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- Yazısı 5 inci aa.yfada - Çarıamba 31 tlöncikinun 1940 YIL: 23 ııı SAYI: 7921 

Ankara, 30 (A.A.) - Fransız Yakın Sark 
orduları kumandanı Orgeneral Vcygand'ın °Er. 
zuruma ;;ittiğine dair bir ecnebi ajansı tarafın. 
dan neşrolunan h.ıbcrin tamamen uydurma 
olduğunu beyana Anadolu Ajansı mezundur. 
Orgeneral Veygand, ıdün akşamki Toros cks. 
presiyle Suriyeyc hareket c+-mistir. 

İDAltE Evt:Allkııra CadlSTANBUL •TelgTU: \'AKIT* Poııtrı \tııtusıı: 45• Telefon: 2lfl~IYıu:ı). 24:i71 ' -

~O\ryet jl Sovyet Harbiye Komiseri 
~usya 1 Voroşilof. 
~e ~uba doğru 1 h 
'9\~l~lem.e siy~~ 1 cep eye 
~ı tehır etmış! 1 • t t . 1 ~kı:~1hududunda 

1

: g 1 1 • 
ıq~l 1 en Sovyet 
~ııa 'tt da. Finl&n-

~::.:;:~:::: 
1 

Sovyet tayyareleri, Finlandiya 
~~"ıı~~~;:~~. gelen sivil halkına karşı 
•t, YtUcrin Ye yabancı en. 

· ~~~~~::~~~~'. yeniden şiddetle faaliyete geçti 
-b~'l!tı aniar, B. von Rib. 

~ ftd l3_altık işlerinde 
:f.;~ ta ikar]ıklar siyaseti 
~ ~.Y'bcttikleri ilk te .. 
k~'~!_ttini yeniden ele i 
.~Örrktadrr. Bilhas- f 

- Ya..."'1St 5 inci sahifede - ' 1i'i>ı as~erlcr'inc. 'l/Ctı\ bir si7<i1ı 1ıakknfr1a. maU2mat vcri7i11or 

~itcı~nun Finlarldiyada 
, l'i ~ bulunmast sc. 

lıaı atı zimamdarları, 
ıc.ı/n yapılacak bir 
~ ıne mukavemet c. 

' ~tte bulurimadığrru 
~~~dir. Moüovada 
\tı\J~ lar, Scrtyctlerin 

l't t.~Phesinde karşı. 

~~~;~ilklerden çok i 
~ ziınamdarlart ise i 

eahe:cselesini bitirmek i 
~:_t. ~rlni :.fazlalaştır. i 
~t ~''Ullandiyarun pek i 
dcı~~c ~~ geleceğini ! 
~ili; ~ ışgaldcn sonra i 
u~,~k yapmak Ü. i 
t?i lcı hududunda lbck.. • 
~ to11dta.ıaımı da Finlan. j 

'cl'nıişlerdir. • 
1 ~C:ıu tlcre göre, Mos. 
~ : kdoğru geni~lemc 
. t, ıt ! il zamana tehir 

~!ı.:.?tı a~fih, bu, Sov. 
~tı 11Yasctten vazgeç .. 

dernek değildir. 
~ ............... .. 

u ilerleme 
~an degn ! 

~ •Y 
~ ~:zan: Asım Us 
~~l~~nra Bclgratta top. 

~ lı •nt-.ntı konseyin
~ b~ tehlikesine karır 

}-t uı ttt·ıl~ili fikri itti. 
~1- 1 uuılecek mi? 

\ııı.~11 "Yl t • 
~~ '°'td• .. ~ olarak Havas 
~>~ ~" -.1!•. rnaliirnata göre, 

Nibid' 'Yet sarahat pey .. •r· ı· ı ~ il~ ,.:. ~ra resmi Be .. 
t' t Ak Ut'kiycnin Ana. 

'~~~l,l'l ~eni:zdeki husuıi 
.·~ ' 1Yle T .. k t • İl l~ l\tı) ur • ngı. 

t.ı:·~ tttif aı~ıını Balkan 
~ltı.~ki et cdılcbilir mahi. 
'lı.I~ l:ıi.,llleklc beraber mu. 
:~ıl h 

1
arup ile sıkı su. 

'·"'il 11 una R ~ tı b· \>c 'J' ·· ? omanya, 
~ ~it llatk urkıycnin iıtirnk 

~
1 -ı •k0 an blokunu B«!r. 

~hlel'~a hükünrotleri.nin 
ı 11ldc b' h 

t ,ttll)ale . ·~ arekct gi. 
1 ~İtı dlyotrn rı ıhtimalindcn 
~l llıtlka Uf, Şu halde bu. 
1~'-cağ n konferansının 
~t:c ~~~ey &lkanldarın 

ı ı~ itti •ırnalarına mani 
tb.,-'toaı, ortadan kaldıt'mak 
ı'lıt.ı vy,. v R , 

· i tı \' c <>manya ile 
~ ~~ll<\ll~k Macaristan ara. 

rıı ara lllcsclelcrin halli 
ı.,' b ltıak j,,i imi" 
.~ t. " ..... 
tıı,.~İıı .tı flctgrat h'·k· . 
~~ "lli"• • u umctı. 
ti t'ıttc~ ~ıt~as~t~ tcrit c. 

\ qi "'\! lll ~gu ıçın ajansın 
~ ~' alll\a~Utnatr şimdilik 
~ll '•as .ta.ve mütalea_ 

• eö "..aatınat ettirmek. 
.(;;;~Yoruz. 

vıımı 2 incide) 

----------------------------------------------------------------~----------------------------------------'-~ 

il 

r' 
il 

/"Harbin ikinci saf
hası çetin ve 

Alman tayyareleri tarafından 
• -I . h .. 1 k~rkunçolacaktır!,, e r_l_n_e ___ U __ C_U_rn • "Hazırladığımız silahların dehşetini 

İngilizler, Amerikaya 200 bom
bardıman tayyaresi ısriıarladılar 

Londra, 80 (A. A.) - Röyter: 

Alman tayyareleri dün çok cetıaretli birçok hUcumlarda. bıılun
mualar ve eimalde Taynemr'le cenupta. Kent sahilleri arasmdaki mm. 
takada aahllden 41 O mil açıklardaki lngiliz ticaret gemilerini hedef 
ittihaz cylemlılcrdir. Dn~Uöz eOçUm 

sıoe g~rrtYıştü Bir Alman tayyaresi, Tuncside mmtakasmda "Llanvern,, vapu
runa 7 bomba atmışsa da hiçbir netice alamamıştır. Diğer bir Al
man tayyaresi de lskoçya sahilleri açıklarında İmpcrial 1fonarch va
puruna hUcuın etmiş, fakat İngiliz avcı tayyarelerinin yaklaşması ü

zerine geri çekilmiştir. 

Ankara, 30 (A.A.) - Reisi. 
cumhur İsmet İnönü, bugün 
atla yaptıkları mutad gezinti. 
den sonra İngiliz sefaretine . 
'uğrayarak Büyük Elçi Sir 
Hughe Mcıntgommery Knatch. 
bull - Hugesscn ile bir müd. 
det görüşmüşler ve istirahat 

Hücumlar, bilhassa saat 9 ile 12 arasında şiddelli olarak tccE'lll 
etmiştir. Görüş kabiliyetini çok azaltan fena hava §eraitine rağmen, 
İngiliz tayyareleri, Alman hava kuvvetlerini ekser noktalıırdan püs-

buyurmuşlardır. 
kürlmil§lcrdir. (Devam' 5 incide) 

Belgratta neler 
konuşulacak ? 
Balkan devletleri
nin tam bitarafhk
ları teyit edilecek 

.Anknm, :JO (A.A.) - Bal
kan Antantı Daimi Konseyinin 
l3elsı·adcln nktedeceğl toplan
tıyn iştll'ftk etmek Uzcrc llar1-
clyc Vekili Ştikrti Saraçoğlu, 
refakatindeki zc\'at ile birlikte 
bu nkşnnı Anadolu ckspresile 
lstnnbuln hareket eylemiştir. 

Hariciye Vekilimiz istasyon· 
da B. M. )!celisi Reisi Abdul. 
hall)c Rcnd'a, yekillcr, mebus. 
lnr, Riyasetlcumhur başyaveri, 
Hariciye umumi kf\tlbl, bUyUk 
elçiler ve elçiler. Jl:\riclye ye: 
kuleli erkanı, yerli ve yabancı 

(Devamı 5 inc,i<lc) 

lzmirde 
heveıanı 

Sinekli mıntakasındaki toprak kay
ması ilerleyişini arttırdı 

lzmir, 30 (A.A.) -Sinekli Mıntakasında bir 
müddettenberi hafifçe başlıyan heyelan dün iler
leyişini arttırmış, Vezir ve Osmanağa sularının 
ana borularından birini patlatmıştır. Civarı kap
layan suların arzettiği tehlikenin önüne geçmek 
için· belediye suyu derhal menbaından kestirmiş 
ve ihtiyati bir tedbir olarak su basan mıntaka
daki evlerden ikisini de tahliye ettirmiştir. Boru· 
nun sür'atle tamirine çalışılmaktadır 

düşmanlarımız harbin bu i~inci safha
s111da görecek, hayrette kalacaklardır,, 

(Yazı.sı 5 incide) 

ihale işlerinde alınması 
_ıazımgelen tedbirler 
• 

Vekillikler mümessillerinden mürek-
~ep komisyon çahşmasını bitirerek 

bir rapor hazırladı (Ya...-ısı 5 incide) 

<J;lıntuin peşiıukn: 
-- • ~ --- "-"~ swss - .... ...... ... '-'-=-=-

Be 1 e diye ten heyetlerine bir sual 
Abitlin Davcr Gıtzi liöpriisiinün fö.,tiinc tıl) ycıiııc ııiçin 

taht:ı parke yıııııldıi;,··ma. bir tiirlü akıl crdircıııcrulş • .tl.cabn taş 
pıu·kı• üzerinden nakliye yu..,ıt~tlnrı geçerken fazın giirühü ya
par, tahtl\ olursa !"C ~ıkarrunz diye mi büylc oldu <liyo soruş· 
tııı·ııp duru~·or. I<'aknt tnl1ta parkelerin ynğnıur sularım içcı·ck 
kaharnu Ye knuıburlaşnn halini düşünerek ''bunlar ikhlo bir· 
do böyle bo:r.ulacak:sıı bari sükiilso <le yerine )·erli mozaik trış 
p:ıı·ko yapılsa,, dedikten ~mıra "J.;ğcr kliıırü ve dubaları tahtn 
parke ı-iklctiııc ~üre )·nııılmı-:; da ta';' paı·kcnln ağuhğıııı ~ckt• 
ıni)·ecck"c , .c tnhta perkclcr ele nıiit.cınmllycn hciyle hozıılncrık
~n i~t ~ o znıııan yaııclık.,, <llyc cndi-:-o gii.,tcı·iyoı·. 

Biz temin cdebiliri7: ki, ki;prii cluhnları nrkallnşınıızın tnh· 
ıuirı ettiği gibi tahtn ımrko siklotlnc ı::<>ro :rnııılııııştır; tnş 
parke )·cl'inc tııhta konnlm:ı mm schcbi de dubaların fnzln
aj:;ırlığn tahammiil cdcıııl) ccck ç(ikmc"'i ı~orkm;umlnndır. 
• l lı:ılıle ni<:in kiipı-ii kunılııı•kcn iptidn mdnn dnha nğıı· bir 
..,fldt•tc dn3 nnnhiJccck knhiliyctto yapılnıamı':''? 

Bu (i~·le hlr sıın1ılir ki, hn işin içindeki mcsuli~·ctlcrl tnyin 
c•tnıck için mııtlnkıı ıılfıkatlnrlal'n sorıılmnk liızmıtltl'; fnknt 
frrıni ş<•kildc hnz1t'lannınııı15 tnh1ıılnr ile ıınrJrn ) npılılıf.ı tak· 
ılir<lc hunlnrrn yn!!mm• sıılnı·mı içerek knharncnğmı ,.c kanı 
hıı rlu~nca~ım, nrndn n <ln htt hir kı5 ı;:c~mo<lcn lıcıı,.inl sükmck 
lı1zını geleceğini <liiı:iincıniycn ten ndnnılarınd:ın hu suale 
nınkııl ,.c nınnt ıki hi r ('C\':lfl ~asıl nlınnbllir? 

HASA "' l{ml Ç YI 



lngiltere nasıl 
işgal olanacak 

Britanya adaları buz bloku haline 
getirilecek ve halk uyutulacak 

Loadndan yazılı1ors 1 nu 'c bu gaz İngiltere toprak
Blrçok Almanlar harbin or- ları Uzertne Alman tayyarele· 

4uların kuvvetiyle de&ll. alblr- rl tarafından serplldlğl takdlr
baalıkla Jtazanılabllecelllli il· de, lngllterenln bUtUn abalisl
ml& etmektedirler. Dln on bel} gUn sUrecek derin 

••a.rUDpke Tldende,. ıaze. blr uykuya dalacaklarına ve 
t ·.ı1aıa Kopeahaı muhablrlala bu müddet zarfında Alman kı· 
bir makalul bu dllfllDUfU te- talannın laıtıtereyl lştal ede· 
)1t etmektedir. ltln garlbl bu ceklerine, lnglllzlerln blr u
makalenln Alman sansllrUD· bah bu derin uykularından U· 
dea ıec;mJt olmuıdır. Bu ma- 7andıkları valtlt memleketi it· 
kalere ıöre Almanlar önU• gal edllmlt ıGrerek llayrette 
mbdekl 1u içinde harbi uuı· ltalacaklarıaa lDanmaktadır-
zafferaa• bltlreceklerdlr. lar. 

HJUerla ılhlrbaı vuıtalan- Umumiyetle herk• Alman· 
na mlracaat ederek barbl ka- JalllD ilkbahar bqında Te nl· 
zaucatma laanan •klı batın- hayet bet altı hatta tonra la
da, dOtUnceU Almanlara teaa· 1lltere7e taarruı etmealal bek· 
dllf etmenlı mUmkl1ndl1r. lemektedlr. 

Bunların bir kıımı lnglltere Menuubahı guete makale-
a4alanaıa buuıl bir tolutma nln sonunda Almanyaaıa mu· 
makbaeıl n1•lnde birer buı hakkak ıurette lnılltereJ1 it· 
bloku ballne ıetlrllecellnl il· pi edecettnl ID1lemektecllr. 
mi& etmektedirler. Bu Tallyete göre meebar 

1>11erlırl de HltlerlD elinde llll Vera'ID, Fllhrer emrine Ye
fnkal&de bir su bulundula· rllmesl ll.lım4ır. 

Romen petrolleri 
meselesi 

Petrol kuyularında hangi devlet
lerin ne kadar sermayesi var 

ac. glaJerde beynelmilel hl. I manyaclan iki teY iatemektedlr: 
ailıller anamda blriaci planda Bunlardan biri: 
Yll' abmf olan BomeD petrol • ı) Gegen eene Romen - Cer-
lqldar. men anlqmuı mumda dUeD. 
Almanların en bUyllk ihtiyacı nlllmüş olduğu ~ibl bu sene Ro .. 

olan Romen petrolllniln mil§teri. manyadan bir buçuk milyon ton 
teri pnlardır: oetrol satın almak .• 
Appıa vence~la llate iki 2) Romıuıyanm bazı ı>etrol 

sene zarfmda Romen petrolü • ailmıe fabrikalarmm ve bllhaL 
nDn kimlere satılmış olduğunu sa (Petrol Block) sUzme mUes. 
ton itibarile ve mukayeseli ola. seeeslnin, şimdilik Galıçya pct. 
rak lriSetermektedir: rillerbıin ve blllbua Kafku 
Memkkd J939 .r. 1918 ü Oltrol1erbdn ~tll için AL 
A.lmuı (A manyaya terkedılmesi.. 
turya :! ÇekV:: Romen petrollerinin hangi 
-"'- dahil) 1200000 999814 sermayelere ait oldufu da iw-;t• 650000 565535 şöyle hullsa olunabilir: 
lngtltere 500000 ?571910 Ynzde otu z~. lnmliz - Ho. 
Fransa 250000 330285 landa sermayesi.. Yüzde vtnn1 
Macariataa l~ 198076 bet Romen eermayesi.. Yhde 
Belçika • 170000 120089 Virmi iki Fransız - Belçika ser 
Yugoelavya. l!SOOOO 143156 ma.yesi.. Yüzde on Amerika.D 
Di~ memJe. sermayesi .. 
ketler 1050000 1564364 Romen petrotlerl ihracatın -'.A,,,...,_.,. Romtmttadon iste. dan 1939 senesinde elde edilmiı 

'"~ wlrr ota nmeblll on bir milyar ley. 
lfmdiki halde Alınanya Ro. dir. 

Bu ilerleme kAfi 
değildir 

(Btl§ tarafı 1. incide) 1 aiW Almuya ile MoalcOftftm 
botlarma gitmemek tehlikesidir! 

TlıWJe lqiltere " FC'aD'lll Alman,. ile So97et R•ıya ttcı 
ile ll8l'plıkls ,..-dnn paktnu im. bloku bup .asıtur 78P8l"8lr Bal. 
za ettiii zaman yan resmi Ya. bn1aı- üzerine t.aarrua edebilir! 
sasln ..-tell .. yı1aa Poletiluı. 
aıa Wr müaleslnde ba anlaflllll 
BaDauıı antantımn bitaraflık eauı 
ile telif edilemez bir hareket ola. 
nık tanif ediJcliii habrla•cak 
ol....., timdi TGrk • lnsiliz • 
Fraaıa pakb ile Balkan antantı.. 
ns mel pmiyen bir zihniyetie 
Belırat ımbalilinde me,.lana 
çdomf olması ıulb yolunda bir 
0--... alimeti addedilebilir; 
lla .a.al79t teUnriilü tna sene ah. 
di mlddeti niba7et bulacak olan 
Balba antantuu daiıtmak Ye 
parçalamak isteyenlerin emelleri, 
Delıırat konferansında ıönecetini 
n ~ olmuaa aym tartlar" hü. 
lriimler dalreeinde antant maka. 
ftletinia 7edi leDe için ;yenile ... 
ceilnl ıöaterir. 

Fakat .. dece Balkan hudutları 
iılahilinden BalbnJara ıelec:ek 
tehlikeleri mittereken pranti 
eden IMa antantnı 7enı1etmeei bu. 
siül dünya vaziyeti brfısmcla 
Balbnb miJ)etlere eıaııi,.et ver. 
mele kUi mid:r? Hayır. Bu nok. 
ta Bela:rat mah1tfilinde tasdik edL 
li7arı batti Balkan antantm1n i. 
çerieine - mevcut ihtiliıfh meae. 
leleri hallederek - Macarİltanla 
Bulpristan. da alacak surett~ bir 
Wtanf blok yapılması çok fayda. 
lı ollıcalı itiraf olunuyc"· YP.lnız 
.... lılr Yek ,....... gelince. 
... Wi::rük bir mahzur bulun. 
ah .... elrü1Üyor: Bu mah.. 
- .......... itant eH.i.iimQ 

• 

Garp eephetlede nlatıp bL 
lmf obua Almanyaan fimdiye 
bdar Macubtaıulaıi •• ROl!lllft· 
yadan Ba1kaftlua doira bir taar. 
ruz hareketine mani olan sulhse
wrlik lıiaıiyab auchr? Yana hq 
eephede taunaza ~tıe ..... 
diai ..... weya .... telu1de Mr 
menlut tasanur ederse Balkan. 
b ll'liUetlerm kendi enlarmda w. 
tanl bir nrilclafaa Wob teşkil et. 
mecllklerinl diişiinerels bunMn 
nzgeçecek midir? Aym müliha. 
za Moskova .. ,. difer bir hükU. 
met için varit deiil midir? Bu 
takdirde falan ftVa filin devle. 
tin hotuna litımesini "Yen Ritme. 
metini düıünmeksizin kGçütc dev. 
letlerin bltanflıklrrnu icabmda 
müdafaa için aralannda birleıme. 
1eri aldın " mantrpa gösterdiği 
,.~- lnırtulut 70111 delil mi. 
dir? 

Yugoala• dostlanmmn: ''Tür. 
kiye. Yananiı~ Roman,. ile 
muharip dnletlerdea olan lnıil
ten " Fl1lnM ara•md• sıkı b'.lljt. 
hbldar var. Böyle bir batlılık 
mevcut oldukça bu devletl~le 
b'deşmek lai•araf bir hlok yap. 
malı ~!il, B.Jkan de.letleriri 
ırıuhcripler~ birhtrafa ıeeinnelc 
olur." demeleri hakikatte kafala. 
nmn içindeki ııwnimi diifünceyi 
gizlemek irin bir mant>fc °"'"'" 
yapmaktan '-•"• Wr te7 defil. 
dlrı bizim laiaaettiiimb ... MmL 

Boğaziçinde dOnkD 
kar tipisi 

tstanbulda bilakia hava 
açık idi 

Dun akşam üzeri saat Uç ile 
beş arası lstanbulda hava blr· 
denblre gUzelleşmll} ve güneş 
açmıştır. Boğazlçlnde ise bu 
sırada kar tipisi çıkmış, Kara· 
denize çıkacak vapurlar BU
yllkdcrede kalmışlardır. Şirket 
vapurları da bir müddet işle
:rememlftlr. 

Vapur azhuı 
Tamirdeki vapurların 
bir an evvel çıkanlması 

için karar verildi 
Denlzyolları idareal vapur 

ubtı 7UzUnden Umanlar ar'a· 
eındakl ıeferlerl güçlükle lda· 
re etmektedir. Umum müdUı 
muavini Yusuf Ziya Kalafatoğ
lu dUn lstlnye ve Kasımpaşn 
havuzlannı dolaşmış ve tamir
de buluD&D vapurların bir an 
evvel itler bir bale getlrllmeıl 
için allkadarlara emirler 1'8f· 
mittir. 

Bir mUdc!ettenberl tamirde 
bulunan Kemal vapurunun 
dan tecrl1belerl 7apılmıttır. 
Vapur bugün seferlere bal}la· 
yacaktır. 

Arpa fiyatları 
duşta 

Anadoludan eebrimlze fula mal 
gelmesi yGsOnden pirinç ftyatlan 
yeniden 3 · 4 kuruşa kadar düş 
müştür. Arpa fiyaUan aym \'air 
yette 6 kuruştan 5 k\lnJf 10 pa· 
raya inmiotir. Bu vaziyete ecnebi 
firketler sebeb olmuJlardır. 

Aralarında eski elektrik firketi· 
1lin de buhır.ckıl11 bal tlıı'iı6ı 
sennayclerini J-~ · ., çıkarmak için 
şehrimizden külliyetli mıktarda ar 
pa alarak Be!çikaya göndermişler. 
bu vaziyete glk'e Anadoludald 
müstahsil de !stanbula çok mal 
sevketmiştir. 

Fakat şirketlerin bu ihracatı 
devam etmedilinden AnadOludan 
gelen mallar piyasada birikmiş vt 
fiyatlar da aha olmaması yüzün· 
den düpnil§tilr. 

Anadoludan ton ıOnlerde IDe'Y" 

sim icabı fazla av ddisi ıelmekıe
dir. Amerika ve diler men:leketler 
den de fazla talipler vardır. 

Sansar derisinin çifti 45 • 60 lira 
tavşan derisinin tanesi 3.1 kurut 
tilki derisinin çifti de 4 • 6 liradır. 
Buı tüccarlar yakında memle • 

ketimiıden killliyetli mal alacak o
lan lngiltere, Kanada ve Amerika 
namına piyasadan fazla mıktarda 
mal toplamaktadır. Muhtelif mac:t· 
delerin fiyattan yükselmlftir. 

Ziraat Bankası da pamuk fiyat· 
lannda nazım rol oynamak Ow 
re Adana hava1l-:inde.ı kOlllyetll 
pamuk toplamaktadır. 

Bugün muhtelif memleketlm 
200 bin liralık ihracat yapılmqtır. 

Bu arada Jngiltereye fındık. ke 
çikıh, kendir, kestane, ceviz. Fran· 
saya keten lif, paçaVra gönderil· 
miştir. Yağlı tohumlar üzerinde 
hariçten fazla talip vardır. Keterı 
tohumlan 10 kurup bdar yQlr 
selmiştir. 

rıh fikir ise harp tehliketinia y._ 
"oalavyadaa enet .Y.ac:arist9a ile 
Rom.ayaya geleceifal cllşiiınerek 
kendi hesaplanna hidiselerin 1Hr 
müddet daha ;~ Wdemııık, 
hadiselerin inldeaftnı Wderlcen 
de Bulgrr.istan ile Macaristanm 
harp cephesine iltJhalı etmelerine 
maııi olacak aarette ......... mi. 
zakerelerine giri,rnek istemeleri. 
dir. ln111Jz 1-briye nazm Çörçi. 
lin ıon nutlnmda, küc:Glı Wtanl 
memleketlere hitap ederek: "Siz 
timsalu beslenek, belki sonun. 
da beni ,emez •e rahat lnralar, 
diyonanmı ftılcat hata .,uyana. 
nuz." demesinde 1* IWcilcat ha. 
hrnduiwua kabul etmek lhundır. 

UDIUS 

Köy odaların~a !8;
0;~;;* 

KöylUnün okuma Dıtl yacına cevap venlecek ı k" f 
: nı tev ı 

Ankara vilayeti köylerine: Kasımpaf&da o·-=-· 
;yıışında Ha.nlie ad....,. 

10,000 kitap dağıtıldı ~:~=~~,. 
teslim ec!llmlıJ, bl~~ 
1a mahkemesinde P": 

Maarif Vekilliği Dahiliye 
Veklleti lle yaptıtı temaslar 
netlceelo4e, kDf odalarına, kOJ 
okullarına. köyUlnUD okuya. 
bileceği kitaplar verllmeetne 
karar vermiştir. 

Maarif Vekllllği bütçesinde 
buna att tabllsat aynlmıttır 
ilk olarak Ankara Tlllyett 
köylerine 10,000 kitap dağr 
tılmıştır. Bu kitaplar bllbassu 
sağlık, ziraat Te mllll kUlttlrU 
yükseltecek mahiyette eserler
dir. 

Köy odalanndan klSyltıler 
bu kitapları alıp evinde oku-

yablleceği gibi, odalarda. umu
mi olarak akşamları birkaç 1&· 
at ele ok117abUeceklercUr. 

Okunan kitaplar bakk111da 
bir de lırtaUsttk tutulacaktır 
Köy öğretmenleri köy çocuk
lannı yetiştirme işinde ödevle
rini yaptıkları gtbt körlt1)1 7e
t1ştlrme tolnde de mllhtm bir 
rol almı" olacakhlrdır. 

Di~e>r vilA:v(>t lr/h·lf' rlno veri· 
leoek kitaplar hakkında csash 
buırlıklar 7aptl111aktadır. Bu 
ite balkevlerlnln köycUIUk şu
beleri da :vardım cdcc·c•ktir. 

Ortaokul ve lise ihtiyacı 
tekrar başgösterdi 

Şehrimizin gelecek yılki °" 
kul ihtiyacı etrafında Maarif 
Vekllllll lstanbul Kültür Dl· 
rektörlUğUne tetkikler 7apma· 
BIDI blldlrmlttli'. htaabulaD 
bilba811a Beyotlu, 'UıkUdar, Ka
dıköy, Emlnönll kazalarında 
orta okal lhUyacı fazladır. ta
tanbul llk okullarından bu 111 
verilecek olan "7000" meıua 
ıözönünde bulundurularak or
ta okul adedi OM IOre teıblt 
edilecektir. Asıl mlblm bir IJa. 

t11aç da llH lhtl7acıdır. Şehri 
mlıde 7eulden iki Use a~ııması 
kararlaştırılmıştır. 

htaabul okul lhti1acı hak· 
klnda il.arif ml4tırllltl bir 
rapor tanztna edecei:tlr. Raponı 
Mar.rlf mUdUrU Tevfik Kut bir 
hafta sonra Ankaraya götUre· 
cektlr. Bay Tevfik ayni u.maD· 
da lat.anbulun diğer ktllttır it 
lerl etrafında da VH&letl• -. 
mu eclecektlr. 

Vapur emanetçileri Yabane1 ve ekal· 
mUşkUI mevkide liyet öğretmenleri 
DeıılJyolları umum müdUrU 

lbrahlm Kemal Barboranın 
bir karan Karadeıılı Umula· 
rtyle limanımız arasında 1"11· 

_, .. vapurluda ~~ 
den btrçok ii1df~ kt6J'he1e 
mUçkUl vaziyete dUşUrmtltttır. 

Uzun aenelerdeaberl bu va
purlarda anbarlara konmuı 
malınrlu n1a koaamıyan ba· 
ıt mallan bu emanetçiler ufak 
bh' para makablllııde )'erleri
ne kadar teslim ederlerdi. Böy
lelikle tUecar ve halk da bu ee
kllde afak tefek eşyayr bir 11· 
mandan diğerine taşımak için 
vapurla seyahat etmıkten kur
tulurdu. Şlm4l tbrahlm Kemal 
Bayboranın verdiği bir kaPar-
ıa 150 kilodan fazla olan bl1· 
tun eıyaların muhakkak' ıu· 
rette anbarlara konmuını ye 
bunlardan manifesto aran· 
aıası fcabetmektedlr. 15 gUn· 
denberl tatbik edilen bu karar 
1UzUnden emaaetçtıer lt 7apa. 
maı olmutıardır. Bunlar ta,ı· 
dıkları enalano fapb, elbtı• 
ve bu &lbl anbarlara konamı
yacak eşya oldutunu ileri etı
rerek karann geri alınmaaını 
tıtemektedirler. 

Dün de ithalat ewaaı 
geldi 

Franaıı bandıralı 'reofll 
Gotre nparlJle tllJı şelarlmlze 
Framaclaıı aıHılıa miktarda 
ltballt eşyası gelmlştlr. Bun
lar arasında bllbaeea tıbbi mu' 
0

tahzeı:-at, balık 1atı, telefon 
&leUerl. ftlnltl eva, p-.auk 
meDIUcat. TermoJg gu cdau
lan Ta cam vardır. 

Q 

MOnable Vekaleti mlh 
letar m11avini geldi 

Mttnakale VekAleU mQste
.. r muannl Mahmut Nedim 
tehrlmlıe selmltUr. llahmat 
NeJlm limanlar ltletmeıt u· 
mum mlld11rllll0ne Denla
banktan devredJlml• pUrUılU 
leleri tetltlk edecek, banlanlJ 
halllne çah•acaktır. . 

Dlln bu huıusta umum mi
dir Rauft Manyaa ile . temu 

•&mit •• bahat alm•ttır. 

Kıdem zammı ıörecek· 
lerin yeni bir liateıi 

hazırlanacak 
..._. '"9 •n~ 9m1f*"'tft 

da vazife gören l5ğretmenle1"9 
kıdem zammıftiıt1mesl hususun. 
da tetkikler yapıldığı ve oklli 
tdarelerbrıe blltoeı.rtno tallaisat 
koymalan tebU~ edildfttnl yu. 
mıştık. Okul direktörleri dUıı . 
den itibaren bUtçe vazivetlerl 
etrafında Maarif mUdUr!U~e 
lahat \'ermeğe bqtam111ar w 
bu arada bf!' ~k okul1ar bUtc:e. 
!erinin darlığından bahsederek 
kıdeın um.mı lc:fa tahafsat UL 
ve tdemlJeOeklırlnl hftd!rmlt • 
terdir. Maarif idaresi bu okul. 
tann vazfvtlertnl tetkik edere~~ 
vekilliğe ranor verecektir. BUt. 
oe vaziyetleri tesbit edl1dlkten 
450nra sam şrl5~k ~tmeft • 
terin l!lmlerlni bildiren bir liste 
hazırlanarak tudlk edilmek U
leN Maa.rtf Veklttf '1ne 2'lınde. 
rilecektir. Lt.te tudf kten srel • 
dlkten eonra ~@n1ere sam 
verllmeslne bqlan.acakbr. 

o 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bul,1nan Maarif 
Veknt Hasan Ali YOcel cllln de 
ldlltllr ıdemeselert etntm.:.111 
tetldtlerlne devam etmı.tJr. B. 
vekil dlln aileden sonra tstan . 
bul Onivenitalne ~k ede • 
btvat faldlltelf thtlyaclart etra. 
tında alttadartarla ~nrtışmtlş, 
veni Univenit.e bUtcesi etrafın. 
da "1...ı•rma devam etmif • 
tir. Bay Vekil buı:;ln de Untver. 
s!te w olm11arda t.etJdk1erlne 
devam edecektir. 

o 
Oirebnenlere verilen 

konferaaalar 
Her çal'l&lllba dnU alretmen. 

ten v.rp,n 1ne1Jekl kıınferaula. 
ra devam edilmektedir. Yabm 
tıtanbul km llleldnde ftl'llea 
konferamlar bundan IQDl'lt ı. . 
tanbul blrlncf okul blnulnda, 
tatanhuJ erkek llaes.i salonunda 
veri1eD konferanslar da fatan • 
bul ü Onel1 okul lllonuııda w. 
rtleaektlr. Konferamlar mart 
IODVM bdl.I' ..... edecektir • 

aorgua ıonucla 
muttıar. 

ikdam sazetnl 
Ba1 All Naclnla 1 
kın Xemale44l• 
"Hazreti lılulıamlD 
tı.. lılmll tefrlkal 
1afet 10fruın4a~ 
ı!el um1&111lllk taraf 
tebcen ıörUlmUf, 
Kemale441D ŞUkrll 
neşriyatta buluaınal,. 
sekizinci aııllye ~•
mellae 1'9rllmqles-

Fakat eseri tet~ 
nkuf mtlıtebce• 
bakkıada rapor 

1
ve

1
_. 

keme de dUn auç a ... p 

kazandırmııtır. 

Çalınan 
pulları 

Rapen adında bit 
'l>lr 70IC11DUD ceblD ... 
ilk damga pulu çatlD• 
adlı bir tanıdıtın• ı 
ruta aatmıttar. 

Neticede RupeD 
tanmı .. Aaanekle 
•dll1e19 teslim edil•~ 
et çalmakta. As&D•• 
mıt malı 1atın aı•_. 
klf edllmiflerdlr. 

o 
1 

TD'han bqtto 
olacak 

Alanya4an tsmıre fi 
da çanakkalere ıe1,., 
aıede Tırban vaPa 
Gellbolura uıra1aral 
llzerl Umanımııa la 
mlştlr. Yanında Aled' 
llılyeet bulunan ••P"' 
va, 7olla geldlttnd.., 
aabah Umanımııa " 
köprüden do~nı Hallol 
Kaaımpata havuııa 
oaktır. 

Yirmi 

Vakıtıer V.uu 1\111_. ı 

GOnqln , U 1 "' t -
~u d
ölle n11•" il 
bdlMll 11 • • .... " 
MıtıuD naıı•:" 
T ... llM 111 ·.._. ıaııt• 
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~ frzurumun yeni binaları 
~ hl~harrir Erzuruma başka 

TiYATRO: ........................ 

~d hınalar lazımdı diyor 
~ tıl~ru~harrir ~ahadıı 
~a daı db' yeıu yapı. 
~lı etmiş~ . ır tenkıt ri. 

siyaset 
ıtaJya, Armanva ve 
Balkanlar sıvasetı 

gözü ile 

Fınıandıyada vaziyet 
Operet 

Sahne hayatım11.da şimdiye 
kadar gelip gec;en ve ömürleri 
ock kısa olnn bir takını operet 
heyetleri. halkın operet ihtiya. 
cını tatmin edemeden sahneden 
\'e p('rdcdcn silinip gitmişlerdir. 
Buııd:m çok e\•vel Benliyan'm 
ıdar• • altında bir :8alkan ve 
Avrı ....... turnesine bile çıkılmış. 
tı. Bü,vük harpten sonra da Ha. 

Yotuı· r • bazı kısım. a • 
lı~r 

lrcır· ı:t·lı·n \t'~\·ılıııı 
trıır 'R

1
1 ~eııi lıin:ıt:;,.' ıııı. 

r 1 •kın ı llıt'ıu 
1 

1 .ırd:ın l<'tkik 
ı.ııı t ırr. 

hakiki ·ı . 
q hlıı:ıı 1 ılı~ :ıd:mııı 

l~urı~ arırı hii) ük lıuş-
t;ık kan ıış_ olınadıklarına 
l 

1 
ııtırlcr 

1 ıı . 
~ Atıııct ~~ııfcıli~lık hiıın. 

l~~'cl] lcclhine Mükl· 
ti\ kanı ıleıntcrınc ıl:ıır 

01acak ?ınun knlıuliiıı ıleıı 
arııc b .. .\Jııhıqt•ııı iıı~a 
~ ır ın k kuıı c lrp \'c) ıı lıir 

lıtıki nnıtııı:ı~ııı:ı iıııl·!ııı 
ta ·~<'f " 

ııre~i er h:ıliııdc hır 
a ·• ııorcbil,r, 

a) " 1kkaıi · ı or ııızı 1:ckrrim 
' ala ı.. 1 , etıerj llrı ur:ınl:ır, o 
11 tık ilden lıeııüz elleri 

ı arıtıııı h . 
~ıı lir. ş :ırhı uıııu. 

-~ttııihı us kıırhaıılıırıııı 
• cı·ır ~ ııadan t .•r. \'c lııı. 011-

( hır 
1 
lah:ı C\ ''el. ıııe. 

. ı/U•nıırıuelıtıır İ\lll~) ıııııı 
aJbuı.· lıntırlamaııııs. 

'il "'1 1 •• ' 
t ~ bir ,~ ıo~ le lıir istn~-

aıı za urın l«'ınizleııcırıi-
1J·rıc·· ığıı:ırı lifii~ "ialı.:ınla. 

1 11 ra · •ııa 
1 

) nıı lıı~·m c Er-
te knıllr ıııüfıl •J. 

l ltıııriİ\ij 
I' ·· ıı~ 1. h:ışın:ı kurııhın 
~ L ' 1 11'" r Clli . ~l'llll'll'll iı.'ill 
~ ... 

~ UJsuıı 1 . 
\ Rl' cl11 l<"cl!k 1110-
c il(' 1 t1 1:: 1 en <'t'"i:ırr.I ala. 

~ Lariı rzurıııııun f:ıkir 
erre1ı ei. l:::tziıııısilc ıııc

J 1 etı lı ;ır şehre ~ııkış:ın 
~~ ,t~ CYcel'k ıııüsleri'i 
hı oı.,: Bıır.ııl.ııı ~t·çen-

1\ tle\~;ıkasilc tl:ılı:ı ill'
%tJ;ı t ıne11~11pl:ırı, \c. 

L• il İ't 'f .1 11 araı • ı :ıue ctım·k i-
'°a1;ı~0,cli. KArslı, \'un. 
fite ~nşlard:ın ilı:ırct

c~ıııc ı · · ~t k ıır lıra Ycre. 
1 l lllırl:ır~:ı. kcndil~

~llınış s:ı~ :ırl:ır. \'c 
'İ~lorircrıll\ h:ın~ o. 

c hir ı.:ccc~i n'~:ı
lıc~ ı· J 11 lı ıra\:ı ııı:ıl u),ı. 

r ıle lı.ıkmnf.ı:ı cPsa-
,,~ b 
•ı kık 

t ~aı 1 ıa at ol.ırak ,r,, liyc. 
"

11 hrzurnrııa ı:elr.n 
~( qııı ., .. , . 

I> t " 1 e hır :ır:ıda. 
. l;ı 1.~ \'cr::rC'k iplıd.ıl 
1 1\rleıı ~ı·. lıur:11ln pislik 

~ lı,~ 111 ır, ! Çel' ek ,.e ) ı k.ı
IJ rıııt· \alAk ~·c·rinc pi~ 
z l!ı r, \ e kii\ liıll'r lıiıı. 
Ilı tdikJcı i İııı hanhr

\c 1 
1 

•:ız:ın ıhı lıı>,la 

1 lıtıkı 
1 
~ tıı,1 ~11 • lıilınek iıııkıin. 
~lk 11 lnıı sonra. ~iz ol. 

hı :ıra k" 
''~nı •ııır:isünıın h.ı. 

~ 1• ırı 1 °1cll kıırıır ııııvdı-
1. 

1 c lıir k .. k. ·· •et'ek :ıç '117. o\. 
lıııl ii'- _'l:ıha ııı i111•\'tızı 

ıı "' lıır ıl ı· . ı. . tıı ·" 1 l\,Jl ı ...... 
tııı cıı: ktH•lii lı:ı 111111 hu. 

1 ttlınız'> 
·~ııer· .. 

ırı 
':ıı-r 0rta~ınıl:ı ) lrıııı 

rılcr ı. . ile 1 c.., lıır Jı.ını7. 
• • U l t1tn \" 1 '> J' J 

q tıı" .ırı ı. ·uz .ı 
•I 11 'hkl t •kit · ıc Erwrııııı 
) l'('rğ' 

~ l'tııır 1 dr lıiliııiyor-
ıt tuı o ll:ır:ı ilı• ıııe"e
tıı· ı·lıe ıı· .. lırııı. .ııısıroıııı ll'-
~k• "llıı 1 r~, "ilk . o ııı.ız ııııyılı '! 

• tııt:'tı l ıkıtarak hir h:ı 
''ti o Pa -it? r:ı lıch:ı olıııııs 

\ ıı· 
\ll l'li 1 

l 
'laki( IU~U\1 muh11~1·-

l'I\ 

1 ~~il, '" lıc·letlı\eniıı 
t •tıfı~ ~ılcn lnı:ır Birli. 
1 k 1 lıı 11• 1 

ar~ 1 .ı ar:ı gcli ıwc. 
lit 1 i11tı11k 1 • 

~ rı ~lı dl'"i . ıakııııııııl:ın, 
ın 1 i!ı fi ltlırler. 

~ llıcsı·I~ . . 
l'l!ir 11 hır sıııt•ın.ı 

tt)t:' ıtırğc 1 t~r ııı lıı ı:ışl:ııııışıır. 
t ~1ı der r ıhth aç, ınuıı)-

1\ı l'('('\lı . ~ ı tı k ıın lıir yıı~:ı-
uır ll:ı,111 n 
t~ lrı~:ı ır. lr ~ı·hlr-
llı ~ııl', 1~11 kall.ııı:ıı.; hell' 
a~ o ıluk. 

tıı 'lılıj ço tlerın hır 
it 3~ I, OJın:ıll\'t(ı 
"il 3· '•n · · ra ·1 lıin nrıru~ltı hır şe 

1 ~,
1 ~sı 1ı'ırı '1ı tlc 80 1 hcl: 
it r kü, ı-

t • • \" . ll !ıilıi tnıı. 
~. ('l'rj k l)'{'rek ekıııt•lhni 
•ııaıı :ıfaıı k lı~ :ıriı l'i:nı iw, ırı-

. ıı l{ilıt l', lınkk111lık, ın:ı. 
t t11 kij . llcrnhrıılr lirıı-

'~ laıı~~:ıık esnaftır. Bıın. 
oı ı, ,.:ı it 

rı~a al'ağı ı . sa se\' 1 ~ere 
~a '•ıııı 11 hnıiıı edilrreı.. 

aı l{efirll · • ~ar ınış ,.c rııeııı-

'ııı hatll:ırıııı ll'lkik (·ılen 
tı. ırta" 

~ 
1 
•ıa,, 1 .. anındılhm hir 

ı ~1 ' sına 1938 Tenınıu. 
azh·eı· . ~ tlq ını şo~ le un-

tı Otı 1' 
1 /01;11J ırn lw:ı111111orıı111. 

: 0 f'f 0

1 
rıını. llnflnda ftfr 

" L (1 Ofıj/' ~aç ı 11orıı nı .,, 
Sene ~onrn siııcma. 

)il rnihlcrı ol.ıcal.:larıııı lıılınıiıı e
dersi rıh'! 

Ekmeğini ılı,:ırıthın :ıl•nnan, onu 
C\'iııdc pi~irerck ıııali~·cı riyalını 
tlıı,fırıııeğe \'Alışan. rlıne Jıeçircliği 

hir ka~· pıın·ıı ~rkerlc kıllnııııı 1::ı~ 
h·cn·k öııırıınıı g!'~·ırcn Erzıınııııhı

~ a ııır\clıi. Jıir mcnılekel hıı .. aııc'i 
ılıdrn ~:ok t:iıınıılı. lı.:inılc. hiıılen·t· 
ha .. ııınııı lıakılılı~ı ="iirmıııe h:ı,l:ı

ııe..,in•n pulikliııiklrı·i, ıııııh:ı,elıd 
hıısu<;ı~c C\lrrinirı ııhır. kiiıııiirliik. 

hotlrııııı ol:ıı ak ~:ıpılııııs olan en ali 
k:ıllıırınd:ı iş l{Öriiyorl::ır. ,·ıı~ il.'ı 
k.ıd:ır, lı,nıısız, k.ırıınlık lıckleınl' 
yt:'rler.n•lı· 31) :ı:ı itlrlli ~·ıın):ııııı, 

l.:ııl'ıık kıır:ıi;:ı, :ıjlız nJ:ız.ı niilıd lıl'l•

li~ or. \:ızık ıle~il ıııi oıılarn1 

---------- ---

Fransızca Le Temps gazetesi. 
nin Romadaki hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Finler i:k darbeye n1uvaffakıyetle 
karşı koyn1uş,araır 

Mc..,::J:ı Erzunıııı:ı siııc-ııı:ı lıinasın

ılan l'\'\'<'I. lıir ıımuıııi kiiliirılrnıır 
lıizırıı ıleı;ıı miydi aı·:ıh:ı? :'\laiüımı. 

tını te"i elınej:':r, ıııııhıılli hir ııır.,·-
111 i'ızcrinılt• 1::ılı~ıııııj'iı1 k:ılk:ıl'nk n. 

lan ıniine\\cr ne ~ıııı ııı? l:ılı·lı· 
ıııi ıHi~.,iin '! 

l>emir ) olunun ı:rzunınıa ıııtırn. 

'ialıılı miııııı~ehclilc llalkednı!e lıir, 

kı~m .. tli kitarıl:ır, ııı:ııliıle nızıl:ır 

'ergi i :ıçılıııı\ll. Jlıı ıııiimı~chl'llı• 
Erzıırıııııtla hır ı;ok ılej:krli kıı:ııı

l:ırııı ıııe,·rııl ıılclıı.F:ıııııı J:Üzlcrilııılı• 

ı.:ıirıhiııı. lluııhır. lıir ı;uk ıııisııllt·ı·i 

l{İhi, kı~ met lıılıııh<"ıı cllerılc '-·•"İ 
olup ıtitıni~eı•l'k ıııi'! hıil:il:ırtl~ıı 
l'\'\'<'I hir çok uıııurııi ,.c hıısıı't kiı. 

liiphanclcri ol:ı ıı l~rzurumda, lııı
ı.:iııı. lıııııl.ırılaıı ~11,nııı hlif:ııle lıi. 

ri,inin bıılıınınnın:ı~ı ııı•ı ıldlil mi
ılır'.' \ 'c lıii~ le lıir küliiph:ınr\c s:ı. 

lılp olın:ık, lıir siııcııı:ı ;ıi:ııısııııı 

~:ıhip olıııağ:ı lrrrih etlilml'Z 111: 
ıl«'rsiniı? Bııı.:üıı ~iııtnı:ı hiıı:ılıırıııa 

'ıılıip ol:ın hir çok şchirlcriıniı, 

d.ıh:ı <''\'el. iyi. l.iiliı. l.:iil.'ii', lıii} iik 
bazı kiiliiphıınrlcre ılc "ahirı olnııış
l:ırılı. Ye siıırııı:ı ihlİHıı·ı \..iilıııı • 
h:ıııc ihli)acından nıııııhhıır clefcil 
ııı i ılır'! 

1 hmı~ı ıııuha~elıc lıiılçcsiıııll'n :ıyn 
lıın l:ıhsi~:ıll:ı yapıfaıı hln:ıl.ırılıııı 

hir tııııcsı tle ırn ~ııl:ıklı J>oğıııııcvi 

lıinaı;ırlır. Bu lıinıınııı y:ırılırılııın. 

sınıl:ı ıl:ı lıi1Yiik lıir İ<;:~lıel"İ7.lik 
\'Ardır. Yııpıl ırı hiıııı. l:ıh~i·rnlını 

lllll\'lllcnci ııııııımin• lıııl~·csıııılcn 
Rlırn tıir ıııüc~sescnin ~Rrı'lın:ı l11h
<oİ'> cılılnıek için ):ıpılııılşlır. <;o. 
cıık B:ıkınıc\'I ki. l:ılı\İ\:ılı, id:ırcsi. 
r:Alcsııı<lcki i lir:ıki itihHilc l>o
liıırn!') inden R\ rılnıırrıl'f''' lıjr mü. 
essesrclır. O nere) c ıdclct•ck? 
Doğum ,.r. ı;c)('uk B:ıkıııır.,·i ~ı·ıH·

lcrrll'n lıcri tcr~.,iis tlınişti. "orııı 
hıılli lıir hlıınılıı clıı çalı<;m:Akl:ı iıli . 
llallııııd ıııeset:ı: Erzurnnıun llını• 
knı.a~ıııdıı hiç lıir ı.ılılıl tııiil'''l'sr 
)oktur. \"(' hıı kazlı' \Oll:ırı k:ııı:ıtıın 

karlıırı il, rı rl ırı:ılıı rı n. h:ı lııınl.ı ııı. 

s:ın \lllnrııı tcsirlrrilc "''lll''\İtıl' ııö
rc altı ild <oekız il\" 'il'ı\CI ıncrkr. 

2ılr ınıı\'a ııl:ı lemin rılı•nıl'7 lıir 
halılrılir. lfıısıı t rııııh:ı"l'hc lıülçc

"inılcn lıir sıhhi ıııfır•"r'c ~·aıım:ık 
için ıı:ıra A' ırmak iııık:1ııı ,·ar icliy. 
'.'ie ... Ru ıne•l'I.'• niı-in llıııı"la hir 
rlısıı:ın~er iıı,:1,11111 l:ıh'i' cılilııırıli'~ 

1 
lluııları lıilıliklı•n ~onrn, ,·jl."ıyel 

ı ıııerkt•ziıııle lıir Doj!ıııtır\'İ lıiırnsı • 
l nın in :ı t•ılilıııl' olıııa~ıııı, soi!ıık. 

kıınlı lıir ''atanılaş sıf:ııile. alkış· 

1:1\ıılıılır ıııhinız1 

Hıısu,ı ııııılrn,l'lıl' lıiill'•''\İnılcn a). 
rıl:ın lıılıo;İ'\lll ile iıı~rı t•ılilı·n lıiıı:-
hırılnıı lıir ııınro;i ıll' lııünii ilk ol;u. 
lııılıır. Siiohcsiz lııı ı:iizel : ir lıiıı;ı, 

hakiki ılıtlyıırı kıır~ıl:rnı;ıj:(ıı i~ıitl:rl

lı lılr rııiie\~e.,l'clir. F:ıkııt. Yilil\ ı·I 
ıııerl.ı•ılntlc lıiı· ıııcklrrı iıış:ı f'tlil. 
llll''iİ ı:ızıııı '1elıll~I z:ınınn lııı lıiıın-

11111 ~t·rlııl llılh:ırn ı:iirc l:ı~ iıı el. 
ıııck ırnıı ctnıeı ini) di1 
Sehrın eenııp 111nlıııllrrinıleıı lıir 

lıııır~lııılc "\"onrıılık" i .. ıııini t:ışı
\ lln hir ilk llll'ktrn ,·:ırılır. Bııı R\ll 

ııiıfıısıı çok kıılnh:ılık rıt\..ir ııııılı~ıı. 

lelrrin çnrııkl:ırı ıJc,·nııı rılrr. Bıı 

llH'klr(l, ı~nı·ııj!ıı1111111 ıtiiııılrrnlt'/ic 

rl's:ıı·cı <"ılı·lıilrrcı'.(iniz ılci!il. 11111. 

':ıkk:ılrıı, bir iki snal oınrııın"ıııı 
lıılc lalı:ıınıııiıl edı·ıııh «'rPj:ıiııiz lıir 

lılnıııl.ı çnlı5nor. Aklı sl'liııı. )r.ııi 
lıir •nl'klr.Jl lıiıı:ısı \ :ıpılııı:ı~ı İı':ıp 

cıtı~I 7.ıınınn lılzi or:ı\':t ~öliirıııcz 

mhdı1 :\'lıfıı, rııiiıcl..'ısif. ilıliy:ı~· 
hii)iıklii. Fak:ıl lnönfı ilk ok11l11, 
hıınıı rıığıııı·ıı. ~ehrin ııııık, hiil'rıı 

iıir köşr.sinclc ınsıı l'tlilıli. Ye hiı 

ıl.ıııılA mrkterı ı:oı·ııklnrı k:ır:ı. so. 
j!ıığ:ı. rırtııın)a rııi{ınl'n ıı ~"k ııı:ı

lııı lll'lercleıı hıırıı~ ıı ııclıııt~ c lrlı:ı r 
l'cl il ti 1. 

Biilfın lııııılnrııı tek ~chcbi \'Rr: 
nıi:c I rri ;ı ... 

Roma siya:.i mahfillerinin baş. 
lıca alakaları Balkanlar meselesi 
oltluğu halde gazetelerde bu hu. 
susta hiç bir makaleye tesaduf o. 
lunmamakta, hiç bir fikir serde. 
dilmemcktcdir. Bütün gazeteler 
yalnızca Paris, Londra, Berlin, 
Bc:lgrat muhabirlerinin gönder. 
dıkleri uzun mektupları neşret. 
mektedirler. 

Fakat yine buna rağmen Ro. 
manya meselesi İtalyayı alakadaı 
eden meseleler arasında birinci 
planda hatta Macaristan ve Yu. 
goslavya meselelerinden daha ön. 
de gelmektedir. 

Fakat nazarı dikkati celbeden 
bir mesele varsa. hangi muhabi. 
rinden gelirse gelsin bütün gazc. 
telerin neşretmektc olduğu mek. 
tuplarda İngiliz • Fransız tezle. 
rine mukabil Alman tezleri mü. 
dafaa olunmaktadır. 

Romada intişar eden gazete. 
lerden biri İtalya ve Almanyanın 
Romen istihsalatının yüzde alt. 
mışını, halbuki İngiltere ile Fran. 
sanın ancak yüzde onunu satın 

;ıldığını ortaya koymaktadır. 
Diğer bir gazete Al:nan hiikCı. 

m.:tinin Romanyanın istihsaHit 
ve sanayiine davanmak mecburi. 
yetinde olduğunu. üçüncü bir ga. 
zete de Romanyanın Almanyaya 
herhangi bir şekilde mukavemet 
etmesinin müthiş bir tehlike teş. 
kil edeceğini yazmaktadırlar. 

Bazı gazetelerde şöyle serlev. 
halar göze çaı"pıyor: 

"Demokrasilerin niyetleri kar. 
şısında Bükrcşin enerjik vaziye. 
ti.,, 

Hatta llessogero gazetesi "Ro. 
manyanm Bertin tarafından de. 
ğil. fakat Londra ve Paris tara. 
hntlan tehdit edilmekte olduğunu 
l'fssettigini..." yazıyor. 

Böylece İtalyanın bu sahadaki 
vaziyetinin tamamen Alman tezi. 
ne uygun olduğu görülmektedir. 
~ 

Alman çelik krah 
VOLF 

Esrarengiz bir 
surette öldü 

Fransız gazetelerinin verdikle. 
r_i haberlere göre Almanyanın çe. 
lık kralı Otto Volf Kolonyadaki 
evinde esrarengiz şerait içinde 
ö'müştür. 50 yaşında ve pek kuv. 
vctli bir adam olan Otto Volfun 
ölümü hakkında Alnıan gazetele. 
ri hiç bir mall'ımat vermemekte. 
dir. 

Otto Volf, fakir bir aileden 
dünvaya gelmiş, bilahare Kolon. 
yaya ~elerek demir eşya ticareti. 
le uğra~mağa başlamıs. umumi 
harp senelerinde de Almanvanın 
en büyük demir ve celik müstah. 
sili vaziyetine girmiştir. 

Harpten kazandığı milyonlar . 
la altın mark sayesinde Otto Volf 
Renani vı Vestfali mıntakaların. 
daki başlıda çelik sanayiine sa. 
hip oldu. 

Ateşli bir iş adamı olduğu için 
Volf. yalnız Almanyanın dahilin. 
deki tedavül il~ tatmin olunmu. 
yordu. Bunun için Holanda •e 
Balkanlarda da birçok işlere gi. 
rişmiş idi. 

Otto Volf mali vaziyetinin fev
kalade yüksek olması ve en 
mühim demir ve çelik sanaviim 
elin·de tutması miinasebetivle. bü. 
yük bir siyasi tesire de malikti. 

Vaymar cumhuriyetinden son. 
ra Otto Volf plana General Slay. 
deri kovmuştu. General Şlay. 
derin Hitler tarafından katli bu 
hatanın meşum bir neticeye var. 
mıısını mümkün kılacaktı. Nite. 
kim tam bir buçuk sene miidcletlc 
Volf Gestapo tarafından gÖ7. hap. 

Ilalen rinlancliyeda cereyan e. 
den harp Sovyct kıtaları tarafın. 
dan yaı,ılmış elan taarruzların e
ridiğini ifade etmektedir. 

Kareli b::rzahında Ruslar hiç 
degilse muvakkat bir zaman için 
müçtemi hareketlerden vazgeç. 
mişlcrdir. Yı:lnız Mannerhei~ 
hattının muhtelif mıntakalarına 

mahsus taarruzlar yapmakla ik. 
tifa ctmcl:te ve bu t"arruzlar 
hiç bir müşkiılfıta maruz kalın. 
madan püskürtülmektcdir. 

21 Kanunusani tarihinde top
çu. piyade kuvvetleriyle zırhlı kı. 
taatın ve tayyarelerin aynı za. 
manda taarruzları görü·müştü .. 
Ru Jarın yeni ihtiyar ettikleri bu 
usulün Alman müteha"sıslarının 

fikri olduğu zann-:dilmektedir. 
Bu taarruz şekli cvve!Ii muvaffak 
olmuşsa da bil5hare müdafiler ta. 
rafından tardolunmuştur. Man. 
ııerheim hattında lıi<j bir değişik. 
lik yoktur. 

Buz tutmuş olan göller üzerine 
yaklasan Rus harekatı büyük bir 
muvaffakıyetsizliğe uğramıştır .. 
Çiinkü bu mrntakada sığınacak en 
ufak bir yer temin etmek imkanı 
lıulunamamıstır. 

Ladoga gölii şimalindeki müş. 
kiil ve ormanlarla kaplı mıntaka. 
da Finlandiyalıların 16 ve 19 K5. 
nunıısani tarihleri arasında elek 
etmis oldukları muvaffakıyetler, 
Rusların ciddi bir cevabı ile kar. 
şılanmıştır. 

Ruslar, Finlandiyalılar tarafın. 
dan çevrilmiş olan kıtlarını kur. 
tarmak için yüz kilometrelik bir 
saha üzerinde ileri harekatta bu. 
hınmuşlarsa dıı, taarruzları Fin 
hatların-da tamamen kırılmıo;;tır. 

Koiniroja kasabası civarında 

çevrilen Ruslar da kurtulmak L 
çin bir harekette bulunmuşlarsa 
da bu teşcbbiisleri muvaff akıyct. 
sizlikle neticelenmiştir. 

Daha şimalde Lieska mıntaka. 
sında Finler Rus topraklarına geç 
misler<lir. Şarkta Kuhmo'cla garp 
hududuna pek yakın bir mesafe. 
dedir. Burada tam bir sükfın hü. 
kiim sürmektedir. 

Suomusalmi'nin şarkında ela 
vaziyet aynıdır. Finler iki Rus 
fırkasını mahvedip, artakalanları 
ela püskürttükten sonra Rus Ka. 
relisi iizerine gelmişlerdir. 

Salla mıntakasında harekat 
miivazencsi göri..inmektedir. İlk 
evvela bu mıntakaya fazla bir e. 
hemmiet veriliyormus gilıi gö. 
rünmesine rağmen bilahare bu 
kısımdaki kızıl kıtalann ehemmi. 
yetsiz oldukları anlaşılmıştır. 

Nihayet Petsamonun cenubun. 
ela ela gerek Ruslar ve gerekse 
Finler mukabil miidafaa hatlarını 

sinde tutuldu ve büyük bir nakdi 
cezaya c;arptırıldı. 

Bunlara rağmen hic olmazsa 
Laşını kurtarabilmek icin Otto 
Volf Çine kactı ve o zaIT'an hu. 
s.ısi bir vazife ile uzak şarkta bu. 
lunan General von Seeckt tara. 
fınclan himayı.! gördü, 

Volf uzak şarkta müthiş l;ir 
hızla top ticareti yapma~a lnşla 
dı. 

Bu şeki'1e Almanyaya kazan. 
clırmış olduğu C'Cncbi dövizi Vol. 
fun Almanyadaki eski mevkiini 

1 

ka?:amnasını temin etti.. j 
Nal'!i idarecileri kendisine sem. 

n~ti gösterdi't>r. Volf da yeniden 
ı\lrnanvava döndü. 

Bir müddet sonra Görine ken. 
rli ini harici ticaret miisaviri ola. 
rak vanına aldı .. Harb:n haslan. 
!!ıcın:ianbcri Alman kaçakçılıği·•. 
le pek yakından alfıkadar bulu. 
nuvordu. 

Böyle mühim bir şahsivet olan 
Otto Volfun esrarengiz bir şe. 
kilde ölümü bir türlü izah oluna. 
mamaktadır. O kadar ki Alman 
gazetelerinde bu hususta bir tek 
satır mal\ımat ycktur. 

.. _._ K ı sa c a : ··--·············-·· ...................... : ....................................... . 
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1 

hareket ediyoruz. En yakın misal: Gazi ,köprü. ilmc:liyenin arkasında kalan krsım niçin tamir 
sünün li•tünkörü . bir muayene ile tesellüm edilmiyor? ... Bir müddet sonra yağmurların te. 
cailişi .. : .. .. . siriyle zaten bugünkü halde yarı harap olan bu 

Emınonunde ın1aat var. Y enicami kemeri. eski bina duvarının yıkılmıyacağt ne malum? ... 
·-:· ................... ..._. .............. ____ ................. ·-····-··········----··································· .. ···················· 

kurmuş bulunuyorlar. Buradaki 
harekat ta sıfıra inmiştir. 

Hiilfisa olarak şunu diyebiliriz 
ki Finlandiyadaki Rus kuvvetleri 
tamamen taranmıştır. Şimal kışı 

bütün kuvvetiyle hüküm sür~k. 
tedir. Bütiin yollar birer bucuk 
metre kalınlı{!ında karla örtülü. 
dür. Kamyonların ve tank vesai. 
re gibi motörlü vasıtaların don. 
mamaları için motör1eri gece giin. 
c!üz çalıştırmak icabetmektedir. 
üslerinden uzakta bulunan Sov. 
yet kıtalarının iaşe ve takviyeleri 
imkansız bir hale gelmiştir. 

IIülfisa yalııoz ve mücerret kal. 
mış olan küçi.ik Finlandiya ordu. 
ı;u ilk darbeve muvaffakıyet ve 
muzafferiyetle karşı koymuştur . 

Acaba aynı tecrit şeraiti i . 
çinde ikinci bir darbeye de karşı 
koyabilecek mr:lir? - Le Tcmpıı 

Isveçte gönüllü müda
faa teşkilatı 

Stokholm, 30 ( A.A.) - Social 
• Demokrat en J!azetesinin bildir. 

diğine göre, İsveç ordusu başku. 
mantlanı General Thorncll, aske. 

ri makamata tabi olmak üzere 
bir gönüllü müdafaa teşkilatı ya. 

pılması için ihzari tedbirler alın. 
masını, hi.ikumetten talep etmiş. 
tir. 

Bu teşkiHitın hedefi. bilhassa 
tayyarelere ve bozgunculuk ic;in 

paraşütle memleket dahiline ine. 
bilecek dtişmanlara karşı mü:la. 
faada bulunmak olacaktır. Bu 
teşkiHit, gönülliilcrden mürekkep 
bulunmakla beraber devletin kon. 
trolü altında çalışmak suretiyle 

de herhangi bir siyasi grupun is. 
tifade aleti haline gelemiy~cck. 
tir, 

Kısa harici haberler 

1 
le ve isimleri çabuk unutulan 
bir iki operet tc~ekkülü viicude 
..,.clıni~sc de bu heyetler de tu. 
tunamamışlnrdır. 

Bu sahada rastlanan gürlük. 
lcri nazarı itibara alırsak bu 
kumpanyaların temsillerine de. 
\'am cdem"dikleriııc ha\-rct et. 
meyiz: Parasızlık, dC'korsuz.luk 
\·e muntaw nı orkestrasvona ma. 
lik bulunmamak bu oneret tem. 
sil!erinin uzun müddet yaşaya • 
bilme~ine imkan bırakmamıştır. 
Bu~iin Türk sahne indeki bl! 
azim b.:ışlu~u dolduran V(' halkın 
operet ihtivacına hitan eden. or. 
tada mevcut buhın~n valnı;ı; 
Halk Opcrctidir. Öru:" Süreyya 
opereti ismile Lıitfi Eloh'uıı i. 
daresi altmda ışe başlıyan bu 
teşekkül bir zamanlar Kadıköy 
Süreyya Sinemasında devamlı 
\'e muntazam bir su!'ctte opc • 
ret tcnısiill"ri vermişti. Bu tc. 
şekkül bugün daha esaslı bir su. 
rette calışmaktndrr .. ( Capoçclli) 
nin idare ettiği bir orkesl!'a ile 
bir oı>eret ,.e bale artisti bulu. 
nan Zozo Dalmas'ın iştirakilc 
Beyoğ'lunda :i\1ulcn ruj salonla. 
rında temı:;illerine devam etmek. 
t.edir. Bütün g'Üçlükleri çekerek. 
kendi enerjisi ve kendi yağıyla 
kanulan bu te"ekküliin bu u • 
!!urda gösterdi.Yi sebat ve gay • 
retin takdir edilmesi elzemdir. 

Ona devlet tarafmdan yar. 
dım edilmesi rok yerinde hir 
hareket olabilir. Operet her 
c:eydcn evvel lüks iştir. Bugün 
Halk Opereti (Şehir tiyatrosu 
haric: > seyvnr olmadan calışabı 
len bir sahnP;;c sahip buluna!' 
bir teşekkül olabilmiştir. Ttirl\ 
tiyatrosuna, Türk sahnesine e
ğer opereti kazanmak istiyoı- • 
sak. elimizde kalan bu tek v'c soıı 
\'arlıktan istifade etmeliyiz .. O. 
nun bu yoldaki calısmalarına 
\'ardım etmeliyiz. Operetin va. 
şıyabilmcsi ve ilcrlc\'ebılniesı 
ic;in halkm bu oyunlara ~ö~ 
tC'rmcktc olduğu alfıka kafi dC' 
~ildir. Zira operet mar;raf1:-ıı kn 

• İtalya hariciye nazırı Kont ru;rabilmek için biletlerini ela. 
~ianonun'. Romadaki J~pon elçi. ! ha rıahalı satmak mecburiyetin

1 
sme. komıntern aleyhınde yeni de k.alac~ktı:. o. zaman na. hı!! 
bir pakt teklif ettiği yolun:laki bclkı ragbetı esı~"'eye~e~tı:: .. 
haber tekzip olunmaktadır. A vrupada 5?ldu~u ~ıhı buluıı 

1) İngilterede soğuklar devam 
etmektedir. Seyriseferde bulunan 
birçok trenler kara saplanmıştır. 

ıcr Mcksik<"da Toluca evaletin. 
de, içinde amele bulun~n bir 
otobüs benzin alırken tutuşmuş, 

32 kisi ölmüş, 8 i ağır olmak üze. 
re 23 kişi yaralanmı~tır. 

4 Bulgar Kralı Borisin doğu. 
munun 46 ncı yıldönümü bütün 

Bulı::aristanda dini ayinlerle kut. 
Janmı~tır. 

~anat teşekkullerı ve hcvctlcı • 
devletin himavesine ,.e vardı 
mına muhta<'tırlar. I<r"ansad~ 
(boule\•ard) tiyatrolarına va _ 
rıncarn kadar bütün tivatro 
(eleman) ları devletin daimi su. 
rette yardımına nıazlıar olur . 
!ar. 

Bu vardımlnr savesindc mPm 
lckette tiyatro külUirünü yük . 
seltmck kabil olur. Tipik ve ka. 
mklcristik mahalli c;cşni ve 
wvki temsil eden. verli eserleri 
"nhne\'e koyarak cı\n.hndıran bu 

fl-1İffn1 ~alıifC.TIİ rrvirini;) ---" 
Görüp düşündükçe -

Çıkar yo l 
Giiıı ~e~ıııi~or, ki yııı·clıııı hiı· p·rirıclr. yr-ııi zelzeleler ol

ıııı\..,111 , :lalt•ıı "oıı f:ıl'İa) ı do;:i.uı·ı111 hıİ) iik ı-aı·:-ıııtılarılan oıırn. 

hııııl:ır ln•kh•ııi,\oı'ılıı ıla. l>cı·iıı ı,:tikiintiikti, ılniıııa hu türlii 
) ı•ı·h .. :ııll• t it ı·ı'.\ i~lt·ı·i takip ı-dcr. 

Y<•ı· .riiziiniiıı ıılml'ti, ih anı yııııııııla hfi) le nzğm \C iıldii
ı·iidi ıkh<0 IP11i-:-lcl'i ilP , ıınlır. 

\'arılıııı \ ı•) a ... ~iiııll'l'i lt;iııılt• olılıı~umuz iı,:iıı, kal ıhıınızın 
,\ulııı;r. can hitrını:o ... 11 :rapıldığıııı snııı;pırıım. ~ini \ c miilk lıakı· 
ıııınclaıı. !'Ol\ rclfıkı·t lwııii:1. İIH'('lt•nıııeıııi ... t İl'. 

't'oplıııınıı pnralnı·ııı nıwnk iiı,: hııı,:;ık ınll)onn \nnlığıııı 
~iirİİ)oı ıız. Bıı iiı; hııl'tık nıil)oııla )'111·ll11ııı11J:ılaki gPni~ )Rl'a 

... arılnmaz. 
Bnzı kalPıııtı·riıı hıı )'ardım nzlı~ııın ... nplnnıp kalılıklnı·ıııı, 

tu·p•t·ıınlı ':'t') h•ı· .nı;r.ılıklanııı, ... iniı· ınıılı ııii tl'klifh'r<lt• bııhııı
thıldnrıııı i-:-iı İ) orıız. 

Bıııılaı., twlki ı;iizl'l, lıatt:ı hr.lki <h• hııJ,lı rikil'l<'rılir. ı\ııı:ı 
lın)·nt '<• i ııı kfı ıı ı Pııt;r.i..,iıll' konıı l u ıwa, k'' met leı·i ııi knyhcdcrlc'r 

Giiı·iiltii ile ch•ğil, ......... ı:t. hir ,.,ııJııı· ~ı· u,.,nıııııaz ııiı· "<'lıatlıı 
ı,:ıılı':'ııııılı~ ız. Bii) iik ıı·ınnklnı-, krwıı glıllPı' hep ılnınlalnı·d:uı 
ıloğ'ın ıı':'la l'(lı '" 

Bi:t.ılı- hıılııt gihi )'lllllll!;>ıtk tı"ııllı•ı·lı• ıl:uıılıılaı·ıııııza akı~ 
\'t~n•liııı 'ı• kil t11h11kıılt1l'llllll kı .. kııııçlı~ll h' oı~lııı·ı bil'iktiı·cliııı . 

l'i!,ı·aılığııııız znı·:ıl' ~·ii;r. mllyoıılıık hii) iik hir )ekiııı tııtıı 
yor"ıı hııııu ı-c•ıı<>l<'rc l)(ih'liın. ll<'r yılıı on mil~oıılıık ~·iik \ll· 

rıılıııı. Bıı oıı mllroıııı ela, ınih·onlart·a nıl'dtlıı-.:ı hi"'"'olıııııııaı 
ıll•r<'t'l'<lt• ha ri rı(•t ~'r«'k dıı~ıt nlıı;ı, · • ' 

Yoln, ııııln, t.iit iiııe, lı;kiy<', Plı•kı rij:i.ı', ha' nc:ıızıııa, hıız dıı 
lııplnrııııı, ı,:ll:f. fırınlııı·ıııa, hiilfı..,a ikind, iiı:iiıwii ıılfıııllak.i ihtı · 
~aı:lnm kiiı,:iik znınlıır ;rnpıtlıııı. Man':' -.ahlpll•riııdcn scnct.lı• 
hirlc on llrn nra-.ıııcln hir ft•iiikı•t \·c•rAİ"'I nlalın'. 

Hıııılnr, kP:o-Pyc <lokıırıııın;r. ':'<') lerılir: fuknt hir ıtrıtyft t:." 
liıH'c, on ınil,rtırııı dn a':'nr. Art ık ht') <'ı·nıı. nıt•ı·sl) <' , .<' ı l'l'iıı 

yeter. işin r·ıknr yolıınn girelim. llAKIH S('llA GJO:Z(;t\ 
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IELLERiN 
DiLi 
- 50 -

Menfi müşteri 
tepeciğı 

On dokuz şubat il , ymnit 
nart ve nihayet 28 mart tarih. 
teri arasında aünya;a gelmiş o. 
lan kimseler menfi Müşteri işa. 
"etinin tesiri altındadırlar. 
Bunların ihtirasları entelek . 

tuel bir şekil alır. Bunlann hu. 
c;usiyetleri daha ziyade fikri ça. 
ıışmalar ve zihinlerinin inkişa. 
fma münhasır olur. 

Bunlar çok canlı hır a.nlavış 
kabiliyetine malik olurlar \'C bil. 
Jıassa tanh, co~rafvn. nebatat 
arziyat gibi muhtelıf ılim s=ı.ha. 
larıncla muvnffak olabilirler. 

Fakat bu gibi kimseler fovka. 
lade asabi ve şahsi kontroHarrn. 
dan mahrum ol 1uklan için kar. 
şılaşbktan en büyük zorluk fi 
kirlerini müdafaa ve gavelerinı 
takip ederek k~ılarmdakileri 
ıkna edebilmektedir. 

Nitekim bu sebepten dolay• 
ha.Ik ortasına ~ıkmaktan daima 
~ekinir ve kendi arzularile bir 
.ccnarda kalnrak sahsi çalışma. 
lannm faydasını başkalarmn 
terkedcrler. 
Yazı sahasında çalışmış otan 

bir çok kimseler, bestekarlar, VC' 
artistler bu işaret altında do . 
garlar ve yukarıda bahsettiği 
miz cibi cseruerini mevdana vur 
maktan çekinerek sağlıklarında 
meŞhur olamadan göçer ~ider _ 
Zer. 

Fakat burada yine kafa cizgi. 
sine bakmamız icap eder. E~cr 
kafa çizgisi vazıh ve p1rlaksn 
mevzuun entelektüel. idaresi, n. 
s;ü>ivetıe carpışacak \'e ~zel 
meziyetlerini te?.ahür ettirecek 
kadat" kuvvetli demektir. 

Bu işaret altında doğmuş o • 
lirt kimseler, cesaretsizlikten 
uykusuzluktan ve mlisbet MUş • 
teri tepeciği ı!iaroti albnda bu. 
lpnanlar Jrlbi romatizma ve ce. 
veliuıı dem sistemi bozuklukla • 
rmdan ıztırap cekerler. 

Bu f?İbi kimseler çok üştırler. 
karaciğerleri zavıftır ve umumi. 
19t1e sarılık hastah#?ma müpte. 
IA olurlar. lldimin sıhhatlerı ü. 
zerinde büyük tesirleri görülür. 
Bu gibi kimseler kuru ve 2'llneş. 
11 iklimlerde yaşnmai{a a<;ık ha.. 
vada idmanlar vapmaifa ve <;ok 
seyahat etmeı?e mecburdurlar. 
Ancak bu şelfilde sıhhatlerini 
muhafaza edebilirler. 

ZO'HAL TEPECtCt VE 1FADE 
ETrlGt M.A.N A 

Zühal tepeciği orta panna. 
~rn kaidesini işgal etmektedir. 
t~ade ettiği başlıca karaktcris • 
tıkler ŞUDlardır: Yalnız bulun. 
mak aşkr, ihtiyat, süki'ınetlc ka. 
rar vermek, ciddi şeylerin tet _ 
kiki, şeamete inanmak ve mu • 
kadderata bel bağlamak. Bu te. 
occiğin hic: bulunmayışı hafif _ 
meşrep ve kaygosuz bir karak _ 
tere, fazla inkişaf etmiş oluşu 
~a yukarıda işaret etmiş oldu • 
~uz karakterlerin fazlasilc 
mevcudiyetine delalet eder. 
Z~ha1 tepeciği 21 kfuıunucv. 

ve! ıte 20 kanunusani ve niba 
yet 28 kanunusani tarihleri ara: 
smda doğmuş olan kimselerde 
müsbcttir. 
.~enin bu günlerinde dünya. 

~·a gelmiş olanlar fevkalade kuv. 
\Telli bir irade ve zekftya malik. 
tirler. fakat bunlar umumiyet _ 
le bütün hayat imtidadrnca ken. 
dilcrini pek yalnız hissedericr. 

Bu gibi kimseler mukadde 
ratln.rının ~cuğ\ıdurlar, bunla • 
nn mukadderatlan üzerinde pek 
az kontrolları vardır ve sanki 
işleri ile iradeleri arasında hic 
bir münasebet vokmuş gibi gö. 
rülUr. 

Düşilnüslerinde ve hareketle . 
rindeki istiklal ile na.zarı dikka. 
te çarp:ın bu kimseler kendi ü. 
zerlerinde başkalnnnın hiı.kimi. 
veti bulunmasından nefret eder. 
ler. 

(Daha uar) 

~ibi mütevazı fakat çok kıy _ 
metli tiyatro heyetleri Komedi 
Fransez gibi namdar bir tiyat. 
ronun yanı başında çalışarak 
memleket sahne hayatı :çin on. 
dan daha az ehemmiyetli kal • 
mazlar. Bizde de yapılması icap 
eden şey bu gibi serbest teşek. 
kUlleri himaye etmek bilhassa 
uzun seneler operet sahasında 
çalışan Halk Operetine belediye. 
nin senelik bütçesinden birini 
a.ymnak surelile onu himaye 
etmektir •. 

A. Suavi Koçer 

~-™HleliWMfif~~· ı 
~ Erbaa köylerinde 

zelzele tahribatı 

• 

S i n e k B e tJ 1 011ı 
-..cc -~ .. 

Dive mınldanmağa ba§la :iukl:ır, köpril ~ h '1o 
mışlardı.. Fakat nihayet karat bir surette hareke ~ ..:~ 
verecek olan şefleri idi . hou iiğcr t.::.rafta kıı.19f ~ t 
adamları karşıı:1ında mağlObıye ':>ire havaya kB.r, 
tini itiraf edemezdi.. 7amıında p:ırJak bı 

15 O h 
· · ı Gerilemek, bu bakimiyetiniı ;;! lııılunduktarı tfc1re 

Ed
. f. 1 1 "h l anohk Lı hor sonu olurdu .. Hayır asla geril(' i·n'ııtıyorclu .. BU t 'J,;. 

lrne ldan lg .. ının 'sla ına dogv ru •• •• ~ •• miyecekti.. Derhal '.ldamhı.rmlT e'e \'Oktu .. Bir.ZS ~' j k b t k önüne geçti, ceketinin onüni "e flremeifo b:ı§l • ---------------- ı ' ovu _ ır umse açtı, ıtöğsUnUn üzerinde ~mlis Demek ki bir tuıar 
_ ten işlenmiş Sinc\r Beyi pırılda d" 

50.000 lira sar 1 ile fldanhk dahaı yıgını kaldı ~~c=!~d~-~ «~~~şti~~~: l'!N~.Mahvolduk .. .;e 
V adamlar:ına hAkim bulunuvordı· r ive "S" korkU -"' 

1 b l k k &baa, ( AKIT) - Erbaa ve P.ı ·ı?i .• En sadık adnlY'tLI Ve f l ffi 1 t f • la i e Q na C a köylerinde vukua gelen bUyük Haşin sesile konuı:ıına~a başlı> . l{o 
zelzele fclal etinin en son tesbit- dı, ktıstahtr, tehditkardı: tciz eöstermesı ısl't-' 

Edirnl' l'ılci11rl 

Edirne, (Hususi muhabir:miz. 1 
den) - Vilayetin malı olan E. 
dirnc fidanlıgı birkaç gün sonra 
Ziraat Vekiletinin emrine ve 
zengin bir plan içine verilmiş oln. 
caktır. Vilayetin takdir ettiği ı :S 
bin lira bugün umumi müfettişli. 
ğe gelmiştir. Ziraat müşaviriyle 
ziraat müdürü ve bahçe müdürü 
ve memurları bir heyet halinde 
tapu ve tesellüm muameksi için 
memur edilmi~lerdir . ' 

H ber alındığına göre draat 
vekaleti bu sene 50 bin lira tah. 
sis ederek fidanlığı daha teknik 
ve daha verimli bir hale sokacak 
ve bu büyük fidan1ığ1n bütün var. 
lığını Trakyanın ihtiyacına kar. 
şı koyacaktır. 

Çeşitli fidanlar ya ktlçuk bir 
para mukabilinde veya parasız 
verilecek ve amme hizmeti bütün 
gcni§liği ile yol alacakur. Ziraat 

RADYO 
l2.SO: Program ve memleket saat J 

ayan, 12.35: AjaDs ve metoorolojı 
habcrl,.rl, 12.50: Türk mUzlği: (Pl.) 
Ul.30/14.00: Müzik: KtıçUk orkestra, 
18.00 Program ve memleket saat 
ayan, 18.05: Türle mllzlği: Ç&laDlar: 
Vecihe, Ru,,cıcn Knm, Cevdet Çağla, 
lzzcttin Okte, 1 - Okuynn: Mclhe.rct 
Sagnak, Türk MUzlğl: (Dçvıun), 

:? - Okuyan: .Nccmı Rizn Alwıkan; 
Safiye Tokny, 1S.5Ci: Serbest saat. 

fidonlııimm oörıinıi~t 

vekfıletinin bunun gibi Tekirda. 
ğında dahi asma çubuğu fidanlr. 
ğı ve hem de meyva ficanlığı bil. 
yü1c ölçüde çalışTl"aktadır. Ge.. 
çen sene Çanakkalede Umurbey 
köyünde yine vekaletin açtığı iki 
yüz elli dekarlık fidanlık bu se
ne ve asıl gelecek sene verimini 
gösterecektir. 

Kırklarelinin asma çubuğu fi. 
danhğı da ziraat vekaletin~ir. 
~\lrgaz dcy}et zir-jJ,at i'1~tme,. 

if liği dahi a nca 150 dekarlık 

bir fidanlık açmıştır. Trakyanın 

şehir, kasaba ve köylerinde açıl. 
mış olan irili ufaklı fidanlıkların 
sayısı 125 i bulmuştur. Bunların 
bu sene halka ve köylilye dağıta. 
cağı fidanlar tam bir milyon-dur. 

Bugidi§ Trakyanın kendi hu. 
susiyetine yaraşan en büyük kıy. 
metlerden biridir. 

31 - 1 - 940 Çarşamba 
•• EHİR TİYATROSU 
Tcpebaııı Dram Kumu 

Akııam 20,80 da: 
0 KJ\DI~ 

*** 
Komedi kısmı: GOndUz H Le Çocuk 
Oyunu. Ak§am 20,30 da: Oğlumuz 
Şehir "nyıı.troaunun oUtUn Msııatın• 
fcltıkctzedclere tahsis ettiği bllyük 
mUaameresi 5 Şubat Paznrte!t akp· 

mı tik defa olarak: 
l'F.1\IF:B~ SOKAH 46 ISO, 

Jere dayanarak zayiat pHinçosu. - Kim ilk olarak g-criv" dön ıı~ş ol~uklar! tÖab~ 
nu veriyorum. mekten bahsederse, onu köpel "ltitcessır cttı.. }cU\."-' 

Ytı:ii bin nüfuslu kasaba mcr. ı:tibi avaklarımın ucuna Rerc le diışiınebitccck }<orJI"' 
kezinde 708 ev ve dükkan tama. rim .. divordu.. Ve ben, Sıne'1 "liyor ve böylece 
men ve kısmen yıblmış ve yan. Beyi çetesinin büvfik şefim ma~ vordu.. d• 
ı:nrştır. İnsan zayintı (331) ölü, lup etmek için de ancak ccse - M.ahvolmaJlllZ ~K 

iimi <:iğncmcniz lfızımdır. Bizinı kat 
(228) ağır yaralıdır. Ölenlerin artık bir t.:-k r.;ans ümıdlmiz kal dür .. dedi.. Fa k·ı<te 
(141) i erkek, {100) ü kadın, mtillemmel bir se 

1

1~~ 
(90) ı çocuktur. Havvan zayı'atı mıştır. Bunu feda etmiyec'!k. so Sinek Bcvi şövahil 

; nuna kadar çalışacaı{ız.. ec1 riZ 
kasabada {l 763) dür. Kasaba ve Adamlarının hepsi mağ'up ol. 

1

• muzu isb:ıt c. tl~':J 
köyleri birleştirirsek (926) ötil, vct arkam.7,da ıı.1 ı.J""J 

muşlardı. k k" l de " 
~!~s;a:i~ı~ ~:~~:ır.ve (7374) hay. - Havdi ileri... . . ~~ıni ~~~~ e~dcrseıı'• 

Kasaba niıfusunun yü.ıde 5 ini . D~vc Kont ernı:_ını verdı. Hep l "ı:ına şimdi burndıı.ıı 
sı bırden koruluga dald1lar v.. ·arsınız ki., 

kavb:tmiştir. üçUncü defa olmnk üzere yolı. · . 
1 Tamamen yokolan köylerden kovuldular. 1 İşte bu son fln~t ı; 

bilhassa Zilhor, Karkın. Miğril, Etrafa avnı sükunet hılkim kU\'\'etli bir dcUJdl) 
Fmdıcak tümsek y1ğını halinde. öi .. Reflektör birde.,.~)ire sön na imknn voktU·· riıı'.ıı 
dir. Kelkit sahilindeki 3.5 köye mlistil .. Küçük tahta evlerin bu 'lensi b'.l"'larını ö!1let ~ 
ses işittirebilccck kadar yakın Jundukları mrntnkava \'armış '3unun üwriııe hOll 

komşu olan (Zilhor) şimdi bir lnrdı. E·der rine her 7.a.man°lf 1i verdi: . ·ıertf 
tiimsck yığınından ibarettir. O- ~ibi bomboştu. - Haydi şimdı 1 

rayn gi-denlerin 150 hanelik koca - Görüvor mu.c;unuz diw . d!'t~ 
bir köy yerinde tümsek yığınları. Kont izah edivordu. Tade Bic?ı:ı , Şarkta !?U~eş 11.1dt 
nı gördükleri zaman levhanın fe. ~,,. yıı'{ıırıdal<; <l"'ı"'indc oturıı amış. denız u~r· 1!!1'J 
ccati karşısında ağlamamatanna vor .. Bizim e-idio onıı yakala i \i'~ 17ynz ır3pı imkan yoktur. 1 mamamız pek safça bir hareke ,.., a -ra ara oynnlll 

Kasabıı ve köylerimizin maddi ı olur. -,ab:ı.h oluvordu.. ~ 
zararı evvelce de yaz:dığım gibl Bu sükfil'ct onlara ccs<ıret vP ~Ü<'lik P'ruo ara.la ~ 
iki milyon lirayı geçmektedir. 1 rivordu .. Yine cskirj e"bi avr '•eliTtlc bil(' konu~ı:xı• 

Kasaba ve köylerde tütün za. ı kolunda vollarnıa devam elti 1 "ak P'iirültüve Juı~]s' 
yiatı (215.000) kiloyu bulmu'° ter ve evvelce bir akıtr su kec: ~nn<trak kaval•1'1ııru · 
tur. Bu rekoltenin yüzde 10 u zi. 1 fetmiı:ı nldukları yayl~ya vardı ")ı:ıc:l:ımu:lardı .. ~esltf/r 
yaa uğramıştır. lar .. "S": trafl--rmdı:ın Jıı>r ~11 tıl 

Havalar değişti. Eski şiddetin. - Yaklaşıyoruz. ')ltmvan tehlikeli eıdı 
de soğuk yapmamakla beraber, Dedi.. yl·ma.sma intiz"r .8 rı'_ 
her gün iki üç defa zelzele olmak- , - Evet. dive Kont ccvaıı ver Bu ~l'kild~ dıılıa 'ıdt" 
tadır. Bu haller gösteriyor ki di.. Biribirimizden avn'ahm l0riledı'er. ~onra yen 
sarsıntı heri.iz zail olmuş değil. l Beş kİf}i sn~a, beş kişi sola ay alt durdular. 
dir. . nlarak ileri.. (~l . <'! ik" el blf 

ZelzClcnln ant baalnnı karşı _ Emt"ini verdi.. Te'OC<len sü 1 c~ın e ın , $ef 
sıpda felaketi görmii§ ve yaşa • ratle a.ş~va indiler ve vnr . 1 :.'0r~ h. h~m bıdı" ı;tl . . ld b" k . ,, en 113 .ıı 11eı n • 
mış olan her vatandaşın çehrcsı "O a ır çu ur ıle karşrlA.~tı rine de b" kMoril at1111 
solgun, cönlü yaralıdır. la.: .. Bu derin rukm t1n dib nrl !t"'l.t bu sei~rk~ köprU~ı/ı 
Enkaz kaldırm~ iti devam ediyor kopllrer~k. küriik Felli}Pler ya "'JZ kal"l}t Rrafla irt' 

Merkez ve koylerde enkaz kal. parak bır ırmak akıvordu.. ıir vo'·sa Yont ,.e il 
dzrnıa işleri hızla devam etmek. Potrellerden '\'apılrt'ış hafi~ rı~ ta~fmdan t"eeit 
tedir. istanbuJdan gelen mütehas. bir köprü beş altı metre rrenı~ rtu .. ~u }ıalde r.rtık ıl 
sıs 5 itfaiyecinin nezareti altında lic?inde olan cukurun üzerine a e imkfuı voktu.. -·-' 
5 ekip teşekkül ettirilmiş, bun. tılm1ştı .. Kont bu va7Jvetl eö (TP"~ 
lar yıkılmış binaların enka:ı:lannı rilnce. ra kinlerite alay etmekten 
kaldırmak, maili inhidam binaları kendini alamadı: 
yıkmak, ca<!dcleri açmak için - Göri!vor musunuz. divordı 
hummalı bir faaliyet sarfetmek. Tade Biclskv btı könrllvU vık 
tedirlcr. nıak ihtivatmı bile c-cste .. me 

İaşe ve iskan işleri yoluna gir. miş .. E~er kö.,ı Uyi\ vıkmiş ol 
miştlr. Kızılayın felaketzedelere "avdı öte tarafa nasıl geçebilir . 
yaptığı devamlı yardımlar, sıcak d!k ?. 
çorba vermek, şeker, çay, zeytin, Ve ilk olarak kendiFi kör.>rü 
peynir, bulgur, sabun gibi lüzum. nün üzerine atıldı, nrksd'.işlar 
lu maddeleri feHiketzedelerimiri da bir kal! metre mesafe ile om 
bu şefkatli yuvaya kar~ı minnet.. taJ..io ettiler .. Kont ba.qını '!Cri 
tar bırakmıştır. Vi! cevirerek bııtUn arkadaşları 

Bu uğurda Kızılay idare heye rnn l;önrUden ecrin l?'e,.nıemif" 
tinden başkan Cemal Varol. dok. rıldulrlanm kontrol etmek iste 
tor Ahmet Baray, doktpr Halet ~i. fakat arkn.,,a bakar akma1 
Çoruh büyük hizmetler ifa etmi~- bir haidet cıP.h(;-1 konardı .. 
lcr ve etmektedirler. Kendileri. ÇıinkU Uzerinden ı:ecmiş ol 

VAKi 
ıııı•"' Oıızctedt' çııuın 

rwılmlr.rln bukulö" fff'. 
ABONV. T~ııJ 

M«'mlckcc 
lı;Jnde 

Al·lık "' 
s aylık ıao 
fi &)·tık ıİ 7~ 
1 )'tllık OOo 

19.10: Memleket saat ayan, .AjruUı 

ve meteoroloji haberleri. J0.30: Türk 
mQziği: Fasıl bcyeU. 20.15: n:onuşmn 
(dl§ politika hAdiselerl). 20.30: Tem
llll: Bir c.'lıı.na meselesi. Yazan: saada 
Sayit. 21.00: Serbest. saat. 21.10: Ko
nuşma (Haftalık posta kutusu). 2.1.80 
Mllzlk: RlyaseUcumbur bandosu.22.15 
Memleket saat ayan, Ajııns haberle. 
rl; ziraat, Esham - TabvilAt. Kam. 
t'yo - Nukut borsası, (lt"'lyat). 22.35 
MUz.lk: Bach'm eserlerinden (Pi.) 
23.00: 'Mllzlk: Cazband (Pi.) 23.25: 
23.30: Yarınki progmm, ve kapanı§. 

_,_ ni ~urada şükranla amnağı bir 
mtnmDJI JIAJ..li'. OPERETl vazıfe sayarım. dört kazanın halkını PÖrÜlmcmiş 

l'arltcdcn saıl<~:oı~ 
eydn otuz kurtlO d ,,rr~ 
birliğine glrmlYcıı > 
~·etmi§ tıe.,cıer kurUfcllrf' 

Abone kaydını tıll ~ 
ve telgraf Qcrcttn1 ;, "';I 
nın poRtll veya bit~ o1' 
UcrcUnl idare ıccrı ~ 

Bu el(şam 9 da Baıri Ahmet Onal şekilde sevindirmektedir. 
(Kediye Peynir) 
Yakında: Büy'.lk 

operet 
(l.a Maskot) 

-0--

ALEMDAR sınamasında 
Uç Palavracılar polis 

hafiyesi 

.... ilim .............. ~ .. .. 

Bu akşam s Ü m e 7 Srnemasında 
Dtittin dUnynda seven ye aeYlşonlerin kalpleriul titretmiş 

olan Vlyolonların, Aşk Musikisinin, Aşkın filmi 

SON BESTE 
BÜ)'İik J<'ran ız filmi başlıyor. Baş rollerde: 

KATE de NAGY 
GEORGES RIGAUD ve JOSETTE DAY 

--
Kozanda 

Halkın yardımı ile bir 
orta mektep yapılıyor 

Kazan, (Huııuııi muhabirimiz.. 
den) - Yıllardanbcri dört kaza. 
nın özlediği orta mektebin 940 • 
941 tedris yılında açılacağı bü. 
yüklerimizden tebşir edilir edil. 
mez belediye salonuna toplanan 
kültür sever ve hamiyetli halkı. 
mız mektep binasının hemen in 
şasına haşlanabitmesi için teber. 
ruda bulunmayı kararlaştırmıa 
ve bu teberru işini idare için bir 
de komisyon seçerek işe başla. 
mışt:ır. 

İlk gün teberru miktarı 5000 
liraya vardığı gibi bu miktarın 
en yakın bir zaman zarfında 20 
bin lirayı aşacağı muhakak görül. 
mektedir. ' 

lnsaat nihayet td:lris yılın.. 
1 dan evvel bitirilecektir. 
j Dört kazanın her yıl vasati 180 

- 200 arasında mezun veı1:1iği tar 
l~beJerd~n ancak beş, onu aher 
vılayet ve kazalarda okumakta; 

En mUşflk ve ruhneYaz muklslnlu nağmeleri arasında fakat yavrular çok küçük oldu. 
gecen bir gençlik ve Aşk filmi... ğundan umulan neticeler alma.. 

lJA,·eten: EKl.1ER JURNAL en on dünya ve harp haberleri. mıyordu. 
Yerlerinizi evvetden aldırınız. Tel.: 42861 işte vlizlerce gencin hayatım 

ve istikbalini kurtaracak olan bu .. •=••••• orta mekt~bin açılacağı haberi 

Kozan köylerındeki cinaye' 
Kozan, (Hu.auıi) - Kazamı. 

ıın bir köyiinqe bir kadın yüzün. 
den bir cinayet oldu; bir ki~i ağıı 
yaralandı. 

Hadise şudur: 

Salmanlı köyünden Emiş adın. 
daki kadının c.ebren ırzma geç. 
mek isteyen kom~u Kuytuçak kö 
vUnden Mehmet oğlu Abdultar 
Şahini, Emişin akrabalarındar. 
Ab:lullah oğlu Hasan geçenlerdt 
dövmilş, bundan mUnfeil olan Şa. 
bin av tüfe~:yte Hasanı vurmuş 
ve firar etmiş~ de bölük kuman. 
dan vekili Sadinin isabetli direk. 
tifi sayesinde suçlu tutulmuş, tev. 
kif edilmiş, ağır yaralı da hasta
haneye yatırılmıştır. 

--o-

Kozan'da felaketzedelere yardım 

Kozan, (Huausi) - Şimdiye 
kadar felaketzede kardeşlerimize 
yapılan iki bin lira yardıma beıt 
yüz lira daha ilave edilmiş, mer. 
k.e:: de mı11i komiteye göndermiş. 
ur. 
Aynı yardımdan 796 parça A. 

dana milli komite emrin-e yola c:;ı. 
kanlmıştır. Nakdi ve aynı vartiım 
hararetle devam etmektedir. 

E:ıırım Kurtoilu 

l'iiı•kiı•enan her 1'' 
kezi ndP \' A "

1 

razı iri'• 

Adres c1C"ğl~tird';, 
2~ kil~ 

il.AN ve· ~ 
Ticaret tlfınlıırıııdl tJ1 

tın sondan ltl_,.cıt rlfl -
nnda 40. iç ıdYf_.- ti 
dordlln<'ü 1111) ı-:,ı:tt ıı 
tı<:Un<i1dc> ~: biri ~· 
yanı ke.tı~ 6 ~ Jı 

BüyUk: ~ tef' _J 
renkli llln vere" tfl"_.. 
indirmeler yapıtrr~ 
nn ııantlm •tıl"I 1 

Ticarl r.ıaftJYi'itflı~ 
Küçük ~'tf 

1 SO. ııd 
B r dele • ,,et-" O' 

defuı ~. c:ört ııJf· J 
detaaı ıon kuru:., ~ 
llAn verenlerfı> I" 1 
vadır. Oört satırı ı:flf 
rır razıa saurıstl 
hesap edilir. ~ 

Vakn be111 iti rr 
kendi lda re rrl11 !Jll;,,,. ti 
caddeslntj" orıı ~ "" 

KEMALEDDl?'J l 1!I" /1' 
roıru flllyltı Ulfl ~~ 

1 .-.n•n, ,_.,..'"""' • ~ 



~Ot1get Harbiqe !ihale işlerinde alınması!Son dak~k~A~•T 
011ıtseri Voroşilof ıazımgelen tedbirler Fınlandıya üzerinde 

31 IKINClKANUN 1940 

it (A. A.) ~ 80 (\'akıt Hııba- yUrUmesini temin için <le lıu • 

~~~~·."-~aka-'~ ... :"'.' :!~~Jl;~~~:.n U14lc Olma ~~.J~O:l~Ol:!:t~!°f ~a~ ~e~U~!~~:~: e~!~~ olan işler• 2 00 s ov yet tayyare s 1 
.....ı .. 

4 
- - - Esasen ;~ i ma!Umat almakta 0 işlerinde alınması lAzımgelen den, LH.oJe \'ts şıuLuatut:•cnutlt: 

t...-· >ıo1ı, .. ~'ye gitmlşUr tedbirleri tetkik ve müzakere uaıre~ınco teL.n:n. ve ıu'lltclıab 
L~ .,

6
- deva:nııa bura. lan Ruslar, soiıkanun başıangı etmek Uzero bUtUn vekillikler ~·11 Kow.ısyouıaı· wariletlle tet· 
l.acıo.... cınd:ı Sovyet zayiatının o zamar ınUmcsaillerinln Jştlrtklle Na· ki.ıut.t ya,1Jtır11wa .... 1ı1urı.. •• lc, , •• 

• o.. cepbcJ erine 20 ~piıecie bulunan fırka mevC'J Cia \'ekAleUnde toplanan ko- fu11atlan geıecek waJ4'eme ye-
" dunun takril>Jı yüzde 30 unu ı.nieyon bir rapor hazırlamı~ nuo, ;ronı ıuau.oı.ucu.u ikaw~-
o1tUJer1n ı~-m. i · k ·1 

'.lı; IUıaa ~ t,eskil ettiğini }>ani 120,000 kişiyi vekAletlero bu rapor esasları t>ıu teuıın eaece ştum .. e Vt: 
''4Q\1tt \" Yeniden un göre muamele yapmalan Jı:;ulU aau csinue tadua.t )aı>tır 

3(1 (A etildt bulduğunu beyan etmekte idiler· baş,·eka.let.çe biJdirllnılı;tir. ıuuk ve işin bu tadiHl.t dauılın-
ı....~~ A.)_ - nesmen Zanedildiğine göre, geçen taarruz Raporun esasları şuuıardır: c.ıe bitırinucaını tcıuıu ctmı .. 
\a~ttıerı . iore, Sovye~ dan sonra ihtiyata bırakılan 17 Avruı>ada. başlayan harp va· .:ıı - Gerek nıalzeuıe dcGiŞ· 
ıh' ı..~ dilıı FinliındJya fırkanın mühim bir kısmı, cep zlyetl, beynelmilel ticari mlı · Uı·wek, gercKtıe ouuıı:ı.ruau Lııı 

~ite b~ı Yeniden nfddet- heye sevkcdi'm;ştir. Bu suretle nasobetleri bUsbUtUn değiştlı· kısmını bllfilıara yapmak sure. 
~ ..,llııtrı mlş, güçleştirmiş ve bazı ahval. tile tolıiJ"i, ve tehiri mu111kiw 
ıı. •• l!j.et, dUouııtur. 'Maama. zayiat mıkta::ı 01arak gösterilen de imktrnsızlaştn·mıştır. ulwıyu.nları A ve JJ !ı.krularıu-
..,.. 01rıı .. nıana çok pa- 200,000 rakamının makUl oldu· Memleketin bUtUn baricl üakı esaslara göre temin eyle· 

tare ~~lur. \'erilen bazı ğunu kabul etmek Uizımdır. ticareti de, bilhassa ituaıaı wek. 
~il§tı.ı Sovyct tayyare- Muharrir, şun!an iH\\~ etmek uokta.sıuda.n bu \'aıiycUn test 3 - 'l'nmamcu tolılr cdllım 

1>A111 r. Bunlar t;u.Jnıı tedir: ılnden azade kalmamıştır. sl kabil olan ışlere ait mukave-
-. <>lan s ' Memleketimizde se!crberlili leleri tara.teyn rııaslyJe fesıı. 

·~~at, • O\ryet tayya- "Rus h(ik<kmetinin Letonyadaki \e lıall barp vaziyeti olmamak· ve ı.aı:;fıye etmek. Hır ~ı::.mınıı. 
17 ta hakikatte Sov Sovyet hava üsleri için benzin !a beraber Avrupa hal'biııiıı tcblri nıllmkUn olan lşlere ult 
l dır, l'Yııtestııtn dUgtUga bulmakta güçlük ç:-ktiğini öğren gUn geçtikçe inkişaf eden vıı wuk~velelerinde tualıuuuuJJ 
la~ dim." zlyetinin bılhassa hariçten gl' walılyetlne göre tadlll clhctinE: 
da bıl'elcri, FlnlAndivn . So\·~tler ise k~fi mıktarda sar Urtllmeai zaruı·t malzeme Uzu· gıuu~k. 

r h • rinde tesirleri görillmUş Hı hu 4 - BugUnkU tevkallde ba.-
tııtrıı natıuıeyi bom nıçlı ''agonlarr olmadığından ve waııeuıenln fiyatta basıl olun lln devamı wllddetine mUnwi 

t~n11, ~lar \\? buradn 2t :'\.1oskova ile Lenin~rad arasında yukselıucler ve tedarikinde uu. aır olmak ve işin muhtaç oldu· 
Bebebıyct \•ermf§· ki mmtak:ıdn hatlann tıknmn:ı ı ::;ule gelen gUçlUltler, geçikme- ğu ehemmiyet ve mUstaceUye. 

~ de . yüzünden \'agor' .ı serbestçe tah lor normnl şartlara gtiı·e gm ti elde etmek tein ı Bylfıl 193!1 
Etddetıı surettfl rik edilmediğinden ~ikiı.}'ct ctm"k şilmiş olnn t.aahhUUerln yeri tarihinden evvel aktedilmi~ 

~11• ~llnı.ışttr. Durads tcdir!er." • ne getlrilnıesiııi iıukf\nsız biı olaı. mukavclenaınelerin mez 
~ ~. uv lı:l balo sokmuştur. kCir tarihten sonraya mUsadlf 
~ ~'lCJ ~! 'aralanmış Muharrir, netice olarak eöYk> Bu itibarla, de ... ·ıete karşı tatbikntındnıı doğan ve mUvn 
~tak ltnııstır. demektedir: taahhUdo girlı:ıniş olanlnnu zenci umumiye kanununun 136 
~ ' 111Mn ise 4 ölil ''Vazi>•et bu merkezde ise, çok trendi sunu tnkRirlcrl olınaksı· ocı maddesi hllkmtiuo daya 
t 11.\~ır. mıktarda Rus petrolü alacak'annı zın umumi ahvalden muce\·eı- nan tadlHltı tekllflorlnfn maU 
l)ob .. -' ı\l{fNIND.\ zanneden Almanfann bu <lmidi ıit sebepler tahtında bUyUk za· ye hukuk mUşavlrllğt ve Dev a. ''(; İ(A ı·arJara dllşmesi şayıını kabul ıet şfirasınca en çok 16 gUn 

(\ l"BETTtı.ım suya düşmü, demektir." olmıyacağından A,·rupa har zarfında Iııtacını temin t'tme"" 
~ 'i.'6~) :- Helıılnkl'der Meşhur bir. İspanyol Tıırynrcd oiudcn evvel normal şartlara 

dun cenubi Fln FfnJAndlyayn. Göniillü Gitti göre lbale ediluuş olan llj!t~l'Ut- Zelzele devam 
\ ,~ dan biri Uzerin! Stokholm, 30 (A..A.) - Sıı· bugUnkU tevkaJ~do vuıiyet. 
~~ tQ etnn.sında l!' ragos'lu Albay Derea, Finlh- goı.ônUnde tutarnk husule ge. d. 
Qı.-~~ dU!JUrUlmnrtür. cUyaya gönUllU olarak gitmek len gU~lUklcri makul eı.a~&ou e ıyor 
-~.. "1" Uzcrc Stoklıolm'dnn geçmiştir. dahlllude halletmek a.dlldnc 
~ ~'aPılan ı.kına 3C\ Albay Borca, Madrid'in ha blr hareket olur. 
'~ 'tııuştır. ~chıin U va mlldafaasıuı irlaro etmiş o· Bir mukaveleyle bağlı bulu· 
'ıı bonıbaıu" birkıh· la.n yüksek bir Jspanyol tayya. ua.n firmaların. taahhUtlorlnı 

ı.:.. ~ıkınasına '>ebet reclsldlr ve birçok bava mu· ifa hususunda gösterdikleri ar-
'l'r.... harobelerlnc iştlrfık eylcmL5tlr. zuya rağmen "\'l\zlyetin l}u l}e· 

'"fl ~~ i\fnuncrlıcim Hattını .uıdo bulunduğu ı;örtilmUştUr; 
>t le~\, fN İNSAN çc, lrcmlycccldcr Bir kısım fabrikalar tıun 

~31) ( t IBI l.JOnıl.ra., 30 (A.A.) _ Times mıntakalarında bulunmaları 
1)-tt l'a~ -A..) - SovyetlE> gazetesi yazıyor: dolayısiylo siparişlere ait ıwa-

lngiliz Harbiye Neza· 
reti 800 ton gıda mad

d esi göndereli 
1J. Kara.hhıar, SO (A. A.) - DUn 

gece saat 21 de kasabamızda ha· 
earsıı haflf bir zelzele ol.mu.ştur. 

Amasya. IO ("4 A.) - DUn A· 
masyada saat 18.35 de Uç aaniye J... ~~ uğrad1klan mu : La.doE:a gölUnUn ştmallnde ılı.ta başlamak lmkı\nını elde 

"lllıı11,_ hakkında tel l 1'"lnl!udiynliların knzandıklal'ı edemedikleri gibı bu imk nı devam eden lfafl.f blı' aclzcle ol 
a'<e:j~ "Times" gaze ı bUyUk muvaJfaklyetlor netice bulan ve lmallitı yaparak mal· muotuı·. 
"lı:J.,t .. ıtıuham·n·. C-ıyet· ı, ılnde, ltusların bu kış Man ısmoyi sevke mllheyya bir ba· s· 

' .;:)U\ b i d • ıe getirmiş bulunan firmalar ıvas, 30 {A."A.) - Sivasta 
fıl~ . ka·lar takrihen ncr cim hattını ş mnl en çevır- da nakliyat hususunda nıuşku pazar günU saat 1.45 de paz:artc.. 

\e ''ara} . 1 . mek pl{mlarını tatbike mu,·af· d kl si saat 5 46 da bugün de •"at tam 
l>iıııL_.. ı \•erdık en fa.k olamıyacakları &anılmak !Atla karşılaşmış ol u arın· . ..... 

' 

"Ul(]J>-alılann bu tadır. dan bunun notieesl olarak fab- 3 de orta şiddette onar saniye de. 
rlkalar bir kısım malzemeyi vam eden Uç zelzele olmuııtur. 

l l I sevkodememlşler ve aevkool· lııgiliz. Herhiye Nezaretinin 

er ·ı n n u l k u ıen malzemeyi hft.mil vapurla yardunı 
~l rııı bitarar limanlara iltica za Ankara, 30 (A.A.) - Aldığı. 
ıt'llltıı l'Uretl hAs1l olmuş, mUhim bir mıı malltmata göre hareketiarz 
·~ clcvıet r · • H' 1 ı.:ı·· k Aıeım malzeme bu Jiruanlnrda felaketzedeleri için İngiliz mille. 

-~ ~ t 21 d cısı ıt er. "'un a §Clm Berlinde kış sporlan aa. t ti ve hükumeti tarafından yapıl. 
ır- ltıtı dı;_ en 22,15 e kadar sUren ınilhim bir nutuk söylemiş kalmış ır. 

1, -Al t. 'lll:Va radyo istasyonları tarafından her tarafa yayıl. Uu suretle mevcut muka.ve· DUf olan gcnif mikyasQki yar. 
f"_ .ı •ııo lelerln şnmil bulunduğu tuah dımlara U!veten bu defa da tngL 

~~!arı aa ak • ııut menularınıı. alt ecnebi Uz harbiye nezareti tarafından 
hı:''la lcrnı rayın~ i mcr~sımi Alman propaganda bakanı ıuemlckctlcrdcn gelecek mııı 800 ton mevaddı gıdalye gönde. 
~~ b( § ve itlere h.tabcn: "Führerim, sizi bugün ıewt.nln bir kısmının imal rilmiıtlr. Dost memleket harbiyr 
~~ e bır~eğil, bUtün dünya dinleyecek!'' diyerek sözil edilem-0diklcrl ve bir kısmınııı nezaretinin felaketzedeler için 
\ı.~t ar rnıştır. klolunauı d ,. ı ı gösterdiği bu yakın alaka muhi. ,ı,~1 '--ısın.da. kliraüye gelen Hitler, Almanyanın son ıs ıJa nn a ıbı an aşı uuı; 
lı' 8 ıtendin bulunıuaktadır. timizde bilylik bir sempati ile kaı 
~.~'llcg· ı bütün dünyaya tanıttığını söylemi§, İngilte. Bundan bnşka Auupa vnıt şıtanmıştır. '°' et Prltlde vaadrttiği gibi yeni bir Avrupa ve düyada yetinin bu şekilde devamı do-
~· dt~i!~:s~ kurmak iıtediğini anlatmı§tır. ıayuılyle bac.lema yapılacak ta 

eren· abhiltlerln hariçteki vaziyet 
~ ı~ gayesi, Al. ne intikal ettirerek f8y1e tayte. ten en aı mUteeaelr olacak şe 
~S ,,_.,, ttmektlr. ln. mtştlr: ldlde yapılması mevzuu da ko· 
~dd~!"nu Versayda "- Almanya ne tngiltereye. misyonun yultar.ctıı zıkre<lileı. 

dl\tL•• lik nıuahede u~ ne de Frnnsaya irin beslemekte ıuesalsl arasında ayrıca muta· 
~~1~ . dir. O yalnz hilrriyetini ve hak. ıea edilmiştir. Her iki bakıw 
'lfatetreısr _burııı:la bil. larını istiyor. Polonya, harp teş. dan tetkiklel'lni yapan komie 
~)t İt•b thnıştir: tngil. vikçilerinin kurbanıdır. ıon bu vaziyetlere kaı-ııı 

lı ıı~tillt uı ettirmefe ve Ş!..mdi giri~tifimiz mileadelenin alınması ıtzım gelen tedblrlerı 
.~ cı:_ .. tıfı taar~te mahkum Uk safhası bitmiştir. İkinci saf. dUşuoUrJien aşağıdaki hu· 
~~lcl ~n?.te Alman. ha daha çetin ve korkunç olaeak. suslarıo gözönUnde tutulmas 

._~ liin:-'1 re11ıni hüküm tır. Mister Çemberlayn, sanmasııı muvafık olacağı kanaatine var 
~ t det~aleyh İngilte.. ki İngiltere sil!hlarınt arttırırken wıştır: 
~'; ~"1tt • Alman mil Almanya uyumuştur! Hazırladı A - Almanya ile olan Uca 
~' bij .. ğımız silnhlann dehııetl barbln bıı ret anlaşması 31 Ağustos rn :, : 
'ıı. ~ lı:tün Alman ınil ikinci !afhısında dü~manlanmı1 ua mUnkazi olduğundan muh· 

l. t~l't ~'i"etli bir nas- g8r~ekler ve hayret içinde kala. telif devlet dall'elcriuin Al· 
.._,~tilte~ ınan !devleti eaktardrr... manyadaki firmaların yapmış 

at t\ıır: lnahkt\m et Hitter, tazlcrlnf ''Almanya. oldukları mukavelenameler 
, 19·" nyadan eser mutlak galip gelecektir!" cümle Jen mUobaJs taahhtitıor ika c· 
~11 ta ~ • siyle bitirmiştir. dilmlyecek bir hale gelmiş vt-
~~~l\i ttınden sonra bundan dolayı memleketin lh· 

ıı..ı .. b~ ~;;arşılaştığı ik. , tlyacı olan malzeme ithnl edll 
~t?'~ Ultlann, fel5 ; A k memekte bulunmuştur. Bu eş. 
(' lliJı 0 l ~apmıt. Al. 1 s erı~ yanın geUrllmesl, Almanya 11< 

'I..: ~ ~ıı ~nhJerdeki bü. 
1 

ticaret mUnasebetlertnln hal 
ı.:lit l'liy, '1ddette karşı. ı ve tanzlmloe vabeste bulundu· 
~ ttfiıt ~ek demiştir ki: 1 K ğu anlaşılmıı)tır. 
~clı:ı ~!etler adamla. , a mu s B - Almanyadan gettrllme 
~Cet 'rinde Almanya j sl mUmkUn olmıyan eşyanın 
~ ftttbıtrhamet yoktu 1 1',ranea, tnglltere \'C Amerika 
~''rlj~ıiyetl b~ı. Herkese fAzım olan ve diğer ecnebi memleketler- . 

1\ ttldiJ en •e anla Cl den temin dllmeel arza şayan 
ta!lıa .er. Sanayi vt • h görUlmUştUr. 

'\1aı·lllıy1e mahvoldu · mü ım eser Bu tkl esaslı nokta, mevcut 
~ do~tn bu korkun~ ! y mukavelelere göre hariçten 

'-ı:"J '°ı Ustu." 1 en· •ı çıktı mal getlrtilmesinl t.cmln edi~l 
\.."'tt~ Yalizm başında ' bir tedbir olarak dUşUul\lmUş 
l.ı'1 le ~· tiınanyayı ke" 1 tur. ~ lla. ?llp;;) 1 Satı1 feri: "\'AKlT Kltabl!~1 
~.~ arını ~ al TaabbUt lıştertmlztn ecnebi 

tltt •itAht"n~n•ıitMııt. 1 piyasalara daimi ıurette bağlı 
' -a,11 1939 ba.rbl. kalmamuuu ve müstakilen 

Belgratta neler 
konuşulacak 
(B~ tarafı 1 incide) 

matbuat mumesslllcrl taro.tıo· 
dan uğurlanmıştır. 
HlJZNAMEDE NELER VAR? 

neJgrad, 30 (A.A.) - Bal 
kan Antantı konreransının ru1 
uamesinde esaslı noktalarıı. 
şunlar olacağı bildirUuıeı<1 ... 
dlr: 

1 - Dal kan memleketlt:ı 1 
ııin bUyUk devletler bilhassıı 
muharipler karşısındaki battı 
uaı·eketi, yani Balkan devlet 
ıerlnin tam bltaraflıklarınm 
teyidi, 

2 - Balknn Antantı memle 
ketlerinin Macnrietan ve Bul 
gariatanla mUnasebetıorl .... , 
Balkan • Tuna barış ve bita· 
raf lığının idamesi için bu ruew 
leketlerle teşriki mesai iru 
kdnı, 

3 - 1939 yılı için derpl~ edi 
len ve harp dolayıslyle tehh 
edilen hususi konfeı-anaıiı me' 
zuunu teşkil etmesi lcabcden 
bazı iktısaut meselelerin tct 
klkl. 

YUNAN BAŞVEKlLl 
BELGRADA HAREKET ETTf 

Atina, 3a (A.A.) - Balkan 
antantı konseyi toplantuuna it
tirak edecek olan Başvekil ve Ha 
riciye Nazın B. Metaksas'ın riya. 
setindeki Elen heyeti bu akşam 
vapurla Selaniğe hareket etmek. 
tedir. Heyet Sleanikten de trenle 
Belçada ddecektir. 

Hcl,..lnkl, :ro (A.A.) - 30 KAnunusnnl tebllğ1: 
Karf!ll Benahmdn, ooza.n çolt şlcldetll otmat: üzere 

topçu ateşleri kaydcdllmişUr. Ladogn gölUnUn ıloğu şima
linde düşmanın birkaç lıUcumu mühim zayiatla tardodıl· 
ınll}tlr. 

Doğu ccpbeslnln dlğer rıoktalarında keşif müfrezeleri 
t:rnllyetl olmuştur. 

Karoıt Borzabındn, Fin sahil batnryaları mUtr..addlt 
dUşmnn butarynlarmı sUkfıto i<:bar etmiştir. 

Dlln Finldodiyı:ı. Uzcrlnd.e uçan dUşman tayynrelulnio 
adedl 200 olarak tahmin cdilnıel~tedir. Şim1ilye kadar alı
nan malfımnta gtt-ro. Fin da.fi topları ve ııvcı tayyareleri 20 
dUşmnn tayyaresi dUşUrnıUştUr. Yalnız blr tek Fin t.ayya· 
resi dUşmUşttır . 

Fln tay:;o.relcrl cepheye doğru tlerleyen düşman kolla· 
rıot t"O <lllşman tahaşşUtlerlnl, birkaç garı, bir Sovyct lima.
nını ve bu limanda. bulunan gemileri bombardrma.n et
mişlerdir. 

Alman 1ayyareleri Holanda üzerinde 
J..ıa UB;ye, 30 (A..A.) - DUn akşam Alman tayyareleri 

Orta Hollanda Uzerlnden uçnıuşlardır. Tayyareler dafi top
larlyle hava devriyeleri tarnfından tardedil°'fetlr. 

Du hususta Bcrlln nezdinde bir teşebbtis yıı.pılncaktır. 

ingilteıe sahiller ine hücum 
( Ba.§ tMaf ı ı u~ide J 

TyDeside' mmtakasında bava mlldafaa Lopları da tıı:ırekete geç.. 
m.lş ve diğer tuaftan blr lngilis bava filosu, bir vapur üze.tine hücu
ma hazırlanan bir Heinkel tayyaresini birdenbire at~i altma al-

ııuştır. 

Her tUrltl ihtimale 0111, Şimal aahillnbı ~ mmtakalarmda 
alarm ıpreU verilmltUr. 

Ltanverıı ve lmperfal Moııarch'da.n b~ka diğer Bekiz lngfllz ,.... 
purunun Alman tayyarelerinin tıUcumuna uğradığı söylenmektedir. 

Gn.ı·p Ccpb~lmle 1.'opt;u Di\cllosu 
Parla, 30 (A. A.) - Dlln öğleden sonra §İddeUe kar yağmadu 

evvel kara ve bava kuvvetleri cephede büyük bir faaliyet gösterm.lf. 

terdir. 
Franstz batar;"alarr muhtellf noktalarda bUbamıa V~eı'dıt " 

Ren nehri sa.bilinde yemek taşıyan ve başka işler g~ren Alman ınU!
rezelcırtne ateo açm~lartlJr. Alman topçulan mukabele et.mJş ve ne· 
Ucede tkl taraf nraaında düello yapılmıetır. 

Havada her iki tara! da fotoğraf almak üzctt dOşman hatlart n
ıeriııe tayyareler sevketmlftir, Orta kea:ıfette olan kar tabakası bQ . 

tUn yoll&rı, keçi yolların1, lahtlkatı ve siperleri iyice tebariiz ettir. 
dlgt lçin pek mU..ait §Crait altında fotoğraf çekmek im.lWu hbıl ol
m.._tur. Havada hiçbir ÇAlJ'Plf'DA olmamıştır. 

Almanların Frtee Adaıu Memnu Harp Mmtakası .. 
ı.onctra. SO (A. A.) - Alman • L>aıümnrka hududunda, Sylt't\e 

dahil olmak Uıere 1 Frlse adasını "mcınnu harb mnıtakası" na lthaJ 
eden Alman kararnamctıi, yüksek Alman kumanda heyetinin malt:at· 
tan ba.kkmda muhtelif fal'&Zlyclere yol açmaktadır. Sylt aduıiun 

tahliye edll4Jği eöylenmektedif. 
. Dally lıl8.ll gazeteslnln Amsterdam muhabiri f(Syle yuıyor: 

"Bu tahllye 1§1 tahakkuk elliği takdirde Alnın.nlarm Sylt -. 
rtne yapılan İngiliz hava .keelflerlnden ameli bir den alarak bu ada
nın lngillz akınlarına pek maruz bulunduğunu aoladıklan maaaamı 
tuammun edebilir .. , 

Muhabir, Sylt adumd& gnc:enlerde esrarengiz infllAklar vuku& 
goldlğtnJ hatırlattıktan sonra eunlatı Utıve eylemektedir: 

"20 Uunclk!nunda Panlmarka hududunda bulunan milp1ıltlu 

Hindenburg bendi Uzerinde!, Sylt adasmİ karaya bağhyan şimendifer 
battnıda Almanların bUyUk bir faaliyet gösterdlklerlnl görmllşlerdfr.,. 

Muhabir, BUyük Britanyaya karşı yapılacak k~lf hava akmla· 
nnm intaç edeceği mukabelebUmıalldcn kaçınmak mUlabaıaalle Fris 
adalnnnın tahliyesine ba§lanmlf olması muhtemel bulunduğunu yaz. 

maktadır. 

J..ondra, 30 (A. A.) - Dün İngiliz sablllerl Uzcrine yapılan ıı. 
va akmlarma 20 knda.r Almnn tayynrealnln iştirak ettiği bava n ... 
retmec blldlrllmekt~ir. 

2 Norn.-ç, ı Danimarka Vapuru Torplllcndllcr 
ı.oodın, SO (A. A.) - Enıland Danimarta vapunı Ue Hosanırer 

i'/:>n•eç vapuru Alman denizaltı gemileri tarafından batırtlmıştır. 
''England" gemisi mlirettebatındnn ycgft.ne kurtulan, geminin 

ikinci kaptanıdır. İkinci kaptan, 32 snat bir tahta parçası Uzt>rindf 
de11lzle mUcad~le etUktcn sonra g~rtllerek bir gemiye alınmıştır. 

Bir İngiliz gemisi, Hosnnger gemisi mürettebatından üç ki§fyi 
kurtarm11tır. Bu gemi mürettebatmdan ba§ka kimse kurtarılama• 
mıştır. 

Faro Norveç gl•mial de bir Alman denlzaltısı tarafmdan torrU. 
tettm1Ştlr. 

BiR U':T()N VAPURU DA HAVADAN BOMBAl.AXDI 
Londra, 30 (A. A.) - Dün lngiltcrenln eark snhillnde bir Al· 

awı tayyaresi tarafından bombardıman edilen ve karaya otuna 
Tautmlla ismindeki Leton vapunınun enkazında bir tek ki§l bulun· 
muştur. 

B. Metaksaı riyasetindeki Elen 
heyeti, orta elçi Melas, orta elçi 
Papadakis, haricive müdilrlcrin 
den Andrutis ve Qafos ve Başve. 
kilin yaveri Albay Nobelis'den 
mürekkeptir. · 

YUNAN HARtCI Sl Y ASE· 
TlNlN M1HVER1 

ı\tina, 30 (A.A.) - Mctak· 
sasın Balkan Konferansın: 
nareketi hakkında tetslratta 
bulunan MeRsa.geri D'Antlıeıı 
.;-auıtesl, statükonun muhata· 
ıası Yunan hnı-lct slyast-tiııiı 
mllıveıinl teşkil ettiği muta 
leasındadır. 

Dl~er Yunan stnzetelerl dP 
buna benzlyen tefalratta bu· 
lunmaktAdırlnr. 

· "lrclıl'l!l"l 'fny:·nrc-t lf:mıırladı 
nnrtnnk, ''}{allfornla,. 80 

(A.A.) - "Lockmees Alreraft 
Corporntfon,. kumpanyası, Jn
'lillZ hilkümetlnln. yeni model· 
de 200 bombardıman tayyare· 
si ve 18 milyon dolarlık yedek 
aksam için yeni lılr sipariş ver
miş olduğunu bildirmiştir, 

Yeni slpnrl!J edilen bu bom. 
hıı tfl ının n tnn·:ırı>IPrl. eT\·ek" 
satın alınmıı, olırn llııcbı'n ti· 
pinclekf tnyynr.-1.-rdf!D daba 
sert ve daha bUyUktUr. 



1.acifı satJl,alacı: 

Finlandiya istiklalini 
nasıl kazanm.ıştı ? 

1918 Nisanında Alman yardımı ile hürriyete 
ka vusan Finlandiya, bu gün eski dostunu düş-

~ man mevkiin de görüyor 
Halis bir Türk ırkı olan Finler be 
scriyetin erişebildiği medeniye. 
tin zervcsine cıkmış bir millettir. 
Öyle iken, tarihten aldıkları ders. 
lcrle yurt müdafaasını karşılaya. 
bilmek icin daima kuvvetli olma. 
yı şrar edinmişlerdir. 3 i7.426 ki. 
lometre murabbaı arazinin 42.286 
kilometresi sulardan yani göller. 
den ibaret olduğu için buraya 
"Bin göl memleketi'' de derler. 

1917 de yapılan bir istatistik 
ile Finlandiyada 3.346.853 kişi 
yaşadığı tesbit edilmişti. Finler, 
1640 yılında açılan İsveç üniver. 
sitesi ile irfan hayatına girmişler 
ve on yedinci asırdan itibaren 
Jurmadan terakki etmişlerdir. Fa. 
kat hürriyet ve istiklfilleri için 
daima kan akıtarak .. Fin tarihini 
tetkik ettiğimiz vakit, bu küçük 
milletin eristiği medeni seviyeyi, 
hayretle karşrlamaktan kendimi. 
zi alamayız. Çünkü Finler, yurt. 
larmda çok az bir zaman rahat 
edebilmişlerdir. Burada şunu ıda 
kaydcddim ki Fin :ıskerleri, ek. 
scriya Ruslarla çarprşmıştır. 

1644 yılından sonra İsves. Al
manya, Lehistan ve Danimarka 
ile çetin harplere girişti. Bu harp. 
Ierde oı:tlunun ücte birini Finlan. 
diya askeri teşkil ediyordu. Fa. 
kat Rusyanın galibiyeti Finlandi. 
yanın bir kısmının elden gitmesi. 
ne sebep oldu ve ancak 18 inci 
asrın sonlarına doğru müstakil 
bir Fin devleti kurmaya teşebbiis 
edildi. 1809 da Rusya imparato. 
ru Birinci Aleksandr Finlandiya. 
ya birçok imtiyaz ve hukuk bah. 
şetti, işgal edilmiş olan araziyi 
Jc iade etti. Fakat ne Birinci A. 
leksandr, ne de Birinci Nikc-Ia 
zamanında müstakil bir Fin dev. 
lcti kurulamadı. Gerçi bir Fin or. 
ıiusu mevcuttu. Fakat Rusya har. 
hiye nazırı, bu ordunun başku. 
ınandanı idi ve kanunlar, yine 
Rus hükumeti arzulnnndan do. 
buyordu. 

lkinci Aleksandr, 1859 da Fin~ 
landiyayx ziyaret e!derek bir ısla. 
hat programı hazırladı. Finlerin 
inkişafı için birçok imkan bahşe. 
den bu programdan sonra o za. 
mana kadar resmi dil olan İsveç 
lisanı yerine fince de kullanılma. 
ya başlandı. Milli bir Fin ordusu 
kuruldu, sanayiin inkişafı için 
mühim adımlar atıh'lr. Fin ede. 
biyatımn layemut siması Aleksis 
eserlerini bu devirde yazıdı. Fin 
tarihi, Çar İkinci Aleksandrm 
bahşettiği feyizlerden müteşek. 
kirdir. Üçüncil Romanof sütsle. 
sinin son °hükümdan ikinci Niko. 
la devri Fin tarihine cok ltara 
günler kaydettirdi. Yeni çar, Fio
landiyaya "kaba ve vicdansız" di-

ye anılan General Babrikof'u vali 
tayin etti ve bir mi.iddet sonra 
Finlandiya:la yalnız Rus kanun. 
larının hakim olacağını ilan etti. 
Finler, bu bcklenmiyen vaziyetin 
önüne geçmek için yarım milyon 
ahainin imzaladığı bir istirham. 
n:ımeyi beş yüz kişilik bir heyet. 
le Petersburga gönderdiler. 

Fakat çar. bu heyeti kabulden 
imtina etti. Finler, medeni millet. 
lerin tavassutunu istediler. Bu. 
nun üzerine Avrupada FinlandL 
ya lehinde mühim bir cereyan baş 
fadr. Avrupanın sanat ve edebi. 
yat mümessillerinin ileri gelenle. 
ri tam 2000 imza toplıyarak bir 
heyetle yine Rusyaya gö:1derdi -
lcr. Car, Avrupanın bu tanınmış 
simalannı da kabulden istinkaf 
etti. Fakat vatanperver Finler, 
bu tazyik altında fazla tahammül 
edemezlerdi. 1904 yılında müste. 
bit vali Bobrikofu, muavinini, 
Rus nazırını ve daha birçok ta. 
nınmış şahsiyeti öldürdüler. Rus. 
ya. Japonya ile harbe girmiş ol. 
duğu için Finlandiyaya başlayan 
isyanr şiddetli kanunları tadil et. 
mek suretiyle karşıladı. Fakat bu 
da cok sürmedi. 

1908 de, tekrar tazyik başladı. 
Finler, umumi harbi de ıstırap i. 
çinde hürriyet aşkı ile gecirdiler. 
Ancak 1917 yılında Finlandiya. 
nın bütün haklan alındı. 

Bu esnada Sovyet Rusya he • 
nüz teşekkül etmişti. Finler, a -
sırlardır uğruna kan döktükleri 
istiklfili ilan etf!1işler, Sovyet Rus 
yanm himayesini kabul etmemiş. 
lerdi. 

1918 yılı kışında Sovyet ordu. 
lan cenubi Finlandiyayı işgal et. 
tiler. Fakat General Mannerheim 
vücul:la getirdiği Fin milli ordusu 
ile yurdun 1imalini bütün kudre. 
tiyle müdafaa etti ve diğer kısım. 
lan da kurtarmaya sahştr. 

Fakat Fin ordusu, düşmanı ko. 
Jay kolay çrkaramıyacağınt anlı
yordu. Bu vaziyet karşısında Al. 
manyadan yardrm istetti. 1918 
yılı nisanında Fon der Golç'un 
Hango limanına çıkardrğı Alman 
askeri. Mannerheim kuvvetleri 
ile .birleşti ve Sovyet Rusya ordu. 
lan tamamiyle Fin hudutlarınl:Jan 
çıkarıldı. Finler, bu yardımların. 
dan dolayı Almanlara minnettar 
kaldılar. Onları en yakın dost 
bildiler. Fakat işte tarih bugün 
Almanyayı. müstakil Fin devle. 
tinin karşısına bir düşman vazi. 
yetinde çrkarıyor. 

Gerçi bizim bir darbı meseli. 
miz: "Eski dost düşman olmaz'' 
der. Ama, bu söz orada ıda geçer 
mi? .. Bunu, zaman gösterecek. 
tir. NlYAZt AHMET 

Oala<91nyertılln radyoda 
~erdl~ö nutuk 

Bugünkü A /manya 
efendi ve köle 
dünyasıdır! 

Parh., 30 (,\. ~\.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

B. Daladier, dün gece radyod!l 
bir nutuk söylemiştir. .Fransız 

ba§vekili bu nutkunda, evvelü bu
günkü Almanyanın taahkkü:ıı az
minin, tarihin ıılmdi~c kadar kay. 
dattiğ'i lahaklfüm azimlerinden tn
mamile ayn bir mahiyet gösterdi
ğini tebarüz ettirmiş ve demiştir 
ki: . 

"- Naziler, mağlüblnrın siste
matik bir surette tamnmile yok e
dilmeleri siy:ıs('tlnl gütmekte ve 
her tl1rlti ihtiliıl hareketini evvel· 
den önlemek üzere bütün mUncv .. 
verlcri öldUrm<.>ktedir. Almanya -
nın tahakkümU altında, .f.vustur. 
ya, Bohcmya, Slo\'akya ve Polon
ya birer yeis ve felflket memleke
tidir. Almanyadaki amele va köy

lü de nazileıin emri altındaki kö
l"'kridir. Bugünkü Almanya, işte, 

börl• bir efendi ve köle diinyası
drr ... 

B. Dolndier, sözlerine şöyle de· 
mm etmiştir: 
"- Bunun karşısındaysa, hu· 

dudda bekliycn ve mücadele eden 
müsterih ve xendindcn ımıin Fran
sız gençliği vardır. 

Fakat bugUn bilhassa l.C;Jhe ge
risi Frnnsasına hitab etmek isti
yonım. 

Askerin bugün sivilden istediği 

şC'y §udur: "Vaziyetin vehnmetini 
müdrik olmak. harbedenlcrlc ayni 
enerjiye sahib bulunmak. bazı şah· 
si menfaatlerden ve rnhallıklar

dan fedakarlık yapmak ,.c bllha.s
s:ı, bil tün gayretlerini Fransız ce
maatinin hizmetine tahsis eyle
mek. 

Mcmle}\ctte fedakarlık mü~a,·atı 
çalı~ma müsavatı rcalize etmeliyiz. 
Herkes en iyi hizmet edeceği yerde 
bulunmalı ,·e harbin ağırlığını mü· 
savi ~mette ta51malıdır. 

Ordunun sükunetli azmi kar~ı · 

' !>mda, geride kcndi.,ini giisterebile· 

1 
p o r ---... -----------...... -

Kız ınektepleri ara-
sında voleybol 
ınüsabakaları 

lstanqul mektepleri spor böl. 
gesi tarafından kız mektepleri a. 
rasında tertip er-Jil<!n voleybol mü. 
sabakalarına bugün kız muallim 
mektebi salonunda devam edile. 
ccktir. 
BOGA'l.lÇl - CUMHURİYET 

Günün ilk müsabakasını Bo. 
ğaziki ile Cumhuri}·et liseleri ya. 
pacaklardır. 

Kıymetli hocaları Bayan M ii. 
beccelin muntazam çalıştırmasi. 
le lik maçlarında birçok süpcji. 
)er vapan Cıımhurint lisesi takr. 
mının bugün de Boğa:!İçi lisesi. 
nin karsısında çok iyi netice ala. 
ca~ı muhakkak. 

1NöN0 - İSTİKLAL 
Günün ikinci karşılaşır.asını bir 

aydanb:ri sahada görünmiyen 
İnönü lisesi ile fstiklat lisesi ta. 
kımlan yap:ıcaklardır. 

Çok zayıf olan t stikl~I lisesi ta. 
kımının bu maçı kaybedeceği pek 
tabiidir. 

CAMLICA - ERENKÖY 
Günün asıl en mühim müsaba. 

kasını şampiyon namzeti olan 
Çamlıca ile Ercnköy takımları 
yapacaklardır. 

Müsabakaların ıdaha başında 
İstanbul lisesini güzel bir oyunla 
mağ!Up eden Eren!;öy lisesinin 
Çamlıca ile yapacağr mfüabal<a 
çok biiyük bir alfıl:a ile beklen. 
mcktedir. 

Bugüne kadar yaptığr beş ma
çın hepsini kazanan Çamlıcalıla. 
rın bu maçı da kazanmak için çok 
fazla enerji sarfedecekleri mu. 
hakkaktır. 

Buna mukabil Erenköylüler de 
Çamlıcalılarr kazanmak için elle. 
rindcn gelen her şeyi yapacak. 
tardır. 

Eğer Erenköylülcr muntazam 
pas yapar ve boş yerleri görür. 
lerse bugünkü maçı kazanabilir. 
ler, fakat aksi takdirde İstanbul 
lisesinin akıbetine uğrarlar. 

Ha. N. E. 
-<>--

Yapılacak Kros ... 
oşu arı 

Beden T<'rbiybi f!<.tanbul Böl. 
ge!<.i afletlzm ajanlığından: 

Beden Terbiyesi Genci Direk
tör!Uğil Kros koşulan 7500 ve 
3500 metrelik mesafeler Uzerinde 
4 Şubat Pazar sabahı Topkapıda 
yapılacaktır. Her iki kıftegoride 
en çok atletle müsabakayı bitiren 
tııkıma 3 kişilik takımla birinci 
gelen teşekküle ve birinciden ü
çüncUyc kadar derece alanlara 
mükafat \'erileccktir. 

cck endişelere gü\.'eniyor. Dü~an 
gamalı haçlı bayrakla çekiç \'e o· 
rakh kızıl bayrak rezmi altında 

Fransızları birbirine karşı koyrnağa 
çalıştı. Halbuki bu iki bayrak, Po· 
lonyada bir tek bayrak olduğunu 

isbat etmiştir. Bu tek bayrak ise 
nerede zaptcdilecek mal, esaret al· 
tına alınacak bir in an Yarsa ora· 
larda kendisi:li gösteren barbarlar 
ırkının bayrağıdır. 

Fakat, bu makiaYelce kombine • 
zon, muvaffakıyetsizliğe uğradı. 

Hükfımet, yabancı propagandaya 
~iddctli bir suretle karşı koydu. 
Hükumet Fransız komünist şefleri· 
ni takibctti ise bunun sebebi, bun· 
!arın ~ıo~kova emrinde kalmakla 
Berlinin emrine girmekte olmalarr 
dır. 

Fransız hükumeti, Nazi propa· 
ganda ınnı bütün aletlerini şidct· 
le takibetmi5 ve takibcdeccktir . .Fa· 
kat hüktimet. aynı zamanda, ha· 
talarını anlamış olan re Fransız 
mılletini vatanpem:r hakiki ana· 
ne,.inc dönen her kese karfI, kardeş 
elini uzatmaktadır." 

13. Daladye. bundan sonra üçün
cü Hayh propa"anda mm zaafın· 
'an bahsederek manasız tarafları· 
nı göste;mi~ \'e sözlerine ~öyle ete· 
''am etmiştir: 

"Almanya, mane\'İ muharebeyi 
k::ıybchmiştir. Şimdi Almanyanm 
ancak maddi km•Yeli kalmı~tır. 

Bu kuwet ise dünyanın en büyük 
ku\'etlerinden biridir. Bunu. kendi 
kcnd•nıizden "aklamak man::ıc:ızdır 
\'C hattiı biı: cinayettir." 

B. Daladye, bundan sonra bu 
muazzam kuvveti cl<lc cdcbilm~k 

ivleyva zamanı 
Tc:cUınc eclelıiyntıııııza bUyUk Hint 

~airi I!abinclraııntlı TAGORE'un 
"B.ıhçıvan,, isimli eseriııl veren mu
hat rlr lb111lılm HOYt bu kerrc yine 
aynı şairin en olgun nesirlerini bir 
arnda toplayan "l'.Iey\"a Zamanı,, nı 
<la tllllmlzc çevirmiş bulunuyor. Res· 
sam Münif l.ı'Jı.:HlMin yaptığı harlku. 
IAde glizcl \'C Uç rcnltll bir l<apak için. 
de ı;ıkan ".Me:n·a Zamanı,, H.F.MZt 

Kitabevi tarnfından basılmış ve '•Bah. 
çıvan., gibi 30 kuruşa satışa çıkarıl· 
mıştır. 

llan 
htunbul G ıll'I lcra l\lc>nıurhı~ıı

daıı: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa. 
raya çevrilmesine karar verilen yau· 
hane, ayna. ve sair nuhtcllt' cins cııya 
açrk arttırma surctlle 2/ 2/940 tarihi
ne raıılayan Cuma gUnU saat J6 da 
Fcrmenecllcr cnddcalndc 47/4{) numn. 
nılr dUkkllnda satılacaktır. Almak 
fstryenlerln gösterilen mahalde anılan 
saatte hazır bulunmaları IJ{ın olunur. 

(312H) 

cuRSA 
- Ankara 30-1-940 -

•--ÇEKLER--
1 Slerli:ı (ln~lllz) 5.21 

100 Dolıır (Ar.ıcrlka) 130.l!J 
100 ı~rııosız Frankı 2.vuı 

100 U ret ( ltnlya) 6.tH:> 
100 1nlı;re Frı.nkı 29.105 
100 I'lorln (Felemenk) 69.J8ö 
100 Jtanınark (.\iman) 
100 HPlga (Be lçika) 22.0:>56 
100 Dırahml (l'unan) 0.!165 
100 Len (üulgar) ı.~7875 

100 ~'ekoılo\·atr kuronu 
l 00 Pezetn (ispanya) lS.SG 
100 :llloli ( l.A'hlstan) 
100 l'l'ng-ö (:\lacar) 23.29 
JOO Ley (Hom<>n ) 0.96.) 
100 Dln~r o: uı; osla v) S.06:> 
100 l'en (Japon) SO.i625 
100 İneç Kuronu S0.8271> 
100 Ruble ( ltuı..) 

- Esham ve Tahvilat -
Ergani 10.85 

Sıya11 • Ji:rıurunı V 19.'Z8 
ı, Ilaııknsı Nama pc<1in 8.80 

iım:=::-.ac==r...:c::r.::=..-.:::r.ı:::11 

ff GÖZ HEKiMt il 
ii . H' d Dr. Murat Rami ~ ı , . ! 
i: Avdın . !: .. .. 
:: B • 1 ' t ı: i! eyog u . ..:.::ıJ.lı, marn :: 
:: sokağı No. ı :'e:. "'1553 !: 
:ı :: 
1::::::::::::::::::::::::~::::::::.::::::::::ı::ı 

için Alman milletinin tahammiil 
ettiği fedakarlıkları saymış ,.e ni· 
hayet sözlerini ~yle bitirmiştir: 

''- Fransızcephesi na ıl kendi· 
sını muharebeye hasretmiş be 
Framanın cephe geriı;i de, fedakar 
lık hisleri ile meş'bu olarak kendi· 
sını muharebeye lfasretmelidir. 
Çünkü elcndikr \'e kö~cler clü5ma· 
nının kar~ısında, in anların hürfr 
yetini \'e inc;anJık §Crefini h.-urta; · 
mak vazi!cmiz vardır." 

ANi TESi~ 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, ~I ~~I 
ROMATiZMA, 50 
ALGINLIGI, KIRıKÜ 

se' 
ve bütiin ağrılarını derhal }<e 
Liizmnnntln .ı;iindc 

:~ ka':'I' al ırı:ı hı 1 i ı-. 

.... ~ .. . \', . . ı ·- , . ;· . 1 , '. ·• . .... c. ~ .... ! ·,i-l-• ·:r·~. : ~ ' ••• ~~ •. • . .., 
• 41' ... '. ı l ' t;;• • '. • • ~ .. ,J_ •• 

----·-

İnhisarlar Umı.I~ 
M ü d ü r 1 ü ğ ü n d e ~· 1 

Clrııııl 
Kırık pirinç 

Galvaniz biilon 
l'lrlnç mllcelllt hurufatı 

!\liktarı 

56 ton 

6 takım 

1\lııhauınıt!ll 

bcdl'll 
Ura l\.r. 
4760 

lSOOO 
225 

% ;,5 
ı.-ııııııııll 

Lira J\r. 
357 

112ıs -
17 -

1°' 
ı - 6 takım pirinç mücellit hurufatı müteahhidi nanıiflt'tl$tt 

kalem malzeme şartname ve resim! mucibince hizalarında ı; 
lccle elrniltmeyc konmuştur. 

0 
(f 

ıı - ~lubammcn bedelleri, muv~kkat tcmlno.tıarı, eksııtıtı (f 

saatleri hizalarında yazılıdır. · . ıtıl 
,.ııı 

III - Pazarlık 5/ 11/940 Pazartesi gUnü Kabataşta I..e ,J, 

yaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacalttır. ~ f<" 
IV - Hurufata alt llstclcr ve ~nrtname, resimler hCr 

şubeden parasız alınabilir. · dC lı 
v - lsteklllerin pazarlık için tayin edilen giln ve snııtıc_:..,ıır· 
• iV"' 

venmc pamlnr!lc birlikte mezkClr kom!t;yona ı;rctmelcr! UM 0 

----- - - - ---_..,--+---..,.....----

Devlet Demiryollarr ve Li'!'~":~ 
iş 1 et m e Umum idaresi ııa0 

"~ etı1' 'P',I/ 
.Muhcııımcn bcJcli 2.·00 lira olan 31:i00 1<11tu (bir ııtr eti 1 

haşarat ölı.lUrUcü mnyl 19/ 2/ HHO Pazarle.t1I gUnU saat (lU ~I~ 
tlarpaşnda Gar binası dahilindeki komisyon tarat'rndan açt!C c Jf 
satı,n almncnltlır. t ,;,J 

Bu işe girmek istlyentcrln 210 liralık muvakkat tcrl1~0ııı~ 
tayin ettiği Ycsntklc birlikte e)isillmo gUnU saatıno kndıır 
rncnatınrr H!.zımdır. uıııı,,ı;,, 

Bu işe nlt şnrtnnmcler komisyondan parasız oııırile u:ıı11 l 

..,lı 
:(. • ~ ~ ''" ı> .-,; 

Muhammen bedeli 2500 lira olan 10.000 l\:ğ. Motor aeJ (1 
2/2/1940 Cuma ~Unü saat (10,30) on buı;ukta Haydarpll§11d:Jııı•cP 
hlllndcki komisyon tarafından açık eksiltme usulilc satın ."'~ı-ııt ttr 

Bu ıŞc girmek lst!ycnlcrin 187 lira 60 kuru~Juk nıu\ıı "'~ 
kanunun tayin ettiği veııalkle birlikte ckslllme ı;tıriU aıı.atiJl0 f 

)'Ona müıııcantıarı mzımtlır. dlltıt.ıl~ 
Bu işe a~t şartnameler $omlsyondan .par.:uıız oıaralt 

SA ITtnf : ASHI US 

Umum r\cşriy:ııi lılarc ellen: 


