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Gördes hevelAndan başka 
yere nakloıunacak 

Ankara, 18 ( Haıaıi) - Gördes heyelinı 
tasavvurun fevkinde bilyüktlir. Tamamiyle teh. 
like içinde bulunan ıehrin batka bir yere ulde. 

• 
dileceği haber alınnuıtır. '-.~ ~e ~A..\.) - İzmir fuarına İran • 

... -~ ha~ya hükumetlerinin -de işti. 
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usolini -Hitler· 
~iln Brenner' de iki 

1 Telegrato gazetesine göre harp uzun sürecek! 

t 

çuk saat görüştüler 
, da bir tebliğ neşreoildi 
'rnanya ile italya arasındaki müşterek 
0tram yakında ilin olunacakmış ... 

, .. Musolini 
"litakaıı 
~:l\SJM US 

~~ •raıında 
~~ , de Ye lt&L 
~ ~~enbiN! ,.u. 
S~tefkarı. 
~-.... 'lfilca uyan.. ~ a_;.: lcan harici. 
•'-"""-Is .. er- Vela 'in 1. 

l""'"e iken bu 
t • • hareketini 

\it '-. flcıi. ebnit ol. 
t d•fıa arttır. 

Jlus80lini • Hit'ler ve Kont Ciano bir arada 

Brenner, 18 (A.A.) - Hitle .. 
rin hususi treni tam saat 10 u 10 
geçe Brennere varmııtır. Gar Al
man ve İtalyan bay.raklariyle do. 
nattlmıştı. 

Faşist milis Uniforması giymiı 
olan Duçc, Kont Ciano ite bir. 
tikte Peronda bekliyordu. Aske. 
ri bir kıta ihtiram merasimi yap. 
ıruş ve muzika iki memleketin 

milli martlarını çalmııtır. Tren. 
den önce Führer inerek Duçenin 
elini aıkmıı, mütealaben Cianoı. 
yu aclimlamıştır. Führerin arkL 
sından hariciye nazın indi. 

Führer ve Duçe kıtayı teftit 
ettikten sonra hariciye nazırı ile 
birlikte Duçenin vagonuna geçe. 
rek derhal milzak-ereye baılamıt-
lardır. (Devamı S incide) 

talebelerd.en başka 
k a labalığı toplam'ışh r-

T ü 1r k n ve' n n n 
vaznvetn 

.Harbin vavılnıa
sına nıan"i oluvor 

Roma, 18 (A.A.) - Havas ajansı bildiri. 
yor: Ciano ailesinin gazetesi olan Telegrafo, 
harbin uzun süreceği tahmininde bulunmak. 

dır. Diğer taraftan muhariplerin müsUıhkem 
hatlara karıı bir taarruza geçmeleri u mubte. 
rnel olduğundan harp bir yıpratma harbi mahL 
yetini göstermekte ve her iki taraf bu variyete 
katlanmaya aynı derecede huırlanmq ve boyun 
eğmiı bulunuyorlar. 

ta~ . 
Fin • Sovyet aulhu ve Sovyetlet Bi~li~ıne 

kartı harbe girmek niyetinde olmıyan Türkıye. 
nin vaziyeti harbin yayılmaama mani olmakta. ....... , ..... 

lngiliz Hariciye Müsteşarının sözleri 
·--=-z - 1-1 2- -- - 1-2 zuı - •• -2 -

Türkiyeye bir tecavüz 
Millet Meclisi vuku bulursa 

Dun yaz devresi iç.lMüttefikler 
tımafarını b~Jlım 
An~ 18 (~ A) .-- BUy\ik 

Millet Meclisi bugün içtimalarına 
batlamış ve ilk celsesini Şemset. 
tin Günaltay'ın riyasetinde ak. 
detmittir. 

Celsenin açılmasını müteakıp 

milli koruiıma kanununun tatbiki. 
ne batlanmıt bulunduğunu bildi. 
ren Bqvekllet tezkereaile Aydın 
mebusu MUmtu Kaynak ve Zon. 
guldak meliuau Hüsamettin Okan 
ın vefat ettiklerini bildiren tezke. 
reler okunmuı ve hatıralarını ta. 
zizcn iki dakika ayakta ıüküt e. 
dilmittir. 

Erzincan ve havalisindeki zel. 
zele münasebetiyle Fransa ayan 
meclisinde cereyan eden müzake. 
reye ait zabıt gönderildiğine dair 
hariciye vekaleti tezkeresi ile 

(Devamı 5 incide) 

ellerinden gelen bütün 
yardımı yapacaklardır 

Innd.nı, ıs (oA.A.) - Rö~r: 1 enaleyh bu devlet ta.rafından 
Ava.m kamarasında muhua - TUrkiyeye bir tecavüz vuku bu" 

zakar mebus Cary, muharebe es- lursa, Türkiyeye ellerinden ge
nasında Finlandiyanm tecavüze len bütün yardım ve milzahere. 
kurban giden ikinci memleket ti yapacaklardır. Bu milzahere. 
oldu~u kaydederek Türkiye • tin 1ekli Uç htikQmet arasında 
nin tamamlığı tehdit edilir veya istişare mevzuu olmaktadır. 
Türkiyenin ko1118U bir memle • Bu istişareler bittabi iztizah· 
"ketin imdadına koşması lüzum· çının sualindeki ikinci kısma ta
lu olursa TUrkiyeye derhal aa - allOk eden huauaatı da nuan 
keri yardımda bulunulması için itibara almJlbr. 
Fransa ile tn~ltere araımda Mebus Cary, İngilterenin prk 
makul bir plan mevcut olup ol. kuvvetleri kumandanı ile cenu. 
madığmı sormuştur. bt Afrika bqvekili general 

Hariciye mUsteşan Bütler ce. Smuthı arasmda yaoılmalrta o • 
va.ben demiştir ki : lan aakeri müzakerelerde Tllrki. 

Büyük Britanya ve FraI18$ yenin de temail edilip edilmedi· 
TUrkiye ile iımalaclıklan karşı. ğini de eormuştur. BUtler fU ce
lıklı yardım muahedesinin birin- vahı vermiştir: 
ci maddesi mucibince şuna meC. Tilrklye . ile istipreler yapıl. 
bur bulunuyorlar ki, eğer Tür. mi§ ve bu istiareler Türkiye ile 
kiye bir Avrupa devleti tarafın.. idame o}unmaktadır. 
da.n barlJ sevkedilirse ve bina. 

Tatar esko'°nun Romen milletine hitabesi 

''Bugün dünden dalı~ 
az endişeliyiz .. ,, 

Bülr:ret, 11 (A.A.) - Baıvekil 
Tatareako, dün ak,ıam radyo ile 
memlekete hitaben söylediği bir 
nutukta demittir ki: 

Milletimiz, sulh iıtiyor. Sulh 
meaelesi bütiln düşüncelerin fev· 
kindedir. Hukukumuza riayet e" 
sası dahilinde ıulh istiyoruz. Za
manla kaybolmıyan haklara müs. 
tenit irademizle bütün esaret zin· 
cirlerini kırarak milli ittihadı 
vücuda getirdik. Bugün Romen 
toprağımıza sahip bulunuyoruz ve 
onun müdafaası · için en yüksek 
vazifemizi ifaya her an ah.ıırız. 
Basiretimiz semeresini vermiı
tir. Çünkü bUgiin dünden daha 
u endiıeliyiz ve karpmıaa çıkan 
gUçlUklerin büyük bir kıamını 

yenmiı bulunuyorU%. Bunu yat-

nız Kralın münevver ıevk ve ida. 
resi altında doıtluk bağlarımızı 

kuvvetlendirmeie ve Romanya -
nın beynelmilel sahadaki bütün 
vaziyetlerini . tanine çalqan hü· 
ktlmetin gayretlerine değil, aynı 
zamanda memleketin gösterdiği 
teaanilde ve yurtseverliğe ve bil
hassa istiklalimizi ve tamamiye. 
timizi tekeffül eden ordumuzun 
kuvvetine borc;luy\1%. 

Tatareako orduya verilen 30 
milyar leylik fevkallde tahaiaatm 
ifade ettiği emsalsiz gayret ma· 
naunı tebarüz ettirdikten aonra 
dabilt silktln hakkında ıu 18zleri 
aöylemiıtir: 

SUktln ve müaalemet ihtfyacı, 

hUktlnıetin biltün icraatında reh· 

(Dncımt s fldle) 
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Tehlikeli bir nokta 
Bir Belsrrat telgrafı §U haber

leri vermektedir: 
"Belgrat, 15 (A.A.) - Al

manyarun iktrsadi sahada Yu. 
goslavyaya karkşı ~rişmiş ol
duğu ve yerine getiremiveceğı 
taahhütler, Yugoslav :sanayiin.i 
çok müşkül bir vaziyete sok
maktadır. Almanyanm Yugos -
lavyaya Teşrinievvel ayından L 
tibaren 8 bin ton demir madem 
ve binlerce ton van işlenmiş de
mir vermesi tazım gelivordu 
Şimdiye kadar bu teslimatın hi~ 
biri vapılmamıı:ıtır. Şimdi öğre
nildiafoe P'Öre, Yugoslav ticaret 
nazırmm Berlindeki ikameti es
nasında yapmış olduğu mlidaha. 
le, ancak Almanya tarafından 
yekdiğerini ta.kip edecek üç 
dört aylık müddet zarfında beş 
bin ton demir teslimi vaadi ne. 
ticesini hasıl edebilmiştir.,, 

Bel~radın bildirdiği bu nokta
lar bir yandan hem bir harbin 
nasıl hudut gen!şletebileceğine 
hem de bir harbin b!r devlet 
bünyesinde neler husule f!etire. 
bilece~ine en ~zel bir misal 
teşkil etmektedir. 

Bir harbin nasıl hudut geniş. 
letebileceı?inl bu misal kendi 
kendine büyük delillere hacet 
göstermeksizin izah etmektedir. 
Vakıa bugün Yugoslavya Al -
manva ile dosttur. Bitarafhğa 
~rkı sıkıya bağlıdır. Yugoslav
ya ticaret nazın daha bir kaç 
gün evvel Berline S?ittl. Orada 
güzel gilzel sözler söyledi. Ga
zeteler bu dostluk sözlerini, sul
ha dair aldıktan vaitleri mem
nunivetle kavdettiler. YUJ?oslav
lar diğer Balkan memleketleri 
gibi sulh ve sükOn iı:inde yaşa. 
mavı blivUk bir gaye telakki et
mektecfüler. 

Almanya ile iktısadt mlinase
betlertnin tarzı biribirini tamam 
layırı mahiyettedir. Almanya 
muı-· '';olduğu bazı ham madde_ 
leri ve gıda maddelerini bura -
dan temin eder. Anlaşma şart
ları ve tabiatm bu kadar imkan
lanna ma7har olan sahalar pek 
azdır. Fakat ne vazık ki A!. 
manva Yu'!cslavyadan aldıkta -
rım. karşı lazrm gelen miktar
da sınat. van smat maddeyi ha.. 
zrrlavam:ımaktadır. Bunun n~ 
ticecıi ne blur? · · 

Bunun neticesi Alma."lyanm 
ya bazı maddelere karşılıksız O

larak sahin olması devam eder. 
Yalıut ta ticari münasebetler ke. 
silir. 

B0 1<.n"attan gelen tel!{l"af. yal. 
nız Yu~oslavyanm de~I. bütUn 
Balkanların maruz kaldı?b bir 
halin ifadesidir. Onun iı:in me~e
leyi valnız Yuv.oslavva ilzer!nde 

değil, Balkanlara şamil bir me
sele olarak tetkik etmek fayda. 
lt olur. Balkanlar karşılıkaız bir 
ticarete ne kadar devam edebi
lirler? O Balkanlar ki senelerden 
beri ticaretlerinin % 50-75 mik
tarile Alman ticaret bünyesine 
girmişlerdir. Bunla.rm karşılık 
sız olarak bu vazifeyi görmeleri 
mümkün değildir. Ham madde. 
lerini ve J?lda maddelerini daha 
mUsait eartlarla satın alan müt
tefiklere yüzlerini döndürdilkle
ri zaman vaziyet ne olacaktır? 
Haklı bir surette abluka Bal

canlara kadar ~elmiş olacaktır. 
Abluka hattını iktısadi tedbirler 
le parçala vamıyan bir Alma.nya 
bu hattı silah kuvvetile tahribet. 
meğe belki de mecbur olur. Ya
hut mal satanlar karşılıksız ti
careti artık devam ettirmekte 
fayda görmezler ve ticari me0-
f aatleri silah kuvvetile müdafaa 
için icap eden kuvvetlerle iş bir. 
!iği vaparlar. Almanya.nın aldı
;;na mukabil bir şey verememe
si zayıf olma.kla beraber harbi 
Balkanlara sirayet ettirebilecek 
unsurlardan birisidir. 

Almanya senelerdenberl de. 
niz a.~ın ticaretinin ve kapanan 
oazarlarmın yerini Balkanlarda 
açmava çalışmaktadır. 

Balkanlar Almanya ile olan 
ticari münasebetlerinde olanca 
vüsa tlerile bu hacim içine girdi
ler. Ticartlerini yüzde yüz mer
tebesine çıkarmak için bile 
calıştJlar. Fakat netice şu 
oldu: Balkanlar Alman ticare. 
tinde yüzde üı:ü aşamadı. Fakat 
Almanya Balkan ticaretinde 
vU.zde 50-75 miktarını buldu. 
Bunun yüzde yüz olması için 
hiç bir mani yoktu. Fa.kat Al
manvanm bütün iş kuvvetlerini 
seferber etmiş olması ham mad. 
deden mahrum bulunması ardı. 
na kadar açık olan Balkan pa
zarlarını tamamen fethetmesine 
imkln bırakmıyordu. Bu h~di. 
seter daha sulh senelerinde de
vam ediyordu. Harp başladık
tan sonra vazivet daha feci bir 
hal aldı. Bugü.İı netice meydan.. 
dadII". 

Ticaret hacminin yüz.de Uçü
nü bile işgal etmiyen bir saha
daki bf r memleketin yapacağı 
en küçük hacimdeki ihracatı bi
le temin edememek bir harbi 
uzun zaman devam ettirmek 
mecburiyetinde olan bir memle
kette iktISa.di bilnyenin nasıl bir 
manzara anetti~ini göstermek· 
tedir. Bunun icindir ki bu hali 
hem bir harp sebebi addediyo _ 
ruz: hem de b~r bitkinliğin ala
meti sayıyoruz. 

Sadri Ertem 

Prf. Haiide Edip dün 
ilk dersini verdi 

Universite edebiyat fakülte
since İngiliz edebiyatı profesör
lüğüne Eava.n Halide Edib'.n se
çilmi~ olduğunu evvelce yıızrnış. 
tık. Bu tavın kevfivetinin Ma
aarif Vekilliı{i tarafmdan da 
tasdik edildiği re'ctörlüğe bildi. 
rilmlş olduıhından Ba van HalidP 
Edio. dün ilk a"thş dersini ver· 
miştir ve bu dersi üniversıte 
hayatında kavda de~er b!r ha
dise teşkil etmi~tir. 

Acılış dersi irin evvelce üni. 
versitenin merkez binasındaki 
Hukıık Fakültesi dersanelerin 
den en büvü<{ü ayrılmıştı. Der<ı 
saat on yedide verilmek mukar. 
rerken çok er!cenden altı vüz kı · 
şilik koca dercsane dolmuş ve 
ders saatine do;;;ru koridcrları 
dolduran kalabalıktan profesö· 
rün bile klirsiisüne ı:recmesi ve 
siikön lritıde ders v:ı'11Tl"'!'!1 ~ilr. 
lesmic;tir. V:ız;,,eti !"Ören ve bu 
dersarıenin tahamm'ilünil dik. 
k'ıtc a'a.'l idare. açılış dersinin 
On:versite konferans salonund::ı 
verılmesinc karar verere'{ din 
leviciler orava dlvct edilmiFt 1r 
ve bununla der.,;n b:ıc-l:ı,.,,ası 2fl 
25 da'd!rn k9rlar "'C"i tmictir 
Şimdive kadar ver'len a~ılı .. 
ders1erinin en ka 'abalıüı bı• 
ders olmu"tu. Ta1r!.;.~ konferarı
salorıumı t'ıklım tık!tm do'dur -
mw:ıtu. Ü"'liversitenin mı 1htelıf 
fakülte'crlnden profesör1er ve 
do"entler de kiirsüniin ön tara· 
fma d'>t'l'U ver alm• ... Jırdı . 

Saat 17 vi 20 ~e"e D1,·an nro 
fesör re':t··r C~:TliJ Eil~eJle bir 
lil:te <1."lona ,.,.ir.n:ş vp cıüre!di al 
kı.,ıarla k:ır€ılrn~fftrr. 

BaV811 Ua.Ude Edit> açış der 
sine kUçUk bir tcşekür mukad 
dime!'ile ve; 

- Muhterem rektör, profesör 
la.· muhterc.:n misafirler ve ta.. 

lebe arkadaşlar! hitabile başla.
m~ ve demiştir ki: 

- Şeksnnn dünya . cdebiya
tmdaki mevkimi anlatmaya 
başlamadan evvel, sire çok de -
rinden duyduğum bir hi.ssl, Oni. 
versitemize tekrar gelme'Ole sa
ik olanlar için duyduğum h!ssi 
de söylemekliğime müsaade bu
yurun. 

Medent millet, mutlaka Uni
versiteye sahip olan ve zamanla 
fikir sahasında ilerliyen millet
tir. 

Zamanla d!yonım. Zaman za_ 
maneden başka bir §eydir Za • 
manla yUrümek demek, insan
ları ebediyete do_ğnı ~ötüren da. 
imi kıymetleri bilmek deme!ctir. 

Orta devir liniversitesi bunu 
bilmedi. zamanla birlikte iter. 
ıevemedi. Modern üniversitemiz 
dünvanm en genç üniversitele -
rind~n biridir. Omuzuna aldığı 
yük ağırdır. Bu yükü muvaffa
'nvetle ba.~aracağma emL'1lm.,, 

Bavan profesör bundan sonra, 
:in:versitev1 insan1arm me:ara 
'rn:l:ır talebe kalaca~ bir mek. 
tep tıvsifile ca,p'and·rdıktan 
ı;onra burada e-en:;lerle birlik''e 
te!:rar kendire çalı~ak ~erefi. 
ni verenlere l;ırşı minnettarlık 
duvdu~unu söylemiş ve dersine 
'nıc:'aır.rtır. 

Inrsin mevzuu "Şekspirin 
dlinv dP.!:ıivatmda!d mevkii .. 
:di. D:r hırri!iz edcci,,atı ders i
,.;n .~:rhcziz güzel bir ba~?an -
....... *"' .... . .. . 

f::l!'::ı •ı:ar rom:ı.ıı:mın c2nlı iis 
'ubu rnh·cr:'te kilrsfü:i."m'e l:o 
"ll!'".,n bir dil olmu~t·ı. Sc -~ryj -
rin ı-nh~ma ve sandına ait e· 
s:ı.slİ h:ıt :cır bir sag,t on oakika 
r;iJr"n bu derct~ listadanc bir mu
vaffa 1<ıyctle çizil mi§ ti. 

Halide Edip, Şekspiri.n eser • 

1 

Orta tedrisatta 
tettiş ~er bıtll 

Bazı ortamektep ve lise 
müdürleri taltif olundu 

Orta tedrisat mtteııseaeıeı·ln. 
do tatbik edilen yeni dere rejl
minl '\'"C okulların umuml c;a _ 
Lışma durumlarını teftiş otmek 
llzere M1.1arif Vekilliği umum 
müfettf~leri şehrimizin bUtlln 
orta tedrisat mUesse~elerlni ge 
zerek yakından tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

Tetkikler neticesinde rnpor. 
larım tanzim ederek Maarif 
Vekilliğine vermiıjlerdir. Ra -
porların neticeleri dünden iti _ 
baren bUtlin okul dlrcklörltlk 
lerloe tebUğ edilmiştir. 3ala
tasaray ıısesi müdürü Behcet. 
Beşiktaş kız orta okulu direk. 
törU Mahi, Kadıköy 3 Uncu or. 
ta oku' direktörü Rıdvan Us -
tün başarı gösterdiklerinden 
birer takdirname 11e taltif e -
dil mişlerdlr. 

İstanbul kız lisesi direktörU 
Sabri, Cumhuriyet kız lisesi 
direktörü Cafer, İstanbul er • 
kek lisesi direktörü CelA.I Nu . 
rJ, Kabataş lisesi direktörü 
Nuri, Fatlh kız orta okulu di
rektörü Şefik, Yentkapı orta 
okul direktörü lbrablm vazife
lerinde muvaffakıyet yöster _ 
diklerinden kendilerine birer 
teşekkür mektubu gönderli • 
miştlr. 

Bundan başka diğer oku1 
direktörlerine ihtar, tekdir gl· 
bl cezalar gönderilmiş ve iki o
kul direktörUnUn direktörlük 
vazlfestne son verUmiştlr. 

İzmir Fuanna gönderi· 
len Sovyet mallan 

Sovyet Rusya tarafından tz
mlr Fuarına gönderilen teşhir 
eşyası lzmtre varmıştır. Sov _ 
yetler bu sene fuara her seae. 
den daha geniş mikyasta işti -
rake karar vermişlerdir. Bu -
nun lçln yakında tekrar muh . 
telif eşyalar gönderecekler va 
pavyonlarını genl§letecekler .-

... ' ol t 
dlr. 

Ahıap sinemalar 
Şehrin muhtelif semtlerin _ 

de bulunan ahşap sinema bt -
nalarının muayyen bir mühlet 
verildikten sonra k~rgire tah · 
vUlne karar verllmlştlr. Bu hu 
susta yeni belediye zabıtası 
tallmatnamesfne blr madde ko. 
nacaktır. Badema ahşap sine. 
ma binaları tçin de açılma ruh 
satlyesl verllmlyecektir. 

Aksu tzmire İ§liyecek 
Denlzyolları İdaresi ihracat 

işleri artan lzmir hattı lçln, 
Kadeş vapuru kUçllk geldiğin
den Aksu vapurunu tahsis eL 
miştlr. 

Kadeş, Mersin hatt111da ca -
Iışacak, dahıı bUyUk olan Aksu 
da tzmlrln ihtiyacı azalıncaya 
kadar tstanbul • lzmir arasın· 
da işliyecetklr. _,... 
!erini Şekspire mal etmek iste. 
miyenlerle beraber değildi. Der
sin ve getirdiği deliller bu ka
naatini tesıse ki.fi geliyordu. 

Talebe Şekspiri öğrenirken a
sıl edebiyatı, asıl dehayı tanı -
mış, insanı insan eden hislerle 
':arşı karşıya j?'elmiş oluyordu. 

Dersi bütün hazır bulunanlar 
tarafından dikkat ve istifade ile 
iinledi. Yeni profesör yine al
'nşlar içinde kürsüden inerken 
verini re'ctör Cemil Bilse! ala
rak üniversitede ilk kadın pro
fesörün a~ılış ders:nden aldığı 
intıba1 ifade etti: 

- Bu int·b:u iki kelime tlP 
:raae edeıbil'rim. dedi: iftihar ve 
·ev!:Y'.,. Ehl'yc!.li kadının ilni . 
\'ersite kürs .. sUr.e kadar iler!e_ 
miş olmasmcian bir Türk olaral.t 
:ftihar duvuyorum, s3.lahiyetle 
verilmiş bir ders di:ılcmekten te 
:evinç... Fakültemiz kendisim 
~erbest bir ta.1tdir He bu vazife. 
ve intihan etmiş olmaktan me· 
3uttur. Bunu dersten evvelki gü
zel sözlerine karşı bir ~ilkran 
)}arak söylüyorum. 

• • • 
Eu il!t dersi ~o!-v!si!e H:ı1 h'!' 

/.li:ı şer<?-:ne Ta'·-ım be'caive 
ya~i.."!osunC::ı hu;ı.:.:i bir c;:a.v h:ı 
•1rla~1111Ft1. S'.lat y~d'd"n ıoc!(1.e 
·~adar da nrofe3ör!crle Parti re. 
isi ve vali muavitı1eri ve daha 
bazr davetliler de bu ziyafette 
bulundular. · 

Rıhtım hamallarının 
16 bin lirası 

Vekalet tarafından hama'fara 
tevzii ne müsaade edıldı 

MUnakale Vekaleti 937 senesi J naranın daha fazla olduğunu id. 
ni..<Uınmdanbe.ri rrhtım hamalla. dia ettikleri i~in iş adliyeye de 
rnun emlak b:uıkasmda biriken aksetmişti. 
16 bin liradan fazla araba his. Nihayet Vekaletin bu son ka-
sesinin kendilerine tevziini ka rarile bu dedikodulu iş halledil 
ra.rlaştırmıştır. miştir. Paralar noter huzurunda 

Malfun olduğu UT.ere eskiden hamallara tevzi edilecektir. Yal 
rıhtım hamalları vapurlardan ruz Vekaletten alakadarlara şi. 
çıkan yUkleri verlerine kadar fahen gelen bu karar henüz 
kendi aldıkları kamyonlarla ta· tahriren tebliğ edilmemiııtir. Bu.. 
şırlardı. Sonradan arabacılar ce. ~lerde beklenmektedir. Karar 
miyeti hamallara müracaat e· ~eUr gelmez hamallardan bir 
derek bu ~ibi eşyaları arabacı. heyet seçimi istenecek, bu he. 
1 arın taşımasını ve buna mu - vetle liman işletmesi umum mu. 
kabil de hamallara araba hisse. dlirlüğli temasa geçerek her ha.. 
si verilmesini teklif etmiş, bu malın paradan aJacaitc hisse 
teklifi de ha.mallar kabul et- miktan tesbit olunacaktır. A. 
mişti. lste arabacıların 937 se. raba h!sselerinin ayrılmafa baş 
nesindenberi hamallar için ayır- la.dığı tarihtenberi hAla calış _ 
dlkları bu hisseler 16 bin lira makta devam eden hamallar, iş.. 
kadar olmuş ve bir müddet ev. ten avrılmış veva sonradan işe 
vel de ha.mallar son buhranlı va- <tirmiş hamallardan daha çok 
ziyetleri ileri silrerek bu para.. hlase alacaklar; diğerleri çalı~ 
nm tevziini istemişlerdi. tıklan müddetlere göre hisse. 

Fakat liman işletmeleri u- iar olacaklardır. 
mum müdürlüğü Ba.nıkadaki bu Dlı!er taraftan hala ayrrlmak. 
..,aralan sermave yanarak a.me. ta olan araba hisselerinin bun_ 
1eler arasmda bir taavün sandı. dan sonra her 15 günde veya 
~ kurmak istediği için paranm her ayda bir defa muntazaman 
tevzii Vekaletin kararma kaL hamallara tevzii hakkında da 
m1stı. tedbirler almacaktır. 

Hatta ha.mallar bankadaki 

Modada'ki top
rak ç6kmesi 

Fen heyeti mühendisleri bu sabah 
mahall nde tetk1kler yapa·cak · '· : 

Modadaki beyelAn etrafında leri de maballlne giderek ince: 
dün Kadıköy belediye mUben- lemeler yapacaktır. Kayan ma 
dlsleri tetkikler yaparak ra • hal yol olduğundan burasının 
porlarını kaymakamlığa ver • yeni baştan toprakla dolduru. 
mişlerdil'. Bu rapora göre, iki lup tanzimi belediyeye dtlş • 
gUn evvelki heyelAn yeni bir 1 metkedlr. Ayrıca bu kısmın ö
şey değildir. Evvelce çatlayan nUne bir de sed yapılacaktır. 
yerlerin son yağan yağmurlar ı Orada bulunan bir kac e-.in 
yUzllnden şişip kaymasıdır. sakinleri daha evvelce evleri _ 
Ka.yı:ı.n yer 25 metre boyunda- nJ tahliye etmişlerdi. 
dır. Yeniden boşaltılmış ev yok. 

Bu sabah dokuzda belediye tur. Kayma hA.dlsesln1n devam 
merkez fen heyeti mühendis - etmiyeceğl anlaşılmaktadır. 

Halkevi s~or 
salonu 

Hazirana kadar 
tamamlanmı§ olacak 
EmlnönU Halkevi binasının 

yanında yeniden inşa edilmek_ 
te olan spor salonu ile konfe • 
rans salonu inşaatı tahsisatı · 
nın yetişmemesi yUzUnden ya
rıda kalmıştı. Belediye bUtçe. 
sinden yeniden verllen tahsJ _ 
satla bir hazirana kadar ta. 
mamlanacaktır. 

Ancak yeni kısmın asfalt 
cadde lle yanındaki Şeref sa
h.ağına nazaran lğrl bir vazı. 
yette oluşu ile Ust pencerelerin 
ufaklığı alA.kadarların nazarı 
liklcatinl çekmiş, bu hususta 
tetkikler yapılmıştır. Pence . 
relerin proje icabı olduğu, pro 
jenin sokağa tatbikatından 
:.>öyle bir fğrilik olduğu anla · 
şılmıştır. Bu l[;riliğin tashihi 
lmk~nı olmadığına göre de 
nşaat devam edecektir. 

---o----
T ::ıkdirname alan 
viliyet memurfo.rı 

VilA.yet maiyet memurların. 
dan Kemal AygUn ile Metin 
zelzele felO..ketıedelerine yapı
lan yardımda iyi hizmette bu· 
lundulclarrndan kendilerine 
vlH'ıyetçe birer takdirname ve. 
rilmiştlr. 

D::n ihr:-.ç edilen mallar 
Dan 250 bin tıralık ihraca• 

..,lmnı;ı, bilhassa ltalyaya 46 bin 
ira kıymetinde kirli paçavra. 

fasulye, halı, kuşyemi, Fran -
:ı'.lya tütün, Uacarlstıına ve tn. 
~iltereye tiftik va kendir sön. 
derilmlştlr. 

Holandalllarla t"ca
ret anlaşması 

Mümessillerimiz dün 
hareket ettiler 

Holandahlarla yapılacak yt> 
nt ticaret anlaşması için La 
Hey elçimiz memur edilmiştir. 
Bugünlerde La Heyde başlıya. 
cak müzakerelere iştirak için 
Ticaret Vekft.letlnden Dış Ti -
carct dairesi reis muavini Ce . 
mil Con, Merkez Bankasından 
tsmet Akkoyunlu dün akşam. 
ki ekspersle şehrimizden ay -
rılm ışlardır. 

Yirmi yıl evvelki V akıt ............................................... 
19 l'tlABT 1920 

Yeni bir dizanteri aşısı 
Parla, - Pro!esör (Ro) Japon bah 

. ıye doktorlarmdAn (Ka.bişma) nın 

Jlzruıterl mikrobuna karşı ycnl blı 

aşı ke;tettığlne dair olan tebliği tıp 

uncUmcnine vermiştir. Yapılan tec • 
rübelcrde &§td:ı.n be§ gUn sonra bas. 
taıığnl tamamen geçtiği görülmUştUr 

~ah ı Çarşaın ... 
19 1art ·ıo ~art f 

g Sefer ı u Sefer ı 
l\ıı~ııı lH "~"rn li4 
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19 MART 194-0 

•ııası O 

~~~Uı'ane~~·ıme~el~le~ d'kk"t Fransız ve lngilizlerin ıstanbul ve eğlen-
~ ~ ' u er cımmın 1 a e • • • ., 1 ce yerleri 
1eıı ~~.~.~rt bir mukaddimesi g ı z 1 ı s ı l a h a r ı ı:~:f:~r~;:.~~~:;:d=.s~~ 

. . .. ~··. .- •( . . . .. ' 

~f ~ ~i y vkaf Nazırı j cüme edilmit" olurdu. Yalnız o p • t 5QQ I" b t çal manlı ordusunda vazife görmek 
~r'İtiııi •zır, Kur'ımın tercüme arabi olmıyaeftğı ıçın arıs e a ora uvar ışıyor üzere bir aralık lstanbula gelme. 

'tıtıt\• Ytııi CıYap~ış ve 9 "Kur'an clmaz da Kur'anın ter. ye hazrr?anmış olan tarihin bu 
D k" li\raıı~~ dıya.net i~. cümesi olurdu. l meşhur generali, bu sözü; hiç 

!ııı 11 ~l·ırrı a bıı.stınl. Kendi füanında bile taklit ve •• ı •• şua l bu l ıı n d u t o rp ı• şüphe yçk, ki Is tan bulun bir ef. 
~ltfaitizı ızcJn h=ıhset: tanziri kabil olamamıı olan Kur'. 0 Um ' ıane lıaline gelen güzelliğini duy. 

llleıcıct~koddimesi, anın nazın ve üslubunu diğer bir d:.ığu için söylemişti. O güzelli. 

, İtİT\c Ctınd::n biri lisanda taklit veya tanzir e~k l • e d" z·l dı· ği gÖrenlcC' ise İ&tanbulun sihirli 
~çiıı, ta~akın.cıan te. elbette mümkün olamaz: Olam<l. tayga re er l n ş a m11nzaral<lriyle büyiilenmiıler.di. 
0'4ıltıı ı!ilj . taheserlcri. yınca da aynen tercüme edilemi. Nedim'in: 
ıı: lldı.ığ 11 ll'ı~e nakline yeceği gibi tanzir scc.-etiyle hiç j Almanlar ile müttefikler ara. senelik yakın bir maziye malik. Hurşid.i cihantab ile tartılsa 

~~ttı-itiııjııralıırcfa bir tercüme edilemez; çünkü tan;ı:İr sında harp henüz bütün hıziyl: tir. sezadır. 
~t~ llİıil'\ k (tercüme) eclilemedikten baıka ilmi hususi. Rus - Fin sulhunda b::t~lamış değildir. iki taraf da Cöring dört senelik planını ya. mısraı ile anlatmak istedi~i de 

'd hiirk llçınclığını ve yetinden tagyir ve tahrif de edil. F ,. n 'e r ne şimdilik kan dökrr:ekten çekin:. parken b.Iİlassa harp hazırlıkları. lstanbulun güzelliği değil midir? 
\~ıı"~ditiııj ç:. ll'lciılli tc(. miş, Kur'anda olmıyan şeyler yor .. Fakat zaman zaman Hitk; nı! biiyük bir ehemmiyet vermiş Ve bu güzellik, lstanbulu bir 
'~ r l·ıanı~oateren bu Kuı .. ana k~, lmış olur. ve Göring nutuklarında gizli si. ve H:ni faaliyetleri bu yola sürük. "zevk, sefa ve eğlence" yeri yap. 

' rıı ll'i\'l:etcmi. Gerçi Kur'anda manası bulun. 1 !ahlardan bahsediyorlar. Gizli si. }emişti. F.sl:i bir topçu zabiti iken mıştı. Evliy11 Çelebinin anlatmak. 
1 ( • ' "' mıyacak bir kelime yoktur; fakat kay b ett ,· er !ahlar kelimesi ne dereceye ka. iiniversite profesörlüğüne getiril. la bitiremediği "gezme yerleri'' 

'lıt~ttc\jll'ıc) • manası pek derin olan kelimeler dar bir hakikatin ifadesidir, bu. rr.iş olan General Beker bu işle b:('çok Avrupa müelliflerinin •• 
!ı 1 di:ı-or L• >'

0

1 lı\rif ile bulunduğu ~;':ıi bir kelime e•ca. nu zaman gösterecektir. rncş;ul oluyordu. ressamlarının eserleriyle de ha. 
• ıı;ı f d b' k 1 l Fransızca Parisuvar gaT.Ctesi k"k · B - b b ı.ı !ı 'bi • ın a ırço mana ann tc7.a ıum Almanların sık s:k tazeledik. Umumi harpte 42 lik batarya. ı attır. ogaz aştan aJa, c a. 

Ilı: t kcı· h d yazıyor: ı, lııalld aının nıanası ettiği ve bazı ifadelerin epsi e lcri bu gizli siliihlara kar§ı miit. !ara kumnnda etmiş elan General liç Kiğıthaneye kadar aahilleı-, 
C:ı İl a dcnr-' b' • ıahi holmak üzere müteaddit veç. Rus • Fin sulhun un sathi bir tefiklcrin hazırlıkları n::dir? Be iter Alma ntopları üzerinde bir yeryüzünün en mutena eğlence 
t adc et t.

1 ır ta. · mütakası bile Finlandiya için de. · to~ lllcktir ., hclcrin, ihtimallcl'İn iç~ım" et. Bunu, son gelen Fransız ı;aze. yenili:C vücuda ~ctirmeye baka. yerleri i<li. Devrınde, İn!lanlann 
'•·•' llalı.. · tiCil" ''erl:-r de çoktur ki bu11lar niz yoluyla harice açılan yolların cal•tır. bildikleri, zevk duyduklım h-~ 1. .. rnan.. o J - tel erinden öfrreniyoruz: ' ..... 
t '" ol ... arna ·ı ( k ı - ki bunlar en mühim mııhrcı-. ~ · 1 1 d 

1•
1
• ~r~h rt\ak için·. tc:sir \'e ten c tcva u ec er. 'I Parisuvar gazetesinde Meri Almanlar belki bir yeni Ilerta 1 eğ ence yapı ır r. 

" .. at 1 d' ·· ·ı ·· n lcrdir - tamaı:r:-:n Rusların haki. F k b"l R d &!]da. te, delalette. Şir.di in!lai a ü1unü rnn: u Bromberger Fransızların gizli ı;İ. in~a etme}'e muvaffak olacaklar. a at ı mem oman)'a an ge. 
~. taky~tnuında, hu: §Craİl altında Kur'llnı tercüme et. miycti altına girmi~ olc!uğunu l;thlarından şöyle bahsediyor: dır. Fakat bu topların tesiri sı. le-:ı e~lcnce yerleri mütehaa1111 
ı.~'ııi ıttc: kuvvette tim veya ederim diyenler yalan göst:rmeye kfıfidir. Fransada seferberlik yapılmış. fırdır. Ancak maneviyat üzerin. lstanbul için ne düşündü?.. Bu 

't -~ıJt İl~!ad'da, Üslfıbi söylemiş olmaz c!a ne olur? Liman Kalmaycc- tır. Fakat bu seferberlik y·alnız ele bir rol oymyabiliyorlar. kış günü filoryayı gezmi~, Tok. 
~ t }'c ll'ıUs ~· sanatta Doğrusu Kur'anı c;dden anla. Viborg Ruslara geçmi~tir. askeri bakımdan değildir. Aynı Bun<la11 maada Almanlar bir de aim bahçesine gitmiş ve her hal. 
,.:it ili.. ilvı olınak ik. mak, tetkik etmek isteyenler on•ı Hango Finlandiya körfezindeki zamanda Fransada ilmi seferber. yeni mermiden bahsediyorlar. Şa. de daha birçok yerleri dohı.şmıı. 

~llı)a!\ , usuliyle arabi yolundM ve yapı. olduğu gibi Botni körfezindeki lik de yapılmıştır. Bütün Franırz rapnel ;cklinde olan bu mermiler MiitehASsıs, bize .dostluk göster. 
dtt~ l'ıııt!a ~il' tercüme lıtn tefsirlerinden ımlaınayıı çalış. harekatı da kontrol edebilecek, alimleri, fen adamları yeni bir den birçok kurşunlar, bombalar miş olmıı.k için: 

ı \ ' tk,ik bitrarrı bir ter~ maları zaruridir. Kur'anın falım Fin sahil şehirlerine kıtalar sev. şeyler keşfetmeye çalışmaktadır. da~ıl::ca~; ve bunlar - derhal de. - İstanbul mül{ermnel bir eğ. 
'~ 11ııiatış o. tercümesinde ıöyle demiş diyerek kedebilecek. İsveç ticaretini teh. Bunların vazifeleri hürriyeti ko. ğil - muhtelif fasılalarla infilak lence yeridir? .. 

tcııs di nhkiı.m iıtinbatına, mesele müna. dit edecek ve hatta Almanyayı ruyacak olan silahları hazırhya. cdec~k:cr..:ir. Diyebil'«:. Hem bu yalan da o). 
'1• llcr kaşasma kalkıl}mamalıdır. h ·k b'l k · bilmektir. Bunlar im!;an dahilinde goru. mllz. Fakat doğruyu llftcak ıu L~ lleı ._ araamda f . 1 • te lı ·eye dü .. ürc ı ece vazıyet. 

\wııt; b• .11.adar çok o. Tercümeye alim mü eu ,. enn tedir. Hango bugün Ruslar tara. Çünkü hürriyetin müdafaası, len silahlardır. Fakat unutmama. cümle ile ifade edebilir: 
'"it L ltırı·ı ·· tevilı" deg-ihc cahil mütercimle. ·1 · d ··d f 1 aktır J ' ı · 1 ·ı· F an ı tek · 1 t b ld h ' ' · • 0 lence ~ ı. q,, otckinJe fından bir bahri üs vaziuetine so. ı mın e mıı a aası o aı; · · ı:Jır <ı ngı ız ve r s z nıs.. - ı an u a ıç "'r "'" 
'ti.. "'Ilı' n rı"n reyı· ve tevili, hatası, noksanı J Ç ı k ~ ~·ı liıan~Yetlcr var. kulmaktadır. 500 Laboratuvar a ı~ıyor yenl:ri de boş durmamışlar, mu. yeri yo hır. 

1 ıtf 11~1 ı hususiyeti kınrşmı~tır. Bazılarını da duyu. Şimalde balıkçılar yarım ada. Harbin taşından, yani altı ay. }·:>bil s:lahlar hazırlamışlardır. Bugünkü İstanbul yiiz, iki yÜZ 
ıııı"ı.ı a Ve yoruz ki Kur"an tercümesi de. sının iki mühim noktası Ruslarda danberi Fransada beş yüz labo. Ölüm Şuaı? Torpil Tayyareler? s~ne geri bir ~ehirdir. Bunu ka. 
~ . Ve f... ~ntı~I\ mekle ı"ktı"f .. etmiyor da "Türkre · b' ''d f b ı· · Ş h' · · d h \ ~ı· '""rıı 1 .. ~ olduğu için şimal buz denizi ve ratuvar, yenı ır mu a aa veya Hugünkii harp acaba romancı ul etme ıyız. e ır ıçın e er a. 

tb~ '>et1' •• eıer c. Kur'an" d-,ncye kııdnr varıyor! ·1·h b l k · · 1 · · h k'k d b · bıı _.ı• "llA .., k ~ p t a k t ı·· R 1 taarruz sı a ı u ma ırın CYece J ili V crn 'in hayal erını a ı at ım unu ıs t cuıyor. 
\ l-"''İ k"b' ... u ıdnıiş 1 d k" e s monun on ro u ll!I arın e. :ı .. 
~kaıL."' ıl<.lır; faknt Şunu da unutmama ı r d ı, !indedir. Bu şekilde Ruslar ay. gündüz çalışmaktadır. Bu labora. yapacak mı? Uçan torpiller, müs. Nevyork radyosunda müsved. 

I)~ ua y~L Kur'an nnlaşılmaz bir kitnp e. 'k l d · • tuvarlar son seneler zarfında tahkem mevkilerı' muhafaza ede. desiz yarım sut söz ıöyliyc~ek ı..." "~ h· "'llUt yalnız 1 m zaman nı e ma cnlerı iızerın. 
i,;"l:i t~.,,ıtap edeıı v ğiJdir. bunları ımlıyanların an"-- de de hakimiyet kazanmış olu Fransız maıarif vekaleti tarafın. cek, uçıın tayyareler, işleyen mc. Amcrikalılan hayttttcn küçük 

~i L "ilİ k r. mıyanhr11 beyan etmesini de ,.a. • dan hazırl<1.nmıs idi. Bu teşkilat törler esrarengiz bir ölüm ~uar. dillerini yutturacak hale getiren 
1~~1 rı11tı L 1Yıneti ve B b "f . yorlar. Filhakika nikel madenle. • 

t "t ıt}'j oı.ııu zife kılmı~tır. u ~yan va·.r;ı eıı ri Finlerin elindedir. Fakat bu şimdi "tlmi araştırmalar milli nın tesiriyle duracak mı? meşhur Said Çelebi, geçen acne 
l .. ~ tcrcü~nnl ~anlı tebliğ ve tehir vazife$ini te~l<!l madenlerin muhakkak Rus r merkezi" namını almıştır. Sulh · Filhakika ilim ve bilhassa tel. gördüğü Niyagara ıclalesinden 

1'ı ı.'oliild::• ~ e crınde f . l ı. 
"'ll. ~ıru d' eder. Ben de bir te •ır ve mca manları vasıtasiyle ihracı müm. zamanında da çalışan bu labora. s!z <lev achmlariyle ilerleyor ve bahsederken: 
t >.ıllı nn ır. tarzında bu eseri yazmııyıı. çalış. r r l . la ! ~ di\lı .. ctrn<'k ter. 

1 
b. ki.lndür. tuvarlar harp halinde aa ıyet en. eski hayaller her gün hakikate - Bu harikula~ yer anlAtı • 

~ " kol tım. ümit e~crim ki yan :~ ı~· E\•velce Rus hududuna 400 ki. ni birkaç misli arttırr.ıı~lar ve bu yaklaşıyor. maz. Ne §air, ne muhaıTİr tıı.avir 
lıL lİ;-ı b ay gelir. ~sn• yazmamı .. ımdır·, faklll ek. be . 
l"' Uta ..... .. " lc-metrcde bulunan Finlandiyanın gayretlerini daha esaslı hedeflere Pilotsuz tayyare, yani telı:;izlc edemez .. diyordu. Se bi basıt: 

' °"'''t ara ... r,, Sb•n. da fu. .. ·, ... ı· roktur. Bı"r kelimede bir ve)a ki . ı . r ı ''"" ., b ~ merkezi Hclsinki bundan sonra doğru çevi.rmi~lerdir. idare olunan tayyare artık eski. Niyagllra şdaleıi zev e ı~ enmıı. 
~ t.~) ~on(1~tı ~:ü~ıt~ iki mC\nllyı anlat~ildimse duy. iki taraftan Sovyctlerle çevril. llitler b:r vandan t<"hclitler sa. miş bir hakikattir. Böyle bir tay. Bi7. ise, lstanbulu scnder ve ae. 

1r ı "'Ut) d' duğum veya <!uymadığım bir ta. · b 1 k ç·· k"' H vurmakta, di~er tarafta Göring ''arcnin bomb:ılarla dolu olduğu nclcrce zevksizlikle öldürmüşüz. 
~ı... ıtıt~ .

11 
ıyc bi. k 1 d 1 t 1 •dan kııl mış u unaca tşr. un u ango, . J 

.~·•tere" e nilsıl a· ·ı..-n mana ar a ana 1 m.. d • Hclsinkiye altmış. Viborg ise yü7 yüz tonluk tanklar imal etmelerı hııldc bir sehri bombardımana Bu noktadan Romanynlı e~l~nce 
ı. '~ tc)t d e a mı .. tır. Okuyanlarc'an rica e e. ıı· k'l ı k • ı' .-1'n Krup mu" essesesini zorlamak. "Clmı·ş olma.sı da ihtimal dahilin. ' ' erleri mütchassuınrn fikri fay. 

t."11,• i'lta d' avasını te. " ki dan e ı ı ometre uzak ı taoır. " b J 

'ilt ''~ ıy riın ki Kur'nnı ya7.dı anm B · ı tadır. Bunlara mukabil Fraıı.sa da d~dir. Du sahada Fransız ilmi, dalı olac•ıktır. Yeni imar planı, ltı.. old .. ~ Ot ki:) . 
1 

, , 
1 

,, u ~ekilde Finlandiya hman a. , 
1 ı., ~-, "C:\J • c çmeye t;a.ml\aın ar. .. rından tamamen malınım bırakıl. se3sİz sessi:r. gizli silfıhlarını ha. Alman ilminin si.irprizini bekle. geçmiş asırlıı.rda tabiatın stan. 

'' L iıı olabı' ıç.i:ldir ki Bunun içindir ki Kur'an mutt~- d - 'b· · { zırlamaktadır. }'ecek vazı'yette deüildir. bula lbah .. ettig~ i •erefi gölgede bı. ~~ t tcrcı.ı.. l_rıııitir, E. . .. d mı ıgı gı ı kalbi de ikı tara tan sı. . .. " .. 
1 ~".'il·~) I ltlcaı , . cimi, tercümesıne tercume e k: kıştırılmıs. bulunmaktadır. Şunu da kaydetmek lazımdır rakl\cak bir bedii zevk miyarı o -

~ı tıı ? Yolc ıçın de 1 yor ve bunun içindir ı, Frannz icadı Mıknatıslı ( TlM·,.·~· t; ;,.,.;,,,. ı malıdır. N lY AZl AHMET 
it ~1l'ttı .. tur, lakin (crfde b',. kelamın mann. Zengin Kareli Mayinler 
·~~ ~ b~ ı·~b. 1 1 .. kb' 1 kt ~i. h tt <>lrrıll ~ rg ır e. sını her veçhe ile aynen değil < .e Fakat Finlandiyayı memleketin Bıu:un artı ır sır 0 ma an 

\ lı .ı.~ı.ık· Y~p aynı biru: no\<Snniyle hasılınn göre ı. en güzel ve zengin bir mıntakası ~ıktığı için söyliyet-iliriz, Alman 
\ >aı~ );:\i h~,~aır bir su. fnde etme.) dive tarif ettiği ( me. olan Kareliden ayıran yeni hudut propa~andasının gizli bir ı:ilah di. 

'1. ~/t leıı-c:~ olurıa o iıl) i ihtiyar el1iyor. daha büyük bir felaket teşkil et. ye üzerinde durduğu mıknatıslı 
\~ti!'• ol urne, tcrcü. Kur'an, şüphesiz. b11~ka kitnp. mektedir. Filandiyalılar Kareli mayinler bu harpten çok daha ev. 
~tııı >c !tı.ah~t-. Çünlcü lnra bcn:ıemez; fokat bu tercüme, mıntakasının elden gitmek ihti. vel malum olan bir Fransız ica. 

lı\ '~ ~rıı.ı11ııyctiıı.de o. tanz ".·, tevil, tefsir bahislerinin malini düşünürlerken hiç değilse dıdır. 
' ~ 'dtıı ~tdeı ~rırı, rnu. lntinceden, yunancadan, İngilizce Viborg ve ötesinin kendilerine Fransız mühimmat depolarına 

~~i, ~tlc:~~n, vazife. veya fransı7cRdan yanıl11er:I< ter. kalacağını tasavvur etmekte idi. uzun senelerden beri bu silahlar 

1
• bir ııa,,li\rd: ~ehyle. cümelcrdc hntırlanac:ıl< noktaları tcr. stok edilmiştir. 

\ı; hij:1'ı.ıkavc;' onun var. Bunu ol<urkcn anlamış olu. Yeni hudut ile Finlandiyalılar Fransızlar bunları kullanmak 
' ı ~ !(tn" e veya ikamet~ elverişli olan toprakları. ihtiyacını duymadılar, çünkü de. 
''~ lıttb,.~rı~c llneak yoru7. nın altıda birini kaybetmiş olu. nizler daima Fransız • İngiliz do. 

~\~ti li,:n~r, Eir otobüsle otomobil yorlar. Bu zengin mıntakada altı nanmalarının hakimiyeti altında 
~ ~li "akid ~ olurllll yüz bin Finlandiyalı oturmakta idi. 
'\' tıı h~~ ckı en ha. çarpıştı idi. Bu tabakada Finlandiya nü. İngiliz bahriyelilerinin Al. 
, .. ~İtlıbteııif l verirlccn Kabnt:ıştan gelen 1 nrı l nu • (usunun altıda birine müsııvidir. man mıknatıslı mayinlerini tetkik 
\.~ 1,\ "\ltıı ·tt?lıırdıı i. maralı otobüs J:eşa<liyc cRd • Mesele Enso'dn Finlandiyanın ettikten sonra ge:nileri daima c_e. 

"lııı,ı~l 11; llcle edilir. desinde l\lehmc<llıı idarcsiıı · en büyük kağıt fabrikası vardı. reyana malik olan bakır bir kablC' 

1 ddii~ ~ ~t~ti kay. dcld 1 i:i iO numarrı 1ı otomobil. Diğer fabrikalar da şurada bura. ile sararak rr.iknatısh mayinleri 
l~ ıı~11;dchilir u: neti le çarpışmıştır. Otomobiltlc hı_ı- da dağılmış vaziyetteydiler. tesirsiz kıldıklarını evvelce kay. 
• "!~ liı-ı 1111, h. o1esela lunnn Muzaffer lsmlnılc hır !şin daha fenası yeni Rus hudu. dctmiştik. 
r~~~. İit'oşlarıacağı karlın bnşrndan ve yilzlln<len du Finlandiyalılara elektrik kuv. Bundan maada Fransız ve 1n. 
~ 1t 1 ıı;cce·· yaralanmış, lednvi nltma alııı. ·1· b h · · t k ·s 

'

tt L· lıl• C) llt, tı nok. k l t vetini temin eden Dimatra c:elfıle. gı ız a rıycsıne mensup c nı • 
'llLll"'- }( , mıştır. Şoför ya ·a nnıııış ır. .., . 1 k 
~ıı " ur arıın sinin dört kilometre yakınından yenler miknatıslı mayın ere ar. 

\ ~~ le trı~ l'na11rife ve d' c:ı daha müessir müdafaa tertiba. 
\ ':...· lıtcaılik Bir sazende denize geçmekte ır. ıı 

~-ıj <tıı1 ~·1•siııc1 ilini<. du"' ştu·· Bunlardan maada Finlandiya. tı bulmuşlardır. 
~"' ~~:11\ e}ı en nıandn lıların otuz dördücü Rus fırkası. llarbin başındanberi Fransız 

(ıı dtıt. 1-t ~ll!İyyeti Kliçiil•pazarda oturan sazen· nı mahvetmiş oldl!kları Sartavla tankları da Alman tanklarına fa. 
~)ı~!~aie":.1Kur'. de Hasan enelki gece kliprU - mıntakası da galiplerin eline geç. ik olduklarını isbat etmişlerdir. 
,,, """ oı h de yanurd:rn çıknrken ı;5zle • Al kl d' b kl k ~tl 1t-; • aun •· mektedir. man tan arı ye ı uc;u u 

~ tıı ~ıra v rlnln ~örmemesi yUzUndcn de. 1 ltı 1 "c b'ı ~ra. k 1 Fakat hudut heniiı kat'i suret toplara bile mukavemet etıerre. 
t.:ı 1!.'l:nt nlze dUşmUşsc de urtarı ıııış· 

~~~ıı ~ ~ı·... rnnnn te belli ol:nuş değildir. Daha al:le1 mcktetlirler. İşte bunun için yüz 
~~ ~.llitıltl~g hiı:- ıu. lır. ~ birçok ihtimaller gelmektedir ton ağırlığında kara dridnotları 
~~ , • l\ur• ır Ve hun. Mesela Ruslar Salla mıntakasın. inşa ettirmek ihtiyacını duyuyor. 
•~d .. •ı.ı r· an arab·a· iki otomobil çarpıı:.. tı ~ .... lırk ı ır, "f da huduttan 150 kilometre içeri. !ar. 

\ ~ı~, Ç\iıı1tJtdir deni. Galatacla ~alr Ziya radıl<' de Markaejaveri'ye girmişlerdir. Mermilerini Beş Yüz Kilometre 
~h· 1 

l'oltt l:t\ananın· sinden inen Ahmcdin ldaresln· Rusların burad:ı kalarak Kantala. Atım Toplrr 
ıı.t ı tıl Ur, deki 2298 numaralı otomobil d ·ı · h ı k ~ .._ ~ .. kayı Kamijarviye bağlıyacak olan Almanya a ı mı azır anma anca 
tıl '%.. ··a~- ile Kulediblnclcn gelen Yase • · b 1 B ~ .. <l~dil:....· ... ın di. clemiryolunu insa etmcvi dü<:iin<'. 1937 ı;enesınde a§ amı~tır. u 

' ··•ı fin idares·ındckl 1088 numara- ~ J Y 1 k , Y•Prnak bı'leceklerı· endi"'c verici bir ihti. va1iyete göre Almanyanın ilim '\l't lı otomobil çarpışrnışlarclır. 1 • :1 

an ''ter. kisi de hı:ı.surn. uğramıştır.. maldir. &eferberliği mahsulleri ancak iki 

Görüp düşündükçe 
~~~--------------------------~------

8 ilme e e günleri 
,\ n!l'dkalı ıııii-,tc";-a r, ml'rl.r.z ınC'ı·kr.z ılola';'mn~a haı:lıyalı 

IH'ı i, diiıı~:ı, sır kıııııkıınıa-,ım~ diinılii. il erke~ meral.ta \ 'O yl
ııc hc•ı·kt'" hu lllCl'l.lkın kııııu:ı-,11(• J,n r:ınıırak, ke~iflcı· pc~lnd.e. 

]\imi: 
- An·ııpn ne olacnk'! 
cliyoı·. l\lmi: 
- .ı\\'rıııllı hir düniiııı noktn..,ındndır! 
J.:.nrctlıulc hıılıınnp>r. l\.lml ık: 
- .\\ rııpa kiiktC'n <1c;:,ic:<'c-l'l.! 
)1 iikmiiııii nl'iyor, 
"\'el...", hi<: ':'iiİllıe ~ok, J,l ,.:iiııiin hıu•ışı l~n,ndsllllr. ~el"· 

)·orktnrı kalkarak, hıı ı.orkııln ~iııılt•nlt•.' cııgın • tlenlzlerı •.!· 
ınn..,ı cl11 iıı .... a nlık u~rıı ıulıı knt la ıı ılıııı':' hır feclıı knl'lık ~hl du· 
-.iiniilt'hilir. Fal .. at hana. kıtlır~n. zaııınıı-,11. iiınidc <lii~iiyor, ycr
~iz hc,·cslC're knpılıym·uz. 

:\' rııpa ne olac·nk"! Sorgıı..,u, zihinleri _yormakta lıakhdır . 
Çiinkii hııı;iinkii harbin ~·C'r)'Ü7.İİ 11,'İn ne hiiyiik hlr nııı"-lbct ol. 
clııj:.111111 t .... pnnya hnralH•lcrilc J•'iııtılnıli~-:ıııın ııwznr olmuş fC· 
tılrh•rimlc ~iiı·diik. Az~m ihtkrıı.lnm ~eııı 'urulnıa7., ınllletler 
lılrtnkıın C'C':r.hell nıl:rnıların C'linıh•ıı kıırtnrılnıa:rr-.n, ,\ynıpa-
11111 ıtl:u·ağ.ı .... on ';'(•!.il ti <', nilınl<'t .o h:ıl'nhC'lPrılcn ha7kl\ bir ı:~y 
olııııynı·ak. nil' lıa';'kn "\'<'b.", be':' yıl C\'\'Cl lliiyl<' hir A\'rupR 
ho~nzln';'masıııııı ülkC'l<'re \'C'r<'C'<'r;ı ınnnznra~· r tcshltc çalı;;. 
llll"tı. 

• n<'niııı nnlıyıımaclıi!;ıııt nol;:ta. ı;ou "diiııiim" ~iizilc anlntıl-
ııınk ı..,t<•ııilı•ıı ı:cl<lir. Xe cltiııiimii': ıh rııpn n<'ı·Nlc ıı nereye 
ıliiıı<'ı·ek '! Xki rı tİiiııcı•ck '? \"o hıı ıliirıii":iin clf'~C'ri n o olacak'.' 
,\, nıpıuln 1-.İnhn nınhtnı: <lnlAlC't hnkkıncln hcrkC's hlrle'.:'mlş 
ınhliı· ,\nıeı·ik.a da hn Jılrlcşenl<'rle bcrnher miılir'! HnZTclthı 
.. on me-,n,iı bu mc,eleclt• hedefi gü teren hlı· nydırıhk •nyılabl· 
lir mi'.' 

Ekı-r cliiııfı,, hakka tlor:nı hir ~ nkln~nın -;;ekliııcle t.ccPllJ <'. 
ılN'l'l-~<', h11 nn İıcrı~c"i n sc,·I nCl'C'~i nl şimıll,lf'n ~öyllyehllirb;. 
\·ok, <'f:.cr hu ıliinİİ':' siiziiniin 11iifıı:t. 1lcj'.;lı;m1csi, lktlclarm falan 
ık\ lettcn fil!i.n ıle\ Jr.t~ ~c>ı:i':'l J,!ihi hir mAnnsı \'tll's~. 11fuklar 
hiishiitiin kllrnı·nı·nk. !.an ~ii\ılcyl . iirfıkllyN·<'k clf'mcktlr TC' 

tn llnlık, hiç hlr zauıa:ı bu J,nclnr hiiriik bir tf'lıiike He kıu~ı
IL\l\IB SUHA GEZGİN 
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Hint mezarı filmini • • 
çevıren 

güzel 
anın en 

kadını öldü 
8,~'ll~_:~bltY~ Gazetecisinin 

c::J~~w<Al SEY~HATI... _ 

i\fe.~hur sinema yıldı.ı.ı V<} dan
söz La J ana bir ka.ç gün e\-VCl 
Berlindc bir ha.....ıaDedc griptim 
ölmüştür. 

tir. fürk metre uzunluk ve on 
metre gcniııliğindeki muazz.ı.m 
bina. içind açıln.cak olan bu 
mutfnkta. her J:!"Ün on dört ka • 
zan kaynayacak ve on dört bin 
litro hacmi istiabis.inde olruı bu 
kazanlarda pişecek yemekler • 
den her gün otuz bin porsiyon 
d:ığrt.tlncaktır. 

-20 -
"A'\Tllpanın en gü.ze1 kadını" 

ismini taşıyan bu emsalsiz kn. 
dm n.slen .Avusturyalı idi. Dün
yanın bütün sahneleri ve mür.ik 
hollerinde görünmüş olaıı 1.. .. 'l. 

Jana sL-ıenıa:ya karşı da büyük 
bir sevgi duyduğundan bir <:<>k 
fihnlcrdc baş rolü üa ctıni~ti. 

Körler ve dilsizler 
mektebini ziyaret . Art.ık ebediyete karışan Av • 

rupanm bu en giizcl kadmı bil· 
hassa. Hint mezarı filnıile bü
yü~ bir şöhret ka7.alıuuşlt •• 

Pra.n.sız gazetesinin yn.zdığına 
~re Almanlar bu muazzam 
mutfaklnrı ile iftib,tr ctmeh'i.e 
imişler ve guzctelcr bu tcsisa.tın 
yalnız ç-0rba için değil, balık ve - Dıılıa isterim... demelmıiş. 

Hatta bir Fransız bu kaidevi 
bilmediğinden bir yerde çay ·j. 
l;e?'kcn mlitcmadiycn ka.~ığnu 
tabw!m ir;ine koyduğundan mr 
sahibi do hanl harıl çay doldur
maktaymış. Zavallı herif işin 
aslmı hilmccliğinden durmadan 
içer.mi~. Nihayet boğn.zma çıka.-
1'8.k: 

- Aman efendim, artık clvC".. 
rir, İçecek tnhammillüm kalma
clı. 

Deyince ev sahibi §aŞarnk: 
- Niçin deminclenberi kaşığı 

fincana koymadınız ... demiş. Bu 
suretle Fransızla. istihza etmiş_ 

Londranm mutfa.klan malı
um suretinde, yani evlerin ö
nünde çcltilmc parmaklık. 
!arın i~inde bir çnkur içindedir. 
Çu.kunm içine l."irilmeden mut.
fak olduğu anla.sılmaz. Odun 
hiç kulla.nılıruız. Adi kömür de 
pek azdır. :Madenkömürü yn.k
hklnrmdan ve kömürün dumanı 
pek fazla is bıraktığından havn
yı bozma.ktndır. Ağaçlara da 
tesir etmektedir. Fa.kat bu ha
vanm insana dokunmadığını ev
velce oturduğum mahallede ta~ 
nıştrğnn dokM'lar söylemişler -
di. 

Timarhanclar 
'fimarhn.nelerin bazısı şifa e

vi dencook derecede mükemmel
rlir. Büyüklere mahsus timarhar 
ııcyc öyle Jaliba.lice girlimek 
mümkün değildir. Fa.kat halk 
tima.rhnnclerlDi me:rmufan vn_ 
"'ta.sile gezip görmek mümkü~ 
clilr...B.ir kaçma bir ka~ defa ba
z.ı n.hbapl giderek gömük. Pek 
rılgm delilerin kolları birer o
tlUDa. takılı yelekle gerilir. Bun.
.arm kmıılmrullarma imk8.n br. 
rakılmaz. 

ÇilnkU söyledikleri sözlere 
b:ıkılırsa edecekleri işler, neuzu.. 
bilLitaaıa hayal ve hatıra gelin
ce insanm yüreği titrer. Bu de
lilere zeITC kadar eza ve ee.l!& ~ 
ıli.Imez. Dalına hn.klnrmcla. hür. 
met ve ria)"et cdı1ir. 

Y em.elerıne ,içmelerine. ~ğlcn.. 
mcleıine ehemmiyet ven1ir. Hat 
ta tiyatro oynatarak tfutü hok
kabazlıklar yapmalarına da mü
saade vmlir. 

Aynca. her gün arıruı. 
ğuk sulwr dökülerek dimağla_ 

rmdalrl hanr ti azaltırlar. Son
ra önlerine tavla, dama ve §at -
ra.nc grbi oyun aletleri ko~ 
oynatırlar. Tuh:ı.f delilerin biri 
bir gün şöyle diyordu: 

- Amnn dostlar şimdi kay
bola.cağmı. Vlicudmnda.n eseı: 
lralmıya.ca.k. Bu adam, kendi vü .. 
cudunu yağdan ibaret samyor
au. Bazı de iler de tima.rhıuıe:
ye konm~ kendi evlerinde izaz 
edilirler. Bu gibilerin delilikle.
rina "merak., adı takılrr. Kimi 
mmka. kimi fnbrikacılık, kimi.. 
si balonculuk sevdasına duçar o. 
lup gece giindüz bunla:rı sayık -
lar. 

Heykel ve hatıra 'lncTa7n 
lngilterede tnştnn ve tunçtan 

dikili !C~r pek çoktnr. Bunla:
mı. her biri bir madd :ve yadi.. 
gb olamk konmu.<>tur. Büyücek 
(.meŞh.ur) kim.<Jelerin. mili:cssem 
re.simleri bunlardandır. BiiyUk 
meydanlara.konulur .. üz.erille ka.. 
sidclr~ kıtalar mersiyeler. ve ta
rihler :vazılır.. Lfiltln İngiliıle -
rin ant.ika merakı ve namünişa.n 
bxrakma. emclile bu g:üZel taş -
lamı ötesini berisini kırarlar. 
Ba.zan 117.eriue :VRZI yazarlar.· O
nun için hususi bekc;iler, daima 
buralarda do1a..c:Ir1ar. Ama gene 
lJa.iıı cıkamazlar. 

Bir bankayı ziyaret 
Londra mnknsmı görUp hak• 

kire tetkik edemedim. Ancak bil: 
gün liiçtlk ba.nkalarm birine 
gıı.tim, gördüm. l.'Uz kadar ka
tip ayakta durup mütemadiyen 
yazmaktadırlar. Nöbetle giren. 
lctln işlerini bir a.nda bitirmek
tcdirelr. 1sta.nbuld8.n bana da on 
bin Jrnruşluk bir pol~ gelmiş.. 
ti. Gittim. Arzettiğiinde bhisl 
elimden kaptığı gılri d\ıT&l'& a
s:dr bir ta.lmn evra.Jmı ftst:füıe-de
Up AM:l vo dönl\p: 

- Nn..cııl para istersin?. di\·e 
sordu. Ben de: • 

- Altm isterim .. dedim. 
Hemen on bin kuruştn yU:r. ku. 

ruş kırıp altnıları elime verdi. 
Şaşırmışt:m1. Hayrnn hayran. 
00.karken: 

Ölüm henüz otuz bahar gör. 
mü~ olan bu lı:örpc ve güzel vii. 
cudu da amansız ~çcsinc nl
m?Ştır. 

Fransız gazetelerinin yazdık· 
farına. göre y:ıkmda. Berlinin bir 
mahallesinde Avrupanm en bü
yük mutfağı faaliyete geçeoo.k _ 

• U\' hayvanı iç.in de haıırlanclığı. 
nı ka.yde<liyorlarnuş. 

Her gün 1 t5 m rkez va.sıtasi. 
le yomck dağıtılncairı için kn. _ 
7.anlar sabahın sa.at ikisinde kay · 
ıı:ımağa. b~lıyormu~ .. 

Bu yeni teşebbüs sascsin<le 
her clin otuz bin Bcrlinli sıcak 
yemek yiyebilecektir. 

- Haydi, durmayın.. diye be. 
ni ko\·dula.r. Lakin bu iyiliğe gö. 
re beni dövseler memnun olur
dum. Zira poliçeyi götürün p:ırn 
istediğim, ucuz kırdırıp almaltlı. 
ğım pek 7.evkime gitmiıti.Bu ban 
kanın büyüklüğünü nnlnbna.k 
mümkün değil. 1çiııdc ihtiyat 
top, tüfek bile mevcuttur. Ma
i!aznsına inip seyrettim. Bü}iik 
bir mcydau, takını takım tan _ 
zim edilmiş gülleler gibi altın 
torbalar.. Onların mulıafa.za.sı 
dn nnca.k toptüfeklc miimkiin o • 
lacn,ı.ıı şilphesizdir. 

81 yaşında talii 
ten aktris 

• • gu-

- Acaba knç kese v::ır?. <liyc 
soronın. Memurlan: 

- Kırk kc.rc yüz blıı .. dedi.. 
Zn.nnettiğimc göre az söyledi. 
Bir kere de taaccUp etsin için o
lacak elime ufak bir Itağlt tor
bası verip: 

F rans.adan Holivuda 
tayyare ile gidiyor 

Bir lt:ı.ç biin sonra sivil tny _ 
ya.recilik h:ıyn:tında. yeni bir re
kor kırılmış ola.caktır. Yalnız bu 
konı kıracak olan bu sefer tay
ynreve binecek yolcudw·. Bu yol 
cu sı ya..~mda, ve eski tiyatro 
n.ktrislerlnden m~ur Emmn. 
Kal\"c'dir. - Şu ka!: dirhem gelir.. de _ 

~ince: 
- Yirmi ~tuz dirhem çe. ~a. ~~iı~1~~

1~ 
kc_::. =i:ı gördü'rün seksen men bütün Fransayı kendine 
b. '·---.1: d · bUsbü" .. bağlatmış \.'e ı;-erek ses gerekse ın ~"Wr.. eyıncc t.un gcnçlUc \'C ~lliği i o çeyrek 
~~Inl. kaldım. amr kadar 1'"'ra.n.43rz sahnesine 

Bu bankruln ya.zıp ~i?.en ve a. hükmettikten sonra zevale mah
Jıp ~rem beş yüzden fazla adam kUm otan her .... n._nik gı·bi se-
vardır. ""~ 

lngilte.rede yirmi otuz türlü nelerin kıırba.m obnu.s. bir 1'~-
ka.ime tedaTiil cbncktc ise de ye çekilmişti. . 
en muteber ve mnkbulü bu ban- l•'mru!t7. •• alın.esinin bu eski 
kanmlridir. Dört milyon §U ka- primadonna& artık tamamen u. 
dar kmwıluk kaime tedavili et. nutulm~ isnü anılmaz olmuş-
tirmektedir. Bedelleri mevcut tu. 

1 •• da. t ık. buhnn.ktadir Enınıa. Rnlvc geçenlerde .ı: ~is-
owp ıma erı:ı.x l • te :!':.:.oaı-;;..M;... ~ı..: ---= ... _,1. Jngilterenin en baş muhassc- _.ı..u ı.u.ı.u...~...... ~ u.Auı:ıo ""'J\...o 

natı bu bankaların inceliğidir. sen bir yaşuın rağmen simsiyah 
Körler me1ctebi ~ara Ye senelerin soldurama.. 

ln~ltercde bem ha.yretlerc dığı yanaldant ~ caı:ılı gözlere 
boğan hadiselerden biri de kör- malikti. 

ğe karar vernıiş ve ~u sebebi i .. 
!eri sürmüştür: 

- Benim ynşımda. olanların 
en süratli na.kil '\(l.Sıtafarmı ter
cı1ı etmeleri lazımdır. Çünkü ar
tık bekleyecek: ve kaybcd"'cek 
zama.nmuz kalm:ımıştlr. 

Emma I-\alve bir filmde eski 
ı;arkılan söyleyecektir. Sesi ve 
saçları lıila gençliğini hatrrla.t
nıa.kta. o!d~ömıdan Eımna eski 
şarkıları söylerken beyaz saçlı 
bir peruk takınağı. dü~mek .. 
tcdir. 

Emma. Kalvc muhakkak ki 
fcvknlidc gen~ ruhlu bir kadm. 
1',al..--at .ba ~lilt onun biitün alie 
sinde var. Çücık:ii Emma; bu me
sut ha.beri gs y:ı.5llldaki teyze.si
ne yetiştirince. asırlılc nıti~~r 
sevinçle yetinden sıçramış~ 

- .ı. "c kadar bahthıı.rsm ynıv
:rucuğunı, ben de Okyanusları 
uçan gemilerle aşmak isterdim. 

~mi.5tir. 

Bu haberi veren l<"ra.nsız J::'B.Ze _ 
teleri doksan s~ yaşındaki 
~vzeıim bila bayramlarda dans 
edip' §al"kI söyJemekt"' oldnğonu 
il t:e. ediyorlar. Ier (!Üıruhu oldu. Avrupada her Bir loknnt.ada kadın muhnnir 

şeye kolaylık ;'ouMiukla.rı gibi bu J\.olet ile bi:Flikte yemek yerken 
körleri. de cehilden kurtarmak 'Em.."?IA I\alxo bir Amerikalı ı;i- Aııasına bak kızını al derler .• 
ic;in büyük bir bin'.L tesis etmiş. ncnıncmm na.zarı dikkatini ccl- B_unlar da.teyzesine bak yeğeni
ler. Anadan doğmn. veya sonra- befmiş ve bu esld yıldızın bfraz nı aL dcdirtcceldCt'. 
dan kor o1a.nlar burada. okutul. olsun pürüzTenmemifi sesi sine • } 
maktadır. ·raıi:yet ve bazı zen- ınacıyı teshir odincc, derlıal Ho
ginler btı mekteplere paralar livut ile muh&bero b:ı,§lamış ve 
talısi.s ctınişlcrdir. Bir gün bu _ bir kaç gün içindu Emma Kalva 

yı gezmeğe "->ittim. Girdim, seksen bir yaşında. olduğu halde 
gördüm ki on dört ~mda kör. Holhnıdn. gıtm~k üzere :ıngajc 
Jer, önlerill kita la."'! almış oku. edilmiştir. 
yor. bazıları da yazr He meşgul Ennna. ilk defa olmak üzere 
oluyor. Adeta gôztü acTamliı.r gi- rnrmada. oymyacaktrr. Bımdan 
bi okuyup yazmaktadırlar. fc'Ykalade memnun olhn. eski ak-

( Daha ver) t.ris H<>liruda tayyare ile gitme-
~--------------------~-------

12.80: Pro&7tm1 ve mPmleket saa.t 
nyari, 12.35: Ajluıs '-e meteoroloji 
haberleri. 12.50: Mllzilc: Ço.lanıo.r: 
Re~t Erer. Cevdet J{ozant Okuyan: 
M.uzaf!er llluır, 13.11> MUzllt: He.Ik 
TUrkWeri, Aziz Şcl!St'S ,. Sa.n ne. 
CQD, 18.3Q/14.00: .MtlzJk: Hııfi.f :Mllzilt 
(;PL} 18.00: Proı:ı;nm. ve memleket 
saat ayan~ lS.05: Mllzllt:. Od3 mUzl
#l (Pl.) 18.40: Konupnıı 'Ç.1ttçinin 
saati). 18.fi:S: Serbest saat. 19.10: 
Mem.lııket ıa:ıat aran .. Ajan3 'e mete
oroloji haberleri. 19.30: lftWk:. Tel
!Alzado lsmnll Efendinin :ııntır:ııımı 

taziz için merhumun cscı:Jerinden 
mll:r:cltkcp pr0j11UD. Ankara radyosu 
kllme, ses ,.e aaz heyeti, tdare Eden: 
:M.cmıt Cemil. 20.l:S: Konuşma (lktı. 
sat ~ Hukuk saati), 20.30: MUzlk: 
Fasıl beyeU, 21.l:S: :Mtızlk: KOçill< 
orkeatra. 22.l:S .Memleket aa.at ayan, 
Ajan& haberleri, Ziraat, Elbam -
TııhvllAt. Kambiyo - Nukut Boz'l!U'• 
(Fiyat). 22.85: Mllzlk: Cıızband (Pi.} 
23.25/23.30: Yamıkl progrnm ve ka
panı§. 

20-3 .. 940 Çartaınba 
12,:10 Prognun. n memleket saat 

Qan. ttıa .Aj&u TII meteoroloji ha_ 
bm.eri. 12.150 Küzik: Jıılullt.ıeltt p.rlo. 
Jar (PL). J.3',39 - li lıltlzlk: Kllçtlk 
orkeatra. 18 ProgTain .,., mmaleket 
saat ~ lS~ MflJılk.. Qıilewler: Ve.. 
clbP, n .. nlt l"cnııtn. ~ l!'t~MI. 

19-3-940 Salı 

C~vdct QağJa. 1 - Okuyan: Rııdlte 

Erten. lııfnhmut Kanııdaa, Semahat 
özdenııes. 18,155 Serbeat ııa.aU 19,10 
memleket saat ııynn ve meteoroloji 
haberleri. 19,45 Mllzlk: Fasıl neyeU. 
20,30 Tem:ın: Mbbtnrm ktzr. Yazan: 
Orflnn Bnrçe. %1 Serbest &at. 21,ıo 

.Konuımın ('Ha!tahlt Poı:ı Jwtuau). 
21,30ı ll!ltdk: nJyu:ıe l:Umhur bandosu 
Şef:. lhsaJL h.~. 2U!>: lıfcmltket 
aaat ~ a,f lınberJeri; ziraat. 
esh:un, tnhvllAt, knmbi,fo, Ye nnkut 
bor.sa.sI. «ilo'.nt:). 22.35 Milzl.k! Caz_ 
band lPL). 23,25 _ 23,30 Yarmkl. prog 
ram va knpan~. 

Tiyatro ve sinemalar 
ŞBHtR Th'ATR08U • 
Tepebqı dram kı.mu: 

Alqam 20,:SO da 

hnı.~ ~" 
---0---

RALK Ol'ERET ı Cl!DIDI 

Bu nk§am O da. Zozo 
Dalmula YUNUS 
BEY DUTMAl!U~ 

Bt!yttk operet 8 perde 

"ALEMDAR Sineması 
1 - Şehvet Kurbanı 
2-MikiMava 

Sp o r - -
Kız.mektepleri arasında 

voleybol 
1U:: mektepleı'i bolcylxit Lik 

iıeyetiııileıı: 

~ ça.rşa.mro günü 
kız muallim mektebinde yapdn
eak voleybol maçları: 

Saha komiseri M. Saver. 

İst.anbul Kız lisesi - Kız mu .. 
allim M. saat 15ı hakem N. Yo
ran. K~u>dilli lisesi - tnönil lise 
si saat 15,30. hakem. N. Moran. 
Enmköy I~ - Cumhuriyet 
lisesi saat l6, h:ıkem N. foran. 

uaai6 - Demek 3"&1alaeak bir 
teı lıraJmodı ': 

U.-&t - Ylılmz •J"Ce>llılM111 .... 
ı!"rıUklert mek'ttll*nn tıomuıan kal· 
dl:. 

- lt&tysn lmrtkAttlrl! -

- Eh! .A%izlın M aloın00si -
niz? I~onstans ahvalinizi öğre ı
memi istedi ... Nasıl, oldu m~? 

- Hayır, bayır daha olnıa .. 
dr. 

Bo~en, artık kendini böyle ü_ 
zilntülerdcn vnrest:c addetmek. 
ten doğan bir iftiharla gillmeğo 
ba.3],adı. 
- Hcını ele çocuklarımzm bizim 
evde cıı.nları sıkılm.:ıdığnu sire 
e.öylcmek istiyordum. Çapknı· 
lnr kurt bibi yemek yediler. 
Şimdi sıçrayarak ba~ıyorlrır. 
Öyle @rültü yapıyorlar ki, ~1 
si7.in buna daima tabanmıül et
tiğinizi düşünerek ürperiyorum • 
Evimizde Scgenin çocukları da 
var ama onlar daha U!lu. Kir .. 
lc.omckten kor~uyorlar. 

- Ren de oynuyor mu': 
- Bir afa.c.an gı"bi. O kız üq 

dört sene sonra enfes bir par. 
ç:.a olacak! .. Yalnız, bizim Mori
sin ı.rcne bu sabah n.Ynklnrmclan 
zrthmeti olmnsr bir parç:ı keyfi
mizi kn.çrrdı. Çocuk pek birden 
boy atıyor ... Aıuıesi onu btr ka
na.peye yatırdı. Şimdi bicarc 
yavnıcuk arkadaşları gibi ko
§UP ntlıyamadı2'ından üzülüyor. 

Birdcnbiro sustu. Gözleri bu
landı. Yiizünc bir mahzunluk 
ç<>ktii. P.,clki çocuğlmun b:ıl'11dı
ğı n.kş3.m Konstnnsn. bozlu ter. 
ler döktüren meşum his §imdf 
onun dıt ka.Jbinde doıa.~ı.,U. 
Bir ltac; saniye süren bu dalgın
lığından r,ıkın..ı.k üzere iken, 
sanki bir fi..k-i.r '-akmlrğı dolayı_ 
sile Matyöyc bu suali sordu; 

- Yahu söylesenize! Şey .•. O 
giir..e! sanşm r..c ynpryor? Dahn; 
bir şey :yok mu! 

• fıı.työ evvela biraz dur.ıkla.. 
1ı. Güzel sa.nşmın kmı olduğu .. 
nu fikren arar lribi olda, ve der .. 
hal Norirr olduğunu ka.vrayn.
ra.k: 

- O iş için daha lfıakal bir ay: 
vaktimiz var. •rabii biliyor.ru
nuz, aedi. 

- Ben bir ı;:cy bilmiyorum. 
Ha.tti mı sualim bile maırtrkmz: 
oldu. Çünklt biç biT şey de öğ_ 
remııck istemem. Heeabr kaptıt
tıktruı SODır& bu ciheti kendisine. 
~Jiarsımz.. 1vi.. mi? 13enim 
iÇn ne o ve. ne do ~ocuğu kati. 
yen mevzuu ba.luıol.nu:vu.caktır. 

Bu dakikada yukıı.rİd:m has .. 
t.ı.bn.kıcmm sesi ~~tildi: 
~ - Möeyö, f ösyö, çabuk gcli

nı.r.. 

Boşen tehalükle: 
- Haydi, baydi d,ngt:tım, lro.. 
~ Ben yeni akrabammn. 
cinsini öğremnek iç_in biraz bu~ 
rııda bekli.ye~ 

Ma.työ odal·a. girdiği zaman: 
~a.ns.uım son ~ığlıJdarını işitc.
btldi. Doktor ~cuğu: a.Inıa.kla 
uğnı,,ryordn. Nilta.™ Mıırvanm 
aeı: fezyat?armaı Yeni doğanın 
ya\"g'8.r3.SI muka.bele etti. fşt.e 
daha b!:r mahltıJt. güneşin ))er -
ra.k ~altında. mahlO:ka1.m 
t.cnıadisiue lıizmc.t ctme~"e gel
miş bulunuyon'hı. 

Doktor: 
- Nur topu gıöi brr crl·ck, 1 J 

dedi. r il 
Genq adam kansının yaıının v A /\, ~ 

solrular.ık ornm ıslak gözlerini !" ~ rfJ 
ş:ı.urr şaprr öpmeğe başladL ~e çf'-~ 

- Ah benim sevgili yumuk ~ .,.-~ 
karıcığım! Ne kadar metin ve ~~ 
cesaretli d&vrandm. Bilsen seni il ,ı~ ı"' 
ne kadar seviyorum! 1 l~ ~ 

Maryan, hAia vücudu sancı - ı ,,,,., İl' 
lar kinde titrerken bir mratWı ~~tc 4':Ş ~.J 
gözya§lan döküyor, bir tan!' .. 1 a.Jlıfl ıJtO ı;ı~! 
tan da sevinç ve saadetle gtllüm.. L , ıtJJIL ~J~t·l 
m~m~ ~~~cı:u~~~~ 

- Sen de bana gösterdü{in: da otılt 1" 1 ~ ~ 
şefkatle bir kat dah::ı. mulıabbe- pc ~ ~· ~~~ 
timi k~ ! . Ah! Evet, çok ~[ı0nc ı;~ ',ı §lı 
mcsr.unım,. uedi. te .... ral ~ rJ"'.J 

Doktor. Butan konu.,.cmıamala- ~ ~ ı;IY" ~ 
rmı tavsiye etti.. rı.un1 ~ tJ'$ ~ 

Fakat kendisi de memnllJliı'C- Til~-c~ıı " r.~ J 
tini sa.k!ıyamıyaralt' çocuğun ~ ~ ~~ n, 
gUzclliği hakkında; remtla.rda, t.dfCS ~ 1'J ıJC~::ı "" 
latifelerde bul onuyor, gUzcl ç_o_ ıı...~o,.ıı~:•rr.. , :J 
cuk doğurmak için gebelikten 'l'lcare~ ı&Jll""" J. ? 
korunma.mak lfrzrm o?dağunu tr!'• f!Ol'0 tc ~ ''r 
ania.trp .~unıyordu. -~~ıi ~rİıı'!" .> 

Matyo odadan dışarı f ırlrya_ dörd a<Je 2: ~;ı,~ \ 
ra.k aşağlda merdiven bqnıda çtıns!ee" ' Çol'~ .. 1~'4~ \' 
beklivon Boşene: ıuı su~= ~·,.., "A'i 

- Oğlumuzu müjdclerim! eli- rcıskl• ua..;..pı'~ ,,, · ~ 
ye ba.ğr:rdı& df1'1%1eıcr_.tırı ~~ "- ~ 

. &şenin alaycı sesi cevap ver- eaott~~ ~ ~'1 ~ 
di : ., ıtP".-ııot 1~ ~ 

- Enfes!' Şu haliie bir km - ~ saJ,J-11 ~ 
ruzdan ba.'jka dört oğlunuz ol - ~:s._~t· tT~ ~ 
du. Tebrik ederim dostum. Şim.. oo ıc~~ ·.., '-
di müsaadenizle miljdeyi Kons- ~.rıo tıır ~~:;;t ~ 
tama götürmep giGeyim.. ~ ~~ ~ ~ 

XI ~~ tı~~ 
lılatyö barak: )lelldl ~ 01ıı~ 
_ C)>cuimı ~ ye.p • cadtı::0pi?J ~ı 

tJrmak ~ hismdfiye ibtiya. .. 14ft atı' ~&-
cmı yMtur diy(ırwn! &m ~t., ==-=-~~ 
nhatma b.ıc. ~ bağırdr. 

M.arya.n: 



S-VAKIT 

flla · · · jBaşve~<il Tataresko'nun Ro .. Telezraforrör;azetesine Ankara telelonaı 
y nya uzerınde men mille ... ıne hHabesı ,Harp uzun sürecsk\ıEv tahlıyesi yüzUn-

t!\~anın yeni bir iktısadi »orıı. rı~~l~Z''.: ·=:ıre den cınayel 
~------ruzu beklenı·yor "Bu g u·. n d u·. n d An da tı a del Ticino s•·z~lC't!nfu nomc An:•ara 13 (Telefonla) - Bu· - f ınuhnblrl 1tutyan siyr.si moha. gün Ankar.ıda bir kişinin ölümü, 

i 
filınln 8ov.,,·{ t rnatbunt.ı tarn . . . . 1 · 

d 
im<lan ltalynyu karşı alını.;ıış. bırmın yara :ınması!e nclice!enen o g •• t J az e n d ,· ş e d ey ,· z oran vaziyette bir doği~ikll 1.i. bir cinayet olınu~tur. Adem ve lb-

"- ri katiyctlo tF>J~zlp ettiklerini adında birinin e~ini iki bin liraya ~.. US eıf r ar _ • 1 , ' ' nlnhilecoğlne clalr çıkan babo· rahim adımla iki kardeş, Osman )tk ' ld (Ba., t.fl'Nlfı 1 incide) Hin Romcn'!erln mesuliyct duy bildirmektedir. Binaenaleyh satın almışlardır. Fakat evini sa· 

e e l . • ~ ... gu arına uta ctmı~tı. u ıtap tan Osman tahlıve etmemekte ıs· 'C ,.eş g • her olmust•ır. ''akın -azide vu· 1 1 . b · . B h" Moııkova llo noma arasında . 
1• ( :ı vnltınlık vukuunclnn bahseden • .ı 
.. kua "'elen bazı hidiscler, siikfınü · 't"J.l" lı b" J"k k" • tın t . B n.-~ k A • t. ışı ı wı, <:rış \•e ır ı arzusu ı- şaylnlar katlyeu asılsızdır. rar e ışır. unun ıucnne ar-

\C' """4l.) - " scvcn, l'" yürekli ve kin tutma:ı n· · "k ı· · e ·n· ı h l · d d 1 mahk " tl ~ı. Itıodtu ""lnıan 1 Filhaıtıka Ronıanyanın ııa. •· ın ve ıntı a:n eme ının Y rı ı 3u mu aoır uynı zaman a eş er emeyc mur:ıcaa a t\' 
"~kep bir llb Reklz muk ldbal ettiği Mısıra petrol milletimizin k!lblnde tccssUrler aldı ve miili te&ani;t muzaffer ol. Til rldy<ı flc 1 tal ya nrasındakl hakkında tahliye kararı almışlar· 

" bUkr eyeun ihracatı teksif cdlleceğl gibi uyandırdı. Kin cereyanları ve ce. du. Buglin bü~ün ı;özler, bunu mtinı:ısehatın çok samimi oldu dır. Bıından muğber olan Osman. 
'- eşe gel. Yunanistan, Fillstln, Suı·lye, bir doktriı:ılcri Romen gen~liğini görüyor. ğunu ,·e her iki memleketin bugün Akköprü yolunda, kard~le· 
L (A • ) ı lnglltere, İtalya, ve FranP..aya avucu içine almıE. onun muhake Bnlknnlara Ve Akdenize SoY • • ö il "9"'"•ak taba -" 'ua~tl'· - nokto d ı kt 1 lbr t - Du yC'ni hnva içinde hUl•l'l • yet 11Utu:uoua yayılmasına nn n ne~ ncasıru ~\OD· 

ltt.~ il bUk r a yapı ma a 0 an aea ço mesini karartmı' ve bu gençliği met, ittihaz otiti;i hıli!'naı t.cd • mllnl olmalt lçln aynı afyaseU mi~. ateş etmiştir. Çıkan kUflun· 
•tı.r te~ ınu 1 ğııltılaeaktır. Son unıanlard:ı f d' .... , ı · birlerin bUyUlc bir kısnırnı il. ı 

t.,_lll bı ekononıık denlz yolu ile v. aptlau ııoman _ a fe ılr.-..cz günahlara suru~ emış· taJ·fp ettik erlnl llAve ediyor ıardan biri A~ öldQrmü~; lb· 
~ r · ·ık ·· ga etmiştir. Yüzlerce gC'mç, al. ,. t ratt TU ki i 

\l'rııı •-k•lYast ve ya ihracatının en bUyUk kıemı tir. Hükumet, faaliyetinın 1 gu- Dlı.er n an r yen ° rahimi de ağır surette yara!amrş· 
•·~, ~ ll k" , · lclcrinin ""anına, ıuomleketle · n .• ,.a kar•ı olan va•t .. ·otin 

&
""lllr. ,.. ilde t""• 

1 
ıtalya ve lngiltereye mutevoc • nUnde:ı itibaren bütün ın.erın " ııs) "'• "' • " ... Yaral ·· tl h k ld .\.ı "'~ .. lbl k rlnn, i şlerinin taııua hu\ı> c - do hlr doll,lkllk ''ukuunu göı Ur· ı sura e astaneye a ı· 

" 1tıa1:ı eu kt. clbtir. 15 temmuz tnr ne a. anutulması. bütün r'.l!ıları11 kar. dilci! '"° ilmit cctlyorıım I\i, az tcron hlc ulr alA.met mevcut ol· nlmı~. katil lraka'anrnıştır. 
k'"" lıı hıı Ya - Ro- dar Fransaya 200 bln ton peL detlik duy 07ulan kide birleçmesi b 1 1 :""t~ıa edlldl~t 1 rol gidecetkir. Ekonomik mnh ... ~ ı::ımancla blltUn ruhlar, knti mndıl;ta;ı aş ca 1.'Urkiyen o Dördüncü umumi mü-

,., ile ~11 lloınan. ı flller Almanların mark Clyatı lüzumunu ilan etmiş ve dahili htr ı;likfın vo lınzura ı:>l'ecek • rnl.~ cfiklcrlc oln.n mUnasebatı 
~1~ lnzaıadığı için yeni bir zauı elde edcıcok· sulhu tesisle me~gul olurJ:en, bLi· tir. dnlnın gayet sıkıdır. fettitlik maliye 
~ ~il~ latbtk terini tahmin etmekte fakat Popcla o Roma gazetesinin mÜ!&vİrliği 
~~klnan:va ,.e dış ticareti hakkında neeredt _ Musolı·n ı· Hı· tler yu ... 

L,,.,1 hiç bir Jen son emirnameler rouclbl • (A.A) Ankara, 18 (Telefonla)- Ver-
~h-· 1'ri, lıonıa.nya bir çok ecnebi ıuı.mblyolarma Roma, 18 • - D.N.B. giler temyiz: komisyonu raportö· 

""l •· .... '
1 
leınıu et· mUhlm nakdı' nrlmler kabul Popo\o di Roma gazetesine sö · t. ~'il ı· • d" d d •rü Ali Naci Aksan 80 lira maaşla •= ı.\utıe llata batır e<llleooği cihetle bu vaziyette d •• •• •• t •• ı re lskan ınavya a garp ev -

~-Q~'lırll fte olu~ yalnız Almanların mUste!it. OL :ın goı•uş u er !etlerinin uğmdığı siyasi mağ - dördüncü umumi mlifettiJlik ma· 
. ~ :ı.r ğ k d t ktedl ı lü"oivett.cn sonra gerginlik Fr.ı.n liye müpvirliğinc terfian tayin 

' becl o tel( _ mıyaca ını ay o me r er. sız'.ar· 1 .. lngı"\izlerin nazarı dik _ 
eınekt 1 p. edihniıtir. r e. Ekonomik mahteller tal - (Baf tam/• ı incide) ile ltalyn arasında müştcrcıkı:>n kat:ııi şarka ve bilhassa Tilrki. 

, bl&h yanların da aynı imtiyazdan Görüşme esnasında Fü!ırerin baıırl:ıııan bir ıırogramm iki yeye tevcih etmiştir. 
'l~re ~ellerde mllıtetlt olacağını ve busun ve Duçenin maiyetleri ve Duçe hUkfımet tarafından 11!> n edil. Son zamanlarda Türkiyeye 

...._.., "' lltı1:.. onıan _ cereyan etmekto bulunan mu. 1 . l f" mck llzerc lıulıınduğu Ye bu ,.,c'.en }ınrp levazımı makbule 
11..~ "'il" •ı il: Breilncre ge mı~ o an ıe ır ., 
S ıL "'ıa .... &erbest zakerelerin hitamından sonra h programın Avrupnııın yakm g"cmektedir. J.t.,a.kat bu, Türki -

"lta._- ... e-\ Von Mackenat-n İtalyan ususi "· ~ 'O\;\lıtı ... &'ket. lt.alyaya ihraç olunan ~ctrol istikhnliui teshi r.tmektrı oldn· yenin garo devletleri için Sov -
' ""-'1Qıaıı:' teşvik kontenjanının artırılacağını treninin başka bir vagonunda ğu blldil'ilnwktecUr. yctlcr Dirliğine ka~ı harp aah-

:-91\ıa et lll1etın- tahmin etmektedirler. kalmı9ardır. Bunlar arasında İtal Bazı fııruzlyclı>re ~·'jre, Al - İ:ırsi olmak istediğini henüz gös. 
·b\~ lnf~U. 1 yanlardan Duçenln buıuıi dairesi manya, H.ttıer!n F-:umncr \"Pl _ termez. Bilakis bazı mahaiilde ,,,, e 1 . şefi Sebasti.anini, hariciye husuıi sc nerlin ziyareti PSnasıncl3 Tllrk - Rus mUza.kerelerinin 

r ayn Hl-tler . M• ıı soıı·nı· kalem dircktöril Anfuso, proto. tebliğ' ettiği progrdnının esa - tctedkı;rn.r. başlanılması beklenilmek 
\i kol tefi GeiMCr Celsia, Bolıan sında bazı tavizler yopmn$n 

valili ve bu vil!yetin fatiıt par. !mndo bulunmaktadır. Bu Bundan başka aynı gazete • 
.\··~- mU.'Akatı tisi te .. t.ilat ıeEi bulunmakta idi. programm cıcUrolo Alınnnya nin Paris muhabirine göre, öte-

-.. ,_ tarafındnu zaptedilen yerlerin dcnbcri Fransızların ~<izi Sov -
Almanlardan 1u zevat hazır muhafazası esasını ihti\·a elti. yetl"'r BirliMne karşı mUmasll (Ba.1 tarafı 1 incide) bul k teli .... ~· hl')· bir tanaıuta lurar vermesi an. uruna ta : ği bildiriliyor. tehditlerle doludur. Ancak fili -

1 c.1"8tı" Matbuat tefi Dr. Dletricb, Diğer bazı Alman mahffllerl ya.ta. gelince i' değişir. 1Wya -
C.. l cak ha tetebbiisüa Mmereli bir FUhrerin askeri ve phıi yaverle. lse bugUnkU harbin dnha bU • nın hattı hareketine ~elince, l -llhd aetice)'e nracajmdaıa emin oL ri Albay Schmund, Bormann, Ba. yUk bir mikyasta gcnl'}lP.ye • talyanm harbe kanşmamaaı Al. 

t 
a maıma hafluLrı Hit.ı., sulh ron Von D~rııberg ve hariciye coğlııi derpiş etmotkedir. pin ve .Mıı.nş denizinin öte tara-

Ja tBrac k - lasilt.e .. Fransa ile bera. haf1llıı bU\.ün dil.kati, ımıcrle :hlusu- vala.rmı bomıalrta ve plütokra.t. 
\1 ı pnulplerinde hiç ıüphealz kal. nuınnm maiyetindeki diğer z:e. \'u~ını;ıon, ııs (ı\.A.) - s; )"ast ma· fmdald bir çok kimselerin hul-

(..& • e ..... olan Ainerika Cumburreisme Vit. , , 1 }" ~ • d 1 llnl arasın<Aa yapılacak olan mUlA!<at }arın gözüne batan bir ÇÖp ma. 

S 
, , \ l 3 70 mette yilı•SCie ı gın c o an d ı - il\........ IMa emniyet " kanaati verecek UzerlM teksif edltml§tir. ı··nkat §lm· hiyetiııi almakta ır. 

~ .... ,, ~ Brcnner gcsidi henüz tamamen _f.. __ a.L. ''l..ı-..1 sıanUe ae ...!.L! w teldifta 1.ulu. di~-e kada.r \"e biç deAi.lse Vaşington· italyan kömürlerinin aerucat 
~'1111.""1 •·'· •·- karlarla örtUlUdür. v ısln azıt ıı ~-

~ ~
..., n•"--.L..T Man ... •~ milH.t, ;._..:ı __ ll- da, bı,ı mUl~kat.m e v e• e bırakılmaaı onun bir deliliuu-. 

.,ıa11u uaı NWG__. .. Brecner bududu, ıs (A.A.) - Bu d&1 bi JA 
da L--- !_,_!!__ v~ .. ~l-z. Ancak di. mOnasebettar olduğuna r r a • Ciomale Ditalya gazetesi de \ı,.,""I h&ri UUPA uııaa:a ,.-, -~ sabah Muııollnlnin hulU8l vagonunda met gör1llmcml~Ur. Tnhmln edlldlğine .. °' ler d i• taraftan bir- milddet enel Htt.ler ile Mueoıwı aruındn yapılan göre, İtalya kun-cUerin!n Atman kaydediyor ki, Fransada olduğu 

' ~ttya,ıı Jnriliz Beıveki.li Çemberl•JD'İn: mWAkat iki buçuk saat aUrmU!)tllr. kuvvetlerine UUhakı ıle!;'tl ~ılh için gibi ingiltcrede de hiç değilse 
"'~~ ~· - Yakın bir zamanda bir •ulh B'on Rlbentrop ile kont Ctano bu mll· Almanya tarafından blr gayret e3rfı nUmayi§k~r bir hare~t iıtenili. 

\ ~berlaYD, zemini bulunması bütün bütün ib. IAkatta baz:r butunı::ıutlnrdır. mcvzuuhahstlr. Musollnlnln \'el&? yor. Daha bundan birka,Ç ay evvel 
·~·-- •- tt &Oz4cıı timaJ haricinde değildir." Bu 1'8r"lllıncyt mUcaki}> dört devlet Hltlerln son kararım blldlrme:ıl için ingilterenin mali faikiydi ve kay. 

~ ı acj&mı Mu:ıollniı.ıtn hu.rusl \'a~onunu 
~lllt- Demit olduğuna da ,ine bura. terkederek vagon restoranında surat bu mOIAkata karar verilmiş olm:ı.m nakları garp devletlerinin en 

~~ ktir. da tekraı- habrlayonız. Onun i. le yemek Y'flnılşlerıllr. muhtem~ı teln.kki cdlllyor. müthi~ silahlan olduğu hususun. 
"-' '~<ıeeıea1n1, çin: Hltler lle foı:ı Rlbentrop bundan Daladye Reisicumhurla da ısrar edildiği halde şimdi harp 

N.'trafıı au. - Acaha hakikaten perde al. soııra Bcrl!ne barekı?t etml§lerdlr. go··ru·· ('.tü eğer bugünkü şeklinde daha de. 
~' bnda ahirde imhinsa ıöriinen HiU•r va.gonun penccrcmndcn blr ı: vam edene Almanyanın herhalde 
'~ ~ 4UJ, hU- ıulhu mümkün kılacak ban teY· kere d$hıı l\1ı.ıııollnlnln elini aıkmış· Parl:s, 18 (A.A.) - Du Sabah garp d:vlctlerinden daha iyi ve 

~ 
~ ı..::"~ hak. ter mi haztrlanıy01'7" tır. Bet dnkika soorıı., aaat 13,lS de Lobrun ile Duladyc aru.sındaki daha uzun ınUddet mukavemet e. 

' 

-~ta bulu- Sualini sonnaktu da kendimi. MuaoUnl tle kont Clano da n.omayıı görUşmo şimdiki kabiucnln debilccek maddi ve manevi bir 
tıareket etn:ıiştcrdlr. muhtelif ııezaretlcrlııc yeni bul ~ .. li 

~ zi alamay01'1IZ. nnzırlar tayini için yapılan ilk vaziyette unacagını soy yen 
..._' !!ot 8elifa Hitlerin aizmdan ...tbu ınünı- NEŞREDİLEN TEBLİO bir istlşarc mahiyetinde tetılk. birçok kahinlere tesadüf edilmek. 
~ı.J ~llıiııaatran kiin kılacak bir aöa çduıhiJme•İ Roma, 18 (A.A.) - Musolini ki odtlmektodir. tedir. 

' 

... llaı:!eıı 1-...L _ için h• te)'den ev.el Hitlerbmin - Hitler mülakatı hakkında aşağı. Macar Bnşvekili ------------
~ Is.eli kendini inkir etmeli IAzlm. d ki br • Vergi knnunlannda ~~ dır. Füat bütün dünyama lııeda- a Du~ '!e neı:~:~ı;u§~t:: sabah ttalyaya gidiyor -- '- d ... iklikl" 

~ ~ ~ - L-.a olarak laildl-= hir bakikate Budııpeşte, 1R (A.A.) - Baş yapılacıı.a egış er 
ı...;:.,._ . - •• . . Brennerde Duçenin vagonunda vokll Kont Telekl yarın ttnl • An.kara., 18 (Hususi) - Mn· 
..-ıt .. ~?ı t .. ~ lımrp ıös JQmank ''Lehi•tan açın iki bu~uk saat süren samimi bir yaya :?ldcrek lO ,..ün lrn.rlnr i 

" ""oCl ... , ı--"1 f Alman ile ülı:.k ~ .., livo Vokfl.lot yergi kanunların 
""" -aulere " nnaa ya m il at yapmışlardır. Mülakatta k"lacaktır. Bu so"nhat ı..usnst " ı d ~l r Ra ,, •---- • il rdul "' " '' da yapılması mu tnrrer e" -)o..._._: r. harp etmez ~ti e o rr.ı. Kot Ciano ve Von Rilıbcntrop mahh.·ette olm.,kla !)cra.b!'r, d i ı j 1 t o"'Uııı.ı--~ tl · .. şildi kloro cı. r o an pro e er 

~batt ~ na taamız emrini veren Hi erın hazır bulunmu~lardır. Kont Tcleklnin yanında. rc!i • hnzırlam:ştır. Bu projeler Ve. 
, lj llltıkenı. henüz hakikati anlamı, olduğuna Uoma, 18 (A.A.) - ltalyan kası ve kızı olduğu halde pas- ltiller Heyetinin bugünkü top. 

'il - delalet eder hiç bir emare bulun. matbuatı Hltıer _ Musolinl mil· kalya şenlikleri esnasında Du. lantısında görUşUlmUştUr. Ya· 
f&..' 6 mamakla '*'aber Amerikan dip. lakatma dair gelen haberll'r<' ço ile Clyano tarafından kn.bul rın meclise vcrilecetkir. 
\i"t ı..._ vC!isı· lomatının mmıleket.ine dönerek sansasyonel hlr mahiyet ''er • edllmesl muhtemel bulunmak. Dul ve yetim maaşlarına ya.. 
ı..""'lt ~'9f'f&/a l. i...-ı. A"tTUpada gördilkkrini •• dinle. mektedlr. tadır. pılacak zamma dair Itylha da 

~i , .. ~'1«e) diklerini Runelte aakletmesine Popolo dl Roma. şöyle yazı· Tuna 3 metre yükseldi hazırlanmaya başlanmıştır. 
.. lh..: '6..~ll&r ara. in•=--- za-c da oba .n .... bir yor: Budapcıte, 18 (A.A.) - Tuna 

~
, ~lt---"'q ~- ~.. 1

- Von Rfbentropun ziyareti 
't.... tlere 1~ sulh ümidi efkinumumiyeyi oya. esnasında kararlaştınıan bu tehlikeli bir vaziyette su seviye. 

~ ~ ~ -~f. lamakta denm edecektir. Aıneri. mUIAl~at son ayların en mtlhim sini yüks:ltmcktedir. Dün gece 
~ .. )'~ ka Ounharnıbi'nia - ftZiyeti hAdisesidir. Tuna suları iiç metre kadar yilk· 
la..~~ t ıg3:tıınhur müsait gördüğü takdirde - ya. FUbrerle Duçe MUnibten selmiş ve sokaktan su basmı§· 

~~•ttıe,.; __ ftıali paeafl •ulh teklifinin mahiyeti sonra hiç buluşmamıştılar. tır. Sular, büyük buz parçaları 
"""C ait --•- -•-- kadar da .. -heler Bu itibarla yeni bir mUHl • 

ba..-.ıı~rtcn- ... : aa111fUITIQl)'8 -r • sürU.klemektcdir. Macaristan o-..... ,..._ >&IQC!... deki ordular enamda bir taarru:r kat yapmaları blr zaruret ha • 
etnıı vukua selmesi talaii bahi• mnzuu Iinl almıştı. Esasen böyle bir vasını, Tunanın diğer ayakları Ja 

~ taıUaaırer 1' delildir. ASIM US mUllkatın yapılması <;oktan be· "2.barchğmdan, su hasmı§ ve Bu-
top1-zıtıy~ rl derpiş edflmekte)·cll. dııpeıte • Zağrep demiryolu mii· 

~ 
llllı.~: zih Gazeteler lıllbassn s,ö'-'le bn" --yet L.!!---'u bır· tav • " · ., ııakalatı durmuştur. 

S "& uzunu lıklar koymaktadırlar: 
ı.· \ott?t"'Llt-ı .. Batan gemiler " "4.ol\ft DUnltU sayımızda Muzııfter "Parla ve LOndracla pek de 
~(~·... tsmtude blrhlin bir sarkıntılık rln bir intiba" Belgradda bU • Oslo, 18 (A.A.) - Nor..-eı: 
~~ '""\.) YUzUndeu eUrmUmeşbut mn.h • yUk bir memnuniyet, "lsvi~re· bıındıralı Liorsa npuru bat -0 tap~ it M. kemesfne verfldlğlnf yaııııış • ıle endişeli bir intizar." roıştır. 

it...~~~ hl baında tık. Diğer gazetelerde aynı ha. Messagero, gazetesi bu mU. Lon<lra, 18 (A.A.) - 5225 
·~" lıı,~P edl. Vadlı verilirken bu Maıatfııırin U\kata BerUnde senenin en tonluk ''Tiberten" ismindeki 

'L' '19 ~t'- ~~!-L soyadının "Acar" olduğu da mUblm hA.dlsesl nazarfle bakıl. lngllfz şilebinden bir aydanbe. 
."t ,. -q blldlrtuyordu. HA.dfsoyi yarıan Jı~ını yazmaktadır. rl haber alınamamıştır. 

~llJ Muzaffer Acarla mubarrlrlmfz Amstertlam. 18 (A.A.) Vapurun battığı zannedil • 
9'' 1 Muzaffer Acar ara11ında fslın Röyter bildiriyor: mektedlr. 

~ ~"•l& :OPlantıs· llltll)abehetlnden başka aflc·<ıE Ah nan mall'lmata naznrnn .ı\nısterdnm, 18 <.A • .-\..) -
'il ~"" ~) hiç bir mUnaaebet yoktur. Berlfndekl bazı mahteller bu· Sint Annaland kömUr yapuru 
~\l\ııau - icra gUnUn Avrupa tarihinde knH bfr mayna çarparak batmıştır. 
~ 1ette \ l&at 1aaetlnde toplanmıe ve 18.15 " bir tarih olacağı kanaatini ıs. Tayfası Schleland isimli diğer 

8-t~ve. kadar mUzakerede bulunmu~ . rarla göstermetkedirler. bir Holanda balıkçı gemi.si ta· 
rl· tu.r Aynı mahfellerde, Almanya rafından kurtarılmıştır. 

Fuar münaıebetile 
yapılacak tenzilat 

Ankar9, 18 (A.A) - Bir bmir 
haberine atfen onuncu entemat
yonal bmir fuarını ziyaret ede. 
celcler için Devlet demiryollan 
idaresince 45 gUnlük ba1lc ticaret 
biletleri Uz:erindcn yilzde 50 ten
rllat yapmağa karar verilmit ol. 
duğu kaydedilmiştir. 

Devlet Demiryollarr. umuın mü. 
dilrlilğü. mevzuu bahis tenzilatın 
45 günlü~ değil, geç~n yıllarda 
olduğu gibi 15 günlük ticaret bi. 
Jetleri Uzerindcn yapılmasını ka.. 
rar verildiğini bildirmektedir. 

Keyfiyeti tavzih ederiz. 

Ankara nisaiye kliniği 
Ankara 18 (Telefonla) - ' An· 

kara tıp fakültesi doğum ve nisa· 
iye kliniği bütün fennt tesisatı 
muhtevi bir halde 380 ıbin lira sar· 
file yaptmlacaktır. 

Doktorlar aruında 
yeni tayinler 

Ankara, 18 (Telefonla) - Sıh

hat ve içtimai muavenet birinci 
sınıf milfettiılerinden Dr. Sait 
Akgirman terfian 90 lira ma· 
•th bqmüfettiıliğe; ikinci 11nıf 
müfettişlerinden Dr. Faile 80 lira 
maaıtı birinci amıf mWettişlile; 
UçüncU aını!tan Hikmet Fırat 70 
lira muılı ikinci sınıfa, Diyzrba
lnr sıhhat müdürü F'uıl gökçe· 
ören Kayseriye, Ernncan aıhhiyt 
mUdürü Celil Bayaon Kütahya)>a 
Kütahya aıhhat müdürll Reı:t 
Talimcioğlu Erzincana, Edime 
sıhhat müdü Osman Münir Ço 
ruma, Urla &ıhhat mUdtirU Hil:r · 
Maraıa, · Marat sıhhat müdür·· 
Rağıp B u r ı a y a, Kayser 
adıbat mUdllrU Zühdü Gli?en Di 
yarbakıra 11nıf ve maaflarile ıuU 
len tayin edilmiılerdir • 

Fransız ve İngiliz
lerin gizli silahları 

(B<UJ tarafı 3 üncüde) 

ki Muaevi ve Bitler aleyhtan L 
timler Almanyadan aynldıktan 
aonra Alman liboratuvarlan n.. 
kl kıymetlerini kaybctmiflerdir. 

Irk siyaseti neticesinde Alman. 
yaclan uzakla9tınlmıt olan en kıy 
metli alimler Fransız liiboratu.. 
varlannda kendilerine açılan bir 
dost kucağt harareti bulmuşlar. 

dır. 
Filhakika Alman laboratuvar .. 

tarı pyanı dikkat bir futiyet 
göstermektedirler. Sentc.ı usu.lir • 
le benzin elde etmek, Selülozdan 
şeker ve all:ol çıkarmak. Sentetik 
kauçuk gibi kıymetli eraatz'lar 
hakiki bir gayretin eserldirler. 

Fakat bUtiln bunlara rağmen 
Alman kıtalarının ölüm şualan 
ile mücehhez bir şekilde taarnı. 
za kalkacaklannı dlişünmek pek 
safdillik olur. Bunlar bil! roman 
s:ıhasma ait aillhlardır. 

Bugiln Fraııan llimltri yeni 
yeni kqiflerde bulunmak için a. 
zami gayret aarfetmektedirler. ö. 
lüm ıuaı Fransız alimleri için de 
bir maaaldır. Fakat torpil tayya. 
relerin tahakkuku mümkllndilr. 

Bir de zehirli gaz meseleli ka. 
lır. Almanlar son seneler zarfın. 
da Uç d6rt bin tilrlU harp pzı 1. 
cat ettiler, fakat bunlann hiç biri 
de pratik olarak kullanılamadılar. 
Çlinkii iı istimale dü~Unce birçok 
mütkUllt meydana çıktı. Buna 
karşı Fransız Alimleri Alman L 
catlarmı takip ederek pasif ko. 
runma için tedbirler aldılar. 

İngiliz ve Fransız l!boratuvar. 
lan boş durmamakta, Alman al. 
lahlanna karşı mukabil sll1hlar 
hazırlamakta w her ttlrlü taarna.1 
ve mildafaa vasrtasmı ve imkın. 
tarını tetkik etmektedir. Harp 
şiddetlendiği takdirde iki tarafm 
da boı durmamıı çalıtzm1 oldulU 
meydana sıkacaktır. 
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F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmm yuvarla cıklan tazeliyettk çoialtar. Tatlı ıtt• ıtid 

Vücude deva.'1llı ıençli~ dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu ıiderir. M~;~ -
ba. zlard~ barNk tem~lliğinde, Tifo, Crip, Zatürrieyt:, Sıbna nekahatlerine, Bel rntekliği n adelll' ..ıf.1, 
kilo almakta ıayani hayret faideler temin eder. rf "tJV" 
F O S F A R S O L'ün diğer bütün ~vvet ıurublannclan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE .KA ' 

KAN, KUVVET iŞTiHA şurubu 
IŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile teairini derhal göıtenneıidir... R 

Sıhhat Vekaletinin resmi musaadesım haizdir. HER ECZANEDE BULUNU 
·;c7;.. .... :..ı " : . ' • . . -

Güzellik Ve Sıhhat ilk Sart 
. . 
ıcın 

Sabah, öğle ve akş~ .. ı 
günde 

. 
her yemekten 

3 defa 
sonra 

Kullanmaktır. 

RADYOLIN 
DtŞLER1, dişler çeh· 

reyi güzelleştirir. 

RADYOLiN 
• 

Kirahk Dükkan 
Be§ik~ta Akaretlerde 21 nu_ 

maralı dUkkt.n açık artırma au
retile kiraya verileceğinden lsteı:_ 
lilcrln 30/3/940 cumartesi günU 

saat on ikiye kadar Beşiktaıta 

Akaretlerde M numarada mUte_ 

\•e111 kaymakamma müracaat et_ 
meler!. 

1~~~~4~ 
ÇEKLER 

l ~terU· ı ( ln&1llz) 
100 uoıar <Ar ıertkıı) 

100 t'n\natt Frankı 

ıoo Uret ,tıaı~·aı 

100 la\1Ç"'fl l 'r-..akı 

100 Florln (Felemenk ) 
100 ltanmark (Almanı 
lOO 8ell'..a fRclçllıa> 

\00 Uırıtbml ( \ "unl\n ı 
1 ()() Le\·a 1 liUl&IU') 

5.21 

l.ll~:S 

29.lOS 
69.1611 

22.0075 
0.963 

l.i023 

IOO Çeknlllo\·aı- kuronu 13.462:5 

DlŞLERt, dişler mı· . 
100 l'ezeb\ ,bpanya) 
100 /.iloll ( IA>b'11taıı ı 25.l0i5 

dey\ sağlamlaştırır. 

r.Anı·oux cilşlc-rl temizler, ve parlatır, mlkroplı•rı 3·il7.d,., ;\ u~ 

üldlirür. m~ ctlcrlnl bcsliyerek ha~talanmalarma mani olur. Ağız 

J,,ıkı.sunu k<'Ser. 8nlıah. iiğle \·e akşam hf'r yemektrn ,.onn 

n.\DVOUN 

Kapalı zarfla münakasa ilanı 

100 Pengö (&lncar) 
100 Ley (Romen) 
100 Oln r c Yuıoııla•ı 

100 \'en (Japon) 
100 lırv~ l'uronu 
100 Ro'>lf' et rı ) 

66:? 

3.29i5 

33.0575 
30.B2i5 

- Esham ve Tahvilat -
Ergani 
Sıvu _ Erzurum 5 
!ş Bankası mana 
meşin 

20.-
1!1.<IG 

9.-

Belediye Sular idaresinden:( __ KAYIPL~R-- ) 
İdArelnlzco satın nlıııncak muhtelit c!na ve eb'atta Adi döküm parı:;aları 

kapalı zarfla mUnaka.B3ya konulmuştur. 
1 - - Bu ııı için tanzim edilen şartname idaremiz lcYazıra :servts:ndcn 

p:ırruıız nlınnblllr•ve numuneler aynı serviste ı;l>rUleblllr. 
2 - Talipler ı;~rtnameye göre hazırlıyacaklan kapalı zarll8.l"ını ihale 

gUnU ol !l 1/N san 9t0 p:ızartesl günU saat l6 ya kadar Taksimde 1d:ırc 
merkezinde mUdUrlUğe vermelidirler. Bu aaatten !Onra getirilecek zarnar 
kabul edilmez. (2089) 

Devlet Demiryoltan ve Limanlara 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muluımmtn bedeli lSOO Ura olan 2000 kilo tahta ve karton bltil:ne UV'
rlnc vo 1000 kllo beton Uzcrlne karton bitUme yapı§lırmak için tutkal fı/41 
1940 Cuma ı;ilnU saat (10,30) on buçukta Hs.ydarpa§sda Gar blna~ıı dt:ıhllln
d<'l<i Komisyon t. ra!mdnn acık ekalltme usullle eatm alınacaktır. 

Bu ı:;c girmPk isteyeni rln 135 liralık muvakkat teminat ve kAnunun 
tayin cttltl vcsaıı-ıc J:ı rllkte eksiltme günU u.atıne kııtlar Komisyona mll. 
racaa.Uıı.rı lAztmdır. 

Bu ı.e alt r:ırtnruntlcr Komisyondan paruız olarak ds.ğıtıJmal:tndır. 
(1036) 

Fener, Mar8§lı mektebinden 1934 
senesinde aldığım tasdiknamemi za_ 
y.i ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eski.sinin hUltmll yoktur. 

A;\ \"llllsaray, )lolla A,kı maluLllMI 
n.,kmel'I İbrahim ııok&:t No. 10 :Slko 
Delloğlıı (31733) 

• cı • 

B:ıytnr tzrael ve tsak Rublııııtcin. 
den atclığım 10/4/939 tarihll ıoo Ura. 
lık bir kıta senet za)1 olclu. Yenisini 
alııca~ımdan hUkmU olmadığını llı\n 
ederim. 

l'tlk1ek.l~lclırm1 SO sayılı t\'ılP nııı. 

kim Aron Mols. (31HJ) 

İstanbul tkln<'I İl'ra Memurlu~n. 
dan: 39/ 3688 
Kadıkö ZUhtOpaşa mnhs.llesl ZUhtU 

P&§a köşkünde mukim iken halen 1-
ka.metg:Jıı meçhul Mehmet CelAlet _ 
tine: 

mı.tice ldcdihanın ünkildar Hukuk 
h~klmliğlnden !stlhsal eylediği 30 

----- --------------------- eylUl 930 tulh ve 928/6 numaralı 
llAmt icraya yazcderek llı!.mda yar.ılı 

' 

olduğu veı;hile uhdeyi tasarruflarında 
1 lken borç aldtğı 160 liraya mukabll 

ve bu borcu ' sene i1:lnde ödt!dlği tak
. 1 cllrde tekrar kendisine l&de;)i ferağ 

edilmek Uzere sattığı tuğlacı baıı ha-
1 cı Mu:stafa Efendi ma.halleslnde Eren_ 
1 köy caddemnı:le ~2 numaralı mu 

1 köşk bağın 160 lira vertım,.k suretlle 
1 kendi namına ka.ydinln tuhlhlnl ta _ 

tecrübe ediniz. 
Ayni genç kızın 
tedaviden evvel 
1·c sonraki re. 
simlerine ba-

Tmıı:. 

Bayan l\1. 
S. diyor ki: 
"Kendimi 

ayna.da g-örôiiğUm num, adeta 
e-özlerime inanamıvorum. Cil. 
dim en•elkinden daha güzel, 
da.ha yumuşak \'C daha nermin, 
bütün arkada.şl:ırım tenimin 

,güzelliğine gıpta. na.ıa.rlarile ba
kıyorlar ... Siz de. yeni ve taze 
bir cilde, ~ayanı ha}Tet bir tene 
malik olabilirsiniz. Hemen bu. 
günden bu genç kızın tatbik et.. 
ti~i aynı basit ,.e kolay güzel. 
lik reçetesine başlayınız: Bu 
gece yatma1.dan cvYel yüzttnüw 
Ye boynunuza. cilt unsuru olan 
pembe rt'nkteki Tokalon kremi
ni sürünüz. 

•Terkibinde Viyana t'n iversl. 
tesinin meşhur bir profesörü ta_ 
rafından keşif ve "BİOCEL" 
tabir edilen kıvmetli ve cazio 
gençlik cevheri vardır. Siz uyur. 
ken cildiniz bu kıymetli cevhe
ri massedccek ve her sabah da.. 
ha ~enç g-örüneceksiniz. F.rtec:ıi 
l'abah yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. Bıı 
da. siyah benleri eritecek ve a· 
çık mesameleri sıklaştıracaktır. 
Avni 1.amanda r.ilcli yumm;atıp 
beya.z!atacaktır. Ru t a r7.ı teda. 
vi.vi tatbik eden (g-ündl' a da. 
kikn) her kadın, kmdisini bir 
<;ok ~ne !?'CnGleşmiş bulacak ve 
yeni güzellikte bir tene malik 
olacaktır. TOKALON kremi. 
nin müsmir neticeleri garanti
dir. 

Maarif Vekilliğinden~,,.,.1. 
ııJl1'1' ~ 

ı - 22!>9 .sayılı kanunun tatbikine dair oıaıı Jd c11ttel' , 
ticaret okullarmm 3 Uncu "·e ( Uncu aınınan iı;ln 1 ııoo"~., ff 
.. Ekonomik Coğrafya" kitabı yaztlması mtısab8k•.> .. ~Jll"" 

2 - M.Uııabaka müddeti 15-IV- 1940 tarihinden "" 
1941 cumart.e31 günü akf&Jilı bitmek Uzere arı aydır •••• _....1,.0 . ..P 

• lY~ t ,r·.ı 
3 - .Müsabakaya l§Uraka karar verenler or""~atf ~tJ 

ak§8Jllma kadar bir dlfokçe Ue Maarlt Vekllliğl.tıe mt>lt o.,-'-.1 
sabakaya girecekler defterine adlarım yazdıraral< ll_....ı9'1 ~ 
dır. Müsabakaya girenlerin yzdıklan kltapian 1 5;.ırııııuı'e 
nU saat 13 e kadar Maarif Vekllli~I Ne§riyat !ıJU .p. ,ti 
Ti \•eya göndermeleri ~arttır. rifl ııç 

11
.--' 

• - MUabakada birlnclllğl kazanan kitap ıe ıelll ~ 
larda. okutulacak ve mUelllrlne her yıl için ıZOO 11~ ııJılU' ,cil'df· .ıl 
tir. İkinci çık~ kitap serisini yaza.na bir d<'faya rıı1' .,trll .-JJ fr.1 
rlnclnJn mUelllllne vtrllcn bir yıllığı milkltat oJ&l'l'ııll'I>' ~ 

5 - Müsabakaya glrecekleı'ln eserlerini Uçtr 01~ t '7.1 
klno ile ve kı\ğıtlann J'ıı.lnt:r: blrer yü.ZUne yaztlınıl ıerl .,~~ 
Ne~rlyat ldUdUrlUğılne makbuz mukabilinde ,.erırı~ııdeı' pP'J 
IAzımdır. Kitaba konulacak resim, §ekli, harlt.ıı. ~00uıııııd OG 
larmm yalnız bu nl.l!halardan birine \'e yerlerin• ıcıı-!ıdl .J 
ticllr. 1.IUMbakaya ba3ılmış bir kits.pla girenler de 

11 
ıil''"f 

,·erecek veya göndereceklerdir. 
1
, tırt'~..d' ff ~ 

6 - Müsabakaya girenlerin eser mUa\"eddeteri u1'•!Jll""• 'dJ 
edildiği takdirde eserlerini Uln edilen teı_ıt ~a1<1'1 ıı:ıç yıJI~ ., 
t asarruf hakkmdan vaza:-eçerek llaa.rit Vekılllğlne ııı,ıt'ııs ., ~ 
terkettiklerlni \'e kıtabm o devre içindeki her ~ eeeıderi.ııllııt 
kendileri yeya kendi mesutıyeUerl altında tayin ed bit' ~ 
rafından yapılacağını gösterir noterlikten tasdtldl ~ 
mcleri de llzımd.ır. ıoJ11' .,. ~: 

7 - Kitaplarda bulunma.ın llzımgelen pedal0,.ııııut ,'v/ 
gösteren §artname ile noterliğe ta.ııdi.k ettirilecek t tıUlt'· >'~ ~ 
ıu Maarit Vekilliği neşriyat mUdUrtugilnden aJI11~eıetl 111şa) lerln bir kuruşluk posta pulunu da birlikte gönde ( 

--------.:...-~seı,Ji1' 
Sarıyer Kaymakam lığı ve 

Müdürlüğünden: ~ 
Sarıyer kua.ııma tAbl Kilyo. (Kym köyü) aıe::,:."'p~ ~ 

lık ıokağrnda eıık1 30. yeni 3 No.lı n HUııeyiıı. Jı( ~ aı.rl 1 .,~ dukları ve tapu ldareııincc . tanzim editını, olan lf ))lllutl~ ~ 
( 21931 metre murabbaı kablo kutubeılnin me\..zuu 1J111'1'ıııd' ~ 
Telgrat \•e Telefon Umum MUdUrltlfU namm& tst 

39 
~ ·~ıtJI 

görUldUğU latanbul vl\AyeU lda.re heyetinin 22/ll/~ eoC:~~ 
kararından anıa,ılarak tstanbul umuml mec:Uııl dal ııeY"tJO 
tarih Ye 1233~ No.lı ka.ranna tevtlkan te§ekkUl ed:~ıc:di"d' ;/1~ 
tımı~k 'kanununa. sllre yerinde. yapt~ tetkikat ZI tU~O '-~! 
(220) lira kıymet takdir edllm11Ur. Tarihi ua.nd&J1 .baÖ~ıtJo'· 
detle Sanyer Beledlye ıubcal kapuıma aatlmlf ol&ıl ı,e tıd 
hat almak veya ea.hlplerlnln blr _gtlna ltırwarı ."'.r 
tahriren blldirmelt Uzere keyfiyet 11ln olunur. 

nATTANtl"-,, 

Eş,rnnın <'in!'-1 
Beherinin 11.'!ga.rl 111klt'!U 3,MO 
kilo otan ytıiı bıı.ttanlye 
Beherinin aııgart flıkletl 2,400 
kilo olan battaniye · 

• fl, .. cı 
Mlktan Beht:rtn111 • 

500 

ıs 

lstanbul Delterdarl ığı11Jorı: 
1 
~:~ 

ı;st&1' J"' fi' 
Hocapafa. Mallyc Şu~ııl mllktlltfler:inde.n ~,.,tnllr ,..-9'0 ...J 

r"lddcııl 6 No. da kalw~ı I.>ureuns.: 932 malt :rılt uıı ,,...1 ~ı;r 
nlılm tetklk Pdilm,.k U7.ere temyj7. koınl8yonurı ti ttl 

IC'p etmt, ve hermuclbl llAm bilrlza 
muamele yapılma.sına ds.lr tebliğini 

muktezi Uı.nzlm olunan icra emri ika.
metgt\hmm meçhullyetl dols.yıııllc tcb.. 
llğ edilememiş ''C nıercke muısor 
emrin 1:1 '1}n mllddetıo ilanen tcbll_ 
~ine karar verilmiştir. (15) gUn için_ 
de yukarda yazılı bu işi bl!M:ı:a. yap
manız aksi halin cezat m<'aullyeti in. 
bç edeceği gibi bu müddet içinde bil_ 
riza. bu vecibeyi ifa etmedlğlnl:r: tak • 
dirde <:cbrt ı~ra yolu ile 111\m hl\l<mU
nlln infaz oluna<:Rğı icra. •mrinln teb. 
llğinl makamına kalın olmak üzere 

yılı ~arRrile bozulmuştur. ııt•ctd•1' 
Key:fyet 3692 sayılı kanu.nun 10 n 11 irıcl - ı yerine geçmek Uzerc itttn olunur. (2109) 

f tir. K·a,~L -OZSAN • ------------~ 
-·---· 

Ankarapalas- izmir 
TELEFON . (3438) (317371 

Urolog Operatör Beyoğlu Ta· 
tikli\1 caddesi 380 numaralı 
Ohanyan 11partmanı Bursa 
p,~~-. !·.., • ·:. Tel: 4.1.2.35 

-........ 1:1·· ··----·--
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiİIİllİllmllİllİiiiiiiiiiitR 1 ıuııır uı cıı uıodcı u, en temiz ve en ınunt.a:taru aıle 

yuvasıdır. l\orıfor, temızlik, ucuzluk noktasından Anka. 

re Pal~ın tcvkınde otel yoktur. Ankara Caddesinin en işlek verınde 
Bnrıyulu, knlor1ferli. müteadd1t firı~lı otd...ğ~ gı. 

oı nefis yemekler veren lokantayı, pastahanevı, ve kL K • r. 1 k d u·. k k a"' 
"aa~haneyı havıdır. 1 a 1 n 

ilı Vakii Matbaası ıdaresine müracaat 

VAKiT 
Kitap kısnıını 
tanzim 

S'lfllll: ASIM VS 
Basıldığı yer: VAKIJ MatbHll 


