bütün iş- a y r 8 m a a 1 r 

• f sveçte Telgraf gazetesinin 
Berlinden öğrendiğine göre, İ. 
talya Almanyanm Baltıkta ve 
Balkanlardaki harp hedefleri hak. 
kında tenvir edilmesini istemiş
tir. 

Telgraf gazetesinin verdiği 
mütemmim mali'imata göre bu 
teşebbüsün mektupla mı, telefon-

Bayramın bendeki izi, boı;ılaktur. İnsana korku ile üzüntü 
arasında garip duygular veren bir boşluk. 

Dayı-amda eviniz sizin değil, , ·aktiniz sizin değildir. HatıA 
kendiniz bile sizin değilsiniz. 

Sabahlaı·ı, tatil günlerinin sabahına benzemez. lstediği
niz kadar yatamaz, istediğiniz gibi yan gelemezsiniz. 

Alp seyyahı ile 1 tanbul bayranıcısı ar&Hında fark )Ok· 

tur. "}'atlh,, de bir dostu, Cskildarda bir akrabayı, Ka,·akta 
bir tanıdığı, Adnda bir bildiği ziyaret etmeğe kalkıştınız mı, 
muhacir kuşlara dönersiniz. 

En fena ı şu, ki bu kadar dolu, tıklım tıklım günlerin 
hepsi c;erçeve!ıiz, hepsi gayesiz, hepsi boştur. Ne mahşer kala· 
balıkları, ne sokağın dlnmlyen gürültüsü, ne kelebek sürüle· 
rint anclıran c;ocuklar, bu boşhıku silebilir. Varlık itinde ,·ar. 
lık gibi, çokluk lı,;lnde boşluğu duyarsınız. 

Başka günlerde istediğiniz yere gider, scvdiklerinizlf' 
g()rüşür, hoşlandıklarınızla haşhaşa kalırsınız. Bayramda &iz«' 
hı'Udm olan sizin keyfiniz, sizin lradenls değildir. t;eneden ~e
neye hatıl'ladığınız adamlarla oturur, konuşursunuz. Dilinizde 
acemi bir tutukluk, sesinizde itimatsız bir titreme belirir. Bu 
kendi kendinizden a1rılış gibi tatsu: bir şeydir. Senede blı- ke· 
ı·c güriiştüğiinüz kimsenin huyunu, suyunu bllmezslniz, ki 
onu neşelendirecek şeyler bulup söyllycsinlz. Boş, mAnasız ko 
nu':'manın l11e Azabı işkencelerin en korkuncu sayılır. 

BaT&nm bllyram sUnlt-rlndfı eok lyt 01ma11 lıayramın nf'Şt'll lt'N:lllMhıe yanhm P~lıtfr. K~llk yavrula~ bPr 
.. ,....... olduğu &ibl arabalarla fl"brln muhullf )erlerlndl' dnlqmı,ıar ve etlrnmlşlf'rdlr. Dlfer taraftan keı1tlklerl 
lmrbanlan bir kısım vatandaflar Kmlaya vermltlcr; bu etler kavurma yapılarak zelzele mmtakalarma sön
~tlr. 

Bayramların bu tuhaf tarafı yanında, bir a:Uzclllf.rt de l ar 
naznn J>ek sevdiğiniz halde ı;Hrfiş<'mcdlj:.riniz, görü';'ntC~e fır 
sat n imkAn bulamadığınız birine (le hu mübarek Jtiinleıiı• 
gye inde ka\'UŞUl"Sanuz. Zlynretl«'rin hem«'n iadesi de şart ol 
dui'rtı lı;in ka,·uşma, katmerli bir Jtül ~lbl gönül hahc;eslndr 
açılır \'e işte bunlann yüzünden, Mlz de bayramla bartfır, tek 
tiklerlnizt helAl edersiniz. 

Güly&ğı gibi bir ıtır denizini bir daoıla7a toplayan .güz<'' 
ve derin duygular adamı cömert eder. 

HAKKI SURA GEZGI' 
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Baş parn1ak 
Güneş parmağınm uzun olu.şu 

güzelliğe karşı gayet mnzhnrı -
yet ve meşhur olmak a~zusuna 
tekabül ed<!r. Bu parmagm pek 
çok uzun oluşu bir çok fedaknr 
hkları göze alnrak girişilen iş 
l~'~ para ve 'rnmar sevgisine Cle. 
Jal(.'t eder. Kısa olduğu takdirde 
ba parmağın ifade ettiği mana 
tamamen tık!incdir. Utarit par. 
mağı uzun oldugu takdirde fik. 
ri kudreti. natıka ve hitkimiy~ti 
üadc eder. Hakimıyct bilhassa 
söz söylem('k kuvvetindedir .. 
Kısa oldu~'1J tı>kdlrde ma\'zuun 
konuşmakta kendisini anlatmak. 
h gli\IUk cclr.tığino delalet e -
der. TeşekkUUıt biraz bozuk. çe. 
kik, toplu bir scrçcpnrmakla n. 
vuçtnki kafa çizgisi de go.yrl 
muntaz.nm bir ~ylr göstelyor • 
sa. bu IMretıcr filni bnkımdnn 
kotü bir nlCtmcttir. 
Parmakların avuçla:rı daha u. 

run olması icap eder. Pnrmnk. 
hır ne kadar uzun olursa. mevzu. 1 
tın zekasına. o kadar itimat et. 
mek lazımdır. J>a.rmnkların kr. 
~a olması mcvzuun kaba ve mad. 
di işlere meyyal olduğunu gös. 
tr.rir. Ynmndaki parmağa doğru 
meyletmiş olan herhangi bir 
parmak o parmağın bazı mczi. 
.}etlerini Uzerinc alır. Baş par. 
mak şahadet parmağının fazla. 
sile açık olması hUr bir irade ile 
cömertliğe delalet eder. 
Şahadet parmağı ile orta. par. 

rna.k arasının açık bulunması ru. 
hi, fikri hürriyete ortaparmak 
ile dördilneil parmağın (Gtinet 
parmağının.) nrruunm açık bu. 
lunması servet bakımından 
mevzuun scrbestisine, dördüncil 
parma.k He serçe parmak arası. 
nın açık bulunması hareketler .. 
deki !hürriyete delalet eder. 
Parmakları yumuşak ve a~ka. 

ya doğru kolayca eğilebilen kim. 
sclcrin çok açık zekaları var. 
dır. Bunlar her türlü fikir ve tc .. 
siri çabucak kapabilirler. Fakat 
bu gibi kimselerde sert ve kapalı 
p1l.rmaklı kimselerin sağlam Ye 
metodik meziyetleri bulunmaz. 

Parmakları ön tarafa yani a .. 
\'uç içine doğru bilkülü olan kim. 
seler yeni fikirleri kabul etmek .. 
to biraz ağır hareket ederler. 
Bunlar çok ihtiyatlıdırlar ve an. 
<:ak bildiklerine ve malik olduk. 
!arına güvenerek hareket eder. 
!er. 

Mafsal yerleri düzgün yani 
cıkıksız olan kimseler, düğüm. 
lü. kaim mafsallı kimselerden 
daha hafif, daha. dikkatsiz bir 
karaktere maliktirler. 

DilğümlU, kalın mafsallı par
maklara. malik olan kimseler 
muhakkak surette daha mU. 
dekkik. daha dikkatli v~ daha. 
düşünce1idit'ler. Böyle parmak. 
lara. umumiyetle l>Uyilk org-ani. 
zatörlerde ve faaliyetten mUna. 
sebet.ile bUyük bir fikri gayret 
sarf'etmeğc, dUşünmeğe Ye mu. 
hakeme etmeğe mecbur olan 
kimJ3elerin ellerinde tesadüf o .. 
lunur. 

ELDEKf TIRNAKLARDı 
i\JANAI...ARI 

Eldeki tırnaklar bir çok has. 
tahklann en emin jşa.retidirler. 
Hilen bir çok doktorlar Şirolo_ 
j nin bu kısmına çok büyük bir 
ehemmiyet atfetmekte ve haeta. 
larmın tırnaklarını da tetkik et. 
meği ihmal etmemektedir. 

Tırnaldar umumiyetle irsi, el. 
ğer, kalp ve sinir zaaflarını işa. 
ret etmektedir. 

El tırnakları başlıca. dört kıs. 
ma ayrılırlar: Uzun tırnaklar, 
kısa tırnaklar. geniş tırnaklar. 
dar tırnaklar. 

Tırnakların pek uzun oluşu u. 
nıınnı sıhlıatin pek yerinde ol • 
rnadığına mevzu un zayıf bir bUn. 
,yeye malik bulunduğuna deli • 
!et eder. 

Trrna.klan çok uzun olan kim .. 
~ler umumiyetle her türlü el. 
ger iha.sta.ıığınm tehdidi altında... 
dırlar. Bilh1J1Sa tırnaklar ür.c • 
rındc amut hatlar bulunuşu bu 
tehlikeyi öaha kuvvetlendirir. 
Aynı tipte fakat daha kın o .. 

lan tırnaklar zaafın boğazda 
toplanmış olduğuna. işaret eder. 

lcr. Bu takdirde mevzu boğaz 
iltihapla.rr. gni.lak hutalıkları 
,.e bronşit tehdidi altında de. 
mektir. 

(DaJıa var) 

ALEMDAR sinemasında 
Kovboyun Aşkı 

Uç Palavracılar poliı 
hafiyesi 

Uç gün bayramda yapılan maçlar Sinek 
Hungarya ~ Fenerbahçe maçını l~ont dnha sözUnU t& "'amla

ma~a vakit bulamadan. iki Lalt. 
lam rielikanh. zencinin de yar • 
dımivle Valerivi otomobilden 
alnı ışlar ve bacağının birini cL 
rafı alc;ı ile kanlı acır ceiikten 

3 - 2 Fenerlıler kazandı 
... bir mahfaza h;inc ı:okmuşlnrdı. 

Bu ameliye nihnvete erin"" Ro
land ile kontu hamil olr'"' ilk a. 

~;ıı. ... __ _..,,. 1 rab:-ı volune devam etmivti.. Bir 
saat ROnra da ikinri araba bnF:i-

1 

kn bir yoldan meçhul ;; kır 'e 
do·~ru harekete srecmisli. 

Ev\'c15 if:lcr volunda f! lti.. 
Fakat küçUk bir. fspaııyol şehri 

1 olan Ordencs'c vaklastıkları bir 
sırada Roland ile kontu hamil 
olan birinci ctomobilin motörü 
birdenbire durdu.. Fakat bere. 

1 
ket \'ersin ki şehrin ilk evleri 
görUnliyordu. 

Kont Holnnda: 
- lnelim. dedi.. Övle lôzım .. 

Emirlerimi unutmadınız değil 
ı mi?. Hcp~inin yerine gelmesi 

' 

lazım .. 
Genç kız nefretle ve meydan 

okur<'nsma kontun yüıüne bn. 
,.... kıyordu. Otomobil yolun kena. 

Fcnubalıçc - ,J!acnr IJc{!İk frış - Mar·ar tal.-ıııı7ııı·ı orrısınd al. i ıııac:lmı iki qt';riinii.ş rrna çe~ilmışli; Şo.för ile ''S" do 
' otomobıldcn mmışlcr bu mC\'. 

Bu bayram Taksim c;ta<lı üç 1 meşhur Hungaryn takımı ile ı ko.ra karşıla~ması vapıldı. Bu simsiz arızayı arıyorlardı. Yn. 
ı::iln çok heyecanlı futbol maç • şehrimizin üç maruf klübü kar. \ f!lilsabakaların neti~esini nen - ı vaş vavaş meraklı YC işsizler. 
l:u ına s:ıhnc oldu. Mncnrlı:;t.anın ~ıln~tı. Ayrıca tstanbul - An. gıya kısaca nakledıyoruz: den mürekep bir grup bu ya. 

HU~GAR YA _ ;> .bancıların etrafını sarmağa 

Du··ngada neler oluyor? . GALATASARAY- 2 başlamışlardı. Bunların Frans!z 
• olduklarını anlnmışlardı. Az bır 

Bayramın birinci günü yapı. ıanıan sonra da polis gelerek 

Garip bir ıane usulü 

rtitlerin başına her gün 
şemsiye vuruluyor 

3,000 

Hitlcı·Ju lrnşı. her gUn asgari tiç bin kere, rakibi ÇP-ınbt>r
hı~ n'in meşhur "cmslyceine hedef olmaktadır. 

Nerccle diye soracaksmız .. lzah cdcllnı: Cenubi Afrlkada 
··cnpetown,. da siUıhlanma için pratik olnrak iane toplanmak 
üzere yapılmış olan tertibat vnrclır. Du kasalardan birinin Uze
ıfoe llltlcr ile Çembcrlyıı'in mUccssem ~ek111erl yapılmıştır. 
Knsaya, her parn atılışta, hususi blr elektrik tertibatı saye· 
slnıde Çembcrlayn rllndc tutt.uiu şem.alye>·i llltloriıı ba,ma 
yurmul<tadır. Hu Ynsıta ile bir hnrıı para Qplamnk mUmkUn 

olmuştur. - (Pıu·l!li Soiı·) 

Saatte yirmi kilometre koşacak olan atlet Fin 
cepheıinde yaralandı 

.Anısterdanıdan btldil'ildiğlne güre dUnya slirat rckol'tmc· 
ni Finl:in<llyalı Mnkl birkaç glln eni'! Kaı·eli ecıphesindc bir 
obüs ııe yaralanmıştır. Sağ baPağınılan ,.e kolundan yarala
nan atlet şchil' hnstnhancslne kaldırılmıştır. 

Dünya şnmpiyonunun h11y11tı tehlikede değildir. Ancak 
iyileştikten sonra yeniden atletizme de,·am Gdip cdemiyccc~i 
şüphelidir. Eğer Mnkl'nin bacn~ında yara mUhim bir arıza bı
rakır da geu~ atlet spora denını edemezse dlinya atletizmi mü
him hir kıymet knyhedccek demektir. Çlinkll Maki'nln saatte 
yirmi ldlometre koşacak olan ycgı\ne Htlet olacağı Umit 
NU liyol'd u. 

RADYO 24 - 1 - 940 Çarşamba 
12.30: Program \'e memleket saat j (Pi.) 23.25123.30 Yarınki program 

o.yarı, 12.S!I: Ajuıs ve meteoroloji j ve kapıınış. 

haberleri. 12.ı:;o: Tllrlt M!lzlğl (Pi.) --o-

trn. ı .oo: Program \'e memleket sa.. 1 Tepeba~ı Dram kıımı: 
13.30/14.00: MUzlk: ırnçUk Orkcııı. i'j ŞEHiR Ttl'ATIW:'IU 

at ayarı, ıs.o:ı: TUrk MUzlğl : Çalan-' Bu ak3am 20.8~ da: 
lıı.r: Fahire Fcrııan, Refik ı-·erıuuı, O KAOI!IO 

O ..... 
Cevdet Çağla, lzzettln ôktc. ı - -
kuyan: Azize Tözcın, Cc\'det Çağlar, 
Melek Tokgöz, 18.55: Serbest saat, 
19.10: Memleket saat ayarı, .Ajans 

ve Meteoroloji ha\ı<)rlerl. 19.30: Türk 
MUıltı: Faıııl Heyeti. 20.15: Konu§. 
mo. (Dıı politika hAdlııelerf). 20.30: 
TEMSlL: Kızlnr Ağasından lstımdat. 

(Yaun Nahid Sırrı), Unutp.o. Ya. 
zan: Ekrem Rqlt), 21.00: Serbest ııa
at. 21.10: Konuıma -(Haftalık posta 
kutusu). 21.SO: M.Uzik: JUyaseticum

hUr l3andoau. 22.lll: Memleket B&at 

ayarı, A:Janı haberleri: Ziraat. es. 
ham • Tahv11M, Kambiyo • Nukut 
bOrıası. cnyat). 22.31'i: .Müzik! Koro 
!:ııcrlerl (Pi.) 23.CIO: Mll%1k: Caıband 

Komedi Kısmı: Gündüz 14 tc: çocuk 
oyunu. Akıam 20.SO ela: 

Amcalar Etleniyor 
Şehir Tiyatroıunun bütün Mııılatını 
fellkctzedclere lahatıı ettiği büyük 
mUııamereııl 5 Şubat Puartesı ak~&· 

mı Uk def& olarak: 
l'E){EBE SOKAK 46 !\O. 

\·ar.tın: M. FJl:RtDUS 

---<>--

HALK Ol'EfiETl 
Uu akgo.nı 1940 5C· 

nesinin en gilzel 
Opereti: 

Zoıo D&ımula 

K~IYfi P~ynlr 

ban bu maçı seyretmek lir.ere seyyahlardan niifus k~ğıtlarmı 
h.labalık bir scyiı ci kütlesi sordıı. Kont lspanyolcavı çok 
Taksim stadını doldurmu~tu. güzel konuşuyordu .. Dudakları. 
Hakem Sami Acıkör~y'in idare na na?.ik bir tebessUm iliştirc. 
ettiği bu müsabakaya misafir rck istenilen biitün izahatı ver .. 
tnkım aşağıdaki kadroyla çık .. di .. 
mıştı: - lştc karım ve hepsinin nU. 

Zabo - Biro, Ki.-t - Gcbcs, 
Turai, Nt.gycsi - Vidor, Çch, 
Dııda.s, Titkoş. Kardoş. 

Galatasaray da mutat kadro. 
sunu muhafaza ediyordu. 

fusları .. 

Rolaııd, bağırmak, çağırmak, 
itiraz etmek ve bu vabancılara 
sığınmak istiyordu .. ·'Kont genç 
kızın bu arzusunu hissetti ve 
kendisine müthiş nazarlarla ha. 
karak sanki şunları söylemek 
istedi: "Haydi bakalım bir tec. 
rilbe et te göreyim . .,, 

Oyuna Galatasaravhlnr baş. 
lııdılar. Macarlar devrenin 22 
inci dakikasında ve 23 ilncü da. 
kikasmda sağ açıklarının aya • 
ğından iki gol kazandılar. Genç kız kendine geldi .. Çün. 

. . kU Valeri'yi düşünmüştü. bUtUn 
B•.r kac:; d&kıka eo~ra Sa!~ :: enerjisi onu kaçmağa teşvik c. 

hattm Galatasaraym ılk ırolunıt derken o Jılkayt bir rol ayn 
y~ptı ve .devre ~1 ~fa.carlnr le- mak mecburiy<ıtinde kaldı .. ;a: 
hıne netıcelcndı. İkıncı dcvreve 1 kat hiç deı{ilse düşündüklerini 
Galataaarayhlar . daha canlı , 1 konta söyliyerek kendisini taL 
başladılar. Devre!1ın 9rta!arma min C!tmck istedi .. I<-;trafmdaki. 
doğru :\facar sag açı~ı bır g~l !erin anlayamıvacak1armdan c.. 
~nha. att.ı v~ takımını 3-1 vaz~. 1 min olarRk celladına yaklaştı ve 
,ete ~etırdı. J?t;,"r~ sonuna dog. i h.iç cl<'';<'r{:ir. şevler konuşuyor. 
ru .-!'"-'?fak ta ıkıncı Galatasaray muş ıdbi. lakayt bir ton ile: 
golunU attı ve maç 3-2 ::\lacar. 
lar lehine neticelendi. 1 

- Alc;ak bUtün bunların he .. 

FENERBAHCE - 3 
HUNGARYA - 2 

sabını ve>receksin ... 
Dedi. Ko'1t aynı ton ve aynı 

lfikayt tavırla: 
Bu müsabakaya her iki takım - Emredersiniz matmazel.. 

da mutat kadrolarile çıkmışlar. Dive tıezakctle mukabelede 
dr. Maçın ilk devresi 1-l bera. bulundu. 
bere bitti. İkinci dcncdc Ma _ Bu arada otomobilin tamiri 
carların 1 golüne mukabil Ft"_ tamamlanmış ve araba yola de. 
nerlllcr iki gol daha yaparak vam edecek vaziyete ~clmişti. 
~U~abakayı ~-2 galibiyetle bi • Bir kaç saat sonra deniz önle. 
tırdılcr. rinde mavi bir çarşaf gibi açı. 

lıyordu. Seyyahlar büyük bir 
HUNGARYA - 5 itina ile şehir ,.c kasabalardan 

BEŞİKTAŞ - 2 geçmeden buraya ,·nrmışlardı .. 
Bavramm UçUncU günU yapı- B_ura,sı s~k.in ve .tenha bir yer. 

lan bu maça Macarlar her gUn. dı. ~ alerıyı hamı! buluı~nn oto. 
kU kadrolarilc Beşiktaş ta sağ ı mobıl ora v~ .~·arn:ııştı bılc ...... 
ıı~ıfa Ankara Gençlerblrliğin • ..Açıkta kuçuk bır vapur goru. 
den Selimi alarak çıkmışlardr. l nuyordu. 1şnretlcr. ya~ıldı, v~ • 
Maçın ilk devresi 1-0 Macar. pur. ~·aklaştı, ve hı~ hır tehhke 
lar lehine neticelendi. İkinci g~çırıl~e?t'.'ı~ he.p berab;r gcı. 
devrede Macarlar 4. Beşiktaşlı. mıye bınıldı .. İkı otomobıl yol. 
lar da iki ~ol yaptılar ve müsa • cularmı boşalttık~an l'l?nrn boş 
baka 5-2 Hun~aryanm galibi. olarak avnet ctmışlerdı. 
yetile sona erdi. 

lSTANBUL- 2 
Al\TKARA - 1 

Şazi Ter.canın idare.sinde oy. 
nanan bu müsabakanın ilk dev. 
rcai 1-1 beraberlikle netice • 
lendi. İkinci devrenin sonuna 
doğru bir sayı daha kaydetme. 
ğc muvaffak olan İstanbullular 
~Uaabakayı 2-1 galibiyetle bi. 
tırdller. 

~lahpuslar güverteye getiril • 
dikten sonra (Valerinin ayağın. 
daki demir alet ~ıkarılmıştı.) 
Kont sert Ye vah13i sesile şu em. 
ri verdi: 

- Şimdi artık eınniyctteyiz, 
bu adamları zincire vurun .. To. 
tolitombo scıı <le avlarını dik • 
katle muhafaza et.. 

Zenci müthiş sesile homur • 
danarak iki zavallıyı önüne kat. 
tı ve ikisini de gilı.elcc zincirle.. 
dikten sonra ambara atlı .. 

Bu aktam Yalnız MELEK Sinemaıının cleiil, Bütün 
KUçUk vapurun milrcttebatr 

on sekiz kişiden mUrekkepti.. 
Sahillerden uzakla§mca. Kont 
Serlzol bunların hepsini güver. 
teye topladı., G<!rniye altın sarı. 
8ı renkli Sinek Beyini taşıyan 
bandırayı çektirdi. Sonra kaptan 
k!Ubesinin önUnde oturarak Ye 
nyaklan dibinde yat.mı§ olan J!.,e. 
tıneti okeayarak sakin bir sesle 
a.rkadatlarrna eunları söyleme. 
fe tıa~adı: 

I stan bul sinema aleminin yapılmıı rekorlarını 
kıran bir filmin 

Yeni ve Fransızca sözlü nüshası 
MELEK 

Sinemaıında 
(Şarkılar OrtJınaı ve ınglllzce) 

Brodvay Gülü 
Baş Rollerde: TYRONE POWER - ALICEFAYE - ALJOLSON 

tllH; olarak: YE. 'l Mb'TRO GOJ,J>Wl' ••• MA1"EJ't DCSl"A handtsleı·I. 
l>ik'kAt: • ·nnıaralı Jwltnlda'i'ın t•rkeıulf>n aldınlmnf;ı 1ieft olnnur. Tel: 40~f\R 

- Doatlarım .. Kati zafer gü. 
nUmUz artık gelmiştir. tşte he. 
pimiz temin edllmiı bir servet 
ve istiraha.te doğru gidiyoruz. 
Halbuki düşmanlanmız kendi • 
!erini emniyet içinde görerek 
bizim gayretlerimizle cğlcni • 

Ciılüşmeler. k~~·~ 
- Şimdi arka \ 

bulunuyoruz ,.e c~:~ 
ti sekilde temin L'1-'1 iiı'! 
kada&lar, şimdi bll,. 

scrdlc temsil \'C ~u~ 
fümiz \'e bağlandıı:l 
Jiimüze daima bn~lı ~ 
mıza bir kere dahil I" 
Jim ,.c oııun, Sin<'~ 
rcfine hurra di\'t 

On SC'kiz bahri veli) 
kalkmışlardı.. Biiti!Jl 
den ve hep bir "' 
"Hurra!!" kopnıuti~ 
bunların içinde en.• 
neni muhakkak kı 

idi. . _,,,ı 
- Haydı arkadııf' 

herkes vaıif esinin . •I 
ı;ünlük yivecek ve ıÇ 
zin çift çıkmasını t 0 
rum. Biliyorsum~ ~' 
di hesabıma avncn 9 

olduıfonuz haklardıD1" 
ediyorum. Aramızda 
hiç bir hususiyet )~Jıt 
miz biriz, aynı hal< 
ldz .. 

• 

AJlık 

8 aylık 
G a~lık 



O\ryetlerin yenil Belçika Şarki Galiçyada t 13 kanunusanide Bazı petrol uuyuları Sov· 

, .. _ a ~. ı· r u z u istila tşhlikesi ye;~0;a ::~~11::~:c!1~i~n-
.. ~ iaı-afı 1 sncWk) dadan yiyecek satın almak üzre 

~V)'et Tebliği 100 bin dolarlık bir kredi açmış· atlatlnış 
~•teri! (A.A.) - Lenin- tır. Londra, 23 ( A.A.) - Dcyli 

22 ~~ tebliv~kaın erkam har. Finlandiyaya (ijden İta]yanlar Telegraf ~azetesi~ hususi mu. 
· ~"ll\111\~ Hersinki, 23 (A.A.) - Reu- habirine göre, Belçik:ı makam _ 

1101Jar de her noktada ter bı'ldirı'yor: · ın· • a1ııı r ara d lan, Be1çika.nill ıs ası h~ 
ll§t1ır 5 ?1 a müsademe.. Dün Helsinkiye İtalyan tayya- da bir Alman tayyaresinde bulu. 
~~t~ı;~~ ~:~~~ recileri ve bazı gönüllüler gelmi~. nan trizli planın tayyareye kas. 

~-~'f .. rel i s tir. ten konulduğu nazariyeslııi ka... 
':'11S~r. er • keşif uçuşla· İtalyan tayyarecilerin<len biri ti olarak reddetmişlerdir. Bu 
~ bir gazeteciye: vesika pek yakında bir istilaya. 

....._ l'~ 'Mannerheim "Finlandiyamn nihai zaferine ait çok teferriiatlı bir plandı ve 
,,..,..... 23 le Edildi kanaatim var .. demiştir. ihtiva ettiği roalümat arasında 
. da' k·· <A.. A.) - Aala.nd · Pilot, Finlandiya ya Almanya Bt:lçika kıta.atının mtilıayyel va.. 

11, aın hır liman olan tarikiyle gı!lmiş ve Alman ma- ziyetleri de gözükmekte idi. 
. ın clUnartcsi günü Rus kamları tarafuıdan seyahat mak- Dosyada, gizlice batıya gön 

' lııra.rrndan bombardı- sadı hakkında sorulan suallere derilmiş olan fırkaların mevzi.. 
eııi esnasında iki kadm giilerek ''Kış sporu" yapacağım, terinden başka Belçika müdafaa 

%r cevabını vermiştir. hatlarının en zayıf noh.-taları 
t.~.' · llasa.rat, çok mü- Fin Akşam T~bljği hakkında bir etütte mevcuttur. 
"~~e trıüA-~ Het.inki. 23 (A.A.) - 23 Ka- Alman başkumandanlığı bil • 
ıı.~ "4.lasız bir şehir o. nunusani Finlandiya ak~am teb- hassa Meuse şehrini Licj tah-

ı.... tlt'da ayni günde be.§ liği: ki matı ile Namur arasından geç_ 
1ııı......~ti verilmiş ve şehir Kafeli berzahında mühim bir menin nisbeten kolay olacağı 
~ ~U şey olmamıştır. n.r kaydetmektedir. 

~~· •ığmakla.rda ge... Ladoga gölünün şimali şarki· Belçika. resmi mahfilleri bu 
ı.._~ sinde düşman ağır zayiat ver. vesikaların ehemmivetini artık 

heiın•ur ~· Kallio, Mareşal miştir. Rus kıtaatmın uğraldığı inkar etmemekte ve hatta, gazc_ 
);...~" .a bır nıesaj göndere· zayiata bir misal olmak üzere şu.. tfler Alman taarruzunun hangi 
· ~dı~· k d k kti k' al tarihte başlıyacağmı bildirmiş ttı-, -· a ordu.sunun muvaf- nu ·ay etme gere r ı. y nız ,, k. 

&
,~l"lllQ.. en dola .... tebrikte bu- Rollanj:ılki muharebelerinde Rus olmamakla beraber, la anunU-

" tar iki gün içinde bin asker kay- sani cumartesi giinü Belçikanın 
betmişlerdir. istila tehlikesini pek yal{mdan 

\.... lil~e ~ bu nıesajı:ııa ,;u Aittojo.ki'de Rusların miltead- atlattığını bildirmektedirler. 
~~ et?nıştir: dit taarruzları kınlmlştır. 

Par lnuzafieriyeti, ta.. Finlandiya sahillerinde buz ü- Tuna havzası ile 
-..._"" "• lak bir ziya olarak zerinde devriye faaliyetleri vuku. l' 2a (.\. bu~~:~\ayyareleri müteaddit Balkanlan 

S~ A.) - Torilloda fCbir ve mevkileri bombardıman k t h b 1 
'btri,Pa gazeteeinin Bel- etmiştir. Fakat şimdiye kadar an. arış ıran a sr er 
l'a lngilt.ereden Fin - cak iki kişinin ağır yaralanl:hğı (Ba.ş tarafı 1 incide) 
b <>~ taYYare el.mil ol haber alıruruştır. Altı Sovyet tay-

\: ıı'e g • yaresi muhakkak olarak düşürül- İ§te Sovyet • FinJandiya harbi.. 
~' ktedir nin bu safhasında AlmanlarJD 

. ~ (A.A.). - Kanada müştür. Diğer üç Sovyet tayya- Moakova bükUme.tine kartı yeni. 
.,. resinin de düşUrlilmUc. olması 

' ~inJanoiyaya, Kana· muhtemeldir. - :ı den yeniye bazı talepler ileriye 

~~Qıo· Qrp cephesı·n de ~~;:i s::::::ı::iru~e~~ \ı manyaya Bakıidan petrol yetişti-
remiyor; Lehiııtandaki petrol ku-

'&, I}., yularını biz iıletelim; hu kuyu. 
V~ '8~..(A..A.) _ 23 kanu. J sinde hudut m.m~asmda. bir lann Sovyetlerden ziyade Alman. 
tıı.t~'j'lQ tebliği. ke§§aflar grupu, bir çok eaır al- yaıım elinde bulunması lazundır. 
fı~~ n gal'bmda dü~man ta- mışt.Ir. Grup, zayiata uğrama _ Hem bu suretle Almanya Roman. 
~!~allıl~n bir ?as.~ kın 7.a. mıştır. ~n bir çok mak • ya ile de hemhudut olur. Bu tak-
:·~, t,tirtuırnüştlir. tul vermıştir. .dirde Romanya petrollerinden ele 

1 a~ (A.A.) _ 23 kanu. Harp don.anması. son haftalar Alm;onya için istifade imkfilıı var· 
~~~·d~ratn tebliği: i~in:fo şimal denlı:i ile Atlas ok- dır." demeler! ihtimal cfahilinde· 
,~ıı. ~~k bir şey yoktur. yıı.nu.sunda. ve Baltilrta müsmir dir. 
. ~ ıı.f~ll.du ~3 ( A.A.) - ticaret harbi yapm1ştır. Fakat zahirde sadece iktrsadi 

1 
"k a:r:ısınd~n": :Mayn arayan gemilere ileri ve askcı·i bir ?.aruret gibi göı-ülcn 

~ ~hli~an umumi karar _ karakollarda evvelce yapılan bu türlü bir talep füliyata intikal 
,'llQase ~iyor: tahminler dahilinde faaliyetleri. ettiği gün Tuna havnsı ile Bal. 

llhatısn ltıkcıetnuba ul agr:ıırbıR· or.m.e deevamn ehtmuekdtediu.rd. unda ~!1: ~~~~: . .:.~~ .. ~~~ 
llf r.us Balkan tıntantı konseyinin 

Belwatta toplanmak icin hazır. 
hnıdı~ şu günlerde $dvyctler ile 
Almanya arasında Tuna havzası
na ve Balkanlara §amil bir anlaş
mayı da ifade eden böyle bir ı,;,.. 
disenin meydana gelmesi mesele. 
nin ehemmiyetini bir kat daha 
artrrır. ASIM US 

~~~·I~!_ ta1·afı 1 iııcule~ 
"!~~il '-Lllan kıtaatrnı;n gır 

~dıı- haberlerin tevıt et. 
~ rı1,;;~ . 
~as: 1ı1uı1{d11, zs ( A.A.) 

~ aual' . 
'iaat lStikametindc Al -

~llecıi/nın hareketleri gö~ 
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Bükrcş, 23 ( A.A.) - Reuter: 
öğrenildiğine göre, Romanyanın 
en büyük iki silah fabrikasında 
Almanya hissedar olmaya muvaf. 
fak olmuştur. Bunu Rumen a!d
liye encümeninin bir kararı mu. 
cibince elde etmiştir. Bu encü
men, mezkur iki şirkete ait olup 
dü:imanlara ait emvalin idaresiy
le muvazzaf Londradaki İngiliz 
komisyonunca müsadere edilen 
500 bin hisse senedini iptal et. 
mek suretiyle buna imkan ver. 
miştir. 

Bükre, 23 (A.A.) - Reuter: 
Romanya tarafından Almanyaya 
petrol verilmesi hakkında yeni 
müzakerelerin cereyan etmesi 
bekleniliyor. 

Cenubu ~rki Avrupası ile AL. 
man ticaretinin inkişafına memur 
olan Viyana bürosu şefi N eubac. 
her, Bükreşe gelmi!itir. Bu zi
yaret, doktor Olo Diusqn birkaç 
gün evvel Bükreşe muvasalat et. 
mis olmasiyle alakadardır. 

Romanya ekonomi nazırı An
gelesku cumartesi ve pazar gün
leri b:ı§lıca petrol şirketlerinin 
reis ve mümessilleriyle görüşmü~ 
ve petrol satışıaı ve fiyatını hü. 
kametin kontrolü altına koyan 
son kanunun maddeleri üzerinde 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Bu kanunun, e.cnebi sermayeli 
petrol şirketleri üzerinde Alman
yanın bir muvaffakıyti olduğu ha
riçte iddia edilmiş olmasına 
rağmen, yarı resmi olarak beyan 
ediliyor ki, hükumet her ~eyden 
evvel Rumen ordusunun ve hava 
kuvvetlerinin petrol ihtiyaçlarını 
ciü§iinmektedir. 

-------------------
0 anim arkada karın 

İrtifaı 6 metre 
Kopenhağ, 23 (A.A.) - BiL 

tün Danimarkada yeni bir kar 
fırtınası ve soğuk dalgası hüküm 
si~rmektedir. Bazı mıntakalarda 
karın kalınlığı altı metreyi bul-
muştur. Memlekette kara ve de-. .. . 

Büvük bir Yunan 
vapuru torpillendi 

(Baş tarafı 1 incide) 
bulan hafta esnasında hacimleri 
yekunu 23.843 tona baliğ olan 
dört İngiliz vapuru ve hacimleri 
yekunu 35.248 ton olan on bir 
bitaraf vapur, düşman tarafmdan 
batırılmıştır. Bu ziyalar, İngiliz 
harp gemilerinin refakat etmekte 
olduğu vapurların yüzde ikisidir. 

Aynr hafta içinde Almanya, üç 
ticaret gemisi kaybetmiştir. 

1.598 ton hacmindeki Albert 
Janus, bir Fran-sız harp gemisi 
t.araf ından kendisine durması için 
verilmiş olan işareti müteakıp 
kendi kendini l>atırmışur. 

2342 tonluk August Thyssen, 
Stokholm açrklarmda bir mayne 
çarpmıştır. 

Bir 1n-gi.liz harp gemisi tarafın
dan zaptedilerek bir İn<tiliz lima
nına götürülmüş olan Phaedra. 

Pari3, 23 (A.A.) - Salahiyet.. 
Ji Fransız deniz mahfilleri, deniz 
kuvvetlerinin f'.-Otl günlerde iki 
Alman denizaltısına hücum ettik
lerini bildirmektedirler. 

A vnı mahfillere göre, İngiltere 
bah;iye nezareti bu denizaltıları
nın muhakkak olarak tahrip edil. 
miş olduğLtnU teyit için tamamen 
müsbet delile malik bulunma
maktadır. 

Londra, 23 (A.A.) - 1598 
tonluk Norveç "Pluto'' ve 1523 
tonluk İngiliz Baltangli...ı. vapur
ları !ngiltercnin şimali şarki sa. 
hillerinde maynlere ~arparak bu
gün batmışlardır. 

İnsanca zayiat yoktur. Pluto
ve Bal n lia'ntn 27 ki i. 

(Bern) den Le Temps gazete. 
sine bildiriliyor: 

Şark1 Galiçyada, Lvov'un ce.. 
nubu şarkisindtki lıazı petrol 
kuyularının Sovyetler tarafından 
A1manyaya terki hakkındaki ha
berler üzerine salahiyetli Alman 
rnahafili beyanatta bulunmu~· 
!ardır. Bu beyanata göre Berlin 
ile Moskova arasında bu mahi
yette bir anlaşmanın imzalandığı, 
yahut imzalanmak üzer! hazır. 
lan.makta bulunduğu manasr is. 
tidlal olunuyor. Baslcr Nachrih
ten gazetesinin Berlin muhabiri 
tarafından verilen malumata gö
re salahiyetli Alınan mahafili Al· 
manyanın Sovyet Rusyadan ba
zı petrol kaynaklan hakkında 
metalipte bulunduğu tekzip cdiL 
miştir. 

Bu muhabir ilaveten şöyle de.. 
mekteıdir: Almanyanın Galiçya 
petrolleri hakkında bir takım is
teklerde bulunduğu haberleri ha
kikatten çok uzaktır; bu mesele
de hakikat olan bir cihet varsa, 
bu da Almanyanm petrol madeıı.. 
lerinde istihsa.Iatm artmlması i.. 
çin Sovyet Rusyaya kendi elinde
ki bir takım teknik vasıtaları tek· 
lif etmiş, buna mukabil istihsala
tın artırılarak Alınanyanm ihti. 
yaçlarına kifayet edecek surette 
petrol almasına imkan hazırla_ 
mak yolunu göstermiş bulunma
sıdır. 

İsviçre gazeteleri ise bugünler· 
de bütün dikkatlerini petrol har
bi meselesi üzerine teksif ediyor. 
far. Almanya i1e Sovyet Rusya 
arasında petrol meselesi üzerinlde 
bir anlaşma olduğu ve hatta bu 
maksat ile Galiçyadald Alınan 
- Sovyet nüfuz ve menafi mmta
kaları hududunun tayin ve tesbit 
'edilmiş bulunduğu noktasında ıs
rar ediyorlar. 

(Bale) de çıkan National Zai· 
tung gazetesi diyor ki: Paliçya... 
daki petrol kuyularının Aknanya
ya terkedilmesi Finlandiya mese
lesinde Almanya tarafınldan Sov
yetlere yapılacak bir yardımın 
karşılığını teşkil eder. Bu yolda 
für anlaşmanın yapılması Fin121'l· 
diyaya karşı Kızılordunun martu 
kaldığı muvaffakıyetsirliğin de. 
reccsini gösterir. Hakikaten Ga
liçya petrollerinin zaptı evvelce 
büyük bir zafer g1bi Moskovada 
büyük şenlikler ile ilan edilmiş. 
ti. Eğer bugün Stalin bu petrol 
kuyularım Almanyaya bırakmak 
mecburiyetinde kalıyorsa bu hal 
Moskova hükUmetinin Bcrlin hii· 
kumetine karşı ne kadar zayıf bir 
mevki.e düşmüş oldu~unu is· 
bat eder bir hfüdise olur. 

Fakat Almanya için b:.ı hadise 
aynı zamanda şunu isbat eder ki 
bu devlet uzun zaman Sovyetle. 
rin yardımı üzerine ümit bağla
yamamaktadır. 

Le Temps gazetesi bu maluma.. 
tI verdikten sonra şu ootu ila· e 
ediyor: Telgraflarda bahis mev
zuu olan Galiçya petrolleri Sta
nislawow ve Kolomija petrolleri. 
dir ki Lehistan orduları tarafın
dan tahliye esnasında çok mühim 
surette tahrip olunmuştur. Bu 
vaziyete göre bu kuyulardan pet. 
rol çı·k;:.rıp istifaı1e etmek hayli 
zamana ihtiyaç gösterecek de
mektir. 

italyada mezun 
zabitler 

Silah altına 
çağrılacak 

Roma., 23 ( A.A.) - Bu sabah 
Dtıc:enin riya..~ti altında yeni • 
den toplanmış olan nazırlar mec 
lisi, askeri kn.drolv rın takvi -
yesine müteallik hir çok kanun 
layihaları kabul ve tasvip et . 
miştlr. l\teclis, ilk h:ıt cüzütam... 
la.rma. ait sınıflara mensup me. 
zun zabitlerin anirenmanlarmı 
te1:emmuı ettiımcl{ ve kendile • 
rini ihtiyaG halinde her an biz. 
mete amade kılabilmek maks:ı. 
dile şimdiki müddetten nisso . 
Iwıur derecede fazla bir mild. 
det i"in mecburi surette silah al.. 
tına çağırılmalanna. karar ver. 
miştir. 

Dün gece cereyan kesildi 
Dün gece yarıma on kala İs

tanbul semtindeki elektrik cere. 
yanı birdenbire kesilmi§, yirmi 
dakika her taraf karanlıkta kal. 
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İsviçre hariciye 
nazırı öldü 

Bern, 23 (A. A.) - -İsviçre 
Hariciye Nazın B. Giuseppe 
Motta , saat S de, kalp sektesin-. 
den vefat etmi!tir. 

B. Motta 68 yaŞında idi. 1911 
denberi mütemadi surette İsviçre 
federal konseyi azası olarak hiz• 
met etmiş, beş kere İsviçre Kon· 
f ederesyonu reisliğini yapmıştır. 
1920 senesinde Milletler Cemiye· 
tnin ille asamblesinin fahri reis· 
liğini yapmf§hr. Kendisi, siltb· 
sızlanma konferansuun da fahri 
reisi ve Kızılhaç Enternasyonal 
komitesinin daimi azası idi. 

lran. 
Tam bir bitaraflığı mu

hafaza ediyor 
Beyrut. 23 (A.A.) - "Havas 

ajansından": 
!randan alınan habedere göre, 

Sovyet Ruayanm hattı hareketi 
dolayısiylc hissedilmiş olan endi
feler, Finla.,diya harbinin aldığı 
şekil üzerine, zail olınuştur. Fin.. 
Iandiya harbi, Sovyet ordularmın 
hakiki zaafını göstermiştir. Sov
yetlerln Irak, İran ve Efga.nis
tana l_tarşı bir taarnızda bulun. 
maları mümkün olmadığı intibaı 
vardır. 

tran riealittden biri, Havas a
jansı muhabirine beyanatta bu.. 
tunarak, İranın şimal hududunda 
Sovyet veya İran kıtaatının tah
şidi haberlerinin asıl51z olduğunu 
söylemiştir. 

iyi bir mem'badan bildirildiği
ıie göre Almanlar, Tahranı Orta 
Şark için bir propaganda merke. 
zi haline getinneğ"~ çalıımakta
dırlar, fa:k.at İran bükU.rnetJ, tam 
bir bitaraflık muhafaza etmeğe 
karar vermit o1up birçok nazi a. 
janlannı memleketten çıkarmıı
ttr. 
Almanya Belçikadan 

vagon istedi 
Brükeel. 23 (A.A.) - Belçika 

• demiryollan !irlteti. kendiai.rtien 
bir miktar vagon isteyen Berlin 
bük!imetine ~Jçikanın kendi 
münakalatı için bütün mevaddı 
mütebarrikesine ihtiyacı olduğu 
cevatz~ vermiştir. 

Cezairde bir gün 
( B~ tarafı ,'J ihıcildc) 

yiizkrce etkılli, al lale, beyaz 
zanbak .. ful .. ınimöza ... 
Yarım asır evvel bir çöl parça

sı olan bu topraklar, en %engin 
ve en leziz mahsul veriyor. GU. 
neşten kaya kesilmiş topraklara, 
kuyulardan cetveller a~mı§!ar; 
en kokulu ve lezzetli portakal ve 
mandalina bahçeleri vücuda ge. 
tirmişter !... . 

Fakat :r.avalh köhne Cczairli L. 
Onun, dünya işleriyle alakası 
yok. O, ahiretini tamir etmekle 
meşgul! Halı döşeli yumuşak se.. 
dirin üstüne ba~daşım künnuş; 
Hindistan cevizinden nargilesini 
tokurda tarak esrarını çekiyor!. 
- 20 Ağuatoı 1939 -

''Cezair'' 
Dr. Cemil Süleyman 
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İngiltere - İsviçre 
ticaret anlaşması 

Londra, 23 (A.A.) - Röyter 
ajanııırun haber aldığına göre, 
ln.giltere ile İsviçre harp zamanı· 
na mahsus olmak üzere 15 güne 
kadar bir ticaret antaımaaı imıa 
edeceklerdir. 

Salahiyettar mahfillerde, bu 
anlaşmanın u.; memleket arasın· 
da ticaret meselelerini ve• bilbas· 
sa kaçak ve Alınan ihracatı me· 
selelerini halledeceği bildirilmek' 
tedir. Bu meseleler Paris'te 
müttefiklerle İsviçre arasındı 
müzakere edilmektedir. 

isviçreye yapdan 1ngili.s kömür 
ihracatının bu anlaşma mucibince 
ehemmiyetli surette artacağı 

zannedihnektedir. 

En yiiksek maaş alan 
adam 

Nevyork, 28 (A.A.) -Amerl· 
ka1ılarrn maaşlanndan ve Uc· 
retlerinıd.en vermekte oldukları 
vergUere ait bir rapordan an· 

·laşıJdığına göre, en yO.kHk 
maaşı olan zat, bir sabun f ab~ 
rfkasının direktörUdUr. Maaşı 

dört yUz altmış bin dolardır. 

Sinema !leminde en yUksek 
maaş alan Clandette Colbert 
olup ma.aşmm mıktarı Uç yUı; 
bin dolardır. 

Yunaniıtamn Roma 
elçisi değişti 

A~ 23 (A.A.) - Gazeteler, 
Yunan:istaıun Roma elçisi Pier 
Metaksasm yaş haddi dolayısiylt: 
çekilen Politisin yerine tayin e
dildiğini yazıyorlar. 

Romaya, Stokholmdeki elçi 
Jan Politis tayin edilmiştir. 

Dış haberlerin 3 
günlük hulasası 

(&ıf tarafı S ·üncüde) 
bunlar biribirine hem ayları, hem 
de aynı zamanda müpbilt iki 
barbarlık, nazilik ile bol§eviklik 
arasında taksim olunacaktır . 

Bitarafları harekete getirm.eğe 
mühim surette sevke:iecek blr fCY 
varsa o da garp müttefiklerinin 
aralarındaki azim ve kuvveti her 
an daha ziyade anlamakta olma
larıdır. Bu küçük devletleri kor
kutan şey Alraan ordularının 
Fransız ve İngiliz ordularından 
daha çok, AL'113.n tayyarelerinin 
İngiliz ve Fransız tayyarelerin
den daha fazla, Atman orduları. 
nın ve Alman tayyarelerinin bu 
memleketlere Fransız ve İngiliz 
ordularından ve tayyarelerinden 
daha yalan oluşudur. hakjkatcn 
bu böyledir. Adetçe aleyhimiz
deki birçok şeylere karşı koymak 
mecburiyetindeyiz. Fakat, fWlU 
unutmamak lazundır ki, pek u 
harp adet yüksekliğiyle kuaml· 
mıştrr." 

Almanyada vagon buhranı 
BrillueJ, 23 (~.A.) - Bel~Jka demiryoUarı şirketi, kendisin· 

den bir mıktar vagon isteyen Bcrlin hükumetine Betçi.kanın kendi 
münakalatı için blitiin mevaiddı müteharrlkesine ihtiyacı olduğu 
cevabtnr vermiştir. 

Bir lngiliz tayyaresi düştü 
Londra, 23 (A.A.) - Bir İngiliz askeri tayyaresi. düterek 

parçalanmıştır. 3 ölü, 1 yaralı vardır. 

~--~--~~o---~-~~--

H apse mahkUm olan banker 
Budapeşte, 23 (A. A.) - Mahkeme, eski Macar· Slonk ban· 

kası müdürü Banker Ludovic Vagoyu üç buçuk sene hapse, beı bin 
pengos para cezasına ve emval ve emlakınm müsaderesiı:.e mah· 
kum etmiştir. Mahkumiyet kararının sebebi, beg. yüz bin dolar 
kıymetinde bir döviz kaçakçılığıdır. 

-------o--------
Fransada eve .giren lokomotif 
PaT'is, 23 (A.A.) - Cbatellerault istasyonunda iki vaıonu 

çekmekte olan bir lokomotif, yoldan çıkarak küçük bir eve girmit 
vz ev yıkılmıştır. 

Sekiz çocuk anası olan bir kadın ölmüş, başka bir kadın da 
sğ1r s:trette yaralanmıştır. 

Titüleaku karısından ayrılmak istiyor 
Bükrc~, 23 (A.A.) - Eski Hariciye Nazırı Titülesko, avukat 

Raıcovi Ceamu va!ıtasiyle Bilkreş mahkemesinde bir tallk clavuı 
ikame etnU~tir. 

Talik için ileri slirülen esbab, §Unlardır: 
Ağır tahkir ve iftiralar ... 
Bu haber bütün Romen mahafilinde büyük bir allb. ~-
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Milli korunma 
kanunu 

Kanunun başhca hükümleri nelerdir~ 
Büyük Millet Meclisi tarafın· { §ek!l ve eartıarı, hUkmetçe, Amil ve 

dan kabul edilen Milli iktısadı mUstalısillerin hak ve menfaatlerine 
. zarar vermlyecek surette tanzim o-

koruma kanununun tatbıkatına lunacaktır. HUkfımet. dahilde stoklar 
ait kararnameler hazırlanmıştır. yapılmıı.sını menedebllccek, memleket 
Bugünlerde atakadarlara tebliğ mahsullerini satın alabilecek, barit;· 
edilecektir. Bu kanunun gayesi ten de mal mUbayaa edebilecektir. 
memlekette her hangi bir şiddet lhracatın tahdit veya. menolunma· 

sından dolayı memleket mahsullerin
re ji mi tesis ct:nek dc~'ldir. H 1iku den blrlnln !iyatı d~rse, hUkOmet 
metin ve Meclisin maksadı, fev· bu mahsulU değer pahulle satın ala· 
kalade ahval i~inde memleket ve cak veya bunun terhin! mukabilini.le 
bilhassa hükumetin muhtelif şu· mUstahsllle~e para lkra:>Jnı temin ey 
belerind*i faaliyeti ahenkli bir liyccektır. HUkOmetln tedbirlerinden 

dolayı bir malın dahlll Ye harici satı:; 
vaziyete koymak, nihayet ihti· fiyaUarı arasında !azla kl'ır hasıl o-
karla mücadele etmektir. Kanu· krsa, hUkCımet, bu fazla kl'ı.rde.n Zl
nun başlıca ahkamı şudur: raat banka.'ılnda bir fon tesis edebile-

Milli korunma kanununa göre, cektlr. Fııkat harici piyasada fazla 
İcra v ekiller:i Heyeti, umumi ve· kl'ı.rı mUnhasıran stı.ylne medyun o· 

!anlar, bundan gene münhasıran ken
ya krsmi seferberlik, devletin har· <illeri ıstıtade edeceklerdir. 
be girmesi ihtimali, Türkiyeyi a· Bir hafta µrtında gllmrUkten çekli 
lakalandıran yabanca devletler a· mlyen mnllar, all'ı.kalılann nam ,.e 
rasmdaki harp hali takdirinde bu hesabına hUkQmetçe, gOmrUkten çı-

karılabilecektir. Transit mallar bun· 
kanunu tatbik etmek salahiyetine 
maliktir. Hükfimet, kanunu tat • 
bik ederken ve tatb~kından fera· 
ğat eylerken bunu ilan ve Millet 
Meclisini de haberdar edecektir. 

Kanunun hükümlerine tevfr 
kan :i .ı Vekilleri Heyetince t· 
tihaz edilecek karan hazırlamak 

üzere Vekiller arasından bir ko· 
ordinasyon heyeti teşkil edilecek· 
tir. İcra Vekilleri Heyetine ve· 
rilmekte olan saJahiyetlerin ba~· 
lıcaları şunlardır: 

İstihsali artırmak bakımından, 

sanayi ve maadin müesseseleri 
hükumetçe kontrol edilebilecek 
ve bunlara hükumetçe program 
verilebilecektir. Gerek bunların 

ve gerek diğer iş yerlerinin işçi 
ve ihtisas elemanlarını da hüku • 
met temin edecektir. 

Bu maksadla vatandaşlara üc· 
retli i mükellefiyeti tahmil o\u· 

nabilecektir. Eütün buralardaki 
memurlar, mütehassıslar, ve müs· 
tahdemler, kabule şayan bir ma· 
zerctleri olmadan ve haber ver· 
meden işlerini terketmiyecekler • 
dir. Fakat çalışmaya mecbur tu· 
tu1aruara saylcrine mukabil em· 
saline göre normal ücret verile • 
cektir. 

Hükfımet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin mamullerini ve 
istihsalatını, normal maliyetine 
yüzde muayyen bir kar ilavcsile 
satın alabilecektir. Bu malların 
hükumete teslimi mecburi olac-k· 
tır. Hükumet de nakit ve ham 
madde bakımlarından kredi temin 
edecektir. 

Mıı.ddeleı1n Yeya yardımcı malze
menin bir elde toplanarak halk ve 
T"lllll mUdafaa ihtlyacmın tazyike dil· 
oUrUlmesine meydan vermemek fçin 
hUkCımet, değer fiyaWe bunlan alıp 
ihtiyacı olan mUessPı:elere kArsız 

verebilecektir. 
HUkftmet. mctr<lk veya natamam 

kalml?J iş yerlerini tayin edilecek bir 
taviz mukabilinde işler hale getlrebl
lccektlr. 

Sahiplerine kaU lüzumu olmıyan 

makine, nı.v edevat, tesisat ve her 
nevi istihsal vwntalarmı, sahlplerinlıı 
l§lerlnl ııekteye uğratmamak ~:ırtllc 

'Ye lhtıyacı olan müesseselere vermek 
Uzcrc, değer paha.sile satın alabile· 
coktır. 

HUkOmetln fstlhsal bakrmmdan e
mlrleriııl yerine getlrmlyen sanayi 
v.1 maadln mUcs.sesclerl, sahiplerine 
mUna.slp tazminat Yerilecek, hUkCı· 

metçe i§lctilecekUr. Bütün iş yerle- · 
rinde ihtiyaca. göre gUnlOk i§ saatleri 
hergUn için Uç saate ltadar arttınla· 
bllecektlr. Gene icabında, i§ kanunu
nun 50 lncl maddesindeki kadınlara 

ve kllçllklerc alt hUkllmler tatbik e· 
dılmlyecektir. Fakat !~çinin haftada 
bir S'Un tatil hakkı mr.htuz kalncak· 
trr. 

Hllkftmet, haric;;ten gc:ecek madde· 
!erin miktar, cins ''C ne"Vilerinl tayin 
veya menedebı!ccek, bütün maddele
rin lstllılAk miktarlarını da tahdit 
cyllyebllecektır. Tensip ettiği ticaret 
müeucselerlnl ycya Ucaret birlikleri· 
ni, lthalAtta bulunmak Uzcre kredi, 
dövll: ve ıı.kreditlf ile techlz ve bu 
mücııs selerl memlekette stok yapma. 
(!'a mecbur edcb!Jecektır. Ancak bu 
mU~!ft'. bükCım•tln mllrakabe<ıl· 
ne ta olacaktır. Dahlll ihtiyaçtan 

zln olan imal ve L,Uluull maddeleri
' n ill''Bt'I f~n ynpılacak satıı,Iann 

dan müstesnadır. 
Bu knnunun me\•kll tatblkta bulun 

duğu mUddet içinde, ııchlr, kaııaba, 

iskele, liman ve istasyonlarda gayri
menkullerin kira bedelleri, bu kanu-
nun tatbikine tekaddUm eden sene
nin muayyen olan kira bedellerinden 
fazla olamlacaktır. Bu hUkmUn tat
bik edil ece 1"1 yerler, hUh'ilmet~ JIAn 
olunacaktır. . 

HUkümet, her nevi maddelerin 
azami fiatlarını tesblt edebilecek 
faturaların muayyen bir müddet 
için muhnftıza edilmesi mecburiye
tini koyabilecektir. YUz kunı§tan 
fazla nlışverişlerde mlişterinin ta
lebi üzerine satıcı fatura vcrme
ğe mecbur olacaktır. 

Sun'i fiat yükseltilmesi, malla • 
nn saklanması, muvazaa suretile 
devri, zincirleme sntııılnr, fiat bir
liği gibi müstehlik aleyhine olan 
gayrimeşru ticari muruncleler ya
saktır. 

HUkumet, her türlU hususi na
kil vasıtalarının se>Tliseferini tan
ı:im, üı.hdid edebileceği gibi, bu 
va.!lıtalarm malzemelerini ve mu • 
tad ücretlerini vererek, devletçe 
lüzum görülecek yerlerde ve hlz
metlerde ça1~malarım µıecburi ya
pabilecek bunları değer pahasile 

Ziraatte çalışabilir her vatan • 
druı, kendi ziraat iııi yiizüstü. kal
mamak şartile, ikametgiı.hmdan en 
çok 15 kilometre mesafe dahilinde 
bulunan .ziraat i§lctmelerlnde mü
nasib Ucretle çalıştınlabilccektir. 
Bu hükUm kadınlar hakkında ken
di köy, kasaba ve şehirleri hudut
larına mUnhaaırdır. Zeriyatın nevi 
hııkkında da hükümetln vereceği 
emirler muta olacaktır. Ekilen her 
dört lrcktnr arazi için bir çift öküz 
milli mUdafaa mi.ikellefiyetinden 
istisna olunacaktır. 

ru kanunun derııış ettiği işlere 
ıa,.,.... plan tediyeler için hükumet 
emrine 25 milyon liraya kadar bir 
sermaye temin olunacaktır. 

Kanunun ihtiva edeceği cezalara 
gelince, hUkUmlerini dlnlemiyenler 
için 25 liradan beş bin liraya ka
dar nakdi ceza, 7 günden altı nyn 
kadar hapis cezası, 2 seneden beş 
seneye kadar muvakkat sürgtin ve 
ır.allann müsadereı>i cezaları ko
nulmu~tur v~ bu cezalar tecil o • 
hmm ryacaktır 

Bu knnunun hükümleri daire -
sinde ittihaz edilecek karar ve 
muameleler hakkında kazai mer
ciinrden tehlrl icra ve tedbiri ihtL 
yatt kararlan verilmlyecektir. 
satın dn alabilecektir. 

VAK iT 

1940 Cep 
Almanağı 

!\lükcınmcl bir tak,·im, her ny 
miira<·nnt eclilcbllecck ~üzcl 
hiı• l'<'hher: 6.J. sn~·fulık bn Al-

mnnnğın fiyatı yahıı7. 

10 Jmruştnr. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

ZAYi 
938 yılında lzmirdc nütus cUzd.ı

nıınla ukerl muameleml kayıp et
ml§lm. Kaydından yenisini çıkaraca. 
ğımdan, kayıp muamelenin hllkmtl 
yoktur. 

Emn Albay 
(81171) 

Ticaret Vekili 
şehrimizde 

tetkikler yapıyor 
(Baş tarafı 1 incide) 

Servet Berkin ile vekalet şir
ketler müdürü Remzi Saka da li
mited şirket müdürleri ile temas
lar yaparak yeni teşekküllerin 
faaliyet esaslarını tesbit etmekte
dirler. 

Limited şirketlerden bir çoğu 
faaliyete geçmiştir. Diğerlerinin 
de nizamnameleri vekaletçe tas. 
dik edilmek üzeredir. Ay sonuna 
kadar bütün şirketler ve birlikler 
işe başlamış olacaklardır. 

Şehrimizde bulunan vekil, tet. 
kikleri etrafında şu bcyana~ta 
bulunmu§tur: 

"- l::ıtanbula bu defa geJi· 
şim, Bayram tatilini geçirmek 
içindi. Fırsat buldukça Veka.Ie· 
ti alflkadnr eden mevzularla da 
meşgul oldum. Muayyen bazı 
işleri görmek Uzere lstaııbulda 
hulunan momurlarımııı Bay· 
ram içindeki faaliyetlerini ta · 
kip Ye tanzim ettim. DugUn Ta· 
kas Limltcd'dcki arkadaşlarla 

temas ederek malüınal aldım. 

Vakıa sizler, beni dUn burada 
bir çok kimselerle içtima ha· 
llndo çalrştırmı9smız; ancak 
bu bir gUzel tahmin olmuştur. 

DUn değilse de hugiin burada· 
yım. 

Arkadaşlarımın lstanbuldaki 
mesaisi, bilhassa başta ithaHit· 
çı birlikleri olduğu halde ev· 
vclcc yapılmış teşkiliHın nasıl 

çaıştıklarını görmek bunlar 
dan kuruluş formalitclerl hc
ııUz bitmemiş olanların teşkila· 

trnr tamamlamak, yeni kurula· 
cak olanları hakkında tetkik· 
ler yapmıık Ye bu hususta ken
dilerine verdiğim dlre~Ufleri 

teşkilltta anlatmaktan ibaret 
olmuşt~ır. 

Bundan bir ay kadar evvel 
1stanbulrla iken aldı~ım karar· 
lar Ye tedbirler, bu gline kadar 
piyasalarımızda beklediğimiz 

tyl teslrlcrlnl muhnfazn etmiş-

tir. 
Bu vaziyetten memnunum, 

bundan sonra da almakta ol· 
duğumuz kararlar ile vaziyetin 
çok daha Jyl olacağına itiına

dnn vardır. 
Geı;cn ay memlekette haklı 

olarak asabiyet uyandırmış o· 
lan ilıtikdr Ye fiyat yUkseltme 
hareketleri artık bugUn bir 
mesele olnıal<tan çıkmıştır. Bir 
çok maddelerin toptan fiyatıe· 
rinde pek bariz tcnczzliller 
m üşa<lelıe ettim. 
Göst.<Jrd!ğimlz yardımlarla it

hnH\tı:ı tacirlerimiz tarafından 
yapılan siparişler çoğalmış, biı 

kısmı gclmeğe başlamıştır. 

r w 
1940 senesine mahsus 

Radyo Almanağı 
l\f. Ragıb Uut - Orhan Salih !\ur 

Her radyosu olanın bilmesi el. 
zem kıymetli bahisleri, anıell 

bilgileri, bütün ıliinya istasyon. 
lıırınııı tulü rtıcvclcrini YC rad
yoya ni<l muhtelif haber YC hA. 
<liseleri mu~ıtcvi olarak çıkmış_ 

1 
lır. Ayrıca resimli mufassal bir 
HADYO LÜGATi ile Himlıa cet· : 
vellcri ve dünya sa:ıt farklarını 
ı;iislerir nıiikeınmel bir harila 
ilıivc edilmiştir. 1939 nüshası 
pek kısa bir zamanda tamamen 1 
salılılığındıın tedarikinde isti -
eni edilmesi la\'siyc olıınıır. 

Fiatı (liO) kuruştur. 

KANAA T K itapevi -
MiLLt P tY ANGO 

Uğur Gişesi 
H:araköy caddesi Poııtahane 

karşısın-la, Telefon: 40021 

OMER R. UCUR 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
:;:ıtış yeri: \'AKİT KJtabc\·I 

Şubeye Davet 
Rminönii. a.!kerlik §Ubesind-en: 
!simleri aşağıda gösterilen 

Y'-<lek subayların şubeye gelme. 
kri. 

1 - Süvari teğmen Haydar 
oğlu Hikmet (46·10) 1310 'Kırk. 
la reli. 

2 - Siivari teğmen Muhittin 
' 'oğ. Abdülhamit (17792) 1310-
!Stanbul. 

3 - SüYari teğmen Ali Rıza 
oğ. Ahmet Turhan (25S8S) 313 
Sivas. 

4 - Süvari teğmen Cemal oğ. 
Ali Galip (14605) 313 1st. 

5 - Süvari asteğmen Enver 
oğlu Mehmet Faik (17959) 312 
Adana. 

6 - Süvari asteğmen Osman 
Nuri oğlu Hasan Rahmi (30515) 
1319 lst. 

7 - Süvari astcğm. Ömer Lut 
fi oğ. !\luzaffer (29119) 318 Kr. 
zan. 

8- Süvari asteğmen Fevzi oğ. 
Hiıseyin Avni (30517) 318 Si • 
nop. 

9 - Süvari asteğmen ~leh . ' 
met oğ. F..nver (42518) 325 tst. 

10 - Sv. asteğmen Şevki oğ. Yakm bir zamanda mcmlc · 
keti normal devirlerindeki go· 
nlşliğe kavuşturacak mikt:ır· 

lnrcln zaruri ihtiyaç maddeleri -
mlz gUmrUklerlmizden içeriye 
girmiş bulunacaktır. 

Lisami ( 44014) 328 1st. 
...-..._ _________ _ 

- - - _______ , 

Dün ve yann 

tercüme külliyatı 
~mıt Korunma kanunu merı· 

yete girmesi ile birlikte lhtiya· 
en göre hazırlıklara başlanacak 
ve bugün almakta olduğumuz 
tedbirlere daha fazla emniyet 
ve kolaylıkla devam lmka.nr 
ı:ılde edilmiş bulunacaktır. 

lktısadi Koruma Kanunu 
Tatbik Mevkiine Giriyor 

Vekil bundan sonra, memle
kette ihtikarın tamamen önüne 
geçmek üzere hazırlanan iktısadi 
korunma kanununun birkaç güne 
kadar tatbik mevkiine konulaca
ğını, maamafih, alakadarların 
kanunun cezai hükümlerini tat
bike lüzum hissettirmiyecekleri. 
ni zannettiğini söylemiş ve lngil. 
tere ile Fransadan temin ettiğL 
miz krci:iilerin Türk malları ve 
bilhassa tiitün ile ödeneceğini ila
ve etmiştir. 

7 aci seriden 

61·67.7 kitap 

61 Vikontun ölilmU 30 
62 Leneit n ı . 

63 Liza ı. 

64 Evlilik 20 
65 Gizli Pamuk harbi 50 
66 Bizans tarihi ı. 
67 Senyolbeos Avrupa 60 

- -----------
------------~--

Umum Neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sr~l'nıtll 

SAJilnl : ASl.U U~ 

BasıldıAı yer: VAKiT Mathan~ı 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
Bebek P. T. T. Merkez binası tamiratı, zararı mllt,ahhlt nam ve heıın

bına açık eksiltmeye konuımu§tur. Eksiltme 7/2/ 9•0 tarihine rentııyan Çar. 
gnmta gUnU saat 15 te B. postahane binası birinci katta P. T. T. MüdUrlll. 
gU odasında toplanacak mUdllrlUk Alım Satım Komlııyonunda yapılacaktır. 
l{eşl! bedeli 0~2 lira 82 kuru§, muvakkat teminat 72 liradır. 

Taliplerin olbaptakl ke§l! veşartnamelcrlnl görmek ve muvakkat temi. 
nıı.Uarını yntırmak üzere ç&lı§ma günlerinde mezkOr MlldUrlUk ldart Kıı.lem 
Le\·azıın kısmına, elcsiltmc gUn ve saatinde de en az bir taahbUdde 500 lira· 
hlc bıı fşc bt>nzer iş yaptığına dair l<larelqrlndcn almış olduğu ve!ı!kalara fıı· 
Unadf'n lstanbul vlll'ı.yeUne mUracaatıa eksiltme tarihinden 8 gün e ... ·veı alm. 
mıı, ehliyet ve 93!1 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat 
ınııkbuzile komisyona rnQrnc:uıttarı. (MS 

Baş, Diş, Nezle, Grip, " 
Romatizma, Soğuk algın1tgı 

-- .., · L" ıw Ağrılarını Derhal Keser uı Ve Bütün 
Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

~ ~ .. • • • 1 '~ ' "' • r • ' • ; ' • O 

Devlet Demiryolları ve Liman11~ işletme Umum· idaresi itan• 
Muhammen bedeli 2500 lira olan 10.000 Kğ. MoUlr ,·e P t 

2/2/19(0 Cuma ı;UnU saat (10,30) on buçukta Haydarpnşada G~ 
hillndeld komisyon tarafından açık eksiltme usullle satın alınıı ti' 

Bu l§e girmek lstiyenlcrln 187 lira 50 kuruşluk muvakkat (pi 
kanunun tayln ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü saatine 1'11 

yona müracaatları llLzımdır. 
Bu işe ait p.rtnamelcr Komisyondan parasız olarak daP~ 

-:..; 
ADEMİ İ KTİDA~ 

H o VRM&OÔB i~ 
Tablet l e r~ her eczanede bulunur 

Pneh kutusu ·1255) Galata, latanbul 
' • o .. reçeteeııe ••tıN' 

İnhisarlar Umu~ 
M ü d ü r 1 ü ğ ü n d e ~ 1 

Clıısl 

Elbise ve kasket 
Fotın 

Palto 
Elbise ve kasket. 
Kaput 
Ayakkabı 

Elbise Ye kasket 
FoUn 
Elbise \•o kasket 
Kaput 

:!\liktnrı 

' 146 
145 

13 
6 
6 
6 
5 
5 

3!1. 
17 

Takrm ": 
Çift 
Adet 
Takım 

Adet 
Çl!t 
Takım 

Çift 
Takım 

Adet 
Fotln 34 Çift 

ııl 
I - İdaremiz mllstahdcmlnl için yulcarda cl:ıs ve miktarı r" 

sat pazarlıkla. satm alınacaktır. :ı.1' (f 

II - Pazarlık 31/1/940 Çarşamba gtlnU saat 14 tc başıaııı /o 
bitlrllmelc suretiyle l\:abataııta Lcva7.ım ve MUbayaat ŞubesındC~ııı' 

III - Şartnameler her gUn sözU geçen Şubeden parn.:uı ıı 
gibi numuneler de görUleblllr. 
munelcr de görUleblllr. ~ 

IV - lsteklilerln pazarlık içln tayin olunan gUn vc sa.att• < 
venme paralariyle birlikte mezk<tr komisyona gelmeleri. 

~ 

istanbul Belediye~. 
ilanları ~ 

llk Tahmin 
teminat bedeli 

90,00 1200,00 

8,25 110,00 

6,85 91,25 

dl~ t 
Fatih HUeambcy :mahallesinin ômere!<:ıl rC ~ 
~O lnci adada. 10,60 yUzlU ve 230, 155 ırıet " ı 
sahalı Belediye malı arsa. ,/ a 
Aksaray yangın yerinde 26 mcı adada 65'1e&' 
maralı Ye U metre murabbaı s:ıhalı 13c 
yUzffilz arsa. t1ıı ff- ıf 
Aksaray yangın yerinde Mlnmr Kenıalctr;O ff"e 
nln Kızııta11 sokat'Jnda. 28 ınci ndada 36,tı 
rabbaı sahalı Belediye malı arsa. 

-~ İlk teminat miktarları !le tahmin bedeller! yukarda ylJ,.%11' cl~t 
11 

a;,n aı;:ıtc arttırmaya konulmu~tur. Şartnameler Zabıt ve }.{u!lıtl t ı4 
IUğil kaleminde görUlecektir. lhale 31/1/!HO Çar~amba gt\nü sıı~ ııı'~1 
mt Encümende yapılacaktır. Taliplerin llk teminat makbuz ,•cY ıııılJ 
rını hl'ı.milcn ihale gUnU muayyen saatte Daimi EncUmcndc bulll (~ 

Kırklareli Beled iye 
lşin nevl Oinııl l\lil<d.ırı 

Reisliğinden: 1 
.vıı" 

)luh:ımnıcn ll. l\( U\ 

Kilo Kuru., 
MMJcni maldııe Sokonl 2l500 Ilrhcr ldlo j 

3 ai{1 \'nl•onı 48 ~t 
"lhale tarihi 2S-l-940 tarihine mUsadlf perşembe ~U uıııı~ 

yukarda .,,ın nevi ve clnm yazılı maklna. yağı 11-1-!140 uı.r vr· /o 
1- 940 tarihine lcadar 16 gUn mUddcUc mUnııJcnsnya çıkarıııtıt~tl:)# 
iskkll olanlar belli gün ve ııaatto yUzde 7,5 muvnklmt tcınff11l 
diye EncUmf'nine bn' vurınalnrı lltm olunur. ('.10,f}. 


