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Fin murahhasları dün 
Molotol'la görüştüler 

MütitefökDerr 
· Ellerindeki bütün menabii kullanarak Einlan

diyaya yardım edeceklerini bildirdiler ... 
Isveç yol vermiyor! 

Hebinki, 11 (A.A.) - Mosko. 
vadaki Finlandiya heyeti bugün 
saat 14 de tekrar Molotof tara.. 
fından kabul edilmiştir. Henüz 
hiç bir karar verilmemiştir. 

Öyle zannediliyor ki, görüıü.. 
len meselelerin içinde en nazikle. 
r1 Viipuriden Sovyet hududuna 
giden demiryolu ile müstakbel 
Finlandiyanın siyasi ve askeri re-

jimi ve nihayet Hangö yarım a. 
dası meseleleridir. 

Stokholm, 11 (A.A.) - Sov. 
yet • Finlandiya ihtil!frnın banş 
yoluyla 24 saat nrfında hatta 
belki de daha evvel halledilmesi 

ihtimali derpif edilmelctedir. 
· Finlandiyaya Teklif Edilen 

Şartlar 

Stoklıolm, 11 (A.A.) - Diplo.. 
masi mahfillerinde söylendiğine 

(D(mamt 5 incide) -

lktısat Vekili-
nin beyanatı 

"Her isteyene i stediği 
niiktarda şeker vere
bilecek vaziyetteyiz .. ,, 

Ankara, 11 (A.A.) - lk.tt-ı nuna tevfikan alınan kararlar 
sat Vek!letlnc ait mevzular u- hakknıda kendisinden izahat 
zerinde millt korunma kanu - rica ettiğimiz !ktısat Veklll 

--------------------.---.- HUsnU Çakır Anadolu Ajansı 
Fransız setirinin hava kumandanlar1na zıyafell muııarririno şu beyanatta bu -

] aponva ile Sovyetler 
Birliği arasında da 

Siyasi görüş
r ııeler ba·şıadı 

lunmuşutur: 

İklısat Vek!letlne taallQk eden ka. 
rarlann en mUhlmlerl k6mUr havza· 
smda ıa mUkcllc!lyetinln tatbikine 

ve istihsalin tanzimine alt olan ka -
ro.rlardır. Biliyorsunuz ki, bUtün mcm 
lcketlerln dahilde her nevi IBUbsall 

iktısadl ihUyo.ı;larmr ka?frlayacak 
bir baldo tutmak mecburiyetini hlıı. 
scttfülerl !evkalll.do earUar içinde 
yn şıyoruz. Esasen istihsalin mllll ve 

(Devamı 4 ilncilde) 

VELS 
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lk lluİ kitapları 
Vekalet alakad 3rlar arasında 

yeni bır müsabaka açft 
llk okullarda okutulan oku. 

znhi, t.arih ve diğer bazı kitapla
rın yazılması için Vekillik, öğ • 
rctmenler ve alakadarlar ara • 
sında b!r mtisabaka a.;mıştı. Mü 
so.ba!taya i!jtlrak eden eserleri 
tethilt etmek Uzere Ismail Hak· 
kı B:ıltacı ojlunun başkanlığın. 
da kurulan komisyon fanllyeti . 
ni bitirmiş, neticede müsabaka
ya giren kitapların hiç biri bu· 
günl<U tedrisat bakımmdan uy
gun bulunmamıetı. Maarif Ve. 
killi~! bu vaziyeti dikkate ala . 
rak vln'! ilk okul kitapları için 
ikinci bir mUsabaka daha. tertin 
etmc!te karar vermiş, buna o.it 
bir talimatname vUcude ~etir • 
mistir. 

ötretınenler ve allkadarlar 
bu talimatname bWtUmlerine gö
re yeni müsabakaya iştirak ede. 
bileceklerdir. 

Eserler tanzim edll!rken dik. 
kat edilecek noktıı.lar, talimat • 
namede işaret edilmiştir. 

Müsabaka kısa bir zamanda 
ikmal edilerek kitaplar seçllecek 
ve bastırılacaktır. 

Okullarda yapılacak 
tahkikat 

Orta tedrisat ve ilk tedrisat 
:müesseselerinde yapılan bazı 
tahkikatlarda usulü muhakemat 
kanunlarına lav·i·lle riayet edil. 
medii{i ve surlular cezalandırıl
mak istenildiki takdirde tahki. 
katta noksanlara tesadüf edil • 

ıkınci Af rod!I de 
toplandı 

Kitabın mütercimi ve 
tabii hakkında takibat 

yapılıyor 
''A rrodit" roımuıı bakkındu 

nsllyo bfrinri ceza mahkemesi 
tarafından beraet kararı ... e • 
rlllr vcl'llwoz, Çı(;ır Kitabevi 
KA..Gü lwıalı oıa,.ak kJtabı bas 
mış ve piyasaya çıkarmıştı. 

MUddeiumumllik ve birinci 
sulh ce:ıa baklmliği tarafın· 
dan kitap Uzcrlude yapılan 
tetlclkler netlccslnde, Nasuhi 
Dayıların toplat.tırılmış olan 
tercUuıeslnlo aynı olduğu tein 
bu kitap da dllnden itibaren 
loplanmağa başlanmıştır. 

uuu bULUo kıtapcı ve tUtUn. 
cUlerdekl Afrodlt kitapları mu 
endere edllmlşUr. 

h.ıtabın wıltcrclml, t!bll ve 
nfışlrJ hakkında taklbnta gir!· 
şlJınibtir. 

Bükre§ elçimiz dün 
geldi 

BUkreş elçıınlz Hamdullah 
Suplıl Tanrıöver, mezunen dUn 
Köstenceden şehrimize gelmiş 
Ur. Jı:lcf bu akşam Anknrnya 
gidecek, bir batta kadar kala· 
rak hUkümetle temaslar yap • 
tı ktan sonra tekrar vazifesi 
başınn dönecektir. 

Ankara.da bulunan Roma el 
cimiz Hüseyin Ragıp ve Sofya 
elçlwlz Şevki de dUn sabah 
eehrlmlze gelmişlerdir. Bura -
dan \'azlfeferl başına gidecek. 
lerdlr. 

Yirmi yıl evvelki V akıt 
............. ·-·-···············-············· 

U &!ART lO:W 

Et ve erzak 
latanbulda mevcut erzak m.lktan 

J1lluıek lkt.ıaat komlsyonu tarntında.ıı 
tet.Jtiıl edilml§, d&ba bir çok uman 
uehrl.mtz nhnllslnl idare edeceği an. 
la§ılt!U§tır. 

J3uııdan bqka Amerika •• Kanada 
)'& ıılpari§ edilen erzak dı:ı yıUunda 

gelecekUr. Et flyııUımnın yUksclece. 
et nıwın dlkkale alınarak barlc;teıı 
hayvı:ın ldbal otmek isteyenlere bU • 
kQmetçc kolaylık gllatcrllecekUr. 
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diği maari! vekilli taraf mdan 
va.ki tetkikler neticesinde anla. 
~ılmıştır. Bu gibi yanlışlıkları 
örJP.mek il.zere Maarif Vekilliği 
okullarda tahikatta dikkat edi -
diği maarif vekilliği tarafından 
da bir talimatname tanz.lm et 
m!ş ve alakadar :Ma.nrit mUdilr· 
lüklerine, milf ettişlere, okul i. 
darelerine birer tane gönder • 
mlştir. 

Tahkikat ve kanun! ah.kim 
bu talimatname hUkUmlerine 
uygun olarak yapılaca.ktkır. 

--<>--

Yeni orta okullar 
tedrisata başladı 

Eyllp ve Kartal kazalarında 
inşa edilen yenJ lk1 orta okulun 
hazırlıkları tamamlanmıştır. Or. 
ta okullar dUn:len f tibaren fa. 
aJlvete başlamışlardır. 

YenJ Evilp orta okulu birin· 
el erkelt orta okuluna bağlı o. 
!arak çalışacak ve kız orta oku· 
lu admı alacaktır. Kartal orta 
okulu da Pendik orta okuluna 
bat";lı bulunacaktır. 

Okulların kUşnt resmi ileride 
yapılacaktır. 

Eminönü Halkevi binaa1 
EminönU halkevine U!ve ola· 

rak vnpılan salonun inşasır.a 
devam edilmektedir. Bina aksa. 
mmın milh!m bir kısmı tamam· 
lanmıştır. Bütiln hazırlıklar ha. 
ziran ~ına kadar tamamlana
caktır. 

Müvezziler 
Uniforma giydirileceği 

doğru değil 
MUvezzi!erln vapurlara gfr. 

melerinin Denizyollan idaresin
ce yasak olunması Ur.erine bele. 
diyede toplanan bir komisvonun 
bu işi halle memur edildiğinı 
yazml§tık. Komisyon vapurlara 
ikişer milvezzi girmesini, bun • 
la.rdan birinin alt kamaralara, 
diğerinin s;ivertcde bulunması
nı ve temiz kıyafetli bulunmala. 
rma karar vermişti. Rom!syon 
karan Denizyollan işletme mU
dilrlüğiine bildirilmiştir. İdare 
bu karar hakkında henüz bir ce. 
\'ap vermemiştir. Bu arada ba. 
zı gazeteler Belediyenin mUvez 
z.ilere Unlforma giydireceğini 
yazmışlardır. Dün bu hususta 
vali ve ~ledive reisi doktor 
Ltltfi Kırdar bir nıuhanirimi7.e 
demi~tir ki: 

"Vapurlara ırlrecek mUvezzf
ler hakkında belediyede muavin 
LQtfi Akeoy b:ısın birliği tstan. 
buJ mıntakaın reisi ve Denizyol
lan işletme müdüründen mUrek. 
kep komisyon bir kararvermie
ti. HattA biz vapurlara ~recek 
müvezzilerin elbiselcr!n:i bele • 
diyeden yapılacak yardımla te. 
minini bile düşündük. Bu karar 
Denizyolla.rı müdürlüğilne yazıl
mıştır. Daha henüz bir cevap 
gelme eli. 

Müvezzf lere üniforma ı?iydl • 
recej?'imi.z doğru değildir. Her 
memlekette olduğu gibi bunla • 
nn yakalarında müvezzi ya.zıh 
temiz kıvafetleri olacaktır,, 

İşittiğimize S?öre denizvollan 
müdllrlliğü de komisyonun ka • 
rarını Ankaraya. bildirmiştir. O. 
radan bir lşar beklemektedir. 

Cumhuriyet gazetesi 
aleyhine açılan da va 
"Atrodlt" muhakemesi asil· 

ye birinci ceza mnlıkemesl ta
rafından görUlUrken, Semih 
LQtffnfn duruşmada geçmemiş 
bazı sözlerini neşrederek ken . 
dlslnl mUddeiuroumt Hikmet 
Onatın ndamrymış gibi göste· 
rerek hnlkın nnz.nrından dUş. 
meslnc sebebiyet verdiği lddln
slle Konyalı İbrahim Hakkı 
tarafından Cumhuriyet gn1.0 . 
tesl aleyhine acılan mııhake • 
meye dun de asliye l·edincl ce. 
znda devnm edilmiştir. 

Davanın Cumhuriyet gnze • 
tcsl al~ybfne açılnn diğer mu. 
bnkemolerle birleştirilmesi 1 
çio aall:ıre altıncı cezadan so. 
ı-ulan mUzokltereye ce\·ap gel· 
modl~l lçln başkıı bir gUne bı • 
rakılmıştır. 

Kızılay kongresi 
Kzılny UskUdar ,ııubesinden: 
l{zılı!.y UskUdıır şubesinin yıl. 

lık kongresi 17 .3.1940 pa1."r gU
nü sa.at 10 da 'C3k:.idar Ila.lkevi 
salonunda toplanace.ğmdan Uye
lP.rin ~flerl rica. olUDUJ'. 

Romanyaya pamuk 
gönderdik 

petro\ ve benzin 
ithal edece; ız · 

HUkfunetln hususi müsaadesi. 
le Romanya.ya bir milyon lira 
lık pamuk gönderilmiştir. Bu 
nun mukabilinde petrol ve ben. 
ıin ith:ıl cd!lecektir. 
Diğer tarait:.ıı.n son gUnlerdE 

A.merikadan mühim mlktar-Oı: 
Af yon talep edllmetkedir DUr 
350 bin Urahk afyon Amerikaya 
~önderilmiştfr. 

29 fıçı gliserın 
lngiliz kontrol heyeti 

gelmesine müsaade etti 
Amerikan Eksport Layn kum 

oanyasmın vapurlle memleketi· 
mlze gelirken İngiliz kontroı 
heyeti ta.rafından Pirede alıko. 
nulan 29 fı;ı gliserin ve mlllilm 
miktarda. demir ve tenekenl.ı:ı 
ehrimize ~etlrilmes!ne mUsaa . 

de edilmiştir. İngiliz kontrol he
vetJ bu husustaki müsaadeyi 
dUn alakadarlara blldlrim!ştir. 
Pivasamızm çok ihtiyacı ol

duifu bu maddeler başka bir va
purla derhal şehrimize getirile. 
cektir. Diıfor taraftan aynı A. 
merikıı.n vapurile şehrlm!ze ge
lerek kontrol heyeti tarafından 
milhürlenmi!J olan dibr madde. 
ierin de karaya çık:arılmasına i
tln verilmiştir. Bu mallar da 
bugUn gümrliklere çıkarıla.cak -
tır. 

Kara yel 
Bütün vapurlara dikkatli 

olmaları bildirildi 
Devlet Meteoroloji latasyo • 

nundan blltlin limanlara bildi • 
rildi&e göre, Ka.radenizde ka. 
rayel fırtması ~ıkması muhte • 
meldir. Seferde bulunan gemile
re bu haber telsizle bUdirilmlt • 
tir. Diğer ta.raftan Marmara ve 
Ege denizlerindeki fırtına ha -
fiflemekle beraber h8.la devam 
etmektedir. lki gUn evvel gece 
tmroz adasınnı Marmara bur
nunda karaya oturan Bulgar 
bandıralı Fcrdinard vapuru ha. 
l! kurtnnla.ınamıştır. Vapurun 
kendi kendisini kurtarmak için 
bütiln çalışması boşuna olmuş -
tur. Vapurun gemi kurtarma 
şirketinin tahlisfyeleri tarafın
dan kurta.ırlmasına çalışılacak. 
tır. 

İstanbul gümrükleri 
baş müdürü Ankaraya 

gitti 
İstanbul gümrü.klerf başınll. 

dilrU Methi Vek!Ietin daveti U· 
zerine Anka.raya gitmiştir. Baş. 
müdürden, gUmrU.k varidatının 
azalması hakkında izahat alına
cağı ve bu yolda alınacak ted • 
birlerin görüştlleceği tahmin o. 
lunmaktadır. Bur.dan başka 
~mrüklerde senelerdenberi bi· 
tiken sahipsiz eşyaların satıl • 
ması etrafında yeni bazı karar· 
lar verileceği anlaşılmaktadır. 

Yarın Parti merkezinde 
İstanbul mebusları 

toplanıyor 
Yarın saat on d6rtte parti 

merkc1Jnde İstanbul mebusları 
toplanacaklardır. Bu toplantıda 
vali ve belediye reisi doktor Lut 
fi Krrdıır vfülyet, belediye, ida
rei hususivenin bir eene 1..arfm. 
da yaptıf!ı ieler hakkında me • 
buslara izahat verecektir. 

"T en::.siil hayatımız" 
kitabı 

"Tenasnl hayatımrz" il'llmll 
kitap mUd~eiumumllik tara· 
tındnn rnUııtohcen görUlercl{ 
tetlt1k <'dllnıosl için hlr ebll . 
,·ukufn verl!mlştl. 

MUdd.olumumillk el'lert for 
ma forma olnrn.k mtlatohccrı 
ı;ördtı~U ıcın kltn.bın böyle t;ıt; 
ıntsmı menetınlştlr. MUtercl • 
mi ve tö.bil eseri tam~m o!aruJ· 
basacnkln.rdır. 

Kömürcen zehirlendileı 
Galr..tadn Çeşme meydanmdn 

Sarızeybck soktıf,ında oturan li· 
man runc1esinden Basanın ka • 
rısı Cemile ile iki ywınclaki kı· 
zı Hatlceyc kömür çarpmış ,iki. 
si de bayITTD bir halde Bey~lu 
hAAtaıı~ kaJdtrıl.ınıa1.ardn'. 

ıki fırır cının paralarını alan 

Beş ll.armanyolacı 
:qak dı 

KAnunusanlnln yedinci pazat 
,ecesi Kurtuluşta vuku buları 
lJir karmanvola bidisesinin fa 
illeri yaka1 ;.,mıştır. Kalyonct 
kulluğunda 97 numaralı ispit.al. 
vava ait fırınlarda katip Nikoı 
oğlu Adrivanos pazar gecesi sa 
lt yirmi birde Kurtuluşta Hac 
Ahmet yokuqunda vangın ye 
rinden gecerken önUnc ansızn 
Uç kişi çıkmış, bunlar Adriya 
nosun üzerine atılıp cebinde bu · 
lunan 462 lirnvı zorla alın kaç. 
mtşlardır. Zabıta t:ırafnv.ian u 
ıamandanberl devam eden tah · 
tcikat neticelenmiş, karmanyo 
layı vananların sabıkalılardan 

-

Laz Ahmet, LA.z ~fevlQt, Hil .. e 
y:n Yılmaz olduğu tesbit edil 
mıst.ır. 

Ahmet o zaman vakalanmrcı 
Hüsevin Rizede tutulmuştur 
Lfız Mevlüt ta diln vakalanmış 
trr. Bundan başka beş gece ev 
vel Galattıda Lülecihendek so 
ka~mda otıı ~ n Galatnda fırn 
t"zdhtarı Hristovu Hocaalf so 
kağınm kö~eslnde arkasındar 
ıııısızm iterek vere diişüren Vf 

cebindeki 160 lirayı alan sabı · 
k<ı.lılardan Dursun Ali ile Sadı~· 
ta vakalnnmış, ndliyeye veril 
m!şlerdir. 

Şeker stoku yapanlar 
adliyeye veriliyor 

Dun Başvekaletten pera;<endeciler 
hakkında vi~Ayete hır telgraf geldi 

iki mart gUnU 3800 kilo eo • 
ker alarak stok eden peynirci 
Seferoğlu ile 102 bin kilo eeker 
stoku bulunduran Liyon.Melba 
Qİkolata fabrlkaeı hakkında cm 
niyet kaçafcçıltk şubesi tarafın. 
dan vapılan tahkikat bitirilmiş
tir. Bu iki ticarethane bu sabah 
adliyeye verileceklerdir. Bunlar 
hakkında Millf Korunma kanu. 
nuna göre takibat yapılacak -
tır. 
Di~er taraftan dlln peraken • 

deciler hakkında BaşvekJllikten 
vilayete şu telırraf gelmiştir: 

4 Mart 940 tan itibaren şeker 
fiyatına on kuru3 zam yaoılma. 
sı hakkındaki tebli'?atm bazı 
tereddütlere se):>ep olduğu gelen 
telın-aflardan anla.sılmakta ol • 
duğundan nşağıdaki noktalar 
tavzih olunur: 

1 - 4.3·940 tarihli ve 2.12957 
numaralı kararname ile meri • 

yete konulan 6 numaralı karam 
göre yalnız toı>tancı şeker tUc· 
carları yeni fiyatla satı~ başla.. 
dıklnn anda ellerinde bulunan 
şeker sloltlarmı en <:ok 21 saat 
zarfında bir beyan.name ile şe
ker satın aldıkları ta brikalara 
veya teşkilata bildirecekler ve 
fiyat farkının hesabını mezkO.r 
tcskfldtla P6reccklerdlr. 
• 2 - Perakendecilerin ellerin. 

de bulunan şeker miktarı esasen 
pek az olmakla beraber bunun 
tesbiti ve ayrı ıı.yn fiyatlarla 
oerakende satı~ vaprlması im 
kansız o!dui;tnrlan ka.r~ra pe -
rnkerdeciler hakkında bir hll 
küm konulJ"l"amrntı. Binaenaleyh 
oerakendecllcr 4 mnrt 940 pa -
zartesf gllnUnden itibaren yenf 
f;vattan ı::ekcr s1tab\lecekler ve 
cllcrin•le bulunan şekerleri be. 
ya.na mecbur olmıyacaklardır. 

Bekar esnaflar için· 
yurt hazırlanıyor 

Şimtlil k 200 k :şi alınab:lecsk 
Ticaret odumdan alınarak 

mıntaka ticaret mUdürlUğüne 
bağlanan esnaf şubeleri mura -
kabe heyeti dün ticaret müdü. 
rUniln rebıliğinde ilk toplantısı· 
nı yapmıştır. 

Tonla.ntıda esnaf cemiyetleri. 
nfn bundan sonra.ki f aaliyetlerL 
n\ dair esaslar kararla.~ırılmış
tır. lık olarak bek!r esnaflar i. 
c:ln barındırma yurdu a~ılacak
ur. Sultanahmet civarında. 200 
kişilik bir yurt yakında hazır • 
!anacak ve bokıir esnaflara tah. 

Karnavalın d \n son glhıl\y · 
dU. Bu mUnnseuotle hugllıı':U 
ismiyle Kurtuluş eski ismiyle 
Tatavla.da •tıencaler 7apıl .. 

sis edilecektir. İleride bu yurt 
~eni~lctilecek ve 1000 kişinin 
bannabileceği büyük bir miles· 
sese haline getirilecektir. Esnaf 
cemivetlcrinin senelik toplantı . 
ları üzerinde de görUşülmUştllr. 
Bucnln sandalcılar cemiyeti ee -
nelik toplantısını vnpacaktır. 
Geçen yıl sandalcıJnr esnafmın 
tonlantıeının çok ı?Urültülü ol. 
iuiYu ve noUein müdahale etti . 
1i dUşilnUlllt'ek bugUnkU toplan. 
tıda bazı tedbirler alınması ka. 
rarJn.c;mıştır. 

mrc:+rr. Re~tmnc mns1H\ra kı -
ynf t 1!• ~ezen halktan bir ~rup 
görUlUyol'. 



ı ~e 
~er hukuku hakkında anket: 

·~ ~y -Ve/ ,•~uz Aba danın fikirleri 

.
8 zn beganna-
~-i~ifagetsizdir 
~I Olan~: :arafın.. rüat deii,ikliklcr.i yapılmıı bulu. 
a~lrıı · nı bcıcr nuyor. 
tft Caı h 1ı: \ t:ıi llılıclc ·· a kında Yeni bir nizamın tee1ıüıün.de 

~llıt ltai, hu~zcre İıtan. ferdi kıymet ile içtimai değere 
'ıı..~ daçcrıu Uk baılan. k d ı."'t~G l'avu A aynı payı verme en iıeıi, zıd. 
~ 't~ t etti z - ]arı telifteki muvaffakıyetsizliğ'in 
~ t l dcrha~· .. neticesi olan bazı vuzuhıuzluk. 

~ · ky1 goze Çar- larla tenakuıları davet etmiıtir. 
""lll kıı '- nı arzu f'k· ~ 0- 'tlbil . 1 ır. Mesela 4 üncü maddedeki müıte. 

l t?tııll1tk ~ıydi? Ev. rek miraı hakkının yine aynı 
V ~İıtıc .~stedirn. B. 1 hükmün ıon fıkraaiyle tesbit edi. 
~ .'-~· .. .ı_ 10

Yle cevap j len herkesin serbestçe inki,afı i. 
\..~"Mı .. .._ çin unıri maddelcd tedarikte 
.'\..., ~:kt"tay~ .atı. ıerbestl)ği esasiyle nasıl uyuşa. 
ı~ "~ · . kabılıye- cağı, hele aynı rna<!de içerisinde 
"'-')İ ~Çlft evvela neden yanyana yer aldıkları hu. 
~' ,: titrltettiiimizi susu kolay kolay anla,ılamıyor. 
\ ~l)'•i \'e i t~alıkuk. Keza herkese masrafı .-Jısına ait 
~~ lııııı., çtıınaj ha. olmak üzere hudut tanımadan 
~. ;"tt it.İtler·~ fikirlttin bah,edilmek istenilen seyahat 

oı ... :· ı ıse 
,'ili(~ ~evabı. hüriyetinin (madde 9) umuma 

\~ı;h~h b burıyetin- ait hususi vaziyeti (!?) bozma. 

8!t•ı..: ""ca h. d" k t:•qı f'k a ı. maaı aydiyle tahdidi bir yandan 
ı.. .· .ı... . ı ir f"k: 
• "tt ıı_ ._.. •ti:ı: "J ' 1 :r. mevzubahis aerbestliii hayali bir 

\'-.~':lılıkt1 \1 ~üı, ka. hale sokuyor, diier yan.dan da 
~ ıt,~tltrj tesı~ ~e ak. cerek ifade tanı, rerek muhteva 

'ı "'tild' I •etııınden itibariyle tahdit öJçu"' sü hakkınd .. 
~ ır er 1 .. 

ı ~-·ıtliıt • naan, haklı tereddütler davet edecek 
'ıt;.. l'eya idea-ı. .. :~ di• •ınll •. bir vuzuhsuzluk arzediyor. 
·~ .. ~ Rtriıı l'ore bun. Bundan baıka modern bütün 
~' tİitjj e tc('cih eden esas teıkilat kanunlarında esasen 
~ tı. L.~ ~e kapıJaL·ı· 1 

"l.lt11ıı ut ır. yer a mıı bulunan ",ahai masuni. 
~~ · hayahrnız yet" prensipi 1, 2, 3 üncü madde. 

\j._~~·~ "'-l'tıüıterek v; )erde lüzumıuz bir surette tekrar 
IL~11~. fikt':"z bulun. edilmit bulunuyor. 'Bu hükümltt, 
)~ ~kirı1 

1~ ad:ı: veya aynı zamanda muayyen bir zihni. 
il. "lllt1ıku r ır. Bu yetin, muayyen bir rejimdeki tat. 

' ttı.y beter be. bikata kartı duyrMkta olduğu si. 
' ~~ . •tılmakla yasi ve cünlük husumeti ifade e. 
~ilcit~ ilk~ hr. den liıfzi İmalarla külli ve <fljek. 
\~ ~ fiil' kastedilen tif prensip karakterlerini kumen 

\ '~ İçti 1~•t ve tat. kaybetmiılerdir. !\: fı.1~1 
ve siyasi Bundan ba,ka hak ve hürriyet. \-':' t ~- ~ ... relrneıi i- ltt siıteminde bulunma11 zaruri 

, ., ~~"lı:ı.. it'narnııtır, bazı eaaslrra, meıeli matbuat, 
~· illi v~-• hlÜsait cemiyet il8... \•aziyetlerine ait hü. 

il he.. "'f\lenndan kümler, tamamen ekıiktir. 
~ ~ t tı .. , t !eyden ön. V elsin haı:ırlamıı olduğu Jayi. 
'~ •lrrı.(lı:ilit ka. hada birçok elı:ailı:liklcr vardı. B. 
~~·~. 5·

1 
ltrtlctir. Yavuz bunu çok güzel anlatıyor. 

l~ ~~ lly 'Y•ıi hayat. <lu. Fakat bu layihada muhakkak 

1 :f\ıı .:'t \'e ı~~ hareket bir~ôk yenilikler de vardı ve bun. 
\~'i lrıucyyidelcr ]ar muayyen temayülleri izah c. 
4' ~ lttr debilecek vaziyetteydiler. 
~, ~~P..ı Ve nıüda. Acaba bu temayüller nelerdi.. 

oı .. q. cld f" 
l!' ''•kı. ~ tt• Bay Yavuzdan bu husustaki ı. 
~ L~,. >-ı"ı r kı o. kirlerini rica ettim. Bana ıu ce. 
I~) lıııı1' '"' L ıkbu Pren. vahı verdiler: 
· ı ' .ı fiil ı..... 1 

' tdil .. "li b" 0 •· - Umumiyetle beyımname, li. 
. ~Oı-t._.. ~tin· ır 'elı:ilde heral • soıyalist bir. bünye tatı. 
''-i ~ .6.y~1 teıbitle yor. Yakın ;amanlara kadar libe. 

I~ , , ~~I Z.tnanda ralizm ile soıyalizm'in ba.. 
dt · ~l!ıı d e ortadan rıımayacağı zannedilirdi • Hal. ' ~ ~YI: ~•rih edi. buki aynı fd<ilde iki si· 
~~ h~~talr ve yasi extremi temsil etmeleri do. 

1 ~ llnılerin layıaiyle iı birliii yapmalarına 
' ' ,. Yd.alld d 

' ı ıı "''"ek f' a ır: imkan tasavvur edilmiyen Alman 
Ilı • ı..,_ııt~•ipl ıılen be- • Rus anlatmasından ıonra ve bu. 

't ~' ete ._ 
~ ı,t · •Yıurı nun teait-i altında, A vnıpada bir 

'it ~ti~i" ~ı.::'1Yor, Hat. demokratik • liberal • sosyalist 
'tt ı JbezL• bJ l'tf •çık b" •ur oku i~n faaliyet baıl•mıı ıörü. 

\.~ '• ~İle.n· ır mu.. nüyor. Liberalizm, buıün naayo • 
... ~ 11- '"- d •Ytceiini bili • sosyalizm ve nasyonal • bol· 
~it:• lı...~ da ... el'letter ara • d d k 1 ,._ L"lı vtfc ••Yet . • ıevızm ''ın a a an sol ideoloji. 
~ tb}t l'tıalı · ~dıle. ler için yalnız tahammül edilir 

!\...: ltı.. """"'i İf ıyctınj İ· bir zihniyetin ifadesi ıibi deg~ il, ~~~:·,. •de d" 
\..'~11t f'k· 1dir k' ' 1Yor. aynı zamanda ayırıcı bir vasıf o. 
~~. ~ .. ~ •tJ'-'i 1 

tahak. larak görünmeye battladı. Onun 
Loq'l -.ıle.,:_ ' Ottay " 

~.\ ~ ~uıı ba a •- içindir ki lnıiliz i,çi partisinin 
ı 'tlı4ı "-~ "e •Ö:ı:l '·"~ları. de himaye ettiği Yeisin beyanna· 

t il >ttte l. erı"1 ıe- meıi, yarınki dünya nizamında 
'1 l_,- vulu"nıal 
~""'d a. fert • cemiyet menfaatleri müva. 

"-"; .\ lllty'" •n Yeni zenesi için bazı libttal • sosyalist 
~~ llt~~da~~e~inin prensipler ortaya atıyor, h•tta 
''~ )"ı~'İ~ 

1 11
Yasi bu beyannamede lncilterenin bu. L'1H 1 k "e b 

\'t.. ""iL '1vv,u, un. günkü içtimai ve iktııadi vaziyet 
L.~ ı..,, '4'.I\ ... ,, r kolls. ı· klc. · 1 I' "I u,. f • ., 1 ve te a ıaıne uyı:un o arak ı· 
~t~O\ •ltirlcr~ "Yor. beral tandans sosyalist dü,ün. 
~ lııl'o krt~r 111 

tahak. celerden üstün bir yer almakta. 
-i' \> tJ._td a ~ğlı l 

ı ~ l..,,. ı. lia 0 - dır. 
~ ~otı.ı "~un rp sonu 

~~ tı. ta._ kastetr •· 
t, ._ "c b ıgı 

ııı,~tıı c-.ba b tı fikirler 
~\ "'llıtt oıa~k eşer hu. 

\-:'> ~ ~t ttl'tı tnıydı? Bu 
ı '~ tdi: doçentirniz 

''~"~ki f. 
1 >t. L·~ı•tc . ıkırlerin 
'"'- "lf lrıı~ 

Bunu en iyi gösteren hüküm, 
ticaret hürriyetine ait 7 nci ınad. 
dedir. Buna cöre cemiyetin mü,. 
te.-ek refahı için lazım olftn mik· 
tarda bulunmak tartiyle ticaret 
serbeıtiıi mutlaktır. Hangi ce. 
miyetin refahı kastedildiği sarih 
olmamAkla beraber nihayet İnsaf. 
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Hitler Majinoya 

Ahşap 
mahalleler 

Hava tehhkesinden 
nasıl korunacak 1 taarruz edecek mi? 

Ilöyle bir suale vcı::ikasız <'C
vnp verme k pe k gUctUr. nıı 
hus usta hakikate yaklaşmak 
için en ıyl yol, Alman askert 
edebiyatına mUracaat etmek 
yolu olacaktır. Dllşmanımızın 

askert neşriyatını takip etmek 
ve onları karıştırmak bizim L 
cin gaye t faydalı ve verimli blı
iştir . Çllnkli lıu şekilde çalış -
mak bizim için muamma olan 
bir hususun anahtarını yahut 
bi l muadelenln dUğUm nokta _ 
sını bulmağa yarayacaktır. 

Alınan ask e ri neşriyatını 
takip etmek bize dllşmanımı
zın askni dllşllncelerinin hu -
dutlannı <;izelıillr ve bir çok 
ihtimaller Uzerincle hakikate 
yakın hUklimlcr çıkarmamıza 
yardım edebilir. 

l'OLOSYA ~IUHAltEBESl 

Bu talılilt metod bu harp 
içinde Alman erkt\nıharblyesL 
ne çok yaramıştır. Almanlar 
Polonyalıların askeri edelıiya
tını iyice takip ettikleri için 
Polonya harbini bu kadar ko_ 
!aylıkla kazanabilmiş olduk -
!arını söylUyorlar. 

l 93 9 seneı::i ilkbaharından
beri yani Polonyanın askeri 
tehditlerden Urkmlyeceği mey_ 
dana cıktığındanberi Alman 
erkAnıhartliyesi Polonya cr
kanıharblyeıılnln tatbiki im _ 
kAn dairesinde olabilen bUtUn 
hareket plAnlarının neler o • 
labileceğinl tetkik etmiştir. 

Polonya askert neşriyatının 

içindeki fikirler, yevml gaze· 
telerdc mllda!aa tedbirleri hak 
kında verilen maınmat ve hu _ 
susl servislerin bu hususta. 
Alman erkAnıharblyesine ge
tirdiği istihbarat blrlbirlle kar 
şılnştırılmış , .e Polonya erkt
nıharhiyesinin maksat ve plft.n
larının hakikllte en yakın olan 
sentetik levhalar meydana çı
karılmıştır. 

Bu suretle Hitler ve aııkert 
şeCJerl muhtemel düşmanları 
karşısında icabında harbettlk. 
leri r.aman onlarla nasıl mU -
cadcle etmek lA.zımgeldi~ini 
tesbit etmişlerdir. Aynı etU • 

sız spekülasyonlara mani olma I 
ıayesini ıüttüğü anlatılan son 
kaydın alım, satım seı-beıtisini 
hiç de hi11edilir ,ekilde tahdit 
edemiyeceği muhakkaktır. Çün. 
kü cemiyetin refahı için lüzumu 
olan miktan atacak bir ticaretin 
vukuu ne kadar nadir iıe bunun 
ishatı da o kadar pçtür. 

Her münevver harp sonu dün. 
yasında ferdin haklarını koruya
cak prensipler dÜ§Ünebilirdi. 
Muhterem doçentimiz acaba yeni 
bcıer hukukunda nelerin müda. 
faasrnı istiyordu. Sordum: 

- Sizce yeni hukuku beıer be. 
yannameıi nasıl olmalıdır? 

- Bana ıöre buıünkü tartlar 
içerisinde beter hukukunun ko. 
runmaaı için evvela milletler hak. 
larll\tn korunmasını temin etmek 
]i.znndır. Buıünkü ve yarınki 
siyui ve içtimai nizamın dayan. 
dıiı temel, ancak müstakbel mil
let varlığı ve bütünlüğü olabilir. 
Milletler arasında müstakar bir 
nizamın teminatı da ancak müte. 
kabil .anı ve müıt,rek kültür ve 
medeniyettir. Halı:iki milli duy. 
cu, mensup olduğu millete bağlı. 
lık kadar baıka milletlerin varlı. 
ğına hürmetin de esasıdır. Bu 
bakımdan bizim rejimimizin mil· 
Jiyetçilik taaavvunı, bütün mil. 
Jetler arasmda mü,terek ve kart•· 
lıklı emniyete İstinat eden bir it 
birliğinin mertçesidir. Dünyanın 
bugünkü ıstırabı, millet dü,ünce. 
sinin expensif istila eınellc'"ine 
ilet edilmesinden ve bazı ideolo. 
jilerin ba,k. milletleri kendileri· 
le denk görmeyip milli ınevcu. 
diyetlere hürmet etmemelerinden 

diln ıı~tlcesi olarak Almanlar, 
Polonya askert neşriyatının 

tetkikinden aldıkları netice -
!erle Polonya erkanılıarhiye · 
sinin telAkki ve giirUşlerlni nn 
latan bir tahlil verdiler. 

:l'\etlce olarak gayet gizli tıı. 

ulan p!Anlnnn manıkt ınııha -
kemelcırle hakikate yakın bir 
şekilde dllşman taraf111dan 
tesbitinc ve ona göre plft.nlar 
yapılmasına sebep oldu. 

Almanlarııı , Polonya harbi 
hakkında neşrettikleri hul~ . 
saya göre Polonyalıların en 
bllyllk hatası Almatı. kuvvetle
rini kıyuıctı::iz ı;ürmelerlndrı , 
onların hakikatte n ı:: kadar 
olduklarını bllınC>meierinıley

dl. Onlar, Alınan kuv\'e tlcrlııe 
karşı taarruzt vaziyete ge<:e lıL 
leceklerinl zannediyorlardı. 

Harbin ilk gUııle rinclen iti -
baren Alman kuvve tlerinin 
mUhlnı bir kısmıııın keneli <"ep 
hele rinclcıı Fransız cephesi ne 
~ekileceklerini tahmin ediyor. 
larclı. Polonya erkAnıharbiye
slnin taarruzt plAnlarını anla
yan A iman erkanı harbiyesi 
bunu kendi stratejisinin bir 
muza!Ceriyet şansı olarak ele 
aldı. Bu hata ,.e hu iyi tesadlH 
UstUne kendi asıl hesaplarını 
yUrUttU. 

Kont dö Şili!elin hakiki m U. 
ridleri hallnde olan Alman ge
neralleri kendi plAnlarının 
kıymetini anlamadan taarruzt 
emelleri besleyen hasmın hu 
bllmemezliği ve hatası Uzerin. 
den kazandılar. 

Almanların metodik çalış -
maya ,·erdikleri kıymete n 
umııml neşriyat Uzerinden giz 
1l şeyleri cıkarmak tein kul
landıkları tetkik metodla.rmın 
kuvvetine blr daha. işaret et _ 
mek isteriz. 

1939 senesinin ilk aylarında 
Alman asker1 matbuatının bu 
mesele UııtUndeki milnakaşa -
ların .geniş mikyaııta ne~riy.atı. 

nı yaptığını g'BrdUk. fşte o za
man yapılan neşriyatın ı:ayısı 

Ye ehemmiyeti pek bUyUktu. 
ve bu yazıların içinde bed -

doğuyor. 

iyi anlatılmıt bir milliyetçilik 
telakkisi, İç clurum itibuiyle mil. 
Jet mensuplanndan mürekkep 
fertler hukukunun da en kuvvet • 
li deateiidir. Çünkü bunun ta. 
bii neticesi olan millet hakimiye
ti, yurtta,Iarm devlet faaliyet ve 
hayatına tam ve daimi ittirakini, 
demokratik müsavatın tee11üsü. 
nü zaruri kılar. Bu noktaya be. 
yannemenin 10 uncu maddesinin 
3 üncü frlcrasında da bir itaret 
aörüyorum. 

Halkı bizzat kendi haklarının 

teabitinde, devlet faaliyetinin 
mürakabeainde, yüklendiii mü. 
kellefiyetlerin ölçüsünü tayinde 
muhtar ve salahiyettar kılan böy. 
le bir telakkiden daha kuvvetli 
hukuku be,cr teminatı olabilir 
mi? Bu nazari eaaslann fiiliyatta 
yer almaaı ise, burada izaha İm· 
kan ve yer olrruyan birçok siyasi, 
iktıaadi, tarihi faktörlerin millet. 
ler hayatında müşterek teıirleri. 
ne tabidir. 

Muhterem doçentimiz Bay Ya. 
vuz milli kuvvete birinci planda 
yer veriyor; fakat gerek dahili ve 
gerek milletler arasındaki müna. 
sebetlerdc nazari esasların fiili
yatta yer almasını temin için 
muhtelif unsurların tesirlerini ile. 
ri ıürüyordü. Bu unsurların te. 
sirlerini teker teker tetkik etmek 
yeniden ba~ka unsurların meyda. 
na çıkmasına sebebiyet verecek 
ve bir çıkmazdan diğer çıkmaza 
geçilecekti. Yoksa insanların hak. 
!arı bir çıkmazda idi de hep onu 
çıkarmaya mı çalı~ıyorduk 1 

MUZAFFER ACAR 

haht dostlarımızn karş ı kul _ 
lanılarak olan p!Anın mahive -
tini bUt!ln ac:ıklı~lle orada bul
mak imkanı vardı. 

Bu şayanı hayret gürUnelıi -
lir. Fakat tamanıile hakikat -
tir. 

Mililer Yissensortılhe Orı;on 
isimli Alman erkAnıharblyesL 
nin rcsınl organı olan mecmu
acln. l 939 senesinde "Blriblrin. 
den ayrı orduların müşterek 
mesaisi'' isimli bir seri maka
leler çıktı. 

Bunu yazan mc~hul bir mu. 
harrir ye genç bir zalılt değll
clir. O. ErCıırt fırkası generali 
dir. Bu askeri gazetenin de 
başmutıarrirllğinl yapmakta • 
dır. 

Bu general, Alman erkanı -
harbiyesinin resmt nazariye • 
rlsiycli. Bu seri makalelerde, 
Polonyaya karşı tatbik edile • 
c·ek pl:\n btltlln Yuzuhfle görU
nllyordu. 

Yine 1939 scne~i mayısının 
ilk on beş gUnlUk nUshasıntla. 
bir yazı gayet hıısust bir su .. 
rette şayanı alaka. görünmek
teydi. 

Rus)'aya karşı yapılacak o -
muhtemel bir harbin Kont ŞlL 
!en tnra!ından hazırlanmış 
harekat plAnı mc'\"ki meyki, 
Ye orduların 11mumt harekA.t 
imkl\nlarile gayet yazıh ve a• 
!:•k bir şekilde gösteriliyordu. 

(J>c,·amı yann). 

Tiftik ve yapağı . . 
nızamnamesı 

Bir nisandan itibaren 
tatbik mevkiine giriyor 

Bir müddet evvel Ticaret V~ 
kaleti mümessillerinin bulundn
eu ve bütün tüccarların iştira..'< 
ettiği toplantılarda hazırlaııan 
tiftik ve yapağı standardizas • 
yon nizamnamesi nisan ~ın _ 
dan itibaren tatbike başlana -
caktır. 

Nizamnamenin tatbikile be • 
rabcr ihraç edilecek tiftik ve 
yapağılar aıkı bir kontroldan 
geçirilecek, hariçteki müşteri -
!erin şikayetini mucip olmıya • 
cak tedbirler alınacaktır. Stan
dardiza.cıyon işini yapacak ko -
misyon bugünlerde se<;İlecektir. 
7 kişiden mürekkep olacak bu 
komisyonda ticaret odasından 
iki, zahire borsasından iki ve 
Ticaret Vekaletinden üç müme!
sil bulunacaktır. 

. 
Meydanlarda nümune 

siperleri kazılmaya 
ba§lanıyor 

Ankaradnn ı;-elen habcrJcrc 
güre, hUktimet Jstanbulun ha. 
va tehlikesinden korunması 
işi le cok ya kından alAkadar 
olmaktadır. Bu işte göıönUne 
alınacak en ınUhim nok\)I. 11h
şap evlerin kcsnret peyda et -
tikleri mıntakalardır. 

Belediye fen heyeti tararııı. 
dan yapılan tetkikat neticesin 
ele lııı gl lıi yerlerde yangın 
bombalarının tesirlerini azalt 
mak için ahşap evler arasın
da. geniş sokaklar aı;mak ka. 
rarı verilmiştir. Bu sokaklar 
20 metre genişliğinde olacak 
ve her ~okak muhakkak bir 
meydaııda nihayet bulacaktır. 
Açılacak saha 20 metre nıu -
rabbaı kadardır. Ahşap eyler 
bilhassa Osktldnr, Beyoğlu, 
EmlnönU, Fatih , Kadıköy ka~~ 
makamlıkları dahilinde keza. 
!et peyda etmektedir. Hazır • 
la.nan projeye göre sokaklarıu 
ve meydanların açılması 6 • 7, 
ayda kabil olabilecektir. Bu iş 
22 milyon liraya. ihtiyaç gös. 
termektedir. Bunu da villyet 
ve belediye blltı;esile başarmı
ya lmkAn olnıa.dığından hUktı· 
met bu hususta. meclh;e bir ka_ 
nun layiha51 tekli! ederek hom 
tahsisat isteyecek ,.e hem de 
kanuna. bu sahalardRkl islim· 
lAk işlerinin sUratle neticelen. 
dirilmesi etrafında hUkUmler 
konacaktır. 

1stanbu1Ua pasif korunma 
gruplarının reisleri itfaiye 
grup merkeılerindo açılan 
kurslara. devanı etmekte ol -
duğu gibi ayrıca her kazada 
halk iı;ln zehirli .gaz kursları 
vardır. 

Diğer taraftan bugUnlerde 
belediye tarafından Eminönü, 
Fatih, Beyoğlu ka:rmakamlıb: 
mıntakalarında dör.der, diğer 
kazalarda Ucer nllmuno siper 
kazılacaktır. Bunların ihalesi 
bugUnlerde yapılacak, siper 
yapmak mecburiyetinde olan • 
lar bu siperleri gl>rUı> ona. •ö· 
re eYlerinln bahcelerlnde ka • 
zacaklardır. Bu ııilmune siper 
ler Beyazıt, l<'atlh, T&kliim gi., 
bl meydanlarda halkın kolar
lıkla. görebileccğl yerlerdo a
çılacaktır.· 

Floryadaki dükkanlar 
Floryadaki dUkkAnlar dlln 

belediye dairnt encümeni tara. 
tından mUr.ayedeye cıkarıla.' -
rak ihaleleri yapılmıştır. Ge • 
çen sene 300 lira ol:ı.n bir dlik 
kAn bu sene 1100 liraya kadar 
~ıkmı~tır. 

Görüp düşündükçe 
-

Savaşta liadın 
J)iinkii gnzcteler, muharebede 1'.aduılarınıınıı da 'au.(e 

ala<·aklarını, hu ,·azltelcrin huclud , ·o şat11arınr tesbit Men 
1ılı\nların hazırlanmakta olduğunu yazdılar. , 

.Hıtld 'l'üı·k !ı&\·aı;;c;ı~ınm en keskin silAhla.rın<lan biri do 
cşl idi. zarcrlcrlnc.1& mızrağı, kılıcı vo atı kadar karunnm da. 
emeği ,.e hizmeti geçerdi 

'l'iirk kadını, bir yand,an dünyanın on büyi.ik kR.lıram,an
Jarını doğıınıı·, onlaı·ı kanı vo .tıiidile beslerken, bir randan da 
ı..oca..o;rnın, haba ,.e kardeşinin sllillı arkadaşlığını, sava, ):oı
da.~hj'cını edcr(H, 

"Jl" lcrde ''han" kadar "hatun" un da söz vo niifu:r. &a.b..i
lıi olıı!;'u işte bu yi.izdendlr. Hiç bir mUlet, kadına, ka~ıllk 
gürme<Len hiiyiik: lıaklar, geniş sa.liihiyetlcr n~rnıez. Sonrala.· 
ı·ı, hftl'bin hiitiin a~ırhğı erkeğin omuzlarına yiiklen<U. Kadı. 
na "yas" dan başka sa,·aş ı>ayı dü~nıc:ı oldu. Onlar, bu aittr· 
da kan değil, gözyaşı harcadılar. 

nugiinkii, muharebeler lıüsbiitiin başka şartlar içinde 
oluyor. Art ık ccı>he ve gel'i di)·o "takıılm" Jcr yapmağ& imkA.ıı 
yok. Ulr memleket harbe 6'ircli mi, bütiin ıunırları, sa.f;ı. aolu, 
batısı, doğusu ile birlikte tutuşuyor. Alçak bir galebe siste. 
mi, ak sac;lı nhıeyl, cmekllyen yıwruyu, .-mdrcn ana7ı hep 
birden ölüme sürükllyecek ,·asıtalnr kullanmakta.dır. Börte 
amansız , .e bn .kıular \"lcdan!ilı:r. bir nıuhnrcho kar':ısınc.J.a ister 
Jstcnıcz, hiit iin iilkeyi seferber etmek zorunda .kala.cağız. 

~ ~ "-h 'Yetıj l' .... tıas 
l)) t111 .... •iye/ .•rı •ti. 
i e \>i~"' ı._ıntrı inici. 

'-..~ "tiaıit. klltıından 
~\.,,, t r-... haıcı, .. be 

Uuntlan sonraki muhaı·cbeleri, bir Hliim <lirim ka,·guı 
gibi diiı;;iinmek gerektir. Jllr par<;a toprnk, yük ek vo hAlı:.im 
kuleli bir ımlanlrn, bir hudıul kuh·~ı, t~lck bir llıuırn, kıymc~ 

1 
K 1 saca : ---------·--.... --·-·-.. -----............. _, il bir ge<;lt. nğruıula nını';'ulmuyor. Hayır, ~alclıl'anlar, sadece 

yoketme.k lc;in uluyarak saldırıyorlar. 1'Phlikc im ka.dnr bü· 

\'~ ~I~~; i~kılab: 
~. ~i) "ded· Otııle tanı • . 't' it y 
~bıt~ 0 • •lnız 

1 T f f • k • • ı · v • • b • • ı yiik olduğu ic;iııdlr ki, sdcı·berllk .sbtemlcrl ,.o hudutlan do 

İ asar r u 1 1 r s 1 z 1 g 1 m 1 z e 1 r m 1 sa 
1 

<leğlş,',~·atan'' la "c,·" aynı şeydir. E,·ın yiildinii, kadınla er. 
• kt'k nasıl oı·takla':a <;ekiyorlarsa, ,·atanınklni de Hylcce )"&n· 

bir kitap ıeçti. Sayfa kenarlarında tam üçer indirmek suretiyle hiç olmazıa bir forma tasar. lesinde de bunu dcnemi';'tlk. };ski tarihi kaygalarmıızı unut. '-t~~~ '-ttl ~nlı:i 
~~la farkı 

lef er- 1 

Elimize reımi bir müessesenin ne§rettiği ret oldu~una ~öre bu bo§lukları birer santime ı' yana ve omuzonıu7.& çekecekler. Hl&, zaten lstiklAl .l\lücade. 

santim botluk var. Kitap yirmi formadan iba. ruf edilemez miydi?.. i muş olsnk bile, o bilyiık z&rer şahikn.'<ı hAlı\ hafızalarımız.da 

_... ________ ~-----=--=·~-~·-· ~~-~·'Wl!~.-· ... ~--~--~-~ .. ====~·=·-~M~·~ .. ~·~==:::.:=::==.:·-:::··:·":":·--::::·~··:··~"":"":"":": .. :"":"":"": .. :·:-:-: .. : .. : .. :·:"":"":"": .. :··:·:"": .... :._" ..:__d~l:p<~l~lr~i-d~u~r~t:ır~o~r~.----------------~--J-1-A-K---K-l~S-C_H_A ___ o_E_z_G __ U_N ____ _J 
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nyet htıktımctlnln &cdezı00r1 1:oster. ihtljıı.çlata sere t.cm1nbıt mllmktlD r Q ~ s7JAN-yf lndlteredc bu gibi fenlere a

ıt bir <;Ok eeyier vardır. Hepsi.. 
ni yazmak için bir kaç sene tct.. 
kilde.rde bulunma.k icap eder. 

Şimdi bu bahse burada niha· 
yet verip İngiltercnin Mkcri va
ztyetinden balısedcceğim. 

lııgiltercde ukcrlfh 
İnıtilteredc muvaD.af asker 

kttra ile alıımıaz. Asker yazıl -
mak askerlerin kendi istekleri. 
ne bağlıdır. Askeri tertipleri de 
sair de\•lelerde olduğu gıöi de -
ğildir. A1ıkerln istihdamına lü
zum görilldllğü ve fazla asker 
lazım olduğu zaman "asker oL 
:mak istiyenler ~elsin,, diye ilan 
ederler. Baza.n başçavuş maiy. 

tinde teşkil edilen mmkalar 
taraf taraf dolaşır, Lokantala
ra., meyhanelere giderek gil7.eJ 
hı.valar çalrp para. sarfederler. 
Y anlarm:ı. gelenlere: 

- Biz askerlikte şöyle istira. 
hat ediyor. şöyle para alıvoruz. 
diye ahaliye anlamlar. Kraliçe 
cenat>larmm askerliği öven Ö%. 
lerini tekrar edince halk şevke 
gelip yanlınağa. lxışlar. O anda 
ba§Çavu., cebinden bir miktar 
para çrlmnp acıker olmağt taah· 
hfit edenlere: 

- Kraliçemizin alelhesap 3.y. 
h/tmı kabul et.. der. Kıı.bul c. 
denler ertesi gün vaz geç.nıe1se 
bu mUddet r.arfmd:ı. ka.çmamak 
üzere senet \•erir. 

Pivade neferh:ıin günde yüz 
on dirhem ot, yüz yirmi dirhem 
elanek ta.vlııatı v:ı.rdır. Bu ta.yln 
1lç kuruşa yah"Ul bir pru-a ke.ıer
ke:ı devlet otuz nltı p:ı.ra tevkif 
eder. Nefer takımı onlan bir 
yere topla.varak piş.irnıe levazı. 
mmı da tedarik ederek t.aknn ta.. 
lam plşlrf p yerler. Z:ıbit.an da 
kendi aralarmda yemek yerler. 
topçular ~k :vemek gerek t.a.. 
y:inat fazla alırlar. 

ln2fliz askerliği yedi BCne 
müddetten a.~ değildir. Yedi 
sene sonra çıkmak istem.iven o
lursa. maaşlnn artırılır. Nefer
ler. ~aı. miralay, kayma • 
kamlık ve mUl!mnı evvelliğe 
na.U olamaz, b:ı.5Çavuşluk rllt • 
besinden ileri gec:enıezler. 

Rlltbeler, ha..~f ye mektebin .. 
den çıkanlar ta.raf mdan kaza.
ndır. AstlzadeJer askerliie faz.. 
•a. heves ederler. Fakat Hindis.. 
tam. veya diğer bir yere g&ı.. 
ierilmeJeri liWm geldiğf \'ll.kit 
bir adama yilz bin, vnz elli bin 
ı.."UJ'UI verip gönderirler, kendi -
len de mesnetlerlnden tenezzUl 
otmevip gene müUzimlf~ terfi 
etmeğe başlarlar. Her ne hal ise 
zerre kadar nizama sekte ve ha
lel getirmezler. 

Bobtan aonra dilelll> 
İngilizler kavgada. yaralayıcı 

ilet kulla.nma.zlar. Zp.teıı kendi-

Cenaze paraamı 
felaketzedelere teberrü 

eden kadın 

Penbe tsmlndo 60 yaşında 
bir kadın dUn vllAyete gelmiş, 
cenaze masrafı olarak sakla _ 
dığı 100 lfrasını zelzele felA -
ketzedelerine teberru ettlfln! 
söyllyerek çıkarıp vermiştir. 

Tercümanların otellere 
taksimi 

Son zamanlarda gUrUlen iş.. 
mzllk karşısında belediye tu· 
Tlzm şubesi mevcut tercüman. 
Jarı otellere göre taksim et .. 
meyi dUşUnmUş, fakat tercu • 
manlar buna 1'&ıı olmadıkla _ 
'?IDdan bu karardan var.geçil • 
mlştlr. Tercümanlar tren yoli. 
le ve vapurlarla gelen ecnebi
ler az olmasına rağmen iş bu
labllmektcdi,rler. 

Bir laz yandı, hastanede 
öldü 

Xadıköyıde Kurbağalıdere -
de oturan Hasan kızı Bahtl • 
yarın lkl yaşındakJ kızı Nevin 
dört &Un evvel odada oynar -
ken ateşin Uzcrlne dUşmUş, c· 
tekleri tutuşarak vücudunun 
muhtelif Yerleri yanmıştır. Ne 
vfn annesi tarafından hasta • 
.neye kaldırılmışsa dn dUn 61 -
muştur. Zabıta kızının mumu -
no sebep olan anne hakkında 
takibata glrlşmlştlr. 

Araba tekerleği 
fırlayınca ... 

:Mustafa oğlu Nurinin idare·_ 
~ındeld ç!ft be~li yük aııı.bn.sı 
uün Harbiyeden geçerken teker
leklerinden biri fn~amış. §oför 
Mehmedin 1521 numaralı oto • 
mobiline çarparak ön ça.murluk
l3l'IDI ~ştrr. 

lcrı de fena ta.biatlı vo kavgucı 
olmadıklarmdaA iı:ıaaillık bu, 
kavga edecek olurlarsa yubn. 
da nnlattı{fmıız gibi yunırukla 
kargıla.'1t'lar. Anc:ı.k namusa do_ 
lnuıan m~eleler ve herkesin 
ya.nmda hakareti mucip vazi • 
yctJerde nıa.1ıkemeiere milraeaat 
edilir, bilfarz yolda giderlerken 
binöirine omuz vurmak ve &.ya
ğa basmak gibi bir keyfiyet zu.. 
bur ederse: 

- Affedersiniz.. 

dfgt aıaka mflll Jc.onıama kanunu ne ıaımaktadtr. BummJa. hcrıwıgt btr • "'ewren: 
bum.il ve S.Umal IXr lll8hlyet iktisap hum\ lmtlyu veyıı. im.al ruhsat tez. -
cf.ntlJ bulunmaktadır. KömUr ihracı kettal sahJb!n1n mnıtakUmda bulu • - 2i> - " i1Jl ~ 
CumhurJyct ııcnclcrlndo mütezayit nup da kendJs1 taralnıdAll h,.nt\z 1.:J • Büyfik bir yükten kurtulm~ le MJLtyOll ı,eıısf 
bil' faUhs..'ı1 aeyrl t.ııktp etml§ olmak. l1ama.t OOUmcycn ~ t:n 1k • -:ibi ~eruş ne!ea aldı. Meselenin an iç_bıd8 ~ 
t:ı; " 939 ~den l:ılr en·eJk1 se. t.aad! bir 1§ıetmen1n lnırulmıım mı:ık. bu auretle ııotieelenmıesf ODU dan naaı:ıcıı 
neyo na:nrıuı yUz tım tonu geçen bir sadr .btthda.t edllmfftir. şevklendirdi. Hayatta. en mDt • rrrken .... ~~.ıtilıl 1111 
Cazla. ilo bir m11Yon sekiz yüz bin to_ KOK. SATi.Şm·:ı • T.A?-.7llıl kill vaziyetlerden dalma muaf' - !~ 
ııs ~ bu]nnmıısımı.. rağmen d.ıv Kok kiSmllrll halılaiı.dald karanın f<'!r çıkabilceeğine ka.iıa.:tt geti • "-ına ıvıau f~ 
hm fstıhlildn da.ha bll,yOk bir nlsbet.. me, memleketin kok wıbtAktnt ıs . rerek gururla ~öğsU:nll kabart · ı diyordu. ta o 
t.e a.rt.mıw bu ınevzu üzariDde emııl.ı UhWo g6ro teV'Li ve l:u12lm CMll'D.I tı. Art.Ik eaka bile ~tm• baş- na.stl oluP odJ _H6 
birtakım troblrlerln ıı.lınnuuıınt uı . mu.tcı:ııttir. Eczıcbl meı2l.lı-..ketlvdeıı tadı: Şu çapkın Narf.ne darılma· dilğü hd~ J:JU1':" ı 
rtıı1 kılmZDtır· kok Jcömllrü getf.rnıek ııa.vıı: a:tJg oı • ~& doğrusu halda yoktu. Hiçbir l 6ı1ı ıns p~ 

Dive f:arziye verilir. '.Kabul o. Bu tedblı'ler 1.ıavzo.dııkl ocıı.k1.a.rm ına.kla. bet'aber. bfanhı.ıla. bir tonu o. T.&man öyle düzı?;t1n bfr ~ öy- ~~~:JJ',,ıt8 ~ 
hnıuna. febl"hA, olunmama bu blrlCftlrll~ i.stllıl!llln oovıet. cllnde tw: llnu!a.n ~ maı cla.ııujıı~ le mtllreımmel bir vflcuda t.ea • Şım.dı ı.:- JJft ,.-. 
iki zatı yn ~tınna.k Ut.ere va.. topl4nina.8ı. Ja\."tW"lar. dekovil ve ha. denıadc pabnlıd.rr. Bu ttlb&rla. d.1. düf ebnom~ti Hem de netfCE> tıahıb~ığiılili 
srtalar ortaya. ~. Gene 8l1lh \'al haU&r te.odsatı ta.hm.il ve t&hllye hlldo tstııuaı cttıtımtz daha ucwı tı. ltiborile, bil musıDct çoculıı al. l'iln. 
olmaZla.rsa. dOello tabiri ile bir harmln1n ttrt.ırıııı:ıui. UmAn uıClle!e& yatlı kok klSuıUrtcrlnl ba§1ıca. tatih • rxıa.kla. o laz ancak kendine ya. ntu:. . ~ IJSI 
gOn tahsis o!umır. Gizli bir -yer- ' ve nlh.a.yct blllQıı bu t.ı:sfsatm ve lcll. ~ mmtaknlarmda zıımanmd& l8tok 7-lk etmişti Simdi tan.nunıyaca.1' ErleSl sufd~ 
de ild h~ım ve vasrt.a.Jar tonla· mttr ~ıctmelorf.nln mtıhtag oldukluı etmek mllmküıı olac&kt:rr. Bwıunll kanar bozulmuşt.u. Mananı. bt1tu11 

,., takl ,__ Bi-.!JM-'-'1- ,__,__: d<>~su.---,• .. ateşınıŞ••rt ...nıı mr. Yirmi beş zfira aralan oldu. bUytlk m1kyu AUYVCt aantralt • perakcndlellertn 'VC t.a.ıı depo sahlpt&o nll;:.UU •<:;; UiloLml .._, 1,Ut;:.nJll. ol d ~"':'" 
ğtı ve ellerinde birer dofa piş. nm vncuda getlriJmm §clclmdo hu.. ı1n1n 1§1&1ı:ıe halel sel.aeyecektlr. :\ı!at,>&ıtın dairesine niçin gcl· apcak /:o bfJdf· 
tov bulunduğu halde hasmıl 14.ııa cdllcblllr. Bu tedbirlerin bJr l:J.I - Şekl1r !lyatW'tım ynpılıın mm 1i~ni a.iılattL Mııkine proiesini ~t enO -ili 
ka karşrv lir bi • 1 .ar mma. ~ebbt\S edllmla bulımutınakta. Mk!mıdn da izahat verir ınıamtz? bir k(?J"e ~.den P'C"irdİ, memn Mıro:St lıeP..-1 

. rşı a. ge ' nbırlenne dır. !Atıhsall devlet elinde blrlllfU!'. _ Son ::amda.rı cwelld ecı:er ti • mı:ıun verdf~i izahatı dinledi IRm~frde!! 
pi§tov atarlar. Bu aralık bfrf mek iç.in hazırlaııan kanun IAylha,s; ye.tınrı panco..."'ln otuz para. oımaaı ve ona derin bir vtıkafIA direk. lffl ~ içiıJ 
vurulur veyahut yaralanırsa bu Bfi)1lk Mll!et Mecllafııc takdim ~dil. e&Wnıı göre, taı:wm ccillmJı>U. Ccten t.ifler verdı. verme ~ ~ 
kav~dan v~eçerler. Bu ~e m!lilr scno p:ı:ıc:ıra ~ırk para vertıdL 65U Kn.uıdan cıktıktan sonra tek. b.Jz....ı-tri nz yş~ 
hllktlmet k&l'IŞm3.z, ara sıra nll. (L\TALAô7..ıNru. YAPILAOAK bin ı.oıı ,Pancar i1JLoııdiflnc göre. 60 • nır İ"Prl doğru uzanarak: mm hen~& 
fusım helak olduğu ileri sürU • m !SAT ker §lrket.lnin fazla olarak udiye et, - Yalnız.. o iı:: hak'ktrttfa kov· faltat od i!ı iei11 
lerek Va.zC?ec;ilınesi i~ çalışılır· llawmım 15UkbaldP..Jd en geni§ is. t.ığ1 para bJr tıuçuk mUyon lirayı geç dn~ ~ sakm unutmaym.. hn\"'l!ldt lfııf ti' 
sa. d., bu lidet hayli V'.aldttenbcri Wı:ıal.4tmı idare edeeek cesamette mil bulun.maktadır. Bana hiç bir \-eçMic çocuktan e'febfJ~ ., 
itıror gordüğünden ahali hUk\t. rnnı rutmı§ bin kilovat takat.ta o1 • nıuycreuııuz ki, acUr ~lrkett tıçdt bah&"dilmivecelr. Ne ;anarlarsa '.'ffvO il · ~ 
mclc bildirmeden kendi arala • lIULk ll%ero ç..at8l11.~tb ~ptınlacak ru bi 1 Sümer Da.Dil ve Z!raat vaoomlu, ben bir ı;ey bllmiyc- c:tlro.r:~\'Ü ~7 
rmda icra etmektedirler. elektrik saııtraımm fhaleı!f btı,tünlel'. n--···- ..Cbıf ... --·dall ft .... -. .. 13 dev oefrim. 1 t b~ 

de tı:gmz tırma.ıvıım pilm3lc ~ _ ~~e=:e u;:;;;; ~ Aynı~. &şcnınrln evin. ~'Okm,..,r!· 
Düello ynlruz ui~v ile olmaz. ~r. Kozl11)'tl z.on~ nıpted .. de elt.eertl'\'U pa.rt.imi:tJn ellncw bulu. de bUyı1.k bir kıvamct koptu. giiltlı!f~·uVor Jll» 
lki ha.61'!tlda.n bntiha.n meydanı.. cclt h.1.vat ?ıııttm aıperl&t verflmJJth'. nan ve t.&m5.:nlM mu tıı· lll~ t'\UMik Moris t-emek masasnu -. \:1 çOCU::: 
n~ davet edilen İstediği aletle 01,.~ tos<.e t ve ~t L,ıerine 6 1 "'·-'·--- "{Cr.İTC<!t1ı!İ srrada b-'.l •,ryle.raJc ve. metçı sı ISfJ6 ....a 
çarp. ğa Jne2tmdar. Hatta ha.lUıdc çah§m•kta ola.o '~ re -""" .. laıldr. Snbalıki o so. ~ r. KeŞ~ t.I rr 

knnunun ~dan ırcnr r;tnttne • Mt tı1J' kurumdur ve bu itlb&rla tanı ., ~ .... -ı ~ l"'nnJiu 
bir °"'l"!!"nrı hasmı düello --r.... ..., ....... _.,,A_ .... __ nm:·--- ..._...._, hl "tuk havada cocnk ~ezdtrllclf dl· r'U • ~ "11 
~-1 Y~U.._ '"-">I U<UILU~ ... WU.U<, w:MQ IJÇC~, bir nıill1 müeaııeııo IJlA yetbıdedir. ~ ..-yz. 

dıı.vct etınfştl DmMt edan ?ren- tıtttıın ~ tedbirlerin eemenı ve hn kO<",a blrlhtrlerfne ftham- """"'-ıu iti!>' 
di vasıtala:n fle gelmişti. Mey- ~ef!i ~aaı " tet!lııatm vtteude Yapawıe.oogı JtAr DJabııU cse t&bd1t lar savurdular. Bilhassa Kon.q Saedeta.rs,.:r ~~ 
dn.nda. plşto\'una. davr.ınmca ec. edllmltUr. 938 ~ ı.atb1k edileıı ta.ns. yavnmuno kollan anıRm. "..erin uo ~~ 
z:ıcI: gelmesine b&ğlıdır. Geçecek a.man l:ıUtalum tuamıt tedbiaen eayeeln. da tutarken bozlu terler d<Skfl. al'ka~old~ ~ 

- Yok .. ben ondan anlamam. battmda bl!' &fr W"enDek tç!n Çata. do pancar fiyat ıarıunm blr luAmml vordu. Birinci defa olarak ak· ya.strtı ,uu.t11 
tağzı aııtraımm lhllle ta.rUıindeD 90n- keDdt btlliyeaillden karfılamıf olmak. ima fena şeyler ~elmist.i. Ana· zerin~e n~t 0 

Diverek cebinden bir kutu ~
karmış, kendisi eczacı olduğu 
icin bn san1tt.a mahir olduğunu 
ileri sllrmüş ve kutudan çıkar. 
dıın iki hapı uzatmış: 

- Bmi1arm biri 7.&irdir. Bi· 
rini ~birini de ben yu
tarım.. Bu suretle biz.im dava • 
mız da. biter_ demiş. Xabul o
lunmadığından bizzanıre düello.. 
dan~ 

~ :: :':;~=ol= !:zo ~:U,~ =~ ~~": Irk hissinin uva.,,dırdısh korkun.. lr·~~n;ız oJ!J1~ 
edflcbilecegtm ztkretmek tstertm. Hal deki kampaıı.ya iç1n pancara diğer evhrunlarla büttln mevcudiveH ~~nJın ~ ~ 
buJd bu tedblr!erlft netlcMlnJ bekle - ~armltv0rdu. Demek. o bfhnl\. fi ~'-' .... eren ... w 

mAh3U.~tı aızl)·e ııyauarmı takiben 41erve+fn bfrfefk varisi olma) "'i"f voo:;,..111 P" 
yen 1htıyaı;ıa.nmız b'.zt tazyik etmek. daha fazla fiyat •ermek IAzımgeJe • !bere bfn naz ve ntmetle büvll. ket>e vo~~ 
tedlr. Bwıa cenp vermek mecburi • cektlr. ma bunu eıu para.ya kadar tntnıekte olan mU!bı.kbeJ ~ Berine ~~-
yetladeytz. nu sebeple laUh&a.1 tçtD e_ olmak O:ze.ro t&hmln edJ.)'oruz. Dtter aiebilirdi ! Demek Moris eider. Ma~,:, .. tP 
-..en kUl ve muntazam bir derecede ta.raftan ekacrl.91 bartçWı vo b1r m. se Konst&ns çoeukıuz kalacak. - ~ • ~tı 
olmJyau 1' ktmlet1n1 temın To ihzar mı dahilden temin edilmekt8 olAll tt!.. Fakat niçin başka evlidı rordu. ..rr 931'1""' 
etmek t.cap etm.lfUr. 1o mtıkeU~ • ı,tetme ma.ızcmolcrl pahalıla.§mılt.ır. olmamıatı? - lJıı,-ld btf 
Un1D eal:&tx m.udbui bı:dur. llaama. BUUl.D tıwı.ıar §eker fiyatm.ı art.ırmak Daha bir coetı~ .~ ~wnuııa nım. BeDbavtllrc"I 
fih hemen ilave ebneliylm ki. bu mil. meebw"tyet.lni tevllt e~. Gerçi nf~in Mylc her vasrttıyI:ı mkni b bu~?u le ~tıı ,,ı 
~ Yabuldat& hiç meW 01- 939 ııenest eeker l!tnısall doluııuı bet o1unuyordu ?.. AeJ. bir o'$blan- va vıtın~-"''rdtJ'...; 

Londrada mlldıll lılr 1dUıet tahmil edan tılr buı_ bin t.on gtbl b\lyU.k bir 7ekan& bali& lıltla aula'n.D lra1blnfn ah1m ti nı~"hı fDll&"ttatl r 
dirdir. Hepsjahi:l : =I· §U.Det t.Ma.VTUl etme.meumr. Dllakl.9 olmu§tur ve bu 1Ubarl8 lzıtib.salln OOk. kemflrlerine kadar i~Jivordu. di bu ba)'S ~~ 

Im bu. ocaklarda çatrpnl&n ease.n an&• lu ....... ~ sabit maarat1arm aan.u~. bir ,_.-..:... .ft .. - . nrvo. nı-rwıenı··· de yapı rş muazıam IM.lyler oldu- .. _,._..._ ... _ e>- ııu • 1 ..,..,vı-.::. ~- 'l'.l' .J• 
~ n.e.ı bir me:pl• ..-.......... o .... " za.. beher kilo tlzerlno leabel eden m1k • kendine ıelmişti. Hı.tti veme • mız. .. P, 13u!!,.tt 

~~;!=~~'!.~~:;. ten eenenlD muhtelif mmanıarmda tan ua1ım1 olmak Jbn:ııgeıecett ha. !?ini de otdukc;a iftahla yedi. w:roı:1b8{"~t1J$ r 
J - ~~ J - , kendlJertDden geUp caltfmakt& tıu.ıu • tıra geUrWrae de dahilde fat.l.UaJ • - Boşen om.tWarmı kaldırarak ka. ses ırı c~1':"" ~ 

kıamı tulumba ile e&ıdUrUlilr. oan ntand•aJ•rmmım çahpC9kları d1leıı aenr tızertndeld 111Uhllk nr • '1tnlann Jrunıntufo.rlle alay et • . ~:v~ 5011rt>·4/I 
lngilterede evler, dOkkA.nJar ve ve k~lertnde kalıp tı " ,OQlerile ut paı mUterakki bir ıı1lbet takip eW • ti. dırdi" • e .. t tc»' 
eşyatan bile sil?ortııva ven1fr. rqacakl&n zamaıilaı:ı ıntı.zam altına tlDdm taUbaal ~ §lrket!Jı Bir kae v.nn 80nra Konstans - ~ ~ 
Y8.1121D vukumıda sahibi hic: bir a1m.ak runellyuiııden bqk& btr ıey latuadesi mevcut değildir. Meaeta bile bu hldiseyi ~unut. nMandL cıs ,_ 
eeye batmayrp sallana sa.Uına degtldlr. Bu suretle bul zamanla?' ıeçeo eeııe §irkct 4.2 bin ton §ekez muştu. Bu esD-8 .uo ft 
dışarı çıkar, kir ve mran si • ocaklarda l§ kuvvetinin fmkallde eJt.. 1aub.ııa1 etmfo ve beher kilo ıçın btr narmıia u dl~-~ 
gortacılara ait olur. Meseli bir atıerek lı:Gmllr lbnemm durmam " ıcuru, ve ıtı.ı.ııur lstlhlAk ve.ıı;18l ver • ıx gördü. Si~~ 
adam evini sigorta ettirmek i&. a::t bq1&nnda pek ~ •al,,,.. ın1f lkcn ba ııeııe uutısa.l ettiği 96 Ertesi sıihı, Matvö. üstüne a]. yetini . b 5q?ıibi;oı~ 
terse, evvea kaç kese ~erinde gibi lnsal&rİll eoaae ~ "Ja - blD ton oekerln beher ldloeu lçln -- 1ıit nazik va.zlfeve wlamak i- cehnntn lt:ı. ~ 
olduğu keşfolunur. On bir bin UhAlln blı1Dcl derecede prtJ cııaıı ı.. kil kunıf& yakm yergı Yerm!f tıu _ cin zihntm bir ebe ser.imite uı{. mJVan, ~U btı:ı1t1 
kuru~ değerinde ise ser.ede yirmJ t1krar ve da!mlyetı temin etmek Ilı - bmmatkadır. Pancara zammedilecek ra.şıvol'du. Evveleftl.irde, Mi'l"Ö. fer!!tZ 2oı ~ «""1• 
beş kunış, sigorta kt:nıJ>llD.yası- u,yoruz. her k mali et1no 1kl rnenn soka.~da bir 1..tt""k do. da kalca tttJ. 

rit• Bun yedi '--· ''An-4, .. •-t"---" mmı ._, ___ _.,e t.e • OD panuuD fC' er y n.u b:. ..... V !fOlf~"~Jcf 
na ve ır. un on Auru· -~ ~ ..._.. ......- • '"'"""' kurup yakın lnlkA.sı vardır. ~ evi isf P.ton M"dam BurdlSv -~ö;lcf .~..;· ~ 
§U hUJnhnete, sekiz kuruşu kum. lAW etmek kabil olt!Uguna gere. deV Blnuo•ıeyh, 939 senesi kampanya hıatırma P.Pldl. Bu kadm Phe'iifP ~tmek uı--
panyaya aittir. Yllz bin. fkt yOz Jetııı laUhsal!ıı muhteut amnıert or.e.. sma au. k&U hesaplara gore taayyün ilk bulsdnlı zs~a.n Madam ~::ni bir :. .. ..et { 
bin lrunı.ştuk olanlar da bmıa ~ rinde tanzim edld rolOıUl kutJanmuı ~ :akamlarm ve önDmUz.deld Montn.ii d~UA oMufn icln. P-.. 
yas olunur. Bu evlerin zfırorta. tabltdlr. Kaldı Jd, bu ~t l:ampanya senesinde pancara yapı . \la.tvö fabrilca mUha.Dbfnden bu 
mndan dolayı lrmnpanya bin 1htıyar1 çalı§DWUll Ucrete " tctfmal lAcak ummm Ye cBter pabehhJc un. '1ımıst;a malfunat almayı dtleün- I 
kere yüz bin kese a.1ma1rtadır. m11&venetıere taaııOk edcll bQttın hu. sutlarmm u.nırt ka.rplıkl&n olm&k dil. ti 
Evlerin heosl sigortalı olduiuzı. ~~ ... ':,8dırvec1be.'10 eme mOterat'lk bulun· tısere 7&1>ıla.D 00 lırurut r.ammm bal1.. Moranir yazıl11mcslııde çalL v A p _... 
dan ha.n!ti kunrnanvada ise ilmi ..._.... ~ hUkQmeUn em.r1nde aynca bir ııe. m-ken buldu. Gene; muhaain "~ 
yazılı bilyilk mübllrlil bir tene.. Diğer taraftan l.ltflısaJ.lD tan.ıtinlne aaba oldı.nlmakta.dil'. Bu tarkla.rm b<iyle bcklenilmiyen bir sorgu ~""'~ 
ke evin kapISlllI1 üstüne uılır. da!r k&i'arDame ld5mOr Uıracmı artır fazlaıımı devlet vergi mevzuu olıırak karşısmda kalmca bir parça fi&.. ~ 19d 

(Da'ha var) nı&k tem derhal tıtetmeye aımm•m ınUtaıl.4 edecektir. c:ıalar oı'bl oldu. re91oııe r~ 
--------------------------- , Burada eunu da tebilrOz ettirmek - Evet. Madam BnrdvövU ~'~ 'ıl~ tf 

{ 

ı.tertm k2. eıımtzde mem16k8Un Clti- \'8.lrtfJe kamna bil' arkadaşı tav. .al~~ ~ 

11 l 1 t'""\..,... •] ~ tut&slle kAf1 gelecek fe)ler cıiye etmlştl. Fakat bunu bana ~ 
' .. ' '~ 12-3-1940 Sah , mevcuttur. Her ıateyeııe r.tedlğl mlk· nlı-in sonıvorsunuz, dedi. Afide ~ fl":ı 

.. - - &.nki Yada.tn ~.-.:.vo'·vün ; .. _ 8 ayhl' • ·"_,JJ tarda tek.er vermek n:ıllmkllD c:ıl3.c&k. mı Mr :....ııı İlf' f/l"i'. 
tır. 'Ulle o saat zihn'ni kurcalıvan ~ ~ ~~ 12.80: Pf'orram ,.., meınleket saat 

ayan, 12.8:>: Ajana ve M.eteorok1.1! ha. 
berlert, 12.f50: MUzfk, Çalanlar: Ve. 
clhe, Oevdet Kozan, Repd Erer. O
kuyan; Necmt Rlm .Ahrakan. 13.JO: 
l':.tllzlk: Halk tUrkWeıiııden 6rnekler. 
OmYantar: Mllztıyyen Se:nar, .A%lze 
Tözem, Çalanlar: SAn ıtecep, SadJ 
Yaver Ataman. 13.30: MQzlk: Kan. 
fl)c hıLt1l mllzlk (Pi.) 18.00: Program 
ve memleket uat ayan, 18.0CS: Mtblk 
Bir Konçerto (Pi.) ıs.'°: KonU§nı& 

<Çlttç1nlıı saati). 18.M: Serbest saat 
19.10: Memleket anat ayarı. Ajans 
v.ı MeteoroJojl habertert, 19.30: KU
Zik: Ankara radyosu kadmJar kO.Dle 
heyeu, ldare Jedeıı: Kant Cemil. 
20.00: J4tl%1k: Saz Ue oyun 1ıavaıarı: 
8ad1 Yaver Ataznan. 20.15 K.oa'U§D1tı 

(:tktmat ve Hukuk 11&&U). 20.30: Kll
z!k: Fud heyeU, :?1.15: Kemer Tak
cıımt: Balll Bedll Yl!netken. :Yll&lk: 
Radyo orkestram. 22.l:S Memleket 
aaat ayan. Ajana haberleri; ıdıut. 
Eaha.m - Ta.hvflAt. Kambiyo - Nu
kut borsası. (Fiyat). 22.35: Mtlzfk: 
Cazba.nd (PL) 23.~/23.ZO: Yamıki 

program '-e kapanı:. 
---o--..ı--

Ç o cuk Esirgeme 
Kurumunun baloau 

nu cumnrte& günU akpnu Talarlra 

Belıedlje gulno-md:ı Çocuk lllatrP
nıe Kurumu tar8ım4a.n ~ ba • 
lonun bntUn h3.%U'lıklan tamaıDJ&D... 

Dili ve palnonun tamlr&t ve tetriP. 
tı da ikmal edf.lml§tir. D&lo blleUerl 
ı..tuıbul taratmd& Yerli Mallar Pa • 
sarmdan, BeyoğltDlda da Kelek ve 
ipek üemalan ne us Bon p:ıatatıe
ııtruıen tcdarlk ediJeblllr. 

Tiyatro ve sinemalar 

ŞEH1R nı·ATROSU 

rcpctıqı Dram kramı: 
Akp.m 20.SO dn: 

O KADIS 

önUmll2deki eaıter kampan)Ul!ld& cıevler arasmda bfr mllnwbet rarlfedd1Jf111 ~~ 
da sento mlkyaata §eker l8t1h8al o • virmrş ~i. eftrmil meAhut hn· da 0 ua it ıveı' '!' ~ 
debllmek tı;ln icap edan t.edblrlcr o.ıın. tfndP. vakııl1ınan bir mıcln tavrt ğtne gtrıı>rıJf;;; ~J 
zmatır. ~; ~~ ~ 

İKTiSAT VEKtLt GELU'OB PEK ACI BtR OLUM ve te)gr:sJ.,. ~..Al 
Ankan, 11 (Hntul) - tktnı&t Ve.. İhtiyat Alba,y ı po:ıt.a f'er ·--~ 

kW Humn Çalar. bu U§&tl\ latanbu- Tahsin Yurdaktı. • • ~~!::.:..!'-~~ 
1& gitmek oserc hareket ettL !:raı. lem.~ nı.,..V.\~~ 

Dün geceki yangın ten1 ımam lıı:ı.iıi j Adrd .,>P' ~ 
L--Ia,.,aıçlan Se1Ahad41.n vo 1 -neare' ıı~~~~ 
IUGi -o• No. ıu DUdınınıt _,.nd'J' -~ ı 

Diln gece Topkapıda Merkez. tın .,._ l~ ~ ·., 
ter.;& lu.mJı lm1. i rnıdll ~ -~A. c!cndide Dere aoka ~ında 14 ntı- ri N~ ..... ,_ y ~-....nncv 5 .. _,_:UD ............... ıp ..... :.· 1 ~tınC-,._.:, ',.: tl..alCıJJf• ,,.,~ marah evin bacaaı tutuımuşs:ı da ........... -..u....., ... '"" .~ ti~ 

çabuk söndürülmil§tür. ıe.rt Kandilli b: . "C:::%: ~~O~ 
Bundan ba§ka Şehremininde r,J5e6l talebelerin,. ı renklt U.,' pıııt· ~," 

HALK Ol"ER&Tt Ereğli mahallesinde 32 numarah dan dırzneıer ~ ,o~ 
evde dokumaG1 Mehmedi.o ma.n.. 1 J aıuıtJıı> eB "'"

111 ~ n~:,k~~m:,,:a gal üzerine serdiği iplikler tutu§- NiHAL YURDA.KUL '.!10l.f"~ ~~ 
muş, bir miktar yandıktan sonra mllptaU oldu#'J aına.rı.ac hast.alıktM str ~rı ~ ~ 

ALEMDAR 

(Mptça) 
T: -tW7'4 

Sineması 

1 - Tüccar Hom 

söndilrillmfi§tür. kurtulaneyaraır 11 mart 9'0 puarte_ c.aaı 66. rtdtıır ~ ~ 
Kumaş hırsızları ııı gecesi saat 3 00 hayata cbe&ycn ~~ıık~r ~:;~~'-

k landı g6zlertnı kapamıf, allealni ve Jırend1. 1 t.rJ1 ~.ıs tıl""'".:. ~ 
ya a 6ln1 ~ btıytlk &cJ1ar ~ bet ınırU~ ~ 

Mahmutpaşadn. Kumaşçı To. btrakmı,t.ır. vaı"t._..,. '/! !f'f,t! 
puzoğlunnn ma~aznsındnn iki Cenazest, dtln öl1fıderı r;o.ııra kalc'lı. keııd! 1°;;~'~.J. 
metre elbiselik kum:ış tnlnn nl&."&k Edlrnr.kapı ŞebitUgtne de.tne. f.tlddeııl0 vız.: :,!!. , . 
rıabıkalılardan David ile arka· dilml§t1r. Genç N!halıı rahmet diler. Jıl~ııı~•· 

2 - Yalancılar Sahı daşı A~t kılh lfAhnlAt vaka. kederdide aoe.ataıe Nbu temenni e- ~~~naoı 
Jnnmıştır. deriz. 
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~:v EL S 
JRoma .görü~me-j Rom~ konuşması· j M.sJır hava lmmandanları şerefine 

lerı bılfı nın ilk maddesı Fransız ssfırı zıyafet verdi 
fınd lrıgiliz Kralı tara-
~ıı~n kabul olundu 
~~l'e ~) - Atne. ' tide ~ ı.._~arı Vela 
~l't~ ~cıye neza. 
~ ~8 ıı. rd liali-

~- dlıı '~~~vekil 
~bıii ~i §, SO?U"a 
t..::~ eQi ~gam sara.. 

~ ı:'~Çe ~:.ıştır. Vels 
~ tıı-. Veıs llldan ça va 

~~a ~tşeınbe 
~ :Va gidecek .• 

\. ~ '-'le N 
~ 11 (~.~ )e konuıtu? 
A~ ,. • - S 1\ . Ja11g1n umnet 
~~~ıı do~~r mu. 

~ere ak Ro. 
'1 aa '>-rı~ aaı~ saba.Jı1 

- l'ICfi•t' ı:ııyetinde t k ı it v 
A. VOnt ci cı, Ron:ıa. 
~ !,ırı ıs lno ile görU. 

•1tı,.._ "c.va ı 9 
t~ • .rorka h unda, 

1 areket ede. 

~ııııl\ 
~ıı~:~rtdUip cdilınL 

~. ~h.ıy:ar vermek 
ıi., ~t dahilinde. 

\t ltd ~lf ... • ar ~ıl\bı 
~ ~ • ~ilde • sadece 
~ ~ d6>"ltdik 11 tbarct bu· 
~ .. t>.,~ttı t~~ acnra sö. 
~t ~Pt ll1ı§tir: 

.ıedeceğim. 

Birleıik Amerika hükUmeti na. 
mma yapılacak hiç bir teklifim 
yoktur." 

Velı, eazeteciiere hitaben de· 
mittir klı 

"Pek müteessifim, fakat bili. 
}'Orsunuz ki size ne söyl'!sem ma. 
llimu ilam etmek olacahtır." 

Bir gazeteci Velse ~u suali 
sormu~tur: 

- İngiliz tayyareleri Bertine 
beyanname attıkları raman ne 
oldu? 

V elı, tebe&sUmle iktifa etmi~ 
ve bu suale cevap vermemiştir. 

Harp eanasmda 1ngiltere11in 
vaziyeti hakkında ne müta!eası 
olduğu auallne de eevap•verrne. 
miştlr. 

Diğer bir gazeteci, D:ıily Te
legrapb tarafından ne~redilip 
Velsin Pariste bulunduğu sırada, 
mUttefikler Almanyavı gli;lükle 
yencccklerd~ tar.z:ında b!r söz 
ıarfettiğine dair olan haberi mcv. 
ıubahis etmiş ve buna dl Vels, 
fU cevabı vermiştir: 

"Bu suali hatırlattığım?.a mem 
nun oldum. Şunu söylemek iste. 
rim ki, seyahatim esnasında ne 
dostlarıma, 1'1C ee herhzı.ngl bir Q-._ lııd'ıl \. htUteınıetlcri 

t1'.. Olfıl h'l • f' •ı b. P. ı dıtilen kimseye p..'111i hi. .. b:r mth;:ılea der· 
I' . lltvclte ar. meyan etmedim ... 

tl'ı"l nıurahhasları 
·~~~?f'la görüştüler 
~~ tt birliği 1 incide) 171 yqmdadrr. Va.lrtlle I•'iıılA.ndJya 
.. ~ tUf Cd' tarafından murahhası olarak bulunmWjtur. \~~-a}'lcn~11 tartlar, )ıtlTTEFlKJ~J<.m.t.N YA1U>l!\11 

~'\il. tCS . erden bi- Londra, ıı (A.A.) - Jnglliz 
~ ltıı l?tr~ektcdir. ve I<'ransıı hUkumetlerinln, dıı· 
~/·~ttliıUıakere edil. ha fazla hlr yardım talebini 
~ di}'a lncıeJeler a. ls'afa Amade olduklarını ve el· 

it..~ nt Cd devlet demir. !erinde bulunan bütün n~enn • 
~:111ıı· lı~ CJ\lcr de b bil kullanarak bu hususta 
~~~ t bu cih hu. müştereken çalıştıklarını Fin. 
~~ dt l?·llılttir. et e· Iandlya hUkCımetJne bildirdik· 
:ı."'.11ıı trtler.111landiyad lerl Avam Kamarasında, Çcm· 
~lı)Ot 1 •tlq b' a tele. berlayn tarafından söylcnmiş
d.." lttı: s~ ır aanaure tir. s; ~ lf 'diıc:tler birliği Londra, ıı (A.A.) - MUtto. 

~ti lı~ ti sulh prt. tikler taratın dan J."'lnlft.ndlya · 
~d 1 1 ;-tıı }' \'ayetin ha. ya yapılacak yardım katı bir 

)tlııı (f\-.\ asaktır. mahiyet almak şartllo, lsveçtn 
1
1trj .' dllıt ·) - Finla.n.. mühimmat ve asker transiti 

~ ~~ %ı ~l.ı.aıqatn Sovyet ol kabul etti~l iddiası, salft.hl· 
~ ~ ~~ttr 'lisaniyle bir yettar mahfiller tarafından tek 
• 11\~~>'lc • ~ll ernis zip edilmektedir. 
~ 1 h,;"'di;oaı dcnutllekt yo~- lsveç hUkfımeU, tcabedcn 
~~~t 1lar, hU ~y~: nakliyat kolaylı(;ını gösterdiği 
t~~i tıı denı0k l'Ti?etı.. takdirde, mUtteflkler Flnlft.n· 
"' ""'tt~iı:ı takdir e r~tik o.. dlyaya daha kuvvetll yardım 
\~ ltd;ı ıtıUdaf dıyorU%. da bulunmağa amade oldukla • 

tı ( ttttıcy Claaı için rını tsveçe açıkça anlatmışlar. 
t~ b "-.\.) e aıınetttk. dır. Fakat lsveçln vaziyetinde 

ııı~ ~ - Reuterin bu hususta herban(;l bir değl S 'lttdtt~te tılllbabirinin şikllk olduğuna dalr blc bir 
~ttı_ ~ bıJ l.to1Jrovada haber yoktur. 

'lıı.~ tc~ Fiıılandi. Çemberla.ynin Avam Kamara.. 
~~~ laıa. flert lı.kkın mndaki i:ahah 
~' ~dır~iYtttnt • Londrcı, 11 ( A.A.) - Avam 
~ ttı 11 llıtc '. ~ihaı te ?au Kamarasmd:ı, Finla.ndiynva yar 
'ıt:~~ttt lıaıııe khfle. dım hususunda Çemb~rlavn ta· 
~ ~~dir. •rı:edilme. rafından vapıla.n beyaı:.atı mii· 
~:;'ti . teakfn muhalefet iŞ<;İ !'artis~ re.. 

1 L ~ tdilcli tt'lcanı isi Atle, Sovyet - Fin ihtili -
c.'bıa (.\..\.. fmm halli i:ınklinlarma dair iza. 
;"t ta det ) - kau. hat vermesini istemiştıı:. . 

tti :t, ll'~aıetcslne bil- Başvekil cevaben de~ıştır ki: 
.. ~ı lt1.ı. laııdtya halk Bu hususta meclise bıldirecek 

l,.~ -.ıltr llatı:ıeıı ile b kafi derecede sarih maliimat al-
1.~tt ltı~l ~il p· ~ madun. 

bu.~~tctcrı tı:ılandı. Atle'nin diğer bir sualine de 
t.. ~ lcı:ı~· rtltlttin•ne başlı. ŞU cevabı venpiştir: 
\~~tt ıt ttf ın hatn BUvUk Brltanyanm Finlandi • 
•'lt.~ı b!Uc~ 1~lcrinden ya va yapacağı her tUrlü yardım 
~l~~ ltıittir etı tarafın. Milletler Cemiveti paktı muci • 
~~"ltt 'ttız · bince girişilmiş olan taahhütle. 

• ı1 ~l{ :nl(~n.~L~. re uvgundur. Diğer devletlerele 
~ht (.\ . .\ lYon. bu husustaki iş birliğimize ge. 

~ı~ .) - Bura. licne. hareketimize .iştirak et · 
~ gare, ıtlZtlo tirdi~lm Fransayı zıkretmiş bu 

\ ~~r~ll Vo rdu lunuvonım. Fakat dl~cr devlet 
t ıııu~ 'deıı Soroauor. !erin ne y~pmalRn lazım geldi 

~n: ~ly te~ıel'iıı vy~ • ~ini b:ttabi söylevcmem. 
~te ~ ıtı e lşUrak İşci mebus Kingvud'un .. Btı 

~Sf!l(lre aııruıer, rna. Sivyetlere karşı harbe l!lrt)lek 
~ ~ 1 \t lıJtıraıtı Fin olmaz mı., sualine Çemberlavn 

. ' t~k '1den•1ı:ı ~U • ''Da.ha bu dcrereye gelmedik, 
h (l~rı, U ettıtı ra- cevabını vermiştir. 
~~~~t l'\J \'lld kanaa. lş~i mebus Sloan fU suali sor. 
k~ llt ~ en. Fin- muştur: 
~~~ \ lr-t lrer ~tın. ln!rlltere bllkfuneU Flnta.ndf · 
~ıı.'ı.. ~. ~ 1bat \'azıt 1 \'ava nskert kıtaat gönderecelı 

'Yetıı ıa.ndıya ~ midir? Ve bu takdirde Norve • 
~ hır mı har • rfn bftt11·., fltğını th!ale kuar ver 
~~\t 0 Yna. "l'lfı, midfr? 

~ıı.ıtı ~ Oemberla:yn bu cevapta bulun 
1ıı1._ nUlndiyn mn~tıır: 
~ "--... Sözlerime bir aey lla.ve ede • 

~ 

( Br,., tarafı 1 incide) ( Ba~ tarafı 1 incide) 
Musolini, Alman hariciye na.. ''O halde Rom.ada ne konu§ul. 

:rın Von Ribbentrop'u Kont Cia. du?" diyeceksiniz. Cevap ı 
no ve Alman bliylik elçisi oldu. - Her şey f 
ğu halde kabul etmiştir. Bu ~eylerin baştn<!a da Finle. 

Bir buçuk u.at silren mU15.kat rln sulhu gelir. Biliyoruz ki Mu. 
samimi olmuştur. Musolini ve colini Stalin'in elini sıkmak iste· 
Alman hariciye nazırı cntcrru:.s. rnez. Finlilerin mildafaa kuvvet. 
yonal vaziyeti tctJdk etmi~ler ve lerfni ne kadar nrl:alayabildiler; 
aralarındaki konu~nıa İtalya ile bunu lyt bUıntyonnk d;ı Fin mu. 
Almanya arasında mUnak!t itti- kavcmetinin İtalyan g<adclerine 
fak paktı ve diğer anlaşmalnrın s::vinçle geçtiğinde şüphe yok. 
zihniyeti ve çerçevesi içincle ce. tur. Bcrlinin tamamı tamamına 
rcyan etmiştir. aksi olarak ... 

Sulh Planı Hazırlanmış Bize öyle geliyor kl J.'ln harbi.. 
Kopenhag, 11 (A.A.) - Ber. ni bu noktada kesip Sovyetleri 

lingskc Tide:ıde gazetesi, Btik. başka walarda &cl"be&tiye ka
reşten istihbar ediyor: vuşturmak isteyen Almanlar, 

Fon Ribbentrop, B. Musolini Ribbcntrop'u Sovyct taraftarı bir 
ve Kont Ciano, bir sulh planı tan- eda ile harp harici duran Kont 
zim etmişlerdir. Du plan Ameri. Ci:ıno'ya bir gönül almak için 
kaya hareketinden evvel Sumner gönderiyorlar ve Muso!ini, Fin. 
V else tevdi edilecektir. liler lehinde söz söylemek fırsatı 

Roma, 11 (A.A .. ) - Alman hL gönderiyorlar ve Musoliniye Fin .. 
riciye nazın Von Ribbentrop'un bir şahsiyet de oradadır. 
!talya Kralı tarafındsn kabulU Şimdi bu sulh mliukeresinde 
diplomatik mahafilde derin bir '' İtalyanlar da böyle istiyorlar!" 
hayret uyandırmt§tır. ÇünkU ti. yolunda yapılacak bir hareket 
yarct programında bu kabul mev. zannolunuyor kl h~m Stalinln 
cut değiUi. Bazı mahafil bu ha· çehr~ine İtalyanın dediğini ya. 
re:Ceti iki memleketin enternas.. pan bir adam tatlılıi;ı, hem Muso. 
yon<tl vaziy~~ karşısında aynı dü.. lini'nin çatık kaşlarına Sovyetlue 
silncede olduklarını tcbarUz ettir. yava§ yava1 ısınma ferahlığı ge. 
~eye matuf olduğu mütnleasın. tirecektir. Hem de Sovyetlerln de 
C:adır. Finlandiyada daha HerJ gitmesini 

Rt'i'.~ntl°O'J Papa Tarafmdan de temine yarıyacağı için Alman· 
K~bul Ed.i1di yayı da için için sevindirecektir. 

Roma, 11 (A.A.) _ "Havas Bir ta§la iki ktı§ vurmak arzu. 
ajansından": B. Von Ribbentrop, su: 1~te. Roma konu~ma:smın ilk 
Papa tarafından an'anevi mera· _m_ııd_d_e_ıı_ı. ________ _ 
simle kabul edilmiştir. Görilşmc, 
takriben 25 dakika devam etmi§. 
tir. 

B. Von Ribbentrop milteakı. 

ben Kardinal Maghoue ile görUt
milştilr. Kendisine Dr. Clodius 
de dahil olduğu halde Alman ae. 
farethanesi erk5.nmdan bir çoğu 
refakat et~ekteydi. 

Bu ziyaret münasebetile Vati
kan ricalinden biri Havas ajansı. 
nın Roma muhabirine §U beya. 
natta bulwı:nuıtur: 

ı - Bu mUlakat, Almanyanın 
talebi üzerine kabul edilm~tir. 

2 - Bu ziyaret hfç bir veçhile 
Almanyanın katolik kilisesine 
kar§ı takip etmekte olduğu hattı 
harekette herhangi bir tebeddUJ 
vukua gelqıiş olduğu manasını 
tazammun etmez. 

3 - B. Von Ribbentrop, bu 
fırsattan istifade ederek Vatika. 
nın ruhani kuvvetini tebdil et· 
miş, Papa da aynı fırsattan isti. 
fade ederek Almanyaya bazı ih. 
taratta bulunmuştur. 

tki Ayda Ya Sl•lh, Ya Harp 
Obcak 

Londra, 11 (A.A.) - Daily 
Sketc, gazetesinin Kopenhag mu· 
habiri yazıyor: 

Söylendiğine g8re Fon Ribent· 
rop. Amerika Hariciye Müsteşa 
rı Sumner Vels Romaya dönme 
den evvel Alm;ınyanın geniş bir 
askeri taarruza ba~lamad:ı.n yapa 
cağt nihai ve mutedil sulh teklif· 
lerlnl hazırlamak üzere İtalyan 
hükumet merke:ı:inc gelmi~tir. 

Atman Haric:y,.. Na~ırı İtalya 
yı coğrafi vu:iye!.inb icrp ettir 
cli~i payri mub.-iplik!~n ·~ .. ~k'aş 
tırmak niyetinde değildir. Al 
.-:ıanyanın bir iki güne kadar Rus 
va ile Finlan<liyanın uyu§3cağı 

-ıı ümit ettiği ~övJenme~:tenir. 

Nazller, Rus - Fin ihtil6Fmm hal 
l.ini müteakip İngilterede ve 
Fransada hükumetin def!işeceği 
ni ve bu suretle Uç memleket a 
rasrnda yapılaca.l< mUzakerelerln 
'<alaylaşacağını llmit eytemelct..!· 
flirler. Alınanya, İtalya ile ara 
<;ındaki temasm 2'ittik!;e kaybol 
marı·ndan ve 1talvanın mUttefik 
'erle Utti~adı münasebetlerini kuv· 
vetlendirerck Almanvava karşı 
takio ettiği ''havrihahane" biı 
taraOık yerine sade~ bitaraf kal 
-nasından pek ziyade korkmak· 

tadır. 
Aynı muhabire göre, iyi haber 

llan Bertin mahafillerinde, gele. 
cek iki ay içinde ya umum! sulh 
-nUı:ıkereleri ba~lıyacağı veya 
Almanyanm taarrm:a. geçe. 
~cği söylenmektedir. Müttefikler 
... imalde müdahale edecek olur 
' larsa Almanya, Hollanda ve Bel 
çikayı istila etmek mecburiyetin. 

Her si' Ah bir istih 
kAm içinoir 
(B~ tarafı 1 incide) 

Ve miknabılı mayinlel" bir ha. 
rilıuladelik gibi ileri ıürülmüıtü. 
Fakat koskocaman Güin Elizabet 
gemisi Amerikaya kadar ac1di; 
vo bir mayine de ~cpmadı. Bu 
vesile ile öğreniyoruz ki, milma
tııh mayinlere. karşı mukabil ted. 
bir epey zaman evvel bulunmuı 
veı semilerde tatbika ba1Zanmı1· 

tır. Şu halde milmatıslı mayin de 
artık beteri zek5r:ın faaliyeti ö. 
nünde tarihe mal oldu. O, timdi 
bir ef aanedir. Zigfrid, Majind dn 
birer efanne olm:ıya mahk\ımdl.'11", 
Onlan c'a bu harp bibneden tari. 
he mal olmut göreccfri:nizden 
şüphe etmem:?liyiz. 

Beşeri zekanın hududunu ta· 
yiu etmek biz fanilerin hru-cı de. 
ğilclir. Teknik te!t&rnül lıariku. 
iade bir ıüratle inlrl~af etmekte. 
dir. Devletler t.r·asmda harikul~
de ıüratle inkİ!af eden ııilh yan· 
şını ifa~e eden bir f;fJrikatörü b~. 
la hatırlarım. Ru fabri!::atör btr 
silah mucidini temsil r-diyorclu. 

Silah mucidi harbiye nezareti. 
ne müracaat cd:yor. Ve .Giyer ki: 

"- Ben k~rı;u:ı ııcçmiycn ve 
bcdeno siklet vermiyen l:ir zırh 
~eş!et~iın." 

Harbiye nezareti, tea.-übeıi 
muva'fakıyet verdikten sonra 
mucide milyonlarq zırh ısmP:r. 

Jayor. Mucit, zırhları teslim edi· 
yor, parasını alıyor. Fakat par3. 
lan cebine ycde~tirdikto;ı sonra 
şunhn ııöylüyor: 

.,_ Ben bu zırhlan delebile. 
ce!ı bir kurşun icat ettim." 

Zigfrid, M:ljinoun geçilemez 
olduğunu kabd etmel.t mümkün 
değildir. Eğer teknik iki cephe. 
de karşı karşıya gelerek bir mü· 
vazenc tesis etmişlerse, bu mü .. 
vaz~e en kısa zaman.da bor...ıla. 

bif'ı-. Bize kalırsa harbi tehİT e. 
de:-ı ilci hat de~il, iki hattın arka· 
ıındaki inaanlı:ınn hazırhklannı 
tamamlamamış olmalandır. Ne 
kadar çetin olursa olsun her is. 
tihkam silah önünde parçalanm11. 
ya mahkumdur. 

SADRI ERTFtvt 

Amerika, müttcfildere 
en süratli tayyareleri 

verecek 
Nevyork, 11 (A.A.) - Ncv. 

york Herald gazetesinin yazdığı. 
na göre, Amerika h:ırp levazımı 
ihracat kontrol komisyonu, müt. 
tefiklere "Curtiss 40" tipindeki 
avcı tayyarelerinin satılmasına 

muvafakat etmiştir. Bu tayyare
ler Amerika ordusunun en seri 
avcı tayyareleri olup saatte 640 
kilometre noma.ktadır... 

A.Akara. 11 (A..A.) - Şehri. 
mb:de bulunan tng!lterenin orta 
şark hava orduları başkumandanı 
Orgeneral Sir William G. S. Mi. 
çel ite Fransanın 9arkt Akdeniz 
hava kuvvetleri kumandanı Ge. 
ncral Jono §erefine bugUn Fran.. 
sız bUyilk elçisi Rene l\tasigli ta· 
rafından Franga büyük elçiliğin. 

de bir öğle ziyafeti verilmiştir. 
Ziyafette genel kurmay ikinci 

reisi Orgeneral Asım Gündüz, İn. 
giliz büyllk elçisi Hugessen ile 
milli müdafaa ve genel kurmay 
eridim, İngiliz kara, hava ve de. 
niz ataşeleri ile sefaret erkanı ve 
diğer zevat hazır bulunmuşlar. 

dır. 

Alman kömürü 
taşıyan itayan 

vapurla 

I ;spirto ve isoirtolu 
ıçkiler 

Çemberlayn dün Avam 
Kamarasında izahat 

verdi 
Lonclrıı, l l (A.A.) - Reutet 

ajansı bildiriyor: 
Bugün öğleden sonra avam ka

marasında f talyaya Alman kömü. 
rU se,•ki mesc esine dair olarak 
sorulan müteaddit suallere Çem.. 
bcrlayn §U cevapları vermiştir: 

9 Martta, İtalya hU:iCunetiyle, 
bu hususta bir anlaşma yaptığı. 
mızı si.ze bildirmekle bahtiyanm. 

ı Marttan itibaren ltalyaya 
ııevkediJecek kömUr hamuleleri. 
nin müttefikler tarafından kont
role tabi tutulacağını il~n etmig 
olmamıza rağmen, İtalyan maka. 
matının bu gemilere hareket em. 
rini vermeleri timdi anla,ılıyor 
ki bir suitefehhüm neticesidir. 

HükQmctimi.z bu suitefehhUmü 
anlamıt ve gerek mevkuf vapur. 
latın, gerek hamulelerinin ıer. 
bcıt bırakılmasını kabul etmiıtlr. 

Diğer taraftan İtalyan hük\1-
mcti de elyevm Rotterdam lima. 
nında bulunan halyan kömür va.. 
purJarmm boı dönmelerini ve ba.. 
dema kömür yüklemek üzere o. 
raya gönderilmemelerini temin 
teahhUdünU almı~tır. 

Can aıkıcı bir ihtilafa aebebi· 
yet verebilecek olan bu meae1e. 
nin her iki tarafca gösterilen id
dlk ve hilsnil niyet sayesinde hal 
ve fasledilmi~ olmasını tngiliz 
milletinin samimt bir memnuni. 
yetle kar~ıladığına şüphem yok. 
tur. (Alkışlar). Her iki memleket 
arasında, mütekabil menfaatimize 
olarak ticari münasebetlerin inki· 
şafı için müzakerelere yeniden 
qD.flamak yolunun timdi açılmı§ 
bulunduğunu Umit ediyoruz. (Al. 
ı..,ııar). 

Türk-Yunan ticaret 
anlaşması 

Dün imzalandı 
Ankara, 11 (A.A.) - Türkiye 

• Yunanistan klering anlaşması 
buglin Hariciye Vekdletinde hü
kumetimiz adına Hariciye VekL 
leti Umumi Kfitibi Numan Mene. 
mencioğlu ile Ticaret VekAleti 
Müııteşari Halid Nazmi Keşmir, 
Hariciye Vekaleti Ticaret Daire. 
si Umum Müdiirü Bedri Tahir 
Şaman ve Yunanistan adına da 
Yunanistan büyük elçisi Rephacl, 
Yunan heyeti murahhasası reisi 
Deliatos tarafından imzalanmış. 
ttr. 

20 Marttan itibaren bir sene 
müddetle meriyete girecek olan 
yeni klering anlaşması mevcut 
anlaımanın bugünkü mübadele 
teraitine intibakını temin ey. 
!emektedir. 

Burıa daimi encümeni 
azalıkları 

Buraa, 11 (Huıı,si) - Vilayet 
daimi encümen azalığına Hulusi, 
Refik, Tahsin, Ahmet seçildiler. 

Memlekete ne şekilde 
idhal olunabilecek? 
ı\nk~ra, t 1 (Hususi) - 1spir .. 

to ve İspirtolu iykiler inhisan 
hakkındaki kanunun tatbik sure.. 
tine ait talimatnamenin sekizinci 
madd~i ı,u ~ekilde değiştirilmiı· 
tir: 

"İnhisar idaresince imal ve Is. 
tihsali kabil olı:nıyan ispirto va 
ispirtolu içkiler inhisar idaresinin 
müsaadesiyle memlekete sokula. 
bilir. Mecmuu bir kiloyu geçme. 
mek ve konulduklan ıişeler açık 
bulunmak suretiyle yolculann be.. 
raberlerinde getirecekleri ispirto
lu içkilerle ispirtolu kokulardan 
inhisar resmi alınmaz. Gelen mik. 
tar bir kilodan fazla ise fazlası ve 
mlktan ne olurta olsun tspirtolat' 
inhisar resmine tabidir. Şu ka.. 
dar ki yoku beraberinde memlc.. 
kete sokulacak miktarlar §arap.. 
tarda on ve diğer içkilerde üç ki· 
loyu geçmez. Yakılacak ispirto. 
nun miktan ne olursa olsun itha. 
line izin verilmez. Kolonya sula. 
riyle kınakınalı sular ve bunlara 
mümasil ispirtoyu havi ıtnyat ve 
ziraat ve sanayi müesseselerinde 
kullanılan ve terkiplerinde ispir. 
to bulunan müstahzarlar muhtevi 
oldukları alkol derecesine göre 
inhisar resmine tabi olmak §arti
le memlekete sokulur. 

Suriye ile muza .. 
kereler başladı 
Ank~ 11 (Hususi) - Hudut 

rejimi, nakliyat, kaçakçılıkla mil. 
cadele, baytari ve sıhhi i§ler hak. 
kında Suriye ile aramızda yeni 
mul:aveleler aktcdilmek maksa. 
diyle bugün Hariciye Vekfüed 
binasında öğleden evvel Suriye 
heyeti ile müzakerelere b::.şlandı. 
Birinci celıede Fransız ıefirl Ma. 
sigli ile Numan Menemencioğhı 
da bulunmuştur. Yeni mukave-. 
leler milddetleri bitmek üzere o. 
lan eskilerinin yerine kaim ola. 
eaktır. 

Nüfus yazımı 
tecrübeleri 

Ankara, 11 (Huauıi) - NiAa.. 
nm ilk haftasında tskenderunda 
ve Bakırköyünde nüfus yazımı 

tecrlibelerl yapılacaktır. Birinci 
teşrin ayında yapılması kararla§
tınlan nüfus yazımı için de hazrı. 
lıklara devam olunmaktadır. 

Tapu müdürleri 
arasında 

Ankara, 11 (Hususi) - Diyar. 
bakır tapu sicil mUdürlliğUne 
Konya müdürü İbrahim Hakkı, 
Konya müdürlüğüne Samsundan 
Fuad, Samsun müdürlüğüne ikin· 
ci sınır müfettişlerden Talat A
car, ikinci sınıf mUfettişliğe O. 
çilncü sınıftıın Refık Halid tayin 
edildiler. 

Dıt ticaret dairesi 
reis muavinliği 

Ankara. 11 (Hususi) - Tica. 
ret Vekaleti dıı ticaret dairesi re.. 
is muavini Cemal Ziya Ardalın 
Paris ticaret ataşeliğine tayini 
dolayısiyle yerine aynı daire mu• 
avinlerinden Ahmet Cemil Conk 
tayin edilmiştir. 

Kapalı Zarfla Münakasa tanı 
Belediye Sular idaresinden: 

ldaremlze lUzurnu olan kırtasiye mnlzemesikapalı zar:ıa mllnakuaya 
konulmuştur. 

ı - Bu IJ için tanzim edilen şartname idaremiz levazım aerv1ainden para 
ıı:a olarak almabUlr. Ve numuneler aynı .serviste görUlebillr. 

2 - Talipler §artnameye göre bazırlıyııc&klan kapalı zsrflanm u.lıl 
sUnU olan 2~ Mart 1940 pazartesi gUnU aaat ''15'' e kndnr Taksimde ldaft 
merkezlnde mUdUrlUğe vwmalidlrlar. llu aaaLt.u .oıva ı;eUrilecek sa.rfLv 
~-tıW ed!JmM (1Jllll. • 
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F O S F A R S O L. Kanın en hayati laKtU olan kınnm yuvarla cıklan tuetiyerek çoğaltır. Tatlı ittab ~ ı,JI 
Vücude deva.-nlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykuıuzluiu giderir. fd. . '"""-' 
baz1arda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip. Zatürrieye, Sıtma nekabatlerine, Bel revıekliği ve ıdeıP' ıJıtl 
kilo almakta şayani hayret laideler temin eder. · y.IJ""'1f' 
FOS FARS O L'ün diğer bütün kuvvet ıurubtanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE J<AH, 
lŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlıırda bile tesirini derhal göıte.nnesidir.~ 

KAN, KUVVET iŞTiHA şurubu Sıhhat Vekaletinin resmi musaadesini haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 
. . .. .. . ~ .. . ' .• ~"'! -.: . .... -

EGLENCE 
. - Ah buraijırı ne güzel l Şe _ 

hırden çıktıktan sonra deniz kıyı
sına inmek üzere olduğumuz yer
lerde ~u dolamlıaçlı yollardan, 
bu efl.ıtun yaban çiçeklerinin, 
gür ve yc1'il ağaçların ortasın -
dan, yer yer tarhlar üzninde bi
rer haşhaş gibi duran çiftçilerin 
arasından geçerken memleketimi 
hatırlıyorum. 

- Sen ufak tefek bir mahlfık 
olmana rağmen, insanı müthis 
surette kamçıladığınm farkındi 
mısın? 

- Hmm, evet ... Ya şu deniz 1 
Bana sahilde tutulmuş evimi, da
ha küçükken oyun esnasında se -
viştiğimiz semt çocuğunu, sonra 
mektep günlerimi, babamla kav
gamı, nihayet annemin gözyaşla
rı arasında evi ebediyen terkedi
şimi, girip çıktığım şehirlerin 
hic tanımadığım kadın ve erkek _ 
leri arasında gecelerce uyanık 
geçen hayatımın ilk meşakkatle· 
rini hatırlatıyor.... Ne olurdu; 
bugün bana bir derd ortağı ola
bilseydin I 

Otomobilde gidiyorlardı. Lili
yi bu akşam boğazda bir gezinti
ye davet etmiş olan delikanlr, 
onan güneş altında ışıldayan sa _ 
man sarılığmdaki saçları, büyü -
cek gehvetli ağzı ve hiç durma -
yan bir zekanın pırıl pırıl yan -
dığx gözlerine bakarak sadece 
gülüyordu. 

J .. ili, beş seneden beri orta Av
ru pa ve Balkanların gezmedik 
merkezini bırakmamış ve bu mer 
kezlerin girilebilecek bütün bar
larmda çalışmış bir eğlence be -
beği... öteki onun burada edin -
diği hovarda, kayıtsız, az çok pa
ralı bir genç arkadaşı ... Genç a
dam, bir elini otomobilin direk _ 
siyonuna koymuş, öteki eliyle 
Lilinin yuvarlak omuzlarını sa -
rarak, onun sarışın bir demet gi
bi başının kendi omuzuna doğru 
yaslanmasını daha doğrusu du -
daklarının kendisininkine yakla
şacak bir vaziyete gelmesini bek
liyor ... Lilinin için için canlandır
dığı yukarıki manzarayı, gözle -
rinin melUl baktşından olsun an
layamamıştır, bilakis bundan bir 
ihtiras manası çıkarıyor ... 

Onun, dudaklarını kıpırdat -
madan konuşan ağzına ve sonra 
hatıralarla eriyen gözlerine bir 
lahza bakarak: 

- Sen ateşsin, dedi. Ateş l 
Ve İstin ye koyunun bir kena _ 

nna asılı gibi duran küçük gazi
nonun önünde otomobilini d~r -
durdu. 

- Şarap var mı? 
- EnJldmndan. Hem mahzen-

de cskitiyorum. Ben size bir bar
dak vereyim; bakınız; böyle şa
rap içtiniz mi? 

- Yenüş ne vereceksin? 
- Elma var. Şeftali var. 
-Veri 
Delikanlı, Lilinin ta yanına o· 

turmuştu. J 
Gazinonun penceresinden gö

kün penbeleştiği ve bu hafif de -
ğişmcnin, küçük çırpıntılı sula
ra vurduğu görülüyordu. Karşı
da, artık mevsimi bittiği için ka
panmış bir deniz harnammın kır
mızı tahta perdeleri metruk bir 
iskele gibi duruyor; yelkenlerini 
açmış veya açmakta olan kayık • 
lar muhtelif istikametlere bir cöp 
hafifliği ile yürüyordu. -

Lilinin gözleri, bir aralık, yine. 
lnsa fakat çok hareketli mazisi -
nin derinliklerine dalar gibi oldu. 
Yanınclaki delikanlı onu daha ya. 
nma çekiyor; şarabını onun du
daklarına değdiriyor; sora içi -
yordu. Sonra da ona yemiş so -
yup diliyordu. 

Lili bundan daha iki ay kadar 
evvel Varnadayken kendisini a · 
lıp eve götürmek üzere oralara 
kadar gelen annesinin titrek sesi 
ni ve güzel gözyaşlarını andı. 
Geri niçin dönemediğinin ve hu 
mutantan sefahetin yapı~kan ıbağ 
landan niçin ayrılamaz olcuğu -
~n derin hüsranını konu~ak 

p O A 
Tecrübesi karşısında 

'10.000 

BEBEGi 
A iNiN 

Hayreti 
Yanındaki delikanlının sesini 

duydu: 
- Ortalrk enikunu kararıyor 

sarışınım... Niçin içmiyorsun? 
Bir şarap daha içmez misin? Son

~ 

ra şöyle kıyıdan doğru biraz da
ha otomobil sürelim. Biraz dah:ı 
it.e~le~e gidelim. Yol güzel. Ben · ı f 
zınımız ve yedek Histiğimiz var. 
Sen genç ve sıhnatlisin. Seni 1 ' 
kıskanırorum billahi Lili. Dünya 
vız gelıyor sana ... Dünya bana· 
da vızgelir; haydi 1 .. "' 

Otomobil tekrar yol aldı. Işıl
tılı veya karanlık sokaklardan as
falta çıkıncaya kadar sessizlik i
ç~nde .bıcı:. bıcır konuşan birçok 
çıftlen, guvercin kümesi gibi 
karıştırarak ilerlediler. 

Sarışın bar kızının şimdi du . 
da~ları titriyordu. Şakaklarına 
dogru sıcak bir kadife sürülür 
gi~~ oluyor; gözleri yanıyor; yü· 
reçı hesapsız vuruyordu. Ona 
bihakkın kimse derd ortağı ola -
mıyordu. Muntazam ve nonnal 
hayatından ayrıldığı gündenbcri 
uğradığı en büyük kayıp bu ol -
muştu J Güzel ve sevimli olmasın
dan değil, işinin serbest karak- Dıılm 

\ 

terinden cesaret alarak onu dai- Genç ,.e ' 
~a maddi bir gözle mutallia c - 1 daha sevimli 
dıyorlardr. Yanına düştüğü erkek .. .. . 
cidden hoşuna gitse bile bütün gorunnıenır.<' 
hayvanlrklan sona bırakan bir yarayan knt'i Bugün bu 
tasarrufla onun ruhunu dinleme· BiR TECRÜBE TECRÜBE 
ği hiç istemiyordu. Hepsinin du- Pudra !ilcmindc ,.ı yapınız 

daklannrn ucunda sivrilen bir ar- yeni, cnzlp Ye son 
zu; vücutlarında daima yaklaş - bir keşif. .. CtLDt GÜZELLEŞ· 
rnak, kavuşmak istidadı görülü _ TtRE:'-: şayanı hayret vo yeni 
yordu. Kendi kendine kapalı kal· bir unsur, şimdi ipekli elekten 
mıştr. Yaşadığı hayatın bütün a- seçiı"ilnılş en inc.J bir pudra ile 

GCJVEN 
TUıtK ANON1M 

Sigorta Sosyetesinden: 
Sosyetemizin hissedarlar umumı 

heyeU 29 Mart 19i0 cuma gilnü sa.at 
13,30 da o.dl 11ureltc toplamı.cağından 
Ticaret Kanununun ve esas mııka _ 
velenln hUkmUne tevfll<a:ı haizi ııall
hiyet hlsscdnrlann mezkflr g\ln ve 
saatte Galatn.da Voyvoda t'addeslnde 
SUmer Bank binasında sosyetenin t_ 
dare merkezine asaleten \"eya \'clul_ 
!eten gelmeleri ve toplanma tarihin
den b!r hafta e\'\"CI sahip olcluklnrı 

hisse senetlerini sosyeteye veya su. 
mer Ba!ik veyıı. EmlA.k ve Eytam 
Bankası 1stanbul şulx>lcrine yatıra -
rak alacakları makbuzları sos'yeleye 
tevdi etmeleri ve mukabillnde duhııU_ 
ye varakalarını almaları rica ve illln 
olunur. · 

RUZNAME 

1 - l039 yılı mııamclo vo huap. 
!arı hakkında idare meclisi Ye mDra_ 
kıp raporlarının okunmıuıı, 

2 - l 939 ııcneıı!nc alt blIA.nto ve 
kL\r ve zarar hesaplarının tetkik ve 
truıdlki vo mecllııl fdnro llz:uıınm ve 
mUraldplerln ibram, 

3 - KArm tevzii ve tcmeltUUn uv
zl tarihinin tayini, 

4 - ldarc meclisi azasının fnUbap 
ve ücretlerinin ta.;ı.1nl, 

:S - İdare meclisi azalannin aosye. 
te ne muamele yapmalarına mezun!. 
yet itası, " 

6 - 1940 yılı için müraklplerin ae_ 
çimi ve ücreUerlnln tayini. 

Dün ve Yarırı 
Tercüme külliyatt 

Satış yarı : 

VAKiT KITAPEV~ 
cı ve tatlı intibalarını, yine ara- müdekkikanc bir tarzda karrş_ 
sında yaşadığı erkeklerden aldığı tmlmıştır ki, hu sayede cilde 
halde, onlara kendi eserleri olan bir parlaklık ve yeni bir hayat 
hayatın en küçük bir hususiyeti- verir. Esmer ve !,;irkin bir ten, I 
ni bile anlatmak imkanını bula _ gençliğin tnbii rnnkl.:?riyle gU· 
mıyordu... Çatlryacaktı ... Yıkıl - zeJlcşir. !<'azla olıırak tcrkibin

1-1 O kitaplık birinci serı 

Numara 
1 Safo 
2 Aile Çemberi 
3 Ticaret. Banka. 

Borsa 

Kuru~ 

100 
100 
75 

mı~ bir anane ve onun üzerinde 
delice danseden hedefi bellisi:z; 
bir genç ve küçümencik sarışın! .. 
Yoldan çıkmış olduğu halde mu
cizevi bir muvazeneyle alabildi -
ğine koşmakta olan bir tiren! 

Yanındaki genç adam otomo -
bili durdurdu. Çıurdılı bir koru _ 
ya benzeyen ı:ık ağaçlıklar ara -
sından etrafına bakındı. Liliyi 
daha ziyade kendine do~ru çek -
ti. Onun ycisden gevşeyen du -
daklannı şaraptan yorgun ve şaş 
kın kalbinin hoplayışlarını lıu ya
kınlığın heyecanı sanarak delice 
haykırıyor: 

- Şekerim, balım, diyordu. 
Sen dünyanın en ateşli kadını -
sın! 

Yalnız, yapyalnız genç sarışın 
kadının gözlerinin, o dakikada 
nasıl ıslandığı, kimse tarafından 
seçilemiyecek kadar ortalık ka -
ranlıktı. 

HiKMET MONJR 

deki ~ayam hayret bir unsur 
olan "Krema kBpUğU,, imti
yazlı usulü sayesinde iki misli 
fazla znmnn sabit durur. 

R A J\:lJ{ATEN l<'J~VKA 1"\ DE 
IlİR TEKJJIJ;' yllzUnUzUn biı 
tarafını "Krcmıı kBpUğU,. havi 
'J.'oknlon pudrası llc ve diğer 
tarafmı na herhangi bir pudra 
ila pudrnlayınız. Şayet·"Krcnın 
ki.ipUğll,. havi pudra ilo pud· 
ra1adığını7. taraf diğer tarafn 
naznrnn daha taze, daha gene; 
''o daha ('azlp görtinmllyorsa 
aldığınız Tokalon pudrasının 

parasını lado ederiz. TOKA 
J;()~ pudrasıJ1'n fe,·kalMe rağ· 
bet bulan :reni 1 O rengi vardır. 

ZAYt 
41/938 aicll numaralı tayfa cUzdD

nımt zayi ettlm. Yenlainl çıkaraca

ğımdan eııkislnln hUkmU yoktur. 
(31630) ?117.JAT 

Devlet Demiryoltan ve J_imanları .. 
işletme Umum idaresi ilanlara 

1 - Merkez ve Iştetmelcrde istihdam edilmek üzere dl.lrt ttnsam alma. 
caktır. 

2 - lstenllen evsafı haiz taliplerin resim l§lcrlndckl bilgileri denenmek 
Uzerc adreslerine tcbllgnt yapılara.le imtihan günU ve yeri nyrıca \ılldlrl
lecekUr. 

3 - lmtthnnda muva!!ak olanlardan orta mektep mezunlarına 60, füıe 
\'e muadlll m<'ktep mezunlarına 74 lira Ucret verilecektir. 

4 - lstckllfeı1n tl\)'fn edilen günde imtihana girebilmeleri için: 
A _ ldare tabipleri tarafından yapılııcak muayenelcrlnde ııthhl ahvalinin 

her yerde ''azlfe görmeğe müstı!t olıluğu anl~ılmış ve askerll~nl yapmış 
olmak. ' 

B - Taliplerin ta.hail, a.skcrllk, nUCus cUzdıını, l'\'Velkl vazifelerine a!t 
bonscrvlslcrlle Anlto.rada zat Itılert 1-IUdllrlUğllne mUracaatıarı llAn olunur. 

(1031) (1761!) 

* * * 
HEMŞiRE ARANIYOR 

~ Devlet ve Ihtilfi.l 75 
5 Sosyalizm 75 1' 
6 J. Rasin külJiyatı ı 75 
1 L5çi sınıfı ihti!Ali 60 
B Ruhi hayatta ıaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı D 7::> 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş_ 
~ur. Hepsini alanlara % 20 
skonto yapılır. 236 kuruşu 
'>eşin alındıktan sonra kalan 
l lirası ayda birer lira öden. 
ıc!< üzere dört taksite bağla-

·1ır. 

BORSA 
- Ankara l 1-.i • 940 -
•---ÇEKL t:R--

ı ısterll ı ( lnclll11> IS.21 
100 Oul&r (Ar•ertklll 130.1~ 
100 Ff'J\naır. Frankı 2,9726 
100 Uret , !taı~··ı 13.SM 
100 h~tçre ı;°T~kı 29.1(1~ 

100 l-1orto (Felemenk) 63.1611 
100 Uanrnark (.\ima" ı -
100 ~ıı' (Bclçlkaı 22.0!'H~ 

100 lJuaboıJ (l'uoaııı 0.965 
J 00 Le\·a (Bulgar) -
100 Çekoalovalı' kuronu 1.5923 
100 l'ezeb\ ,bpıuıya) 13.36 
100 ZUott ( Lehlııtan) -
100 Pencıı (IU&alr) 23.49 
l 00 IA-1 ..(Romen) 0.6123 

100 Dtn- r (Yu&oatu) 3.10 
100 \"en tJapon) 31.0•Hi 

100 laveç lCııronu 30.8275 
100 Rnltlf' <rı.,) -

- Esham ve Tahvilit -
Erg-ani J9.96 

- - - ---------r ... •• " 
Dr. KEMAL OZSAN 

İdaremizin F..sklşehlr hastaneıı!nde istihdam edilmclc Uzere 
Hastabakıcı Mektebinden mezun bir hemşireye lhtlyaç vardır. 

Kızılay Urolog Operatör Beyoğlu 1 ı· 

l 
ti!dal cnddesi 380 numarnlı 

Taliplerin Devlet Dcmlryollan ::at fşlerl mUaUrlUğüne mUracaaUan 
ın.n olunur. '(1108) (1884). 

ı_ Ohanyan an:trfm:ını Rur(ıt 
P~~n t;ıhi. Tel: 4.1.2.35 --------· 

o 

1 

ile 
inhisarlar 
mOdürlüğ 

<.t.lliSI 

Elektrik malzemf'81 
Etl'ktrtk mntörO 
Muhtelit hayv&11 ko~um leva. 
Mubt.ellf demir kUrek 
Ağac; malzemesi 
Travers 15. S: en 10 cm. 
tiatmlıkta. kuru yontuı. 

mu~ me§C 
El arııbnııı 
<;adır 

Cam 
Madeni ya~ 
Pirinç \·e bakır boru 
~mir kurşun bakır boru 
Demir malzemeı<I 
Deko\11 malzcm~m 

MlK. 

12 k&.lt"m 
2 adet 

13 kalem 
5 .. 
• • 

15300 adet 
aoo 

~ 

.. 

• 

10 sandık 
:1 kalem 

40 .. 
26 
1~ 

11 

pııllcıoe 
,eıdl --p8,...rııır ,, 

.. ' ' .. 
.. ' 
• 

-
si ' .. 

' ,, 

" , .. 
' .. 
-,. 

ıt -
' .. 
' ,. 
' .. ,, 

,, 
Çelik halat 31• pusluk 
Lokomotif ma1zeme5l 
Boya tevazmıı 

100 metre 
3 kalem 
ı9 .. ,ti 

' .rtı!C~ ~ 
• 1 - eartname ,.e ınUCredat ll!telerl muclbınce r ıcaOJIS 

yazılı muhtelif malzeme pazarlık uaull)1o ek81ıtıne1•ueıd' ~el:; 
11 - Pazarlık hlzalarmdıL göııterllen gUn ve sS-r-PP" ,,,,. 

zım Ye Mübayaat Şubesindeki Alım KomlsyonutıdS ıe~ 
111 - Şartname, müfredat listeleri her gün tı~ ti~ 

aJmabUlr. "' ,,> ~ 
IV - lı!teklilerln Pkaııtme lc;in tayin olun&ll r;üıl 11ııte t9 

ceklerl !iat üzerinden % 7,5 güvenme paraıarlylo blt' 
na. mUrac:ıaUan ilı\n olunur. 

da r"9.,.,, 
r~araagllı; mtleı.ıi-ııatı domuz keıdm pavyoı:ıuD ,ası 

ve tadilAt açık ek.'!lltmeye konulmuştur. Keolt tıedell tııt <ff ...ıt1• 
trnıinntı 227 lira 40 kuruştur. Ke§lf \'e şartn&JJ18 _., fr.,-' 
dUrlUğU kaleminde görUlccektlr. lhale l:s-:J--940 ıııat il'~~ 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teın e ıo~ r. 
tııplor, ihaleden 8 gün evvel fen itleri müdürluıuıı rtıe sJı'1 
rcnnt ehliyet ve 9!0 yılma alt ticaret odası vesU<alB , 
ııaatte Daim! Encümende bulunmalan. (11589) 1 

Kapalı Zarfla Münal<Bs
9 

Belediye Sular ldare•inden: 9'1' ,I 
erıer "' ~-' !da.remize lüzumu olan matbu e\ll'&k \ "e deft JI~'" 

kasaya konulmuştur. dSre""'~ 
ı - Bu husus için tanzim edilen oartnaıne 1,e1""1'tl 1 

den parıuıız olarak almabllir. Ve nnmuneıer ayJll 
1 
ıı•~ rr il 

Z - TaUpler ıartnameye göre hazırııyacaıdar ıcıad-' tl,ıır· 
günü olan 2:S Kart 19'0 pazartesi günü .. at 16 ya onr• ı' 
merkezııyıe müdür!Uğe vermelidirler. Bu saatten 

1 

kabul edilmlyccektır. (1916) 

~AHIBI : ASI.il U~ 
Basıldıgı yer: VAKIZ: MatbHll 


