
Sovyet • Alman hududu 
işaretlendi 

Moskova, S (A.A.) - Sovyet - ~lman mer. 
kezi hudut komiıyonu aıaiıdald tebliği neırct. 
mittir: 

' . ··' 1 ~ , .... f ~. 

Takriben 1500 kilometre uzunlu funda Al
man • Sovyet hududu boyunca hudut ifaret eli. 
rckleri tesiıi iıi, 27 Şubat 1940 tarihinde bit .. 
mittir. 2820 işaret dircii dikilmiı ve yeni budu. 
dun heyeti umumiyeıinin topoğraf! haritası çı. 
kanlmıtttr. 
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iliz-Italyan ihtil3fı 1 Finlindiya için 
n iki Italyan va~ Skandinavyada 

Uru tevkif edildi Yüz elli bin isveçli, elli bin Norveçli, dört 
bin Danimarkall gönüllü kaydedildi 5 italyan vapuru da inglliz 

kontrol limanına götürüldü 

J,,güi:: kontrol gemilerinden biri ate~ ediyor. 

Looclra, s (A.A.) - ~vam ka- tktıaacil harp nazın, ~lman 
marasında 1talyaya Alman kö- malı qpyan bir vapurun ha\lıi 
müril •evıd hakkında sorulan bir ıneml,kete menıup oluna oı.un 
aualc cevap veren Crosı b~gün.L 'nıiliz k?ntrol gemileri . . ta.ra~n. 
ki ttilyan vapurunun tevkif edil· d~n tevkil olunJoatını · bıldi~ 
miş olduğunu ıöylemittir. tır. (DeNmı 5 i~) 

1 icaret odasındtl· 
dünkü toplantı 

.. 
fuar hakkında 
görüştü 

Dünkü toplantıda Behçet Uz. ve /abrikat6rlet 

Şebrimi%de bulunan tmıir bele. 
diye reisi Behçet Uz dün ticaret 
odasında btanbul fabrikatör ve 
aanayicile~yle görüımüıtür. Sa. 
at ıs de yapılan bu toplantıda 
Vali LCitfi Kırdar da bulunmu1-
tur, Toplantıya 50 kadar fabrika. 
tör ve aaııayici ittirak e~tir. 

bmir belediye reisi, İzmir f u. 

ni söylemit ve bu ıene f ıtanbul 
sanayicilerinin geniı mikyaita 
fuara iıtirakferiıfi temenni etrrtiı
tir. Bunun üzerine toplantıda bu
lunan mmtaka ticaret müdU~ü 
~vinin reialiğiqde bir komite ~. 
çilmittir; komit~ latanbul f abd. 
katijrlerinin fuara ıeniı ınikyajta 
iıtirakini temin edecektir, 

Viborg 
dayar:uyor 

Vali şehrin 
etr(!.f ında 

imar vaziyeti 
izahat verdi 

Helıinki, S (A.A.) - Finlan. 
diya tebliii: 
Düıman dün biltiln ıUn, Vii. 

puri körfezi adalarına ve bu kör· 
fezin ıimal carbiaindeki yarım a. 
daya mütemadi taarruzlar yapmıt 
iıe de, bir çok noktalarda pUı
kürtülmüıtür. Diğer noktalarda 
muharebeler devam etmektedir. 

Vüpuri körfezi ile Vuoki nehri 
araıında da bütün sün münde. 
-meler devam etmiftir. Finlandi. 
~alılar meYzilcriAe sahip bulun. 
_.ktadır. 

ı Taipale nehri üzerinde dilpnar. 
1 (Ona•• ş ltldde) 

Reisicumhurumuz 
Dü~ Y.en! _Bulgar 

. :tc ........ 

- .. __ _ 

• 

buyurdu 
., .. ~ s& awı:---

Edeltiyat FakUIİesi Dekam BaJ Hlmidin fikirleri 
Ankara, 5 (A.A.) - Rei. 

ıicumhur İsmet İnönü, bu. 
gün öğleden sonra saat 16 
da, itimatnameıini takdim 
edecek olan yeni Bulcar cl
çiıi ekıclana Kirofu mutat 
merasimle Çankayada kabul 
buyurmuılardır. 

Müllkat esnasmda harici· 
ve Uınumt lcltibi Numan Me. 
nemencioflu hazır bulun. ~ 
muıtur. ~ 

Beter hukukunun konınahilmeıi 
fertleri mümkün olduiu kadar 
maddi ref ab ve manevi hmuı: 

içinde Y•tatmakla kamldir ~ 

Buıünkü cemiyette ferdin ih• 
tiyaçlannı karplamak ıayesiyle 
lnıili.ı tarihçiai Vela tarafından 
buırlanmıı olan yeni hukuku be. 
ıer beyannamesi hakkında üni. 
verıitemizin Türkiye tarihi pro. 
fesörii ve edebiyat fakülteıi de
kani Bay Hamidin fikirlerine mü. 
racaat ettik. Kendiıi muh~elif it· 
lerle f evkalide meırul olmaıına 

k
• . . rağmen suallerimize ceyap ver. 

Ve ıller heyetının meıc neıaıc,tmde bulundu. 

1 , Velı tarafından huırJanmıı o. 

Profesör Bay Bcimıt 
top antısı 1 lan llyihayı tetkik ettikten sonra 

Ankaı«. 5 (A.A.) - Heyeti Bay Hamit: 
Vekile bugün ıaat 10.30 da Bat· - Bu beyannameJtin heyeti u. L 
vekil Refik Saydamın riyueti al.11 mumiyeai ve temayülleri hakkın.. lan bu liyihayı evveli kifi dere. 
tında toplanmıt ve saat 14 e ka. daki fi!'"niz ~edir? • cede vazıh ıörmediiimi s8yleme. 
dar ruznameye dahil mulltclif Suatimi.ıe ,oyle ceyap verdi: liyim. Anladıiun& &öre ilk Uç 
mesaili müzakere eylemiıtir. - Velı tarafından yuıl~t o. (Devamı 3 anci.ide) ------------------------------

ikinci tertip kuponları dünden 
itibaren neşre başladık 

800 sayfalık 
s ·kita.p 

25 kuru_şa 
Okuyuculanmıza hu tertipte hediye edeceii· 

miz faydalı ve meraklı kitaplar ıunlarclır: 

l50 
so 
75 
10 
10 

Sanıtan bani& ' 
IŞerlok Holmeskı maceralan 
Surda eançekl .. D A vrup& 

Vakıt 940 Alm&n&lı 
Seçme bikt.)'eler 

Vt. - NO, )(eziyet Çt1ı11Uulu H 
Konan Dovll 230 
aryut btJ&iler doktoru T. Saman 238 
Vakit Nqriyatmdan M 
Vakit Nepiyatmdan 121 

111 Yatnır -
· Oku7ucularımızın bu kltapJarı alabilmeleri için gazete

mizin ba,ında dünden itibaren vermele başladılımız kupon. 
lan toplamaları Jtlfldir. Birden yirmiye kadar olan bu ku
pcnllar serlal ~mamlaııctikta.ıı ıonra on be, glln zarfında 
razetemlz ldarıhan11lne teıllm edilerek kitaplar alınabilir. 
................... ~ ........................... , ........ ~ .................................... ./ 

Günlerin Peşinden: 

Laf hokkabazhğı 
'A wkatldc sanabnda oldaia P. 

W pzeteciler .namda da lif hok· 
bbazlın ftl'dr. Hnesin ltilditi 
hokkahulık el ça'bukluğu ile hir 
mendilin içine, yahut hir hokka. 
nın. afbna ıaklanan hir teYİ ,.ok. 
e\me)c, ıonra da o ..,i hqka Wr 
yerden me,dana çdwmaktır; W 
hokkahulıiı İle Wr lalam man. 
tık o)'Unlan ile haklı hir meseleyi 
.hakıız, yahut haksız ltir davayı 
bakir ıiW ıöatereltilmek diye ta• 
"if edilelNlir. Fakat holclcüuın 
var olan 'bir pyi yok, yok olan 
'bir teJİ de var sihi ıöı_.....İ 
hakikatte yokun var, wna :rok 
olman demek olmadıiı sı"W hir 
talmn W takıaJcehez1ıp De hak· 
ıız hir davanın Wh, haklı 'llir 
davanın haksız aiW ıörümnesi de 
sahtedir, mavaklrattir, zahiridir. 
Meselenin mahiyetini deiiıticmek 
mümkün delildir. Hlldbt 7İM 
hakikat olarak efkanamami~ 
kendini pterir. 

arının ıeneden 1Cne1_e_i_le_rl_e_di_v'-i. ________ ~-~--------~---'-------"---------.:.....:C 
HASAN ıc.uM 
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F ı!<ir nı es ~ıe:erı : ----
Maarf Vekafe inin 
tercüme f aalıyeti 

• Edobi ~evkiınizin inki~ında haua Avrupada inkitnfı anca 
h~rcun.:ain rolü buyukliır. Ede- Yunan ve Rouıa fikrmi ıulından 
bi ) ata Ccdidc'den cmc.e de ıürddı al l"ak kıliıenin ruhuyla ıııe~cede 
bJr h:rc:wne devrinin zevkleri ha.. bilmesiyle ak.si olabilmiştir. 
zırlııdı8ma, edebi) atın b.rçok llk ıkolnı.tik an<:«k Yunan "c 

yenı 
me5hul a1ki!rlcrinin bir zevki ıevi. Roma tefekkürünün hı..- i r.tıyanlı 
yeıi yarattı[:ma şi.ı;,lhe yok tur. ğa hulülu ile mumkun ola. 
Bugun ek edebi zevk mcrtc.b _mi. bılıniıtir. Daha aonra yİn 
zin tercüme romnn~-ırla bir gc- Yunan tefeld,ürunün devamı olan 
liime devrinde olduğuna §uphe n•üsbet tefekkür önünde yerinı 
etmı)oruz. terketrneye mecbur olan ıkoluti1' 

Deıslerdaha eık~ıı bıliıiLecek,birsını/lu 
60 lan fazla talebe bulunmayacak 

E •• "sen devirlere dikkat edı·l- b 0 h 1° hın°ıti·yanlıg" •• ... - ır ayı zaman ı a MaadJ Vckıllığınııı kaıarıylt 
Cet, olursa medeniyet arzın bir ya'- ta t tın tur 

• !1 u Uf • >kul Jırcktôrlc rı hc:ı il) ııı ılk hal . 
noktasmc!an öbür no •• tasına ı de l •pan) ada lı'~m tefckku_run_ u- taıunda aylık toplantılaı yaııarat 
bir dahJı tckfünulle intikal e tmi. "' "' ... üıtün hüviyet kn.znnması, kuçü' na.arif vc:kılli~ınJcn İı>tenmesi lu 
yc:C". Bir.birind::o habersiz., fnknt Asyada fikri yükselişte terci umlu göriıleu baı ı dilekleri tc1> 
aynı eseri venniş cemiyetler yok. menin hiaae&İ pek bü) üktür. Rö Jit eJ eceklerdir. Bu dileklcn. 
tur. Medeniyet temaslarla Örneğe nesanı'da aynı ruhu buluyoı-u2 esbiti için toplantılara başlan 
intibaktan kuvvetini alarak yeni Bunun için Ti k camjası içind ııştır. İlk okul başöğrt:tıııt:nlerı 
sahalar f.ethetmehtcdir. tercüme fo.aliyteinin elle tutuluı nın yaptıkları aylık toplantıda iH. 

Roma.da ılk rönesanı Yu11an e. 'ekilde tesirlerini görüyoruz. okullarda evkat cetveli, kuşluk 
serlcrinin tercümesi ile ba,lamıt. Maarif Vekaleti bu tercüme fo ıaa anları, bır sınıfın alabilt:ccğ ı 
tı. Hıristiynnhğın Romada birleş· nliyetine yeniden bir hız vermeğ talebe miktarlarını görüştuklerin 
mesindcn sonra h:. ·istiyanlık yine karar vermiştir. G.eçen ıene top yalmıştık. 
medeni bir mahiyet almıt değildi. lnnan neşriyat konı_rresi tf'f·cümc• Bu üç maddeyi tanzim etmek 
)ptidruliği., fikirsizliği ile göze meselesi ile ehemmiyetli bir ıu. Uzcre toplanan "komisyon mcsaisı. 
çarpıyordu. Romalı, y unanh, Sü. rette me~gul olmu,tu. Şimdi bu ni bitirmiştir. 
riycli., Yahudi kültür mazisi ve tahminlerin tahakkuk sahasına Tesbit edilen va.ı:iyeu göre o. 
işLenrniş mantığı ile yalnız kalp. geçmekte olduğunu görüyoruz. kuJlarda derslere öniımu.ı:dc.lt ı 
lcrc hitnp eden hıriıtiyanlığı der. Gaz.etelerde tercüme edilecek e. ders yılı başından ıtibaren sabal 
hal müthiş bir fikir çemberi içine aerlerin listesi mühim bir yekun saat 8, 15 de ~}anması. kuşluk 
alıyor; ve onun sağlığı kısa bir tutmaktadır. Bu yckünun Türk o. ıaatinin yarım saatten 20 dakika 
zaman acx-.ı.·a zeki putperestin göz kuyucuıunun kütüphaneıine gir. ya ve mütalea ve ders saatinin de 
bebeklerinde bir zafer aydınlığı mit olması iıtediğimiz üstün kali- 60 dakikaya indirilmesi istenmiş. 
tutuıturuyordu. . 

b
• h teli adamın ıüratle yetiımesinc Ur. 

Akdenizin ır nıenne.r eykel hizmet edecektir. Bu suretle elde edilen fazla sa · 
ıibi aaırlarca işlenmiş ~" .. ün fel· atin bir kısmı ö"'le paydosuna ek 
ef · emJ • af k l Zevkimizi, fikrimizi yeni bir ı:; 

• e sıst cı • • " e tutu. lenmi•, on dakikası da paydostan 
h • · ı h h madeniyete İntbak ettirmek için -s tan ırıatiyan an ayrctteu ay. kısaltılmıştır. Ak11:ım dersi 14.30 
d- ·· .. d t dan At\-L yf\pılacak en ciddi faaliyetlerden r-rete uşuruyor u.. aa • ıuı. da sona erecektir. 

tan bahs.edenlcri ıöz jimnastiğin. biri !Üpheıiz bu teı-cümeler kü· 
de mağliıp ediyor, gülünç bir sirk tüpbanesi olacaktır. Smıflann talebe istiab vaziyc. 
ha)•vnnı haline ıokuyordu. Hasan Ali Yücel'in bu hizmeti. ti de tetkik edilmiştir. Yapılan 

Akıldan en uznk dünya teJB.k- ni, ben, fİmdiden tebrik etmek şekle göre bir sınıfta en fazla 60 
kiıi muhakkak iti hıristiyanlıkbr. iıtiyonun. dan fazla talebe bulundurulmıya 
Onun Akdeniz. boylarında, bil· SADRI ERTEM caktır. Bu rakam en fazla taleb(' 
______ __.'-------------------- sayısı loduğuna göre aınıflarır 

h · ı ı • bu rakamdan daha az mevcudu ye ş i 1 köy sa 1 e r 1 ne ol~~5:ü~~:~~ddeler Maarif Ve. 
killiğine yazılmıştır. 

sürüklenen keresteler Köy öÖr-et-mBn 
.. b . b b. lk oku farına F ırtı~a munase ~lıle al~n ı~ _ye en~ 1 k 1 1 b 

1 lıye ait oldugu tahmın edılıyor ~e '~=icv: .. fl:r~ ol:::ğı 
Evvelki a.kşam Marmara ve duğunu göstermektedir. tesbit edildi 

Ege denizinde lodos fırtınası Yapılan tahkikat hldisenin 
başlamıştır. Fırtına yllzilnden mahiyetini meydana çıkarama • 
Marmarac\a bir de kaza olduğu mıştır. BiltUn limanlara telgraf. 
zannedilmektedir. Çünkü diln lar çekilerek kayıp yelkenli bu· 
aabalı Yeşilköy sahlllerine su • lunuo buhmmadığı da sorulmuş 
larla mlihim miktarda kereste tur. Ayrıca Çana.kkaleden lima. 
gelmiştir. GilmrUk muhafaza ve nınuza gelmek üzere geçmiş ve 
polis memurları tarafından top. yahut limanımızdan hareket et
lanarak muhafaza altım alınan miş olan g-emilerin vazlvetlen 
bu kerestelerin çok oluşu bunla. tesbit olunmaktadır. Hadisenin 
rm blr motörden ziyade bUyUk bugün aydınlanması muhtemel. 
blr yelkenli veya vapura ait ol· dir. 

tieybeli vapuru 
yolcular1 

Dün Haydarpaşa iske
lesinde boşaltıldı 

DUn sabah Kadıköyünden köp 
rllye gelen Heybeli vapurunda 
blr hadise olmuş, vapur yolcu • 
lanndan bir kısmı Haydarpaşa 
da dışarı çıkarılmıştır. 

Herkesin işlerine gittiği bir 
saatte Kadıköyündcn hareket e. 
den vapurlar çok kalabalık ol
makta, üstelik bu vapurlar Hay. 
darpaşaya uğrayarak tren yol
culanru almaktadır. Yine dün 
bu şekilde KadıkövUnden hare. 
ket eden Heybeliada vapurunda 
çok kalabalık olmuş, vapurda 
mmtaka liman reisi Refik A. 
yantur vaounın hareketine mü· 
saade etmiyerek memurlarla 
yolculann bir kısmını dışan çı. 
kartm_ıştır. Bu yolcular Olev 
vapurıle daha sonra KöprUye 
~elebilınişlcrdir. Heybeli vapu -
nı KöprUde yeniden kontrol e. 
dilmiş ve volcuları sayılmıştır. 
Bu hadise Kadıköy, Havdarpa
şa civarında oturan halkın sc
nelerdenbcrl fazla yolcu alması 
mlinasebetile ynptıkları şikayc. 
tin ne kadar haklı olduğunu 
göstermiştir. 

Vali muavinlerinin 
ziyareti 

İstanbul vali muavinler, Ha.. 
lflk Nihnt Pepevi ile Hüdai Ka. 
rataban diln sabah Alman kon
solosluinJna giderek veni konso. 
losa. fadei d.Yarc~ bulunmua -
ludlı'. 

Vapurlarımız hak
kında ahnan karar 
ihracat malı götürecek 

vapurlar müsaade 
almaya mecbur 

Bir milddet evvel TUrk vapur. 
larınm ecnebi sulara gitmeleri. 
nin menedlldiğine dair Ankara.. 
dan verilen fakat teyidine im
kan bulunamıya.n haberin doğ
ru olduğu anlaşılmıştD'. Müna. 
kale Vekaleti ancak dahili ihti
yacımızı temin edecek miktarda 
olan vapurlarmıızın ecnebi elle.. 
re kiralanmasını doğru bulma
varak bu hususta bir karama· 
me projesi hazırlamış ve Vekil. 
!er heyetine vermiştir. Bu ka. 
rarna.me ile vaourlanmızın ec. 
nebi sulara gitmeleri menedil • 
mekte. yalnız evvelce kiralanan 
vapurların mukaveledeki mUd -
detıeri bitinceye kadar sef crle. 
rine mü.saade edilmektedir. Ec
nebi memleketlere sattı~ız ih. 
racat mallarımızı nakleden va
purlar da !stanbulda teşekktil 
edecek bir komisyonun milsaa -
desile hareket edebileceklerdir. 

Münakale Vel{fıleti Ereğli ve 
Zonguldaktan diğer limanları • 
mıza kömür taşıyacak vanurlar 
i~in de bir navlun tarifesi ha -
zırlavara.k Vekiller Heyetine 
verm;ştir. Bu tarife kış ve yaz 
olmak Uzere iki türlUdür. Yaz 
mevc:iminde evvelce vazdığıınız 
fiyatlar tatbik edlle<ıek, kıs ge • 
l~ de daha yüksek blr ta.rüe 
meriyete kona.ca.kbr. 

Yeni açılacak köy öğretmen u 
kullarına alınacak talebeler hak 
kında Maarif Vekilliği bir tamim 
yaparak bütün vilayet mııarif mü. 
dürlüklerine göndermiştir. Her 
vilayette köy, nahiye ve halkı. 
çiftçilikle geçinen kasabalardaki 
ilk okul mezunları, köy öğretmen 

Zabit kıyafetile dolaşan 
bir dola.ndırıcı 

Zabit elbisesi giyerek GUll i.ı 
admrla bir kızı evlenmek vaadL 
le döla.ndıran ve aslive birinci 
ceza mahkemesi tarafından bir 
sene hapse mshkOm edilen Or. 
~plü Mehmet oğlu Şükril, ha. 
oisaneden çıktıktan sonra yine 
za.bit elbisesi giymek suretile 
bir çok kimseleri dolandırmak 
SUC'tından vnkala.nmış. bu se • 
fer ikinci ~r ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Evvelce de· sahte diploma !Je 
yedeksubav okulunda okumuş 
olan Şükril hnoisaneden çıkar 
çıkmaz ilk işi bir zabit elbisesi 
uydurmak olmuş ve süvari as
teğmeni kıvafctile !zmit - A. 
rlanazar yolunu tutmuştur. 

Şlikrü Adapa.za.rında Necmi. 
ve adında bir kızı evlenmek va 
adile. 1.zmitte birisini de öde
mek üzere dolandırmış, kacar
ken istasvonda yakalanmıştır. 

Suçlu dünkü muha.kemesin. 
de: 

"- İddia edilen ŞUkril ben 
değilim. Zabit elbi~esi ile gez • 
medi~m resmi sahte olarak ve. 
d.ek subayda okurken çektirniiş· 
tım. Hiç bir suçum yoktur.,, de· 
mi~tir. 

:Muhakeme ~itlerin dinlenil 
mesi için kalmıştır. 

Şekerli maddelere 
yapılacak zam 

Şeker satışları dünden itibaren 
normal şeklini almıştır. 

Yalnız şekerli maddelere her 
taraf.ta zam yapılmıştır. Bu zam
ların gelişi güzel ve fazla miktar. 
da olrna.ma.ı için kontrol yapıla. 
caktır. 

ukullarına gondenlı:ceklı:rdır B. 
wlcl.x:lerin halen eiftçilikle geçi. 
nen ailelerin çocuklarından olm;ı 
aı, sıhhat durumlarının müsai · 
bt1lunması istcklill'r arasında eı 

musaitlerin seçilmesi şarttır Bı 
talebeleri ilk tedrisat ınüfettişleı 
ve gezici başöğretmenler seçeccl-: 
1 ' rdir. 

Köy ö~retmen okullarının tah 
ıs ı l miiddeu be~ vılılır Kabul edi 
len talebeleı avrıca uıahhüt sen 
Ai vereceklC'rdir. 

Bir Fransız kız lisesi 
müdürü şehrimizde 

Oijon Fran5ız kız lisesi mUdı 
ru Matmazel Parde Türkiycniı 
orta tC"drisat vaziyeti etrafında 
etkikler yapmak üzere memle. 

ketimiıc gelıııiştıı Matmazel Pca 
de, Ankara a bulunan kültür mü 
esscselerini gezdikten sonra dür 
şehrimize gelmiştir. Sehrimizd' 
d: bir müddet kalarak lise ve or 
t ı okulları gezecektir. Kendisinr 
vekalet müfrttişlerinden Feth · 
f ~ fenclivar refakat etmektedir. 

Talebe dosyaları 
Maarif V ckaletinin okul ldart:. 

rine gönderdiği bir tamimi< 
nevcut demirbaş C1Vl defterleri 

nin yeniden tanzim edilmesi v: 
talebeye mahsus yeni maddelerlı 
hazırlanmış dosvalarm yapılma 
una başlanmıştır. Bu doeyalaı 
alebenin bütiln okul hayatını 

·am manasivle 11österecek şekildt 
tanzim edilecektlr. 

Çocuk düşürmek cürmü ile 
Biı kadın ağırcezada mu

hakeme ediliyor 
deşiktaşta Hatice •<tında bır 

kadının üç aylık çocuğunu, Citil 
sokmak suretile düşüren ve 
bôylcce ölümilne sebep olan 
Mihriye adında bir kadının diln 
:kinci ağır ceza mahkemesınd'-' 
hıruşmasına başlanılmıştır. 

Suçlu her şeyi in.kir etmiş. 
·akat dinlenilen şahit polis Av. 
ni ise, bu kadının evvelce de 
Muazzez adında bir kadına mü 
dahale ettiğini ve bu yüzden 
hnkkında takibata. ~irişildiğini 
söylemiştir. 

Diıfor şahit Makbule de: 
"- Bir gün Hatice, Mihrly<· 

ve Mediha ile beraber sokağa 
çıkmıştık. Hatice ikide birde 
karnını tutarak bir sancıdan 
bahsediyordu. İki gUn sonra öl
düğünü duydum, Mihriveve ne
den öldil(ffinil sordum. Çok si. 
nirlendi ve yUzüme ba.kmad8Jl 
"'.jttl ... demiştir. 

Muhakeme diğer şahitleriı 
celbi ic:in başka bir güne bıra 
kllmrntır. 

Katil Nazım idam kara
rını temyiz ettirdi 

Oç sene kadar evvel, Dizdari. 
vede oolis Hasan Basrlnln evine 
hırsızlık maksad!Je g-lren ve ev 
sahibi tarafmdan vaknlnnıp ta· 
banca tehdidi lle ellerini vukar1 
kaldırdığı sırada, veni içine sak 
tadı~ kamayı Qekerck Basriyi 
~rtlafrmdan vurup öldiiren, bir 
bekçiyi de yaralıyan Nazım. bi
rinci ağır ceza mahkemesi tara.. 
fından idam cezasına mahkum 
~ilmişti. 
Nazım diln tevkifhaneden ad. 

liveye getirilmiş ve kararı tem 
viz rttiren bir layihayı a"ır ce
za mahkemesine vermiştir. 

F eneryolunda işlenen 
cinayet 

Geçen hafta Fenervoluııda es
ki metresi Fatmayı bıçaklıya • 
rak öldüren Yakubun muhake. 
mesine diin de ikinci ağır ceza 
mahkemes;nde devam edilmiı:ı 
ve maktul Fatmanm, dostu Ya
kuntruı ayrıldıktan sonra kimin· 
le beraber oturdu~nun teSbiti 
için oolisp müzekkere ynzılma. 
sına ve mUddeti e;eçtiıYinden 
muhakemenin cUrmU meşhut ka 
numından çıkarılarak umumt 
hükümlere göre rüyetine karar 
verilmiştir. . 

Müstehcen karikatür 
basan mecmua 

İhsan Yazman adında birisi 
tarafından haftada bir de.fa çı. 
karılan mizahi ''Açıkgoöz" ga . 
r.etesi, 4 Uncu nii.shasmda "Av. 
rupa karikatürli,, ismi altında 
müstehcen bir karikatllr koy • 
muş, bunun ii.zerine mecmua 
milddeiumumtlik tarafından top 
lattmlarak mesul mUdUr E. Sa· 
lih asliye vedinci ceza mahke . 
mes;ne verilmiştir. 

DUn bakılan davada ehlivu • 
kuf Pilzel sanatlar mektebi mu. 
alUmlerlnden ressam Şevket 
Da~ raooru okunmuştur, ra
porda me:r.kQr karikatilr ile al-

tındaki yazının çok mOstehcen 
ve avıp oldu~ yazılıyordu. 

Suçlu mesul mildUr: 
.. _ Gazetede benim yalnız L~ 

nıım vardır. Aslında ben ne ya 
ztları okur. ne de S?'l"PJ>tPrilikter 
llnlanm. Bundan dolayı reemir 
müstehcen olun olmadT!hnı gör 
l"m bile tefrik edemezdim. 

Fakat mevzuu bahis resim bh 
A~oa mecmmuıımdan almm~· 
tı Madem ki, mlletehcenill 
memlekete sokulmaması tl 
zırndı.,, dedi. Neticede hlkll" 
1smail ff.ıı.kkı Göı.eten ınamun 
Salih E. vi 1 av banse, 15 Un 
da para cezasına mahkilın et _ 
ti. 
"Yeni Adam,, mecmu

ası beraet etti 
Mecmua rıktıktan iki gtln 

sonra milddeiumumfll~ P"önder 
diı?l fddfasile aslive vedincl ce. 
za mahkemesine verilen "Yeni 
ıırhm" m~ua!'n !ahibi tıımaII 
Hakkı Baltacıoelu, diln yapılan 
muhakemesinde beraet etmf17 
tir. 

Mahkeme, ka~t buhranından 
dolavt mecmuamm ilzerinde ya
zılan tarihten iki gün sonra in· 
tişar ettiJ?; ı::eklindeki müdafaa. 
vı kabul etmi~tir. 
Tevfik Fikret münaka
şasından çıkan da va 
Yeni Sabah gazetesi fJahibi 

Cemalettin Saraçoğlu ile neşri. 
yat müdürü Macit tarafından. 
Tefrik Fikret mllnakaş.-q sıra 
BT.da Sabiha 7,ekerivanm yaz • 
dun bir fıkradan dolavı kendi· 
lcrine hakaret ecHTdi?Ei iddiasi. 
le muharrir ve Tan gazetesi 
ne.qrivat müdilrü Halil LOtfi a... 
lı>vhirı" b;r dava açılmıştı. 

Bu muhakemeve dUn de as . 
live alttnCl ceza mahkemesinde 
devam edilmiş ve mUddciumu -
rıi miitalea~mı söyleverek. Sa • 
tı·ha Zekerivanm yazısında ha. 
karet olmadt"mı, muhtevivatı • 
nm, Tevfik Fikret anketine ce
C.'.l.n verenlere blr karşılıktan iba. 
ret bulunduru. 8UÇ olrnadtP-ında.n 
Al'll:ı.vı da beraetinf istemi~ir. 

Bundan sonra 8l5z alan Sabi. 
hıt Zekerh-a mUdafaasmı hazır. 
'ama.'!J için uzun bir mlihlet hı
~emiş: 

"-· OUnkU, deml~lr. mOda • 
l'aamda yirmJ beş senedir sllrilp 
~len bir davavı teşrih edece • 
itim .•. 

Mahkeme bu tsteif kabul et . 
miş, muhakemeyi uzak bir gü
ne brra.kmıştir. 

Hukulc mahkemeleri ye
ni binaya tatındı 

Tapu dairesindeki gayrl sıhhi 
bir katta ve Yenipostahanc bina 
sanda dağınık olarak çalı~ hu
kuk mahkemeleri, dün, tamiri bi
ten eski ŞOrayı Devlet binasına 
taşınmışlardır. 

Hukuk mahkemeleri burada, 
hep bir arada, bugilnckn itibaren 
faaliyete &eçmİf bulunmakta.dır. 



s-v ali şehrin imar vaziyetil-Bir ,-.kin-okta-: ------
t f d . h t d. Meslek ahlakı e ra in a 1 Za a Ver ı (Afrodit) tercümesinin aldığı 

beraet kararı temyizde olduğu 
bugünlerde başka ba§ka müter. 

Büyük • 
ımar hamlesi ancak harp 

cimler adına başka baıka kitap. 
çrlar tarafından piyasaya yeni ta. son u bılarının dökülmek üzeredir, eli .. 

tahakkuk edebilecek 
yorlar. 

Meslek ahlikının Ankara cad
desinde bu kadar laübali bir elle 
tutulacağına ihtimal vermek iste. 
miyoruz ; vakıa bu caddede bir 
kitabın biribiri ardınca dört be~ 
tercümesini veren kitapçılar gö. 
rülmemiı değildir. Ancak bir ke. 
re kağıt bolluğunda, sonra daha 
deferli bir eser üzerinde yapılan 
bu israfa bile o kadar çok acın
mıştı ki bunun bir de Afrodit pi 
bir kitap için ve böyle bir kitabın 
da bu kadar derdini çekmiı ve ni
hayet bu kitabın hasılatını Erzin. 
can felaketzedelerine tahsiı et. 
mif bir tabıa karşı yapılmaiıiu 

ı ıerçekten ayıp sayacağız. 

3 ter beyannamesi arasında esas i. 
tibariyle büyük bir fark görme
mekle beraber bazı noktalara ip
ret etmişti. Eski hukuku bete:
beyannamesi insanı ebedi saliha 
kavuıturmuş değildi. Acaba ye
nisi kavuşturabilecek miydi? Fa. 
kat her ıeyden evvel bu fikirlerin 
tahakkuku liztmdı. 

Şehrin imar ,·aziyeü etrafın
da gazetecilere ıuk sık izahat- • 
tabulnnmak lfltfünü eslr.ıcnıl· 
yen sayın \ 'alimiz Lütfi Kır
dar dün de öğleden sonra ga.. 1 
zetecilcrl makamında kabul 
odere.k, gerek şehirde şimdiye 
kadar yapılan işler, gerekse 
bundan sonra yapılacak olan
larla pesi! konınma me\·zuu 
etrafında a.,..ağıda okuyacağınız 
şu mühim izahatı verdi: 

la halkın ve plyaıanın en zaru
ri bir ihtiyacı karşılanacaktır. 

- Bu fikirlerin tahakkuku ka. 
bil midir? diye sordum. 

- Tabii kabildir .. dedi. 
Ve bu imkanın tu prtlara bai

lı olduğwıu ilave etti: 
- Fakat her memleketin .zihni. 

yeti, anlayııı, vasati fikrt ıeviye
ıi, terbiyesi, hüliaa içtimat for. 
muyonu ve ıiyaai olcunluğu hat. 
ti iktıaadt hüviyeti ve bilhuaa 
fertlerin teıebbüa kabiliyetleriyle 
mütmasip olmak üzere... Bilirsi
niz ki prensipler baıkadır, tat. 
bikat da baıkadır. Fikren bir pren 
lipin mantıki oluıunu kabul et
mek demek, tatbikatında muvaf. 
fak olmak demek değildir. Unut. 
mamalı ki bir milletin içtimai b
biliyet ve teJkilitını değiıtirmek, 
kültür ıeviyeıini ve terbiyesini 
yükseltmek, siyasi olcuııluiunu 
arttırmak bir karar, bir kanun iti 
deiildir. 

Tarihi bir tekamül meselesi .ıa. 
man itidir. Bazı memleketler oJ
cunJuklanna göre bu fikir ve 
prenaipler1 a.ı çok selimetle tat. 
bik ve tahakkuk ettirmiılerdir. 

- Bu fikirlerin tahakkuku siz. 
ce kabil olduğuna göre beterin 
uliha kavuıması için kili mi
dir? 

- Bahse mevzu fikir ve pren. 
aipler her memleketin husust 
prtlanna ıöre tatbik kabiliyetini 
haiz olduğuna göre her memle
keti ayn ayn mütalea etmek 11. 
:nmdır. Ve tabii verilecek cevap 
da değiıir. Hususi prtlara cöre 
bu fikir ve prensipleri mUtevuin 
ve salim bir tarzda tatbik edebi. 
len memleketler için bu hak ve 
prensipleri - huıuıi vaziyet ve 
prtlara ıöre - futa mevsimaiz 
veya pyrl Uff ~ dlemle. 
ketler de vardır. Her memleket 
ve cemiyetin hususi prtlan tet. 
kile edilmedikçe ıualleriniııe mut
lak ıurette cevap verilemez zan. 
nederim. 

Profesör Hamit yeni hukuku 
beter kanununun ünivenel ol. 
ınaktarı ziyade her cemiyetin 
bünye.ine ve hususi ıartlanna 
uypn ıelmesi taraftarı ıörillil. 
yor ve Velsin ortaya atmıı oldu
ğu bazı yeni fikirler de her cemi. 
yette filizlenmek imklnını bula. 
ımyacaklan gibi ban cemiyetler. 
de de eıkimit görüneceklerinden 
tllpbe etmiyorudu. 

İngiliz tarihçisinin mevzuunu 
deıilmiı. fikirlerini itlenmit bulan 
kıymetli tarih profesörümüze ıor. 
dum: 

- Sizce beşer hukukunun ko. 
runabilmeli için neler lazımdır? 

- Her cemiyetin ıayesi umu
mi menfaatlerini, müdafaasını, 
emniyet ve ıelimetini tehlikeye 
dütürmeksizin fertlerini mümkün 
olduğu kadar maddi refah, mane. 
vi huzur, saadet içinde yaptmak
tır. Bittabi fert de kendini mesut 
telikki etmek için ihtiyaçlarının 
cittikçe daha geniş bir ölçüde 
tatmin edilmesini, haklarının da 
her gün biraz daha çoğalmasını 
arzu eder. 

Gerek fert, gerek cemiyet aynı 
ıayeye müteveccih olduğu halde 
tatbikatta iki taraf çok defa biri. 
birlerine muarız vaziyete ıeçer .. 
Çünkü ferdin dilekleri sonsuz. 
dur. Cemiyet de ahenk, müvaze. 
ne ve nizamın muhafazasını her 
teyin üstünde görür. Bunun için 
bu nizam ve müva.ıeneyi muhafa
za edebilmek için fertleri hak is
teme noktasında cemiyetin hu. 
kukt prtlanna uygun ve makul 
bir talepkirlıkta tutacak prensip 
ve hakların tatbikatında da cemi. 
yetin ıelimet ve nizamını ihllt 
etmiyecek bir tempoda yUrüye. 

• ÇlNDE bulunduğumuz 

1 dUnya vaziyeti mUnase· 
betiyle yapılan neşriyat mey
yanmda, şehrimizde bir imar 
hamlesi bulunduğu, fakat ko. 
runma tedbirlerine ıuzumu ka
dar ehemmiyet ''erilmedlği i-~· 
şaret edilerek lstanbulun harl· "i" 
et Alemle ve muhtemel tehli- 'f{ Valimiz Lict/i Kırdar ' 
kelerle alAkasızlığı tenkit e. nu Maarlfl ilgili olanlar el-
dllmektedir. b e kd" d 1 

1stanbulda filhakika bir i- ette pek iyi ta 1~ e er er. 
. mudur" lstanbulun Taksım gibi en 

mar hareketı mevcut • · mutena bir yerinde yegAne kü
Belodiye reisi ve bu hareketle- c;:Uk bir teneffüs sahası olan 
rln dirijanı sıfatlle hemen iti- bahc;:enin bir miktar genlşletll 
raf etmeliyim ki hamle olarak mesi ve ~ihayet boyaları dökü: 
tavsif edilebilecek maalesef lerek bir ahşap enkaz hallne 
bir imar hareketimiz yok.tur. gelen bir bahc;:e gazinosunun 

İstanbul ·gibi tarihl eserler 
1

kaldırılarak yerine İstanbul 
ve Abidelerle dolu bUyük bir hemşehrilerinin gellp oturabl
şehrin imarı mllyonlara mu- ıeceğl modern bir gazino inşa
tevakkıftır. Milll ~eflmlzln ts. sı !stanbul için her halde mü
tanbul hakkındakı yüksek dü- hlm bir hareket sayılmaz kanL 
şünce ve kararlarından ilham ti d yi 
ve direktif alan hükftmetlmiz a :S:se:1aazinonun ihalesi de 
bu azimle işe başlamış, her se- harpten evvel yapılmıştı. Bu
ne kendi bUtçeslnden beş ill nun glbl şehrin muhtelif yer
on milyon tefrik suretlle lstan- ıerinde birer harabe halinde 
bul imarını başarmağı düşUn- duran sahaların küçük masraf 
mUş, fakat harbin. zuhuru bu. ve ihtimamlarla halkımıza ve 
na lmkln vermemıştlr. çocuklarımıza ııhhat ve neşe 

• LK olarak Belediyeler verecek birer bahçe haline ge
l bankasından yapılan 6 tirflmesi de bittabi bir imar 

milyonluk istikrazı bir başlan- hamlesi addedllemez. 
gıç olarak telA.kkl edeblllrdik. B 1N yatak olarak dUşündü· 
Faka~ bu paranın bile henüz dUğümUz ve bütün hazır. 
tek bır santimine dokunulma.- lıklarını bitirdiğimiz Mecidiye
mıştır. köyü hastanesi filhakika bir 

Bö;rle oldufu halde sören· milyon llrqı seeocek oJaa use
lere yeknazarda bir imar bam- rinde çok çalııtıtımız bir eser
lesl hl11lnl veren şeyler neler. dir. Fakat bu ihtiyaç ıehlr için 
dir?. Karşılıkları A.dl bütçeden mUbremdlr. Yarın bir har,p vu
muhtellf tasarruflarla temin kuunda böyle bir hastahanenin 
edilerek asfalt, parke, ~~ldı- memleket dahilinde mevcudl. 
rım ve saire gibl yollar ıcınde yeti hic şüphesiz aynı zaman
sarfettiğimiz bir milyon lira da harp lhtiyaclarımm karşı
Ue, bet on mektep •. bir gazino, !ayacak bir bUyUk aıhhl mües
birkaç bahçe, ve nıhayet plA.n- sese olarak kabul edllmelldir. 
ıarı ve ilk hazırlıkları ikmal 
edilerek kısmen münakasaya 
çıkardığımız ve kısmen çıkar· 
mak üzere olduğumuz bir bü
yük hastane, bir Şehir Tlyat. 
rosu, bir stadyum, bir pera
kende Hall, Taksim meydanı
nın genişletllmesi, Koska cad
desinin ve Beyazıt meydanının 
tevsii, Beşiktaştaki Barbaroa 
türbesi etrafının açılması, he
lAların kaldırılarak yenileri. 
'Jlin inşası, refUJlerin tanzimi 
vesaire gibi işlerden ibaret 
kalmıyor mu? 

• STANBUUl~ann, mU~ 

1 mel, bakımsız cadde ve 
sokaklardan ne kadar şiklyet
ci olduklarına her .gün aldığım 
sayısız mektuplar en büyUk bir 
delildir. Meydana getirilen bir 
kac yolu zamansız· görecek bir 
lstanbullu tasavvur etmiyo
rum. 

M EKTEP kifayetaizliğlnin 
ıstırabını çeken memle. 

ketlmfz fcln beş on mektebin 
hakfkl ihtiyacımızı karşıla
maktan ne kadar uzak olduğu-

cek bir kültür ve terbiye ıeviye
ıine, ıiyaai olgunluia, iktıaadt ve 
içtimai bir inkitaf derecesine yük_ 
ıeltmek icabeder. 

Bu ıeviye ve olgunluk yüksel
dikçe iktıaadi ve içtimat inkitaf 
tekimül ilerledikçe beşer hukuku 
hem ıenifleyebilir, hem de ken. 
diliğinden korunmu1 olur. 

MUZAFFER ACAR 

Şehir Tiyatrosuna gelince: 
lmar hareketleri arasında yer 
alacak olan belediye aarayı ve 
büyUk tiyatro binası bütün 
müıtemllA.tile atiye bırakılmıı
tır. 

Bu.gün için düşUndUIUmUz, 
!atanbul halkını Tepebaşı ta
ıa,ından ve Fransız tiyatrosu 
denen harabeden kurtaracak 
küçük bir binadır. Karşılığı 
yine belediyenin kendi adi 
bütçeainden temin edilecek te· 
mtz, modern, mazbut bir tlyaL 
rodan ·ibarettir .• 

S TADYUM DA aşağı yu
karı ayni mahiyettedir. 

Balkan memleketlerinde bile 
elll sene evvel meydana getl
rilml• olan bu sahalar artık bu 
gün beğenilmemekte, yenileri 
yapılmaktadır. İstanbul gibi 
bir şehri daha fazla Stadsız bı
rakmaya kim razı olabillr. E
sasen Stad için ayrılan para 
hususi bir kanunla ayrılmuı 
emredilen ve Beden Terbiyesi 
umum MüdUrlUğü emrine ve. 
rtıen paradan temin edlldill i
çin belediye ile llgili addedil
memelldir. 

Perakende Hal teşebbüsü 
bir imar hareketinden ziyade 
bir ıslah işidir. Esas bina mev
cuttur. Mmrçarşısı. içindeki 
dükkln denilen enkaz lıtlm· 
l&k edilerek kaldırılacak, he. 
yeti umumtyestnln esaı ıtlU 
muhafaza edtıerek harici bir 
tamir ve dahlll modern tealıat-

I Kısaca: 

IH '!lf ~~!i0~~!.ll):'!!!aki hlidise 
ı Heybeli vapurunda bır hidıse olmuı: ıstiab Şayanı dikkat bir bidiıe .•• Acaba bu ıibi 

haddinden fa.ıla yolcu alan vapur, tesadüfen içer. yolıw: hidiıelerin önüne geçmek için, mutlak 
de bulunan mıntaka liman reisinin müdahaleıi surette, yüksek ..wüyetli bir memurun hldiıe. 
üzerine Haydarpaf&ya çıkarılarak va~ kısmen ye tah!!_!~~!.:1.~~~=!!:!: ............... _ 

Açılan meydanlar meyanın
da malOm olduğu Uzere Emin
önü sahası harpten c;:ok önce 
başlamıştır. BugUn bizim yap. 
tığımız başlanan bir işi yUrUt
mekten ibarettir. 

Darbaroı TUrbealnln etra
fında lstlmlAk ettiğimiz binala
rı yıkarak otmdlllk meydanı 
açmaktayız. Bittabi burası 
tanzim edilecektir. Keza Koska 
eaddeslni de bugUnkü ha11le 
btl'akamazdık. 

Hakkı telif kanununun hüküm. 
leri de telif gtbi tercümelere de 
pmildir ; fakat bu, bir eserin bir~ 
kaç mütercim tarafından •ro ay
rı tercüme ve ncşredilmit oımisr.. 
na mani olmadıktan bafka tercü. 
melerin her birini himayesi altin.. 
da bulunduruyor. Neşir büiii~ 
yeti ve ticaret aerbestiai.nin b\ı 
zaruri neticesinden biraz da Tür• 
kiyenin en taze kitap için de ya. 

' bancı dillere bir tercüme hakkı 
İödemek mecburiy~ variste 
oJ.utu müessir olmaktadır. 

Bunun böyle olutu Afrodit'in 
yeni yeni tabılanru haiırlayip ye. 
ni bqtan piyasaya çıkarmak için 
kime hak verebilir? 

T AKSlM meydanının tev
ıiine cellnce: Hükft. 

metlmizln latanbul şehrine 
yaptığı büyük fedaklrlıkla 
kışla ve mu,temil&tı em bin 
lira gibi pek kllçUk bir bedel 
mukablllnde şehre bırakılmış
tır. Burası sade kırk elli bin 
liralık bir masrafla açılmakta
dır. Kısmen enkazdan alınan 
bedel de UA.ve edilerek asgari 
bir kUlfetle bu aaha tanzim e .. 
dllecektlr. Esasen Pasif korun· 
ma hareketlerinde şehirlerde 
büyük meydanlar a~ılmasr za.. 
rurl görülmektedir. Bunları 
ve daha bir kısım ufak tefek 
işleri, imar hamleleri olarak 
kabul etmekte aıl& isabet yok
tur. Yapılan ,eyler yapılması 

elzem olan ve senelik bütçele- Bizce hak vermek fÖyle dur. 
rin derpi' ettlll i•lerdlr. Aile- aun böyle tetebbülleri meslek .ıı .. 
bl ihtimal uzun aenelerin 1h- 1lkma bir tecavüz uyarız v, bu
mallerl ve hareketatzllklerl : ı na benrer tecavüz karpıında her 
bugünkü kımıldanmalar& fev.. mesleiin men'e kifi gelecek mü. 
kal&de bir mahiyet atfına se- eyyidelerle teçhizini pek faydalı 
beblyet vermektedir. Yoksa 1- buluruz. 
mar bakımından yapılan l•ler. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
bizzat beni ve belediyeyi ası~ 
tatmln etmlyen ,eylerdir. sa ... 
;rın hem,ehrllertmtn de hldtae: 
lerl aynı gözle görmelerini dl.., 
ler, ve Pasif korunmanın lca: 
bettfrdlğl bUyUk teşebbüsler vq! 
muazzam masraflarla bugttn. 
kü kUçUk hareketleri karş(~ 
laftırmakta isabet oım&dı.IJDj'ı 
ıranı ollba1annı rica ederim. 

• STANBULDA btıytlk maa-
1 raflarla bUyUk tahaffuz 

işlerine filhakika fillen hentız 
başlanmamıştır. Fakat büyük 
imar hamleleri de yoktur. 
Mümkün olsa Pasif Korunma 
tedbiri olarak btanbulda Uk.. 
yapılacak iş, ahşap mahallele
ri ortadan kaldırmaktır. Bsa
sen hük6metlmlz bugUnkU va
ziyetin icabettlrdll1 bütUn ted
birleri almaktadır. 

btanbulda yapılan bütün 
bu saydığımız ı,1er, yukarda 
da söylediğim veçhlle, senellk 
adt bütçelerden tasarruf edL 

)en. ktıçUk mebllllarla clddl 
'gayretlerin mahsulUdUr. Şim-
diye kadar aynı bütçe içeristn-
4\ çalııan lstanbul belediyesi 
J>ugünkü mikyasta bir hareket 
~pmamış olmakla Pasif Ko
runmasını arttırmış değildi. 
Ppam.w daha mUamir bir şe. 
kilde aartettlfhmz fçln muaJıa
~ •dilcUllmlzi görerek mUte. 

1
Jiayytr 'Oluyoruz. 

iY oksa. Pasif Korunm.aııın e
hemmiyeti ve her şeye teıtid
düm etmesi noktasından. .kim· 
se ile ihtlllfımız yoktur. 

B UYUK imar hamleleri 
tablatlyle harp sonu

na kalmaktadır. O zaman da 
harbin bütün tecrUbelerlni ge. 
çirmiş olarak müstakbel btan
bulumuzu yeni ihtiyaçlara gö
re tanzim ve inşa etmek imkA.
nı kendlllğlnden hasıl olacak· 
tır. 

Görüp düşündükçe 
----------------------------------
"Kar,, ın verdiğ i der~ 

Bir sün hava oo.du. Bir &\'Uç~ 1~\ ~rüz. 
glrlar eeerek •ular dondu. Yollarda çamal birtldiitilert.nbı 
mtü ince bus zarlari7le örtilldii. 

Bu. nth&7et •Jlardanberi Avrupa71, Balkanlan kasuP. ka
vuran 90pk dalgalarının mlnlclk bir serplntblnden bafka bir 
'91 detildi. 14'akat htanbulu altüst ettJ. Koca şehrin 701 da
marları patladı. Yokutlar, ''Mamıerplım,. hattmın önü slbl 
karlara bul&IUlllş otobüsler, kamyonlar, otomobillerle doldu. 
Şlthane 7okutunun, ''Toskoparan" m, Akaretler 7amacı
mn, Gadı&De önünün fototraflan almsaydı, bunları, Fin - Ru 
harp ..ımMlnden emtantaneler gibi gazetelere basmak kabil 
olurdu. 

Ben, o akşam blrkaç arkadaş& aös verm.lftim. Bir takat 
bubmcap kadar, canım burnumdan geldi. Araba71 bulduktan 
80nra da bafka bir dertle brpl&ftmı. Şoför, korku7or, 701& 
çıkmak ı.teml7ordu. 

Dikkat ed17or musunu, bu korku, kutup yollarmda, 
"Kop., pçttlerinde, zıaa,na tepelerinde detll, Sirkecide bir 
adamın Jtlreilnl tltretmlftl. ltte bütün bunlar, bir anaç kar 
yüsilJldeD ... Batlanmıs, htanbulun imar pl&nlarl7le dolu. ~
rada sıra4& 8ara7barnunla Uıkilcla.rı, Asar saltanat.mm. uma 
babçelerlal andıran dev kemerli köprtllerle birlefdrmekten eöz 
açar, .&4'1d&n Koda7a t6neller 7apmak sevdasına diişeriz. lti
mı.de ulanlar 7atar. Kata tut.ar, börbürlenlrlz. Fakat bir sün 
kOç6ctık bir hava bosmuı, bir avuç kar, bir damla buz, blzl 
kendi prd1111luada t&blatln kölesi haline kor. Her sokak top
su, betODRS llaJinolara döner. 

Nlcln "l Çilnktı tefldl&t81snı. Beldeme yerlerinde parıl pa. 
rd Hlb tabiler •ıralanı:r. Fakat J1lsde beştnln bile slndrl, 
mot.örlblil donmaktan konıyacak meşin gocuğu 7oktal'. Las
tlklerla çoia ldllnmittlr. En hatif bir yokuşta tekerlekler, kar
lara sömtllOr ve #'l.Aına Park,, o,uncaklan gibi 7ertnde S&JIP 

durur. 
Neden ba arabalarm tec;lılzatı kontrol edilmiyor? Neden 

ltletme bakin Yerilirken, ballan adma onlara bu pek Jerlndı9 
vulfeler Jtlklenmemlft.lr? Son kar, ne acınacak halde oldulL 
muzu KÖSterdi. Bari bunu görllp 7arma hazn'lanalmı. 

HAKKI SUJIA GF2GtN 



ı-~~~~~~-·--ı Harbin ürküttüğü peri 
- Her şey kôla\'lıkla geçil Uyku uyuyabilmenin on mühim şartı 

1 

Harp eden memleketlerde rn. Ayrıca eğer fabriknlo.rm mU1 e- Madam. •. Nur topu s:ibi bir oğ-
g!'l{t evvel bir TVDllCl Gazeteci sinin 
-w~lt>~A SEY A HAT i... _ 

-7-

londrada kimse biribirile 

ha.t uyku uyuyabilmenin fenni ınadiven işlediği ve Eeyrü.acfe- lan! ... İtiraf etmeliyim ki. bu sa.. 
araşbrılıyor. Ne e>lacağını bil- ı-:in durmadan mekik d kuduğu ~h:da.~~wnavıp onu görmeğc 
miye.n insanlarl wuumiyetle ko- bir sem~~ oturmuyorsanız. yat- g-ıttım. Elbet Mnda.m bu kııb:ı
lay uyku tutmu .. Yorgan altı. ma.dan oncc kulaklnrınt?.a. birer hatimi affeder. 
na girip karanlığa ba.kamk tür- ~rça pamuk tıkaymı7 ... , Bunw1 Mn.rvan: 
1i.l hesaplar yapılır. Doludan n. ıçın eczanelerden ahmın temb: - Bu ku.."\iereci kadm neye 
lınıp boş:ı. konur .• Diınag'i- '-•oru- ı~muktan lmU:ınmtt. cc.cııihınu kendi büvütmüYOT? 
lur. Bu vaziyette nihayet :ı:~ç ,.c 0 * • dedi. • • · 
ihtilaç i~inde bir uykuya dal_ HAFİF SUPE~ - Kabil olsaydı elbette bll 

mak kabil olur '\"C bittabi sabah. 6) Akşam yemekleri. muhak- nıa.h.rumiyete katlanmazdı! Ma-
Ieyin gec; kalkılır. k~ ~tma.kta.n iki saat önce w•. dam Menu:nuu dükhinı pek dar 

Her §ıel"e rağmen neşe \"er.ıh- nılmış olmalı. Ba.zr kim!! 1erin dır. Dükkirun arka!mda kfü;uk 
Me:zk<}r Tori ta.Jmnmm etki- Onun içm böyle okü%leriıı. hir ha.ti muhafam için i)i uvlru u . ı;eç vai~t supe yaparak uyuva.. bir oda. "11.r: orada. yerler ve o· 

n daha. eski kanun ve niz:ımla- içinde geullrilmesi ;ııM.ktır. yumağa ihtiyaç vardır. Bir kn- bilmelerı şnyanr haYt'ettir. Her rad:ı. yatarlar. Ba.hcesiz., ha\"a.. 
rm tecdidı ıie venidl'.n konsti· So.ora. bir.im tstnnbuld!l gör. dm en ~t seki~ doku~ ~.ast ne hali&:-. sune hafif olmnJr. Ko- sız. ka.ranbk bir '\.'er: oocuk orP-· 

on ırıızetmek olduğundan düğümüz gibi o.ya.kları b~Ut.na. u.~:um:Ur. Erkeiin. ~ Hf! se. la}" hrwm roilir ~vlı>r ~~meli <la bir hnftn. bile '\"llŞtvnm:ı.r. 
bey.inlerinde daima müns:raa. ve rak kesilmez. Lo:'ıdranın kn.sap- kız; mt arasında uyuması li. Mc_~!ı. çorb:ı, m~,.,,·a (eh.;;nn~ Sonr:ı. 1'.lcnunun, c~ia.dı ile u~~ 
dil§manlık eksik olmuyor. Adeta lıırı ufak kopeklerc talim ettir- zmıdır. Bununla. bernber iş kc- ",..V~u·"U tevlit cttiC!i wyl~n:r). ;ı::cmuya dn. vakti '-"Oktur. E\;n 

kavga etmez mi ? 

bi! ~ı İngiliz ve biri Fransız nıişl{'r, bövle sı{!tr kesi~.Zi va.. miyette değıl, kevfiyettedir. &. 'ı anut ta s•rak c-fü ! D ıtfin ic:1eri üz.erinde oldukt:ın 
gıhidırler. Blribirinin reyleriw.: kit cliıkkô.nm arktasmda büvük za.n bir kaç s..'\atlilc rahat. delik- "' "' * runndfl bir dn dlikk~m idnro cL 
muhalefet e~ktedirler. Fıra....at bir m<>ydaıın ralıvcrirler. mey- siz b.~ uyku bne ıma.na kifayet 1Yt Hl RYATAK MPk Ya: ... F.min C'!tınm; l~i la. 
buldukça vckdiğerlerine garaz d:ın parma.klıklıı. <;C"Tilmiştir. edebıhr. lvi uyumclc ve iyi u.. 7) Düz. sa.~larn ve çok vumu. dam. e~cr iktidarları o!Eavdı 
v~ n~nfyet alümctlcri göstf'r. Halk bu parmnkbğm etrafına yanmak i~n ne yapmalı?· şnk olmıyaıı bir ~ilto üzerinde ~ıld:ltmt bir l!Üll bile \

0

:ınfa. 
dilderl:rden bunların birleş::ne1e. diziliz. Sığır veya öküz salıvcril. YATAC.A ERKEN GtR~"lZ! vatmalı. Kuştüvü yat.al'la.r fcnıı.. rtrclcn ayırmazlardı. 
ıiDe ihtimal olmndığmdan km- dikten sonra iki köpek saldm _ 1) UykU8UJllu'lı: bir bakıma tR- dır. Cok şey örtünm~k tc fena- Marvaıı rikk.~Ue: 
licıe cenapları da millet mecli _ lrr. Köpeklerden biri ökW:ün iki biatm ritmini tanımak bıtemedL drr. Sert bir döşe!t iimrind~ ha- - Do~ru! dPdi. SefııTot inS&.-
sinde elareriyetf iltizam etmek- ta.rafından boynuna.. sülfilt 'bI ğ-imiz manMına. gelir. Hakikat_ fifçc örtünerek uyuma:ıa. ıılıı).t.. 11! nelere sevkediyor! .. Betı kcn
t.edfr. Memurlar ekseriyeti im- öyle sanltr, ki ayırmak mrm- te güneş bat.arken yatmak '\'C ruz.. K~dinize en rahat gelen di lıe_cı.ı.bıma, çocuğumdan ııyrr 
zana.n taraftan seçilmekte oldu. kün o!ma%. Zavallı ökUz, boynU- gün~ <loğarken kalkmak ta,bii- »azıyeti alınız. Uykuda takri. ~'R.;.una~aktan5a füırc~i tercih t'-

ğtmdan o vakit mukabil ta.raf na sallayarak kendini yerden dir. Lakin mutat ol:ıra.k yatnğn ben her sa.at b:ısmda kımılda-
me:murlan istlfaye mecbur 

0
_ yere çarpsa. da köpekler bir tür- saat 10 da girmeli -çe 7 de Jrnlk. ~ak, \~vct değiştirmek tabit- K~rto bu söz.terden 3ahsma 

luyorlar. Ancak adliye ve zabıta. ıtı a\-rılmadığmdan bir miktar ma.l~'lL. dir. O ıtibaria uykunuz hafifse te\•eıfı edilen btr kinny" ~zere~ 
milletin f da.resinde devlet mü da.. savaştı~ sonra. bir yoı,nm- ç • rahatsız olmam:ı.k için tek başJ~ hemen söz.ı? atıldı. 
hale etmez. Her beldenin bir be- lt;:k ırelir. o nralık kı:ı.c;ap. ökii· SERBEST UYU! ruza m.tmız. -: Madam, sizi temin ederim ledl~ reisi olup yılda. bir kere zım boynuna usulle kalınca. bir 2) ~~ pijamalar vücude u... • * ., ki ~ıze emanet edHen ya'm.IcuI:. 
değişnek il.zere arazi sahipleri ip bağlar. Ucunu meydanda su. rılır. Serbest ccTel;ruı mani o- AKŞAM SPORU ta; ı:i ~alcıhrlar. H~m de mem. 
ve esn&fm reyi ile intiha'{> edi- reti ma.hmısadıı. yapılmış bir hır .. Bol bir gecelik entarisi giy- ) Yatağa ~irmeden evvel lezeümız cok eiizcldir. Her sc-
Jir. Bu intihap şöyle ohır: halkaya geçirdikten wnr& ya- meh .• BazI uyku dtu,ktbüeri ~ k!lb~ w;ık lıa\-a.da biraz ge ~ ne bir çok kimseler ornya ha'-n. 

Londramn her mahallesinde vaş yavaş ölrlizüıı ba.şmı halka.. çıplak uymnağt ta.v!iye r.di- ZİJitİ npm. Ba.bceniulc, vahut te?>diline Pelir. 
muhtarlar bulunarak her bir nm dibine kadar ccker. Sonra yoı.iar. malıa.JTe içinde dolaşın. Gayet Sonra Valanline clö::ıerak: 

mmsu onların rey \•e marifet- bir topu.z gibi balta ile alnına • • kr:ra. fa.kat basit idman ha.re. - Demek övle Madam? Ben 
lerilo yapılır. Bir mahkeme! ör- vura. vura sernemletir. Ustura OD.AYA LÜZUMSUZ ~"'YLER ket.Jeti yaoın. Omuztnnnızr ha. orada en hi bula~ğım sütamı..-
fiye bir de mahkemei milliye gı"bi bıçakla boynunu keser. Vel· AS.'\fA! reket ettirin, eğilip eTierinizlc Yl sizr. trotirlıim. 
va.rd?r. Herha.ngi bir 4 evveIA hasıl bir iki Öküz boğazlamak 3) Yatak odasında l~ avaklarmımı ucun=ı. dokunun. k. - ~yır!~ Hayır! Ş'mdidcr. 
mahkemei &fiyeye. soma. mah- için akşama kadar uğrn§ır. Kö- eşya. olmamalr. Duvarlar hafif J:!aşı:mzr ,.e boynunuzu döndü- ~Yl M""mmak istemem. 
keme! milllyeye gider. pekler 

0 
derece muallimdirler, renklere bova.nmalr. Her ta.raf- rUn.b. ik'!ata~ ı?irdi~iz zaman Tavsıye cdewıiniz aütnatarı 

ZABITA f'c!T t:"Dt' ki bir sığrn önüne katıp istl". ta bir tazelik wı boşluk havası ır ı ı derm nefes alın uzanın doktora. mul'!~ene ettireceğim. 
~.... diği l'\:Te götürür. Öküzler, san- olmalı ... Fevkali.de vaziyetlerde ~e kendinizi serbest b~m. Sonr:ı. hangısı i~e gelirse o.. 

• Londra belediye reisi 250 bin ki köpeğe ka.t'§ı gelecekleri ·vıı- ~ eaklama mecburiycü olaca.. • • • nu tutaca.ı!mı. laırue maaş alır ve her &ene ye- kit boğamıa. sanlıp helik ede-- J{ma ~öre. bunun için konula- SA.KlN D!M:AG Bir el işaret.ile Kut.ova çık.. 
den intihap edilir. İntihap o.. ceğini biliyormuş gibi önüne cak sıyalı tıerdeleri, vatağa gir- 9) JJüt!ln tc~Jdn1erin yardımı mdu·~.. ı emdereke Maryaila dön.. 

hmdıığu vakit devletin bUtUn düşer, köpeğin istediği yere gi- meden evvel indirmelidir. 
0~ §ilDlıemzclir. Fl'l.kat zih-

vekilleri tebrlldne giderler. Haş. der. 0 • ~ nın ~~l olmamam, hepsinden . - Gel1 eeek çocuiunuzu kendı-
met11'.t kraliçe de beledenin analı Londrada. ditrer köpekler de COK HAVA LAZIM! :mUhmı ibır sarlbr. Blr nı.~lc et nız m emzi:receksiniz? tar!a.rmı teslim eder. pek çok o1dw!mldan aoka.kta 4) Penc.creler gece gündüz a.- raf~da mütereddit \"87.İyette i- - T&biL. Ma.työ ile benim 
. Zabıt& işleri beş bin kişi ile gezdirlrle:ı·ken ağzına. taama. _gi. <'.lk olınalı. Fakat uykuya daldr- ~ yahut işleriniz hakkında bu mesele halrkmda husus! fi· ıdare olunmaktadır. Her bir ne.. bl kafesli blr if!Y takarlar . Oy. ~IZ za.ma.n başmız hizasmd& endişeye düşüyorsanız, bunla.. k!rlerimiz varoır. Cocu~uzu 
ferin ~l halka kolaylık göster- 1e muallim köı:ıekler vardır, ki cereyan yapmamalı. Kaloriferi.... rm mllmkün ve iyi turo.flarnu hır baska.sı emzirirse.. his anaba.. 
metti!'. Sokakta.'-' h 1 iı.deta benildcıiı misillil her ne nü; varsa, yatah girmeden ön- buimaia. elinizden ~eldi<Yt ,_a- ~ halı:larmmıdan kaybetmi. • A.ö.lan sar oş a· ce nsI "' k .. 1 d ,. ... 1. "' ... " sız gibi hisler dınnıı-rt• rı btm1ar evlerine götürürler, 15:ktrdı söylense hissederek ce- m tıgunu a.pa.mu.ıJSmız. ar ~~mız. Nihay t elinfaden - u.1-.u* 

yangmlan bunlar haber verir. vn.bma filen karşılrk verirler. • • tıı getenı . l"aptığmw dilşünerek de-Alı .~orum!_ E'eşke ben 
ler ve herkes onlann emirlerine Yalnız Iikırdr söylemedikleri KARANLIK VE SOKONEr mu!ma.ın olursunuz \•e uykunwı. emzirebilsevdim. Fakat r.a 
rlayct eder. Bir vakit bir kaç kalıyor. 5) Karanlık ve sük<ınet rahat gefo·~ çare! Benim ellinden gelmi}'W. 
hln ki§iden ziyade nilfös bir yer. (Daha txır} uyku için eaaslJ bir lilzumdur. • * - I!U anda, Segerı. şık. zarif toplanarak f""1'ftn .-trarm-'- li'Al"DASIZ TEDnt-n \"e mutebessim kapr ~.;.;....ı .. 
stcml§lerdi. Al~ k~~ zn; .uıA göründü. ~·
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.... ._. 

tl;-e neferi göriip hepsini dağıt- ı · ı~l ~j' ] lO) Zorla uyumak için bitkin - Affmm iBtirha.m ederim nıJlb. Altmış kişiyi de yakala- t e 6.3.940 Cartamba ~ceye kadar hesa~IZ 8ayr- bir parça beklettim. Yapılma.si 
yarak polis mUdiltiyettne getir.:ıe•a duı ~=gibi tedbirlmn fay. r.aruıi bir iki ziyaretim vardı 
mfştf. Bunları, kendisile gönı.,_ · · da... Ah! ).{adam sm cidden iyi 
t6ğüın biri söyledi. 12•80 Pro&ram "41 memleket aa.at. Tiyatro ve ainemalar 1 buluvonmı. Ya siz nasılsmız ayarı. 12.35 Ajana ve meteoroloji ngİftere bira İm.alini Mösı:ö M&työ? 

Bir gün demir yollar.mı gez. haberleri, 12,GO TUrk mtl%1ğ1 CPL) tahdit ettı• Kırk ltiz t meğe giderken göroilm. Zengı"n- ıs.so _ H M.llzlk: KUçUk orkeatrn, ıp:ına ttYA!l'B0911 ·~· se su. tenberf gör. lerden b
0 

• :i.:- G Tepebafı Dram K1J1DU: Londra medııu karı.mır az kalsın unuta-ın, ıuunya.k evvel dl.sa· 18, Progrtım ve memleket saat aya.. dan yazılıyor: ca.ktr. Fa.kat onwı şikayetli ba-
rı çıkmak istemiş, yolun kapr- n, 18~ Tflrk mUzlgl: Fasıl heyeti, ~~~da Hayvanlann ihtiyacı olan ar. ktşrndan anlıyarak yanma gitti. 
smda duran polis te sıra ile çı. 18,35 Tllrk mnzıgi: su cserltırl u~ ~yı tasanıı !etmek ı..ı.. ı .. ~. Hn!ifre sa.ç1 .. _.;r __ 0··p'=~. 
krlm&k llmn geldiğini ihtar e.. ney, 2 tambur, ı ktlcldtım), 18,M Ser- ... llll hOkiirnctl viski fmalfm
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M1S' " w.i=ww. ı.u 
derek.mani olmu~. Bu, zengin beat aaat. 19,10 Memleket aaat ayarı Komedi kunu: Oündb 14 de: Q>eUk ~ye ıı.azara.n üçte bir = -Rahat uvudun mu~? 
Mamm onuruna dokunınu.' ola.· ajans ve meteoroloji baberlerf, 19.30 Oyana. """m :ııo.ao da: ~~ tahdit ctmcğe karar ver- - Evet ~k rahat uyudınn 
ea.k; polise bir kere vunlu. Fa- Tttrk mUzttt: Çalımlar: Fahire Fer. REBKES llENDl YD!NDE mıst:ir. roşckkür ederim. ' 
kat ı><>lis, vazifesini yaparak a. ıııu:ı, Refik Fcrsan, Cevdet Çatla, • Bira meselesine gelince §im· Valantin bu sözleri söylerken 
damı t.evldf etti. Muh&keme 80. Fahri Kopw:. ı oıcuysn: Sa.dl Ho~. UALK o 1'EllET1 dikJ ~alde imalAtı BJ:altmak me- gec;irdi~ aaabivet nöbeti jçfnde 
umıd& üç aya. mahkfun edilerek ııe., Mefharet s.atnaJc, 20,ıs Konu~- 13u akJ&Ul 9 da scl~ı mevzuu bahis olmamasma artık dayan~mıvarak ağlıva.eak.. 
ha'J)ee atıldı. İşte polis nizama- ma {Dı~ politika Mdlııelcri), 20,ao Z<ım D&linul& dalıar&gınen 19!0senesinde1939 dan tı. Fakat mısafirler önünde öy. 
tmm böyle terakki etmiş olma- TemBU: Kısmet )'U&D: Re!et Aksoy (Ballme) • fazla bira imal edilmeme- le çirkin bir manzaraya. mahal 
aı ile kocaman Londra. şehri beş 21, Scrbc.lt sa.at. 21,ıo Konuşma (Sıh BUytık prk opereti sıne karar \•erilmişt.ir vermemek için b!iyük bir meta. 
bin neferle idare edilmektedir. bat aaııtl). 2uo Mllz1k: R1yueu. T: 4051' li'akat alman bu toobirlerin netle içinin galevanmı zantetti. 

Londrada bulunduğum mUd - cumhur lb&Ddosu, 22.15 JC~lekct sa. hiç ~iri İns;iliz halkını viski ve.. Bu mrada. lca.mda. e-örU.nen bir 
det zarfmda iki miinor.aadan at ayan. ajaml b&berlert. ziraat. e.<!. ALEMDAR . Sineması ~ ~an malırtun edecek de. erkek hizcıet<-i, !Ofra.nm hazır 
bqka h!ç bir ka!gaya rutgel - ham, talıYillt. kambiyo Ye nukut gıldır •. Bu ~le meşgul olanlar oldu*'ınu ısövledi. Valantfn. . 
ınedfm O da polıslerin gayreti borauL 22~ lılll&lk: cazb&n4 (PL) 1 - Tüccar Hom V~~_!>UyUk stoklara maliktirler . ~a.ryanm kollanna. dayznarak 
lle pek çabuk halledildi. 

2 
.1;:,ıu im_ al. ltı •--amen d•·-.. agır. adımlarla vcmek -ıonuna 

3-" - %3.30 Yarmkt program 'l:ıt bil t--: '-<Llıı ........ ld ... 
tr.ASAPLAR öKUZU NA8IL kapanrtı. 2 - yalancılar Şahı 1-:~~-.u.~ılız halkı iiç ~ne vis. ge 

1
• Ma.rva.n, maaanm Uzerin-T~T ·ER ıuuen mahnım olmıyacaktır. ~ .Y~lnız dört taktm 1törllnce 

.n.cA>~nu ?.. ,·--••••••••••••••m•••••.lim dilmın ucuna gelen bir suali 
Görenlerin malOmu olduğu il~ .. sormadan da.ya:ıamadı: 

mre Londranm !Okak ve na.zar. M e ı· ek s -Çocuklar ne oldu, Madam? 
1armm mra.tetı ve dilkklntar ve BU AKŞAM Ve 8 ray s· al 0n1 h' - u mağuıılannm temizliği ciheti- rn""' arıtula "" ıç rınrm yorum. Rahat. 
~e usanılmaz, seyn·n- sız def!diriez va inaiJaallah? .....,.,]-~ Sinema ~---Tn EN n- -- ·ı;:ıt~ER-~ - yıdirler hamdolsun. Sa.. ~ .:ç~ Hatta bir cnr.. ---- uı'-1.n. ..-~~ u,.1 b&lılan ı.~•--:•- .:ı~~ ..... 1 

~ger.erken bir kasaı> ,fill;'. ..-. lllT~A - GUZELLtGlNE lar da. --~ -· 
~il gibi bir mağazanın önüne Te iıARtKUL.l.DE IIEVZUUNA - Her zaman sizinle bera-
gelfp bir de ba!rt:mı, ki musanna ı\ŞIK Olı...r\.CAKSIXIZ. ber yemezeler mi? 

camlı dolaplar ve içlerinde sıra A k s • Sel!'en öfkelioe bir tavır!&: k~~~· üzerlerinde de fiyat ~ ş l n I -Hal Bir o eksikti işte! Yal. A6:::::n yazılı. Etler pek semiz esı mzken çektiklerimiz yetmiyor. 
'\'e .,..,.lı olduğundan ağzmı su. muş gibi bir de miealir önUnde 
lanarak hayretle bakıyordum. onlann ·-----1 k Ba§mı~ fes vardı: kasap ecne.. . ~ Bu, Sesli ılnemaoıa buı;llne tadar yarattığı ,..,..,;&!'~ ~~ g!; 
bl oldugumu anlayarak: . l EN NEFJS ve EN MUKEMMEL FlLMlDtR. kadar bqan ve terbiyesiz ol • 

- J!tıgtin ilç dört; ökfiz boğaz- • Baı Rollerde: duklarmı bilmezsiniz. 

Jıyaca.gız.. fstereenız gelip sey- JEANETTE MA Ufa.k bir eoiuktuk oldu. Beş ~nl~~ l§Ont ederelo beni c DONALD i:}:"~ı!',!U:, konuşmadı. NL 

~!ikkanm içini lıiyıkı ile sey. - Yemekten sonra her halde 
re ... tim. Londra.nm sığır ve ko. ve L E w A y R E s geleceklerdi!', ,örllmlnUz, dedi. 
yunlan husust bir yenle besle. .Yemek epey stkmtılı oldu. 
nerek ıtdam yilzfi görmediğin - .Filme tı&ve Olarak: Dünya Havadlslerl Bır ka~ defa Segenlc Valantin 
derı ~yet vahş! oluyorlar. Al- DhtKAT LOC aı:aamda sitemli sözler doJMtı. lah . .. i : ~ KALMAMIŞTIR. - Numaralı B r k ~-• 

81W\ Mm, bir ada.mı gördüler k olt• ld "• kapıf!lmaktadll'. MEJ,EK ve SARAY 
1 

aç \IÇJ.a zavallı kadm göz.. 
mi 1.izıerine hUcum ederek öldür. Glşcleı1 Dugnn snlınhhm fttbareu ~"tlP. T ele ton : ~lELEJ\:: 40S68 _ SARAY : ... 1 .. ~.a terini dolduran 'oaşlan ~ç zap. 
mekderC<'.C'51inC' k:ıGbr f;eliyorlnr. I••-----••••••••••••••••••- " uvv tettl. Sonn, bir an.tık Mar· ••••••••••~yanla Yrun.Un '\'nziyeUeri

1 

hak .. 



~--------
ancı dil bilen me-

~tnurıarın imtihanları 
e,. 

leş,.. sene mayıs ve ikinci 
ltı l k ~.~(rıa g atında yapılaca 

ı ~bank~) - Devlet n1aan ve btrinclteşrin aylarında 
~ Itri rn ala.r Ve devlet J\iaarif Vekfi.letine bildirecekler
ıı~Urlartnın 3651 dir. Yeniden memur olmak isti. 
~ ~k v ı....~unlara gö- yenler bir dilekçe ile hüviyetle.. 
"\k(~cuıcı dil inıtl rin.i ka~mcı derece llcret ve ma-

~ • ~}'ellncei t~~atnam; aş istediklerini, fot.oğn.flı ve in-
~ -.ou.ıK edil - tisap edecekleri idarenin tasdik 
~ ~ li vesikası ile VekMete bildir -
~ ıı }'UJc ~a göre. meye mecburdurlar. Maru,lı .ve 
• ~~'tıe.~tıtu arı bır dere • daimt ücretli olan memurlar ıse 
ilt'lhut ~ ;era esasen mensup olduktan idarenin sicil 
l'trıı iken aıınt Ucret- müdüründen hüviyetlerile dere. 
~c ~ltıitı Para rnükatatJ celerini bildiren birer vesika a-
~a.k?i.' dile etnıek Uz.ere ' laca.klardır. 

ti' 411 o}d veya, bir kaç li- İmtihanlar Maarif VekSleti 
~~r~ir ~~ söyle • tarafından tayin \"e vekiller he-

1. t ~-~.ııu;... 01llam.ele gö. yetince tasdik edilen komisyon. 
(~··~ ~ \>Jıhft- larca yapılacaktır. 
d ~--t ~arU~ dU im • İmtihana girenler en u 250 

l't! lanbuJ ~ la.rib fa - kelimelik bir mevzuu yabancı 
' ':, ~ l'lıaYıg • VersiteSiıı- dilden tilrkçeye ve tUrkçedcn 

a 'lap "t~ ikinciteş •

1
1 yabancı dile lüg-ate mUracaat et. 

~.çtlnıcrı ı acaktır. meden çevireceklerdir. Buru!an 
~.""I{, rn 'Veknıet.çe ı. 1 başka. komisyonlarca. v.!rllccek 

"e ~~ eırt~rlar bildik. bir mevzuu 15 dakika düşün -
~ ~~ d IU\;ierinden i dükten sonra yabancı dil'e şifa-

' 

teQikl e.Vl'ede imti- : hen anlatabilenler muvaffak ol. n . etini her sene muş sayılacaklardır. 

~ ~~iz- ıtalyan ihtilafı 
~\ tarafı l incide) 

ııı~ s <..t-4_ u,, DO~.) - DeaJ L 

~ \'~ t~. kaçat 

~~· ~~iş~ beş -
~~alh .. ltaı\' "ilan kömilril 
i~~ haa.:ı Vapuru daha 

~ R.11ıı. iııı~ek~ etmiştir. 
~litıJti lerı lntegritos 

~ l'\iı.~ıuı.,.,,':e lschia'dır. 
~~ ~ 6 r\la Alman kö-

l'. taıya.n vapuru 
~~,l~. 
~1tıl4...ı.) ':" n~yah 

y llti lt.al .Alniali kö-
~~b · edildI~ vapurud.

~ % 12' t .. =:11_ e ve t-
~ ~~ ııe d~r ,..,. limnnma 
~-~J.~~;le!Cli .: olan haber, 
~~~ ~rıa -.qtafnıdan bü. 
~~~ ~~ b~~ilnıi§SC de 

t.' itı.~~lır 8.ksillfunel ur ·t~s D 
~~<4.·4.J - Obser

\' hıgu~!lzetesi, Itaıya 
~ ~I oıazı kontro1u a. 

tıı ~ ~%ğıP~testo mil
~ı~rtiz lj,.,,~_Yazıda, 

aı- O.bluk """'~ı.ınin AL 
~~· llıUv.:.aslndan gör-

' ~ ~a.!ı ıı Ufu. \.\:llkler kontro
tı.::a r~ adığı 

t, ~t! la d .... zarara na. 
l.t 0ldu~:.gııse bile ny. 
~ al.l!ıu aöylemek. 

l'iıı~ b~~esi, Alınan 
"ı:~~lt ÇQl}ı, ... ~eınuer tay 
:;~ ı U ~~ hayatına 
~ ~ı~,.e~~ e

1
ttirdik -

Gtıı.ı.ı an ih uı, lalyaya 
.,,a~ ~adan racatına anı-

t ~tı~hlet evvel İtalya. 
\ ~ ~ S ~alt~~l"tniş oldu _ 

t~ .\.#\.) ır. 
~ tıqtıt~~ İhtiİif Gazeteler, 
~ lbiıdi haııİnin ;n!-11 dosta. 
~ıı~iltl'ttıckıc b Yi karşıla. 

~ ~ ~ Cre i . craber, bu 
\)~dtdt\>zqıJı•.n hiç bir su-
tı,t~' .ta~Orlar. ta o lamı yaca. 
t~ ~ıh ~tcsi 
~ lıı; L tııni . Yazıyor· 
~11t q;ıı.._ Ztn • 

) r ~~rıı.--~tc A.ı rncvz.ubahis 
~~~ lııtijltlrğ,ın tllan thraca. 
~, ~a tere ı ~ katiycn 
"r. ~ttıulii talyanın ih . 
rt ~t.lıtııı, ~ctebiJccek v~: 

1}'a .. •Ultabi1 ı 
~ tı o1 talya 
• \ftıı hu an feyleri ve. 

( t'dit a anu n· 
tft;rUa ~ taıtd :Yet g6stcr-

t ı:ı be tı itib~t~e iki hü. 
~ la.11 bllber tıyle rnuğ. 

t t.ı " eıaı ·t·b tt '%· .. ille t ı ariy 
'>~~'ıı1ı11ttc1t1e~l.eyj zorluk: 

~~fıı, tazct ır. 
tu..~ • esi de 
1.~ tltıı· şu saur. 
~ ~ı t ltı, 1ta1 
.,,llııt a1t\>iyc Ya ile olan 

ıı.~t~bct'llcJt Yl c. hfldirn ota. 
~,,L tr ıtıy 
' 'lr.: ()ld dUş oruz. Bu. 

~t~ıı lı• tı~Uın rnanıannııza 
1~ ıç bir suz kuvvetli . , s Urettc 
ı:ı., (1\ vaz. 

,_ ~ llııı t·> - "C 
l\ı~t ile ondtad ~.rricre 

ıı it lngilt an oğren 
~ Fı ~Uru ere, ne de 
'l ı%r"ahıınıc ~olayısiyl(' 
t "tıaı · Ştırtnek fik
~ ~t. •11 trı 
~ l'lı. ltaı,. hafilinin ka 
• ~ııc .. anın . 

ı ~ ttt l'tı;ıhl Protesto 
tı-~ ftalya veu .. değil. 

ltir, Ya dostane 

Hattı bazılanrun eöylcdiğine 
bakılırsa muhariplerin haklarını 
gözetmekle beraber bitar~flara en 
az zarar verecek bir hal tarzının 
bulunması için bir konferans ak. 
di de derpi~ olunmaktadır. 

Vers Lozanda 
Bu akşam Par ise 
hareket edecek 

Loza.nt S ( A.A.) - Dün Lo. 
zana gelen Sumner Vels, doğru
dan doğruya oteline gitmistir. 
Kendisi yorgun gözüküyordu. B. 
Vels, ç.a.rşarqba ak~mı Parise 
hareket edecektir. O zamana ka
dar Berlinl zillYl:Cti hakkında. 
Amerikan har'lclyesine raporla. 
rrnı yazacaktır. 

Bernt 5 ( A.A.) - Sumner 
Vels bugtin n.partımanm<lan çık 
mamış ve hiç bir şahsın ziyare
tini kabul etmemiştir. YalnıT. 
dün akşam, Birleşik Amerika -
nm Bern elçisi Harrison kendi
sini ziyaret etmiştir. 

Vels, yarın akşam Lozandan 
bir Fransız hususi vagonu ile 
hareketedecek,vagonun semplon 
ekspresine bağlanmasına inti1.a. 
ren gecenin bir kısmını vagon
da P"eçirecektir. İsviçre matbu
ıı.tJ sevahatin muhtelif saflıala. 
rmı dikkatle takip etmekle be
rabeT buna fazla Um.it bağla -
mamaktadır. 

Londra, 5 ( A.A.) - Vels, haf 
ta sonunda Londraya gelecek -
tir. Amerikanın 1..ondra bUviik 
elçisi B. Koneddy de yakmda 
vazifesine dönm~ bulunacak • 
tır. B. Vcls'in büyük elcilikte 
mi misafir olacaği ve yahut bir 
otelde mi ik~met edeceği heniiz 
m~llım de;;ildir. 

Çemberlavnin hususi katibi 
Vels'in ~öriişmeleri hakkında 
b:r nro~rar.1 h~mTl:ı-nnl-trdrr. 
Vels rı>~mr ziyaretlerden ba~ka 
vnca Londrada hn7.ı husust zi. 

varı>tler de vı.nacakhr. 
Va-'linrrtcm, 5 ( A.A.) - Sum

rıer Velcc'in Revahatindekf mana 
ııncak Vaşin~ona döndükten 
c;onra anlaşılacaktır. Filhakika 
Jıer şey Rtızveltin B. Vf'lcc tara
fından getirilecek nııılOmattan 
istif adPsi tarzına bağlı bulun _ 
rtM lrt!l d!r. 

Ruzvelt. Vels'in nvıfot;n"len 
c;onra Avruna harbini durdur • 
mak imkAnlarmm kullan~'aca _ 
"hnı hvan edebilecek ve bu su
retle sivasf muhasrmlarma kar
c;ı vazivetı klıvvı>tl"'n"ha,..,,"ktir. 

Bir Alman tafıtelba 
hıri oat1rddı 

Londre, 5 (A.A.) - Hava ne.. 
zaretinin bildirdiğine göre dün 
öğleden sonra Schinlig boğazında 
bir İngiliz tayyaresi bir düşman 
tahtclbahirine taarruz etmiştir. 
Tahtclbahirin tahrip edildiği zan
nedilmektedir. 

Bir keşif uçuşu yapmakta olan 
bu tayyare sığ sularda bir tahtel. 
bahirin deniz üstünde dola!:makta 
olduğunu öğrenerek dört bomba 
atmı~trr. Bombalardan biri gemi. 
ye tam olarak isabet ctmiatir. Ta. 

afıa vakili ·· jf inlandiya için ya-ı 
Memleket içinde seya- zt1an gönüllüler 

hate çıkıyor 
A-nkara, S (Husu.si) - Nafia 

vekili Ali Fua.t cebe.soy ya.kın· 
da memleket dahilinde scyaJıa. 
te çıkacaktır. Vekil eYvcıa Ada. 
n1.ya gidecek, Tarsus. 'Konya, 
lzmir, Aydm yoluyla Ankaraya 
dönecektir. 

Vekil bu mmtakalardaki su 
ve vekfilete ait diğer işler Uze.. 
rinde tetkikler yapacaktır. 

Yurttaşlıktan çıkarılan 
emekli ıubay 

Ankara, 6 (.H~) - Ordu· 
muzun emekli subaylarından 
remnt izin almadan ya·bancı bir 
devlet tabiiyetine geçmiş oları 
iz.mir nüfus kUtilğünün Mersin
li kövü Bumova caddesinde ka. 
yrtlı Bağdatlı Resul Hayri oğ. 
lu Ömer Nazminin yurtdaş1tk _ 
tan cıkanlmasma Vekiller He -
yetinoe karar verilmi~ir. 

Romanvanın 
Ankara sefıri 
Milli Propaganda 
müsteşarı öldü 

Bül..'"T'~, 5 ( A.A.) - Miııt 
propaganda nazın A.leksandr 
Radian'm istifası üzerine pro. 
pa.,.anda nazırlığına milli kal • 
k~ma cephesi nazın Giurescu 
tayin edilmiştir. 

Romanyanm Ankara btlyük 
elçisi B. Stoica da milli Propa. 
ganda müsteşarlığına. getiril -
miştir. 

Bu husustaki kararnameler, 
bu sabahki rcsınl gazetede çık
mıştır. 

Ruzve:t 
Cumhurreisliğinin ye

dinci yılını kutladı 
Va§ington, 5 ( A.A.) - Ruz -

velt1n iktidar mevkiine geçişi -
nin yedinci yıldönümü tesit e -
dilmiştir. Bu münasebetle, de
mokrat partisi tarafından ziya· 
fetler tertip edilmiş ve bu zi. 
yafetlcrde 1933 iktıcadi buhra. 
nındanberi b:~:a.rılan terakkiler 
tebarüz ettirilıniştir. 
Ruzvelt bu yıld<inümUnU sa=nt 

Jcn.n kilisesinde yapılan ~ir fı
'vliıde tes1t etmlştfr. Rcisıcum
hur akşam ~refine kabine aza. 
sı tarafından verilen yemekte 
hazır bulunmuştur. 

Ruzvclt, gelecek seçim için 
hiç bir beyanatta bulunm:um~ 
tır. 

----n---
Mançuko imparatoru-

nun biraderi 
öldürüldü 

Şanghcw, 5 ( A.A.) - Man
çuko imparatorunun kaymbira
deri tanm.•1ıış avukatlardan Vu. 
ilum beynclmi!el mmtakadaki 
evinde dün meçhul bir şahıs ta. 
rafından kurşunla öldürliimUş • 
tur. 

Cinayet deri.'l bir heyecan u
yandırmıştır. Avukatın bir rok 
dUşnıanlan \'ardı. Cinayetiıı si
v:ısi def}!· şahsi sebeplerden ile. 
rı g-eldıgı 7..n.n'ledilmcktı>dlr. 

lngiliz - ltalyan 
münaseb ~Uerı 

(IJu:! tarn/1 1 iııddc) 
tahmin olunabilir: icabında .&ya. 
si münaaebetlc~'in keailmeıi baha. 
ıına olsa da müar.ıdere karan. 
nın tatb:kinde ıarar etmek. .. 

O halcle artık bu meselenin ala . 
cağı inki?f istikameti ltaly&nın 
haı'.>e girmek veya harp haricı 
kalmak hususunda vereceği kara 
ra göre değişecekt:r: Eğer ltaı. 
ya haki!,aten Alrr.anya ile birlikti'! 
hube girmek iatiyoraa •e bunun 
~:r.anı ı;:ıeldiğine kani bulunuyor. 
aı1 kömür rne9C?losini veıile yapa 
rak ~ti alevlendirecek, kr!la b:r za. 
man aonra ltalyanın da lngiltere 
ve Fransa aleyhinde Akdenizde 
hrt-ekete g.eçtiği R"Örülecektir. 
Alısi takc:lirde 1 ngiliz kontrol 
kuvvetleri ttırahndan yapılan mü· 
aıı.dereye karıı ltalya rnuka~lc 
bilmiail yolunda bazı ted!:.i:-lcrc 
müracaat etse bile yine bu mea.~. 
le içi:-ı bir bel çaresi bulunocaktıı-. 
Şimdiki hal.de ltıılyan notasınm 
i!ı.deıinde hadisP.lerin '•u ikinci 
istikamette inl itnf etmesi ihti. 
maline kuvvet veren bazı alamet. 
lcc- vardır. 

ASIM US 

arruzdan sonra tahtelbahir siyah 
bir duman içinde ve yalnı7. kulesi 
suyun dışında olarak arörlilınü§ -
tür 

( Ba~ tcırafı 1 ıncıde) 
topçu yıpratmak ateıiylc iktifa 
etmektedir. 

Kuhmo nuntakasında muhare
beler devam etmektedir. Finlan. 
diyalılar Sovyetlerin mukabil ta· 
arruzlarını püskürtmüşler ve mü. 
teaddit mukavemet noktalarım 
işgal etmişlerdir. 

Dün, bu mıntakada, düşınan 

zayiatı 500 neferi tecavüz etmiJ. 
tir. Diğer bölgelerde İ§&ta değer 
bir ıey yoktur. 

Denizde, Finlandiya körfezin. 
de, dü~manın birçok taarruı;lan 
püskürtülmüştür. Finlandiya tay· 
yareleri Finlandiya gölünün buz. 
larına giren Sovyet kollarını mit· 
ralyöz ve bomba ateşine tutmut. 
tur. 

Sovyet tayyarelerinin faaliyeti 
Karclo beruhında ve Ladoga gö. 
lünün mıntakayaaında birkaç u. 
çuşa inhisar ctmiştri. 

Sıhhati tebeyyün eden buı ma· 
lUmata göre dil§man üç tayyare 
zayi etmiftir. 

Londra, S (A.A.) - Vlipuri 
harabelerinin p.yanı hayret mü. 
dafileri hlll bu harabeler üzerin. 
de tutunmakta ve Finlandiya bay. 
rağı şanlı bir surette dalgalan· 
maktadır. Viipuri körfezinden 
Vuoksen'-e kadar muharebe tid. 
detiyle devam ediyor. Finler Vii· 
purinin §imalinde hazırladıkları 
mü:.tahkem mevzilere henüz çe. 
kilmek mecburiyetinde kalmamış. 
lardır. 

Finler, Sovyetlere müthit zayi.. 
at verdirmi1 olmakla beraber, u
&un bir istirahat devresi görecek. 
leri iimidinde değillerdir ve Sov
yetler takviye kıtaatı alacakları 
için pek yakında şiddetli hilcum.. 
lara intizar etmektedirler. 

Sovyet tebliğinde Viipuridcn 
bahsedilmemekte, Hşakat Lu.. 
raangari ve Tcjarinsaari adalnriy. 
le Heljinlahti, Vilajoki ve Mic
balahti §ehlrlerinin zaptcdildiği 
bildirilmektedir. Finlandiyalılar 
da sahil bataryalarının Sovyetle. 
rin körfezdeki buz üzerinde ileri 
hareketlerini püskürttüğü kay
ded\liyor. Bataryalar buzu bir 
noktada delmiş ve bütün bir Rus 
bölüğü silah ve ağırlığı ile kay. 
bolmuştur. 

Sovyetler en ziyade Polonjoki: 
de .zayiat vennişlerdir. Buradakı 
zayiatları 1200 kişidir. 

Petyçmo'nun cC;'-ıubunda N~t
aide Sovyetler 3 kılomctre genle· 
mişlcrdir. 34 Uncil fırkaları ta. 
mamen dağılmıştır. · 

İsveç gönüllüleri bir Rus mU~
rezesinc dört defa taarruz etmış 
ve nihayet 200 ölü verdirerek püs 
kürtmüştür. . . 

Daily Telegraph gaı~tes~:n 
muhabiri, Fin erkanı harbıyesının 
Fin ordusunun Viipuri ark:ısın. 
dalti müdafaa hatlarını ikmale va. 
kit kazandıracak §ekildeki müda. 
faurndan dolayı fevkalade mem
nun olduğunu yazıyor. 

SOVYET TEDL1Ct: 

Mo•kova, 5 (A.A.) - Sovyct 
erkanı h2rbiycsinin 4 mart tarih. 
li tebliği: 

}{areli berzahında Sovyet kıta
latı Tronrsund tehri ve kalesiyle 
beraber Uransaari adalarını, Vii. 
p:.ırl körfezinde Tejkarinnaaari a. 
clns1nr ve hu körfezin garp anhi. 
linde Hejnlahti, Vilakoji ve ~ u· 
hon::ıhti'nin dış mahallelerini iş. 
gal etmi~lcrdir. ' 

Trongsund kalesinde uzun 
menzilli üc batarya ile birçok mit
ralyöz, tüf ek, obUs ve mermi iğ. 
tinam edilmiştir. 

/\ mtti xa g~nüllüleri 
Nevyork, 5 (A.A.) - 3000 gö . 

nüllünün Amerikadan Finl:ındi. 
raya hareket etmek üzere olduğu 
bildirilmektedir. 

Kopenlıag 5 (A.A.) - Flnlan· 
diya için gö~Ullii kaydına bUtiln 
Skandinavyada faaliyetle devam 
edilmektedir. Şimdi 150.000 İs. 
vcçli, 50.000 Norveçli ve 4.000 
Danimarkalı gönüllü kaydedil· 
mlştir. 

Alman tayyareleri· 
ne ver ilen emir 
Amaterd311l, 6 (A.A.) - Umu. 

miyetle iyi haber alan Alman 
mahfillerine göre, Alman tayya
relerine, İngilterenin şark sahili 
b"yunca, k5mUr ta~ıyan yUk va. 
purlarına yapılacak taarruzlarda 
daha şiddetli davranmaları için 
emir verilmiştir. Almanya, bu 
suretle, İskoç kömürünün İnıtil· 
tere cenubuna gitmesine mani ol. 
mak ümidinde ve demir yolu se
bekesinin fabrikalarla halkın kö. 
mUr ihtiyacını temine ldfi ı;elmi
ycccği zanrundadır. 
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Balıkesir Halkevinde: 

Gnr. az 
(DUnkU ıayımtzdan devam) 

İngiliz ve Fransızlarla muay
yen maksatlara ·ve sırf tedafüi 
mülahazalara istinaden yaptığı
mı~ ittifakm isabet ve ehemmi.. 
yetini bugünkü hadiseler daha 
vlııh bir surette gösteriyor. 
Coğrafi va.ziyetimize göre böyle. 
büyük karışıklıklarla bizim 
mUnferit vuiyette kalmamız 
milmkün ve ciiz olanıaz. Bita
raflık bir masuniyet temin et
miyor. Tecavtu için gücU yet • 
mek ve l'ine gelip gelmemek 
zihniyeti hlikinıdir. 

Yalnızlıitıınızdan istifade için 
fırsat bekliyenlerin bulunduğu.. 
nu biliyoruz. Müttefiklerimi% bi. 
:r.im için ne kada.r faydalı iseler 
blı de mUttefiklerimiz için aynt 
derecede biiyUk bir kıymet ve 
kuvvetiz. . Bt:nu herkes böyle 
takdir odebiliyor1 bütün cihan 
böyle anlıyor. Sebeplerini tahlil 
etme~e lUzu.m yoktur. 

Bugii.n1cli harp ooziyetf 
Arkadaşlar, 
BugilnkU harp vaziyetini şlSv. 

le görüyoruz: Alman - Fran
sız hududunda bUylil[ ordular 
biribirlerinin karşısında hare
ketsiz duruyorlar. Bu cephede 
her iki taraf m ikişer milyondan 
faz.la kuvvetleri toplanmıştır. 
Ne Alınanlar ve ne de mUtte
fikler bir taarruzu göze aldıra. 
mıyorlar. Bu cihet ne zamana 
kadar böyle devam edebilir. Ma
lQm olan kaidelere göre bir har
bin neticeye varması için iki ta
raf odrularmda.n birinin mağltıp 
olması l!znndır. Galibiyet mU
sa.df'me ile temin olunur. Bu ya. 
pılmayınca hali harp devam e
der ve iki taraftan hangisinin 
harbi idame ettiren memhaları 
daha evvel tükenirse o tarafın 
orduları dağılır. MağlQp vazi -
vcte.dilşer. 

Vuku bulıru\kta olan keşif ve 
devriye mtisademelerl, karşılıklı 
ateş teatileri, deniz çarpı~ala
n, hava faaliyetleri iki tarafın 
da kudret ve kabileyetlerile mll.
tenasi p olmayan tali hareket • 
terdir. Bu ehemmiyetsiz hııre. 
ketlerle harp neticelendirile
mez. Vaziyetin bu şekilde deva
mı harp rnernbaları daha vasi 
olan miittefiklerin lehine kay. 
dolıınrr.aktadır. Bu sebeple AL 
m3.lllnr mulınrebcyl uzatmıya -
cakları zannolunur. Bunun için 
de en kestirme yol Majino hat
tını ya. doğrudan doğruya cep -
heden, vevahut Holanda ve Bel. 
çikayı dolaşarak hem celıheden 
hem de yanlardan zorlamak. 
tır. 

BalT\tmlardan ba.şlıyacak bir 

taama; nasıl netice verirt 
Eğer bunu göze aldıramıya

cak olurlarsa lehlerine bir fır -
sat zuhurunu bekllyecek ve mu. 
kavcıneU idame için de harp 
ınembalarmı tevsie teşcbbUs e.. 
deceklerdir. Bu maksatla Rus
ya.dan ve Balkan memleketle
rinden daha geniş mikyasta em
niyetli ve muntazam bir §Ckilde 
istifade çarelerini aramaları ve 
bunım için de bazı faa1iyetlere 
geçmeleri ihtimali dtişilnUlebL 
lir. 

Böyle bir faaliyete ~eç.tiklerl 
takdirde bunun genişligi kendi
lerini gam cephesinde zayıf dU
şürmiyccek derecede olması 
menf natler i iktizasmdandrr.Ma
amafih ne kadar ufak mikyasta 
olursa olsun bu vaziyette Al • 
ma.nların Balkanlarda veya 
memleketlerinden uzak olan 
ba$ka nuntaknlarda yeni bir 
cephe kurmaları kolay bir iş de
ı?ildir. Bu aynca bir gaile olur. 
Hem de şimdi o membalardan 
etti~ istif ad eden de mahrum 
kalarak fayda yerine tehlikelı 
akıbetlere uğravabilir. 

Bu yeni cephe herhangi bir 
mmtakada tecssils ederse etsin 
Alınanların vaziyetlerine göre 
idaresi bir çok mUşkülata ma
ruz kalacaktır. Böyle bf r teca. 
vür.e maruz bulunanlar ve mUL 
tefi klcr bunun karşısına <'ıkarn
caklnn kuvvetleri vaziyet icabı 
olarak daha kolaylıkla sevk ve 
idare ve takviye imks.nlarma 
malik olurlar. Umumt harpte 
böyle misaller ~CSrülmüştUr. 

Arkada13Jar, kuvvet ve müha· 
robc ''asıtalan mUtemadiven 
artreakta ve harp membaian 
çoğalmakta olan müttefiklerin 
ne yapabileceklerini de dü,.~ne. 
lfm. Bunlar tabii boş ve iUinihn. 
ve hnrekı>tsiz duramıvacaklar -
dır. Şimdiki halde Almanyayı 
denizlerden abluka etmiş bulu. 
nuvorlar. Karadan ve ha\'adnn 
~fddetll Utzyikierin yapılabUme
sl znmn.nmı beklediklerine şUp. 
he yoktur. Öyle görülUyor ki 
miittc!ikler kendi imalUlan ve 
Amerikaya yapbkaln sipariş _ 
le.rle ya.km ı.amand& mal~me 

miktarını da.ha çok arttıra.cak 
ve hava hftki.nıiyetini de pek 
k::ıtl bir surette temine muvaf
fak olacaklardır. Ondan sonra 
her cihetten daha nıüessir bir 
faaliyete ge1;ıneleri tabiidir. 

Arkadaşlar; 

lki tarafın bfr1bfr1 aleyhine 
kullandıkları vasıtaların b1r1 
de propagandadır. Bu ıuretle 
karşı millet ve ordularının 
mnneviyutıuı kırmak, intizamı 
bozmak huseblle muharip dost 
lurın her vasıtnyıı. nıurncnnt 
ettikleri görUlUyor. Harp uza• 
dıkca bu propagandaların bil. 
hassa znyıflnmağa başlayan 
taraf için tehlikeli .gayeler tev 
lit edeceğini emsnllerile gör • 
dük. Propagnnda her zamnn 
ehemmiyetlidir. F'nknt harpte 
en çok ehemınlyctli olduğu 
muhnkknktır. Harbe nihayet 
\terdlrmelc için şlmcllk1 halde 
yapılmakta olan sulh teşeb. 

bUelerinln mUcsslr olacağma 
ihtimal verilmez taratlardnn 
biri zayıflamakta olduğunu 
hissetmeden iddia taleplerin ... 
den vazgeçecek gibi görilnU .. 
yorlar. Bu iddia ve taleplerde 
birbirlerine o kadar zıt mcse. 
lelerdlr ki, halli bugünkü şe. 
rrute ,göre mUmlcUn gOrUnmU
yor. Hıı.rpten cYvel ve sonta 
yapılmış olan tşgal ve lstllAla· 
rın flklbetJ harbin neticesine 
ttlb1dlr. Şimdlkl halde bunla -
rın hlc bir katt mahiyeti yok -
tur. lşgnl ve lstııd edtlen yer
lerin fazlastıe iadesi ve Avru.. 
pn devletleri hudut ve ntzam. 
larmın yenl bir şek1lde kurul
ması mevzubahst.ır. 

(Devamı ya"n) 

p o r 
- -

Valinin güreşçiJere 
ziyafetı 

Altıncı Balkan güreş pmpL 
yonasına iştirak eden güreaçi
ler şerefine, dün akşam Vali ve 
belediye reisi doktor Liit.fi Kır
dar to.rafmdan TokaUJyl\.Jl sa • 
fonlarında bir ziyafet verilmiş. 
tir. Bu ziynf ette vali doktor 
Lfıtfi Kırdar, halk partisi lstan.. 
bul parti başkanı Tefvik Fikret 
Sılay, beden terbiyesi umum 
mUdUıil general Cemil Taner, 
emniyet mUdilrü Muzaffer, vali 
muavini HalQk Nihat Pepeyi, 
Balkanlı ~çiler ve bir çok 
soprcula.r bulunmu§tur. 

Bugün de saa.t 13,30 da gU -
reş federasyonu tnrnfmdan Al -
tmcı Balkan gllre.~ileri şerefine 
Tokatlıyan oteli salonlarında. blr 
z1ynf ct verllecek ve ziyafeti mU. 
teakfp kazananlara madalya.lan 
merasimle tevzi edilecektir. 

Spor 8ahasmda çalıt· 
mak istiyenlere 

B01!oğlu. halkevinden: 
Aletsiz jimnastik, ~ 

boks, güreş, atletizm branşla • 
rında.ld spor çalışmalanna işti
rak etmek isteyen kadın ve er. 
kek vatnnda.şlamnızın evimir.e 
mtiracnnt ederek aza kaydolun
malarmı rica ederiz. 

Balkan kros birinciliği 
tehir edilmiyor 

Atletizm federasyonumuz tara
fından tertib edilen &ikan k?'Ol!I 
bhincHJklerlnln geri btrokıldığı 
hakkmdıı. bazı gazetelerde c;:ıhan 
vo Atına rndyoeunda söylenen ha
berlerin nslı yoktur. 

&her nldığmııza g8re, Batknn 
kros blrlncllikleri 24 mart pazar 
gUnU Heybclladndn yapılacaktır. 
Türk milli taknnını teşkil eden al
tı atlet dUndcn itibaren açılan 
kampta çal~malıınna başlamışlar
dır. 

Dahiliye Vekili 
gelmedi 

Dnhiliyc Vektli Faik öztra.. 
km dün sa.hah §e}ırimize gelme.. 
si bekleniyordu. Vekil gelme -
miştir. 

Tramvaydan dü§en 
çocuk 

KaragUmrllkte oturan 16 ya
l}mda Hakkı oğlu Süleyman diın 
sabah Edirne!tapı - Sirkeci 
tramvayının basamağında mek. 
tebe gelirken ayağı kayarak 
düşmtiş, yaralanmış, Cerrahpa -
§a hastanesine kaldirılmlşbr. 



j KISA HABERLER 
• Ankaradan verilen mammata gö· 

re, mat~uat umum müdllr!Utu Ba§
vekllete bağlanacaktır. Bu hususta 
bir kanun projesi hazırlanmı§tır. 
Bu projede halen Dahiliye veklletıne 

bağlı olan matbuat umum müdUrlU· 
tu İktisat veklletine bağlı olan tu. 
rizm mUdUrlUğü ve MUnakalAt vekA· 
letine bağlı bulunan radyo blr u
mum müdUrlUk halinde birle§tlrilmek 
tedlr. I.Aylhanm bu ay sonlarına doğ· 
ru BüyUk Millet Mecllııine verileceği 
anlqılmaktadır. ~ylece iç ve dı§ 

propaganda ıııeri ~4 memleketin Ih. 
tlyaçlarına uygun "6lt nizam altma 
alınacak ve bu lş~fde ahenk temin 
edilecektir. Halen Bqvek!lete bağlı 
olarak çalışan matbuat bllrosu vazı. 
felerl de yenl llyDıf.nm çıkmasından 
sonra bu umum mlldttrlUk taratından 
ifa edılocektlr. 

•Bursa ıehrinlnccnubunda Temen 
yeri mesiresinde serıelerdenberi hatll 
hafi! devam eden bir heyelln mev
cuttur. Tetkikat -yapan bir profesör 
verdiği raporda, Gökderenin arasıra 
getirdiği sellerle yeraltındakl au ce· 
reyanlarından vukua gelen bu heye
lAnm gCnUn birinde Bursa için bllyUk 

Kadıköyde bir köşkj 
yandı 

KadJköyde Neşet.paşa soka -
ğmda. 15 numa.ralı Ankara Zi -
raaat enstitüsü müdürü Nesi • 
bin köşkünden.~ sabah saat 
onda yangın çu~, köşk tama. 
men yanmıştır. 
Kadıköy itf=· i zamanmda 

yetiştiği için y m civarda-
ki evlere siraye meydan ve. 
rilmemiştir. Kö~ sigortalıdır. 
Yangının soba ~dan sıç • 

• rayan Juvılcımdsn çıktığı anla -
şılmıştır. BundaJt:ı.ba.şka Bostan
cıda Erenköy caddesinde aske • 
ri katiplikten mütekait Arifin 
oturdugu evden de dün sabah 
yine soba borusundan yangın 
<;ılanış, fakat itfaiye yetişme • 
den P.vdekiler tarafmdan sön -
düıillmll.ştür. 

Penceredendüıen 
çocuk 

Lalelide Selimpaşa yokuşun
da 141 numaralı evde oturan 
Yeni Sabah PP9teal m.Uıbarrirle.. 
rinden At.Ifm k!zr 22 aylık Kev. 
sere dün kömür çarpmış, annesi 
hava aldırmak ilzere kıZDU pen
l.ere 8nilnde tutarken çocuk ~ 
kağa düşmüş, muhtelif yerlerin. 
den varalanmıştır. Zavallı ço • 
cuk Şişli Etfal hastanesine kal
dınlmıştzr. 

T. iş B 
1940 Küçük Cari 

Heaaplar 
ikramiye Plim 

l adet 2000 Ura. = 2000.-llra 
3 .. 1000 " = 3000.- .. 
6 .. 500 .. = 3000.- .. 

12 2:50 .. = 3000.- " 
40 .. 100 .. = 4000.- •• 
76 ,, M • m 3750.- " 

210 n 2~ 11 = ll250.- ,, 

bir tehlike te§kll edebileceğini bildir
miştir. Bursa belediyesi, bütçesinin 
takatl nisbetlndeki tedbirlerle bunu 
önlemek kabil olamıyacağını anlamıı 
ve vaziyeti Nafia vcklı.letlne bildir. 
mıııur. 

• İtalyan büyük elçisi M. De Peppo 
dUn sabahki ekspresle Ankaradan 
gelmiııtır. 

* Maliye Vekili Fuat Ağrah 
Ankaraya dönmllştür. 

• Yüksek ziraat mektebi profesör. 
!erinden Rlııter evvelki gUn Alman. 
yadan gelmiştir. 

• Sofya elçimiz Şevki Berker dUn 
sabah Sofyadan ıehrlmlze gelmiş· 

tir. Elçi, bulunduğu beyanatta, Tllrk 
• Bulgar d:mtluğunun gUnden güne 
lnklııa! ettiğini, seyahatinin hlmat 
mahiyette olduğunu söylemiştir. 
• Evelki akıam saat 19 da, Tavukpaza 
rında Meşrutiyet hanında 20 numara
da oturan emekli mllddelumumller
den Mehmet oğlu Hasanın, oda kapı
sı önünde ölU olarak yatmakta oldu
ğu görUlmUı ve tahkikatta odadaki 
mangaldan zehirlenerek öldüğü anla· 
şılmıııtır. 

Belediyece 
Sinemacılann İstekleri 

kabul edilmedi 
Belediye sinema duhuliye üc. 

retlerinde yeniden yüzde yirmi 
nisbetinde tenzilat yapmış, key
fiyet sinemacılara bildirilmişti. 
Sinemacılar, bu tenzilata itiraz 
ederek Dahiliye Vekaletine mü. 
raca.atta bulunmuşlardı. Veka -
Jet te belediyenin bu müracaatı 
esas tutarak yeniden tetkikler 
yapmasını bildirmişti. Belediye 
daimi encümeni sinemacıların 
itirazını tetkik etmiş. tenzilat 
yapılmaması hakkındaki sine • 
macılann dileğini kabul etme -
miştir. • 

Tenzil!Uı tarife bugünden iti
baren tatbik edilecektir. Bele -
diye iktisat müdürlüğü bu ara
da bazı sinemalarda ikinci ve 
birinci mevkilerden pek az sıra 
bulunduğu halde hususi mevki 
ve koltukların 15-20 sıruı bu. 
lunduğunu yaptığı tetkiklerden 
anlamış, bu hususun da önlen -
mesi için tedbir almak lUzumu
nu hiuetmJttir'. 

Beygir tekmesi yeyince .. 
Şehremininde oturan araba 

sürücüsü Zekeriyayı dün beygir 
çiftelemiş, yüzünden ağır su -
rette yaralanan sürücü Cerrah 
Paşa. hastanesine kaldırılmıştır. 

\ ist. Vakıflar Dırektöriüğü ilanları 
Yıllardanberi tevliyet vazl!ealne allka göstermlyen ve adresleri idare. 

mlzce blllnemlyen (Aliye Hanım Bintl AbcMllbaki E!.) vakfmm mütevelllsl 
Emine ile Kaymakamı Remzl'ııln llln tarihinden itibaren on bet gUn zar. 
tında İdaremiz MUlhak Vakıflar Kısım lmlrllğiııe müracaatla mezkQr vakfa 
alt muameleyi takip ve hayır ıartlarını ita etmeleri, aka! takdirde hakla-
rında kanuni muamele yapılacağı 116.n olunur. (1741) 

İstanbul Levazım Amirliğinden : 
Memleket dıımdan 1000 111 1500 baş top beygiri 8 Mart 9t0 Cuma gU. 

nll saat l4ı de Ankarada M. M. V. Satın Alma Komisyonunda pazarlıkla 

satın alınacaktır. A!Akadar firmalar daha evvel Komisyona müracaatla 
şeraiti öfreneblllrler. Pazarlığa lıtırlk edecekler teklll edecekleri •on tlat 
Uzerinden kaU teminatları ve diğer kanuni vealkalarlyle birlikte pazarlık 
gUn ve saatte komisyonda h&Zll' bulunmaıan. ll676) 

Nafıa Vekaletinden: 
24/4/1940 tarlhlndo Çarıamba gUnü •aat 15 de Ankarara Natla VekA... 

!eti binası lçlnde .Malzeme MUdUrlUtu odumda toplanan Malzeme Ekalltme 
Komisyonunda 4500 İngiliz lirası muhammen bedelli ve tstanbulda CI! teslim 
ıartile 4 takım tqkırma ve traktörUn kapalı zar! uaullle eksiltmesi yapı. 
lacaktır. 

Eksill'!'e ıartname ve teferruatı para.ııız olarak Malzeme MUdürlUtun· 
den almablllr. 

Muvakkat teminat eksiltme &'llnllndekl kur üzerinden TUrk parıuını 
tahvil edilml.§ olarak 2•90 sayılı kanunun 16 mcı maddesine göre hesap 
edilerek verllecekUr. 

lateklllerln tekil! mektuplarını, muvakkat teminat ve ıartnameslnde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün nat H de kadar mezkQr komisyona mak. 
buz mukabilinde vermeleri llzımdır. (992) (1682) 

1 
BORSA 

- Ankara 5-3-940 
ÇEKLER 

l 8t.erU·1 ( lnsUlz) 6.H 
100 Dolar (Ar ıerlka) lS0.19 
100 fo'nnıuz Franlu 2.u:n 
100 Uret ,!t.alya) 8.805 
100 IHlçre •·r .. nkı n .7HJ 
100 •,orln (Felemenk) 89.1811 
100 KMnmark (Almaa) 
ıoo eeıc.ı <lkl(lka) 12.o.& 
100 Utrabml ( YWUUI) 0.97 
100 Leva 1 Blllıar) 1.6075 
100 Çekoalovatr kuroa" 
100 Peutft ,ı.pan,.., lS.13 
100 Zllotl ( Lrlllataa) 
100 Pensö (Macıu) ZS.55 
100 Lry (Romen) 0.11715 

100 Din r ( Yuıo91av) S.OIU 

100 Yen (.lapon) Sl.155 

100 l av011 l'ıuonu aı.005 

100 Ruble ll:rı ) 

E•b•m ._ T-'-Yil4t 
Ergani 19.9.'S 
1938 3 ıs lkramlyt'll 19.7:. 
19S8 % 15 Hıu.lae tahvlll '7.-

Eminönü halkevinde 
konferans ve temail 

EMlNONU HALKE\ 1NDICN: 
Cafalotlundakl aalonumuzda: 

• 

1 - 7/3/940 Perıembe sUnU •aat 
(18.30) Ord. Profe.ıJr Dr. Mazhar 
Uzman tarafından (Sıhhat do8yuı 

ve beldl terbiye) mevzulu bir koİıte. 
ranıı verilecektir. Davetiye yoktur. 

2 - Türkiye Sanat Mektepleri me. 
zunları cemiyetinin seri konferansla. 
rmdan altıncısı, 8/3/9t0 Cuma g'Unü 
•aat (18) de Lokmanheklm tarafın

dan verilecektir. Mevzuu (lılektepll

lere mahsus çok zararlı ldetler ve 
tehllkell hast&lıklar) dır. Bu konfe
ranaa yalnız erkekler gelebWr. 

3 - 8/3/940 Cuma ve 9/3/940 Cu. 
martesl alq&mlan nat (20.30) da 
Evimiz Gösterit Şubeıl (Tipi) piyesi· 
nl temsil edecektir. Davetiyelerin 
BUromuzdan almması rica olunur. 

Güne§ hakkında 
konferans 

Beyotlu llalkevlnden: 
1 - 7.3.9•0 Perıembe sUnU nat 

18.30 da Evlm!J!n Tepebqmdakl 
merkez blna81Dda Doçent Dr. Bn. 
Nllzhet Gökdoğan tara!ından "GU. 
neı., mevzuunda mUhlm bir konte. 
raııa verilecektir. 

2 - Mevzu& dair resimler projek· 
nyonla gösterilecektir. 

·-----·-· Ankara caddes~nde 

Kiralak kat 
ve odalar 

Ankara caddesının en hakan 
noktasında, Orhanbey hanınd4t 
ıeat ve "lda olarak kiralık ye:leı 
Allındalti il4n bürosuna mfı 
"!'l•lllll. -------· -Dr. Hafız Cemal 
L O K M A N 'H E K 1 M 

Uahiliye mütebaaın. 

tatanbuJ Divanyohı. 

No. HM. 't'el: 22398 

11' KAYIPLAR 
\.... --~~~~-----~ 

) 
Handek Bqpınar mahallesinden 

3~ doğumluyum. NUfu• cüzdann~la 
askerlik veaalkimi zayi ettim. Yenı. 
ılnl çıkaracağımdan eaklslnln hUkmU 
yoktur. 

Hebmet otlu bmall Gökmen 
l31672) 

••• 
Ben Ru.syadan aldığım ilkmektep 

oahadetnameml zayettlm. Eskisinin 
hUkmU yoktur. 

Ortaköy Tqbuamak No. 18 
Ali Tonıman 

(31673) 

tatanbul Beflncl icra Heaıurlujun. 
dan: 

938/2993 
Haliç Feneri AbdUlezel paşa cad. 

deli 2U • 246 sayılı evde oturan Ah
met kızı Saliha ve Bedriyenln Hasan 
Febmlden Temllken Fikri Sezglnere 
halen 938/2993 nyılı doeya ile olan 
~ ~' ~ JMrvtı Qqv. 
rtfme.tne karaf verlten evHlr apltrda 
yazılı \'C tamamı 15732 lira mubam. 
men değerli bir bab karglr evin borç· 
ıuıara alt beıte iki hl.ueli açık art
tırmaya çıkanldığmdan: 

1 - Haliç Feneri Karabaı ıpahal. 
leal Fener cadde•inde bir tarafı Vaal-
16.klnin mağazası ve bir taratı Eteni· 
nin ardiyesi ve bir tarafı Deniz, bir 
tar.ıı Fener caddeslle çevrlll altında 
bir dUkklıı.ı, arkada deposu: rıhtım 
iki katlı ve ceman on iki oda, mut. 
bak ve hellları bulunan bıı evin 
11/4/HO Perıembe gUnU saat 1' ten 
16 ya kadar dairede açık arttırması 
yapılarak hl.sse itibariyle muhammen 
kıymetin yüzde yetmlg be!Jlnl bulur -
sa ihalesi icra ve bulmazsa en çok 
arttıranm taahüdU baki kalmak üze. 
re on beı gUn daha uzatılarak 26/4/ 
940 Cuma gUnü ayni vakitte yapıla· 
cak artırmada yine bu kıymeU bul. 
ınazaa 2280 nyılı kanuna te,vflkan 
tecile tlbl tutulacağt, 

2 - Arttırma ıartnameslnin lll. 
nmdan itibaren on beı gün sonra dal. 
rede herkeııln görebllmesl için açık 
bulundurulacağt; 

3 - İpotek uhlbl alacaklılarla di· 
fer allk&Wann ve irtifak hakkı ıa. 
hlplerinln bu gayri menkul üzerindeki 
haklarını ve hU.1U.11le ~alz ve masra. 
fa dair olan iddialarını lıbu UA.n ta. 
rlhinden ltlbaren yirmi gUn içinde 
evrakı mUabitelerlyle icra dairesine 
müracaat etmeleri ve aluıl halele hak· 
ıarı tapu ıılclllerile Hblt olmadıkça 
aatıt bedelinin paylqmuından h:ıric; 
kalacaklan: 

4ı - Artırmaya l§UrA.k etmek lsll
yenlerln muhammen değerinin hillle 
itibariyle yüzde yedi buçuğu nbbe
tinde pey akçul vermesi veya milli 
bir bankadan teminat mektubu re
urmelerl .... evin aalr kwmlan hak· 
kmda fazla bilgi edinmek 18tlyenle
rln vaziyet. raporunu sörmek üzere 
938'/2993 doaya a&)'l81 ile daireye 
müracaat etmeleri !Uzumu llln olu. 
nur. (3167G) 

Vakıt Kitapevi 
Dün ve yarın tercü-

me külliyatı 
No. 31-40 4 CÜ "" Kr 
31 Ruin kUlliyab ıv 60 
32 Metafizik ' tO 
33 lakencıeı 60 
34 Kadın ve 10Syall:m ıoo 
S~ Demokrtt 2e 
38 Dinler tarihJ 1~ 

37 fllozon ve 1&nat to 
38 Etika ıoc 

AN A 

ı 

BAŞ, D t Ş 
NEZLE, GR 1 P 
ROMATiZMA 

SOaUK 
ALGINLICI 

Kayseri Bez 
85 santimlik D. Tipi kaput bezi topu 800 
7:5 11antlmllk D. Tipi kaput bezi topu '150 
Dril Kartel& 11 ve 14 den metresi '2 
Drll Kartela 12 ve 13 den metreat ,ı : 
Jakarlı Dril 
Kazallna 

Azaml 5 balyay; geçmemek üzere fabrika tesUml .. 
Slparl§ vermek lstlyen mU§terllerin fabrikaya Dl 

oliınur. 
FiaUar Fabrika teııllml olup amballj masratı ayrıca 

Nazilli Basma 
Nazllllnln 22 tip yulık bumalan perakende satJllll'_. 

cara Nullllde teslim bir kasa olarak metresi 29 ıaa: 
tadır. Satm almak lstiyen ınil§terllerln Nazillide ~ 
Evine müracaatları rica olunur. 

Bakırköy Bez 
ti Mtifftılfdt'U tl'lft' bjtUt be.il..,., kul'Uftan. 75 JiJ' .,.. 

tan satılmaktadır. FlaUarmuz Fabrika te.ıımıdlr. 
ayrıca alınır. Slparl§ vermek l•tlyenlerln azami b8f 
mek üzere ılparl§lerini kaydetUrmek ve bedelini tedl19 
Birinci Vakı! Hanında Birinci kat Pamuklu Fabr~ 
mllracaallan rica olunur, 

Ereğli e ez Fabrikasında. .,.. 
100 aııntlmllk .allo hauası Mtr. Fiatı 42.- Jd.t: 
150 Santimlik aile husu, Mtr. Fiatı 51.ııo ~ 
160 Santimlik alle husası Jdtr. Flatı 62·-A 

Satı, ve fiatıarımız Fabrika teslimidir. AınbalAJ '°'."'"".J 
alınır. Slparlı vermek ı.tıyenlerln azami 5 balyayı ,_....-.....
ılparlılerinl kaydettirmek ve bedellnl tediye ey1eıııe1CJC i!/:. 
Vakı! Hanında 1 lnci katta Silmerbank Blrlqlk patrıd ot• 
kuma Fabrlkalan müessesesine mUracaatıarı rica otuO 

ipi ık Müşterilerine 
No. 12 Poketl 415 l(l'J. 
No. 16 480 " No. 20 " 560 .. 
No. 24. " 580 .. 

Siparlı vermek l8Uyen mUıterller 12,16 No. lçlıl 
rikasına, 20, 24 No. l~ln Nullll Buma FabrikaıDJSlo 
mesl rica olunur. 

ı - Eminönü - Unkapanı Ticaret ..ııası 
2 - Taluılm meydanı ~ 
3 - Taksim mc;ydanmdan Pangaltıya ve 1>0!10• 

ye§ll aaha 
4 - Pangaltıda Emllk Bankasına alt arazi 
ıs - Taksim Bahçe arkumda te.t• edilecek ~ 
Haklarında mU.saddak plln esasma tevfikan ~ 

pllnlarm bu kerre Natla Veklletl YUkHk Mak&Jll~-
yet mevkUne glrdltınl ve bunlardan EmlnönU - U~ 
Eminönü ve diğerlerinin de Beyoğlu Belediye dal tJJli 
Merkez Belediye dairesinde muhterem halkımızDl ıtla uf. 

Yollar Kanununun 3 ncll msddeslne tevfikan U&n olaJl • 

* •• 
Eyllpte Tabakhane caddesinde 1/1 nwnaralı yol 

deUe kiraya verilmek üzere temdiden açık arttıraaa~ 
kirası 40 lira ve llk teminatı 3 liradır. Şartn&Jll_e_ ...... _. 
dürlüftl kaleminde sörillecektlr, İhale 18/1/9'0 · ,_..t 
Daimi Encümende yapılacaktll'. Taliplerin ilk ~~ 
tuplan ile ihale gQnU muayyen •aatte Daimi EJıcon--"· 

SAHiHi : ASIJI U!ı 

Oasddılı yer: V AKll Matbaan 


