
E YERDE 3 L<URUS 

... ~ ......... -"' 

"Vakıf,, kuponlarını 
toplamıya hazırlanınız 
Değerli bir kütüphaneye 

sahip olabileceksiniz 

'toplantılarından birinde Refvektt JJAtıMlyenfn 

Fransız kabinesinde· 
. . 

değişiklik yapılacak 
Başkumandan Gamlen'in Hai-biy~· 
Nezaretine getirilmesi muhtemel 

akşam son reye müracaat edil
diği zaman salona kabul edile -
ceklcrdir. Bununla beraber Mü -
zakerelerin ' pazartesi gününe 
J.:o.dıır devam etmesi ihtimali de 
vardır. (Devamı 5 indıle) 

Günlerin peşinden : 

Sesli mektup 

Bu usulü İptida tatbik eden A. 
merikalılardır. hte bu usul saye. 
sinde birkaç pn evvel Amerika
nm bir köıeıinde bulunan Atills 
ismindeki zırhlıda bulunan in. 
giliz gemicileri Arjantin poı. 
tası vasıtası ile birer sesli 
mektup göndermitlerdir. · Bakı. 
lırsa bu İf öyle kanıık bir ~Y de 
değil: Posta idaresine gitmek, 
kutuya mektup atacak yerde dik
te ederek kınlmaz plaklar üzeri. 
ne ses nakleden bir makine ile 
sözleri kaydettirmek ki.fi. Po.ta 
idaresi sonra bu plağı zarflayor, 
istenilen adrese gönderiyor. 

Bu plakları alanlar bir fonof. 
raf üzerinde çevirip de gözlerini 
yumunca o sesin sahibi i.deta ya_ 
nmda konuıuyonnuı gibi zanne. 
diyor! Bu suretle sesli mektup. 
lar yazılı mektuplardan ziyade 
göndct"ile~ yerde malcbule ıreçi. 

__ yor. Dcıııtnıı-5 incide) 
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Amerika bir dörtler mi 
kurmak istiyor? 

Amerika Cumburreisi Ruzvelt, 
hariciye müsteşarını cört büyük 
t\ vrupa merkezine bir sulh esası
nı bulmak üzere gönderiyor. A. 
merika hariciye müsteşarı Avru. 
pa merkezlerinde ne yapacaktır? 
Yapacağı gey her halde Bcrlinin, 
Romanın, Parisin, Londranm bir 
dünya sulhu için ne gibi eııaslar. 
da birlesebileceklerini tesbittir. 

Fakat harp gayeleri mdum de. 
ğil midir? Avrupanın silahbaşı e. 
den devletleri ne içi:ıı mücadele 
ettiklerini elbette biJmcktedirler. 
O halde 'bu seyahatten nasıl bir 
ameli netice çıkarılabilir. 

İnsanın aklma Amerika harici. 
ye müste§arma yapacağı bu se. 
yahat harp gayclerj '1ak..'cında ma. 
Jiimat nlriiaktan ziyade yeni bir 
komhrnezon vücuda getirmek e. 
metinden doğduğu russini ver. 
mektedir. Şu dakikada bu hj;;si 
teyit edecek hiç bir vesika elimiz. 
de mevcut değildir. Eğer Avru. 
panıo muharipleri arntmda bir 
sulh meselesi mevzubahis ise, bu 
ancak bir tıınıfm hakimiyeti ile 
müeyyedeye sahip olabilir. Hal. 
buki henüz Avrupada ciddi bir 
harp bile olmanuttır. 

Bir ıulh davasmm ciddi ıuret. 
le ortaya çıkabilmesi için bir ta. 
raf kuvvetinin istediği sulhu em. 
poze edebilecek kudrette olması 
Ja:-.. ~dır. Halbuki bugün Avru. 
pa böyle bir vaziyetten tamamen 
uzak bulunmaktadır. Böyle bir 
psikoloji içinde bulunan mcmele. 

ketlere sulhtan bahsetmek hesap .. 
siz bir hareket olmaz mı? 

a ürk 
(Baş tarafı 1 incide) 

Atatürk mücadeleye "Milli Mi .. 
sak" ile başlamıştı; bu tnilli mi. 
sak Türkiycnin milli hudutlarmı 
tayin ediyor ve bu hudutlar dahi. 
linde Türk miJletine tarn bir is. 
tiküıl temin etmek istiyordu. Os .. · 
manlı mebutnn meclisinin karan 
ile teyit edilmit olan milli misa. 
lan tcsbiti Sevr muahedesinden 
daha evveldir; Istanbul hükıime.. 
ti tarafmdan Sevr munlıedcsinin 
imzası ve Sultan Vahdettin ta. 
rafından tasdiki Mu::tafa Kema. 
Jin milli ·misakta en küçük bir de. 
i.;;ıi~iklik yapmasına sebep olma. 
nııştrr. Davasrncla· muvaffak ol .. 
duktan sonra da milli hudutları. 
mız haricindclıi imparatorluk 
topraklan ile asla uğrafmamı§br. 
Bu suretle Türklerin milli müca. 
deleıi b:ışrndan sonuna kadar hu. 
dudu lmt'i olarak bütün dünyaca 
vuzuhla anlablmış bir dava idi. 
Türk milleti bu davannı bütün 
hudut ve şümulünü bilerek Ata. 
tili:kiin etrafına toplandı. Ve bu 
davada muvaffak olmak için o. 
nun kumandası altında senelerce 
harbetti. 

Hitlere gelince, o davasma hiç 
bir :z.amnn açık, kat'i bir hudut 
tayin etmJınliştir. Zahiren Führe. 
rin davası Versay zincirlerinden 
Alman ınilfotini kurtarmak idi. 
Bu dava bir giiıı Sar meselesi ol. 

. du. Bir gün Almanyannı silah. 
)anması... Sonra Avusturyanm 
Anşlusu, sonra Südetler adı ile 
Çekosloval:cyanm ilhakı, daha son. 
a-a Dam:ig ve Koridor meselesi 
şeklinde Lebistanm payla,dması 
oldu. 
Eğer lngiltere ile Fransa Hit. 

lerin knrtmna çıkmamı, olsaydı, 
İt Lehistan hududllllda da kala.. 
cak değildi; nitekim Hitler Mu. 
solini il~ İım:aladığı çelik p:ıktta 
bunu ''hayat sahası" tabiri ile 
iE'ade etti. 

Hitlerin hayat sahası dediği şey 
yarın fırsat bulunca Balkanların, 
hatta Türkiycnin Almanyaya il
hakı şekline girebilir. Bu tabir 
vaktile Kartaca kralından memle. 
ketinde nncnk bağda;1 lturuo olu. 
racak kadar kü çüle bir ı><:·~ç~ yer 
isteyen, sonra bu yeri bir ülke ha. 
line getiren .devrişi.n posıclcisi gi. 
bi dünyayı içine alacak mahiyette 
elastiki bir şeydir! 

Yazan: Sadri Ertem 
Yeni sulh teş~bbüıünden bah. 

sedcrken Am.ct"ika yeni ıulh kom. 
binezonu olarak A vrupada bir 
dörtler vücuda eetİr1J'ek ve ken. 
disi de bunlarla işbirliği yaparak 
bunu yeni dünya haritasınm mc.ı:-. 
kezisikleti mi yapmak iıt1yor? Bil. 
hasaa Amerika hariciye müste.şa. 
rınm Roırnaya p,önckrileceği biL 
dirildiği halde Nioskovaya gön.. 
derilmemesi acaba Avrupada bir 
"'l'lnti soviyetik'' hareketi için faa
liyet niukaddemeıi midir? 

Ancak bu şekilde izah edildi
ği takdirde bu seyahatten bir 
mana çıkarmak mümkün olabilir. 

Fakat Amerika Avı-ııpada sağ 
cennhlann ıenelerdenberi istedi. 
ği, Musolini'nin mütemadi b;r su. 
rette tekrarladığı bir noktadan 
kıreket ederek Avrup~ wlhnnu 
dinamik emperyalizm ile stastik 
bir mahiyet alan emperyalizmi 
anlaşmaya stıYkedcrek muhaf~ 
etmek de büyük bir kazanç te. 
min edemez. Cünkü böyle bir hal 
ya sosyalist ievlet ola·n Ruıyaya 
karıı ''dörtlcrinJ' hareketi e~s1na 
istinat ec:Jer. Bı.ı vaziyet tabak.. 
kuk ettiği takdirde A vrupadn ye. 
niden harp hntlıyacalcbr. 

Bu vaziyet tahakkuk etmediği 
takdirde dinamik emperyali.:ı:rn ile 
atastik cmperyaliz arasrndalci te .. 
zatlar olduğu gibi kalacalı:br. 

Avrupanm 1l18JU3ra11 bugiin. 
künden farklı olmıyacakhr. Hül&.. 
sa Amerikanın sulh teşebbüsü ka. 
ti neticeler verec:ek muharebeler. 
den evvel izahı kolay bir hadise 
değildir. 

-Bitler 
imparatorluk olduğunu bilmez 
görünen ve bu tekilde bir ada. 
lebi.zlikten b&bıeden Führer ye. 
kUnu· 80 milyona yakla§Clll Çek. 
leri, Slovakları, Lehleri, A vuı. 
turyablan asla nzalarina bakını.. 
yarak Almanyaya ilhak etmekten, 
yarın onlar gı°bi daha birçok mil. 
Jetleri ilhak arzuınnu yaptığı as. 
keri ittifaklar ile ilan etmekten 
çekinmiyor! 

Hitleri.n harice karşı açtığı da. 
valarda Atatürk ile arasında gö. 
riinen bu fark keıuli adına nis. 
betle kurduğu dahili rejimde de 
göze çarpar: M.uatafa Kemal mil. 
li mücadelenin ilk gününden Iİa. 
yatının son gününe kadar milli 
hakimiyeti Büyük Millet Mecli. 
sinde görmüttür; hatta Sakarya 
harbinden evvel o zamanki harp 
vaziyetinin icı6atr olarak Büyük 
Meclisin bazı mühim salahiyetle. 
ri başkumandan sıfatiyJe kendisi. 
ne verildiği halde bu kuvvetten 
istitade ebnemi~tir. Hiç bir za. 
man hükumete bile muvakkat ka
nwı çıkarmak salahiyeti verilme. 
sini düşünmemittir. HitJer ise AI. 
manyanın Rayıtag meclüıini za. 
man zaman sad~e llutuklarını 
dinletmek ve aJkı~latmak için 
toplanan bir dinleyiciler heyeti 
haline getirmiıtir. Bütün' kanun. 
lar kendisinin ?Jıli iradeıinden 
ibarettir. Nazi partiaine mensup 
olan bütün AlmMJar Führerin 
emriyle icabederae hiç düşünme.. 
den ölürne gidecekleri IJalı:kmda 
yeminlidir! Nasyonal sosyalizm 
rejiminin bu şekildeki disiolini 
Bitlerin ş;ıhsmı çok vükseltebili ~ : 
fakat 80 miJyon'.uk b'r Alınan m'l 
Jetinin İManlık seviyesini çok dü. 
ıürmüştür. 

Atatürk ile Hitler ara.11nda 
yapbğmıız §U kısa mukayese her 
iki büyük ş..'\hsiyetin maksat ve 
meslek farklannı tebarüz ettiırdi. 
ğini zannediyoruz; bu cihetler 
dikkate alınırsa Türkiye efkart-. 

umumiyesinde nasyonal ıoıyn-
Jizm rejiminin son hareketleri 
hakkında göıtcrdiği endişenin se. 
!>ehi kendiliğinden anlaşılır. 

ASIM US 

Bugün fırbna çıkmak 
ihtimali var 

Ankaradald devlet meteoroloji 
istasyonu dün bütün limanl::ıra 
JVl.ar:nara ve Ege dcnizledncte ce. 
nup tan fırtına cıkacağrnı ha~~ 
vermiştir. 

Hitbr 'bu hayat sahas ı da,"n. 
sında ke:ıdisini eok hı.l<lı r,-örii. 
yor: "Bütün n~fusu 46 milyo:ı. 
dan ibaret olan ln2"ilteı·enin 40 
milyon k ilometre lo-prağı ve.-; 80 
milyon nüfusu ol:::n Alır..tı':l) z.nm 
8GO bin ltilometre topro.I; üzerin. 
cl~ va•ı:ıır.af,a ln"'clr ,. olması ~ ıl:ı. İstanbul m•ntaka li111an r~ic;l: 
let 

0

mfdir?'' diyor. fa!tııt lnrrilte. i j t1Hil-a,'ulara v~ sd:.-nle bulu. 
rc.,=n 46 mllvon nüfu~lu bir h a!. ı~ıı ~t'mil ı:-re v;ı7.İv l" t i h;l ıiirr.ıh 
Irk de~l. 500 mih on r.üfor.lu bir ; ti r 
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Para gasbetme.k Ziraat bankası piyasad8 
ve dövmek suçu ıle · "" •• · I • 1' 

Birsabıkalıtekrar yapagı ve yun 8 8Cft 
mahkôm oldu , J 

döe~:~a~a!'a~~~! i~~~~~1::irı: Bu suretle köylünün . toptancı elıtı 
kendini yakalamağa gelen poliı k 
memuru Tevfiği sandalya ile yil.. kalmamasına gardım edilece ~ı..· . ...l 
zünde iz bırakacak şekilde yara. vvtf1~ 

layan sabrkalı Marmara Hatan.an, Zira.at Ban.ka.sınm piyasadan çok yilkselmiştir. Harpten evvel la olmuştur. Adan3• . · 
dün ağır ceza mahkemesi tara. yapağı ve y1in satın alacağı hak. kilosu 70 kuru1 olan bu madde Rizedc portakal yetı~eıil !. 
fmdan yine ma:hkcım edilerek aa- kında haberler gelmiştir. Şimdi. bugiln 170 kuruşa çıkmıştır. Bil. ~ttikçe ehemmiyet c13ll~ ~ 
bıkasına bir ilave daha yapılmış. ye kadar yalnız pamuk sa.tın ala. has-sa İtalya fiyat yüksekli~ine dir. Şimdiye kadar A~ 
tırMaımara Hasanın bu .on· su. rak köylünUn toptancı elin-:le kat rağmen külliyetli mal almakta.. sinde 24.765.000 p0~51.100 

mamaaına yardım eden bankanın dır. Fransa ve tngilteredcn de ta. yon 9'73 bin limon, 11ç 
çundan yediği cc.ı:a, sabıkası göz. yün ve yapağı iperlnde de köylU lepler olmıığa başlamııtır. · darfn ve 5.486.800 tuf1l . ,i 
önünde tutulmak suretiyle 3 sene lehine harekette buiunacağr anla. Bu gidişle mevcut stoklann mıştır. "lf 'ji 
2 ay hapis cezasıdır. şılmak:t.adır. Banka aynı zamanda vakında tamamen tUke.n-eceği an.. Almanya, tngiltere 1tl" 

h kif piyasanın dUşmeslne veya yilks!:':L laşılmaktadır. dan talepler !azladıt• }. ~ 
Bir İzmetçi tev mesine de mani olacaktır. Portakal Mahsulü Bu Sene Fazla laşma ile bilhassa ıı .rr 

edildi Balmumu Talebi Fazla Bu seneki portakal mahsulü di. fazla ihracat yapılae& 
Cağaloğlunda oturan Hilseyin SM günlerde hariçten fazla ta. '{er senelere nisbetle iki misli faz. maktadır. 

adrnda birisinin çocuk doğuran le::.;;.p.:..Ie~r_uz.:.·· .-._e..:nn..:· ..:.e~b:::..aI:.:m~r-ım_u __ fi.:.y_a_tl_an ___ ~'"":'"'"---------...:--------------
kızma hizmet eden Şefika adın. 
da bir kadın, Hüseyin evde olma. 
<lığı bir giln kıymetli bir sigara 
tbakası ile çocuğun altmlarını 
çalmış, kaçmıştlr. 

Şefika polis tarafrnda.n yaka. 
lammş, dUn de adliyeye scvkedi
lerek birinci sulh ceza mahkeme. 
si tarafından tevkif edilmi1tlr. 

Abanoz sokağındaki 
yaralama 

''Abanoz'' aokağındaki umumi 
bfr kadın yilzUnden Yusuf adın. 
da bir genci Beyoğlundaki blr 
meyhaneden dışan çıkararak öl~ 
dürmek kastiyle karnından yara. 
Jayan Kenanm muhakemesi dün 
bi tirilml§tir. 

ikinci ağır ce2'a mahkemesi va. 
kada katil ka11tı g<Srememiş, auç. 
luyu acliyen cerhten 10 ay. 20 
gün hapi• cezasına mahkOm et.. 
miştir. 

Bir dolandıncı mah-
kUın oldu 

" "-Akrabanız Avrupadan gel. 
di, fakat pasaport para.ar olt.nadı. 
ğr için dışarı çıkamıyor. Beni 
yolladı. Para verin, götüreyim." 
diyerek !sak, L\ltfi, Maryam ve 
Evdoksiyayı dolandıran Avra.. 
tnm asliye altıncı ceza mahkeme. 
sindeki muhakemesi dün bitiril. 
miş, suçu sabit görülerek 3 ay 1 O 
gün hapse, 74 lira da para cezası. 
na mahkllm edilmiştir. 

Gümrük memurları yar· 
dun cemiyeti toplandı 
Gütnrlik memurları yardım ce. 

miyeti wnt111'll heyet toplant:ra 
dün öğleden sonra İstanbul güm. 
rük haşmüdürtuğü binasında ya. 
pılmııtır. Geçen seneki hesaplar 
gözden geçirilmiş ve yapılan yar -
dm:ı1ar tasvj.p edilmiştir'. 

cemiyetin yardmılarrnı daha 
ziyade arttmnaat için idare heye.. 
tine salahiyet veri.lelikten sonra 
toplantıya nihayet verilmiştir. İn. 
tihapta eski idare heyet bırakıl. 
mıştır. 

Yapağı ihracatçıları 
Yapağı ve tiftik ihracat~11a:rı 

birliği dün z.l!hire borsa.sında top. 
lanmış, son bir hafta icinde ha. 
riçten yapılan talepler~ karşı .fi. 
yatlarr tesbit etmiştir. Fiyatla
nn istikrarını temin itin de baır 
kararlar verilmiştir. 
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Yirmi yıl evvelki Vakıt 
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Beynelmilel bir pazar 
Londra.- (Btiyllk Drita.nya.. Fran. 

RB.) cemlyeli Azasından Londre.da vu. 
kubUl:ı.n blr içUmada blitUn m.ilieUere 
mtı.Dınıp tUccarlıınn &l.ıf veriş yap!L 
bilmeleri için beynelmilel bir çarşı 
inşası kabul cdllmlştır. lnşaatıı. Haz!. 
randa l:ıaşlanacıı.ktrr. 

ilkokullarda öğretilen 
yazı şekli 

Orta Okullarda da devam edecek 
ilk okullarda dört yılda.nberi tat_ 

bik edilmeğe başla.;an yeni yazı 

şeklin.in orta okullara da teşmU.t 
bu.su.sunda Maarif Veldlllğ! tetkilc.. 
lere beşJ.a.mıştır. 

tık okullarda. talebeye öğreti ·
len ya.znım talebe orta okula de. 
ma başladığı zaman, öğretmenle -
tin Fransız kaligraf l.sine uygun 
ya.zıya çevirdikleri ve bu su 

retle yazıda vahdet tesisine im. 
kin gllrillenı.ediği teahlt edi.lm..iş, 

alA.kada.rlar tarafından vekalete 
yaziln:uşb, 

Vekı1letin yaptığı tetkikler neti. 
eesinde ilk tedrisat yazısm.m orta 
tedrl.sat mUeueselerine de teşnı.i -
U ve talebenin ilk okulda b8l'Jlad.ı 

ğt yazrya orta okuldlL da devamı. 
na karar verilnıiştir. 

Türk - ltalyan ticaret 
müzakereleri bitti 

800 milyon liretlik mübadele yapılacak 
Roınada bir mUddettenbeti ya. 

pılan Türk • İtalyan ticaret mü. 
zakereleri neticelenmiş yeni tica. 
ret muahedesi evvelki gece imza. 
lanmlttır. 

Dün ıehrimbe gelen malama.ta 
göre, yeni anlaşma 800 milyon 
liretlik mübadele esasına dayan. 
maktadır. İtalya bizden ve biz de 
İtalyadan bu miktara göre mal 
alabileceğiz. 

İtalyanlar harp dola~ile AL 
manyadan ve diğer memleketler. 
den aJaına.dığıtnI% birçok madde
leri vcrıneğe razi olmuşlardır. 
Bu arada bilhassa demir, manifa. 
tura, tıbbi ecza. boya., elektrik 
maltemesi, pamuk, yü,n ipliği, 

Ankcaa Haberleri: 
-'-----•-•ı-..t .. _...._..wwwwwwawH 

Bira buhranı 
Fabrika genişleti
· ıinceye kadar de-

vam edecek 
Aııkaıa, 10 (Vakıt muhabi

ri b-üdiri.yor) - Lokanta. ve ga
zino gibi içki satan yerlerde 
son zamanlarda bira buhranına 
tesadüf olunmaktadır. Bunun 
sebebi hakkında. Gi.lmrU.k ve tn
h isarlar Vek!letinde salıi.hlyet 
sahibi bir zat şöyJe demekte -
dir: 
"- Bira ucuzladı, fivat yarı 

yarıva ındi. İstihlak genişledi. 
Bugtin herkes su yerine bira iç-

makara ve netiee itibariyle biltün 
ihtiyacı:m.ı.z olan maddeleri İtal. 
yadan tedarik edebileceğiz. 

Buna mukabil biz de italyaya 
pamuk, hurda demir, tiftik, hu
bubat, zahire ve bu gibi ham ve 
ibtidai maddeler göndereceğiz. 

Yeni anlaşma ile İtalya ile o. 
lan ticari münasebetlerimiz şim. 
diye kadar görülmemiş derecede 
geni§lemiş olacaktır. Bilhassa 
Akdeniz en emniyetli bir deniz 
oldui{undan nakliyat kolayca ya. 
pıla bile<:ektir. 

Romada bulunan ticaret heye. 
timiz önUmüzdeki hafta içinde 
şehrimize dönecek, derhal Anka. 
rava gidecektir. 

Maarif Vekili An. 
karaya döndü 

Sehrimizde bulunan Maarif 
Vekili Hasan Ali Yüoel tetkikle. 
rini ikmal ederek dün akşam An. 
karaya dönmüştür. istasyonda 
vekili, profesörler, maarif müdü. 
ril ve dostları uğurlamıştır. 

Sahilde bir ceset 
bulundu 

Dün Davutpaşa iskelesinde bir 
ceset bulun.muştur. Denizde u -
zun müddet kaldığı aııla.şılan 
ceset tanmmryac:ık bir hale gir· 
ıni ştir. Zabıta, hadisenin cina . 
yet eseri olup olmadığını, ada
mın hüviyetini ar~tnın~..Ya baş
lamıştır. 

mektedir. Diğer ta.raftan orman 
çiftW~i bira fabrikasının istih • 

Pazar Pazartesi salatı ihtiyacı tamamen karşı -
11 Şubat 12 Subat hyamadı~ınıdan J:ıira buhtant 

nrnnun cemiyetler kanunmıun 
::rr inci ma.ddesine tevfikan me
nafii umumiyeye hadinı cemi -
vetler mevanına idhali hakknı • 
·daki kararname vekiller heye -
lince tasdik edilmiştir. 

\ ,11\ t l it• 1 

< iiıııt•,ır ı 

ıJı ,g u ... ı 
()ğl~ 

lk.iıuli 

A!,-:-urıı 

Yııt.ın 

fm!i"lk 

-------·-~ .baş g-österiyor. Mevcut tesisatın 
tevsii işi de, beyııelmUel vazi • 
y.et dolayısile biraz gecikmiş bu 
Iunnıaktadrr. Hcılen fabrikanın 
tevsii işiyle mes:;ul olmaktav1z. 
Bu hal ancak bir kaç av daha 
devam edecek. ondan sonra is
tenilen yerde istenildi~i miktar· 
da bira bulundurmak imkam el· 
de edilecektir. 

2ı t\luharr~ nı ' i \luh•Lm:m 

Ka ,ı r• 1 ti 1 ı, ,, ,, ı • 17 

' ı "' r il 

1 Ol 

ı:.: 23 

15 18 
n :n 
llJ 08 

;} ~1 

.t 1 f 1 \ 1' d 1 t I ı lf t 
1 2.1 7 00 1 ·~2 l 
6 :>2 12 28 6 50 

9 41 l~ \O U ıo 
12 oo ı i aıı 12 oo } 

ı B& rn oıı ı 32 t 
ll 14 ~ ıo 11 -t2 r 

Türk Dili Kurumu 
... ı n1r.an.ı. 10 (Va.kıt muhabiri 

lnl<liriunr) - 1\irk dili knn1 • 

Ankara ilkmektep mu
allimlerinin kıdem 

zammı 

Anlı12ra, 10 (Vakı t muhabiri 
l>ildi,.iyor) - An.kara vilayeti 
ilk mekteo muallimlerinin ba • 
rem tatbikah · dolavısile basıJ 
oJan maaş farklar! ve kıdem 
camlan bu av içinde tamamen 
tediye edilecektir. Ankara vila· 
yeti bunun i r;in muktazi tahsi -
satı tamamen temin ı:>tmiş bu • 
111 n nı ı:ı lrl ı:uirr 

döndü~ ~ 
(Baş tarafı 1

11 
oıP. I 

otobüsler için ınzur11~ye 
v!z işleri ve bir de tJ! eSİ 
'tiyle İstanbul beledtY ııı ~ 
da.ki alacak verece1' bııİ~ 
hakkında temaslarda ye~ 
D<iviz işi Vekiller ~e e 
kik edilerek bir netıce1j]ll1f, 
nacaktır. Şimdilik ~,5 cı~ 
ralılc bir dövize iht1>'8 re& 
dır. Bunun bir mUyo~0 \)iJI 
bin lirası elektrik, 6 11 , 
da su içindir. Su ı:ııa ~il. 
kredi, elektrik ınaııeıııae ~ 
peşin para mukabUin" · 
mevzub<\histir. MaliY~ ı:ıla~ 
le belediye arasındaki, i~ tıı' t 

recek takas muam!ıesd'" './ 
nun mevzuu otduğııJl ııl o ı 
vekaleti bununla rı;.e~li ti' 
tadrr. Muhasebe ınud 
çi.a Ankarada kaın:uşttt'ja 

Silt fabrikası içlıt . ·ıı .1 : 
tesisatın ziraat vek!le~r.; 
draya atatı ziraiye ~ı.ı ıalılj 
çb gönderdiği heyetıı1 fa..'~ 'j 
yapacağı mübayaat~ot? rrıe<" 
cak miktarla tedarıkl .J 
histir. ıe~~ 

Ekmek fabrikası !lles ~~~ 
karada görüşme~;]ıı te1( 
geçenlerde şelırim.ız"e erıUI 
yapan İngiliz firması 11 ). 
lifini bildirmedi. t~l 

Otobüs mübayaaSfl'1~9I~ 1 
ve elektrik idaresi r;,ııı.~ 
koymuştur. Miıayyerı :~J ~ 
tülünde yapıla<:ak telcl1 tı;f 
vaziyetlerini gözönUn~e,.te 
en muvafık firmaya ~ 
ğiz. . JJ!~ ,;~ 

Ta.ksim kı~lası aras jş!t'-jıJ' 
na göre yaprlacak ~~,e~ 1, 
eml§.k bankasiyle rn~~ ıce'~~ 
ket etmek üzer-e nıUZ11b11rı~ f J 
Şimdiki halde emlak . 0e !W.: 
bir milyon, belediye~ir >ı 
milyon lira koyarak ~( ııı' 
kurmaları ve buralarda ôa~~ 
recek in~at yapılınas~r 1µ-1 
mektedir. inşa.at rnas r t' 
edildikten sonra binal3 .. 

_f-l'l•' 
le belediyeye kalac~· ..:j,ı 

'!"O~P 
TRAMVAY, .. tôô' ·I 

MUDURLU ı ı,, 
tilfl' er 

Tramvay, elektrik. btİedlf ,ı 1 

resini altı aydanberi uı1'i jo~f 
müşaviri Mustafa ll ıd ~ ~~ 
diyordu. Mustafa Jl~l .;Ôet,f~ 
lerde eski vazifesine ~edi1 F 
cek, bununla beraber tliıı~ 
su, elektrik, tranıva1" 111~ ; 
terini riyaset nanınıa. tLIS'el• / 
edecektir. TramvaY•u-'ilf "'l 
trik mildürlüğünU rt1 vede' 
ni Tayfur Nazını idare 

• 

ihtikar yaps.11 
;Jtı 

müessese ,-ı~ 
. til'6t' .,b, 

İhtikar komitesi ih. tı'la ) 
•J(ı .... ı.sr 

ve mal saklayan 1 etJV:.·r· 
hakkında sed karart ~işt1 oJİ t 
kararını vilayete ~ildönefl 'tt/~ 

Ankaradan yenı .0 e.ıec:t~ıı" 
kararlan yarın tasd1k tt1ıL"4 
esseseler ~. Jt 
Beşikta§ Hail<:tı 

verilecek de 11" 
Be<Jilct:ıış llJılJ(e,·ind~"~ı.ıı tıı1~ı ~ 
Orta okul son srnı! vır.sı 11 lJ 

tniz için açtiğı.mız togl1 ;s.tı JC
11 f. 

tik, fizik ve kimya. ınırıır,c.ııl~ıı!/ 
!erine 14 Şubat 1940 9t' rıu ı: .~t1 
nihayet verUecekt!r. Jı. Q tl' Ae1 

1ıct~1 Y" 
bu tarihe ka.da.r Beş 18rııır 
müracaat ederek kınl'ft 
m4Jarr l~nmr:ltl". 
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l Sovyetlerin 
llbiye sistemi 

\ (r1•1:rll!En~ r r: . . -~ ' fkbll. 
Vıyana soı<aklarını Alman halkı nıçın harp ettıgını 1 $anatl<fırm intikam ı 

---------------c>-----------~ i .Bir F r~nıız ~eneraline göre 

"-ı~~~~ bır tabiye sistemidir 
lil>U.,aı ı;-· al gazetesinde 1 Mevzilere hücum bundan sonra 

t f tafınd tnlandiyada Rus gelir. 
ı}ltı..: han takip cd'ılen kl b 
"it h•4 akl:ında d"kk 1918 de tan ar u vazifenin 

ıı Yaz ı ate ifasını kolaylaştıracak kadar te. 
a ~Us\ tnıştır. ~neral kamül etmemişlerdi. Bugün vazi

'd~itıııcrharın Kareli bcr. yet değişmiştir. Yalnız tankla. 
~ı 8"tkcıı as~y~ hatlarına rın. topçunun ve piyadenin sıkı 

labiycs· ~rlık bakımın. elbirliği şarttır. Bu temin edil. 
"-teı..~1. hat~~ın fevkine çı. mezse harekette muvaffakıyet ih. 

ı ""ııi t a ozaınanki ta. timalleri çok azalır. Belki ilk hat. 
t~i h:.:~arn~le tatbik e. lar işgal edilebilir, halbuki kafi 

•t ~/C•inin cdıyor ve Rus muvaffakıyet ilk hatların ic:gali 
/Cticrin ~~nkların, top. değildir. İlk hatta başhyan har('. 

1't 1~1c d" ır ınıntakaya ketin sonuna kadar devamında.' 
' ~ "c ıak!~an .. mevkilc. dır. 
~-.-. flııı edılıvereccği. Ruslar Finlanniya hareketinin 
~'4t 1 Yazdıktan sonra: başlangıcında birçok güçlükler 
"t, 1~ 1 S rnay !le karşılaşmıştır. Halbuki Al-
~ t 1k bak ıs başlangı. man tabiyesi ilk rtıuvaffakıyetl('ri 

rıokta ıınından bulun. 
· ~iz 

0
Ya kadar çıkama. temadi ettirecek vasıtaları buldu. 

ltl Vak' 1 ğu iddiasındadır. 
tnin d" ıt er halledL iki memleket tabiyesi arasın-

~ ~tdc11 buş~.n ateşi al. 
~ ,_ ""il ık .. daki bu derin fark yü:!iinden 

C~t.. . ı yuz met. 

~
lıııttı1t."•dn' ıbaret oldug-u. Rusların, /\lman sevk ve idaresi 

'Yor. altmda dahi düşman h~tlarını ya. 
t f n c'IV rabilmeleri imkanı azdır. Ruslar 
~;ıj ll\;ltıia~l tel örgüleri 25 sene evvelki tabiye sistemini 
ıt ııı her arın, mitralyöz kullanıyor, Al:n2nlar yannın me. 

~lıribi §eyden evvel top totlarına hakim olduğunu söylü. 

~a~yap:J~~ISl"n~t:·ve Moskova 
~lırlerını ne ıçın çağırdı? 

~il~ct · 
~/ ~bcr~:ınin Stokholm. 
~tr li.1~i ., re göre Alman. 

0~rıc ta~ Moskova sefir. 
do'llc tıih gırrnası, Finlan. 
&~t-q h;rilYct vermek ga. 
°"tct ~teşebbüstür. Bu 

~:' ~ffak usyanın Finlan. 
"'lt larrı1~~et ihtimali kal. 
~~ 'İt]j~I ~r. ve Rus mtı. 
t ıı crının d" d 

~ . lllu unya a 
~ ~ CdiJ vaf~akıyetsizliği 

., ne li Ot~esındcn doğan 
fkr11 bır t adan kaldırmak 
c ·ır ava 
~ · ij ssuta taraftar 

ıı~ lıtı.. illbuk· 
cıı,.:-ıı lıö ı Alman ha. 

~l,~c Ylc bir tavassu. 
'dtc •• ~a~ ınüskül olacak. 
~i 'IC ttin·· .. Finlandiya da 
~i~ de At Ul!utere müsaade 
dc~·aıcy~an hükumetinin 

'lidir 1ndcki maksadı. 
ta~ · 
llJa ttcn· 
~~ ~~ ~· Zurih muhabi. 

~tt~1Ytlc1• 1ı: hükfımetine 
~)le tıc~~ın Finlandiya. 
r/tttcn ~Cclenecek tam 

1 °t. ~ 1haret olduğu. 
1... hakk Uslar Finlandiy·a. 
-~~~ ·lrı.ı .... 
t tt: ~Çtrıcd' <.:ı tasavvurla. 

llııytc 1 
1kçc Almanya 

l3 l) b Ci<tir c., k" T>' , • ..,.u,Ya · un u ro ın. 
'Q tqstcıı t?rafından il. 
'~a;1 c~atıhli Rus • Al. 
~il aslarındandır. 

tı~' ~Us 
r tk ii Yanın zaferine 

ıı aı r :ıcre 1 • d ti Utbe . ~ennıgra a 
~c l:ondc~ın?e .ıs erkanr. 
•i'a tcPha trııştır. Alman. 

hra ne bakımından 
~'n tın etmektedir. 

ıı c ~us F' 'h •1A 
~ -ı~ "vc1 -. ın ı tı a. 
~ 'ti b' nctıcelenmesini 
1 ıt:~a bu': hakikattir. Fa. 
~,4nc h ıhtilafın tam bir 
1 t r,,, aııcdı'lrn . . . . 
~h ., );'inl esını ıstı-

~'harda andiya cephe. 
~ttutı.l\lrı,~ cvveı muvaf. 

~lııı.. dır. ,..,., nya için cok e. 
l;·,"'lt "-Unk" · 
"hiı· • So u harbin de. 
lt;1t'1ctıc/~et Rusya ik. 
~. ı-;ı bu ih~.11 • güçleştire. 
•r 1;ıo1>... 1 afın uzaması 
~ ••ı . ret n 
~,~~a dah~sy~. n:ıünase. 
tt ~ ır. S 1 ınuhım te. 
~aıı.~')'a onra Almanya 

~thi;-:.rılar~ın lüzumu tak. 
t;j11ıa_"'lltaj • ~ serbestçe ha. 

•ı l~ ıçın bu harbin 
~~~ Zıllıdır • 

tı r~, llın }yf 
ti' qıı " Oskova r· · 

ıı<\tıg 'lcrr se ırı 
't ~ta , A;nde hulunu!lu 
• ı-,.~a.d manya müna 
"' Q" ardı M . 
'\: ""l>ct r. oskova 

1
, ~'ılltlak· ~.usya ile 
ı~~ 1 nıunasebetle. 

v~~n· 
~· ıo 1 Konyada 
~~hi cfk'1.Ji.) - Adli• ... 
·~~i~tı/~al' dün 1;aat 
~ CütnYa. gelmiştir. 
~ l{!lfl\·a l'~ ıstasyonun 
~· ?ne ıstasyonunda 

l'I trş11ll1urJar ve halk 

ri hakiki bir ittifak haline koya. 
cak bir proje teklif etmişti. Fa. 
kat iki hükumet arasındaki bu 
müzakereler çok ağır yürüyordu. 
Binaenaleyh Moskova sefirinin 
çağırılması bu meseleye dair iza. 
hat almak içindir. 

Berlin mahafilinden sızan ha. 
berlere göre bu müzakerelerin a. 
ğır ilerlemesinden mesut tutulan 
sefirin değiştirilmesi ve yerine 
harbin başlangıcına kadıı.r M os. 
sovada olan Fon Moltke'ni . veya 
Belgrat sefiri Von Hern'in veya. 
hut doktor Rittcr'in gönderilme. 
si muhtemeldir. 

Alman Dahil iye 
Nazır1nın beyanatı 
"Bu harbin, her millete 
hakkı olan hayati saha
yı veren bir sulhle bit-

mesi lazım dırı ,, 
Paris 10 (A·A.) - Alman lıu· 

dıulımı/an bıldiriliyor: 

Alman istihbarat bürosunun bil 
dirdiğinc göre Almanya dahiliye 
nazın Frıck, düı :-.rnnihte Alman 
memurları taraf mdan yapılan te
zahürat ec;na ındabir nutuk söyli· 
ycrek bilha~sa şöyle demiştir: 

" - Ha:ici siyaset sahasında 

kati bir kuvvet imtihanı karşı ın· 
da bulunuyoruz. Ingilterenin iyice 
düşünmeden açtı~ı bu harbe Fran 
sa da i~tirak etti. Bu itibarla bu 
iki memleket ara ında hiçbir fark 
gözetmiyeceğiı. Almanyanm hak· 
lanna tamamile sahip olmasına 

tahammül edemiycn dü~manları

mızın bize n' kadar ha~et et tikle· 
rini asırlardanbcri biliyoruz. Düş· 
manlanmız gene umumi harhin 
metocllarmı takip etmek \'c Füh· 
rer ile milletin arasını açmak i ti· 
yorlar. Alman milletini Führerim· 
den aymnağa mu,•aff ak olamıyan 
dü~manlanmız kin ile m<.'şbu olan 
harp gaye!erni meydana nırmu~ 

yıkayan general bilmek ıstı' yor .~·~i~~n ilim. ad.amı. bir ne~i 1 murşıd dı ve tılmızlcrı onlara a. 
Mahpus bulunduğu bir deta tapı:urlnr.dı. Misal pek çok. 

1 d "'ld.. tur. Efüilun, Sokrnt !O:ı nefesle. 
tecrit uınıpın a o u "Nuvcl dö Bal'' gazctz~inde çı. ma geç~ceklerini bildirmektedir. rini vrr:nceye kadar talebe çem. 

1 d 1 • kan bir yazıda uzun müddet AL Bu !:Urctle Uazi propagandası brrı' ir.indcydilcr. Konfüçyu"ı'u" 
Eski /\ vusturya ası za e erm. 1 b . l k -• .. 1.. manynda bulunmu'l ve oranın ah. namına ça ışan u aJan arın ma • ta'ebclcrı" 0"lo'u"'·t"n ııonr~ bı'lc yal. 

den Baron Von Veysnerın ° um d "tt f'kl · · · · b ı;;"' " vaiini iyice bilen bir bitaraf mü. sa ı mu e 1 • erın sınirlerını oz. nız bırakmadılar. Mezarrnın etra. 
hab~rı'nden sonra bu defa da Mu. k ·ı d b. - şahidin a-.!attıkları şeyler yazıl- m:ı tan 1 }ar::t ene ılir. fmda kurdukları barak3larda ya. 
sevi Avusturya generallerinden :l . . 

b 1 mış. Bu zatı;ı müşa:ıe elerıne gci. cadılar. Şark mutasavvıflan da 
olup Viyanada malı.p.us.. u un~n Al d ı ık ı .. 

1 ld - re, manya a 1a. ın nasyona s • ı I\ h 1 t d ,.ıırı ,·ı;h h~lı'ndc Y"' .... ~rlardı. Me•. Emil von Som'!rin o ır.uş o ugu 1 a a ın a ,, .. "' _.... " sosyalist rejimine k::ırşı ol:ın iti. Jrnr Taccd.din Hatibog"lu, hocaaa 
hab::ri veriliyor. . t ı - .. d .. t k 

1 N 1 t ~sız ıgı gun en rune arma·- Moll.~ Ye,.an hamama wirdigı"· va. Bu Musevi gcnera az: er a. 1 .. " • 
''k 1 tadır. Halk araı:mda şu söz er l•ı't kapıda heklcr.:·mı'c. Ü$tadmm 

rafın-dan Yahudilere tatm 0 u. f d 6,.. ·ı " 
k colaımııktadır: "Bu harp '-lazile. ransa a ':> mı yon ayaklarını s!IC:ic"i sırada kemali 

nan müth!" hareketlere ar_ş.ı şa. . h b"d' . d'l l . 'lı d" • 
:ı 1 rın ar ı ır. ıste ı • erı gı ı o. ınsan var tnzim ifo Ö.v>r·, ve üstl\d, talebeıi. 'l.•am dikkat bir cesaret e g .. ostcr. .. .. l b' . h b 1 1 .--

" vuşsun er. ızı ra at ıra ~s:n ar. '1~ · • \00 .
1 

ne "Ö'-'le hit:ıp edermi": misoıdug·umukavemet mu.nase. u b b 1. b.. 3Jl""'O mı yara ,.,, ,. 
1938 lkba nar e aş ar • .;:~n ~zım rızamızı ı"I - Barekcllah ey Taceddin •• 

betiyle tamnmıs idi. ı • ı d " · ·1 • ı a nıışlar mıy ı? Ostadn tazim ımccl< bu kadar o. 
harında Avusturyanın 1 erı ge en Alman halkı Nazilerle 1-cndi a. ı ı 
Yahudileri Viyana sokaklarını rasmda müşterek hic bir i:2dia ma o muş lur. Var olasın.; .. • • 
yıkamağa mecbur edildikleri .z~- bulunmadığını lıu ş~kilcfo :;öster. 
man General von Somer asken u. me~e gayret etmektedir. 
niformasiyle ortaya çıkmış ve hu İsviçreli müşahide r.azaran .:\! . 
vaziyete sinirl::nen m~hafızlar, manya 1914 ün· t::mamiyle tksine 
kendisini diz çökerek Brıstol ote. olarak nasıl bir maksatla haro e. 
linin önünü yıkamağa mecbur et. dildiğini b:lme:nektedir. 
mişlerdi. .. . Sokakta, umumi yerlerde nalk 

Bu vaziyet gerek halk uzerın. biribirine söz !;Övlemekten eeki. 
de, gerekse ecnebi memleketler· r.iyor: herkes bi;ilıirinde"l korku. 
de cok fena bir tesir yapmış ol. yor: kimse d üşünciüğünü yi.iksdc 
du-"iın<lan General von So:nerin 

t. • • sesle söylem~ğe cesaret rJemi. 
hapsine karar verilmıştı. yor. 

Sabık general 0 gündenberi Vi. Bitler propagandasına kar.mış 
yanada mahpus bulunuyol·du. bazı m!llıitlcrde garp ceplıes:nJ('. 

Bu ölüm haberinden maada ki bugünkü si.;ki'ıt demc-kratla. 
Belgrattan Londraya bildiri!di. rın zaafı olarak telfikki edilmek. 
ğine göre, Arşidük Fransuva Fer. tedir. Cünkü AlrT'anlar miittefik. 
dinandın oğlu Prens Emest Ilo. !er tarafından havada ve denizde 
hcnberg de Daşo kampında öl. kazanılan muvaffakıyetlerir. .. iç 
müştiir. Prens Ernest Almanlar birinden haebrdar değildir. 
Viyanaya girdikten sonra karde. 
.,.j Maksimilyen ile birlikte tevkif İsviçreli müşahit ayrıca AL 
7 manyada müttefikler aleyhine hiç 
olunmuş idi. 

Dük Maksimilyen Birksik A. bir düşmana tezahür görmediğini, 
merika devletlerinin diplomatik yalnız bir f?:Ün yeraltı treni:ıcle 
bir tavassutu neticesinde serbest biri beş. diğeri altı yaşmda iki 

küçük kız çocuğunun, "in~iltc·('. 
bırakılmış idi. 

Bu vaziyet karşısında Prens ye yürüyeceğiz!" diyen ve bütün 
Ernest ile eski General Von So. mekteplerde öğrenilmesi mecburi 
merin de Nazi rejimine kurban olan şarkıyı l;ağıra bağıra söyle. 
~ittikleri anlaşılmı§tır. - (Pari. diklerini duymuştur. 

Bunun için Gübbels·in mütte. 
suvar) 

---~o---- fikler aleyhine yaptırdığı propa-
gandanın tutmamış olduğunu ile. 

Mareşal Pilsudski
nin heykeli 

Yugoslav heykeltraşı 
Almanyanın teklifini 

reddetti 
Belgraltan bildiriliyor: 
Leh milletine karşı alicenaplık 

göstermek arzusunda bulunan 
Almanya Mareşal Pilsudski'nin 
bir heykelini satın almağa ve 
Katoviç'e di~<meğe teşebbüs et. 
miştir. 

Bahsa mevzu bu heykel harp. 
ten çok evvel Pe>lonya hüki'ımeti 
tarafından Yugoslav heykeltraş. 
!arından Ogüst foovitu'ya sipariş 
edilmisti. 

Bu kere heykeltras Alman hü. 
kumeti tarafın-dan ikinci teklife 
maruz kalınca heykelin Polonya 
cumhuriyeti hükumeti tarafından 
sipari~ edilmiş olduğu V.! aidiyeti 
hasebi)•le ancak o hükumete tes. 
!im edilebileceği cevabını vermiş. 

tir. 

oluyorlar. Fabt bize arzu cttikle· 
ri ~ulhu tahmil edemiyeccklcrdir. 
Çürük bir anla~ma c!e\'amlı bir su! 
hun yerine geçemez. Bu harbin 
Alman ~ulhile yani her millete hak 
kı olan hayati ~hayı veren bir 
~ulhla bitmc<:i lfızımchr. Biz genç 
bir milletiz. 1929 senc;;inde Alman· 
Yada do~um miktarı Franc:a ile 
Tngiltcrcdeki miktardan 300000 
fazladır. Hakkımız olan parlak 
mevkii i~~al edeceğiz.,. 

~etice olarak Frick Almanya· 
mn zaferinden emin olduğunu söy· 

ri s:.irmektedir. 
Di~er taraftan Alman gazete. 

Jcrinin Balkan konferansı netice. 
lerinden memnun görünmeğe 
gayret et.tiklerini söylemekt(' .. 

Alman propagandasının ba~lr
ca gayesi, Fransız efkarıumumi. 
yesini asabi kararsızlrk içinde bı
rakacak haberler ncşretmeğe ma
tuftur. Guya bitaraf muhabirler 
Almanyanın mütemadiyen cep. 
henin şu veya bu kısmında şu 've. 
ya bu tarihte büyük bir taarruza 
hazırlanmakta olduklarını, AL 
manların şöyle muazzam kuvvet. 
ler ve henüz misli görülmemiş 
kadar tahripkar silahlarla hücu. 

Sovyetler Finlandi
ya harbini 

bit1r mek istiyor 

lcmi§tir. 

Fransızca Lö Tan gazetesi son 
sayısındaki başmakalesini Finlan
diya harbinin Avrupa noktasın. 
dan mütaleasına tahsis etmiştir. 
Fransız gazetesi bu makelesinde 
Sovyetler birliğinin Finlandiya 
harbini şubat ayı geçmeden evv('l 
b:tirmek için çalıştığım, çünkü 
mart gelecek olursa binlerce kü. 
çük göllerden mürekkep olan 
harp sahasındaki buzların eriye. 
rek Rus tanklarının büyük müş. 
külata düşeceğini yazdıktan son. 
ra Finlandiyalıların biribiri arka. 
sına clevam eden siddetli taarruz
lara karşı vaziyetlerindeki zor. 
luğunu tebari.iz ettiriyor: bu ci. 
hetle son derecede yardıma muh. 
taç olduklarını yazıyor. Şayet bu 
yardım yapılmazsa bu alakasızlı. 
ğın umumi harp vaziyeti üzerin. 
de tesiri olacağını ilave ('r1İ••or. 

--~~-----------~---~ 

Fransız gazeteleri, I.,ondrada 
bulunan Fransız askeri heyetin. 
den salahiyetli bir zatın beyana. 
tını neşretmektedir. Bu beyanat. 
ta şu mal\ımat bilhassa şayanı 
dikkattir: 

Fransada halen altı buçuk mil. 
yon kişi silah altındadır. Harbin 
başlangıcında Fransa birkaç gün 
icin-de beş milyon kişiyi silah al. 
t;na alarak cephelere sevketmc
"e muvaffak olmuştuı. 
~ . 

Bu rakam tıcaret ve sanayi ha. 
yatiyle diğer işlerde bulunan er. 
keklerin yüzde yirmi beşini gös. 
term('ktedir. Diğer taraftan 1914 
• 1915 seneleri ile 1939 harbinin 
ilk be!'l ayı mukayese olununca 
şu neticeler elde olunuyor: 

1914 • 1915 de Fransa 720.000 
kişi k?.ybctmişti. Yeni harpte ise 
müttefikler yalnızca 1500 kişi 
kurban vermişlerdir. 

19 ı 5 • 1940 da Fransa kok is. 
tihsalatının yüzde ctuzunu, çe. 
liğinin yüzde seksenini, demirL 
nin yüzde doksanını kaybetmişti .. 
Yeni harpte ise Alman kıtaları 
Fransız topraklarına girememi§. 
lerdir. 

MAJİNO HATTI KAÇA 
MALOLMUŞ 

Aynı zat meşhur M.ajino istih. 
kamlarının inşaatında şekil ve tc. 
ferriiatı bakımından bilhassa Ma
reşal Petcnin fikirlerinden istifa. 
de edilmiş olduğunu söylemi§tir. 
Hattın inşası fikri Majinonun ise 
de topçu atışları için seçilen yer. 
lcri ve müdafaa için müstahkem 
kuleleri dü~ünen ve yerlerini ta. 
yin eden Mareşal Peten'dir. 

Majino hattında harp eden as. 
kerter kendilerini korumak der. 
dinden uzak olarak yalnız düş. 
manlarına taarruz etmekle meş
gul olacaklardır. 

Bu hattın inşasında on yedi 
milyon metre dikenli çeklik tel, 
müstahkem mevkilerin takviye
sine sarfolunmuş, ayrıca beton 
tesisatı için de iki buçuk milyon 
metre mikabı çimento ve saire 
kullanılmıştır. 

Bu muazzam miidafaa hattmm 

Dahi saMtkar Mikel.Anj Siks 
Tin kilisesinin duvanna ''Mah. 
şer" adlı eserini nakşetmekle meş 
guldü. Bu tabloda dünyada iyilik 
yapanlar, melekler arasında cen. 
nete doğru uçuyor; fenalık ya. 
panlar itile kakıla cehenneme ıü. 
rülüyorlarC:ı. B:t' gün Papa O. 
çüneü Pol kiliseyi ziyaret ede. 
rek sanatkann çalıımaıırnı seyret. 
mİ§; bir aralık yanında bulunan 
ba~te§rİfntçısına tablo hakkında. 
ki fikrini sormuştu. Başte§rİfat. 
çı hamn vekiline fikrini şu cüm. 
le ile anlattı: 

- Bence !>u resim, bir kilise. 
den ziyade adi bir meyhaneye ıa. 
yık bir şeydir. 

Büyük ıanatkar silahını kul. 
landı. Bir müddet sorra başteı • 
rifl\tçı mullzzam tabloda layık ol. 
duğu mevkii aldı. Ebedi azabıı 
mahkum ~ünahkarlar arasında 
id:. Kulaklan kocR.man birer e. 
ıek kulnğı haline inkılap etmiı, 
vücudunu korkunç bir yılan sar. 
mıştı. 

Teşrifatçı derhlll Papaya kot
lu. Fakat Papanm verdiği cevap 
ıu oldu: 

- Gerçi benim yerde ve gökte 
mutlalc hakimiyetim vardır. Fa. 
kat bu tabloda siz csfelinafiline 
gitmiş bir adamsınız. Onun için 
elimden bir ıey gelmez. 

• * * 
Yine bi rresaam, diğer meıhur 

bir ressamı kıskanmıF 
- Seninle imtihana gİritece. 

ğim .• demiş. Usta.ti sükunetle !ÖY
ie mukrbclc etmit: 

- Ne zaman benim dereceme 
yükıelir~ dediğini o vakit ka. 
bul ederim .. 

Bu fıkraları, hana, son günle. 
rin ıanat, edebiyat, genç ve yaıb 
münnkaıaları hatırlattı. 

NiYAZi AHMET 

inşasına sarfolunan para yüz mil. 
yar frank, bizim paramızla 3 mil. 
yar lira tutmaktadır. 

Bu para ile Kin Elizabet trans. 
atlantiği tipinde yüz gemi inşa 
etmek mümkündür. 

Görüp düşündükçe 

Bir asırlık süktin! 
General "V eygaıı<l", I\:ahirc gnzctccllerino yerdiği bcya· 

nnttıı: 
- füt nşnğı yiiz senelik hlr ı-;iikfın b.tlyorıız! 
J)('ıııt~. 

Jık hamledc-, gelişi ~üzcl siiylcnmi-;; Afüi ı,:iiriincn hu ciim· 
lt•tlc, beıwc biitün hak tnrnftarlnrınm clıi~iincclcrini toplayan 
bir cl<'rinlik nırdır. 

J>nha iki gün öm·e tn~iliz Ilnş' t•klli Çcmberlayıı: 
- H nrhin ı;:onıın<la, bugiinkii şckn' etlerin <lo heıo:nbı gö

riil ece ktiı' ! 
J)cııti';'ti. "Gcnc-rnl \ "eygnnd,. ın hir a .. ırhk siikunu ile, 

çcıııherln~ n'in süylcdikkri nrn.,.mdn tnnı bir uygunluk gözo 
çarıııyor. 

J>iinynnııı uzun hir dirlik •liizt•nlik, hollıık , .c huzur de"· 
rc .. inc ~lrchihnc<:i için, yeryiiziinclc hnl•l..,n hiiküm ~ürmesl 
li'iznıı<lır. Şimdi, h<>rkc..,in üzlNU~i hıı ı,:n.ğ, nıH"nk hll~l:u·da yeni 
hlr anln)'•':', yeni bir inam~ mnl·n lnndı~ı ~iin doğahilir. 

"J><')'li Heralt., i ... imli 1nAilb: Aıt:r.cf<':oiniıı ortn) a nttr~ı 
"Yeni hir hukuku bcscr ııiznmnıımc ... i., fikrine de, ~ine hu ıııe
ı;ut ~n!lı, hno;;kn hir yc;ldnn arayış ~C>:r.l~· lc haknhlliriz. 

Biit iiıı fi kirlc•ı·in hirlC!;'tiği hi r ııok t n 'ar. lfrrkc~. ~iirekJi 
hnr•':'· Jn..,an hllı.ti .. ini, irı .. :rn kc•':'ifl<'rini ıu·ttınwnk ... nkin hir 
ı!iinrn i .. tiyor. Bu ~üzel ha)·ata crııu•k h;in, ona cn~"1 olanları 
ı·iğııc•ıııck; ·-<'k. ç·inkii lmnlııı·, "ii7.IC, fikir)(', i>·illklo kamlı
ı ılıl<'ak tipl~r clci':,illerclir. rnr mikrop llıt,..ıl iillliirii<·ü hir mlh-
1 nktn Y:l':'llr:-.n, hunlar dn, lrnn. >Rll•!ın '<' ya[:ıuıılar, ı,:ıj:lıklnr, 
giiz rn':'lnrı, hcdclunlnr içinde ~n':':ırlnr. Soluk nlnhilnıclcri için, 
ortalıktaki htı\'nnın bozıılına"r lfızınulır. 

Hnıdiııkii rcr)·iiziiniin, ,nhr;;i lıir oı·ın:ııı<uın (:ırkı ~ok. Hn
Jdnı olan knnıın, \'İ<'dnn, nl;:ıl el eğil; kıı'' ' <'f, gnılılıı.rlık \"C ııtnn
ın:tzlıkt ır. 'l'nl'ih, hiç bir 7,:uıııııı h\iylc ıvğııı, iııs:ı fsız ve lı113 a 
~17. hir cll'\'İr .kanl<'tmccli. 

tııı~~'ı' anrnıştır. 
~11,l'b •• 

~tır, ugun tetkikler-
Fatih Ha1kcviıu1e açı1mı 

arasıııda biiyilk l>ir raribct 
simde de Emili.önü cinetinde 

f()toliraf scrgi.~i gc,.cl: muhttnıdc 90,.cT-v biWin fotoğraf mcraklılnrı 
ka:aıımı§tff. Resimde scrqidcn bir l:üşc rtiiı~:lniiyor. Diğer rc
lanzim edil!m meydaruUıki /aali.1.J et tcsbit edilmektedir. 

Ç<>nıhcrlay~, \'cn:nn<l, J>c~·ll llt'l'l\}cl, R>"'l'I l\)'J'J nr~ızlal'<~ 
""""A""' htT t~k t"ttrtu~nn !11l\y1fıyor1ftr. nn thUJar, buı:iın mn
"'ıımln rın rııhl:ırında :r<>r etti; ~·nrın ıliin>llP ntc';'C Y<'rt>ıtkriıı 
lilli<''-inılt•n d e aym scı;lcr yiik.,elccrk \e o nH' ut ':n;;:i.n nnıtlakn 
girilecektir. 11.\JO\.I Sl'HA GEZGl:\ 
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Ay tepeciği ve ifade 
ettiği mana 

Aym. nebatlar, yumurtalar, 
batta canlı mahlUklar üz.erin& 
nı.ieseir olduğu alimler tarafın. 
lan iabat olunduğuna göre bu 
'-adar kuvvetli bir mikııatisi has 
saya. malik olan ayın insanın· 
beyni merine de tesir edeceğine 
uph.e olumnamalıdır. 
Bu ip.ret altında doğmuş kim. 

seleıin muhitlerine çok dikkat 
dmeleri liumdır, çünkü bunlar 
şayanı dikkat bir miknatisiyetlc 
vanlarındaki kimselere bağla -
nırlar. 

Bu gibi kimseler hakıki dosa 
kalbe rastladıklarından kn.ti su. 
rette cm.in olma.drkca aslii genç 
yaşta evlenmemelidirler.. Çilıı:.. 
kü bunlar çok c;abuk değişir ve 
genç yaşta. kurmuş oldukları 
ruta.dan kac;mak i<;in önüne ge-
1;ilmez bir meyil ~rirler. 1~ 
hususunda anlaştıkları kim!e1er 
için de vaziyet aynıdır. En iyi 
çare bmılann tek be.şlarma. iş 
görmeleridir. Eğer bu gibi kim. 
selet"le bir eemiyet teşkil edilir. 
se, istikbalde ayrılmak mesele. 
sini düşünerek şartlan ona gö. 

Tarihi K ô.rvansaray ile Sokullu camii 
etrafında yeşil bir saha yapılıyor 

Ilaı•sa mulıabirimi:.dcn: - sayılabilir. Öğrendiğime gö~ ren ve şimdi de orta okul ile 
Asfalt yolu yaptırmakta olan Sokullu ve:ı.ir hamam~nm ?a Ö- park ve koruluğuna başlayan 
Nafia Vekaleti Ha\·sa. kasaba - nüm.~eki sene bu işt t8:~ır. c:t- Lüleburgaz belediyesi gelecek 
s.ınm içinden istimliLkc başlamL5 ' mesı Vakıflar U~um :\'ludurliL gene stadyomuna da elkovaca.k. 
ve biçtiği kıymetleri emlak sa. ğüntin plim işlen arasında yer 1 tır. General Kftznn Dirik'in dik. 
hipJcrine bildirmiştir. Köyün is_ nlmrştır. kat 1~k ile tak' tti-· · 
f 1 • k d - · k · s ray ile ve aı.a a ıp e gı ış.. 
un a c ~eg1•• ;nan a ·. ler arasında Liileburgazın Mi • 

Sokullu camımın <:C\'l"CSınde T ak nın .. . 
meydana. ıtetirilecek olan yc~iL r ya ~:. Sinan eserı olan ha.rap. 
lik için bu arazi dahilinde kıılan ustu açık Sokuliu hama.mmr kur 
beş evin istimlik muamelesi ele pırlantası tarmak zamanı da gelmiştir. 
ı._ö) ~ü tat:Un:dan \'~~Imı _tır. Lfileburı:::azlılar Edirne Baba. 
Nafıa. Vekaleti bu y~ıllık. hız:ı. Lülebur2az parlak bir eski ve Vize belediyelerinin vap. 
sında ns!altı 13 metre genışlete. ~ _ . " 
cek ve böylelik1e turistlerin zi. İstikbale namzet tıgm~ gerı. k:ılmıyarak en çok 
yarcti ic:in güZ".eI bfr n:ırk ta m"y on hın lırn ılc .kurta:ııacak O-
dana gelmiş olacaktır. Lülcburqa:: nıulıcıbb im.izden.: lan bu haşmetli cscrı mubak. 

Şen ve mamur kasa.balarımız. l.ıüleburgaz şehrinin namzet ot kak ki işlerinin başına alacak. 
dan olan YC <l"İttikc;C' bliyüyen duğu ati llCk büyüktür. Kalkın. 941 ~nesi başında bu güzel ha. 
ve güzelleş-en Havrwm bu !ene manın her ~eşidini pürüzsüz mamı da eski halile halkm ih. 
içinde kaza merkezi o!mn.cn kuv- hamlelerle ve hiç durmaksızın tiyacına ac::.ac:ık ,.e yükselt bir 
~tle. tt."tlulmak!:ıdır: Bt•rada 30 yapan Lülebur~az. Trakyarun bediayı Balkan yoluyla memle. 
bin 1ıraya t~!D!r edılme~e. olan asfalt yol üzerinde bir pırlanta... kctimize goelen turistlerin gözü 
SokuJJ.u.camıının en rok ıkı haf. sıdır. önüne serecektir. 
talık ı~ı kalmıştır. Fakat kııı:rn 
ve havaların tesirile tam:ımla . Seri halindeki artezyenlerini. 
namıvan bu jq te artık bitmiş Turist otel ve sinemasını biti . 

Bunun gibi şehil'e, hele Avru. 
pa. tarafından girenlere karşt 

re Jmllanmahdır. ı • 
SIHHAT J''l 1 . . d . ah 1 d .. ·nc1 

bir kasvet veren ve Çelebi :\leh. 
met devrinin ilk eserlerinden sa. 
yılan Kadı camiinin de plin ve 
keşifleri ~eçen hafta umumi mü 
fettişlik .Nafıa. müşavir muavini 
Kemal Altan tarafmdan yapıl 
mıştır. 

Ay :ipreti altında doğmwı 0 _ • ı m ennı aıma ~ eser er ızısı en seçen, programlarını 
tanlar çocukluklarmda. oburluk her ıam..ın dünyanın en büyük arti tkrinin yarattığı harika· 
\e dizanteriye duçar olurlar. !arla süsli)~ 
Bunlarm idroeefal olmalan da 
ihtimal dahilindedir. Yqlan i . 
lerledikçe bron§İt ve ciğer hu.. 
taııklarma. martı% bulunurlar. 
MENFlAY~Gt 

Ay tepeciği çok yMSI olduğu 
7:ADW1lar ve 21 k!ııunuani ile 
20 eubat nihayet 28 fUl>et tarih. 
leri arasında dünyaya gel.mit o. 
lan kimseler için menfidir. 

Banlar fevkalade aiti olabi • 
lirt.. fakat muhayyileleri inki.. 
şa.f etmiş değildir. 
Bmımı abine: Me.eleleri ve 

teşkillt itlerini gayet ikilhe 
bir pkilde düfiiııürler.. Bunlar 
her türlü idari itler için yarabL 
mışlardır. 

Yillmeık. bir ııüıa malik olma. 
!arma rağmen, aşk, vazife, ve 
ic;timat hayat hakkında çok 
mahdut bir düşünceye maliktir. 
Ier. 

1stı'lbale Jüzmef etmek için 
kendı1crini büyttk zahmetlere 80. 
karlar, fakat yaptıklan iyilikler 
şahmtan ziyade umumiyetle 
küt.te,edir. 

Bu işaret altında dünyaya 
gelmit olanlar çok iyi kalpli 
kiımlelerdir, ellerinden gelince 
yardımdan ul& bçmnla r .• 

Fakat yine bu işaret altmda 
doğan kimseler bir çok düşman 
kazanır ve bir hükfunet işinde 
olduklan zaman muhalif matbu. 
atm Jnınetll ve aert tenkitleri. 
ne maruz kahrlar. Bunların gay. 
retleri pek ender olarak takdir 
ohınur ve ancak mevkilerini 
kaybettikten 80DJ'a hakiki kıy -
metleri teslim edilir. 

Bu işaret altında doğan kim. 
seler umumiyetle pek mükem • 
mel lıa.tiptirler ve bilhU8a söz. 
lcrindeki doğruluk ve açıklıkla 
nazş.n dikkate çarparlar. 

Bmılar çok mert atlardır. 
'.Ancak pek çabuk yaralanırlar. 

SIHHAT 
Bunlar hasta oluncaya kadar 

kendilerin sarfederlu. Sürme
naj nihayet bu gibi kiıruıelerde 
aabi hastalıklar doğurur. Çar. 
pmtı, kalp za.at:ı ve felç bunla. 
nn kurban oldukları hastalık • 
lardır. Sinirlerinden, midelerin.. 
den, kanlarındaki hamıziyetin 
fulalı~. romatizmadan ve 
karaciger hutalıklarından ıztı. 
Tap c:ekerler. Ayakta ve bacak. 
ta husule gelecek kazalara ma. 
ruadurlar. 
Bmı1arm deniz seyahatleri 

yapmanwu lbımdır. Çiinkü bU
yUk bir deniz seyahatinden pek 
ender olarak boğulmadan kurtu. 
la bilirler. 

Z0BRE TEPF.c.tQl VE 
İFADE E'ITIGl MANA 

Baip:ırmaim kaidesini teşkil 
eden ,.e hayat hattı içinde bulu. 
nan kabarcık Zühre tepeciğidir. 

Ç4t ehemmiyetli bir şekilde 
olmamak prtile iyi te..Jekkül et. 

LALE 
Güzel lSA MiRANDA • Sevimli RA y MlLLA!~o·ın 
yarattığt ve günlerdcnberi bütün Istanbulun takdirle alkl§ladığı 

OTEL 
EMPERYAL 
dünyanın en büyük zaferlerine Jayık bir şerefle gösteriyor· 
Programa ili.ve " RENKLl MlKt ve Paramunt Jurnal 

Bugftn saat 11 Ye ı de tenzllAtlr matineler. 

en zengin ve en cazip programını görünüz. 

2 büyük ve mükemmel film birden: 
1 

CEBELüTTARIKjG O N 
CASUSU BATARKEN 

Orijinal fransızca nü11hası ı Emsalsiz bir his \"'e aşk filmi 
Ha,rollerdc: Başrollerde: 

Viviane Romance v Victor Francen v 
Eric Von Stoheim 1 Madeleine Ozeray 

Saat: 11 ~2,30-6,20-9.40 tı .. • Saat 1· 4.25 ve 8 de 

İlaveten: FOKS Jl,lL"IAL en son harp ve dünya haberleri 
Haftanın en zengin ve güzel filmi 

Stn~anm r a güzel iki Aşıkı 

CHARLES BOY ER 
ve IRENNE DUNNE 

RADYO 
1 l · 2 • 940 Pazar 

12.SO: Proeram ve memleket •at 
ayv.ı, 12.M: Ajana ve meteoroloji ha
berleri, 12.50: Ttırk milzlli: K&nfJk 
propam. KBy torlrOlm ve oyun ha. 
'Val&rr. Kadm okuyucular, Ban Recep 
\

0e Sadi Yaver Ataman. 13.30/H.M: 
Müzik: KUçQk OrkutrL (Şef: Necip 
Afkm). ı~.oo: Program w memleket 
aat ayan. 11.0Ş: Kklk: Rael10 caa 
orkeatraar, 18.30: Çocuk Sa&U, 18.M: 
Ser~ -.at. 19.10 ;lhmleket aaat 
a;pan. A)t.Dii~ ~~ ~ 
19.30: Türk l4Uzlği: Çalanlar: Ru~cn 
Kam, Cevdet Kozıııı, 1zaetUn ökte, 
Refet Erer. ı - Okuyan: Radlte Er
ten, MU8tafa Çatlar, .A%ize Tözem, 
20.15: KonU§ma (Tarihten aaytalar). 
20.30: TUrk mtlzlfl: Vedia Rıza Kon. 
ileri. Çalanlar: Vecihe. au,..n Kam, 
ftetat. Erer, CeTdet Kozan. '2L15: KU. 
Dk: Wmter Gerbardt. ve enıaı a.,tt. 
taratmdan Soaat ve mubt.eUt kemaa 
ve pl~o parçalan, 22.00: llllJılk: 

Kelodller (Pi.) 22.15: Memleket nat 
•7Uf, Ajau babtrterı; sfraat. Ea. 
bam - TahYilt.t, Kambt10 - Nukut 
axır..ı ;Fı;rat). 22.ao: Ajana apor 
aent.ı. 22.40: Jıltlzlk: Cazband (Pi.) 
.23.25/23.30: Yarınki program ve ka. 
p&!Uf. 

GörlHmemı, :reni bir 
Göz kama.,tm<·ı d ekorlar ansıada. senet 1e lüle ü.n }'ranıız fHmi 

hlikümran olduğu mnhltlerin &oJUJU& atcrlerJ Raf Rollerde 
h;in<le ~emlen P lERRE - RICH~\RU 

S b lı B 
W lLLM - CHAUJ,ES • \'A· 

a a Sız l·r Nf;L ve .JANY HQllr 
Aynca: ntlyük casuetu"k rnmı. 

Aşk Gecesi ~~nl~ekçiliği 
•'.\füstesna IUmJnde a.s,·ıun biitün ı&e\'k ve ihtJruını ••tf•· f'O.SRAD • YAG•:L • 

J EIAEAXOR HlIXT ) or1ar. 'Bir erkek ... 1kl kadın ... 3 Atk .•• Te 3 İbtira.11. 
llheten: FOKS .JURNAL 

Bugün S O m e r sinemasında ~:J'~~~ı. ~n:;u;0.::tr~ ,~·; 
Utdlp sırttnik. llawtenı r.&LER JURNAL 11011 dOnJ'll Te u rp •~rt de tenzilltıı matineler. 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzllAth matineler. --- ;.••••••••••-= 

Bugün 
iPEK 
SİNEMASINDA 

HAFTANIN EN GÜZEL FiLMi 
Amerikayı attost eden bir mevzu 

ISIR TIC:C:ABL&BI , eılf bir Zühre tepeciği qk ve 
arbA•tJık ihtiyacm3, hO§a git. 
ıne1r anu.una. bütün şekilleriJe 
~ k~ duyulan SC\•giye . ... ROLLK•DEı RT TAY QRWALLACE BERRY 
\'e artf.tık bi! karakt;ere teka.. I R O BE L FLORENCE RICE M1 eder. J3u ıp.retf bır çok ar. 
t istlerln, prkıcı ve musikiıinas. 10 binlerce Ii&uran - Gcirülmcmi~ deA!Cede heyecanlı _ Muazıam n müthi! sahneler· 
~ IHnde bulmak mümkün • J Filme ilave olarak FOKS DUNYA HAVADiSLERi 

ftr. (DOha ı·ar) ı •1-BugUn saat 11 vt" t de tt'nzllAtlı mıttine. ~ • 

Bir tiyatro 
Ycmekt:.ensonra bir kaç erkek f }ardan, ka~ 

rigara salonuna. toplanmı~. ko - bet de~ 
nuşuyorlardı. Bir tiyatro direk • ti tehlikeli 
törü olan Vamik. elinde Mra{I ribirlerini dflll.,......~ 
karlehi olduğu halde. dedi ki: nı bilirdi-

- Bir tiyartro mevzuu beş selam bu . 
dakikada hikaye edilebilirse ti. Ve ? ~il 
~;net iyidir; \'e muvaffakıyet - ra.rengız bir 
cdir. Eluıeri:va yemek zamanı işıkile bul··---
~len tiyatro muharrirlerine Ya ~n . , 
"Rafa.dan vumurtamı yiyineeye man gıdeml~ 
kadar bana ~vzuunu.zu anla • tcchbürle l{e bit 
tabilecek misiniz?" dive sora - rı her zaman 
nm. Eğer anlatamazlarsa ese . düf ediyordu. 
rin hiç ·bir kıyll'eti yok demek - Bu ıztır~· 
!.ır. de bittabi 
Vamık, şara.p kadehini ağzı • sıhhati bozllldlı 

na dikti Mükerrem. yuslandığJ ne yavaj ~ 
'teniş ma.rokı?;ı koltukta doğrul· Kadin ~ 
du : tan M>mıl.1 

- Azizim, dt>di. b€.n tivatrocu büyük bir Dl ,, 
dl'filim. ltaamafih öyle 

0

bir hi- yer-ek ağlıvor= 
kan billı:m ki. muharrir olan l))uyorsun? 
rL· eSl'r rı~Jrııbilir. Fakat. bir ki kederil1dell 
y:ımıırta \·iy ... rek kadar ~eçe - bir b.asta.suı· ·..rl 
cck zaman u .. mesut edemlJ .... 

- Öyle~-ı:a hir omlet yiyecek yordu. _....., 
kadar zan.an ızeçsin ! Altı ay 90"".J 

- Pckıi~; dinleyin öyfoysc... baygınlıklarf tJI 
Vaka feci oldu~ için eşhasın akoam doktor~-& 
İllimlerini !öylemiyeceğim. Ah· kansmm ocfaı--_ 
be.blanm arasında· kalp haı!ta • şeyi bililo~ 
htl•n ıniitehassısr methur bir Atlı a.:nm _ .. _ 
doktor d& vardı. Hawi bu do·c- Zavallı kau
tora Cevdet ismini verelim. Moraran duda.

0
• 

Doktor ancak kırk va.tında. bu- kelime döküld •. 
lunuvordu. Ve mliıterisi c;oktu. Fakat dok~. 
Uı.un boylu. sarrpn. yakışıklı w- Hayır. (ll"'"A 
bir adam ... Fakat, mavi ve so . ugraşmağa ~ 
~k tlözleri lnaaın dUşUndürccek dl ~kınla w_.._.. 
mahivettevdi. lerimle boid~ 

Gene ahbablarun anısında Bayan Jıl'e• 
kibar bir aile de vardı. Bu aile· zerine ~ 
nin ~ç km rahatmz olduğu i . oldu. Yere ~~ 
<;in. riniln birinde doktoru ça- söylüyordu. ~UP'. 
ğırdılıır. a.dam olan ..,;ıım:ı-11'"" 

C-evdet, k~ma. tehlikeli bile c:1kamaıdı. 
bir kalp hutalıiı ba$Jangıcı teş Doktor, yere 
his etti. Fakat on dokuz "8.IUl· yanma. oturdU· 
da ~l bir kızın ~öiaünü mu· ne etti. ~~-~.u. 
ayene etmek. kalbi üat.i1ne. aan- ve teda~ ~~ 
ki "i~eri jtirebilir mivim ?'' di- mamen ıyı~~~· 
ve sorar lfibi vurmak lr•-•k Ha- Haydi, 
bir · ti. ~ !"'-' va Kuruqı • 
~anlar ailesi temiz mu • vetliyit. Ora~ 

bitlere kabul edilmekle beraber - ~~b_ll ~ 
biraz süpbeli,.Ji; otelde vam • &ci~ kadı» 
vorlardL lıfethur bir otelin bir mekten ba§ka 
ka.tmı kiralamt•lardı. Masl'afla- katsi%!ik ~ 
n pek. çoktu. 'Bavan Necla Sar- karşı nasıl muka: 
~anm !1m~annm Mhte ~Jdu- di? 
'?UDU sovlbyorlardL Kıalarm a· Tabii ölüm 
d~i ikivdi. beraber. ıuva)IJtİ 

Fakat.. Doktoru ~ Y8ka!& • caamm koluııdl. 
m11tı. Muavene ~tıM kızm ı.ı • lendi Salonda. bl" 
divacmıı talip oldu. Uç ay eonra ihldı • 
evlendiler. b ~ktor. biltilJl 

Doktorun 'kanar, dokt.orı..n şesini muhafa,Ja 
muhiti tarafmclan pek 1evildi. n.hk kansmııı ::....11 
Doktor, refikasmı. hem karısı, rek uılıklı bir ~ 
hem hastası gibi seviyor, ııhha· - Demek aldll' .. , 
tine ook z!va.de itina ediyordu. öldilrmedi ha! f 
Gittikc;e iyi!~ Metı'udc, ar - - Hayır, ~ 
tık her davette, her toplant'da - Öylevse tsP"' 
,örülüyor, be.an el& damıedi • sefer geber! 
yordu. YilJ'.başı BekiS'. 

- Kalp hastalığı olmaama rivordu. ~ 
rnğmen! gibi bak)flarile 

- Evet ... ~n~ kadın ivileıışti- sini :ıradı. ~-
~ icin, kocası. doktor sıfatile Bayan Mes'U"'"" 

1 ara aıra danııetmesine müaaade nivell ile tahrik 
1 ediyordu. bi yerinden kal 

1 
Bekir Atlı ismind~ çok genç renk bağlamlftl

ve çok yak~ıldı bir yilzba§ı, tı. Sonra elini 
1 Beyan Mes'udenin dana defteri- rak ağır ağıt 

nin bqmda bulunuycrdu. Bu defa ~ 

1 

Vamık sör.e k&nftı: de ölmfletil. 1'1'~. 
- Eşhası anladık. Şimdi. ti • Doktor, ~ 

, yatrocula.rm dediği gibi va.ka - nanarak aflatD" 
l ları biribirlne bağlayalım. başladı ... 

- Pekilt. .. Bir gün doktorun ~ 
eline bir paket mektup geçer. Ortada deriJI 

- Şüphesiz doktora kansı - olmu§tu. He~ 
nın sadakatsizliğini gösteren yordu. Vamık fi. 
mektuplar... - Ya dokf.O~f 

- öyle olacak... - Doktor 
- Bunun ürıerine <ioktor da eonra bir ~ ıı 
intikam ııevdasma. dilfer. vetini anlattı.~ 
- Vamık, galiba hikayeyi t.anbulda ~ 

biliyonun. ti. Şimdi o~ .. 
- Hayır; bildiiim bir şey hassa heyecaı-u.! 

yok. Vablan binl>iriıııe 1-tla . tavsiye ediyorıll 
mat i~ ai8e yardım ediyorum. 
Hullla doktor intikam alacak -
tır. 

- l'abt ilelebed mec;hul ka
lacak bir clnayet tert.ibile .•• Za
tell bu dna.~ yalım bir doktor 
~. Bümu nanı hare· 
ket etmit: 
B&yuı MM'ude tamamiyle i -

yile(ımif delildi Doktor bunu 
pekm biliJ'll'du. BinamaJeyh, 
kanllıu Jine )"&Tal ,... ... hu -
talandırmat& .... : Bir t& -
raftan, hiddetini. kinini izhar 
etmemekle lleraber diğer cihet· 
ten men.kh. endişeli bir tavır 
takmclı ve kuumı bu suretle 
şUpheye dllfQrdil. 

Doktor, yakaladığı . mektup -
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Ruzveltin sulh teşebbüsü ı 
( B(lf tarafı 1 incide) J ve eat.8Cn bitaraf memleketlerle 

Amcrıknnın bitaraf de..-let- yapılmakta olan bu mtlsakerelerin 
letlerlo yaı>U~ı müzakereler hariciye ıwısteşarı sumın6r Vel'llh 
llakkında Haricı:re Nezatcllnce A . .., m ~1 8e\"lhat1e hlç-
licŞredtlttı tebllgln metni ştı· vrupa~a Japac g • 

Belgrat konuımcuı lıak
mıntakasıftôa vi Sarre j&maU pr. yeller b\ısule golmeelne eami- kında Nazırlar Mediai· 
biılinde yapılmı17tır. Bu kıa"'14l tnt surete mtilecssltiz. Bu gibi 
arazi arızalıdır. Bas1tınt yipah halleri asgnri hadde indirmek ne izahat verdi 

tıurı blt nlakaiH ~·okl\ır. 
"f.Uticlye Ne!atetl, ddfıya- tNOtLTERE l'ELi..1:8'1N ZIYA· 

nın bir kııı; yerinde mulıasa. KET llABE&1Nt NASIL 
mata ba,lanmı" olme.111, bu mu
hasamatın dünyadaki bitaraf KARŞILADI! 

milletler Uzerindcki tesirleri . l.ondra. 10 (A. A.) - Ri!yter: 
\·o dUnya sulhunun bütiln mil- Reamt mahafil Amerika ha.ricl-
lctler için sağlam ,.c devamlı ye mllateşarı summer Vellea'i.-: 
bir esasa dayanarak yeniden w 

teeeaUıU için bitaraf mlllotler yakında Londraya gel~ceği habe-
tıı.rafından izhar edilen arzu rlnl ınomnun!yctle kar!Jılamt§tır. 
dolayıstyle bitaraf bUkumet· Londta'nın ea.lahlyettar ruaha
lerle yan re!mi mahiyette dip filinde beyan edlllyor ki Summer 
lomatlk müzakerelere başlan- Vellea Relsicumhur Ruzveltin mt1. 
dığını ve bu muzakerelerln meeeill sıfatile Londrada çok aa
ağlebilhUmnl bUtUn bitaraf mlmt bir kabul bulacaktır ve bU
memleketlerln lftlrf.klle de· 
\'am edeceğini bildirir. yUk Brltanya hUkilmetl Avrupa 

Bu ııitizakerelcrin hiç lıh \·azlyetl hakkmda B. Rusvelte da· 
p\Qli tli\lf@slnd~ cereyan etme- ha açık bir flklr ecli.DD)ek lmklnını 
dlihH,'iallam he:>·nclmilel bir temlD edecek olan blltlln maldma
lktıeadl s:ıletemlfı teelslni aynı Lı Summer veıcs•e verecektir. 
ıatınnda butun cıunyaôa sııtı.ıı. 
llltın tahdi li lmkAıılttrıuı atıış- Londrada, Amerikanın bitaraf 
tıran Uk bl. anket tnalılretın• hUkfımetlerle sulh mnmterelerine 
de olduğunu knYdetmell lA· girifm~ olduğuna dair Amerika 
zımdır. Şimrllkl muhasamatın hariciye nazın Hul'Un yaptığı be
aH\lrndar m'lseleler hu llk mu yanatı da bUyük bir alakayla öq
zn.kereıer canasındn gtirilı,U 1· 
mlyecekUr. Du mUzakcrelcr. renınlutlr. Şurası kaydediliyor ki 
lktısndi mcseloler YO mUstnk- lngUtcre ve Fransa bilkiimeUorl 
bel aulbta silAbsızlanmak me· muhasamata hangi prtlar altmda 
setelerlle altı.kadar oldukları nihayet verilebileceğini çok açık. 
nlsbette muharip memleketler 1 ça bildirmiş bulunuyorlar. tngllte
tarafındao Blnlencblle<!elttir... re ve Fransa keza hangi prensip-

Hariciye Nazın Hul'iin lcr uğrunda barbetilklcrlııi de an. 
l.eyanatı 1 lalmışlardrr. Mezkür prensipler 

VatiBgf.on, 10 (A. A.) - Harl- lngiltere~ ve Franaaya olduğu 
clye nazm Hull. bildirmiştir ki, kadar Amerika milleti için de mu
btltUn düıı)ada sullıllo t.es1al bu- ~dlr. İngiliz ve Fransız mll
auswıdald arzuya binaen haber- letleri işte bu prenıılplorl mllda
loşme ınahlyetlııdc olmak llzcre bl· raa için silaha sarılmıelardır. 
taraf devletlerle slynst müzakere. 
tere girtşllmtştlr. • A:M1r.~tKA CUMHURRF:!St 

Amerika hariciye nazırı bu mil- BİR ÇOK ENGEi .t.ERLE 
takerelerln bir plı\n mucibince KARŞILAŞACAK 
yapılmadığını. entemıuıyonal yeni Amaterdam.10 ( A.A.) -Ruz-
bir eDlıbwıl si.atemi luUı\i*'14M ip. veltln te.,ebbllaleri Berllnde be
Udal ...ıama.t tor>taın&lt fjUbclat nUz resmi tefsirlere mevzu teş
•"'...ıtı&a .. 1 töylelll1' \it bOtUll 11\U. kil etmemekle beraber. bitaraf 
,,ıawe- mtıp.bltler. Amerika Cumhur • 

leUenn bbul ed«eif bit tabdldl reisinin takdire şayan ga vret -
tetıUMtı dA def1'11 eylMtftnl de la !erinin başarılmaz en~llerle 
ıave etmiştir. l ka.r§ılaoo.cağt kanaatinde bulu • 
ırn.takMl ~~ ~ ~ 1 nu\fWl&r. 

d .. .ıı.. mnıterek ild meseleyi latib- Tel~ gazetem diyor ld: ""u "Berlınin ve Londranm nok· 
daf etmesi dolayt5ile bu mUAke- tal nazarlan muUak ıurette bi· 
relere muharlb mllletlertn de işti- riblrine muhaliftir. Berlin, 1n • 
ra.k edebileceğini ~yUyen A.merl· {!iliz kudretinin, Londra nasyo
ka hariciye nazın eunu tıuırlh et- nal • sosyalist rejimin imbasrnı 

istiyorlar. Ve muaraza halinde
mlştir ki bu milzakcreler esnasın- ki iki tarafta.n birinin imha e • 
da llzndUd Alb eartıarma mttteal· dllmeefnden gayri hic bir hat 
Ut meuleler g1Srll1U1mlyecektir sureti mutasavver dei{ldir. 

Fransız kabinesinde 
değişiklik yapılacak 

( ~ tarafı 1 incide) 
FRk'-:SlZ KABlNE.SlNDE 

DEGlSlKLtK 
Briik.sel.10 ( A.A.) - D. N. B. 
Belçika aja.nsmın Paria mu • 

habiri. Fransız k&binesinde va -
kmda vukua gelecek t.a.dili.t 
hakkmda tafsmt vermektedir. 
Bel~a n i:ın.3mın muhabiri di· 

vor ki: 

f celsesini mevzuubahsediyorlar. 
Gizli celseden evvelki aafahat 

uıun uzadıya yazılmakta. fa.kat 
gizli celseye ait buauaat . hakkın. 
da lı::at'f bir ketunılyet muba!aza 
edilmektedir. Gazeteler bu gizli 
celseye ait meclia riyaaetiniıı teb
liğini vermekle iktifa ediyorlar. 

Matbuat, milU müdafaa te,ki. 
!atına ait çok nazik meselelerin 
hidiseaiz ve Fransµlann mUtte. 
fik vatanperverlik hini içinde 
cereyan etmiı oldufu yolundaki 
kaydı derin bir memnuniyetle 
tebarlb ettirmektedir. 

"Mebusan meclis! koridorla
rında dofaşan şayialara ~lSre. 
Da.ladvc. harbh-e nezaretini ter 
kedecek ve harb1ve Dt>7.ıııretln1 

'I& J!'f'J'l'"f'Sl Ga.melin,.. vahut l'e • 
neral No~·e tevdi evliveN-ktir 
T)r,hillve naztn SaroT11ın VP.rlne 
ha.ten ~vekil muavini Şotaıı 
""etlrilecektir. 
Dl~r taraftan bir istiltba.ra+ Bu gizli celse haklu11da Exel. 

~ezareti de kurulacaktır. Fakat ıior gueteıl ıu miltaleaca bu. 
'>u ne?.aret şimdive kadar saıııl- lunuyor: 

• .ı;ı vibi FroPS~l'de. d~il, fakRt "Kalabalık bir meclise tevdi 
'ıal~m is nazın bulunıtrı Pol"'!~rete 
•e\·dl ohıl"acaktrr. İş navl"lT~ma edilen bir sır artık bir &1r ol. 
-t11, R!ldikal sosvalist ....... rtisi nar- maktan çıkar. Bu müzakereler 
'~rnento tmıpu reisi ~işen' geti· olduğu gibi ilin edilmeli idi. 
~,,.,..,.ktlr. n ·r · 

Hava nazTn nuv T 4L~aırı"".-a da ÇünkU öııUne geçı meı ı ş.~t ılr 
lcab;neden <;ekilecektir. F'Rkat dil,man asıl kendiainden ıizle. 
bu deiifllikUk nek muhtemel o • nilmesi icap eden cihetleri nasıl 
tarak biraz daha 90nra vukun olaa öğrenecek -ve yalrua Pran. 
.,.,., .. ,.el(tir. su efklnumumiyeai bunlara 

Harbiye nezareti narlamento cak 
.,,il~teı:ıan Duclo'nun da t!ltif~ST muttali olamıya br ... 
'hUmallerl bahis mevzuu edil - Populaire gazetesi bittabi ve 

Altmn pi,adc takmu dethil geri için cHmtztHlh geleni )•apıyo- Bükteş, 10 ( A.A.) ....... RMlor a· 
pUSkilrtülınUştür. Takıın tel ~r.. ruz. . , · d. · 
gülerin içinde birkaç ölU tetket. MUtcbiadl~·en tazip Mt}mek ;ansı bıl ırıyor: 
miştir. Moselle ile Sarre arlaınd~ 1eya t&.mylk i\lelemlnden kur- Başvekil TtareSkonun tiyaietiıl
takriben ıs kilometrelik bir cep. tulmak ştkların<lan birini ter- de toplanan nazırlar meclisi, has· 
hede tiidd:tli bir topçu ateşi te • clh fç!n hltnrarıarı teemmüle saten ciddi şerait içinde Balkan 
ati edilmiştir. sofketmek isteriz. antantının birlif.ıinl, tesanüdünü 

8 Subatta Forbach civarında Alm&ıryada huzursuzluk bU. ve sıkı iş birliği azmini gösteren 
piyade kıta.lan a~mda oereyan kilm sürmesine tatmamalı, Al. Belgrad ktmleransmın neticeleri 
eden çarpı§m8lar esnaamda bir man ekonomlııinin ve maliyesinin nk 
Fransız müfrezClöi ölil, yaralı ve i hakkında hariciye nazın Gate o· çilrlik vaz yeti Alman milletini 
ealr olarak 10 kişi kadar kaybet. ciddi surette dil;Undünneai i.kti. nun izahatını dinlemiştir. 
mi§tir. 15 kadar Alınan askcrl aa eder. Fakat bu bu::ursuzluğun Başvekil, bu neticeler ile harici· 
öldllrülmUıtür. ba§lıca sebebi Alman • Sovyet it. ye nazırının faa.iyeti hakkında 
ALMAN VE tNG.tLtZ TAYYA. tifakında mündemiçtir. Bizzat hiıkumetin tam memnuniyetini 
RET..ER1 ARASINDA MUSA. Ribentrop bile Sovyet elbirliğin. bildirmiştir. 

DEMELER OLDU den A~anyanı.n büyt..k iatifade. Nazırlar meclisi bunu müteakip 

Londra, 10 ( A·A.) - Haber a 
lındığına göre tng!lterenin şimali 
şarki sahillerine ve Firth of Foı th 
üzerine Alman t.-ıyyarelerl tara 
fından dün yapılan taamıılardan 
ba5ka, Alman Ye İngiliz tayya· 
~lcri arasırıa p.,t-.·hı>ad ch·ann"'· 

müsademeler olmuştur. Alman 
tanarelerl bu civarda bir petrol 
gemisine taarruz ederken melkOt 
müsademeler c:ıereyan etmitur. 
Kopmlıag 10 ( A.A.) - Dün Al 

manyanın Sylt adası bava ilssQn· 
de bü)"ilk bir faaliyet mQşah~e 
edilmiştir. 

Saat 18 e doinı 150 Alman tay· 
yaresi birden havalanmı§tır. Bh 
saat sonra 5 tayayre filosunun 
garp istikametinde u:aklaştıklan 
görülmü~tür. 

JKl tNGlLlZ VAPURU 
lMDAT iSTEDi 

Londra, 10 ( A.A.) - Bu sabah 
şark sahilleri açıklannda Alm!n 
bombardıman tayyarelerinin hO· 
cumuna uğnyan iki tpgillz vapu· 
rundan imdat işaretleri aJmınıştır 
Bu vapurlar 3600 tonluk Olinto
nia ile Lord Darllngdir. Bu vapur 
ların hasara u~}ıp uğram~dıkla· 
n henüz belli deJildir. 
BiR ~GtU% PETROL GE. 

MiSi BOMBALANDI 
Loadra, 10 (A.A.) - Alman 

bombardıman tayyarclerl t&koç 
yanın şimalinde Aberdeen kont. 
luğwıun ötesine Peterbeard açık 
lann• kadar çıkmıılaıdIT. 

ler temin ettiğini i:icli.ı eyliye. 
mez. 

Sovyetler birliği Polonyanın 
üçte birini a!mıl ve Alrranyanın 
şimdiye kadar kendi hayat· sı>.ha. 
sına dahil esaslı bir parça tcllkki 
ettiii Baltık devletleri üzerinde 
nüfuz tesis etmiştir. 

Finlandiya muhaaamatından 
dolayı Almanya timdllik Sovyet. 
ler birlflinden petrol ve ham mad 
deler ~darlki ümidini kaybetmit
tir. 

Slrkincley Vood Fransa ile ln· 
glltere arasmdaki mesai iştira
kinden baheederek iki memle • 
ketin hiç bir z:ı.man bu .kadar 
sıkı surette merbut olmadıkla· 
rmı ve timdi oldub'U gibi birbi
rine k&r§I bu derece bUyUk bir 
ıtimat beslemediklerini söyle -
mlştlr. 

Bundan sonra hava aahumda 
büyük biritanya tarafından sar. 
fedllen gayreti mevzubahs eden 
hava nazırı sözüne şt>yle devam 
etmi3tır: 

"On binlerce gilz.el ve cesur 
gencin pilot olarak orduya gir
meleri Brltanya imparatorlu -
ğunun ittihadını ve kudretlnl 
~östcren en~ tezahUrlerdmı 
dir. Harp yalnız pilotla.nmızm 
yen.ilmes cesaretini değil, tayya
rclcrimizden pek çoğunun t.cknik 
U&tünlüğilnü de isbat etmiıtir. 
Nazır nazi ~irnamdarlarınm 

Polonyadaki hattı harekeUerini 
takbih etmiı ve biçare Polon. 
vabtar lc;fn Alnum f~li aJtm -
dakl arazide yaşavış şartlarmm 
Sovyet idaresindeki arazide hU· 
kUm süren ~aitten daha beter 
olduğunu söylemiştir. 

iMDAT iSTEYEN BiR 
VAPUR DAHA 

Bu civarda bir junker bombu. Nevyork, ıo (A.A.) - 2.327 
dıma.n tayyaresi bir petrol gemi. tonluk (Sea Rambler) ismindeki 
Bini bombardıman etmft ve mil · lngilia ıilebi Tcrttncu,·e sahiline 
teakiben İngiliz avcı tayyare1e.ri ' 540 millik mesafede imdat ita
le kar1ılaf&rak bu tayyarelcrın retleri vermfıtir. Birkaç vapur 
taJcibl önUnde bulutlar araıınrl:a imdadına gönderilmiştir. 
uıaklafmı9tır. 
lNGtJJZ HAVA NAZIRININ 

BEYANATI 
Londra, ıo (A.A.) - ln.gmz 

Hava Nazırı Kin11ley Wood Bl· 
rUıtol'da bir nutuk BöyleyÔrek 
Fransn. ile BUyUk Brltanyanın 
hUrriyetlerfni mUdafaa lc;lo 
birleştiklerini ve şimdi tek ve 
kun·ctll bir millet olduklarını 
bu samimi ttUhadın Bovyet 
Rusya ile Almanya araınndakl 
roUnat1cbetlerl htı.klm olan hu
zursuzlukla bariz bir tezat tcş
kll cyl~di~fnl eöylemif;tlr. 

B. Vood ezcümle demlı,-
t~ ki: 

- Deniz kun·ctlt>rlmlzl kulw 
lanmam1z ve iktisadi Blltı.hlara 
baş vurmam17. neUcealDde blta· 

Univerıitede Sömestr 
tatili başladı 

lstanlnı1 tlnivPn:ite3lnde sö . 
mestr tatilim dUnden itibaren 
baı:ılanmıetır. 

Tatil yirmi '1.'Jı sllrecektlr 
ÖnilmUr.dekl nazart ... s! ~nl\n • 
den itibaren d~ muhtelif talebe 
~olan memleket d3.h;llndc 
totkik seyahatleri yapacaklar -
drr. 

Bu tetkiklerden maada Avnı
oa Unlversltelerin<len nrnhtellf 
taleoo gruplarmm !)ehrim•u gel 
meal beklenmektedir. Profesör -
!er ve dO<"entler de vildyetle~e 
konf e>rar.~ vermek üııere vazife 
almışlardır. 

Bu sosyalist ıazeteai Daladye 1 kat bu beklenen muharebe olma. 
nin fikrini değiştirmesini parli. mııtır. ÇUnkU D11a3ye bu.ııu 
mento efkarı umumiyesindeld ~n. 
bavvülUn bir neti~al ota'ra~ tef. 
ıir ediyor ve bunu ~ok yerinde 
b-.ıluyor. 

Oeumre gueteai seferber e. 
dilen mcb·1sların cepheden çağı. 
rılmamı!t olmasını tees_tıne kar. 
tılıyor ve diyor ki : 

önllyerek hiçbir tcıa, eösterme. 
miş ve milli müdala.ıy.ı ait is. 
tizahlann derhal m·.zakeresini 
kabul eylcml~tir. Du ıuretle de 
muarızlarım ~aı.kınlık içinde bı. 

raknırştır. Daladye şayia yanı
larına kat'l bir nihayet vermek 
istiyordu.,. 

Auhe gazetesi şu miltaleada 
bulunuyor: 

dahil[ meselelerin mOzakeresfne 
geçmiş ve ruzmımesindcki meaele
leri halleylemiştlr. 

Dost Yunan milleti
nin kaUırşinashğı 
Atina ve Pirede felaket• 
zedelerimiz için genİf 

mikyasta iane 
toplanıyor 

A tina, 10 ( A.A.) - Anadolu 
zelzele f eli.ket.zedeleri namma • 
tertip edilen büyilk iane topla.ntl• 
sma, Atinada, Pirede ve h!lk\lmet 
merkezi valilik hududu dahilin• 
de, bugün erkenden ~lanmı~tır. 
Sokaklar ve meydanlar Tllrk ve 
Yunan bayraklarile sUslenml§Ur. 
Her Ud bayrakla süslenen duvar 
ila.nJarı, yolcuları dost ve mUtte· 
fik Türk felaketzedeleri için ia
ne vermeğc davet etmektedJr. 
En uzak sokak başlarmda bile, 
kadınlar ve genç kızlardan mü
rekkep gruplar verilen la.Deleri 
kabul etmektedirler. Asgari la· 
ne mJktan iki drahmi ve azami. 
si 5 drahmi olarak tesbf t edilmi,
tir. Yolcular masaların &ıllnde 
tabur teşkll ediyorlar ve bu if 
için hazırlanan kağıtlara lılmle· 
rini kaydetmektedirler. Bu kft.· 
ğıtlar cild halinde toplanarak 
hatlra olmak u.te Tilrkl,eye 
gönderllecekUr. • 

Herkes 1aoeırini verdlkteıt 
sonra, TUrk ,.o Yunr.n bayrak
larile süslü bir ko!~ard alıyor w 
bunu ceketine iğneliyor. Beş 
yerine r;o, ıoo drahmi vereu· 
ler çoktur. Bunlar 10 Tef& 20 
kokard birden alıyorlar ve ce
ketlerini baştan bnş& bunlar· 
la donatıyorlar. 

Başvekil Metaksas, bUtUn 
hUkClmet erktı.nı, kordlploma· 
Uk ve diğer bir çok zevat bu 
ianeye lştlrttk etmişler, aldık· 
ları kokardla.rı yakalanna illt
tfrmfşlerdir. 

Sabahın onundan ltibaren, 
erkek, kadın, çocuk, sivil u· 
ker veya rahip, Atına ve Pire 
sokaklarında YO civarda dol .. 
şan herkes ) akasında en u 
bir kokard taşıyordu. MUtead• 
dit kokardları olanlar pet 
çoktu. 

General Did 
Yann akıam Ankara 
Radyosunda Türkçe bir 

konuıma yapacak 
Ankara. 10 (A.A.) - Zelrıele 

f c1Aket7.edelerine yardım içla 
lngilterede kurulmuş olan tıi • 
gilis • TUrk yardım cemiyetinin 
mUmessill olup ah~ zelzele 
mmtaka.smda yaptıJ?l bir eeya· 
hatten avdet «:lmi§ olan S!r Di4 
avın 12 inci pazartesi gllnU sa .. 
at 20 de An.kara radyosunda 
z~:eıe mıntaknsında gördUklerl 
ve oradaki lhtıs:ıslan hP.kkmda 
türl:re olarak bir konu§ma ys • 
nacaktrr. 

Giinlerin Peıinden: 

Sesli mektup 
(Baş tarafı 1 fncide) 

"t'l"1·tPcUr. exelsior'a muhalif olarak gizli 

''Bunlıırın ~ağınl:nuı ve içti • 
mada bulunması çok doğru o. 
turdu. Muharip nealln mebusla • 
rı da böyle bir mUzakerede hL 
zır buJunmağa davet t'dUmelly • 

Biz bu sesli mektup bandial. 
ni Avrupa gazetelerinde olnıda. 
~umuz vakit hiç f8Şmıı.dık. Dün. 
vanan gidiıine göre sesli mektup. 
l:ırdan sonra kimbilir daha nel• 
~örecı:ğiz ve nckr- iıitcccğiz? Her 
· nl~e bir gün gelecek, evimizde 
ı~urduf:umuz halde AYl'Upema 
l ıir tarafmd?tki dostlarımız ile 
ıı;il!ldi n:ısıl telefonla konutaJ>DL 
·rorsak bir ayna içinde kendi ken
li:ıi ırörftn ha.,nlar ga,i nrft kar. 
ııya J:.ir;b"rimizi de v,örebileceflz 
vfl! M"lki bir nda ir.eriaiade halt 

Paris s!vast mahfi1'Pri,,in kıl celseden memnuniyet beyan e. 
naati, kabinedeki bu delt~fklik- diyor. ÇUnkU bu celse bu gazete. 
'•rin nek valf"""a vukua eelece 
~i ntf!l"ke7.irıdedir. nin direkt&rU olan Leon Blumun 
FRANSIZ MATBIJ!\TI. PAR. talebi Uzerlne ve bidayette bu. 
LAMENTONUN GiZLi CEL. na muanz olan Daladyeye rıtğ. 

SELERINI TENKtT EDiYOR l men aktedllmi§tir. ' Daladye bl. 

eli.,, 
Figaro J()yle yazıyor: 

• 

:ıDi konuıır'>tlecefd. 
~~~~~..L..-a......ı. ........ ....-.....,14 • ......._...._ .... __ _..._.,~~~~~~~~~~~~....!..~~~....:.....u..AJ1.A.1L1!2.11Ml!AYI~~--'-

"Öyle tahmin ediliyordu ki, 
Daladye hatta ftima~ meaeleminl 
bile ileri ıilterek gizli cdaen!n 
akdine mani olacaktı. Uıutn mll. 
zakere hakkında bilvüıc bir mey. 
dan muharebesi cer:;Nı edecek 
ve batvekil bu meyda., mW.a. 

Pariı, 10 (A.A.) - Bu r.bah. dayette bu gizli celseye muteriz 
ki bGtUn Fransız gazeteleri pe~ idlyse de, mecllal. lüzumlu car. 
tabii olaralc büyük bqlıklarla dilğil bu celeeyl akdetmekt~ 

..Gizli celse yersizdi. Çünkü 
cetin ırıahrmni)•etlere katlanaca . 
~ımı.ı ve keırkunç tchlikele~l< 
karşılapcağımıı saa• y.ıkla§rycr 
Bir propagandl' mahivetınde ola. 
rak başlıyan bu celse mesut bir 
n~tiee verebillrdL MUı:akereleri 

gizli tutmamak lbımch. DUnya. 
nın en demokrat kürıilsünden 

memlekete hitap etmek lazımdı. 

Memleket &nQnde konuımak icap 
ederdi.., 



• 
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l/~Şeker ha.stahklarına ve d iyabetıere ve zayıflamak isti~ 
' 360 altın madalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik oluııaPt 

• 
: : Tazeliği ve nefaseti ve sanat sahasındaki mevki ini bilhassa Glüten miktarının fazlalığı sebebile bütün piyasada ne kadar ecnebi Gliiteıı fi• 
lIB lalı varsa silip süpürmüştür. Meşhur Fransız ve Yunan marka Glüten mamulatı Türkiyeye gelemez olmuşlar, Hasan Glüten MakaJ"!'::,ıı· 
:~ft r iyesi, Bisküvit, Un vesair bütün müşteriler seve seve kullanmakta ve h er şeye rağmen mutlaka HASAN markasını tercih etınelıo-

~HASAN DEPOSU: Veni adresi Bahçekapı, Beyoğlu tramvay durağı karşısırı 
• ·: ::::Si= ::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1: ·::::::: :: : :. :: : ::: : :: : :: : :: :: : :: : : : :: : :c::: :: : : : :: : : : : : :: : : : : : : : :: :: · · •• :· • •• • •• ·" · : ... ·:::::~ı: :::W-:c: • • ···~· • ... ··ca::: ::: :: • x • •!Jı! • .. • • .... • •• .. • •• • •• •• • • • •• • •• •• ... •:1:1111' llll l&:IC • : ::: .•.. : ::::: :::: ... -··= ::::ı:: :: ::: :: :::: :: :=: :: ::: ::; ::::: :: : :: :: :::: :: :: : :: : : :! : : : : : :: : : : :: : :: : :: : :: : : : : : : :: : :: : : : : : : r.::: :: : : : :: : : : :: : : : :: : ::: :: = . :::::::::.:::::::::: i!i~ı:: • :ffi:: :Ki: if:li ! :: ::r.:ı: ::::::: :: :!~ ! ::::;::: ::: ::: :: !i: :::::::::: i!!!i r.nm • .. 

ılfr~~,., ~~"",~r> ~: ~2 '·"'-?</}fi-;· E~ fi: ~ ~ _ ~ri· ·"~ ~'N~ , ~p-~e • • B· - 5 .v .. /_ ~ '~~· .... (f1!; 
BORSA 

- Ankara l 0-2-940 -- - . . 

Dün yapılan mektep nlaçları --- \: tKLt.H 
1 ~lcrli ı ( lnt;ili7.) ,).2 l 

100 Uolıır (Arıcrlkıt) 130.ID 

Taksim Stadında: 
T aksim lisesi: 1 
Haydarpasa : 1 
Dün Taksim stadında mektep-

ler arnsı futbol müsabakalarına 
devam edildi. Günün ilk oyunu 
Taksim ile Haydarpaşa arasın
da idi. 

.Hakem Tank Özcrenginiİı i
dare ettiği bu maça takımlar 
şu şekilde çıktılar: 

Taksim: Ali - Somi, Kamil • 
l'akup, Sami, Kostmıtiıı - Sami, 
Bıırhan, Ziya Oahit, Orhan. 

100 Fr:\''Jırt l l. ı rıınkı 

100 Llrct ,hul ~ll) 

100 İb\ ic;re l r. ııkı 
J 00 Florlıı ( FclcııH·ııı. ı 

100 Ha) ıruıark (.\imanı 

100 lklı:-.ı ( Ht'l~·il.a) 

ı 00 Oıra hııı l (\ Ullllll) 

100 l ..e\ a c ljulı;ıu) 

1 100 Çel•oslo\ lll' knroııt> 

100 l'c:ıl'ln , hpnn~ıı) 

ıoo lilotl ( l~hlı.lıııı) 

100 Penı;o (~lnc-1u) 

ı • 00 V.} ( Unmı•r) 
ıoo Uin r o·uı;o"llı\\'l 

100 l'<'n (,Jnııon) 

2.!JGi.; 
6.6i;) 

:W.3.>.> 
ım.;J 133 

-
·non :s 
O.!l7 
l.!;87;) 

-
13.23:?.; 

-
23. 12.) 
0.97 

3.01!'!1 

30.9 1 
31.097.) l!aydarpa.Ja: Sabri - Yakup, 

Fadcttin - Se::ai, Orhan, Kemal - ~;~gti~e~-~~!-ll 
l!ayri, lbrahinı. Tarık, Nıırııll - ~~~~~~l;;l:1 
1ah, Sitlcyman. ..l!i 

100 l'l \'l'Ç K uronu 

100 Rnlıle ' ı :, .. ) -

- Esham ve Tahvilat -Taksim ve ll<ıy,·iyc 

l§ıklılar, yine 20 inci dekikada 
sağdan yaptıkları bir hücum -
da Ali vasıtasile 2 inci ve gali
biyet gollerini kazanarak şampi
yonanın kuvvetli takımlarından 
Hayriyeyi yenerek sahadan ay
rıldılar. 

Şeref Stadında: 

Oyuna Haydarpa.şalrlarm hü
cumilc başlandı. Hemen Tak • 
sim kalesine yerleşen Haydar
paşalılar bugün çok gü?.el bir o
yun çıkaran Taksim müdafaası
nı yenemediler. Fakat 6 ıncı da
kikada Hayrinin yakınlardan 
cektiği şütu kalecinin önünün 
kapalı olmasından top Taksim 
ağlarını boyladı. Akabinde açı
'ln Taksimliler. Haydarpaşa sa
hasına yerleştiler. Yavaş vava.5 Mektepliler arasında t er tip 
f'lkat tehlikeli olan hücumlarr edilen futbol müsabakalarına 
imlecinin verinqe müdafaam bo dün de Şeref stadında oldukça 
?.uyor. Nihayet devrenin bitme- kalabalık talebe sevirci kütlesi 
sine 10 dakika kala sol hafın önünde deva medildi. 
crtaladığı: topu Burhan kaleye Boğaziçi - Yüceülkü: 
sokarak takımı berabere getirdi. 2 • 1 
Birinci devre bu netice ile bitti. 
. lkinci de\•re her iki tarafı Günün ilk müsabakasını Bo -
yoruldu. Oyun da nhenksiz ge- ğaziçi ve Yiiceülkü liseleri ha . 
ç;iyor. Bu şekilde her iki tarafın kem Ahmet Ademin idaresinde 
galibiyeti elde etmek için çalış- oynadı. 
tıkları bir anda oyun sürprizli Oyuna Boğaziçinin soldan se
bir şekilde Haydarpaşanm ri bir şekilde yaptığı bir hücum-
Taksimle 1-1 berabere kalma - al ba~landı. 
.sile neticele~di. Bogaziçililer daha ilk dakika-

J&ık • Hayriye: 2 _ 1 larda Yüceülkü kalesini sıkıştl-
'X nyorlardı. 

Günün ikinci maçı da Hayri - Fakat yaptıkları hücumlar 
ye ile Işık arasında oldu. Bu o- hiç bir semere vermiyordu. 
yun da sürprizli bir şekilde so- Buna mukabil Yüce>ülkü ta -
na erdi. kımJ da münferid hücumlar ya-

Oyuna hakem Şazi Tezcan i- par:ık BoKııziçi kalesine tehlike-
·~,,,,...,...-, ... """" ---- r"""l" 

lisesi takımları 

Oyun Kn batnı) lisesinin çok 
~Ü7..el bir hüeurnilc başladı. 

Fakat bu hücum çok gü7,cl 
"Yntvan Darüşşafaka mn müda
faasında kırıldı. Ve Darüşşafn
kalılar da karşılıklı hücuma 
gec;tiler. 

Her iki taraf da karşılıklı hü
cumlar yaparak oyunun zevkini 
arttırıvorlardı. 

:F'akat bütün vapılan hlicum -
lar hiç bir netice vermivordu. 
K:ıbataş hücum hattı topu ay:ık 
lannda fazla tutarak ellerine 
g-eçcn fırsatlardan layikile isti· 
fade edemiyordu. 

Oyun bu ı?ekilde karşılıklı hü· 
cumlar içinde cereyan etti \'e bi· , 
rinci devre sıfır, sıfır berabere 
bitti. 

i K i NCi DEVRE : 
İkinci devre yir.e aynı he.ye· 

can içinde geçti. · 
Ve her iki taraf da bir çok 

savı fırsatlar? kacırıvorlardı 
39 uncu dakikada bariişşafa

ka 5oliçi Knbataş knlecisile 
karşılnştt~ı halde topu dışarı 
atarak muhakkak galibiyet Ea
yısım kaçırdı. 

. Ve ikinci devre de böylece 
yınc :.>a vısız nlarak bitti. 
Kabataş mühacim hattı topu 

ayağında fazla tuttu~undan is
tenen neticevi alamadı 

.. Takımda Fuad, Ah~et çok 
gu?,cJ oynadılar. 

Darüşşafaka takımında ite 
s~ bek çok gü?.el bir oyun çı
kardı. 

llalil N . Erfiiı'! 
----"---

Eshnm , .. Tnhvllı\t ü:t.ı>ı-ine mun-

r ıcaret ve Zah ıre Borsası 
10 2 . 940 

Fl\'ATl .. \ H 

Buğday yumuşak: IS,32, Buğday 
11crt; 5.20, Arpll Anadol dök.: 6,30, 
Mısır sarı . çuv.: f.30, Fasulye çalı: 
li'.10, 17.20, Fasulye barbunye: 
l.'1.10, 15.35, Ketenlohumu: 14.30, 
15, Ceviz lc;I l§len. 62.20, Ceviz na. 
tUrel: 36.20, 1ç !mdık: 37, Tiftik 
cığ'lak: Hi7.20. 
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Dufdny: 401, Arpa 113, Fasul. 
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Y eni Nesri yat: 

Elektrik ·C:ersleri 
YUksck Tahsil talebesi için Maarif 

\"ekilliğinee .hıı.zırlatılıp neşrolunıııu~ 

tur. Eseri Tlirlq;eyc c;eviren!cr Pro!c. 
11öı· Doktor Fahir Yenlçay ile Nusrr.t 
Ktirkçiloğludur. 

• Siyasi Bil ry~ l cr Okulu -
ö · ~' 

Birinci kısım elektro ı<talik, direkt 
ccryanlar, elektro manyetizma, elek. 
trik ölc;Uleri lmh slerlni ihtiva ediyor. 
Ciltli ve 536 sayfalık klt..'lp 3 liradır. 

• • • 
~ır;..ra· liib.'"~~~~\;,~ Galatasaray kar- AKSU - Giresun Halkevinln mec

muası bir fa:ııl:ıdan sonra yl'nltlen ve 
cl:ı.ha J;'Uzel ve zenf;in mllndcı ecat ile 
çıkmaya ba~ladı. Bu .sayıda (.ınt.lık) 

m tarihi, Giresun ııairl Şair Cnn'ın 

1.ılr şlirl ve bir resmi vardır. 

~-ı:.~~~IC'![ll~~,.ı;;..~,.)...;;;i_..,___ ~-
11 ayrıyc ve Işıl; 1narımlaıı bir [1t5riinii.1 

darcsinde her iki taraf §U şekil- yaratıyordu. 
de dizildiler: . 18 inci dakikada Yiiccülkii. 

Işıl:: Sinan - Necmi, Adnan - kalesine inen Bo<Tazicililer ilk 
A_Ytckin, Aclna~, McJımct : Ali, ı;ollerini yaptılar ~·e biraz son
Smarı , Şeref, Nızam, Ta1ısııı. ra. ela birinci devre bir sıfır Bo-

Hay1·iyc: Miicahit - Ahmet, ğaziçin.in galebesile nihayet bul
Uusta/a - Necmi, Faruk, Arif - du. 
ll~ustafa, Gali71, Saim, Kadri, Is- İkinci devreye YüceUlkü da -
met. ha canlı bir şekilde basladı. Ve 

Yukarıda görüldüğü gibi Hay- miitema<livcn soldan :M'urnd va -
riyeliler birinci takım oyuncu - sıt:ısile, Boj?nzici kalesine tehli -
lnrile sahaya çıkmış bulunuyor- keli hücumlar vapıyorlardı. Ve 
lardı. Fakat J.~ık lisesi güzel nitekim hticum1annın miikafa -
b'r oyun tutturarak Hayriye - tmı diı. yaptıkları bir P'Olle cr{jr
lilerin 5 inci .da~ikad:ı- yaptık • düler. Çok ~eçrneden Boğ:ziçi 
hrı ~ole 20 mcı dakıkada mu- takımı da ikinci ve son snyıı::ı -
l·~bcle ediı:ce. vazivE>t berabere nı ~·aparak maçtan 2-1 galip 
br şekle ~ırdı. cıktı 

Bu dakiadan sonra çok kızı - • K.abataş: Darüsıafa-
f":ın ve zevkle cereyan eden maç- · • 
t' takımlar başka sayı yapa mı - ka: O • O 
,.arak devreyi 1-1 berabere bi- Bu stadda günün son ve en 
tircfiler. mühim miisabakasını Rabataşla 

ikinci devre herkes Hayriye - Dnriişşafaka takımlnrı yine ha -
nin galebe~Jnl beklef'ken onla - kem Ahmet Ademin idlll'esirıdc 
rın yorulmasından istifa.de eden oynadı. 

şılaşıyor 
26 Şubat pavırtesi giinil saat 

H,:!O da Beyoğlu Halkevi salo . 
nunda Ankara Siy~si Bilgiicr o· 
k.uıu takımı ile Galatasaray füe. 
~ı voleybol t.a.knr.ları aralarıı·;fa 
bir volevbol maçı yanacaklardır. 

~Iezkfır maç. evvelce Anka • 
raya gitmiş \'e 8iyasi Bilgiler 
okulu tnkımile karı:;ıJaı:;mıı; olan 
Galatasaraylılar İ<'in ikinci ve 
rcvanş mahiyetinde bir karşı . 
Jaşma olduğu için alaka ile bek
lenmektedir. 

----o----
Beyoğlu Halkcvinde 
dün yapılan voleybol 

madarı 
Beyoğlu IT~lkeYinde, dün 

mektepler arasında tertip edilen 
volevbol şampiyonasına devnm 
edildi. 

GUnün ilk karşılaşmasında 
Galatasaray - :\fuallim mektebi 
sahada yer aldılar. 

S. Tun:ı.g buradaki yazısında Evin 
ı;cnç kızına rtıadmazl'l kar~ılığı (ba. 
yıı.nkız) , ı;-cnç o~luna <fa (bayogı.ıı) 

ch'rneyl tıwslyc ediyor. . 
Zayi 

1 II. te,rin 935 de Ankara Gd. Er -
baş hazırlanın okulundan aldığım ~a
JıadPtnamcml kn.ybelUm. Yenisini alıı.. 
cağımdan r..sklı!lnln hllkmU yoktur. 

Ül~nıo abJı t iıı l'I ~. nı. tl11t-
ı:avu -, Ur hç.et Bilr:\ n 
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S.&.111111: r\ .'int U.\ 
lJrr.um l'rşrinılı ı.ı:ıre t>tlerı: 

llı•rık -' lı•ııı·ı "" ' "n ıııı 
1 1.ı~ılılıL! ı \ f'r· \' 11\U \l :ıth:ın~ ı 

Galtasaray takımı. c:ok Ustiin 
ve hiıkim bir oyundan sonra 5 İstanbul San.:ıt mektebi ka· 
:\t uallim mektebini iki sette, zandı. 
J5-0: 1:>-0 yendi. f'çün<'i.i miisabaka Şişli Te -

İkinci müsabaka ~~ınat mek • rakki - Yüceülkii takımları ara· 
tebi ile Ticat'<"t l!~si arasıııdn J nıd.ı yapıldı. Si~li 1\ırnkki r.ı
yapıld ı . l\lüs:ıba.lmyı 15-0; 15- kibiııi H>-8; 15-!J yendi. 

Böln·ckle ı-<lc n hknt• lo t·ha!'.ına k ndnr :rollar<laki JıııS' 
ıul kroplıuııu k ökünden tcmiılcınck i c; lı• 

H J.j f,:'\fOIHıÜ kııll.nnınız . 

rrnııreklerln !:alıl}mak lfod rctint arttırır . Kadın e l'~ 
7.orluklarını, eski vo yeni bclsoğul,duğunu, mesanen 

· tıel ağrrsmı, sık sık idrar bor.mak ve bozar1'~ 11ıı>I 
hallerini giderir. Bol idrar temin eder. ldrarclll r 

mesanede taşların tcşekkUlUnc mAni olU '.ııt 
DİKKAT: JI EJ,~ıonLü idrarınızı tcmir.liycrek J11ll' 

Sıhhat Yek~lctinin ruhsatını hair.dlr. 

HER ECZA!':EDg DUIJU?-;'UR. 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin Aboneman Servisine mUsabaka imUhanlle 

naoaktır. d" 
ı - lmtıhan 22/ 2/ 9(0 reqembe J'UnU aabah saat (JO) /., 

idare merkezinde yapılacaktır. ı;ı:ı ~ 
2 - lmllhana girebilmek için Türk tabiiyetinde oırnal<- J<fof'I 

sil rörmU~ ve ıuıkerllğinl yapmı~ bulunmak. Ya~ı kırktan yu ~ 
lfı.:r.ımdır. ı1 ,.ı 

3 - ücretler barem kanunu hUkUmlerlne göre ve aııg" 'I 
inak Uzcre tesblt edilecektir. .sı1ııılf 

( - lmtıhana girmek latlyenlerln MUdUrlUğe hitaben Y .,r111',; 
ile beraber diplomalarını, ukerlOc vcal~nlarını \'C ha~ka ) <1"' 1 
l3e bcmıtervlsleTinl 19/ 2/940 Çarşamba. gllnU ııaat '17) ye )(il i 

kezinde sicil ve yazı işleri !dlitlne tevdi etmeleri. 

lstanbul P . T T M .. d .. l .. g"ünJetı: . . u ur u t> 
, .• o (1 

Jdare ihtiyacı l1:in 50 a rl<'t ç!:t hurç. yUzer adet bUyUI< ı..tilt~'· 
aJiet kiiçük boy müvezzi çantuı alımı kapalı zart usuıııe ıı ~ 
mu~tur. ıı:ı",ı 

Ek!illmc 19/ 2/lliO l'a7.llrte:ııi .ıuuı.t l:I de B . postahane b 11tı1" 
ı 11 T'. T. T. MUdUrlli~ll odaııında toplanacak mUdUrlilk aııın /ı 
nuncll\ yapılRcrıktır. ııo 'lr"11, 

Muhammen bedeli 6500 Hrıı. , mııva~kat teminat (12 Ur" ,'lr~,-~ 
t .;• ııf'.ı 

teklllerin tipe esn.s mUhUrlU numuneleıile alıma e~a.s Cenn re c" 1 
nnmelcrini görmek ve muvakkat temlnaUarını yatırmak u~e~ııtıilj,
lerlndc mezkCır mUdUrlUk idari k:ı.lem levazım kısmına. e tl't ;/ 
bir. saat evveline kadar kanunun tarifine göre hazırlanınıŞ ~ pı'~ 
Hnc~ı fçln' muteber ticaret odası vesllcur, muvakkat temin!\ rd" ti 
hanka melilubu ,.c teklif mel<tubunu muhtevi olarıı.k yulı" ...,.,ıe 

yıııı .. 
kom!11yon brış~antı~ına No.II mak~uz mukablllncle tevdi c 
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VAK 1 T 
Ce!P KY!tüplhıane•1 si' 

Y:ll:ın n rfırı.çcye ('c'l"lrenl o arlı f 
K:ıclcr ( \'ollerden ) A.;ım Us ,fi 
Olimpiyad oyunları \' ilda o Aş i r ~ 
Kıler:ın' Terra~ ''rarı (Gıılopin·t1 ,.n ) G. V. ;' 
'luı~o,ı:ı,•ya 5cyahat notları A 'ım Us 

Ş:ırk Ek,pre~inde c in a yet (Chrislie'd en) V. G. fi 
Etrii'k \ 'nw' u (Pro~per l\fei rnıe'den) Haydar rt ı fııl, .&t 

- ı · r ı rılt" ,,. Uer Ol!:tnl!'kl'tle birkaç gü n (\fuhleli f muel 1 I' ,~ 
Ahmet Ekrem ~ 

Son kor~:ın <Fon l.Olm e rde'den) Felhl K:ırclet ''!f 

K11rb, hlHı~·eleri ( J\111hek'len) N iya:r.I A hnıel ı.: rt.,s S 
~·Jn Ehli,nliJ') nııılınrl'hı•ll'rl ( Kollin,·ı en) Ahrnt l E 
Fuıl.ıul L:oiıMeri ~ftı'hct Ahbu Ol Ot 


