
Alman 1Ia1·iciyo Na:ırı 
Ribcntrop 

Bcrliıı, 9 ( A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Correspondanz diplomatik, 
gnrp devletlerinin, harp sahası· 
nı lskandinavyaya ve Balkanla
ra teşmil etmek hususundaki 
gayretlerini hatırlatarak Tiirki
yenin vaziyetinden bahsediyor 
ve diyor ki: 

"Almanya ile Rusya arasın -
daki temas sıklaştıkça, İngiliz -
lerin bu elbirliğini, kuvvet isti
malilc bozmak hususundaki n.i -
Yetleri daha açık olarak görUlii. 
yor. Bu nivetlcri tahakkuk etti . 
r?bilmek için Uçüncü devletle -
rın yardımı Uizımdır. Ingiltere 
v: Framm Ankara pakt mı. 'riir
kıycııiıı, kcııdi lıay.lll ııwııfnnl. -

( lJı.;vu.mı 5 iıwıılc) 

Holandada casusluk 
:Amsterdam, 9 (A.A.) - Dün akşam Hol

landanın Texel adasında, ışıkla işaret verildiği 
görülmüştür. Zabıta, bu işaretlerin Hollanda 
nasyonal sosyalist partisi Texcl şefinin evinden 
verildiğini tesbit etmiştir. Evin etrafı kuşatıl .. 

mış ve derhal bir ara~tırma yapılmıştır • 

•• mu-

Pazartesi ·günü 

Papa tarafından 

da kabul edilecek 

1-tapoıi cfrarı11da top1aıfrlığı biU.li rı1c11 !ia7ymı doııaııma"'1na mens up harp gcnıilcrltıacıı birkQfı 

~ alyan donannıa
sında hazırlık! 

lngiliz ve Fransız Yakınşark havai lngi!iz~i!alyan 
kumandanları Ankara' da · ıhtılafı 

(Ya,zısı S iindiUlo) 

Mareşal akmak 
Mnsa1Fnır ~eneranoeır şeırefıne 

Ziyafet verdi 
Ankara, 9 ( A.A.) - İngiltere hükUmeti or

ta şark hava ordulan başkumandanı Sir Vilyam 
G. S. :Miçcl ile Frans::ının ~rki Akdeniz hava kuv
vetleri kumandanı general Jono ve maiyetleri er-

kanı bu sabah Toros ekspresile Ankaraya gelmi~-. ~ 

Jcr ve üç milletin milli rcnklcrıle süslenmiş bulu-
nan Ankara garında hava müdafaa genel kuman-

(Ya:ı~ı 5 incide) 

G==UeU~ IUi)n::tn nue M<e>skova araısonıı{dla <dlo~cı 
a©~rrlYlo//8 temas r ll::!I C9'I a n 

Müzakereler 
son safhada 
Hitler eski Fin cumhurreisini kabul etti 

muvakkat bir sulhla netıceSovyet • Fin har binin 
lenmesi ihtimali Amerika hükGmetıni korkutuyor 
Amstcrllam, 9 ( A.A.) - Ha-

vas: 
Stokholmdan alınan haber -

terde tsveçin Rus taleplerini ka· 
bul clmgsi için Finlandiya üze
rindclti nüfuzunu kullandığı ka· 
tivct!e tekzip edilmektedir. 

• Almanynnm lsveci tazyik ı'l
ı iği ılı• aynı Slll'l' LIC lı'kZİp ı•dıl • 
mektedir. 

Dii!cr cihetten İskandinav f leri takdirde bu iki memleketin 
mn.hfcllcrindc Sovyet _ Fin har- bu tcşebblisc kuvvetle karşı ko. 
bi uzadığı takdirde lskandimv ı yacaeını yazmaktadırlar. 
memleketlerine de sirayet ede - I\opcnhagda çıkan Politika 
ceği korkusu ile bu harbin sona t:"azetesi, Norveç \'e lsveçin bi -
ermesi arzusu izhar edilmekte • taraflığını ihlal cde<'ek olan her 
dir. Hntlft bazı ga?.Ctclcr, müt - hangi silahlı bir müdahalenin si· 
tcfikler Finlftndiyaya vardım et li'ıhlı bir mukavcmPtlc kar!';ılana 
ııwk tiz . , 'l 11 \.!<' \ı I•\•·•' nı .t - u:ı.ğmı l: :t)deylı lltdüedır. 
ıisuı len aı:ıkcr geı;iı mck istedik· ( /Jeııcımı 5 incide) 

İtalyan notasına 
verilecek cevap 

hazırlanıyor 
(Ya..."'1.Sı 5 incide) , .......................................... , 

1 Veki~ler He~~ti 1ı Dün Başvekıhn 
reisi iğ inde · 
toplandı 

Ankara, 9 (A.A.) -İcra 
Vekilleri heyeti bugün saat 
10 da Başvekil Dr. Refik Say. 
damın riyaseti altında toplan
mış v~ saat 12,30 a kadar mü
zakerclcrirıe devam etmiştir. 

• * • 

I
• Ankara, 9 (Telefonla) -

Başvekil Refik Saydamın zel
zele mıntakasına yapacağı se· . 
yahat bir müddet teahhür et- ı 
mi~tir. Başvekil yerine Ziraat 

! Vekili Muhlis Erkmen gide-

i• cek, vekile Sıhhat Vekaleti l 
• Müsteşan Asım refakat ede· i cektir. Seyahat bir hafta sü-

! . ..:.~~:.~~; ..................... , ... ,,,,, .. , 

Orhan Seyfi 
Haber' de 

"Gönülden sesler" isimli şiirle 
rinden bngka Tiirk mizah edebi
va tmı ine~ nüktclerilc zcng'inleş
tiren şair Orhan Seyfi ''Haber" 
yn.,ı ailesine iltihak etmiştir. 

J Ik yazısını "Haber., de yarm 
okuyncal smız. 

l'ipentrop ~·a.zısma. 
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işaretler: 

Kültür müstemlekesi 
Tanglmat devriııln politik hL 

Ttyetıni dünkü yazımda çerçe • 
velemeğe çalıştım. Bu istikrar
ıız devir lc;inde bizim killtUr ha· 
yatımız da yine istikr~ız, f~ -
kat teaıri gayet kuvvetlı bAdi -
eeler olmU§ bitmittir. Osmanlı 
imparatorluğunun kendini ko • 
rumak, hayatını idame etmek 
için eline 1teçirdiği vuıtalar a -
rasmda "Avrupa killtilrü" ve 
bunun ifadesi olarak da "mek. 
tAtp" vardır. 
Osmanlı lmparatorhıfu Avru 

pa kWtllrilnU röI:l!sa.na hayatmm 
bir dev&mı olarak kabul etmi• 
değildir. Hatta onun' nerden ge
lip nereye gittifui de ıuurlu bir 
tekilde bflivordu denemez. 

O kWtUrü, hatta mektebi, 
ileri giden Avrupa teknifi kul· 
Janacak adam yetfftfrmek için 
bir vasıta sayıvordu. Uzw:ı za • 
mandanberi ticaret mUnuebett 
olan, ve harici ılyuet itibarile 
tızUD zaman kendisi ile ltbfrlifi 
yapan Fransa bu sahada ona 
yardJIJlCJ halinde görlbıdll. Ta· 
rihln bu zarureti memlekette 
kUltUrtbı flrenk c;eıınesi tanm. 
muma vesile oldu. Tilrklyede 
Fnuısıa twtUrUııUn yerleşmesi 
kWtUr lhtlyacmm hiseed!lme • 
sinden ziyade batan imparator
Juiun kendinJ kurtarmak için 
bunu bir müdafaa sfllhı sayma· 
amdan ileri ~ellyordu. CUnkU 
mDdataa eillhlan yeni idi. Bu 
yeni siJIJılan kull&nacak phıa • 
lar da yeni bir ziluıiyet u.hlbi 
olacaklardı. 

TarHıln bu •yrf berlnden 
bir buçuk amlık bir zaman geç
ti. Şimdi biz maziyi daha blta. 
raf, daha çok haklkl Mbeplerle 
tetkik ed,bmrta. 

lmoaratorıuıun latilllar kar • 
fl8Dlda ticari ve •lyut• dmtluJr 
yaptıfl bir cemlyettAtn aJdıfı 
yardımlar arumda bulunan fi. 
kir unsurlan bir millet kü!tUrU· 
nUn temellerinJ te§kil edebilir . ., 
mı. 

Burin buna ciddiyetle: 
- Hayır, diye cevap Yel'lllek· 

te tereddllt etmeyiz! 
CUnkU bir mllletln ldlltlhil ve 

medeniyet sevtve!l daim! hldfse
lerin zorf le değiştirilemez. Zira. 
ber eeyden önce killtUr ve me • 
denivet denen eeyler bir devam
dan. bir fmtidattan ibarettir. 

Uzun bir devir içinde hazırla. 
nan twtnr eeviyesi ancak bu 
devrenin sonunda hakUd ve ol • 
gun cehresinl 1tlSsterir. F'araza 
memlekete otomobil getirmekle 
ve bu otomoblle yerli toför ta
yin etmekle sanayi mUhendisll
finl sokmuş olmayız! YUksek 
riyufye methumlarmı kavra.. 
madıkça modem bir riyaziye il
mine eah!n o!mıya imkA.n var 
mıdır! Yilk• krlyazlye mefhu. 
munun tam m&nasf!e kavran • 
madı~ bir yerde .. fizik" in ma-

Yazan: Sadri Ertem 
hl,eti hakkında VUlb .. kati 
bllkümler elde edllmesfnl bir 
memlekette bU:vük keşitlerdeıı, 
:catıardan ıwnl balıso!unabUir! 

Halbuki Tanzimabn ve ona 
takaddüm eden eenelerin biıe 
~tirdiği Avrupa kültUrtl müda
faa vaaıtalarmm kullanılması L 
çin lizım olan bir sUlil ''villger'' 
malOmattan ibaretti. Fikri ma • 
hiyeti olanlar da bir sistem, bir 
kili halinde değil, parça parça · 
ihtiyaç oldukça getirilen meta _ 
lar halindeydi. 

Tilrk cemlyetf bir buçuk uır
dır böyle bir istihalenin çenberi 
içindedir. Ona: 

.. _ Avrupalı ımaın? dedikle-
ri aman: 

.. _Evet, diyemiyor. 
.. _ A8ya1ı llll8m? dedllderl 

zaman: 
.. _ Havır. diye mlyor! 
Ne Avnıı>alı, ne Aavalı. ne fL 

kirli. ne fikJJ"Bls. ne fdealiat, ne 
realist... Hulha karmakarışık 
tezatlar içinde bir llem olmak -
tan buka bir flY yapamamqı 
tır. Aklına parça parqa giren fi· 
ktr UDIUJ'lan tekbtlf peyda et • 
tlkge Avnıpanm mn.takfl mil· 
letıerfnden farklı bir ta.baka 
mevda.D& fttlrmlftlr. 

150 eenellk mulve bakmca 
bu devir içinde .. Avrupalı.TUrk" 
tipine hiçbir uhıda raatgelemi • 
voruz. 

A vnıı>ah TUrkU anlamak için 
AmıD&lı t~lzle, Avrupalı 
l'ranm. Avnıl>&lı İtalyan ara • 
lllldakf karakter, JJeVk, hayat 
t.ellkktll farklarmJ gWnllne al
mak llznn4ır. 

Bu ııso 1m1e 1Ue ıd8tem ve 
metod ltfberfle bir mahfer bı· 
rakmıftuı. 150 lellellbı ktllttlr 
tortuu orijinal, yani mllU ha. 
vat IU1larr etrafmda lnkifat • 
den, anu izah eden, ona ~re m1. 
na ifade eden btr tefekk11r tarzı 
verine kooya bir zihniyet vU • 
eude getirmiştir. Bu konva zih
niyet aall orijinal delildir. Bu 
zlhnlvet emeltnln taklidi halin· 
de devam eder. Bu taklit bfr 
fabrlkanm malmı atm almak • 
ta bbiblrilll taklit etmekten da
ha tıerf de~ldJr, 

Bu devreye bunun f çin kül • 
tUr tehlikelf devri diYonız. 

ll'akat bugUn bls. mUstaldl bir 
mllletb ve orijinal bir havanm 
içlndevlz. 

lstikl&l haıt>l bi:ae orijinalite· 
nfn Ull'Jardanberi kapalı duran 
kapımıı aetı. BuR{hı kendlmlzf 
bu hDviyetJe rönes&n11m devamı 
tJavabllivoruz. Ve Avrupalı . 
TOrk hUvlvetfnfn sllrtemll, me -
todlu. tezatsız bir eekllde ın-eko -
lltln kültilrUnUn milli bllnveye 
lnttbaln manasında anlıyoruz. 
Mu.taldı TUrk tefekldlrU, müs
takil TUrk sanatı ktttllr saha • 
sındı TUrk fstlklAliııhı en kuv • 
vetH R"Sr&ntnertdlr. - -----~~----~~~~~--~~--~-------

93it:", iAi ltOAta, : 

On damla suda 
fırtına 

Yahya Kesvıtn 8ekb on 
iamla auda bir fırtına kopara. 
cağa benzeyen yeni liirinden 
karilerimizln belki haberi yok
tur. Beraberce okuyalım: 

GECB 

Kanc1D11 ,a.rkeD u,ylmlarda 
11.ebıabl .arwcJedlk .warda 

..,. 10ldu panldQaD stlmlftm 
OIWll tıewçmwır dönllft.eD 

Hm,. tepeler, ba)'al ~ 
Durswı .uda dJDleıaen yamac;lar 

ırn-. 80DU Gyle bir am&D Jd 
OUb bir mulklydl ADJd 

Gltadf ka7bolmUfUS makta 
Rap 8Clıll& ermeden °f&fakt& 

l'AK!'A KDIAL 

lekiz on damJ•hk tilr bu .. 
Simdi gelelim fırtınaya: 

Bir iki gUn kadar evvel "U
llW' ta Nurettin Artam tilrl 
neoreden Akpın gueteslııin na.
zan dikkatini çekti. Daha doğ. 
nısu elindeki toplu iğneyi mıa. 
ralardan bir ikfs!r.c şöyle bir 
dokundurdu: 

-"Bir vanlıolık olmak lhtl • 
mali var, dedi; aca.ba bazı mıs
ralarda b1ime1et" c!Uşmflt olma.. 
sm ?. Yal\tlt Yahya Kemal yeni 
bJr T ' Je ellr mi 7umq& bq.. 
l-41J 

Akpm pmt.eld cevap veri • 
yor: 

O.ta4arı ,urım .Uteaddtt 
taahUılerdn geçer " "Ak§am11 

bualan yonltpt.ı ~mekle 
tlrilftehwd•r. 

Toulu iline arkadafımu. -b
racm aekteye ul;radryaa- llzii1. 
memeicftrı .ıra bu. ~ bir aek. 
ted•r: w ecleMyotta atlına •aeJc. 
ti meıaı• ıtlak olunur. Btıun 
iJZCTamodena Mr da bUgini ta
rafından atlla§tlaoak öz tilrkç6. 
ri ihtimal "kıya'k durga(' ttır. 

Fakat il bu kadarla kalmadı. 
l&ir Halit Fahri de Son Posta
da bir demarj vapb: 

-"On mıaralık §ftrde tam üç 
tane peltek peltek llZM1I okuyıu;! 
dedi; Yahya Kemal eş1ri imsa. 
kinin zaddına .,on zamanda üst. 
ti.ate ~,. vazma,ya heves etmek
'k belW WJ.ıitıin eser• gec:en 
yıllarım loaanıvor. A11M1: buno 
mukabil aanat ııe aiJhrefüıden 
My'le boıuk mıarolarla çok şe1J. 
ler kaybediyor!" 

Dün matbasmız:ı. gelen bir 
arkadaş ta şöyle dedi: 

- Bence Yahya Kemalin şii
rinde Va.Na 'nun sövledii?f gi.bl 
ne aektl melih, Halit Fahrinin 
eöyledlft e-ibl ne .. sekti ka.bih" 
var. Bu olsa olsa bir "sekti se
klr" olacak. 

Tdl1Jt .... -.-U tltr"l - K- '1 

1 

Universıtenın derhal yapılcioak 
inşaatı için bir milyon lira ıaz_ım 
Yapılacak niüesseseierin en başında 

800 yataklı bir talebe yurdu var 

fürk-Yunan tica
ret anlaşması 

Mozake.reler nİUsbet şekifde neticelendı 
Muvakkat IUJ'ette temclld e • 

dilen Ttlrk • Yunan ticaret an
Jqmumm mtlddetl yarın bit 
mektedir. 

A.nkaradan p1eD m&JOmata 
~. yeni bir Uc.aret anlqmuı 
vapılmaaı için mUzakereler mUa 
bet tekilde netlcelenmittir. An 
lıpnanm yarm imzalanacağı 
aöylenmekt.edir. 

Difer taraftan Frana ile o -
1&n ticaret anııemımmn mtld· 
detl de bu ay aoaunda bitmek -
tedlr. Yeni bir ınlıpıa yapıL 
mam için hazırlıklara bqlanmış 
tir. Yeni anlapıa, an.mır.da ik. 
tadl ltllUa göre hazırlanacak 
ve l'rana lle olan ticaretimizi 
çok fulalqtıracak bir tekijde 
olacaktır. 

Dün cumartea1 olmaama raf · 
men İngiltere ve P'ransaya t1f 
tik, Romanyaya kuru tizUm, ke· 
t.en ve kendir tohumu gönderi!
rniftlr. 

Yine dibı mtıhim miktarda iL 
halat flfYUI gelmiştir. İtalya . 
lan Bosfor vapuri!e gelen mU • 
him mallar arasında elektrik 
mal:rıemesi, mnoara bez ve ki.· 
~dı. makine ve aksamı, ki.ftt 
lbtik eşya, klmyevt ecza, de • 
mir 99ya, rayon ipliği, boya, 
''emik, pamuk mensucat, cam 
eşya, otomobil lastiği, mantar 
eşya vardır. 

Ek!emıot Amerikan va.puri • 
le de mühim miktarda kimyevi 
ecza gelmiftlr. 

Bir lıaf talık piyasa 
Buğday, arpa, kete~ tohumu, 

pirinç ve f,fflk fiyatları 
Son bir hafta içinde ..mmıı.e 

1370 ton buğday gelmiştir. Fi
yatlarda hiç bir değişiklik oL 
mam11tır. Evvelce Haydarpaşa 
yoliyle harice eevkedilen sert 
bujdaylar fimdi Mersinden Pa · . 
yas yoliyle ihraca başlanmıştır. 
Topr&k mahsulleri ofta! yerli 
delfrmencllere mütemadiyen 
mal satmaktadır. 

ARP.A 
Bir halta içinde muat.eıil 

mmtakala.rdan '8hrimfr.e • 990 
ton mal gelmiştir. tlıracatm 
azalması tızerlne arpa fiyatla
rında dllltlklUk olmu~. 

\KE'l'EN TOHUMU 
ltalyadan mühim miktarda 

mal iatenmeal üzerine keten to
humu fiyatları 20 para yUk9el. 
miştir. 

SUSAl4 
HUkftmetln su.sam ihracı lqiıı 

m08aado vermemeli tizerlııe 
piyasada bir durgunluk bul! 
olmue, fiyatlar dillmefe baş.. 
lam!fbr. 

PIRtNÇ 
Bir hafta içinde fiyatlarda 

hliJ bir deltltlrllk o~. 
Anadoludan mal gelmemekte. 
yerli Çeltik fabrika.lan faali
yette bulunmaktadır. Vaziyet 
böyle gldenıe fiyatların yiiUe
leoeği tahmin olunmaktadır. 

TİFTİK 
Son hafta içinde 2100 balye 

tlttik satıJımlfbr. En ziya.de t
talya için mal toplanmaktadır. 
Tiftik fiıracatçıları Birliği tesblt 
etiii fiyatlar Uzerindeıı birçok 
memleketlere mal göndermek 
teklillnde bulunmaktadır. Bu 
tekliflere cevaplar beklenmektP
dir • 

YAPAK 
YalJ&k piyasası durgundur. 

Yerli fabrikaların pek az mal 
a.lmaları ve bu mUbayaatlarmı 
muayYen kalitelere teşmil et
meleri piyaaayı mUtceBSir et . 
mektedtr. Yahıız hilkılmetimizin 
bazı bankalara tüccarın elinde -
ki mallan satın almaları i~fn 
emir verdiii ~vlenmektedir. Bu 
vaziyet tabii piyaaayı canlan • 
dıracakt.ır. 

Kibrit sıkıı,fısı 
başgUsterdi 

60 parahk kutuları 3 kuruşa 
satanlar mı var 7 

HUkQmetin bazı inhisar mad- j kibrit yoktur. 
delerir.~ vergi zammı yapacağı Malı olup da ıaklıyaıılar hak 
rivayetleri Uz.erine bazı kimae - kında şiddetli cezalar tatbik e _ 
ler mal saklamağa baalamış - dileceği söylenmektedir. 
tardır. Bu arad~ bilhassa dUn Kibrit fiyatlarına ne miktar 
çehirde bir. ki~rıt. sıkıntısı b~- zam edileceği belli değildir. Bu. 
b.rnıştJl'. Kııbnt fıyatlarmm da gün1erde Anka.radan bu hususta 
artırıla.cağını duyan bazı dük- emir beklenmektedir. Bundan 
kin sahipleri ellerindeki malları sonra dU.kki.nlardaki kibritlerin 
ortadan kaldırmışlar, mUşteri • farkı dükkan sahiplerinden alı· 
lere .. inalmm yok" derneğe ba..ı; nacaktır. 
!a.mışlardır. Dip.er ta.raltaıı kib- --·--------
rit inhisarı kibrit isteyenlere s· 
çok az mal verme!dedir. Mesela ır amele ambara düıtü 
beş yUz kutu istevene ancak 5) 
kutu verilmektedir. Bu vaziyet Limanda demirli bulunan Bas. 
Uz.erine b:w dilkkir.eılar bir ku· far isimli İtalyan bandıralı va· 
tu kibriti Uç kuruşa kadar sat- purda çalışan Lazaryo adında bir 
mağa baf-~ışlardır. 60 pa.rı a:ne.le ~bara düşerek baıında:ı 
olan böyle bir inhisar maddesi • tehhkelı surette yaratan.-nııtır. 
nin iki misli fiyatla satılması 1 Lazaryo İtalyan hastahanesine 
Ur.erine ali.ka.darlarm tahkikat 

1 
kaldmlmıı, adliye doktoru En

ya.f)mB.lan beklenmektedir. Buna I Yer Karan hastahanede kend.iıinj 
.,..,.._ bir p dUkkAnl•rda ~YW etmip. 

Jstanbul üniveniteaini.D muh
telif noksanlarını ikmal etmek 
11e yeni teşkillt yapmak llzere 
.da.arif Vekilliği üniversite büt 
;esine yeni tahsisat koymU§tur. 
Bu t.ahaisat peyderpey verile • 
tek inpat i§leriDe baO)tDAQk· 
tır. Üniversitenin en mühim ih 
tıyaçları olan yurt, kimya ena. 
titüsü pbi müesseselerin kunıl . 
'llası için bir milyon liralık tali 
dsatıu aUratle verilerek infaata 
başlanmaaı allkadarlar tara.fm 
:Jan istenmietir. 

Üniversitede okuyan talebe i· 
1e üniversite tarafmdan hlma~ 
edilen yoksul talebenin en mu · 
hlın ihtiyac;larmdan biri de biı 
talebe yurdu binasıdır. 

latanbul ifniversltesl veklletlf 
vaptııb temaslar neticesinde 15< 
bin lira aarfile 800 talebe ala · 
bilecek asri bir yurt tesıaatmı 
havi bir talebe vurdu binası pli.. 
nIDı hazırlamL•!tır. 

Yurt üniversitenin arka ar 
'aınnda 4nıııa edilecektir. 

Üniversitede ikinci hıp. edilt 
cek bina da kimva enstitUsUdUr 
Bugünkü enstitU talebenin ça 
lr~asına v;avri kili görülmek · 
tedir. lcan eden normal tedrisa 
tm vapılması binanın IUrattf' 
mevdana çıkanlmuıle kabildir 

Ônivereite rektörü Cemil Bil 
sel bu hususta kendlslle glSrllşer 
bir arkadafmııza 1Unl&n llSy 
lemlşt.lr: I 

.. _ 0tri"1'8't. talebeelMı 

vurt fAtiyMtftt 1oılr,.ıon.M 8-
re modern Mr vurdu• te.W '9itt 
iOtlP eae,. bf1tan 1Mlm'ltldar ,e 
,,.Jnıtf, ~nlar taMitll et.iaenk 
Moarl/ VekUl4~rte glhtMJril""'° 
tır. 

nınltlwC,.,....,.........,. Al• 
arif Ve1:illiği t~t glJndmr 
q6ndermeı, tkrhal foalCyete ge • 
çQecekffr." 

üniversitede öijre
tllecek · terimler 

Profesörlerden bir he
yet tetkikler yapıyor 
Fen f&kUltesfnde tatbik edl • 

leoek olan ter!mlerln teftltl hu· 
suaunda faJrUlte dekan, profesör 
ye doçentlerine rektlSrlUkçe tet. 
kikler yantınlmaktadır. 

Tetkikler mevcut 8 br()fUrden 
ünlveraiteve alt olanların eeçll • 
meıl için yapılmaktadır. Seçil
me f~i tamamlandıktan llOllra 
alikadarlara teval edilerek ta • 
leye öğretllmealn~ ba.tlanae&kbr. 

ilk va orta okul· 
larda musiki 

T edriaabn inkitafı için 
bazı tedbirler alınıyor 

lık ve orta tedrisat mUemıe • 
selerindekl serbest tedrisatı tak 
viye ve bu tedrisata. ~-eni bir ee
kil vermek üzere Maarif Vekil· 
U~inin tetkiklere baeladığı ya. 
~mışb. 

Okullarda musiki tedrisatını 
deruhte edecek olan öğretmen • 
lerin bili. istisna. musikiye lşlna 
olm:ılan katt bir meaburlyet o
larak kaydedilmekt.edlr. Orta 
tedrisat mUeeseseleriııde musiki 
dersi deruhte eden öfretmenle • 
rin musi)çi Ue meşgul oldukları 
ve bir mus!kl ileti çalmafa muk 
tedir olduktan yapılan teftişler 
neticesinde tesbit edilmietlr. Fa· 
kat 11.rık olan musiki öğretmen
likleriJe ilk okullarda musiki 
deııı'ni deruhte eden öğretmen • 
terden çoiunun mueikl Ue met
srul olmama.tarı bu tedriaa.ttan 
isten'len randmanm almmasma 
rn!ni olmL'ctadır. 
tıkoku!larda musild dersini o· 

kutacak öğ'retmenler de muhak-
1'ak surette bir musiki lleti ça· 
lacakla.rdır. Bu öğretmenlere mu 
siki ~tmek üz.ere vilAyetlerde 
halkevlerinde kuralar açılması 
düşiinUlmcktedir. 

Aynca okul garkılan külli -
"atı artırılacak yeni l}arkılar 
bestelenerek bastmlace.ktır. Bu 
husustaki tetklklere pniş mUt. 
yuta ct.vaa edilmıtktedir. 
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· 'tGııı Ukuku hakkında anket: 
~ı tofe .. -q ~f 

1 
•o: Jerhard Kesel'in fikirleri 

nıııtı hukuk olarak 
s .. ~~Zaff e.r olabilir 

1 izmif de imdık 
Vels, Ingiliz Kralı hüyükrnoande 

(~ lttı Utnuz h 
'-l)t'lartıı~ı \"e lk~r-\ de\'let hukuk vazeden bu şekil

•o"Q.111 göıısrıun ı- 1i grupların en mtihlmmldlr. 

tzmir, 9 (AA.) - Dlinkü 

~1: \'e b~da dUrı ~e Pakat devletin fevkinde hukuk 
l\ıa ır lt)[ k~ıa- Yazan bir mUesscse var mıdır? 

llı; Ol tını her~ l- Bazı "TabH Hukuk,, Ye "Beşc
c ı~ r barı. Yerıı u_ rl Hukuk,, taraftarları huku. 

tı t Ilı eyannaın bir kun esası olarak cemiyeti ileri
•' tdo~Uterekk~sl sUrmUşlcrdir. Buradaki cemi

&~ 1 U 1iklrı r~ Y~t mefhumu tahtında, en gc
D ~ ku~ln lstanberı nış mfrnada "insaniyeti., aul a_ 

c: aürtau işgaı uı mak nıUmkllndUr. Fak.at lıu 
lere de e- mtınadn cemlret ya bir Ideal

t bit . ınu. den, blr Umlt ve gayeden iba
llıPtıı ~öhrete rettir, veyahut bir ~ok millet
Dtor,81Ctfınaıy:a- lere mensup kimselerin dUşUn. 

Amerikanın Moskova elçlslle Molotof arasında 
iki saat süren mülakat 

miithiş fırtına akşama doğru 

sükfınet bulmuştur. Körfez va. 
purlan seferlerine başlamışlar. 

hareket için fırtınanın dinmesini 
bckliycn vapurlar da yola çık. 

mışlardır. 

Gece yağmur geçmiş, sabah 
saat 6,30 da fındık cesametinde 
şiddetli bir dolu yağmış ve beş 
dakika kadar devam etmiştir. 

~· V lir I:>okttçı d ilkleri, inandıkları şekilsiz 
ı l.t ış )' eıa tarar or bir birlikten !azla bir şey de-

1 Uı:ııı liuku~n- tildir. Bu gibi şekilsiz içtimaı 
~edı tinde f u gruplar bazan bUyUlc bir haya
d e t6~u "-ncaka~a tiyet göstererek geniş bir içti. 

~/e.ıca §lllekte .u mal nUfuı; kazanabilirler. I<~a
l!tr d,r bu 'e kat hukuk yaratamazlar. 

~-~,ita.tında ~lbl Profesör Kesel "Mlllet dev-
lnır11 lerdcn hz- lcti hukukunu'', "Milletler dos_ 

~. llda bufar- tu hukuka., tercih ediyordu. 
\ ler un- SözU yine Prorcsörc bırakıyo-

b (ıı.•b\'eıs·ı rum: 
tQt tır hu~u~c- - DugUn bUtUn dilnyaca ka-

t e ŞöyJe u bul edilmiş milletler UstU o. 
~t il ı dl- lan esaslar mevcuttur. Mesel~ 
t ı,,14 asırda anaya, babaya hilrwet, şahst 
t> :aıa ~Olan .. ~u- hUrrlyct, mil ki yete hUrmet, 
l~'rı~ ran812 .:- hemcinsinin hayatına, dinine 

~''r "Ilı;~ an ''lru~ - hUrmet gibi. 

J.ondra, 9 ( A.A.) - Amerika 
hariciye müste~arı Sumner Vels 
Londraya gelir gelmez hemen 
Çemberlayn ve Lord Ha.lifaksla 
görüşecektir. 

Bahriye nazırı Çörçil ile de bel-
ki mülakatta bulunacak ve kral 
taraf mdan kabul edilecektir. 

:VELSLE HlTLER ARASIN. 
DAKIKONUŞMA 

Moskova. 9 ( A.A.) - Tas a -
jansı bildiriyor: 

Amerikan Associated Press :ı. 

jansı, Berlinde 3 mart tarihinde 
Hitler ile Amerikan reisicumhu. 
ru Ruzveltin mümessili Vels a. 
rasında vukubulan müHikatrn 
mevzuu hakkında Berlin muha. 

birlerinin bir haberini neşretmiş. 
tir. 

Amerika mümessili Velsin 
Berlindc yaptığı konuşmalar 

hakkmda ecnebi matbuatta çıka. 
rılan şayialar münasebetile sala 
hiyettar Alman makamc.tı şunu 

müşahede etmektedir ki, her iki 
taraf da bu müzakerelerin mev _ 
zuunu neşretmemek hususundaki 
kararı samimi ve halisane bir su. 
rette tatbik etmişlerdir. 

Bin'lenaleyh ecnebi matbuatm 
neşriyatı tamamilc asılsızdır. Ve 
Almanya ile Birleşik Amerika 
devleti arasında itimatsızlık çı. 
karmak ve açık olan Almanya_ 
nın harp hedefleri hususunda 
dünya cfkan umumiyesini yanlış 

yola sevketmek yolunda bir te. 
şebbüsten ibarettir. 

RUZVELT, ARŞlDüK OTTO 
ŞEREFiNE ZlY AFET VERDt 

Vaşington, 9 ( A.t1.) - Reisi· 
cumhur ve bayan Ruzvelt dün Be· 
yaz sarayda Avusturya prensi Ar· 
~idili< Otto ile kardeşi prens Felix 
şerefine bir çay ,·ermişlerdir. 

Jlu rcsmikabule hiçbir mahiyet 
atrolunmamaktadır. 

Moskova, 9 ( A.A.) - Amerika
nın :Moskova büyük elçisi Stein
harth dün öğleden sonra Kremlin 
sarayına giderek Molotofla iki 
saat görü,rıüştür. 

Bu sabah· ta lsvcç scfirile görü
şecektir. 

Dün, fırtına esnasında birçok 
vakalar olmuştur. Bu arada be. 
lecliyenin merkez garajı önünde 
otobüs bekliyen iki kişiden biri 
o civarda bulunan bir inşaat ba. 
rakasırun uçan damının çarpma. 
sile ifade veremiyecek derecede 
ağır yaralanmış ve hastaneye 
kaldırılmıştır. Bu yaralı, esasen 
dün sabah hastaneden çıkmış bu
lunuyordu. 

Eşrefpaşada bir kadın bara. 
kasında otururken yan duvarL"l 
baraka ü:ı:erine yıkılması netice .. 
si olarak mangala kapanmış, 

yüzünden ve göğsünden yarala.. 
narak hastaneye kaldırılmıştır, 

~,~ .. "r:yla bera u- Adnm öldilrmeğf, esareti, 
a~ı~'ll )' a ''ı:ua ~er. hırsızlığı, zinayı, ihtiyarlara, 
~ :r,, ~~re ınd·ı d~- kadınlara, cocuklara :fena mu
'b il~ 1 litıde 

1~ 1- ameleyi mubah gören bir milıt 
u~t ltıtadeıerı UL hukukun bUtUn kliltllr memle-
~~ ~e C'ı"cut re keUerlnde itirazı mucip olaca. 
\ ~ dıı~dt hu~ an ğı şUphcsizdir. Fakat bu itiraz 
\tı~ du ~ltltdtr ~k milletler Ustu hukuku, tabit 
~o Ilı;., 'Unce81 • u hukuku ve ebedi hukuku be
o~'tlı.a inde b~- ~eri ileri sUrnıez. Cemiyet ha
~~ '11 lııııtllku ~e linde yaşayan insanlnr ve mil. 

d ~at bahse~ a letıerin milletlerin Ustu ahlA.k 
Otr~llda 'l'o er. Te adalet telA.kkilerl vardır. 
ı, e dan do mas Du mUşterek ahlaki esasları, 
\~~~tı bir rru. bu mllletler UstU adalet UlkU-

Bu akşam Romada mü
zakerelere başlanıyor 

Ağır ceza zabıt .katiplerinden 
biri de Fevzipaşa bulvarından ge. 
çerken kırılan bir camın ayağına 
düşmesile yaralanmıştır. Şehrin 
muhtelif mahallerinde, birçok ba. 

: calar yıkılmış, duvarlar çatlamış 
ve damlar çökmüş ve bu yüzden 
birçok kazalar olmuştur. 

Parklarda vuku bulan tahribıt 

1öa büyüktür. Birçok ağaç yikıt. 
mış ve meyva çiçekleri kamilen 
dökülmüştür. Karşıyaka iskelesi 
önünde deniz bütün nhtımı kap 
lamış ve muhtelif noktalarda tah. 
ribat yapmıştır. 

Amıterdam, 9 (A.A.) - Reu - dia edenler de vardır. 
ter ajansı bildiriyor: Herhalde muhakkak olan bir 

q8 ır, abu sunu yUkseltmek ve tatbik sa-
tı ı~ h~allla b hasma çıkarmak insanlığın en 

Hitler, von Ribbentropu Ro. şey varsa o da şansölye Hitler 
maya göndermek kararını ittihaz tarafından ani olarak ittihaz e. 
etmiştir. Nazır bu sabah 9,15 de dilen bu kararın Berlin siyasi 
Romaya müteveccihen yola çık. mahafilinde büyük bir hayretle 

s~er h eraber bUyUk vazi!esldir. 
1 ı l~ o d:ku1tu,, bUyUk vazifesidir. Fakat 
· ~ ltı bq rece f- devlet kanun vazeden ve hu

' ltı ~ l ha1t1c1 
11~retıe kuku koruyan en yUksek teş

>,111'~1lltlı.ı bııe ta_ kilA.t olarak kaldıkça "adalet,, 
, e ~t,{ 0:e göre ''Milletler Ustu hukuk,, olarak 

t \'~•ı • tııııı~h tabıt değil, "Mlllt hukuk,. olarak 

mış bulunmaktadır. l:arşılanmı~ olmasıdır. 

Reuter ajansmın haber aldığı. ALMAN MATBUATI ROMA 
na göre, ecnebi müşahitler Al. ZlY J\RETt:Nl NASIL TEFSiR 

ı 14tır layan Uku. muıaHer olabilir.,. 
ı t'le~ etınek Bu kıymetli fikirlerinin ga-

:manya hariciye nazırının Roma. EDİYOR? 
da Musolini ile Avrupanm şima. Berlin, 9 (A.A.) - D.N.B. 

1 ~ "Otıı' 1rı8a zetemizde neşrolunması 10.tfil-
~ t ~er ltıaıt 1n~n ta- nu eslrgemiyen muhterem pr?
!~tf~e ?lıfıın Ya- tesörUmUz Vels'in böyle krltık 

t r b1ııu letıer bir zamanda. ortaya atmış ol
\Jı '~,~Uııtu. ~Ordu. duğu bu prensipler üzerinde 

li garbisindeki vaziyet ile Alman. Alman hariciye nazın von Ri-
yanın tarzı hareketi hc.kkında bcntropun Rcma seyahati matbu
müzakerelerde bulunacaktır. lkr atın bilhassa nazarı dikkatini cel· 
linin bazı bitaraf mahafilinirı betmektedir. Gazeteler bu müna· 
zannına göre İtalyayı bu harpte se.betle yazdıkları makalelerde Ber 
'.Almanyanın yanında yer alarak lin - Roma mihverinin ~ğlamhğm 
aktif bir rol oynıyabilmesi için da harp dolayısile hiçbir değişiklik 
:M. Musolini üzerinde tazyik ic. _ olmadığım ehemmiyetle kaydedi· 
ra edilecektir. Bu münasebetle yarlar. 

ı~aı,"11 1 "liak Ukuk daha enteresan mUtalealarda. 
~I .. 'erdı ınıı. bulunablllrdf. Fakat kendisi 

~''t tıııııet r., de. hA.dlseler üzerinde yalnızca e. 
ttı 11eııır?' b keli- sas Uzerlnde ilmt bir mUtalea-

l!r l{ · u ne da. bulunmağı muvafık gördU-
t ~I eater•e b ler. ~IUZAJ."'l<'J;R ACAR 
, ~ lfttı. ıra_ von Ribbentrop İtalyan kömür .Völkişer Beobahter diyor ki: 

"l ~U11 'e ta 
\~ U ll(l Ydah 0 ~~ 'tıııı. Ylernı -•ut' 1llııı ş o. 

~lb'' 11?den et ke. 
tıı lcaad evveı 

et1lle1c etınış 
~ ile IAzıın 

\ 1, \ Ilga -
~ 'r.ı. n lllllle 
t ~ltı· tı:ııııetı ti, 

\ ~t tıı,fhtı ı tad gl bi 
t4' ııllıla e ede. 

tı11 ,. r kas. 
'\,, t~et 
~lıı1ııt~ll.ca1c llıe "hu. 

-~, '"ı d devıet 
l 'de ~e""ahnınde 
-~ l"le .. uub h t ~ "llıı.t t llıtıı a s. 

r't.te e eden °tının 
' dil •on :ınıııı 

<~Ilı eıı:ıın hukuıt 
1 ~ '·· ~.tler u gördu. 
~ I? 'ilr stu h 

il.L Şı f ll• 
ı''ıı.r lerıye 

l '11 ı..1 1ıı tt •ııı en ~ '4 tııı ltuıc gu zeı 
, ~~ lletı h hangı. 

ıı llıı t!ııe va Ulcuıtu 
'~t. h11~11rııeııe ı:?lı ıd ı r 1 

•öru ltun Ye te. 
t~ tı:ıu~d tarıunı 
hn \ıı b en din. 
1 l1ıı lı- 1 

\, ~1ı~'Ya~san bir. 
,,ıııtıı etıerı btr ta 

. ~ıı ~ı du;t tenıı: 
t 1 t r ııı Urlar 

du r1ııı1 •tcı:udı -
't" ar b r. 

" ""lar u ,e. 
bıılc l'arata 
~. il\ -
ıı ~tıı " '"a 

lıı''t b1ı l'ord 1:etnıek 
:'\\ ~t~>. hıııı U? 
' \ ~ te>.d~~takı fl

ıtı\ıı1c ~llıt eıı ın: 
ı11:ıı~·~~aı~~'11>la r. 

. ıı:a eblllr 
llaıı l'larete 

hazırda 

Silahtarağa elektrik fab gemilerinin İngilizler tarafından ''Mihver ile biribirine bağlı bu-
rikasının istihsal kud- tevkifi hadisesinrlen a:ı:ami dere- lunan iki büyük devletin bariz vas
reti takviye ediliyor cede istifadeye çalışacaktır. fı iki taraf zimamdarlarının Al-

Elektrik İdaresinin, Silihtar Hatırlarda olduğu üzere bu kö_ manya ve İtalyayı alakadar eden 
fabrikası ı·stı"hsalini genı"şletmek, . . meseleleri devamlı ve şahsi temas· mür hadisesı miınasebetile Alman 
yeni ihtiyadara cevap verebile _ larla müzakere ve m üştcreken hal 

:ıı: matbuatı İtalyan gazetelerinden 
cek hale koymak üzere getirttiği ve tesviye etmeleridir. 
iki kazan faaliyete geçmek üze - çok şiddetli neşriyat yapmışlar - Alman ve ltalyan rejim!erinin 
redir. Kazanların ısınma tecrübe- dır. istikrarı iki milletin iş birliğine 
leri yapılmaktadır ki, bu tecrü- Almanya hariciye nazın ayni 
belerin bir ay kadar sürmesi ve zamanda Amelia Lavo vapuru_ sarsılmaz bir itimat \'C tam bir 
)reni kazanların önümüzdeki ni. haberl~me mahiyetini vermekte· 

nun maruz kaldığı taarruzdan 
aan içinde istihsale başlaması dir. Alman - İtalyan münaı:;ebct· 
ınukarrcrdir. dolayı 1talya hükumetine Alman_ Ierinin esasları müstekardır. Bina· 

1938 senesi temmuzunda Elek· yanın özürlerini bildirecektir. enaleyh zimamdarlar arasındaki 
trik Şirketi İstanbul Elektrik Diğer bazı zeva~ von Ribben.. d" 
İ§leri Umum Müdürlüğüne dev- tropun Roma seyahatini Sumner konuşmanın mevzuunu, mütead ıt 
redilirken, Silihtar fabrikasının .. 1 vesilelerle müteessir o'.duğu sabit 

Velsin son seyahatı ı e alakadar takatı türbogeneratör bakımın_ olan iş birliği bakımından günlill< 
dan takriben 70,000 kilovat ol- görmektedirler. meselelerin gösterdiği tahav,·üller 
nıasrna mukabil mevcut kazan Ayni zamanda Almanya harL teşkil edecektir. Bu neviden son 
takatı yalnız "O 000 kı·ıovat o- cı"ye nazırının Kont Ciano tara. "' ' konu~ma Polonya harbinin intacı 
lup bunlardan ancak 25,000 ki- fından geçen birinciteşrinde ya. 
lovatlık kısmı modern 4 kazan ve üzerine ltalya hariciye nazırı kont 

Pılmıc olan Berlin ziyaretini iade . 
ınütebaki 15,000 kilovatlık kısmı :s Ciano tarafından Berline zı\·aret 

k d·1 R maya gittiğini id_ · 
da eski tipte, alçak tazyikli bu - ma sa 1 e 0 münascbetile vukubulmuştu. Şim· 
har verebilen 8 adet küçük ka. . . :-:--

1000 
1 dide von Ribentrop Romaya ~ide· 

zandan müte~ekkildi. Kazan daıresı ıçın met.re rck :t-.fosolini ve Ciano ile iki mem 
Şehrin elektrik ihtiyacı art- murabba sathında ve 4 metre ır· . . 

ntakta devam ettiğinden kazan tifaında beton arme hususi şekil- leketı alfıkadar e·len mcsclelen 1.1~r 
tesisatının emniyet bakımından de bir temel yapılmıştır. Teme - zaman olduğu gibi karşılıklı ıtı· 
kafi gelmediği görülerek 25,000 - lin üzerine inşa edile~. binanın mat içinde görü~ktir. 
3?,000 kilovat takat temin edile· cephesi 32 metre tulu.n~e olup RİBRNTROP PAPA 
bıl.cn yeni bir kazan dairesinin d~rinliği 20 metre ve ırtıfaı 15 TARAFINDAN KABUL 
acılen .tesisi kararlaştırılmıştı. ~tredir. Binanın üst .. kı.~m~nd.a EDlLECEK 

Yem kurulacak kazan dairesi. ı kazanların 48 saatlık komur iht.~. Roma, 9 ( A.A.) - Emin bir 
ne en m~ern tesisatla mücehhez ya.~ı~a. t~kabül e~en 6~0 ton ko· menb::ı.dan öğrenildiğine göre, 
ve beben saatta 62 ton, 42 at· muru ıstıap edebılen sılolar var- von Rıbenlrop, pa7..artesi sabahı 
nıoıfer ta:ı:yik ve 4500 C hara- dır. p:ıpa tarafından kabul edilecek -
rette, buhar veren iki kazan ku· Yapılan keşiflere nazaran yeni tir. 
rulması münasip görülmü~tür. kazan tesisatının biitün masrafı 1TALYA.'i GAZETELERI 

Kazanların sıkleti takriben 1.100,000 liraya baliğ olacaktır. ZtY ARETİ N A8IL KARŞILADI 
2200 ton olup beton temel, bina, Bu tesisatm ikmali üzerine si· Rnnıa, 9 ( A.A.) - Alman ha
kamur siloları su •e buhar boru. lihtar santralı türbin, generatör riciye nazın Von Ribcntropun 
larr, elektrik ve kömür gibi diğer ve kazan bakımından 70,000 kilo. Romayı zivareti ltnlyan gazete -
nıuhtelif tesisatla beraber sıkleti vat takatında tesisata malik ol· lerinde günün hadiS<!sini teşkil 
takriben 6000 tonu bulmuıtur. muıtur. etmektedir. 

Popolo di Roma diyor ki: 
"Bugünkü gayri tabii vazi .. 

yettc Alınan hariciye nazırmın 
bu ziyareti gayet tabii bir ha ... 
disedir, hususile ki mihver an -
laşmaları iki memleketi alaka. -
dar eden mühim meseleler çık
tığı takdirde zimamdarlar ara: .. 
smda noktai nazar teatilerini der 
piş etmektedir." 

Messagero gazetesi de bu zL 
yaretin b~cıka bir devletin tah. 
dide çalıştığı haklarını müdafaa 
için İtalyanın azimle müdahale 
ettiği bir zamanda vukubuldu .. 
ğunu ehemmiyetle kaydeylemelt 
tedir. 

Amcstcrdam, 9 - Alman ha
riciye nazırı trenle seyahat et -
mekte ve kendisine hariciye ne
zaretinin bazı eksperleri refa _ 
kat eylemektedir. Nazır yarın 
akşam Romaya muvasalat ede .. 
cek ve müzakerelere derhal baş· 
}anacaktır. 

ti'"' 
SU ALTINDA :KALAN 

KÖYLER 

fzmir,,,.9 ,(A.A.) - Evvelki 
fı,ilıikü;tırtınadan Bergtuna. iköy;-
1 erinde birçok çam ağa.et CleVri.L. 
ıniŞtir. 7 Martta yağan şiddetli 
yağmurlar Ba.krrçayI ilo Ilıca, 
Sarıca ve Develiler ça.ylarnu 
, taşırmı§ ve ovayı k8.milen şular 
kaplamıştır. Bu tuğyan yü...-rün .. 
den Turhanlı nahiyesinin Kadı
köy, Zanos, Bulgeç, Doğanca., 
Siğirler, ve Dağızhan köylerini 
tamamen sular sarmış ve bura
larla muvasala kesilmiştir. Ber
gama, Turhanlı yolu da tama -
men sular altındadır. '.Mahsur 
köylere yardmı için tedbir alın -
mıştır. 

Görüp düşündükçe 
-

Şef kat madalyaları 
Madalyalar, bir knhrnmanlık <lc:,ta:' mn ı:f~ ·; '· ·•' · U(,;1· 

lan çiçekleı·l<lir. Dün, ı:azetclerclo okmlum. J)C\ lct blı:iıı! ~~l' 
~ocuklu nnnclerinıize l>irer şefknt nın<lnlyosi ,·ermi~. Uzak kn• 
zalardnki hak ~nhiplcrinc do lm ınadnlynlarla bcratlnrı gön
clcrilmi~. 

,\nnelil,, tnbintla. uzun bir ıniiNtd,elcdir. ÜJlO samyornın, 
ki anayı hu knıl.S\r hiiyük \'C mukaddes lıir yn.rlık hnllnc koran 
ş.-ylcr nra . ..;ıncl:-ı, onların hu miicıırlclcsl do varılır. 

Tck\'in ~ırrııula ".Allıtlı., la ''An:ı,, clclo yüriirlor. Uir zer
rt'nin çocuk olıınc·ar:ı kadar gcçlrdij'.,'1 değişmeleri eğer filnlo 
çekmek kabil obaydı, Y<'ryüziiniin belki en lliiyiik hn:riknsmı · 
scyrcclcccktik. 

ı\n:ı, bnhndnn çok cn·cl çocuğıın sahibiUir. Bnbn., yavru 
clo~<hıktan .sonra onu tnnır, onn. dokunur, ~c,·er, o~şnr. Fakat 
anne, çoc•ıık <lnha bir ıo;ır iken <le, ya.,·rusıınun ftsinnsı, <lcrt or-
tn~r, snhihhlir. l~nntylo hc-=ler. Jlnyatn nit her' şey, önco onn. 
çnrpnr. Şlcldctlcr <lurnlur, tortulnr sfıziiliir ,·o ancak bıı.n<lan 
sonra ço<·uğa geçer. 

"Do~uııı .. un kendi"i do biı- iilüm, <lirim ırn,·g:ısı snpJn.lll· 
lir. Yalnız tabii hir hudbe, ~nycsiz lılr ynkn. olarak nmhakcnıo 
c-dfüc de, ıuıncllJ:;in ne biiyük bir kıymet ohluğu mcy<lnnn. çıknr 

Buna hlr cfo Yn.tan, millet ,·c dc\'lct. 7.n\'iycsiıHlen llakıır
snk, i':'in ehemmiyeti hil"dcnbiro son clcrccelcrc yiikscllr. 

Eski c;aj!Jnı·cln "Xiifus,. iin ııcl' <'hcmmiyotl yoktu. J;"aknt 
bııgiin siplscttc onun o;putdı~r rol, ilk ıılfın:ı nlııuuı'itır. 

Artık nüfus, hir deylcttc istikhnlin t~mcli, halin ktn·yctJ, 
~cçrub;-111 Şlllll manasına. geliyor. 

Çok ço<'nklu nnalnrıı madaly:-ı, niifus siyasetinin ne şuurlu 
bir idrilklc hlnrc C'<lildi~ine de şahittir. 

nııgiin, nııulal.rn ha lin<lc kendisini ~ijstcren im şuurlu id
rfı k, ~·nrın maddi mükflrntları (]n. huna cklcreccktfr. Çol' ço
c·uk, nn<'ak :ma ile bahnnııı clc,·Jct ,.c <•cıniyctçc kncnklnnın:ı
l'llld:ın doj:,ar. Yarını korku ,.c en~li:;.c ile hckliycıılcr, sc!alct
lcrine bir ortak, hem ~ııçsıız hir ort.'lk ~ctirnıektcn c;eklnmcktc 
hnkhchrlar. Biz, mrulnl~·alarlft hlrlikt.e "hnrs,, Jar dil hll7..ırı. 
nınhyız. Hii~·le hir madal~·al·a hak ka:wnnnlarm, mfuıcYi haz
Jariylc beraber ııınıldi rcfıtlılan dn. <liişiirıiilmck ~erektir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 
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Fra'itSl::oa Pari.sum.r gazete _ 
sirnle olaımnuştur: 

•• • 

tefiklerln boğazlardan i.;~if:ıde 
etmek ihtimalleridir. 

DOKTOR ~AHT DAVET 
OLUNMAMIŞ 

1 
ı 

Mart ayı HiHerl dalına hare· 
kete getirmektedir. Nitekim 
Hitier mart ayında. Ren ha\7u'l • 

-sım işgal etmişti. 

k k b 1 
1 Bundan maada yine 193 

o a az ar ve man-ı:~~ş~~~!a~~~1 

. Göringin gar.ete.si olan Nas • 
yona! ~ytung, Amenlmn bari. 
ciyc vekaleti müsteşarı Mister 
Velsin Doktor Şahtı Amerlkaya 
davet etmiş oldu~'U haberini or -
tayaa.ttı. 

- Awıenı &ir.e ıZizmı gefon 
her şeyi söyleme&. Bakınız. 
be.'1 hiç bir zaman onun arka. 
suıclıı.n kosmadım. Bilakis o b&
ııi takip .etti. ve ar:zosn ver·~ 
.,.clmeyiııcc yaka.mı bır.ı.kmadr. 
1imdi beni hiç tamma.m.azlıi!:ı 
.. eliyor. Ben fcnn biT kU:r.se ol 
sam .onun baE>m::. belilar aca.. 
'lllirim. Fakat beD namusln bir 
kızmı. ve 5iı.c veı:rUn ederim ki 
'lJU11l sözüne uvına~ ~ğm. 

1939 mart a~'Inda da 'Bobem -

Ya izmacılar arasında ~~~İ-~l0~~;
0 

g~ ~;~~ tekrar hareket ba§l~tır. Çün-
kü takvime ka~t mecburiyeti 
\"ardır. 

Haltllmt halde fae böyle iblr 
davet mcvzuba.hs decnldir. Yal. 
mz Görin'.!. • ter Sumne.r Vcl . 
se, Doktor Sahtı AmP.rikaya yol 
la ğı teklif Ctmistir. 

"'a bulunı:ruıdnn c1'Vel ••. 
Boşene teslim olduP.u .zanıa" 

!\k aera ]caba.hat .işlcdintni jd
iiava kalkı§ll"kP.Il birdenbın> 

Asllzadeler kendi kadir ve 
haysiyetlerini bildiklerinden bun 
lıırla. gizlice gizlice Eğlenirler. 
Pek çoı.. para sarfcderler. 
Yukarıda anlattığımız m"'~ 

raklılar bu nazik güıııhtnn:dır _ 
lar. Mesela hoşlıırma giden bir 
çiçeğe veya. bir köpeğe veya bir 
:maymuna elli altmış bin kuruş 
"sten.ilse t.ereddüt etmeden alır· 
lar. Kotralar yapıp yarıştırır, 
böyle yler için binlerle kese • 
ler sarf ve telef ederler. 

Bazılan kıyamet gibi borçla
narak vatanlarında. çok akçe 
sarfetmemck için ucuz yerlerde 
az para haroctmek !kararile borç 
lanııı ödeyinceye kadar gurbe. 
te ~Iknrlar. 

OçUncü sınıf ahatnas takımı.. 
dır ki, bunlar amele ve yabancı 
esnaf malrulesidir. Fakat bizim 
İ.stanbulda gördüğümiiz P.ibl ôy. 
le cuma ırlinlcri ve sair seyir 
günleri Ula esvaplar giyinip 
SC)'rangBhta. ncf"ıs çalgılar çal -
dırarak, yemekler yivcrek gez • 
nıek Ye sonra işine gücüne bak. 
mnk suretinde eğlenen esnaf ve 
ame1e değillerdir. Bu ta.krm her 
zaman mfücwcs elbise ve }rag-ıı 
yağlı şapka. ve oarça parça kun. 
dura ile saç sakal karmakarışık 
pek mundar gezer, fasan den -
.rnez kimselerdir. 

Vatan sevgisi mevzuu bahsol. 
duğu valtlt bu QIUfın bir kalp 
haline gelişleri hiç bir yerle kı. 
Y38 edilmez. Devlet •e milletle. 
rlnden başka hiç bir şeye ftıöar 

zler. hıgilizlerden gayri 
beniadem ananelerinde makbul 
deg.ldir. !ngiltercde bulundu -
ğum müddet zaninda Fransız • 
lar da şunu yamn~Iar da güzel 
olm~ veyahut fitaıı '!.'erin şu ha.. 
u iyidir ~klinde w;la bir ırura _ 
dı kulağnna gelmedi. Benim ağ-
7.ttndan öyle bir şey çıkınca, be
ni dinleyenler b~larm1 öteye 
çevirirlerdi. Hattı\ Ameıikah • 
la.rla, mezhep, ~dap ve nvin ve 
lisan v·c kanun2 bUtün bUtun 
İngiliz oldukları halde: 

- Amerika al:ıalisi nnsıldır? 
diye bir sual sorulsa. \'erecekleri 
<:evlll> şu olur: 

- Eşektir .. 
Yahut kötü bir isim takarak 

"filan şeye benz.er" derler. Hele 
Fra.nmziar mnlnrnıdn çıfıt gibi 
olmakln. isimleri "Mösyö fru~' 
yani kurba.i?adır. Diğer mfllcl • 
lerin de onlarca b rura başka ıa. 
kaplan va.Mır. T!1ha ı ca)ip 
tavırfarmı taf il <'dec k olur'~ 
böyle beş on kitap d 'Hl ciltler 
tertio et.'tlclr: f ca.p .eder. 

Şimdi gelelim şu asiJzadega. • 
nm zenginliklerine.. ''Para \e 
'kurua" likırdı"ı hiç ağrnl~rnı. 

dan çıkmaz. Hen "mil'[,'""'" "k " ' • ~.v.y ' ese ve ''hazine" kelimeleri i· 
le ~nuşurla.r. Bir .zatm behçr 
~o.!tika. ~~z yirmi b q kt•ruş r1e. 
liri oıaugunu tahldk ettim. Bu 
adamm senelik varlda.b neye 
b ti~ o du~. di"'erlerfnio -Oc va
ridat dereceleri buna kıyas e. 
dilmeli. 

ln..."1lterede zivaf ctc davetli o· 
lazılar, b?y:ı'Janm tıraş cdio be .. 
yaz boyunbaı!ı ve velek, eldiven 
"ynlı pantolon, ön'u açık ltısa 

cetrc giyerler. veme'k vakti gc
linecye kcdar 'bir od d:.ı latirahat 
ederler. Yemek hazırlanm":ı. ön.. 
!erine bir uşak c(l .. cre1< sofranın 
~lduğu yere götürür. Herkes 
ısımıc!i yazılan vere otura:ra.k 
remc"'e ba lar. Arada içki ~r-
~. YemeJan sonuna ermekte 
o~_dJJiu .anlastlır aıılasılmaz bil _ 
tün kadmfar yeme!d:en kalkar · 
la.r .. Rical, sonradmı kon.an çeşit 
çeşıt rneze1erle f:cvknlfide sarhoş 
oluncaya kadar kad"h to,ru§tu • 
rurl:ır. Londrn kadar hi~ bir 
vcrıfo bu derece j ki içiln1c;;. 
Yalnız di"<'r milletlerin asıJza ~ 
dek;ln takımı böyle ziyafet er 

ımctten müsaade almış1nrdır .. B.ı.· 
ızı vakitlerde, hususile böyle zi
:ya!etıerde uşa.klomım baŞanna 
ısırma 5critli i..-urdell 1·e mmıa. 
ile iglcnilmiş güllü r;apka \'e diz
kapağma kadar kma paııtolon, 
.dizinden nşağı uzun bir "orar, 
ortası gümü.~tcıı yapma bir hal
ka ile süslü kurdeleli kundura, 
omuilannda. m-ma. ;~kt.en ~·a. • 
pılmış knlm §eliti.er asılı clbL 
sc gi:rdirirler. Bu adet, pek (]Ok 
senelerdenberi varmış. Ve bir n.· 
sil o.ile, eskidenbc.ri kendi u.şaV.
larma tahsis eylemiş oldukJtırı 
elbiseleri değiştirmediklerinden 
elbiselerden kimin hademesi ol -
duğu anla§ılır. 

Misafirlerden ~klara. bah -
şiş verme'k adet olmadığmdan 
faraza birisi '\"erecek bile eri.sa 
uşak, acaba bir ~}· mi 1smarlı.
yaca.k diye biraz düşünür. 

lngilterede ziyafetler çok :;ık 
ıSık vulnıa gelir. Vükeladan fab. 
~Dm nmelesine Yarmcayn. lmdnr 
bir kaç kişi arasında konu.5ula.· 
cak bir ~ oldu mu h n bir 
ziyafet tertip ederler. Azıcık 
nüfuzlu ve zengin kimseler he -
men her gün bir ziyafctWir. 

Umumi ziyaf ctlcrde davetli
tcroen biri eof rnnm orta yerİD
de yüksekçe .... e husust bir san -
dalyedc oturur,.. Reis evvela a -
yağa kalkıp kraliçe cenapları -
mn, sonra zevçlerinin zevk '\'C 

:safa ndnl~"esinde daİin olma -
lanm temenni ederek kadehini 
kııldırır~ 

Herkes biı'llr kadeh şara.ı.> iç -
tikt.cn nnı. zivafet Vı n:n unh
sm Uç be.5 dakika ve yerine gö. 
re yanın saat medih '\'C rxnası 
vapılrr.. Onun da sıhhatine içi -
lir. Sonra makMda. gecilerek 
mtizakerata. ba.şlarur. Bazı top. 
lantıls.n on iki saat ka.Clat" sür
dilğü vardır. Mesela Uç yilz. beş 
vüz ııdf]idcn mür~Jt'kep top1a.nb. 
ıar wkmmda zahmet v.e t;i.iç
llik ceki1memesi icln mahsus lo. 
kanta1ar vardır. He't'keSten bi· 
rer miktar ak~e alınır ve bu 1o. 
ka.ntalnrda mtikenmıel .ziy.afet -
ter tcr:tip edilir. 

(I>aiıa ı·ar) 

!ştc Alman kıtalarmın Bclçi • 
ka. ve lsviç;re lıunutlarrnda:ki 
faali\·eUerini böyle i7.ah ctm.PJc 
l&zımdır. 
YAKI 1 ,5ARKTA. HAREKB1' 

Balkanlard.ı. dıı. bir hnreket 
~ö1.e çarpmaktadır. 1wicroli mti· 
~itler Almnmıınm bllh:ı 
Yugoslasyn. jstilaı.metinde :bir 
luır.eket hazırlamakta olduklan
nı bildirivorlar. Almanyanm bu 
endiF;etıi Ynkm Şarktaki müt -
t.efik ku'"-etlcıin mevcuaivctilc 
imh olunamaz mı? General Vey. 
r,-andm ca ufak bir hareketi Al
man ma.t.buatı tarafından uzun 
tefsirlere Yl'Rile teşkn etmekt" _ 
dir. 

'RUS MA'fBUATI 
~ ıro donaımumm ~i 

c.fkarı ofan Krnnsi Ffot, Hus 
g-azetesi lngiltel"enin Mısır ye 
Filistinde'ki tahşiaatırun ltalya 
iefm mühim 'bir teh1ikc ~l 
ci1ece~inc 'işaret ediyor. 
Diğer taraftan Pravda gare -

tesi ae Lovd CorÇUD harek t>rj~ 
ıni Jıa.tırlatm • istiyor. 
~·et Rusyanm endişesi mtlt 

Bu şayia. Alnıa.n sanav:iilc ,A· 
mc!ikan sa.nayıinin n.ıa Irıdar o1. 
ınasmı temin ctme1< gibi mu -
' fi.ak olunawıanı hT :tcr.ebbü. 
~ mahsulüdür. a 

RO'lllfTı;N l'ETRn[, VE rV:NtJ 
Almam.·a.nm Balkanlar ÜZP. • 

rindeki iktısadi rıavreti bütün 
hıZJte devam etmelttedir. 

R.omanı.-ndnki A'lri'ıan mali kt> 
mitesi bir buruk milvon dolar 
mulı:a.bninde. hali faulivette 01:ı11 
:1~ nch"o1 ku\ı.ıSlma maıi't Plo . 
<'.sf.İ Romen net.Tol n fansmm 
hontroliinü eline ı1lm1Ştır. 

A!manvanm BillcrPcrtclri elci· 
si Lô'boqhen ile ziraat a.tnı;esl 
J'{rot. Romnnvanm bfifiin ı:ünu . 
nti mtm :nlımık ilrere Romen zı. 
ra&t vekili :51e 1rJ'Tl-'7Akerede bu • 
iunnra'ktadrrlar. Bu vün. en yUk 
sµ fivatla sa.trlncak ve Alman • 
yada yünlü ipliklerin ;'ÜZ.de otuz 
iiGllnü nomnı1yaya inde cdece1t· 
tir. 

Mal satın alan Almnnvn. 
, .. erebilecek mi'! Fakat kendim· 
ı mn.1 sab1nıazsa Almanva bu 
se:f'cr <ıe tehaiac 'kalkmaktnaır. 

10·3-l940 Pazartesi 

~:mtu. 
ı -orinin ser2iir.eşti 'kendl ~i 

~ı 5tilze.1 amele 'ktz1armm hemen 
cio "hepsinin bacımflan r.ecen ma
~·~ralnroan farksızdı. "Bunlar. a. 
tel e \"e so'kaklaraa bih'ıimUş ol· 
'lllll.ın 'ha-"P'lile. on ·10 yaf'ntd" 
"ter Rü\"'i ölh-mıir. f.a'kat. V.fizel 
'iklerlnin 1'1Vtnetln1 )>i oreıt iyı. 
·:~e mhio olduldarı flk fmı,a.t' 
~ulunca.va kadnr uslu dun1rlıır 
~i5rfı"lü.<rfe'l\i safü~na. rnthneıı 
'!ayet kurnaz olan Norlu de 
1)öyle liir f rrsn tı enev ~özetmieı· 
ti. Sonra, v.ilnün birinde. bir ae. 
1iknnınm va;t1c~e 'kannrak -0. 
na tesfön oldu. Delikanlı da.na 
o :ik~ srrra kadem bastl. Bu
'llill fuıerine. ~ç kız. natasmı 
dilzcltmek. b1r mertebe ~iik!e1. 
'Tlck. büvı1k mnbzalarda r.ördü. 
~ göz kamaştıncı fülaı cşyala.
n J:ivebilmclc ve yü'be.k ha.yatın 
Y.eYklerin1 tatmak emeline 'ken
dis'~i milvooer pa.trommun u
>fuşuna. atmıştı. ll'akat 13oŞen. 
5y1e müthiş bir ~ öylt> 
ltod~am bir adamdı 'ki, zavallı 
Norln, bahar ~b taze, ~ gibi 
bevaz, o t?fuıel, o 1ezlz ''ü~unu 
(eda ettikten roma. mUkllfnt <'
la:rak, bu çoeuğu lıp zelilA:ne 
kovulm~ 

Vm!tsiz vn mahzun, u5züne 
J2.30: Program vo memleket saat r Mllz.ik: Cazband (l'l.) 2S.2512UO: 

ayan, 12-35: .Ajana ve .ıı;ıoteoraıojl Yarmkt pro;:nım o;e kn.pa.:ıtf!. 
dcrnm etti: 
-Çoctı~ l:mıdisindcn-olma.· 

dığmJ iddia edemez aa.mnm. O haberlcrl. l!?IiO: lrlilzlk: Karşk pro. 
gram, '13.80114.300 :MQJ:lk: KllgQ'k 
01".sest.r&, 18.00: Fırognun :\'8 me.mıe. 

ket t rr, l8A>fi: ıı:nznc: ~yo 
cu Ol'keatraln, 1 .115; Serbwt ı. 

19.10: Memleket t ayarı, AjaDB :ve 

meteoroloji !ulbctlerf, 19.20; Mf1%1k: 
Ça.lanlar: lt~ Kam, :Vecilıe., ıKemaJ 
N. Seyhun, hew.n Oktl'.. 1 - Okuya.n 

MuznUcr tıkar. :Mcle1t Tokgliz, A1;izc 

Tl5zcm. '20.l:i Kon~ : (Tnrlhtcıı 
z:ıyfalnr), 20.M: MtlT.lk: P'ıı.Bt1 beycU 
21.00: 11.llZlk: '21.lfj ?4t13lk Oda m1lzS 

ğ1 - %U5 Uz1k: Senfonik mıız:nı 
(Pl.) ~1'5: Memleket ır:a&t 68,.Yn, A-
ja=i habe:t1erl, drm.at, - Tab
Ttltt. Kam'b!yo - ?;ukut tıoraı.aı. :{FJ
,-..t). 2uo:· Mım.ıs ıpot" mın'W. 22.•0 

sinemasında 

Ti . 1 de:rcee yimoü.zlilk yan:ım~ 
ıya tro v.e sın em ar tır. Tarihleri hesaplarsa mese!e 

rılln 'ltl'ATJW 
~ Drıı.m 'Kmml: 

GUndilı: 15,ôO da 
il 1'§run 2o.ao Ca 

4 KADIN 

~ ctbi a.~ika:raxr. Ben hesabı. 
m:ı ~ı:>tmı. mi •;mgn rntcrse D
m da anh.tmm; Bö'11o mühim 
bir"\•a.ziı:et iJrnreısmda benim ya. 
la.43 .sOylh'ebilmekili?im müml.1in 
'llÜdilr? !.:tc annemin &.tinde de 

• • .., size ~-enim ederim ki oo.d;m 
Komcm Kwm: GDnd'.l:ı: H do ÇoeUh ba§ka kimseyi garmedim. ve 
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muhterem generallere rasimei ihtiramı ifa eylemiş 
ve mızıka Fransız, lngiliı ve Türk milli marşları· 
nı çalmı~tır. Muhterem misafirlerimiz bu merasi· 
mi müteakip teftiş eyledikleri ihtiram kıtasını 
merhaba asker diye selamlamışlar ve aı-ker "f.<lğol,. 
diye mukabelede bulunmuştur. 

Sır Vilyam G. S. Miçel ve general Jono \'e 

maiyetieri ikametlerine husust daireler tahsis edı!· 
miş bulunan Ankarapala~ gitmo;:k üzere gardan 
ayrılırken burada toplanmı~ halk taralından içten 
tezahüratla selamlanmışlardır. 

matlannın ınUıakereler esnaaın • 
da Sovyet tartlarmda bir deği • 
şlklik yapmağa muvaffak olup o. 
Jamıyacaklanm şimdiden kestir. 
mek güçtlir. Bununla beraber 
Soveytler tarafından ilerin sürü· 
len ~artlar, bir ültimatom mahiye 
tinde değildir. Çünkü söylendiği. 
ne göre Sovyetlcr hiç bir milhlet 
tayin etmemişlerdir. Yalnız ma. 
Ilım olan bir şey varsa o da Fin· 
ler tarafından dermeyan edilen 
ve İsveç hükumetince bildirilen 
ihtirazi ı~ayıtlann Sovyctlcr tara. 
fından kabul edilmediğidir. Bu 
hal &>vyet şartlarında esaslı bir 
değişiklik yapılamıyacağını gös. 
termektedir. 

ALMANYA SULHA TARAF. 
TAR 

Bertin, 9 ( A.A.) - Berlinin 
siyasi mahfillerinde bildirildiği 
ne göre ecnebi matbuatı tnafın. 
dan yayılan hab!rlerin hiltıfına 
olarak Almanya. Fin-Sovyet ih. 
til~fında bir uzlaşmaya varılma 
1>l için hiç bir zaman ceol:e al· 
ma'l1ıJtır. Almanya. sıkı bitaraf. 
lığını ve ihtilafa ademi müdahale 
hususundaki tarzı hareketini mu. 
bafazaya devam etmektedir. 

FiN HARICfYF. NAZiRi 
BERUNDE 

Roma. 9 (A.A.) - Berlinden 
alınan ,fakat henilı teeyyUt et • 
meycn bazı haberlere göre Fin · 
landiya hariciye nazırı Tanner, 
bu atalık Berlin,de .bulunmak· 
tadır. 

SOVYET TEKLiFLERi PEK 
AŞIRI iMIŞ-

Roma 9 ( A.A.J - İtalyan ma· 
hafilinde söylendiğine göre f'inlan 
diya hfikfunetinin Sovyet talep:e· 
rine dün ı;ece cevap vermesi lazım· 
gelmekteydi. 

Sovyet talepleri reddedildiği 
takdirde Sovyetler birliği Finlfın· 
diyaya kaı:şı amansız bir harp a· 
çacaktır. Ayni mahfellerde izhar 
edilen · kanaate göre Sovyet talep 
leri pek aşırıdır. 

Popolo Di Roma gazetesi, Sov
yet taleplerinin kabulü "milli ~re· 
fi kıracak şekilde bir arazi terki, 
mahiyetinde olacağım kaydcyll"' 
mektedir. 

MÜZAKERELER SON 
SAFHADA 

Stokholm, 9 ( A.A.) - (Saat 
24) - Şimdiye kadar Sovyet.. 
terle Finlandiyalılar Stokholm 
volu ile tem.asta bulunuyorlar -
dı. F inlandiya ,.e Sovyet elcileri 
biribirlerine sövliycce!derini ts· 
vec hükürnetir.e bildiriyorlnrclr. 

Buf?iin Helsinki ile Moskova 
arasmda do~rudan doğruya te • 
mas tesis edilmiştir. 

Fin ·. Sovyet mUz.akerelerlnfn 
~udin son safhaya varması bek 
1cni'ivor. 

Helsin1..-i, 9 ( A.A.) - (Saat. 
4? ~) - Sovyet mUmessll!erile te
-nas etmek' iizere bir Finlandiya 
"ıeyetinin Rie:ava ~itmiş oldu 
:Yunun zannedildiı?inl Röyter a
ip"<;t istihbar etmektedir. 

Maamaf!h bu haberi resmen 
teyit ettirmek imkanı buluna -
ID3.Il"'c:trr. 

SlMAI. RUSY ASINDA 
ASKT-:P..E ÇAGIRitANLAR 
Stokholm, 9 (A.A. Saat, 2-1) 

- Stokhclm Ti elen gen gazetesi· 
nin Ta11in muhabiri hildiriyor: 

Voroşilof Şimal Rusyaeında 
35yaşına kadar bütün vatancla~
ları silah altına çağırmıştır. Bu 
çağırma alakadarlara ferden ya. 
nılmış ır. 
HITLEP.. ESKt FiN REiSiNi 

KABUL ETTi 
Hclsin};İ, 9 (A.A. Saat. 24) -
Finlandiva1ın e:;ki reıs1cum· 

huru B. Svln Hufvud bugUn 
Hitler tarafından kabul edilmiş 
tir. 

Malfım olduğu lizere B. Svin 
Hufvud müteakiben Romaya ha· 
reket edcGclctit. 

Ankara, O (A.A.) - lngllte
renln Orta Şark Hava Kuvvet· 
leri Kumandanı Orgeneral Sir 
Vllyam G. S. Mişel ile Fransa. 
nın Şarki Akdeniz Hava kuv
vetleri kuma.ndanı General Jo
neo şerefine bugün Ankarapa
lasta Genelkurmay Başkanı 
Mareşal Fent Çakmak tara. 
fmdeu bir öğle ıtya!eti ,·ortı
mişttr. 

Ziyafette muhterem mteaflr
ler ile maiyetleri erklnı, Milli 
MUda(aa Vekill General Naci 
Tınaz, Genelkurmay ikinci re
isi Orgeneral Asım GUndüz, 
Uçüncu ordu mutettlşi Orge. 
neral KAzım Orbay, Amiral 
Ş. Okan, lngillz büyUk elçisi 
Knatchul Hugesscn. Fro.neıı 
bUyUk elçisi Rene Masslgll lle 
bıı elçilikler kara. havo. ve de
ni~ ateşeler!, M1llt mUdafaa 
müsteşarları, uava tnlidatna 
genel komut.acı Korgeneral 
UUsnü Kı)kış, Gaz genel komu 
tanı Tümgeneral HUsnU Rlza 
Unsal, Hava. müsteşarı Tuğ
bay CelAl Ya.kal, Jlan mUşa.. 
vırı Yahya Razi Blltan ve MU. 
it mUdataa genelkurmay Ueıi 
gelenleri hazır bulunmuşlardır. 

Ankaı·a. O A.A.) - DugUn 
şehrimize gelml' olan İngiliz 
ve Fransız Şark litıYn. kuvvet
leri kuınandanlnrı Orgeneral 
Sir Vllyam G. S. Mlşel ile Ge· 
ueral Joneo liğleden önce re
fakatlerinde lnglllz ve Fransız 
biiyUk elçileri olduğu halde 
Hariciye Vekili ŞtıkrU Sar&Q. 
oğlunu, Milli Mlldatna Vekili 
General Nacı Tınazı Ye Gcnel
kurmu.ybaşkanı Mareşal Peyzl 
Çakmağı ye ikinci reis Orgene
ral Asım GUndüıU m:ıkamla
rııida ziyaret etmh,;lerdir. 

Almanya kendi ya
nında İtalyayı harbe 
sürükhyebilecek n1i 

(B~ tarafı J incide) 
aynı zamanda iıtikbale ait ümit· 
ler vermekten de hali kalmaycır
du. Kömür meaeleıi bu ümitl-:rin 
ne dereceye kadar tahakkuk kn· 
biliyetini haiz olduj-unu tayin 
edebi.imek için Hitlere bir tecril. 
be fınatı hazırlamıt oluyor. Ba· 
zı Alınan mahafili tarafından 
Akdenizdeki İtalyan harp gemi
lerinin Karadenize seçerch Ba· 
twndan Romanya ve Bulgedata.. 
na sevkedilecek petrol gemileri· 
ni himaye için Ankara hükumeti 
nezdinde teıebbüaat yapılacağı 
yolunda çıkarılan ıayialar da 
ihtim.-ıl ki bu tccrüb.:ı Caaliyeli 
ile alakalıdır. 

Esasen Almanya tının ~aman• 
danberi İtalya ile Sovyetler Bir 
}iğini bıın!hrmak i.tiyotdu. 
Hnrp lMlrici vaı:iyette '>lmnkl" 
bcr·aber 1 nc-ilte-re ile Almanya 
ve Sovyetler Bir.lifi arasında 
muvazeneli bir terazinin dili gibi 
daima ortalama bir vaziyet mu· 
hafaza eden bitanf müttefikini 
kendi tarafına çekmek için her 
fırsattan istifadeye çalıııyordu. 
Son günler de Sovyetler Bi. liği 
mem!eketinde kömür rMıclesin
de 1 talyaya hakverir \re yo~ 
yer birtakım neşriyat yapılmış 
ohnııaı, hatta 1 tal yanın Moako
va aleyhine müteveccih olan 
Ba.lkaıı politikasının ıulbu muha. 
far" bakımından yine bu neşriynt 
araaıncla takdir olunması; bun& 
mukabil bazı ltalyan gazcıtcleri· 
nin - Finlandiya lehindeki resmi 
yardnn tezahüratına rağmen • 
Helsinki hükumetine bA!mzlık 
isnat eder, bilakis Moskovaya 
hakverlı- neşriyat yapılması her 
tarafta tabii clıırak dikkat ve a. 
laka uyandırmıtbr· 

Htt"halde ltaJyan siyaseti artık 
bir dönüm noktasına gelmiı gibi 
3örünüyor. Kömür meıt"leıinin 
bun~an sonraki inkiş.ah bu ıi · 
yasetin iatikametini tayin ede· 
ce1;tir. Almanynnm Roma hak
kında besJcdiği ümitlerin de ta. 
hak1nık edip etmiyeccği An?aııla· 
cnkt.U'. • 
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Paıi.ste ç-ıJ..-a.n Parisuuar gcı • 
zetesinin, Lomfra nıuhabiriııe at· 
fen ''erdiği bir habere göre, 1 .. 
talyrm do~ıanma.sı Napo!i Uma.. 
nının şimalinde toplamnaktcıdır. 
Bunun, lngı?tere ile olan köm'ür 
ihtiltl/ile al<ikadar lnılımduğıı 
::anne dili vor. 

Mektepler Ara.11ında Dün Yapılan 

Futbol müsabakaları 
Diqer 8ütu.nlarım1~da görece

ı;i>ıiı gibi, ltalyayı hrırbe aol: -
mnl' için .4.hmm hariciye tın.:ırı 
Ribmıtropwı Ronvıycı, gittiği fil 
giinl.erde ltalyan donanmll.!ının 
faaJ.iycti dikkati çekme{je değer. 
Bıuııuala beraber, Londra. mo-
1ıa.ılı ajana telgrafları, /ngUterc 
ile l talya arMındaJ..i kömur ih.
tfli./ıntn d.o.stça ha1lolunma3ına 
uğr(Jfıldığını bildiriyor: 

Londra, 9 (A.A.) - tyi haber 
alan mahifllerde söylendiğine gö
re l talyaya gönderilen Alman 
kömilfU kaçakçılığının kontro. 
lunu tenkit eden İtalyan notası. 
na verilecek tngili.z ceva,bı yakın. 
da Romaya gönderilecektir. Ce -
vap, hariciye nezaretinin ve ilr. 
txsadt harp nezaretinin eksperle.. 
ri tarafından hanrlanmııtır. 

Cevap, İtalyan notası gibi dos. 
tane fakat kati bir lisanla yazıl
maktadır. Notada İngiltere bü. 
kftmeti, geçen sonteşrinde top • 
lanan mecliste verilen karar mu. 
cibince Alman ihracat mallarının 
mUttefıklerln abluka örgüsiinden 
geçemiyeceğini her halde sara -
hatle bildirecektir. Nota, İtalya 
nın ortaya attığı ba§ka noktalara 
da cevap verecektir. 

tyl haber alan mahfillerde ha. 
rnl olan kanaate göre İtalya Ue 
başlıyan ikttsadt müzakereler ln. 
kıtaa uğramamış, sadece talik e. 
ditmiıtir. 

Londra, 9 ( .A.A.) - Diploma... 
tik mah!ellerde söylendiğlne gö-· 
re, ltalyanm Londra sefiri dUn 
.öğleden sonra Lord Halifaksı 
ziyaret ederek ltalyaya sevke -
dilen Alman kömUrU meselesini 
görfümıüştür. Bu mahfellerde 
mülakatın dostane bir hava i . 
çinde ccrevan ettiği kaydedil • 
mekte ve bwıun hadisenin hal -
!edilmesi henU.Z mUmki.ln oldu • 
ğuna bir delil teşkil ettiği il!\•e 
edilmektedir. 

Mütlef ~kler ve 
Türkiye 
(Baş tarafı 1 incide) 

lerl aleyhine olarak, Fransız • 
İngiliz arzu.suna tabi kılmmrun 
için ilerde yapılacak teşebbUs • 
lerde bir hareket mebdei ola • 
rak görüyorlar. Almanya ile 
doğrudan doğruya temas nokta
ları bulunmndığmda.n, Sovyet -
ler Birliği vasıta.sile temas <;a • 
resi aranmaktadır. Boğazlar, 
garp devletleri donanması için 
mUsait bir istiruıtgah telakki e· 
dilmektedir ve şarki Anadolu 
t:ırikilo Almanyaya Rus pctrolU 
sevkine m3.n.I. olunmak istenili • 
vor. Bütün bunlar, TUrkiye ta _ 
rafından Sovyct Ru.<Jynya karşı 
bir taarruz yapılmııdıkc;a ta -
ba.klnık ettirilmesi imkanı ol -
mıyan planlardq-. 

Gitgide İngiliz mntbuatr su. 
tuol:ırında da daha faıla rn
rarla akseden bu SP.ı;lerln, 'fUr
klyeyi yayaş yavaş endişayP 
dUşUrmesindc şaşılacak bir şey 
yoktur. Tllrkiyc, garp devlet
lerinin, gayri meşru ablukıı 

ha rblni Ka radenlzc de teşmil 
otınck Uzere, Boğ:ızlçinln .... e 
Çnnakknlenin kontroıunu ele 
geçirmek hususundaki teşeb. 
bUslerlnl anlamadı. MUtteflk
ıer lstı, TUrkiyenln sulh azmini 
anlamamı, görUnUyorlar. Bu 
itibarla, Tllrkiye başvek\11 . 
memtekctlnio Soyyetler Dirli
ğine tnarruz niyetinde olmadı
ğınr, hnrice knrşı aldığı tnah. 
htıtlerln sarih euı·ette göstcrll
tllğlni hır kere dnha heynn etti. 

Tllrktye mUttertktcrin yenl 
hnrp sahaları aramaktaki gay
retlerini vo Akdenlzde de hu· 
zursnıluk yaratmak fctn ttaL 
yayı tahrik ettlklcrlin görerP.k 
dUşUnceye varmışır. Ef;er MUt
tetikler Gelibolu ı;Iynsetlııt bnş 
kn $eklldc ihya etmek nlrettn
<le olmnsalar. TUrktye korku
larnun b~yhudc olduğunu ve 
yayı tahrik ettiklerini görerek 
mUteMlli olacaktır ... 

Tahsilat 

Doğaz!çi TA'"sl -

Taksim Stadında: 
Gnlutasnray - }{abııta~ 3 _ o 

GllnUn ilk maçı Galatasa
rayla Kabataı;; arasında cere
yan ettl. 

Oyuna Galatasaray başladı. 
Sağdaa yapılan akınla Kaba
taş ko.lcslnl saran sarı - kır. 
mızıltlıır gayet ağır basarak 
nısıf 5ahaya yerleştiler. 

17 inci dakikada Mustafa 
bekleri atlatarak Galataıara
ym ilk golünU ağlara taktı. 

Ara sıra hUcum. yapan Kaba
ıa,ırıarın akınları, bek hattın. 
da kesiliyordu. llk dene de; 
ı-o Galatasarayın lehine bitti. 

!kinci devre daha gUzel vo 
anlaşarak oynıyan sarı • kır
mızılılar Ahmet Ye N'urı vnsı
taslylo 2 gol daha atarak oyu. 
nu 3 -- O kazandılar. 

Boğo.ziı;l - lstunbul Ltscsl 
2- O (O-O) 

Taksim stadındaki gUnUn en 
mühim maçı Boğaziçi lle İstan
bul Usosl arasında oynandı . 

Oyuna Iloğaziçl başladı. l:Inf 
hattında kesilen akını Oğuz 
güzel bir ncışla Yunusa gön· 
derdi. Yunusun ortasını Cezmi 
avuta attı. 

tık devre baştan sona kadar 
snrı _ stynb hdkl m bir vazlyet
to idi. Devre de neticesiz sonn 
()rdl. 

lklncl dovro Boğazlci açılmış 
görUnUyor. 

26 ıncı dakikada Sabri ilk 
golU, 27 lncl dakikada da Teslt 
lklncl golU atarak oyunu 2 - O 
kazandılar. 

Şeref Stadında: 
J>cı1cnılyal - f stlklAl 2 • O 
Mektepler arasında tertip 

edilen futbol mUırnbakalarma 
dun de Şerct Stadında devnnı 
edlldl. 

Oyuna PerteYnlynllller sol
dan yaptıkları seri bir hUcum. 
la başladılar ve daha ilk dnkt
lrnlarda hakimiyeti ellerine n
lnrnk 1stlklfll kalesini tehdit 
ediyorlardı. 12 inci dakikada 
Orhan çok gUzcl bir şUtlc ta-

Ankara Haberleri: 

Sümer bank 
,\,nknı-a, O (Telefonla) - Sü

merbnnk umum nıUdUrIUğUn
dc, umum mUdtirUn reisliğinde 
lktu;at VekAletl Sanayi tetkik 
heyeti reisi ve sanayi umum 
müdUrU Uo SUmerbank fabrl
ırnlnrı ınUdUrlerlnden mUrek. 
kep olmak Uzcre toplanan l;:o
misyon standardlıaeyon ve SU
merbank lmalô.t işlerinin dnhıl 
verimli bir şekilde organize 
edilmeleri etrafında tetkllcler 
yapmıştrr. Komisyon, hazırla
dığı raporu Vekalete vermiş. 
tir. vckft.lot bu rapor Uzerlce 
sunıerbaıık fabrikalarının bu
gUnkll dünya vaziyetine .göre 
ço.lrşına ş~kllnl tetkik etmek
tedir. 

Ank&rn, O (Teldonlft} - Şu
bat 194 O sonu ltibnrlylo tnhsi. 
H\t miktarı 193 milyon 728 
bin 786 liraya ba1iğ olmuştür. 
Geçe n !!enenin ayni ay tnhs!IA.t 
mlktanna na7:arıtn 2 milyon 1 

!)01,18ı lira. bir ııoJuıa.nlık 1 
vard.Jl". 

• 

f stanbul Lisesi takım1a7"l 

kımının tık sayıııını yaptı ve 
birinci devre d() böylece 1 - O 
Pertcvnlyallo galebesiyle niha. 
yet buldu. 

t kinci devreye Pertevnlynlll· 
ler yine htıklmiyetlerinl tesis 
ederek tstlkH\l kalesini sıkış
tırıyorlardı. 

18 ine! dakikada soldan ntı· 
lan bir şuta yerinde yetişen Or. 
han, harlkulA.de bir kafa ile ta~ 
kımının ikinci ve son sayısını 
ynptı. 

Ve maç ta böylece 2 - O Pcr
tevnlyalln gnlebcslyle nihayet 
buldu. 
llaydn.rpnşa - \'efa: 5 - 1 

GUnün llclncl mUeabnknsını 
Haydarpaaş ile Vefa takımları 
Hakem Adnan Akmın idare
sinde yaptılar . 

Oyuna Vefalılar çok güzel 
bir hücumla başladılar. 

Ve dnha ilk dakikalarda 
llaydnrııaşnltlnrın Uzerlcde ba.. 
rlz bir ht\kimiyet tesis ettiler. 

Oyun 8 inci dakllcnya kn<lnr 
bu şekilde oynandı. Ve 9 uncu 
dnklkndn Şahap takımının ilk 
ve son sayısını yaptı. 

Bu gol Haydarpaşa takımını 
canlandırdı. Ve arka arkaya 3 
gol yapan Haydnrpnşalılar bi
rinci do\•royl 3 - ı ı;nll.P bitir
diler. 

l ltincl devreye Haydarpaşa 
daha canlı başladı. 

Hemen tık dakikalarda hlkt
m lyetl ellerine alarak rakip 
tarafı mütemadiyen sıkıştırı. 
yorlardt. Ve netekim bu faik 
oynamalarının mtikafatını da 
yaptıkları iki gollo görerek 
maçı da böylece 6 - ı kazan
dılar. 

Beyoğlu halkevindeki 

Voleybol maçları 
Dün Beyoğlu Halkevinde Vo. 

lcybol mUsabakalarına devam o-
dilmiştir. 

tlk kaıııılaşma DarUR&faka -
liğrctmcn okulu takımlan aramı· 
d:ı. yapılmıv vo hfl.k.im bir oyun 
oynıyruı Do.ril§şafakalılar mUsab:ı.

kayı 15.2: 15 • O ka.zarunışla.rdir. 
GünUn ikinci kıuııılaşm.Mı TiCA

ret lisesi - Taksim lisesi arasında 
idi. Ticaretliler her iki ecU de 
15-0 kazanarak gı:.Ub gclmL5lcr
dlr. Şişli Tcra.ltkl de İstanbul sa. 
nat okulunn 15-4, 15-13 galip gel
miştir. 

Bugünkü Lik Maçları 
Taksim Stadında: 

Gnlatnsa.ıııy - Ycfn 
ll~lktaş - Hilill 

Şeref Stadında: 
I<encrbahce - Beyi M 

F cnerbahçe Stadında: 
Toplmpı - Süleymıınlye 

lstnnbulspor - J{rısımpaşn 
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.. 

Sen de komşularım gibi gayet parlak bir 

ısık veren aynı ampu/lardan salln almalt 

lslhıorum. 

-. Anladım, yeni TUNGSRAM KRİPTON 

ampullarrnı arzu ediyorsunuz. 

fuae~~ 

-

BAŞ, DtŞ 
ROMATiZMA, NEVRALJİ, 

Gıdf'ı 
NEZLE, 
KIRI1'Ll1' . 

biltf• 
ve bütün ağrıları derhal heser, icabında günde 3 kaşe alıf10 l, 

Dahili konforu aJ~kadar e de n 

en g üzel ve şık mobilyafar ve 

bilhassa yatak, yemek, çalış

ma odaları ve salon takımları, 

Briç oyunu için Amerik a n 

mobilyaları, her y erde n m ü _ 

said şartlar ve u cuz fiat larla 

BAK ER (Eski Hayden ) 

Mağazalarında bulacaksınız. 

nan 

1 

lııtanbul Üı;Uııcü Jcra ,'\kıııurluj;'1ıı ·-dan: 
40/621 

c 
n 

et 
c 
si 

--
ın 

en 

--------~. arı13~ 
Devlet Demiryoltan ve L1.n:' rııarı 
işletme Umum idaresi ıla 

rt;t' 
dört 

ı - Merkez ve lşıetmelcrcle lstlhclam erlllmelc uzere ri 

ktır. ld tıilı:f1e ~('J 
2 - İstenilen evsn/ı haiz tallplerln resim lşlerlnd<' eri "' 

Uz ere ndreslerlne tebligat yapılarak lmUhan gUnU ,.e y :'' 
lee 

ve 

he 

ektir. ıcztlııııır 
3 - tmtihanda mıa·affak olanlardan orta m<'ktCP rı 1ttlf· 
muadlll mektep mezunlarına i4 llrıı. Ucrct ,•erl\CC~cıcri ~ ,» 
4 - tsteldilerln tayin edilen gUncle imtihana gırebi~ndt 51 pi 
A _ İdare tnblplerl tarafından yapılacak muayenelc 

115
1terl 

ve r yerde vazife ı:;-!:irmeğe mUsalt olduğu anlaşılmış ı{! 

mak. ,....eJl<f -;ıı 1~ B _ Taliplerin tahsil, Mh:<'rlik, nUfua cüzdanı. c~ ııtııırl l ı 
ol 

bo nscrviıılerile Ankarnda Z:ıt tşleı1 MlldUr!UğUne m0rll~031 ı 

A 
k"'" Jandarma Genel Komutanlığı Arı 

ima Komisyonundan: , 
uı ı:• 1 

fu f>d, °"}~ 

.Mahcuz olup paraya çevrllınr.sln 

karar verilen 136 lira nıııhaınme 
kıymetli Knrdirop, karyola, Toval 
takımı ve salr ev r~yıısının birin 
açık arttırması 16.3.9-10 cumartc 
gUnH saat 12 den itibaren ve mtıham 
men kıymetinin yUzıJc 75 ,şlnl hulma 
dığı tııkılirde ikinci arttırmasın 

23.3.940 tarih cumartesi gUııü ayı 

saatten itibaren Beyoğlu AJ:azpa,ş 

Saray arkası 21 numarada yapılaca 
ll!n olunur. (3161) 

ıl 

il 
lU 

l -- Bir takımına altı lira kıymet takdir edilen oJ1lıctı ııııı , 
klü palaska talcımındnn örnek ve c\"safına uygun se tıJl ııl 
lı :-.arC usum\l 27 /3/040 Çarşanba günü sant onda 5:0111i·~~ ğı 

pa 

8 
bll 

flDUfll-A ti i~fl DEfl Lf fl İSTA N B UL 
ANKARA - İ Z MIR 

Üsl•iidar :Sulh lllrlrıd llııl<uk il 
kimliğinden: 

940/227 

:t- şn 

Juı 

2 - Şartnamesi iki yUz kırk kuruş knrşılığınd:t. 1111~ ııı: 
ecck olan bu eksiltmeye girme!< isteyenlerin 3G00 lır t>Cııı ~t 
rtnamede ynzılı belgeleri muhtevi teklif mektupınrını(lJ JS) 
7.a knd:ır komisyona vermiş olmaları. 

S<mıU ~ mııhalll!!li Cadılıı \"t>yn ııolmğı Xo ... ı CJnsl J.lrn. J{r. 

--- ------------------- ...... -
KAtlp Kasım Musalla ve Cami 40,16 Dokuma fııl;ırlkası 45 00 

" 42 DUkklln \•e oda Ye 

Hoca Paşada 45 No.h Klrec;:ha_ 

arkasında bodrum 
halen dokuma 1-
mııJAthancsl 

Duvnrlıı. müfrez 
arsa 

12 00 

4 ne arasında 
Çarşamba, Ko~ıı.cı dede 141,143 Arsa. \'e b:ırnkıı. 4 00 
KOc;:Ok Mustafa l':ııında MU!tU All Çatısız 4 duvar -

dan 100.ret MUt!U 
Ali cnmll. 1 l50 

l\fllddetl kar: Teslimi tarihinden 941 - senesi Mayıs sonuna kndar. 

Sayım ocnğ1 TnfkÖprU, Hünkft.r mıyu 2,5- Hektar Tarla 12 5() 

Müddetl 1car: Teslimi tarihinden 942 - senesi T.evvel sonuna kadar. 

Yukarda yazılı mahaller ldraya Yerilmek Uzere açık arttırmaya çıkn
nlmıştır. lst('klll<'r 12 Mart 940 Snlı günU saıı.t on beşe ka<lnr Çemberll
ta§ta lstanbul Yııkıfl:ır BnşmOdUrlüğünde Vakıf Akarltır kalemine gel-
meleri. •(1658) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Cinsi l\llktarı ~luh. Bedeli % 7,5 Tl'ml. Ekıılltmrnln ,_c•lıll 
L i ra I{r. 

Sessiz yazı makinesi G Adet ıoso 

Bileme makinesi zım. 300 ,, 2040 
para t~ı "50 takım•' 
Kazaln kolası (i000 Kilo 
Soda 9000 
Lltapon "müteahhit" 
"hesabmıı•' 884 

2247 50 
392 40 

I.lra f{r. S:uıtl 

81.- Ac;:ık Ek. 14 
153.- ,. 14 .::o 

l6S.rı6 

29.43 .. 15 
15,80 

Pnznrlık 16 
Süpürge 'büyük boy 3000 Adet "Müteahhit hesnbma" .. 16.80 

I - ldarcmlz için yukarda cins ve mlktan yazılı 6 kalem eşya satın 
aımncnktır. 

ll - Eltslltme 13-III-!140 çarşamba gtınn Kaba~tald Levazım ve 
Mübayaııt şubesi nlım komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler lıcr gün sözü geçen şubeden parasız o:arak alınabl· 
lir. 

IV - lsteklllerln eksiltme için tayin olunan gün ve saatte mezkQr ko· 
misyona gelmeleri. "1501" 

* * * 
ı - 19-2-940 tarihinde 1000 .M3 tam boy tahtaya talip zuhur ebnedl~n. 

den yeniden pazarlığa konmuGtur. 
n - Pııznrhlc ll-ill.940 pıızartcsl gUnU snat 15 de Iııtanbulda Kabataş· 

ta levazım ve mübaynnt şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve eb'at listesi hcrgUn sıszu geçen levazım §Ubesl vezne. 
sinden 220 kuruş mukabilinde alınabilir. 

IV - Pazarlığa iştirak etmek f8tıycnler muayyen gün ve saatte yüzde j ,5 

gil\'tnme parıılarllc veya banka teminat mektuplarlle \'e diğer kanun! vcsa
lklc adı geçen komisyona gelmeler!. 

V - Kereste 111! olarak teslim edilebilir .. (Hii2l 

Sı\Htnt : ASIM Ut, 
B:ıs ıldı f! ı yer: VAKiT Malhaast 

Umum Ntşrlyatı ldııre eden: 
Refik Ahmet Sevengll 

Ankar:ıdi\, l\lutlıı .\r.artım:ırıı ıı- . 

da anık:ı t Fı• hııı i K orn l lif' z. 

·------·-~ c A ER 
MAGAZALARI 

!Jll 
'1-
n. 
8-

3-

Osman Nu~;:ıı:ıu~~fl~n~:~!~ a ln v A K I rr:ım. atb l.l·aJesP hinlze ikame edilen alacak davası ~İ GAı 
dan dolayı gönderilen tebllğatta lk 

metg!hmız meçhul bulunduğu ani K k l 
~ılmış oldıığımdan iltmcn on beş gü it Q p l S m l n l g e fl n 

e. Size, G a ba rdin ve Tveed pac-- mllddelle tebligat ifasına ve mulıak t Jf 
at desülerini, Trench - Cotları, menin 27.3.940 çarşamba gUnU ııa f • d • • rt1 l Ş 
la 
ar 
ı. 

en birinc i l ng iliz ve Fransız 10 a tallklna karar verıımış oımnk Q ll Z l m e l P Q Ç 11 • 
kumaşlarından spor v e fantazi ye\"m ve vakti mczkOrcla Osküd K. bşstlr' 

1 
kostümleri her y.crden müsa it 1 sulh birinci hukuk htı.klmllğlnc gc ıtap, mecmua, gazete . (lr· 

a-.. , 
~artlar ve u c uz fiatlarla t ak- "meniz !Uzumu davetiye makamına k Tabiler-namına diz P.i i~lerı ~ 
dim e tmektedir. im olmak Uzere llAnen tebliğ olunu 

il ----· (31609) ~ 
_T_O_R_K_i _Y_E __ C_U_M_H_ U_ R-iY--E-T-J-. -M-ER_K_E_Z_B_A_N_K_A_S-IN_l_N--31---12---19_3_9--T-ARi~J~O 

BiTEN SEKiZINCi HESAP YILI BiLANÇOSU posil 
1 

J·" Aktif 

KASA: 
Altın: Safi Kilogram 15.500.040 21.802.046.69 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 678.111 

T iirk Lirası 

Altına tahvili kabil olmayan dö
vizler 

Hariçteki Muhabirler: 

15.301.150.-
1.714.287.17 

953.816.81 

198.307. l!l 

28.192.68 

Altın : Safi Kilogram 10.01 2.340 14.083.156.90 

Altına tahvili kabil serbest dö-
vizler . • • • . • 21.928.39 
Diğer dövizler ve borçlu Kliring 
bakiyeleri 11.420.543.60 

Hazine Tahvilleri: 
Sene<iat Cüzdanı: 

Ticari senetler • 
E sham ve Tahvilit Cüzdanı : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı • • 50.574.675.43 
Banka malı 8 .818.363.31 

Avanılar: 
Gayri Menkulle r 
Demirbaş 
Hiued11rlar: 
Muhtelif: 

( x ) 
(x x) 

(x) 1, 193,000 T .. traya Sigortalıdır 
(xx) lll ,500 - -

SERMAYE: 

i h tiyat Akçası : 
Adi 
Fevkalade 

38.817.483.86 I Hususi 

3.617.679.68 
599.454.57 

6.000.000.-

1.180.316.64 

25.525.628.89 
140.761.385.-

21 l;.760.260.63 

59.393.038. 7 4 

7.823.564.58 
1.401.221.92 

98.363.56 
4.500.000.-
2 .766.650.43 

499.027.914.30 

T edavüldeki B anknotlar: 

Deruhte edilen 
Altın karşılıklı 
Reeskont mukabili 

Tü-rk Lirası Mevduatı: 

D ö viz Taahhüdatı: 

• 140.761.385.-
17 .öoo.ooo.-

139.00o.ooo.----------

Altına tahvili kabil dövizler 2.817.49 
Diğer dövizler ve alacaklı Kliring 
bakiyeleri . • • • • . 47.214.72.1· 70 - - -------

Muhte lif: 

Muvakkat alacaklılar, depozito-
lar, havaleler ve saire : 36.074'.517.40 
Digcr alacaklı hesaplar 60.905.026.60 

Kar: 

Türkiye Cumhuriyeti 

.. . 

Yekun 

Merkez 
vırııı111 

Bankall 

JS· 


