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"Vakıf,, kuponlarını 
toplamıya hazırlanınız 
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Değerli bir kütüphaneye 
sahip olabileceksiniz 

lUAK~ EVi AnkRrıı Cart ISTANBtTl •Tel~rııt · \/ı\Kl'I• Pııfllk 1< 11 111" 11' ·~· Tf'!Ptnn <ıl•l;iı''A7.1) . :14ll70 fldllNl -
•rııandiycl, Mannerhayr11 hat-
11'lın yarıldığını tekzip ediyor 
llget kıta/arı -tedrici Almanların yeni 

surette eriyor taarruz tabiyesi 
e1ıi 'lıukukubeşerl Sovyetler ha~p 1 Zırhlı tayyarelerle piyade ve topçu 
begannamesi,, başındanberı kuvvetlerine hücum olacakmış! 
sonu d . . 308 tayyare, 600 Parbı, 9 (A. A.) - Askeri muharrirlerin cesinin allmetlerini görebiliriz. ~arm he-

b 
n a yenı dünyaya nızam vere büyük bir kwnı bet aylık harpten ııonraki vazi- defi ha.rb t.ayyarelerile kara ordularma, piyade 

O Uk 
• tank 302 f Q p yet hakkında ve Fransız orduaunun vaziyetine . ve hattA topçuya. karşı harekete geçmektir. 

' 

S ıh k f · 1 k ' dair mühim makaleler neşretmektedir. Hava ordusunun bu suretle kara harplerine 

ini . u. .., . on eransına ınsan ı k b tt· I ;.~~~e;~~:ie:~~:u~~:~~~:;;~~ee; h~:ru:!~ ~~~:nd~f~~:!;:s:!n:~::. :ub~:r:eJ::: 
lı n hır dılegı olarak verılecektir ay e 1 er latlarmı hızlattıklanndanberi Alınanyanın da va.- sen mühim vazifesi olan bu silfıhm rolü kat'i fa-
f~ı,,,.. ' kit kaybetmediğini bildirmiş ve şimdi mUUı.İ§ teç- ciada arttınlınl§ oluyor. 

'\ ı b (Yazt.!ı 5 incide) hizata malik bulunduğunu ilave etmiştir. Bu id- Müstakbel bllyUk taarruzların ne olacağı 
~~if' 11 u hususta istenen yardımı, dlalarm ne birine, ne de ötekisine itiraz edilemez. pek ala tasavvur edilebilir: piyade fırkalarmm 

e Olarak yapmıya karar verdı· 5 ayda Norveç 41 Dilşmanı aıµğı görmek hatasına dilgemeyiz. Hat- istismar edeceği müşterek topçu, tank ve t.an:a-ta biz öyle zannediyoruz ki, Almanyanın son ima- ro hücumlan. Bu ıekildeki t&arrJ1%1&r hiç ıüphe-
lat gayreti yalnız miktarı değil, kaliteyi .de istih- siz müthi3 olacaktır. Fakat mukavemet . götUr-

ter Beyannameaitt tashih ve ıslah 
olunac:akbr. lıte bu suretle vü. 
cuda cetirilen ve lriık beynelmi. 
lel bir vesika mahiyetini alacak 
olan beyanname harp sonunda 
yeni dünyaya yeni ba§bm nizam 
verecek büyük sulh konferansına 
insanlık aleminin bir dilei'İ olarak 
verilecektir. 

Zannediyoruz ki bu izahat ln. 
sili zıazetesinin telflbbüs ettiii 
ve (Vakıt) ta bir Türk pzetesi 
olarak yardım etmeıini istediği 

maluadm ehemmiyeti ile bera. 
ber ciddiyetini de cöıtermeie ki. 
fi ıelir. Onun için (Vakıt) ita 
huıusta kendisine düıen. insani 
olduiu kadar milli olduiunda 
fÜphe bulunmıyan vazifeyi yap. 
mai• karar venniıtir. • 

(Valat'm) hu iıte yapacajı vazi. 
fe Daily Heraldın ıönderdiii 
mektup ile birlikte H. C. Wellsin 
yazdıiı ''Hukuku Beıer Beyan.. 
nameıi" taslajını ve lnıiliz p. 
nteainde ıörülecek münakatala. 
nn dikkate değer noktalannı ter. 
cüme etmek, aynı zamanda bu ba. 
his üzerinde imkin derecesinde, 
Türk efkirıumumiyesini bir nok. 
tada toplıyabilmelc için ıazete. 

mizde bir ıütun tahsis etmekle 
beraber halkevlai ıibi memleke. 
timizde fikir hayatının tekaıüf 
ettiği müesMeelerin de alakaları. 
nı rica ebnek olacakhr. Neticede 
ileriye sürülecek fikirlerdn lnpl. 
trede H. C. WeU.'in riyaseti al. 
tındaki komiteye bildirilmesi mu. 
velik olan fikirlerin seçilmesi iti 
de Daily Heraldm yapbir cihi 
memleketimizin tanınmıt ilim ve 
fikir adamlarmdan mürekkep bir 
heyete havala olunacaktr. 

Biz bu qe bu tekilde ıöstercli. 
timiz alaka ile lnciliz pzet .. i. 
nin ve lngiliz mütefekkirlerinin 
tttel»büslerini fiilen takdir ebniı 

(_D.mımt 6 tncfde). . 

v ap ur kaybettı daf eylemiştir. Almanyanm İspanya harbinde pek mez de değildir. 
de temayüz edemiyen tanklarmdan daha i~i Mesela Fransız cephesinde böyle t.aarruılar, 

Açık 'denizlerde devriye gezen 
bir I ngiliz torpidosu 

(Yazısı 5 incide) 

................................................ 
Gazetemizde venı 

bır tefrıka 

Fekondite 
Ustat bir elden çık
mış derin tahliller 
Yazan: Emil Zola -Bu eserde, okuyu

cularımız acı teşrih
lerden daha çok ol
gun bir insan hassasi
yetinin izlerini göre
cektir. ......................... . .................. . 

~ 

tanklar yapmış olduğunu sanıyoruz. Dahası da kıymeti he r gün .geçtikçe artan şayapı hümı~· 
var. Almanya. müstahkem hatlan yarmak için teçhizat ve bu teı:bizatı kullanan ce.ur ve · .zck; 
çok kuvvetli yeni tipte tanklar da yapml§a ben- askerler, milkemmel bir kadro ve harb yapması-
ziyor. nı bilir bir yilksçk kumanda heyetlle ka~:ı.-

Diğer taraftan İngilizler fevkallde mUselllh caktır. 
yeni Alman tayyareleri mUşahede etmişlerdir. Hitler FraMızlan muharebe meydanmda 
Bu tayyarclerdc silahlar ve mühim kıst1"1"'1ar zırh- görmüştür. Binaenaleyh beyanatile Fransız mu-
lnrla muhafaza altına. alınmıştır. Bu tertibatta, hariblerini UrkUteceği zannına bir dakika bile dü 
tapuya harbhıde d•. teaıatır ede~ du.oıı- ıecefinl tahinbı ~ 

Maarif Vekilinin beyanatı 
istanbul 

Oniversltesi 
Tekamül yolunda
dır ve eksikliklerini 

tamamlayacak 
kudrettedir 

(Yazısı 4 üncüde)' 

Fransadaki 
: gazetecilerimiz 
1 J>aris, D (A.A.) - TUrk ga-
1 zctclcri mUdUrlerl heyeti bu 

sabah ordular mmtakasma ha
reket etmiştir. Pazar akşamı 
P a risc <lüncccklcrdir. 

,.· Maarif Vekili dün ga:cteet1crc beyanatta bulumlrkeft 

~peşinden: 
~ ~ 5-tE 2-2 .. 

Hayret ender hayret! 
Gazi Köprüsünün tAmiri işi bcı;ı güne kadar bitecek ve 

köpril bir hafta içinde bütün nnkil vnsıta.larına açılacakmış; 
yalıııı demir tekerlekli arabaların geçmesine müsaade cdll
mlycccknılş. 

J>cmck ki Gazi \Löprüsünden gcçmeğo mezun olan nakil 
vasıtaları giinde aııcnk üç, beş tane lAstlk tekerlekli at ara· 
basına münhasır kalacak. Ilımların haıiclnde kalan demir te
kerlekli arabalann hiçbiri bu köprüden geçemlyecek. Bu , ·a
ziyeti daha açık M;ylcmek istcn;ek Gazi köprüsünden İstanbul 
ne }lcyoğlu aı"&Sında işliyccek hiç bir nakliye vasıtası istifaile 
cdemiyecef,rini söyllyebillriz. 

uu niçin böyle oluyor? Vali \ 'C bcledlyo reisimiz Doktor 
Jıüt Ci l{ırtlann beyanatından öğren<lik ki Gazi Köprüsünün ilk 
nmkın·elcsl beton olarak yapılnuş iken sonradan tahtaya çe,· 
ı-llmiş. :Safla VekAleti buna itiraz etmiş. J<'akat sonradan Jinl' 
tahta olmuş! 

J~ğcr Anupanın biiyük şehirlerinde olduğu gibi Köpıii
nün do yalnız iki tarafta yaynlann geçmesine mahsus olan 
kaldırım kısımları tahta yapılıp da ortada arabaların, otomo· 
billcrln, diğer nakliye \'asıtnlaruun geçmesine mahsus olan 
kısmı beton olsaydı bugünkü acıklı \&Ziyct meydana gclnıl 
yecektl. Halbuki iş tamamen tersinedir: Köprünün kaldırım 
tarafları beton, ortası tahtadır! Hem d o en kiiçük demir t<' 
kerlekll arabaların geçmesine tahamın\il eıdenılyecek olan 
~am tahtası! 

Belgrattak-i Balkan Antantı k.o>ı8eyine i.1tirak eden Hariciye 
Vekilimiz •'i'tikrii Saraçoğlııııun Ankaraya di.>ndilğünü dütı yaz. 
mıflık. Rcsnıittıi:: Sarn90ğluuuıı Aııkurmta lo.ur~ılaıu11a~11ıı y<#ı. 

Du hail görünce insan bir hüküm vermekte mütehayyir 
kalıyor: Ihı iş bir bcccrlkbizlik , ·eya sulistlnıal ,-akası mıdır·: 
l "oksa İstanbul belediyesi ile c~lenmek için yapılmış bir aziz· 
ilk mi'! Bunu bir tiirlü anlayamıyor. Halicin üzerinde milyon
lar sarf edilerek böyle bir kUprü kunıhır da bundan demir te
kerlekli arabaların geçmesi nasıl yasak edilir? Şimdi alclAdo 
demir tekerlekli arabalann geçmesine mfuıaade edimiyen bu 
köpı·üden yurıu tanklur, ) Plıut ağır toı•lar geçirmek IA:ı.un ge
lirse ne yaprlır? ı HASAN KU.MÇA.'ll : tmy_or. 
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Sauat: 
ı .. 1 

Edebiqatta ilim vej 
kültfir düşmanlığı 

f ırhan havuza 
alındı 

!Şirketi Hayriye bilet ücretlerini' 
Yazan: Sadri t.rtam 

·'Son Daki Zaman zaman konuıulur: 1 kıa kendisine göre bir kültür se. 
''- Bu ilim ile halimiz ne ola. viyesine sahipti. 

~ak7 Fakat hassasiyeti her !fCyckn 

Münakale Vekaleti tef. 
tiş heyeti reisi Ankara-

indiremiyeceğini_~·rdi j 
dan geldi 1 L . 

Tırhan vapuru e\"'\0 elki gün l m Q n reisliği ·bu hususta 1 Ynzan: Hi~ 
G eçcnlerde bit~ hasımp~. a hnvuzlnnna ahnroış. Şikayet edilen ilim nedir? Ne. üstün tuttuğu için bir zr.man 

reden gelmiıtir? Bu ilim denen sonra Edebiyatı Cedide ve onun 
:eyin sanat hayatına ınasıl :zarar. devamı olan Fccriati de .. ·rinde sa. 
!an clokunmuıtur. Bunu bilen dece hassasiyetten ibaret kaldı. 

yoktur. Fakat insiyaki bir tnla. Sanntltir olmak için bazı fikir 
katla bol bol ilim düımanlığı ya. vasıfları haiz olmamak adeta bir 

tlr. llir numnr-alı havuzda buiu. , a p o r 
nan va1lur bugün f<>n hevetleri 
tarafından muayene edilecektir. 
Piyasada tel•ne s~cları bulun. 
madığından vapurun tamiri 
mfişkiii:ita rastlnmışhr. Maa • 
mafih henüz v:ı.mırun ltendl tek. 
nesindeki snc;lardan başka cin~ 
saçlarla tamir cdllip cdilcmire

hazırlıyor - Amı:ın ~fı' ~ 
:)a ctclcrdc:ı b~e ~ ~ 

pılrr. 

Hakiki bir ilim hayntma, ilim 
zitnüyetine kavupnu§ değiliz ki, 
ondan !İkiıyetimiz olsun. Bu ıilm. 
yet o halta A vrupadan gelen bir 
mecmuanm, bit- kitabın sayfalan 
nraıından ııznuşbr. 

Avrupadn müsbct ilim cercya. 

nı bütün hareketlerini yapmı~, 
sırlarını ortayn atmış, zihinleri 
inıa etmiıtir. Orada kendini ilim 
zihniyetinin çemberi içinde 
mahpus görenler hazan bir fan. 
la2i nevinden laflar ederler. Uim 
dütmanlığı yaparlar. Onlar için 
bu fantazi bir bakıma da tencf. 
fiiaten, :zihni yorgunlulrtan kur. 
tannaktan batka bir mana ifade 
etmez. 

Diğer taraftan Avnıpa dediği. 
miz zaman bu coğrafyanın üstün. 
de kifueai ile mistik tclakkıleriyle 
eski. iptidai zihnjyetlcrini teıkilat 
kudretiyle muhafaza edenler var. 
dır. Bunlar seri bir §ekilde ilim 
düpmuudrrlar. Tı:6iat lamunlan 
bunlar için bir zanıret ifade et. 
mez. 

Buıllarrn neıriyntı 90k dela biz.. 
deki henüz ilim :zihniyetini ka. 
bul etmemİJ, müsbete inanmayı 
bir türlü tecrübe etmemiş çeyrek 
~vverleri yakalar. Ve ilim 
<lüımanlığı böylece ortaya çıkar. 
Ama Türlöyenin bir iatikbali var. 

rnı!J orada sanayileşmek diye br 
program mcvcubnuJ. Bu prog. 
ram müıbet ilim yolundan gide. 
rek; müsbet zihniyet sahibi ola.. 
rak tahakkuk edcrmiı. Btmun e
hemmiyeti yoktur. 

Mademlô onun kiliıe kutibeaiy. 
le tahdit edilen Avnapaımdan 

bir ilim düpnanhğı havası esmİJ. 
tir. Derhal ilim düflllllllı olmakta 
mahzur yoktur. Bu bal itiyatla. 
rumza da uygun. K:afalannuz:ı 

rahat bırakır. H~ bir teY 
düıünmemize lüzum kalmaz. 

Ahpnamıı kafaya düıünmek 
laf taıımaktan daha güçtür. O. 
mırı için tefekkürden, bilgidetı 

bçmek, uzaklapnak bu sebeple 
lmme:n de caziptic-. 

meziyet sayıhyordu. 

Ballmn harbinden sonra 
cemiyeti dahn çok kendi 
dönmek İ§tiyalunı duydu. 

Türle 
ıçıne 

Bu de,Tede artık bütiin Edehi. 
yatı Cedidcnin yarnn hü1türü bi. 
le fazla gayıhyor, onlann ileri 
türdükleri fikirler kıymetlerini 

kaybcbniılcrdi. lt~rlıın kalma. 
rnıştı. Bir 11evi dil tl'lnizliği, ve 
bir nevi kahramanlık • hika)•eleri 
sanat için yegane mimar 
yor.du. 

sayılı. 

"Şair clc,·rinde ~uur susar'' 
düsturları - fikirlerle aanatın il. 
rasını - rüya ile uymıkhk gibi 
müthiş bir farkla ayırıyordu. Sa. 
natlcir rüyaya dalıyor ve bu rü. 
ya içindeki hayatını yadcdiyordu. 

Bcrgton'un derüni l<e!if telSk. 
kisi de bX- yalancı §ahit halinde 
ortaya sürülüyordu. Bcrgsondnki 
deriini ke§if ruhun birçok tecrü. 
belerden sonra elde ettiği bir hal. 
dir. Bu halrn husule ge~i için 
ruhun ne kadar te§Ckküt etmiı ol. 
maıı ve cemiyetin onu ne derece. 
ye kadar telakkilerine tabi tut. 
maır lizımdı. Halbuki bizde &a. 
dece tef ddcür ve kültür dü!man. 
lığı halini alıyordu. 

Yahya Kemal edebiyatımız bu 

ceği de halledilmemiştir. 
Bir kısım mUtehassıslnr bu -

radaki sar.larla yapılacak tıın1L 
rin i~rcti olacağını söylemekte. 
dirler. Tam bir tnmir için de AL 
mnnvadan ~eminin kendi saçla. 
rmdnn getirilmesi 15.zımdır. Fa. 
kat hnrn clolayısile bu da mum. 
ki.in değildir. 

Dif.er taraftan Müna.kalc VP.. 
kiılcti teftiş heyeti reisi Cemal 
Tıihan \"apurunun ne şekilde kn. 
zaya uğradr,ğınr tahkik için ~eh. 
rimir.e gelmlı:tir. 

Cemnl ilk olarak knz.a hakkın. 
da vaka yerinde tahkikat yap -
mış olan heyet azalannd~n ts. 
tanbul Liman Reis muavini Hay. 
rettin ,.e Denizyo!lan ispektör. 
terinden Mustafadan izahat aL 
mıştır. Teftiş heyeti reisi ,.a • 
pur kaptanlarını da dinleyecek 
ve bir rapor hazırlayarak Ve • 
kalete verecektir. 

Müttefik devletler 
Y edck vapurlanmızı 

kiralıyorlar 
Milttefik devletler yUk va. 

pur!arımızı kiraln.mağa filen gl. 
rişmişlerdir. 111< olarak :0-.fosaje. 
ri Maritim Fransız kump:ınya.s1 
muhtelif armatörlerden beş ş!. 
lep kiralamıştır. Bu şileplerin 
ikisi Kalkavan uı.delerdcn kira.. 

zemin üzerinde filizlenmeğc çnh. lanmıştır. Diğer biri de Pa~a • 
!"rken Türkiyedc yeni üç kültü. bahçeli Cemalin lnal !]ileb!dlr, 
rün izlerini ta~ıyan eserlerle or. Bu şilepler Akdenize hareket eL 

mişlerdir. 
tayn çı!~tı. Diğer bir ~.ok armatörler de 

Bu eserlerde kısmen Yu. vapurlarını kir:ılamak için mU. 
nani zevk göze çarpıyordu. Fran. zakerelere girişmişlerdir. mra. 
sıı: klasik ve modem %cvkleriyfe parası cok fazla olduğundan he. 
Oımanlı ze'rki iılenerek bir nevi men bütiln armatör ter vapuru. 

nu vermekten çekinmemektedir. 
tarihi ekzotizm vücuda getirili. Fakat bu vnzfyctin bilhn.ssn E-
yordu. • rcğii ve Zonguldaktnn yapılan 

Ynhya Kemal Balkan hıu"'.linin kömür nakliyatına le3ir edeceği 
ve esasen mevcut olan kömür 

nihayetlendiği arralarda etralm. buhranının büsbünUt.ıı artacağı 
dakiltte "keJfi derun" tavsiye e. muhtemcl görülmektedir. 
derele kendisi bol bol büyük kül. Zo~dak limnnı vesaltsi7.lik 
tür kaynaldannı emiyordu. yüzünden h3.liı. tenıizlcncmcmiş. 

Ur. Limanın a~ı artık tamamen 
Yahya Kemnl estetiğini izah denecek şekilde kapanmıştır. 

etmedi, fakat onun eserl~ni, ta. Şimdi az bir p:ıra ile temizlrne
nryanlar onun her rrusraırun ham · cek liman ağzı ir.in iletide m.il-

dd · • ka fed-,_il. 1 8 - -•- yonlarca lira sarf etmek icap c. 
ma wnı f ~ ır er. uyua dcceği söylerunektcd' 
bir cehtin, bir kültür mesaisinin I. 

neıicceidir. Şehı~r M8Cll.S'ı·n1·n 
ilim düıma.nlığı, bizde ilim San.nb kültür dü~manlrğı veya. 

düpnanlığı olmakb:n dnha ziya. hut sadece cehalet müdafiliği ea. dü k •• · t · 
CJe kültür, seviye, alelU.mum bilgi nrmlıır için Ychya Kemalin Bal. n U iÇ ımaı 
'Ye tefe1Ckür dü!Jllftlllığrnı ifade kan harbi ile iatikltıl harbi ara. 
eder. aında te~ekküJ eden nesilleri na. 

Bizde bu hal Edehiyatı Cedide ıııl yan yolda bıraktığını görmek 
ile ha!lach. Edebiyatı Cedide w.. kafidir. 

Sıcası qetdiAçe 

aaş .. 
(Akşam) m (Dikkatler) mu. 

harriri diyor ki: Aylıklarını 
(ücret) faslından alan devlet 
memurlarına tekaüt hakkıi ver. 
memlşiz; bunları ihtiyar ıkla. 
rmda konıyncak bir içtimai yar. 
dun şekli de bulunmamış. Doğ. 
rn mu? "Vazife ve mesuliyetle. 
:ri aynı olan m1U4ilı ve Ucretli 
memurlar aynı mukadderata ta. 
bi olmalıdır.,. 

lıf,e yalnız "ücret" faslından 
aylık alanların keyfini getir • 
mek, duasını almak için yazıt. 
mış bir istek .•. 
Şüphe yok, vazife ve mcsuli. 

yetlerl aynı olan maa§lı ve ile. 
retli memurlar aynı mu.kadde. 
rota tabi olmalıdır; fakat il~ve 
ı>tmell ki vazife ve mesuliyetleri 
aynı otan memurlar da aynı ma. 
::ış ve Ucrete tabi bulunmalıdır! 

Dikkatler muharriri dikkat 
etmemiş mi ki Ucretli olanlar, 
maaşlı olanlJs.rdan "fA:ıtt. para .. 

ücret 
alır 're onlar bu fazladan vaz.. 
geçtiği gün vaziyetlerinde bir • 
lik başlar, bu bir ... ücretli me. 
murlann bir takımı vartllr ki ya 
devletçe ''muvakkat., sayılan 
bir kadronun vazifesini bile bi. 
le almışlardır. Yahut kıınunla. 
nn kıdem gibi, tahsil vesikası 
gibi bir kısım memurlarda ara.' 
dığJ vasıflar kendilerinde olma. 
dığı için, bir istlsn \ temini mak. 
sadile bu ücretli sınıfı ihtiyar 
etmişlerdir, bu 1 'd ... 

?ü.aşlılar i'·ıride alacr darı 
tclta.Ut pııra.sn:ı hizmetleri de. 
vam ettiği müddetçe göre gö. 
rlinmez bir ~olt"uı ödeyorla• de. 
mel tir. 

Ücrctlller içı ı de ya.pıla.:ak 
~öze görUnUr bir ödeme mec.. 
burlveti koyarak. bir içtimai 
v:ırdım teşldlatmı korma'ktır 
Nasıl ki lnhisnrlar, devlet de. 
mlryolları bövle milesse3Cler 
"Ucuda g~"oqnitıtir ~-· 

Şehir Meclisi diln saat on 
beşte birinci reis ''ekili Necip 
Serdengeçtinin b:ışkanhğmda 
toplaıunışbr. Kartal a7.ast Şere. 
fettin riyasete iki takrir ver • 
miştir. Bunların birinde, Şllc 
ile ÜskUdarda. köy yatt okulu 
olduğu halde Kartalda bulwı • 
mamasının bUyük bir eksiklik 
olduihınu, vii!i a.razive m:ılik o. 
lan EbulhUda köşkliiliin muva • 
f ık görilldilğUrJ.i bildirerek 940 
biltçesine tahsisat koumıunnı is.. 
ti yordu. 

Dlicr takrirde ise Kurtdoğ •. 
muş köyüne dört kilometre me. 
safede T~lılren rnevk.Hndekl 
suyun getirilmesini. bozuk olan 
Kurna, Emirlipaşa köylericlıı 
su yollannm dn tamirini isti • 
yordu. Bu takrirlerln ikisi do 
riyasete havale edildi. 

Bundan sonra bazı evrak en. 
cümPnlere havale o1unmu~. &alı 
ı;ilnli toplan?lmak llzere içtimr .ı 
nihay.d verilmlşt' -'·· 

İş yapmaktan menedi
len mimar ve kalfalar 
Çnrşıkapıda Yenikule ~ka • 

ğında bir eve ru.hsatsu: dördil.n. 
eli kat iHl•;e eden mimar Meh. 
met Ali ile yine ruhsatsız tamir 
vapan mimar Gorbona, kalfa 
Saya ile HUsnil birer sene mild. 
detle iş yapmaktan menedilmie. 
terdir. · 

Şirketi Hayriye idnresi Üskü. 
dar ''e Beykoz bilet ücretlerin. 
de tenz!l<it yapılması hakkında 
~fünakale VekıUetinın tezkere • 
sine cevabını vermiş ve bugün 
için mevcut fivntlardn iı::dirmc 
yapamıyacağını bildirmiştir. 
Şirket, bu cevabında halka Uı; 
nylık tenzilltlı abonnı:ınlıır yap. 
tığmı ve köprli ile Bcbelr arnsm. 
da tr:ım\•nva rekabet icin m<'c • 
huren b!lct ücretlerini ucuz tc_q_ 
bit etti~ini \"C busebeplerden dL 
~er iskelelere olan l.ırifclcri u. 
cuzlatamıva!'a~nı bildirmiı:tir. 
Halbuki Şirketin yaptı ·ı üç ay. 
hk karnelerdC'n bUtUn Boi!aı.!ci 
halkı veya Bo,ğnza gidcnll'.'" iEti. 
fade ec1P-menıektc. yn. n z iiç av. 
Irk bilet par:ısını ı·e:-ebilf!ıı mah. 
dut bir tilmre istifade etmek • 
tedir. 

Yine Köprü ile Bebek ara.sın. b:.ılmu~l:ır ıa_ ;~ıtti~fl'I 
daki bilet Uc.rotlerhun ucuzluğu $anm yüreği hop ed~ ı.ıi 
şirketin nncak k<>..ndi mcnfoutı ? ı-ı,,..
İ((ln yaptığı mecburi bir tenı.L kika!. .. Nedir 0

• 

lf:.ttır. Ynni umumiyet itibarile gibi... ıı#' 
şirket:n gösterdiği kola,·hkl:ır En, her şey iyi ~e" 
ancak bir k!sım hnlktn istifade lnbilir. Fflk:ıt "~de 1 
edebilecef.i fieYlerdir. Diğer ta. · 1

1 

velev "n "hayet" t i.f -" 
rafta Cski1dar ve ci,·aı·ı halkı ~,...·" 
şehre inmek için fazla bilet p:ı.. buglinlcrde irki ~-
rası \'c.rmeğe mecbur kalmakta. ı Zira dünya yüzü~de~,ı~ 
dır. §eylerin SONA ~It 

Şirketin :>sıl faki:- \'C kalıı.b'.1.. r olclui:'tl b"r ~irde ) 21
• 

lık iskelelere \'iık~ı:l{ bilet ilcre. d 1 u· l"k er''(,,.. 
ti tatbik edip~ cli~cr bız:ı f.enha : ~ iZ l OOD!l zıı:ıı1' 
t:emtlerc normal ilcret tatbik e. ı 1.ı.:m ıona erecek· ti' 
dercı_k .bunu h~r ~'\.m_an <!~e sUr. 1 recek. önUrıe ge!r:' ti', 
mesı lıman rcısh,.,.ının gozUnden sona erecek. t:rıJ:'ıfC Jı' 
knçnıamış \'C ı·eisllk kcıı<li no'{. se • b h an şu ,.ef' -• 
tal na.zannı bildiren bir rapor 'l. ;'n . :.ı ~ a, roPJf,rr 
haz.ırlnmn~n. baqle.mıst.ır. Bu ra. 8~~ts:z liıflnr, ~I 
por Vekılletc gc'.'nderilel'ôY.tir. kıymet~·:- sona • . ~ 

"Son" kc'İn1Csınııı • "ti 

Karagümrüklü beş ge~ç ~?fi~:~;;~ 
B 1 k k k 1 • d" t.•"" 

at esirli bir il me tep rr ua'limini ~ı::;,"l~;J~~;~~u.ı~, 

Ed L d d d dı da, ıu "Son vatı~; 
lfOe~apt IŞln a SOY Ular tesigünütcı-ü:iıze,Y1 

Ya~lan 18 ite 21 arasında bCl 1 \'akayı görerek ko§mU§, bunun 
gencin ba~rdığt bir ı:;oygunculuk üzerine soygun~u gen~ler kaç:nış. 
bfidisesi, adliyeye intikal ctmi§. !ardır. . 
tir. V aka ~ylc olmuıtur: Şiddetli dayağın tesiriyle yara. 

Balıkeairde ilk mektep mual. }anan Fııhri tedavi altına alınmış 
limlerinden Fahri, geçenforde i- ve gcn)ler yakalanarak adliyeye 
zin alarak annesinin Şclıitliktckl verilmişlerdir. 

mezarını ziyaret maksadiyle is... Gen~lerin dlSrdü de vakayı iti. 
tanbula gclmi~tir. Muallim Fahri raf ederek, kendilerini Abdülmut
ilç gün evvel mezarlığa gitmek talibb kandırdığını ı;öylcmi!ler. 
Uzerc Karagümrilğe gelmi~. fakat <lir. 
yol bilmediğinden, AbdUlmutt.a.. Sorgu bakimi 6usJuları tevkif 

lip, İs:ncıil, Hüseyin, Ali ve lh. ederek, yol 1.-!s.m"C , ah'z;ı "'gaspH: 
Ban alında lıe§ gencin bulunduğu · mek, dayak atmak suçlannclan 
grupa y~arak yol sormuştur. ikinci ağır ccn raahkemc&ne 

Abdütmuttalip: götl(}ermi§tir. 
- Biru müsaade eti Şimdi ıc. ----·---------

lir, sizi oraya ~ötürUrüm, dlyc. ,, Afrodıt,, yüzünden 
rck arkada~lanm bir kenara çek. 
mit ve: 

''- Tam yolunacak kez, şunu 
scyahm ! demi§tir. 

Abdülmutt<ılip hemen bir pl5n 
yaparak öört arkadaşma Edirne. 
kapı haricindeki Maşat.lığm il-:
risinde, mısır tarlasının hende. 
~ine girmelerini ıöylcini~: 
"- Ben de onu o tarafa geti. 

ririm, soyanı." tlemiştir. 
ihsan. İsmail, Hü~yin ve Ali 

hemt!n ortadan kaybolmuşlar ve 
Abdütmuttalip muelll.ro Fahriye 
tchitl'ği göstermek üzere Edirne. 
kapı haricine çıkarmıştır. 

Tam mısır tarlasına gelc1ikle:i 
sırada hendekte aaklana:ı dört 
1;en5 birdcnblr<: meydana çıkmış 
ve b~i birden Fahrinin üzerine 
hücum ederek kendisini yere ya. 
tırmı§lar, evvela iyice dövdükten 
sonra cUzdanını, bel kemerini ve. 
sair eşyasını almı~lardır. 

Bu sırada bir temizlik wıelesi 

Dört gazele aleyhine 
dava açıldı 

"Afrodif' da\•3sanm kararına 

müessir o!acak §eldlde mütalca 
dermeyan eden, fıkra.far yazan 
Cumhuriyet, Tan, Aksam ve Son 
Telgraf gazeteleri aleyhine müd. 
cleiumumilik ıara.fmdan birer öa. 
va açrlmıştır. 

Son Telgraf ile Ak§am sekizin. 
ci, Cumlıuriyet ile Tan da çlttn. 

cı ceza mahk-emeslne vcrilm~ııler. 
dir. 

Emniyet nezaretinden 
kaçan bir sabıkalı 

Hap"s cezasını doldurduktan 
sonra serbest kalınca emniyet ne. 
zaretinde.n kaçan Pa.nayot adında 
b!r salıık.ıı!t, yakal:ıruırilk birinci 
sulh cezn mahkemC1;i tarafından 

tevkif olunmuştur. 
- - - - -- _ _az az::ua::aw:wı ··--

1 KISA HABERLER 1 
* Dün aal.ı4h gelen l!elllplon eluprea 1 koloqls1Dc metı8Up bazı klmac!cr ta. 

m&klnlsU Mehrnet S&v&§ıı.n :nor,va ra.Cınclan klll'§ılıuunııtır. 
ııo Yl!fllh!Sy araamd4 bir kua neU • f'ok yorgun görünen bUyük eıçı 
oeaitıde lokoınoUtt.en c1~rek agır !te.ndlaile görtlDe.n gnzotccllere eöyll . 
auret.t.e yaralaıımııtır. Ato§çl Oaman y~k blr ııry olmadığını l~r~t et • 

gunızclot bt:lc'uk. 
1(, ı;ı ,. 

Hür edrler ~ 

H arpte esir ~i.i~'
tnlibah~IH;tıt• 11~',f 

scrb~ t bınıl.;ıp .da: 
r.ına dön; biz aan:ı 

0 
I 

ğtz." dedikleri zaır.•rı~ 
1."elte kalmacı terdb " 
ıa n~ denir? Bu, bn>"t 
nıml bir cilvesidir? •f"; 

Bugün muharebe 1 

~ dı::vlellerin baı' af \ı 
tı tarafa e5ir düfl1lut .; 

• ~ıtıı"J 
taraf lxmlardon bıt 
zaruretler dolayısi~·la ~ 
lcrine ~de etmek ıst...tıit'f 
si:-lc.r d5nme!ı jıte~· ıl ,,. , 

Sebebi anlnıılar.ltf ~ 
V11ktilc bir ya~lı "~ ."J 

ku~u çıl<nrl(CD ncf e5~~ 
Kcn.drn.i güçlü~e ~i~eıııJ'1' 
kiınınrı at.arak bır ~ tetİ 
n1u~. Bakkal onu wııt _J 
ıonnuı: ,JY 

..'I" .,e 
- Hnmmefenoı, 

ters iniz? 
Hanı~ güç hal ile:~ 
- Aaman oğlul1'f . .) 

demiş. • 1ııı'J 
Ac.aba o ~irler dt, 

nt: ıurctlc ofoı·ııa ol~~ 
çolıtruıcır muhtaç ~; 
bze havaya mı ~~""!f' 
niz!? ... Esarette biir"" 

el~ 
Vali bugiiıı ~f'. 
Geçen hafta Aıık1 ~ ~ olan vali "e belcd '1 ıııl 

doktd'r Lütfi Kır~r 4 
Ankaradan §ClıriJllifJ' 

du!ıır? 

tir. 

Ye§ilköy mak:ınna kadar t.renl lda. mcl:lc lkU!A etml§Ur. ı ---~---~ 
re etmlf ve orada durdurtınuotur. Elçinin dtıgiftlrllecea-tne d!llr şayi· 
C&Dkurtanuı otomob1llytcı Gunıba aıar henüz te~yyüd etmcınl§Ur. 

hut&Dcılııe kaldınlao Mr-ırnet Sava· ,,,. Gcçcıılc'" t hllkUm ırıı· ,._ §lddcW 
ganm henüıs itadcst r;mam!Ullt§tır aoğuklD.r ~ ..zllndcn Tnı.k.tadft.ll yo • 
Sorguya cekilen atqei Onman, Fl~. ğurt mU• .nıdah nza.lm~ ve perakcn. 
ya ile 'l:"t'"Uköy aro.s:ıı..dd maklnlst \L de ttyu.tlıır 40 kuru~ lcadar yUk:ıcl • 
ratmdan kendlaino lol:omotlfln yan mlşUr. 

tara!mdn vnzife verUdlğ'lnJ ,.e döndü. Fakat .l!Oğuklarm §lddcUn1 kaybot
ğQ zaman Mehmet SaYn§&nm ortadan nıcst s'Jral'e vıızlycU deCfşUrm!fUr 

ı,ıı.yboldu4unu aöyleml§t.lr. Tahk1kaUı 
devam edllınektedtr. 

* Bir hA!ta l:adar evvel bUkQmeUe 
temae etmek Uzcre Rom:\ya &iden 
ıtalyanın Ankara bUyUk elc;llll U. dö 
Peppo Ottavyo dUn ııababld eemplon 
ekspresi!• tehrlm!ze ıetı.ıtı. Sirkeci 
gannda kon:ıoloslu'k erkAnlle ttaıyan 

DUnltl1 konvıı.nsiyoncl trcnile V6h 
rlml.ze ycnl ııezon başındııııberl 

görülmemiş miktardı\ Slllvrl yotıJrdu 
1:etırllcll~1nden ttyatıarm dUtmesJ bek 
lonfyor. Bu t me yo~rt boldur. taUh· 
sıı!Mm '00.~ t.cııckc}'i bula.cağı u • 
muluyor. 

\ ıllillh·ı 

oııe 
lklndl 
Al<J3lll 
l'nteı 

lmsak 



ffd1~',tG 
Şehırde seyrüsefer isveç orousundakı 1 Alman ıuarecııeri arasında noktaı 

köpekler nazar ihtı.atıan varmış "Dolmuıa bir adam'' uıulü oto. 
mobillerde de tatbike baılandık. 
tan sonra şehir sanki geniı bir 
nefes aldı. Gerçi eski taa eski ha. 
w.amdır, fakat seyri sefer güçlü. 
ğü:ıe ila\'e edilen küçük bir ko. 
!aylık, ıehirliyi en çok sevindiren 
hadiselerdendir. 

Yazan: Suat Dervi§ 
geri dönmemiştir ve dönemez ... 
Çünkü Yunan sanatı tabiat ve ce. 
miyet 1ekillerinin halk fantazisi. 
le gayri şuuri olarak sanatkarane 
bir tarzda işlenmesi demek olan 
kadim Yunan mitolojisine daya. 
nıyordu. Şimdiki sınıflı cemiyet. 
te fertleri ve şahsiyetleri bayağı. 
]aştıran barbar makine medeniye. 
tinin bu eski mitoloji ile kavran. 
masına ve telif edilebilmesine im. 
kan yoktur. 

Gençlerin Tan gazetesinde çı. 

kan beyannamelerinde tanzimata 
kadar gelmiş olan sanatkarlar i. 
çin: "Kendi zaman ve mekanı ve 
öz anlayışı içinde hakiki, halis ve 
tezatsız bir alemin şahsiyet ve 
kemale irmiş örneği'' diyebilme. 
!erinin sebebi de aynı şekilde izah 
edilebilir. 

Şimdiye kadar söylediklerimiz. 
den sınıflı cemiyette büyük sa
natkar yetişmes:ne, büyük sanat 
eserlerinin doğmasına imkan yok. 
tur, manası çıkanlmamalıdır. 

Kapitalizmin insan!arın entel. 
lektüel faaliyet ve kabiliyetlerine 
düşman olan ferdi bayağılaştıran 
içtimai şartlarına ve barbar mede. 
niyete karş ımücadele hakiki bir 
sanatkar için her zaman iyi bir 
zemin olmuştur ve olabilir. Bu 
devirlerde de büyük sanat eserle. 
ri meydana gelmiştir. Bu eserler 
sadece Burjuva realitesinin şu 

veya bu kısmını açığa vurmak su. 
retiyle yaratılabilmişlerdir. 

Bizim kendi hususiyet ve reali. 
temiz içinde iyi sanat eserleri ya. 
ratmak isteyen gençlerin davası. 
na bundan sonraki yazımızda te. 
mas edeceiiz. 

Avrupanın şimalinde tehlike gö. 
rüldükten sonra İsveç de 1939 
kanunuevvelinde kısmen sefer. 
berlik yaptı. 

İsveçliler Finlandiya hududun. 
da ve bilhassa Boden mıntakası,_ 
da tahşidat yapmışlardır. İsveç. 
lilerin dağ kıtaları bu mıntakaya 
sevkolunmuşlardrr. Ski ile mü. 
cehhez efrattan müteşekkil olan 
b'u kıtalarda köpekler tarafından 
çekilen kızaklc:r bulunmaktadır. 

Bu kızaklarla nakliyat yapılmak. 
ta ve yaralılar taşınmaktadır. 

Köpekler o kadar antrenmanlı. 
dır ki yaralılarla dolu ağır kızak. 
lan kolayca çekebilmektedirler. 
Her kızağa iki köpek takılmakta 
\'e bunların idaresi için yanlarına 
bir de asker verilmektedir. Fakat 
birçok köpekler havaliyi çok iyi 
bildikleri için işlerini yalnız ha. 
şına görmekte ve kızaklara konu. 
lan yaralıları birçok kereler çok 
uzaklarda bulunan hasta nakliye 
arabalarına götürmektedir. 

Beledıye 
kooperatıh 

Gazoz Fabrikasını işlet- 1 
mekten neden 
vazgeçmiş? 

Ulus ga::oz fabrikasından dü11 
§U mektubıt aldık: 

Beş sene evvel taraf ımızdarı 
tesis edilen ve Ulus namiyle fa. 
aliyette bulun.an ~ahipler~ oldu. 
ğumuz gazoz ımalathanesı ~ ncı 
noterliğin 17-7-939 tarıh ve 
7120/ 318 numaralı mukavele. 
namesiyle belediye kooperatifi 
ıle iştirak etmiş ve bu m~kav~
le mucibince imalathanenın bıl. 
cümle muamelatı kooperatif ka. 
nah ile yapılıp hasıl olacak kit. 
rın SC 40 kooperatife ~; 60 ı 

SUAT DERViŞ bizlere aidiyeti kararlaştırılmış. 
-------.----- tı. Kooperatif idaresi ümit eL 

M hk Salonun tiği neticeyi aiamadtğmdan ba. a eme -, hisle idare meclisi kararı ile i. 
malıithaneden el çekmek lüzu -

da ha" dıse çıkaran munu hissetmiş fakat fabrika 
tatili faaliyet etmemiştir. Ve 

1 
böyle bir vaziyet te gayri varit. 

SUÇ U tir. İmalathane neticenin tavaz.. 

"Ogün çok asabi idim·, 
diyor 

Kardeşi V ehbinin karısı Mef. 
tuneye aşık olan ve bu yüzden a. 
raları:ıda çıkan kavga sonunda a. 
ğabcyisini öldürmek kastiyle ağır 
surette yaralayan Bahri Bayam, 
geçenlerde ikinci ağır ceza mah. 
kemcsinde, muhakeme olunurken 
samiin sıfatiyle bulunan Meftu. 
nenin mahkemeden çıkarılmasını 

istemiş, muvaffak olamayınca 

kadının üstüne yürümüş. jandar -
manın silahını kapmış, ve bir po. 
lisi de tokatlamıştı. 

Bu yüzden yedinci asliye ceza 
mahkemesine verilen Bahri Ba. 
yamın muhakemesi dün bitirile. 
rek müddeiumumi mütaleasını 

söylemiştir. 

Müddeiumuminin ceza isteğin~ 
karşı suçlu: 

"- O gün asabi bir buhran ge. 
çirmiştim. Müdafaamı yapmak ü. 
zere mühlet verilmesini isterim!" 
demiş ve muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Oldürülen kedi 
ve köpekler 

Kanunusanide 380 kedi. l400 
köpek öldürülmüstür. Sokak • 
!arda dolaşan kedi ve köpekle. 
rin öldürülmesine devam edil • 
mektedir. 

zuhuna kadar sahipleri bulunan 
bizler tarafından çalıştırılmak. 
tadır. Kooperatif idaresi ile he. 
nüz aramızdaki rabıta resmen 
katedilmediği cihetle kıymetli 
gazetenizin 9-2-940 tarih, 
7930 sayılı neşriyatı faaliyette 
bulunan imalathanemizi piyasa. 
da çok müşkül bir vaziyete so
kan büyük zararlara sebebiyet 
vereceğinden arzettiitimiz husu. 
satın aynen yarınki nüshanız.. 
da tavzihan neşir buyurmasını 
yüksek saygılarımızla dileriz. 

Kadın hamamlarını be
lediye ebeleri kontrol 

edecek 
tstanbuldaki sirıema, tiyatro 

gibi umumi yerlerle nakil vası. 
talarının dezenfektesi devam e. 
diyor. Bu arada kadın hamam • 
lannın da çok pis ve bakımsı?. 
oldufo yolunda bazı şikayetler 
yapılmış, burala_ra e~~ek .mü . 
fcttiı::ler g'iremıyecegı cıhetle 
heledive ebelerinin sık sık ka • 
dm hamamlarını kcmtrol etme. 
}erine karar verilmiştir. 

----o 
Kahveciler Cemiyetinin 

toplantısı 
Kallveciler cemiyeti dUn Tür. 

hedeki esnaf ccmiyetieri merke. 
zinde senelik umumi hevet top. 
Janhsını yapm1şt1r. Eski idart
heyetinin faalivet raporları o. 
kunduktan sonra yeni idare he. 
veti se"imi vao1lmıı=:tır. Cemi . 
yet faalivetini ~eniı::le_t~ek v~ 
aza adedini arttırmak ıçın yenı 
idare hevetine bazı temennilerde 
bulunmuştur. 

~~~~-o-~~~~ 

Bitlerin kararı 
ne olacak! 

Fransada çıkan L'entransijan harp siyasetidir. Unutmamalıdıı 

gazetesinde Piyer Şakr Alman- ki iki Almanya yoktur. Almanya 
yanın bugün için-de bulunduğu hali harpte olan bir tek Almanya. 
vaziyeti ve nazi idarecileri arasın. dır. 

:iaki noktai nazar ihtilaflarını şu Hitlerin kararı 
şekilde hüHisa ediyor: ne olacak? 
' Almanyada ne hazırlanmakta. Alman yüksek kumanda mev. 
dır? Sulh taarruzu mu, yoksa as- kiinin kararı nedir? Bitaraf mem. 
kcri taarruz mu? le ketler matbuatının yaptıkları 

Bu hususta bir şey söylenemez. neşriyata nazaran Almanya kara. 
Fakat muhakkak olan bir şey var· da ve denizlerde büyük bir taar. 
sa 0 da üçüncü Rayş hükumeti. ruz hazırlamaktadır. 
nin dahilden sarsılmakta olduğu. Koriere del Ticiano'da neşro. 

dur. \unan şayanı dikkat bir makalede 
Almanyadan gelen haberler na- şu cümleler göze çarpmaktadır: 

zi idarecileri arasında yeni noktai "Alman yada halkın yeniden 
nazar ihtilafları bulunduğunu bil. harp içinde geçecek bir kışa ta. 
diriyor. hammül edemiyeceğine kanaat 

öğrenildiğine göre Mareşal hasıl olmuştur. Filhakika Alman. 

Eminönünde tramvay bekle. 
yenlerin kalwalığı ıimdi aulmıı 
gibi.dir. Otomobil ve otobüste yer 
bulmak ümidi ile uzaklaşan b!r. 
kaç kişi, geri kalanlara "biraz ra. 
hat ederim" diye geni' bir nefes 
aldmyor. 

Ben, bu hali görünce, çok de. 
ğil, yarım asır evvelki htanbulu 
düşünüyorum. Altmıı sene evvel, 
sckak aralarında cicili bicili eğer. 
li eşekler sıra durur, kalem efen. 
dileri ellcı·inde zembil bu eşekle. 
re kurulur, arkalannda ıürücü tı. 
pış tıpı§ devlethanelerinin yolla. 
rını tutarlardı. Yarım, hatta bir 
saatlik yol, onları hiç de sıkmaz
dı. 

Ya daha evvelleri ... 
işte size cidden güzel bir fık. 

ra: 
Asıl adı Mehmet olan ve ede. 

biyatta Hakani diye andan hace. 
ğani divanı hümayundan "Hilye" 
müellifi eserini tamamladığı va.. 
kit zamanın vez "c-lerine takdim 
etmiıti. Hilye, fevkalade takdir 
edildi. Hakaniye: 

Göring kendi tarafında Rudolf yanın gıda ihtiyatları güntlen gü. 
Hes, Dr. Frik ve Alman erkanı. ne azalmakta ve bitaraflar tara. 
harbiyesinin mühim bir kısmı ol. fından görülen yardım da gittik. 
duğu halde, Alman hariciye na. çe müşkülleşmektedir. Çünkü bi. 
zırı Von Ribmtrop, propaganda taraElar da kendi ihtiyaçlarını - 'Eserin çok güzel.. Bundan 

G f. 1 k dolayı seni mükafatlandırmak is. nazırı Göbels ve estapo şe ı karşılayacak stcklar hazır ama d 
· teriz. Ne mükafat istersin?.. e. Himler ile mücadele etmektedır. mecburiyetini duymaktadır. Bu 

mitlerdi. Sovyetlere karşı kullan1lan si. vazı"yet dahilinde yegan-c kurtu. . . · bil" •
11

• 
Hakanı ne ıstemıı ır mı -

yaset Göring ile Ribcntropun Juş çaresi müttefikleri denizlerde niz? işte cevabı: 
arasını açmış ve iki idareciyi bi. ve havalarda yenmektir." _ Artık ihtiyar oldum, Edir. 
aman düşman haline sokmuştur.· Fakat Alman erkanı harbiyesi nekapısından Papkapııma pİya.. 

Muhakkak olan bir şey varsa o acaba bu vaziyette ne düşünüyor. de olarak gidip gelmeie kudre. 
1 tim kalmadı. Müsaade buyunılsa da nazi tacının tabii varisi o an Ancak en ümitsiz bir vaziyette 

da, hayvan ile gidip gelaem .. Göringin daha şimdiden üçüncü karadan taarruza geçil~eği mu- ela 
Çünkü hicri on birinci asır Rayş hükumetinin dahili ve hari- hakkaktır. Havadan taarruz et. kibar eklam, kanunen ata bine-

ci siyasetini iktısat ve maliyesini mek meselesine gelin-ce: Mütte. mezlerdi. Ata binmek bir paye 
eline almak istemesidir. fiklerin hava kuvvetleri gerek ka. idi. Bu yüzden hükumet erkanı 

Filhakika bu son noktalarda !ite, gerekse adet itibariyle Al- mükafatlandırmak istedikleri Ha. 
Mareşal yüzde doksan tatmin o. manlarınkine faiktir. kaniye: 

"k d' h' - 1-.te yalnız bu .• imka_.· :nsı.z ..• lunı:puş, Almanyanın ı tısa ı a. Denizlerde müttefikler müna. Ba§ka bir şey istese ıdın mumkün 
kimi olmuş; fakat henüz maliye. ka= go"'tu··rmez bir üstünlügwe ma. 

1 
d d · ı 

:r- o ur u.. elnll er. 
ye dlini koya.ınamııtır. Ray~ 1iktirlcr. Zavallı Hakani, aa'bafi atifi"m 
müdürü Dr. Funk Göringe mua. Şu halde Hitlcr baharda gaip. Edimekapıdan Papkap111na ta. 
rızdır. Filhakika Dr. Funk _bun. ten gelecek ilhamı mı bekli. ban tepmekten bıkmıı, usanmıı 

b" k d 1 bızzat olduğu için ata binip evine git. 
dan ır sene a ar evvc yor? - (L'intransijant) mekten daha büyük bir arzusu 
Göring tarafıntlan Alman devlet "h 

1 olmadığı cevabım vermiş. Nı a. bankasının başına getirilerek Dr. .. b hk• • yet düşünüp taşınarak bir ÇAre 
Şaht'la değiştirilmiş idi. Fakat Dun sa a 1 llS bulmu§lar. Hakaniye Paıakapm 
ne yazık ki Dr. Funk mali ve hat. Dün sabah Boğaz:n Yen.iköy. civannda bir ev satın almak ... 
ta iktısadi meselelerde Mareşal 1 den yukarı kısmında yine kesif Fakat bütün bunlar 20 nci asır 
Göringin görüşleri ile aynı çer. 1 bir sis olmuş, bu yüzden ilk se. insanına teıeJli olemıyor. Zira in. 

ı f ı ıI ştır san zaman geçtikçe daha, daha çeve içine girmiyen şahsi fikirle. 1 er er yap amamı . çok ve daha çabuk mesafeler aş. 
re Sahiptir. Nitekim geren cuma • Yen"ımahallcden ilk ve ikinci ..1 d M""'ılen" et~ 

); • mak arzuıuntıa ır-. ..,. ıy H• 
günü de Dr. Funk, Göringin pla. vapurlar hareket edememiş ve bir vasfı da bu değil mi? 
nı üzerindeki ne>ktai nazar ihtiıa. ancak saat 7.25 te üçüncü sc · NiYAZi AHMET 
fını göstererek: ''Müteşebbisleri fer yapılabilmiştir. 

külliyetli vergilerle öldürmemek Anadolu sahilinde Bcy~o~an Beşiktaş Hal.kevinde 
lazımdır. Eğer sanayiciler kiirla. yukarı iskelelerden de Kopruye 
rının devlet tarafından imkansız birinci, ikinci ve üçüncü sefer. sergı 

bir şekle sokulacağını bilirlerse, ler yapılamamıştır.w Yeniköyden Beşiktaş 7ıalkcvinden: 

sanayilerini inkişaf ettirmezler" aşağıda sis olmadıgından bura. Evimizde açılacak fotoğraf \'b 

d . . daki seferler muntazam yapıl . resim ser~ileri 21 şubat 940 çar. emıştır. w w d d k 17 S 
• .. . . mıştır. Bogazın agzm a ve ı. şamba günü açılaca tır. ~U-

Siyası saha uzerınde de Fınla~- şında da sis olduğundan öğleye bat 1940 cumartesi günü akşa. 
diya işinden sonra Mareşal Go. kadar Bo~azdan Karadenize va. mına kadar getirilecek eserler 

ring ile V on Ri ben tropu n arası 0, ,.u~r~c:~ı k~a~m~a~m~ı~şt!!ı~r .!!-!!!l!!!!'!!!!!!!!!!!!~k~a~b!!u!!l!!!ed!!i!!le!!c!!e!!k!!t!!ir!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!' 
daha fazla açılmıştır. Esasen Rus .!!! 
_ Alman anlaşmasının imzasından 
beri Göring Ribbentropun düş. 

manları arasında yer almıştı. Rus 
ların şimali Avrupa hareketlerin. 
den sonra Alman iktısadiyatına 

hiç bir yardımda bulunmamış ol. 
maları Göringin ihtilafını şiddet. 
!endirmiştri. Filhakika Göringin 
arkasında Alman sanayii ve en. 
telektüel muhitlerine mensup 
kuvvetli bir ekseriyet vardır: ya. 
kında efkarıumumiyeyi de eline 
alacağından şüphe olunamaz. 

Vaziyet ne olursa olsun, hatta 
ihtilaflar genişlesin ve Hitler ye. 
rini Görin-ge terketsin; yine vazi. 
yet değişecek değildir. 
Almanyanın tuttuğu siyaset 

Görüp düşündükçe 
---------------------------
Aşkın ne günahı var? 

Gazct<'kı·dt• ne zaman hlr dnayct haberi çıksa, dünyanın 
nt•ı·<'siııdc biraz kan dökülse, hepsinin başına beylik l>lr ser. 
lc\·ha konur, "~\şk tada.ı.;ı,, denlliıı gc<;lllr. 

.. Ask., yür('kte ister bir kadın t'llyle ya kılım~ mukaddes 
hir ocak, lstt'r mt'fkfıre parıltı~ı olsun , biitiin fenalıklardan 
!'ôlyrılmı~ bir ,·nrlıktır. 

Ycı·yiiziin" St"\'ı.tidcn hl<; hh· fenulık ~t·lmez. 
Kıskaıu,:lrk yüz.in<lcn işkııcn dnayetlt>rc dikkatle hnkı· 

mz. Satıhta kalmaz, vnkanın dış derisinden geçerek içlere 
inerst>niz, güriirsiiniiz, ki hlr tabanca tetiğine, bir bıçağın sn-
ııına suılıuı ~11. aı:;km si;nüşü tahrik ctmi~tlr. . 

Se,·p;I, alkış gibidir, mutlaka iki <>lin blrlc!;im<'stn<leıı <lo· 
Aaı·. Aşk, iki gi)nliin birleşerek yamttıkları bir iç hnzlncsi<~lr 
Gcr<:ekten se\"('nlt>ı·, ı.t<'ı·çekten mesut olın·lar. nu !'Radct, a< a 
mı djmeı·t \ "e kahraman yapar. .. 

--· Kısaca: ..... -· .... ··-·--·· .......... -.... -·--------····-··--·-· ._..... t Cinayet işlcmf'k şüyle dursun, insan. içinde bu ı.tuneşl ta
sıdık<;a düşmanını bile affeder. Sen~ıı mesut hcı•kf's]e barışık. 
herkesle dost, herkesle knr<lcştir. tıısanlnr, nncak scnliklc.~·I 
zaman ,.e S<'\'dikleıi kadar m<>lekliğc yaklnı:;ırlar. Zat('ıı ycryu
ziine "Melek,, adını, JK'ri ,·astını indirenlcı• de, yine oıılal'<h.r. Istigenin bir i 

1 •• guzu ••• •• 

Otobüs sahipleri belediyeye müracaat ede. dar alım bedellerini yüzde yüz çıkardıkları bu 
relc bilet ücretlerine yeni zam istemişler. "İste. hurda arabalara halkın bindiğine teşekkür ede. 

· b" ·· ·· • · "k" u'"zu·· " derler cek yerde, tutmuşlar zam istiyorlar. Belediye. : yenın ır yuzu, vermıyenın ı ı Y ··· • y • • y bu h • 
! ama, bu sefer iki üzleri de kara olan bilet üc. nın eger bu ışte bır ya.pacagı varsa, asta ve i 
ı tl · • t y 1 1 ak hırıltılı arabaları seyrı seferden kaldırır. ı i re erınc zam ıs eyen er o ac · i 

Na ıl olmasın ki otobü11rüler, 1imdiye ka. 
1 • -s .. _ ............. - .................... - ............. ·----··----...... --··--·-······-···-------------.. -··-

}"uknnla dnny<>t, hlr aşkın neticesi <'st'riılir, ılenıi-:tmı 
ı~,·ct, hiç kimse sevgiyi tek başına yaı"lltamnıhğı glb~, tek b~şı
na da taşıyamaz. 'Eğer hiri, bundan ,·azg('çcr, içi sogursa, ote· 
kinin çlledcn çıkması pek tahfülir. 

Çiinkii artık o ,·akit aşk, bir ruh hazlnt'sl, hlr giinill ka
nallı, bir m<')('klik s<'h<>hi d<'i::il, hir hastalık huhrnnuhr. Cina
yeti aı:k değil, lıiyanetlcr, yalanlar, ı·iynkArlrklar dojl;urur. 

HAKKI SÜHA GEZGl!V 
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Maarif Vekilinin beyanatı 
,fıuırif ''~ldli lftt,.nn Ali Yii· 

u ı, on iki giind<'nberi şehri· 
ınizdo bıılunmnktn 'c manrif 
ınfic eselc.rJnl Ye hllhn sn Cni
\ Crsitcyl ıcftio; ctıncktcdir. 
\·ekJl, <Hin aat H.30 da l\lna· 
rif Müdürliiğüııdc gn7.ctcdlcri 
kRbul edcı"<'k ~11 hcynrrnttn bu
lıınmuştur: 

''On iki glindenbcri bilhassa la
' ·ınbul Üniversitesinin muht(l]İf 
fakültelerinde klinikler, enstitüler 
\ e Jaboratuvnrlnn yakından gör
dilııı. Bazı derıılerdc bulundum. 
umumi olarak edindiğim knnnat 
·udur: 1.stanbul Üniversitesi, ge. 
r<'k tcdrisnt, gerek ilmt araştırma 
ve ~alışmalar bakımından !\l"ZU e
dilen mükemmellik derecesine var· 
mak için bilytlk bir gayret sarfet
mektedlr. Her gUn, bir evvelkin
den daha hi denecek \'aziyettedir. 
Hususile talebenin sabah dersle.. 
rinden çok erken gelmek zahmet.i
ne bile katlanarak, büyük bir inti
zam. ve aliıkayla vazifelerine bağ
lı olduklarını sevinerek görmüş 

bulunuyorum. 
Şahsan talebeyle yapmış oldu

t"lllll temaslardan, matbuata. da 
aksettiği vcçhile, Ünh'ersitede o
kuyan büyük kitlenin nna ihtiyaç
ları. birkaç noktada toplanıyor. 
Bunlardan birisi, T1b J.'nkilltesin
do tahsilin bitmesine doğrıı yapı
lan ataj zn.ma.nlarmın azlıj;'ldır. A
llkadar profesörler, mevcut pro 
gramlarda. bazı hafifletmeler ya
parak tıb tahsilinin verimini temin 
eden bu pratik, görme ve alI§IDa. 
devresini uzntmalan takarrür et-
miştir, 

İkinci mesele; kitab meselesi
dir. 

Bundan bir seno önce Onh·enıi
•c rektörlüğiinc vekillikçe verilmiş 
direktifler arasında Üniversitenin 
biltUn fakilltelcrlnde manuel ki
tablar hazırlııtt.ırılıp basılmadıkça, 
travaylar hariç olmak ilzcrc diğer 
22e§rlyntm tcahhuru meselesi de 
"hrdr. Bunun fiili neticesi hi.sıl ol
ı:nU§tur. 1938 - 1939 ders yılında. 
kitabı tam\UD olan 180 ders var -
kMl bu yıl 224 dersin kitapları ba-
ılmıştır. 36 dersin kitabı, krenıen 

b8$1lmtştır. Tamamlanmak için 
Maarif Matbaası kifayet etmediği 
akdinie mevcut usuller dahilinde 
diğer husu.si matbaalara verilerek 
bunların tabılarmm ikmali hak -

~6~QUSıı. Ul;ÜBCnite rektörlüğilne ı -
eap eden emir verilmiştir. 14: ki· 
~ yazılı ve hıwrdır, Qnsılacak • 

Kitabı olmıyan dersler; 36 dır. 
Bunların da, aynı nisbet gözönUn
do tutulunca, hazırlanıp bastml -
ması yakın bir zamıın ~idir. 

Şurasını ısöyliyeyim ki, bütün 
bu manucllcr tamam d:ı olsa, üni
,·enıltc:nln kitap ~i, bitmiş sayıla
maz. Başka ve ileri memleketler 
bile tok zengin ilim kitaplnrmı ih
tiva eder kiltüphancler bulundu
ğu halde daimn talebe notları ne§
reder. MualUmler kendi noUnnnı 
tabettirirler. Çünkü Üniversite 
mevcut ve sabit birtakım bilgiler 
veren yer değildir. Yeni çalışmalar 
ve tetkikler talebeye intikal etti
rilir. Bilhassn biz, henüz ilinin her 
ubesindc bUtUn mcl'humlan kar

şılıyacak k~cleri tasbit etmediği
miz için bu ihtiyaç daha barizdir. 
Diğer taraftan tarih gibi, cdebi
yıı.t ve edebiyat tarihi gibi, henüz 
ilmt usullerle tam tedvin edilme
miş olan mevzularda bir elkitabı
nm klasik çerçevesine tedrisatı 
sığdıracnk halde değiliz. Bu iU
barla biraz önce arzettlğim §ekil
dc Jdtab meselesini de hıılletmiş 
bile olsıık üniversite tedrisatını 
bununla iktifa ettirmeğe imkan 
voktur. Onun içindir ld, her Ünl-

. \ ersltc talebesi, bir ecnebi dilini, 
demlerini ta.kip edecek kudrette 
üğrenmeğe mecburdur. Bu mclekc 
rldc edilmedikçe bir veya iki ki
tabın hududu dahilinde kalarak U
tlnivcrsiter bir tedrisat yapmaya 
muktedir olamazlar. 

'Oçllncil nokta. umumiyetle, 
yüksek öğretmen mile.ssesele.rimiı: 
ıı;in ve bu arada İstanbul üniver
"ites.i için de ehemmiyetle gözö
ııünde bulundurulacak noktadır ki 

Çalışmaların bir ara.} a getiril
mC'si ve sentezinin yapılması su
rctıle jeolojik h:ıritamızı vücuda 
getirmemiz mUmkUn olabilecektir. 

İstanbul Üniversitesinin hC'nüz 
vasıtnlnn tamam olmuş değildir. 
Kimya <'nstilüsündc gördüğüm 
\·a:ı:iyet bu ko.nanti takviye et.miş
Ur. Her yıl talebesi bllyük bir nis
pette artan bu müessesemizin dü
ne nazaran nok.<Jıın olan tarafları 
lkmnl edilse bile yeni ihtiyaçlıınn 
doğacağı muhakkaktır. Biz bunu 
tabii \'C memnuniyeti mucib g"Ör
mekteyiz. 

Cumhuriyet hUkumeti son yıl
lard:ı yalnız inşruıt jçin iki milyon 
liradan fazla tahsisat vermiştir. 
Bugünkü ihtiyaçları karşılamak i
çin Uç milyon lira do.ha lazrmdır. 
1mkiinlnnn aza.misinden istifade e
derek bu paraları da \'erme sure
tile mevcut noksanları ce~e ccs· 
tc tamamlamak yolundayız. Rısn
cn ve Ünlvcrsitryc dnir sözlerimi
zi bitirmek için diyebiliriz ki, İs
tanbul ÜnJversil~si tekamül yo
lundadır ve eksiklerini tamamlı • 
yacnk kudrettedir. 
LfSE ye ORTA OKULL.\RIN 

KITAP DERDI 
'mumiyctle orta ve liselerin 

okul kitaptan hakkında, alakalı 
muallimlerden, mürettip yanlış -
lıklarma \anncaya kadar ı:!Ördük
leri noksanları ~·e h·i buldukları 
cihetleri birer rapor halinde hazır
lamaları rica edilmişti. Bunlar 
ym•aş yavaş vekalete ~elmeğe 

başlamıştır. Yakında tamam ola
caktır. SaHihiyctli ilim adamları -
na bu raporları verer<'k müşterek 
olan Ycya olmıyan noktai nazar
ları tesbıt ettirip esaslı görüşler 

bu suretle meydana çıkarıldıktan 

sonra icap eden ,·e lüzumlu göru
Jen tadiller yapılacaktır. Lise c -
debiyat kitapları daha acil tcdbi· 
ri iltizam ettiği için bildiğiniz 
veçhile bir komisyona ,·erilmişti. 

Bu komisyon mesaisini ancak son 
hafta içersinde bitirmiştir· Talim 
terbiye heyeti, verilen bu rapor -
larla meşguldür. Kendim henüz 
göm1cdiğim için size kati bir fikir 
söyliyemlycceğim. 

lLKOKUL KlTAPLı\R1 

İlkokul kitaplarının müôdetı 
bitmiş olanlarını müsabakaya koy 
mu~tuk. Bazılarının müsabaka ne 
ticeleri alınmıştır. Elde me\'cut 
kanun hükümlerine göre, teşkil e
dılntlş olan tetkik heyetlerinin 
\erdikleri raporlar maa!c-oef mü • 
sabakaya ıtşirak etmiş olan ki -
tapların mevcuttan daha iyi ol -
madrğım göc:terdi. Biz, müsabaka 
si temine müellifierimizi alıştır -
mak için ve bu yoldan kıymetli 

müellifler yetişmesine imkan ver· 
rnek için bu kitapları yeniden mü
sabakaya koymakla beraber, mc\ -
cutlan ıslah ettirmek suretilc ço
cuklarımızın emrine bugiinkün · 
den daha iyi kitap \'ermeğe ça -
hşmaktayız. 

GRAMER TERlMl 
Gramer terimleri tesbit edildi. 

Her §eyden önce, bu cihet bir hal
le bağlatılmadıkça hika}·ei hal fiil 
Ye mazi ~ibi tabirlerle ~ramcr öğ-

rctimine imkan olmadığı meydan· 
da bulunduğu için işe buradan 
ba5ladık. !\Iüsabakaya konup 
yaptırılacak kitap!arda müşterek 

esasların bulunmasını temin et -
mek içın dt: gramerle meşgul ar -
kada)arımıza bir rehber hazırlat
tırdık, pek b..ı it gibi göıiinen b'.1 
ilk hazırlıklar yapılmadıkça, ay
nı sistem içinde okul kitabı \'Ücu· 
da getirilemezdi. Gecikme, süm · 
ınettedarik iş yapmamak ve me
todlu çalı;:mak ıztırannd:m doğ • 
mu;tur. 

Tahrir \-azifeleri için yapılan ta
mim gibi, bahsettiğim hazırlıkları 
da bir araya getirerek gramer i~i
ni doğru bir l' tte halletmek ka
bı! olacaktır. 

YOK~EK TAHSİLDE 

TER1~1LER1N DEVAi\11 
Şimdiye kadar ) apılmış olan 

!erimler orta tah il derslerini \'e 
kitaplarım karşılamak üzere ter -
tip \'e teshit edilmişti. ! laklı ola -
rak sorduğunuz \'CÇhile bu terim
lerle okwna~ a ahşmıs olan talebe 
ünh·ersiteyc veya yüksek tahsil 
müessc elerinc geldikleri zaman 
e-'·i şekildeki terimlerle kar~ıla~ı -
ror. 

Bu defaki ziyaretimde aynı 

~ri görerek "üni\'ersitede terim 
meselesini tanzim etmek üzere ça
lı.malara başlanmasını rektörden 
rica ettim. Onümüzdeki sömestr 
başında muhtelif ilim şubelerin -
den ayrılacak zatlerlc muhtelif 
heyetler teıwkil edilecek, bir tezada 
düşülmek için bu heyetler ara· 
smda koordina iyon yapabilmek 
iızerc esaslı bir teşekkül \'Ücude 
getirilcc.cktir. 

Takdir edersiniz ki, orta tahsil 
için dört iliı beş bin kelime ara· 
sında oynayan terim işi bunun 
fevkindeki ilim şubelerinde yüksek 
bir yekuna baliğ olacaktrr. Mesai
nin özlü olabilmesi için fazla e • 
meğe \'e o nisbette zamana ihti • 
raç olduj;u meydandadır. 

KÜTÜPHANE VJ\ZIYgrr 

Memleketin muhtelif yerlerinde 
mevcut kütüphaneleri intizamlı 

bir hale sokmak için yaptırdığı -
mız teftişler bize her şeyden ön -
ce, bu yerlerin maddi taraflann -
dan başlamayı telkin etti. Oku -
ınak için kütüphanelere gelenlerin 
rahat okumalannı temin etmek 
zaruri olduğunu gördük· Gerek a -
det ve gerek keyfiyet itibarile kü -
tüphane bakımından birinci dere· 
cede mühim olan lc:tanbulda bu 
noktanın teminine başlanmıştır. 

lTmumi kütüphane, bugün baş· 
ka memleketlerdeki emsalinden 
farksız bir intizamdadır. Böyle 
olmıyanlan da sıkı teftiş ve mu
rakabe ile bu vaziyete sokulmak yo 
!undadır. 

Kütüphaneler için ikinci mese
le kataloklann ilmi usullerle ya -
pılması ve tasnifinin bu suretle 
vücude getirilmesidir. Bun.un jçin 

de lazımgeıen emirler \'erilmiş ve 
tertibat alınmıştır. 

lSTA:-.;BULUN OKCL 
1HT1YACI 

lstanbulda yeni mektep açmak
tan önce, meYcut mektepleri. top • 
ladığı talebenın bulunduğu semte 
göre ayarlamak Ye çocukların ge
lip gitmesini kararlaştırmak ıa · 
mndır. 

Me.;cla, Emirgan orta okulunda 
Kavaklardan. karşı sahilin muh -
telif iskelelerinden gelen, ehem • 
miretli miktarda çocuk olduğu 
gibi Rumelı sahilinden Kandili 
kız lisesine giden çocuklarımız da 
,·ardır. Bun1an yol sıkıntısından 

kurtarmak için Emirg!ln orta oku
lunun bir şubcı:i halinde idare e
dilmek üzere S:mycrde bir okul 
açmayı düşündük ,.e lstanbul par 
ti başkanı arkadaşım Fikret Sı -
layla mahallınde tetkikler yaptık. 
Okul olabilecek binalan te bit et· 
tik. :'\taarif ::'\lüdürlüğü, usulü da
iresinde sıhhat Ye diğer bakımlar· 
dan alfilcadarlara yaptıracağı tet
kiklerin neticesini vekilliğe bildir
dikten sonra kati kararunm ,·ere· 
ceğiz. Aynı vaziyet Pendikle Kar • 
talda vardır. Kartal ahalisi ,.c ça· 
lışkan kaymakamı. güzel bir orta 
okul binac:ı vücude getirmişler, 

Pendikteki çocuktan me\·cut mek· 
tepte muhafaza ederek yeni bir 
talim heyt>tine ihtiyaç olmaksmn 
bu yeni binada bir orta okul şu -
besi açılma~ı üzerindeyiz. Bunun 
hakkında da kati kararı, dün ora· 
ya giden müfettiş arkadaşların 

hazırladığı raporu gördükten son
ra ,·ereceğız. 

lSLAM Al'\SlKLOPED1Sl 
tslfun ansiklopedi i kontro!U ya

pılmaktadır. Tercümeler, kontrol 
heyetinin birer birer ve satır satır 
gözünden geçmekte, gerektermin, 
gerek ifade bakunından hata \"e -

ya ihmaller \'arsa tesbit olunmak· 
tadır. 

Bu vesile ile muhtelif maddeler 
içersinde bazı yanlı!t.hklar da mey 
dana çıkarılıyor. · Bunlar ansiklo
pedinin tab'ı bittikten sonra ~ey· 
li olarak konacaktır. 

Bu ameliye de bittikten sonra 
redaksiyon heyeti bunları birer 
birer gözden geçirecek \'C kati şek
lini aldıktan sonra fasikül halinde 
neşredilmek üzere matbaaya \'eri· 
lccektir. Ecnebi kelimelerin yazı
lış tarzları tesbit olunmu~tur."' 

l\faaıir \'ekili hngiin gidiyor 
l\laari( Vekili bugUn de tet

kiklerine dcYam ederek akşam 
Ankarara dönecektir. 

Rakılarımız Japonyada 
rağbet gördü 

Japonyaya nümunc olarak 
gönderilen rakılar Japon halkı. 
nın büyük rağbetine mazhar ol. 
muştur. Bunun üı.erine Japon. 
yadan mühim miktarda rakı si. 
parişleri başlamıştır. İlk par • 
tiler ihraç edilmiştir. Japonya. 
ya mühim miktarda rakı gön • 
derileceği anl~ılmaktadır. 

Bugün 'f .\KSiM S. ' ıneması ı 
• 

Mllymılnrn mal ohnuı:-, nıuazza.ın dckorlat• nra:.ın<la lovkalarle bir figiirnıı kiitl<'. 
sinin i7tirl\kilo korsanlnrın hnyat. l"O n~klanna dair çc,·rilmi~ 

Korsanın intikamı 
Heniz nıuhnrchcleri. ..• \!;'k 'e knlıraınanlık ma.ceı·alarilc dolu cnısnlslz filin! ha';'hyor. 

Baş rollerde: Eroll Flynn'in Avrupalı rakibiCrro Verattı 
llll'rnten: Harp \'C dünya ha\-adlsh:ıri. Rngün 8881 1 ,.,, .2,BO da t~nzllAth matineler. 

o da, tedrisatı '\'C tedrisata esas 
olan tetkikleri, imkan nispetinde 
memleket realitesine çekmektir. 1 
Hildlseler vo meseıa Erzincan 

mmtaka.ııında olan bUyük zelzele İll•••••••••••••••••••••••••Em•••••••••••Iİlm gibi ısahsi valuiı.lıır, bize Tilrk ilmi-
nin, TUrk realitesi Ustündc çalı
şıp f§lcmeslni, fiili olarak göster
mektedir. 

.Jeoloji cruıUUisünü gezerken 
ı u kürsüyü işgal eden ıırofcs8r 
arkad~ona, Türkycnin jeolojik 
hnriwını yapmn.k için çal!§ıp ~a
ııımndıklarmı sordum. Üniverl!ite-

ıı11111I111-•D11111ım1111~11---mım•aıııa~ 
BUGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

Bütün dünyanın alkışladığı bir OPERA 

PUÇÇiNl'nin ölmez eseri 

MADAME BATERFLA Y 

B~lrkçıl kuşu ve ~i!. 
A rtık yaz bitti. Böcek ~esle. arasında. Fı~retııı 

!eri, yaprak çıtırdıları, bin. iz_lerini be~~yfi~ 
!erce kum üzerinde çıplak ayak. kardılar. rdı: Ulı~ 
larımızm çıkardığı sesler, sıcak ralamışl\i ıcs ~· 
yağmur taneleri ile beraber ça. konmuş ! ·a bs.Jl 
kıllar, güneş hiç biri kalmadı. lf1:rdı. Pla~ti!iJ11 
Hatta. bana en canlı gelen ve a. bır ~:az tdi 
ramızda yüzdüğü dakikalar ba. gelmış!er · 09 tJ 
hkcıl 'kuşuna benzettiğimiz Ja_ Yalnız bU (İ 
nin bile... dı. y ·eıniı 

Janin bir Yahudi kızıydı. Say. . - E~~\yi'-
fiyede yaljıyan öteki Yahudi bır av ızın. ~o~ 
kızlarının hiç birine benzemez.. ı;:a~~t b~~i\~ 
di. Onlar. ellerinde torbalar. ye. ?:bıı:ını ~a ftııl!I~ 
miş pakeltcri ve çocuklarla p13. ı,cın ı}k . 3 ıJar'" 
ja geldikleri hade. Janin tek ba. 1 'konı~lı kı,. ı;ict• 
şına. üzerinde bir penivar, ba. bu, b;r ne'~ tııi~ 
şmda hafif yana eğilmiş Çi:ı se. ı kulu: yn~ııt ıı,! 
petlerine bcmeyen renkli bir nadan. d?r··pıalt· 
şapka ile gözükürdii. Mavi '\'C cak !?ı~ı "~ fiJ11e 
ince bir kurdele bu renkli Çin şehvı bır ke el 
sepetini çenesinin altından ba. Emnoş kl~~i dt 
şına bağlardı. ti. Bunu. be ııJl3 

Bilmem bahkcıl kuşlarını bi. fületmek. t-r11ıt 
lir misiniz? Onlara suların sa. 1 bir hale ge 1 

kin olduğu zamanlar tesadilf eL lardı. f { \"e 
mek için boşuna beklemeyiniz. Emine h~ ~ 
Bu dakikalarda n.ereyc uçup giL dı. Esmcr~\ııır' 
mişlerdir Kim bilir?.. Yalnız ziyade du 8

. )·J 
hiç birimizin yerini bilmediği yordu. s:ınl~ll c• 
rüzgarlar kopup geldiği zaman daktan bs~ nısr ~ 
balıkcıl kuşları, sanki dalgacık. yoktu; 'e o ~ilt 
lar yetişgin karınlarından onları ladııh 7'.8-nıa~jlıl ı 
birdenbire doğurmuşlargibi mey ~arip bır ~~ .0 r: 
dana çıkarlar: sular etrafta kay diği P."özü~U) 1fıe 
nar, ve renkleri o kadar dcğişır altında hUcC~ (lb 
ki denizin altında sanki büyük torna kalkll11"t1' 
bir kimya fabrikası potalar i. başlıvordu.. 1111 
çinde binlerce deniz ne batını dö. diyordu; c:ırı 
ğcrek mavi suları bir kurşun gi. lcr.... tıt~ 
bi a~ırlaştırmış. denizin dibini Bununla 

1 
esli 

görünmez bir hale getirmiştir. bankada ı::a ı., 
Janin de bir balıkcıl kuşuna oğlanlardı. :\fel' 

benzerdi. Der..i1Jn durgun olduğu Kırlangıç . · 1' 
günler aramızda Janini bulamaz. 1 hakikaten bır11,1} 
dık . Janin ileride az sonra an. gibi saclar! ~ ıı11 
}atacağım diı;i tar:umın kotra • langıç ta~ırıGl' 
sındn. küçük geminin baş ucun. I ye dcğil~1 • ıtıid' 
da, arka üstü uzanmış, g-özle _ 

1 
renkteydı: f'; ·1'o 

rinde mavi .renkli cam bir güz. koaarken ege tıi' 
lük, orada upuzun ve kımılda • nçace~ . oıurs~11 b 
madan ntardr. Bir çek defalar gıç ı?ıbı kes ,,,crd 
kotranı{ı yanından geçen balık. bolacaıfa ~J1tel1 
çılar onu bir ceset gibi cansız Ve bakıka ıııı1 
zannetmhderdi. Fakat sırtı, ba_ zaman sarı ~ç :il 
caklan.-:Ye biilıes~a ,Janinin ba. ı~lal: kes!IJ?~ııd~!' 
cakları bu en sakın dakikasında bır avuç ıçı 1~rı 
'bile. su ü1..erinıde teneffüs eden kir ile biı: J<ırıc~~ 
bir balık ı;:-ibiydi. Dipdiriydi. olurdu. Agı: eJef 

Bununla beraber sabah yahut gözleri. keh11\tll 
akşam üstü sular rüzgarla fı _ verdiği bu a~i ~ 
kırdamaya başladığı vakit Ja • hiç münasebe [llBb 
nin birdenbire uyanıyordu. Rliz.. sanı iki a\'f'I 
garı. ufukta biriken bulutlarda bırakıyordu. ı,e 
gözetler: \"e onun sakin denizi Bununla ı>e'111L 
alt Ust edeceği dakikayı bilirdi. !er arasında po b 
Bu dakikalar birdenbire Janini hepsinden d~lıj,ı:ı 
sularda görürdük. İleride, ptaj yaptı. ÇünkU 111; 
kumsalından çok ötede, hatta daşları f?ibi ~~il 
balık<;ılarııı hile açılmayn cesa- Çok defalar; il~ıı~ 
ret edemedıği vere kadar ya.lnız la açıldıkları ' t" 
omuzları S!Özükcrek ve bir ayna daima sanda1111 tlu1 
gibi parlak sırtı ~özlcrimi1j a- saçları sım S1~1 t~ 
la ala onu takin f'derdik. Orada n~le altın btrı:ıW'J 
bir kaya \'ardı: Janin çevik bir parıl, sa~ k.U 1'· J 
hareketle üzerine sıçrar; otu • kınmzı bir ~,çelı'iı"·, 
rurdu. Sadece kaya oldukça de- !arı tuhaf bır 1111 ..ı 
rindeydi; ve Janinin etrafında renkli, sand8 ııfll"'.J 
kaynaşan sular arasında yalnız hareketsiz ~t de <"ı 
başı ve üzerlerir. ~ siyah saçları. beraber üzer:ı1u11tİ" 
nm döküldüğü omuzları ı:-özü • vardı· ve ı::-ö~ ııı' 
kürdü. Plajda onu takip eden _ de a~kası aÇ1 ir 
l~r parmaklarile kayayı göste _ sesinden te~ ~~ 
rır: . lacak ols:ıvd1• ~ ıc 

- Janın, derlerdi; balıkçıl ru kayacak \e rt ıı" 
kuşu!.. ki de aç bir ~ti d~ 

~ 0 • layı büvük bır.rf~ 
Bu yaz plajda tanıdıklarım • caktı Bütün bl ~ı~ 

dan iki üç kişi daha '\'ar: Birisi sandıtlda ba.Şkıı.9~ 
Pozöz .Jale. biri Emnoş, öt.eki yapmadı; ve [lltıilt 
Kırlangıç Melahat.. la deniz su>1l3.eııifl Üçü de yirmi beşle otuz yaş İşte bir kOll 

I~ e.~ ~l?oaU :2~~.· !~~ 
ayan, 13.3ı!: Ajans ve meteoroloji J (Pi.) (Saat 2S·o0 tl,ııt: 
haberleri, 13.50: Türk llllzlğl. Ça.. zun _ dal~& I'°5 ,-e 
tanlar: Rcpt Erer, RU§Cn Kam, Fah. Yarınki progrsıt' 
rl Kopıı.z, lzzettın Ökte, ı - Okuyan: .,t 
Necmi Rlza Ahıakan; Semahat öz. Sinenııd-' 
deMes, H.30: ldUzlk: RlyıuıeUcumhur '°'~" 
Bandosu, 1:1.15: Konu§ma (Kadın sa.. i.i ~ ~ 
aU). 18.00: Program vıı memleket aa_ J.1' 0 
at ayarı, ıg.o:ı: MU:r:lk: Radyo caz ı 

orkeııtrur, 18.40: Konııoma: (Yurt • 
1 fı' 

bilgisi ve aevglıl), 18.55 Serbest ııaat 
1
• allP,o f 

19.10: Memleket sııat ayarı, Ajanı ve Komedi J{rırcrı_ı~ "',o·'/! 
meteoroloji haberleri, 19.30 Ttlrk mu. Oyunu. J.k~lj 
zlğl: Kemençe ve kanun ile saz eser. ft: 
!eri, kanun, Vecihe; Kemençe, Fahire f' 
Fersan, 19.45: Türk Mllzığl: Çalo.nlar (~ 
Ru§en Kam, ReJat Erer, Fahri Ko. f' 
puz, İzzettin ökte, t - Okuyan: Ra.. 
dite Erten: Sadl HO§!es, 20.10: Ko. 'J / 
nu~ma: (GUnUn meseleleri), 20.25: ~.J 
Türk MUzlgi: F&eıl hPyCU, 21.1:5: MU. .,, ,, 

.,ın fen fakUlteeindeki bu §ube, e
drbtyat fakültesindeki Coğrafya 
ubesi, Ankarada.ki maden arama 
ll.8titbl, ufia vekilcti su fıılerl 

rlafrefd, y{l'ksek ziraa.t enstitUsll 
t"olojt tubeei kendi alaka merkez.. 
'crhle gftN hu mevzuda çalışmak

zlk KUçtlk orkeatra. 22.ı:s Memleket A EM DA r . ' 
~a,,ş rollerde: MlLAN'O SKALASI ve BERLlN OPERASI BAŞ MUGANN1YES1 MARlA saat ayan, Ajana haberleri: zirııat, l ·•' 1 

<;~~_:1'AR1 \'O Rom_a. Opcras,ı~m 12.0 k~şillk tneşhur orkestrası... Filme ilA•:e olarak 1 esham _ tahvil!t, kambiyo • nukut J - Clll~ 

t adırla.r. 
ı.J:.l\KJıt l\UKI M.Aln. YeMf.!I no JUR.NAlı en son od.Unya ha,·adlslerl... Bugün saat. 12~46 borııaııı (fiyat). 22.so: Konu~mıı (Ec. 'll":•~iJ~ 

11-llllllllJllllJ!IOOf:~ H' 2.30 da tcnzllAtlı maline. ~ I __ , nebi dillf'rde _ yl\lnız kısa _ dnlga 2 - ~ .. ~ 



kürtmektedirler. Ve Ruslar, bir 
defo, Mannerhaym battım yar. 
mak projesirıe kat'i ıurette veda 
etmek zaruret.indedirler. Kızzlh. 

lilr, mUhlm miktarcla malzeme 
kullanmalarına ve kül 'yetli efrat 
fcd.a etmelerine ra~men, hat, kah. 
rama.'lca mu7.avemet göstermek. 
tcdir. 

Helnlnkiden Stokholma gelen 
haberlere göre Ruslar dlin Fin. 
landiya mildafaa badanna girme. 
Ce muvaffak ol:nu§tardır. Finlan. 
dlya ve Sovyet askerleri bir mOd. 
det göğilş gi:Sğüsc çarpıştıktan 

onra füzıllılar püskürtü1mü~lcr. 
dir. 

Salı ve çarp.mba gUnkU Sov. 
yet z:ayiatımn 3 ila 4000 nefer 
miktannda olduğu tnhmln edil • 
mektedir. 

Reutere Brükselden gele.., bir 
haberde, vaktile Mannerhaym 
hattının inıaatma ittlrak etmiş o. 
lan tekaüt General Bndoux'm:.n, 
Belçikada.'l Finlandiyaya hareket 
ettiği bildirilmektedir. 

lngiliz tayyarelerinin 
yapbğı tesir 

Stol:holm, 9 (A.A.) - Ecnebi 
\'e bUha664 İnçiliz tayyarelerinin 
Finlandiyaya gelm!§ c1mcısı tc&l 
rini göstermi9e benziyor. Fil 
hnkikn Sovyet ha\'a kuvvetleri 
bu son günlerde hareketlerini 
mllhim surette tahdit etmi§lerdir 

Diğer taraftan, Rusların har· 
bin ba~ından beri uğradıklıırı 
ağır insan ve tcchlut zayiaurnı 
~kıhrsa Rus mevcudu ve lazımı 
tükenme~ görillilyor. Rusl:ır har 
bin bidayetindc.obcri 308 tayyare, 
600 tank, 3 küçük harp gemisi, 
bir denizaltı, 203 ağır top, 1294 
mitralyöz, 552 kamyon, 1560 
beyğir ve Uti baraj balonu kay· 
betmişt~rdir. 

Sovyet tebliği 
Mooko...a, 9 ( A.A.) - Lcning 

rad askeri mıntakası scnclkurrna\ 
yının 8 Şubat t3rlhli tebliği: 

Cephenin muhtelif bOlgclerin 
de ke§if faaliyeti olmu§tur. 

Son günler zarfında Knrcll 
Berza.'unda devam eden piyade 
ileri krtantı çarpışmaları ne\ice · 
sinde, Sovyet kıtalan, Summa 
bölgesinde Hotincn müstahkem 
nuntakasını işgal etmiştir. t~al 
edilen auntaka, topçu tecbiuıtı 

nı hnvi beton istlhkamdır. 
Sovyet kıtalan, Ladoga &ölU 

ile Suvantojarvi arasındaki böl · 
gede de, topçu tecbizatını havi 
beş beton istihkam i~gal eylemiş 
tlr. 
Düşman her iki yerde de bU· 

yUk uyiata uğratılmıştır. 
Sovyet bava kuvvetleri aske 

rl hedefleri muvaffakıyetle bom· 
b:ırdunan etmiştir. 

Be§ ay zarfında Norveç 
4 l vapur kaybetti 

O lo, 9 (A.A.) - Harbin il k 
beş nyı zarfında Norveç coman 
Sô.000 tonluk 41 ,·npur kny 
betml ştlr. Bu vapurların ml1 
rcttebatındnn 250 kişi ölmUş 
tur. 

).10ndra., O (A.A.) - 3.874 
ton hncm indoki Ye Higbcllff" 
ndındnkl lngHlz K a rgosu ln 
glltıJrenln şimal sahtllnde kn 
yl\hklarn oturmnşhır. Mllrct 
tebntı kurtarılmretır. Knrı;o 
mahvolmuştur. 

''Yeni hukukubeşer 
beyanna n1esi,, 

(Btıf tarafı 1 i>ıcide) 
oluyoruz. İn•iltere hükumeti bu 
aon harbe imparatorluk mcnfant. 
lcrindcn ziyade tehlikede olan in. 
sa.nbk hukukunun müdafaası için 
ciri~tiğini temin etmi§tİT; Awu 
pada açtığı "Hayat aahası" dava 
ıiyle ke.ııdi miiietiıitt olduğu ka 
dar ba§ka milletlerin de hürriyet 
lerine tecana eden bir Hitlerizn, 
knt"§asmda cihan eflmnumumiyc 
ainin vazifesi insanlık bukufo 
davaımm werine rart!un et. 
mektir. ASIM US 

ı 
s-VAKIT tO ŞUBAT 1940 ' 

Kavma'<amlar 
arasında tayin 

ve nakiller 

Saç buhranı 
baş österdı Generbl efi,ksas~n beyanatı 

Ankn.ra, O (Hususi) ...... Su
şehri kaymakamı Snbıi Demir 
Mocltözll ka>·maknmlı(;ıne., Re. 
şadiye kaymakamı I<'erlt To· 
paçlı Ylra.oeelıfı • knym :ı kn:mıı. 
ğma , Şlblukarahisnr kaymnl\a· 
ını Halil Dcmirbağ Arapkir 
kayınnkamltğınn, Niksnr kay. 
nınkamı Şoklp Yurclo.kul Lıldtk 
kaymakamlığına, Alucrn kay. 
makamı Nurettin Akkoyunlu 
Darende kaymakamlığına, Vi
rnnşchh' ko.ymakamı lhsnn ,-n· 
zıcı Emet kaymnkamlığına. 
.A,şknle kaymakamı Necatı 
Gökmoslu Reşadiye kayma. 
kanı)Jğına, Çumra lrnymatıamı 
Fcyıl Coonç-cr Koyullılear kay 
mnlrn:mlığmn, MccitözU hay~ 
mnlpımı Feyzi Tupy Şibtnluı
mbJanr Jca.ymaluunlrlhnn, Da· 
rende knymııluua ı Kcrhn 'l'u. 
may Alucra lı.aymakamJrğına 
ta)in edilmişlerdir. 

TB.miı- edilmiyen gemi· 
ler seferden mene

dilecek 
Piya.....-ıdn gemi saçı buhranı 

b:ışlamışt.ır. Bu yüzden tekne.le.. 
rinin bazı kısımlan eskiyen ge. 
miler ta.mir edilememektedir. 
Pu yü.zden Liman (en heyeti 
tamire muhtaç oldukları halde 
bazı gemilerin tamir edilmeden 
seferlerine müsaade etmeğe 
mecbur kalmaktadır. Fa.kat bil. 
hassa şllcp!erimiz çok y~lı tek. 
neler olduğundan muayene mlld 
detlcrl gelen ve ta.m1r edilmele.. 
ri lazmı görillcn gemilerin bu 
vaziyette sefer etmeleri de teh. 
likeli görülmektedir. 

"Harbe mani olmak için olanca 
kuvvetimi sarfedeceğim .. ,Ji 

Atiııa, 9 (A.A.) - B. 1tetalr r ı;tirilklen.ncnin önüne gcçıck da· 
sas, dlin öğleden sonra Sernnik hi herhalde i§in içinden herkes· 
ten buraya eeıını, Ytı bütUn Pire ten hürmet ve riayet bekliyebiJe• 

lngiltereden ziraat ma
kineleri alıyoruz 

Saç levha buhranı bu vazi • 
yette devam ederse mevcut ge. 
m!lerin birer birer seferden me. 
nedilmeferi muhtmeldir. İtalya. 
dan ve tn~iltereden saç getiril. 
mcsi için teşebbü.slere girişil • 
mL,tir. Fa.kat harp dolayısilE'! 
mal bulmak mümkün olama. 
maktadır. l\ltinakale Vekaleti de 
bu mühim i3l~ meşgul olmağa 
başlamıştır. 

ve Atiııa halkı tarafından alkı~ 

Jan-:lu§tır. 

B. Metnkaas, Sdanikten bare· 
ketindcn evvel bir nutuk irad e 
derek ~öyle demi tir: 

"Çok mfiıkül uınanlu geçiri 
yoruz. Hattfi. bazı anlarda harp 
faunnsma sürliklencaeınU tehll 
keai bile ba~göstcrdi. Bizi kurta 
ran ve bizim harbe sürUklcnmcmi 
ze mani olan ~mil, bgımızı eğe 
rek yaşamaktanaa ba~ımıa yuka 
nda ölmek için yermiı olduğu 

ğumuz karardır. Sonuna kadar 
harbe tl"ani olacağımızı söylemi 
yorum. Harbe mani olmağt arzu 
ediyorum ve bunun için olanca 
gayretimi sarf edeceğim. Benim 
aöyllyebileeeğim 1udur: Harbe 

cck insanlar gibi çıkacağız. Bet· 
graddnki meaalmiz:, muvaf fakr 
yetlc neticelenmiştir. Bu muvaf· 
fakıyet, orada toplanmıf olan 
bütün Balkan devletleri mUmcs· 
silJerlnc aittir. Hiçbir devletle 
mUeadcle etmek istemiyoruz. Hiç 
kimseye fenalık. etmek arzusunda 
değiliz. Bilikia kapımızı antanta 
dahil olmayan devletlerle Tuna 
bavzaaı devletlerine açık bulun" 
duruyoruz, Sıkı bir surette müt" 
tehit olduğumuz halde harp fit"' 
tması ihtimalini gözönilnde bu" 
Jundurmağa ve sulha milzaheret 
ctmcğe azmettik. Aynı zamanda 
her zaman mevcudiyetimize ve 
milli iatiklfilimize riayet edilme· 
sini istemeğe de karar verdik. .. 

Anknrıı, O (Hususi) - lna;ll· 
tere flo yııpılnn son ticaret ve 
lktısadl anlaşma neticesi ola. 
rak Ziraat VektUetl takriben 
600.000 lnglliz lirası luyme
tlndc zlrant Ye uıucadele tıl~t 
\·o edevatı satın almaya karar 
vermiştir. 

Kömür çalan bir 
sabık alt 

4,5 ay hapse 
mahkUm oldu 

İngiliz işçi partisi 
Bu mUnnsebotle komblnalar 

kurumu mtidUrU Necati Toker 
ve Dovlet ziraat işlctmolerl ku
rumu mccllet idare reisi Cemil· 
den mUteşekkil bir heyet dUn 
ı,,ondı-:ıya har0ket etmiştir. 

Lutfi adında birisi, dün ıc:bah 
Sirkeci istasyonundaki kömür va. 
gonlanndan çaldlğı kömürleri ce. 
bine doldururken yakalanmıı.. O... 
çlincU sulh ceza mahkemesine ve. 
rilmi§tir. 

Sulh şartları hakkında bir 
beyanname neşretti 

Heyet bu mUbayıı.nttnn bnFJ· 
kıı trnktôr. pulluk gibi ziraat 
Alat \'O ede\·atı imal etmek U
zere Ankarada kurulacnk olan 
fnbrlkaya alt makinelerin de 
satın alınma!!r husueunda tc
maı-lar<\a bulunacaktır. 

Lutfi sabıkası olduğun-dan 4,5 
ay hııpee malı:kQm edilerek h~n 
tcmf olunmuştur. 

.Londra., O (A.A.) - lnglllz 1 beyannamede denlUyor ki: 
tşcl partisi, harp bedetleri ve Her tUrlU Alman tecavUzQ
sulh şal'tları hakkında aşağı. ne mukavemet etmek tein lkl 
dnkl beyannameyi neşretmiş- milletimiz yalnız muayyen bir 
Ur: devre tctn birleşmekle kalma-

lşct parUsl nazl taarruzu malı, ebedi olarak kardeolllt 
ko.rşısıudn mutte!lklere tama- etmelidir. 
mile mUznblrdlr. ÇUnkU harbi Bu beyanname Alman mil· 

Belediye Kooperatifinin 
tavzihi 

esarete tercih eder. leUno de şöyle hitap etmekte· 
lşçl partlel şu kanaattedir .dlr: 

Ticaret Vekaleti T eşki
IE.tlandırma müdürlüğü 

Ankaro, o (Hut;tısl) - Tica
ret Vckfılotl teşkildtlandırmn 
umum mtıdUrlU~Uno ı~t.anlıul 
ınmtnlrns ı ticaret mUdllrU Av
ni Saknrnn tayin edllml ştf r. 

A.4keri Şura T oplanbnı 
Ankara, 1) (A.A.) - 19 Şu· 

bntta YUl~sek askeri şQra mu
lnt toplnntısııu yapacaktır. 

Gazttenirln 9.2.1940 tarihU 
nU!hasında Belediye Kooperatifi 
bc;şlığr altında çıkan yazıyı oku. 
duk. Keyfiyeti bervcçhiz:ir tavı:ih 
ederiz: 

Mevrubahis edilen terzihane. 
nin faaliyetini tatil etmesi veya 
g zcz fabrikasırun lı:apanmaaı, her 
ticari miiesscsede olduj;u gibi se.. 
ne lxıtlannda lttiluı.% edilmesine 
lüzum görülen bazr tedbirlerden 
başka bir §CY değildir. Kir ve 
zıırar veya mUştcri olmaması, 

bunların kapanmasına amil olma. 
dığı ıibi tcrzihan-c makastan ta. 
rafmtlcın herhangi bir hı:ciz vaz. 
ettirilmesi gibi bir fiilde de bu!u. 
nulınamıştır. 

kl, ancak Almanya. Çek ve Po- Atmanyanın fmhıunnı lstlb· 
lonya ml11etlerlne hUrrlyetlerl- daf eden ve hartcten gelecek 
ol iade ettiği ve Çekoslovakya olan her tUrlU tecavüze muarn 
\·o Polonyada.kl asker ve Polis. bulunuyoruz. Stzl medeni mil· 
!(irini gerl a.l<lığı takdirde mlıt- Jetler camiası içine alarak 
tefikler Almanya. lle sulh mU· muslihane teşriki mesalJi bU· 
ınkcrelcrine girişmelidir. Avus ı tun kalbimizle arzu edlyonız. 
turya mllletl, Almanya ilo be- ı Menfur nazı reJlmt devrUme
raber kalıp kalmak istemedi- den evvel aramızda sulh raı>
t:ıt;ını scrbostço boyan edebil- malt Umldl kaUyen olamaz. 
melidir. Alınıı.n mflleU de dnhll Nhııyet işçi partisi Alman • 
olmak Uzere bllUn mnıetıertn Sovyet paktını tenkit etmektt 
haklı menfaatlerinin korunu· ve Flnllndlynya karşı yapılan 
lu.cn~ına da.lr Alman mlllettne Sovyet taarruzunu takbih eyle 

"Polonya harbi,, filmi 
Berlinde gösterildi 

teminat verllecektlr. mektedir. 

B erlin. O (A.A.) - Polonya 
hnrbl,, isınful tnşıyan vesika 
Cllmi ilk d c ta olnrnk dUn secc 
burada gösterilmiş Ye devle t, 
par ti ve ordu erltdnı hazır bu· 
ıunmuştur. Kooperatifin ortaklanna ve 

, yurttatlanna daha nafi olabilmesi 
için toplu ve ciddi işlerle uğraş. 
rnası ve bu yolda esaslı çalışması 
hakkında ittihaz edilen bir karar, 
mUesscsau mezkQrcnin kapatıl

mnsunn yagf'in~ mucip sebc-blni 
teşkll eder. 

Umumi heyetin yarın toplana. 

Frnosaya da. hitabeden bu 

Frans!z 
parlamentosu 
Dün iki gizli 
celse yaph 

P1!$:is, 9 (A.A.) - Mec.llıin 
bugünkil ruznamesinde, harbin 
sevk ve id&real ve umum! siya.set 
hakkında muhtelif istiıahlar var. cağı hakkındaki nCFİyat da a5ı1. 

sızdır. Toplantı Mart 8}'1 lç!nde 
Fransızlar bir Alman olacakıoa da henüz gün tayiıl c. dır. 

casusu yakaladılar cliln'lc~§t:ir. B. Daladye, bu istizahlann der. 

Sinema fotoğraf~ılan en nu 
hntıarn. kadıır ilerlemişler ve 
kcz:ı. tayyarclerde ve harp ge
mllcriudc yor almışlardır. JJu 
\'Cslka filmi Alman ordulnrı · 
nın ı EylUlde hu<lutıarı scctl ğl 
o.odan itibaren Vnrşov da Hlt 
ıerin önUnde )'apılan it res· 
mlno kadar cereyan etmiş olan 
bUtUn harekdtı göstermekte· 
dir. 

Ltztıoıı, o (A.A.) _ Blı hat görüştilmeıini istemiı ve de-
1''ransıı muavin kruvazörU. Denizyollan Umum mÜ· mlştir ki: "Hüknmet, orduda, ka.. 
r•'uncbal'a 160 mil mesafede dürlügun"'.. ün bir tekzibi tiyen lilzumsuz bir teşevvüş ih. 
bir Porte kiz gomisinde araştır· daa edebilecek olan pyiaların zu. 
wa. yapmıştır. Bu gemlde D~yolları umum müdUrlU.. buruna müsaade etmiyeccktir .• 
Georgo • Faul adında " e 4 7 ya . 
şıoda casuslukla maznun hiı ğünden dUn şu tezkereyi aldık: Majinonun öte tarafında malUın 
Alman bulunuyordu. Bu adam "Garetenlzin dü:1kü 9 Şubat olmalıdır ki, sinelerden örülen 
·'orteıtlzlerc alt Yeşflburun ta. 1940 tarihli nüshasının 3 üncü duvan yıkmak kabil otmadılt l. 
kım r.dnlıırrndnn Sno Vlcenl't• sayfasının 4 ve s inci siltunJamı. çi.-ı memleketin maneviyatını hL 
,lzboo'a ı;ltmek Uzerc vapura da Tırban vapuru kazası dolayı.. rap etınek maksadiyle çıkarılan 
binmiş idi. 1''ransız bnhrlycli be h 
lerl Almanın bagajlarını l"e ev· siyle intişar eden yanca, gemide pyialar, Y ude olacaktır. 
rakını dikkatle munyeno etUk mevcut iskandil aletinin çabuk B. Daladye, bunu mütcakıp, 
ten sonrn k endlalnl tevkif ede· bcnulmaması için her zaman kul. aon araştmnalar eınasmda ele 
re k kru,·n1.öre götllnnl!şlcrd tr Janılmama~ı emrinin verildiği tar. geçirilen ve Fransadalrl Gestapo 
Almnn'ın, Sno Vicent'ıı ı;lt· zmda garip bir haber görülmüş.. ajanlanna mahsus olan Gestapo 

modan evvel casusluk ynpmrf;' 
llıluğu söylenmektedir. Porte· tür. Taınamiyle u;•dunna olan bu tarafından tertip edilip Fransız 
klz vapuru. yoluna devam et haberin tekz:ibini rica ederim." zabitaaının ehemmiyeti, Daladye. 
ınlştır. nln nüfuz ve kudreti vesaire gibi 

Almanyaya nakledile- bazı meseleler hakkında sualleri 
Yugoslavyada bir cek Polonyalılar ihtiva eden ıorgu kağıdını oku. 

askeri tayin J"nrls, 0 (A.A.) _ Polonya.. mu' ve "istırahlara derhal cevap 
Bclgrad, O (A.A.) - Gene· nın Alman işgali altında bulu- Yereceğiz" demittir. 

ral Boı;oljub lllc, Yugoslav or· nan kısmında Alman makam- Celsenin başında müzakerele.. 
dusunuu umumi mUfctuş mu· tarı Nisana kadar AJmanyaya rin gizli yapılmasını isteyen B. 
avlnllğlnc tayin edilmiştir. Or bir milyon Polonyalı ziraat Blurn söz almıştır. 
du umumt mUfetllşli~lnin a me lesi nakledilmesine karar 
Prens Paul'Un uhdesinde bu· vermişlerdir. Rey toptıınmı, ve 227 ye karşı 
ıunduğu malılmdur. Frankfurter Zeltung'a göre 262 rey ile gizli kornite karan ka. 
Şimdiki ahval içinde ynpılan bu tedbir, 1940 senesinde bul edilmiştir. Umumi localar ve 

bu mühim tayin, Yugoslav zl memleketin zirai maheulAtmı matbuat locuı tahliye edilmiş 
mnmdarJnrının mtm mUdataa ırttırmak gaycslle alınmıştır. tir 
y. 1 azamı emniyet altınn nlma: Zirai lstthsnlM am,eleelzllk yU-, Tahl' d ebe 
hu5ueundakl arzularını göster- J ıUndeıı clddl surette anlmalt ıye esnasın a, c mu. 
mektedir. tchlikesloe ınaruldur. wkbten tatil ediJmiftir. 

isveç hariciye 
nazırının beyanatı 

"Ne vaid ne tehdit bizi 
kandıramaz,, 

Stokhotm. 9 (A.A.) - ine; 
Hariciye Nazırı Günther .CSyJe· 
diği bir nu~ "bitaraflığı .. tn· 
gtltere. Fransa •c AlaıanYIJPm 
ayn suretlerle tefsir ettiklerin· 
den bahscyliyerek demiştir ki: 

"- Ne valdler ne de tehditler 
1svcç'i bitaraflı~ıru muhafua bu 
&usundaki azminden döndüremez. 
Her ,eyden evvel bitarafhğımm 

her türlü askeri vasıtalarla milda' 
faaya hazır bulunmama llmn' 
dır. laveç'in· işg:ıl tttiği nazik 
coğrafi vaziyet dolayıaile kenefi· 
mbl yilbek bir mDdaf aa halinde 
bulundurmak ve hazırlıklanmua 
sür'atle devam etmek mecburiye· 
tindcyiz.,. 

Şubeye Davet 
Eminönü yerli askerlik ıubain. 
den: Şubede kayıtlı yedek vete. 

•riner asteğmen Osman Cemal oğ. 
lu Ahmet Hamdlnin (20882) kı. 
aa bir müddet urfında ıubeye 

milraeaatı. 

ParU, 9 (A.A.) - Meclis ri.. 
yasctinden tebliğ edilmiıtir: 

Mebusan meclisi bugiln iki giz. 
U cebe aktetmi§tir. Milli müda.. 
faannı tanrimine hasredilen mü. 
zakereler, etraflı mllnakaptara 
mevıu tqkil etmi~ ve bu m(lna.. 
kaşalar en ufak bir Mdiae otına. 
dan basirert:ar bir yurtseverlik 
ve Franuya hu vifakla metbu 
bir ittifak duygusu içinde cere. 
yan etml§tir. Yarın milnJcera~ 

rJevam edilecektir. 
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Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş . 
Beyoğlu fr am..,ay dur ağı karşısında. ~ ubeleri · Ankara, Kars~ . 
324, Beyazıd, Kadıköy, Üsküdar, ıZl'ı1iR- f(emerallı, Esk işehıl 

. "'-!asan deposu: Bahçekapı, 
Beyoğlu, istiklal caddesi No. 

istanbul Beled ıv.esl 
i - l anıarı 

DalmJ Encümenin 30/ 1/ 9•0 tarihli ~·e 910175 sayıl,J kararına tevfikan 
ı ~ubat 940 tarihinden 31 Mart 9•0 tarihine kadar, Sömlkokun §Chrimlzdc. 
-:onguldaktan doı";-rudan doğruya kömür getirten tuccann depo.sunda vasıtıt 

ızerlnılc tcsllm edilmek §artlle, toptan ve perıı.kende ton sntış !iynlının 
r 22) lira (80) kuruş olarak tesblt edildiği llb olunur. • (10i1 l 

• * * 
Aygır dl'poau .seylzleri için yaptınlacnk 30 çlct l akarpin temdldcn açık 

•k :oıillmeye konulmu~tur. Tahmin bedeli 150 lira ve lik teminatı 11 llıa 25 
ıtunı§lur. Şartname Zabıt ve Muamellt M.Udlirl!lğU kaleminde g örUlecekur. 
fhale 20/ 2/ 940 Salı gUnU saat H de Daimi Encümende yapılncaktrr. Talip. 
lerin ilk teminat makbuz veya mektupian ile !hale gUnU muayyen saatte 
Daimi EncQmende bulunmaları. (1075) 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

939/ 587 

Emniyet Sandığına borçlu ınu Bayan Marlka varislerine ilı\n yollle tebllğ :· 
Bayan Mıı.rlka, Fener Aptlsubo.şı Tahtaminare Fenerkapısı sokak 
eııkl 6i, yeni M N'o.lı kAgir bir evin tnmammr. 

Blrlncl derecede ipotek göstererek 8/10/ 035 tarihinde 22300 hesap nu. 
ınaraslle Sandığımızdan aldığı (100) llra borcu 18/8/ 939 'tarihine kadar öde. 
medlğinden !al?., komisyon ve mıı.sa.ri!I ile beraber borç (94) lira (<C9) kuııı. 

ııa varmr,,tır. Bu ıebeple 3202 numaralı kanun muclblncc hakkında. icra ta
ldbl ba,lıımak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede 
göııterdlğ1 ikametgQhıntı gönderilmiş ise de borçlu Bayan Mıırlko. Dalat Hı. 
zırçu-uş yeni cadde 60 numaralı evde öldllğU anlıışılmııı \ ' C tebliğ yapılama.. 

mı§lır. :Me:ı:kOr kanunun 45 inci maddesi ve!at halinde tebligatın ııtuı sure. 
'ile yapılmasını Amirdir. Borçlu ölU Bayan Marlka mlrıı.ııçrlan işbu llln tıı.
'ihlnden iUbaren bir buı;uk ny içinde Sandığ'ımu;a mUracaaUa murislcrlnin 
YJrcunu ödemeleri veya kanunen kabule ııayan bir lllrnzlan var lııe bildir_ 
nelerl JA.zundır. Mirasçılar Jpoteğ'i kurtaramazlar veyahut başlıyan tcklbl 
ısul dairesinde durduramazlarsa ipotekli gayrl menkul ml"zkCır kanuna gö. 
·e Sandıltç~ satılacaktır. Bu cihetler altı.ltadarlarca bilinip ona göre hare. 
ket edilmek \'e her birine ayn ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak 
Ozere keyfiyet UQn olunur. (1017) 

.... ~~ .. ,~· ... · . . " . . . .. .. ".~. . .. : . ' ... --
""tT 
' 

las-izmir 
TELEFON: (3438) 

ıznıirın eıı modern, en temiı ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kalorüerli, müteaddit firıŞt.rlı old~ğ<! gı. 
::>i nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve k ı. 
'"aathaneyl havidir. 

; .... 
' .r ' .. 

Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkan 
Vak ı t Matbaas ı idaresine müracaat 

VAK 1 T 
CCeıP ~tYı ~ lYı ~haınıesn 

Nı.. Yazarı ' ' t' J urk\·cyc \"c' ırcnı o ıılı ~ayıla l\ r , 
1 Kader ( \'ollcrdcıı) Asım Us :!il~ ı :'> 
2 Olııııpıy:ıd o)unlıırı \"ıld:ın Aşi r ı:.w ı o 
3 Kıler:ın~ Tcrra • t-H:ırı l<i:ılopın'deıı) G. V. :ıuı :.ııı 
' Yuso l:l\·yıı sryatıııı nolları Asım Us ı ı;ı ıu 
~ SJ rk Ek~prc~ ı nde cınn\ct <Chrıslle'den) V. G. 3liU :!U 
6 Etru'k \'nzo~u C Prosprr Mcirme'dcn) ll:ıyıl:ır llıfııı tH 211 
7 llı:r nu•ııılel:ell~ tıırkııc ı.:1111 (Mıılıtelı r nıiit'llıClerdrnJ 

"lıııwı J:l;rprn 

°' • '\on L:t>r' ın ı h•n 1.iilrnerılf''ılı.;ul h•llıi ..::ırıf,.~ 
1 l\ııfk,ı' lıık!ı\l'krı l l\:Jl fıl'L: 'kll) ;\°İ) Ull ,\ lıllll'I 

IU Son Elılisnlıp mulı:ırclıclcrl (Kollins·ıen) Ahmet ı:kreın 

354! w 
:m; w 
ı w ili 
2i6 :ıu 

Yenı Neşriyat: 

A nadolu İsyanları 
Eski Konya valisi Cemal Bardakçı 

yalnız Milli Mücadele tarihine 1~1 bir 
!asılla girmiş, lrnvvctll bir idare ada-

1 ;.11 muvaf!nklyetlle temeyyüz etmiş 
bir sıma dcg'ılillr; kendi huzur ve raha· 
tına ayrılması tabll olan zanınnlarını 
tarih ve !elsete telcbbü!eıinc verm~ 
mümtaz bir kilit-Ur şalısiyelldır ve 
!iklr sahasındaki <lerinll~i lı.Jare saha. 
ıundalti ameli kabıllyctlnl arttırmaya, 
idari ve ameli mez.iyclleri tiklr ııaha. 
sınd.ın daha mUsbct bir varlıkla çık
maya hizmet etmiştir. 
Menınunlyetıe gorlıyoruz ki Cemal 

ı::ardakçr §imdi içinde yaşndıgr bu 
feyiz Aleminin e!erlerinden bizi mllıı. 
te!it etmek l1:in de kah:mlnl kullan. 
maya başlamıştır. !Ik ltlt •ıp olarsk da 
(Anadolu Isyanlaı ı) 'acllı Jki clltılk 

bliyük eserinin bir hUltuııuıını yapıp 
ne;ıretmlştlr. 

(Anadolu 1syanlnrı) nda şu bahis. 
leri buluyoruz: Selçuk ve Osman o
ğulları ı.IC\'irlerlnde Anadolunun aL 
yas!, içtimai ldarl durumu; Celı\l Is. 
yanlannın hakiki mahiyet ve sebep. 
!eri; Alev111k, ICızılbaşlık, Bckta~lllk, 

Hacı Bektaş (ve Cem&! Bardakçının 
orijinal bir garUşU : J Türkler bu me:ı:.. 
hep ve tarikallcre girmediler. Türk
lerde dini tnaıısup yoktur. Cemal Bar. 
dakçıya göre Anadolu Türkleri Os. 
man oğullarını meşru hUkUmdar ola. 
rak tanımam~lardır. Şark \·llıtyetle

rimizde ve garbi Anadoluda dercbcy. 
lik ve tcgallUp mUesse.selerl. Ve bun. 
!arı doğuran 1darl, içtima Amiller, 
memlekete, millete zararları. 

Bu kadar mUhlm ve hemen çoğunıı. 
hiç temaıı edllmemlş meseleler 300 
saylanın ilk kıaım içinde mahirane 
bir aUzı;ecten ı;eı:lrlldlktcn sonra Cc. 
mal Bardakçı, M.illl :M.Ucadcledc Çu-

rum mutasarnL" \'ekllllll i ile başlayan 
idare hizmetinin tarihe intikaline hlz_ 
met etti~i Çapanlar hldlseıinin 

iç yUzünU ortaya ~eriyor. Kitabı bU
yUk zevk ve bU)1lk istllade lle hlliri. 
yorsunu:ı: ve vadettiği eserleri bekle
meye baş!ryorsunuz. 

Cemal Bardakçıya bu tell!lnden do. 
layı teşekkür eder, eseri her fikir ve 
idare adamına tavsiye ederiz. 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
Slıtı, ~eri: \ 'AKIT Kltllbe~·ı 

;\l li kcıııın cl bir tak,·iııı , hrr n y 
müracnnt cılil chllecck güze) 
hir rclıher; 6 l .ı.nyfohk hu Al. 

mnıınğın fiyatı ynlnız 

10 kuruşt ur. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

... -
~nkara caddesınde 

Kiralık kat 
ıe odalar 

\nl\ara caclde:ıııun er, nc1hırı 
ıv.,tasında, ürhanbey hanınd<1 

mı vr v.la olarak kıralık yerleı 

iti ıwlflA·ı ilfln lni•n~ımfl •• 
rı• aııt. ................. ] 

BORSA 
A nkara 9-2-940-

Ç E KL E H 
1 Steril • ( ln~illz) 

100 Oolar (Ar.ıerlk:l) 

100 f<'rıı..,a;ı:r. Frankı 

100 Lire t dt&lya ) 
100 b,·fçre l~r • .;nlh 

100 Florin (Fclt'ınP.ıık) 

100 J<M)lıllllUk (A l nı.arı) 

100 Bclıa (Ik lçlka) 
100 0 U"ahml (\'ıınan ) 

100 Leu ( Hulgar) 
100 ç.ekoıılovalr kuronı• 

100 ı•eutl\ ,lspanJa) 
100 Zlloti (iA'hlııtan) 

100 l'engö (~a<".ar) 

100 IA-y (Rom••n ) 

;).21 

ı so.rn 

2.9.; 
6.6SiS 

29 .10& 

Gl.l.S4"33 

21.8225 
0.96.'.S 
1.57873 

ıs.1.;75 

23.29 
0.96.i 
3.06;'1 

30.762; 
100 Oin•r (Vuı-oslııv) 

100 ı·en (.Japon) 
100 l wt>ç Kurunu 

100 Ruble ( ı :n ) 
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Esham ve Tahvilat - · 
ı: rg"an 1 l U.88 

Sıva~ - Erzunını \ ' JU.32 

Sıva• - Erzurum \'I 19.:'!0 

f sf4anqul i cra Ilôkimli(jindcn: 

Esnaf Bankasmın 4:J:1 lira a_ 

lacaktan dolayı borçlu Şark De. 
miryolları B:ıbaeski istasyonu 
hareket memuru ::\lehmet Sami. 
ye muJsaddema çıkarttığı dave. 
tiye \'arakalarmın bilatebliğ ia.. 
de cdildi~i \'c ynpılan 7.abıta 
tahkikatile: Saminin yedi sene 
evvel b!r semti meçhule ~ittiği 
anlaşılma..~ına binaen l:cndisine 
?O gün müddetle ilanen tebligat 
ıcrasına karar verilmiştir. Mü. 
r~.ra.~nm muallak olduğu 1.:1.940 
gunu saat 14 de gelmediği \'cya 
bi:. vekil g-öndermediği takdirde 
murafaanın gıyabında de\'am e. 
dileceği tebliğ mnk~ına kalın 
olmak üzere ilan olurliır. (24261 ) 

KlraJık l 'a7.1han('. - 8lrkecl clva... 
rında Kabramanzıı.de hanının Ust katı. 
Kapıcıya \'e Beyoğlu, Talimhane, 
1'aksim Apart. 3 :-\o. ya milrıu:aat. 

(31253) 

Zayi 
Beyazıt Halk Mektebinden 030 se. 

nesinde aldığım §ahadelnnmeml zayi 
ettim. Yenisini alıı.cağlmdan eskisinin 
hükmU yo~tur. 

S2i dn.("tlnılıı l\lnlal~ nlı Ümf'r 

oğlu A bdllh t•hlıap A r"lantaı. 

Sı\111111: ASW U~ 
IJmum ~e~rh·aıı iıl:ır r t ılt'n: 

flrrik 4.lırnı•I '\r,ı•nL'i l 

lkı!\ılıl ılı yt•r: 1/ .H \/1 ~1 Jthııusı 

1~ 

'- " An ite~~ 
Baş, Diş, Nezle, G~ 

"' Romatizma, Soğ 
Algınlığı, Kırıklı~ 

ve bütün ağrılarını derhal ~ 
Lüzumunda giinde 3 kaşe" 

inhisarlar 
müdOrlüğ 

d• 
1 - Ke:it, :artname, plln mucibince idaremizin B&fl'9 

idare binur inşıuıtı !:ine talip zuhur etmediğinden yenJdCll 
siltmeye konmuştur. ,oSr 

11 - Keşlt bedeli ''28.117,91" lira muvakkat teminatı '2· ... ıJ 
~·.,.-lll - Pazarlık 12-2-940 pazartc!I gUnU saat 15 de .~. 

• JCl.Y .J 
:r.ım Ye M'.Ubaye,at Şııbeıılndekl Alım Komisyonunda yapılaca >o" 

IV - Şartnameler her gtın sö:ı:U geçen ,ubcdc:ı ve ı:ı:ıntr • 
ra mUdürlilklerlndcn (140) kunı11 nıukablllnde alıno.bilft. ~ 

V - Münakasaya girecekler ı&rtnamenln (F) fıkrUıll~;ı 
lkl lhftle gününden (8l gUn evveline kada r bulundukları ınatı 1~f" lıJareıı!ne yeya lnşaat Şubesine vermeleri ayrıc;ı bir !ennl ti\ 

-5 
almaları ve pazarlık için tayin olunan gün ve 1aatte yUzde '• 
ralarile birlikte mt>zkfır komisyona mUracruıtıan l!An oıunııh· 

.,. . ~ 
~ C'lnııi M lktAn 

Yamalık kaııa\iÇc MOO K~. Aç1k arttırııı• 
hkarta kana\•lı;:e 5000 ,, ,, 
Iskarta ı;ul .(000 ,, Paz.,rlrk ,_ 
Iııkarta çuval 5000 .. Açık &rttırlJ\ rt' 

1 - 2 / 1/ IHO tarihinde yukarda clnıı ve mlktn.rı yazılı ı9"'e;J 
tekli! oluna n bedeller haddi llyık görUlmedfS\lnden yenidel1 1 

dairesinde arttırması 10 g!ln temdit edUmlştır. (lf 

il - Arttırma ve pazarlık 20/II/D.CO Salı günü saat :J.O uı:
ve 12 ye kadar devam etmek üzere Kabata11ta Levazım ve )4 

ıılndcld Alım Satışı Kom!l!yonunda. yapılacaktır. ~tıl.; 
III - lsteklllcrln arltırrua için tayin olunan gün \ 'C 1eı~ miktarındaki teminat paralnrlle birlikte mezkQr Komisyon• (1 

olunur. 

lstanbul Dz. Komutanlığı 
misyonu Başkanlığından: 

ı,ın :'\İ l' \''[ 

Çıralıdan mamul ııUAhlık 
l'>tıktıın 

100 o.det 

Ta hmin olunan 

Mdel 
1700 Ura 

)<ili~ 
Komut:ııılığımı?.ın yukarda yazılı lhtlyıı.ı;lıırınm açık t ıııı 

lemini H Şubat 9f0 ı;Unll 1aat H te J{asımpa~ada Kornut.J.I' 
komlsyon~ımuzdıı. icra edilecektir. 

Şartname!Pr Koıtılsyonuıı.n bill bedel alınabilir. e ~ 
Bu kabil ağaç ı,ıcri tuhhUc!atını muvaf!ıı.klyctıe mı ett.l:USıııo";ı 

ibra?. edebilen lsteklllenn ya::ılı {;'Un ,.e aaıı.ttc Komlsyonurnıl~ 1 

lstanbul Emniyet sarıdl 
Direktörlüğünden: / tı::9/GSG • .ıı 

. ~~ 
Emnıyet Sandığına borçlu ö!U Bayan Emine RatıJle '1 

yollle tcbllt: 11'.t 
t<I) t 

1smet kızı Bayan Emine Rahile, RUleyıııanlye ııoc:a .. e,.uı ' 
. . mctpa§a yoku§u ukl 11 , yeni 11 numaralı KAgir tıcr936 ~f 

Bırıncl dcre~edc ipotek &"Östcrerıık 21/ 12/ 933, 28/ l / cıl ~g/ı 
22517 hesap numaraıılle Sandığ'ımır.dan aldığı ( r,oo) lira bOr ııt ,J i 
rlhine kadar ödemeJlğlnden fal:ı;, komisyon ve maııari!I 1: 1 JC,,ıı~'ı 
(HO) lira (63ı kuruşa varmtştır. Bu ıebeplc 3.202 nunıarıııiı'-:1' 4' r, 
bince lıaklnnd& icra takibi ba§lanmak Uzere tanzim oı:ın!Lll ıfl -;O 

lunun mukavelenamede gösterdiği ikametgflhına göndertırnl~ ~ ı ~ 
Bayan Emine Rahllenin Boğ'azlci KuruçeBmc Tramvay cad.~~ıı~ 
rada öldlit:·ü anlaşılmı' ve tebliğ' yapılamamı§tır. J.{ezl<Cır :n,ırıJl';ıt f. 
maddesi vefat halbde tebllğııtın llAn auretlle yapılrnas!Jll rtıl i* 
<i!U B:ıyan Emine Rahile mirasçıları l§bU 111n tarihinden ıtıl>llclt~ıı'J'. 
ay içinde Sandığımıza mUrncnatla murlıılerlnln borcunu öJetJ'dıf· ",/;.~ 
nuncn kabule şayan bir ltlrı:.zlnrı \'Ar ise bildirmeleri Jfl=ııtld' 61'~ 
ipoteği kurtarmazlar veyahut bqlıyan takibi usul dalreS10 ,ııl' /~ 
lar.aa ipotekli gayri menkul mezkQr kanuna glirıı sanı.Jıkça ~1er ,_, 
dlıellt"r ıtl~kııılarlnrca hlllıılp uııa ı~<ire h:ırtl.t"~ c.lılııı~Ic ,·e t ıı~,;ıtJ 
ayrı lhba,rn:ııue tebliği makıunıııa. ltalm olmak Uzere ıceytıye ( 


