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Gümüşhan~, Giresun, ve Sivasta · 

ngiliz Bahriye 1 Sovyet Rusya G:ümüşha_!'~deki 
\_ l t Fin harbinde bznalar muhzm SU• 

~,8Zlfl010 nutku 500 TANK 1 ret~e hasarauğra~ı 
Kavıt»ettı Evlerınden tırlıyan halk, büyük hır 

6
1111.anqa niçin havadan 
0rn.bardıman edilmiyor? 

Bir haftadır şid- korku içinde sokaklarda sabahladı 
detli muharebeler 

oluyor ı 

Gümüşhane, 27 (A.A.) - Bu gece saat 28 te çok şiddetli 
, .c amudi bir zelz<'le olmuş , :e bunu müteakip fasılalarla. iki 
defa Jıafif, biri de saat beşte şidfletll dört yer sarsıntısı olmuş
t.ur. Halk bu gece cv~erden ve barakalardan dışa.rla.ra kaçmış 
,·e sabaha. kadar uyıumamışlardır. Binalarda.ki ça.t.Ja.Jdıklar 
mühim bir surette :fazıa.ıa.,~ştır. il\lerke:zde hasarat ;yoktur. 
Kfiylcrd<'n henüz nıalümat alınmamıştır. 

~~ '/le)ı t_ı!aıı diikklinm 
~ Yı 1<L 1:i mılhiir 

'" le ~ l'llnn °tıılı;yon u tarafın-
ıı.1Qi hu ~eza, kararların
taııdı:un viU\yet tara. 
tır. n \ cı derhal ta thi k 
b "I u surctıcı 1\fnrpuc

~I tıl>a. ~~ahamnın caddc
aıı1n ırarC'ti yapan Ne

~ tıo lt <lUkUuıı 15 gUn 
"l'a. allatılnııştır il • 

tı~a1°bC>p, 280 kuruşa 
~ ııı.ı.ıa arın hu tkareth a-
)l!r~ n tedricen ve sc

ır 420 kurusa kadar 
rJ~ı~'~ olmasıdır. 
ııcı~ ~<la bulunan Ca· 

'1~a. bıı·ınc ait l<'l 'e çi-
"tı~; da 25 kurusa sa. 
lı. ı 5 1 27,o kuruşa sat
lt,11 glin SC'd edilmiştir. 
ıı"1~ }(nrnköypalasta-

1 <le knpntılmıstır. 

Çöre; il 
ingilterenin denizle
re hakim olduğunu 

tekrar etti 

Stokholm. 27 (A.A.) - Ladoga 
gölü cephesinden (Stokholm Tid -
ningcn) gazetesine bildınliyor: 
Beş gündenberi cereyan eden 

]>e'k. §iddetll muharebeler esnasın
da iki Sövyet fırkur birkaç mü
hiın noktada Fin mukavemetini 
krrmağa teeebbUs elrniflerdir. 

Sh·as, 27 (A.A.) - })ün gece saat 28,10 d• r; saniye süren 
bir zelzele olmuştur. Hasar yoJctur. 

Giresun, 27 (~-l.A.) - Bu gece 11 c beş .kala, iki dakika 
som-a oldukça şiddetli lki sa.rsmtı olmuştur. Hasar yoktur. 

b.mir, !!7 (A.A.) - Evvelki gün saat 14:.45 t.e Ödemi§tC 
hatJf , .e aynı saatte Birgi ııaldye&inde gürültü ile karışık ve 
altı saniye de,·am eden birer zelzele oluıuuştur. Hasar 7oktur. 

Hafya, 27 (A.A.) - Bu sabah saat 7.20 de iki sanl7e sü-
Bu tAarruzun akamete uğrama· ren bir zelzele hhısedilmlştlr. Hasar yoktur. Bu zelzele oa sc-

sı Sovyet kıtalarmı pek tehlikeli nedenberi kaydedilen ilk zclzelcillr. 
hıgıliz Bahriye nazırı Mr. bir vaziyete düşUreceği için Sov. Ay,·alık, 27 (A.A.) - Dün gece burMla müteaddit yer sar-

Çürçil, dün saat 16,SO da yetlerin hücumları bilhassa ııid- f;IJliJları hissedilmiştir. 
Man""UrdMi TF ... ~ ui.i.n Ş. J{arahisar, 27' (A.A.) - Dün ı;aat 7TO12 de olmak üze. 

ı- ._. ôetu Olilıuetur. Bu mUbarebeler ea. ro burada iki zelzele olmuftar. 
toplantısmda bir nıduk söyle- .naamda Sovyetlerin beı bin kiti ş. Karahi,ıar, 27 (A.A.) - Gerek kasab&mı3'()a J'&pılan 
miş ve bu nt41uk rçdyo ile Jraybettikleri tahmin olunmaktadır. \'c gerek köylere Möndcrilmiş olan ustalar \'e malzeme ile r•ıı· 
neşredilmiştir. Sovyetlcr cesaretle çarpışmakta- tırılan barakalara. ,.c yine Kızılay tarafından a;ı;önderilmı .. 

Mr. Çörçil nutku dinlemek dırlar. Fakat kafi miktarda cep. bulunnn ~adırJara ycrleştlrihnck suretile açıl..'i:a kimse bırn: 
- b' kılmnınıştır. uzerc toplanan büyük ır ka- lıanclcri yoktur. Ladoga taarruzu-

Halkın her türlü yiyecek vo giyecek ihtiyaçları da bol 
(Devamı 5 incide) (Devamı 5 incide) miktarda karşılanmıştır. _._ __________ ~----~--:-------~-------__;_~.:__ ______ _:_ __ _..:_ ____ ..,._. ____ _:_ ____ __ 

Sovyet tehlikesine karşı 
Alnıanya, Ronıan
·v ava bir teklif 
ya p m I Ş ! Vaıiteye ~urban olan bir arkadaşımız 
y~Omen lhıarıcnve ~azm Matbuat, değQrli ve temiz bir 

Gaf enko kabı nede çocuğunu kaybetti 

'~ünlerin P..,iml~!.. 

ıstenoğrafi ihtiyacı 
Galiba daha ziyade matbuat 

hayatında kendilerine layık olan 
mevkilerin verilmediğinden §iki. 
yet eden genç nesilden bazılarına 
bir nevi ihtar için olacak, Peya. 
mi Safa'nın bir yazısında arap 
harflerinin elifbesini öğrenmek 
lmumundan bahsedişi Necmettin 
Sadak'r kuşkulandırdı. Alqam 
başmuharriri bunu in·kdip hare. 
kctlerimiz için bir tehlike işareti 
gibi görüyor. Fakat üniversite 
gençlerine eski arap harflerinin 
bir ders olarak gösterilmesi kara. 
rını her nedense unutmuşa ben. 
ziyor. 

Benim maksadım, yeni neıil 
çocuklarına eski arap harfleri ile 
yazılmış kitaptan okumak ihtiya. 
cı bulunup bulunmadığını müna. 

(Devamı 5 incide) izahat verdi 
PROJE:,.,.,.,. Mektepliler liki 
Almanyanın garantisi altında bir 
Romen -Sovyet Rusademi tecavüz 
paktı imzas1. 

2 - Romen ordusunun terhisi. 
3 - Romen istıhsal ve istihlak ini~, 

ş ı men o i fer nakliyatının Alman 
kontrolü altına girmesi l 

~>AA,...,,..~VV'""""""fVVVV'""""""N'V'VV'""""""N'VVV"VVV"V"VVV'Vv'vv 
kilde tesbltinc lmk4n vcrmcktcdır: 

V88: 

Romanya hnkkmdakl Alman nok
ta! nazarına dair Alman mahflllerln
dt'.n nlırı~'ln mnlflmnt vnziyctln şu f;!C-

Tunada \'apur seferlcrlnln durma
sı Uc artan nakliyat mU;,ki14tı ve ıl

mc,ndlferle yapılan sevklyatm ağır

( Dcuamı 5 incil1e) 

Bugiin hmmta fllk7criııi ~'1lı>5ıt : 
olan neşe kayna~/ı arkadafınıı.: 

izzet Muhiddin Apak j 

Arkadaşımız lu.et Muhiddini , 
dün kaybettik. 

Her gün aramızda bir sıhhat 
ve neşe kaynağı olarak dolap.r. 
bu candan arkadaş, bugiln hiç 
birimizin inanmak istemediği 

rDMıamt 5 incide) 

Dün ıkı s adda devam etti 

m:aÇta Gaüılasaray - Da~ '1It111flll.'rfiafiJ -
Tic<rrrt li.-relPTi (Ya:ı:tıu 4 ünclide) 



ı-VA1CIT 

Sanat oe. .. 11Aic: 
Nesil kavgası 

iV 

Avrupah- Türk sanatı 
Avrupalı miUi bir sanata sahip 

olmak, hakiki bir halk "konunu" 
ve hakiki ümaniıt kliltilrc iıtinat 
eden ''form" u bulmak demektir. 
Şu halde halk ruhunun, halk te. 
mayüllerinin, halk arzularmın üa. 
tün bir kıymet atması, kısacası 
halkın bir şahsiyet ifade etmesi, 
demokrasi kültiirüniln inkişaf et. 
mit bulunması iktiza eder. 

Milli klfisik dilin teşekkWU kül. 
türde halk hlklmiyetinfn işaret. 
!erinden biridir. 

Beri taraftan da bu ıeviyeye 
gclmif bir cemiyetin Grelco • LL 
tin kültürün yaratt1ğı ,ekilleri 
kavrayabilmesi ve her ikisinin 
biribirine müvazi ve mUtenazrr 
bir tarzda tarihe sahip olması .za. 
ruridir. 

Avrupada halk ruhuna blklrn 
bir unsur haline koyan, onu iyi, 
gUzel, hak mefhumlarında birer 
kıymet ölçüsü gibi ortaya atan 
sosyal terakki uzun bir tarihin 
~irikintilerinden terekküp etmiş. 
tır. 

Avnıpada millet rUbunun, ya. 
ni halk ruhur.un, ıoıyetenin ka. 
şesi olmıya ba§laması, hiç olmaz. 
sa XIV Uneü aszrdanberi gitgide 
daha miltebellir bir hal almak O. 
zere inkişaf halinde göze çarpar. 
Meseli Duna Scotjeon (1274 • 
1S09) nwı zihniyetinde İngiliz 
halkının tecrUbcci mizacını ve bu 
miıaca istinat eden kftirat ga. 
rü,nnu bulabiliriz. Bugünkil AL 
man ruhunun i.ılerini, felıe!enin 
temsillerini almanca felıcfi eacr 
ycaan Mcister Ecldıart (1260 • 
l 327) da bulmak mlimkündür. 

Bu misaller çoğaltılabilir. Av. 
rupada klise ve derebeylik haki. 
miyetinin ruh bakımından çökU. 
§ÜnU, yeni bir dünya görUşünUn. 
yeni kıymet bilkUmlerinin doğu. 
şunu yine tarihi bir hadise olarak 
:-önesans bir sekle, bir üalQ;ba 
soktu. ~ 
Müşterek Avrupa medeniyeti 

dediğimiz ve bu alem içinde Av. 
rupalı sanat dlye andığımız mef. 
hum nncak bu gckilde karakter. 
Jendirllcbilir. 

Rönesans bir taraf tan Grego • 
Latin örneklere avdeti ifade ettL 
J;-i gibi bir yandan da mUsbct il. 
me, tabiate ve insana kıymet ver. 
mek vası!tariyle kendini hisset. 
tirlr. 

Umanist kllltnrde VU%'Uh, sara. 
hat, iskolastiktcn kurtuluş, ilim 
havasına giriş, tabiati objektif bir 
şekilde görilf birer merhale ola. 
rak göze çarpar. 

Dizim kültUr tarihimizde bakL 
ki hilviyetle orta zamanm hangi 
tarihte bittiğini ciddiyetle tesbite 
imkan yoktur. 

ÇilnkU millet sosyal bünye ba. 
kurundan halk h&ki.miyetinl U.. 
tün bir vasıf olarak kabul etmiı, 
ne de ümanist kültilrUn canlı ıe. 
zahUrleri ile karpla~lmıfttr. 

. Tanzimat devri, bu iki noktayı 
ihmal etmi! olduğu için davanın 
halli bugüne kadar blmıttır. 

Yaratıcılık cesaretimizi htç 
kaybetmeden killtUr scvlyelcri
mi ifade eden phaiyetlerle Av. 
rupanm lrilltilr §alıeiyetleri ara. 
sında yapılacak bir mukayese bi. 
ze bir hayli hakikatler gösterecek 
ve bizimle ümani•t lrilltilr arasın. 
dald mesafeyi vuzuhla çincek. 
tir. 
Aşık pqa, Dante'ııltt, Pctrar. 

que'nin, Boccace'in muaandır. 
BW, Filziili, :Maclıiavcl, A. 

rioste. Letuee, Rablals, Ronsard 
Montaignc muasırdır. 

Hepsi on altıncı asnn kadro. 
sunda ya§amışlardır. 

Naiına ile Dcacartcs. Paseal. 
NaJ:µilcadim, Nengiat, Veysi ile 
Carneille, Bailean, Racin, · La 
Rochcfaucanld, La Fantaine, 
MaWere, Bacan, Shakespeare, 
Cevvantcs muasırdırlli. On ye. 
diqci asır onlann hayatlarını çer. 
çevelemi~tir. 

Nabi ile, Nedim ile, Sait Veh. 
bi ile, Ktni ile, Şeyh Galip ile 
Montesqueu, Valtare'nin, Rousa. 
cau'nun, BuHan'ın, Dioterot'un, 
Blamarc.hais in. .Loc1cc' nin, Leib.. 
niz'in, Lessing'in muasır olduk. 
larma tarihten ba~ kimse bizi 
inandıramaz. 

Silnblilzade Vehbi, Süruri, En. 
derwıi Fazıl BOlzae, Stendhal. 
Hugo, MuPet, Lla Martine, 
Sbelley, Byaon, Kont, Sebiller 
Gocthe, Heojel, Herder, Gogol, 
Pouchkine, Sennontof'un muuı. 
ndzrlar. 

Bu tablo birkaç ciltlik tafsilat. 
tan daha ikna edici bir mahiyet. 
tedir. 

Bu tablo bize bWın Qmanfaa 
kUlttlrden ne kadar uzak kaldığı. 
rnızı g&termektedlr. 

A vrupah bir Türk edebiyatı. 
nın bir yandan halk motiflerini 
kendine memba ittihaz etmesi, 
bir yandan da Greko - Utin kiiL 
tUrle formu temin etmesi lhım.. 
dır. 

Bu vasıflariylc Avrupalı T11rk 
edebiyatı bir yandan hallan ru. 
hunu, blr yandan da ümanist kül. 
türden aldığı hızla yeni imk!nla
n f ethetmeğe ça1ıpcütır. 

'Umanlst kültUre ge!f girmiş 
olmamız §Üphesiz bir kayıptır. 
Fakat hayat tarihin olduğu gibi 
tekerrüründen ibaret olmadığına 
göre, onu kısa bir zamanda daha 
iyiyi, daha yeniyj, kazanmak için 
bir merhale olar..:C aşabiliriz. 

Avrupalı Türk .edebiyatı an.. 
cak böylece muvaffak olacaktır. 
Bunun için şimdiden klasik ola
bilecek bir dil temel olarak hazır. 
lanmıı sayılabilir. Bu prtlat i. 
çinde bulunan memlekette wna. 
nizme gö&terilen alaka bir saf 
renk ve bir tekim.Ullin sesidir. 

SADRI ERTE.~ 

Ecnebi ve ekalliyet öğretmen
lerine verilecek kıdem zamları 

Ecnebi ve ekalliyet okullarında vazife glSren öğretmen
lere resmt okul öğretmenleri gibi kıdem zammı verilmesi bu· 
susunda tetkikler yapıldığını evvelce yazmıştık. Yapılan tet
Jdklere göre buglln Ecnebi ve Eka111yet okullarında Türkçe, 
J(Ultür dersleri okutan öğretmenlerin sayısı 700 kadarıdır. 
Bunların lllt kısımlarda olanlarının hemen hepsi yalnız bu 
okullnrda öğretmcndlrlcr. Orta. tedrisat kısmının da yüzde 
!15 ı resmt lise öğretmenlerinden olup bu okullarda lllve ola
:rak vazife glirmektedfrler. 

Öğretmenlere vcrllecek kıdem miktan hakkında :Maarif 
MUdUrlUğü esaslı surette meşgul olmaktadır. 

Okul idarelerinden bUtçelerc tahsisat konması istenmiştir. 
Bir kısım ecnebi ve ekalliyet okulları blltçelorlnln darlı

~ından bahsederek kıdem zammı vermek husueunda mUşkü· 
ldta duçar olacaklarını söylemektedirler. 

İddia edildiğine göre blr kısım okullarda yeni öğretmen 
sayıaı fnzla olacağına göre bu okulun öğretmen maaş bUtçcsi 
clnha az, kıdemli öğretmenleri çok olan okulların da maaş 
bUtçelerl çok kabarık olacalmr. 

Bu hususa bir formUI bulunması iıtenmlştlr. Netice kısn 
bir ?.nmnnda halledilerek kat! karar verilecektir. 

Zelzele mıntakasından 
nakledilecek öğretmenler 

Zelzele mıntakaaındakl okullarda öğretmenlik yapau öğ
retmenlerin durumlyle Maarif Vektlllğl yakından meşgul ol
maktadır. 

Yen! verilen bir emre göre, bu gibi öğretmenlerin alle 
Yaılyetlerl dikkate alınarak anu ettlklorl vlllyotlere tayln
l rt kararlaştırılmıştır. 

Ymn 411e41klert vllAyetler<)e yer bulunmadığı takdir
de J"8 911'8 bekllyecekler, yahut n vllA.yete en yakın bir YllA· 
vttn vatılfft "1aeaklar,,ır 

ı 

lngiliz, Fransız .vapur 
şirketlerinin bir teklifi 

Akdeniz sahillerinde İjletilmek 
~~~~~·-~~~·~~-

.. uzere 

Ş i 1 e p le r imiz i kirala· 
mak istiyorlar 

İngiliz ve Fransız nakliyt: §ir. ı mlira~t ederek teklifi kabul et. 
ketleri vapur sahiplerimize mü. mekte bir mahzur olup olmadığı. 
him bir teklifte bulurunU§lar, Ak.. f nı sormuılarchr. Bu huaua milna. 
cieniz; sahillerinde İ§letilmck Uze. 1 kale vekaletine bildirilecek ve ge. 
re v.apurlannı kiralamak istemi§. lecek cevaba göre hareket edile. 
lerdir. tektir. 

. Vapurların kömlir ve yakacak Diğr taraftan Fran51Llar mcın.. 
dığer masraflıin kendflerl tara!ın. kketimizden aldıkları ihracat 
dan temin edilecek, yalnız müret. 1 

• • 
tebat paralarını vapur sahipleri ö. mallarını taşımak ıçın vapu~ ki. 
dcyeccktir. Buna mukabil vapur. ralamakta devam ctmekte~~rlcr. 
ta bch 

. • da 
15 16 

Hantalzadelerden alınan Burha. 
nn er tomı ıçın ay • 

şilin kira vereceklerdir. Vapurlar niye vapuI'UJKlan sonra Kalkavan 
Akdeniz limanlan arasında kira. zadelerin Nanm vapuru da kira. 

tayanın arzusuna göre çalrşacak. 
tır. Ne yük isterlerse taşıtacak. 
lardır. 

Vapurlara verilmek istenen ki
ra bedeli mühim bir para tutmak
tadır. Mesel! 4500 • 5000 tonluk 
bir şilep ayöa 40 bin lira bir kira 
alacaktır. 

lanmı§, vapur İstanbul ve lrmj,r. 
den 4500 ton mal yUkleclikten 
sonra Manilyaya gitmek üzere 
dün limanımızdan hareket etmi'"° 
tir. Vapurun alacağı mallar üzüm 
incir. tütün ve faıulyedir. Bu 
matlan Marailyaya kadar g<Stür. 
mck için vapura Fransızlar tara. 
f ından 30 bin lira kira parası ve. 

Vapurcular bu teklif karşısm. rilmiştir. Vapur dönil,te itbalit 
da dlin mıntaka Uman reisliğine qyası getirecektir. 

Zonguldak limanının 
ağzı kapandı 

Bu yüzden kömür ocaklanndan kömür yükleme 
hareketi durdu; v~pur sahipleri buralannm 

süratle temizlenmesini istiyor 
Şehrimize gelen haberlere göre Zonguldak limanının ağzı deniz.. 

lerln silrllkledili kum ve cakıllarla kapanauı; ancak bir vapurun giiç
lillde geçebileceği kadar küçük bir yol kalmıştır. Buradan geçmek teh 
tikeli olduğundan 7.onguldaktaki kömür ocaklarından kömür yüklen. 
mesi tamamen durmu~ur. Son kömür buhranı üzerine kendilerine 
muntazam kOmür nakliyatı yapmaları bildirilen vapur sahipleri bu
raları temizlenmeden vapurlarını tehlikeye 90kamıyacaklannı bildir. 
mi~erdir. Çünkü buradan geçmek lstiyen Kalkavanzadelerin Kalka· 
van isimli şilebi çakıUara çarpmış, pervanesi kmlarak burun tarafın. 
dan yaralanmıştır. 

Diğer taraftan maalesef bu kum ve çakıllan temiıliyecek vesait 
dahi bulunamamaktadır. Hadise yerine gönderilen bir tarağı işlete
cek vesait bulunamamı~tır. Bu vaziyet her tarafta büyük bir kömür 
buhranına sebeb olacaktır. Alftkadarların biran evvel liman ağzını aç.. 
malan beklenir .Kömnr ocaklannın dörtte üçü içerdedir .Bugünkü hal 
de hep muattal katmı~lardır. Liman işletmesinin ve Şirketihayriyenin 
elinde bulunan tarak dubalanndan istifade edilmesi ileri sü.rülmekt.e
dir. 

Yüksek tahsil gençliği için 
kurulacak birlik 

YUkeek tahsil genc;llğl lçfn Universlteyo bağlı olarak bir 
btrllğln kurulması hususunda Rektör Cemil Bllscl'ln başkan-
lıkı altında toplanan fakUlte profesörleri bu husustaki nlznm
namoyl hazırayarak Mnartf Vekllllğtne bildirmişlerdir. 

• 'Onlvcrsftc talebelerinin fikirlerine .gBro genelik blrli~inln 
tam m~naslle ünlvcrslta gençllğlnfn ihtiyacına karşılık vere. 
cek mahl)·ette olmalr, muhtell! lçtlmat kolları bulunmalıdır. 

Oeuçllğin bu arzusu ıln nyrıca Vekilliğe blldlrllmiştır. 

Almanya'dan denizaltı 
mühendis~eri geldi 

-

Haliçte ) nıulau denlzal tı semileı iıalzin t.cchiza tını ta
mamlamak üzere Krup fabrikası tarafından ı;önderllen mU· 
h"'nr\J~)f!r dlJn\:11 RempJon nkRpr~tJ*' enhrfmheı ,ı:eJm1elertifr. 

Karadenızde yine 
fırtına var 

Karadeni7,de şiddetli bir fırtı
na başlamıştır. Bazı \'atıurla•· 
Umanlara. sığınmışlardır. r.ırtı· 
nanın daha şiddetleneceği zaw 
ncdilmektedir. Blltlin ueanıara 
ve seferdeki vapurlara llitiyatlı 
buhuımaları bildirıtmi~tir. 

----c>-

Liman işletmeleri umum 
müdürü geldi 

İskenderun ınlianrnı teftif;C 1 

burada yanılacak yeni ıslahat 
etrafında tetkikler yapmağa "!İ 
den Liman tşletmcleıi Umum 
Müdürü Raufi Manyas dün şeh 
rfmizc dör..ınU.5't.Ur. 
~ 

Sanayi erbabı için 
konferans 

Sanayi mektebi mezunlarının 
teşkil ettikleri cemiyet gerek 
talebelerin, gerekse sanayi er -
babının me.slekf bllg-ilerini art
tırmak gaye.sile bir seri konfe -
ranslar tertip etmiştir. 2 şu'.at· 
tan itibaren başlayacak konfe • 
ranslar 31 mavısa kadar her 
hafta Eminönü Halkevi salonun. 
da verilecektir. 

o 
Almanyadan matbaa 

mürekkebi geliyor 
Dltn 250 bin liralık ihracat 

olmuş, 1 n re l 1 t e r e y e ke
çi kılı, tiftik,; F r an s a · 
ya paçavra. ip, halat kırıntısı 
kendir, ~kirdekll tızUm; Yuna
nistan& balık; Romanya ya kes 
tane, ç{lven. ceviziçl, fmdık ve 
balık gönderilmiqlr. Transilvan
ya lalmll Romanya vapurile de 
mllhlm miktarda. mukavva gel· 
miştlr. 
Almanyadaıı da bug{lnlerde 

37 bin kilo matbaa mfirekkebi 
gelecektir. --o--
Gümrük memuru imti-
hanında kazananlar 
K!nunuevvel ayında yapılan 

gümrük imtihanlarında kaza • 
nan İstanbullu lise mezunlan • 
nm isimleri dUn vek41et tarafm 
dan şehrimiz ctimrilk başın.il -
dürlüğüne bildirilmiştir. 

Kazananlar sunlardır: 
Muzaffer, Muhtar. C-Ovad, 

Cemal, 1\1urad, Niyazi. Hayrün· 
nisa, Sırrı. Fethi, Refiktir. 

İsmi henüz anlQşıltı..mıyan bir 
ki~i daha vardır. 

Orta mektep mezunları ara. • 
smdakl imtihanın nctirderi he
nüz belli olmamıştır. -1821 numaralı otomobil 

aranıyor 

Ynlmz 1821 plaka numarası 
tesbit cd!lebilm bir otomobil t:ı
rafından Rumkapı civarında ezi
len f shak dUn kaldırıldığı Cer · 
ra.hr>a.sa hastanesinde ölmü~tUr . 
Şoför aranmaktadır. 

--o-

Ayşe kız tahliye edildi 
Kendisine sata.şan Ali adında 

ki komŞU8U ile an:ı.smr katil 
ka.sdllc adliye dairesinde vara · 
lıvan Çin~ene kırJ A vşenin ikin· 
ci aiır ccz:ı mahkemesi dliu 
duru~ma.amı bitirmiştir. 

Mahkeme. ko~ası Alinin, ka· 
rısına bıçak \'erdiği sabit olma
dığından kendisinin hem.etine 
Avşenin ii<: ay on vedi giin hap· 
s ine karar vennl~tir. 

A vşo bu mUddcti mevkuf ola
r:ı k bitirdiğinden diln Lnhliye 
edllmlştir. 

Palto çalan hırsız 
Kapıı.lıcArşıda bir dlikkiı.ndan 

f'1 lto aşıran Murad adında bir 
btr31z. ilçilncli sulh ceza mahke· 
r.tesi tarafından 1 ay 10 gün 
hapis ccuısına cnrptırılmıştır. _ __,__ 

Boluya giden talebeler 
döndü 

Bavram tatilini t?"eçirnrnk üze· 
re Boluya giden Gl\ı.cl Sanat • 
lar Akademisi talebelerile öğ • 
retmenlerinden mllteşekkil bir 
RTUP dlln şehrimize dönmUşler-
rıı~. • 

1 
Köy öğretmeni ~.:O 

me kursları IY', 

Eğitmen seçi~ 
başlandı ,;. 

Bir nlflanrfan ftJb3rcJI 
yete geçecek olan kÖY 1 ni yetiştirme kursları 1ı; 
men seçimine bütUn ' 
de b:ışlıı.nmıştır. eJİ 

l stanbuldan da 50 )l 
~çilmesi için Maarif 
~üne emir verilmiştır• Ul1' 

Er'.:rilrnenleri seçmek~ 
tedrisat mUf ettişleri 

11 heyet teşckkUJ etınif. v ti 
kat kazalarında faalı)'t 
lamışlardır. ~ 

Secim işi ay sonuna~ 
mnl cdilecektır. SeGi~~·ıı' 
simleri Maarif Vckilh~ 
lacak ve hangi kursıı ıctif 
ceğinin tayini istcnect 

-0-

Universitelilerİd 
dağ kayak tene t 

Onivcrsitelilerln ~~ 
'>nyak tenezzUhil bu Sfl"
Dr. Orhan Okvayın 1>'

1 altında sömestr tatilin~;~ 
lacaktır. Seyahate prv> 
talel:cdcn kalabalık bir 
iştirak edeceği haber al1'~ 
Seyahat organizasyon~ 
Orhan Okyay meşgul o 
dır. 

Maari~ürÜ.C/ 
talcaya git~ .... 

Çatalca kazası köylef1P"'w 
mlan yeni köy okulla~_ı:ıtı 
at işlerini g5zden gCli' 
bura.da.ki okullann tedri_, 
ru.munu teftiş etmek o~_.; 
arif MUdüril Tevfik Jtıı• 
Catalcava ı?t tmlştlr. 

Uluabat köprU 
kapatıldı 

Daha şimalde be:: 
köprü yapıla t'. 

Bursa, (BU8U8'l) - 91'. 
Karacabey, Kemalpaşa.. 
sir ve havalisinl baifla~t· 
ilzerlndeki büyük uıua 
rUsU, otomobll, otob~..ı~' 
von eibi ağır olan na>" 
!arma kanatılmı~tır. SU 
volcu nakliyatı ak~ 
tllo yapıJmaktadır. g 
bir ba§lllda. inen yotc';ft,r 
tarafra.fta bekleyen otob_..ıt 

ından alınarak Buı.,...r· 
tf rllmckcdir. Bu nakil i 
rmm ~eçmeleri tchlikel 
mektcdir. Bunu göwnilJJ' 
Nafıa Vekaleti köprilJJ~it 
şimalinde yeni ve beton,Jit· 
rU inşasına karar vcrtıl1'", 

--o-- 'llİ' 
ihtiyar bir kadıfl 

bulundu ~ 
Bursa, (Hıt&u8i) - )J 

makta Rıımeli hanında 
M. l{emalpa.'}alı 75 
Emine adında bir kB~O 

~~~Rr~;~~m~:fn~~' 
heli l?'Örü!dUğllnden oto'P"'; 
mak Uzere Ahmet V 
hasta nesine kaldınlın~· 

Yirmi yıl evvelki V ........................... _. 1 

-> 
:::t' 
~ 
1-

ıs KADDll_,.ı 
Mam aahiliııd' 

bir heykel 



. Maarif davasında köylÜ 
trnen -:-k ------- Kahvehaneler için 

venı bir devir 
tirıd urslar ı ve köy okulları 

e Yaptlan çahşmalara dair 
~İiırıiiıdek· Yazan : Hasan Bedrett.n Ülgen 

Alman - ~ovyet 
işbirhğı 

Polonyalı sanatkar ve devlet aoamı 

Paderevski 
'llııı~ ı senelerde .. 

"'- urı ço w nu. 
h.~. lcöyı·· .~!ili teşkil 
~•ıl um uzun ..,_ ' &trek . ' gerek """lldt •• . ıcçım h 
Ilı...., ""Yiye • • USU. 
-.11 L_ llnı Yiik 
ta~- uaılıca h selt. 
.._~q, Bu h edef tuta. 
'""ttiiırıi uıuı ta eld .. 
el......_"'llf z ner 1 e W• 

ti~1et ıce ere çok 
")~ ve kıyrnc.t 
""'l'' . ve. 

lıo ·~· ~YIİİırıiiz.. •nanıyoruz ki 
t:_. un tah ·ı· · ' 

, ...... daha ~· ını ve 
tii.. eye Yukıck bir 
~ l!liJlelin:~~dırdrğımrz 
'-" kudreti ~n .. h<.- ıa. 
)iil.~ ol ' ugun güç 
t_.~ 'Ve h:~f'l~ kadar 

Jetı olacak. 
. ı 

i ta~~ltilJig~~ET. INöNO 
4. bık ettiğ" .~ırkaç yıl. 
~tıırına ~.koylüyü bil. 

ilıtı p anı rnuv ff 
}'etı etrrıekt d" a a. 
k erde t . e ır. Muh. 

tiı ... ııraıarı e.sıs edilen kôy 
""it Şlındi 
r n Yetiştir ye kadar 

"',_ıtıllhte}if .~ış ve bu e. 
~:"«tak ı ... vılayet k" l 
ııtcı· 11;oy oy e. 

1ııe ı:o cotuklarını 
dır. re Yetiştirmege 

~·Ooo e'· 
tt tıı ok~ıtınen!e 60.000 
r:lı ÇaJı tııluyor. Veka. 
~arı b.~ınaıariy!e eğit. 

~OQQ lira~~ç'ı;.e ilave edi. 
130 e Çıkar 

1 
ır tahsisatla 

·Ooo k·· 1 ~ştır. Bu 
litc 0 Ylu w te ın· h" çocugunu 

~tı~!tir. 11 ıın bir teşeb. 
rı.n 

~· l:fü~aşları 9 ve ı 3 
~tı bU Yaş~n~~re .. verilen 

.tltıak a .ı koylu ço. 
ilde degıldir. Okul 

~ra1c,g~Celeri de faali. 
! Olcııına u Yaşların dı. 

. •lar1 _Yazma bilmi. 
~lıtş llıdi:etıştirmeğe ca. 
l•~hıııışt~ kadar 28 bin 
le O lcoye r. Alınan ted. 

lttılca111 Yeniden okul 
11•1111... arı hası} olmuş. 

tigibj~ •. 
) aJ>rıc egıtmen yetiş. 

titu~t ~ . gecen yıl~::ın 
trİıtd !tne başl.iinan 

tektir c köy öğretmem 
~'1ra~ı 

b_ 112ı ita tarafından veri. 
.~ b· tarda k .. ır ille oy çocuk. 

dır. a tahsile kavuş. 
11lcıı11,. u karar muci-

"tı .. 
!Ştır. ~ç yıldan bes 
ı bi1.,· . anı bir ilk 

t l't ... ısıne v k.. h 
tışti . e oy a. 

Yar tılecek olan ro. 
,,. arlı b' :r 
~lllcael ır unsur o. 

ku1ti~. ve yüksek 
rune de sahip 

' v .... 
'killi.. 1 ııda .gınin k·· k 1 

~lri . . oy o u. 
t. lıa:Yat Ştıgı teşcl:!Jiıs. 

~ ııı b ınıızda verimli 
~Cele~Ş~angıcı olmak 
. ege değer bir 

gu nokta budur .. Köy okulları i. 
Çin hazırlanan ve tatbik mevkii. 
ne konan program. Bu hatalı yol. 
dan kültürümüzü kurtaracak ve 
Türk nüfusunun beşte dördünü 
teşkil eden köylüyü kültürün bü. 
hin nimetlerine en kıı:a ve ve. 
rimli bir surette kavuşturacaktır. 

istikbalde nasıl bir inki
şaf gösterecek 

Fransızca Le Temps gazetesi, ı 
Almanya ile Sovyetler birligi a. 

rasında İngiltere ve Fransaya 1 
karşı mevcut olan i<-birliğinin is. 

Yen iden vatanının istiklali 
için çalışıyor 

~ ahiliye Vekaleti Anadolu 
u...11 kahvehanelerini okuma o. 

dası haline getirmek için tedbir
ler aldı. İstanbul kahveleri de ıs. 
lah edilecekmiş. Kahvehane 
bizim içtimai hayatımızın bir ya. 
rasıdır. Öyle bir yara ki asırlar • 
dır bin bir kötüli.iğünii göre gö. 
re tahammül ediyoruz .. Ne garip. 
tir ki onunla her zaman mücade. 
le edilmiş: fakat bir türlü kaldırı
lamamışur. 

• • * 
Maarif Vekilliginin dört yıl. 

<lanberi köy okulları üzerinde ve 
köylü çocuğunu bilgiye kavuştur. 
ma yolundaki sistematik çalısına. 
!arının bütün faydaları asikar o. 
larak meydana çıkmaktadir. 

Köylüvü yetiştirecek öğretmen 
dir. O halde evvelii köylere gide. 
cek öğretmeni bulmak ve köy re. 
alitesine göre hazırlamak icabe. 
der. 

Şurasını ikrar etmek mecburi. 
yetide bulunuyoruz ki, ilk okul 
ögretmenlerimiz büyük bir ihti. 
marnla yetişmekte ve bilgi bakı. 
~ından Avrupalı meslektaşlarına 
rekabet edecek kıymette lulun • 
makla b.:raber köy öğretimi ha. 
krmından randımanları zayıftır. 
Bunun sebebi de p-k kclay anla. 
şılır. Öğretmen okulundan çı • 
kan münevver ögretmen. pedago. 
ji. psikoloji bakımın.lan çocuğu 
yetiştirmegi bilir. Fakat bunun 
yetistirme faa 'ivcti ancak şehir 
okulların-da görülür. Köye "İtti. 
gi zaman çocuğu yetiştirme-k ü. 
zere istediği vesaitin çoğunu bu. 
lamaz. 

Halbuki bizim istediğimiz köy 
öğretmeni köylü çocuğunu köye 
göre yetiştirecek öğretmendir. 

Şu hale nazaran köy öğretmen. 
}erini şehir için yetistirilmiş öğ. 
retmenlerden değil. köye göre ye. 
tiştirilmiş öğretmenler arasın. 
dan almak kao eder. 

Maarif Vekilliği dört yıl evvel 
bu mühim meseleye elkoyarak 
hakkiyle incelemiş ve eğitmen 
yetiştirerek bu noksanın telafi e. 
dilmesi yolunu bulmuştur. 

Egitmenlerin çalışmalarından 
elde edilen istifadeler şöyle hül5.. 

tikbalde gösterebileceği inkişaf. 
!arı daha ziyade Orta Asya isti. 
kametinde aramak lazımgclcce. 
ğinden bahseden başmakalesinde 
Sovvetlerin simdilik bu istika 
mette harek~tlere pek hahişli ol. 
madrğı yolunda bir mütalea der. 
mevan ettikten sonra Almanva. 
nın Galiçya ve Romanya petrolle. 
rini eline geçirmek mukabilinde 
Sovyctleri tamamen İran. Irak. 
Hint istikametinde serbest bıra. 
kacağr şüphesiz oldugunu kayde. 
diyor ve bu münasebetle diyor 
ki: 

- Bu istikamette hazırlana. 
cak olan genis lir Almar •• Sov. 
yet planı her Şt'yd ::n evvel Sada. 
bad paktı ile karşı1aşacaktır. Va. 
kıa Türkive ;le İran, Irak ve Ef. 
ganistanr ·birlestiren bu pakt ne 
ted-ıfüi. ne de tccavüzi bir ittifak 
muahedesi mahiyetinde değildir. 
Ancak karş•lıkh bir ademi teca. 
vüz mukavelcsınden ibarettir: 
bir de harici bir tecavüz tehlike. 
si halinde bu dört devlet kendi 
aralarında müstcrck emniyet ica. 
batı noktasından alınacak tedbir. 
ler üzerinde istisare edecekte~. 
dir. Bundan bacl~=t ı:lört devletin 
Avrupaya ait ihtil:ıflı meseleler 
karşısında vaziyetleri de biribir. 
\erine benzemez. Zira Türkiye 
İngiltere ve Fransa ile Balkanla. 
rın ve Akdenizin statükosu esa. 
sı üzerinde müttefiktir. Irak İn. 
gilterenin müttefikidir: doğru. 
dan doğruya Almanya ile müna. 
scbetlcrini kesmiştir. Efganistan 
muharip taraflardan hiç birine 
men11up olmamakla beraber, ne 
iramn. ne ele }rakın maruz kala. 
cağı bir t"arruza karşı kayıtsız 
olamaz. İrana gelince, bu, Rusya 

sa edilebilir: 
1 - Eğitmen aslen kövlü ol. tar~fından öt-edenberi en ziyade 

1tuğundaıı. ltöyfüyU kencli~c ay. 1 ta~\>İka uğrayan bil' devlettir. 
l<rrı görmemekte ve ona göre bir ''öeyli Telegraph gazetesi muha. 
lisan kullanarak idare etmektedir. birinin verdiği malCımata göre as. 
Köylü kendinden olan ve kendi keri mütehas:;ısların kanaati şu. 
gibi kcnıısan, düşüncesi ken•'isi. dur ki, Sovyetler birliği tarafın. 
ninkine daha munis gelen e~it • dan irana doğru yapılacak bir ta. 
mene karşı daha fazla bağlı ka - arruz hareketi Türkler ile müttc. 
lacaktrr. 

2 - Eğitmen kendisini psiko. 
lojik ve pedagojik il-ti""·:\ doğru 
sürüklemediğinden kö' 1ii çocu. 
ğunu irşatta daha insiyaki ve na. 
türel bir usul takip etmektedir. 

fiklerin hu cepheye kuvvetlerini 
toplamak için olacaktır, fakat di. 
ğer taraftan müsterck Alman • 
Sovyet kuvvetleri Balkanlar üze. 
rine tazyik tapacaktır. Bu tak. 
dire göre müttefikler icabeden 
tedafüi tedbirleri alabilecek vazi. 
yettedir ." 

---o---

Polonya, akıbeti gibi çok garip 
kahramanlara malik bir memle. 
ket olduğunu bir kere daha isbat 
rtmiştir. Bunların birincisi mu. 
hakkak ki musikişinas ve devlet 
aclamı olan Jan Paderevski'dir. 
Bu mühim ~ahsiyctin tarihte eşi. 
ne rastlamak mümkün değildir. 

Geçenlerde Pariste toplanan 
Leh milli konsevine, bizzat Pa. 
derevski riyaset etmistir. Bu şe. 
kild.: meşhur musikişinas yeni. 
den piyanosunu terkederek ve sa. 
nat hayatını bırakarak mcmleke. 
tine eski hudutlarını kazandırma. 
ğ'a calı!'mığa başlamış bulunu. 
yor. 

Padercvski'nin 1917 senesinde 
v:ıtanına istiklalini nasıl kazan. 
dırlT'ış olduğunu ve umumi arzu 
ve ısrarlardan sonra nasıl devlet 
reisi olduğunu bu sütunlarda ev. 
vclce anlatmıştık. 

Bugün onu tekrar milletinin 
istikldli için çalışır görmek bize 
büyük sanatk5r ve kuvvetli dev. 
let adamının kalbinde }'anan va. 
tan aşkının kuvvetini bir kere da. 
ha kabul ettirdi. 

Pariste Polonya sefareti salon 
larmda toplanan Leh milli kon. 
seyinde devlet reisi Sikorski'nin 
yanında büyiik vatanperver Pa. 
derevski'nin de (bükük belin: 
rağmen) bulunnıası herkesi he. 
yecana getirmişti .. 

Bu milli konsey için büyük va. 
tanpcrverden daha münasip bir 
şef olamazdı. 

Yirmi sene evvel vatanına is. 
tiktalini kazandıran Padercvsld 

Amiral ti yrd 
Atlantitke bazı meçhul 

tepeler meydana 
çıkardı 

Vaşington, 27 (A.A.) - Amiral 
Byrdin Atlantikte "Mary Bird1, 

adaları civarında bazı meçhfıl tepe 

lcri meydana çıkardığı bahriye 

nezaretince bildirilmektedir. Bir 

kc:;.if uçu~u esnasında ke-,fcdilen 

bu tepeler 1939 senesinde Byrd 

tarafından keştcdiler. mıntakanın 

şimal sahili uzunluğundadır. Bu 
uçuş esna:,,ında Sulzberger körfezi· 

nin ıannedildığinden daha geniş 
olduğu ve hakikatte cenup kutbun 

da bulunduğu meydana çıkmıştır 

de heyecanlıydı, konuşurken bu 
heyecanı bütün salondakilere de 
tesir etmişti. 

Paderevski ezcümle şunları 
söylemiştir: 

"Sevgili kardeşlerim, uzakta, 
düşmırn çizmesi al•ında bulunan 
topı·akk··ımızda yaşavan sevgili 
kar~leşlcrim, sizlere hitap ediyo. 
rum .. Dü~üncem sizlere doğru u. 
çuyor; size, kuvvetlerimize, mu. 
kaddes hRklarımıza ve muzaffer 
ol11c11ğımıza karşı olan İmanımı 
ula§lırıvor .. Barbnr mutaarrızla. 
rın ~iddeti bu ttesi boğf'ma7, çün. 
kii bu ses hepinizin k<'!lbinde ya. 
şıyu·. Allaha ve Polonyaya kar. 
şı inancımız bize gecirrr.ekte cL 
dııfrumuz bu c~are~ devresine ta. 
hammiil edecek ve kat'i muzaf. 
foriyetimizin ~alacağı saati bekli. 
)ecek kuvveti vermektedir. 

Hayır, benim fel;ketli kardeş. 
lerim .. Polonya mahvolmıyacak
hr .. O sizin, bizim ve beşeriyet 
için ebediyete kadar yaııyacak. 
tır." 

Sanatkar devlet adamının bu 
sözlerini dinleyen Polonyalıların 
heyecana gelmemelerine imkan 
yoktu ... 

Paderevski bir artist heyecani. 
le başlamış olduğu sözlerini bir 
devlet adamı sükunetiyle bitir. 
miştir. 

Büyük sanatkar ,.e kıymetli 
devlet adamınm yeniden vatanı. 
nın istikl&li için çalışmağa başla. 
mrş olması cidden şayanı dikkat 
bir hadisedir. 

Norveç kadınlan 
Harp zuhurunda mem
leket istiklalinin müda

faasına yardım 

edecekler 
Oslo 27 ( A.A.f - VeTıahd pren 

ses l\Iartha radyoda bir nutuk soy-

liyerck Non·cç kadınlarını son 
günlerde vücuda getiri!en iki te· 
~ckküle kaydcdilmeğe davet et_ 
miştir. Bu te~ekküllerin gayesi 
erkekler silah altına alındığı tak· 
dirde kendi arzusile onlann yerine 
çalışmak istiyen kadınları kaydet· 
mektir. Prenses, ~on·eç milletinin 
sulhu sevdiğini ve bugün bile 
milletler arasında doğan ihtilUfla. 
rm sulh yolu ile halledilebileceği 
kanaatini muhafaza ettiğini söyle· 

Hicri 950 yılında istanbula ilk 
defa kahve getirilmiş ve Hekim 
ile Şemiş adlarında biri Halepli, 
biri Samir iki kişi Tahtakalede 
açtıkları kahvehaneyi işlctmeğe 
başlamışlardı. 

Hocalar: "Haramdır .. " diye 
yaygarayı bastılar. Şeyhülislam E 
bussuud Efendi: "Kavrulup ya. 
kılan nesnenin eki ve şürbü caiz 
değildir'' diye fetva vermişti. 
Kahve yüklü gemilerin diplerini 
deldirip denize döktürmüştü. Fa. 
kat değimizi gibi hiç bir ~iddet, 
kahveyi mcnedemiyordu. Daha 
fenası kahvehaneler "Esafil" ma. 
halli oluyordu. Envaı rezaletlere 
sahne olmaktan geri kalmıyordu. 
Dördüncü Muradın idam cezalan 
bile kahvehanenin kökünü kuru. 
tamadı. Nihayet tanzimatın ita. 
nından sonra bütün kahve ocak. 
ları yıktırıldı. Fakat bu da mu
vakkat oldu. ''Beşer onar gün· ka. 
panrp badehu mahallenin ve es. 
naf takımının kefaletiyle ehli ırz
dır deyu cümlesi açılmış ve yıkı. 
}anlar tarzi aherde yapılmıştır." 

Bu gibi hareketler büsbütün 
kötü neticeler doğuruyordu. Me. 
nedildikten sonra tekrar müsaade 
verilince bu sefer kahvehane ne. 
dir bilmiyenler bile oraya dadanı. 
yordu. Bu son "kahvehane düş. 
manlığı" nın bir başka kötülüğü 
oldu. Kahve ocakları yıktırılınca 
sahipleri zarar görmesin di\'e 
kahvehanenin berber dükkanı ha. 
linc getirilmesine müsaade ~dil. 
di. Sonradan tekrar kahvehane 
müsaadesi verilince, berberlik de 
ipka olundu. Ve bu büyük şehir 
lerde nisbeten azalmakla beraber. 
köy ve kasabalarımızda pata <le. 
vam edip gidiyor. 

Cumhuriyet hüırumeti. kah•ıe
haneyi kapatmakla bir kötülüğii 
izale etmiş olmuyor, orayı okuma 
odası haline getirmekle yeni bir 
devir açıyor demektir. 

NlY AZI AHMET 

mi~tir. Fakat Norveç kadınlarının 
mevcut hakikatlere istinat ederek 
felaketleri ac:gari hadde indirmek 
için mümkün olan bütün tedbirle
ri almaları lazımdır. Harp zuhur 
ettiği takdirde kadınlar Norveç 
istiklalinin müdafaasına yardım 

etmelidirler. 

3 - Öğretmen okul mezunu 
öğretmenler olanca ulusal fo:la • 
k :rhklanna ra~men şehre alış ~ 
tıklarından buradaki konforu 
kôyde bulamavorlar. Köyü yadır. 
gamakta ve şehre doğru akın e. 
melini beslemektedirlr';-. 

Egitmen ecasen köylü oldu • 
ğundan şehrin bütün konforunu 
görmüs ve tatmış olmasına rağ -
men köyü ~·adırgamamakta ve 
her gün bir parca daha muhtelif 
bakımlardan tekamül ettirerek 
şehre yaklastırmaktadır. 

Hitlerin gözdesi hasta
haneye naklolundu 

Alman - ltalvan G .. .. d .. .. d .. k ,orup uşun u çe 
iıcaret anlaşması ~ --_ ------Hitlerin gözdelerinden olan 

Mis Unity Mitford'un tal:anca 
kurşunuyla yaralandıktan sonra 
Almanyadan İngiltereye nakle. 
dilmiş olduğunu bildirmiştik .. 

~;::~ ~:.'.~;A~~za-:u:·~~;, 1 ORU,VıCEK KAHRAMANLARI! 
))iin) ıuıın en koı·kınıç hfulisclcri ul'a mıı, bnzıın ne tuhnf 

lıahN·lt•r karı':'ıyoı·: Uiiııku "\'akıt,, tn buıılardaıı birini oku· 
ılıını. Hiln.ıcm nerede yalnız kn.tlmlar t.nrafmdan idare cdilcıı 
hir ndn \'ıtrmı:o;;. Jianuııhırını kı~ılınlnr yapıır, tcşkllitmı hatun· 
lnr kurıırmı.,. DC\ lct - l'j;c .. bu ı:;nı1lıu· iı,:lndc bir de,·lctin knl· 
mnsı nniıııkiinsc - itlaı-c makinı•sinin biitiin ınanh·el{ıları Jm· 
tlııı ı•llt-dylc c:alı':'lfl i':'liyoı·mıı':'. 

4 - Eğitmen kursları, bu mü. 
him meseleyi f,'Tl kısa bir zaman. 
da tahakkuk ctt:rmek için icap c. 
den eğitmen sayısını vetistirrreğe 
çalrşıvor. Her vıl açılan kurslar. 
dan vüzlerce eğitmen vetismekte 
ve köylerde vazife almaktadır. 
Ha''buki, sehir öğretmeni okulla. 
rmrn verdiği mezun savısr ant:ak 
merkezdeki acrkları doldurabile
cek miktardadır. EğitlT'en kursla. 
nnın eğitmeni köve göre yetiş. 
tirmesi de ayrıca üzerinde duru. 
lacak bir hususivettir. 

• • * 

Mis Mitford babacı Lord Ri. 
destarin evinden ayrılarak bir 
hastahaneye yatmıştır. Burada 
İngiliz kızının Miinihte iken vü. 
cuduna girmiş olan kurşun çıka. 
rılacaktır .. 

Maltım olduğu iizerc Mis Mit. 
ford geçen eylül ayında yaralan. 
mrş ve ne sebeple yaralanmış ol. 
duğu bir sır halinde kalmıştı .. 

Mis Unitv Mitfordun sıhhati 
dü1elmektedir. 

Hastahaneye naklolunur iken 
boğazında bir c:şarp sarılı olduğu 
halde otcmobile kadar yürümeğe 
muvaffak cılmustur. 

hııssısr B. Clodiusun ziyaretine 1 

İtalyan ticaret mahfillerinde hiç 

bir f'hemnıiyct atfcdilmemc!<tcdir, 

B. Clodiusun Romaya umumiyet 

itibarile iki mcmlekPt arasındaki 

ticaret mübadelesinin \•azi) etini 

milzakerc için geldiği söylenmek 
tcdir. 

Görünüşe bakılırsa, İtalya şim· 

diki ticaret muahedesinin her 

hangi bir tadiline, bu tadil kendi 

sin<' bugün bir fayda temin el· 

nıediğl lakdirdr. muvafakat ede • 
miyccektir. 

Maarif Vekilliği köy öğret. 
menleri işinde yaptığı gibi köy 

( nr·ııam1 !i inriilc) ___ _:_ ____________________ -----

···-···---- Kısaca: .................................. ·-····-···············-········-··················; . 
Turizm propagandası için hazır-1 

lanan broşürleri dağıtalım 
Memlekette dahili turizmi uyandırmak ve hayırlı bir iş ... On beş günlük bir istirahat yahut 

para tedavülünü arttırmak vatanımızın istira- bir romatizma tedavisi için kendisine yer tavsi-
hat ve tedaviye müsait yerlerini vatandaşları- ye edecek adam arayan vatandaşlar artık bu iş. 
mıza tanıtm,ak için Türkiye Turing ve Otomo- ten demek ki kurtuluyor. Sadece bir nokta: Bıı 
bil Klübü Gen-el Sekreterliğince bir büroşür ha. büroşürlerin birçok devlet büroşürlerinde oldu. 
zırlanacağmr haber aldık. Büroşü11:le memleke. ğu gibi ambarlarda depo eı:lilmiyerek ve kağıt 
tin başlıca sayfiye yerleri, kaplıcalar. teferrüç sarfına da bakmaksızın halka değttılmasr ... Bir 
ve tenezzüh yerleri ile buralara giden yolların nokta. fakat en mühimmi ... 
e:österileceği bilqiriliyor. Memleket için cidden 1 

1 ·..f"----.. ·······-··-··· .. ···-··-············· .. ····· .. ·············· .. ····-·· ··-··-· .. ·--·-·······················-········-······ ... 

Hiiylc hlr yerdl• zıl\ nl lı cı·kcl;.in, dcı·cco \"C kıymeti elbette 
"talıtclhe';'l'l",. c kaılnr İlll'I'. ncı·ckct \'Cı·sltı t.abiat kanunları
na, onlar insan ynsalnrmm dnlıttl\ iistiinılc hiiküm sürdütıı 
iı:in, crkc·,ğc nefes nldıı-abilıniı;;. Faknt kayıt.sız ,.e şart.aıu. 
tll•ğll. Jinılın idaresi, bu nısfını t>ı·t.mck ic;ln bazı tarelen· 
has\'Ul'Jllll':'· 

, .Eı·krksiz ) n':'nınanın hem nc:sil, hem fert bııknnlarmdaıı 
imkiın:sızlıi!,ı nıt•y<lmıcladıı·. Anın, l>lt· erkeğe .. ,·azgeçilme:a blı 
lhtiync;., olduğunu ı.iiylcmck, onu ı:-mıaı1ır, gurur şalıikalaruııı 
c;ıkıu·ır. HC'iylt• IJfr ı;;eyd<·n miimkıiıı olduğu kadar çeldıı 
1tll'k gt•r<'k. 

O ndıulnki kadın ılc\ kti, ı.nılın kanun \ÜZtları hem er~e~· 
mağı·uı• giirnwktcn kuı·tulınak, hl•m de kadınlığın U.tün kı> 
metini hcliı·t ıııt•k iı:in bir çıu·c hulmııı:-lnr. 

.Eı·kl•ğin, bit· katlınn malik olııbilıııcslnl, koca aırauıı 
tm;a~ ııbilnıcsini bazı ı;;artlara tfılJI t utmu':'hır. Ancak IJlr kati• 

ı·aııınıılık üı·ıw~i gfisll'rcn l'rkck koca olnblllr, demişler. 
l><·ıııi:;;h•ı· uma, kahııımanhk ıtl•tllr'! Jlnııı;I cet4aret d"'' 

cı•sinc heiylc yiiksck hiı' nd takılır'? Bunu pek kc1>tlrcııı<'ınl,..ıt·ı 
lialuamnnhj:'ı.ı, (liinya Cilc;iileı·l içimle muhakemeye )'aU•P 

ıııııkt.a, onhıı·ı kıyuınctc kndar kocasız hırııkıtt·Rk telıllkrh: 
bulunabilir. Onun lc;in knhl'aııınnlı~ı. erkek > ıır .. ~oe tcrıı • 
değil, kıulın sinil'inc gi>re tarif ctmi-:h·r \e: 

- ı,nyct hir erkek, koca olmnk lstcn;e, örumcekle dol• 
bir Çll\"atlııı, ic;inc girmekten korkmanın.k kalırıunaulı"ıuı 111:

tı•ı·meğc mcdnırdıır. 
Hiikmiiııii ,·eı·ıııi,ler. 
Oı·iimı·c~l ııkrl'I•· ejd<'rha. lihl•poı kı"lnr aıorkuı.~ ıt>nı•ı•ı 

ic;in iıısnııcln klMlııı ı:l\zn olmak ı.:er<•ktır Oııl11 ... ıı. ıcUıel iM 
lcı·I, clalclnıı •lala ıt•r1l•n c1uma" r .. ııkll. Utrf"k. lnC'f'l"lll l•ı 

iiriinu·ck lll?;ııııl"- Mr cana"ar ~rıı.;-ı ıcı\rıır ırr l'ııtıı• rınrıu•ılıu 
bnknıılnrı kahramaa tanıuaAIL. onla•• aore helkı c1e ıeruul• 
bir iş olur. HAK.Ki RftnA OK".1.t:I' 
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A)lık 

3 nyhk 
6 nylık 
1 )-ılhk 

Tarifeden 
ayda otuz ı.-uru~ 
birliğine girılliYeJI 
ye~ beşer kUf'llş~ 

Abone kaydUU ~~ 
ve telgraf ucrc~' 
ıun posta veya ~ 

Qcre tini idare ıceıı 

Türkiycnin b~(' 
ktzfn\Jn VA ıat• 

)' ıız:ı tO", 
Adres deği~ı~l t1-' 

2~ kdrO 

l.IAN CC 

Ttcareı u~ 'ı 
tın llODdaD iti~ 
nnda 40, ıı: sarf a:

11 
dördüncü saYI~ 
DçllncUde ı: biri~ 
yaru kesmece 6 ~ 

BDyOk; çolC _,_,. ,,J 
renkli UAa ve.~ P'~ 
lDdlrmeler yapılıt4' 
nn 1&11tlm aatıl'I 

'~ ... ,, Ticari Ma~>1"tıV" .J Küçu1' ,_ 

Bir "defa so: ~-- ~ 
defası ss. c:art ııJI'• ,J 
defası 100 kUrU~ ~
UAn vcrenıcrın tı1' I"_ f 
ndır. Dört sa i,ııl 
rm fazla satırlııfl 
hesap edilir· ~ 

Vakit bCDl d df< ,, 
kendi idare yerlfltıafl~ 
caddea!Ad" or ~ /. 
KEMALEDD~ ~ 
rosu eliyle uıı> ~~ 
rnnnn . tP~fnJld l 

,,. 



a~~feye kurban olan IJapo~ 
5 - VAKi ı 28 tK!NCIKANUN l!X!l 

n rn~~ arkadaşımız 
~: Si1kQı ta l ~) cluğuınus tee81Dr ve ıztırabı art- t e d e 
~de ve ebedl lati· tınyor. . 

·eıçil 

konu~ 

r 

ıı;~~~ bat Muhiddin Osmanlı bil • 
ı~e dtııı' •n bu ~ a. ktlmetinin Harbiye ner.areU 
iij latenıedi. hiç k1ınee i- Masraf nuırlıtuu ve son za. • 

Uç daJtik M~tbaanuzın manlarda muhuebat.J umumiye 
~tıun öt~ bır çalan te- müdUrlilğUnil yapan I\ tulıiddln 
~;~.ve oıı ,,_~&berini de- Beyin oğluydu. Galata.sarayda 
lh~beri ~ gtine yakın okuduktan eoıır& 11er00st mcs • 

ı.onı'lra, :Z7 (A.A.) _;_ Jnpon sefirlı-nnin Bud::ıpeştrıde yapsc:ıklım 
içtimadan bah~dmı Timcs gnzct sinlu bu t;chlrdehl muhabiri, h11~u:.i 
membalardan aldığı h:ıbctlcre mlistonlden Balhan ıkvletlerinc karşı 

Rualar ve Almanlar tarnfıudan yapılan tehditlerin Japon harici tlcare
ti Uzerinde bırakacağı ter,ui'l bu ınUznkcre~('rln u:ı.şhca mevzuunu 

~kil cdeceğiD I blldirnıckt< dir. 

dilstrl malzcmemne mukabil Japonya.dan lptidnl maddeler ve bilha&a 
Soycs frumlycsi nlabiloccktlr. Söylendiğine g5rc. Japonlar bl5yle bt:
teı;chhUse glrl3mcğe pek heves etmemekte ve şimdiki hnlr.!e A \TUJ>lı 

ile memleketleri amt1rndakl milnnsobctler m::seleslnl tehir ederek 
Uzak Şark nUfuzlarrnı yayma.kin mcııgul olmağl tcrclb eylemektedlr!~r. 

ıı. it~ healr olduğu ·elle cazibesi onu gazeteciliğe: 
'h.... Oııurı i aberinı bek kazandırmış ve spor heve.3kfır • 
~katı c;ln de hepimizi lığı ile başladığı bu l§i çok 
:,11.e kJ~,.':?!.!_~~ğinıiz geçmeden onun gazeteclllktekt 

"aktı de hıan --umam. Ni- geniş kabiliyetini berke!le tanıt · 

Muhab:rln tslımin etUğınc göre Almanya, Rusya ile Japonya a· 

rcuunda bir yakmhk hunulünc l>litün l:uvvellle ç.'i.lışmaktadır. ÇlinkU b ı 

takdirdrı Alm~nya SibirJ a J;imNıclif<'rlcri vosıtasllc sc\•kedec"ği en· 

Japon diplomatları ;:u halde biltiln meseleleri tartarak alelacele 
vilcuda ı;etirllcn Roma • Moskova - Tokyo mihverine Japonyanm 
iştiraki dolayısilc içinde bulunduğu mll:ı!tut vaziyetten kurtulması için 
bir çnre nrayacn\tlardır. 

------------~--------~ It ~. aı:n.adık. Yine. mıştı. Bu 2ki dimağ ve hare . • 

~ gı gtbJ, kapı ketU vücudun uzun zaman "Son Belrrrat ıçtlm" 'll A ~ c§l liil @l ~ tti~ gir luzıa açarak bf; Dakika'', "Haber" gazetelcrUe 1 ~ ::l 1 - ~ Y/ 
· llıiı kalb etek, g\ller ya _ gazetemizin ve bir çok spor • b k 1 • U U U ~ ~ 

lYtr a ile ~~Pimlzi bol m~uB;lannm yazı ve is~i~bar 1 dan ne e 1y0 f U l ! 
Yrı ıçı.ne alacak· ailesı içınde geçen nıesaısı f!c 

t'-'tfı. ma.tbu~.tımıza i~ a.hl~k ve 6a. (8a~ t.arafı 1 i>ıcido) • Grat Spa'den başka ı·kı· biiyu .. k ~llhı yanı dikkat kabıliyetinln eser • l1 
't 1 llrtı~~n dtin. saat 

15 30 
!erini vermekteydi. C:ei$il. Bu "azi)ette elnn dc,•letle. 

~ ııaYata, bak ' Galatasaray klUbUne me.ııısuıı rin bir y~re toplar.arak a:-alnrm. 

~~bi:rka<İaşlanna 8:1!. olmakla beraber Spot' ede'oıyn. dn anlRşmı! "imaları ve b:taraflı. kruvazo"r daha kaybeııı• 
· bııe he~a konu.,tu~:~~ tmdak! ~.izmeti yalnız Eıporun ğrn ıiüüı!11 müc:afaası i!İni 1U11eli 

1 
hltendis."'et\ bağlıuuv teralcktsıne matuftu. Bizzat ı;por yollardan c.-gnnize etmderi la. 

a il ka.ı llıe Vefa e ere.:ı te.§kilitmda hakemlik va.z.!fesi - zır.:dır. 
"etlıet P blr kaç gUn tızı.ecıı. ni görmekteydL Emlak ve akar i t te birkaç cü':I ıonra Belgrat. 
~ ~en e~~·di tutuı~aı;a sahipleri cemiyeti idare beye · ta toplnnacalc olan konsey azala. 
lierı:ın~k ~ kurturgu tinde aza bulunuyordu. n Bolt.nn aııtantmın eski ~eklin. 
\•e bU ı onu beki' a - CenaW-'i yann sabah aa~ t oıı de Y'!niJe mesin~en evvel böyle 
hi~ b Yflk bir fc ıyor : birde Cağaloğlunda Esnaf Cc bir ınü'-ıim me:ıele kar .umd~ b:.ı. 

.,....,_,..,. .,_ hını~~ karşılık ~ab miyctlerl hn.stanesirv.:len kaldı · lun~cnk ,.c Bdl"'rat içtimsın<lnn 
~ttJ \'ata-...ıı:e lşin.ı ~. nlarak öğ'lcyln Beyazıt camı!n bclılcnc·• fovcialnrın siyaS<!t sah.ı 

ndaş da onJ'~P ıJP de namazı kılınacak, oradan 1'~· eındnki öl~füii b:.ı husu:;!a almn. 
~ c l· yllpteki aile mczarhğma götürü- ca1' \:arnrl~rc!an sonra Ml!l;ıla. 

lı Uhiddin lUp ırömüleccktir. 
li ıı~taıannıı oıı altı gün tu.et Muhfddlnle yeU,mi~ bir 
~ ~a ldi§tı. Hastalığı ~enç kaybetmiş oluyoruz. Ken· 
~ lnU<iQetinin Her gün bu disine rahmet diler ve aill'sinc 
OQıı Ola.ı\ gUzıı ~eçı:oesj i - ve matbuat ve spor arkad~la 

~d.ı. erı sayıyor - rma taziyeler beyan ederiz. 
. ıı~~<Un ••• 
'.ltt1ıı"'l!tine iı:UYtik r.elr.ele lstanbul Futbol Ajanlığındaıı-
~~)~önuuu Vardım ha· ffakemJerlmlzden haJtik ve 
~k atılan genç- vefakar kardeşimiz İzzet Mu 
~~~ ~~fesi ile in - hlddin Apik'm ebediyete inti 

~~ ~\ll:~~~b~ ~aıı:~~~ büyük bir teessür!~ 
ıtı (lltıl'o~ gelenlerle hA Hayatta bize saadet ve eet.a 
'1~ \'aıifu. Tutulduğu retiıı çok kıymetli anlarmı ya· 

fıb'.:::'~ \>e b' temasların • şatan bu kardeşimize son ve 
. ~~ Rit ır Vazife kur mecburi vazifemizi yapmağa 

1 "e lraQ Utinde şUpbe sporu seven ve yapan arkadaı ~ 
~~!htiy~enclilerini te· ları davet ediyorum. 
a~:'4lllr~ " . aevkedecek C'..cna.zesi 29. ı. 1940 pa:ımrt.esl 
tı \·e 'I~ Ctılrnemiş biç ~nü ıııa.bah saat on birde Cağa· 

~~ltsı~ıR olrnası dıı Yoğlunda Esnaf CemivetJerl has
' -...... ~ olUmden duy· tanesinden kaldınlacsıktır. ' ---------~--~-------------------_.,:_ 0rçil'in nutku 

"JI. (lJo. 
L ı.ık t ~ tarafı 1 •• ~;J ) J ~ ~ a.a11 ıt1<1"1<1C ,..__, .... .__ .. _.._.~Wlt 

a1~i( 1Jdarı alkı;ı.a 

~~ f:~~~~;~/c nı,ık:h 1ı Polonya da duvara 
it "1)·1ar · • 1 ' 
~(~eıe: ıne~ek h çıvı enenler varmış. 

~· op:aıı ayatım· 
ı:ilkat h t~arda nutuk SÖ) .. 
~l ttzun · · ~.: t~ğjın sızın kll~mız. 

cıı ~j· . Sözler hepsinder. 
'1\-at• ~ti ha'ı ,. .. I' , • 
~ ~ ırı """ır. Zıra bu· 

,:ı.... &alebes1• • • 
~ ~S bir h sıyasettne 
'1 ~ "e be arp de\Tindc bu 

u~llt\ıtn n h-J münascbetlt 
~tıl . 
~ an,~~1eketimizin tarl· 

lactır 1~.rnahiyeti hai1 

~ ~ bir ~r~ ~· ne hüket. 
' d .tının arzusu ilE 

rtt haltı eğıt, hürriyet için . ~ arı .. 
, tıı.. ~ekil ıçın açılan biı 
~~W•~ • eylQl hasmdıı 
>ltb ~. laıyik 
b •• , rıı it· a ve ıulnx 
"li:ı . an et.mi t• 
~ itti § ı. 

bi tlası.ı ~~ bulunduğu· 
'~~·~na erecek, bW1u 

~iti · Fakat . hepimi1 
\t llıiUeu,sonunda hak galip 
. ~~ hürri)·e~ kavu 
. eş· hde adalet hlikürr 

~~ ~~etıj alkışlar). 
ta~.~hde harp hareki. 
~~Yur kuv:r~tıerlmiıe 
\~S lngılız hava 

rl ..J liııe rn·· ~e donanmamr 
• ,,~ ~ir lihım bir yardım 

~ ~ ~ Alınanyarun bi( 
l ~ ~iti &iti . \'(! muahede ta· 
fd-' ~ 1 ~ ka!tili .marn harbin. 
el. J lıııdu ~ı bırçok hücum· 
ııJf;,,ı.. . 

~ ~~Ye kuvvetlerimı 
\~' li <>ntroıo sayesinde 
! ~rıcı:rtt gemileri dün

~lacı lanıamile çekil. 
'1~~isbf, ır. Almanya de
~ ~ı lllemleketten 
~ 'lı IJ)tidat\'en bunun ft;in °" nı .... -- tnaddeyi alamı· 

-... iltltı tamamile dur. 

lnıi!iz babrl1e num Çörçi1, 
nutkunda ('..ekoalovakya n Le. 
biıtanda yapılım Alman :ı.ülmü. 
nü anlabrken, Polonyada timdi. 
Y• kadar kurıuna cllzilen münev. 
verleria 15 bini bulduğunu, bir 
yerde 300 IDıi.nni duvara .çiviJen. 
dijioi söylemiıtir. 

Çörçilin •erdiii malıimata ıö· 
re, başka bir yerde ll'.t"bOf Alman 
zabitlerinden mürekkep bir ırup 
bir bipi&banedeki 70 Polonyalı. 
Y1 öldürmüıtür. Batb bir )-erde 
içlerinde 12, 13 yqınc!a çocuklar 
bulunan 13 bin Leh tale'beıi top. 
tan öldüriilmüıtür. 

muştur. Bundan başka, cenup at· 
tas sulannd<-.ki son muharebede 
bal.riye kuV\-etlerimiz tarafından 
Alm.anyanm ~b zırhhfarı tahrip 
edildi. Nihayet, Almanya buglin 
harbe girdiği zaman elinde bulu· 
nan tahtelbahir miktannın yansı 
nı kaybetmiş bulunmaktadır. 

"Denizlerde İngiliz donanmasın 
dan 7500 gemi, ticaret vapurlarını 
muhafaza vazifesini gör.nektedir 
ve harbin başındanbcri bunlann 
ancak 15 i batınlmıştrr .. , 

~'Ur. Çörçil bunda11 sonra Al· 
manya i11ı niçin şiddetle lıarp ~dil· 
melliği meselesine g~çcrek ş.>yl< 

demiştir: • 
''Zaman zaman aramızadan ba. 

zıları biribirlerine soruyorlar: Ni· 
çin B itler tngiltereye havadan hii· 
cum etmedi? Bu suali harbin başın 
dı~ şu beş a}' zarf m<la ben d<' 
kendi kendime sordum ve bunun 
gibi insanın aklına gelen daha bir 
ı;ok suali var. 

"Bu suallere karşı \'ere~miz 
cevap gayet basittir: Hitler hava. 
dan hOcurna cesaret edemiyor, zi· 
ra biJim bava kuvvetlerimiz ve 

caA: .. 
Bir kere Bnll,nn nntnntrnı teı. 

kil eden dört devlet (Türkiye, 
Yugt'3laYya, Yur.ar>i!t.a':l \'C Ro
manya) bu:;ii:ı!,ü Avrupa hcı- •• 
kar.ııınca Balkanları alaka<hr e. 
den her mesele üz.erince tama. 
miyle aynı ~ntayışta ,.c aynı te. 
mayülde midirler? Her ş.eydon 
evvel tcıbit edilmesi icabcdcn 
nokta budur. 

Dört devlet arasında anlayış 
•Jirliği ıabit olduğu takdirde Bal. 
kanların maruz bulundub~ tchli. 
kelerin yüzde elliıi her.taraf edil. 
mit clur. Çünkü bu netice birinci 
derec:P.de Bfllkan r.ntııntının cıdu. 
ğu ıibi yedi aene için tclcrar uza. 
tılma11 demektir; ilıünci derece. 
de Tuna havzaıı ita llnlknnlım 
hariçten tehdit etmekte olan hii . 
yiik tehlikelere karşı ır.Ü§tereh 
bir müdafaa ccnheı.İ il\mak için 
Macaristan ile B~,1~nristnmn iş. 
birl;ğir.c d.ııvel e~ilrncıi demek. 
tir. l\1au.riıtan ile Bulgrrista.n 
böyfo bir işbirliğine esas itih?n· 
le muvafakat ed:-rler de tatbıka. 
ta geçmek için sadece - Ror:r.a~. 
va ile ar"larındrki ıncselderı!ı 
tatbikatı Avrupa ıulhunun nlulı. 
ne r:ıatuf olarak halli gibi - bazı 
şartlar ileriye aürerlcr~e müzakc. 
C"C aahaunda umumi bir anlaşma. 
ya varabilmek iç.=n Bul .... nristan 
ile arala.-ın<!a hiç bir ihtilaf bu. 
lunmıyan Türkiycnin Sofyad<\. 
Macaciıtıtn i1e bütü'!'I ihtil8flı mc. 
1elelerini halletmiş bulur.nn Yu. 

1oılılVYanın da Pe;tedc yn~nca. 
tı ıavaııut h~şe-bhüıleri mühim 
bir rol oynayabilir. işte Balkıın 
antanb konseyi Bel;rat için .,ofa 
çıkın&ia hazrrlamr!arken cihan 
efkarıuınarr.ivcsinin Ankara ile 
Belgrııt muhitJrr.;ndeki si •asi fn. 
aliyctlere ehcmnü·•Ptle dikkat et. 
meleri bunun içindir. 

ASIM U~ 

mn:iafaa tertıbatıımz çok daha 
ü::.tündür.. (Alkışlar) 

"Buna mukabil, biz niçin Al 
manya>·ı ha\'aclan bombardıman 
etmedik? Bunun da cevabı şudur: 
Vakıa. Almanyanın Lebistand(I 
yaptığı gibi hava bombardımanı 
bizim için müırikiindür. Fakat bı. 
ıe şehirlert bombardıman edip ı:i
,.il halkı öldürmek, böyle vahşı 
bir katliam !·apmak istemedik 
Yalnız şehir halkına beyannam<' 
atmakl:ı iktifa ettik. 

"Şüphesiz bombardımanı ister 
c;ek daha iri rapabilirdik. zira ha 
\'a kuvvetlerimiz A'manyaya naza· 
ran daha teşkilatlrdır. müdaln? 

tertibatımız dahr mlikemmclrt 
Naz11, l ngiliz - Fransız işbirliğı 

ne geçerek Frrmsamn nıüşte-rek da
ı•a uğrımdal:i yardımını ehemmı. 
vellı tebari'iz ettirmiş ı•e nutJ.· , 
1cvanı ederek şoyle demiştir: 

.. Rubu asır cwelki harpte t'' 

dindiğim tecrübelere i tinaden 
<;()yliycbilirim ki bu harbi ittifal
kuvvetleri kazanacaktır. Zira. bu· 
günkü nazi Almanyac;ı 1914 tek: 
emperyalist Kayzer Almanya"Eın. 
dan çok daha zayıftır ,.c harbi ka· 
zanmak imkAn!arı çok daha az· 
dır.,. 

Londra, 2'7 (A.A.) - Almanyanın Dcutuhl:uıd cep kruvazlirU 
ne LUtzov ndrnın \•erilcceği ve Dcutscbland isminin de daha btiyük bir 
gemiye tnhsls edileceği hakkındaki Alman tebliği gazetelerde büyUk 

b!r aliıkn uyandırmıştır. 
Rrıuter ajansmm Ifopcnhangdııkl muhabiri §Unu hatırlatıyor: 
Vcyers Yahres Buch (Alman deniı neşriyatı) nın 1939 tabmda 

Lüt.zovu gösteren (J) harCilo diğer bir gemlııln lnşa halinde olduğu· 
nu gösteren (k) harfi görülmektedir. Bu inen bnJinde gösterilen 
kruvazör sonradan Scydlltz tesmiye edilen kruvaıördür. 

Bu iki gemiden hiçbiri Veyes Yahres Buch'un 1940 tabmda g5· 

zl.ikmC'mcktcdlr. 
Bıı_zı gazeteler, son iki geminin tngillz kuvvetlerl tarafından 

Alman deniz {islerine yapılan bir taarruz esna.smda tnhrlp edildiğini 

tahmin ediyorlar. 

A hnarı ya, Roman- 1 Sovyet- Fin harbi 
t ki t (Da..ş tarafı 1 incide) ya ya e 1 yapmış nun sebepleri Sovyct kıtalarmrn 
(Baş tarafı ı incide) Kareli cephesinde uğradıkları mU5. 

lll§ması Alman~ayı P.omon e;ıyaımım kWlittır. 
nakllnl tacil etmek için dot'!rudan doğ Kitcla znmtakumda So\')"eUer 
ruya mUdahate ctmeğe HCvketmi§Ur. evvelii bazt istinat noktalarına ka· 
Mevzuubahır oıruı e.,ya, son ltllatlar • dar ileri . !erdir. Bu noktalnrm 
mucibince Almonyaya tahalıı edilen cmte 
veya evvt:lce aatuı aJınmı;ı olup Ro l§gaU FinlıındiyaWıır için tehlikeli 
men istasyon vı:yıı. ıımıı.nınrında bek olablllrdl. Finler bu vatlyet knt"Ul· 
ılyen eşyadır. Almanlar ayni zaman smda mukabil taarruza geçmi.5kr
da Romen tıuıUyetlıiln bfıtlin ~ubcle· dir. Bu ı::.ııctnkada pek anza]J olan 
rlno mUesalr bir ~kilde mUdüıiL.le et arnzlyt tanı.malan Finlerin bu ta. 
mele imkAnmı ara§Urmakt..ııdıı·tıır. 
Bu makşatla Almanyaya her tUrlU arruzdn ın Jva1fak olınala.rı lmk4nı· 

nı vcrıw~tir. crya gönderilcbilmcsl lı;ln llUkrcııtı.-
blr komiserlik ihdası derplf edilmiş 
Ur. 

Almnn setnrctloe bağlı olmnda.n fa 
aUyette bulunacak olan bU komiser 
ik Romanya tsUtıııa.IAtmı tanzim et 
enek ve Romen lktlsadiyatuu mUm· 
kUnııc Almanya lehinde oo!ertıcr tınlP 
getirmek vıı.zlfel!llc d<ığrudıı.n doğnıyıt 
Komen hUkümcti · Ue temasta bulunıı 
caktı. Fr.kııt §imdiye !radar BllkreıJte 
bu şekilde tılr teı;.obbUate lmlunıııduğu 

mnncdll:nemektcdlr. 
l::iöylendlğlne sörc Berlln hUlcQmetl 

bu tckllfl:ırc Homen cflc!lrıumunılyc. 
slnco dal1ll kolay kabul e;illobllccek 
ve Sovyet tellllkC'Slne ka111 mcmleke 
te emniyet \'erecek tııuı temlnııtı llCl 
vo etmek istemektedir. Bu hususta 
aımıın b:ıberlere göre ıimdlkl hııldt> 

bu proje iki kısımdan ibareLUı·: 
l - Slyus1 kı:ı;ım : Alı:nıuıyıuıın gn 

rantlsl altında bir ltomt•n • Rus ade 
m! tecavUz paktı imzası. 

2 - Askeri ye lktınadl kısını: ıw 
ms.nyada ordunun tcrhlı:ıi ve ınemle 
ket lstlh!!aııı.tının, istıhl!ıklnJn ve ~ı 

mcndl!er nakllyntımn Alman kontrolll 
ıtırın girmesi... 
Şimendifer oaldlyntmm Alman korı 

trolU nltnııı n'•nmak istenmesinden 
mnks..ı.t, mahalli lhtlyaı;lar nazarı 

ıtıtı:ıra alınmak şartlle, Almıınyaya 

c;ok miktarda nakliyat yapılması için 
azam! randıman teminidir. 

R031AN1'A K \Rfl'\t:St!';tX 
tÇTtMA1 

Bl\l,rcs, 27 (A .A.l - Dlin ak 
1nm nktedilen n:ı.zırler mccllsı l<:ti 
maındn hariciyf> na?.ın ';afcnko 
ı:tomcn menfaatleri!P. q}akadar o 
lan bcynclD'ilf'I vazh·et lıtı.kkınd:
mufaıı.c;aJ izahat vermiştir. 

Meclis, bunrian eonrn Transil 
vanya hnlkının refahrnr lstı:1daf 
eden hnzı iktısadi ve tiraj tedbir 
'ı>r ittihaz r>tmiştir. 
Hmnl'n l<ı.Mneslnin ll<'!>anıh

)'11.cla rnptı;!ı t opltıntı 

nükl'oş, 27 (~.A.) - Nazır 
ıa.r ınecll!{l b•ıı:Un Desnrabya· 
nın merkezi olan Çlşlnaudıı 
toplnnnrak bu mmtakayı nlfL· 
kadar eden ekonomik mesele 
lerl görUşmUş ve bu busustn 
ba7.ı kararlar IUlhaz etml ıjtlr 

PETROL SfRRF.'fJ,F:Rt KOMİ· 
Sl;RT,t(lt TA~Tilll'ORI 

UUkreş. 27 < ı\ A.) ''Stefani : 
Dolaşan bir şa~·iavn glire lnr1 

!iz. Franııız. Ameriknn B~tı:ika w· 
Hollanda Berr.ıayelcrilc 'şllycn 

Romeıı petrol elrkeUeri petrol ko-

Fakat bu ır.mtakadtıki Sovyet 
\i\kf ek kumaı.üa heyeti anlaşıldı 

~ınr. göre bu ~~"Zimet.in tekerrürü~ 
ne n ııni olma%ı katlyetlc kara.ı 

ver-r~tlr. • 
Bu lecrUbeö0 n istifade etmek 

i\ıto·ııPktedlr. ht: taam:.zlnr esna 
smda Sovyc· kıtaları Mantı batar-
yalm ının e'.''\'< icc tahmin ctmr•dlk 
lcri k::ırlar ~·~dotli bir mukııvemc· 
tile lı;ar§tla;:nıı§brdır . . 

& vyct ht:-um dalgnl:ın öldilrU 

eU ' ir ntcıılı karşısında şiddetle 

b~r1ırlnl takip etmiştir. Sovyctleı 

Fiu mevz.Uerinln önilnde beş yUz 
'>lU bırakmı~lardır. Diğer cihetten 
1'Öylfndl~lne göre Kalcvitı ve Ko· 
vito batnrynll\n da Sovyetlere zn 
yf at \·eruırmlştir. 

Hülslnkl. 27 (A.A.) - Rcutcr: 
Burada mcvc:ıt knne.a!e göre, 

Fln • $o\'yct harbinde kullanılan 
bin So\·yel tankındo.:ı beş yllzU 
tamamen tahrip edllful§Ur. 

BİR SOVYF.T nı.mtZALTISJ 
BATTI 

Hcl.shı1d 'l7 uı..A.) - ~7 ka 
nunus:ınl tarihli resmi lebll''f: 
GündUı Kareli berznhmrla 

nisbcten e1kln JYeçmislir. Dc\'rl· 
veler a.rasmda!<i müsademede 
1"inter bir mık~r esir almt lar· 
drr. 

Lndogn gölilnün doi?ı.ı şima 
'inde Ruslar Piiskürtlilmi1ş, biı 
'tac mlifreze imha edilmiştir. 

Bir fü.uı denizaltsı da m:ıy~ 
•nrlasmn dilscrek bııtmıstır. 

Sov,·Pt t:ıvvare'eri dün şima 
ie faaliyet e-öst('rmisterdh· 
f)i.işnrnn ta vvarcleri tvalo. f:.ıv 
•tnkovski. Kuusano. Valtimovt 
'"lOmbardnnan ~trni<"lncllr. mm 
rHve kndP.r aluvın fl'nlümal" 
"?ÖrP bir kndrn ölmUştllr. 

FinlPr Ur- ~vvct t~n·ya?·csl dil 
qürnıüalndir. 

-nlscrliğinl tanıma~ıklann• ve bı• 
'tnJ>ılsı-rli~n vereceği emirlen t. t. 
"ılk C>tmlyecPklcrinl bildirmişler· 
ilr. . 

B•ı haber. henıız teevvllcf eLme 
'Tllş nlMR'kla b"raher hakikate uv 
<run oldulhı 7.annedilmckteöir. B,, 
.,lrktıflerln l""!imt"ı:ııı!llnl bu~n lk 
+t!!"t nnzırı /' """'l!':Nı 'nıın rivase 
ttnrıı> fevkaUıde olarak toplanacak. 

hLrdD". 

Maarif davasında 
ltöylü 

( 8~ tarafı 3 Uncllde> 
çocuklannın kitaplan işin-de do 
yerinde ve kıymetli kararlar al. 
mıştır. 

Önümüzde bulunan ve k6y o.. 
kulları için tertip edilen okuma 
kitabı, buna en güzel bir delil. 
dir. Şehirli çocuğun bilgisine ve 
yaşayış tarzına n:alik farzetmek 
hatasından uzaklaştıran bu kitap, 
köylü çocuğuna anhyacağı gibi 
bitap c:liyor, anlıyacağı misaller 
gösteriyor. Ona nn}o~ıtır.az ve 
körü körüne bellenecek bilgi d~ ... 
ğil, kendi dimağına uyan ve onu 
inkişaf ettiren bir bilgi veriyor. 
Bu kıymetli eseri takip edecek 
diğer köy kitaplannm da aynı 
tarzda tertip edildiği' muhakkak. 
tır. 

Netice olarak şunu mUtalea e. 
debiliriz ki Osmanlı imparatorlu.. 
ğu zaır.anında bakımsız ve bir
çok haklardan mahrum ~larak 
yaşıyan ve cahil köylü tabiri ile 
anılan Türk köylüsü kısa bir za
manda kendisine atfedilen bu ta. 
biri tarihe mal edecektir. 

Vekilliğin köy davasında gün 
geçtikçe atmakta olduğu bUvük 
adımlar ve bunlardan elde edilen 
muvaffakıyetlere kilttUr namır.e 
ne kadar ıevinsek tıdıt. 

Hasan Bedrettin Olıen 

Mektepliler liki 
(Ba~ tarafı 4 ünciu1" 

vam ederek !stanbul lisesini 
gıılebcsilc bitti. 
Maçın hakemi Necdet Gczeı 

idi. H. N. J 

Mektepler arasında vo· 
leybol müsabakaları 
Bugün Beyoğlu Halkevi sa.lo · 

nunda mektepler arası voleybol 
mUsabakalarma devam edil · 
miştir. 

Yapılan Uç karşılr.şmada ne
ticeler ~ınlardır : 

tık maç Kabatnşla Hayriye 
isesi arasında v:ıpılmıştır. 
Kaba.taş birinci seti 15-2, i

kinci seti de 15-3 bitirerek rna· 
çr kazanmıstır. 

İkinci mil~:ıbalm, Tnksiın lise· 
si ile YUceülkü li:::eleri ara.sın -
davdı. T11.ksim lisesi gelmedi • 
~inden YUrnUlkU hükmen galip 
:ıddedilmiştir. 

ÜCÜNCÜ M~SABARA : 
Br;'!l.".içi - Vefa. Bu karşılaı· 

mnyı Boğaziçi liselileri güzel 
bir oyund ıın sonra 15-6 15--0 
ka.zarumştır. ., --

Bugünkü lik maçlan 
Taksim stadmdn: Galatnsa. 

ray - Topkapt, Bc3iktaş · Süley· 
mnnıve. 

Fener stadında : Fenerbahçe • 
Vefa. 

Scref stadında: Hiltıl - Altn..
tuğ. 

BcvltOt - t. Spor. 
- o -

I-lungarya • Per~ 
Diln Ta'·sim stndınd:ı Ho · 

...arvıı. ile Pcra ı:.rasındaki müsa
b:ı!mv1 Hungarvalı!at" 4--0 ka · 
zanmıştır. 

ıs:eno~ratı ihtiv.ac 
(flaş tarafı 1 incide) 

kaşa etmek dcğildiı ; ~dece eski 
:ırap harfleri ile yazı vazmağı bil 
miyen ~enc-krin icabmda mek.. 
tc:plerde not tutarken uğr&dık\an 
ıorluklarr h<ıtırlatarak türkçeml
ze mahsus ola'l istenoğrafi usulU. 
'1Ün liselerde bir ders olarak gös. 
terilmesi lüıt1u:ı.:na işaret etmek • 
tir. Ha"at·n hf.r Sa.hasında aü. 
rat ııns•ıru artrk zaruret haline 
girdi. Umumi ihti•·adara tayyare 
sürati bile k5fi gebıezken yeni 
TUrk harflerinin okuvuo ~zma
da temin ettiği kolavlığa muka. 
lıil eski nrao harfleri ile yazı yaz • 
'naktaki siirf\tl kıwbetmek bizim 
ic;ln acıklı bir gerileme olmaz mı? 

HASAN KUMÇA Y1 
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Onun gurbUz \C sıhhatli ;)ttf imi; tulıl:ıtın tıpkı bir ~ nru gibi sinı• 

sinde ~ı ti'1tlrdiğl s:ıf \O normal gıda Ilı• mümldiııdıır. Her nıınc hıbiatlıı 
in :ı.ıı.:arn hahşcttigl hn Uudttt gUzellij;riııılen 1 tlfı deyi 

geri bınıJ.mnmalıdır. 

MAR A 
1'urlhl trslsi: 1!11 ;, 

rl )ek P. T. T. Merkez binası tamirntr, zararı müteahhit Mm ve h s ı· 
:ı a-;ık ekslltmey konulmu~tur. Eksiltml' 7 2 040 tarihine rru;tııyan Çar. 

.:unb:ı gUnU :ı.at 115 tc B poıtah:ıncı binası binnci katta P. T. T. MildllrlU. 

ı odasında toplanacak mUdurlUk Alım S.ıtm1 Komisyonunda ynpıluonktır. 
c 'it bctll'li !152 lira 82 kuruş, muvakkat tcmln:ıt 72 liradır. 

Tnlipl rln olbaptakl ke if v ıırtnamc'crinl görm k \'C muv:ıkkut tcmf-
tlarmı yatırmak fizerc çalı mn gtinlerindc m zkur .MUdUr!Ulc 1clarl ICalem 

Levazım ı.ısmına, cks itme gtın ve saatinde de en az bir ~hUdde 500 lira

lık bu ı c benzer ı yaptı.ıı-uıa dair idarelerinden almış olduğu Yesllnılara Is· 
tlnad n istnnbul vtlllyetıno ml\racaatla ek. ntme tarihinden S r,i.ln evvel alın
m•a ehlı'yet v 03!.l yılma alt Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat 
makbuzUe komisyona mllracnatlnrı. (505) 

n1'arapalas- zmir 
TELEFON : (3438) 

ıwıırın en modern, en temiz ve ::n muntazam nıle 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk o.oktasından Anka
ra Pala.sın f ev kın de otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışc.rli old~~ğı.ı gi
!)J nefis yemekler veren lokantayı, pastah::ı.neyı, ve kı. 
~aathaneyi havidır. 

matbaası 
Kitap /,zsmznz 
. tanzim edip 

y eniden. 
açınzştzı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizğ-i işleri alır. 

28 - 1 - 940 Pazar 
12 30: Program ve memlel,ct sn.al 

Ul rı, 12.35: .Ajans ve Metcoro'ojı 
ıal> rl ıl. 12.50: 'lüı·k Milzığl: Saz 
~.ıc lerl: Çalıuılnr: Kanun, Vecihe; 
k r.ıcnçe, Fahire Io'creaıı; Kemençe, 
Ru en Kam; Tıınbıır, laettın ölcte. 1 

13.10 'fUrk Müziği: S_ç!lmlı,ı piyasa 
şurkılnrı, Olrnynn: MUzeyyen Scnnr. 
13.30/14.30: MUzlk: KUçUk orkestra. 
18.00: Program ve memleket saat ı 
ayarı, lô.05: Müzik; Radyo caz oı. 
kestraı;ı. 18.30: Çoculc sanU. 18.:i5: 

1 .3erbcst sarıt. lD.10: Mcmleltct saat 
1 aJ..:ırı, AJ .. ns ve meteoroloji haberleri, 

ıD.30: TUrlc mUzlg1: c;:ıııınlnr: Fahire 
l'ersan, Re at Erer, Helik Fcrsan, 
t: vdet Kol'.nn, l - Olcuynn: N cm 
Hiza Ahıskan, Semahat özdenscs, 
.?O.ll:i: Konuşma: tTUrk taı·ıtılndcn 

yfal:ır) . 20.30: Tlırk mUzlğl: Hail. 
1'UrkUlerl ve kaşık havaları, lncbolu .. , 
.ıı S:ırı Recep ve Ali Erbaş, 20.4!5 

• Urk muz ;;ı: Karışık program. 21.15 
M.ızık: Şan Resltalf, 21 45: l\lUzlk · 
.. azband (Pi.) 22.15: Memleket saat 
yarı, AJ:ıns h:ı.bcrlcıi; ziraat, Es

ham - TuhvilCı.t, Kambiyo :- :-\ukut 
)Ol"Oı:ı (Fiyat). 22.30 Ajnns spor ser_ 
.ısı. 22.40: .MUzlk: Cazbanu (Pi.) 
.?3.25, !:3.80· Ynrmı.ı program ve kn-

.. nış. 

7Elllıt Tİ\'ATIW~l' 

Tepelıuşı Dram kısmı: 

'ılndilz 113,30 <la: Alcşanı 

20,30 da: O Kı\ıH ... "\ 

* "' • 
v"'I Kısm · Gundtiz 15,30 d:ı, ak 
ııam ~0,30 dn: !'özlın Kıs:ısı 

:- nır Tiyatrosunun oUtUn hfı.sııatını 

.\ltetzedelere tahsis et tiğl bUyUk 
ı~:ı.meresl 5 Şub:ı.t Pazartesi akşa

mı ilk defn olarak: 
1';1;3IF.BF: 801{ li 46 NO. 

~ 1Mı 
~ 

-o-
IL \LJ{ Ol'F.ImTl 
Bugün gündüz s::ı_ 
at 16 da vo uk§nm 
9 da Krdl~ c ı•el nlr 

Operet 
3 Perde 

ALEMDAR sinemasında 

G 

BAŞ, D i Ş 
NEZLE, GRiP 

ve bütün ağrıları dcı·hal /~eser, 

Eminönü Halkevinde 
Fotoğraf sergisi 

,.;ıninilııü llall.n lııılcıı: 

I::vlmi:ı:ln merkez binasında lD Şu 
bat D!O Paz::ır gUnli hır fotoğraf ser 
gi~I açılacnl;;tıı·. Yc..lıuz amntoı·lcrl 

mahsus ve mtisabalta mnhlyetlnur 
olan bu sergiye işlirı1k edecek.er 
arasında birinci, !kıncı ,.e Uçüncıiyl 
mUnaelp hediyeler verilecek ve eser. 
lert Ankarada aı;ılacak tHnl!<eslcr. 
umumi fotoğraf scrglııl) ne de gön. 
~~ı ilecekUr. 
lştlrAk ~artları ı.;uıılardır: 

ı - l\lU~ı~b;ıkaya girecek ııın:ıtör 

!er fotog"raflamıı temiz beyaz bir kar
tona yapıştırılmılJ olarak ve hakik• 
negaUflerl ile b!rliltlc tnakbuz mu. 
kabili idareye to\'di edeceklerdir. 

A ker' 
amus 

1erkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
.,, ılıtı _yeri: \ AlilT K!tııhc\ i 

Ankara cadde5!· 

.Kiraltk k~ 
"'e odalar 

>. nkarcı caddc::.ıııW 
ıokta ... ında, ürhanllt)ı 
<at ve lCla olarak ı.ır3 
Htıwlal·: ı/n11 bl~,r{I''' 
7• llfll. 

lstanbul •\"liye 

ı.uk l liıkiıııliğltı<!eıı: 

_,ı;ı:d 
,2 - Teşhir csıııuımdıı. Cotoğı·atı.uııı İffet Nlkrc"tm lan» ııJ' 

UZ<'rinde v<;yahut panosunda resmi yUnd Cafer ağa n1nb • 
çekenııı ismi bulunacaktır. riyc caddeu!nde 2!.l :ı-:o.d3 

3 - Gerek ncgııtiflerln, gerekse v A K ı T uılc Nikrevan aleyhlııc ş 
kopyeleıinln üzerine rötUş, boya \'c. boşanma da\ asında wil"~ 

Kovboyun Aşkı yahut ta!!Wlı maksadilc hiç blr ka- dığın ikametgtlhının ıtı 
lem ve fırça dokundurulmamış ola. l 9 40 c ıı Uç Palavracılar polis caktır. e p hasebne iltı.nen yav11' 

tebliğata rag'Ineıı ilt!b:ıı hafı"yesı" 4 - l\'()gJliflerıe ltopyclcıinln boy-
1 karnnnnı tebtıı•ıııcı kıır~ ları arasındn hiç bir mUn::uıebct arnıı. 1:> , 

memlzde !abalı vucut t. /stanbul Altıncı mıyacaktır. Hattl bir negatifin mu. A 1 v g1' 
nasip nddolunmuıı bir Jusmmdan )3. m an ag 1 duğundan muhıılcemc 

Noterliğinden: pıımısı kop:rcıer de kabuı edııeccktır. · ıerck cereyan eden u1uıı' , 
ı:ııı· Türkiye İmar Bankası tara . :i - Bu mUsabakn lc;;in le,•dl eıJlle. l\liikf'ınmel bir tak,·im , her n3 ces1nde dnva olunan s;g. 

fından Ülkü mo.tbansı sabihi M. ccıt es rkı- ynımz tem bnltımmdnn uıürn~nnt edilebilecek güzcl run karısına ve çocuğ 
Faruk ile Saffet GcyJana tebliği nıUtalca olunacaktır. l{Ağ"ıt çeşidi, hil' rehber; 64 snyfnlık hu Al \'c onlarla al~lcadıır oıırı:!) 
istenilen (150) vüz elli Tiirk Ji - klll'tonlnnma veyahut viraj renkleri mnnar.111 fi~ ntı yalnız çlmslzlik lhdaBına seı.ıc 

!:> .ıtd rasım natık bir kıt':ı. senedin a- gibi feri Hinıılnruı esere verilecek 10 kurnştnr. ve geçimsizliğin pcl< • 
demi tcdiyesh~en dolayı sözü kıymet tizcrinde lJ.iç bir tesiri olmı. dinlenen §::ıhıtlcrın ıı:ıb• 

yacakbr. H k"t d t . unıl geçen paranın terettüp edecek er ı apçı a ve gaze e otmuş ve bu da h.an 
6 - Muayyen bir kıta aranmamak- U''JlJoıı 

zarar ve ziyan ve vaki masraflar bayı·lerı"nde bulunur 134 ncu ınııddesı h " la beralıcr, tevdi edilecek fotoğraf 
0
td 

ve tazminat jJe beraber istenile· nU.hnlnrınm 18 x 24 ten daha bUyUk sebebi tcşl{il eylemış ,e 
ce~ine miitcdnir bulunan dört olması ıuzuınsuzdur. rnflnrm boşanmalarfJl.l 
niislıadnn ibaret protestolardan 7 - Bu sergiye lştlrA.k edecek nrtı:ı... ltUçtik Fiyruzun vcU\yetıPll 

fete verilmesine ve l•flll bir nüshası M. Faruk'a tebliğ e· törlerin eserlerini •birinci maddedeki t~ 

d ·ı - Saff t G ı 'k tarif dalıll!nde vazıh adreslerlle bir- Dr. Necati Atasagun run 142 m:I mad<lesı:ıe 06 
1 mlŞ Ve • ' (' ey anın l R- 11 t dnıaleyh!n bir ~.,ne JJl k c 15 Şubat DtO tarihine kııdar bll. ~ .. ~ 

Ynntgtıhı meçhtıl bulundug~undan S:ılınlıları 8.30 n kadar·, ıtk'Dl11· • 
.. ..., ' romuza tev<lllcrl rica olunur. ~ memesine ve 22Di ı<urU'"' 
ve yapılan tahkikata rağmen öğ- -·------------ ra rı 17 ılen son ra l.fıleli 'f.1yy:ırt !le takciir olunan 20 ıı~ 
renilemediği tebliğ memurunun if•::r.r:::.t::r.::r.::::.-::::rm:::::::::::::aı Ap. Daire 2: No. 17 de lıa~ıalonnı 11 t 

l'ı. Göz HEKİMİ H kulıuı eller. f1 tltı/ı.rı: 4!3!l53) ıctın mUddeiıılt'yho 
1 

er' 
tnbkikatmdnn anlaşılmış olma - 1 temyizi kabil olmak illi 

sına ve bankanın talebine bina· fi Dr. Murat Rami tarihinde verilen ıuırıır 111 

en 10-1-940 tarih ve 39/588 f! A -vdın ı: ıkametgt..hmın meçbuliJ 
0 numaralı protestonun tebliP. m n· 1: :: Sı\H tııı : ASIJJ U~ tebli"' makamına kal~, 

e ·~ r b 

kamına kaim olmak üzere İ§bU U Beyoğlu • P., ..; .cJ-aı.ıı. İmam :i llnc:ılılı~ı "er: VAKiT Molhıın~ı bir suretinin mahkclll~1 
ilan tanzim ve bcrai ne[iir Vakıt i: sokağı No. 2 :'e!. 41553 :: IJmum Neşriynlı ldnre tclrn: ne ilsak vcı keyfiyet g .. .. 
ga1.ctcsine göndcr_il_d_i_. ______ ı:_::_::_=_·:-_.:-_._::_::--_ •• _:_-•• _::._:x:_._:_::_::_::._ .. _.:_::_::.._·::..._-_·_= ____ n_,,e_rı_k_A_ıı_m_e_ı_s_r_v_e_n_sz_iı ___ _::ı~ 

T rklye Cumhuriyet Merkez Han Si 19 I 1 I 1940 
PAS 1 F AK T tF 

Kasa: 
Altın: Safi Klogram 16 t 78 782 
Banknot • • 
Ufaklık 

Da1ıı?dcki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 
Türk Lirası • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 10012aıo 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler . , 
Diğer dövizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri 

TJ azine tuh'l.1illcri: 
Oerulıte edilen evrakı -ıak. 
diye karşılığı 
Kanunun 6 . 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tcdiyat , • 

Scnrrla t ,.;ızdanı: 
rican senetler . , 

Esham ve talmilcit ciizdanı: 
, Denıhte edilen evrakı nak

A J divenin karı:ıhğı esham ve 
\ ta hvilfıt itibari kıyın etle 
Serbest esham \'C tahviHlt: 

Avım.~1ar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
altın ve döviz üzerine 

• • 
• • • • • 

Tahvilat iizcrine 
Hissedarlar 
Muhtelif • 1 ' • • • 

22.756.751,0G 
16.~82.822,-
1.713.057,73 

271.619.0? 

14.083.156,90 

11.812,84 

10.688.568,61 

158. 748.563,-

17.987.178.-

214.423.270,32 

50.613.888,96 
8.392.596,6\1 

7.239.000.-
12.715,76 

7.808.722,-

Yckıin 

Lira 

41.452.630, 7~ 

271.619,02 

Sermaye 
lhtivat akçesi: 

, . • • 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

1 • • • 

, ' • • 
Teılatıiildc1ci Banknotlar: 

Deruhte edilen C\.Takı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tcdiynt 
Deruhte eclilcn evrakı nak. 
diye bakiyesi . . • 
Karşılığı tamamen altın olarak 

24. 783.538,35 

l :Jfıvetc>n tedavüle ','a7.cdilen • 
Reeskont mukabili ilfıvtcn fo. 
da. va?.cd. 

140.761.385,-: 

Tiirl~ Lirası Mcıulıl(ltı: 
~ Altına tahvili kabil dö\•izler 
Di~cr dch•izler ve alacaklı Kli-

214.623.270,32 

rinc: b3 kiyeleri , • 
Muhtelif ill • • • • 

59.006.485,56 

15.060.437,76 
4.500.000,-

17.180.503,49 

517.639.870,2~ 
~ 

vaziy 

4.217.134,25 
6.000.000,-

--~-~----

158. 748.563,-

17.987.178,-

140.761.385,-

17.000.000,-

140.000.000.-, 

2.866,11 

45.380. 123.66 

l1ekım 
I 

1 emmıız 1938 tarilıindt'n itibaren : Iskonto haddi % 4 Altın iizcrine % S 

ti 

ıl~ 
l,.Cf 


