
Bulgar - Yugoslav daiml 
dostluk paktı 

4t-ıı aeırr.d 24 
~ i dosthık (A.A.) - Bulgar - Yugoslav 

lnı";..._ paktı imzasının u··,.·· ·· ıd·· ·· tit· -... ıascbc · :oı uncu yı onu-
.tyc 11~- tiyle Bulgaristan Baavek:ili ve Ha-

~J .. -cqlrı }{.. • "$. 

OF KU~ US 
ingilterede mühim b:r 

casusluk hadisesi 

~ll.dcrcrc ~vanof Yugoslavya'ya bir me
'i:, ttle "c ~ iki dost nıilletin §imdi istikbale 
~bakabileceğini kaydctmif. Perıembe 25 Jkinc.iünun 1940 YIL: 23 ° SAYI: 7915 

Londra, 24 (A.A.) - Middlesex civannda 
tayyare abamı ile bu resimleri ihtiva ve mem
leketin millt müdafaasını alakadar eden bir san
cllk eerarenglı: bir surette bir otomobilin içinden 
çalınım}tır. Tahkı1cat yapılmaktadır. 

tDA.KE EVl:Ankıı.ra Cad.tSTANBUL •TelgTBt VAKiT• Poı!lb 1(, ,.,, ... . 1 f'lf'I"" l l41S(YIU'!I) - 24370 (idare} 

Sovvet tehdidi karsısında 
Saadabat paktının raskeri-
leştirilrnesi düşünülüyor 

1 t\ a a Irak hükOmeti tek-

, 0 oır liifi1uı~torr~ yoDDa<dlo Kahire, 24 (AA.) -
Stefani Ajansı bildiri-
yor: 
Bağdattan El Muri 

gazetesine bildirildiği
ne göre Efganiıtan ve 
İran hükUmetleri son 
günlerde tekerrür eden 
Sovyet tehditlerine bir 
mukabele olmak üzere 
Saadabat Paktının as
keri bir muahede şekli
ne sokulmasını Irak' a 
teklif etmiılerdir. Bu 
gazeteye göre, bu tekli
fi tetkik etmekte olan 
Bağdat hükUmeti bu hu
susta müzakerelerde 
bulunmak üzere Ki.bil 
ve Tahrana murahhas
lar göndermeğe hazır
lanmaktadır. 

ltalgada endişe 
Berlin, Almany~nın sadık bir müttefik kaldı

ğına ltalyayı iknaa uğraşıyor 
Balkanlarda bazı hareketler yapılsa bile Alman -Sovyet 

siyaseti İtalyan menfaatlerini gözönünde tutacakmış 
r Pariı, 24 (A.A.) - Balkanlar 
~e Yakın Şark üz.erindeki tehli
ke İtalyayı endi eye düşürmüş. 
tür. Bertin, Rusyanm bu mınta. 
kalara taarruz ihtimali husuıun-

diki İtalyan endişelerini teskine 
salı§maktadır. Bu sabah [bütün 
Fransız gazetelerinden çıkan mcı.,
na işte budur. 

Pctit Parisien gazetesi, Berlin. 

-
Hariciye vekilimizin 
gazetemize beyanatı 

7475· tonluk 
torpidosu 

bir lngiliz 
batırıldı 

J"ıu1 , 2.t (A.A.) - Denizaltı harbi şiddetlenmektedir. Al
man denizııltılarıııa kar.Şı dUn yeniden lki tnnrruz kaydedil-
miştir.. (Dcı:amı 3 iinciidc) 

den aldığı bazı malumata istina
ÔWI diyor ki: 

"16 Kanunusanide, Vorr Rib. 
bentrop ve HCH Musoliniye ı-ön. 

(Devamı 5 incide) 

Alman sefiri 
Fon Papan 

Istanbul Valisi şerefine 
dün bir ziyafet verdi 
Şehrimizde bulunan Alman bü

yük elçisi Fon Papen ve e}i t~ 
tanbul vali ve belei:iiye reisi Dr. 
Kır1dar ve refikası şerefine Park
otelde bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Ziyafette Alman büyük elçisinin 
kızı da bulunuyordu. Ayrıca Bcı... 
ron Fon Persn-er, Alman general 
konsolosu Tepke, "Doyçe Bank" 
müdürü Vaydman. "Doyçe Or. 
yent Bank" direktörü Post. zi
raat müşaviri Baron Fon Pülge; 
köprii mühendisi Hugo ve Alman 
sefareti ataşenavali Amiral Fon 
Marviç bulunuyordu. Ziyafet iki 
saat kadar devam etmiş ve tıam.i. 
mi konuşmalarla sreçmi~tir. 

rzeızele 
• Devam ediyor 

Akhisar ve Gümüş
. hanede şiddetli 

ı sarsıntllar oldu 
· Tokat valisi vazifede 

ıhmalinden dolayı 
vekalet emrine ahndı 

(Ya.."'ıSı 5 incide) 

Dolmabahçe 
stadyumu 

Naha Vekaletince 
tasdik edilen 

proıenin esasları 
nelerdir 1 

(Yazısı 4 Uncu sahifede) 

)fuhtırnyT hftztrla,..nnlai'(lan 
;m bh(!nt rop 

Finlandiya etçisile görüştük 
Diyor ki: 

"ölüm yalnız bir defadır; sene
lerce ızhrap . çekmektense şerefle 
ölmeği tercih ederiz .. ,, 

B T l d •• Finlandiyanın Ankara elçisi 
• Q Q S Un Onni Talas kiün Ankaradan teh

rimize gelerek Budapeşteye git-

Bu da peşte Ye 
mi~tir. Finlandiyayı aynı zaman. 
da Macar hüklımcti nezdinde tem
sil etmekte olan elçiden, Ankara. 

g l t t l daki temasları ve umumiyetle 
(Devamı 5 incide) 

<;iiı-ılecin peşinden : 
- _,zwwwı,_, ~2-1,_,_,,_, ~2-'.-. -

Entrika harbi 
Beı;t, on gün enci Ilcrllnden Kolonyaya gizli birtak.mı 

ııskcri vesikalar götürmef(e memur edilen bir Alman crkAnı
ııarp zabiti trene binecekken Kolonyadaki genç kansının J"&· 
nına. akşama kadar ,·arabllmek için pilotunu tanıdığı bir tay· 
yare va:sıtasını tercih etmesi yüzünden çok garip bir macera 
g«lrıniş. Zira pHot yolnııu şaşırmış. Kolonyanın şimalinden 
Hollanda huduUarına girmJ:;t. Burada Hollanda ha.va dafi top· 
tarının ateşine manız kalınca geriyo dönmüş. Bu defa ikinci 
bir yanho;;lık yapmış. Bel<,ika toprağına düşmüş. Tayyaresi şa· 
rıı.pnel tanelerinden ha.<:ara uğradığı için bu bitaraf memle
ketin topraA-ına inmek mecbuıiyctinde kalını~. Belçikalı bir 
köylilye koşmuş. Elindeki gizli dosyalan yakmak için kibrit 
ı ·temlş. Fakat bu sırada Belçika poltsl yetişerek kendisini ya
kalamış ,.e mahrem dosyalan almış. 

l\le~cr bu mahrem '\"csikalar Hollanda vo Belçika üzerine 
Alnıaııya. tarafından rapılacak taarruz plftnı ile altlkadal' . 
tınlş! .• 

Hollanda. ve Belc:ikada son günlerde zuhur eden fcTka· 
JAde heyecan işte bn keşiften ıııonra bao:lamış! •• 

Faknt ban Fra.n<>ız gazctcfori b(;yıe bir heyecana mahnl 
olmadıf;ını yazıyorlar. Bu suretle yakalanan Alman erkf\nı· 
harp zabitinin hareketini biiyiik hJr şüphe ile karşılıyorlar; bu 
hareketi J\lman crkl\nıharbiyec;fnln hakiki plAnlarmı örtmek 
,·e hltarnf memlckctler ,·a.c.ıtac;lyle ln,,Pllz vo Fransız erkAnı
harhiycslni iğfal i<;in yapılmış bir te~ebbüs gibi telftkkl 
odlyorlar. 

Hakikaten l•'ransızların lm şüphelerine hak '\"ermek 14-
7.ımclır. Her halde harp c;onunda neşredilecek meraklı casus 
mareraları nı·ıı.sındn hıı i•:.in mnhirctl do hütün tafsillltı llc 
nnlaşılftraktır. 

Avrupayı ~aran büyük silAh harbi içinde sinir harbi, para 
lıa.rbl, caı;ıus harbi, entrika harbi... Hep birbirine karışıyoı·. 
Ua!•alını, bn lınıı> denun t•ttlkçc clnhn ne gnrlp ,·akalnr 
görcce~z! IIASAX ICU?t!Ç.\ n 



. VAK.iT 25 lKtNClKANUN 1940 

1 \. a.nat ue. Jifdc : -
Nesil 

Navlun fiyatlarının yükselmesi yüzünden 
kavgası 

o Memlekette: 
Yeni neslin 

Sait Faik ve Abidin DinonWl 
imzasını ta§Jyan edebiyat be. 
.rannamesi nesil mUcadelelcrini 
veni bir safhaya nakletmekte, a. 
Iakadarlan fikir ve sanat saha. 
smda. konuşmaya davet eylemek. 
tedir. 

meseleleri ı:,; •• •• k h •• d 
~':=~~~·k~~~~~~ n.omur sı ıntısı aşgoster i 

- ese 

Zarada inŞI 
faali yeti başl tarihi devrin muhasebesi mev - • 

r:i:Er:i!~~:;:~:. Vapurcular navlun tiyatlarımn inoirilmesini kabul etmiyor 
sed.ilmiş değildir. Büyük bir ta.. Son gilıılerde Zongulda.kta.n ve dan dört liraya kadar "Çıka.mu§. şanı üzeri saat 16 da yapılan 
rih dev:rinin karakterleri gen.ie Ereğli<ien limanımıza. kömür lardıl'. Bunun üz.erine kömür • bu topla.ntıda vapur aa.hiplerine 
hatlarla çizilmek ietenmit '-"8 naklivatı yapan yerli vapur aa. cüler de kömür fiyatla.rma zam fatanbula muntv.am kömlir nak_ 
her şeyde "yarmı., olmak ııa.n bipleri navlun fiyatlarını yük • etmek mecburiyetinde kalmıı • liyatı yapmalan ve nakliye fi • 
ola.n sanat ve fikir havatrna seltmişler. bu vüzden §ehrlmlz. lardrr. Böylelikle yakacak ve yatlarını da indirmeleri bildi • 
karşı ''kalite" hi7.rnete davet o. de kömür !!ıkıntısı ve pahalılığı ı?Cınilerde kullanılacak kömür rllmiştir. Vapur sahipleri ise 
lunmuştur. haşgöetermi§tir. Sıkıntı ve pa. fiyatları 2 lira kadrır artm11 • bilhassa Boğazda vapurlann nö.. 

Za , _ __.: - s ra, (HU::rpı) ıııl 
ve Koyulhisar yollar~ 
detti kar tırtınaıı 1 ,..ı 
kapnnmaRı dolayısiyle •• 
çe meta.re krıak kOIO 
rılan kafile tıugune 
fGIA.kct mıntakaların• 111 
çadır elbhıe n ınbbf ff 
Hvktyatını suraue yeti 
tir. 

Beyannamede dikkate layık 
hususiyetler. ve senelerdir ha. 
yatrmızı saran müphem ta.sav . 
\"Urların iberraklaşması, vuzuh 
peyda. etmesi hakikati vardır. 
f tiraf etmelidir ki şimdiye ka. 
dar hiç bir edebiyat münakaşası 
bu kadar özlfi istinat noktaları. 
na dayanarak cephe kurmamış. 
tır. 

Yeni nesil davasını her şey • 
den önce sosyal ve felsefi bir 
telakkinin çerçevesi içinde bir 
edebiyat meselesi olarak orta
ya atmıştır. Dava ne yaş mesc. 
lesi, ne de dar ideolojik estetik 
kavgasıdır. Ya.5 meselesi değiL 
dir. Çiiıikü tasfiye; falan veya 
filan tarihli nüfus kağıdını ta
şıyanların iptidal edilm<!leri. 
edebiyat kadrosundan terhis o. 
lunmalan gibi bir hesaba. dayan. 
mamaktadır. Bilakis mücadele 
tanzimat denen devrin açtığı u. 
fukl&J>ugün hayatımızı saran u. 
fuk a.rasmda gözlerini açan, hn.. 
yat diye sadece 1839 la 1923 n. 
rasmdaki varım A vrupalr, ya • 
rmı zevkli, yarnn fikirli nıu _ 
kallit ve melez zihniyeti kabul 
eden !!anat ve fikir cereyanlılrL 
na. kareı a~mııı bulunmakta • 
dır. 

Yeni ne111in dikkate layık bu , halılık ya.lmz evlerde tcshln için tır. Ayru zamanda fiyat yUk • bet tutmaları eekttnin değiştiril. 
hareketini bizim hayatımızla ı kullanılan kok kömürlerinde &. ukll~l karşısında kömür depo. mesini ist.emltlerdir. MalUın ol. 
rönesans arasındaki boşluğu ~il vapurların kullandığı cinste. lan ,·apurcularla uyuşamadıkla_ duğu üzere Karadenfade liman 
hiseetm.iş olmalan, ümanizmi za. ki kömUrlerde de görülmUştUr. rmdan kömiir getirmemeğe de olma.dıJhndan vaourla.r fırtına 
ruri bir kilJtilr kaynağı addet. Vapurlar limanda yakacak kö. baslamışla.rdır. sıra.sınd:ı tehlikeye ma.nız kal • 
meleri teşci etmektedir. Oma.. mür bulamamab başlamışlar. Bu vazivette piyasa.da kömllr mamaları için boğazda bekletil
nist killtüre ve onun devarnma dır. Aym~a evvelce Kuruçeşme bulunmamasını mucip olmuş • ınekte ve Ereğlide könıllr oca.k
ehemiyet veren gen<: nesil anla. depolarından tonu 11,30 liraya tur. Bunun üzerine alakadarlar larmm önü boşnlmca gıra ile 
dığmıa göre Avrupalı - fngiliz alman kömilrler 14 liraya çık • derhal vekaletlere müracaat eL yüklcmeğe gönderilmektedır. 
Avrupalı - Fransız, Avrupalı- mışt.ır. Bu vaziyete fırtınanm da mişler ve bu işin önüne ge<:ilmc. Vanur Mhiplcrinlu bu husus. 
İspanyol gibi Greko La.tin me • tesiri olmuştur. sini istemi&lerdir. Münak:ı.lc Ve. ta.ki' dilekleri bir rapor halinde 
deniyetin deva.mı olan Avru. Havaların fonalıimdan E- kiileti de vaziyetle yakmd:uı a. Münakale Vekaletine bildiri! • 
pah - Türk fikir ve sanat oere- reğlide ve Zon"1}dakta. bulu • !!kadar olmuş, Fehrirnizdeki al6.. nı.iştir. Fakat na\•It:n fiyatları • 
v.anmm inkişafını emel edinmek.. nan vapurlar kömür nakliyatı kadarlara işin tahkikini bildir. nıo indirilmesi \-apurcular ta • 
tedir. Bu meseleleri kendileri vapaınamışlar. şehirde stok mal 1 mistir. Bunun üzerine dün ls - rafından kabul edilmemiştir. Bu 
l~in dava yapanlar artık ken- a.zalmrştır. Havalar açınca va • tanbul mmtaka liman reisliği hu.susta da bazı fikirler ileri ıür. 
dllerini "Sanat sanat için!,. in our sahipleri fazla iş olacağını tarafından bUtün vaour sahiple. mül}lerdir. Son karan VC'kiJet 
fildişi kulesine ha.psed«nes!er. hesao ederek navhınla.n 2 lira. ri tonlantı ·a ça.ğınlm.ıştır. Ak. verecektir. 

Zarnnm Şerefiye Jl ~ 
Suı;ehı1 ve KoyulbiSar 1'' 
nğındadır. Burada bll

1
,, 

depo meydanı getfrilrı>' 
Yt1·ecek. ç.ıdrr, cJbl•~ 

nıadiyen bu radıın kö1 lf· 
yelere tJevkedfJmekttd~ 
zole mıotakaımıda, su.,, 
Koyulhlsarda lnşaat.8 ~ ı 
hız \•crllmfştfr. sn·ast8~ 
malıenıenl gelmnkte 
lıı.rta yeuı barakııtsr 
gctl l'fltnelctcdl r. 

Bu ha~alide ya.kın 
1

'1f 
kader eörUlmemiş ştd!,r 
soğuk da lıUkUm ı;urtır<f 
rarot sırrnn nltındn ::2 · 
mrştrr. 

Kendilerin meselenin ateşine at. --------------

mfi~~~ bir teraldlmün E'. ihracat birlikleri ı Türk-ingihz ticaret Felaketzedelere 
sericli Epey dır "Sa t faaliyete geçti 

=.u~ .. ıe~,=:~ Tüccarlar beş itilafı yapılacak yardım 
Köylerde enkaz ıelP 

işlerine bUyük bfr ebeıf 
verilmektedir. ~I 

Her gün yeni blı· eı11 
köylere dalrlmakt.a. ~ 

beyanname ile daha m.a.terl bir '"~le _ İn""'liz itilifı .n;,... _ T :ı.-J. k 1 f ı .a.uc ,,... ,.,_.. eberru· -.eklı· 

...:;: uanmıo 3::2r.or8rtem sını a ayrı ıyor =~~af::!\a.,~~i8!~ kolaylaşta~ld1 • ~ rın tedavisi de ttth: bir 1 
yapılmaktadır. Bu ar•!; 
rlka ııbbl ekibini de ,. 
anmak bir memJoket 

ni uihayetine kadar beyaıına • lst.anbul VnJJ ~e Deledi1e 
Bu itibarla bu yeni mücadele 

veni hayatımızm "Türk mtlletL 
nin kültür hukukunu muhafaza 
etmek, onu muasır seviyeye çı. 
karmakta.. ifade edilen milli 
Yufmm fikir ve estetik saha • 
ım'.da. ona mütenazrr varlrğmı 

Ticaret Vekileti tarafından meleri verilmiş olan mallar ta. reisi Doktor Lutrl Kırdar bir 
Bundan llOm'lki yuda.nmız • ihracatın teşkilAtla.ndı:rtlmasl rif k ..ı-. h ı t .;ı_ -• ~u- : ... :--·=nran . . '-·-·' .h t ~-u,_.....a e numaralarına ba ılmaUAU mu arr rlm :ıe şu beyanatta 

ua..T ....... ~ l9W&Ulo ,..._ ıçm .. ıu-wan ı raca: uu-ua.~n ilmi' b k b 1 dlr. 
ıi..ı-ı... •-LJifın" i ya h kk da. • üh" k ~ce ver ş ulunan on. u unmu~tur: 

t-"uu ~ a m venı ve m mı arar. tenjanla.rdan l!iarfedihnemif bu. "-ZeJıeJe tel:lketi dolayısile 
S. E. lar verilmiştir. • lunanlara mahsup edilecektir. vUlyet. ka-ıa ve nahlyeterlmi~· 

Yani bu suretle memlekete kon.. de teşekkül eden Milıt Yardım 
tcnjanı nisbetinden az jtbal e. Komitılntn bugUne kadar !e-

Lise ve ortaokul 
direktörleri 

Muhtelif okul mevzuları et r·afında 
a yhk toplantlla~ yapacak 

I .. ise ve orta okulların direktörleri okulların idal'I vazı. 
yetlerl, Ye umumt okul, terbiye. tedris mevzuları ~trafın.da 
görüşmek Uzere her ayın ilk haftasında maarit mUdUrlUfUnde 
bir toplantı yapmaya. karar vermişlerdir. 

tık toplantı Şubatın ilk haftasında yapılacaktır. BUtün 
okul idarelerine tebllğat yapılmıştır. Bu toplantıda ayni za
manda talebenin inkişafı ve talebenin okul haricindeki zaman· 
ıarını geçirtmek fizere almncak tedbltler de konuşulacaktrr. 

Çocuk Neıriyatı hazırlanıyor 

Maarif Vekilliği ilk okullardn okutmak üzere bir Çoeuk 
Nqrlyatı serisi hazırlamağa karar ''ermiş, bu hususta tetkik
lere ba,ıamıştır. Çocuk ne1ri7at serisini l\faarlt Vekllltftoln 
teıblt edeceği bir heyet hazırlayacaktır. Heyetin hazrrlayacağı 
eserler talim terbiye heyetinden de geçtrild1kten ~onra. derhal 
kabul edilecektir. 

işçileri okutma seterberliOi 
Fabrika müesseselerinde 

dersleri verilecek 
gece 

İf kanunu hUkUmlerine göre işçisi 60 den fazla olan fab
rflra ve mUesseselerde okuma seferberliği yapılması ltzım· 
gelmektedir. 

Fakat henüz kanunun bu maddeııi tatbik mevkiine kon· 
ma.c'hğı ve müesseselerin faaliyete ge~medlği yapılan teftiş· 
lerden anlaşılmaktadır. 

Allkadar makamlar, nziyeti tetkik ederek derhal fabrl· 
kalarda derslere başlanmasını bildirmişlerdir. Bu müessese
lerde ders verecek öğretmenler, vflA.yet maarif mUdUı-tukle· 
rfnden istenecektir. 

Ecnebi ekalliyet okulları öğret
menlerinin kıdem zamları 

Ecnebi ve ekalliyet okullarında vazl!e gbrcn öğretmen
lere kıdernlerlne nazaran, resmi okul kıdem formalitesine gü· 
re zam verileceği evvelce yazılmıştı. Maarif nıUdUrlUğU, okul 
idarelerinin gönderdikleri bUtı;:clcr Uzcrinde yeniden tctkikleı 
yaparak bu bUlcclere öğretmenler için kıdem ıamnır ilAve 
edilmesi esasını kabul etmişler ve lllvc ettirmlşlerdlr. 

Yeui kıdem zamlarının şrklt ve ıam alacak öğretmenleri 
teWlt tfl•e Mt,t;anmıştır. Bir ö""retmenln ınm görcbilme~i lçiıı 
teru, raporlarınıo mUsbct olması thrmc!ır. 7.anı görecek öğ 
uı.aalerln lslmlul yakrnda kendl!Hine bild!rilecektlr. 

Harice yapılacak ihra.cat mile.. 

ı 
tarmm tücca.rJa.ra takaiminf bir. 
likler idare edecektir. Bunun i. 
çin de esas olmak fu.ere birlik. 

dilmiş olan mallarm geri kalan min ettikleri teberro y0t6ou KOD1'&. (Husuaf) ..-
kontenjan müsaadeleri konten • bir milyon liraya yaklaşma\- manın suteyman baeJ •o.
janı bittiği için memlekete ithal tadır. Teberrll husuıunda bir acıklı bfr vaka olmUf•d11.t 
edilentlyen JUzumlu mallar için koJayhk olmak Uzere aynca dam göle düşerek aıaı r 

tere ua olarak bütün tüccarlar 
be.'i muf a ayrılmıştır. Birinci 
sınıf ihracatta en fazla hissesi 
bulunacak mile.ssese ve tüccar. 
1a!r olacaktır. Bu sıra ile ~in.. 
ci smrfa kadar hisse hakkı aza. 

kullanılabilecektir. · Böylelikle teşkil edilen tlll komitenin Vaka şöyle otmufttır: 
gilmrüklerde birikmi§ olan ~ nzlfelerl bu gUnden itibaren Bu köyden Mehmet 

11 

f, raktır. Birinci sınıf. koooera • 
tifler.· birlikler. ve Zirut Ban • 
kası $?ibi stok ve piyasa nizım. 
hğı yapan mue~scselerden mü • 
rekkeptir. 

ıı;iliz mallan memlekete itlııü e. _ mer,kez ve kanJardakf mııı, admda bir genç kör 1'~1 
dilebileoelrtir. 'YaTdım Komitelerine lntlkal dakl gölde ördek avıaJJl(t 

etmiştir. Vatandruşlarm b11 ko- ıı· re çrkar. Göl, kahnNı b 
mltelerc müracaatla tobetTtl· tabakaslyle örtUJrtJUştUf·9 

Bundan başka. kinunuewel 
başından şubat arı sonmı.a ka. 
dar beyannameleri tetıçil edile • 
cek klirin ~ll malların beyanna.. 
melerinc de me?'kezden tahsisat 
verilecektir. İtila! pazart;egi g\L 
nUndenberi mcriycte girmiş bu
lunmaktadır. 

İkinci sınıfı. birinci sınıfm 
yaptığı işleri aynen ifa etmeği 
taahhüt eden mües&"elcr teşkil 
edecektir. 

lerfni yapmalarını rtca ederim. Doğan. daha iyi a\"ı•, 
- için biraz d11.ha ilerıertoC d 

Ticaret Vekili Anka. cln sikletlnc mu](a.,·eillet ~ 
raya döndü yen buz t:ıbakasr 1'1 r~, 

genç. göle ~tışnıu~. buıd 
Ticaret Vdcili Nazmi Topçu. Jarr tla çıkamıyarak MJ11

1 oflu dün ubah taku limited fir. dJkka.tslzllk l'e ilıtı,·attııJ 

Üçüncil sınıfta üç 5ecedenberi 
devamlı surette ihracat :lşlerile 
meşgul olan müeaee8e ve tnccar .. 
lar bulunacaktır. 

ketinde, öğleden sonra da m1nta- lrurban gltnılştlr. • ır 

Bezezyan 11.SeSI• ka ticaret müdlirlüğünı::!e meıgul Geoc!n cesedi anea1' b 
olmu~tur. Vekil akıam üzeri pet. sonra bulunmuı;tuı·. 
rot kumpanyaları dir~ktörJeıini -u--

talebel er I. kabul ederek görüşmüstür. M • J 
Nazmi Topçuofiu · dÜn akpm· anıaa ovasını •e 

Dördüncü aınıf a. da üç sene .. 
den daha az bir zama.ndanberi 
ihracatla. meşgul olanlar ayrıl • 
mılbr. thra.c&ta yeni baelıyan 
tüccar ve müeMeSeler de be!in. 
ci sınıfa aynlmı§lardrr. 

Resmi Liselere imtihan- ~~r~kspresle Ankaraya dönmü~- t:ı:f:"'~~r <:.!mı;:~ın:r~ 
la kabul edilecekler 0

- sonra erimeğc tıaşıayan ~' 

Hariçten yapılacak sipari~ler 
bu beş smıf tüccar ve mUeue. 
leler arasmda birlikler tarafın. 
da.n tabim edilecek ve her lfL 
nıf tüccar ve mileese8e kendisi • 
ne ayrılan miktarda ihracat ya.. 
pacaktır. 

ihtikar komisyonu 

İhtik~r komisyonu bu sabah 
saat 11 de toplanarak muhtelif 
fik~yetlcr üzerinde tetkikler ya. 
pacaktır, 

idari yolsuzluklar ve bütçe 
darlığı dolayıaiyle Jitycdilcn Ba· 
Jnrköy Beıc~an J~esinin lise 
kısmından açiltta kalan tılebeler 
Vefa ve Pertnmyal liselerine ka. 
but edilmektedir. 

Hususi okulların tıliınatname
lcri hükümlerine göre muadeleti 
taadik ediimiyen okulların ta.le· 
beleri resmi lise ve orta okullara 
imtihanla kabul edileceklerdir. 

Beıezyan lisesinin de muade. 
Jeti tasdik edilmediiinden bu o
kullar talebelerinin resmi liselere 
imtihanla kabul edilmeleri alJb
darlara bildirilmiıtir. 

KISA HABERLERi 
Şehirde: ıunbey hattı ııcterltrc batlam1ıtır. 

KUtahyaya lıadar olan kısmın da lk· 
mali kın. bir zamanda blUrllecektlr. * Mllnıı.kale VekA.lcti Karaüenh: 

ve Eıc dtnlzt aabillerindeki mmtaka .. Muıta 1ldnciktnunun llçllneU 
liman nıl•llklerl ıttn Uı; moU:lr in~• gUnü 11aat 6 da ıuıl olar.t.k b&Jlly&n, 
etUnnete karar vermtıtır. kar \"e yağmurla kan~tk. muhtelif 

!stlkametıerdcn, s3nly€'de 20.S - 24.4 * ArnavutköyUnde Amerikan Kol. 
lcj!nln önllndekl voli maballl İllan· metre ısUratle cıı~n rUı:ıA.r •,Yln dör· 

dilnc:U gUntı saat iki buçuğa kadar 
bul mrnta.ka Ilı an relıoJIQl tara:m. 
d t · 1 ti! 1 ti devam etmlJ. bu arada bir çok kıt.vak an cmız c r.ı ~ r. * y 1 • lılıl kt ve meyva atac:ıan devrnmı,. birkaç 

ara an kapa 1 lln sonra bina hasara uframı,tır. tn~anca ve 
Alanyadan hıırcket eden Deııfzyolla. malca zayiat olmamıştır. 
nnın kazazede Tırhan vııpunı Fethi· ..._ •1 11 da t 11 u d 1 t .. , ....- .. ura ı sı ma e m ca e e a. 
yeye Yarmıııtır. Oradnn komur ve ııı ı aliyeti devam ctmtktedir. Etraftaki 
alaCllk, bugün limanımıza doğru yola bataklıkların liurululmumdan dola '1 
ç:k~aktır. . ;) 

dığer !!Pnelerc nazaran sıtma ço'k 

Memlekette: 

,.; ~ellerin tohrlbatına marur: kalan 
8alıkesrr • KUtahya !ıattınm t!mlri 
lfine bUyUk bir hızla devam edilmek· 
trdir Tı\m!rl biten Bıı.tıke~lr - Dur. 

ı 
azalmııtır. 

* Yozgatta kar 50 santimi bulmuı. 
tur. SpQr bölı;eslnin ba~lıanlıtını der· 
uhde etm!~ o!aıı vali Feyııf GGrtl kış 
sporlarına da ehemmiyet nrınekte
dlr. A vcııııc •• kayakçılık n:ıtralthl•· 
n gilnden gUnt c;ofalmalctııı'lır. 

Tramvaydan düştü Manisa o\·nsmı geçr:ıı ~ıı• 
Boyoglunda tstlklal cadde- dnha ~irade bir su I! 

sinde Radona apartrmanında ducıır etmiştir. ıılll 
oturan Al berin oğlu ıı yaşın. O\'a köylerinden )(• JJ" 
da Davit evvelki gUn ölleden ye kö)·U ıu altındadır·tıısıl 
sonra Şişliye gitmek uıere ye derhal Yl\rdım ed 4t 
Tünelden tramvaya blnmlıztJr. Bir iki ev :nkılmış fse j 

v fusca ıarlat yoktur. t"'.ı 
Tramny Ofllmanbeye yaklaşır· Köye verlte~ek erzalt_ ~ 
ken yere atlayan Davlt mubte- ,ıır 
lif yerlerinden yaralanarak reyi mUbayaaya muhilli ı 
haetabaneye kaldmlmr~ur. ıuıl~re mUfettltl ZIY•· ',ı 

Cevat vo malfye medl11 rıl 
dan Nadir EyUpoğlu ı1 
ve caz. sabun, un. se ti 
giyecek ve çorap ve~11,, rak köye HTtetmfşJerı-

Yirmi yıl evvelki Vakıt ................................................. 
%3 hdncllsamıa ttıO 

Adriyatik meıeleai 
Parı. - Yucoılav hU~meU ttaJ. 

ya, BQyük Brlt&nya n Frana tara. 
!mdan .AdrfyaUk meleleai bakluncla 
dermeyan edilen wretl tavtyeye be. 
ntl% cenp Termemı,tır. 

Part.te bulunan ~ 1'roaalılf 
milletin menantnl koııımumı lıtlkfl· 
metten talep etmek o.zere BeJgn.tta 
mltlnğler aktedllırtk tevkalldc he. 
yecıı.nlı te?.ıı bUrat vukubuldu~nu be· 
yan etmlııtlr. 

~ -> 
~ 
<( .... 

Perşembe Cuma 

25 U.Ktn. 26 11.Kln. 

Zilhicce l!j ı •6 Zilhıcce 
r.:a"nı 7 ı l\:ı~ıın &ı 

\'111\ıtlf'r \ ''·Jll ı-:1uııı Ve~wıı lıanl 

Güneşin 7 18 2 03 7 11 % OS 
doAu"ıı 
Otle J% %C 7 11 tı H '7 10 
ikindi 15 Ot 9 4S l~ Ot t 45 
Akpın n ıa ıı oo n n ı~ oo 
\'atG 13 ~ J !5 11 SJ 1 13 
tı..ak ı s:s 12 n ı H ıt ıı 

Otobüs bir ç 
parçaladı 

Dün sabah aut ond• ~ 
ran ca.dde5inde bir ç~ ii 
bir f~kitde ölümüyle tıC f1JI:· 
bir otobü5 kazası o~~~ 

Şoför Alinin idarCSJ1' 
~ - Bcya.ırt otobüsii 
Jıuıla '~erken ant ıut~ 
çıkan Niko ottu Yarıl tıf· 
bir çocukta kat'fll~ 
fren y.apm1JS1 da 9Uf9dt' 
yllrGndm asfalt yo!d• 
dunhmnaia muvaffak ôt" ., 
n mea.Ce r.: oliupn....-...., 
biranda teket"Jekler altF" 
mııtır. _,.fi ., 

Otobüa durduktan _........,_., 
bir meruıra Ue katf'..,...-.,-.j,j 
runin wkerltkl~r al~ 
h&4 bir hale ıcldiii "e bl ~ 
nın nMydant c;ıktJi1 ~~ 
Biranda can wren ~ocı.s~ 
di muhıf arı altını a1~:·· ı il 
hlte fOförü yakalan"11f 11~ 
dmaınumıu1ır "' ,.tnta rtf•' 
kilcatma deı1sa1 bati•"' 



Ursa ovasıoıo 
su · işleri 

Q,.acabeg bog~ azı için 
tle ·ı tile. tı en karar nedir? 
lçılere göre,· d·ı·k ·k· k K·· ··k kil 'l'ııı A ım ı ı ı ı tara : uçu na 

1 Polyond Gölüne değilse bile Kara
i~ bi ~cabeye kadar i§letebilir ! 

· r Çok 
ile g~ete c~ıı ve mal zaııiatı verdiren soıı su taşkınlıkla. 

" Ooğ~11 mı.: Bı~rsa ovasının sıı i§lerinc temas etmiş, Ka. 
· N~Yatııı hcpsuıdcn evvel açılması lüzumu üzcrirnlc dur. 

tmı~ıa 1 ·1. • ·yey;lldatj ~ a anad.ar o1.mı Nafıa Vekaleti lt!armara 
. tenUi/~dt~leritıc da~ı· uzun malıi'!1at t•crerck efkcinıt-

r ttıkte11 ıyor. Aldıgınıız bu malumatı memnmıiyct _ 
e\a!~ 30nra m;;tal ·1.ı: d - · u l "l · · 

1 • '" ct>veı. ~ camızı ıuwe c cccyız. • eıw etın sıt ış. 
ııı YQpıyor a. Marnuıra mrntakası sıı işlerinitı küçük bir 
ar • dıyor ki: 

ııı, .. 
l'aıı a :tnıntak 
01 1lınış \"e h asında ev· ı tehlikeye girmiş bir vaziyet 

'~u aıı. 11u işl al en yapıl· bulunduğundan ve bu vaziye· 
a~1 UrJuk h erı Bursa o- tb Karacabey boğazlle hiç bir 
e~ ldır. B a\•zasuıda bu- alAkası buluıımıyac•ak surette 
~t ı;<:arıa.rın u~sa ovasını ortadan kaldırılması mUmklln 
hat~Yı \el) li>elll başlısı olduğundan alınan tahslsatla
Su811 sıllda lı e 

1 
çay, Susur· ra göre Bursa o\·ası ıslahatı 

bır{luıt ta u unan Ulua- ı>eyderpey yapılarak tauıam-
:t lio~Şerek :' 

1
ve Karade- hı.nınıştır. Son feyezanlar kar

de !ilzı , u arını Kara- şısında o\·adakl su tesisatları· 
tıfzıne ·:sıtasııe Mnr· ııln normal olarak çalışmalarr 

tıa kılmaktadır- da bu noktal nazarın tamamen 
~ıı,'·e Suııurı yerinde olduğunu g östermek· 
'•r 11 au etUd Uk ha nasın. tedlr ... 
~liret lerlnin mcb-

t •ba devrine kadar 
'e~da d: devirlerde her 
tı:Dluını tetkı kler yapı 1-

'la · c raporlar ihzar 
, tıtıda ~nıhuriyetin ilk 
~~~alllaını ursn ornsı için 

6 }\ııur a~an ctUdlerc 
llleıneıcerın taşkınlıl{· 
1Ie l) Uzere Aptal 

a 8 ır ercçavuş köyü 
e fer ka ılometrc tülll n-

a 111 ~Urs~alının acıiması 
are eaa

81 
havzasındaki 

Ot 2Qıllt kurulmuştur. 
h 1 ~ııı.111 92:ı tarihinde 
at· a.ııınışt Utnumı ıslahı
IJ. it. nu ıslahtan 
ertı 
'" ere 

~& l 'abıt ~untaıam bir 
d4lı il lu bır yatak Yer· 
~u retle su baskın· 

lla.t .ıınıak 
(),. lklı\1 
t;ııırı llUarı kurutmalC. 
b 

1
ecek lama ihtiyacını 
baret 

8~Yu tedarik et-
~ te Ulunmuştur. 

tııın 
ııa bUtuen aşa~ı Nilll fer 
, ~)' 1111 n Niıurer dere
~klı1q:h edil nıiş, ova
atıııda r kurutulmuş 

, e<1111111 bit toprak ha· 
rıD1lıı 11 6t1r. Bursa ova

ediJen hutun IJu işler 
oı~1•ını Paraııııı yeküuu 
ta\tı ı 1: 1~h~tııı hitamı 
t b llılı:ıen "33., tarihine 
~~~1 ~ 181 ... 200.000 lira 

ııı başla ll'I ıslahat ta ıı 3 6 

11' errn~ıp ~39 senesin
l ra har ş 'e tahminen 

0\1111 caııınak sureti· a.. ı itin . 
ı" 2.750 şımdiye ka· 

ı b "· 13u .o.oo lira sar-
ı U~u ı. Işın esaslı kı-a 11. su · b ti flıada ışı eri slynse-

rıı1111 n e,·,·eı tama· 
\ ş bulunmakta 
~ 
~~ o,•flı 

4 ~ltıı ~ın Islahı 
ltıtı lr iştir · 
~llr bu k 

4 t'"'arıın ısrnı hepsinden 
~41~1et Da.rovası için har

bıblitu Yo~sının beş mil-
4 ~tı bedıyo undaki ifade· 

llıı~ ahı8 r demektir. 
ı 'ıı. ita .. , u~artedilen pa· 
~, Zabat erinde olma-

4 a ın K ı 1,ı ~nıa. 1 • aracabey 
tıtı 'h lşı 111 61 nden Bursa 

t'ı.) a dair n ncı hesap ile 
"-a 0tuı 018n tararta-'41 ()" • 
'tı asın 

ı~ le e""eı ı~ ıslahı na baş· 
lı~l!:lzıennı ar~eabey Bo· 

--~-,..,.~,,., tı Uıu esı lı\zım ge. 
ı' "e lar :ın n uzadıya ve 
'ta. 0"aı:ı arlfetııe etüd 

ıı~, 11"1<la. ın bittiği Yerle 

Jiarııcııhcy Bo~nzını Ac.;nıa '! 

''Susurluk banasına gelin
ce: son defa bu hayzada baş· 
!ayan cttldlcrin tarihi bllyUk 
su işleri siyasetinin başlangıcı 
bulunan 936 senesi nihııyetine 
tcsaclllf etmektedir. Karaca· 
bey boğazrnın Susurluk ovası
nm sularıbı doğrudan doğru
ya boşaltmada t'ı.mil bulunma
sı clolayıslylc bu boğazın ıslah 
işlerindeki rnziyeti burada da
ha hususi olarak tetkik edil
miştir. 

Karacabey Boğazı 25 kilo
metre tfllünde vasatı genişliği 
150 metre olup bazı kısımla
rmda daha geniş ve bazı kı
sımlarında daha dardır. MUte-
auıvvU taban rakımı ola n bu 
-Ooğazın ııilıa}'etiııda tab; n ra· 
kuliı z.g Hantt~fııı. Taban· 
\•azlyeti bu şekilde olan bir 
bogazdan o\·aya dİ1şen suların 
hepsini birden gcc;lrmek için 
b tabanda bUyUk bir ameliyat 
yapılmasına imkAn olmadığın· 
dan boğazı genişletmekten 

başka care yoktur. Bu halele 
esasen taban meyli hemen he· 
men sıfır olan hu boğazın gı:ı· 

nişliğlııi arttırmak ve büttik 
bir arz vermek YO bunun neti· 
cesi olarak da boğazda milyon
larca metre mikı\bı hafriyat 
yapmak \C bu hafriyat bedeli
ni de ovaya sarfedilen bedele 
yakın bir bedelle ödemek iea· 
bede<'cktl. Bu kadar rnaı;raf 

nazarı IUIJare almsa bile bu su· 
retle boğaza ~erilen geniş mak· 
ta .>azın su sarfiyatı azaldığı 
zaman bu maktaın içinde mu
ayyen irtifada bir suyun tutul · 
masıııa mani olacak \'C seyrU· 
sefer meselesini de miişkUUl.ta 
sokacak ve belki de imkAnsız 
bırakacaktı. Böyle gayri mü
sait bir vaziyette olan boğaz 
meselesini daha lktısadt şekil
de Ye Susurluk ıslah manzu
mcslle alAkalı olacak tarzrta 
hal !Çin şu esas kabul edil· 
miştlr: 

Mevcut gölJeri zaten labia. 
Un halen yapmakta olduğu 

lddihnr hazinesi şeklinde kul-
1 ıımak yani bunların etrafını 
seddC'yleylp lSıılerlnl yapılacak 
imaldt ile kapatarak fryezan 
sularını buralarda tevkif et· 
m 0 k geriye kalacak olan Su
surluk deresinin sularına göre 
boğazı ıslah ederek gayet az 
bir ameliyat ile bu boğazı aç
mak ve feyezaıılann hitamın
dan sonra göllerde biriken su· 
ları tedrici olarak boşaltmak. 't l111~11hrt •so kilometre 

'~ a hu1 ° metre te· Devamı · ve bizim düh!' ar0"an 1:nduğu tasblt 
,} t '8111<1 ıslahı ile bu 

.. . 
şuncemız yarın 
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1 E?fi1!fi1!1,::tl·l!41'" ~ :11 fü ~.acar _ü~aret 
Bo luktaki M .. f 'k, d . heyeı ı şehrımızde 

Ş h il utte f ter enzz· Bugün Ankaraya gide-
m8Ç u er l k . rek hükumetle temas 

keşfolunabilecek lere ııii. im HükUmot~~~~~~maı ve mü. 

Yirmi tondan ağır bir 
teleskop i~al edildi 
1914 - 1918 umumi harbi dün

yayı ateş yağmuru altında bulun
durduğu bir sıra Amerikanın 
"Mount Wilson" rasathanesinde 
dünyanın en büyiik teleskobu ye. 
.cine yerleştirilmişti ... 

Bu teleskoptaki adesenin kut . 
ru iki buçuk metre tutuyordu. 

Almanyanın bütün Avrupayı 
ateşe veren ikind bir umumi harp 
açmış olduğu bu aylar zarfında 
da meçhur "Mount Wilson" te. 
leskobunun iki misli büyüklüğün
de olan yeni bir teleskop "Mont . 
Palomar" rasathanesine kondu. 

Meçhulü Araştırmak 

Bu muazzam teleskobu imale 
muvaffak olan Edwin Hubl yeni · 
makine ile heyet ilmini aUika. · 
dar eden birçok meçhullere cevap 
verecektir. Fakat boşluktaki meç 
huller o kadar çoktur ki : küçük 
dünyamıza (900.000) ışık senesi 
mesafede bulunan nebülözler, 
mutad mevkilerinden kaçmakta 
mıdırlar? 

Namütenahi demek adetine 
malik olduğumuz boşluk Aynş. 
taynın iddia ettiği gibi bir kavis 
şeklinde midir? 

Görülen nebülözlerden sonra 
bir duvar mı gelmektedir? Yoksa 
boşlukta daha geniş, bildiğimız 
sistemlerden daha başka meçhul 
alenıler var mıdır? 

FJ:iwin Hubl bu mühim mese. 
leleri halletmek ve dünyanın bil
mediğimizden daha başka bir şe
kilde olup olmadığını anlamak ve 
anlatmak emelindedir. 

Mount Vilson rasathanesin-c 
2:5 metre genişliğindeki teleskop 
y~rleştirildikten sonra artık he. 
yet keşiflerinin hudutlanmış oL 
duğu zannediliyordu. 

Fakat ilim, beşeri kuvvetin 
müsaade ettiği nisbette hu:lut ta. 
nımama1Cfa0ır. Niteki m E dwin 
Hubl insan zelCaaına, inaan ICud
retine hudut olmadığını meydana 
koymuştur. Araştırmalarının en· 
teresan neticeler vereceği muhak
kaktır. 

Bir alimin bu sekilde tecrübe. 
]ere girişmiş olduğu haberini alan 
meşhur milyarder Rokfeller, alL 
min emrine derhal bir milyon 
dolar vermiş ve böylece her türlü 
maddi düşünceden uzak olarak 
çalışmasını temin etmiştir. 

Edwin Hubl'in meşhur teles
kobunun ağırlığı yirmi tondur. 
Parcalar halinde Pesadanoya nak
ledilmiş ve Palomar rasathan-csi. 
ne yerleştirilmesi işine başlan. 
mıştır. Birkaç haftaya kadar a. 
Iim meçhulleri yeniden tetkike 
koyulacaktır. 

Bundan maada Jorj Mak Koley 
isminde bir mühendis ele aynı ga
yeye erişmek için, aleW:le cam
dan üç kere az genişleme kuvve. 
tine malik bir cam üzerinde tec. 
rübeler yapmaktadır. 

Bu şekilde. çok yakın bir ma. 
zide. yani kalıpların en yüksek 
hararet derecesine tahammül. :
de bilecekleri bir zamanda diğer 
bütün kardeşlerini gölgede bıra
kacak olan on metre kutrunda te. 
leskoplar yapmak mümkün ola· 
caktır. 

O zaman her halde meçhulden 
birçok varlıkların çıkacağı mu. 
hakkaktır. 

Nurullah Sümer yeni 
vazifesinden affini 

istedi 

Ankara, 24 (Hususi) - Sümer 
Bank umum müdürlüğünden ı:e
kilı:likten sonra yüksek mürakabe 
heyeti azalığına tayin edilen Nıı . 
rullah Sümer, yeni vazifesinden 
de affolunmasını hükumetten ri· 
ca etmiştir. 

lngiltere ha rp başlayalıberi 35 şer bin tonluk 
beş zırhlı suya indirdi 

Halen 40 bin tonluk 4 zırhh 
daha yapı .ıyor 

1939 senesi içinde İngiltere 5 
tane 35 bin tonluk harp gemisi 
denize intlirmiştir. Bunların ta
şıdıkları topların mecmuu elli ta
ne 35,6 lıktır. İngiltere hükumeti 
aynı zamanda 1939 senesi zarfın-

destroyer ve harbe başladığı gün
kü mevcudunun yarısına inmiş o. 
lan denizaltı gemilerinden mil· 
rekkeptir. 

Fransanın Vaziyeti 

da tda dört tane kırk bin tonluk Unutmıyalım ki diğer taraftan 
gemi tezgaha koymuştur. Bu ge- Fransız tezgahları halen dört ta. 
miler 40.6 lık toplarla mücehhez ne 35 bin tonluk gemi insa et· 
olacaklardır. mektedirler. Bunlar Rişliyö. Jan 

İngiltere hükümeti mümessil. _ Bart, Klemanso ve Gas!conya'
leri Büyük Brltanya deniz silah- dır. 

Jarın1 arttırmakta olduğunu de- Bu rakamlar müttefiklerin her 
falarca söylemişlerdir. Bugün ise zaman için denizlere hakim oldu. 
elimize müsbet rakamlar verilmiş ğunu ve Almanyanın denizden 
oluyor, yapılan ablukayı asla kıramıra-

Bef Tane 35 Bin Tonluk cağını göstermektedi:-. 
İngiltere hükumeti deniz kuv· J -------------

vetlerini arttırmak ihtiyacını 
duyduktan sonra 1937 senesinde 
İki tane otuz beş bin tonluk zırh. 
lıyı tezgaha koymuş ve bunların 
1 Kanunusani 1940 tarihinde in· 

Koordinasyon 
(Baş tara/ı ı incide) 

şa edilmiş olacağını bildirmişti. muhtelif çarkları ve iletlcr-i ara
Fa kat bu umuma ilan olunan bir 11n daki bu irtibat, yahut bir in. 
haberdi. Aynı sene zarfında 5 san vücudunu le§kİI eden muhte. 
Mayısta İngiltere hüklımeti Du. lif uzuvlar arasında bu münase
ke of York, 1 Haziran:la , Beatty, 
ve nihayet 20 Temmuzda ]elline betler bozulduğu gün koor dinas-
isimli 35 bin tonluk gemileri de yon vazifesi de haleldar olmut 0 • 

tezgaha koymuş, fakat bunlar i- lur. O saat artık i~ yaramaz; in. 
lan olunmamıştı.. san vücudu hastalanır. 

1939 da Be! Tane 35 Bin T onl uk Hl'lkikat halde bir hükumet i. 
D enize indirildi 

King Jorj V. ve Prince of Va. 
çinde başvekilin belli batlı vazi· 

les isimli ilk iki otuz beş bin ton- fesi devlete ait işleri doğru yol
luk harp gemisi 21 Şubat ve 3 da yürütmek için muhtelif veki· 
Mayıs 1939 tarihlerinde suya in. Jetler arasında kocC"dinasyon ro. 
dirilmiş idiler. lünü ifa etmektir. 

Şimdi İngiliz amira!liği .~uha· Şu halde milli korunma kanu. 
samatın batlamı' oldugu gunden. nunun tayin ettii i fevkalade hal-
bcri diğer Uç 35 bin tonluk zırh- I . . . w 

ı d d · · d ' ·ıd· - · · b'I • erde yıne basvekılın ba!kanlı1rı 
ının a emze ın ırır ıgını ı • 1 da k·k··ı 

dirmektedir. Bunlardan Duke of a trn tete '! edecek olan 
York ımh1ısı 16 Ey lillde, diğer koo~dinasyon h~yetinin vazife~i 
il<ısi mütareleenin unei aevriyeıi vekaletlerde.n b~r. k~smı ar~s?1da 
olan ı 1 Teııinisanldc indirilıriiş- da ha ııkı bır d111phn dahıhnde 
}erdir. bir it birliği yaratmak demektir. 

Böylece İngiliz donanmasına Bütün bu izahatı vermekten 
her biri on tane 35,6 !ık topu ha. mekaadımız, aslı fransızca olan 

fı~d~e~~~~cil ~~t b~~~fs~ n::~rl~~ bir kelimenin koordinasyon ~k-
lrnde türkçemize r esmen girmedi'..,.,; 1 · oluyor. 

Bu müthiş harp vasıtalarının sindeki lüzum ve zarureti anlat. 
karakteristikleri hakkında ince· mak içindir; vakıa dilimizde a. 
den inceye izahat vermcğe giriş. henk, nizam, ayar, vahdet gibi 
mezden evvel derhal şuna işaret koordinasyon mefhumu ile · alR· 
edelim ki bu gemilerin 35,6 Jık kalı kelimeler vardır; fakat bun. 
toplarının att~kları mermilerin a- fardan hiç bir i onun yerini tuta· 
ğırlığı 707 kilogramdır. Bir nok. maz. Onun için harp, rahut harp 
taya daha temas edelim: Gemile· tehlikesi karşısında milli müdafaa 
rin zırhları dört yüz milimetre. ve milli ikh sat noktasından dev. 
dir. lct teşkilatının muhtelif parçala,· ı 

H ali ln§adaki Gemiler arasında verimli bir çalıtma sis. 
Bu beş tane 35 bin tonluk harp temi yaı:l'lacak bir i :tbirliği vüeu· 

gemisi gözümüze ne kadar aza- da gctirmcğe koordinasyon di
metli görüniirlcrse görünsünler yoruz. 
muhakkak ki hali inşada olan 4 ASIM US 

zakerelcıdc bulunmak üzere beş 
k!şilik bir Macar ticaret heyeti 
Semplon cks~resiyle şehrimize 

.gelmiştir. Doğruca Parkotele gi
den heyet, Macar merkez banka. 
sı müdürü ve eski başveki ·aile. 
sinden Kont Beth!en, ziraat ne. 
:zareti müşaviri Mudroy. ticaret 
nezareti umumi Htibi Ke§erin, 
orta Avrupa takas şirketi erka
nından D. Çiki ve Barnadan mü. 
rekkeptir. 

Matlar ofisi umumi katibi Ba
torfi de yarın gelerek heyete ilti. 
hak edecektir. Heyet azasından 
Çiki evvelce Ankarada uzun müd. 
det ziraat vekaletinde mütehassıı 
olarak çalışmış. memleketimizi 
çok iyi tanıyan bir Türk dostu
dur. 

Öğr(.rldiğimize göre, heyet bu
gün Ankaraya giderek iki mem
leketin iktısadi münasebetlerini 
çok ehemmiyetli surette arttır. 

mak üzere derhal hükumetimizle 
temaslara baslıyacaktır. Macaris. 
tanla aramızda mübadele edile· 
cek eşya miktar ve cin~leri bu 
mü:zkerelerde, Avrupanrn yeni 
vaziyeti gözönünde tutularak 
mümkün olduğu kadar çoğaltıla
cak, bilhassa takas esası üzerin
de yeni bir anlaşma teminine ça .. 
lışılacaktır. 

Denizaltı harbı 
şiddetlendi 

(Baş tarafı 1 incid.e) 
Bu haberi veren saIAhl)'et

tlı.r Fransız deniz maha!illnde 
bcrnn olunduğuna göre, bu ta
arruzlardan birini Fransız To 
diğerini de lngiliz harp gemi· 
le ri yapmışlardır. 

Hir İngiliz Tvrpi<W.u 
Jlatırıldı 

I ..ond ra. 2 -& (A.A.) - Arnl· 
rallık makamı tarafından zayi 
olduğu bildirilen H75 tonluk 
_gxmouth ismindeki torpido 
muhribi 175 zabit ve bahriye
liden mürekkep olan biltUn 
mµrettebatlyle batmıljtır. Muh
rlt> 4,5 pusluk beş top ve daha 
kUçllk pusluk altı topla mu. 
cehhczdi. 36 mil stiratinde idi. 

Harbin haşlangıcındanberl 
lı;ıtan diğer İngiliz muhripler! 
şunlardır: 

Duchcss, 
Gypsy, 
Blanche. 
Grenvllle, 

130 ölU 
31 ölU 

2 tHU 
8 ölU 

i5 yaralı 
Jllr Xornı·~ ,·aııuru da battı 
Oslo, 2 1 ( A.A.) - Hauge· 

sund limanına bağlI • bin ton
lıık S:rdfold vapuru 1skocya 
sahilleri açığında bir mayna 
carılarak veya torpillenerek 
batmıştır. MUrettcbatıııdan 19 
kişi diğer bir .Nor\'eç yapuru 
tarafından kurtarılmıştır. Beş 
kişi kaybolmuştur. 

tane 40 bin tonluk zırhlı yanın. 
da pek ufak kalacaklardır. ingi· 
liz donanmasını fevkalfitle kuv. 
vetlendirecek olan bu dört gemi
nin taşıyacakları toplar 40,6 ka. 
librelik olacaklardır. Bu topların 
atacakları mermilerin ağırlıkları 
12 l ~ kilogramdır. 

Görüp düşündükçe 

Almanyanın Multllbil V aziyeti 
İngiltere imparatorluğunun 

deniz kuvvetlerine verdiği bu e· 
hemmiyet, Almanyanın gayretiy. 
le tehlikeye düşürülecek şekilde 
değildir. Çünkü Almanya 1939 
senesi zarfında ancak iki tane 35 
bin tonluk zırhlı denize indirmiş
tir. Bunlar Bismark ile Tirpitz 
dir. Bundan maa:ta halen tezgah 
ta bulunan diğer iki :zırhlının i 
simleri şimdilik "H'' ile "1'' harf 
]erinden mürekkeptir. 

Almanya bütün propa~andası 
na rağmen bugün ileni?.lerde ha· 
kimiyet tesis edecek vaziyette de. 
ği.ldir. Cünkü Almanyanın bu!!Ü'l 
e!ınde bulunan deniz kuvvetleri 
iki tane 35 bin tonluk harp hattı 
J!emisi, iki tane cep kruvazörü, 
altı tane kruvazör. virmi iki t"ne 

Mantık nerede, ölçü hani ? 
Hant, yine .knı·aı·ılı. \'ılıhrmı yüklü b ulutlar, "Balkan ,. 

ların nrılıı11 la beli riyor gihhllr. 
Uiırt n.r<lnnl><wi yn ı·alı halkaların ı kalı şu , kah bu ceılhe

dl• nc.;a kapn~ ıt ıh•lwkncn harp cıına\ arı, bir kere de şimalden 
ı-urkııı ('Cll!ı hıı ııa ılo;•rıı hnınlere kalkıstı 
' Hıınıın s iyasi s~beplel'i, a~kcı·i ga)~el~ri nedir'." Falcıh~a 
knl k ı•:mııık llf'3·c yarar'! l ':ii ihtisas sahiplcıinc bırakalım. Ger
çi aı·tık ya l nız ı;:ccclcr ıkj;:il, "iiıı l cr, h nttA .. aatıcr bile gebe. 
H i\lliseh•rin hcı;oi, oıııı birden doğuyor·. 

"Slpeı.,, in "sllıilı •• ıı ii!ıtii ıı lii~ii, t• ıı ı;ok kaıı dükülcceğini 
ıınıd ııj:tııııı ıı :t. J:<'c.;i t h• ı·e ıss ı.c ı;ci ll criıı !'!C!islzll~ini \·erdi. ''Majino,, 
ile "ZiiH•·iıl .. , hlrhlı-lcıfoe lıt• l yo,.talarlR Jrİİz kırıııı• duruyor. l kl
.sl ıı i n ıle n rkıı .. 1 11t lı• hln•r l ıısn n tleııl:t.I, hirtr siinftü ,·e gülle 
m nh";'crl ' ar. Fı r knlıır· orıulıı ıı orn)'n t ll':'llll)"Or, a.ğır toplar , bin 
zuhııu• ll p ..- ı kar ı '41ıkları teprılı•n kalıh rı larnk, başka cephele• 
ı·ln hn";'ka t P pr l l'ı·iıı<.• 3·eı·le";'t i rfliyor. "Oparlıi)r., le r , IAf ya;ylım
lıtrı, pn la ,· ı·n ıııl .. ketlcı·i pii .. kii ı·ii3· or. Sık sık insanda bir sahne 
trajedisi, hiı· ;:-nk tt tesiri hırı\ kan ı;oeylcr Jı:Örü l mektc. 

tk lye hülii ıu•ıı iıı .. ırn lık , iki zı t tla\'adıı hlrbirhıdcn a labil-
diğine a.rrı . Bh·I ~lnkya,·el gibi: 

t"lla bru1 a hic bir mu-
tte~e"eıc: tlleınışur. Yani ·-·-· 
:ıeıı t auau~~niz tesiriyle 1 
, te\ e>'eıa Uk havzasın-

Kısaca: _. .. __..._._..._. ..... _ ....... _ ........... -.. -··----··-··········-···· 
- H«'r ~<')' m iihah. HnttA kadın \ 'e çocuk katilliği bile! 
rn,·or. Ot<'kl : 
- Biz, i ıısanlı~ın yiiziinii kızartacnk şeyler yaııaına) ız! 
Jlii knı iin ii \ 'eriyor. 

~ llt, ~elt llların tesirlle 
t "a il "e en YUksek ka. 
t ~~it a:;rı tepmelerin 
~ııı, eıteaınsa ovasındaki 
~'~ı IJlı.lı:a e aksi tesir 
\ ~ o.,adan Yoktur. 
ı'etı ~'ll'ıen derelerin ya. 
'• ~lnd dolmuş ve 
-lıa ~Uııuı e birtakım ba

cle 11 h gelerek ova 
1 hı durumları 

Tramvay ücretlerinde yapılacak değişiklik 
Tramvay ücretleri üzerinde belediyenin bir 

ıdefi~iklik yapacağı haber veriliyor. Birinc;i mın. 
taka biletlerinden bir kısım tenzilat yapılarak 
ikinci mınta.ka biletlerine eklenecekmiş. 

Bundan halkın lehine nasıl bir kar çıkaca
ğın.ı kestiremedik. Beled iye, şehrin nakil işi 
kendisine geçtikten sonra hiç bir yenilik yap-

ma_~ış~ır; ~e bu yapaca.ğı iş de. hakikatte bir iş 
degıldır. Bız. beledıyenın bu ~.ekil değişli to
kuşlu bir tenzilat yapmasını değil, tramvay ara. 
balarından ikinci mevki olanları bir nisbet da. 
hilinde fazlalaştırarak fakir İstanbul halkına 
yardım etmesini bekleriz. 

- '--·-----••••-• ... W•••M-•••--••••••-M•••••--

sırıı·ın altında kırk d cre<•cli "oA-uklnr, suyu , yeri, ha,·a)·ı, 
ırma{tı, ıl«'nizl cl on<bırılıı. Ya l nız ''lhtirnı;; .. ın yanardağlarma 
el s iirf'miyo ı•. O nun ba~ı hfılA kan \"f' at<'':' lı:iııde. J{l\ ılcım !!or
gıı<:larirlc par par ~·anıyorlar \ e kutuptan kutpa her taraftan 
ıti;rii ıı ii3·orlnr. 

Ha ııiyn ~iiriiııf'n k ii.r <' kı lanız istemczdl'.'. .\kıl iı:in )Ol 
hircl i '! Hh ·n)·Nler mııht<'lif ol"a ela mak,..ııt tck,11'." ~lant ık ne· 
reeli''.' Ol<:ii h a ni '.' Gallhn zelzele yalnız blz<I<' def; il. H e r rer 
ı-;ınsıhyor. 

A c·aha yarınkl1«'ı', hu araıı sa<:ın ı na<ıı l ı;iiziip, ne ile tara· 
rııı·aklar '! Be n, e n ı.;ok İ':itC bunu merak cdİ)'Orunı. 

H AKKI SÜHA GEZGt S 
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1 1 1 Yorgana sarıJmjş, 16 yaş•nda 
çıplak bir kız cesedi bulundu 

Sinek 
44 -

Baş parmak 
Çok uzun olan tırnakların r~n. 

"l de mavim.si ise bu takdirde 
~cv.roun kan -eevelam sistemi. 
nin zayıf olduğunn v.c bu sebep. 
le vilcudwıun bir kat daha has. 
talığa müstait bulunduğuna hük 
metmek lazımdır. 

KISA TIRNAKLAR 

Kısa tırnaklar kalp hastalık. 
la nna karşr olan istidada işa. 
ret ederler. Bilhassa tırnak dip. 
le-rindeki beyaz çok küçük ve. 
ya hiç ise bu istidat bir kat da. 
ha artmış demektir. 
Yassı ve kaidesinde -ete sap. 

lanmış olan tırnaklar mevzuun 
sinirlerinin pek 7.ayıf olduğunu 
ı:;osterir. Eğer aynı zamanda bu 
trrnalar üzerinde ufki hatlar da 
bulunursa bu takdirde asap za. 
afm.dan mütevellit tehlike bir 
kat daha artmış demektir. 

Tırnak üzerinde derin bir iz 
bulunması cümlei asabiyenin )'a. 
km bir zamanda ciddi bir has.. 
talık tehlikesi ile Ç8.Ql1Şllllfi ol. 
du~una <k'tfılct ı.>der. ~a 
bab.seOOcıeğimiz kaide vasrt.asile 
bu tehlikenin ne zaman geçi§t.i.. 
rilmii olduğunu bulabilmek 
mümkündür. 

Bir tırnak dokuz ay 7.azfmda. 
:tamamen tck.fı.mül \"e in.ki§af .c.. 
debilmektedir. Bu vaziyete göre 
tırnağı mult..elii dokuz Jamna a. 
Yırarnk hasu.iık tchJikesinm ta. 
r ihini bula.biliriz. 
Eğer bu derin hat tıro.~ın dış 

kenarında jfe bu takdirde has. 
talık dokuz ay evvel :ıtlaWmış 
dcmol-tir. Eğer tam tırnağın or
tasmda. ise bu ta'kdirde dôrt ve. 
va be~ a.y evvel g~rilmiş. 
kaidesinde, yati dibinde ise bir 
ay kadar evvel atlatılım& ac .. 
n:ektir. Tabii bu tarihler bir de .. 
receyc kadar ta:hmfoidir. Beş 
gün yulian, on c::iin aşağı hesap 
<>tmelt doğru olur. Tırnak ~
rindeki beyaz i~arctler umumi 
zafiyet işaretleridir. Sinek tü .. 
kürmüş gım trma.klar ise, Sinir. 
tefin ik f~ vaziyette odu -
ffunu g&terir. 
UZUN VE DAR TIRNAKLAR 

Çok aar olan tırna.klar amu. 
dııfikarinin ~k zayıf o!d~ 
~öster.irler. Bımaa.n marula. (lğer 
bu tnıaklar pek ince l'C kaba. 
rılt (tiombe)' olursa bu takdirde 
çoli zayıf bir bünyeyi ve belke. 
miğinin şeklinin suiiteşckkülünü 
işaret eder. 

YASSI TmNAKLAR 
Çok yassr olan tırnaklar bir 

felç fel8.ketini haber verirler~ 
Bilhassa bunlann bir kabule §ek. 
Jinde bulunmaları ve kaideleri_ 
nin (diplerinin) ince, sivri olu. 
ı,u J>u tehlikeyi kuvvetlendirir. 
l<~r tırnakların dibinde beyaz 
voksa ve renkleri beyaz ''eya. 
maviv kaçıyorsa felaketi dôb'u .. 
racak olan hastalığın fevkalade 
ilerlemiş olmasına hükmetmek 
ıazmıcirr. 
'rlRNAKLARL~ DlBTh"l)EKlt 

BEYAZLAR 
Tırnak diplerindeki beyazların 

geniş oluşu daima kalp kuwcti. 
ne ve kan cevclarunm mükemmel 
olduğuna işarettir. Ancak bun. 
Jarın anormal olarak geniş bu. 
Junmalan tansivon yüksekliğine 
na.brzJıı.rm sUratle atmasına, ya. 
ui ikanın çok büyük bir süratle 

cevelan etmekte olduğuna delalet 
eder ki 'bu da damarların, kal. 
bin ve beynin birdenbire bozulu. 
vermesi, harap olmas'ı tehlike. 
si ne İ§aret eder. 

Beyazlann küçük olması bu _ 
ııun aksini ifade eden bir isareL 
tir. Bu takdirde cevelanı demin 
k~vvet.siz olduğuna kalp ve bey. 
nın zafiyetine hükmetmek la • 
zımdır. 

Ölüm yaklaştığı zaman evveli 
tıma.klann bevaiları mor bir 
renk almaıfo bıişıarlar. Bilahara 
bütün tınıak cvvelfi mavi ve son. 
ra da. siyah olur. 

(Daluı var J 

Yeni ithalat e yaları 
geldi 

İtalyan vapurları ile 1ttılya
dan muhtelif ithaltı.t cşynsı 
gelmese bar-;lamıştır. Dun cı
ta di Bari vnpurlyle milhim 
miktar.da otomobil ic ,.e dış 
ltlstiğl, elektrik mnlzcmesi, 
tıbbi Ye klmyevt ecza, yUnlll 
C'Şyn ve yUnlU mrnsucnt gel· 
mlştir. 

Romanya bandıralr Trnn fi· 
,·anya. vapuru parafin, çuval, 
t?.vanctya lslmll Rus vapuru da 
!-:oHat Damouyiık g-C'tirJTiişler· 
!.:. 

Paristc çok feci bir .cinayet 
olmus, ilk defa olarak gecele . 
yin evinden dı arnln kalabil -
mek müsaadı:s:ııi alan on beş 
yaşlarında bir gen{; :kız boğaz. 
lanmak surctile öldürühnüştiir. 

Fakat gece yarısına kadar dön. 
mciliğini t!'Örilnce zabrt:aya mü. 
racaat ettik. Bire zavallı kızı. 
mızın ölüsünü gösterdiler .. 

HADİSE ~"EDlR? 
Dolmabahçe 

Bundan sonra yolculukları ga_ 
yet a.ğrr ve yeknesak gcçmcğe 
başladı. Küçük :vapur pek hızlı 
gitmiyor, bundan başka cenup 
rüzgarları <da seyrine karşı ge. 
liyorlardı. Yolculukları sırasın.. 
da hiç bir mühim hadise vuku 

Vakanın öğrenilmesi garip 
bir tesadüf eseri olmu tur. 
Saint Oncn cndd~inde bir eve 
misafireten giden bir adam nk.. 
şanım sa.at sekizinde bir kapı 
önünde büyücek bir bohça göı·_ 
müş, bunun unutulmuş küçük bir 

1 d 
bulmamıştı. 

Derhal root-ga kaldırılmış o. s a yumu Hedeflerine yaklaşıyorJı;r. ~e 
lnn ocsedin otopsisi yapılmış ve yaklaştıkça .korsan gem.ısınm 
ölümün boğazlanma neticesi ol. , . , . mürettebatında gittikçe artan 
duğu meydana çıkmıştır. Mak. U~den ferhiyesı Uene..I Dı- ı bir asabiyet göze çarpıyordu. 
tul boğazı sıkılmak -suret.ile öl. rektörl UğU lstanbul Dölgeal Afrika sahillerine yaklaşmış 
dürülmüştür. Bu vaziyete göre tarafından Dolmabahçedc Has oldukları bir sn-ada kendi gemi. 
cinayet kimin tarafından ve ne ahırların bulunduğu mahalde Icrinden daima ağır tonajda di. 
maksatla yapılmıştır. yaptırılacak olan Stadyum ;pro· ğer bir :vapurun da aynı yolu denk olduğuna hükmederek 

~cçmiş. fakat avdette yani gece 
yar.ısından sonra bohçrı a~'1lı 
verele görünce merak etmiş, o. 
radan geçen bir yolcu ile birlik. 
tc bunu açınca tahminen on al. 
tı yaşlarında ve üzerinde valnız 
nembe renkte iock1i bir gömlek 
bulunan bir genç kız c.:escdilc 
karmlaşnuştır. Derhal zabıta L 
ı:ıe elkoymuş. ilk olarak ktzJD 
hüviyetini tesbite çalışmışt.lr. 

Zabıtanın tahminlerine göre je ve fenni evrakı Natln Vekfı.· takip. etmekte olduğunu gördü. 
e-enç kız ya evvelce s&leştiği letincc tasdik edllerek şehri- ler. 
bir kimse ile. vahut tesadüfen mlzc gelmiştir. Gemiler yckdiğerlerine işaret. 
o gün arkadaşw olda~u bir genç IJinanın tahmin edilen fiya.. ler Yerdiler. Kont Serizol kendi 
ıle bir köşeye sürüklenmiş, bi. tı, Bemlr ,·-e teııisat hariç. 755 gemisinin Cenubi Afrikaya git. 
l.1ha.ra öldürülmüştür. Aneak nıekte olan bir lngiliz gemisi ol. 
katı·ıın· anormal olması iht:ı4 ...... 11· bin liradır. lnonatıı Jüzunıu o- d - bild' . ti d·- • 

mu lnn betonarme demiri bölge ugunu ırmı,ş • ıger gc.m.ı.. 
kuvvetlidir. ~rafrndan rnUteahhiöc verile· der. den Senegarc ,gitmekte o. 

Ceset b3r yo~ana sanlı ola • •ektir lan bir 'Fransız ı;emisi oldukları 
rak b~unmuştur. Y.or~an müs. c Keş.iftc -0cnebi mem1e'ket cevabı geldi. 
t:ını~ldır. Fakat ~ar!'jafı kıymet.. men<>eli :in nat mıılzemer!fnae Bir müddet sonra iki gemi 

lLK DEFA n hır !kumastandrr. • v 9 yckdfğerlerini ~özden kaybet • 
Polis katili bulabilmek için ılerlde hl\s.ıJ olacak tereUuter· tiler .. Sis aralarına gi:nni§ti. 

Kızın ismi Mndlen Loney'dir. g-enç kmn Ur..erinden Gıkanlmış ı de .:nav.nrı ıUbare nlınmlştır. Fakat nı sonra müthiş bir gü • 
Vaka gecesinden bir gün evvel ofan elbiselerini ara.maktadır. Jnşaat 2G 1.kinciJı:lrnundan .i- ıneş sisi dağıtınca iki gemi lbiri. 
gceeyi ihala.smda geçirmek üze.. Henüz SUGlu hakkında bir ip tLbare.n 4G gliıı müddeti~ iha- birfoe o kadar yaklaşmış gö • 
re müsaade alarak evinden çık. ucu clde edilmiş deiildir. leye çıknrılacak. 19H Ae.nnsl rünaü ki Kont Serizol: 
mıştır. Maktulün ailesi a.:laya. sonbaharında tamamlanmış o- - Garip gemi doğrusu .. 
rak Yake.vı şöule anlatıyor: ı ,,.. . Demekten kendini alamadı. Ve 

;; J - ALEMDAR sı·nema ... "'ında acıı.ruLiı. - Geçen cumartesi saat altı. :-o 
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ondan sonra bu meçhul geminin 
ya doj!ru Madlen evden çıktı. Stadyum 70 X 105 cbudmda seyrini dikkatle takip etmt-ğe 
1lk defa o geceyi evinden dışa. K 00 A k bir futbol sahası, 7 1bu1var1ı baş1adr. İlk tedbir olarak lbu yol 
r.ıda geçirecek, ha1asmda misa - ov yun ş 1 4-00 metre koşn pistini; uıun., ar'lradşmın uzakla.şmasmı temin 
fir kala.caktı.. Uk defa. Yalnız Uc p;ıavracılar polis 

1 

yUkse'k. sınkla atlamalaı-; ci· etmek rnaksafüle seyrini yavaş. 
çıkmasına müsaade verildiği i. ıid. dlsk ve ı;Ulle atma mahal• lattı. Diğeri de yol kesti .. Vazi. 
<:in olacak fev.kalnde DC§elİ idi. h r• • 1 

Jerini lhtiYa etmektedil". yet pek hoş görünmüyordu, fa. 
Pa.za.r akşamı avdet cdcocld:i. a ıyesı 'kat bütün bunları atmmiiniyetle 
------.....,..------------..:...--...:.---- Ayrıca bina kramında H>X20 karştlıuna.k limndı .. Bunun ü. 

ebadında. jkl büyllk jimnastik zerine Kont bütün süratlerile 
ıs:ı.lonıı ile G X l O ebadmda iki ispanya sahillerine doğru yol 
kUçUk ıcgı.erslz salonunu, bu almalanru emretti. 

Mahkemelerde: 

Katil Nazım idama 
mahkUm edildi 

Birinci ağır .ceza mahkemesi 
dün blı:Jtalll hakkında. ida.ln ka: 
rarı \'ermiştir. 

!dama .ma.b.küm edilen cani, 
iki sene kadar evvel Diula.riye. 
de hmıWık maksadilc ~ 
bir evde, kendisini yakalamak 
isteyen polis komiseri Hasan 
Basriyi öldüren ve kaçarken ö. 
nUne çıkan bir POlisle bir bekçi
yi yaralıyan Nllzımdır. 

A,ğrr ceza mlllı'kemesi Nazmı 
hakkında evvela 19 sene hapis 
cezası vermiş, fakat bu karar 
temyiz mahkemesi tar.3;.fından 
bo%Ulmuş ve mahkeme duruşma. 
ya yeniden haşlamıştı. Dün ve. 
rilen ölüm cezası kararında, 
.. s~Iunun bırmr.lık cünnünil ört. 
me.k ma.ksadile öldürdüğil., ne. 
ticesine vanldr{rı ve 'Türk ceza 
kanununun 450 nei maddesinin 
9 uncu bendine göre katile ö. 
lüm cezası tayin edildiği anla. 
tılryordu. 

Namn karan büyük bir şaş.. 
kınlık ve soğukkanlılıkla din. 
lemi , sapsan kesilerek mahke. 
meyi selamlamadan çıkmıştır. 

Nizmı. kendisini dışanda bek. 
Ieycn anesinin &ualine. kııyıt.sız_ 
ca. onmılarmı silkerek: 

"- İdam edecekler. anne!,. 
demiştir. 

Ölilm cezası temyiL mahkeme. 
si 'l"e MiUet Meclisi tanıf ından 
tasdiki müteakip .şehrimizde jn. 
faz edilecektir~ 

-o-
Yağmur suyu boru

larını çalan 
lstanbul vilayet binasının 

vağmur suyu borularını çalan 
cüretkar hırsız Musta!a birinci 

RADYO 

Sağlık Bilgileri: 

Horlamanın 
tedavısi 

Aj1Z açık ve kapalı olmak 
üzeı-e iki türlü horlama v rchr. 
Kapalı ağıda daha ziyade yaılı
lar hor.Jar. AÇJk ağızla horlayan
larda küçük. dil, nefet ahp verir: 
ken sallanır. Huıuıiy!e bel'umaz:a 
arka cidannm aallanmaıı tea
tere seıi gibi ıealer hasıl eder. 
Çocuklann horlamasmda, derin 
uykuda dilin r;c-kaya dütmüı ol
masının .cfa tesiri vardır. (Şiıiuil. 
laanek) ile bademciklerin lriiyük 
olması da horlıuna yapar. 

Tedavi için, her yden önce, 
burundan Aefes aJmıya alıJtırma
hdır. Polip, lroreyn inhirsRan, 
iltihnphın ortadan laddmlmah· 
dır. Alkol ve tütün ifnıtmdan çe. 
kinmeli. defi tabiiyi intizama 
koymalı, tİftnallhk tedavi edibne· 
lidir. Hazmı lcolay yemeid~ ye
dimıeli. mukavemeti arttıracak 
İdmanlarla epor yaphrmahdır •• 
Bundan baıka (Schnachbinde) 
denilen hususi bir sargı kullanı. 
larak uyurken ağızın kapah bl. 
mau temin edilmelidir. Sarcryı 
8 • 14 gün kullanmak kafidir. 

Bu tedbirler muntazam tatbik 
edilmek §Clrtİyle horlama tedavi. 
ıin~en çok iyi netice alınrT. - Po· 
liklinik. 

25 - 1 - 940 PerJembe 
12.:ro: Program \O memleket saat f program ve kapanı~. 

ayan, 12.35: .Ajans ve J.leteorolojl i -o-
ha.berlcrf. 12.50: TUrk MUzlği: Yeni Şf:HtR Tİ\"Al'Rosu 
ııırkıla.r ve UlrkWer. 13.SD: Konuşma 1 

· Tepebllfı Dram kısmı: 
(Kadın ııaaUJ. ı::.40fH.OO: .MUZik: .Akpm 20.30 da: 

Kanıık hafif mllzik: (Pl.) J.B.00: l'ro. O KAor...· 
gram ve memleket ııant ayıı.rı. 18.05: • ., ,... 

M~: Rııdyo <:az orkeatrwıı. 18.40: Komedi Kmnı: Akşam 20.!0 da 
Konu§ma (Sıhh.-ı.t saati). ıs~: Ser. Amealnr EğlcnlJor 
lıcst saat. lll.10: Memleket saat nya· Şehir Tiyatrosunun bOtUn hAlılatını 
rı. Ajans ve ~teorolojt haberleri. , fclAketzcdclerc tnbsis ettiği bU~1lk 
19.30: Türk mnziğl: Fasıl bcyetl. mUaamerem Ci Şubat Pazartesi akşa· 
Z0.15: Konuşma (Bibliyografya ııaa. mı ilk defa olaral<: 
ti). 20.30: Türk müziği: Sat!ye Kon· PF.MEBE SOKAK 41 :SO. 

ııeri (1). Program: Kendi Repcrtuan. ı \'ıa7.nn : )f. 117.RfDl.N 
21.115: MUı:ik: KUçUk orkestra. 22.15· . - o--
Memleket ıan.t ayan, Ajans habcrte. 1 & A. 
rf; %Jrnat, esham - tahvUAt, Kambl· >~~~ HALK OPERP:tl 
yo .• Nukut botum. (Fiyat). 22.30: ~,., ~ Bu ak§Am '9 da 
Müzik: Open:tler (Pi.) 23.00: Mllılk: ~~ Zozo Dalmaırla 
C'uh:ınd (1'1 ) 28 2!'i/23 30· Yarınki 

ı;alonlarm sen·jslcr.ini. dört Bu nia.nevralannda. muvaffak 
ü'utbol c.kibi Jçin soyunma. ve olm~lardr. Esrarengiz gemi bir 
du.ş maballcrlni; Jıakcmler, müddet sonra tamamen gözden 
antre.nörJer, sporcular, stad- kaybôlmuştu. Bunun üzerine 
~·um idaresi~ !edcrasıon. gazo- !Kont stiratlerini yeniden arttı • 
tecller için mlltnaddit oda ""c rarak Asor adaları istikametine 
salonları, RiyasetlcUmhur loca doğru seyretmelerini ve Valeri 
'ie tirabat :salonunu, denlz- Bielsky'yi getirme1erini emret. 
don 35 metre irtilatnda. bir ti. 
maraton İtmesini Ye .3 O kielltk .Zavallı mahpus bulundu.. 
bir orkestra maha111ni baridir. ğ:ı odac.ığm Tutıi:bet ,-e havasız. 

Stadyum Dolmabahce mey· lığından bembeyaz kesilmiş, 
danına a_çılan bir .bUyllk .kapı gözleri iı;:ine çömil§tü. 
ile 19 Mayıs gibi şenllklardc - Evvelce bana. itiraf et.mi§ 
resmi geçit ~o toplantı mahaHJ olduğunuz 'hususları tekrar ede.. 
(;eklinde ele kullanılnbllecek· rek sizinkilerin hakikaten Saa. 
i elet adasında olduklannı 'teyit 

t r. eder misiniz? 
ltclsicumhur, yüksek davet- - !Evet.. 

liler, sporcular, ıgazetecJler, !)iye kati bir sesle ce\•ap ver. 
bakem:ıer. -ve idarel'iler, birin- di.. 
ei. Jkinci"vo fiçüncfi sınıf seytı.. - .Düşünüyormusunuz ki, bi.. 
ciler stadyuma ayrı ant.Taler- ze ya.lan söylediğiniz meydana 
den girecekler Ye kendilerine çıkar i:ıkmaz, derhal ölmüş ola.. 
malısus tribUnlerc çıkacaklar· cakflmız.. Tot.olitombo bu zevkli 
dır. vuif~i bizzat ifa edecektir. 

Bu tribünler normal ahval· 
de 23 • 25 bin kişi alabnec~k
tir. Stadyum inşaatı, proleyi 
hazırlayan yUksek mimar Fa.· 
zıl Aysu, yUksok mimar Şinasi 
Şahinglrny rn İtalyan mimarı 
Yetti Viyolldcn müteşekkil ko· 
misyon tarafından kontrol edl· 
lecc'ktir. 

Stadyumun Uzer4nde kuruia
c:ağı arazinin bir kısmı haleo 
Gaz şirketine alt olduğundan 
bu şirketin esas idare binasfle 
bir kömUr deposu ,.e civarı ls
UnılAk edilecektir. Gaz ~irket.J.·, 
nin diğer arazisi biltthara Js· 
tlmlltk edilerek bu kısımda 3 
adet antrenman sahası, tenis 
kortları ve diğer sportif tesis
ler yapılacaktır. 

Dolmabahçc Stadyuma 
bütUn olimııtk oyunların icra
sına tamamile müsait olmakla 
bera~r mevltii Te kapasitesi 
itibariyle bir mahalle stadya. 
mudur. 

IlllyUk Şehir Stadyumu lle· 
ride ehir plAnına. .gtıre intihap 
edilecek spor mahallesinde in· 
şa olunacaktır, 

İngiltere ve Fransaya 
mühim ihracat yapıldı 

-.Ben size yalan söylemiş de. 
ğilim. 

- Güttl .. Yakında bunu öğ. 
reneceğiz.. Fakat emin ohm ki 
en ufak bir .merhamet hissi bi. 
le ouyn.ca.k değilim. 

- Bana şimdiye kadar hn.k. 
sever olduğunuzu göstermiş de.. 
ğilsiniz. Onun iÇn her ne olursa 
olsun. ben müteYekkilim. 

Kont elinin .. bir işaret.ile mab. 
pusu .götürmelerini emret.ti. 

Sinek Beyi şövalyeleri iki gün 
sonra hedeflerine varaca.klann. 
dan emindiler .. Birinci .Asor n • 
dalarını görmüşlerdi. Fakat Sa. 
adet Adasr Asorlann gam kıs. 
mmdan en son adadan yil7. kL 
lometre mesafede idi.. Bu on ki. 
lometre ge:nişli~inde ve yirmi 
~ kilometre mu.nluğunda bir 
adn. idi. Okyanus ortasında.ki 
bomboş 1ıalile derhal tanınması 
rnümkilndü .. 

Hedefe vaklaşmakta oldukla. 
n için kont o gece bütün adam. 
larmı topladı ve şu mühim emir 
!eri -rerdi-: 

"Hiç ibir 'lncrh&met göstermi. 
yEceksinfa .. l<lall&rdan bir kena. 
.ra avrrmak yOk .. Ganaim oldu. 
ğu Ribi g-erniyc S?'e'lirelecek ve o. 
rada katı ve mü.sav:i bir tak • 
sim yapılacak .. Herkes muhak. 
kak kendi hissesini fazle.sile a. 
la.caktır. ,. 

Hepsi yeniden yemin ettiler .. 
o gece hadisesiz geçti.. Sabah 

J<'ransa ve İngiltere ihracat şafakla beraber Saadet adasmt 
mallarımızı t.amamiyle mUba- · kl~~· 

~orece uı.ul •• 
yaaya başlamışlardır. Diğer SabahJevin güneş Asor adala. 
meınJekotler araıımda yalmz nnm shTi tepelerine geçmiş gi. 
ltalya mUttetiklcrc rakip Ya- bi duran mavi semaya yükse • 
ziycttedlr. lince Kont Serizol de derhal u. 

Dün bir gün içinde bu U~ fukla.rı deşmeğe, Saadet Adası. 
memlekete 400 bin liralık ih· ru aramaia başladı .. Fa.kat ilk 
racat yapılmı~tıı·. İ§ olarak havr~t ve hiddetle ka. 

lhrac edilen maJJar arasın· rışık bir küfür savurmak ol • 
da !nsiltercre rnllhım miktar- du .• Yine uzaklarda o meçhul 
da keten, Fr.ansnya tutun ı;ön· ~mivi görmüştü. 
derllmlştir. ttalya da dert, b:ı-ı Acaba bunların niyetleri ne 
Jılc "" lıilhnssa fasulye nlmış. idi? 
ttr. Bereke>t ve~in vnziyct bir • 



~A s-v~ lman __ y __ a,_M_u_s_ol-in-;j_e_b_ir-ı~umaın D hlllye azırı diyor ki: 1 

muhtua yolladı ''Biz Ingiliz sulhu 
~~t~~~=':!o. ~=~:?tir. mal oatmafa istemiyoruz!" 
lıt~Ya~ C~le:dir. Binaenaleyh, Almanya Romen 
h~ 0~ hi~bır tav- devletini bu şekilde hareket et

~biıı &fıltlcti ha la beraber, mesi için tazyik ddebilc.ccktir. 
tJıı Ortan rp hedefleri Bu tedbirlerin ancak Alman taz-S çıkardığı muh. yiki altında ittihaz edildiğini mı.-
•ı....\'tıir~ ~CSelelcr hak- \'eye lüzum yoktur. 
~CJtt • ı lqjı lüzumu. 

'aclı~ı~. Bertin, Al. Kral Karol, bu tazyike §Üpbc. 
lt.uraYt ~r ınilttefik kal- siı: ki memnuniyetle boyun eğ. 

~ ~~r. 1 na ctrncğc ça- memlftir. Fakat memleketinin 
-..ı..tıtı kara hudutları üzerinde her ta-

~ ~r~'- tada c~ f d ehd' -.ı- bul d " ~ "~ 'lllni' ger harp ica. ra ın an t ı t alullU<l un u. 
~ ""ltlttıın/et \"e umumi ta- ğunu hissettiği için tehlikeyi bcr
• tkctıer an Balkanlarda taraf etmeğe çalışmı~tır. Bununla 
!q~ct ııi~Pıltıa bile Al- beraber muvakkat bir zaman i
ta~t ll1 göz~sn:tlnin İtalyan çin yaptrğrm bu tahminin hilMı. 

• Ctnıc~· • llnde tutaca- na olarak Romanya Almanyanm 
t h gı l!tihA-f d veya müştereken Almanya ile 

llıııı. 1ıcrj :ı_ ~ e en 
ij

1 
;tıra kauUl~ktedir. Rusyanın bir taarruzuna uğraya-

~~,.., tıın A•-~en tcınin edi. ca}c olursa kimden yardtm istcye
~"t hL. ... ~ ınukavemc- ccktir? İtalya Romanyaya bir 
~ ~tztn agja ital- Rus taarruzun3 karşı yardım e· 

' .Cdcllıcı lla!ııni ihlale tc- decel:tir. F akat blr Alınan taar. 
~?in111 '.,. , ruzu karşısxntla Romanya ne ya. 
ı.~.liaıtıı~tnıaıl gar-bi Av· pacaktır ? 

~ ~ %ı...._'· 1-Iolanda D 
~c' : ~ · ve a- Hakikatte. Romanya ancak 

t tırlı itttinc tlllde melh.ız Fransanın, Rusyanın ve belki ele 
1i 1 ~ l~i:t .. c~c~ce, A!man Türldyenin yardımına güvenebi

gv.ı ~~llıllllda eyı foJcc uğrat. lir. Ancak müttefiklerin zaferi 
1l$: ~ ltaly l!tar etmekte ve ker.tdisine emin bir istikrnl temin 
ıı6 tı ~Yaca~ .~ı.ıh.alefetine edebilir. 
~ ~dır. _. Uınidini izhar Almanların Romıınyadan Petrol 

~c dl lıra 17 
hu.;.-ııı~ll\atlk kanunu&an»:le Mübaya:ı t~ini lngillet'c 
'~·"tine ,_}'ollarla ita!- Dikkatle Takip Ediyor 

• t~ctedc R0ndcrilmi~r." 
~kan Cbar~s Morice, 
:ı tctlciJc nıca~lesini maddi 

c'l. edıyor ve diyor 
ıtt'Ç}r~ ·ıc· 
~~ğiş~ ~ç haftadanberi 

ı:ı .. ~f acııi::'· Almanya o
~·Chası. la unsurlara da. 
~11,~!. lbub- r göndermek
tıt ~t da 1t:l nıiktarda mu 
ı~' ~lor· SC"heylemiştir." 

: 1t
1cr ·!~c! bu hususta ba.. 11Cr1 ·· 

(i surüyor ve idi-
~ de A 

ç 'ti ııtata ~nlar, Sovyctk
~ tlııı ~tıııı,:arşı herhangi bir 

Lon~ 24 (A.A.) - Reuter 
ajansmm dl,plomatik muharriri 
ya.zxyor: 

Romen petrol endüstrisinin Al
manya tarafından idar6i husu
sunda Romanya ile Almanya ara. 
mnda hasıl olan yeni anlaşmala. 
nn Almnyaya mühim miktarda 
Romen petrol mübay.aasına im • 
kin verip vermediğini a..-ılamak 
üzere İngiltere hül:Gmeti bazı 
tedbirlere t evessUl etmiştir. 

Bu hu.susta Bükreş nezdinde 
henüz hiç bir te§cbbüste bulunul
mamış i&e de bu maksatla icabe
ıdcn vesaik l.ondracla toplanıl. 
maktadır. 

~( isr nda İtalyayı te· 
Jll~ r.~kb~hor ve yine belki 
iW tr ıı ne ar gelir gelmez, 

~t ı>erll'ti &arabyayı alma. Ankara Haberleri: 
hq ~ olduklarınd;ın ..... -" .... ....... --·-·-
\ CCcu Yaya karşı böy· 

>'~ııııtı Yalnu: Rusla ta. 
~11nt istemiyor-

n.~ 
~ı~tı41' u~ctinde 

it :tıı ,.. ll::ı "k. 
~~ (A-A.) YJ ı . 

~ ~I - Populaırc 
~ ~ &t~anya tarafmdan 
~.,~i tllan1ar üzerine ya. 

~ l'cıl1tıc 11ZUhahis eden 
~l, akta dır: 

t. ~tU,,~ ~ahiyctine ve 
\. ~I h "'\;C •• ı 
\~ '1İtJc ' oy.e zannedi-
~ t 'ah r Balkanları Al • 

., aııının b' .. •·· 
~ t şi . ır suz u 

'r r,t ar rndıki halde Bal -
-.:ı ' 11\ll'?ı.;ın Clti cı:ıellc.-i bes • 

ı~ Cfi! ıı?ıarıın hakiki he-
tıı~ İli)~f~arı devletleriy
tt.1tl İ'·t arın kendisine 
: "!\ ı l;; ISad• 
r:ı,_:( "c ..1 nıcnfaatleri 
~ "'ttt\r. rrıurnkUnsc inki. 

~s~M ~har 
t, h aya P çıkacak olur. 
• •1'\>a Yapılan petrol 
c...: ıtv · ' 

'<f, n· esaırc nal<liya· 
lı& Cd ır abluka ciğeri 

h. fil t. CCtktir n•tı • . 
,, )\: .rt?.a • rıı erın 

tır t:ı,ak ~c ll'!Uşkül Besa
'h ~:tıt;ı tc ıster.en St<llinc 
11.'t f~~t ~hutleri yerine 
'ı.- ııı ;>dan unu yaparken 
~a.ııltı "crınemektir. 

\~İlt~~~"YcUcrin elinde 
1 t ~ ileri .~lrnan kıtalıırr 

'tU'}'~ond~rilıncsinden 
'~: ba.;ırıYa karşı silahlı 
kki~lfcrıcar;ıak değil, Ga. 
i de ~o tıyıc ınusliha. 
t~ lllerı pctror· u !\ tt un n 

~ ttıekt~n ibaret. 
t't ~~c• .• ttoı •Clcri ,.,, 
llıc . "c . "'-0tnanyımın 

~ttıı ~1tı lco~lık istihs.-11.itı · 
~ı. 'tl:ııe trol ü ı- l t·r.a kn 
~ıııı 11 lı:a • • • t er tarn:ımd erin-

)1 ıı d • Btı k • 
b~ l'l-ıtt t11ıcı· arar ' ame. 
,·~·'{sade lnc petrolü ta-
~a.ııl"<ı' re edercl: imti 

~t~c lliltıy:bn itira~larına 
tı~ re ra ~ rla aktedilcn 
. •atıı:ı g~;n kinıe tanı 

~'fit ~ll ~~ lnlkanını ver
' "cti11c ~ tarnamcler Ro. 
~ttiı .\llı~rr~nsxz, tncili:.t . 
'~il "c ll"I ıermayelc
~ttt itt~trolü Alma"l

lııı.~ ,, 0ııcti ~Yen yahut da 
~~ ""tlh,. 111 lngiltcre ve 
~ \ip.,._, Olan ku 
t~ "<ı:ıtti • mo:ınva-
~."l ltttr. nB kırrnal: imka. 

ti f>c tından &<>nra 
troı lmmpanya. 

Tepeden inme bir kij .. 
çük servet 

Ankara, 24 (Huııuıi) - Çu· 
buk );azasının Karabatak köyün. 
den Rahim isminde biri, 27256 
numaralı olan biletine amorti i. 
sabet ettiğini görerek milli pi· 
yango müdürH:ğüne ba~vurmu§· 
tur. Bileti tetkil: ~en memurlar. 
onun amorti değil. 25 bin lira ka
zandığını anlamışlar ve 2,500 li
ra aloe<ığırn ltö) Hiye bildim1işlcr. 
dir. Rahim, biç ummadığı bu ne
ticeden fevkalade sevinmiş. aldı
ğı paralard~n yüz lirasınr Kızıla
ya vermiştir. 

Milli Korunma Kanunu 

Ank4Ta, 24 (Huau~i) - Milli 
korur.ma r.;ınunu ÔU CU."lll\ günil 
resmi ı;azctcde neşredilerek mc.. 
riyetc girmiş bulunaeakttr. Ba~. 
vekalete bağlı olaralı faaliyete 
geçecek kom.i.syon, kanunun tat
bikini temin edecek teşkilatı der. 
hal kurncal:tır. 

Ankaraya dönen 
vekiller 

Ant ara, 24 (Hususi) - Dahi
liye Vekili Faik Öztrak İEtanbuL 
dan, Milnakalnt Vekili Ali Çetin. 
kaya !zmirden bu sabah Ankara· 
ya dönmilslerdir. 

Krna baric.i ha~erlcr 

tr l ngll t e r ede Lh erpoo1 ci
,·arıod n Seafortlı istasyonunda 
iki t rcm çnrpışmıştır. 70 yolcu 
haflfı:e ynralRn'mıştır. 'l'renl c
rin ınnkinlstler i uğırcn yar a· 
ı nnmrşlardır. 

* I.A>nd raoın Hus ınr.h fillf' · 
rJnde znnnedildiğinc göre. )"n· 
hında Moqlrnvııya ha reket ede
colc ol a n So,-yet sefiri Mais kl, 
lng l lt e r e sefiri Mosko \'aya av
det ctmodlltçc Londraya crnn· 
miyecek Ur . 

* Duc de WindtJor' o. Pransa· 
da Inglllz yUksclc kumandan· 
lığ ı n ezdinde yeni bir '\"azlff? 
ve rildiği söyleıımcl\lcdlr. 

* Mnre~al Del Bono refaka
tinde MnreşnJ Iln.lbo olduğu 
halde Şarkt Llbyadakl kıtaln
rı teftişe baelamıştır. Mareşal 
Blngazf ve civarındaki mıntn· 
knları teftiş etmiştir. 

Nazıra göre, dünya servetinin adilane bir tarzda 
yaniden fevziini istemek Alman milletinin hakkıdır 

Weimar. 24 (A. A.) - D. N. B. Almanya 
dahili~ mıın Friek bundan oa. aene evvel 
Shuringcn dahiliye nazırlığına tayini münawbe· 
tile yapılan bir toplantıda eöylediği nutukta de· 
miştir ki: 

Bu dünya servetinin idillnc bir tarzda ye· 
nid.en tevziini istemek Alman milletinin hakkı 
dır. 

Garp demokruilerinin istediği ikinci bir 
Versail~'dir, 1648 deki Munater muahcdesidlr. 

'• - Bugün, milletimizin mukadderatı mev· 
zuu bahsolduğu bir MVl.f brtıaında butu.nuyo· 
ruz. Fakat Almanya Hitler'iıı •e hilldlmetin 
etrafında okluğu kadar aala müttehit bulunma· 
mıştz. Fransa ve tngiltere harbi istiyorlar. Buna 
sonuna kadar nail olacaklardır. 

Harbi uf erle bitirmek için Alman milleti· 
nin müttehit v.e snuaznm kudretin! ortaya koya· 
cağla. Biz bir Atman sulhu istiyoruz, İngiliz 
ıulhu dcpl." 

Bir harbi idare için en fena mali usulün 
inftasyon olduğunu ve Almanyada yeni bir inf· 
lasyon yapılacağını MSyliyen Dr. Frick sözlerini 

§Öy1e bitirml!tir: 

Fafner ejderi gibi, İngiltere blltilıı dünya· 
run zenginliklerini muhafaza ediyor. Si.gtrit gibi 
Alman milleti Fafner'e karp mücadele ediyor. 
Hiç ffiphc yok ki, Sigfrit Fafner'i yenecektir. 

''-Almanya. zaferi kazanmak için bu !ene 
bUtiln kunetini arfedecelrtir:• 

Miln Polonya 
mechsi işbaşında 
Framada kurulan Po
lonya ordusu mevcudu 

100 bine çıkanlacak 
Paris, 24 (A.A.) - Milli Pu 

lonya Mecllsl dlln Polonya so
faretinde aktedllen resmi hlr 
içtima ile mesaisine başla.mı§. 
br. 

Ra.Ckievicz mesajında Polon
yanın şimdf yaşayacak ve gulb 
içinde çalışacak bir hale gelmesi 
liızı.m geldiğini hakikt bir de. 
mokras.inin sağlam esaslanrıı 

hazırlayacağını söylemiş ve to
şckkUl etmekte olan Polonya 
ordusunun Polonyanın kurulu§u 
için kudretli bir sil!h olacağını 
ilave etmiştir. Paderewski şöy. 

le demiştir: 

"- Polonya ölmez. Biz onu 
kurtanp ihya edeceğiz. Ordu
m\12 gadre uğrayan kardeşleri
mize hilrriyetlerini iade edecek. 
Ur. Memleketimizin feliketlnı-ı 

bizim ic;in bir ders teşkil et
melidir. Demokrasi ile milstakar 
ve kuvvetli bir hükUmeti telif 
edecek bir siyasi rejim biılmab· 
yız." 

Milli Polonya Meclisi ~ağıd~. 
ki noktalan tebarüz ettiren ~u 
takrirleti kabul etmiştir: 

ı- Polonya.nın istiklalini o.il. 
ciafan hususundaki sıırsıl'Tiez 
azmi, 

2 - Hak ve adalet yolunda a. 
çılan müşterek mücadelede Po
Jonynnın FTansa. ve İngiltere ile 
ittifakına sadık knln1a.k hu:-u. 
suodaki azmi, 

3 - Papanın son tam.iminde 
ki Omit verid sözler ve Polıı,. 
yaya komşu olan milletler taıa.· 
:!ından Polonya mUltecilerir.~ 
karşı yapılan muavenetten t . 
lnyı Polonynnın şükranı. 

Milli Meclis ayııı zamanda 
li'inlandiyanın mUşterck dllş. . 
uı mağhip ctınesi temennisiru 
izhar etroiştir. Meclis Polon~.,.. 
run t chdiJ ve cebirle Polon:;& 
milletinden kopanlao bir ka1 
hl~ bir zaman tanımıyacağuıı. 
yağma ve tahrip cilrilmlerindcıı 
mes'ul olanlann cezalandınla· 
cağını beyan etmiştir. 

J,ER BAŞVEKİLİNİN 
BEYA.~ATI 

I' ri %..l (A. A.) - Muvakkat • 
Polcınya nulli moclialnde yaptığı 
boyn.natta ba.,o;vekil Sikolılki Fran-
83.daki Polonya ordusu mevcudu
nun 100 hine çıkacağım bildirmiı, 
ve demiştir ki: 

"- Polonyo.nın bu kıı.dar sll.rat. 
le mağlQb olma.Sına sebeb memle
ketin birçok bakımdan tamamUe 
denıokra t.la§tınlm..!!.11ş olmamdır. 

Yeni bUkWııetin vaılfe8!, kat'iyyen 
demokrat bir PoloD)'&DDJ el&ll&. 
nıu kurmalrtır.,, 

Almanya 
u111acı nıı? 
Sovyetler Finleri "Almanlar geliyor l,, 

diye korkutmak istiyorlarmış ! 
Kopenhag, •94 (A..A.) - "PoUUken,. gazetesinin Borun 

muhabirine &öre, Rusların hoparlörlerle Finllndiyahlara "Al· 
mantar geltyor,. diye hitap etmelorl Berlinde hiddet uyandır
maktadır. 

Almanya, ktıcUk çocuklara umacı Olmak istememektedir. 

Bir bomba sığınakta 
patladı 

lleJsinkl, 2 4 ( A.A.) - Mer
kezt FlnJAncllyada Nurmes'e 
ta~ı Rus tayyarelerinin dUn 
yaptığı taarruzda blr bomba· 
nın bir sığınakta tnfll!ki Uze
rinc 19 k.iel ölmU$ ve birçok ki· 
şl de 7aralanmıştır. 

Eatonyadan tavaaaut 
iatend.i mi? 

Holslnk.l, ~ (A.A..) - Sov
yeUer Birllğinln Estonyadan 
Sovyet - Fin lhWUına tavu· 
sutta bulunmasını Ye FinlAn· 
diyaya Sovyet eulh tekllfJerint 
blldlrmeslnl talep etti~l diplo
matik mnhnfillerde eöylen
mektodlr. Fakat resmt Fin 
mahfillerinde bu haber tekzip 
edtlmektedlr. 

Sovyet Tebliği 
Hoskot"a, ~ (A.A.) - "Res· 

mt Tebliğ.,: 
Ukta Ya Reılola mmtakala

rmda keşif kolu faallyeU ol-

muştur. Petroıa"ouık mınt.aka· 
sında bazı piyade m Uf rezeleri 
faaliyette bulunmuşlardır. 

Karelide t opçu ve keşif kolu 
faaliyeti olmuştur. Sovyet ha· 
va kuvvetleri keşlt ve bombar
dıman uçuşları yapmışlardır, 

Gözden dü§en general 
JUga. 2-aı (A.A.) - Stefanl 

Ajansı bildiriyor: 
Rlga'nın diplomatik mahfll· 

lerlnde dolaşan bir habere gö
re, General Stcrne Stallnln ta· 
!Dbmlylo gözünden dUşmtıştUr. 
Bunun sebebi g~cnlerde Sta.
linin riyaseti altında Sovyet 
ordu kumandanlarının Mosko· 
\'ada akdettikleri içtima esna. 
sında generalin tarzı hareketi
dir. Söylendiğine göre bu top
lantıda General Storne ilkba· 
bara kadar l''lnlAudiyn cephe· 
slndekl piyade kıtalarr faali 
yetinin durdurulması YC ileri 
me\"zUerdekf kıtalarrn geri 
-ıhnması IU:r:umunda ısrar et
miştir. 

Tunca ve Meriç J Belçika hücuma 
alçallyor· uğrarsa .. 

Edirne, 24 (A.A.) - Yağan 
ıürekli yağmurlann tesirile pa
zartesi günü aaat 4 do kabaran 
ve noraı&l ıeviyelerinden 4 metre 
90 santimetreye kadar yükselerek 
ban n:ahaUclerle bir kıınn ekili 
araziyi basan Tunca ve Meriç Mı· 
ları yavaş yava~ çekilmektedir. 
Feyazyan e1masmda Gazimihal, 
Yenimaret, Yıldırım, Kiripnc, 
Göl mahalle vo nuntakalarlyle 
Karaağaç yQlu ve bir lcısun ekL 
U arazi su bulanına ufram1f ve 
Kirlpndden 30, Guimihalden 
40 evi tamamıiyJe ıular iıtill et.. 
mi;tir. 

Bunlardan tehlike göeteren ev
lerle camilerde oturanlar w bat· 
lıcmından evvel tahliye odllmit ve 
ilci rün evvelinden alınan aıJa 
tedbirler sayesinde berlıangi bir 
zayiata meydan vcrllmemlttir. Bu 
milddct ı:a.rfında Karupç • E
dirne lraamdakl mUnakallt ara. 
balarla ve au baU:ınına utrayan 
mahallelerde as.kert tombazJarla 
ve balıkçı byıklariyle temin e. 
diJml~tlr. Dan aqama ıa.dar yıet
a:ılş untimetre elnilmif olan ıu
la.r bu anda 120 aantimetre dUt· 
mü.ş bulunmaktadır. 

Sular Karaağ&ç yolundan ~ 
aıamen ve diğer yerlerden de kıt. 
men c;ekHmistiT vıe s-ckitmektedir. 
Karaağaçla Edirne ıııehir iatasyo. 
nu arasında tren henilı işlemcve 
bqlamtmIJtır. Su ba~an arazirh
ld ıara.r ve dyan sular tamamen 
çetdlıdilrten tlOOra anJatıtac.aktır. 

lngiliz • Fransız garan
tisi yıldırım ıüratile 

tatbik edilecek 
LGuıJ,ra, .H (A.A.) - Avam K . 

ınara.emda B. licnderuon Slewart, 
Belçika bfr hUeuma maruz kaldlğı 
takdirde lngUt.a - Fl'8JWZ gara.ntlsl. 
ıı.tn )'1ldll"UX1 8UraUyto tatbik edileceği 
bakkJnd& l:>a§kumaı:ıda.n Lord Gort 
tuatmdan yapılan beyanatm tngtıto
" hllkQDlCtlııin tıoktaı nıu:amu ifade 
edip etmodıBtni B. Çe.mberlayn'deo 
80l'Dlll§tur. 

Ba§vekil bu 91J&lle, 1923 de akt '\'e 

1936 da Londrada teyit edlle.ıı Lokar. 
no mua.Mdeaile İngiliz • Frauıa dek. 
ıaruyooımu ve BrtlkacldckJ lnglli2 
bC)'Uk elçı.inln 27 Ağwıtos 1939 t&ri· 
blnde Belçika kra1ma. vcrdlli izahatı 
z11uetın.ek ııureuıo cevap vermi§Ur. 

B. stewart. Betçlkaya verilen ga· 
raııUDiD tatbikmı temin edeock &eke 

rt pl!Dl&nD tundlde.ıı bazırl&ıımı§ o. 
Jup otm&dılmı *>rmaaı üzıerine B. 
Çeınberl&yD hlllclnneUn bu mcaeteyi 
bOyi1k blr 1Un& ile tıeUdk ve tngUte 
rcıln tca.bmda t&ahııUUertnJ ne mırct· 
Le yerin• seUreblleoeğtn1 mQta.ıea et· 
ıneııt.c olduğu oevabmı vermlJUr. 
swıun üzerine B. Stewart, ~

dald aıall aortnU§tur: 
•• - Taarruz nasıı tcıbJt edUooclı. 

tır. 'hhdJdl t&klp eden ta.a.rnı.zl&r JnJ 

ı&zımT tca.bmd& hakikaten bir taar. 
nıa mevcut Qlup olmadığı bakkmd• 
k1m karar verecelc' 

B. Çe~ber1-Yzı bu IUale, bOldUı:ıeUn 
l<ar&r vermek baJılam ınubatua ede-
utf cevabm.ı Temıl§ttr. 

2S tıaNctKANUN 1940 

Finlandiyanın 
Ankara elçisile 

görüştük 
(B~ tara/t 1 i11cid6) 

Finlandiyanın vaziyeti hakkında 
maltlmat almak ilzere bir arkada· 
ırmız, dUn Parkotclinde kcndisiy. 
le görüşmüştür. 

B. Talas, Finlandiyanın istikl!J 
davasına karşı Ankarada alaka 
gördüğUntl ve memleketimizin 
bir kısmının zelzele gibi bUyilk 
blr felakete uğraIM} olmuına 
rağmen bu manevi alikanm eair. 
genmemif olmasını büyük blr t.a· 
hasstis ve memnuniyetle anlat. 
makta:lır. 

Finlandiya elçisi, F'ın milleti De 
aramızdaki kurblyetten bahsede
rek: 

"-Askerlerimizin TOrlc u.. 
kerleri gibi çarpıgmaaiyle iftihar 
ediyoruz." demiştir. 

Finlandiya elçisi, bugUılkü 
harp vaziyetinden de bahsederek 
fWllan söylemi§ tir: 

''- Harbin ne kadar aiircceii. 
ni bilemeyiz. Ruslar memleketi• 
mize girmek istemekte devam et. 
tikçe, biz mukavemet edec:eği.ı, 
Bugün:kü vaziyet lclılmizdedir. 
Ba~angıçta Ruslar, Finlandiya 
hudutlarından eni konu i'7,;ri gir• 
miıtiler. Lakin bugiln onları tar. 
da muvaffak otmuı bir baldeyi%. 
Ve tahminen on bin kadar esir 
almıo bulWl'Uyoruz ..• F.a.s dava. 
nm, memlcketiml%dcn muayyen 
bazı yerlere Ruslann sahip Çllt• 
mak istemesinden ileri geldiğini 
blliyorsunw biz btıralan vercmes 
dik. Eğer verecek olsaydık. ilerde 
iatikl~ri müdafaa imkAnan 
olacaktı. 

- lıveç ve Noneçin bahar
be karıpcağını tahmin edİJ'GI' 
musunuz? 

- İsveç ve Norveç biu fimdi. 
ki halde ellenooeıı gelen yardımı 
yapıyorlar .Bundan daha ileri gi· 
deccklerini zannem;yorum. 

B. Talas Finlandiya askerleri· 
nin kahramanlıklarına illve ola
rak daha ne gibi muvaffakıyet 
sırları bulunduğuna dair bir •ua· 
le de §U cevabı vermittir: 

- Gerçi bugünkü muka'fttllet 
ve zaferimiz, askerlerimizin kah. 
ramanlığt sayesindedir. Lt1ı:in 
askerimizin başmda da Marcpl 
Manerhaym gibi dilnyanm en 
me§llur atratejistlerindcn biri bu. 
lunuyor. MarC§alin elinde iyi as· 
kerter var. Fakat o, bu askerleri 
kullanmasını da biliyor. Bu harp 
ölesiye devam edecektir. Ya is. 
tik.lal muhaf ua edilecek ••. yclıut 
da mahvolacağız. Sir:ler de çok 
iyi takdir edenıiniz ki, ölüm yal
nız bir defadır. Fakat buna mu. 
kabil bir de senelerce mustarip 
ve esir ya§amak vardır. 1918 de 
bir kere ktsmen bolşcviklcrin is
tilasına uğramıştık. Uç ay kadar 
onlan tanıdık. Hfildmiyet altın
da yaşamaktamıa ölümü tercih e
deriz. Senelerce ısbrap çelanck
tensc, 1.ıir kere için ~refle ölmek 
daha iyidir." 

Finlandiya elçisi bundan eonra 
Türkiye ile Finlandiyanın harp 
dolayı5iyle §imdilik durmut olan 
ticari milnasebatına temas ctmit 
ve bugün.kil hnrbin hayırlı bir eu. 
rette neticelenmesi takdirinde 
eskisi gibi münascb:ıta devam e. 
dileceği Umit ve temennisini iz
har etmiştir. 

Zelzele devam 
ediyor 

Akh!snr, 2.J (\'akıt Muha" 
blrlndcn) - Bugün saat 13 te 
burada 2 saniye suren şlddotl1 
bir zelzolo olmuştur. Hasar 
yoktur. 

BugUn Erzinca.ndan 21 felA· 
ketzede gelmiştir. 

Ş. Karahlsar, 24 (AA..) -
Son 2·i saat zarfında 4 hnflf 
zelzele olmuştur. Hasar yok
tur. 

GUnıllşlıruıc, 21 (A.A.) -
DUn gece burada biri çok şid 
detli ve dfğer ikisi hnflf olm&k 
Uzero Uç defa zelzele olmuşh.lf'. 
En·elki zelzelelerde bazı bi· 
nalarda husule gelen çatlaklar 
artmıştır. 28 BlrinclkA.nundan
berl şebrlmlzde her gUn yer· 
sarsıntıları vu}rnbulmaktadır. 

Tokat Valisi l·cktilct 
Emrlno Alındı 

Ankara, 24 (Hususi) - To· 
kat valisi SalAbattınln, ilk ıeı. 
zele günlerinde Acil tedbirleri 
almakta lhmalkft.r davrandığı 
tesblt cdlldtğlnden kendisi Ve· 
kllet emrine alınmış, Siirt va· 
llıl tzzettln Tokat vallllğlnt vP 
kAleten idare etmek ttzcrf:l 7'r 
kata itmiştir. 
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NEDEN 
Bütün mütehassıs dis tabibleri 

Kız mektepleri arasında R AD Y o ·L i N 
diş macununu tavsiye ediyorlar'! ÇUnkU: 

O •• u kü voleybo 
müsaoakaları 

RADYOLiN 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

dP.İma kulhnınız. 

kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 

defeder 

Sabah, Öğle ve Akşam h~r 
yemekten sonra günde 

Uç deCa fm;alayınız. 

Muhtelif sergilerden 
18 diplO!Tlll, 24 altın 

l'Jl<"\dDlya 
kazanmıştır. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - Müteahhidi nam ve hesabına açık eksiltmeye konulup tn.llbl çık· 
mayan 50,000 adet 2 No.lı Fincanın ihalesi 29 Ikincikı\nun 19!1.0 Pazartesi 
gUnU saat (16) da Ankarada P. T. T. Umum mUdilrtuk blnasındak\ Satın
alma Komisyonunda yapılmak Uzere münaka.sası on gtln uzatılmı;ıtır. 

Muhammen bedel (12500) Muvakkat teminat (937,:1) liradır. 

Kız Muallim - tstlklfıl J,isesi talmnlnn. 

2 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile ka
nuni ves!kalarını hD.nıllcn mezkOr gün ve aaatte o komlsyonıı. mUracaat 
edeceklerdir. 

3 - Şartnameler Anltarada r. T. T. Levazım, lstanbulda Kına.cıyan 

Hanındıı P. T. T. Ayniyat §Ube mUdUrlUklcrlnden parasız olarak verili". İstanbul mektepleri spor böl -
gesi taraf mdan kız mektepleri a • 
rasında tertip edilen voleybol mü· 
abakalarma bugün de Çapa Kız 
~luallim mektebinde devam edil· 
Ji. 

İlk müsabaka istiklal ve Kız 
!\luallim mektepleri takınılan a • 
rasmda yapıldı. 
Takımlar şöyle te~kkül etmiş

ti: 
Istiklal lisesi: Mualla, Türkan, 

Mediha Müfide, Vedia, Irfan. 
Kız Muallim mektebi: Feyzi ye, 

~1elahat, Hayriye, .Muzaffer, Me
liha, Fatma. 

Oyuna Kıı Muallim mektebi 
başladı. llk dakikalarda bariz bir 
hakimiyetle ilk seti 15 - 4 ve :kin
ci seti de 15 - 5 kaıandr. 

IKlNCl MÜSABAKA 
Şişli Terakki • Cumhuriyet lise

leri arasında yapıldr. Takımlar 
şöyle idi: 

Sişli Terakki: Türkan, Selma. 
Meliha, Ayşe, Refhan, Türkan. 

Cumhuriyet lisesi: Meliha, Di -
dar. Nihal, Kadriye, Semahat, 
Kaniye, IIayrünnisa. 

Oyun hiç ümit edilmeyen bir 
şekilde ve Cumhuriyet lisesinin 
üstünlüğile başladı. tik seti Cum
huriyet 15 - 7, ikinci seti Şişli Te
rakki 15 - 12, ve son seti de 15 - 5 

Mektepler arasında 
Bu hafta yapılacak fut
bol ve voleybol maçları 

İstanbul Mekteplcc-i Futbol re 
Voleybol Lik Heyetlerinden: 

17-1.1940 Cumartesi günü ya
pılacak maçlar: 

TAKSİM STADI 
Saha komiseri: F. Acarkan. İs

tikliil L. _Erkek M. M. saat 13.30 
hakem 1. M. Apak. I~ık L. - Da
rüştafaka L . saat 14.40, hakem 
A. Adem. 

ŞEREF STADI 
Saha komiseri: Nuri öra. Hay. 

darpaşa L. - Ticaret L. saat ı 3.30 
hakem: T. Özercngin. Sanat M . 
- ist. Er. Lisesi saat 14.40, ha.. 
kem: N. Gezen. 

27-1-1940 Cumart~i günü ya. 
pılacak voleybol maçları: 

BEYOGLU HALKEVl 
SALONU 

Saha komiseri: İ. Varas. Hay
riye L. _ Kab&tc;ş L. saat 13.30 
hakem: T. Kcmber. Taksim L. 
- Yüce tJlkü L. saat 14, hakem: 
T. Kcmber. Boğazic;i J., •• Vefa 
Lise 1 saat 14.30, hakem T. Kem· 
ber. 

Cumhuriyet ıi~si kazanarak gü • 
nün ilk sürprizini yapmış oldu. 

ÇA~fLICA-lSTANBUL LlSESl 

Günün son müsabakası Çamlı -
ca ve İstanbul liseleri arasında ol
du. Çamlıca lisesi: 

Siihcylfi, Fatma, Piraye, LQtri-

ye, Güner, Nurünnisa. 
İstanbul: Selma, Ülker. Hatice, 

Sadun, lclal, 1\teleksiyma. 
Oyun büyük bir heyecan içinde 

ba§ladr. Ve ilk dakikalarda herkes 
geçen senenin ısampiyonu olnn İs
tanbul lise6inin bu maçı muhak. 
kak kazanacağını tahmin ndiyor
lardı. Fakat Çamlıcalılar cok güzel 
bir oyunla latan bul lisesini sıkı§

trrdılar ve uzun bir çekL'lmedcn 
!Onra ilk seti 14-16 kaznndılnr. 1. 
kinci set de büyük bir heyecanla 
00.,,lndı. Ve geçen ~enenin şampL 
yonu İstanbul lisesi ikinci seti 
6-15 kazandı. Üçüncü set başla

dığı zaman heyecan son haddini 
bulmuştu. Fakat Çamhcalılar da
ha Ustün bir oyunla geçen sene -
n1n şampiyonunu 15.1 kazanarak 
müs:ıbakanm en kuvvetli takımı 

olduklarını bir kere daha göster
miş oldular. 

cektlr. (337) (677) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
iş e m e um ar i il" 

Muhammen bedel! 10950 llra olan 730000 adet rakamlı işaret çivisi 
4/ 3/ 1940 Pazartesi gUnU saat 15.30 d:ı. kapalı zarf usulU ile Ankarada ldare 
blnasmdıı Hlm alınacaktır. 

Bu lşe girmek l~Uyenlerln (821.25) liralık muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat H .30 a kadar ko. 
mi!'lyon Relsliğ"ine vermeleri ıtızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dıılrcslndr.n, Haydarpa-
ııadıt Tesellüm ve Sevk Şenlğlnd<'n d:ı.ğltıla.cakttr. (455) 

VAKiT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmzştıı 

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

:, '• ,; r, ," , ' • •. : • • .. fJllilllPIP!l!ll!!mımllilin! .. IR!l!RZ .. m 

Vazife kurbanı itfaiyeci 
dün gömüldü 

Askeri 
Karnus 

Bayramın birinci günü B<:>stancıda bir yaııgından dönerken 
de\Tilen itfaiye otomobilindeki efrattan ağır yaralı Hasan ev. 
velki gün kaldırıldığı hastanede ölmüş ve dün de F.hlirnekapıda 
itfaiyeciler nıeUU"lığma gömülmiiştiir. Ji'ednkfır itfaiyenin ceııa. 
ze alayında Mdi!'leden çok miiteessir olan Vali, ~ehir mcdisi a . 
~!arı ve meslek arkadaşları bulunmakta idi., 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 

.,, 
* 

'J'lirklJA Sigorta J~k"()f'r!erl Uirli
f'lnılen: 

F.aaa nlzamnnmemlzln 15 inci mad. 
desine tev!il:nn 1939 yılı kongresinde 
bulunmnk Uzero üyelerlmlzln 30.1.940 
gUnüne tr.sadU! eden Salı gtlnU saat 
H te Blrllk ~lerkezlne gelmeleri rica 
olunur. 

Dr. Necati Atasagun 
<;ıılıahl:ırı 8.30 a kaıl:ır: ııkşıım 

ıorı 17 rlen ~onra l.!ill'li Ton·ıırı 

"P· l>aire 2; No. 17 ıl~ h:ı~t:ılıırını 
ırntıııı ,.ılf'r. 11 "'"'"" ~-:ıo:,:n 

=;n zrwm - n= 

o 
lon~ra 

ol ara 

inhisarlar Umu~ 
M ü d ü r 1 ü ğ ü n d e ~, 

Clnııl 

Kmk pirine; 

Galvaniz bidon 
Pirinç mücellit hurufatı 

Mubammı•n 

bcd•'li 
.l\llktarı J.lra Kr. 

56 ton 4760 
15000 

6 takım 225 

% '1,5 
t<'mln:ıtı 

Lira J<r . 
357 

1125 
li 

.;e 
ı - 6 takım pirinç mllcclllt hurufatı mUtcahhldl namına. ~ 

kalem malzeme şartname ve resim! muc!binco hlzalannda gaste 
lcrle eksiltmeye konmuştur. 1' 

Il - Muhammen bedelleri, muvııJ~ka.t temlnatta.rı. elt!lttı:nıı 
saatleri hlzalnrınrla yazılıdır. (1 

III - Pazarlık ·~/11/910 Pazartesi gUnU Kabat.nşta Lc\·ııı.Jll' 
yaat şubesindeki Alım komisyonunda ynpılnca.ktır. p 

IV - Hurufata alt ~isteler ,., §artruıme, resimler her gUn 
;ıııbcdcn parasız alınabilir. r'r 

V - lsteklllerln pazarlık için tayin edilen gUn ve saauerdt ((ı 
\"Cnme paraıarilc birlikte mezknr komisyona g<'imeıert mm oıunur· 

Olafld 
" 
~er 
ış 

• 

itler 
ijPhe 

T.IŞ BANKAS o 

1940 küçük cari hesapıar ll 
ikramiye Planı . i 

., fit~ 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 AgıJ ~ 

1 lkinciteşrin tarihlerinde ynpılacaktıf~ ~~ 
. li,.o; .... l 

f(umuaralı ve kumbara.sız hcsavlarmda en a:: ellı ~ { 
lımanlar lmrmıa rf11hil edi1cccl\lcmlir. ~il~ 

-1911.0 ;hı·crn;~,,.,.ıeri: 

J det :!000 liınhk = ::ooo.- ur• 
3 " 

1000 .. = :;ooo.- ,, 
(1 .. c;oo 

" - 3000.- , . 
12 .. :!:>O ,, - 3000.- •• 
40 .. 100 .. - .ıooo.- .. 
75 .. r.o 

" = 3750.- •• 
210 

,,_ 
:>!!:>O.-" -·· •• -

1 ş Bmıkmmuı para yatırmakla yalnız 
miş olma::, a?Jni zaınaııda taliinizi rlc 

-
llmıım Neşrlvnlı lrlıırf' Pdrn: 

lfS 
~ s. nrnr : A.5t-"1 ~'' 

llıısıldıılı yer: VAKi Ueflk Ahmet SevenglJ ' 


