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Yem Qünde bir ingiliz 
vapuru batırıldı 

HERYERDE Bulgar - Sovyet ticaret 
müzakereler· neticelandi 

ı !..Onara. 8 ( A 
Zarfında .A.) -:-1940 yılınm ilk yc'O.i gu.: 

/ı~ır. Yalnı; bır tek İngiliz vapuru bat. lıfoskoı•a, 8 ( A.A.) - Bulgar Maliye nazırı 

lı.r..: .oahriye n . Bojilof riyasetinde bulunan Bulgar ekonomi 
ıv•41knatisli czaretınin düşman dcniza.ltılarile heyeti müzakereleri muvaffakıyetle . bitirdik. 
!f1ad~ llıiie:~:n~d k~şı al~ığı ~cdbirlerin fev. ten sonra Moskovadan ayrılmıştır. Bundan 

0 ~ed~İştir, 0 
uguna bır delıl olarak telak- maada §imdiye kadar Bulgaristanın M.oskova. 

>• <!?U.:Yllın bu 'Ik . elçisi bulunan Antonof Stokholm elçiliğine ta. 
,,:ı ...!;,ı uç bin to~du~aftasmda denız zayiatnnız Salı 9 lkinc:ikinun 1940 * .YIL: 23 ~ SATI: 7902 yin edilmi§tir. 

~Rusya ile ıi~i;;~;;~·-ı~;i/f ;;;ünTve 
... Stnda gerginlik arttı Felaketzedelere vardım miktarını 

a 

~ltal -~ y arttırmıya karar verdiler 
.,,. l/a, uqoslavlJa, Macar is- .. 90 k. ·ı · k b' 1 ~,. tan arasında tedafüi bir Dun 1 ışı ı ır yara ı kafilesi daha geldi 
~~, Halk bu felalcetzede vatandaşlarını da bü-

Milli iktısadı / pakt gapı/ınor yük bir şefkatıe ımcağına bastı 
"' koruma '3 

li" ~ Qzan: AS/Jı1 US Macaristan, Sovyet Rus teff didile 
karşılaşırsa İtalya yardıma koşacak 

li · ukurn • 
,_Yılııı bu ~·çc tanzim ccfüen bir 
"lttlis· Runlcrde B'" .. k M'll 
" ırıtlcn uyu ı et 
a· tclctck geçerek kanun hali-
~tc'-t' ve tn<",..iyet k" 

tıbi ıt •r; ll'IİIJ' • mev ıınc 
terıı· Çok t.. ' ıktısadı koruına 

'-l'ıinc ~lllullü bir maksadın 
clt ııı ~clcette <ıi~f. ~lan bu tedbirle 
•'- •şi d .. d htık1ıra karşı müca. 
~c:nı ... a a .. • 
" •tlır. ınuessır bir !ekil 
{~· 

oF-ı:tilld1 
kanun k 

c tatl:'k n~ca levknlii.dc 
•cE 111Yor· ~ cdılrr.e~ üzere ha-

~ ~hctlik fevkalade ahval de 
rP 1 1~~ Vcy,;vhya ~e~leketi bir te. 

• l'~ a bırak,.. arp ı~tımali kar§t
_, bir tıt laba~ hanci gerginlik, 

)'or harp t"'b' 'ı d~v!etlcc- arasında 
.;. ır crı ıle ifade edili. 

" rJ 1 <-ıra b 
ttd 1.1 gib• f 

ı l•ttıt llıcrtılck 1 
• evkalade vaziyet

hıı • :ıtı la ~ etın normal iktısadi 
d,tıııtıstcrı g~en d.eğişir. Meselci 
~e •lt-klar u·ı en hır kUiJm nmlla. 
al t ''akit r1 azalır veya • tükenir· 

!' ~ f Ctdj t bb" J 1 
ııı ~ok ıc~rct c~ u ere nçık 
t~~ tı , ~Ol'Iıı.s Yolları kapanır, ynhut 

'Jt~ckild/~ .!hrcıcat işleri de ay-
ı' !llbb~tt &nh uıltüllcrie kar§ılaşır. 

Yıııc Ualer ı,Ü'~?da böyle ferdi te
,,., taı ,a, Yah Yuk zorluklara uğra. 
.... 1( 1 llt b .... ,, '•-d l ırıcıı l.e Ulun bütün muat-
·~· tdijtc~ dc\'J Ynelrnilcl mübadele 
', ~~ı tlıııe.. ~t vasıtaları ile temin 

• "11' .. ınık• l 
~: an ara münhası<" 

,,,. bj "ıteltirtı b .. 
(}.,11 e tııuha !'li'unkü Avrupa har· 
ebı nsık d rı~ devletler tarafın
İh"~kn ai·t en~zlcre tatbik edilen 
~ •cm böl . il Cltııj b 1 

Y e hır vnziye~ 
.l tı " 'b• 1 ulunuyor. 
e<ı~ı ·' ı va . -d. . ar 1 zıyetlerde bir kısrm 
"il ıat· • ı.ı Veya b 'b' ·1 ~ ~ ıfad u gı ı vesı eler. 

tıı, c.'ttıek c ~~~rek piya1ayı hııra
rf'' e~ tinde b ı tirasma kapılırlar. 
I" ''tler f'u lltuın stok mallan 

tc it'" 'mi 1Yatları yükseltirler, 
li11t ~~ı bina. satıfa çıkararak bi
let ta İ~in da~aun~k isterler. 
~aı "aııtn . a fecıı ancak dev
h_,~Ylılda~111; t~in edilebilen 
k 'ltııc1c erdı rnenlaatlcre 
~~ d~İle/f~unu ~ulurlar. Jhti-

~t. bsada aoygunculuk 
lita llıuın ·h 
~~ti bu\ arpte vagon ve koli 
t(j lir. l\1aatretıe ıneydana gel· 
"t Q\ bir ihti~cf .~mlekette çok 
te ~!t'\t b' r ihtiraımrn tabii 
"k~fletrıea·'r ~nç itiyadı gibi 
lerıı~t hayai';:tt'?eP olmuttur. O 
h' ıl'C!tı h' '!rl.Jlden §Üphe edi-
)~lliiıiirı: ~kını kimseler bile 
~ .a. ihti e en kendilerini bu 
li ttıcede taslara lcaptınnı§lardır. 

ll:ıı., \'a.gon ve k ı· .. · t- -Yy • o ı auuslnna-
~rrı· L en hır z
t~ ' uir- t• umreye mahsus 
h11 • Mcnııekc:at:et imtiyazı olmuş
ofGdı.ıtJarda ;.~ın fedakar evlatları 
oıı{ktn "ag ı.ışmanla çarpışarak 
)iy 

11'trt •ilcı:~~lnr ve koliciJer, 
leli cceklerini ~~ ~e ÇOC:Uldannrn 

.)den al •htikar yolu ile el· 
_.. C\>let • ınıılardır. 
'Yet b Çı ve h lk 1 ~ib· qiiku .a çı 0 an Cumhu-

tı l haller· met~ memlekette bu 
i~~ 8.!la. rn .!n bır daha teken-ürü-

tııadı koı.ıııaad~ edemez. Milli 
~~'atla. h~ma k~nur~u işte bu 
li 1c:abntd ~ırlanmnktadır: Dev
la. Vt 'bcyn ~ ~hııadi istihsal mil
~tıdl\ eli~:ı~I mÜ~d~le 'ıaha
td lltııurtı ka her t~rlu vasıta. 
lh,~tk tir· ~n rnenfaatıne tahsis 
Yi;tni ve~ akat ~una ınukabil u· 
'°e llt v~ ta\;.ıaını her türlü tak. 
tıı· ~Cburi ıdat, meınnuiyctler 
4 b "'Yn h:etl~r koyaca!ctır; res
f~.tlçı-j.n · •us.' her nevı, istihs.'ll 

ıt Yey~'!,~e ışJetmele_rinin mün
ırlesll)e • uretiy]c d ev. 

Venedik, 8 (A.A.) - Kont 
Caki bu ~abah §İmali Jtalya üze
rinde tayyare ile dola~mı§tır. Öğ. 
leden sonra Ven ediğe dönerek 
akşam saat 18 de Peşteye hare· 
ket edecektir. 

Kont Ciano Romaya avdet et
miş ve istuyonda hükumet erka
nı ve Macar elçisi taraf mdan kar· 
şılanmı~tır. 

BcC"n, 8 (A.A.) - Basler 
(Devamı 5 incide) 

44 üncü Sovget fır- f 
kası imha edildi , 

İtalyanın Finlandiyaya gönderdiği mü
himmat Almanyada n1üsadere olundu 

Ha'!fdarpa!)a istasyommda lwlkın 7•c1ulilcrinc ~c/kat 'kucağı nı açtığı varalılar "(Yazısı 5 incide) 

Birçok 
Fe aketzedeler 

Menemenc·oğ 
Dün Pariste muhtelif 
anlaşmalar imza etti 

(Yazısı 5 incide) 

Kanada ingiltereye 4 
bin tayyare veriyor 

Vilayetlerdeki 
hastahanelere 

yatırıldılar 

Paris, 8 (A.A.) - Havas bil
diriyor: 

Türkiye hariciye vekaleti umu. 
mi katibi Numan Mcncmencioğ
lunun iştirakiyle Londra ve Pa
riste yapılan müzakereler netice. 
sinde bugün öğleden sonra Fran
sız hariciye nezaretin':lc Türkiye, 

Fransa ve İngiltere arasuda iktL 
sadi ve mali mahiyette muhtelif 
anlaşmalar imza edilmiştir. 

Bu anlaşmaların mevzuu, İn· 
.giltere, Fransa ve Türkiye arasın
da teati edilmiş olan iktısadi esas. 
ların genişletilmesidir. Kanada münakalat nazırı Kana

dalıların İngilizlerle yanyana 
dövüşeceklerini söyledi 

Jzmir ve Jneboluda d ün 
zelzele oldu 

İzmir, 8 (Husu.si) - tzmir
de bu sabah bir kere hafit, Di
kilide dUn gece biri .on beş sa
niye suren Uç zelzele oldu. 
Hasar yoktur. 

istanbu l luların teberruu 600 
bin lirayı buldu Ottavn, 8 (A.A.) - Kanada 

mUnakalfit nazırı Hove, dün 
gece radyo ile neşredilen bir 
nutkunda Kanada harp ha • 
berleri ofisinin şimdiye kadar 
Kanadadan e!rad ve mühim • 
matın tren ve vapurlarla nak -
llnl temin için ihtiyar edilecek 
masarif haricinde 65 milyon 
dolar miktarında siparişlerde 
bulunmuş oldğunu söylemiş • 
tir. 

Hatip, Kanadalıların Fran -
sız ve lngilizlerle ynnyana 
harbedcceklerini UAve etmiş • 
tir • .Mumaileyh, demiştir ki: 

Kanadanın iki cephesi var_ 
dır, biri burada diğeri denlza. • 
şırı yerlerde ... 

Kanada mUnakalA.t nazırı, 
bUyUk Brltanya imparatorlu • 
ğu tayyare kuvvetlerinin ant .. 
romanına 4000 -den !azla tay -
yarenin iştirak edeceğini eöy
lemlştlr. 

Bu plAnın icrası, lc;:ln 80 den 
fazla tayyare limanı inşası 
zaruridir. Bunların 40 ı şimdL 
den inşa edilmiş bulunmakta· 
dır. 

Hove, lngiltere ye Kar{ada 
hUkO.motıerlnin lş~irak ede • 
cckleri, geniş deniz inşaatı 
programının ihzar edilmek ü
zere olduğunu resmen beyan 
etmiştir. 

Kauçuktan mamul kliçtik 
sandallardan Balelnleras ti -
pindeki ~cllk gemtlere kadar 
bircok gemiler inşası ic;:in şim
diden siparişler yapılmıştır. 

let idaresi veya kontrolü altında 
iılctilmesi salahiyet ini haiz ola
caktır. E§ya fiyatları üzerinde 
herkesin kendi keyfi istediği gibi 
oynamasına iınkiln bırakmıyacak. 
tır, 

:-- ---· . İnebolu, 8 (A.A.) - BugUn 
ı ·ı biri saat 10,48 do diğeri 11,30 1 Bazı Vekillerin da olmak Uzere iki hareketi • 
. d ... . ... . d arz olmuştur. 
: egı§ecegı oğru . Amnsyn, s (A.A.) - Cumar -
İ değil : tesi gecesi Amasyada saat 
1 .. . k s (A i 23,20 de hafi! ye pazar sabahı .cı..ıı ·ara , .A.) - Bazı • 

1 ,·ekilleıin çekileceği ve : ~,50 de oldukça şiddetli iki yer 

Vali, Musevi vatandaşların yardımdan 
geri kalmadıklarını söylüyor 

(Yazısı 2 ncide) 

Buğday koruma kanunu kabul edildi 1
. yerlerine başkalarının ge_ e ı;arsmttsı olmuştur. 
Jeceğ{ hakkındaki haberle- : Amn yn köyliilcri zemintlklcro 

• rln katiyen asılsız olduğu. ! ycrle:;tiriliyor 

1 nu beyana Anadolu Ajansı 1 Amasya, 8 (A.A.) - FclA -

1 
mezundu_r·... 1 ketzcdelerin kar Ye soğuktan 

,---- - - · (Devamı 5 incide) '( Y a...."'tSı 6 incide' 

Amerika Alaskada üçlGü~;;i,;eş;~~~~ 

h •• •• k k yokluk! ava ussu oraca yın!:~!:teha~~!~ku~rr 
kömür madenimiz bulunuyor. 
Fazla olarak Anadoluda ıimcndi-• • d k • d ı • ı fer pzergah.ında bulunan yerler-

önüm uz e ı ağustos ayın a sıvı . ~Et~2E::~i.~~~E 

Pilotların mikdarı 40000 i buluyor 5~:~~~~E:~~ 
ve sefaletten utmıp çclnncsine 
benziyor. Vaşington, 8 (A.A..· - Sivil 

tayyare bUrosu;'"kongreye ver
miş olduğu senelik ilk rapo • 
'runda ıs.o senesi ağustos ayı 
nihayetinde sivil pilotlar mik
tarının 40.000 e baliğ olacağı· 
nr tahmin ,.e Amerikadaki tay
yare limanlarının inkişafını 
temin etmek için 125 milyon 
dolar tahsis edilmesini talep 
etmektedir. 

Raporda gecen seneye naza.. 
raıı yolcu ııakllyntmıu ylls-.ue 

54,9, emtia nakliyatının yUzde 1 lcşlk Amerika,A\'rupa ihtllUı· 
49,7 n post& nakliyatının yUz I nın şarka sirayeti haUnde her 
de 12,5 nfsbetinde artmış ol· ihtimnle lrnrşı koymak üzere 
duğu kaydedllmektcdir. I•'i1ipinin mUdnfnnsmı takviye 

etmek programının ikmalini 
tacil etmektedir. Bundnn baş. 
ka askeri malıafll, Alaskanın 
dn çok ml!stahkcnı bir knmp 
haline getirilmesine karar Ye. 
rilml ş oldu~ıınu sllylcmiştir. 

Nakliyattal\:i bu tcıayUd, 
yalnız mevcut bir çok tayyare 
limanlarının te\'siini değil, ye
ni bir takım tayyare limanları 
ihdasını zaruri kılmaktadır. 
Bu limanlar, aynı zamanda 
mim müdafaaya da hizmet e. 
deccktır. 

Alaskada. tıc ham Ussu ile 
hllyUk bir cl<'niz liss ll vilcude 
ız-ctirilıhcı;i ir. 'n J,o:ıt?'reden tah 

y:.ı;;hı~ton , s .(A.A.). - Dh· • sisııL tult.ıh edilccoklir, 

Şi.'l'lcn.d.ifer güzergahı olan yer
lerde 280 kömür madeni durup 
dururken bilmiyoruz, nedc:ı dola
yı ~imendifcrlerimizde yakılan 
kömürleri Zonguldaktan getirme. 
ğe ınecbı.:ı:iyet hasıl oluyor? Yine 
bilmiyoruz, nec'en dobyı bu ma
denler oldukll'rı yerlerde d•ırup 
dururl:en memleket dahilinch bir. 
çok vilayetlerimiz hayvar ~re
si yakarak kııını soğu!darın;ı mu
kavemet tmek zaruretinde kPlr-
yor?.. HASAN KUl'.i ::' 



~ -VAKiT 

l_ı ş_a_r_et_l_e~1 
Kol olan eteklik 

1 

1dcoç latala.rııım önünde bir 
<.tele yaktluak külleri bir kava. 
nOQ konmuı; kava.n02 küçük bir j 
~ defntdilmiıtir. Merasim 
esnaamda muzilm nusle.m rm.rımı 
çalım ıtır.'' 

Bu aaurlu Londra rady0&unun 
dünyaya anlattığı bir haberden 
bir parçadır. 1 

Tayyar vapuru 
Geliboluda karaya 

( &i~harri;likt~n ~~ · 
sindıren vakalar 

1

1 Yazan: Hikmet M~ 

DUN gece saat on bir 
rmda btr loku.....,-

l nunü katablıhk e.aıınıttl• 
l ~ a. sokoldwn. Beya.r. İskoç alayla.rınm önünde at~ 

atılan ne §cytandır: ne de bir düş 
mamiır. İıkoç askerlerinin giy. 
dikleri yil.n etekliktir. 

Yünden ta.zarruf maksadiylc 
yapılan bu hareket bauklanna 
henüz panfalon giymek itiyadını 
alışunnak, istemeyenleri eski bir 
itiyattan kurtanyor. Küçücük 
mezara gömülen bfr avu~ kül de· 
ğil, bir hatıra, bir an'anedir. Yüz 
sene evvel ya~ıyan hangi 1skoçya 
1ı bu hali tahattur «!chilirdi. 

Bir muharebe olacak, insanlar 
dcnizlerclc vuruşacaklar ve tsl:oç.. 
yalının bacaklarına geçird1~i ör 
me yUn kumaşta kıtlık çıkacak l 

İmkanı ye>k hunu dü~Cncmcz
di. 

Fakat m.eaclc bu kadar değil. 
lekoçyada. eteklikten pantalona 
geçif, sadece bfr tasarruf hikave. 
i de&ildir. Taaarruf burada bir 

vesiledir: hakikt ıebep değildir. 
Etekllkten pantalona geçen insan. 
ma:halU aynlıktı.n, mahalll huau· 
liyetten btkmıı. usanmıştır. Fa. 
kat an'ane de.nen zincir onu &tm. 
!.do H.m1lftJr. Bir tUrJU yalm~ ba· 
§ma blrakT:-.amtlrtarJır. 

1hti':ar ynpa.n bir 
ınakaracı mağazası 

Bir av mUddatla 
seddedıldi 

Yeni~tahıme arka.smda A~ir. 
efendi cadde!hde 28 numarada 
makcıra komisyoncus:ı Na.hma 
P:sahın ihtikfir yıptığı. ihfkf.rla 
m02dele komisyonuna ihbar e. 
dilmiş, Nabrra Pcsah komisyona 
çağır l.,rak maJOmatına mllracaat 
cdilmi§tir. 

f!ahma Pesa11 GJasr-ovadal.-i 
ırınk'U'a fabrikasm21 tel .yraf c;ekc
~ck fiyatla-a vapılan yüzde onun 
rammın az olduğunu. piyaaanzn 
"'aha l1i·d• en ııi•b·~ndc za:-... oru 
kaldırabileceğini bildirmit. fabri
'ra bunu., n ..... : .. ,. nm fô.""ntftrr. 

Nahma Pc~ komisyonda bun· 
lan itiraf eyledif .. "1•., i-!\ ... ka. 
rarnamesinin vcrdi~i salahiyete 
binaen mağazasının bir ay mlid. 
detlc ıeddine karar vcrllmi§tir. 
Ayrıca kendisi 1.al:kındal:i evrak 
currJmriyet ınilddeiumumiliğine 
vcrilf"':~tir. 

Scıd kar1'rt \'ilavetçe tndik o
lundu~undan mağaza dlin a~ 
kapatrlmııtır. 

bkoçyatı kendini dünyanın or. 
tasmda tek başım bir varlık te. 
lakki etmediği ~Undenberi kendi 
huauaiyetlerini Avrupa kütlesi İ· 
çinclc intibak ettlrmcğc çalıı:nal:. 
tadır. Taıarruf lhtiya.eı hareketi 
ıür'atJe:ıdirmittir. 

1•koçyalıntn etekliğini çıkanp Fora~etzedel~r ı·çı·n 
pantalon giymeli zihniyet bakt. -
mmd~ muhtelit tedrisat yap. Okullarda yardım i•leri 
ınaktan. yahut blcsleri kaldır- "$' 

maktan daha kolay olan bir hare. Okullarda zelı'.ele fellkeU do. 
ket değil"ir. lay:s:ıe ton!a~a.n iane te'erln.e 

Cimi ahJSk ~vaemı kaf umda bliyük bir hızla devam edilmek. 
halletmiş bir millet ic" • mesela tedir. Diln yeniden ilk ve orta 
bizler lçni, mektep binalarının az tedrisat mUessesclerinden yapı. 
olmaaı sebebi muhtelit tedrl&atın lan yardımlar na.kden 3827 lira 
clerhaJ tahkkuku için b!r vee.lle 25 ku.nıe ve aynen de 11,875 
oldu. Yani Avrupa memleketleri ua.rça eşys,'l bulmu~tqr. 
bizim muhtelit tedrint hak\nnda Yardım itine okullarda. devam 
verdiğimiı brara hayretle bak· edilmektedir,. 
makta ve bizim vardığımı: mer. Alman tayyaresi ilaç 
haleyi bir teklmüJ .rervesl addet. getirdi 
mektedir. 

B0 z lçtimzt tcldmül merhalesi· Alman Kızılhao teşktıMı ta. 
ni bina ısıkictm yoluyla fethet· rafından zelzele fel!ketzede • 
ti!·. lerlne yarCiım fçln c;öndcrlJcn 
Muh~fazakar. fokoçyada yün c. tıbbt cc:al:m im'\"f to.rnre1cr • 

teklik ar'.caMndan ~tnan ıutem den biri GU:ı ~~leden sonr=. Ye. 
~ı tek!millUn scs!<!fr. şllköre lnmfttlr. 1,6 ton tıb'.>l 

ecza. bulunan tayyare mcydan
SADRt ERTEM da Kızılay r ıtimesslllerı ve Al. 

Dr. Galip Hnklanm 
ölümünün yıldönümü 
Topkapı Fukr.raper;er Ha -

yır mnesseseslnl kuran Slnop 
sayJnvı rabmetU doktor Galip 
Hakkı UstUnlln cumartesi ı:U. 
nu vefatının ucuncu yIJdOnu. 
mudur. Bu acı yıldl>nuınu her 
sene Galip H&kkının mUesse • 
neafne kayrUı fakirlerden her 
bf rlne yek!ınu on ldJoyu goçen 
:muhtelif etns erzak vermek su. 
rctııe hatırlanmakta ve rlokto. 
ra. rahmet okunmaktadır. Bu 
sene de 250 fakir alleye on kn· 
leme rakın yiyecek dağıtıla • 
cak ve aynı gUn (cumartest 
ı,<;UnO) lktndt namazından son. 
ra merhumun taziz! ruhu lctn 
Topkapı camllnde mevlClt oku
nacaktır. 
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Kapanan klüoler 
Pol1a heyeUertm!zin tefU,t neUee • 

ade kumar oynatt.Jğ"I tahakkuk eden 
Rwı klQbtl De jokey klllbOıılln kap& • 

t!ldlgı l'Uf'm~ DUn. dJSer attı 
kltıp da zabrta tarafından kumar oy 
nattıgı tçtrı mU:terek bir tta.ra.rıa ka 
patıımı~tJ?. 

-> 
~ 
< 
1-

Sah f ÇaııambJ 
g 1'.'<t"'. !() ''- '<~n) 
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'ı9 Zllhdc ı SO l11l:adc ı 
~ı.sım 6~ Kasıııı ~ 

Va .ıut • • w ı .t tııı \ ttwlı l:.toıı, 

man sefflreU erkAnı tarafın .. 
dan tarşıl9.nmıştır. 

Dff;er tn.yyare de bugUn Ye. 
şflk6ye gelecektir. U~lar d,..r. 
hal Anadoluya gönderilecek. 
Ur. 

Ba!ık fı ·ıatları düştü 
ltalyanlar nakliyatı 

trenle yapmağa. başladı 
Balık fiyatları &On gUnleı\Je 

düş.nü~!:.ir, Bir çift torik 100 ku
ru;!an 6' k-.:ruşa i:ı:n;ştir. ltal· 
yanlar fula mal almaktadır. Ev. 
velce mUteımdiyen vapurla ıevki· 
yat yapılırken İtalyanlar şımdi 
trenle nakletmcğe başlamışlardır. 
Fakat bu §Ckil~eki nakliyat peüla· 
hya çıkmaktadır. 

-o--

Univeraitede talebe için 
bir lokanta açıldı 

Üniversite talebesinin yemek 
ihtiyarrnı hf1?1~ }. ve ucuz, te· 
miz gıda temin edebilmek makııa· 
diylc İstanbul Univenitcsl bir U. 
niversitc lokantası kurmuştur. 
Loanta dünden itibaren açılarak 
faaliyete b3şlamı~tır 

----o -
Polony:ıd~n ilt:ca eden 

mütchnssı:;lar 
Polonyada.,-ı ~ehrimb:e iltica e. 

den birç?k mliteh"'ssıs kimseler 
ret:"l'li dı.ıircl .. re mür.ttcaatfo i§ is· 
tcmcğ~ bqla.nu~lardır. Bu arada 
u~ım fşletrıecn UU'lttm mÜ\ Qrlil 
Yüne de rr.Urn~1'lar o1n 'Jtt•r. t. 
dare, nzi3 ·ti vek!lcte bildirmi§· 
tir. Lim n ic:1•nTI"'"' mlltchassıe 
otz.nlar iJ verilecektir. 1 

GOne$1n 
doturu 
otıe 
lktnd! 
Alqam 
Tatm 
ım..ıı 

T26 229 12.S 227 1 
Aksar'y yl')'undaki 

12 20 '1 23 u 21 7 23 
H '3 ; 41 14 46 9 -tr İGtimlak 
lS ısa ı2 oo ıs zm 12 oo Kosb ile Aksaray arasmd·ki 
ıs M ı as ıs as ı aT yol •n '7~rr~l·.;1'!1est i~n fctı-· \k 
ı n 12 42 8 19 12 411 muım•letd dC1o-:tm etmektedir. 

,_ _________ ...__...•}Şimdiye kadar 8 binanın mua.me· 
lcr.i tnnamlann:ıı:ıtır. 

' oturdu 1 is!anbuJluf arın 
teberruu 

1 hl~:tt&..a\.1ll keellm.li, 
1 J ftzlü. fJi giyinmiş ~e 

pfnl erf gıCll' gıcır yeni bit 
mr, l>tr k.ç ldş!nln karg' 
Jumhtt ed~rek bir san~ 

Tırhanın kurtarılma
sından ümit yok 

I .. imanımtzdan tskende.nına gi· 
derken Alanya civann<la tehlikelı 

ıurctte kayalara bindirilen Tır~ 
vapurunJan sonra Dcniıyollan ı. 

da.resinin Tayyar \ıapuru da lmro· 
za giderken dfuı geceyamındar 
sonra saat ikide Gelibolu civarın· 

da karaya oturmu~tur. 
Mehmet Ali kaptan idaresindt 

olan vapur dan sabah 9 da !ima 
nnnıı:dan tmroz:a hareket etmi~i 
Kaza ~Jibolu iskelesine y.ıkrn 

Çaktltıl: bir aahilde otmuıtur. 
Vapurun fırtına )1\iıfinden ka 

raya oturdulıJ wulmakt.adn 
Kaptan kendi kendisini kurtarmak 
için dan sabaha kadar ~. 
muvaffak o?mad:ılından limam· 
mn:dan i:ndat istemi~ir. Bunun 
Qzıerine ıemt kurtarma ~rketinin 
Saroı tahlisiye gemisi vaka ;erl· 
ne gttmi(Jr. Saa~et vap-.ıru yclcu· 
lan almak ilıere dün sabah Ctıt· 
boluya gönderilmi~tir. Saadet va· 
punı rclculan a'arak yerlerine 
götOrtc:ek. Tarrar da kurtarrldtk• 
tan sonra limanımıza getirilerek 
tamir edilecektir. 

T ırh:!nın kt:r!:mlmum
dan ümit yok 

Afanyanın 12 mu mese.fe· 
stnde kaya.Itklara oturan Ttr • 
ban vapnrunun nıtyetl gittik. 
oo tebllkeleşmektedlr. .Akde -
nizde hUkUm suren lodos fır • 
tması vapuru kayalara çarp • 
ti:I'}U:". 

3u :rU~l,,:ı t"~p-crun ~erte -
rılamıyecn~ı anlaşılmaktadır. 
Kurtarılsa blle yapılacak mas.. 

raf ve bllhassıı tamJr! tçtıı sar. 
rcdilecek p:ı.ra vapurun belki 
da kı)·metlni gote~ekttr. rrek • 
ne iki yerinden de m11him su _ 
rett.P. yıruinırş; anbarlar ve 
makine dairesi ııu dolınuştur. 
\Tapurun kurtarılmasına ça • 
lrşmak Uzere giden Alemdar 
tahlisiye g&mlalnin bugün va • 
ka yerine varmıt olması mub. 
temeldir. 

EtrUsk vapuru tarafından 
Tırhandan aktarma edilen yol. 
culardan İskenderun ve dt~er 
aşa#,ı hıkelolero gidecekler A
la o yay& çıkarılmJŞlardır. Et • 
rtıs:t vapuru dün bmtre var • 
auştır. Yann Jfmanımıza gele
cektir. 

Tırhan vapuru malOrn oldu. 
t-u Uzere Almanyada inşa edfl. 
mlf? ve geçen yıl lcinde memle
ketimize gelmişti. Vapur ı 
mllyon 200 bin liraya uıaıoı • 
muştur. Denlzyolları idaresi 
vapuru diğerleri g-ıbt sigorta 
ettirmemiş, yalnız kendi da • 
hlll sigortasını klfl &örmUt -
tur. 

!da.re her seııe blı\nçoıun • 
dan vapurun tutarına göre bir 
nlsbette btr para ayırarak bu. 
nu gemflertn bir sigorta prhnl 
olarak saklamaktadır. Fakiit 
ıeneludenbert toplanan para.. 
nın 1'•k6nu &ııQll.k 200 blp iira 
kadar bJr şeydir; v~ bir vapu. 
run kry.cııeUrıe blle musavt de. 
ftldlr. 

Diğer taraftan yaptJlrmız 
bir tl'\hktka.tta Dentıyollarına 
att df~er vapurların da, gene • 
ler?e blrtluniş s!gortA flcret!A • 
r!nf!' tnl\'U~et ft~atlArını ~ok 
gecUğt t~fn steort& edilmedik. 
lerlnt öğrendik. 

Bakırköy Bezezyan 
lisesi 18ğvedildi 

Bakırköy Bemyı.n Uaealnln lise ~mıııı murlt vekAJctinln eınrile 
~Unden ittba~ kapatılm1~rr. Ok•.ılun lliie lumımın JAfvedllmulnlıı 

6Cbebf EOn zamanlarda yapılan tdtfller neUceıl.ııde verilen menfi r&· 
porlardır. 

Raporlarda okul bQtçesinin dar oldu:U. öğretmen ma:l§l&nl\t mun
tazaman \-eremediği ve ada.re IJ!trinde barı yo!~tt:ılutlartn kaydedlldi
ti yazılma.)(tadır. 

VeWet bUtnn bu dununlan tetkikten &onra ok'.ılun lise kwcmm 
J&ğvcdUme21lne tarar vernrlştlr. 

llk ve orta kıamılar tedri:;ata devam edeceklerdir. 

Eği!msn kuisJarında çal:şac:!t· 
ların ssçımlerine bas:andı 

Eğit.m.cıı kursları bir nisandan ltl~en Ylne ınuhteli! vlliyetler
de faaUyete geçecektir. Bu mllıuıaebeUe kursların açılacaJı:lan vilA· 
yetler teeblt edJlrn11Ur. Buralara kaydedilecek tfltmenlerbı ~çim 
~e bqlnıunl§trr. lst.&nbulun muhtelif mtlllıabt b..mla.rmda da 
'0-50 eğitmen aeçileeekt!!'. Eğitme iller Ya.lova, Çatalca, Şile ve Eyüb 
kazalarmdan ayrılacaktır. latanbuJ tl:t tedr!nt mn!et~Ierlııdcn bira.. 
yınna heyeti teoekktU e~lftlr. Heyette mUf ettl.t Tevfik Gllrel. Ce. 
mal, Mehmet AU Pamir, Nureddil1 Blrlı bulunmaktadır. 

.Mu.'ıtelU' kazalarda &1,;1laealt kunla.ra !W.vcten bu yıl llatayda da 
bir kTll'B aı;tlaeaktrr. 

600000 lirayı 
buldu 

r Jli-.tinneıe ~•lıştıJtla,rılll 
1 

düm. 
.\dam düşmüş ve 

ıfan ha.tit bir kAn 
''Sarhoş" de<liler. 

J .l:J.er ;Jraf&d.an bir türlll 
1 ~tkı;rordo: 

- nu kadar içilir m'? 
İ!tanbullul3.rm nakdi yardmı ı ' - Herif yn~ma bakJll 

altı yüz bin liraya yaklaşmıştır. liUh ka.tayı çekiyor. ,J.~ 
Bundan bS.§ka eJ)ya. yardımı da - hıruuıur ne füu'dl •-
hayli yekflna. baliğ olmuştijr. - AlkoUk ••• 
Di..lı bir muha.rririmiı vali \"P. - Aman Allah ı;ö!tett1' 
belediye reisi doktor LCtfl I<ır. En kot"ktu_b"UIU ~Y t~te ~~ 
da.n ziyaret ederek Tsta.nbulun sokakta '1üşüp kepaze 01111'.. 
teberrularr ha.kkmda. maliım .. t - O lar~mcıa mT h•i' 
vermel~rinJ rica etmlto:.r • • L .. t.Al • - !Ur dokL<.ıra benzifOt· 
Kırdar demiştir ki: - l 'ok ca.um: bir Aı!JJl·"# 

btaııbulun ya.ptığı ~ a1'\ Tt - J~omhyoncu mn nedi'' 
filhakika her ~Un paı:c;a :p.:ı.rça - ı~cnebi gallba. 
yazyyoraunuz. toplu bır rakam sa.kah ne bl~lın kesilmiş! 
olarak ya?'d?mrn yek<.mur.t' n1cm , .. e lokal'lta sahfbf 
le.kete bild.trm~ za:na.m hen~ lhtJ;ran göuı görı.inmi;eeeı 
gelmemiştir: Çhnklı R"et'ıek ay • yere almak. ı..a~aba.lıf,11 dH 
nen ve gere« nakden ya.pılmak. mak, diU..•L.nuıı biı• weı;e.>' 
ta olan yardımlar da.ha devam llne gettnnekten kurt 
et"'ektedir. Bu itlb3.l"!a ~re dün gayredle. iiç &..'4~'t beş yıı 
a ş11.:n.a. kadar olan yek<uıu ve. telAşla koşuyu··· ta,sırel 
rebtiırım : . bulu'lufOrdu. 

Nakdi .yardım: ~ lıradrr nn nra.da golnk ;yllJlO 
ve bu nuktar bugün ~mamen gencin, blr arkada~mr ııol 
Aıık~da m~rkez mfih yardım dan çekerek, arkası füıtü 
ltomnesf e~rıne gönderilml§tlr. serilmiş ibti>·aı·a ooAnı. 
Avnca 100487 parca cşy;ı., fe. ~ l'to · · nı-
IAkeUedelere yarayacak müte • nwıu uz.attıemı a 0 • u.oı ... J.i.l 
nevvi eşyayı ihtiva eden 107 bal. u. Ağzmm bir k~sile 
ya, tS:S too kumaş, epeyce mik. uhı.1 ve muıatfer güldil· 
tarda t:l::bt ecza ve yine mUhim "' at"kadaşma: 

1 b•r vek<ın tutan e~ teberru - lifr bJk&;rembde .,c! 
oltmmu3tur. çob~Ur, dedi. ~h~el bJr nıd' 

Bunlar da ~rkez!n lüzum l'fo yal&n söJli)'ej·il.U; bll 
gösterdiği mahallere peyderpey zil Jş!ttı_'Ytm zaman m 
gönderilmektedir. BiltUn ekı.Ui. Ukten tlks!ndtm. Bir b 
yetlere merıeup vatandıtşla.r da razmak için bir ıztrrap be 
dfhil otduıhı }ıaT e fşt.a.Q.bul hal. metc, bir telAJcet , ·eya ji; 

~mrn felaketzedelere ~ım J~in tırsat bUmık kadar adi ııe 
~österdiği teh:ıllik umumtdir. tablllrdU 
Feli.ket ka.rırmıda Tiirk camia. tnsan, bô7lc bir ıeaad 
ITDlD hayn.nlrkla ka.rtıla.nacak bayatın bir cllve.ıünJ ıeai:Jit 
o'a.n bu frtisn.a.srz has..casiyetf, ra nakletmek Ucumı d 
tesanüdü a~ttiii '\"ahdet itti. bUe, mabadını böyle ... ..,, ... _ ... _ 
harla k&rfıJanac-.ak oe~e bil. Jka~ &ÇJ~A \'Urma.uıaJ.ıdlf' 
yilk VA r,nın.iyet verldclır. Xırmuı J'Ü.ZÜ ve mübe1 

- BUl pyiııı.!ar ve ~!knyet!r.r riicudlle. :.11 eonra hemen -1 
Muaelli vatandaşla.mı kısmen a. P., kAJ.kıverecekmlf ır.aa-ı' 
l~kasızhk!armı ifade etme~. nerjtk 'fe zavnlhlrktan 
dir? tlnran o thtiyan, benzi .O 
, - ~ayır. bu d:ıfru değildir. h.tkAye haı.lrgıl.nmdan ço1' 
.ctu!evı vata.ndaşlar;mız da vU.. :ıa az 1;..ı,t·anı merha.m6t. ~ 
~~ve i!tU<':ırLuı nl!betinde 't.en.. Jwu. A.apana dü~uş b 
d·hklerl:ııden al~ka ve hahışte yauın .k.u.lr"W bir &\" Jıat' 
bu yardıma koşmuşlar ve hie bir oo~siuue, fii"Sat koUıı-: , 
unsurdan geri ka.lınaınışlardır. ı~ş·cyle ,-L1:1.ldn ·a.n b!r s4Jl~ 
Bunu bu eekilde tasrih etmeyi • ; • 
vuıfe uJAkki ederim.,, 

NAKDI~E~:tU 
Kaz. .. l:wn dün a.kea,ma kıod&r 

r.ıfıfredat itlharile nakdi teber. 
rula.n 1$Övledtr: 

P.evoğlu 9143 lira 86 kuru§, 
Fatih 790 lira 54 kl•rutı. Eeykoz 
30G lira 50 kum~ E.-ninönil 13 
b=n 25 lira. Ka :hköv 1438 lira., 
K!l-rta.1 546 lira 36 kuruş, Besik. 
~ 56W lira. Sanyer 118 lira 
Ba.kmcöy 416 lira. Ada.:ar 1G1 
lira 40 kU?'l,l§, Dytlp 716 lira 14 
kuruş. ~i'e 661 tfra 80 kuntş, 
YR.lO''a 170 Ura.. Silivri 426 lira 
97 kuruş. 

EŞYA TEBERRULARI 
~ya teberrulan da eö:vledir: 
Kadıkoy 8665, Beykoz 22!77, 

13<-.. '1tt1\Ş t7710. s .. ı.. .... trxv 4~00. 
Üsküdar 10771, Sanyer 4232, 
lWlU. Evlln 2150. Bevo~lu 
15ö12, EminönU 9848 parça.dır. 
Emlnönündcn aYT?e.a 107 halya 
da. eşya teberru edllmt~tlr. l?il. 
tu., ,..,, f''""8'"'r t"""""""n ,._.,,.,.,,. 
mm~hl1trma ~vkolunm~tur. 

Ram Akııı~eml"!i rı1mnıa 2122 
lira. .Anıeri;.:an lfoIJeji namına 
731 Um, !stanhul kız Hoıe!f na. 
!"'ma da "30 Ura ve 580 nıı.rça 
~ kıztt"Vl\ yı\ttnJnur.tır. 

t~~cniz ve Karadenizde 
devam eoıyor 

f·r··~" • hUU 

X.-ırde~ •• •-.;r.up ~kdenf'*. 
( ço\i. ıidc.etli fırtına vardır. Va. 
j •r •ef~Tlcri ta:::wn~ ir.tiumm: 
1 'Y°->etm"ı;f:ir Karadenlzden pa· 
'ı tr gilnU gelecek Abu vapuru 

1"-.i !cabedf!n Er"'~ .a .... ~ 
y:rrn Ilır.r umıza gelccekle.;dır. 

Tahir 031Aloflu mU~sueıd de 
10 sandıkta 500 kilo Karyan ıh. 
lamuru tebemı eylemi§tir. 

Difier ta.nıftan ha.bt-r aldığımı. 
n ~öre w'i ve b-1.rth•e rel~f 
Ltltfi Kırdar · koneervatuvann 
b11 ~e vıT"A.erii biltUn konser. 
lerlrı huılatmm f~aketr.edelett 
tahsisine karar vermJ§t.fr. Kon 
~ıemı b!rn ... is! bayramdan eon. 
ra verilecektir. 

lbu~ü:ı. 1\·;d~nlzd~n puartm "';C. 

Jccck Etrll&k vapuru ~n. yine 
Akdeııiu!eıı K~~eıı cumarteai cel-

&vvelkf ~ Karadenize hare· 
ket eden ı.z,....;r- ,.•p··rs BofazdL., 
çıkaınamtı. geceyi Boğazda 'eçir. 
,.tl:.!:n S9Jl~OL a:t::>~ u.ı.Jı 1'ar&. 
denizo •Ç'bbi'miıtir. 

Bvla llh'aderlerln fikAyet.t 
Burıa Biraderler va.llye bfr 

tn~!dttp 7'&7!rak teJAket-u4e • 
ler tein 6000 lira verdtklerl 

ı halde blr cazcteıde kendileri .. 

,ıı. 
ntn 400 Ura verMlt •~•ı- 1JI 
dikler! ve bir kartkatUrl• tf 
ztı edildtklertndeıı tıPt' 
bulunmuııard.ır. 
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9erç~~e 
b '' ''•ıa s n: uat Derviş 

t, ~~air Necip Fazıl Kısa. 
rınr ~~elerdeki gündelik 

Çt\fc'• ( ;) ~ra;:a toplıyarak 
e neşre .1srnıyle bir kitap 

tünu gü~~ış. İçindeki fıkra. 
llğıncn he un.e .okumuş olma
~ırl.atını l~sını bir arada tet· 
ır haklcı; e .et.tiğim ve mu. 
5ı1t bir ka~kı fıkirlerimin da

ı~r bulduıyetle. ş~killenmesi 
·~Yındirdi ğ~~ .. ıçın bu, beni 

Us}e y ·.Buyuk bir haz ve 
um. cnıdcn o fıkraları o. 

'illa& etti v • 

kal-· ~ı her mevzuda c.:ıir . -.. ıının k . . r-
,)'etle İdd' endısın~ verdiği 
ıı; !ahgi ~alaı:ını çerçcvcle-
p . Yetıni teb .. 
. dc~:~tınckten e~~~şzc ve tht~:: 
• ı._~ fık e ıgı 

•ı.;ıyatın :a tabutunda" da 

1
).f,uharr;, ı. ıda~~ ettirebilmiş· 

•1'~cf Ya:ın fıkırlerini tahlile 
?ır. On ınu~ hacmi müsait 
1 .hat ,,,u~ !Çin tenkidimi u. 
tıc iati"" lstıkametl:rde yü
ttıı lllad "rurn. 

tat ... : di, hem • 
h -..ı.n Cdil ~an~vı saha-
·~r adım banıemış hır insa. 
1 
:. kctı'din· !ın~a ve her ve

: lliJccnın 1 açıga vuran bit. 
ııı " ez §ika 1 • • d' "lz:tld yet cnne, şaır 
i 1 labiriyl: ?.a :astlayoruz. 
Pk ~az:11 b" beyın satıcısı'' 
1 

ldar ~a ır öküz beyni sa. 
ıı~lduğunu ~ v.e şereften mah
t ). liaw dıa ediyor. (Say. 
~c erme: .h~kiki ve geniş 
ty tipine ıç~.n .. Pazarola Ha

c~Yor (S burunmekten me. 
turu ay{a 128) ve ni. 

ıı'Sit rr:.n~n ifadesini hiç 
ı· ltaYaıı mınde bulamıyan 

d 111-dtn ~ &an'atkar'' sadaka 
:Ylll.ııc ihtiolsa çok sevildiği· 
lçıfa Yacını da samimi. 

~u\SaYfa. "~maktan çekinmi· 
11 bir d 6). Maziye uzun 
ld~ hül'ltı 0 •tlukla hakikaten 
,,11tuın :i ",e acvgi ile bağ. 
· ~ lffı ccıp Fazılın beni 

c ndan h trtıni rn.a rum etmiye-
~da &öytlctı~ Şunu da ıöz a-

·-.~tlırı .Y~yı mki, bence Ne. 
gı~~ buı!iltayctleri aadcce hak 
la "U•lti.i111~!_ru,, bir aan'atki
ı 11nı 'lllt\ u"' unu değil, daha 
11 ela .an ve isteyen :bir 

' (~Yfa ~~ıilerini ta§ımakta. 
d~ıp ~aı 

1
• 132, 152 ve ilah ..• ) 

tıtnYa. ara
1 l&tırabının ''içinde. 

d ıı•• <S:lltodaki tezattan doğ
ı..~tcey Yfa 32) söylemekle 
~ı(a.ti c kadar yakın düştü. 
~t tı ter zannımca tamamen 
hı 11 bu ırrncktedir. 
t~' ~unla aan'atkarın ıs

lc ~leme . ~ ~e maddeten tat. 
t~ ~ıının sübjektif ıc-

ltf ltı: ca tahlile gayret e-
t1t1c .. 

lııl\ " lir Ve tec .. . . • tr .rtti . . casus ıçtımaı 
. t tc lfhrıp büyütt•• ... h.ııd· 1\ ıı~ tcısu . . ugu , ı. 

1 ~ullıi k slerırnız harici ale-
di Olduğu h:rpleksinin bir par
}':tltrj ta d~ . f':lecip Fazıl, 
t (İlklar1~·= ıçın beyninde. 
İl Sa}'fa 5 oturtmağa çalışı

t krııa ) ve hadiselere ob
ıı "er~. ;a aykırı bir istika. 
Y<lıır g • onları kend"ı · t - · d lllağ ıs e gı-

tı12ı~lci d~ ~~.yere çalı;ı}'or: 
d hi'- şu_nuyorum öylevse 
~ı., lltnctın · • 
· '\l iır e ınaran şair, 
~ncyst'Yor~m ve düşünüyo· 

\işij ta ~k &cvılmcğc ve meşhur 
liiı?t"· tın vardır, zehabına 

1\ ~tarar 
el~ lı ol ll'lda~ sevilmek, hal. 

I ıı b ha11q ~ hır sanatkar için 
.llıUıil·ğlı <>~duayatrna ~er bakım. 

de ı.ı.niin da. gu, yanı onun tc
y11 Olan le ı~i bir hareket ha. 
r11;flıın a:.rınc karıştığı, halk 

ıcı .,, anelerintle mevcut ar c ya .... 
lk1 Ultsckl r:Ya? kuvvetleri 

. ,,n lltıra ere ınkıpf ettirdiği 
ı he İnltrla P:arının, sevinçleri~ 

lahiı·Cıtirnsed· ~:ının tradisyonla
l~ı ır. l<ıS:gı zaman mümkün 
t~ c.rocul cc sanatkar bizzat 
il· it bir u, halkın inkişahnm 

tıı ~~trnhlahsulü olduliu za. 
"<lh' en "k k "" 4bj. ı ltonu yu se. zervesin. 

rııı lır. Gc .§sa: acsıne bir akis 
ııt.. 1<4n ok nış halk kütleleri ta
~'~ bu .. ~r ve sevilir halk ,"tik• T'lrtta • ' 
ıııdc ı realist .rı temın edebilen 
~eh· ~endi h bır sanatkarın ese. 
:Ya 1 lır. l<c ar~tını ve varlığım 
li il :Yollar n-dını sanatkara bağ-
tı,~bulti ~c 'kapılar bulabilir. 
ıııı lı ~.· ıtemli taarruz ve 
iıı ~ &Oyı~~~n taraftan oldu
>'ti a~ıl, YurJ halde, d~.tum Ne. 

~Ilı. ~1 hız:1ilnd~ll'lUzdakı ınkişa!ın 
·~dir na tem rrnaktan vazgeç. 
~tlt' hatta Po tutmaktan bile a
•: "ı, ._adar onu gözden kay be 

~illan ondan uzak kahyo; 
~~ ı t~rkcJÜl~~rd.~muzda taaf
~ du!Uyo ı~ı... end1ştslnc 

"c ink~;!i(Sayfa 9). "Bütün 
,DJ'lar bu ''bir ki•i"' 

Vamı 6 ıncıda) 
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Ren geyikleri, buzdan kulübeleri, alh ay süren gecelerile 1 Dolmabahçe 
stadyumu 

Laponya nasıl bir Dünkü gazetelerde şöyle bir 
havadiıı vardı: 

''Dolmabahçe stadyumuna -tİt 
proje tasdik edilmiştir. Bu pa·o· 
jeye göre ıtad 28 bin kişi alacak4 
tır. Ankara stadyumundan yüzde 
50 büvüktür. 75 metre genişliğin. 
cleki futbol s"hım 105 · 70 eb'n
dın.ladır. 400 metrelik koşu riıli 
bulunıtcal<t 'f', Bütün hafif atletik 
oyıı"' lrr irin t .. fr•at ve tc~!<=lat 
vardır. Birinci ve ikind tribü.-lcr 
'<""'"lı ..ıır. Bu tribünlerin altında 
12X20 büyiiklüğü.,c'e ji111nastik 
s11lonl?ı.rı bun'ara ait hir;hirinden 
ayn duş' ve soyunma yerleri bu
lunacaktır.'' 

rnenılekettir? 
Almanyada 

Sovyetlerin F inlere 
galabesi arzu 

edılivor 

1 
Günün hadiseleri, dünyanın 

biitün milletlerini Lapon.ya ile 
alakadar etmeğe başlamı~tı: 
bütün gözler harita Ü7.erine e. 
ğilmiş, herkes Llponyayı anla. 
m:ı~a ~alışıyor. Binaenaleyh bu 
alakad~n istifade ederek Ren 
ı:;-eyiklcri, b11zdan kulübeleri, al. 
tı ay süren geceleri ile tanınan 
bu memleket hakkın.da biraz i7.a • 
hat vermeği faydalı bulduk. 

larında kerestecilik asri bir sa. 
nat halini almış, mükemel ke. 
reste fabrikaları kurulmuştur. 

68 inci arz derecesine çıkınca. 
ya kadar biitün Llponyada in. 
san fııaliveti e-özc çarpar. Bu 
noktadan· itibaren arazi bo~alır. 

!Jtokholm, R (.A.,\.) - SYen· 
ka Dagbladct gazetcf'lnin ner
lin muhabiri :\lolotofun llib _ 
bentropla görüşmek 1.lzC'rc 
Berline gelmesi hiç muhtemel 
olnıadığını fakat onun yerine 
Potemkiııin ~öndC'rilmesi im • 
kfın dahilinde bulunduğunu 
yazıyor. 

Aynı muhabir Almnn mnt -
buatında intişar l'dl'n ve iskan. 
dinav memleketlerine a~ır ih
tarları muhtevi olnn makale -
!er etraCında mUtalfı.a ytlrUte -
rck Almanyanın, halk tarafın
dan FinlAncllya clıwa~ına kar. 
şı gösterilen sempatiye rı-ığ -
men Rusların PinlAndiyaya 
galebe çalması arzusunu lJes -
Jedi~lni kaydetmektedir. Şi • 
maideki harp SO\·yetler Blrll -
ğlnin esasen cok bozuk olan 
nakliyat işlC'rinin intizamını 
bUsbUtun ihllll etmiş olduğu 
için So,·yetlerln Almanlara 
sattıkları malların nakll,rC'si 
bu yUzden hissedilecek derece
de mutaıarrJr olacaktır. 

Garp ce~hesinde 
taaljyet yo~< ! 

ı•ariııı, 8 A.,A.) -.- Havas A. 
jansı askeri vazly~t hakkında 
şu malümau Y<?riyor: 

tHavanın fenalığı dolayısilc 
kara ve hava faallyctlC'ri ol -
mamıştır. Tayyare harek:Uı 

bir Alman tayyaresini Fransa. 
nm şark mmtakası u~erindc 
uçmasından ibaret kalmıştır. 

Küçük Vosgeslcr ~arliiıı<le -
ki ağaçlıklı mıntakada iki Al -
man keşi! kolu Fransız ileri 
mevz.ilerl yakınınn kadaı.r so -
kulmuşlar ve lrnl~ylıkla pUs • 
k U rt lllm Uş 1 errll ı-. 

Umumi SC'\"kukeyş vaziyeti 
hakımrndaıı. Kllııstaııs göllin -
den Şimal Denizine kadar ya
yılan Alınan menllerlnde hiç 
bir de·~işiklik kaydedilmemiş. 
tir. 

Jyl haber nlan Fransız as -
kert mahfillerinde söylendiği
ne göre, hudutlar boyunca dl. 
zllmlş olan Alman kıtnları 
teknik bakımından ı;ok kısa 
bir zu.mn zarfında harekete 
geçebileceklerdir. 

---o---
Kahire Üniversitesinde , 

J\ah1rf", il (A.A.) - E~yptl_ 
en gazetesi, Kahire Univı>rsi -
lesinde hir TUrkçe kUrsUsll
nlln tesis edildlitini ynzıyor. 

I<eza bir mUddettcnberi Unl _ 
\"ersltecle iranca da tedris edil. 
mektcdir. 

Aylardanberi ilk defa. 
mnzot geldi 

Uzun zamandan beri dün ilk de
fa ohrak memleketimize mühim 
miktarda mazot r.elmi,tir. 

İtalyan bandıralı Av.onya vapu. 
riyle ~elen bu mazotların miktarı 
7 ,5 milyon kiloc!ur. 

Laoonya, buzlu şimal df'nizin. 
den Botni körfezine kadar <lcvam 
eden ve Sovyet Rusya ile hveç 
hudutları arasında bulunun Fin. 
landıvaya ait olan toprak r~r~ 
~asının i~midir. Helsinki hükfı. 
meli bu mıntal:ayı harp başlan. 
~ıcma kadar cir vi~ayet hal:n. 
de idar~ etmekte idi. Vilayet 
merkezi Rovaniemi ~chridir. 

Yalmz bu boş topraklarda bile 
buz. denizine kadar giden l 00 
~dlometrC'!ik murı.taum bir yol 
\"Rrd,r. Finlandiyanm miitebes -
sim manzar:ısını görmek Ü?..erc 
vazın seyyahlar bu güzel yola a. 
km ederler<l i. 

Du volun nihavet noktalarına 
Joğ. u ~e:rrar meskun yerlere rast 
gelinir. Senenin vasati hararet 
d"'!'"~e2i - l1 ol:rn bu toprak 
rıır<'asındq. Golfc;trim su c,..reya. 
nile ısınan Petsamo gibi mütc. 
kamil bir liman vardır. 

Vasıtasızlık itibarile medeni 
merkezlere çok uzak sayılabile. 
cek bu mıntakanın asayişi sulh 
zamanlarında çok mükemmeldi, 

ı..anonya eenilince çoğumuz 
ynlnız Uoonların. Ren geyikle. 
rinin. beyaı. avıların ya~adığı 
bir kutup narc;ası tahayyül ede. 
riz. Il!risi bize bu mıntakada 
yüksele bir medeniyet bulundu. 
ğunu söylerse şaşırıp kalırız. 
Halbuki bu bir hakikattir. 

Laponyanın merkez.i olan no. 
vaniemi kutup dairesi dPnilen 
buzlar ikliminin 6 kilometre cc •. 
nubıında 13,690 nüfuslu bir şe. 
birdir. Burası şirin bir kasaba. 
dır. Bütün istirahat vMıtalarırıJ 

1 

buzlu yollarda yaz ve kış oto. 
mobilli polisler dolac:ırdı. Tel. 
graf ve telefon şehirleri \'e ka. 
sabalan biribirir.c r.ok yaklaş • 

ihtiva eden ahşap evleri Kemi 
ve Unaski ırmaklarına hakim 
bir tepeciğin yamaçları üzerin. 
de sıra!anmıştır. Şehir evlerin. 
de elektrik. radyo eksik değil. 
dir. Ekserisi kaloriforle 1sıtıhr 
ve banyo salonlarını havidir. 
Halbuki bugün ıa.ooo nüfuslu 
Fransız kasabalarının hemen 
hepsinde bu çeşit medeni vasıta. 
lar yqktur. 

r...:monya· .vilayeti l1 kazayı 
i ltiva ed"r. Bu kazaların mer. 
"kczl~fr nüfusu ı.ooo 1ıew9000 L' 
rasmda değişen çok şirin· kasa.. 
bacıklardır. Bütün bu kasabalar 
\•ilayet merkezine telefonla bağ. 
lıdı~ . 

Uoonya 100,000 kilometre 
murabbaı büvüklüğlinde bir 
memlekettir. Bu vilayetin 45 
bini bulan nüfusundan ancak 
2,500 ü Llpondur. !Kilometre 
murabb~ başına 0,5-nilfua isa. 
bet eder. Burası kilometre ba. 
şına. 110 nüfus isabet eden Bel. 
çika ile mukaye.e edildiği va. 
kit ~öze bomboş bir qiyar gibi 
görünür. 

Fakat buralıtn bmami1e va. 
.şanmıyan bir muhit zannetmek 
hatalı olur. Laponyada Rusyada 
olduğu gibi bm:. çölleri \'/')l.tur · 
mükemmel yollarla biribirin~ 
bağlanmış nüfusu az çok müte. 
kasif mamureler \'ardır. Bu yol. 
ların kenı:ı.r1 a~nda ~iftlik1ere bi. 
le rast.gelinir. Fa '•at burada 
çiftlik sahinleri ekin ekml"z!er, 
orman yetiştirir ve .kereste ııa. 
tarlar. Lloonyanm cenup taraf. 

tınnıştır. 

Bu küçük ka~abal:ırdaki diik. 
kinl?..rda hatırını1.a her gelen 
§<!Y bulunur, fotoğraf makine. 
niz icin film alabilirsini?.. Oto -
mobılinizi tamir etirmek \'C han. 
~i fabrikanın olursa yedek ak. 
samını bulmak daima kabildir. 
SmoJ~;ninizi. b:ılo is!rnrpininizi 
terediitsüz tenive kundnrarı"a 
ısmarlaymız. Diktikleri Plbise, 
yaptıkları kundura Avrupanın 
h<'rhanrri bir ııehrinde yaptıra . 
cağınızdan daha kaba. ve daha 
kııruslu olamaz.hır. Ge<'e Rova 
niami'deki otelini?.den tele'nr 
edcrl'k içerisi ısıtılmış bir oto. 
mobil ısmarlamak ve bununl~ 
~U'I kutup yol.u Ü7~r;.inçle buzlu 
mehtabı ~evrooe ed~ yol alarak 
kutun denizi ı:sıhilinoe Petl'lamo. 
daki turing- klübe ~itmek :-\i~. 
ten Montekarloya gitmekten da. 
ha zor değildir. 

Yalnız. bütün bunlar ı..apon. 
vanTJı malıa lli manz-ırasını kay. 
bettinnemiştir. Finaenq le··h 
Llponyaya meselA. Ren g-eviği 
görmek üzere g-e!en A vrunah 
seyyahın arzusu da tahakkuk e. 
der. Bugün b:itün Laponyada 
serbest olarak dolaşan 200,000 
~evik vardır. Bu hayvanlar ku. 
laklarında mensup oldukları 
<;iftliı{in işaretini ta5ırlar. 

Bura<la Mn bir nokta,•t da L 
şaret edelim: Laponya yazın ve 
kışın ısıklarmın Büvüsü, ~ölle
.. inin YC ormanlarının esrarlı 
vahkşeti. kutbun Altı ll"l'lc ı;e. 
cekri ale··'eyen f'İmal kıyılan -
nın sihirli manza.,.a.•ı ilf' I...anon. 
ya bir harika mc .. 1lekettir. Rııra 
va bir defa uğra ran. e~er biraz 
şair ruhlu bir acamsa bu ~va. 
hatinin hatırasını ömrünün son 
anına kadar unutmıycaktır. 

Rıhtım lıamalları 
16 bin lira tutan 

verilmesini 
hisselerinin 

istiyorlar 
Rıhtım hamalları yeniden H

manlar işlctmCtSi umum mlidür. 
lüğüne müracut etmiş:er .. sene. 
lerdenberi biriken 16 bın lıra ka
dar araba parası hisselerinin bir 
an evvel verilmesini istemişler
dir. 

Hamallar işsiz olc!ul:larını ve 

bilhassa kış mcv!imi dolayısiyle 
fena vaziyette ka1 dıklarını söyle
mişlerdir. 

Liman işlctme~i vaziyeti ikinci 
defa. nlarak vekalete yazmıştır. 
Vck·letten emir gelir gclmc:ı: 
bankada bulunan paralar hamal
lara dağıtrbcaktır. 

................... -.................... ·-·····-··········-···· .... ··········-.... . Kısaca: ··-··-----! 
: 
i . . • Felaketzede çocukları barındıracak boş 

yerlerimiz nerededir? 

Jdanov 
SfALINiN 

gözün dan 
düşmüş 

Stokholm, 8 (A .• \.) - Stall· 
nin itimadını kazanmış olan 
ve Huı-;ya prensi lAkabı ile a
nılan Jdanorun gözden düş. 

mesi keyfiyetinin :!\losko\'ada 
tceyyUd ettiğini Stokholmda 
çıkan Tidningen isimli fs,·ec 
gazetesi yazmaktadır. }<~ilhak\· 

ka JdanO\· halk komiserleri 
meclisine iştirak etmemiştir. 
Mezkur gazete, Sovyet maka -
matımn FinU\ncliyada nıuzaf • 
feri.ret kazanılncağmı 21 ktl -
nunuevrel tarihinden C\"Ycl 
çok gll\'erıdiklerl \'C z&f P.r şen
liklNini hnzırlamak Uzere ko. 
miteler t"şkil edildiğini ilAYC 
eylemektedir. 

Yeni Polonya devleti 
kurulacak 

Aın~terdnm, H (A.ı\.) - AL 
manyaya tAbi bir Polonya dev
leti ihdaE:ı Bcrllnde yeniden 
mcvzubahs olmaktadır. Holan
da Nieln·s Van Denılag gazetl". 
sinin Berllnden haber aldığına 
gürt', Alman hUk6metl Bohem 
ya \'e Moravyaya benzer bir 
ncYi himaye idaresi tesisine 
çnltŞHH\ktadır. 

Ayrıca haber verilditllne gö
re, Almanya. nusya ile olan ti
cnrl mllbadelel<?rinl artırmak 
iı:in elinden geleni yapmıyıı. ca. 
lışmnktadır. 

Bu maksatla Polonyadan 
geçerek Sovyetler Birliğine 
Romanya ve ~loYakyaya. git -
mek Uzne alelA<'elt> clemiryol
ları inşa edilmektedir. 

Mükemmf'l ! .. Cinlerin cirid oy. 
nryacağı bir saha yapılıyor de
mek!... 

Lükscmburg Dükalığın· 
dan gelen telgraf 

ı\nkarn, H (A.A.) - Bllytik 
Millet Meclisinin bugUn Refet 
Canıtezin riyasetinde yaııtı.:;ı 
toplantıda müzakereye başln • 
nırken Lli ksem burg bUyUk c111. 
kalıı!-1 mebusnn meclisi reisliği 
tarafrnc1an gönderilen aşağı • 
dakf telgraf alkışlar arasında 
okunmuştur. 

Ankara BUyUk :Millet McclL 
sl H.elsllğlne, 

.Anadoludakl bUytik musibet 
dolayısilc memleketiniz tize -
rinc çöken mateme l..Ukscm • 
burg parlAmentosu blltun kal .. 
bile iştirak ederek Tllrk mille· 
ti ile felAkctzedc halka. derin 
hissiyatım Ye samimi teessUr • 
!erini izhar eyler. 

Meclis bu tclı:-rafa riyaset 
dh·anı tarafından ceYap ,·eril. 
me bahsini taBvip ederek rnz
namcdekl maddelerin muza • 
kncslnc J;"cçmlştir. 

Almanyada idamlar 
çoğaldı 

Born, 8 (A.A.) - Gazette 
dP. FrankCott Almanyada şlm • 
di her gilıı tathi.k edilmekte o. 
lan idam cezaları için husust 
bir stıtun açmıştır. Bu gltzcte, 
bu ı:;abah şarkt Prusyada bir 
çi rtıiktc cfeııd!ı:;inin ahırım 
yaktığı için mahküm edilen 
bir hizmetçi kadının idam e • 
dildiğini yar.maktadır. Bu ayın 
5 inci Ye 6 ıncı günleri biri Ta. 
tant hlyanet diğerleri aal cU. 
rUmlerden dolayı 9 kişi idam 
edilmiştir. 

Görüp düşündükçe 

1 

Bir cevap 
A7.i7.lrn P«"yami Sara, 
ı•azar günkü "Cumhuriyet" tle benim it.;in yazdılnUZI 

hayret \ 'C teesı;;ürle Kfü-.lüm. na.hanızdan bahseden bir maka.. 
lemde, rahmetlinin ~an<hğım hir heytini de zikretml~tlm. Me. 
ğcr bu beyit, hahanızın dt•Kllmiş ele, amcanı:ı.mnıı:;;. .Edebiyat 
\ 'C maarif namına tashih etmişsiniz. Teşckkiir e<lerim. 

Kiiltiirlii in"anlar arasında, iş buraıla. kalır • .I<'akat siz, bu. 
mı ilmi bir fi\cta sekllne sokmak. istemi~ iniz. Anwanı:ı.ın bir 
''heyt'' ini habnnı;.a atretmek, nihayet hir hafıza yanılması. 
clır. Çünkü bu mısralarda zamanı, muh ti çcrçcn•lcycn, ilmi 
te~hlslere ,·eslka teı:;kil etlen Hsani, bedi. bir hususiyet yoktur. 
)lunu bir ilim felAketi haline sokmak, nsd ağlanacak bir tA. 
ela olnınz mı? 

Siz, uzak, yakın hiç hir miinasehct yokken, tuttunuz bir 
hafıza dnl~mlı~mı, maarife, kitaba., mualllmfl saldırma için 
fıNı•t hllclini7.. Amt·anıza alt b«:>ytln babanıza atfını ilmi bir 
dnayet Jtihl ortaya attınu.. Si:r.in naza.nnuda ilim bu d,emek 
olacak, ki 

beytini : 

"Bir yara acılmış gibi lcylin cesedinde'' 
"Kan fışkırıyor semti scmavata. turuzan .... 

''Bin yara acılmış gibi ilmin cesedinde 
Kan fışkırıyor semti semayata filruzan" 

şekline koymuşsunuz. 
nu tadil .karşısında, emin olunuz gerçek bir acı durdum. 

.\ma kendim için <14."itl, sizin için. 

~!'l:ı~ele mıntakasmdan getirilen yavruları ~ ra1< Kızıltoprakta 49 uncu ilk mektep dı:ıhilin. 1 
tellere yerleştirdiklerjni işitiyoruz. H ilbuld dc!d 120 klşılik kamp k·smını g~sterebiliriz. 

Maa.rtre, kitaba, muallime ders ,·ermek ciit·ctinlzdcn Ö· 
tiirii artık: ı:a~mıyonmı. Çiinkii ı;;h;, ilmi "ces0<l" halimle gijr. 
ınekten de çck.inmlyorımnuz. J)ikkRt cdJn azizim, bu ilim Je4 
şile, karaların tabuttan farkı lrnlmıyac·ak. }'oksa. bu <"f"SM, 
'"izin iildiirtliiğiinüz ilnıln t•eıaftz<'sl mi"! Allah heni işte bu tür
lii yanlışlardan konumn .• J>ahası ,·ar, siz, bununla da Jmlnn
yor, "<'~f"<l" tl<'n Kiiklere kanlar da rışkırtıyorsunuz. Ce.sc<l '\'O 

rıı~kıran kan ... Xa.<ıtl birleşir bunlar c·nnım'! .•• J\lııv;RlıifR)ft, kn. 
<:ama~a yer kalma."ın fli)'<', h~rnf'n "Ci)'ll)'<'yinı, ki hiz Türkler, 
"cesoo" 1 cenu:c yerin<lo kulhtnırız. "C<'scdi morga kaldırıl· 
mıştır ... ". "Şişli tuğla harnıanlanndR hir ces0<l bulunmuş. 
tur .. .'' ırihi. };ının olun n8 ilim tiliir, ne clı- (ilfülen kan tışkınr. 
l,.akat hf"n, hunu da ct-hllnb:f' dC'~ll. dlkkRtı;b:llldnlzc T<'riy-0. 
rum. \"alnız ilminlzt", ırrRnnu7.a hirnz dR ahlakınıza yaraştı· 
rnrnadıj;'cmı şer, ı:;u ''hücum" a ,.e ile ı;;nydıiimı7. hahane<lir. 
Hem kalhlnb:fle hana kıt~ı ı;;iikrn11 hor,·u duyduf:ıınıızn SÖf. 
Jiiyor, ht"m bu ~ükran hi~i'iinl, rırsllt 1tii7.f'tlc~·C'n hlr bu,:ak g;lhl 
lnıllanıyol'!iiunıız. l•marım, ki hn ı;ıttırlRrı okıı<lııktan ,.onrn, 
düştiikfinüz t;ııkunın derinllii'lnl a-itriir \'e "St-nC'r Jledi" in 
t~M·üziimlen dolayı ilim namına ar dilemek hiiyiiklüi'iinii 

mekteplerin yaz mevsiminde kamp olarak kul. Yatağı. yorganı her türlü levazımı hazır olan ı 

I
! landıklan tesisat btitiin kış mevsimi için boş bu yerlerden, şöyle bir zamanda muvnlı::katen , 
: durmaktadır. Bunların her b'ri bir çok yavru olsun istifade etmeli değil miJtz? Alakadar. i 
t .!':.1!..<l!.k..~!':.~!;!:'~~l!..~! .. ~?telidir. Misal ola. larm bu mevzuu tetkik etlf'rini dileriz. i ...... __ ............ ·-·····-········-············· .. ··-·····--·-··········· ...... --..-.. Jı!Üst«"rir5lnlz. Jlakkı Siiha GEZGİN 
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tsrarh haç~ Sü· 
t~ytn~n halkası 

5eyah.::.tlcr - -:"".c:':.-:ı1uk
hr ve kazalar ... 

Fi~er sevahat hattı bir musta. 
tille ruhayet buluyorsa mevzuun 
sey.ılıatıerı smwmda bir çok leh. 
lıliltelerle kat'§ılaşacağma fa.kat 
bu tehlikelerin hepsinden kaza.. 
sır., beI~ız çıkacağma hükmet. 
mek lazımdır. Çünkü malCim ol. 
duğu il.7.cre mustatil koruyucu 
bır i.5Uettir. 
Eğer bu hat (seyahat hattı) 1 

bir adacıkla nihayet buluyon;a 
bu takdirde S<!Yahatin ~ ma... 
nuile rou\•affakıyetsizlikle ni. 
hayet bulacağına karuı.at getir. 
tnelidit. (P..esim 21. numara 5). 

Hayat hattmdnn a}nlan 6e}'a
hat hatlt Ay te>peclipni kateder 
\""yahut bu tepeciğe fazlnsile 
\"8.klaşı~ hattm işaret ettiği 
~yah~t sırasında mevruun ha. 
ya.tmm tehlikeye girebileceğine 
lıüko:netmek 15..z:mıdır. Anca.k bu 
hattm !tlhayetinde çatallanması 
veyahut bit' yuvarlak!& nihayet 
bulmagı Jduındrr. 
Şu tarihlerde doğan insant.r 

ıı:ın su Uzerindeki seyahatler 
riıı.ımn tehlike tq1dl ederler: 

1) 21 'ha~ran ilt- 21 temmuz 
:ırası. 

2) 21 tcşrmıevvel ile 21 teşri. 
nısaıü arası. 

3} 21 f;Ubat!a 21 mart ansı. 
~dald tarihler aramnda 

dtinyaya gelmiş kimseler için 
demlryohrvla. yapılım seyahat • 
leroe ba.:Iarm:ı. kani. gelmesi 
mn:htcmeldir. iBıı tarihler an _ 
tın'da dofta.nlar kara yolu \'C de. 
mll')·oıu :ile yaptıkları eeya.hat 
'erda kazalara maruz katabilir : 
ler· 

l) 21 nisanla 21 mayıs arası. 
· 2) 21 afru.st.osla 21 eylfıl arası. 

3) 21 kô.ntmUC\"\"Clll" 21 kfuıu.. 
nusani arası. 

Aşaffıc1nki tarihler arasında 
dilnyaya J:!'elmiş kimseler ya.pa. 
mklal'r &'vahatler sıra5mda frr. 
tına, :yıldırnn, sel ~bi !eli.ket 
ve kazalara maruz kalabilirler: 

l) 21 mayısla 21 haziran ara.. 
eı. 

2) 21 t"yliıllc 21 teşrinievvel 
arası. 

3) 21 ki.nusa.ni ile 21 şubat a. 
)'Ur. 

KAZALAR 
~lar umumfyet itibarile 

7.Uhal tepeciğinden doiur> ha. 
't t. haU.ı ü.r.erloo inen Çizgilerle 
f~llı olurlar. ene.ün 2l numa. 
ra 6). &,~ bu hatlar a vııı za.. 
manda kafa hattına dokunur 
lana. bu takdirde bac:m da k~ 
tehlikealııe maruz kalmnQ muh 
t~eldir. (Resim 21, numara. 7)-

.Ap.ğıya. doğru inen ha~ 
yulranda kalm iken qağ1n in.. 
dikçe inoel.mekt.e olanlardır. 
Adacık - Daire - Nokta • 

Kafes 
El üzerinde (ve bilhassa haL 

Jar Ur.erinde) görlllecek adacık_ 
lar hiç bir zaman iyi bir işaret 
ıieğilcllrler. Bu adacıklar hangi 
ha.ttm Teya tepeciğin üzerinde 
bulunurlarsa. o tepeciğin veya 
b&ttm vaitlerini sıfıra indiril'. 
!er. 

Ad&c:Jk, hayat hattı iizerinde 
bulmıursa. zıa!iyet vey& ha&a
Jrfa del!let ~- (Resim 22 mı. 
l1W'& 1). 

Kafa çlr.gUi üz.erinde bulun.. 
ınaar, beynin zayıf olduğuna ve. 
Y'& aldt hutalıkJara. fpret eder. 
CRtt:.o 22, nmnara 2). 

Kah> çl~ :Uz:erinde bulunan 
bir :ı.da.cık, kalbin zayıf olduğu.. 
ntı meydana. koyar. Bilhıı.saa. bu 
adacık Gllneo tepecliH üz.er.ine 
te&adilf ediyorsa. bu hususta. da.: 
h& katı bir hUküm vermek rnüm. 
ldindilr. (Resim 22, numara 3). 

.Adacık: aıukaıılderat çizgiai 
buhmuraa bu da m.evzuıın büyük 
rmddt kayıplara. ıığrayaaimı 
ve ~tbl nnniaca.ğmı göt. 
terir. fRetllm 22. numara. 4). 

( /)aJı,l!J ~T) 

ı Holandadan 
kaçırılan 

l 
ı 

Bir bs ık ingilizler 
Almanyada kar ış•klık çıkarmakla itham ediliyor tJi k 8yesi 

Güzel bir kantL"luc .... ı;cJ gecesi ı Yok ağabey. dedi,~ 
iôi. Havı: lodoo 1cli. oolutfar m:ak· da on1an .. Yoksa iki Müniht:c Hitlcrin nutuk söylq., 

cliği bir birahanecic .... ukubula., in. 
filak dolay:aiylc Atmanlann iki 
Jngilizi tevkif ettikleri maliımdur. 
Almanlar suikastı bu iki İngili
zin tertip ettikl~ri . id;a .. mda idi. 
ler, Paris ... Suar gazetesine Ams. , 
tcrdamdan biJdirildiGinc göre Al. 
man makam1an i ld ingitizin suı.

1 kastla h iç bir al5ka1ım o1:n:ıdığını 
teslim ctm.ic:lerdir. 

Wda idi. mı olur. Al. git ... 
Her güzel 1cıi gecesini Köprü. - Şimdi vermiyecelc 

de g~irmeyi ~verim. Saat on &em t.. 

Ş!mdi btt iki ingiliz hakkında 
1 

ileri sürülen itham şudur. 1 
Atmanyamn muhalif mahfiUe

riylc beraber olarak Almanyada 1 
kan§lkhklar '1k;ırmağa ve &&bo. : 
taj yapmağa teşcbbüı... j 

Mal(un olduğu üzere bu iki 1n
i!i1İz: Holandadaıı esrarengiz bir 1 
ekildc kaçırılmışlardı. 1 

---..cı-

ec 
ahi ocağında 

üsabakaları 
Müsabakalann ikincisi çok 

zevkli ve verimli oldu 

biri ge!:jyortlu. Artık gelip giden 
lerin ardı kesilmitti. Bazan &ar· 
botl.ann kirlettiği ydlarda cöJge 
gibi insanlar bir av düJünürcesine 

, yürüyorludı. 
Deniz: tararında xarpit limba. 

larını yalaruı balıkçıların mütc· 
madiycn lüfer. torik yakalarkcr. 
küfrettlkleri i~itiliyordu. 

Bir isk~Jedm aşağıya indim. 
Bu alc~m balık çok çıkıyor olma· 
tı ki ı;andallar insanlarla doluy 

1 

du. San:lahn birinden bir KS be
ni Cj•fınr gibi sealendi: 

- Efendi, dendi gel, ver yir
mi beş kunı§ da sen de balık tat ı 

O tarafa doğru vUrüdüm. 
lstanbuldaki binicilik çalış. l oldular. Bu ikinci atlayış müaa. - Olta var mı? 

Alman çocuklarına malnrı '\'C mfisnbakalnrı şimdiye bakasına fimdiye kadar sivillere - Hem de nuıl, bak ... 

- Numatayı btralc,... 
ıe!tse:Un lii:mr etme. S'r; 
yor ulan .. Sana söylUY0 

nim aUyor be .. 

Odl.ln is'kelesine Y.eflp 
Kürekleri iskeleye da)' ti 
tün hı:r.iyle itti. Ta uz,} 
dırga haliyle yatan •. 
omdan ge,crken isıniD' 

•' ğum "Medarı mai§et~ 
bahdsinin yanında sa ~ 
du b:r cık'\J'a nrdr. tur 
yerek balıkru>neve do~fll 
ğır giden sandaJJarııı ~ 
tddr. 

H 1. • .. .. d d .... 1' a ·c:n ,, .. t,~., .. u 
tatlr bir sabah ba~tıyord11 

Iı;~ .. J:!J)bukı butlin .sporla~ gıb: nhşmadtğmnz kala.balık bir bi _ yarıaı da on ÜÇ bt beygir kı~ 1-------~ 
neler okutuluyor? kadar daima .a~k manejı::c yapı: 1 mahsus müsabakalarda görmeye Yarıat kmnaj>, yanıı miaina. 

in~ilizc.e Deyli Skeç gazetesi b~~ıhgın de tcr:kkı C'dc-bılme. nid kafilesi i§tirak etmi§ti: 9 kocamıaıı bir olta ç.ı;kardt. Zoka 1 K ta 1 r 
Alman çocuklarına yeni bir tarih si ıçın sık sık musa'>akalara m. binici müsaha.kalara. girmekte simmyahtı. ap ~ ar a. :-J, 
kitabı vcrilliğ:ni yazmaktadır. zum olduğunu göz önUnde tutan . . • _ - Biru civan bulunur mu? ı terfıler gcrı 1'P' 
Gazete bu kitaptan bazı &Ual v-c Sipahi Ocağı kapalt manejde ıdı: B?Jl}ar<la.n .7 81 ~m &:.lla. §unu padatalun- • 
OCTaplan §öyle hüti:.a «Jiyor: müsabakalar tcrtibir..i düşUn. rı :le ıştı~~k edıy~rdu_. Sipalu 0 4 

- Ha civa yok, bak!.- He zi. Almanyad.o gemileri. 
Sual: Bugünkü Avrupada en mUştUr. Ayda bir vapılması ka. cagınm boyle '7 bınicıye atlaya. yam 'TU. Zoka parla.ma:;a d.:ı clur, yliıün::en gelemeıruJets ~ 

fena adam, siı:i şekerleme yemek- rarlaştırılan bu mf•sabali:ala!'In bilen hayvan verebı1mesi bir mU- canavar aç.. Ne bulsa aalduıyor. le kaptanlar e~aflm~a ~" 
ten mahrum eden ve geceleri 50_ ikh!cisi cum"rtesİ ak~am.ı ocnJ1m ''e.ffakıyettir. Bu mfurab:ıkayı i. Görür o_ Onda ne gö.& vardu'; to. pılması hrarla~ıı terfı 
ka"klann karanlıkta bırak1lmasına kapalı manejinde icra.edıldı. ~ ki binici hatasız bitimi. Bay rilıc dcrıi!en canavar da bilinmez Jeı- ~eri kcı.lmmır. Yatıı~ 
sebep olan kimdir? çen ayın ilk cumartesi akşamı Kan oca~ Filiz ismindeki a.b n?-. Sen salla Jıele bir a;ağtya na yatından Almaır} a~ 

Cevap: Çcmberlayn. vap~an mü~b~ka.13: . lir nevi ile birinci, Bay Koen -0eağın Do. oa.uL. men Yapuruna nakle 
tccrıı.be :ı:ınhıyetihde ıcii, gece c. ğan ismindeki atı ile ikinci ıol. Oltayı af&ğıya ..:Jladtm. Koca· Kaptan b-J ~c-:ni:ı tıltf 

Sual: Çcmbcrlayn Almanyaya lektrık zıyal_an :altında pek hoş dular. At.mı hilyük bir maharet- man olta ttikendif;i halde hala dL gelmemesi ile Aksu~ 
neden taarrnz etti ve bizi ;stcme. ~e--yen ~ rnü~~NıY..a.ıorm mııvaf. le se\•keden Bayan Şmit 'Ü'"üncü bi bulamamıftmı. Belki oltarun yin diilecektir. 
diğimiz bu harl>c mçin sürükle- fakıy!l~ı neticelerı, h.~r .nv tek. oldu. Bundan ---'~ 1..:-=' ipleri kifi idi. F.abt dibi bula. 
eli? rarı ıçm cesaret Ye umıt ·ver • m.wnuu u.wlf .ço. caJr gibi c:leiildi- Zaman uman bi-

Cevap: Çünkü zengin mcmlc. mişt.ir. Cumartesi ak~a.mı 'vapı- cuklanı. ~' ~ak dresaj ribirine karıımıı kocaır.an bir dü. 1 
lretimiri 'IMkanıyor ve Fülırcri· lan ikinci müsabake.lar Sipahi harelmile.nni 'büyfik bır dı»atle ğüm de auya bırakıyordum. :ro.sı& mlldür'lerln~eıı __, 
mizd~ lrorku•o:-. Ocahnm bımd:ı nd:adar h1'lkll vapan biniciler henftz 9 yqmd& Ka s--.. edi -:ı. Httsnll Ataba tor-_ 

" oldu.ihınu s:rösterdi... Bu müsa • idiler. Kendi au Marat ile Atıf - ç ...... ..., YOt' t-.u~ ym ogıu 
---0- 'Mahmut?.. lerlmlzden 1hsan Atabll!Ja 

b~an!1 bir hususiyeti de ocak Aksel birinci. Sipahi Oea<:mm Ben .oltayı dibe :salarken -0 is- den.lzcllcdmiz.den Hayoat_..,, 
Hitler boğazından bınıcı!erme mahsus olmnsı ve Sarden ismindeki atı ile Georg minin Jılah.mut olduğunu, 5inc· Jczı Muazzez Denlzln cvlt.P" 

muztarip ~ b~.~in en. esaslı b!r kıs_ ikiDci .oldular, atla ii&Wnde kay. malarda kapıcthk etti'ğini,rgcccle. leı1 Orduevmde btlytlk bU..,. 
bı bınncıl & en cr 1 'b'r \u~ balan bu JcUçUkler~Jiılclllk bll. ri bum balığa çıktr~. birkaç 1nızttnuıaa yep~mıŞW. c;rır. 

İngilizce Deyli MC}'I gazetesi- m_m.:n '{J~!!')Hrf'a~ndır. A;rı:ıca gileri sayesinde xoca hayva.nla.. para aldığım söylemi::ı;ti. •onsuz saadetler tementı1 
ne Amıtcrdamdaıı biliirildiğine kü~uk çocuklara mahsus brruş - ra istedikleri hare.ketleri ne g:U.. 
göre Hitlc.r rahat••ı:dır.. n--ılaı·ı le.rın ayrılması hem zevk ve ne. ı.el yan~._... 1 _...:ıı. n::...a::... _ - 1Çi!.ti 60, 70 ediyor .. 

- .uaı; §evermekte, hem de istikbal iç.in l.."&U.Joruuuı. IKUWleu.ve - fyı para M;Jı.-m:t-. • 
Nazi liderinin boğaz kanaerindcn bir c:ok şeylervaadetnıektedir. son musab!.~a ~ ~~ebelerme Oltaya biT car:ıanr yaprJ!!'!l;tı. · 
muztarip oJ:luğunu, bazıları <la İlk bini!; ı:imdi"e ka.ıtpr recınıi mahsus draJ bınışı ıdı. Buraya Kanımın ibiıdenbire l:aııma çıkt:ı
rahatsıı:lığın hafif ve ehemmiyet. müsabakalara. mahsus atlayıştı. t:::~ 12 binici ~!'Ü ~ preeaj &ını, }calbimin 1mh hızh attıeını 
siz olduğunu llÖylüyorlar. Bu mrkur acemi atJar için bir gıbı pa~an terbiyesme :aut Dh... duydum. Garip bir &nrho~luk vu-

ifin iç yüzünü bilenler pek aı:- hayli mUhimdi. Bilhassa par'Jmr me~li. bir mUsabe:kaya 12 tale • cudumu kaplamııı.tı. Ben her ba. 
dır. Bununla beraber Hitlerin · • d .,_ besım sokmaya muvaff·-,_ ,.... " 
mai,,.....:- ır>-..ı1:_ .. _ ..._~ Lt:-;c;;" ızm e CO.I\. güç Ktvrmı1ar ı.·ardI. • - 01

-· ibk tutuıta bu Jıeyecam duyarım. 
"..,u.. ... DQ~ =ı -.ıu•-- Hen"z flk M;ıeo:ıb:ıkal.,r"'t 'VS'nan ocak takdire ]Ayıkta. 

'bmcr miitdıasısı cmç doktoru- iki ırenç hıtyva.n biıı.icilerin.in Bu milsabakada kendi .atı Asıldık.. Balıfımı kenara koy
nun memur oJduğu bilinmekte. bütün Kavrctlerinc rağmen de _ Taylan ne Sok . ....ı;.,....1 bir ,,,; .. ;.. dum. Daha oltamı yarıya inoinne· 
dir. tmü Kral Brandt olan bu rece alamadılar, Fakat bu hal b...__. UU1o&9 miftiın. Koca hayvan bir asılı§ 
dcktor Hitlere seyahatlerinde de ne binicileri ne de gene; hayvan- ~östereıı Bayan Kuinke birinci. aaıl:lı, elimden mi:si.-ıayı on ku. 
refakat etmektedir. Bitler sık &ile l ld • Bay Rasin nil'!el kendi atı Kre.. ı-- L. • ••• a·· s da b w an YI mmırlt, :rıitcld"Tl i'kirrı atura ne ikinci ve Bay Ha .. ~ ~ -pıp götör u. onun ag. 
!U cümleyj tekrar ediyor: atlnYt'} müsaba.kasma da. giren ,... ladı:ıı. 

- Bcni.-n artrk )'apyacak a"- aynı atlstrla .avm biniciler ş;izel Bener Sipahi Ocağmm Za4"er i&.. Birkaç aaat 'içiıt3e dört ~ift ba· 
c.ak on 6cnem kaldı!" bir parkur çıkarma.ya muvaffak ~~de~i ab ile il~cU oldular. hk tutmuıtum. Yani selciz tar.el. ______________ ,_;. __ ....:, __ __: _ _:_:_..:_:_ Bınncı olan olan Tavlanm tam _Satayım sana bun!~n Mah. 1 

~ 
dizginde gidişi ve blı'lnei11 De d diın 

tl~Jfj ~1\'~~)11 ı antantı çok müke:meldi. llrincl rn~ ~t.. io ,__ Yercyim. 
~ ~}"Jlt1jj 9 - 1 .. 940 Salı 1 gelen Bay RMin Birael lir.erin.. _Papel. 'd~ 

1 de durmak icap eder: Henüz _Vallahi idare etmez. 
oek f.!~ olan bu binici memle. _ Sana değil. bana idare et· 

l~,30 ~ '\"f.I memlek~t. aact. 
111.)"!ln, 1%,!:I Ajau 'Ye me~to!i ha. 
betleri, 12,ISO TtıTk mllztf1; Çalanlar. 
C~et Kozım, R~t F.rerf.', Rqen 
Kam, :tı:zett1n Ökte. l - Okuyan: 
8emuh&t. ÖZdl"lUlell, N~cml Rlu .Ah..91:. 
kan. 18;!0 • H Jıruzfk: Kan~ık 1uı!it 
mllzlk (PJ.), 18 Profnun. Ye mern • 
1eekt ıra.at "1""· lt!,5 Mllı.ik: Caz _ 
band (P!.), 1!,fO Konu§!XIA: (Ziraat 
aatf), lt!,fi~ ~ ııaat, 19,10 mcm 
leket R&t ayan ajsıı.a TC mcteorolo:Ji 
haberleri, 19,80 Türk mttziği: KJ&sfk 
program, Ankimı. radyo8U kUme l!ICS 
TC aaz heyeti, tdaro edm: Mcwt Cc. 
lllil, 20,15 Konll§Dla (İktmat aaaU), 
Z0,30 Tt1rk mtlzilf: KIU'J§ık program, 
Opera gecul. So1121t: 8em1h& Cenap 
Be.rıuıoy '(&Jpıano Dramatik). Or_ 
keııtra: 'Rad)'o Orke.trallL Şef: Huan 
Ferit AlJıar. 22,1'5 ldemJekd aat •. 
)'&Ti, ajena haberleri, ziraat, eaııam. 
t.aımıit. b.mbf)'O, nukut 'borııaaı {fl
:yat), 2%,3' ım.tıı:: Opera ıarnJan 
(Pl.), 28,25 _ 28,!0 Tarmlrl -progTtı.m 
-vc ka~. 

ketiminn en t.a.nmmıı atçı aile.. mez .. Sen aJıcısın. yaba ı 
ırı:un: Putınııac.ı7a:ı "'' ~ıwı ınırkttJ ]erinden birine mensuptur. h _ _ Yok val~i. fazla param 
Çl'.Hı::.~~~;~:!™" .;.r1t:.c~uı. mirli Evliyaz.ade Refik Beyin k 

ISTANBllL 

At.AK : !lru<I••• •••·-·Aı ve ". )r•·-wı •~a-U. tonmlJdUT T>ft-l•Q kendi &tı T:',.e )'O ... 
t - --- .. WM .. ~ • J.\4Q J.M - - Peki w"n. '"ll Tft_,_ "eksen·ı. 111 ,ı.ı.ıı Cılunu 11okalı: ... Hllc.ıım (Tilrllçe) t ·ı bu • • ......_ 0 

Tl!BAN: Puıumacı;aıı .. e lllU'elı&a.ı 'Toı~ı. a ura ı e parlak ikincı1iği ka. Ama sandal n.:ıırasını vermem. 
l'nnlz lfln ?ılmrlt& T9 Iİl5 DIQIW'&ll zanmakla beraber a Ua r-!na~Qm. vnı a ay. - Venne ağabey. ne olacak; 

lltJ..t.L: Gann~r1n ıı:uuıı n <ıtnt tı:1P1&r. Dl akşam atlayı •· -!..-'--la .u<r.ım~n: ca-.. u. , .• Ha.cıım 1 mus-.u~ rı. ben senin ı;ayende üç papci kıvı 
<Tllrıı:etı .na da iştirk etti. böyle hem aL bu balıkt BE ı l rmm an ... 

Ş K TA Ş ~~'lşa. ''.e hem de dresaja aynı nen oltaları toptamııtr.n. 
ımu J': Taıuın ~ır: (Tllrkce> ı.ouı H&r41 gu.nde gırmenin binici ve at için _ Seni götür.eyim, dedi, nere. 
sr.s: ~!!!:m:: ne k.'"1ar zor ve mühim olduğu. de oturuvorsun? 
oc21:Lı BJJdınn..,.tottr. :n1:1 biitün biniciler pek i)i tak. _ Kasımpatada. 

K A n r K n Y dır ederler. Ücüncü olan Bay _ Gidelim öyleyse .. Seni iske-
l!IRc .. n'·!'ı vatan ıı:urtaraıı an!aıı. Hayri Bener de aynı suretle at. leve bır-.ıı-nm. 

c.l"FA: o,,., rr.'>rl ... ~~ t'nlrırce> Ja 1 ..:1- ...... 

tJ ~ R tl D A R vış ara !1.1<1. girerek muvaffakr. · Kaaımpq& iskelesinin ken-ann-
n,u.ı:: l.rukoııotorıun mUlh'~ macuat&n. 

BAKIRKOY 
Mtt.TfTAnr: l!Ofll)ı ca• 
ftı\Klıtı Bll4trmemıuır. --o---
ALEMDAR sinemasında 

Hücum 
Çıkmaz Sokak 

Ş.ElllR TIYA'ntO U 
J>N'm kımıı : 

Akpm 20.SO da 
Jl'Ayat Bir JUtJı1.elrr 

ycUi netice almıftır. Ocnğrn daki odun iflkelcsine yanattı~ımız 
fahd binicilik hocası tanınmış 7 

" 
binicimiz Bayan :lleliı.hat .Abe. ıaman etrafına l>Hındı. Gözleri 
lin enerjik nerll'eti a!tmcla ça _ timşek Jİmff!k parlıyordu. Etraf. 
hşan ve müsabab.lı:rda ivi ne.. ta 'kimı~ler yokt\l. 
ticeler alan bütün binicileri teb. - Ulan bana bak züppe, dedi, 
rike layık görür ve ai.leUerinin a;ıa ııad1~1dın defol ... Yoksa yer· 
her gün biraz daha nrtmasm •ın suıtalıyı •.• 
diler.iz. 

1 I Ve bu sırada cebinden bir siv· 
ri, parlak brçalc çıkardı. 

önce ko~uı gıöi.yapttm. 
Mektep voleybol - Etme yahu, dedim, jki balık 

maçları için ~m ~ öld~eteklin? I 

Gaıeted~ tıkon butiifl 
rP~lmJt>rtn hukuku rrı11 AllO~·:;;- TA Hl}"ı "' 

\yhk 
3 •)"ilk 
u •.)ilk 
1 yıllık 

&/l'tllll'kd ~ 
t4·i111ı~ 

U.3 
21m 
47ö 
000 

ı:JI 

~ 
.~" ,,, 

hırtlt't.ll"n H.ılkun uı• 
•\ ıJı. uhı:ı liı.ru,. (lo~ulıl~ 
hırJıl!ınt" 1r•r1111\rn ,rrl 
\'rlmı~ hr...-r ı. ıını .. :rıırr 11 ~ 

Alıonl' kıl\clını tıııı111 

hırı \'t' tı• l •zr ·ıı urr rtırr~, 
rııırıts111111 oo .. ıa ~ .... ~11 ,ı 
\'CJIJama ot•retını ıd;ıre s;t 
rıua: ıflır. 

'Jı•k!t.rn!" ~1' P.Jff' 
ndf' t•.ı:t.ı":"·• nboS" ~ 
~dttJ; d~tt~me ar 

2:\ k•ıMı..,htf' flf 
'' · '" rcR1<~'f1,f. ,_ 

ril"Rrr'I ll:'ınl~rının cıırtl~, 
fırı 'ımriıın 'tıh:ırı•n ,11111 'tJ.. 
nnda Hl: le ':ı\·fn111rt1111 . ruı: rlörtfrinrD <m\'fıırfll ,.;#. 
"'~ Gt'Onriitf P 2: t>lrl tır' 
ı.,,.,,lı \":ını kP•ml'rl' ~ • 

Rb'.\·fik. ~otc t1Pvıım1t ,-rt 
l"Ptlkll tilin •Prı nll'rf" •, 1 

•ntf• ... nınl••r ,,u n•ftr p,-cff"' p'l1 

mı antım se.tuı 40 ~ 
nt.-aı1 Ma'li .. ~tt.e 0 10' 

n 0("0k fUntıır tJ 
nır defa lll lkt ""''~~ 4' 

delasJ ff5. ı-Uirl delac;t 're' 
drfac;ı 10n lrnnış!ıır ,, 
ılAn •f'rt'nleT'ın tıır <Jrf"iı•~ 
voıtır. 1Hh1 ~tın ırf'<'I'" sı•' 
raııa c;atırlan be$ """' 
<arı PıJillr. 

Vakıf hl'm co':nıtfıfl fl,.ıt' 
ltPnrh itlnrf' Vf'rtnrl~. t1'~ 
kara cadcteslnıle Orh1111 

ntnCfa KEM.\T.Ermtr-J~,. ~ 
fllln lll\rnsu f'livlP il ' 
nrf .. ,. , n,;r,..,,," ,,,, .. ,,,,,,. 

Sinema ve tiyatrotar 
8~1'00LtJ 

ib'J':&: eetJo& JCul•• lllebtor "lllw'la .,.. 
ııell CTllrl<-.ce>. HALK OPEBEn 

Bu a.k§a.m 9 dl!. 
Rahmet Efendi 

1 

Bırdcnbire sesı yavaşladı. 

Kız Mektepleri Voleybol Uk 

hcyutindetı: • Ak.BŞ~M s A R Av s~~ne:' 
10-1-1940 çaT§alDba. günü • 6 .A"' ...... 

Ml'!l.cJil l'.Orla l1lffttlJr: Ot!M• 
......,.l'r'l'ıuatı: 

Dt:ı:n: o' l.tJllU lılb'tldllla. 
TA1L"11'ıf: 'l'&ı parçgt <Tllrlı 1'1!Tn1) 
1.AL&ı fıtıı!nl ıaabel 
\ LUl:I 8tlittrme"'11fll 
fl'XAJITA: IC&rar s-ı .,. Caııarulu ~ 
A ı "tA7.Aa: ao.cııar ı;.ıb'or 
...... l!!tlldlMDftll!Jrt!r. 
....... ~ &4&91 .. z.aın. ...,..,, 
IAUı Co ~ cımıdu ııan. ladl,. 

('rlrll'1!) 'l'9 Ka4ııı:U ııaltUdL 

Tıl\lfı ~ ~-.. 'W'!! mftt 
"lllllfı •- ,._.,..,,.. w .,. aaame ~. 

Aynca Zozo Dalnuıs 

tanıtmdan prkılar . 
--o--

KADDlOYUND.E Sl)Rr;Yl'A 
@ıNEMASINDA 

1/1/NO aalı gün. alı:şanu aa t %1 
do 807.tJN IUM81 

yapılacak voleybol maçtan: MUNlR NUREDDI .. , 
Saha konıiserl Y~ Esfendi. JW 

yaro~Iu. Boğaziçi lisesi - Kız 
muallim M. saat 15, hakem N. ve ARKADAŞLARI -~ 
Moran, ?st. F·z li~i - İstiklll BOUtn bn1atı :mehele ıelAlrf>h:ederl mnataatllae olarak ' 

lisesi saat 15.30, J;ı.akem N. Mo. E r .. y Cı k K o n s e ... / 
ran, Omılrca. lisesi - Si~l Te. ...,. 
rakki lif!e!i "M t 16, ha~Pm N. ~ ,. A 9' A 'l' ..tnemur ~lt'lrlnd-. ,...tttmttırtalb"· 

Moran. Jl"IJMIN M-'7&-10f);150 ····-~,... 



~~~ ·zt g r.·ı = 1 rlus-va ile ·ııalyfj 
- 0 z ere ve .r ransa arasında ger~inıı:< 
.l/ardımı artırıqor 

rng1Re-reae 
Sansar direktörii 1 

istifa etli 1 
Beyı 

BQıvük ~omanı 

Sinek 
'l~ 8 (A.A.) _ 
til o•ııırıa gô Habe1 Jran nAZU'brnun 

(BU§ tarafı 1 i~) 
Nachrlchtcn eantciiıdn \"ugoe.. 
lav menabinien al:!ığı ~Oır.ab 
göre Venodik 1tonuımalannda 
Mıı.car ve Yugos'av d"'VJ"'t adam 
lan arasında bir mUllnt yapıl. 
maat esas itföarlylc tekarriir et• 
miştir. · 

Lond~ 8 (A.A.) - Sangftr 
bürosu ciliektörii Vis Amiratv 
Jsburne•uıı ls~fuuu v rd~ı 
resmen btldfrllmektedtr. Vh. 
Amiral Usbome. Amlrallıtta 
teerftbeal ve lsUdadlyle dabL 
kabUI telif bir vaziteye tayin 
edllecetklr. 

........................... _. ......... 61 
tere htı re, Fransa; ve tn f 1~, d 1 

'elıtıe fel 'kOnıet.ıert Anatlon C ıucelze C ere yardımı 
~ Cllnd d.i..etlne karır evvel 
ro11 trı:rtll4 oıcıı.ıtı .. , ı 6 mu 
lll1ttıtı ı~Iı tra.llgı ile ve 25 bh 

1 r llf!bet~ıı:u bu eeter genf\ 
aştıtnıııı ~e artrrmağı karar . 
~h:eı6 f ~tdtr. Bu muavene• 
tılanıa.ra. e lkettnden m uztarJJ 
Bııtetıı6 eşya ve levuım tevz 
l4.•.ebQ1&Pılacaktır. 

4Jtk t!l J"&pJlo.n Jardımlar 
lllaıntn~ ~ (A.A.) - Verlleı 
toıotltıle naıaran Ha.leh kon 
~lr tarcı lltnuza telAketzedelert 
tii~·J •1>1 olmak üzere Hahil 
\telııııe~ruıdan All Baki v< 
~rı ıoo ~111 ?.lnyesaer tarafın 
· t ta ebeden Medfha Dl · 
l!ragı t:ba.frndan 35 Surlyı 

Lihr erru edllmışttr. 
hat& .. c:artarl.ft.ı.n lrııarr masla . 
ta•ct Cd 1 Uaric1ye Vc-.tı.ul z 
larartnd erek Mısır hUkQmet. 
herr11 an tcJAkctzedelere te 
~ı ll!'a~~lltn•ş olan 10 !56 lnt 

nı tediye eylemtştle. 
Uaku Ueknpto 

töra I>ten €taen haberlerE 
1 •ora d t~ k "a a bir yarJım ko. 
l-.. .. -tıruınıuştur. 
.\-;~.uı gelen paralar 

tedeı;;'"' 8 (A.A.) - Fetlket 
~1litınu 1Ch1 Londra btıyUk el 

1hı:1~ 6 
l.>a.21 ztwat tardrndan 

\! t~l>e:' Oio.n Hı lı.gilu lira 
~ııu ru, B. M. Meclisi vr 
A.h~nth1&rdıın komitesi reis 
t~llde nUk nenda. nauıına 

.. 11hntştlr 
~"-il~ • 
'd-tt a, 8 (A.A.) - Lond • 
~ll~01 bUdlriıd.ı:,uıe nu~ran 
~ltıı lcı tl feU.ketzc.delerlne yar 

Anlrara., 8 ( A.A.) - Tıaln-atı· 
dan bildirildiline "öre, neı:at"et. 
ter zrasmda Anadolu felU:eucdc:· 
ler!nc yardnn için iane topJanma. 

• V3 bıl!1ııtnmıl$ ve ilk o!arı.k başve· 
kil ilf" v .. -t-'eT t. .. -·~. c""'QY ,, 
nn ve saray erW.nı biner riya' 
teo•rrll C'''"'mfct .... nfr. 

Dün lstanbula 190 
felaketzede geldi 

D'ln ö<!;te"~n l"""U'a -!t 1'5 35 te 
Erıineandan 190 feI~etzedeyi ha· 
mil W. tmı gelm;~ttr. 

Trenin yoku' .. n içindıa aırr ra 
rals 1l·ıta· .. ·~'!\11!W1dan hiç kimc:t"" 
nin hastaneye gitmesi ne lüzum ha· 
sıl lmamı~tır. 

Felrot~..zedt1er H~-· .. ı>,,atıa ~· 
nnda bir müddet istirahat etmişler 
kendilerine çorba çay ve yemd 
verilnli§tir. 

Tren istasyorı:ı vardığı wada 
b:rçok hazin manzaralara da rast· 
rciinmişti· 

En inca!ldan ak-':a'halarmt bek· 
!iven kal2b?"~ bir kfl•ta yok•·'a 
rtn arasına ka"!=mıc: kimic:i ismi'~ 
kimisi de e1Jmndtki tt"imlm go~ 
tererek: "Bunlan t::ııuvor trt'~''" 
nuz? ya,tyorlar mı? diye sormu~ 
tardır_ 

Maalesef ekserisinin aldıf! tt 
vap kara haberden ibaret olduğt: 
içın bu awklı sahneler vaıi}-et; 

büibütün haunle.§tirmıştir. 
it ~o n Loydln rtyasetfndf: 
~?!t~te toecktnı etmiştir. 
1 t\.\~ils!Qmo.nlan arasmda FeTlltet~...,.,a1er eşl>ala., ~,.,_ 
~ fe14 a.. 8 (A.A.) - Ana.do· lmcaya kadar ft:tasyonda ka'mışla· 
~ı~ lt lttt.zedelertne yardım f. btmlaman f ctanbu1'1a yeri olanla· 
'O~ı tn&onda teşekkül eden 
~itte.,. roısı Ahmet lbrablm, aynlmı, ~tm;t. d•~lm <it ara 
1!~ h~lnhur tuanu'12e gönder. ba vapurile Saraybumuna geç;ri 
~cııa,.., ~ t.eıcrafta fellkett.en terek. Sir~deki asker! misafir· 
ı~ d urn-ıa mustumanlan • hane~ g5türO'mü,!mir. 

1arı1111"1'1n teestttrlerlnl ve ara. Kendilerine oturacak yer gas 
~'lıı a lr.ue cemi tçln blr ko 
~llıt ~ş:.ıı edl!mlş buland\l- t.erilin~ ltadat ~ra(Ja kalacak 
~·~--..._~~-ıa_rdır~·--_.. ____ ...... ._ ____ __ 

~elaketzedeler 
.hastahane: erine 

~l'tlrı ( 8!'.f ftJrafı 'I ~) 

vilayet 
yatırlldı 

~ lıı3'. i.elerıne bu«Uo <le de· 
llt ,~•tU,nıış, Hcımfire köıün · 
'~ler ~eıce kısuıen hara" olıı.n 
~le :en on lklıl lıkAna kabl. 
~tt 'l'l~tlrtlerek tıc yUz rtrmı 
ha~ fusu bu evlere ve mu • 

t~~~11lıl de halkın yaruımııt 
h,

1
• ~tan ıtıwınaikltıre )tır • 

~l~tlr. 
, ~1 &l>tilrilleıa 7•ralıtar 
~elit t, 8 (A.A.) - OQn ve 

:\Q t : CUnktt trenlerle Erzfn 
'Lt ~ "ketıedeterınaeo 46 ya

lll...ı u1a11Aaı,tı &tum~ ve llMtıt 
~~~ı l•uılr ııustıı.uclerlue 
~ . olunmuştur. Cunıar • 
~'la~ötdU de h:mtrdekt akra • 
~ t, & lltn :vanıarına g1tmte1er. 
t l lı Urun de 6ô yarıuı geadı 
tt"~·.n""~•ı.c1tsre yatırılmıştır. 
~e ... Jıı &wt.'1J.•lh • .a -.at.~ 

~IQ• ~'l, 8 (A.A.) - Zelzele 
•, b"'•aaından den ytrr.ıt beş 
~'~ :tu11 de 61 .ktştUk tkt ka. 
~rlı. cıırurılze geıwişur. lıu 
~a~.''-Ol4iz l11ıuauw1.:.ıue 1Bti· 
~ Ql'I\ ilrı temin edııcllkı.c.ıı.ı 
tttQıt İllere misafir edllmle • 
' l:ıer" ki hafif yaralı da has • 
~re 6 tatrnlmıştır. Gelmek 

t,ı b buıuoan hs8 kltllUt at • 
~bl~r ~ıue ıçln de •u~r ttll'lU 

•JınwıştJr. 

· ' Samsunda "'ı:ı11, ıtun, 8 (A.A.) - Erıln • 
"·~ 4 Şebrtmlıe !elcıketıedt 
'llıu1~•44ı:ıı:ıu ""'wı:s.,ı:s ~aşla . o .• 
~lt\1!~ 1•tdaa yardıma muhtat 
'(~~ . rnnu yerdrm komitesi 

ııı- •44,. 
°l'~lt <4U .IU&0ö.LU&h.ı.&u:ı1tt lıUl • 

~·ll~tu tet!rahatıerf temtn ol ın. 
~l't:tı r. lste1enler de a?tra '•a.. 
~'l1.t,ır tıeıdlerlne Yerle~Urıl • 

tllr. ~ ...... ~ 
:a._. M•latJ'llda • 

men yardım ekipleri durmak 
uzın ~atıemalı:tachriır. E~rib" 
dağının kapalı bulunu$U erzal 
vd&ite n.kUyatını guçlf.'ftlr • 
mektedJr. Yalnıı A&arcıkdarı 
7 hayvan yUklU yiyecek Ye gl 
yecek eşy:ıaı ı;etebUmtoUr •• 
Ça"'6mbaya tıerının )'IJ"eeek Tt 

&i1ecea gö.udvrtUıur 
Çarşamba. 8 ( A.A.) - Çar 

şamba merkez ve köylcrindck 
fellket.zedeler için her gUr 
Samsundan trent~ yiyerek vı 
gıyecek gönderilmektedir. 

Valimiz sık sık ÇBrşa.mbayr 
kadar giJerek mnlıallinde alı • 
nan te:1btrlerle bt:zut mc~gu! 
olmaktadır. l(öytere ustalar n 
fnıa malıPtne ı de gönderi! • 
mele suretfle ffll~l\'.P.te marn1 
kalan köylünün blr an öncE> 
kondi yerlerine yer!~meleri 

lmt~lnrı temin olunmuştur. 
Tokatıtı Erbaa kazası felA 

ltet-r.ede,erne ı!e bura.dı"n de. 
vamlr yardımlar yapılmakta • 
dır. 

Me,ucfiyc•ye sıhhi heyet vardı 
0.-du, 8 (A.A.) - İs~butdan 

gele..ı 1:cveti sıl•l.iye hı.ıc J:amyon 
larl-te M ·sı·~·ı.,eyı. ~irmi~tir. 

c:reann, 8 (A./I.) - Ş'!l-timb
Şiblnbonıhiıaırta irttbat ve muva. 
Ala tamamen tcalı o1unmu•tur. 
S.hM d:i~ ile malzeme postalan 
ka.ıa rnerkezir• l"inrf ter~ir. 

Er:ıincandan iıltl\n iÇÜl 
-eTke"11C'\1er 

Erz:;ne .. n. 8 ( Jıı..lı..' - J'•t<r.'1 

kadar I:rrincand311 1328 kip Hı 
bn_ !i67 nU!t•B ~dr,..l\Ta. S4C 
nUfuı Mcr·ine, ıg7 nnfua lta""le
riye, 64 kişi Marasa ve 281 kisi 
de Antebc ist:an için eeykedıl· 
mittir. 
En:in.-.anda 40 'b'1raha .,.,.,,•acak 

Anlr.tra, 8 f A.A.) - Ft'Zinf"11n· 
da yeniden 40 b:ırau ~m1tr'!tk 
ilz:erc Kt:t1av tarafmdan ,O.Of\'\ 
tir?hk b;r tahaf .. tut Nafıa Vekl 
f .. •i ~--. v---0-f'-' 1--in tA~ 
l' .. 'er "?1irat .,. .. ,:1"':"tir. 

~t\t UJlt.. IJ (•LA ) - Enin • 
~tıı,~~trtmlıe 23 haneltk 92 
~ telıııt{Ur. Du felAkotU • 

~\ t. 4eı&ertmtz, ııhht koru • 
-tı-~, db1rıert baıtrtanan • .,. • 

~tleısttrtııntşlerdtr. 
• karaoJ,...,. ıap-.ı.n l~ kaçırmak İsterken 
~h,1lk~9 (A.A.) - öldürüldü 
~ı. ~bert burada hlc bir zel. lnı&, 8 (Ha.an) - K«l"'al-
' Ydotunmamqtır. Hava· paıazun Sinekli k5y0nden MUh

)'4Jaıı bulu11muına n.& _ tma olJu Jıluatll& !lir.._ .-Ja 

Bu mül!kat Balbn devletleri 
arasmda yakın~a a!tdolunaeaı
k.,nferanstan evvel ~kubulaeak· 
ttt. 
Rcmıa hflkllmetlnin ltatva. Yu. 

gostavya ve Mac:ariıtan arumd.1 
hir tedafüi pakt yapılnıwru iıte• 
dl~ de söylcnJtm-ktcdtr. Bu pakt 
mucibince, cğrr Maearl•ta., Ru~ 
tehdidiyle kaqııaıına İtalya ML 
caristana yardım edcı-ektir. 

!NGtLTEREDEKl tNTfBA 
Lond?11t 8 (A.A.) - 'Reuter 

ıjansm?n diFl°""a~k muhabiri f,,; 
"abe,. atan mahfillere atfen Ci•· 
n.., . <;:ıkl mUlantının resmi biı 
aksUlii.mel yapmamıt oldulunu. 
'1u.,ı•nlı b:raber efklnuırumi"t 
nin Datkanlarda ıu1hun mı hafa· 
~P.•t Hn her iki M""tr tarafını.lan 
vaki olacak hareketlerin tngillı 
'l(it..A.-,ctin-:c tamamen tasvip edi. 
lcceği merkc .. i.,de bulundufwıt 
kaydetmektedir. 

iTALY A tLE RUSYANIN 
ARASI GiTTiKÇE AÇILIYOR 

Dem, 8 (A.A.) -Jiavaa ajan 
sı bildiriyor: 

Bt-1şcvik matbuatı Vcnedi~ 
mUlikatım ve !t11l ... n ırıtb .. atr 
nın bu mtllakat: tefsir tarzmı hfd. 
detli bir lisanla mütalea etmek· 
tcdir. 

Corriere Dcltefno gazeteslnlrı 
aMı~ ha'>e·terc göre. Moakond:
hHkil-n sUrcn """'t Sovvetlct 
BirJiei ile İtalya ar1!ımda1d Per. 
ıinliğin bu konferanıtan dolayJ 
uttığı ve tam bir lnlrita thtima 
ti mevcut bulunduğu mcrkuiııdf.· 
dir. 

GöRfNG. Pt'lMA YA; 
GtTMİYECEK 

K~ag. 8 (A.A.) - Çald. 
nin Vencdi~e yaptrit scyah'lt mü 
naıebetiyle; Berlinüe:.ı .. Natclo. 
nal Tidendc'" gazctcn!ne b!ldiril· 
~{~ne göre G5ringin Muıolinl w 
Ça1d He PÖrfl,,...ck "~ere Romayıı 
'itmek iatediJine dair otan pvi 
atar gülünç bulunmakta ve tek. 
-ıip edilmektedir. 

MACAR GAZETELERiNiN 
NE~:ltYATI 

Baupqte, 8 CA.A.) - BOtUrı 
bu bcr.!staki ncpiyatını n g8· 
rüımelcri haklı:ı~ıdd maJO""ftt· 
tebarüz ettirerek neıretmekte, fa· 
kat hcniU tefıiratta bulunmamak. 

SalA.hl1ettar menba1ardo.n 
O,!renfldl,Jne göre, .A mlral 
Usborn•un hUktımet tarafın • 
dan kenl'\latne tevdi edilecek 
yenf vazifeyi aımat Ozere san. 
sUrden tekHmek arzusunu bes 
ledl~l co:ttanbert uıal6uıdu. 

LA.kin, &uılrleı1 mOnaılp za. 
mana tadar bu kararı tebtr 
etmealnl kendisinden urarla 
rica etml~lerdlr. 

Memlekette yapılan 
teberrular 

Ank:ıre, 8 (A.A.) - Harek,.tf 
arı f eliketıedelerl lçln muhtelif 
vilayet ve k"'-a'"'rda yz.,ı!:ın te. 
berrüat etrafında buıün aldı&ı· 
mu: h=b~rtere nuaran Ka.-aerl 
ve MWJ-~'·•t, tııııt'.ı•m'n p•ra teber· 
rilatı 30.000 Hravr bulmuştur 
Kaneri halkı bundan baslca bu. 
güne kadar ıerek giyecek ve gt 
ret )'iyecek olarak mllhtm bir ye. 
lrGn tutan teberrtıattt bulunduk 
lan ,ibt BOO ,nte. 700 vorear 
ft bir o kat:ar yastık ile bi~o1 
çocuk elbisesi burrlanmı~ bulu 
nuyor. 

Merait\fn teberrGatı dUn akp!ı: 
20M t!ra fdL 

KU~'t°"..ta t,.~•t 10.000 lt. 
ra\fJ bulm~tur. Hallan para yat· 
::rıaı b\lvük bir bevecan lcindf 
i enm eytcmektear. Bir kay mu. 
allimf 55 lira tutan aylıp oldu· 
fu ':N t•~ etmiıtir. 

Sındı~tr dil"e ~du 94 7 lira 
ven:niş ve bundan baıka da 414 
parça C\Y•· 5942 kilo :Sa muhteli' 
yiyecek maddesi tebcrril eyle 
mt·t=r. 

Zile,.e f~ evve1 ... var~ ofa· 
rak Toka~• elSnderil-u~ o'"" sor 
liradan batb !400 lir& daha te. 
berrli kabul olunmu1o ıooo oarçı 
m•1htellf r'..-ecelı: qyaa. 95000 
kilo m•ıht·?lf yiyecek mıd~ 
tonl•nmrııtrr • 
Pa~r n.abiytilndctd ttberrlıat 

700 liradır. 

44 Unc~ Sovyet 
f:rkası ımhae~ll~i 

ta.ôır. l!el.ılnkt. 8 (A.A.) - Suo· 
Guete!er, tta!yan matbuatmm mutkl!ml civarında Re.ate kOyO 

bu hu~u-tak! neşriyatuı ıve g6· etr"tmda dUn bgşlayan bUyU~ 
riJ•meter<len ııonn Mırc1ile"I teb muharebe bugUn FtnlAttdfyab. 
liti dercederek iki mcmleketir larrn parlak bir zafertle netJ 
devlet adanılan araamdaki taır. ~elenmiştir. FtallndtyahJftT 44 
ıörllt ahcnıini ve Llııcar • ltal. ilnco Rus fırka11nı tamamt1ıe 
yan tesanüdünü tıbaıila ettiriyor· hııoa elmltler ve binden ıaıla 
lar. asır alouşlardır. 

YRlnız M~ı:t radikttt Nemretor Flnllndlyalrlann ellne ce • 
gazetesi, İtalvarı .. Macar görU ~en malzeme arasında mubte. 
mclerinden lw~acar .Yucoslav mU· Uf ~apta 100 top. f2 tant. lfl 
nasebetlerinin l:uvveUcruniı ~ka· zırhh otomobil. 20 traktör. 16 
cdını bildirmektedir. 11 nava daftl tertibatını b vi 

G~7!cteve nısrann "'"'""•" Jt~' olmak Uzere 278 otomobll. '6 
g~n M:ıear - I:umen mtinaae· otomatik tilfet, 1170 beygir 
betlerindcki rotil mUhlm olarak ve 41 senar mutfak Tardır 
tan-"!!!~ttt'. FtntA.a "tyatdar harp sahaamın 

M"\CPf' diolor"l1.tik mahfnterin temtılfttne Te garıtmetlertn 
de, sröril~mclerln neticesi bti1'fik tadadına devam edtyorlar. 
bir aı!ka ile beklenmektedir. Ha· Bıaa.seı. 8 (A.A.) - BerllD· 
riciye numnr.ı derhal dönmesi len buraya gelen haberlere 
hayretle k fltlar\m1m tır. Zira ;ö.·c, FlalA!ldlyıı.ya alt mQbtnı 
bu ,.v-'et b·M· .. .mekt~di. miktarda harp levazımı At • 

Roma 8 (A..A.) - Hav11 ajan. mıınyadan trııı.nslt oh•l"&k ge • 
ıt bildiriyor: çerken tevldt edlJmı,tır. 

Doktor derhal vrziyett anla · 
dı ve uşağa eu emn verdi: 

- MösvCS Merimansı derha' 
":örmek lsted!ğimi sövleyin. Fa 
kat Matmuel Roland bunu duy 
masın ... 

~ııcı"""" ttR31t ,..,...-. ""r'°" t ve 
rine getirdi.. Doktor derhal ·ıe 
lefona ganJmıı zqb:rtıı knm' 
rlne telefon edivordu. Aynı za 
-:nanda ~'6syö Merimans da gö 
tillmf'~ 

- M~3. Va'•~ "ere.ı•T 
Oive doktor telbla sord1t .. 
- Sizin yanm•rda, hast.aııeck 

~eğil r.ıl? • ~-.:.ı.~ • 
- F--'\41tL. -
Ve dn"tn,. svnlr•ta Tl""thlt 

vakavı anlattı.. Möav& Meri • 
.n&.M elini terliven alnma gö . 
•.llrdil. mın!dar.dı: 

- Rr-1ftnd! Rnlnnd!. Zavall 
vavrum!.. ~· 

9 UNCU Kt~tM 
O:ıun ipn 

Sofnıı!a kalm•ı ol=-n vene; Tm 
bir rnUddet babasmın avdetim 
bekledi. Fakat onun ı;?elmediiiinl 
görtınce bu kere de kSşede hare· 

Buğday koruma 
kanunu 

Dün ikinci mümheresi 
yapılı>.rak kabul edildi 

Anbn, 8 (Ha.asi) - Millet 
Mect'ısf bup,ün Refet Camtcı'in 
reisliJ:indc tonlanmıs. buğday ko
ruma kanununun ikind müzakc. 
reli yapılarak kabul edllmlıtlr. 

Bugü.,);U vaziyet kar~smdı 
buft11tv ihnı,.ıtbna müsaade edil 
mcslnin ne dertteve kıdar doknı 
olduğu hakkında Afyon Mebusu 
Derç Türker tardınc!an vaki olııı1 
auıle TIQret Vekili Naz-ı:f Top 
çuofitu ctvap vcrrııtş, 1939 buğ· 
dav l·~b$alitt~•!'I d~rt Milyon altı 
yüz bin too olduğunu ipret ede· 
rek dcmJetir ki: 

"Bu lstih:al şimdiye kadar ya. 
pılan latihwlerin fevki:ıdcdiı 
Buft4 mu~abil ancak %3 bin tarı 
f1"~('•....,.,z ot-,.•1~tur. Ruglln t'>D 

ral: ofisinin etlnde 260 bin tor 
bdar ıtokumuı: vardır. Bu ıto 
kun ehemmh•et dereceaini ayrıcı 
rllcretmete IUztttn vo1rtur.• 

Vekil. topra'; ofisin yeniderı 
merkezler asarak buğcYy alm:ı!ı 
yolunda mUracaattar yııpıllığını 
't•l,,.,., "'irtıe ırf\M'!' mi'-'tnrcb 
bl.!ğ~y bclun~u~tu!. b ~ tep. 
~~ .-1~" ~r.mrım k:,1'tı. bnr· 
manlat oldu~nu e.öyleml" 93~ 
arpa iıtihaalatınm 2 milyon 29! 
bin ton olduğunu, bugün ıerbcs• 
bırakılan ihracatın tcahettiği za 
rr.an derhı11reailebllec:efini a8yte 
tnf~. bu b:ahıııt ~Ui ~tsrOtmll,ttir. 

Meclis çarpmba gUU toplana 
eaktıt. 

Daladye bir imza 
geçirdi 

Parit, 8 (A.A.) - BaŞTeklle1 
tıra!md1n qağr:i~ tebliğ n~rc 
df'-'·t:r: 

Dalrdve dO" 8ıt'eı!en sonra kil 
elik bir kaıava u2famıı;tır. Şı. 
tıbbi te§hie kom:ıtmuıtur: Aycık· 
tald kırıklık mem..,uniyet .-erle: 
bir tarl!'dt: tcc!avi ediL-ni~tlr. 

A}'1ll-~ki "=ınltn tedaviatnder 
ııı:ıo,n..,. T>tıı1ıa<1~ J.ttrMve nell!ıtretl· 
ne ~derelt i§leriy!e me§gu.l oJaia. 
va ba~tsttr. 

VenedJc: g6rl1t:::elcri 6zerinc Bu harp levazımı btlb&SN 
Ro:rıa siyasi matıfill.:rlne gelen tt.aıyad~n g~Uycmlu. Aluuw Amcrialtda keşfcdilaı 
-:n,.J~mrt, Mnc:-rlstaıun Macar e- makamatı bu malzemenin ıev· ıu~kaad 
btıiyf't1•r::ıfn J.:....-~u tr"T""1•kıot- ldflnl ne hukuld ne de 11,.uf 
1ue ve bHbııs-a R"'1lanya)a bıra mUIAbnıalula muhik gt\~tf!r • Vaşington, 8 (A.A.) - A • 

.ı. d ı .. ..2" ı · d ı merl~anıu garp kısmına e hl1 
kılmaunu.n O ayı aenu•~ m th• tnPve tqebbUI bile etmemek • 
m:ı hul;uku ihlA1 edilınit telfilcki tedir, bassa Loa Angelo a etektrl1 
ctt:~ g3stemıektcdir. Sov- ~bllM ver"n ve su ile l~lP~~n bUyUl 

" t ı t~ 1 ""' .. fabrtkanın barajlarını tıkama Bu mahmatl 0 1' ıya., ~(Tc Hoskova, 8 (A.A..) - Lenin. 
t·t-f 8 ·an·• tunları ilive ~.aı ... V1 tal'arhvsn bir aul1'a~d teş . 
'"'~·- J ~ ~ nad aakerl mıntakast erkanı 

yor: harbtye~fıı•n 7 lklııctkAnun ta ldlt.tı meydana çıkarılmı ur. 
Bir Macar nyn:ıema c3re, Bu rthll tebtt~: lyl maıouıat alan mahafit 

dap~r hl11t1!netf, b~!h::ı.c·'\ mü .. 1 lklnclklrmnda rnnhtm den lS~renlidlğlııe gtil"e, aut 
hi'n to">rat. de~:;i'tl:l:leri vuku htr bldlae olmamıştır. Uar..ta VP '"a.:ı11n terU?>atr l"'r'tf"'nlra 
L-·Jd t ' da hı'-'-nn.a., "n'-t tr-... ~.,.,. f11'hrf'' 1~ .. ··rııı 
U\t u u ,., saman · - u. 1 Reno!a mıota!iah.r1nda keşU " 

'-) if • • vanm2fftı " f,." 11vP.tt9\f dn ""u .,.m a 't m A 1'F8 vuıreme.ıı; e vaı eşını ,, .. r-·--9 kollan faall,etl olmuotur. Pet • 
olacaktır. rozavods!l mın~aka1tnda btr dlle lhtf1A1cı enternaıvonal bh 

Çtıki, tı.t.,,.,h' 'Mıt'"lnatana bı· floTJet 'k..,tf m••frez_.11 bir dUe. teelr.Ultın paraaile çalışan tah 
hususta m!izaharct c 1eceği hak· illan mnfre..ea•nt hflıtmetııı nJ· rikltcıların eıerldtr. 
tnndald Uır:~dini teyit ~ylcmlttir ratmıttır. Kareli nrımadaltn· HOk6met icap eden bUU\r 
:iano. Macar isteklerinin Roman. da topea •e keolf kolları faalL eınnl~t teı"'·'-'"'r'"'I ı lmıştır. 
va h•lr'tr,da}; mqruiyetine itiraı yetl olmuttar. Ha•aaın feaı 1 
ct:nem~kle hr--abcr, Çakintn na· r:ttmrıd hl"lrekltı 1ekt.J'8 al . . ngili~ h•1'riy~ nazın 
zan dikbtini Moüova tehlikeai ı ·atmaktadır. .Fnutsada , 
Uz:crine çekmiıtir. · H • 

ttatyan eiya:.t n:ahfllterlue ~~ Ellzıi orta mektebi .. ~ 1 (A.A. > - tzıgtnz 'ban 
r-:. Macarstan B~"rın!zra dofru . .. .. dı '1~ " .. ~ ("8'1ft, tı,u ••"'•"' 'iP~,. 

k bam oı.a. ı- ... •u· ._-"'- • "''" ._.rrlh · 
Ru .. vayılmaamın ilk ur r.bif, S (A.A.) - Bu ıece na ıelJ'lllttfr. T ...... ....,, 
caktı!'. nbaha b!'fS •ehriaıla orta mele- torluk ~cet kurmay reltl OeneT'•' 
bçrrmak isterken 14 ya§tnda Ke. t:btnde erkan bir ,ancın netice- tronside bu1'"'t·YGfd1, "'' mUi· 
mal isminde bir çocuk av tüfeği r iMe mektep blnaa yanmqtrr. det aonta Genc'91 Gamettn .e 
ile Maıtafa11 ZSldilrmO.ıtür. Jto. Yın:ımn ne •urette ~!talı=& I Gtoı-~1 fe tyme ........ 
mal tnh&)mnv.uz. dair MhJdJrat ..,.,...... rhlt' PJl2 

,. q 

ketsiz: duran uşağına dönerek ı 
- Lcon, dedi.. Git bak beye. 

rendi hen.en gelecekler mi. • 
U§ak hllrmetle eğil.ii ve emir .. 

1~rl ver ne sretı!'n"e k il""'e e1\mı 
gitti.. Bir Tt'Otfdet sonra avdet et
tiği zam.ın avukatın cevaben. L 
celc bir it1 dolayısiyle hemen ha• 
reketc mecbur olduP,unu ve kcn .. 
disinc d:m .. "{e Ô"'vaM et""-••: le 
çin ricada bulundul?unu bttdlrdL 

Bu ıözkıi duyan Roland defi' 
bal insiyaki bir şekilde korku ile 
nnıhnrş~ hemen yerinden fır .. 
~&: I 

- Çabuk beni Mösya Meri• 
manam yanına cötilrlln.. ~ 

Diye eımettL • 
- Bevcfendf otomobne blnme1C · 

Uzcrevdl. 
Roland derhal bahçeye kottıt 

ve tam 'Otomobilin ka!kaca~ı 11• 
rda b3bısına vttiımefe m~f" 
f2'k oldu .. K,, .. ~ 1-l'rnM edince 
~oför Prabayr stop etmek mecbu.
riyetinde kaldı. 

- Oh babacığım. yine ne olu-
vor? I 

Ot~obilin kaııl$lnı ae.!r.ts "' 
derhal babasmın vanmda yer al• 
mıştı. Şoföre emir veril~ bi
le: 

- Haydi Plyer. ~ek.. 
Oto-nobil blltiln allntiyle yots 

ko·rıldu. 
Kızının b . ant -.e beklcnilntes 

mUdahalesinden şaşırmış olan • 
vukat birkaç menasu ktlime k~ 
keledl. Roiar.d babasmın ıuan. 
bit ıcbeJ) uvdunna~!I ~at11ttğmı 
antamrctı. Boynu bU1rütdU. baba. 
ıınm elini avuçlan içine aldı .,.. 
yalvardı: 

- Babacığım. ne olur, konu~ 
şı:n .. Bana bunlan anlaun.. Yiae 
neltr otuvor? 

Avukat ırttk mUtbiş f&cf•Yr f. 
zah etmemenin imkinaulı~ an. 
lamıştı. Uzcrine düşen bu mlltA 
hiş vazifenin yilkil altında uile.. 
rek en munlı ıeatylc ko:ıupnal• 
başladı: 

- Yavrucum. bu f!ece \'atert.. 
Genç m boğuk bir feryat ko

pardı: 
- Valeri mi? .. 
- Evet yavrum. Vatert. Senhl 

tmzanı taşıyan Uhte bir mektup 
ile- bunya ÇP.~t'1u ve aftlll 
genci kac;ırmtt1lar .. 

Gene; taı bembeyaz keailmlftl: 
-Ah ... 
Diye bir feryat kopardı.. EJinl 

kn1binin üzerine butırıyorda.. 
Gözlerince evvela bir donüıu~ 
~nn tt'üt.~1~ bir e~~m ııamcla• 
dt. Şirndi ~üı:~l şrö7Jeriyle eablt 
bir noktaya balayol:'dU. 

- Bu Ko~t Serizo1'ibt bir ... 
besi deeiJ mf? ~ 

- Evet.. ,. , 
- Tabif Valerl ıfmdl onma 114 

leri araun-fadrr. ..ı. >V· ~ ~ 
- Hevbatt.. ı 
Genç kız: büyük bir enerji Na 

eden bir hareketle birdenbire ap.1 
ğa katk:ıq idi. 

- Baba, dedi. onu mvbeklml 
bulma..,1z icabed;yor.. i 

- Evet vawuın, on\l m1lblk 
kak bulmaJnnz.. .. 

- Teşekkür ederim. '1 
Şimdi rene; kwn ~öatmllf --! 

ncrji yerini ka~k zaafma •• 
ke:!iyordu, otomobilin yutddarı 
ürer.ne b:tbaht ba~m1 dayadı, .. 
cak göı yaşlan dökmtğe bqll-

1 

dr. l 
Zabıta ioe müdahale etmt.ti bl .. 

le •. Valeriyl kaçıran otomobüitt i
zi bul:.ınau.:ıtu. ÇüıJcQ otomol.iUll 
çılgınca bir aür'atle kaçıfl Mr• 
k:ı:n nazar diI:kn•inJ cclbetmft' 
ti. Jlııı\(at arııttmıalar pü mfitldl1 
olacaktı. 

MlSsv6 Merlmana. do1rtor .,. 
Roland da ız:ece 'cer saatlere lra.. 
dar otomobille caddelerde d~ 
rak, şchiı dı§mda birçok yulcd 
riyarct ederek potlsle btrlh ..,. ' 
ra~tmn~t·tt1"a devam ettiler. fa. 
k•t ••hıııhı fr!,.., f\.,~.... ı9t9et 
ettikleri um11n vo~u,..Tu1r ft ...
vaffakıyetıb:liltten bintap dtlf. 
ınüşlerdL 

Eve avdet ettftcterl aaman _. 
1rf bu kadar keder yetlıml1ormat 
gibi bu kere dıo mUt'-lş ~r lttns
u ifade e~en fu mektupJa ~ 
la$tı1u: • 

"Matmazel Rotand. M5tyıa Va. 
1crl Blebky ile ~vlencml~ 
ne her halde kanaat getlrmlt _. 
mılrdrr ... 

O gUulln heyecanlan o ..... 
mnttıfs H; ld, Ro1ı"d b·•"ı tü .. 
mut göatuCf"'\edi •e tnflthlt lıılc 
lub reçlrerck dn,ttı. bayı'dl. 

M:6ıy8 Merima.na zavallt ..., 
"'" bu ttettft~ ı:•TT'flft nm., !IW-
4 ~t ve üınitaillJ.k buhran1an """' 

.,l9ordu..' 
l~_., 



G - V AKIT - 9 tKINCmANUN 194b 

Değnekle gösterdiği yer- Kısa HA 
BER 
LER 

• 
ADEMi 

HOR 
İKTİDAR 

il den su çıkaran adam 
Bu Fransız papasının kerameti 

yoksa pabuçlarında mı ? 
Bazı memleketlerde, parmağile gösterdiği 

yerden, kazınca su çıkan kimselerden bahse. 
derler. Oralarda bu gibi kimselere 8.deta pey. 
gambcr veya. ermiş gözüyle bakarlar. Hakika. 
t en de, eline aldığı bir değnekle: 

- Şurada su vardır, kazın bakın çıkacak, 
diyen adamın gösterdiği yer kazılıp ortaya bir 
kuyu çıkınca evliyahğına inam)1amak kabil de. 
ğlldir. Hele onun bu keşfi, her yerinde öyle pek 
kolay kolay suya rastlanmıyan yerlerden bi. 
rinde olursa. 

1lim, bu gibi ermişlerin sırrını, tecrübeden 
ileri gelen bir vukuf şeklinde izah ediyor. Ha. 
kikatcn, toprağın altında su bulunan yerlerin, 
oralarda yetişen nebatlardan, yaşrya.n kuşlar. 
dan. böceklerden ke~etmek pek zor bir şey de
ğildir. 

Fakat, eline ucu çatallı bir değnek alIJ>, o. 
nu parmaklarının ar~mda serbest tuttuğu 
zaman döndüğü istikameti göstererek: 

- Burada su var. diyen ve aynı zamanda su. 
yun ne kadar derinlikte olduğunu söyleyen 
"ermişe" ne denir ? 

Bu adam Fraıısa<ladn- ve bir köy papazıdır. 
Gabricl Lambert ismindeki bu rahibin, su bul. 
mak işinde kullaooığı, o ~atallı değnekten baş
ka diğer bir cok ~lf'tleri daha vardır.Bunlar, 
ucuna taş bağlı bir ip, bir demir parçası ve, 
en mühimi , bir <;ift ayakkabıdır. 

pu~larla su aranan yerde yurumeye başlar. 
Yürür, yüriir ve icap ederse saatlerce devir 
yapar, ta U7 .. aklara kadar gider, tepeleri a~ar 
ve nihayet bir yerde durarak: 

- Burada su var, der. 

Rahip btJnları suyun nerede bulunduğunu 
haber vermekte na.zlanmasr üzerine sıra ile 
kullanır. Ucu çatallı değnek ona su bulunan 
yeri haber vermekte aciz gösterirse. o .z:unan 
Gabriel Lambcrt eline, ucuna t-ı~ bailr ipini a. 
hr. Bunu, bir rakkase gibi sa.Ha.yarak, gidip 
gelen ta..sın döndüğü istikamette suyu aranıa. 
ya ba§lar. Fakat bu rakkase de opa kati bir 
cevap "\."enl!ezse rahip demir parçasma, niha.. 
yet, en son v~ yanılmaz ç:are olarak papuçlarn. 
müracaat erler. 

Kaıarlar b:ı.karlar, hakikaten orada su var. 
dır ve kuyuyu açmP.ya başlarlar. 

Acba. başka yerlerde su yok mu? Başh yer. 
lcri kazsalar sanki su Gıkmıyaca k mı? suali 
in.c;;;.nm aklına geliyor. Bunu, rahibin mahare. 
tine in:mmıyanlar da dil~ünmii şlcr ve onun 
gösterdiği noktnnın uzağında, ya 1rmrnda b:ışfra 
yerleri kazm:ık zahmetine girmi~ler, fakat su 
değil, rutubet bile bulamamışlardır. 

Şüphesiz r ahip Lambcrt'in mahareti n.c si. 
hirdir, ne de keramet; mesele lı::ı.kilrn.tc:ı u::un 
senelere istinat eden bir tc-cri:bcden ibarettir. 
Zira., su bulunan yerlerde, yukarıda. da söyle. 
diğimiz gibi, bazı hususi isarctlere rastgclmek 
mümkilndür. Rahibin ke ı:ıfinc rıkarkcn vamn.a 
aldıfr aletlerin, hele meı::in ayakk:ıpl arm· bu i(5. 
te mühim bir rolU olmt:dui{u muhakkaktır ... 

Rahip daima ayağında lastikle gezer. Onun 
için bu meşin papu<;ları ayağına geçirince fcv. 
k.~Jide bir hal almış ve mucim, g~terobilecek 
bir kudret~ sahip olmuş bulunmaktadır ... 

Gabriel La.mbert, ayağında ·bu "sihirli,, pa.. 

,, Çerçeve ,. 
, (Baş tarafı 3 üncilu) 

leri.n uyuklay3.11' cemiyet hakların
dan heyoli gibi doğrulup; içlerin
d~ki mimariyi dışarıda tatbik et
melerinden ~k.a nedir?" (Sayfa 
13) söderiyle de halkta, inkılap
çı yaratıcı ve yaş.ay.an ne varsa 
hepsjni ibirden ceffelkalem inkar 
ejiyor. Böyle bir sanatkara hal. 
kın inkişafınm, organik bir mah
sulü denilebilir mi? 

"Bir k~ bulur bir milyon ki-
3i tasdik eder" (Sayfa 13) diyen 
halkın·, hatta düşünmek kabiliyet 
ve meziyetini bile elinden almağa 
kalkan ve onu hakikaten ''ayak 
pannağı'' derkesindc gören bir 
şair hallan çocuğu olabilir mi? 

İki asır evveli™'! hasret çeken, 
fabrika dumanlarından, tütün 
denklerinin kokularmda·n, kömür 
tozundan ~rkayet eden 'Sayfa 94) 
makineye düşman bir ~r. şeraL 
tire müaaaidcısi niabctincle hızla i
leriye "değru hamleler yapan kur
tuluş ve saadetini ancak buradi\ 
ıgören halkımızı geriye cevirmek 
isterken halkın takdir ve tevec. 
cühünü beltlemeğe nasıl hak ka· 
zanır. 

İnkılAbmıızm hayatiyetini ida
me etmesi ve sah'asıru daha geniş. 
let-ebilmesi için en basit ve müb. 
rem birer şart olan Kemalizmin 
altı umdesini olduğu gibi kabul 
edemiyor. Bunlara zıd ve dü§ınan 
karakterler taşıyan ve h.1.tta bun
ların müahazekar bir muhasebe
ye tutulmasını isteyen (Sayfa 
144) bir mütefekkir halkın sev
gisine nasıl liyakat iddia edebilir. 

Külturümüzün esas kaynağını 
prkm bulanık misti5izmindc ara
yan garp medeniyetinin müsbet 
taraflarını bile inkara kadar va. 
ran bir münevverin sanat ve fi. 
kir namına halktan saygı göre· 
memesi kadar tabii ne olabilir. 

Söz bu minval üzerinde daha 
pek çok uzatılabilir. Fakat sözii 
kesmek mecburiyetinde olduğun". 
için, mefhumları ve hadiseler· 
mstiaizmin paslı ve küflü süzgc 
cinden geçirmediği, realiteyi ob 
jektif olarak aksettirebildiği ve 
hadiseleri kendisinin gördüğü gi· 
bi değil, tekevvün ettikleri gib~ 
gösterebildiği gün, dostum Necip 
Fazıl, sevilen, beğenilen ve anla. 
şılan bir ~atkar olacak ve irti. 
caa kar~r cephe aldığı nisbttte de 
milli sanat ve edebiyatımızda la· 
yık olduğu mevkie yiikselecc1

• 

ve başımız ÜZcrınue yeri olacak.ı 
• ır. Çünkli onun kaleminin cüm-

Fırtınadan vapurlar 
1.nebolu limanına 

giremediler 
Jn~bolu, 8 (A.A.) - Bir haf. 

tadır oldukça kuvvetle tle\'anı 
eden fırtına bugUn denizde 
şiddetini artırmış, yağan kar 
da tipiye çevirmiı;;tir. Jstanbula 
gitmekte olan Aksu ve Anka· 
ra yapurlarile lstanbuldan ge_ 
len 1zmir nı.puru limanımıza 
yanaşamıyarak yollarına .de -
vanı mecburiyetinde kalmış . 
!ardır. Bu yUzden gUnlcrden _ 
beri ı.·apur bekllyen yolcularla 
sevke ~nıade meyva, keµdir , 
tiftik, gibi klilliyetll miktarda 
ihracat eşyası sevkedlleme · 
miştir. 

Japon 
---0-

İmparatorunun 
teftişi 

Tokro, 8 (A.A.) - !mparn. 
tor bugUn Toyogi meydanınd: 
ha!'sa kıtaatına mensup 15 bir 
n.skeri teftiş etnıi,tü. 70 tan! 
ve l 60 tayyare geçit resmine 
iştirak cyleml~tir. Evvel<\ ııi · 
yade, sonra lstihl~A.m kıtaatı 
topçu, sUvarl ve motörlU ku,· 
vetler .geçml~tir. 

lmparatorun yanında da . 
vetli olarak Avrupa muhariı 
devletlerinin at:ı.şeınlliterl c ri 
de bulunuyordu. 

Vakıt Kitapevı 
Dün ve yarın tercü-

me külliyatı 
No. 31-40 4 CÜ sen Kr 
31 Rasin kulliyau 1 V 6l1 
32 Afetafizik 40 
33 lskencı~ 60 
34 Kadın ve aoeyalhri:ı 10( 
35 Demokrit 2~ 

36 Dinf Pr tarihJ 12: 
37 FilozoCi ve 11:ınat 41 
'l8 Et ika 10 

leleri yontmaktaki sanatmın bu 
irtifada yeri vardır. Bunu temen
ni ctmeği de ben, memleket ve 
sanat namına kendime bir borç 
bilirim. 

SUAT DERViŞ 
(1) Smih L\ıtfi Kitabevi, İs

tanbul, 1940 . 

Altın tuğ 
Resmen bölge güreş bi~ 

rincisi ilan edildi 
Bu seneki Istanbul güreş bi. 

rincilikleri f:i&mpiyonunun tayi. 
ninde bir ihtilaf <;ıkmış ve kaza.. 
nan muhtelif surette ilan edil. 
miştir. 

Bölgeden Altmtuğ klübüne ge. 
len bir me1ttup bu ihitlaf ı nasıl 
hal ve Altmtuğ klübünün re.cımen 
şampiyon ol<luğlınu teyit etmiş. 
tir. Bu mektubun suretini aynen 
yazJyoruz: 

Altmtuğ SJ">Or birliği ba~kan. 
1ıfjwa: · 

18. 12. 939 tarih ve 142 sayı
lı M. C. 

Bölge birinciliklerinde derece 
almış olan ve milli dahil bulu. 
nan g-;ireşçilerin iştirak ettiril. 
medi~ 9. 11, 12 ve 13 • 12 • 939 
b :rincikin.un tarihlerinde yapı. 
lan Greko Romen ~eJ1 te~ik 
müı-abıık l:ı.r oıda derece al~n 
eiir.-~çilerin isimleri aşağıda gös 
terilmiştir. 

Bu rnilsa.ba.kalara r..ahtsları 
namına girmiş olan güre:,çiler 
müsabaka harici savılarak de _ 
rece· ~~ 1~füp1erc mensttp lisans. 
Iı gl' r"ş<;il'!r arasmdan tesb: t e. 
dilmi tir. 

Bu suretle Birliğimiz 19 pu. 
vanl:t birinci Beşikb\ş klübü H 
rı1n-ımla ikinci, Beyoğluspor 
klübü 6 puvanla sayılmıştır. 

S:ıygılarmuzla. 

lstaııbul bölgrsi başkanı 

Macnrl :ırın son 
m'.isabakası 

neden Terhiycsi htanhn; 
.Bülg<'s:I Rnşkanlığ'utdnıı: 

Ankara•lrın clönen Macar F. 
T. C. takınu Erzincan feltl.ket
zede lerl için şehrimizde F ener_ 
bahçe_ • Cal a ~asara~· muhtellti 
ile birmaç daha yapa('aktır. 

1 - .)faça 1 0-1.9~0 çarı;am. 
ba gUml saat lG de baş laırncalc 
tır. 

2 - Maçın hakemi Halit Ga. 
lip Ezgllclllr. Yan hakemleri 
Eşref Mutlu ve Xecdet Gezen
dir. 

:ı '"'T" Bu maç için serbes t du. 
huliye kartları muteber değil • 
dir. 

4 - Hal kon 1 00, trihii n !'iO, 
duhuliye ::!ö kur11 ~ttıl'. 

* Belediye, Harbiyede güzel bir 
meydan vilcuda getirmeğe karar ver. 
miş ve Prost pUınma göre bu sahayı j 
genişletip sUslemck için tc~ebbllslere 
ı;irişmiştlr. Bu maksatla Harbiyede 
yolun ortasında. bulunan elektrik mu_ 
havvile merkezi ile. bunun yanında • 
k l tramvay bekleme mevkii kaldırı -
lacak ve burası güzel bir bahçe hali_ 
ne konulacaktır. Burası bahçe hali. 
ne k onulduktan sonra yeraltı apdest. 
'1.ııneııin!n üstU de yeşilliklerle örtme_ 
cek ve mlımkün olduğu kadar hariç. 
ten G"Örillmı-mesi temin edilecektir. 

* Tuzl:ı. ,:ıimenditer istasyonuna 
yakın o:up çiıtçilik ve bahçı'ianlıkla 
gcı:inen Tuzl&, Aydınlr, Ormanlı, 

Tcpercn köyleri Gebzeden ayrılarak 

Ka rtal kazasına. bağlanmnlarını iste. 
mişlcrdlr. Köylüler Gebze uzak oldu_ 
ğu için kaza mcrkez!nc iş takibine 
çıktıkları zaman vakit kaybettikleri. 
ni söylemektedir. 

* Esbak Şibinka.rahisar mebusu ö. 
mer Feyzi , son zelzele h~disesinde 

yıkılan evinin enkazı nltınJa. vefat 
ctmi~lir. Me~rutiyetln llJ.nı üzer ine 
ilk n.t i.ıu:mı.ıdan itibaren 1st:ın\.;ulun 

i! ;ali üzerine işgal kuvvetlen taratın 

dan clatıtılan en .'50n meclisi mebu • 
sana !;:adar m~busluğunıı muh:ı!nza 

etmiş, Lozan muahedesini m titcnkip 
yü::ellılık listeye ıtlıa l cd.lmişti. ı uz. 
e!lillkle rin a!!ı üzer ine memleke tine 
c.ıonınl ı ;ıı bulunuyordu. 

·::- A\·r:.ı p;.ıı!akı l:arp dol:ıyısil c tram 
rny elcktrm: leli mcvcııdıı pel• aza l. 
mı~lır. Tramvay ic!are!<l Tal:sım ile 

Taksim jandarma karakolu arasında. 
ki manevra ha ttının sokı.ilcrck bura. 
c a l,l trarmay tcUerinin ilı~l)3.Ç goril. 
Len ycrlcr cC::e :t.ullanılma~ını dUşlln • 
m ckteJ ir. 

* :.rnnal;al1t VekMctl Halicin te • 
mlzlenmes:nc karar ,·crnıl11 ve Linıan 
tar umuı.ı rııtlJürl l,'!ünc tclıligat y..ıp. 

mtşUr. Buı;llnd"n itlLare:ı m Utchas -
ııısla r H aHçle tetkikata başlıyacak • 
tardır. 

* DUn ııabahki konvansiyonel tre. 
nile .Arnavutluktan al tı g cn c_; t n mU. 
rckkep bır yolcu k a! ile ... i gelmiştir .. 
Hunların anlattıklarına. göre, Arnıı.. 

vutıuh:ta tamanıl) le :ıllli.i:net hUkUm 
sU:-me!.tedlr. Fcvkalı1cle tedbirler kal 
d•rılmı,, e,·,·elce a:ıkere alman Arna. 
vutıar terhi!! edilmiştir. Ayrıca ae. 
yalııı.t ya.'lağı k11ldırdını§tır. 

* !ştanpul • ile A.nl<ara. arasında 
yapılacak bUy\1\t aaıalt yolun aUru.t. 

le intuına ba~lanmasr kararl~mı~

tır. İlkba.hıı da faaliye te gcçi!ecel:tır. 
Yo!un c:;ııs ınasra.ını Nr.!.n. Vck~ieti 
\"erecek, yolun içinden geçtiği vııtı.. 

yetıer t!e mühim tahsisat ayıracak _ 
!ardır. 

* Trakyadn. 4i00 sıhhi ağıl kurul. 
muş \'e bunun iyi neticelerinden ol • 
mak üzere bir buçuk milyon hesaplıı. 
na.ı.ı koyun sürülerı yılda yuzde on 
dort nlsbetlnde artnıı§lır. 

* Bu )'11 Manlsada tütün rekoltesl 
geçen yıllardan daha. iyidir. üzüm 
fiyalları da yukselmcktedir .. 

1lan 
lıd.anbul Adllyt>sl 4. Undi Uuk11k 

hakımuj;'in<lı>ıı: 

:Mlldc.lei Ali Rıza taraCmdan müd • 
deialeyh Vasil Çuni ıucyhiııe ıkttme 

eylcd~ği mahkememb: 38/ 122·1 eııaa 

numarasında mukayyet alacak ve 
haczin taı;diki dıtve.sınc.l,ı: Mtiuucla _ 
leyhln vefatına mebni ' ·ercsesi Safiye 

Ta biatleri her eczanede bulunu' 
Pnoh kutuıu 1255) Galatı, lstanbul 

İ stanbul levaz1111 amirliğinden: 
E yüp Detterdarındıı ı numaralı Dikim c\·inin çorap a tölyelcrilld 

kineler için ihzar edllen bina dnhili:ıc!c zati çor ap makinelerile çalı,,1119 

yenlerin De!terdarda ı numaralı Dlkimevı Müdtirluguzıe mUracaat.ı 
cıos9 

Eshişehir Nafia Müdürlüğünden: 

Eskişehir Sivrihis ar y olunun 0 .+000-0=524 k ilomet rele ri !a~tl 
(105~9,8·0 lira ltcştt bedelli pa rke knldı rım inşası 6/1/9 ı o tarıh!ndcll 
940 tarıhine mi.isadif çar:ıanba gilnU sa 1l 15 kadar lrnpalı za r! usuıııc 
meye lt0nulmu!tur. F.kıiltıncı vllayct daimi encUmcnlndc yapılacal•tl1 

Muvakkat teminat 12-14,24 liradır. 

:Uu i,.e ıı.ıL evıak, ııroJ~. ıııctraJ fiyat bor drosu, ke5l! h UIAs asr, 
~a.rt:ıame, t csviyei tur ab1yc, şose ve kt\gir in.,aatına a lt umumi !enli 
name, Bayındırlık 1şkri Genel şaı tn, mesi, ekı>illmc şartnamesi ve rtı~ 
projesinden ibnrrt olup her zaman Nafia M ilclurlü@nde görulebJlir. 

l steklllcr.n en az en heş bin liralık benzcrl işleri ~ aptıklarrnıı dl 
naika iellnaden ihaleden sekiz gtln evvel Vllfı.yete müracaatla al:t' 
ehliyetname ile Ticarc~ Oda ı vcslkaı;ı:ıı .:!490 numaralı kanunun tıı.rı 
hılc teldlf: mektuplarma eklemeleri ı,:ıırttır. 

T el:ll! mcl.tupları 24/1/~HO Çarşamba g llnU ımat H c lrn.cl:ır il 

mıılmhllinrle \'il:\yrt daimi <ıncUmcnlne ve r ilcccldlr. Posta ile gönde 
mektuplar iadeli talıhUUü. ve mUhur mumu ile mUhi.ırlı.i olacaktır. f 
olacak gecik.meler kabul edilmez. • (l~ 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare nnldl vasıtala rı Iııletme lbllyacı lçln >tSOO Jdlo benzinin ııllll 

eksııtmeyc koDulmu,.tur. Ek.,iltmc l i /1/D 10 Çarşamba g Untl saat :ı ı 
B. Postahane b•na.sı b!rln::l !talla mUdürlU'< od:l.3ında toplanııcalt Alııtl 

Kor:ı!:ıyonunch yapıl:ıcııl:tır. 

Beher kilosunun mııhar.ımcn bedeli 20 kuruş 80 sn.ııtinı, heps~ 

lira 1Ö lmru~. muvakka t t «:!mlnat 75 liradır. 
1.ı:teklilcrın olbap• akl ı:mrtnameslnl gör mek ve muva kkat te1T1lnl 

y unna k üzere çnlı;mn gUnıerlnric ınczkQr mUdil rl Ult !dar! kalem 11 

k t!lmrna, eksiltme gün ve saatinde de ıı::n ııcnesl için muteber Tıcıırct 

vesikası, muvakkat teminat makbuzu ile birlikte Komisyona. nıUracııı 

(lOS6 

M uhammen bedeli 56 10 lira olan 10.000 ade t toprak kUreğl U. ı. 
ça~amba günU saat (15) on beşte Hııydarpnşaı'lıı gar binası dahili 
konıhıycn ta.rafından kapalı zarf usullle satın lınacaktır. 

Bu 1,e girmek isteyenle r in 423 lira lık muvakkat teminat, k 9.flunun 
ettiği vesilrnlarla tekliflr-rinl muhtevi zarfl:ı.rıru aynı gün sa a t (1 

dörde kadar komisyon rcisliğ"lnc vermeleri l:lzımc!ır. 

Du işe a . t ı;artnamtlcr komisyo:ıdan :par.asız olnr a.lt da~·:tr1maJ: 
( 21' 

Kadrl<üy Jfa~·mnllnm ve Belediye Şubcsl )fUıfürlU;'.ıilnden : !çer 
mahallesinin Sonbahar sokat;md:ı 46 No. lu ha:-ııp ve maili fnhlrl:ı.m bl 

ııahibi ncr" l yapılan araştırmadı. liul•ın:ımadıt;'uıdan dolayı yapı yol!' 
nununun 44 Uncii maılclesi mucibince 15 r,Un mUdtlctle m!!hzOrunun l 
ak:ıi takdirde yapı yollar kıınıınunun U Uncu mat! le-ine t evfikan B el 
cc defi mah~ır edllcce~i k:ınunl tebiij'at makamına kaim olmr.k Uzer 
olunu r. ( 22!) 

İstanbul Belediyesinden : 
Dalmt Bııctlmenin 14/12/930 tarıhli ve 12:!1 ,.ayıl ı kRranna tc" 

Knrabülc kokunun şehrimizde do~ruJ:ın doğ_nıya kömllr get irt'n t UC 
dcpo~unda vasıta llzerlnde teslinı tor:tnn ve p eraltende ton satış !U 
( 26) lira ( 25) k uru, ola rak te~bit edil Jlği illn olunur. ( :!::!5) 

\'e Mcgall ve 'llrlfoni namlarına. çı _ -------
karılan da\ ~tiyeler mlidudııh:yhuına . 
nmmuknddcma. ikame ellikleri Be 
yoğlrmdı\ Ağahamanımua 73 :-;o. da 
3, 4 Fer:c mukr.Jclem çıkara!; bir ı:~m. 

ti meçhule glttlkle::i ve halen ika • 
mctg&.hlnrı ma!Om bultınmadr(!'ı mi\_ 

ha§lrln me§nıha.tmdfl.n a.nl~ş ıJma!'lma 

bL~::.cn ilAnen vaki te lıliı;a.t Uzerlne 
yevmi muhakemede, hazır bulunma • 
dıklarından !ıaklnrındıı. mnhkemece 
lttlhaı: edilen gıyap kararının ilAnı-n 

VAK 1 T matbaası 
K itap 
laıızim 

kısmını 
edip 

genide rı 

açmzştır 
1 

tebıı:tine karar verilmiş 01makıa, 
1 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
duru,marun taıık edllcliğı 9121940 Tabiler namına di.7~, · ic;:.le?"i cıJır. 
ııa.o.t U de mıüıkemede bulunmadık • I -
larr vcyA kanuni bir mümessil gön_ il••·······- Ai~G!SffltMi&§&ftdll!!I 
dl'rıne<likleri ta.kdirde mahkemenin 
gıyaben gorüleceği llAn olunur. 

ZAYİ - İstanbul Emniyet MlldUr. 
HJg Ü dôrdllııcll §Ubeden &lnu~ oldu • 
ğunı 31/02131S2 u.yılı ikamet tukeı-e. 
mi z yI ettim. Yenisini çrkaracağrm. 
dan eskisinin hUkmil yoktur. 

f' ' Raul 1njelberk 
(31075) 

• • • 
7..~ l"l - 1zmlr, Urla kaza.smdan 

•• • ' •i'; 'r' .,, \ " - ,, ..... "'- ,.;,""' ' 

VA K IT 
1940 Cep 
Almanağı 

:\fökC'mm<'l bir taln im, her ny 
. ınii rnrRAt P.diJeblle«ck giizcJ 

a!drg-ı~ nll!uı kA.ğrdı ve a.ııkcrt tez • 
kerı'm 1 ~ııyl ettim. Yenisini çıkara 
~wıdan eskl.ıılnin htlkmll yoktur. 

J:.'er,at hmııll 
(31089) 

••• 
Z '\1" t - ~n Mişel 11~.ırlndf'n 1933 

d,. nlclrğım diplomayı kay~ttım. Ye. 
niııılni <:'kıı.race.tmıdan dolayı eskt!i ~ 
n!ıı hll!tmU kalmaml'§tır. 

N lklla Gubt-r 

(31070)._ 

IJir rchbcı· ; c,ı :-;nyf:ılık hu AI. 
mana~ın fiyatı ynlnı:ti 

10 lmnıştur. 

bayilerinde bulunur 

lJan 
Beyo~lu Sakızağacı Cr.~me sol 

numarada oturan ve H ilsrylll 
mo.hallesl Zaınb;ık sokağı nufıJ! 
tUklerlncJc lmyıtlı ölll Agop Jctı 

ruhi ııU!rıs l\illUğüno E ruk y:ı.:ı:ıl 
tlan 1sta:ı'bul as•iyo be~lnd 1 

mahkcm<'shin fi mnt·ııı 039 ' 
03!>/4::~ sayılı l<a rarlylo adı }!:I 

ye t~s!ıll:ı edilmiş oldu&'U ııaıı 0 

(3ll) 

Y:ızıhnno haJiudc. - S lrkccl 
rında kahr;ı m:ı nzadc h"lnmın U! 
tı l\iralıktır. Ka:ııcıya ve ue: . ..: 
TaliMhnne. Taksim Apart. 3 • 
milracaat. (310 

----------------'-~~~---;:::::::::. 

SAfltnt: ASIM US 
l kı ~ılrltı!ı Yl'r: l'Al\TT \fntfl! 

Uır. ıım Nr~rh•:ılı lrfarl' l'ılC1 

Jlcfık Alımcı ScHnıuJ 


