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İtalya -Romen ikhsadl 
müzakerelerı 

Bükrci, 14 (A.A.) - İtalyan • Romen ik. 
tısadi müzakerelerine devam edilmektedir. Ro. 
menler bir takım mukabil tekliflerde bulunmuş 
olup, bunlar, halen, İtalyan heyeti tarafından 
tetkik edilmektedir. 

Petrol ve liret piyasası hakkında yakında 
bir anlaşmaya varılacağı tahmin edilmektedir. 

ınıandiya -Isveç- Norveç arasında 
tedafüi bir ·ittifak yapılacak 

~~~:ş lran'ınl İsveç Hariciye Nazırının beyanatı 
~ ayramı c; • l d. l t h . 

QZQ,.: AsıM us r ın an ıya yan ış a mın-
lerle harbe devam etseydi 
N.etice bugünkünden 
daha tehlikeli olacaktı 

Oslo, 14 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı Koht, Norveç hükumeti. 
nin, Norveç. Finlandiya \'e İsveç 
arasında tedafüi bir ittifak akdi 
imkanını tetkike amade olup ol. 
madığı hakkında iki gün evvel 
Fin hükumeti tarafından sorulan 
suale rnüsbct cevap verdiğini bil. 
dirmiştir. 

Stokholm, 14 (A.A.) - İsveç 
hükl"ımcti ele Norveç hükumeti 
gibi, Finlandiya ile tedafüi bir it. 
tifak imkanını tetkike amade bu. 
luncluğunu lıildirmİ§tir. 
İSVEÇ HARİCİYE NA~IRINlN 

BEYANATI 
LondTa, 14 (Radyo) - İsveç 

Hariciye Nazırı Guntcr Sovyct 

- Fin sulhu hakkında bcyanalt< 
bulunarak dcmi§tir ki: 

tsveç milleti 1"'folfuıcliynya, ı>lin. 

de bulunan biitüıı yardımı yapmak ' 
iç:in lıa.kik.nlcn t;ok kuvvet. sarfcl • 
tiğini bugün söyliycbilir. Bir ta • 
\'assul siyaseti, blitiln §İmali, pek 

(Devam r !i for+' 

Su davamız ~~ ,, 
lı. 'l%ı 

) cı rlrı t 1 Yı'ld;_;nü:mü 
"'~~ l\Ji :ıı EJchin.Jalı-ı 
~ ~ ~ El4'ıreti H ·· 

\ '~ l'ıltiı:- lian ~ehkv~ 
t ~~ ~ .. ~ayaca\tw. 
1 ~ ttıi~ ~·Prl·---~ öay. 
~ ' 'lirı \, .. "'""IEllr, Dost 

ı ~.~i·ı''· aa.:tl~k d.evlet 
~. ~ıı~ı ~den ı nunnet 

MilH Şef, beş senelik programm haricinde 
kalan işlerin de bir an evvel 

ele ahnması lüzumuna işaret buyurdular ~ tı- "ii unutulmaz 
\:' cuda . ·1 
·" ~~~ getırı e. 

~1'~·~ıı 
~ 1ı'~~ :n liazretleri. 

't S:,~ bii r~., devlet ve Menin, 14 (A.A.) - Tarsus 

~ ~·--:ı:_dıi, 1.l'1u~ rnuvaffa. ırmağı Regülatörü küşat ~esmi 
•~ ~ • .ı_ ! er b"I dun Nafia vekili General Alı Fu. 

b. "'-.. ~ ha 1 ı enler 
k .. "' alı:_'~~haa .Yl-arn teu. ad Cebesoy tarafından açı.I~ışt~:· 
.~~ ·"'~ 111 olmamak Bu merasimde· halk partısı mu_ 

tw_'ı d t ~ltd fcttişi profesör Hasan Reşit T~n-
\..'ı u11"t, ı:ı-.1c· t kut, Seyhan valisi Faik ilstun. 

' t )\ ıc.; r:'n her sene Niğde mebusu Cavid Oral, İçel 
~ 1 e ~tc'"İle~iı ıftihar duy. mebustan Turhan, Cemal ve Ah. 
ı.,,"tı~ 11 aıit ~har ~ek Ümran med Ovacık sular umum müdiri 
>.:\ ~ 11\l'aJc >'al 0 uyor. Bu Sclahattin ve Mersin vali vekili 

~~iı,~'" dcn7~ 
1
Reçen ıe.. Hüsnü ile bir çok tanınmış Zevat 

1 l'_._ •• zı ,..,._ ko""r. l · · h b 1 .... ı b\i · ... , çiftçi ve köylü enmız azır u ~n 
\.\..~btı~~ldiktcrı:Yiik demir. muştur. Büyük tezahürata vesıl_e 
lt'~aı11 ' ol~k .. •orıra bu veren bu merasimde Nafıa V ckı. 

ıııııa;ıııtı irı Uzt:t-e daha limiz aşağıdaki nutku ile tesisatı 
~ " d1"• '4ıı L~••na ba,.lan armıştır: 
~ ~~';,. ·;c~... Qlt'j ,. h " • :ı 
t~.,,~lltı" 1 lalı a randan Sayın yurttaşlarım, 
~l;~ llaG de randan Teb. Atatürk'ün yüksek riyasetlcri 
~lltı l~qtıll'rıak'r ahrandan at tında ,Milli Şefimiz, Başvekilliği 

llldiit btı ine tadrr. Bu. sırasında zirai ve iktısadi kalkın. 
r ' 811tıd nıleket işi mamıza lüzumlu olan esasların 

!i t>ı,,.:de) General Ali Fıtat Ccbcsoy 1 lleı'o?>ı, arı ~a!ka bir tetkiki i~in yurt içinde yaptıkları 
··• (Devamı 5 incide) 

u~-'/J bayramı dün kıi.tlandı 
1 '"er .--
q~Oıt sıtede yapılan merasimde Rektör, 

e dekanı ve Neşet Omer söz söyledi 

Vergilere 
yapılacak zam 
Maliye Vekaleti 
kanun layıhala· 
rını hazırladı 

Anlmra, 11 (llususi) - ~ta.. 
liyc Vekaleti arttırılmasına ka.. 
rar verilen ver~i niSbctlcri üze
rindeki çalışmalarını tamamla. 
dr. Bu hususta hazırladığı ka _ 
nun Iayihalarmı bir kaç güne 
kadar meclise verecektir. 

Söylendiğine göre yolcu nak.. 
liyat ücretlerinden alınmakta 
olan vergive yaoılacak zam mik 
tan vüzde beşten as::ığı olmıya. 
caktır. 

D.ii{er taraftan bilümum eşya 
nakıl ücretine de yine aynı nis. 
bette bir zam icrası muhtemel. 
dir .. Bu arada eşya nakliyatında 
rnsım<lcn istisna edilecek mad _ 
deler de tesbit olunmuştur. Bun. 
lar hububat, şeker pancarı, un. 
dur. 

Fin 
Reisicumhu
runun mesajı 
~'lteş ~es~ 

emırii 

veırn n n ın ce 
Fin askerleri yerlere 

çöküp uykuya daldılar 
(l"azısı 5 incide) 

Gar/> ccphrsiııdr bir 1'mtıMz tonkı 

Garp cephesinde taarruz 
yakında . başlıyacakmış ! 

Bütün kış yapılan hazırhk
ların bittiği söyleniyor 

.L1m.st<Wdam, 1!1 (A.A.) -
Röytcr: 

Bııracla 7.annedildiğine göre 
Finlandiy~da harp nihay~t bul. 
muş oldugundan bu sene içinde 
Hitler garp cephesinde askeri 
harckatn başlamak niyetinde -
dir. Hazırlıklar bütün kı§ de • 

vnin etmiştir. Bu hazırlıklar yal 
nız Almanyanm garbında değil 
bütün memleket :içinde vukubul
muştur. İki ay müddetle bütün 
dcmiryolları Alman ordusunun 
ve harp endüstrisinin hazırlık -
larına tahsis edilmiştir. 

Sporcularımıza mÜJ.de 
.. 

Dolmabahçe stadının 
inşası ihale edildi 

. TP 
4.....,,_• -.,;c-----..~ 

~'1 
,, .> 

'il, 

Do1ma11alu;c ntaı:yomıı i~lc böyle o7ncak 

Dün Beden Terbiyesi İstanbul li \"e bölge başkanı Dr. Lutfi 
bölgesi merkezinde Dolmabah- Kırdarm riyasetinde toplanan 
çedc yapılacak stadyomun ihale heyet evrakları tetftik etmiş '\-C 

evrakını tetkik etmek üzere va- (Detiamı 5 incide) 
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F ıkir mE seleleri : 
.=--•=-" awwws awww: awwws ~ 

Anadolu yazıcıları 
Sivaıta "4 Eylül'' adiyle bir 

mecmua intişar eder. Bu mecmua 
ıon aayısında "Anadolu yazıcıla. 
rını tanıyalım" batlığı altında bir 
seri yazı neırine baJladı. Ben yl!l.. 
21nın'ilk numarasmı gördfun. Bu 
yazı ıerisi tam muvaffakıyetli bir 
eser halini alabilir mi? Bunu ti111-
diden tahmin mütkül! Fakat 
memnuniyetle gördüğüm nokta, 
Anadolunun fikir ve ıanat muhit· 
lcdne harikula.dc denecek b:r sü. 
ratla birçck taze eleman yetiştir. 
miş olmasıdır. 

Anadolunun muhtelit rnmta. 
kalannda çıkan mccmua!an, haf· 
talık gazeteleri, gündelikleri im. 
kan buldukça takip ediyorum, A. 
nadolunun ldih bir kaza m<?rke. 
zinden, lmh vilyct merkezinden 
fi l;ir ve sanat havası ta§ıyan mec· 
mualar, gazeteler dikkat ediyo. 
rur.ı seneden seneye bir kalitenin, 
b "c- fikir barclcetinin ıeuiz kahra. 
manı halinde inkiıo.f etmektedil". 

Vilayet ve kazalarda çıkan ga. 
zeteler htanbul ve lzmir istisna 
ediline diferleri daha çok kül· 
tür, aanat, fikir üzerinde durmak. 
ta dırlar. 

Bu mecmuaların ve gazetelerin 
nasıl maddi tekillerle dövüıerelı 
İnsan oğlunun eline geldiğini ha. 
lır:latmak için fazla brr fCY ıöyle. 
meye lüzum var mı? 

Çok defa taıra gazeteıi diye 
açılmadan bir kö~ye fırlatılan 
ve bir nevi fikir ökıüzü halinde 
telakki edilen vilayet matbuab 
kültüre. ııı.nata, fikre verdiği yer 
bakımından bir hayli mana ifade 
odeceJc mahiyettedir. 

Vilayet gazeteleri, mecmuaları 
blssolunur bir istihale geçirmek· 
tedrler. Bundan on bet ıme ev. 
vel vilayet ıazetelerinde bu ka. 
rakteri görmek mümkün değildi. 
Onlan valilerin, kaymakamlann 
-ındecıe tahriri te rifat memuru 
saymak mümkündü. 

Edebiyat vali için yazılan ku. 

dumiye, fikir makalesi de valinin 
vilayet içinde devre çıkmaıı idi. 
Bugün vilayet gazetelel"imizin 
ekseriyeti bu 1kademeden kurtul . 
mu§, muhitin ıartkt"l içinde birer 
küJtür kürsüsü halini almııtır, 

Birçok edebi bahisleri ben, A. 
nadolunun vilayet gazetelerinde 
dnha canlı, heyecanlı buluyo. 
rum. Birçok gazetelerde kaliteli 
tercümelel"e tesadüf ediyorum. 
Mahalli şiirin güzel sayılabilecek 
örnekleri bu ıayfalı:.cda yer bula. 
biliyor. 

On bet ıene evveline nazaran 
bu tekamül inkar kabul etmez bir 
hakikattir. 

Ben bu tekamülü geriye baka· 
rıık hesaplıyorum. Her fCY oldu, 
bitti, demek benim harcım değil. 
dil". 

Vilayet gazetelerinin ve mec. 
mualannın gösterdiği bu kalite 
ittiyakı, külti'c- hasreti Anadolu. 
da baılayan ve günden güne inki
ıaf eden olgunluğun bir ifadesi. 
dir. 

Ntıııl Anadoluda söze çarparı 
bir dahili inkitaf yeni milli mer. 
kezlerin, yeni limanlann doğma. 
sına ıebep oluyoraa bu inkitafl:ı 
müterafik olan fikri hareketlerde 
Anadoluda yeni bir zümreyi, A· 
na dolu yaz1C1lannı ,-ncuda getir . 
mcktedir. Bu yazı~lıınn bir ço. 
ğu avukat, doktor, mühendis, ho. 
ca ve memur olarak yükaek tah· 
ııil görerek kaaabaya giden mü. 
nevvel"lerdir. Bu itibarla kalite. 
nin kasabada yer tubnaıı gitgi. 
de daha geniı bi.- sahada inkiıaf 
imkanını bulmaktadır. 

Diğer taraftan halkevlerinin 
bilhaua folklor üzer.indeki etüd. 
leri bu gazete ve mecmuftla 
n orijinalleıtinnekteclir. 1'4 Ey. 
Jül" mecmuasının Anadolu yazı. 
cılarmı tanıtmak için tuttuğu yol 
gerçekten takdire lbıktır. 

SADRI ERTEM 

-- -
1 asfigeciler 
~'sokak,, ta 

Tasfiyecilerin ellerinden tutup 
onları ıokakta bırakmamak için 
s;alışan bir iki gazetenin zahmeti 
bo~a gitti. "Sokak'' isimli bir 
mecmua çıkarıp, kendilerine uza. 
nan elleri reddederek, "Sokak" 
da kalmayı tercih etmişler. 

"Sbkak" da okuduğumuz yazı. 
lardan birinin ismi §U: Riyaziye. 
den ikmale ... 

KUçük bir nottan da Cavid Ya. 
maçın "Olgunluk" romanından 
bir parça olduğunu 8ğreniyoı'uz. 

Genç romancı, hayli terliycrck 
aıkıntılı gUnltrini bize şöyle an.. 
]atıyor: 

"Perdeler, bütün bunlarla be. 
raber uyanmak iıteyerelc, açmı.. 

Haydarpaşa civarındaki j 
barakalar 

Haydarpaşa hııstahnnesl ci
varındaki ahşap barakaların 
kaldırılmasına başlanmıştır. 
Bu barakalar orada cok çirkin 
bir manzara arzedlyordu. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt 
···--·-···································· 15 ıııart 1020 

Kilimli Linyit ocakları 
KAğıthanedekJ lOllmll Llnytt ocak

larlyle dekovil baUıırmm tamir ve iş. 
!etme l§lertnın ŞebremnneUne dcvrl 
mllzakerelerl Uerlemcktedlr. Evrak 
tetkik edilmek Uzerc Dahiliye Nczn.. 
rcUne gctırtllml§Ur. 

~ Cuma Cumaıte. -> 15 \1art 16 Mart 
~ -
<( fı Serer ı tı "cfrr 
~ Kasın• ı 9 l\a•ım !i 

\ akJ tler \ ruıa tı LuuıJ \ a:ıhlı l~nJ 

Olln~ln 
do1tu3u 8 U 11 57 6 11 11 54 

Oğle JZ 2S 6 01 12 2S 6 06 
lklndl lü 44 O 29 l:S U O 28 
Alcş:ım 18 J5 12 oa ıs 16 12 oo 
Yatsı 19 46 1 81 19 47 1 81 
İıxuak 4 Sl 10 18 4 32 JO 15 

' 

yordu. Sonra, defteı-lerini, kitap. 
lannı açıyor ve uzun, uzun uyuk. 
luyor.du. Ve daha sonra, geniı av. 
lunun dibindeki g&.- cevizin göl. 
gesine yaslanarak defterini çıka. 
rıyoı-, bir iki mesele halletmek ni. 
yetiyle sayfalnnnı açıyor te çiz. 
gİ dolu sayfnlarn birçolc çizgilel" 
daha çiziyordu. Mektep ay1ann. 
da biribifine hiç benzemiyen ve 
resim olmak iddiasiyle defterle. 
ri dolduran bu çizgilerle kıı.faam. 
daki hayale benzemesini ieterik 
bir inatla arzu ediyordu.'' 

Bu küçük parçanın isminde bir 
yanlışlık olacak: yalnız riyaziye. 
den ikmale değil, her şeyden ik. 
male. Türkçe~ de ... - K. 

Dahiliye Vekili vila
yette meşgul oldu 

Dahiliye Vekili Faik öztrah 
dUn sabah vlUl.ycto gelmiş, va
li ve belediye reisi doktor Liıt. 
n Kırdarla görüşmUştllr. Bu a
rada jandarma umum kuman
danı lle emniyet müdUrU de 
vilft.yete gelerek Vekil ile gö
rUşm Uşlerdlr. 

Dahiliye Veklll öğleden son. 
ra belediyeye gelmiı;ı, seç vak. 
te kadar L6tfi .Kırdarla şehir 
işleri etrafında görllşmllşlerdlr 

Denizyolları vapurları· 
na girecek müvezziler 
Denlzyollnrı vapurla rma gl. 

recek mUvczlzler meselesi hnl. 
!olunmuştur. 

Denlzyolları işletme ıuUdUr. 
IUğU belediyeye cevap vermiş, 
alt kat salonlar için bir ye gü
verte için de birer müYezzhılu 
vapurlara girmesine ın u \'n ta
kat edildlğinl bildirmiştir. Va
purlara girecek ru Uvezzller 
Dasın birliği İstanbul mınta
knsı başlı:nnlığmca tesbit olu. 
nacak ve bunlara birer vcsllrn 
\"crilcce k t1 r. 

Bu vesikalar belediyece tas. 
dik olunnC'ak. vapurlara an<'alc 
bu mUvezzlllır gircbtlcceı.tlr. 
Bu mUvezlzlerln kı~nf<.'tlnrl 
birlik başkanlığın<'a teshit o. _____________ __., lunacaktır. 

Tıp 
dün 

bayramı 
kutlandı 

· 1 Tıbbiyenin ·kuruluşunun 113 tıp fakllltesi deka.nı . Kemaı 

K ·ı k Uncu yıldönUmU munasebetlle Atay gelwiŞ \"e ezcUmle ounla-2 r fSI 1 e ayna- İstanbul Universlteal Tıp Fa. rı söylemiştir: 
kUltest tarafından, konferanı .. - Türk tıp tarlhinln bo 

nasını öldüren katıl salonunda bir kutlama töreni mesut günunü w2 yurtlwııuz.. 
yapılmıştır. da llk tıp wüossetJe.slnln a~ılı-

Dünkü muhakemesinde 
" d d" cezama razıyım., e ı 

Bir mUddet evvel Beylerbe. 
yinde ayrı yaşadığı karısı Sa
diye ile kaynanası Sabihayı bı
ı;akla keserek öldUren lsanııı 
muhakemesi blrlncl ağırceıa 
mahkemesi tarafından son saf
hasına getirilmiş, dUn mUddet. 
umumt tarafından mUtalea 
söylenerek katilin • 50 inci 
maddenin 5 inci bendine göre 
idamı istenmiştir. Ancak mlid. 
delumuınl, Sadiye ile annesi
nin su~luyu evden kovmuş ol. 
aıalarının nazara alınmasını 
ıleri :;UrmllştUr. 

lsa, karısından ayrıldıktan 
donra, lsmail Hakkı adında bir 
polisle yaşadığını duymuş ve 
..-aka gUrıU LQz bıçağını yanına 
alarak Deylerbeyine koşmuş. 
kırda bir çınar ağacı altrnda 
karısı Sadiye ile polis tsmall 
Hakklyt yanyana görcnll~tll. 

Kaynanası da. biraz ileride 
durmakta idi. 

lsa bıçağını slyırarak llerl 
atılmış, fakat lsmall Hakkı ta
bancasını cekerek ellerini yu
ırnrı kaldırtmış \'e sonra tepe. 
den aŞa~ı koşarak kaçmıştı. 
Bundan sonra !sa eveıa. karısı. 
aı, sonra kaynanasını doğra
mış, karakola giderek teslim 
"!muştu. 

Katil idamını istlyen mlitn. 
leaya karşı: 

" - Benim cinayeti ne '1bl 
sebepler altında işlediğimi 
mahlrnme takdir eder. Cezam 
ne ise razıy4m !,, demiştir. 

Bostana ·çociık 
bırakanlar 

Razlye adında genç blr ka· 
dın, gayri meşru olarak bir 
çoçuk kaıanmış, sonra evlen
mek üzere olduğu gençle evle
nebllmek tein kaynanası Emt. 
ne ile birleşerek cocuğu atmak 
çaresini aramağa başlamışlar_ 
dır. Nihayet geltn, kaynanl\, 
Hatice. adında bir kadının da 
yardımiyle çocuğu DarUl:\coze 
civarıntlnld bir bostana atmış· 
lıır, sonra iş unlaşılal'ak yaka. 
lanm ışlardır. 

Dlin, yedinci asliye ceza 
mahkemesi suçlu kadınlardan 
Raziyeyi 3, kaynnnası Emlne
~i 1,6 ay nıllddctlo hapse mah
kum etmiştir. Suçsuz oldutu 
anlaşılan Hatice beraet etmiş
tir. 

Hamallar kavga etti 
Salıpazarındakl askeri yolla. 

ma binasında calışan markasız 
hamallarla markalı hamallar 
arasında bir kavga çıkmış, Os· 
man, Yaşrır, Harun isminde llç 
hamal taşlarla blrbirlertnin 
başlarını yarmışlardır. Diğer 
:rnvgacılar da yaknlanuııştır. 

Törene Untverslte Rektör, 1 şını \'e ı rn seııcllk bir wuLi)e 
Dekan ve profesörleriyle le- waUk buluna.n bu rüksek IUuı 
tanbul vallıt L(Hfi Kırdar. şeb. ocağuun devir seııeshıl kutla. 
rlmtıde bulunan Tıb mensup· mak üzere buraya tıoplıuunı~ 
ları ve talebeler iştlra.k etmiş- bulunuyoruz. 
tir. Genç ve ya!;ih bütün bir tıp 

EvvelA. . şehir bandosunun ııllee;ini her ~ene bir ara)a ıoı,_ 
çaldığı lstiklll marşlyle mera- la.> arak bize büyük ba,ynım 
ıime başlanmış, bJlAbara Onı. yaııtıran \le öğün~le wuı.huld 
versite rektörU Cemil Bllsel ya.satan tıbbi.)·eJllerlmlLin bu 
kUrsUye gelerek toplantıyı aç. duyguhu·ını içten gelen sc'\"lnç· 
mış, şunlar~. söylemiştir: le ka.n;ılarım., 

0 
- Bugun 'I'ıp ba) ramulıl'. ' 

Tıp fakültesi bundan 118 111 Dekandan sonra Profesör 
enci bugün kunıJdu. Jı'akülU- Neşet Ömer lrdelp <Vatan mil. 
oıizJn mutlu bir hususiyetidir. dafaasında tıbbiye il) ruevzulu 
kl onun evlAdı olan bütiin wUhim bir konferans \'erwlş
Türk doktorlan, kurulııfl gll. Ur. Konfern~sçı, tarihte TUrk· 
nünü bayram ohu-ak nlnu~tır. terin ~ekl.rulığo \•erdikleri e
Bwıun için ber vıl bugünü m&- hemmıyotı işaret etti kon sonra 
raslmle kutluro~. tıbbiyenin dünkü ve bugUnkO 
Tıp taküJteslnln günilnli durumunu, nlzaruını, umumi 

kutlamak tizere )'Rpılan bu gü- harpte tıbbiyelinin çalışmııla. 
ıcl \'e mAnalı toplantıyı büyük rma ait bazı hatıralarını nak. 
bir sevinç duyarak açıyorum. !etmiştir. 
Şerefi ,.e değeli biiyU.k olan Profesörün sözlerine karşı
bugünün, yarınını dünden bii· lık olmak Uzere Tlp CakUltesl 
yük yapmak kararlyle çalışan talebesinden Hult1sl Erkin. Ce. 
ve :·apacak olan (2:"><)()) t.ıhhl. mal Parnıan duygularını ve 
yeli arkadaşımı tebrik cdlyo. mesleğe karşı bağlılıklarını 

samimi sözlerle izah etmişler
dir. 

rum.,, 
Rektör bundan ıonra Tıp 

Bayramınln zelzele fel!ket\ 
ve dünya harbi zamanında 
kutlandığını ve tıbbiyelinin 
memleket vazltelerlndekl öne
mini anlatmış, dUnkU tıbbiyeli 
ile bugünkü tıbbiyeli araaındıı 
bir mukayese yaparak sözleri. 
ne son vermiştir. 

RekWrden ıonra kUrsUyc 

Toplantının sonunda eehlr 
bandosu bir konser \'ererek 
Tıp gUnU kapanmıştır. 

Tertip heyeti ayrıca Tıp bay. 
ramı mUnasebetlle tsmet tnö
nUno, Başvekile, Maarif Vekili. 
ne, Sıhhat \"e lçtimaı Muave. 
net Veklline birer tuim telgra
fı göndermişlerdir. 

Ok allar.da_ :·gaZ: r 
şekli değiştirildi 
ilk ve ortada talebeye aynı 

şekiller öğreti!ecek 
tık ve orta tedrisat mUesse • J !{er devlet memurlarından tark. 

seterinde uzun zamandn.nbcri lı olmadıklarma göre mektep. 
devam etmekte olan yazı karı- !erdeki mesaileri ders saatleri· 
şıklığı Maarif Vekilliği tarafın. ne mUnhasır olmayıp kendileri· 
dan halledilmiştir. ne verilen her türlü idart, ter • 

Senelerdenberi geniş bir talc· biycvi ve inzibati işlere şamil 
be kütlesinın öğrenmiş olduğu olduğunu bir tamimle bildirmig. 
bu yazı gekli bazı orta okullar- tir. 
da değiştirilmekte ve çocuklara Buna binaen öğretmenler sıh. 
ayn bir ye.z;ı gösterilmektedir. hi sebepler ileri sürerek ders 

Orta okul ilk okulun dev:ııru saatlerini a1.altamıvacakları gi
olduiuna sröre, biltUn tedrisat • bi okuldaki vn.ztfelerinden de 
ta olduğu gibi, yazı tedrisinde affe::lilemiveceklerdir. Sıhhi du· 
de öhetrnenlerin ilk okulda ta. rumlnn c:a!1şmaifo müsait olmı.. 
!ebenin kazandığı bilgi, maha • vanlnr hakkında anrak umumi 
ret ve itiyatları tekA.mül ettire- hükiimler dairesinde muamele 
cek bir yoldan yürü.me!erl, okul· vapılacaJttır. 
larm verimi ve te~kiltıt bütlinlil. Ekalliyet ve yabancı 
ğünün ~u~a.f ~~ı bakımından okulların tatili 
zaruri gorUlm.Ugtur. 

Bundan sonra orta tedrisat 
öğretmenleri de ilk okullarda 

--o-- gösterilen yazı f;.eklini öğrene 
Ölüleri diri gösteren 4 rek derslerini ona. göre verecek. 

Maarif \"ek.illiği ikinci kana. 
at notlarını müteakip talebeye 
bir d~nlenmc tatili vermiştir. 

Öjhendiğimi?.e r,öre bu tatil. 
den valnız resmi lise. orta ve ilk 
okullarla orta ihtisas okulla -
rı favdalanmaktadır. Ecrı~bt ve 
ekalliyet okullannm tatil yap
maları kevfiveti hentiz kati ola. 
rak tesbit edilmemiştir. Halbu. 
ki talimatname ve milfredat 
nroJrra.ını itibarile avnı olan ve 
ayrılık bulunmayan bu okulla • 
rm da dinlenme tatilir.den müs
tefit olmaları lP.zımdır kanaa -
tindeviz. Alakndarlar da l\fan • 
rif Veldlli~inin bu hususta e. 
mirlerini beklemektedir. 

memur tevkif edildi terdir. Bu emrin tatbikine diln
Mallye mUfcttiı;lerl tarafın- den itibaren başlanml§tır. 

dan UskUdar ma"ımucturIUğUn- Mua.llimlerin nöbet 
de yapılan tahkikat ııctlcesfnde vazifeleri 
dört memurun ölU clul \'e YO- Bazı öğretmenler sıhhi du • 
timleri sağ göı;tercre"k maaşla. nımla.rım ileri sürerek aldıkla. 
rını almakta devam ettikleri rı raporlarla haftalık ders ve 
meydana ~ıkmıştır. Hu mo- müzakere saatlerinin azaltılma. 
murlara derhal işten el çekti- sını ve nöbet vazifelerinden af. 
rllmlş Ye tevl:lf edllmlşlerclir. fedilmelerini Maarif Vekilliğ!n
Tnhkiknt devam etmektedir. den istemiş}Prdir. 
::;uiisthnallu dört senedcnberl Vekillik, ö~Tetm n!erin vazi • 
yapıldığı Ye zimn"ıete ge~irllen , fe ve mesuliyet bakımınclBll di. 
paranın 20 hl n liradan fuzln ----------------------------
old11ğ11 zanneılllınr.lüc,llr. 

-- - ot'-----

Sıhhi imdat otomobilleri 
artbr:lacak 

lstan bu 1 Yilıiyeti köylerinde 
vukubulnn kazalara yetişmek 
Uzere sıhhi fnıdnt otomobille
rinin adetlerinin nrttırılmasr. 
na· karaı· 'crllmiştir. 940 lıllt
çcsinde imkan bulunursa yeni
den otomobil nlıııncaktır. 

t stan hu ldnkl otomolıilleı l n 
,...,,nyı i ltllfi olmnşıııa rağmen ls
tendiı;.i zaman eıhhf imdat oto. 
mobillerlnln gönderllmf1Si tle 
k:ırarlaemıettr 

Ticaret odası 
başkatipliği 

Belediye kooperatifi mUdUrU 
Ahmet ŞUkrU Ela.zığ Ticaret 
Odası başkAtipllğin~ tayin edil. 
miştlr. 

Karacaahmet nıezarlığı 
Knracaahmet meznrhğm:n 

tanzimine başlanmıştır. Şimdi. 
ye kadar 8 bin metre uzunlu
ğundaki dm·ar yapılmıştır. Da. 
ha H bin metre ıızıınhıtunr1n 
duvar yenilenecek ,,eya yapı
lacaktır. 

Eminönü • Bebek hattın· 
da tramvay bozuldu 
EminönU _ Bebek hattında 

lşllyen 233 numaralı tramvay 
arabası dUn sabah yedi buçuğa 
doğru Tophaneden Karaköye 
gell rlı:en yolda arşı kırılmış, 
bu yUzden seyrisefer on beşer 
daklkn teehhllre uğramıştır. 

Bir belediyeci vefat etti 
Belediyenin eski fenheyctl 

mU<'lllr mun\·fnl Necatı vc>fnt 
etmiş, ceua.esl dUn kaldırıl~ 
mıştu. 



3 - VAKiT 4ı~an 
· askeri muharrırıne Qöre 
ıt in l . 

~·- ·- Rlr-'o·· I -~ ıııttııı,""'W~•,-tn.w~w~t~·ıııııı ııı ııır~·u·.. .. ıı:.ıır~.ıı·~'k ıı 1e··r .. I · ·.:.· · ·u·a·ı- -~· · - -.J·~.. · · -

I~ gı ız taburu .bi~ /!AtiSastac.:_ 
~n taburuna f aıktır.lngiliz abluka· 
~ 0lııı.t

1

~:~~c k~vvet. / ada tngiliz kuvvetlerinin petrol $ 1 tes İ f İ 0 İ 
llıt~~·?~nı dikk er s.ı. ihtiyacını da gözönünde tutmak 
~tU Itır. ~ir 1at .h~r gerektir. Fakat İngiltere petrol go·· sterı"yor mu 
~r .,. "••ıtala ngıhz hususunda hiç bir müşkülata ma. 
l~U ~trtrnar, oto. ruz kalacak vaziyette değildir. 
~d "-•ıtaıa atışlar Alman askeri muharrir, tngil. 
~'ltı:ı' Zengin:· bakı. terenin piyadelerini süratlcnrlir. 

bu zen 
1~· ~~7 mekle evvelce gönüllüleri cezbet. 

t lılııı~tlfında gınlıgı mek gayesini güttüğünü ve halen 
il r, uıttır. n kıs. de mecburi hizm~ti tahfif etmek 
~İllı'ıtıi ••iter· emelinde olduğunu yazmakta. 

tr " ı rnec d 1 r vokenbt ' • ır. 
lltili lllıa1te1'de A~t da Fakat bu tedbirler harp halin. 
'~d/ tıaburu rnan de muhakkak ki çokfaydalar te. 
>lPıl~ ~lorrıındarası~. min edebilir. Piyadenin sürati 
llıtııııı ~kt;a ve t" ~~ı daha hareketli oluşu hiç §Üphesiz 

ugıı tca)j ngılız daha iyi randıman alınmasını te. 
ı . ın olun. min eder. 

thj;&ıliz tab Diğer bir fark: İngiliz tabu. 
~crı' boıÜğü Urunda rundaki erkanıharp b51üğü tay. 
tdl dal h<iıu • ~e ay. yarelere ve icabında hücum ara. 

\ıiı ıtıorı tane g~ .. v~.r · balarına karşı kullanılmak üzere 
t tı >'ii '"tuttu uçuk dört mitralyözle mücehhez bir 

t ttı teııı~UYi.ıı ~ ~un. takıma maliktir •. İspanya harbin. 
ttrı 1tı ttrncıc a .~nd~ de görüldüğü gibi bu ağır maki. 

~k llıühirn ' oncu neli tüfekler her türlü kara he. 
'.;, l>İylde nok~a7 defterine karşı en mükemmel va. 

de ~Uhtern a~eşı~ı zife görmektedir. Alman as:Ccri 
~~ ~Udafa e b~r muharriri de aftır makineli tüfek. 
lcık?ıı Utchar~k vaz_ı. !erin müthiş tesirlerini teslim e. 

ı tt ı hır d' 
~ıh 'tıekt' ıyor. 

~, ; ları, ~'..· Bu İngiliz taburlarında. mitralyöz. 
11• ıı, 

0~.ıllrııekt uşman lü harp arabaları da dahil olmak 
''~~uYİik f ~ ol_a.ı üzere tam otuz üç otomobil var. 

~ıı. ti - e akar. dır. tcabettiği takdirde bu ctomo. 
tak va~~Çıncle. bili er bütün tab~ırun ( si!ahlariy. 

~ otoııı h· ıyette. le berab:r) üçte birini nakledebi. 
\ı~t b~ 111trdc .. . . lirler. Şu hegaba r.örc üc; seferde 
D 'ıı. ~1.tt bir kç kışı biitün tabur, kendi kadrosunda 
~~1:1r~ikten ere a. bulunan otomobiller vasıtaı;iyle 
~ llrh ttı llrrıakt ı~nra nakledilebilir. Bu imkan hiç -:üp. 
dıır.~ hu siı · lıı ır. hesiz miikemmel bir avantajdır. 
lld~ "~lhakik a ar • Şunu ilave edelim ki tn2iliz kol. 

a.~~r1 ,:"' haza hAI : orduları ayrıc:t nakliye otomob:L 
"{~ •ey ı af•f l . d ı·k . ~ t, !<' l lırhl · erıne e ma ı tır. 

' rllıırı ~-~t bunı~ ot~- Alman askeri muharriri inı::i. 
tlcr blll1j kad r pı. liz taburlarının tefevvukunu ka. 

b~ı Unlar roları bul ederek şu neticeye varıyor: 
ıı11 h~ndu.ı; ancak "Netice olarak şunu aöyliye. 
1 'd lıcultı ı,U fırka yim ki İngili7: piyade uburunun 
• il\ Ctltr v ar.abası modern bir şekilde teşkilatlandı. 
11 b lr;aha:ı Pıyadc rılmı~ ve teçhiz edilmiş olduğunu 

llrdıı Ulundu .na ma. bilmr.lidir. fngiliz piyade kadro. 
llıırı va g~ ~ır. ları beş misline çıkarılmıştır. Ya. 

~ 'lıı. . . zıyetınc pılacak yegane i,. istikbalde harp 
ıı .~.1lıı Piy d neticesini tayln edecek olan bu 

~I\ ıçın rn·ıt a c ta. silaha azami ehemmiyeti ererek 
t t z ra1y·· 1 k. 

L 11 bıı 1thtı c oz .e inkişaflarını pek yakından ta ıp 
11 t t b·· tornobı . ,, 
ı. Qlılu U~·ük b· • ctmektır. 
,.. I\~., ıra. --------------
ıı... -tlar JOr dem k 
'."<ıbj ı he e -

rı.. llcr .
1
r zarnan 

L '• I._ 1 C b• }" 
~ tııd''Cibulci ır ıkte 

~ lııı tr Olar Alınan 
t bıı uyorıar ~k bu si. 
't •t \trai tc 

~ Qr~ loıu11 büyük 
t nı"'~ılldaıc~a~~~~ır. 

tı:""'t İiz hoiukier 
il b tre t 

"'- ulu Oı>çu 
~-..•c4 nrnaktadır 

l•ı trl(" • 
•ııa cı "c h ·~nıharp 

r lld ht.rın Utunı a. 
a·ı·h~ ''asa i~aliktir. 
~ 'ıı bar ltıcv/ıl:.ıariyle 

Ilı" tı hu Ut olma 
tij ll~a"i le •usta t n gi. 
hbcıddi b~v\'cte rna -
' u 1 lt h -

~ tııı .,. r ltın1 ab~P ha. 
1 c h" tı ır b" 
' t;ak ııc:urn o. 
~a1d "İye arabası 

~ ~~11~dir. 'dilmcle. 
~ ı r b· ~ tıa1t, 
r1 c4 ı; 'İiahl'l'ıları çok 

t, tık lı •iıa, .olan hü. 
ıı hıau hıyıc rr. .. 

• .,i iltd .u. 
~ &t.1 llta ·ı • Yer a 

t r. "'cc'- J arında • 
t2' b. 11 dc~·ı· n u. 

11• 'f t " t;I 1 l ~ 
t ' l lir}" · ner 
~li b'dcbil u arazi ü 

tıır lfir b;n tnot .• . li ır tıs 
\ bir tı Otom otomo. 
t ~bıl\1 ~ı'ırn c 0 bil sı. 

1tı>1• ' 1\tı' ı. Ş}'asını 
.. l\i •ıafir • 

~'' blfi ve b :Bren 
b'<'ltrrır hava Unların 

rçolc c vas topunu. 
~ l>iya,d ıt~larını 
~ lab eyı taşı. 
~ lf ztı·Urlınd 

tcrtibtrıaıyö~ norrnaı 
\ ııdt atı al vardır. 
~ttlır~tıııuıa~ak ihti. 

~. \ Oıı ll le İçin k ates 
.. ~~~ltıtı~~ tane .aYrıca 

-" lı ··oe1t ıhr ~ı tr '- ta.dır ıyat 

Marmara ve Ege
de fırtına 

Karadenizde bir vapu
run battığı anlaşılıyor 

Marmara ve Ege dcnizl.~
rinde Lodos fırtınası hüküm sur 
me ktedir. Vapur seferleri müş. 
külatla yapılabilmektedir. 

Fırtın:.ı yüzünden Bozcaada • 
mn f\larmara burnunda karaya 
oturmuş olan Bulgar bandıralı 
Çar Ferdioıind vapurunun kur
tarılması g-üçleşmiştir. 

Yapılan muavencde Ambar • 
larınıı. ~ular girdiği ' 'e tüccar 
eşya.c;ının ıslandığı anlaşılmış -
tır. Vapur kurtarıldıktan ı-;onra 
tamir için limanımıu g-etiri!e. 
cektir. Vapurda şehrimizden 
Mısıra ~ön<l<'rilmekte olan mii· 
him miktarda ihracat eşyası da 
vardı, Fakat bu mallar si~orta. 
lıdır. 

Diı!er taraftan ~erenlerd~ 
Karadenizde hüküm l'iiren şid· 
detli fırtınada bir Tiirk vapıı • 
runun battıi?'ı anlaşılmı~tır. Bul 
~aristanm Ahtoool c;ahillerinde 
karava bir re!'et dii .. .müıı. vam
lan muayenede ü:mrinden Grk:rn 
evrakla ceset sahibinin Rasim 
Hüsevin isminde bir Tiirk de • 
nizcisine ait oldu/tu anla~ılmıı::
tır. Bul~rı.r mak:nnları vazin~ti 
~hrim i.ulPki alakadarlara ·bil. 
dirmislerdir. Batan vesait hak. 
ltrn<h tahkikı:ıt yamlmakt:ıdır. 
Heniiz kazazerle van>ırun İ!lmi 
tayin edile>memiatir. Fakat ka-
7.az.ede vanurun bütün tavfala • 
.. ının boğulduğu anlaşılmakta -
dır. 

/nqifr:cc Sıınday Exprcss gn. 
::ctc.tti11dcn: • 

"Harbi kazanıyor muyuz? ~u 
sual yalnız İng-ilterı!dc degıl. 
dünyanın her ~arafmda sorul · 
maktadır. 

Bütün hüsnüniyet sahibi ('r -
kek ve kadınlar merakla bu su
alin <'<'Vabını bekliyorlar. 

Harbimizi yalnız bir silahla 
yapıvoruz? Bu silah ta abluka_ 
dır. 

ltt!fak orduları. Zigfri<l hat. 
tına ilerlcvip hiicum etmek em· 
rini almamıc:lardır. Fransanın 
ve 1n"'iltere~in hava hattı. yek. 
pare bir halde Berlin ve diğer 
Alman !"e!lirlerini bombardıman 
etmek ;mrini almamıştır. 

Şimdiki halde btitiin ümitle
rimiz.. sularda mütemadiyen ka. 
ra kol gezen N RZi Alman yasına 
g-iden levnzıma el koyan harp 
~emilerimizdedir. 

Abluka. eğer müessir bir su. 
rette tatbik edilirse. silahların 
en kuvvetlisi olur. Bir milleti. 
toplardan ,.e bombalardan daha 
sürntle avaifa dii$iirür. 

Alman\•a va tatbik edilen itti
fak ablukası müessir midir? 

tı:tısadi harp nazırımız nik • 
biıYPr. Son bcvanatmda dedi 
ki: "Kontrol tesisatımı?.da mü
him dE>nmeğe lavık arJ7.alar yok. 
tur. Abluka ~ilahile hücum edi. 
lebil"cek hemen biitün Alman 
ithalatı. ınü~!"sir bir surette 
tevkif edilmektedir ... 

Bıınunl:t beraber, biz, abluka 
çemberinde delikler bulunduğu
na k3niiz. Bu delikler tıkanmalı. 
drr. 

i\ 1c!'Clii, Norveç ile bir ticaret 
nnlaşma~ı yaptık. Bu anlaşma 
ile Non'!'<'!' ablukamı7.dan mil -
him miktarda mal ge~irmesir.e 
müsaade etmişi?.dir. Fakat şu 
ş3rtla ki. içerideki mallardan 
Almnnyaya ancak 1938 ~nesin. 
de ihraç ettiği derecede ihraç e. 
de bilir. 

Fakat 1988 ~el'li Almanya. 
ham maddeden vana azami stok 
yığıvor ve bina!'nalevh en bü • 
)·ük · mikvasta ithalatınr yap • 
makta bulunuvordu. Bilhassa 
Norveçten o memleketin ken.ii
ı:ıine !!'etirebileceği bütün mal • 
!arı alıyordu. 

Norveçle. olan ticaret muka • 
vclemiz, o memleketin Alman • 
ya va. 19:18 fevkalade !'enesin in 
nisbc-ti iİ7.l're ihracat vapması • 
na müsaade edivor. Di~cr mem
leketlerle de buna benzer tica. 
ret anla~maları yapmakta de • 
\'am cdivoruz. 

Holan·la hükiımcti. harn baş
ladıktal'h<'ri ithalatını arttır • 
mıstır. Bizim abluka cemberi -
mizden. k!'ndilerine liizumu o. 
landan daha fn?.la mal ge<'iri • 
vorlar. Fa:..la olanı da, bir karla 
AJrrı1nva,·a sevkedivorlar. 

~iinhf"siz ki, abluka re>mbcrı
mizd" ka"':ı"l'l1nsı imkansız o • 
lan h"ZT rlelikler hnhınarakt?r. 
Mcıırli\. J. lnı~nlar. Rıısva tariki-

.le J' nıerik1dan mal alıvorlar. 
Y"ln•:ı: kii",..,,ıısani a"ın<l°a A. 

meriknntn Oh•.ı""" detıizi li. 
mırnlnrmıhn V1ıd!vostnka iki 
hin ton kalav ihrar <'tiilm;c:-tir. 
Hnrn~t"., pn·pJ hu .... ;hi n!\1<1i··at 
hiç .. a,pıJmıvordıı. Ve hiç c:iin • 
hesiz ki bu kalav. şimdi Nazi Al. 
ma:lvasına <:;itmiş '1ulunuvor. 

Mani olanuyacnihmız bu ce • 
şit sc)Tü.qefer, kontrolumuzu di. 
«er istikametlerde daha ı:ııklR:J. 
tırmalZ'ı daha mübrem kılıyor. 

Şu halde yapılması lazım s;:e
Jen !':Udur: Bitaraf Avrt•na dev. 
letle;..ile olan ticaret anlaımaı ... 
rımızı tekrar .g-ö?..den gcçirmcı; 
yiz. Ve bu memleketlere kendi 
Jeri:ıe lii.zırıı. ohnd:ın fazla mal 
ithaline miisaade etmemeliyiz. 

Ayr;ca, Aima.rya ile hemhu
dut olan nıemleketlerden mal 
.!!imajı artırma le ~ureti:e ablu 
ka sil ı' hı~ızı keskrnleşlır'!'eli • 

~ ransız:ar ın veni denize ındirJıkleri 

}an-Bari zırhhsı 
Bir dakikada 24 dane 900 

kiloluk mermi atıyor 

Meşhurlara ait 
hattralan 

Geçen gün Sahaflarda kitRpçı 
Na~minin clükk~nından h' • tomar 
malcale alt:ım. Bir tom"r makale 
olur mu? •• demeyin! .. Bine yakın 
makale, elbette ki b;r tomardır. 
Kimin ~-azısı yek. Milli mücadele 
yıllarında ç lcan gazetelerde ya. 
zan her muharririn. Süleyman 
Nazif, Cenab Şahabettin, Y akup 
Kadri, Ruşe:ı Eşref, Hakkı Süha, 
fsma :ı l\1üştr.k, Falih Fıfkr, Re. 
fik Halit, Ahmet Refil<, Ali Kc. 
mal ve!laİrcnin onar, yirmi!ct", el. 
li~er ır.akalesi ... 

Son ııosta ile gelen Fraıı::ıız \ ton gC'lnı cktcdiı'. Hu zıı · IıJınııı 
sawteleri Frnnsı1.lann otuz e n nıüt.lıi:;; siltlhı olan :;ı:; ı; :ı.n ti- ı 
hcş bin tonluk Jan - Uart isim- ıııetrelıl• toıı.l n r hir clak ı k aıla 
1i zırhlısıııııı gizli olarak deni- lı elı c ri !JOU kılo ? ı,, ırJığ ı ıı d a y ir- ı 
zc iııclirilrui:;; olduğuıııı hnlı e r mi dö ı t merııı l ) ı kırk kll omet· 
,.e zırhlı hakkında bazı rnnlü- reye ııtu~ak. l n rclı .r. 1 
mat ,-erınelcteclir. Hıısus ı bır çclılc ile zırhl a n-

Otuz he~ bin ton nP:ırlı~ında dırılınış ola n :ı;; bin tonluk J n ıı 
olun zırhlı ll~i yllz kırk metre Bart zırhlısı ağ ıl'lığ'ı ııishctin
uzurılıı;unda ve otuz Uç d e .sliruttcıı ıııalıruııı d eğildir. 
metre ~erıi~liı:;indeclir. Bu g t> ıııi BiU\1.ls slirnti de n~ ı rlığ'ıııa 
ı;ckiz tane otuz sekizlik , on beş ıııilvazıllir. Mal<inclcrinin kuv
taııe on lı eş santimetrelik, oıı vcti yüz elli hın IJcygirl g eçe n 
tane :ı.7 santimetrPlik top Ye bu zırhlı saatte altm ış kilo
yirmi clört mitralyöz ile ml\ı•eh- ıııetl'P. ı>lirntlc s nyl'cd cccktir. 
hczclir. Ayrıca zırhlı birçok Şıı hale göre Jan Hart a::.:ırlı
tayyaı·e taşımaktadır. gına ,.e uzıııı hoyuııa rağ'nıeıı 

Fransaııın habrire nazırı lıir cksıu·ps trenden daha sU-

Nazmi, bunları bir kitap parti· 
ıi ile almış. fakat kirr.in olduğu. 
nu hatırla.mıyor. Mak11leler arıt. 
ıında Cenab Şahabcttinin gaz.c. 
le kağıdı Üzerinde baılanmt!, fa. 
kat bitirilmemiş bir yazısı var. 
EJ yu:ısı .• Mak11lenin İımini koy
mu~, kenarına kendi imzasını at. 
mış ve yarım sayfayı doldrc-muf, 
örlece kalmış. 

gcmi suya indirildikten sonrn rallidir. 
matbuat rıılinıesslllerini kabııl 
~dcrek yeni zırhlının C\'!lafı 
hakkında şu izahatı yermiştir: 

DOO kiloluk mermil~ı-

Jan • Barrın başlı<'a 1.ırhlı 
kulelerinin ağırlıkları iki hin 

Gürültü düşmanı 
diplomat 

Vela'in malikanesi 
üstünde tayyare 
uçuşları yaıak 

Halen Londrada bulunan A· 
ınerikan haricive vekaleti müs. 
teı:.nrı mister Vels'in bir dostu 
bu"' kıymetli diplom~tm.üç. husu
siyetini tebarüz ettırmış~ır. 

Mister Sumner Vels dıploma. 
si hayatında Tokyo ve Boenos 
Ayres sefaretlerinde mühim va. 
:ıÜ'eler ifa etmiştir. 

Sonra ~lister Vels reisicüm
hurun dostudur. Daha on yaşın. 
da iken birlikte oynamakta. on 
sekiz yaşında iken Harvard ü
niversitesinde birlikte tahsil et
mekte idiler. 

Vels 1922 senesirrie vazifed~n 
avrılmışh. Buna sebep Birleşık 
Amerika cümhuriyetleri hiikiı • 
metinin Cenubi Amerika devlet
lerine karşı kullanmakta oldu~ı 
!;İvascti beğenmemesi idi. Bu 
s~kilde istifa ederek siy11setten 
~vrılan Vels. Ru?.velt mevkii ik. 
tidara ~eldiktE>n ~nra yeniden 
siva.set ha\·atma dönmfü•tür. 

' uzun bovlu ,.e zayıf olan M:iı:;
ter Vels Amerikanın en şık er. 
kckl"rindPn hiridir. . 

~ıi~ter Vels. Mariland'rla bır 
m:ılikaneve sahiptir. Reisiciim· 
hur Ru:ı:velt te tatil ırünlcrini 
ekseriva burada gec;irir.. Bu 
mmtakanm ü1.erinde tayyare u
"tıeo•1 menNlilmi~tir. "' ,. . 

Cü1''di Mister Vels ın en sı • 
n i rl"ndiği ~eylerden biri gürül. 
tli<ı;:r. 

l\fistcr Yelcı 1925 senPsinde 
"Vl""mic:tir. Mad:ı.m rels ile ~i
va!Iİ fik:rleri t:ını:\men zıt olm:ı· 
sına rı.Tmen bütün Amcrikanm 
~vdiei bir cift te!'kil ederl4'r. L 
'd ror.uHırr \'ardır. ikisi de er. 
'(f"ktİ". Birinin i:::""i Rer+•men, 
<ii<Tf"rirıin } rnnld'dur. ~ladam 
Vı>ı" .-:"l'ldi ltnl•::\nm Flnran!"a 
~ehrinde kC\c;ı c;ınm ,·antr;;ı ~C
,.:l h:ı.tin r.eticelenmesini bekle • 
mektedir. 

viz. Nsı :ı:ilere \':trdımı dokun.n • 
rak hütiin m:ı llnrı onl~d:\n ~:ı
tm almah ve h'ivlere dü :::man -
larımJ7.a arzcdilmesine mani ol. 
m:ı lı"l7~ 

Nniler. Balkan m<'mlckl'tlc
rind<'n mii]>im miktıtrda , .n{?. g'l. 

~a maddeleri ve kendilerinre> 
biivük ehrmmİ\'r>ti olan nııden-
1e>r aın·0rlnr ki. lnı::-iltcre dl'rh:ıl 
'"""hh:;.," "'<'"f""" 1< • ol pr•"'. d:ı h :t 
f-ızla fivat teklifi c:ıırctilc raki
hini "~"il bırakabilir ... 

On billJ<•n·e i';'ı:i ralı':'ııı '":' 
Jan Barl'ın inşası için dört 

sencdenberi oıı biııl erce · i ş\i 
ı;alışnıış, on rııilyuııu mliteea
viz işçi yevmiyesi \' crilmi:;-tir. 
Bu geminin in:;;ası lı;i 11 ayrıcn 
husııı-i hir tc;t,:;dh ta lıazırlan
mış \'e bu \aSıta il'! ge mi ufki 
hir arazi üzc riııcle inşa edildik
ten sonra hanız su ilo doltlu
ruluıuş ve gemi öylece denize 
indi ri imiştir. 

Jaıı • ııarl"ın mllretclıatı 'iO 
zabit ,.e bin altı yUz neferden 
lbare tolacakltr. nu mtıretteba
tın her tlirlU ihtiyaç ve is tlrn
lıatinl temin için ayrıca teribat 
alınmıştır. 

MesclA Yalnız gıcla madd ele
rinin sakl;ıınıaı-;ı için yapılmış 
olan tesisat hile ~ayanı dikkat
tir. Gemide yetmiş bin litre şn. 
rap, altmış ton taze sclıze, •o 
ton et"'~ elli ton un saklayacak 
verler meveuttur. 
• Jan Hart. Hişliyö Ye halen 
inşa edllın~ktc olan Kl e manso 
ve Gaskoııya zırhlılariyle Pran 
sız donanmas ı 35 hin to n ağır

lığında bir Beri harp hatt ı g e
mil e rine ı>ahlp olacak, '.! GOO O 
tonluk Dıınkcrk ,·c Strasburg 
?.ırhlılarlyle tlc Avrupa kıtası
nııı en kun·etli donanmasına 

mıllik btıhınacnktır. 

U sküdar ve Kadıköy 
tramvay ücretleri 

Üskü dar. Kadıköy tramvay. 
tarı llcretlPrinln ııahalılıı";ıııdan 
şlli.{lyct edilmektPıllr. Bu idare
nin ,·azlycti Ankarnda bir ko
ml~yon tarnfından incelenmek· 
tedir. Bu iş sona erdikten son. 
ra llcret pahalıltğı işi de hallo. 
naC'al.:tır. 

Acaba bu makaleleri Cenab 
Şahabettin mi toplamıth? Değil. 
ıe yanda kalmış tnl\kalesi oraya 
nereden karı~mıt ·•· içinden çık11. 
madrm. Fakat Cenab Şahabetti. 
nin yazısını tanımış olsaydım; 

derhal hükmümü verecektim. 
Geçen hafta Hakkı Süha Yeni 

Mecmua·daki edebi portreler ıe· 
resinde Ş11haScttin Süleyman. 
d"n bahsederken onun el yazısı. 
nın hususiyetlerini anlatıyor, bu 
arada ediblerimizin el yazıl~t"mı, 
hayatlarına ait hatıraları topla. 
manın lüzumundan bahı~iyor. 

du. Ilu, hakikaten bir noksanı· 
mı:ıdrr. Nedense şimdiye k11dar ii. 
zernide duran, lüzumuna kani o. 
lan da yok. 

Fakat meşhurların cael'ieri, ne 
olursa olsun daima bir ı<r:vct ola. 
rak kalıyor. İngiliz riyaziyeci. 
)erinden Niyuton'un olduğu is· 
bat e.dilcn bir diş 1816 yılında 
730 İngiliz lirasına satılmış. Dişi 
alan adl\m, onu bir altın halkaya 
aeçircrek yüzük olarak kulllln. 
mııtı. lneiltcre Kralı Birinci Şar. 
Jin idam edilirken elinde tuttuiu 
dua kitabı 1835 yılında 2650 
f,.anga, Napolyonun llo muharc. 
be!linde başına giydiği ıapk1' Ry. 
nı sene 19.200 frımga, t:uibleri
miz.in demirmaş cliye kRydettikle. 
ri İsveç Krnlı Onikind Şıulin 
Po1tavıı muharebesinde giydiği 
c~'>ise 1815 de 561.000 franga, 
aynı sene Amyans muahedesini 
imzalayan kalem 12.500 franga 

(T~iı tfrıı .~rrl1 ifr11i rcı·iriııi::) 

Görüp düsündükçe -
OLEN BiR SAh'ATIMIZ 

Jo:n~t. ııınh'ıı' zannnt d~nıcıliııı. Çiinkii t'ski cscrlerhnizl 
~iizılf'ıı j:t't;irenlf'r, hıı kitapll\ı'ın dltlc>rinıh• ı:erçek, hlr ,;ana.. 
1111 ~·n':'aıJıi:::ını hilil'ler. Haksız yer<' "Ef!.!all tar7.ı,. diye tanınan 
tf.'7.hipler ı.:ihl, hiitiin Herıtt, ''.-;f.'JlH'rknııt .. t'iltlcrldc hıt~ka baş. 
ka j,inılerle ı,tınhlıı hnyrllıılı~ıım sunıılınıı-:tur. 

Hnlhııkl lstnııhııl. 'l'iiı·k lınparatorlıı~ıııııın ın<'ı'k<'zi hail. 
ne ı,:ı•lıliktı'ıı soıını, hiitiin hu <ln~ıııık, ınalrnlli hıısu-.l)'<>tler, 
htll'nlln toJllıtnını-:- n~ ht'Jkl c-n giiz~ f''ı•rleriııi \'t'l'miı:-lenlir. 

( • •'::oı'lll'f'., lf'r, o "fil<li':'i t::ol<'llH',. lPt', "knkın:ı .. lnr tn\ us 
ku~Tuj!u hnj!alar, o ht'r hirl hircr naıliılc tl'zhip knılnr ı;:iizcl 
dltlr.r, hep hıı .. nıln )·nııılnu:;;, hıır:uln i-:lenmi-:, hıırnıln pnznr , .e 
"'iiriiııı hıılınu':'tıı. 

o tiirlii ağır dltler, "he-.:up,ız hiı· 7.cııı:iıı .. li~in. "h<-dii hir 
~İİl'<"lll'j:°:ln., ınah ... tılii "nrılahilir. Bllf.!İİııkii lkfı,a:li sart ln.rın rlı. 
'-lll<ln ı:i;riilchillr. Pnknt hu nıiilnlrnlnrı da haklı hulmRk ko • 
İn,· o1ı11nz. Çiinkii hııı.dinkfı cı•ıııiyı-tln ıle keııcllnc giirc )'Afları 
,.:ı.rıl.ır. Bir pııl koll<'ksl~-ıınnna ~· iiz hinl<'rcc lirn imren.• ığı hir 
<}eyiı·ık. dit mf.'ı·n 1•ınn ı.:fıliiıu: cl:utı!!ll'' nırıılaıırnz. 

Fnknt hen, o n:ııliıl<" cllth•ı·in f<'knw zrvk Jl:lznrlarınıla 
)'<'r nlına.sını i"tl.\·<'ı·f'k tlei::;llim. Bııııa iki hakmt<lnn cin imkan 
;\·oktur. E\'\' l'lfı, kitap. artık ı:ncıınızrn 'a:t.f!<'cilınn; ihti»R<:lll. 
rııı<lıın ... nrılınıror: sonra, sa~· ıl<lı~ıın, ı ·nnln hn~ln ar:ul'Jıi':tnı 
knhııl !'t...ı .. k <1" onlnn kim ) 'R!lll<'ll'c O lu•ıllalnra ,·iiı•nt ,· ı-r<'n. 
l!'ı-. ııııı:ı~'.rrn hlr tnt'<l<•ni.\·rtin, kiiklii hir zc,·kln kniılPlrri i'ic;. 
t iin:lı' ,·iil•"f.'lınl ... lerıli. lilnıhilir "" k:ı lnr z.:ıman n~ ne kıulnr 
p:ıra. "'nıl'k, nlınf<'ı·i hnı·ı·nnarnk <'lclı• f' ılilfli ! 

'rı, 11İicu · Bun. 
~ t'ltc ltıUcrn arabası 

t~ 'İ~ı~tilil ehhezdir. 
.... Kısaca: ................................................................ _ ..................... . 

~iınıJI oıılnrııı hen:t.l'rlrrlni rıır:tl!ll:\k iı:in. hu dit ...;nnııll. 
un iiıııiirlı'rini , ·nkr<'tlC'rt•k fern~at knhı-nınanları ) l'fi<:<'hilir 
mi'~ Hi<; hir ınnlın halisi, temizi hnhınına•lığı hlr 7A'\ttHıtııla kim 
hıı İ';'" ~tri':'ir? .. t4 1\ tc a.rı, AI taburu. 

it, Çhızat l'l'ıan ta 
)a.1 ına tn" -

"' ~ uıa. 
t~ ~d,11 burun 

t l tıJi~ ~1... un kuv 

r 
1 Pazar yerleri 

11 ' ı:ı- ··•an • 
ıı,11 1\'•dc . . iıkeri 

1\ l'ıd •ının 
t a11t.\'-a p·· rno. 

1 i 1stanbulun bazı semtlerinde her hafta pa. Pazarcıları bu arsalara yayılmaktan mene. 
İ zar kurulur. Mesela Çar§ambada ve Etyemezde den belediye talimatnamesi ise tashih edilmeli. 

lln)· ıı-. hC'n, hiirle olnıı~·nc·nk ılnnlnrrı "I JwHıı·n·ılnrılRn 
<lej::'lliın. nllirim, ki )':llıll7. hlzılt' df'l'!ll. ıliiııranııı hiç lıir )'f'riıı. 
d~ hi;yh• <''rrlcr nrf ık )' apılıunaz. Xct<'kiın hr~ on ~<'ne önrP. 
Pnıi"t" n<:ılnn hir dit "<'rl!l'i hlzim J?iinıl<'rıliklerimb:t ''~fiic:n_ 
bakn hnrld., tntınıı~. onlnrln ho)· iilı:ii':'rrP.k ('srr lııılnmıunışh. 

Cilt tl<"rkf.'n, şıı alelihlt' temiz \'<' J?İİ:t.rl ,\ \Tnpn riltl<'rini, 
hani onların "amnWrl<"I'<' nınhsns., "n~· ılıklnrı dllled J:iİ7Ainiin. 
de tuttı)'OJ•ıını. ~imdi hlz•lc im tiirJiilı-rini ılr ~· nptırnın1!.n tmkı'ln 
)·ok. Yıldız Snra)·ın<ln ynpı:nıılnra hil" inır<'n"rek hnlnyonı7.. 
Otıız s('ll<' <',·, ·elkilt'r flf' ı:;iiziinıii:r.<ll' tiitii)·nr. Birkn~ cırnr. ılllhn 
~e<:<'rı;<>, korkarım, ki kitApJarunızı ınu-.nınhalnrn !'annnktl\n 
haı;ıkıL çaremiz kalmıyı«·ak. Jl,\KKI Sl'HA GEZGl'S 

~lııt"ıl ııt >'oııoıterdii:-i 
tdc tlcctt arı rn ·u· 
~ •c e h • ttdi llıtre arp c. 

r. "' \'erec:c ~ . 
Qlltld gı. 

an nıa. 

i e>lduğu gibi.. Fakat. l'ütün bu pazarların hepsi dir. Hele ya~murlu günlerde, bu kaldırımsız so. 
l de sokak içlerindedir. Hatta, mesela Çarşamba, kaklardan gelip geçenin müşkülatı nasıl oluyor 

I• mesela Etyemez gibi pazarların yanında geniı da görülmi.iyor?... Kaldı ki sokakların hemen İ 
ars:ılar olmasına ra~men... on adım ilerisindeki arsalar bomboş... : 

• .. ·-·····-·····-·····-··-···································---.. ·---··---····································-············; ••••••••••••• 1 
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Bursa vilayet meclisi l 
t la 

FEKO'!![!/Jj 
. Çr;vıren: S MAN.::... 

x 
Bursanın ütün i tiyaçlarına en ya ın anda ce ap verilecek Martın ikinci günü, henüz§!!.· 

fak sökerken, Maryan ilk \'eca. 
lannm başladıtnru hi5Setti. Ev. 
vela vanmda.ki demir ka.rvolada 
uyuyan Matyöyü uyandırmak 
istemedi. Saat v.ediye kadar ~ 
qıkar:rnada.n be1tledi. Faht eon
ra nimlarr şiddetlenince koca. 
sına haber vemıenin münasip 
olacaifuıı dilşiindü. Bir aralıR 
Matvö kansmm yatak kenann· 
elan sarkro1 clini öpmek için bir 

~ kuk ettirmek için ~alışmamıza 
devam edeceğiz. 

Ak§ilmki Ziyafet 

- 16-
Dün akşam umum meclisin da. 

ğılması münasebetiyle. Çdikpa
lasta Vali tarafından 70 kişilik 
bir çay ziyafeti verilmiştir. Bu 
ziyafette Tüm Komutanı Gene. 
ral Vehbi Kocagüncy, Tüm Ge. 
neral Mümtaz Ulusoy, Vali M ua. 

25 kuruşa seyredilen 
bir mahkeme I vini Edib Kutay, Parti Reisi Nu. 

f rettin tlgünç. Belediye Reisi Ne. 
~et Kiper, re.is muavini Zehra Bu. 
dunç, vilayet erkanı ve devlet da. 
ireleri.ı müdüclcci. gazeteciler ha. 
iır bulunmuşlardır. 

...,arça kalkmmıştr. 
Maryan: 
- Evet, evet, sev beru, §L 

mart beni c-.anmı, galiba bugün 
Seyircilerden geçecek, dura _ 

cak. avdet etmek lfı.zun olsa: dö
necek bir arıı.lık yer yoktu. Hım 
ne hal ise kalabalıf;'I yırtıp ile
riye sokuldum. Ba.şha.kim dava 
vekilleri heyet ve krya.fcti malı. 
susa.ları ile meydru1a geldiler. 
İngiliz hakim ve dava vekılleri
nin üzerinde omuzdan tırnağa 
kadnr bir siyah fernce vardır. 
Başbakinileri tam tepesin. 
den belinedek yapma saç taka
rak bıyık ve sa.kallarmı tıraş 
ederler. Hasılı başhAkim bir bil.. 
yilk ve yüksek yere çıkıp otur. 
duktan sonra. karşısına katipler 
'\'e bir tarafma hakimler dizil -
di. Ama orası kalabalıktan öy~ 
le bir hale geldi, ki hamam ya· 
nmda tok kalırdı. Fakat ne olıı.. 
cağım anlamak için sabır ve ta
hammül edip muhakeme bit:i.n<:c
ye kadar bekledim. 

Bir aralık çan çalınıp herkes 
şapkasını başmda.n çıkardı. E
dep ~ başha'kimin ağzına. 
bakmağa. ba.,Iadılar. O da hare. 
ki.tı rn.a!!:mtısMile dun •ıe lizmı 
gelen bir kaç la.kırdı söyledik.. 
ten sonra bir kaç zaptiye neferi 
ile katilin getirilmesini emretti 
Bir kanlı gömlek ve mendil, kan 
ile paslanmış ustura, kanlı pan
tolon, kanlı saçlar '\ e vakayı is. 
bat edccclt ibum bemer §eylerle 
beraber l"'atil meydana getiril
di. Halk biribirlni dürtüp çiğ -
ı eyerek gQy:ı. pek göriilmeğe şa.. 
yan bir alay geçiyorrnul' gibi 
şama.taya \'C bağn.şma.ğa. başla
dılar. Orasrnı hUkimlerin ve bi
zıın. b3ıŞllllIZa dar ettiler. Kati
lin dev gibi gözleri büyümü.5 ve 
gazı.bmdan kılları fırçaya dön. 

a&bbmıtı. Mc§hur filesof V olt.c
rin bastonu 500, Jan Jak Ros.o. 
uun yeleği 950, saati 1500, Pi"us.. 
ya Kralı Büyük F.redriğin ölür. 
ı,m giy<liği clbi5Cl 74.000 franga 
müıteri bulmuııtu. Molyerin 
berber.de lra§ olurken oturduğu 
saııdalya ölümünihı yüzüncü yı. 
lında 15.000 frank fiyat bulmuı· 
lu. Bu misallerin ~ok garipleri de 
VM". Trajedi muhruTİrlerinden 
Hanri lrving'in mnnı~ olduğu 
bİJ:o peksimet 1881 ydmda üç lirn. 
ya blmııtı. Pnris mulıasarnsı 
esnasında yenen bir <lüzinc isti. 
rityenin 24 tane kabuğu bir A. 
ınerikalı %4 Fransız allmına satm 
almııtı. Bizde, Çcrkcs Hasan ta. 
rafından Mith.at Paı" lılon.."\iına 
ablıııı§ olnn kurıunlaliı c~tcıi gün 
hnnl hani arı)·orw:r.dı. Bir Amc
riknn uazctccisi kur§unun her bi. 
rini birer lira rm.ıka'bilinde nlı. 
yordı:. 

Viktor Hüco "Sefiller" adın
daki me~hur romnııı kal'mna yaz. 
dJnm~tı. Roman sonn <:rince 
Madamın hizmetçisi hikayede 
kullanılnn Jınlcmi !·adir:ar olarnk 
i tcımiş, sonra bu kalemi bir 1ngİ· 
liz.c ~ bin frnngn satmı§h. 

Almanya İmparatoru Altıncı 
Şarlin imrahoru Kont Trntsman. 
doırf, meşhur ynkut Ştayner'in 
kemanını almalı istemiş ve 66 
Şarl altınnu peıin .saydıktan son. 
r.ı §Öyle bir mukuvelc yapnu~tı: 
İmrahor, Ynkutn kay.di hayat 
~tiyle her gün mükemmel bir 
alqam yemeği, nyda yüz florin 
ıllNlft her sene srnnnlı bir kat el. 
biac, iki fısı Münih birau, bie- ıc. 
nelik mahrukatr, evlenir.ııc iste
diği kadar tBVf-"\n kebabı, senede 
on iki :sepet mcyva kendisine, 12 
:sepet ihtiyu bcılemesinc vere. 
cckti. Yakut bu :auıknvcledcn 
sonra tnm en nlh •~ yaşamış, 
lnıra.1ıor cb truü-.hiieünü yerine 
cctirmi§ti. 

Zarnnn neresinden cl-cnülii.~ 
kardır. Dundn.--ı sr6 r.nur, r.ıcş. 
hurlann <ıs Ecri ', h1'h iarmı 

toplamak bir tt:.rih ~.xm:ıtdur a~ ... 
NIYAZt AHMET 

nıüştü. ÜSüi başı mundardL Çelıı 
resinden uiliir akıyordu. Göre _ 
nin işi rast gelmez menhus ve 
mendebur ve beııüidem deyeıı -
lcıin indinde müstehcen ve men 
f ur olduğu halde bir. tarafta 
durdu. Usul üzere hükfunet ta
rafından resmen katili tw;ahüp 
eden davacı ile mukabele edecek 
dava veldli karşılaştılar. İngil _ 
~e davalarında familyala.r 
müddealarmı bütün bütün hüku
met tarafına havale ederler. 

Mahkeme ne suretle görülür
se ona rıza vermemek olamaz. 
T"ôhrnet cshabmı söylettikleri 
vakit dört beş saat tev1tlf ve 
tekrar tekrar şa.şırtmaeasma 
sual etmek usuldendir. Hakim 
herifin ismini, ~nretini, yaşmı, 
kabahatini birer b~r sonnağa 
başladı. Herif cilmlesille aksi 
ceV""8.J> verdiği igin hikim hiddet 
ederek: 

- Alın u katili .. gibt mua:
mele cderc:k: beş saat kudar la
kırdıdan sonra: 

- Btı daı.cı. büyük davadır. 
Bir günde bitmez. Şu adamı ge.. 
ne hapse atm da yurm görürüz. 
O gün alınan takrirleri cle!tere 
kavdetürdi. 
İnsan bir şey anlama.ğa me

rak edince elbette sonuna ka
dar~ r, çabalar. O ı:ünkü 
kalabalıkta. çektiğim mcsakka.ti 
b!r Allah. bir de ben billıim. 
Öyle iken erst('Si gün: 

- Baknhm. ne olacak .. diyo _ 
rek herkesten evvel mahkemeye 
rnnp kendime yer tedarik et -
tim. Kadın ve ctlcktc..-ı yir.nıi 
dört şahit vardı. Katilin d111."a. 
ve.kili giiya katilin sureti inkar. 
da olması mücerret inkar değil. 
öir. Belki kendinden o gibi f ıli 
şeni çıknuyacağmı isbat için ol
mak gerektir gibi biT kaç lakır. 
dı etti. Sonra ora.da.ki on iki ha
kim maddeye karar vermek ii • 
z.ere hususi odalarına girip mü. 
şavereyc başladılar. Sonra baş
hiıkim gelip mahalli mnhsusuna 
oturdn. Katile dönerek şöyle de. 
eli: 

- Bütün dinlerde kendi cin
sini katil ve i<i~a cesaret eden 
insan, hukuku ir.ısaniye lazime _ 
since adalet knnuiıuna riavet et. 
mek mecburiyetindedir. Ya.ni si
yaset mahalline çekilip kısaı; ol. 
mam mukn.rredir. liı~ seni de 
bugün, falan meydanda asacak
lardır. Hemen meYlaya dua e • 
delim de ahirette l'Ok ihsan ye 
bıayetlcr eylesin. 

Derha:l nolis mcmı.nfan yeti. 
şip herifi orndan Jrnldmlılar. Ar. 
ttk benim o gtin içime fenalık 
geldi. Siyaset mannllinc gitrniye 
cektim. Ama :ıasıl olursa olsun 
düşerek, bayılarak 15u hali de 
ı;-örcvim diye gittiın. Ama bu 
knfabalığm ba.§mda (jtc,kiler a -
dctn. tenhalık gibi idi. Rllçilk, 
büyük ea.nki azim bir n.lav scy
rcdc<·ek gibi halk yığılmı~ı. 

(Daha ııar) 

Gü=el bir nutukla viUiyct mcc. 
lfaini kapayan ı·c v:layctiu ihtL 
ya-rlannı. en ya km ::amanda ye. 
riııc gteireccğini söyleycıı vali 

Refik Koraltan 

ESAT ALKAN 

volctmıuz ~eliyor. dedi. 
1Jç günder.beri beklivorlnrdı. 

Hattfı. vaJd ola."1 ufak gecı1rnıe. 
den biraz meraklanm;s.!ardı. 
Matyö teliişla ayağa. kalktı. 

Buru Resim Ve Fotoğraf - (',ok ıztırabm var mı? 
Sergişi Genç kadın kocasmn metanet 

Burı;a. (HU$Uaİ) - Dün ak. vermek i<;in güliimgjyerek: 
§am Halkevi saonunda resim ve - Hayır, henüz ebemmjyetli 
fotoğraf sergiler.in.in kapanması bir şey yok. Hafif hafif başlı. 
münasebetiyle bir- toplantı yapıl. yor... Sen şimdi pencereyi a.ç, 
dı. biraz orta1ığt düzct, bakalmı ne 

Toplantıya Vali Refik Kural. olacak ... 
tan da şeref vt.rdi: ve gençleri l 1ancurlar açılmc:ı, mUfcnih 
tebrik etti. Bunu müteakıp Hal. biı' sabah güneşi odanın içini 
kevi başkanı Ahmet Tevfik Ay. doldudu. Hava gayet berrak ve 

Buna, (Hususi nmhabirimi:r.. can r~im hocalariyle gençleri saftı. Ilık bir bahar rüzgarının 
den) - Vilayet wnumi meclisi takdir ederek tesvik mahiyetinde tatlı nefhaları et.rafa ne~ •·e 
dün son toplantısını Vali Refik kısa bir hitabede bulunduktan sıhhat saçıyordu. 
Kuraltanın riyasetinde yapmış. sonra Hal.krvi tarafından açılan Matyö: 
tır. rem sergisinde dcreçc alanların -Ah! ne güzcl bir gün! Yav. 

Birçok raporlar okunarak ka. isimleri okandu. rucu~uzun talihi var; güneş-
bul edilmiş ve bilhassa Bursa - Fotoğraf sergisinde de birinci. li havada doğacalır, dodi. 
Yalova yolunun Mudanya yolu · llği kırktan fazla fotoğrafı bulu. Sonra karyolanın kena:rma o. 
gibi asfalt olarak yapılması lıak. nan ve bu fotoğraffann her biri hıtıu> Maryanın gözlc:rini öptü;. 
kmdaki raporlar okunmuş, üzer. biribirinden güzd olan sanatltSr - Şöyle bir parça yüzilıne 
lerinde durulmuştur. İh!la.O Celil Andel almıştır. Ha. bak cicim! Henüz çok zahmetin 

Birçok mütalealarda bulunul - zır bulunan davetlilere çay·vcri1. yoktur değil mi? 
duktan sonra, neticede daimi en. miştir. Genç kadın o anda §iddetii bir 
cümen azalarının seçimine geçil. ESA T ALKAN sancı ile cenkleşmektc olduğu 
miş ve Hulusi Erdem, Tahsin halde büyük bir metancile ce. 
Tarakçıoğlu, Fefik Gülcnç ve Bisiklet Müsabakalım Vllp ~bildi: 
Ahmet Hamdi Erözan seçihni~- Bursa, (Huıuıi) - 17 Mart - Ha.y:rr, seni temin ederim 
lcrdir. pazar günü 'Eskiıehir • Bursa 'bi.. ki ehemmiyetli bir y yok. Çok 

Bu münasebetle Vali şu nu. siklet müsabakalarına i~tirak et. iyi gtdey':Or. Fakat zahmetli da· 
tukla meclisi kapaml§tır: mek üze.re Eski§ehir bisiklet çile. kikala:r geGiroccğiz. l\1ctin obna. 

- Muhter.cm at:kadaşlar; 940 ri cuma günü ~ehrimizc gelecek. lıyız. Haydi beni CCS3.T'etleı:ıdir
Bursa vilayet umumi meclisi ıne. lerdir. ınek için bir kere sıkı Sllu öp 
anisini bugün sona erdinni§ bu. Hnbcr aldığmuza göre, l)lı mü. bakavmı. Hem da beni pek çok 
lımuyor. Geçen çalııma günluin.. sabaknlarda iyi derece alan bis.ik. a.cn'San. belki rnü~ssirııOloı> .ai. 
de blitün. arkadaşların kcn.dilcri. let~ilerimiz Ankarada y&ınuacak larnn. 
ne teveccüh eden mcmlclret bor. bir seçmeden sonra Balkcı.:'xniisa.. lfüUit'J. lJ!li)~ n ğö.t. 
cunu mukaddes bir dava halinde bakalarına j_ştirak etmek üzere lcri ynşlarln doldu. Ma ·ö, harı· 
güttüklerine §ahit olduk. Tfuki.. Romanyaya gideceklerdir. sının beyaz Ye yarı çıplak :göğ .. 
yenin ve Türk milletinin bilhassa sünü k~di kollan 1u·ıısına .aı~-
büyük inkılaba girdikten sonra.! B" "k} l t "k r~ hafifçe sıktı, \'C UZU.U hır o. 

.. . c . .k . ısı e e!tvı 1 pu .... en .,_,.,nra. teayyun etmış wr .ıstı :ameti var. •• ~ ~" fgV. • • 

1 
• • t • 

dır. En müşkül şartlar ve bü. musabakaları -. Ah cıc;ım. Sevgilım • . ~1:~ 
yük mahrumiyetler kar§lsmda ı hakkın var. Şen olmak. u.nutlı 
dünkü varlığını b~ünkü tcrefuü Beden Terbiyesi J.,ıa1amı l>Öl. olmak Iiunı. Ah! Biltfin kanımı 
temsil ederek en çetin müşkülle. gcsi. bisiklet ajanlı!imda>ı: sa.na devrodip bu ağrıları seıım,. 
ri halletmi! ve bugünkü erdli l - Bisiklet teşvik müsa.ba - l beraber çekebil8Cydim ne iyi 
duruma varmııtır. kalar:mm dördüncüsü 17--3- ol~du! Hic o~ ım l$l. 

Muhterem ~sini%de bu mil. 194.0 lX\zat' günü sabahı yapıla. mı. bir teselli, bir kuvvet balı. 
li davayı Burcarun ihtiyaçtan ii.. ca.kt:ır. şet:sin kancığmı ! 
zerinde tebarüz ettirdi. Emin o. 2 - Yarışa tam saat 9 da ba§ Derin :ı.·c k~ılıklt bjr §e(kıı.t 
lunuz: ki bu yerinde olan duygu. lanaca.ktrr. duYı:-usile bir kaç aaniyc biri ,,. 
larınız vilayet icra makamında da 3 - Yarış yolu: Topkapı jJe birlc.rinc f'B.rılı kaldılar. AUır -
aynen makcs bulmuıtur ıve bula. Büyükt.ekmcoo yolu üı.c.rinde vo yau, bu tatlı heyecan nnmda 17.. 
caktır. Bursa~ bu tabiatin bin. 75 'kilometrelik bir mesafe da- trraplaruun geçtiğini hi.s..~ti. 
bir çeşit nimetleriyle süslü mem. hilindc yapılacaktır. Ekseriya. büyük ğrılıım böyle 
ı k lb" ük ih · k 4 - Yan~ılaı:m ko~u saatin.. bir silkiı.n !asılası takaddilm C9 
c eti uy · tıyaçlar a?'§ISJn. den evvel hazrrlanmıı:ı olduk1an der. Gen" kadm hl-t--'1.iYV> o 1~" 
da.dır. Türk milleti 'VC hük!t. it ~ l.,\&Ç.LUJ....... ,. ...... 

halde hazrr bulunmalatr ve isim. dar r.ahat ve ô kada.r mü.stc.rih 
mcti yer yer başladığı imar ve lerini hakem heyetine knydcttir- oldu ki, ilk ağrılarııu bile haki· 
ilfi siyasetini durmadan Dur. meleri JJizundır. kah n du;ııp duymadnfuıdan ı 
ada da taldp ve tatbik etmek ka. 5 - :M:mı.):ycn sa.alt.en geç ge- ~he etmc~a ba.şlndJ. Ha.tt.a. ko. 
rarmı ~ bulunuyor. ]enler yaı-ışa iştirak eltirilro.cı. · ca.s.ına. -0r:talığt dÜZ'.etükten .&lJl-

Büyü.k Türk inkılabının tahak. ra işine gitmt'Shli tavsiye etti. 
kuk ettirdiği en ıçetin davalar ye. Vof eyhol müsabakaları Matyö bu tekli.fi muYa.!ık hul .. 
ni Bursarun ihtiyaçlannı da her madı. Fabrikaya haber gönd~ 
türlü m~"küller~ göğüs gererek Eedetı Terbiyesi 18tmWııı 'Böl- cek, YC bugUn evde kalacaktı. 
durma-dan taba'k1ruk ettirmek bi. gcsi l'oleubol 'l'C l>mıkctiıol u.. Odanın işleri bittikten sowa., a. 
rim için en büyük zevk olaeaknr. janlırfuıdan: luınıal3ı lazım gQicn tedbirler 
tsinde ya~dığrmn an, hesaba, Voleybol 19~0 ınevslıni teşvik hn.kkuıda konu.!"}tul:u:. liizmqthi, 
ölçüye sığmayan binbir ihtimal. müsabakalarma 17-.1-940 po.. on beş gün C\'l''.?l kc.of.lis.ilc mu
lcrlc doludur. Buna rağmen mem 7.:l.q;'i..inkü Galata.Sa.ray klüp f'3.· tabtit Jmlma.o b:ı.stsbıuur.nı"t ı;a.. 
lcketin imarı hususunda devletçe !onunda. sa.at tam 12 do .sarı kır. ~ırmaya sddcC4:!kU, Fakat C\'YO-
alrnan kararı Bursada da tahak. be · 1 la, ~n ctirültill"rt" y~n ~-dan mı~r, yaz namıy c ü~ kUroc il· --~ ~ ... .._ ""'"1 

----------------------- ?.enno b:ı.şlaua.ca:ktır. altset.u1e~c 'ba.şll\•ıuı çocukla.tı 
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., ] 1\taçlar.uı nihayetinde Jia.la • ı:iydlı'ccc.kti. O dCSrt ya.ram.a.z, 
1 l • e 15 3 1940 C <:ak llç küme biribirisi ara5ll\dıı Kons~m nazi.ktı.ne teklüi vcç. L A · - uma kura Ç(!klkrck §amoiyon Uı.yiıı hıle, dogurn gilnU kfi<~illt l'vloriM 

=:!!!!!--- --- - c.dilcccktir. MUsaba.ka. ha.kenı • misafir olncnklıı.rdı. Simdi en bil .. 
12.30: Program ve memleket snat 

nyan, 12.35: Ajnns ve meteoroloji 
haberleri. 12.50: Mllzfk: :Muhtcll! ~
lalar (l'J.) 13.30/ 14.00 : MU~k Karı.. 
tıtk hafit mtlztk (Pi.) 18.00: Program 
ve memleket •aat nynn, :ı.s .o::ı: MU
zfk: 'Hn1k Ttlrlrtilcrl, J\ zız Şen8Cs ,-e 
Sn.dl Yaver Ataman. lS.20: J.{Uzlk: 
Çatanlar: Vecibe, Ruşen Knm, Refik 

Fer an. 1 - Okuyan: l.Ic!harct Snt
nak, .Semahat ôzden.ııes, 19.00: Ser
best a:ıat, 10.10: Memleket ı:ıa.at &j"ll

rı, Ajana ve lJctcoroloji habe.r:lcrl, 
J0.2.5: MlW.k: Oyun .bavnbrr, h'lar. 
net: Ilamdl Tokıır. Snntur: ZUhtU 
Bnrdalto~ıu, l0.40 :UUzılc: .20.00 : Ko. 
nu~mn. :.0.15 T<' ıı. :ı.15 : SC'rbest 
ısa.ııt. ;?1.2::i: .M!l%lk : nnqyo or.keslruı, 
22.15: Memleket saat ~·an, Ajaıış, 

haberleri,; %.!.roat, Eshanı - Ta.hv:U~t. 

Knınb1yo - Nukut borı~ !P'iyat), 
2:? Şii: Mtlzik: Cazband (!'L) :a.u;/ 
2:l.30: Ynrmkl progrnm ' '<' kapnnr,. 

lcri hevctinıiı; tarafından tn- \'tik endişeleri, doktor But.anın 
Tiyatro ve sinemalf1r yin odllc.ccktir. 1\lUsabalcalar virmi dört saattenbcri müt.bjş 

teşvik malı•ctiode olduğu i~ sancı1ar içinöe kJ\'raDM Ma.daro 
her taktm yalnız bir resim e. Sec-cniıı }ıuıında bultınruaşmdıuı 
tireceh1.ir. l{lüukr .on -.sporcu ile · ~cliyordu. lki l~ 
tcsGil ettirmek ba:kkmı haizdir. ko/k~ukla1 ı §C\' b<J.iila.nn.-ı. grJ .. 

ŞEIUB Tll' ATRO U 
1'~bqı Draın K.mnı: 

Aqar.ı 20.80 d:ı 
o l{ı\f)U' 

Komedi kt.smr: :Z0.30 dn: 
Hc.rkes kendi yorlndı 

---o---
H \LK Ol'EltETl 
B u a~:ım O 6:ı 

(J,.'\ l\IııskoQ OU
U\!lrt<' l g UnU 
l'l' t C:Cl" 
m '.MAl.!ıl3'0 

1stanbul F.11.tbol aJanlı{jmdan: mı~ı; nym ~de doğuruyor • ' 
1 li-3-910 tarihinde yapıfa -
1 cak maçlar: 

1~ hakem Şazi Teıcan. ysın Jm.. 
Bu pazar ynpılacak lik =~ ~·kret Kayral, Ziya Ku.. 

maçları Şeref Stadı: 
Tak.!foı, Stadı : ı Kurtuluş - b.'yüp saat 12, ha. 
Beykoz -'Tı0pknpr sant 16, , kem Tarık Özcrengi.n. Yan ha

.ha:kem Hclit Galip, y~ ,ha.kem. ktmıleri Halit f'v'r, Fahrcttin 
leri Nt§et Şarman, So:milı Dı.ı. Sem.er. 
ra.nsoy. Alemdar - Kill.o .. a.'.l.t 14, ba... 

'Ycnf'lt" ~ladt: k ~ Ahmet .Adem, y;:;.ı:ı. hak~ 
ALEM D R Sinema~' l Y. D:l~".Utpa.c:a - Galata Genç len Muhtu <GUredin. Müeyyet 

la -mtt 12. !nı.kem Sami At.ık· Gür. in. 
1 - Schvet urbanı ö.ney. }'.a.n 'luı.liemleri Sadık Ccy. A. H.iw.ar - A.nafloht nMt 16 

· - • • lan. Rahmi .A ta.cw.ynr_ B.ah:ıtün Uluöz. yun hakemleri 
2 - Mıkı Mavs . Fcnerbahc<' - 1st. 8por saat Tnnk Bulny, •.rurgut özturan. 



~i Bulgar Başvekili 
~~c§lnof 

1 Eskişehir ] Memurların 
· 

1 
yabancı dit imtıhanı ve Afyonda Bu ay içinde birincisi 

. yapılıyor 

tat' ~ 
ti~iıstanın tarihi menfa-

Pasif korunma Ankara, 14 (A.A.) - Maarif 
Vekilliğinden bildiriliyor: 

~~~_ tanınmasını istiyor 
t ·· b ı ı d 3656 ve 3659 numaralı ka.nun-0CrU e erı yapı 1 ı~ro!l bahsed:1cn yabancı dil im.. 

tihanlarmm her sene ma.v:ıs ve 
ikinclteşrin aylarında yapılaca

~ llıt~ Buıiar a. 

~rıııttıııı• ltlectiainde 
~~ tregi Yerilecek 

..._ llıı lıraaında eL 
\ >ı ~lıe~ hUkGrne
'~~ ~~ip Ctrniş 
~"" "llC · ıp ol 

·oı I' ''Yaactin unan 
lıı.. ., ııtıınıllnda de de. 
~ltl lı( ısrar 
l ~ b "ttnor ı. 
"il t:itı al • oulga. 
~sn~uo1. 
t ~uı ~ da tnillctin 
~u ı..~ lllil~ndıfını 
~ •e ctuıtn ta 

~tı t ".e bu ~~nfaatıeri: 
~~~tsi ~ve ınen 

(ij Ç rıt ıııtedi ği. 

bitaraflık aiyaaetinln Bulgar mil
letinin arzu ve tcrnayilllerine ta. 
mamiyle uygun olduğunu, Bulga. 
riıtanın faal tc§riki mesaisi olma. 
dıkça Balkan sulhunun müem. 
men olamıyacağmı, Bulgarista. 
run iae meşru haklarının tamnrna. 
aı Jbımgeldiğini ehemmiyetle 
kaydetmi§tir. 

Eski nazırlardan Stakof bükü. 
met tarafından takip edilen bari. 
d siyasetin milletin itimadına da. 
yanan parlamento tarafından da 
tasvip edilmekte olduiunu ıöylc. 
~§tir. 

Doktor Sakarof enternasyonal 
vaziyeti tahlil etmi§ ve sulh ve 
bitaraflık siyaıetinin Bulgar men. 
nafiine en ulgunu olduğunu gös. 
tenni§tir. 

' "11.oı, •ııllı ., 
~ ""-'n -k-ö-.m-u-·· r_l_e_r_ı· 
~da 
ltaıy~ sonra karayolile 
q~.ı~a gönderilecek 

~lir ilr ittı~ .. Itaıya.n dil Jtalya ile Almanya arasında. 
ı.." ııı .. ·· lta.ı '<1.(1 bugün :--;ı ~f:~ l~- bu İtilt.ç ki dcmiryolu münakalAtmi dört 

~:-ııılit ~· Aj, misline çıkanna.ktadır. 
lıf.ııı~~llt tenunlben 12 Berlin, ı; ( A.A.) - Bcrlin 
U~tı !et l~b:nek- radyosu, ltalyanm muhtaç ol -
ı\ ~ ile bt r lyanın duğu kömilrli ltalyaya naklet • 
'~~tJnt r ıkte is. mek Uzerc yakında 15.000 va _ 

li\ tle ~ edece.k_ gonıın Alnler hududundan geçe. 
tı,~~ ltöıtı~liz kö.. ceğini haber vermektedir. Di • 

't~~lbiııtıı-. ltaı tilııden ğer taraftan alman malumata 
,;'Cl ~·~an va, bu göre Ruhvadan Almanyaya mü. 
'Ntı, ~llıtı~i {\~rvınc.ki- temadiyen iptidai maddeler sev. 

'<>il k~ kedilmesi, bu maddelerin Sov _ 
t ÖtnUrU'' tı:ılb':le , • Yet vagonlarından Alman vagon 

· ~~Ve ayda larma nakli için hususi tcsisatn 1 hıı da gön. malik yeni istasyonlar inşasını 
~~~j ~ te...YÜ _ zaruri kılmı§tır. 

Ea~ehir, 14 ( A.A.) - Eski· 
§Chirde on gündenberi faal bir 
§ekilde devam eden pasif ko • 
runma kursunun bitiılı gilnil o .. 
lan bugün şebrintluie ba.,·a hü. 
cuınlarma. karşı wnum korun • 
ma denemesi yapılmıştır. 

Saat 9,30 da verilen alarm '
şaretile başltya.n bu denemede 
altı bombardıman tayyaresi ha
vadan müteaddit hedeflere yan. 
gm dafi tahrif ve gaz bomba -
ları atmL~lardır. Tayyarelere 
karşı, tayva.re da.fi toplan ve a.. 
ğrr makineli tüfekler ateş aç -
mak suretile müdafaada bulun. 
muşla.rdır. Denemede bütün 
halk evvelce verilen talimat ve 
direktifler dairesinde icap eden 
tedbirleri almışlar gerek, §eh -
rin ve gerek fabrika ve müesse. 
selerin yardımcı ekipleri bomba 
düştüğü haber verilen yerlere 
derhal yetişmek suretile va1.üe. 
!erini 18.yıkile yapmışlardır. 

Muvaffakıyetle neticelenen 
bu deneme saat 10.20 de veri • 
len tehlike geçti işareti üzerine 
sona ermiştir. Bu gece de ışık 
söndürme ,.e karalt.ma deneme. 
sl yapıla.saktır. 

Af11on, 1t ( A.A.) - DUn A!. 
yonda ikinci defa olarak hava 
taarruzla.rmdan korunma. tecrü.. 
mesi yapılmıştır. Bir mtiddettcn 
beri ~hrimltde açılan kursa de. 
vam etmekte bulunruı civar \'İ• 
Iayetlerin pasif korunma işleri. 
le alakadar zevat tn. bu tecrü • 
belerde h.azir bulunmuşlardır. 

Ticaret Vekaletinin 
bir tebliği 

Ankara, 14 (A.A.) - Ticaret 
Vekaletinden tebliğ editmi§tir: 

1 - Lisansa tabi malların ih. 
racma müsaade edilmesi hakkın. 
da vukubulacak lisans talepname. 
lerindc malın F. O. B. kıymetiy. 
le fiyatının gösterilmesi. 

2 - Sığır bağırsağının metre, 
koyun, keçi ve kurunun adet ola. 
rak ve fiyatlannrn ayrı ayn bil. 
dirilmesi lhımgelrncktedir. ~anın Sovyettere ktrşı 

ı •ııan • Eskişehirde 
Q~İ1 evı ambargosu Birdericiaürgün 
~ 'l Q edilecek 
~ ~ ~ Ye de v n m edecek Kırşehir ve lzmlrden sonra 

e~~ h~t~ı;- ~siated Pres'lıı itimat edilir bi; ~18rkle~::r:ıe l~~ ::nkeer ~~~~:~;~ 
?toet'ıııı e ltat'§ı re gore, Bırleşi:k Amerika bilkfunetı, sUrgUno, GOO lira para cezf\flt· 

~':'il ~~lit. nıanevi ambargonun, ilanihaye deva- na mahkfinı olmuştur. 
rt.~h illlı.eti . Mehmet Rıza ismindeki bu 
~ .lı.!~' ~·enıd Zlnıanıdarları SovyeUer Birliği tara- derici şekerin pahnlılanacağını 
~1~le11 ~ Cdij° bi~ taarruz yapılmasından veya dL nnlayıncn. ı 10 sandık ı::eker 

vı ı~ı ~tne:esınden, yahut, Amerikadan Sov- alarak clerllerin aıtmn s'akla-
t\, 11 bu tcd~ Almanya aleyhine kullanılmasın- mı!.', beyanname vermemiştir 
~, ırin ittihaz edildiğini söylemekte- Mehoıet Rrzanın bu ştılı:erle. 
~ n: ' • rl do mU .. dore olunmuştur. 

! ~~~~(~;~~ıcumhurunun ~esajı . 
, ~ 'llc ~gUn .. tında yatması sizin suçunuzdan ri. emre ıtaat ct.meği \'e karar 
~tq ltlt. lııtabcn °~!e değildir. Siz onlara fenalık etmek almak salahiyeti olan şeflere i. 
~~.; dib

0 
ır istemediniz. Sadece, harbin t::U a. limat eylcıneg~i bilir1• .. 

;t~~ ~tt iti: mansız kanununa uydunuz: :r Ya .,, 

·~dcfllı o~~rı. hUrri ölmek, ya öldürmek. Ben, birçok f ı"nlandı·~aılın yapa-
a :ı. '4f\ "'-" • harp meydanlarında dövÜ!:tüm. ıı 

ı,., .... ,a ..... 44Clütı, • 
"lltiL .r .. tttan k fakat asla sizin ayarınızda muha. 

~-,ıııu~ ta..... 
0

- rip görmedim. 1500 den fazla canı tedaf ~f ı·ıtıfak 
~~·'tı 'tt nctıeritni Rus tankının ve 700 den fazla !1 
~"'~ita bu boı zi tayyarenin tahrip eılitmiş olması, 

\ ~'tı ttc b lllal\evtgcdc.. kahramanh~rrıızı gösterir. 
tıı,'~ Clarc._.... llL F. H . 
.""tııd· • d ~cHYi ın arıeiye Nazmnm Beyanatı 

t ı;-Cl tvlctinü .z. 
~ ildı lllnıc•: zın Helsinki, 1 4( A.A..) - Finla.n. 

c ~ ~ r. "' baki. diya hariciye nazın Tanne.r, ya. 
1 ~~ ":~:~~~affer b' bancı gazeteler mUmessillerine 

.,~hı-.~· . ır şu beyanatta bulunmuştur: 
• ,·,,, "llliti " in. .. ,, - u , ıı: ... b ---n zun zaman dayanamıvaca -
~, :-ı:~ il b rcdded ~ızı, daha ilk gun" den biliyor-
~ b;ı attı en 
ıı ~ld ~aı i ~re. du.k. Bize malzeme verilse bile 
~ \b.._ll. lı nkııar1 askerimiz kafi eelmivecekti. Bir 
~ıı~ı lll lttıunıa b · tek kusurumuz vardı, o d:ı. kil -
~~U 

1
vc ~~lckctıe~i <:ille bir millet olmamızdrr. Ma. 

ır Cabc "anııı b' dem ki mücadele i<;in bize yar. 
~~~ aşi'kadcccğini1~ dnna gelinmedi, miicadelenin a-
~· b tl\j~0 r bir ha. kıbeU sarihti. 

tıı lıı Cltı ' F· . Anla._ıı:muı derhal tatbik mevki. 
tdcıa '1fcttı~~dcniy:~ ıno konulmmrt:ur. BiUUıara tas-
ı . h ttı ifa etti· dik edileeektir. 

ı. L. ttır · (,..._.,~bt.- '-'e ifti. Ate3 kes emri verilir verilmez 
.~'l ı ~ıı. ve toolar susar susmaz. asker _ 

t ~lq c'~•i"lll'ırı le.rinüz, bu itiyadın hilli1 vazi. 
~ht}'ıtı. ı\ . .\.) v~t karsısmdn şaşırmışlar ve ö-

ıı t'inı - lvt nUne geçilmez bfr uyu..c:ukluk 
~~) ııctr al\di are. '1uvmuslardır. Fin askerlerinin 
~.:~~~ ~i:cttiği ~ e':: bulund.ukları yerlerde çöktUkleri 

dt ı.~ 'lılb . v!. derın bir uvkuya daldıktan 
l !l.ııi ~ldılt 1rrııaıa. i!inrUldU. Filhakika aylardan beri 

L .~1hte~. \> a~ liarb" t askeri, normal uyku nedir 
~~ta~ '•ıtıa attığınız unutmuştu "'e buna susa.mışty. 

llt~:dtcck~ ~r. k Diifor taraftan bir Fin askerl 
~ t tı. l3u 

1 
llln!uıdanı da §U beyanatta bu. 

op~ al: unmuştur: 
Bizler, Fi.u subaylan ve eı-Ie-... 

(Ba:;J ta.raf1 1 incide) 
muhtemeldir ~ bllytfk bir harbe 
sokacak vo bu harp eısnaarnda, la· 
\'Cç, bilyil.k devletlertıı oyununda 
dama taşı vaziftıSfnt &örecekti. Av. 
rupa büyUk devletler! ·arasındaki 

harl>!n lsv~ topraklarma yerlea • 
mesinc ve bu toprakların harbin 
merkezi alkleti haline gelmesine 
bile bile muvafakat ctmesı Ur 18. 
veç hükiimetinden istenemez. Bu 
noktaf naı:a.nı blitUn l.uvoçlll!X' lşU· 
ralc ediyorlar. Fa.kat her lkf harp 
ııra.smdaki mukadder rDl1.tıe3ebcU 
FinlA.ndfyalılarm antama:!l zordu 
FinlAndfya milletinln bu tehlikeli 
suttefehhtımtınn ancak el.Uıliınl ve 
aJcnJ bir bcyanntla izale «.mek 
mlbnlrlln olacağı a.şiknrdı. 

İsveç boyanatmm Finilndiya 
milletini h()ılJnut etmediği tabiidir. 
Fakat, Finl!ndfya, yanlış tahmin • 
lerle harbe dcvnm etseydi netice • 
Din çok daha tehlikeli olacağı şUp. 
hesl7.dir. 

tııveç, şimdi FintAndiyamn llıya • 
sma bütUn kuwetilo çah§Dlalıdrr. 

Şlınal milletleri, atltle, siyasetlerini 
r;~terek ve hayatJ meııfaatleri 

ğını tesbit eden talimatoameye 
göre anrlPn kanunların nesrin. 
den sonra imtih!"l.n açılmadan 
geçmiş bulunan lll39 ikinclte§. 
rin ayı i:utihanı ~·erine mart 
1940 nyı içinde bir imtihan açıl
Ul;.:..sı icrn vekUleri heyc&ce ka.. 
rarhştınlnuşt.ır. tıan edilıxı~ U-
7-ere bulunan imtihan günlerine 
yeti5ebllmek Uz.ere 10 mart 1940 
tarihine kadar imtlhan mü.raca. 
atında bt.tlunm~ olanların ve _ 
sikal~ı ta.ma.mla.malnrı lA.zmı
drr. Ta.mamlıyamıyanlar mayıs 
imtihanına kaJaca.klardır. 

Bu vesikalar şunlardır: 
a - Hüviyeti. hangi ma~ 

veya Ucret derecesine nam7.et oT. 
duğunu g5st.eren resmi vesika. 

b - 4. 5X6 boyunda. dört fo_ 
togra!. 

c - Esasen devlet memuru o. 
lanlar için, H52 mımaralı ka
n.un daires!ncle yakıncı dil im. 
tıhanma w J?irim:?' ~!11un~P. bulu. 
nulmadıgını gösteıır sıcıl vesi. 
kast. 

Afrorlit davaların
dan biri 

Konyalının mektubu ga
zetede niçin neşre-

dilmemit? . 
"Atrodit" roma.nmm müsteh

cen olduğu hakkır.da rapor ve.. 
ren Konyalı İbrahim Hakkı ta
rafından Cumhuriy€ıt gt.1.et.esi 
neşriyat müdürü Hikmet Münif 
aleyhine açılan davaya, dün ye. 
dinci asliye cem mah.hemesin. • 
de bakılmıştır. Konyalı lıu da
vasında, Afrodit mtlhakemesi _ 
nin ilk celsesinde maznun Se -
mih LQt:fi.nlıı zapta goçrnlyen 
bazı sözlerini Cumhuriyetin neş. 
rederek kendisini rniiddeiumu _ 
mtnin tesiri altında blr arlam .. 
mış gibi gösterdiğini ve diğer 
taraftan halkın nazarından dü _ 
şUrerek husumctino maruz bı
raktığtm iddia etmc.ktcdır. 

DUnkü mtı:hnkcmcye Hikmet 
Münif vekilleri lrfan Emin, Su. 
at Ziy.a. ve Konyalı vekili Etem 
Ruhi ile gelmişti. 

Sözil evveıa mliddeiumuınt 
mua\ini alarak, suçun dosyada.. 
ki gazete ile de sabit olduğunu, 
Konyalının buna karşı gönder
d!~ tekzi!IDnmenin ne.!}rcdilme. 
digıni flerı sUrc.rek Hikmet 1\Iü
nifin matbuat kanununun 27 nci 
maddesi delaletlle 480 incı mnd 
desine glire cczasmm kesilme • 
sini istedi. 

Bundan sonra sö?.U Etem r.u
hi alarak, mUckkilinin zarara 
uğramış bulunan şerefi icin taz. 
minat ve avWmt.lık ilcretiİıin hli· 
küm altına nlınmasmı sövlcdi. 

Maznun vekili İrfan gmin ise 
o~da bı~ suç olmadığrnr. So ~ 
mıh ~Otfınin gazeteye ya?.ılıın 
sö~~e:ı nynen mahkemede söyle. 
dlgım ancak taptn kanuni e • 
heınmiyeti haiz cümleler geçi 
rildi~inden bunun yaztlmnmış
o!.du~u. luı.tt.a nvıu gün bu 
Eozl~n ikdam ga1.ete.si!e Ak -
şam m va.ıdıı?ını, hu ciheti o 
E!'iln mahkemede bulunan Vakıt 
Akşam, Yeni Sabah, ikdam v~ 
Tan gazetesi muharrirlerile is 
bat edebileceklerini J{onyalı•ıı~ 
g-ön~erdi!H tekzibin' neşredil~e
mesı '?8Jebinin sadece Arap 
~~enle vazılmış olduğmıdan 
otUrU bulunduğunu bunun ise 
suç sn.~ıldıltrnı, fa.k~t gazetenin 
t~ez~l e<lerck bu cürüm deli
~!11. m~~ddelwnumiliğe \•ermedi _ 
gını soyledi. 

Net.~ced<: mahkeme, şahit ola
ı:,nk '!ÖStcrılcn muharrirlerin ça.. 
~mlmalarma lüzum olmadığı • 
na, arnp ha,:flerilc yazıldığı söy 
lenen tekzıp ile nvnı şekilde 
vamıkları ileri sürlilen Akşam 
ve fJ.cdam ga1.etelcrinin o tarih· 
il nushalarıntn ibra7.ına karar 
vererc~• muhakemeyi avm 19 
uncu sah ~ü saat 16 \"a bı -
raktı. ~ 

yolunda d:ıh:ı fazla sevketmcli ve 
;ecrtlbelerine dayanarak, §imııl 

memleketlerlnln clbir!Jğinc daha zı 
yade kuvvet vcrmeliclirlcr. Finlan
diya, bu harpten, bUtUn istikltlllni 
ve biltUn şerefini muhafaza ederek 
çıkacaktır. Bu akterlilen sulh, 1s _ 
vcç için, yakın zamana kadar ka • 
ranlık ola.n bir ufukta ziyadar bir 
noktanın pa.rlam19 olduğu mana.sı
DI ~-" 
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Su davamız 
(lJa~ tarafı 1 incide) 

seyahatler~ istihsal ve ihracatı. 
mızın özlinU teşkil eden zirai mah. 
sull.erill'!izin. \•erimini bugünkü 
sevıyenın li.rkaç misli üstüne çı. 
karmak ve emniyet altımı alınz..k 
icabettii:rini. t.csbit buyurmuşlat'. 
dı. Bunun ıçın de bütün yurt kö. 
şelerini faaliyeti için~ dzıı ptan. 
h ':e pro?nırnlı h:r su işleri siya. 
seti üz:ennde ehemmiyetle c"r. 
muşlar ve Büyük Millet Mecfüıi. 
nin tasvibiyle 31 milyon Urahk 
tahsisat alarak derhal hareket 
emHni vermişler ve 193i y:hn.!a 
su işleri teşkilatı seferber edil
miştir .. Beş yıllık bir programın 
içine gıren su işlerimizin inşaatı. 
na hızla devam etmekteyiz. 1941 
de dolacak o_lan bu müddet içirı. 
de )'Urdun bır çok yerlerinde bu 
faaliyetimizin rnüsbet ve verimli 
neticelerini alm:ı?,a başlıyacağız 

Kardeş ir an' ın 
n1İHi ba vranıı 

(Ba-1 trtraft 1 incide) 
tııraf tan cl:ı san:ı)'İln k:ılkmması. 
nn ait te<'ib:dcr plan ır.ucibince 
tatbik edilmekte, birçok yerlerde 
mühim, mühim fııbrikalar kuruL 
maktadır. Bunda.n dolayı Şahin. 
~ah Hazretlerinin doğum gününü 
lran milletinin en büyük 'bir bay. 
ram günü telakki etmesinde hak. 
kı vardır. 

Biz Türklere gelince, Şahintah 
Rua Han Hazı:ellerlnin phıiyet. 
lerini yalnız karde!- bir milletin 
devlet reisi olan1k değil, Iran ve 
Türk milJctleri araımda.ki bu kar. 
dcıliği tesise biu.at hizmet et. 
mck için memleketinden kalkarak 
Türkiyeye kac!ar zahmet ihtiyar 
etmif ve yiııc bu maksat uğrunda 
Atatürk ile krırdeşlik r.:ıbıtaıı ak. 
teylcmiş büyük bir insan olarak 
severiı.: ve hürmet ederiz. 

Türk milleti Şal1intah Hazret_ 
lerinin kendi arasmda geçirdiği 
mesut günleı·i unutmamı§tır ve 
unutmryacaktır. Türk milleti t. 
ran milleti ile kendi rı:asına geç. 
miş asll'ların yığdığı manasız hü. 
rafclcri knldırnn hüyiikleri dahna 
hürmetle anmıştır ,.e anacaktJT. 
Onun· için Türk milleti kardeş l. 
mn mill~tinin milli baynı.m)arma 
hütün blbi ile iıtiralt etmeyi b=c:
vazife bilir. ASIM US 

Dolmabahçe stadı 
ihale edildi 

(Ba§ tarafı 1 lnci<.lc) 
neticede keşif bedelinden yüzde 
dokuz onda iki (So 9.2) noksa .. 
nile teklif yapan müteahhit mü
hendis Abdülkadir ve şeriki mü. 
e~sine stadyomu (686.070.30) 
lira. üzerinden ihalesine karar 
vermiştir. 

Stadyom inşasını tlzcrine a
lan ti t'ma en krsn bir zaman 
zarfında işe başl:ıyacaktır. Es. 
ki Hnsnhırlar tnhliyo edilecek, 
bur:ı.dnkl Maliye Vek!letl kır
tasiye deposu dn başka bir ye
re ııaldolunaımk, binaların yı. 
kılmasına ha şlana,.aktır. 

hışaot lılr buçuk senede ta. 
mamlanncaktır. 

Vels Roma 
yolunda 

Pari.-;. 1 ~ (Radyo) - Sumner 
Vcls bu sabah 8,30 da Londra 
dan kalknn bir tayyare ile sa.at 
10,40 ta Pnrise geldi. Başvekil 
Dalndvc ile yarım saat süren bir 
görUşİııe ynptı. Saat 20 de de 
ltnlyaya hareket etti. 

Pencap vali muavini 
nasıl öldürüldü? 

Lonilra. 14 (Ra.dyo) - Dün 
n kşn.m Hindistan ccmiyetin1n 
bir l~tiıntıında eski Pencap vali 
muavini Sir Mişcl Edyer bir 
Hintli tnrrJ'ın<lırn atılan kur • 
Runlıı. öldilrülmUştUr. lı:tlmad:ı 
dört el si!fıh patlamış ve vali 
muavini kanlnr içinde yere dü5. 
ınilştiir. Bu sırada b ir ndam 
"Yol verin!'' diye:·ek ilerlemek 
istemişse de yakalnnnrnk zabı
tava teslim edilmiştir. 

0

Hintli zahıtava \"erdiği ifade. 
de katiycn öldürmek nivetile a. 
teş c'tmediğh1i. makeadınm bir 
iestten ibaret olcluğunu söyle • 
miştir. Lord Zeland da atılan 
bir kurşunla y:ır:ılanmıştır. 

Bir Türk kadınının 
hayır5everli ği 

hıta1.11rı, 14 ( A.A.) - Bnyan 
T\Icvliıdc Şerbctc;i adlı hnvır se. 
ver bir kadın takriben ·J 0.000 
t:ra kı~'lllc>tir.deki yirmi parça • 
dan ibaret cmltlldni Kwlaya 
teberru evle.m.işt.ir. 

Eski zamandanbcri tarih! ıı:ıe. 
deniyctlerin mümtaz bir merkezi 
olan Adana ovasından layık! -reç.. 
hile istifade edilememekte idi. 
Bu ovanın kan damarlan meaabc. 
&inde olan Toroslardan kopup ge. 
len sulardan modern tekniğin bO. 
tün icaplarmı toplıyarak instifade 
imkfinlan ihmal edilmiıti. Bu sa
hada sulcıma şöyle dursun, feye
zanlardan mütevellit tahribatın 
önü alınmamakta idi. Ova tabil 
kuvvetlerin gelişi güzel tesirleri 
altında bırakılmıştı. İşte hlidi&e • 
leri ve neticeleri gözönilnde tu. 
t~n • cumhuriyet hükumetimiz, 
blitün yurda şamil olan bliyük su 
işleri &iyasctine girerken bu mın. 
takayı en öne almıştır. Bugüne 
kadar açılmasına ba~lanan kanal. 
larla yapılan diğer inşaat ve te
sisatın gayesi bu ovanın verimini 
birkaç misline c:ıkarmak ve emel-
leli emniyet cltımı almaktır. Zi. 
rai ve iktısadi kalkınmamızın te. 
meli olan bu işler üzerinde birkaç 
y1ldanberi devam eden planlı ve 
prvgramlı mesaimizin mür;bct .,.e 
feyizli neticelerini yavaş yavaı 
elde etmeye başlıycruz. Buglln, 
önünde toplandığımız tesisı:ıt, 
Tarsus ovası için programımıza 
giren işlerin ilk parçasıdır. Ber. 
dan regülitörü sağ ve sol · sahil 
sulama ana kanalları adı altında 
ve üç senelik bir çalışma eseri o. 
larak vlicuda getirilen bu tcsisa.. 
tın &aye ve hedefleri üzerinde 
durmayı fazla buluyorum. Çünkü 
Tarsus eteklerinden başlıyarak 
Akdcnize kadar uzayan geniş o. 
vanın manzarası bu hedefleri gös .. 
termeye klfidir. 

Aziz vatandaşlanın, beı yıllık 
bir program içine sığdınlan itler -
le biltiin yurt su davasının ancak 
pek kiiçük bir kısmını ele al:nı~ 
bulunuyoruz. Milli Şef bo prog. 
ramın haricinde kalan işlerin de 
bir an evvel ele alınması ltıraı. 
geldiğini iıaret buyurmuılardır, 

Onun için büyük •U lfleri ka. 
nunu ilo tesbit editzm. olan ha\·
zaların dışına çıkmak ve faaliyc. 
timizi blitün yurt kö~lerine teş
mil etmek kararını almı§ bulunu. 
yoruz. Orta Anadoluda ıeylabt 
karakterde olan suların vücud:ı 
getirdiği tahribatın önünU almak 
işlerine el koymuı bulunuyorur.. 
Bu sahalarda bu yilzden vilcut 
bulan bataklıklan kurutarak zi. 
raattc kullanmak vt sulama yap. 
m.ıı.k ba§hca hedeflerimizdendir. 

Eski~ehir ve Konya ovalarmda 
ve Orta Anadolunun ziraat ya. 
pılan diğer mühim kısımlarında 
yağış vaziyetinin bilhassa ekim 
zamanında pek az olması bu mın. 
takalarda derhal harekete geç. 
mek zaruretini tevlit etmiştir. 

Bir yıldanberi bu mıntakalar
da faaliyete geçmiş ve ctüdlere 
başlamı1 bulunuyoruz. Kızılırmak 
ve Sakarya havzalarında da ge. 
cikmeye tahammülü olmıyan bil. 
yük su mevzularına da el koymu~ 
bulunmaktayız. Bu meyan.da fa. 
aliyetirniri Elhiğ ve Diyarbakır 
ovalarına kadar uzatmaktayız. 
Aynı zamanda Akdeniz mıntaka. 
sının sahil kısımlarını teşkil eden 
ve Milastan !çele kadar uzanan 
sahadaki su mevzuları üzerinde 
tetkiklere başladık. Bugün faali. 
yetimizin ilk semeresi olarak a.. 
çdma törenini yaptığımız tesisat 
ile ve ktsmen ikmal edilen şebeke 
savesindc 180 bin dekar araziyi 
suiama imk5.nları elde edilmiş o. 
hır. önümüzdeki yıllar içinde di
ğer !_ş1erirnizi de işletmeye açıl. 
ması gibi mesut vesilelerle top. 
lanmak en büyük cınelimizdir. 
Zirai mahsullerimizin randımanı. 
nı ve dolayıııiyle yurdumuzun 
servet ve r~fahını arttıracak olan 
bu mesaide devamımız için büyük 
başarıcı milletimizin azim ve gay. 
retine dayanarak Milli Şefimizin 
işaret buyurdukları yol ve çizdik. 
lcri program esasları dahilinde 
çalışmak benim için milli bir şe .. 
ref ve iftihar vesilesi olmaktadır. 
Pek yakın bir atide bu çalı§tnala. 
rımmn daha geniş ölçüde me5ut 
neticelerini göreceğimize -emiı'ı 
ve mutmıün olarak bu tesisatı i~
letmeyc açıyorum." 

Naha Vekilimizin nutkunu ta. 
kiben Mer;,in ve Tarsus çiftçiler 
birlisi reisleri de- söyledikleri nu
tuklanla cumhuriyet hüknmetine 
karşı duyulan minnet ve şükran 
hislerine tercUman olmuşlardır. 

Bu meraslmi takiben şerefleri. 
ne Tarsus parkında verilen bir 
öğle ziyafetinde bulunan Nafia 
Vekilimiz Tarsustan Mersine git. 
miştir. 

Nafia Vekilimiz Mersine var. 
dıktan sonra bir müddet hükiimet 
konağında istirahat etmiş ve •on. 
ra belediyeyi, C. H. Partisini, as. 
keri alay garnizonunu ziyaret ey. 
]emiştir. Gece de TUccar klübUn. 
de şereflerine verilen busust ye. 
mcktc bulunmuıtur. 
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Fındık fiyatları 1 
Dün yapılan toplantıda 

2 kuruş düşürüldü 
Memlekctimfaden mühim ınik 

tarda fındık almak isteyen Al
man firmalarının mümessilleri 
ile fındık füraca.tçılarr dün Ga
latada Ömer Abit hanında.ki ih
racatı kontr9l drurcsinde son 
toplantılarım ynpmışlnrdır. N~
ticedc ihracat birliğinin tesbıt 
ettiği fiyattan iki ~~uru~ tenzi. 
Iat yapılma.sı ve boylclıklc 48 
kunış yerine 46 kuruştan Al -
manlara fındık verilmesi karar. 
Iaşmıştır. Almı:ı.n mümessilleri 
de bu fiyatı kabul etmişlerdir. 
Firmalar derhal külliyetli mü
bayaata. başlıyacalclardır. 
]{auçıı1c it1ıalatçı1arının top_ 

lan tısı 
Kauçuk ithalatçıları dün ih

racatı kontrol dairesinde topla
oo.rak hariçten kauçuk getirtiL 
mesini temin için Ticaret Veka
letine müracaata. karar vermiş
lerdir. Bunun için Ankaraya 
bir heyet göndereceklerdir. He
yet, faaliy~rini durdunnuş o. 
lan lastik fabrikalarımıza ha
riçten ham madde temini için 
hükümetten kolavlıklar istiye-
cektir. · 
Tiftik ve 11apa(jı nizamnamesi 

Ticaret Vekaleti sta.ndardizas 
yon Daşkontrolörü Faruk bu -
günlerde şehrimize gelecektir. 

Faruk nisan başında tatbik 
mevkiine girecek olan tiftik ve 
yapa~ standa.rdiza.c;yon nizam -
namesinin tatbik hazırlıkları ile 
meşgul olacaktır. 
Tiftik ve yapağı standardizasyo 
tütik ve yap;ı.ğı stand:ırdi1.asyo
nu için seçilen heyet te Fa.ru.. 
ğun reisliğinde toplantılar ya
parak, harice ~önderilecck tif_ 
tik ve yapağı tJpJeıini tesbit e
decektir. 

Yarım milyon liralık mal 
gö11dcrı1di 

Dün coktanbcıi J?örülmeıniş 
derecede fazla ihracat yapılmış
tır. Gö~erilen malların kıyme.. 
ti.yarmı. milyon liraya yakın.. 
dır. Yalnız lngiltereye 300 bin 
ve !taıyaya 50 bin liralık ihra
cat yapılmıştır. Bunların mühim 
kısmı tiftiktir. Bilhassa. İngilte. 
re piyasadan külliyetli tiftik 
mübayaa. etmek ist.emektedir. l
ki İngiliz vapuru muhtelif' mal
larla beraber bu tiftikleri yük. 
lemek üzere limanımıza gelmiş-
tir. ... 

Barsalc fiyatları 
Barsak fiyatlarmm çok diL 

şük olması al8.ka.darla.rın naza
rı dikkatini ce1bctmiştir. Geçen 
sene bu mevsim 45 kuruş olan 
takımlar bu yıl 26 kuruştur. Bu
mm sebeplerinden biri barsak -
lanmızı yalnız Amerikanın çek
mesi ve rakip ba..5ka bir talip 
olınamasıdır. Toptan mal topla.. 
yan bazı tUccarlnrm da arala -
rmda anlaşarak piyasayı düşür
düklerinden şikayet edilmekte -
dir. 

Boğaz halkı vapur dü
düklerinden şikayetçi 
Boğazda. oturan halk -deniz 

motorları ile Boğaziçi yapurla
rmdaki dUdUklerlc radyoların 
hoparlörler vnsıtasiylc çıkar
dıkları seslerden şiki\yet et
mişlerdi. 

Yeni seyrlsc!er talimatna
mesine bunları önlemek üzere 
madde konmuştur. Tnlimatna_ 
me tatbik mevkiine konduktan 
sonra bu husustaki şikl\yctıcr 
<'le ortadan kalkacaktır. 

Ben de komsularım gibi gaı.eı parlak bir 

ısılt veren aynı ampullardan salın aımalt 

tstivorum. 

Anladım, yeni TUNGSRAH KRİPTON 

amoullarını arzu edivorsunuz. 

l4.. tıe ~ 
ı,. f><>l ~tUııelJ<. 

BOUfll-A iJi~~DEff Lffi 
-, 

İSTANBUL 
ANKARA - İZMIR 

ısta.nbul aeted ı,.v:..e.s_I. 

i 1 a n 1 a r •. 
Kara.ağaç mUcsscsatmda yaptırılacnk mezbaha pey yeri ırotra bölme

leri ile snhll du,·an, GUbrclik \'e muayene odası in;şıuı.tt açık e'ksiltmeye ko. 
nulmuştur. Keşlt bedeli 6455 lira 24 kuruş ve ilk teminatı •84 lira 37 1...-ıı_ 

ruııtur. Şartname 7.abıt ve J.funmel11t :MUdUrlUğ'{l kaleminde görlilecckUr. 
İhale 22/3/040 Cumıı. g{lnU sruıt 14 de Daimi EncUmendo yapılacaktır. Ta
liplerin Uk teminat makbuz veya mektupları, ihaleden 8 gtln evvel Fen tş_ 
!eri MUdUrlUğUnc mUrncıı.atıa alacakları !ennt ehliyet ve 940 yılına alt Ti
caret Odası veslknlnrlle ihale gUnU muayyen sası.tte Dıı.hnl Encümende bu-
lunmaları. (174G) 

Nafıa Vekaletinden: 
24/4/1940 tnrihlnde Çarııamba gUnU saat 15 de Ankarare. Nafia Vekı'L

leti binası içinde Malzeme MUdUrlUğil odasında. toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda 4500 lnglllz lirası muhıı.mmen bedelli ve 1stanbuldıı. Cif teslim 
şıırUle 4 takım taşkırmıı. ve traktörün kapalı zart usulilc eksiltmesi yıı.pı
lacaktır. 

Eksiltme şartname ve teferruatı parasız olarak Malzeme MUdUrlUğlln· 
den almabUlr. 

Muvakkat teminat ekeiltıne gUnUndekl kur Uzerlnden TUrk parasını 
tahvil edilmiş oln.rak 2490 sayılt kanunun 16 ıncı maddesine göre hesap 
ed.lerek verilecektir. 

1steklllerln tekli! mcktuplannı, muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile blrlllcte aynı gün saat l4 de kadar ınezknr komisyona mak-
buz mukablllnde vermeleri ltızımdır. (992) ' (1682) 

T - -.' 
~ Mantralı mu,ıambalar, istor-1 

lar, perde için tüller, duvar 
kağıtları, yatak çarşafları, 
yünlü ve pike yatak örtüleri, 
el ve yüz havlu1arr, velhasıl 
tefrişata ait bilcümle malzc. 
meyi BAKER MACAzALA
RINDA her yerden müsait 

şartlar ve ucuz fiyatlarla 
bulabilirsiniz. ........ 

ilan 
KadıköyUndo Usirüdar Hukuk llA. 

klmllğindcn: 

p " 

KadtköyUndc Moda caddesinde 2 
No.da oturan Doktor All J,QtflnJıı 
Mehmet :Melekteki ve!'aen !er;:u ilo ve 
ndl ala~klannm temini için borçlu 
mumaileyh Mele~n vefıı.tmn binaen 
varisleri aleyhine Üsküdar icrasının 
937/3012 No.lı dosyası ile yaptığ'ı lcrıı. 
tnklbl netlcesl mahcuz ve fernen met. 
nı bulunan üskUdnrdG Allunlzade Nl. 
§ııntaşx sokağında 13 No.lı nrsıı. Uze_ 
rinde 1stanbul icrasının 2 l/l/02G ta
rih \•e 33'i/1607 ve '.l9G2 No.lı işarı 
ile Hacı Ali alacağından dolayı haciz 
mevzu bulunduğu clhelle işbu hac7.ln 
mumaileyh Lütfi alncakların:ı mUes.. 
Bir bulunmasından VO' mezkOr lınezin 
tarihi mezkQrdan beri tnklp edilme.. 
dlğ'i cihetle 204 No.h icra ve l!la.tı kı:ı. 
mınunun muvakkat maddeleri mucl
blnco hUkUnısUz bulunduğu ve l\D('nk 
İstanbul adliye yanğuıı Ur.erine inli... 
§ar eden 2367 No.h kanun mucibince 
bu gibi hacizlerin kalılınlmııeınm 
umumt ahkAmıı. tllbl bulunduğundıın 
bahisle mumdileyh doktor Ali Lutfi 
lıı.rafmdan gerek borçlu Melek varis
leri ve ~erek· haclzl mumıılleyh Hacı 
All aleyhlerine mahkememizde 93i / 
1822 No. ile açtığ'ı fekki hac!T. d:wn
eıoda mı.ıınaUeyhlerden haciz! muma. 
Ueyh Hacı Alinin lknmetgtUunın meç.. 
hullyetl hasebUe bu bnptnl:.i d:ı.va ar
zuhalini.il 20 gUn mUddetle iUınen ve 
5/4/940 Cuma gtınU saat l4 de mıı.h. 
kemeye 'daveti mutnzammın dnvetn:ı.. 
mcslnde il11non tebliğine knrar vcrl
ıerck bu baptaki dava istidası ve dıı.
vcUye \"arakası mahkeme dlvıınhruı-::
sine tıı.lik edilmiş olduğundan muma-

BORSA 
- Ankara 14-.i-940 -
ı---ÇEK.Lt:K ---ı 

l Stc.rll ı (lııglll:ı.) 

100 Dolar (Amerika) 
100 li'ran.aı7. l•'ra.nkı 

100 Urct ,ıtaıya) 
100 lınlçre f''ı~nkı 
100 1•1orln (l<'clcmea.Ji) 

100 J..~y3m.·uk (1\lmıın) 
100 Belg .. (Bcl~lka) 
100 DıraJıml ( ı·unnn) 
lG() Lem t llulgıı.r) 

100 Ç.ekualovaı• lmronı. 

100 Pe:ı.ctn ,ı.panya) 
100 Zllotı ( l..ehlııtıuı ı 
100 Pengö (MRCar) 

J 00 Ley ( IWnıcn) 
100 Dlo"\r (\'u~o.tılın·ı 

100 l'en (Jııpon) 

100 bvr.c Jluronıı 
ıoo Roblr cr:rı > 

5.21 
lS0.19 

2.9;2a 
1.os;5 

29.105 
69.1611 

22.00;.; 
0.9G.; 
).fj~ 

rn.S6 

2U67S 
0.6215 
S.2Sl 

S2.S92:» 
so.s2;5 

- Esham ve Tahvilat -
1988 % 5 ll<rnmlyf'll 
ErgarıJ 

1 
Sn·as - J~n.ı.ırum il 
Sn1M1 - Erznnını V 

F.nurum - Sn'Bs \'I 

19.7.) 

19.98 
19.4.i 
]9.45 

19.35 

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkan 
Vakit Matbaası ıdaresine müracaat 

• " • • • • 1 .. : • • Jı ' "' .. ~~ • "" w; r 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser • 

Yeni . çıktı 
-.a•ış ,·eri: \AKIT fUtabc\1 

SMA+e 

tlan 

İstanbul t'çlineU icra l\l~murluğun. 
elan: 

939/1593 

Paraya çevrilmesine karar verllcn 

Moslztelt mıırkıılı mao. gramofon bir 

ndet radyonun birinci nçık nrttırmıısı 

18/3/940 tarihine tesadUt eden pa

zartesi gtlnU sn.at 12 buçulctn Topha

ne Nccatlbey caddesinde 338 numara. 

lı tUtUncU dUkkllnında yapılll.C31C ve 

kıymetinin <;O 75 şinl bulmadığı su

~'*!:!!!4&~&::ı~•~a:!'.!™!!!rnw~~-~s!::!!!!!!~~~w~ rette ikinci açık nrttırmasınm 22/S/ 

SAlllBI: ASIM tJ.\ 
l\a~ılrlığı \'er: \.'AK 11 Mrılhnnsı 

Umum Neşriyalı ldnre t'dl'n: 
Rdik Ahmeı Sevengll 

940 tarthlnc tesadilf eden Cunııı. E;11nU 

ayni mahalde \"C saatte yapılacaj;'l 

UAn olunur. '(31i00) 

; 
ııeyh Hacı Alinin 20 gUn zarfmdıı d·ı-
vaya CC\"np vcrmclt ve yevmi mu. 
ay~ende mahkemeye gelmek tızcre 
keyfiyet gn~ete ile de iltln olunur. 

(3170S) 

ZAYt 
2551 numnralı bisiklet plllkaını 

zayi ettim. Yenisini çıkaraca.ğ"ımdan 
eskisinin hUkmU yokl4,r. 

EyUp Uçşehltl"r boğ !:•kmaı:ı 

No.: 1 l\khmt.'t Bıılyeme.zlrr. 
(31707) 

Belediye Sular idaresinden: ;IAf' 
Kapah zarfla münakaS~"o ı~/ 

iZ bfO tııf 
ldaremlz ihtiyacı için (135000 ı yUz otuz sek ıtoııulfllıı:, 

kutnında kurşun boru kapıılı znrna mUnakasaYll re~ ~ 
l - Bu husus için tnıızlm edilen ıınrtnnıne ıdacl".ıste ~ 

111 s • .ıı den parasız olarak nlınabllir. Ve nUmııncled a:> rı :ıı•r 
2 - Talipler şartnameye göre hıızırlıı.yıı.ca\l.la J<ll~ ıi 

gUnU olan 27 Mart 1940 Çar§aınba gtlnU saat 15 :Oors ff 
merkhln<le mtidUrlUğe vermelidirler. Uu santtCJl 
kabul edllmlyecektlr. 

r - l'\Umunesl mucibince 3000 adet t-r' 
' <!llıı' nacaktır. 

2 
de •· 

ll - Pazarlık 16.3.040 Cumartesi gUnU saat ıı1<tt1'· eti_ 
mtibayaat ııubcsindckl Alım komisyonunda yapııac artııeıı!l f 

IlI - NUmuncler her gtln sözU. geçen ~u~dc ;.cnıllc 
lerin do teklif edecekleri fil\l Uzerınden </o ı ,5 g 
mezkQr komL~ona mUrncaatları. 

1
5' 

* * * ~ 'f 
l\Iııh:unmcn il· ~·j/ 

Oln!d MlllUırı J.lrt' JO'· ~ jl 
~-~" ------ :l~' 

Cam AlM 24GO A. 2:51R 76 S• f1 
F,cu\ 1(17 kalem 4~4 s5 :ı!JÔ 
Alttı fenniye 92 ~ı;23 65 ,._,y;1rd' 

ibl!ICC ) tlf • 
r - Evsafını gl:isterir mUfredat ı~tcled muc dneceı<~ 

zemc, talibi zuhur <'tmedlğinden pazarlıkla fhaleb~r gi)IJ 
ll - MUfrcdat \"O e\·ııa.fmı gö:ıterlr listeleri rf"ı;ıf". 

tetkik ~dilebilir. i?ılJIC ~-
III - İsteklilerin pazarlık için 19/3/940 ~r ıcorııl 

r:uı.t II de % 'i,5 güvenme pnrıı.lıı.rllc birlikte ınCZ ~ 

., J_tt 
'Jandarma Genel Komutanlıl' ,., 

Alma Komisyonundan: oıll~~ııı 
caııcıı ııtj ·~ 

l - Bir takımına. nltl Jlm kıymet tnkdlr gun el- tııl 'JtJ'' 
tUklU palaskıı. t;ı.kımından örnek ve cvsa.rınıı ~~dır. 9" ~111· ı 
palı zart usullle 2'i/3/940 Ça.rııanba gUnU sıı.a ğtfld"' ~ıl' ııl'~ 

2 - Şartnamesi iki yUz kırk lmruş kıırf11~6o0 ııt ııe'~ 
bllecel( olan bu eksiltmeyo girmek istcycnlerl~ltıPl"rt01(JJJ$) 
şartnamede yazılı belgelen muhtevi teltll! :rne 
kuza kadar komlsyonıı. verml§ olmaları. 

JiJ'8 
gele 

Sarıyer Kaymakamlığı r1/ 
Müdürlüğünden: . cı· ~:~ııı 

ç\·:(llP p·...-...,_,; 
Snnyer knznsma U\l.ıl Wlyos (Kum köyU) ~utııı~,.rıt~!';

lık sokağında eski 30, yeni 3 ~ 0.11 ve ttnscyill• ifl"llıı; 11cııırı ıJI" .d 
cluklıı.rı ve tnpu fdnrl'.'slncc truızlm cdllmlV 0180 uıı btılıl ,,,cıt .J er 

1 ynC\"Z [A,Jtv- ,. (~193) metre murabbaı kablo kulUbesln n [stiJ'll :ı,rll' ~ 

Telgraf ''c Telefon Umum MUdUrlUğU nnra~;/ll/93!1 ~cııııı , 
görUldUğU İstanbul vilt\yetl idare heyetinin ~si dnıı;ııl t t"~.ttl11 

kararından nnla~ılarak Jstanbtıl umumi rnec Ul eden 'il ,;ııcı ~Y.",,/. 
tarih ve 12334 No.lt knrnrmn te,·!ikan tcşekl< t 11rtit·:,_,cıı t.;ı ~ 
tlmlılk kanununa göre yerinde yaptığı tctldl>tldJlll ıtl~ 
(220} lira kıymet takdir cdllmlşUr. 'l'ıı.rllıt fltınıan Jıllrl 111' ~ 
dctıe Sa.nyer Belediye ııubesl kapuma ıuıılıtll§ ~ı ,.11r ı,se 
hat almak veya sahiplerinin bir gi)na wrazıa 
tahriren bildirmek Uzere keyfiyet 110.n olunur. 


