
~~anı 
ro ar kömür yakan 
..,. ınorkör arıyorlar 

tt •t~ l 2 (A.A. 
~ 'tınck u·· ) - Alman nehirlerinde 

ıı h zrc rv-0 ,,_.. b .. 
• ı.. eycti R •vuı rAor mu aycası ıçın 

":iıı~btri Vr otterdam'a gelmiştir. 
"t de çok ben_ Le Soır gazetesi Alman 
10ıtıo l\Jıxıan enzın yakan romorkörler işle.. 

IQ!lıa.( tkorJcr ~ahhaslarrnın kömürle ça.. 
tadır. lmak ümidinde oldukları. 

Londr:ı, 12 (A.A.) - Taymls gaze
te:ıinln Belgrad muhabiri blrcok Alman 
mühendislerinin Ukrııynada bulun_ 
makta olduklarmr, Odesa, Marlopol 
ve Vorossiskda birtakım istihka.mlar 

Balkan Antantı 
Türkiyeye 

daimi konsey riyasetinin 
devri münasebetile 

G afenko ile Saracoğlu arasında 
telgraflar teati edildi 

Ankara, 12 (A.A.) - Balkan 

Balkan antantının statüsü mu· 
cibince 9 ~ubattan itibaren antan· 
tın daimi konseyi riyasetini almış 
bulunduklarını ekselansınıza bü· 
yük memnuniyet içinde bildir· 
mekle kesbi şeref eylerim. Bu 
münasebetle ekselanslarına, en Hariciye V cltilimi:in Bclgratta 

(Devamı 5 incide) alınmış bir resmi 

"URUS 
"Vakıf,, kupon ları nı 
toplamıya hazırlanınız 
Değerli bir kütüphaneye 

sahip olabileceksiniz · 

--

• 

Türk .. lngiliz yardım 
Komitesi mümessili 

General Did 
Oün gece radyoda 
hitabede bulundu 
A111rora, 12 (Husı~) - Türk 

- 1n$.iliz ynrdmı komitesi mü. 
nessıli General Did Başvekili. 
miz tarafından bu;ün öğle üze. 
ri kabul olunmuştur. Kendisi 

l yarın Londraya hareket ede -
ccktir. 

Jlclsinkiilc bonıbardımnn c<li!cıı bir bina 1ırrnı11or 
· • fro~ı~<?, fi izıciifol 

Did bu gece Ankara radyo _ 
sunda zelzele mmtakasm<la ya.p. 
tığı tetkikler hakkında dikkate 
şayan bir hitabede bulunmuş _ 
tur. 

Did 1913 senesinde mülkivc 
müfettişi olarak AnadolunÜn 
bir çok yerlerini gezdiğini ve 

( n, .. ,H .. of ,t; iıırif.r) 

Çan Kay. Şe~in Çin mil
letine beyannamesi 

"Yalnız kendimiz için değil, Japonyanın bütün milletlere 
şamil olan muazzam ıhtiraslanna karşı çarpışıyoruz .. ,, 

- 1 Çu nklng, 12 (ı\ .,\ .) - Yang 
,~~, şingvey ile Japonlar arasında 

4 ·· ·· f d 30 "kiınunucvvel 1939 da akte
U ncu say amız a dilen anlaşma münasebetile, 

L. \il d 1 d k · General Çankayşek, Çin mille-
nı a a yon a 1 tine \'C dost devletlere hltaben 

neşrettii;i mesajdn huH\satan 
şöyle demektedir: 

resı m,, 
Merhum Ali Haydar 

Emirin güzel bir 
hikayesi 

Ali Haydar Alpagut'u \'akıt o. 
lrnyucuları Ali Haydar Emir 
adıyla daha iyi tanırlar. Deniz. 
clllk tarihimiz lı,:ln en bUylll< 
hizmeti yapan rahmetli, aynı 

zamanda edebiyatımıza hassas 
ve heyecanlı bir kalbin §Ur, hl
ktl.yc §eklinde ı,:ok değerll mah. 
ııullerinido verml.§ bir kalem sahi. 
blydl. 

Deniz Lisesinde bıraktığı aziz 
hatıraya sadakat gösteren ve. 
fall arkadaşları Ali Haydar Al· 
pagut'un kitap hnllne gelmemiş 
eserlerini toplayıp bunları daha 
kolay ve tekrar tekrar okunmnk 
iınkAnını vermek ıstem~lerdl. 

İşte kitaba giren hikl\.yelerden 
birinin adını alarak (Asker dö. 
nerken) unvanlle son gUnlerde 
negredllen kitap bu ktilllyatm 
birincisidir. (Asker dönerken) 
merhumun şiir ·ve hiktıyelerlnden 
bazıJarmı ihtiva ediyor. 

Okuyuculanmızın bu eserden 
edinmeleri, kendilerine yalnız 

gü:ı:cl eser okumak heyecanını 

değil, bir de külliyatın ikmali 
lmktınma yardım etmekten do -
ğacak mo.ne\1 zevki temin ede -
ccktır. 

Kitaptan aldığımız bir hiltA _ 

yeyi dördUncU sayfamızda oku _ 
yncaksınız. 

Yakınlarda, Yangşiugvey ile 
Japonlar arasında, Çin - Japon 
mUnascbatıııın esas noktaları
m cıuzeltınek h ususuncla alc -
tedllcn gizli anlaşmanın esas 
noktalarını dUzeıtnıek husu -
sunc1a aktcdilen gizli anlaşma
ııııı metni, ı;eçen kclnunusani
nin 22 sinde Ilong·Kongda neş 
rcdildl. Komintangdan tarde -
dilen Yatan haini Yangın ak • 
teltiği bu anlaşmanın hiç bir 
hilkmli olmamakla beraber, 
hususi bir mfl.nası vardır. O da, 
Japonyanın verdiği teminat ne 
olursa olsun, ananevt tutubat 
siyasetinin, bir pars dcrisin -
deki lekeler nasıl silinmezse 
öylece değişmediğini, bizzat 
J:ıponyanın ağzından teyit et • 
miş olmasıdır. 

Tanaka muhtırası ve mevzuu 
bahis anlaşmada çok parlak şe. 
kilde meydana çıkan Japonya -
nın hali hazır siyaseti Çinin si
yasi, askeri ve' iklısadi tam bir 
nüfuz altına alınması demek -
tir. Bu nüfuz Çini, ismi hariç oL 
mak üzere her itibarla Japon 
himavcsi altına kovacaktır. Her 
kes açıkça bilmelidir ki, Japon 
militaristleri, iktidar mcvkiin -
de kaldıkları müddetçe, Japon
ya.nm taarruz ve fütuhat siya
seti dcğişmiyeccktir. Fazla ola
rak Çinin znptı ve insan ve mal. 

1 zcme itibarile Japonva tarafın • 
1 dan kendisinde istifade olun -
ması. Hindiçininin, Malezya ya. 
nmadasının, Şarki Hindistanm, 
Hir,:list.'lnrn \'C Jı'ilipin adaları -
nm z.aııtmn . ve 'l'ana.kn. muhlı. 

rasında açıkça izah edildiği U. 
zere pasifik hegemonyasına doğ
ru ilk adımdan başka bir şey de
ğildir. Çin, Japon militaristleri
nin değişmez maksatlarını çok. 
tan an1amıııtır ve kuvvetler ara
sında.ki aşikar farka rağmen 
m~avcmct için silaha sarılmış
tır. İki buçuk senedenberi baş. 
ladığımız barbarca mücadelede, 
hayale gelmez ıztıraplara kat -
!anarak Japonyaya mukavemet 

(Devamı 5 incide) 

Günlerin peşinden : 

Yem borusu 
Medeni dünyanın hiç bir l>üyük 

Jehr inde h tanbulun bugünkü kü. 
çük fırınları artık görülemez; on. 
!arın yerine asri ekmek fabrika. 
lan gcçmiıtir. Bizim belediye
miz de bunu biliyor ; hatta en az 
on, on beş ıene vrı:- ki h tanbulda 
ekmek fabrikalarının kurulmnsı 
İçin tetkiklere baılanmıJ bulunu. 
yor. Fakat her nedense bu tetkik. 
ler on, on be~ senedenberi !ıir tür. 
lü ıona cnncdi ! 

Haniya halk dilinde "Yem bo. 
rusu" diye bir tabir vardn·. İ şte 
belediyemizin ekmek fabrikası i. 
çin şimdiye kadar yaptığı tetkil<. 
ler hep bu yem bonısu hu~udunu 
geçmiyor. CumhUl:'iyct Hüku_ 
meti on, On beş sene içinde mem. 
leketin şal".k ile garp, cenup ile şL 
mal hudutlarını demiryolu şebe. 
keleri ile birleştirdi; birçok yer. 
!erini büyük fabrikalar ile süsle. 
di. Fakat Cumhuriyet Belediyesi, 
her nedense, htaıl'oul içinde bir 
tek olsun asrı ekmek fabr'ka~ı 
yapmak veya yaptırmak ü~erin . 
deki tetl(ikatını bir t üd ü ikmal 
edemedi! 

HASAN KUMÇA YI 



2 - VAKiT 13 ŞUBAT 1940 

üniversite taleh;l 
leri için yenı 
bir kolayhk 

Hüviyet varakaları 
nakil vasıtalarında paso 
yerine kaim olabilecel< 

Jstanbul Üniversitesi talebe 
pasoları haklunda Manrü Vcki:. 
Hğine yeni bir teklifte bulun 
muştur. Bu teklüe göre talebe 
!erin ellerindeki hüviyet vara . 
kalarmm naso verine geçmcs;. 
dir. Maarif Vekilliği teklifi tet. 
kik ederek kabul etmiştir. Nafi-ı 
Vekaleti · nezdinde teşebbüsler 
yapılacaktır. Karamı önümllz 
deki yaz tatbike konması muh. 
temeldir. 

Güzel sanatlar 
_şarası toplanıyor 

Maarif Vekilliği bu hu
susta şimdiden 

hazırlıklara başladı 
Maarif Vekilliği önUmüzdeki 

·.rn.z mevsiminde Ankarada bir 
Gilzel Sanatlar şOrası toplama. 
ya karar vermiş, btı hususta tet.. 
kiklere ve hazırlıklara b3§la _ 
nuştır. Gür.el sanatlar şf1rasma 
memleketimizde buJuıınn bUtün 
sanat mensupları, sanat öğret· 
menleri iştirak edecektir. Gil.zel 
sanatlar şCirasmda görü1'ülecek 
meselelerin ruznamesi alaka _ 
dar Maarif Vekilliği mensupla.. 
n ve gU7.e1 sanatlar bUrosu ta. 
rafından hazırlanmaktadır. şrı. 
rada güz.el sanatlar hakkında 
bilgi ve ihtisas sahibi olanların 
da fikirleri alınarak görüşüle. 
rektir. 

flkokul ba§öğretme~le
Jerinin toplantısı 

Maarif Vek!letinln kararlle 
ifa okul başöğretmenleri, orta 
tedrisat direktörleri her ay tna. 
arif mUdürünUn başkanlığı al. 
tında toplanarak dertlerini ve 
\·ekaletten istedikleri dilekleri 
tesbit ed~klcrdir. nk tedrisat 
baş öğretmenleri ikinci toplan. 
tılarmı bugün yapacaklardır. 
Orta tedrisat direktörleri de cu. 
ma gilnU toplanacaklardır. 

Askere davet 
~nll Askerlik ŞubcslndeA: 
ı - Deni% ımutmdruı 816 na. 334 

dahtı doğumlu ve glmdiye kndar as _ 
kerUk yapmamı~ cezalı \'C cezasız ba
kaya eratla tebdllhava vcsaır sebep. 
lerle olmdlye kadar sovklerf geri kal. 
l1ll?ıl erat askere sevkolunacaklardır. 

2 - Bu eratın toplanma gUnU 19 
§Ubat 940 paznrtesl günUdllr. Bu celp. 
te bedeli nakdJ kabul edilmlyecektir. 
Toplanma gtlnllnde alAkad.ar eratın 
behemehal bulunmalan UAn olunur. 

••• 
BeJ'ottu Yeril Askerlik Şnbeatndeıı: 
l - Ber ne sureue olursa olsun 

muvazzathk hlzmetlnl yapmamış 

316-334 (drJıII) doğumlu deniz erııtJ 
bu de.fa askere sevkedlleccklerdir. 

2 - Bu doğumlu erattan hariç W· 
be ınmtakalarmda buluruı.nlarm bti • 
hnıduklan mahallin ııskerllk §Ubesi
ııe derhal mllracaa.tıa.n. 

3 - .Nakdi bedel kabul edflmJye • 
oektu. 

4 - Şubede toplanma günU 20 §U. 

bat fMO salı günUdUr. 
IS - Sevke tabi eratın namlarına 

aynca davet pualası da tıka.rılmıctır. 
1 - Çağınlan bu eratın tayin edL 

len gtlııde nll!Ua hllvlyct cllzd!Lnlarlle 
birlikte §Ubeye gelmeleri llAn olunur. .... 

Yirmi yıl evvelki Vakıt ·--··-· ---.................................. . 
18 ŞUBAT 1D20 

Ermenilerin tecavüzü 
Taymla gazotcs!ndcn - Toplarla 

mQcehhez bir Ermeni kuvveti Azer. 
beycan hududunu geçerek yirmi dört 
köy yak1Jl1' \'e ahalinin bfr çoğunu 
öldllrmU,tUr. 

> 
~ 
< 
t-

Salı IÇar§nmb.l 
13 Şubat 14 Şubat 

4 Maharrcıııl l'ı luharrc~ 
K3sım '" 1\ ıt•ı tı • ><ı ı 

Vakıtler \J\tlı f-11•111 ,.,, ıı ı, ı 

Güneşin 

do~uşu 
6 39 1 20 6 58 1 17 

Ö~IG 12 28 6 40 12 25 6 4" 
Jklndl 15 20 9 40 15 21 9 40 
~ 17 60 12 00 17 41 12 00 
~ 11 11 1 3% 19 12 1 32 
!mal.k li 19 11 40 :ı 18 l1 3; 

. 

Vilayetlerde çocuk dis 
k~ruluyor 

Piyasa 
Manifaturacılar 

ttalyaya bir heyet 
gönderiyor 

Kahve fiyatı bu gün 
tesbit edilece~ Her beş oin 

lacak, bu 
itkokul talebesine 

hususta büyük bir 
bir d•spanser açı

proje hazırlanıyor Roma.dan ı:elen haberlere 
göre, İtalya.Jı fnbrikatörlerinderı 
bir ımıp memleketimize gelerek 
mUhim miktarda iptldat \'e ham 
mn.dde satın alacaklardır. Yeni 
anl~ma tl?.erine evvelce İtalya.. 
ya bir heyet göndererek fnbri
kalıı.rla uvuşamıyan manifatura 
cılar da yeni bir hcvet gönder. 
me~e karar vermişlerdir. Çiln. 
kil İtalya, anlaşma i!e memleke
timize manifatura vermcği ka.. 
bul etmiştir. 

İlk tahsilde bulunan çocukla. 
rm sıhht vazivetler!ni sıkı bir 
murakabede bulundurmak. nym 
zamanda tedavi etmek üzere 
'ıcr vilayetin muhtelif yerlerin. 
le çocuk djspanscrleri açılacak 
tır. , 

Çocuk dispanserleri için Ma. 
arif Vekilliği büyük bir proje 

Bir 

üsküdarda 
oturanlar 
karga öldürmeğe 

mecbur 
Geçen aylar zarfında Üsküdar 

kaymakamlığı dahilindeki orman. 
larda 6 yabani domuz, 24 tilki, 24 
çakal, 3 kurt, 80 karga öldilrlil
müştilr. Mücadele heyeti Üskil. 
darda oturan herkesi bir karga BL 
dürmeye mecbur etmektedir. Üs. 
küdarın kır taraflannda oturan. 
lar için bu kolayca temin edil. 
mektedir. Bir aile reisi her nU. 
fus başına bir karga öldürüp mü. 
cadele heyetine testim etmekte. 
dir. Ancak nüfusun kesafet pey. 
da ettiği mıntakalara kargahr 
gelmemekte, bu yüzden b-Jralar. 
da oturanlar öldürecek karga bu. 
lamamaktadırlar. Sonra herkesin 
işini gücilnü bırakıp kırlarda knr. 
ga avına çıkması da imkan dahi. 
linde görülmemektedir. Buna ait 
talimatnamenin değiştirilmesi, 
mecburiyetin münhasıran köylere 
ve bahçe sahiplerine İnhisar etti.. 
rilmesi istenmekteciir. 

Usküdar tarafları 
agaçlandırılıyor 

İstanbul ziraat müdürlüğil u~. 
klidar ve Kadıköy semtlerinin a. 
ğaçlandınlmasına başlamıştır • 
Selimiye kışlası, Bağlarbaşı, Kı. 
sıklı, Çamlıca, Haydarpaşa, Eren. 
köy, bostancı civarındaki 00§ sa. 
halara ağaç dikilecektir. Büyük. 
dere fidanlığından şimdiye kadar 
22.946 fidan dağıtılmıştır. 

Dundan başka Trakyadan ge. 
çen İstanbul • Londra yolunun 
da kenarlanna ağaç dikilecektir. 

Almanyada yapılan 
vapurlarımız 

Savaş ve Şalon 
larının İnfaB.lı 

üzere 

vapur
bitmel< 

Almanya.da bulunan heyeti
mizden gelen malfunata göre 
Krup tezgahVırt tarafından in. 
şa edilen vn.purlarnnızdan Do. 
ğu ve F..gemen.'den sonra 5300 
tonluk Savaş ve 3500 tonluk Şa
lon Yapurlarmm da inşaları bit
mek üzeredir. 

Yalnız son günlerde Knıp 
fabrikası tarafından tezgibl~ 
ra verilen bir emirle inşaat çok 
yavaşlatılmıştır. Bunun sebebi 
ödenmesi icap eden taksitlerin 
verilmemiı;ı olmasıdır. Ewelce 
kliring yoluyla ödenen vapur -
larm bedelleri !}imdi Almanya 
ile klirin~ anlamnamız olmama. 
sı yUzUnden ödenememektedir. 
Ancak serbest döviz olarak tedi
ye edilmesi mümkündür ki, bu 
da hususi mUsaadeye tabidir. 
Harp yUzllnden vapurlar 1?etirf. 
lemediğinden hU.kQmet böyle 
bir mlisaade vermcğe JUzum 
g-önnemlştir. Vapurların getl • 
rilmesi icin Almanva ve tn. 
giltere hUkQmctleri nezdinde 
yanılan ~ebbUsler henüz bir 
nl:'tice vermemiştir. 

Yeni deniz hamamları 
açılacak 

BcJeclive yaza. Beşiktaşta 19 
ıncu m,.k•ep önünde ve Eğrlka. 

•uda hi'lk için ucuz duhulive1i iki 
deniz hamamı acac:aktır. Bundan 
~?şlı:n Salacıktaki m:!crani plfijdıı 
da modl'rn tl'sisat vap•hn bı•rrıva 
i;ı d11hulivf' ür.r('ti konaralcttr 

hazırlamaktadır. Vilayette ilk 
tahsilde bulunan her beş bin ço. 
cuk için bir dispanser tesjs edi 
1ecektir. llk olarak fstanbulda 
tesis edilen disnanscrlcre ek ol. 
mak ilzcrc yeni dispanserler açı. 
•acak ve 7!'i bin C'OCıık için on her 
tlispan"'er kurulacaktır. 

Bu dispanserlerde çocuk teda 
\'İsi dikkate alrnacaı?r için vazL 

f e alacak doktorlarm bu işe tam 
manasile ehil olmalarına dik.kat 
ed itecektir. 
Ayrıca A vrupaya ''çocuk ba. 

kımı,. doktoru yetiştirmek ilze. 
re talebe de gönderilecektir. ts. 
tanbul üniversitesinin tıp fakül. 
tesi talebelerine bu dispanserler 
bir sitaj yeri de olacaktıl'. 

·Ege ve Marmarada 
lodos fırtınası 

Alınan ledbiıler 
de hiçbir kaza 

• sageszn-
olmadı 

Ege ve Marma.rada lodos ve 
Kara denizde de kara yel fırtına. 
sı devam etmektOOir. Fırtm:ı 
çok şiddetli olmadığından bUyUk 
vapurlar vollarma devam ede · 
bilmektedir. Yalnız kfiçtik ve. 
sa.it limanlara sığınmışlardır. 

Devlet meteoroloji istasyonu 
dün bütlin limanlara şimal fır
tınasının devam edeceğini bil 
dirmiştir. Frrtına cwelki gece 
birdenbire şiddetlenmiş, fakat 
evvelden alman tedbirlerle ihtL 
yatlı davranıldığından hi~ bir 
kaza olmamıştır. 

Liınmıdaki ~za 
Yalnız dtın cllmannnt?.da bir 

sandalın batmasile neticelenen 
bir deniz kazası olmuştur. İne
bolulu Salih Kırla.-ıt?"Icm idare. 

sindeki 22 tonluk Şile limanına 
alt Kamer motörU Yemiş ile 
meyva hali arasında içinde iki 
kişi bulunan Rıza Taşpmann 
3258 numaralı sandalına çarp -
mış. parçalayarak batırmıştır. 
Sandalda bulunan \'e biri bak. 
kal çırağı olan iki kişi kurtarıl 
mış, motör kaptanı hakkında 
tnhkikata ba.şlanını6tır. 

Serseri bir mayn 
Kandıra limanının eski Kerpe 

mcvkü ile Sarısu arasında. de
nizde bir serseri mayn görill -
milş, 1stanbul mmtaka liman re. 
isllğine telgrafla bildirilmi~ir. 
Maynin imha edilmesi için bu. 
gün bir müfrez.e gönderilecek -
tir. Vapur kaptanlarına malU. 
mat verilmiştir. 

Tırbao vapuru 
tahkikatı 

Komisyon liman reisliğinde çah§maya bqladı 

Vapurun tamiri için 250 
bin lira lazım 

ttalvan fabrikalnn memleke
timize. gazete ka~dı gönderme_ 
c;c karar vermişlerdir. İlk ola.. 
rak 12 \'aı?on S?'awte kfığtdr yo
la C'1k'ar1lrn1~tır. Yanıtnn mfür.a. 
kereler sonunda Çekva ve Ma -
caristandan da 2'azete kni?ldı a.. 
ima.bilmesi tcm'n cd1lmiştir. 

Br~lyadan getirilen kahueler 

Ziraat Banksın tarafından 
Brezilyadan getirilen 15 bin r.u. 
vat kahvenin fivatıarmı tesbit 
işi Ticaret Vekaleti tarafında::ı 
İstanbul mmtaka ticaret müdür
IUğilne bırakılmıştır. Bugün bir 
toplantı vapılıırak bu hususta 
~6rlişillecektlr . 

Dün ihra.ç cdi.ll;n ma11a.r 

Diin 250 bin liralık ihracat 
vapılınıştır. Fransa, lngiltere ve 
bltara..f memleketlere tütlln, fm_ 
dık, balık, fasulye, tiftik ve yu
murta gönderilmiştir. 

Yine dUn Romanvn bandıralı 
Trarısilvanya \'apurile {lehrimL 
ıe mUhim miktarda. karabiber. 
tarçin, pamuk ağı ipliği gelml~-
Ur. • 

11ıt'kdt komtstıbtıu 
,. rt "l • " "' 

thtikdr komisyonu yarm top. 
lanacak ve beş müesseseye ait 
tabkikat evrakını tetkik ede 
cektir. 

Karabük fabrikalan 
umum müdürü 

~hrimizde 

Karabük fabrikalan umum mü. 
dilrG Seyfi Akkoç şehrimize ı?el
mit. dün mıntaka ticaret mildUrtl 
Avni Sakman ile görüşmüştür. 
Umum mildür şehrimi1.de demir 
fabrikatörleri ve ithalatçıları ile 
temaslar yapacaktır . 

. Tırhan ve Sevyar va.purlıırı • ı Vapurun telaıesinden başka am- Karablik fabrikaları mart avı 
nın knrayn. oturmalan hakkın. barlan da baştanbaşa harap ol içinde önce demir imalinde kulla. 
da t.ahkikat yapmak ve deniz- muştur Sarledil - nılan Pik istihsaline başlayacak.. 
yolları vapurlarının umumi vıı- . • ecek paranm tır. Bu istihsalatın kısa bir za.. 
ziyetlerin ~özden g~irmek Ur.e- 25? bın lirayı bulacağı tahmin manda artarak ihraç dahi edilebL 
re Milnakale Vekaletinin emrile edilmektedir. lcceği umuluyor. bir komisvon kwı.ıJmuş, bu ko. ________ ....._ ______ _;: ___ :_ _____ _ 

misyon dün:ien itibaren tstan- v e e t 1 e 
bul mınta.ka liman rcislib.;nde u p u ı· u c re er l 
çalışmağa. baı,lamıştır. Komis _ U 
yon calı~malanna iı:ıtirak et -
mek üzere Ankaradnn, Milna. 
kale başmüfettişi ile ,.ekUlet 
müfettişlerinden Alı Rız:ı, Veka
let fen hevetinden :-.!hcet Cemal 
~lmi§lerdir. Bir kaç ğiindenbc
ri şehrimizde bulunan MUnaka.
le Vekaleti teftiş heyeti reisi 
Cemal de komisyona dahildir . 
Komisyona f"clırimizden de li. 
m.a.n reisliği fen heyeti reisi 
~bri \•e diğer bir kaç fen heyc
tı azalnn iştirak etmektedir -
ler. 

Komisyon ille olarak Tırhan 
vap_uru hakkında tahkikat yap
maga başlamıştır. Evvelce vnka 
yerinde tahkikat yanan heyetin 
raporu kfıfi görülmediği ve kap. 
tanların kabahati bi.ribirlcrlnin 
üı.erine nttığı milşahede edildi -
ğinden şimdiye kadar meydana 
Gıkarılamıva.n ha.kiki suçlunun 
tesbitine calreılacaktır. 
Aynı ?.amanda Tırhan vapuru 

muayene edilecek, tamiratına 
nezaret olunacaktır. Bunlardan 
başka komisyon denizciliğim.i?.e 
ait bir cok islerin bnlli ile de uğ. 
~caktır. Bunlar arasında saç 
levha buhranı vüzündcn yaşları 
eski vapurların tamir edileme
med, kömür naklivatmın bir 
çok müşküllerlc kMfiılaşmaaı 
gibi meseleler de vardır. 

Dieer taraftan öğrendiğimize 
"'Öre havuza nlımm Trrha.n va _ 
1lUru nıu"ve>ne edilmiş.ancak 6.7 
av gibi U7.Ull bir 7.amnnda tamiri 
miiınkiin olduğu anlaşılmıştır. 

Tarife komisyonu yarın 
toplanıyor 

Vapu~ ücreUerlnl tesbit ede-1 dır. BilhaMa Köprü ile Adalar, 
~k tarüe komisyonunun yarın Kadıköy, Ilayda.rpaşa arasın • 
ögle?en sonra İstanbul mmta. dakl ücretlerde tenzilat yapıl _ 
ka liman reisliğinde ilk toplan· ması muhtemel görülmektedir. 
tısını yapması kararlaşml§tır. 

Komisyon, belediye, ticaret oda- E hah . . b . 
sı, ticaret mUdürlU~ liman re- ge çeaını eledıye 
isliği ve alakadar ~Uesseseler alacak 
milmessillerinden mürekkep ola
caktır. Komisyon mesaisini bir 
hafta içinde bitirecek, hazırla -
yacait raporu tasdik edilmek n... 
r.ere Münakale Vekaletine gön. 
derecekUr. 

Denizyollarmm ,.e liman iş
letmesinin tarifeler! yenl teşki
lat kanunu dolayısile Vekalet 
taraf mdan bazırlanacağmdan 
komisyon yalnız Şirketi Hayri.. 
ye ve Haliç vaourlarile Umanda 
işleyen motörlerln ta.rif elerini 
tesbft edecektir. Liman reisliği 
komisyon<laki mUza.kerelere esas 
olmak üzere kendi noktai naza.. 
rmı hazırlnmı'itır. Bunda bil
hassa Şirketi Hayriye tarife -
!erinde değişiklikler yapılması 
ileri sfirUlmektcdir. 

Diğer taraftan MUnakalc Ve. 
kaleti lstanbul limanında işle. 
Yen vapurlann ücretlerini in
dirmek tçin t.etkikle.r yapma.kt.a-

Cihangirde Ege bahçesi satıh. 
ğa çıkanlmı§tır. Bu semtte otu. 
ranlar diln belediyeye bir m.azba. 
ta ile mUracaat ederek burasının 
apartımanla kapablmaması için 
belediyenin bahçeyi lstimlik ede
rek .. Kırdar" bah~sl Unvanı al. 
tında ıUzcl bir bahçe haline geti.. 
rilmesini isterniılerdir. Bu husua.. 
ta tetkiklere ba~lanmıftır. 

Bekar odalan çok pia 
Sıhat mlldilrlilğll tarafından yapı. 
lan tcf tiıler netlcesinde han, bcldr 
odaları çok pis ve bitli bulunmuş. 
bunlar temiılenmi~tir. Bundan 
başka ilk've orta mektep talebcle. 
ri de mekteplerde aıkı muayene.. 
den geçirilmekte, uzun saçlar ke. 
silmektedir.. Talebelerden bitli 
görünenlerin adresleri tesbit olu. 
narak ailesinin banndı2ı yer de 
temialenmcktedi r. 

1 
~' ..... ~IMıııfolo_,.--

1 stan bu I NeY 
tan temiz olO 
Yazan:Hi~ 
E vet, bu bir ~_J 

rikadan heıtiil 8'li! 
arkadaşımız N~et ~~ 
konufUyorduk. Js~JI 
zaır.n,.larda Ncvyo~ 
aıiz bir bale g~i' 
aöylodi. Bilhassa .~fıİ' 
mızf_ Her gün tıt" 
.li O - .. - · -Alrtl 

ıı nıp ısupuru.uı--

hcpimiz farkediy~ 
Kirli sokaklar ~'";"'..1'ı 

mizce kirlcttiklerıJISIP"....,. 
helewye yapacağını fıİ' 
b~ biz de bu ga )._-eti 

ediyor muyaz7 l!JI: 
Bunun imtih.cnı ~ 

de, lüzumıuz bir ~ 
~unduğunu farz idi' ' 
yere atmak üzereY " 
merhamet h.uıl 01111 
aela "Şu temiz &Ok8~ 
parçumı abp kirle 
den yazıkbr'' diyor 

Bundan iki vaziftl 
aokaklıırm temi:ıliğİP' 11111 

diğL. Diieri, sizin deti1" 
ğe riayet etmek ıı.~ ,ı 
diP.iniz çahsi mecleOI~ 

Bu medeniyet ~ 
çe tekemmül eclerek ~ 
biat haline gimıesiıt! 
delim. Cebdb1e tebti" 
~e BiR VAZiFE O 
lıarken, biz de onuıı 
lerini BiLHASSA~ 
MEKTEN SAKINA fi!.' 
re eda bir ıey atanJSJi11" 
tıUJdaı haline gelme 

Fakat yerlere atıP'~ 
ye atalım? •• Çöp ~ .. a 
petleri her yerde mua:· 
v:r mı? Lüzumııu biti9' 
çasını yero atmanuık 
de ne kadar müJdet 

riz?_ -
lıtaıd>ul, Nevyorlı. • 

kılmak suretiyle, 
modeniyetinin bir J, 
üstün çıkl)'Or done ~ 

Fakat temizliğin~ 
1 erle teminine yara1 ıiiJ? 
~knnmd:ın - üstün 
na bıraknlım - a~::ıitJ 
nn razıyc. 

• • • 
Eski §ürlerin 
yeni manaları 

B ir zamanl!ır dof~ F ebimin pyel ~~ 
u•lupb yapılmıı ~ .1 
zaman tııir!erimi:Wı ~ 
rmı tasvir ederdi. .. 

0
"',I 

tiirlcrin yeni med111 

vcrmiıti. Nedimin: 

Atc§lik eder ıana bd 

S.vil eııı 1 Dl • 

kontrol et 
Belediyece vcrH~ş 

rtne bUtUD knyIJlB ıtl 
takaları dahilinde Jı 
murlar vasrtasUe 
kontroller ynptr~_ı::ıı.,t 
lakArlnr ve bak ~ ıı 
zuk elemek cıkartı 
rım cezasına çıır~ıı 

Dclcdlyo, diğer ~ 
knl ve tnblnld'ı.rl11 1 memesi meseıcslıı 

ılf' mektcdlr. Fırınc e 
n111ya kbıı.r 13rJflP.C 
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edebiyatçılar 
islilJoriar 

Ycaan: SUAT DERVIS 
Harbin keakiııleştirdiği sosyal 
tezatların teairile, aoıyal ve eko. 
nomik müıwıebetlerin geçirmek· 
te olduğu bünyevt aarsıntılan. 
na bağlı olarak garp kültilril
nıiln eaulı bir buhran geçirdiği 
bir devre batıra gelir. Bu devre 
garp münevver gençliğinin boz. 
gun devresidir; garp killtüril • 
nün tef euühe yilztutmuş olan 
emperyalizm ile birlikte sukut 
ve inhilil haline geldiği devre. 
dir. Halbuki aynı senelere tesa
düf ettiği halde bizim milll in. 
kılip devrimizin grafiği bir.de 
yükleliş ve teki.mUIU gösterir. 
Şu halde bizdeki yen.ilik bugün. 
kil garbın zıddına olarak ilerle
mlıtir, ve ancak bu aayede yo. 
lunadevam edebilir. Emperya
limıe kartı milli istiklal ve var. 
lığı müdafaa tabiyeai bizim 
tekimUI ve inkişaf mıız için kuv 
vetli bir ~aranti olabilir. 

Gençlerimimen bazıları cum
huriyet ve inkılap devremizin 
ileri ve mütekimil hususiyetle. 
rini aksettirecek eeerler yarat • 
mak istidat ve kabiliyetlerinde 
olduklarını iddia ediyorlar. Bu 
kabiliyetlerinin meydana. cıkma. 
ıma engel olan 1eyin sanatın ik. 
tıaadi maksatlara alet edilmesi 
olduğunu aöylUyorlar; bundan 
şikayet ediyorlar. Bu iddianın 
hiç §Üpheeiz haklı tarafları var •• 
Fa.kat bu bir nesil meselesi de
ğil, bUtün bir sistem meselesi. 
dir. İktıaadi istihaalin bir çok 
sahalanna girmiş olan devletçi
liğimiz kurtancı elini fikir is. 
tihaali ll&buma da uzattıiı nia. 
bette sanat ; sadece kazanç için 
bir vurta olmaktan kurtulacak
tır. 

Maamafih iyi bir eaer, bugün. 
kil p.rtlar altında da fazla a&• 
bt temin edebileceği için aade.' 
ce kinnı dütUnen tibiler tara. 
fmdan da butırılabilir. Bir eM
rln muvaffak oluıtu dojfrudan 
dofruya eaere bailıdır. MalQm. 
dur ki sanat zevkine sahip VP. 

sanattan anlıyan kütleyi. yine 
anc~ sanat e1eı:lerL~&l'atabi • 
lir, yeterkl ~pc;lerlmiz haldka. 
ten 2'eniş kütlevi ali.kadar ._ 
cek ·kıymette ve kendilerinden 
evvelkilerin yazdıklarından üa -
tiln değerde eeerler verainler. 
Bu Nerleril) nuıl olmuı icap 
ettiiini bundan sonraki vazı • 
mıma göstermeğe c;alıpjız. 

' 

lngiltere parla
mentosunda 

Perıembe günü Hindiı-· 
tan vaziyeti konutulacak 

Loe•ra, 12 (A.A.) - Dahilt 
ve İmparatorluja aid meselelerin 
bu haf ta içinde parlamentoda 
müzakeresi beklenmektedir. Çem· 
berlayn bu balta her zmıankinin 
hilifına olarak, harp hakkmda 
beyanatta bulunmayacaktır. 

Salı ıünü bir milli münakalat 
komiıyonu ihdası hakkında iıçi 

partisinin verdiği takrir ve ~r
ıamba ıünü de tekrar ziraat me· 
seleıi müzakere edilecektir. 

3 - VAKiT 13 ŞUBAT 1940 

~rr•1:r•1:1 ::'0,·T_r• ~.1 · , 1 =;_ ~JJ 'tft1~1~ 
P t ·· L Parisuar gazetesıne gore, Fın harbının mu- ~ 

ro esor uı vaffakıyetaizliği izaleye çalışıyor Yunus Emre ve 

H~l~~.i~~ur Stalin'in riyasetinde iki komis- kelime oyunları 
•- f • Şu, gramerde "kelime'' admı 

hakkındaVbeirrdl~Oft er ana yon fa a ı ı• yete geç 1 yor verdiğimiz sözleri bir araya &'etir. 
diğimiz vakit kolayca bir iıin i. 

Profesör Lui Masignon ikin.ci çinden çıkıyoruz. Lakin bazan da 
konferansı dün saat 16 da Gü. Stalin ile Politbüro Finlandiya 1 üzere ~olhhoz'lar da~a geniş bir kelimelerden çekmediğimiz kal. 
zel Sanatlar Akademisinde ver. harbi muvaffakıyetsizliğinin ya- muhta.rıy~t elde etmıı 0~.a~akla~- mıyor. Çünkü onlar bir sıraya 
miştir. "Sanata verdiği ilham pacağı akisler ile fevkalade ala. dır. Çıftc;ılcr haftanın muhım hır girince zaman zaman ite müfes. 
bakımından Hallacı Mansur" kadar olmaktadırlar. Bu muvaffa. kısmını kendi hususi çalışmaları. ıirlct" karı,ıyor. Erik dalında ü. 
mevzuu etrafında olan bu kon. kıyetsizliiiin dahili p1anlarında n_ a ha. sre~eceklerdir. Ko. lkh_ozla: E h h 

1 ·1 k " d kl h d t d kl züm yiyen Yunuı mre er a • ferans büyük bir alaka ı e ar. kargaşalıklar ve hoınutsuzluklar ıste ı. en. ~yvan an ıs e ı en de en çok zarar gören ve anlatıla. 
§llanmıştır. doğurmasından ve beynelmilel kadar ye_tıştırecekler ve bunları d d A kald • b" 

Profesör, Hallacı Mans~run, sahada mühim reaksiyonlar yap. serbest fıyatlarla satacaklardır. mıyanlar ım ır. z ı yıne ır 
resme, minyatüre, ede~ıya~ masından korkulmaktadır. 2) Fabrikalardaki komünist yu. "kelime'' onu Atık Pa~a yapıve. 
verdiği ilhamı tebarilz ettirmış, Bu hususta bilhassa Almanya. valarının rolü hiçe in-ecektir. İ~- rccekti. 
kendi kitabmd&n projeksiyonla nın gittikçe tazyikini arttırma. tihapların ~erbe~tçe yapılaca~ı Geçenlerde bir fıkramda ela ha.. 
resimler göstermiştir. sından çckinilmektcdir. Kremlin fahri~a komıtel~nne ~aha genıı ıa yaıadığmı belirttiğim Napol. 

Profesörün konferansını Pro. idarecilerine göre Almanyanın salihıyetler ver~lecc~tır.: .. .. yonun bir ıözü ne doinı: ''B~ 
feaör Hilmi Ziya türkçeye çevir. iktısadi ve siyasi sahada yeni mec Bu progra~ ıl.~ ~oylunun su. ta!ettayin yedi sabr yazı venn, 
miştir. buriyetler tahmil etmesi ve Rus- kunet bulacagı umıt ol~nmak.~~ bunu istediğim gibi tefsir ederek 

- yayı tehlikeli bir vaziyete sürük. dır. Sovyet ord~.sunun ?ortte ü~u yetmit kiıi:nin idamına hüküm 

Suma Cephesl.OdO lemesi mümkündür. köylülerden muteşekkıl oldugu vereyim" demiıti. 
Bunlara karşı alınması icabe. için bilhassa bu ~ab~ka tatmin o. 

den tertibatla meşgul olmak üze. lunarak herha~gı hır. kargaşalı- Vaktile b:t:" zat meıhur van. 
Çalıtan tek bir mitral- re .Politbüro iki komisyon teşkil ğın önüne geçılmek ıstenmektc. lardan biri ile iddiaya &'iriımit: 

yözü bir kadın idare etmiştir. Bunların biri Sovyet dir. _ Kürsüde vnız verirken fU'kı 
. ebnİ§ Rusyanın dahili işleri ile, diğeri Dıt Siyaset söyliycbilirsen sana §U kadar aL 

ise beynelmilel sahadaki siyasi Sovyet Rusy~"!':. dış_ siyasetini bn vereceğim •. demiı. 
Fraruıızca Lö Jurnal azetcsi. meseleler ile uğraşacaktır. tetkik etmek ışını uzerıne almış 

nin son gelen nüshasında ~tok. Birinci komisyon Stalinin hu. olan komisyona da şu direktifler Altınla gözleri parlıyan vaız: 
holm muhabirinin şayanı dıkkat susi katibi Malenkov'un riyase. verilmiştir: - Söylerim •• demiş ve söyle. 
bir haberi göze çarpmaktadır. tinde olmak üzere Voroşilof, An- ı) Şimdiki hald~ }'.~kın ~rkta mit de. Kürsüde ıözü ten ve nı. 
Finlandiya üzerine yapılan son drev, Svcrnilc, devlet reisi Kali. ve Aıyadaki her turlu asken ha. ha intikal ettirmiı; bir de makam 
Sovyet taarruzları ağı!. ~.Yi~.t nin ve Güepu şefi Bevia'dan te. rekattan vazgeçmek.. uydurarak: 
verdirilerek püskUrtulmuştu. şe\<kül edecektir. 2) Almanya ile askeri ittifak 
Yüz hücum arabasının yardımi- İkinci komisyon ise Molotofun yapmamak. . • . . . • . 
le Suma Ur.erine yapılan beş t&.- riyasetinde ve Voroşilof, Miko- 3) Berlin ile ıktısadı ı~ bırlıgı. 
arruzda yirmi iki hücum araba. van, muavini İstepanof, Lazar ni mümkün mertebe genışletmek 
sı tahrip olunmuttur. Gaganoviç ve Krüst~v'den iba. ve Almanyanın muhtelif sebepler 

Sumadıı. harp etmekte olan rettir. ile Sovyet Rusyaya. gönde~eccği 
Fin zabitleri §U neticeleri elde Dahili Proıram mütehassıs ve tcknısyenlerın a. 
etmişlerdir. İki komisyon da kat"i projele. dedini asgari hadde indirmek .. 

Sovyet Rusların muvaffakı. rini 1 S ıubat tarihine kadar Po. 4) Sovyet Ruıyanın, ü.c;__~ncü 
yetaizlikle neticelenen taamız • litbüroya bildireceklerdir. Maa. Ran hüklımetinin her çektıgı Y~· 
lan sırasında, müdafaa işile mafih dahilde yapılacak olan ye. re ıtitmek niyetinde olmadıgı 
meşgul olan Fin kıtaları, gayet nilikler hakkında direktifler ve. hakkında ecnebi matbuatında ge. 
mahirane bir şekilde gizlenmiş rilmiıtir. Bu direktiflere göre: niş mikyasta propaganda yap. 
bir mitralyöz yuvaamın ateşi al. l) Zürralara yeni imtiyazlar mak .. - (Pariıuvar) 
tına dilfm.Uşlerdi. Tabii derhal erilecek ve bu meyanda olmak 
bu yuvanın tahribi iline bqvu.. v --------=------------------· 
rulmuı ve topçu ateşi bu mmta- E b d • t • • • t 
~~ d:::= ~:ı,.;~:z· :~ı r aa a ti.J un zayıa ı 
hafiflemiş, ancak aynı noktada 

zamı:ı.n zaman ateş eden bir tek 200 000 k · ı 
=~n=:~.tteı:ı: f 1 Q 
lananm ywati tJfdüfundaıi .Uphe 
edilememi. Erbaa, (Huausi) - Taşova 

Finlandiyalılar derhal 0 mm. (Erbaa, Niksar, Tokat) Hint.er. 
ta.kaya hücum ettiler ve tasviri lindında eşi görülmemiş zelzele 
imkinııız bir facia sahnesi ile felaketi bu mmtakanın nefis tü. 
kartılaetılar.. üstüste yığılmış, tünleri üzerinde mühim tesir ic. 
gömWmemiı, ölüler arasında, ra etmiştir • 
sağ kalmış olan ağır yarlı bir Taşova mmtakasının tütüncü. 
mUlhimin kuvvet buldukça ateg lük merkezi olan Erbaa ve köy. 

,.etmefe çalııtığmı gördüler. !erinde son tesbitlerime nazaran 
İtin en acı tarafı bu mUI&zL. zayiat miktarı mühimdir. Nik. 

min bir kadm olma.sıdır. sar ve Tokat mıntakalarında ki 
zayiat miktan henüz kaU tes~it - ç· l"l • • b• görmüş olmamakla beraber bıl -

mı erm yenı ır hassa Niksar köylerinde mühim 
zaferi tütün zayiatı olduğu tahakkuk 

hisarların derhal geniş mikyas. 
ta ve dolgun bir kaime ile müba.. 
yaaya erişmesi. 

3 - Diğer alıcıların da mü. 
bayaaya iştiraklerinin hükumet_ 
çe temini. 

4 - Bu büyük f eli.ket karşı. 
sında gerek idare ve gerekse di. 
ğer tüccarların her türlU spe. 
külisyondan kaçınmaları ve 
zürraın dllşkünlüğünden istifa. 
deve yeltenmemelerinin temini. 

Yukarıdaki şartlar altında 
Taşova mıntakasında müstahsi. 
lin memnuniyetini artıracak o. 
lan bu tedbirlerin süratle itti. 

- Azap ruhadır. Y okıa tene 
nedir, tene ned:r, tene nedir .• di. 
ye baımıı tarkıyı. Tabii altınları 
da almı,. 

Kelime oyununa yalnız böyle 
ilim ve ıanat aleminde deiil, halk 
anımda da raıtlanmız. Dükki •• 
nmda haliı süt yerine yanda:t 
fazla ıu kantık sütü hani hani 
satan bir Anadolulu dükkancıya 
hazan: 

- Yı\hu senin sütün sulu? de. ' . . dikleri vakit terler tepmır: 

- Allah be-ni kahrettin, banm 
olıun su kudumusa.. denniı .• 

Ve tabii herkeı inanırmıt- Ne. 
den sorra nnlamıtlar ki dükkan. 
cının bir çıraiı var. Adı da Muaa. 
.u ...... -.- llıowa kowa ... doL 
durur. Dükincı mütteril"erfne Mn 
yemin ederek sütüne Musanın su 
doldurduğunu anlabr: 

- Su kodu Muıa.. dermit. 
Y unuı Emreye ıeçmiı olsun .• 

Kelimeden kendini SÜ~ kurtardı. 

NlY AZI AHMET 

hazı ve tatbikine geçilmesi, pi. 
vasanın genişlemesi karşısında. 
malını satacak zürra, malt zıyaa 
uğramış zürraın da sıkmtısmı 
tahfif edeceğinden vakit geçiril. 
memesi lüzumu a.,ikardrr. 

Basri Ahmet lJnaZ Şunıkins, 12 (A.A.) _ Çin etmiştir. Tahminen Niksar da 
in. vvetleri aıkert bir mevki olan zelzele dolayısile 200.000 kilo • 
şar.linı'i tekrar itıtal etmek ıu. dan aşağı olmamak şartile zayi. 
ıetiyle Japonlann ileri hareketini at vardır. Tokat ve köylerindeki 
Kvanısi cenubunda durdurmu1- zayiat Erbaa ve Niksara naza. 

Görüp düşündükçe 
tur. Japon kıtaatı, Şanlingin iş. ran hiç mesabesindedir. 
r•line müncer olan mukabil Çin Taşova mıntakasında deran. 
ta .rruzu eınaaınsa cereyan eden bar henüz başlamamıştır. Ne 
ıiJ<..etli muharebelerde 2000 ölü zaman başhyacağı da belli de. 
vermitlerdir. Japonlar cenubu ğildir. Büyük felaket dolayısile 
ıraabi istikametinde çekilmiıler. köylerde ve kasabada demet ve 

denk ameliyesi de yarıda kal. 
dir. - mışbr. Erbaada bulunan Sam-

Kanada umumi valiıi 
• öldü 

sun vali muavini Bay Orhan 
Güvenç ait olduğu makamlara 
verdiği raoorda bu sene tütün 

Montreal, 12 (A.A.) - Kana· satışlarının heveıık halinde ya. 
da valiiumumtıi Lord Tuidımir pılma.mıın müstahsilin menfaa. 

tine uygun olacağını bildirmiş. 
dün akı•m Montrealde vefat et- tir. TUtün inhisarı kanununda 
mittir. Lord dün öğle üzeri ken· (hevenk halinde tiltiln satıla -
disine kan verildikten sonra u· mu) denildiğine göre mezkur 
çUncü bir ameliyat ıörmüıtü. kanundaki maddenin ya değiş. 
Yeni. umumi vali tayinine kadar tirilmesi veya başkaca tedbirler 

alınması zanıreti vardır. Bu da 

---------------------------------~ 
Yeraltı şehlrlerine doğru ! 
Dün bir kaç arkadaı:;Ia konuşurorduk-, ltlmlzden biri, 

ma.Halardaki açık gazetenin bir yerine padnağmı ko7arak 
yüziinıüzo baktı. Gözlerindeki daveti anlamıştık. Bütün ba
kışlar o noktada toplandı. Hep beraber okuduk: 

\ 'lborg )'Azıyor! 
" \'iborg" n hiç birim.iz bllmlyonız. Sinemada bile görmü.t 

değiliz. J<'akat yanan koca bir şehirle bir insan yüreği yanya
na gelince, o alevler biraz da yürekte duyuluyor. 

Kimse: 
- Niçin yanı7or? Kim yakıyor? 
I>iye sormadı. Artık, ba,·a kundaktılığı, çatın modasıdır. 

Uulutlar, eskiden kunı gürültüler koparır, şimşek panltılarl· 
le göz kamaştırırdı. Yıldırım y&ğmurlanna karşı insan zekA
sı )Jaratöner şemsi7elerl attı n en kara bulutu, bir tehlike 
kaynağı olmaktan çıkardı. l•'akat bugün, bulutların kendile
rin<l.cn de~U, asıl onlann arkasında gizlenen tayyarelerden vali muavinliğini Kanıda baı zamana vabestedir. 

- hlkimi Sir Luman Duf yapacak· Taşova mmtakasınm bugün 

Perıenbe ıünü, Hindiatan va -
riyeti ıörüıülecektir. Hariciye 
milıteprı Hindiıtanda fevkalide 
vaziy,et ilinına aid liyihanın t11· 
vibini iıtiyecektir. HUldimet ta -
rafından ilin olunan fevkalade 
vaziyet 6 aydan fazla sürürıe 

parlimentonun tuvibi zaruridir. 
ı:ıikAyet(lyiz. . 

Tayyare, ilk bakışta insan zeknsının kanatlı bir zaferi 
gibi görünür. Bütün kuşları geride bırakan bir hızla baTap 
yarmak, toprağın inişine, yokuşuna pcn·ano kahkabaJarlle 
gülerek uçmak, gerçekten güzd bir ı;;c)·· Ama ademoğlu, bu
nunla çiçek değil, bomba taşıyor. Ufuktan ufka .kundaklar 
yağdırıyor. Şehirler 7akı1or, çocuk, kadın, lbtl7ar, hasta de· 
nıoclen kırıp geçiri7or. 

L 
L 

lr .. 

Muthl·ş sog""uklar tır. anettiği hususi~etleril karşısın. 
da şu tedbirlerın a ınması ve 

Adı• y k·ı· Afy d derhal tatbike ge<:ilmesi bütün 
Stokholm. 12 (A.A.) - Dün ıye e 1 1 on a meseleleri kökünden halledecek. 

ıece stokholmde derecel hararet Kon7a, 12 (A.A.) - Adliye tir. 
Vekill Fethi Okyar refakatle- 1 - Deranbarın derhal başla. 

ııfırın altında 34 e diltmül}t~ir. rlndeki zevatla birlikte Kon • masının temini. 
168 senedenberi Stokholmde bu yanın görülecek yerlerini gez· 2 _Memleket mahsulUnün zi. 
derece tiddetli bir sofuk kayde • mlşler ve akşam Afyona ha • vaı dolayııile zürraın yoksullu. 
djlmemişti. reket eylemişlerdir. ~u göz önüne alınmak şartile in. 
...;.._~.:.._~~~~~...:.....~~~~--~----

Kısaca: 

Yine 
w ·-·· •• 1 ··-

şu radyo ... 
1 

Radyo derdi hakiki dertlerimizden biridir. yıllık plakları dinletiyor. Acaba müessesenin bir 
Bu itibarla ne kadar yuılsa, mürekkep harcanıp frenle ticaret evinden plik getirmek için mektup 
1rQıt tarfolunaa emek yine mahalline harcan. yazacak mütercimi mi yok, yoksa yerli plakları 
mıı demektir; tl ki radyo evi ıalah edile... htanbuldan satın alacak bir ajanı mı? ... 

Bilhuaa ıu plik meseleline ne dersiniz?... Kulaklarımua yapılan bu fena ve eziyetli 
48.000 aboneli bir radyo müetMHll halka Jark muameleden artık bıktık, uMndık. --... -----.-.--------.-----------..... -·-·------·-----·-.... ----

Bir Türk şairi: 
Şem'I itfa kolay ama ne kadar gUç iş'al'' demişti. 
Son beş sene içinde 7üzlcrce, binlerce yıllık insan emefıi

le yllkselmiş şehirlerin, yüz aklıi'ımn:ı teşkil eden Abidelerin, 
bir kaç saatta alevler, dumanlar altımla tuzla buz olduğunu 
1;()rdil. 

Korkarım, ki bu gidişle yer yüzü birer şehirler mezarlığı 
halini alacak ,.e dünya, "Vels" in anlattığı gibi bir harabe ser-
gisi ola<'ak. · 

Majlno ile Zigtrid ,.o şurada burada yapılım benzerleri, 
ukm KClecejtin dün7asmı 1töst~rcn itrnekler olmasın! •• 

Yoksa barbar ça4'ııulan ocaklarnnızı knrtnrınak için ye· 
· rin •libine Jtlrmektl'n başka c;are bnlamıyıu·ak mıyız? Korkum: 

misalh>r, l(ittlkc;e çol'ahyor. Çin, t~panya, Habeş, l<'in1Andl7a 
bu kurbanlardandrr. Yann, kim temin eder ki bunlara dabn 
,.üzlerce felAket muhiti katılmıyacak ! 
# HAKKI SUKA GEZG•. 



4 - VAKiT 13 ŞUBAT JlMO .-..---------...... _______________ ........................ ----.......... --.... __ .......... .._ .............. .._. _____ , 

IELLlf~iN 1 ~~~-~~~~,-- n_e_ı_e_r_o_ıu_v_o_~I 
-59- Casus Ros nasıl 

:\~~!!~'.~~~~!::: k ur şu na dizildi ? 
1 

bi ~.~~~~~~~:d;~,~~·~;~: 
r,i§lerl fevkalade kuvvetli olun Bu A Isa s l ı memur AL m an la ra ask e r"'ı lcr belirdi. Yine genci elinden çe- rabit rcsrnı clJ11~ ; 
bu kimseler kendilerine tevec • kiyor. Yorulduğunu göstermek "~n değilim. elet'~ 
cüh eden her suale yalnız §3.h. /""' k / z•dz• istemiyordu. En son. körpe cam· içinden koptl~·~cri# 
si muhakemeleri ve enteleklUcl m Q U m Q t V e f m e t e ll SUÇ U ların gölgesinde durdu: ı la şeklinde go ge 
kabiliyetleri sayesinde müsbet 1 - Burası ne iyi, değil mi? - Alyansuııı°'~ 
bir ccvnp ,·erebilirler. -----------------·--------- Fransada vatanrna ihanet eden Diye gülümsiyen kıvırcık kir - Anlaşdın3Z. ç. · 

Alman kadınlarına Sene.de ve casusluk yapan Rcs kurşuna pikli yeşil gözleri Kayanın göz· ranın derinliğiJıl .JJ 
Bu işaret altmda dünyn\'a 1 · d ba l ld '*~-" · • dizilmı'<ı:tir. crm c yı clı. Kaç yı ı: seven Bir zabitle eı; • bil'~ 

ge.lmış olanlar aşk bahsinde u. :ıı ~.. r. 
mumiyctle pek bedbahttırlar. b• k k Hükmlin infazında hazır bulu. genç, tunç yüzlü genç, onu böy. olacağını ona 1' g 
Meyillerini takip etmekten ~· ır te şap a nan bir :Fransız muharriri gör. le görmemişti. Giydiği neydi? bilcre göstcrttle d 
kinir ve muhn.kcmelerinc mUm. 

1 

düklerini şöyle anlatıyor: Toz gibi, duman gibi bir şey, _ Madalfor.'\ııır.' 
caat ederek bu işten yaralı oln. Almnn)•noın moda mağazaları bUyUk bir kf)dcr içindedir· Sabah oluyor .. Saat altı .• Casus körpe teninde hiç bir şey yokmuş eli biraz sağa. ıca 
rak çıkarlar . .Aşk geçer \'C bwı. Icr. Görlng Alman kadınlarına, Fransızları taklid ederek her Ros'un yalnızca elli sekiz dakika. gibi bir ş:ydi. H11._1ı hızlı soJu - 'Bunu söyJer1'~1• 
lardn boa bir ni~manlık bıra • mevsimde modn YO şapka drğiştirmelc H'ı.zım olmndığrnı 1lıtnr 1 lı?: hayatı kaldı. Y~~d~ ~c ufacık hır madalyon, lamış. dört adıı;1 1i~ 
kır. Bunlnra yapıJacrı.k tavsiye etmiştir. ı Saat ilçtcnberi Nansi hapisha. go_gsunun dalgala~~s~.n~. uymuş Ja.nmıştı; ve sal' ~i 
ilk meyillerini kuvvtlc takiP. et. Nazi ı>ropııgnndacıları her meYsiınılC' şapka dcğiştirm"k nesinin kapısı önünde hu:;usi mu. bluz:ınun altında gorunup kay- bir tun!i heykel g_ S 
mek ve mukadderatın kendıleri. gibi bir hafifliğin ancak Frans.ı gibi bir rnemlokctle yapıla- haf aza tertibatı alınmış oldu~u boluyord~. Kaya: yordu. Oya restııl 
ne çizmi§ olduğu yolda yürli • bilocefini, halbuki UçUncU H::ıyş hUkCımctlnin bu hareketi görülüyor. --: Pckı oturalım. . • uzattı: st:P" 
mektir. mUtbiş bir hnta. bir ihanet olarak kabul edeceğini tobaril?- ot. Bu hapishanede iki idam mah. ı' Dıycrck kuru çam ığnelcrın • _ Bakınız da ıı 

Bu gibi kimseler her türlü iç. tlrmektcdirler. lştc bu s<.>beple bundnn sonra Alman ka.dmları kumu :var.. den yaptığı tahta mendilini yay- Genç abldı: le~~ 
timal mesele ile seve seve u&'Ttl- sc> ncdc aucak bir şap im g-iyecekler Ye şnpkalnrı kullanılmı.r:ı ı . . . . . 1 eh ve gözleri oturan kızın madal- }atılmaz bir se 
şırlar. Bunlar umumiyetle ban.. C':ıl• kndnr dtormo olursa başları açıl' gcı:cccklcrclir. Bın Lobstayn .. Dıgerı Ros. yonlu göğsüne kaydı. Baktı, bak- ·· led .. 
:alarma. hizmet etmek nrzusile Roı Kimdir? tı; aklı fikri bu bakıştan Oyanın so:_ ~- • ..·5' 
hukuk tahsil ederler. Tahsile Damın üzerine lokanta yapacaknncı. . Lobstayn'in cezası müebbet kudretli varlığına aktı. ~arardı. B ıızıo :.."'ıı gog 

x M dal d cd. •· b' a~ı y .... ~ karşı büyilk bir arzu besledik • höpse çevrildi .. Reisicumhur hük- • a yon a seçem ıgı ır re - .. il 1'' 
~eri için bir çok Ya.kitlerini dn.. Geçenlerde Nlste Dllrnnt <'nduesin birdenbire ha'"adnrı mün infazına bir gün kala Lobs- ıım vardı. genç kmn :rüJ 
nıa. mcşkiik, muğlak mcvzu1a • tuğltllor. klronıitler, kire~ler yn~ma~n lı:ı.şlamtş ve merakın tarni affetti.. - Siz de oturunuz. nnda kaybotdtı· 
rm tetkildlc geçirirler. hnvnya haşlarını Jrnldmınlar hlr evin d:ımı tızcırlnde C'li kaz· -Rosa gelince: Ros vatanına 1_ ~ Bi_r dakika. .. 

Bu işaret altında doğan ldm. malı bir ndıınıın fc\·kaltıdc tehlikeli vnzlyctlcrc girerek baca. hanct etti.. Alsasöa memleketin Şımdı kumral ba~ına taç ormek 
ıeler fevkaindc mükemmel dok. yı yıkmnktn olduğunu ~Urml\5lerdlr. dahili nizamını bozmağa teşeb. i~in kır çi~_Cklcri arıyordu. Kim· 
'or, bfikim, kanun adamı ve bil. Znbıta işe mUdııhnle edince dnmrn Uı~rlnde o e,·cle ot11ran büı etti .. Almanyaya vermiş oL di? En dcnn _ele?1}e hatırasından 
hn.s.s:ı profesör olurlar. Bunlar ve l>lrcicn bire cıldırmış olnn işrıiı eski tıir otel ,;aı"Sonu oldu- duğu askeri malumat ile vatanr. sordu. Tacı gıydınp oturdu. 
maddi avantajlar arayan kim • ğunu öğrenmişlerdir. nın cm."liyetinc suikast yaptT. Hiç - Ya:ın o:aıaı;:ı~ ~~aca~sınız. 
c;clcr değildirler. Nııtııll Posu tsmincloki hu işsiz gnrf:on ne ile f;l'Clncccsl- bir sebep onu!'l eczasını tahfif e- Uludagın aıslerını g0$tenyor -

SIHHAT nf dUşUnUrken dnmm tızcrindc hlr lokıınta lrnrına~a karar demez: .. Bunun için ccrası tasdik du. O da oraya toplananlardan 
bcrmlş Ye mustakbcl Jokanta~nna "Asma <'cnnct" ismini Yer· olundu. biriydi; Sevginin ve güzelliğin 

. Bu lşaret altında dünyaya dikten sonrn. kaznınyı kapınca. fnnliy'1te bnşl:ımtş. Altmış bir yaşında olan Ros tanrısı J~ibiy~i. • .• . • • 
~elmiş olan kimseler bedenf mu AkU muvazenesi bozuk olduğu nnlnşıl:ın F'ogu hnstaııeyn oldukça mühim mevkiler işgal et- - S~z _venrsenız gonüllenmız 
Jmvemetsizlik, sürmenaj. fikri ıınl<lohınrnuş. miş idi.. Aşağı Ren mıntakası 'u.. ol&u~ bır}ıkte kalır. . 
:Yorgunluk ve melankoliden muz X eni tahlisiye yelekleri mumi heyeti t"cis vekili idi. Vata. '?0ılerı doldu._ ?\~.a~~ron~ı 
tariptirler. Bunlar yalnız yaea... nına ihanet etmek suçundan gc. r:s~, Oya.·un bır ~on.~şuyle go-
nıak korkusu altında ezilirler. İngiltere .deniz nakliyatı nezareti ticnrct gemileri mUrct- çen te§rinicvvcl ayında idama runup kay~old~. Gö.~s~e bakı -
· Ma:ııı.t kalabileookleri hasta... tebntma. yeni tahlisiye yelekleri tevzi etmiştir. Bu yelekler mahkum olmu§tU. Şimdi de c:e. yor demcsın dıye sureklı _baka • 
bklar kansızlık, arka. ve böbrek hnmllJcrinl hiç lıir hareketlerinde rnhntsız etmemektedirler. zıısını çekme zamanı cclmişti. mıyordu. Babası olamaz diyordu, 
ağrılarıdır. Dunlnr kapok ile işlenmiş pamuk yeleklerdfr. A.itırlı~:ları aakaUı değilmiş: kardqi olamaz 

Mevzu kadın olduğu takdirde 400 gram gelmekte Yt:: en bU~·Uk soğuklnrcln. bile sıcak tut- Son Saat i diye dil§ünüyordu; gözlüğü yok-
iç ha.stalıklanndan mu.ztarip o. nıtıktndırlnr. . İki haydudun mahpus bulun. mıry. 
tur ve umumiyetle mühim amc. Bu yelckleı·in terrUhcsine ktuıurıucn·eı 193!\ tarihlotle duklan hücreye girildiği zaman - Söz: m ü istiyorsunuz? 
liyntln.r geçirirler.. başlanmış Ye bu yeleği hamil kimselerin elbh;eleri Uzerlndo R os uyuyordu. Eceliyle ölüp öl- - Biliyorsunuz.. • . 

SON Söz olduğu h a l d e btışln.rınm omu:tlnrınm '" kollarının suyn. bnt. memiş olduğunun nnta1rıma_sı isin --:. ~!'uttum;_ne. ıçındı ~? 
madr~ı görUlmtıştllr. uyandırılması şarttı. Yuıunde se~cın açtzgı gül .. 

Elde1d çizgilerin tetkiki ve el 1.lu yClPğe lııığlnrımış olan dokuz kilo nğırlığmılnki demir ölmek şöyle dursun, bilakis 

1 

ıer ~e kadar guıcldl.. Kayan~n 
l'lkillerino göre karakter ibul • ~ubuklnr da suya gömUlmemişlerdir. Ros gayet sıhhatli idi. Son saa. k~lbı dud.~ktanna. gel~_ı ••. am.~ h_~ç 

mak üzerindeki tetldkimiz bu Halen tnglltercdo on be} rııbrlkn bu yeleklerden imal ot- tinin geldiğini öğrendiği vakit hır .ş.ey .sorl~.e~ı : .. Go~u go~su-
ba.hisle sona cnniş bulunuyor. nıektedfr. hiç ~ir. heyewcan göstermedi. Kalk. ":. ıl:!mı~~· ~uç~ük ~ı; r~sı~ -

Şiroloji ilmine merak saran. Du yelek bUtUıı denizcilerin bekledlltlerl l<.lcnl tahlis rn- tı, gıyınmege başladı. Bu sırada dı, kımdı. dıye gozlcnru goğs.un· 
Jn.ra yapılacak bn.zr ufak ta.vsi. sıt:asıdır. hapishane kamyoneti ile diğer iki de u.n:ıttu. Kızaran kız eliyle 
ye1er vardır. Zigfrid hattı için yüz bin gül otomobil kapıya gelmişti. Birincı kalbını tuttu. ~a.şla_~ "~atıkt.:. Bu 

Bu ilim üzerinde ileri hamle. otomobilde hükumet komiseri ve da onlardan, surü suru arkasında 
ıcr yapabilmek için iki eli bir. l.ondrndan bildirildiğine göre, Holnndanın meşhur fir- istintak hakimi vardL Diğer oto. g~zcn .~~pixonlardan biri mi? 
den dikkatle tetkik etmeli ve bU malnrından biri Alman umumi knrnrglthındnn rrır. hin sili mobilde crklinıharbiyeye mensup dıy~ duşundu. Öyleyse ne yuık· 
Ubı hatlar, şekiller. tepeler tet. slpıırlş ntmış .. Bn slll fid:ınlnrı Zisrrld hnttı hoyuncn. dlkflo. zabitan yer almıştı. t~. İnce oyldan canlı rctıklcr ıcç-
kik olunup notlar alındıktan son ceklcrmiş. Bir kapı açıldı bir ışık yandı. tı, Oya bu aşk ve heyecan alayın-
ra hüküm vermelidir. Gelişi gil. Jht haberi veren Deyli Tf'legrnf ı;ntPtcsinln Aınstcrdam Uzaktan çanlar ç~lıyor<lu. dan bilenen YC§il okla~ı ~ya.. 
r.el hükümler vennclc doğru de. muhnhlrl gUllcrin fa7.ln <likcııll olup olmı)·acaklnrını illi.ve et- Ros hapishane arabasına yer. f!ın ruhuna .. ~Pl!yıp d~dı ki: 
ğildir. mlror. leştirilmişti bite. . - ~r.1 sozumu bcklıyordunuz; 
Unutmamalıdır ki bir tek hat Hapishanenin kapıları yeniden dınleymız.... . 

değil, ellerin blltün hatlan hem R A O V O açıldı .. Hapishane kamyonu yola . Hayır dıyecektı: ~ya, e!et 
8.lıenk olnrak bir mana ifade e. 13 .. 2 .. 940 Salı koyuldu. Arkasında da üç otomo. dıyecck sandı ve sert clıyle ag • 
derler. bil; bunların da etrafı motosiklet. zını kapattı. . 

Eli tetkik etmek için en ınn. 12,30 Program, Ye memleket aut bl;ro, nukut bors:uır (!lyat), 22,85 1i zabıta vasıtasiyle muhafaza o. . - Durunuz dedı; daha önce 
sait ışık, gündüz ışığıdır. Gece. 8yıuı, l!?,~O Ajans ve ınctcoroloji Cuband (l'l.) :3,2."i • 23,30 Yannkl lunmuştu. bır şey va:. .. W• • • • 

leri el tetkik etmek doğru ol ~ h4berlerl, 12.50 TUrk nıuz1tt1: Kan,.'lllt program ve kapnnı~. Bu ölüm kafilesi kasabadan çı. . T~ç .. yuzuniln degışık ıf~d::ıı 
maz, çüıikü kan cevelanı da.ha program, ç.aıanıar: ce ... ıl t Çağla. ktp kırlara doğru açılıyor.. ile soyluyordu: fırtınalı . gokün 
!mkazl~~zd· bütUn hntlan görmek l"ahri Kopuz, lzze~tln öktc, H~an Tiyatro ve SineD'M'lar S~t tam 6.40 .. Sabah olmuş. k~b~rtd~sı vurmuş yalçın bır tepe 
ı .u~ı ır. tur. gı ıy ı. • . 

ıki 1 te ik a.radak. OUr, Hamdl Tokay, :t;UhtU Bardakog. O k d ? 
c tk olununca t • f ,Htr. 'TtT A rnoc;;t· Gökte gri, ma'i bulutlar_ Yer. - . ım ı~. _ . 

!arklar da kaydolunmalıclır. ıu. Okuyanlar: Tnb.sln Karak~· Sa • • ij de çimenler üzerinde kar ve çiy Sanki ayın onunden hır bulut 
Mevzuda rastladığınız hata ve rtye Tokay. 13.:0 - H MUzik: .Xqelı Drnm kısmı : taneleri.. . kalktı; Btrrı kcşf~?ilen bir sevgili 
noksnnlan bUtfin çıplaklığilc mUzlk (Pl.), ıs Proı;rn:lı ve ıncmıe. Ak,şam 9,30 da Bütün kasaba bembeyaz .. Kafi. tavrı _aım.~ş!~· _ M udafaaya karar 
söylcmemeğe dikkat edin .. U - ket mınt a,yıı.n, ıs.:s l4.tlzlk oda mtl21. o K .\ D ı x le bir müddet ileriledikten sonrn \•ermış gorunuyordu. 
nutmaym ki ''CZUunuz esasen ti (Pl.), 18,40 KonUfma (Çllb;intn duruyor .. Mot 06ik1ctli muhafızlar - Ne hakl~_sordunuz? _ 
zayıf bir kimsedir, bu milşahe. saati), 16,G:i Serbest ıaııt, ıo,ıo lılem. IL\LK OPERETJ etrafta dolaşryorlar. Burası kenar _.-.Hak degıl, merak. Şu~c-
deniz onda menfi tesirler yapa. leket 8allt ayarı, nj3ııs ve meteorolo. llu a.kıııı.m S> da lan küçük tepelerle çevrili geniş :.ız .n~~Ianmcaya kad.a~ h~.:, ı~ -
bilir. jl hnbcrlerl, ın,:ıo :rtırk ı.ru:iğl: HL ı A M K bir arazi tedığinız adamın rcsmını gogsu -

Elleri esaslı bir tetkikten ge.. cı Faik DeJllıı bntıra.smı tnzl:.: için ı; cuma ·~le~ ~e~- On iki .. kişi silahlan hazır va. nüre tak~bilirsiniz. .. .. .. 
çirmck için en iyi çare ise elle. merhumun ucrlerlndc..'l mürekkep udcbaşı 'l\tran u. ziyettc mahkrımu bekliyorlar. .. K!ya Ia~at ba;ta son aozu~~ 
rin izini balmumu veya mürek. program. Ankara ~dyosu küme ses yntnmı Zom Dalmas. Ros otomobilden indiriliyor.. z:~.ı ~ylemeg_e gchrkcn onu gog-
k<'plc alm:ı.ktır. \'c saz hcyeU.. ldnre eden: Mesut Ce. ın mllııa.merc Gözleri bağlanmış .• Direğe doğru sunu.zde ~e:ırn:ı:k .~ezakctle na -

B 1 T T l mıı. 20,15 Konu~ma o(lktUlllt ve hu· ıötürülüvor.. sıl bırle~~.'1:.le~~hr? diye 1>ora -
kuk saaUl, 20.30 Tllrk :ınnslği: Fa~ı ALEMDAR d Sonra ···atcşt" emri verecek o- caktr: Kuçukluk saydı ve yut -

NAKLEDEN: Mu::affcr .Acar heyeti. 21,15 Konser takdiJDi: Halit Stnemasın 8. lan zabit mahkfimiyet kararını o. kundu. Oyanın .~ı:~~rinde yara -
Bedii Yönetken, llllZllt: Radyo Or - kuyor .. Nihayet iki kısa emir bi. maz çocuklar gul~~~y?rdu: 

' Sp or 
Kız mektepleri arasında. 
yapılacak voleybol 

müsabakaları 

KIZ MEKTEPLERi VOLEY· 
BOL UK HEY'ETINDEN: 

14 2·1940 Çnr§l\ml>a günü yapı!a· 

cıık ,"Olcybol maçlan: 
Salın Komiseri: M. Saver. 
Şişli Terakki Lisesi - İst. Kız 

Lisesi. Saat ıs de hli'kcm N. ?,fo· 
ran: Ercnköy Lisesi • Kız Mual· 
Hm Mektebi, saat ı 5,30 da hlikem 
N Mornn; Boğaziçi Lisesi Çam· 
ıca Lisesi, ~at 1"6 da. hakem N. 
~foran. 

kcstT8sl (Ş4'...t: Hasan Ferit Alnar), 1 - Cuus intikamı ribirini takip ediyor: --: Alyansı getırdımz mı? 
22.lti Memleket a.ı:ı.t &}-art. njara ha. _ Nişan al!.. . Dlye sordu. Kıskanan g~~ da-
bcrlert. %.lraat. e.w.m, t.aln1lAt. knm. 2 - Küçük Prenaes _Ateş ı kıkalarca dalgın durdu. Kimbilir 

On iki si
0

İahtan çıkan bir tel< içinden neler kurdu. 

~~lf},· ~ f' rn n ... ıuırn = .kmlrN li n ı1.istl ı•r i ~~=\\ 

~ Buperşem- LALEıte sızı · 
~ be akşamı U bekliyorlar 

GABY MORLA Y Lucıen Baroux 
- ELVIRE POPESCO BETTY STOCKFELD 

Marguerıte Moreno ANDRE LEFOR 
ve ERIC Von STROHEIM'ın 

yar athk lnn 

i DUVARLAR ARKASINDAI 
~ ı-·~ansn ;in~.ma.cıh,"ll1a büyük htı· f)(n'ir hıı.zrrlafü, 1 

Fraru,,r. an•at ına sonsnz b ir :-;f're! lnızanf1ırdı liiE 

• r.r~ı~••ıı•EfılE'- 1.ııımır:mrı!!ı;ıııgiilll!is• 

ses .. Adam oraya yrkrhyor .• Son - :f.18ı~arınıı:dan mı? 
olarak bir el daha ateş olunuyor.. - o'~·.. .. . . 

'Ros kababatlerini ödemiştir. - ogsunuzdckı resını. 
Ceset bir tabuta, tabut hapis. - ~ayır .. , 

hane kamyonuna konul uyor. Bir - E cnç mı. 
borazan sesi askerleri top1nyor.. - Gr; glcnç: 
Hak yerini bulmuştur. Saat tam - Euz.c _ mtl? 
6 58 1 ı1 ·· k ·· · f d.. - 'n guzc · . •••. u .mun ın a2l tam ort "A'- • 
dakika sürdü - ~A mu sevıyorsunuz? 

" - Pek çok: gönllimden taşa • 

VAKUua 
a bon e 

o DU tfillYlt:= 

• 1 ,., .. •, :.. " 

cak kadar, gönlümü yakacak ka· 
di?r ... 

Kaya sinirden titredi. Oya da 
çekinmeden eser bile yoktu: bu· 
kadarı çoktu. Mademki birini 
scvmi~ti. kendisiyle niçin eğlen .. 
mişti? Gönlüne gelen uzak bir 
§eyi denemek istedi: 

- Görebilir miyim? 
Genç kız tatlr bir tebessümle 



a • , • . 
1 

• S -;- VAKiT 13 ŞUBAT l940 

telıde 300 bin Sov-'Donınvonla~ nrnr.jGafenko ıle Saracog~ IUIN G .. et . 1 Eden ı{alna e " . ık~ar ve u-
~~~~ k e rı harp ediyor. !:k:!r:!~'t:aı:~: arasındakı telgraflar y~~~~~~~~o7du 

\ klııııan o, 12 (A. A.) mnlnr neticesinde düşman ge bulundu (Baş tara/t 1 incide) edilmiş olmasını \'C Belgrad top-
~~ le danlığı bütün rl pUsktirtUimUş vo So\·yet ile· Kahire. 12 ( A.A.) - İngiliz harartli t ~briklerimle beraber, va lantııruz esnasında Bal.kan ailesi 
~tlnı,u~erin.l Man rl kıtaau seltlzi lıcton Ye topln nazırı Eden Kahir~yc gclmi~ zifclcrind~ muvaffal:ıyetleri i~in azası arnsmda ka ... ;ılı'.dı bir anla 

"1ı.. •• .ı tahşid et- m Ucchhcz olmak Uzere 16 m U tir. en samimi temennilerimi de ar rış zihniyeti ile teyit edjlmi3 bulu· 
ıı.""lt%ı dnfaa istlhkilnunı işgal etmiş· S·d.vcyş, 12 (.·i.A.) - Avu- zcderim. Aynı zamanda kendile· nan tesanüdün miUetlerimiıo i. 
'ıtı._~tak~nı Ur. trnlya ve Yeni Zeland kıtaat.mm . 
""~ ~k da Sovyet pf. Sovyet hava kuvvetleri istik muvn.sal:ıtı miin..ı.rebetilc domin rme şu kati ka:ıaatimi bildirmek manla kendılerini vermekten fari~ 
'lltıııda 

111 
lan topçunuı: şat ve bombardıman uçuşları yanlar nazırı I~cn. kralm şahsi isterim ki her dakika gayretleri · olma:Jrkları refahı getirmesini hü· 'l Utenıadiyen ta. yailmıştır. bir mektubunu mezkur kıtaa.ta mizi ken:lisine tahsis ederek m:.iş tün kalbimle temenni er:erim. 

,
1 

ceerh. Topçu, blitiln H"!sinld, 12 (A. A.) - Summ tevdi ettikten sonra hükfunet tereken takibttiğim.iz bUyük sulh SARACOGLU 
'kt P esinde durma ve 'I'aipale mıntıılr::ılarında Sovyeı namına söylcdl~i kn:;a bir hita. eserine olan derin bağlılıkları, me Diğer taraftan Balkan antan-
t: e ve So topçu lmvvetlerinin nlCfil bil~n~sa bede demi~tir ki: . . . 

ı....:ııı ku vyet tay- şld c!::+JI olmuştur. B~ton knle!Cl· Kuvvetle tahakkUm etmek sut netıcclerı ~ımdidcn bu derece tı daimi konseyi riyasetini deruh· 
·~~k~~tletinin gerile. pcl: kodf bir ateşe maruz kalmL<ı karşımda mücadele her me.rnle- smc.elcri bulunan Balkan antan tc crliyen hariciye vekilimiz, kon-

'lllltlet!rı ttlar. MUşahfd sa da Fin mukn ·eti • ..... ı ... - ket için co~rı-.fi vaziyeti ne o. tının facliyetine yeni b!r hamle ser azasi E:cn basvekil ve harici. 
~1 e göre Sovyet mışttr. B11nunln beraber Rus tc hırsa olsun hen birdir. Büyük verecektir. Ball:an antantının ha ye na:ın Metaksasa, Yugo3lavya 

ı.. Uııııı ko~~~rdu kurulu çusunun dcşi mfihim t~hrfb" ' Britnnya milletlerinin tam bir_ yırlı faaliyetinin ekselanslarının hariciye nazın Marko\'İ<'e ve Ro-
""l ıc '<lll ynrını .. tır. Sovyctler dört l:t're ·~ cği zaferin garantisi ve yeni bir r 

ile ilah 23 'ubattan yn~ dalgnlannı hücum ettirml~ ii.lcmin teminatıdır. feyizli ic!aresi altında daha ziyad~ manya hariciye nazırı Gafenkoya 
~Uee eJd 88tııa olursa ol- lerdir. Bu hitabeyi Avustralya w~ :nkişaf edeceğinden eminim. da aynca. ayni mealde ~u telgr:ıh 
~- e etıneğe çat~. İlk hctlnrdn bulunnn bir milş~ Yeni Zclfında kıtaatı §iddetle al. GAFENKO çekmiştir: 
11~ hid Fin zaybtının ehemmiyete' aşlamı~tır. EKSELJ.N S BAY GAFENKO Balkan antantı statüsU mucibin 
11 tJ~~ığı Stınuna cep. olduğunu, buna mul:nbll ~ovyct· Hariciye nazın ce antantın uaım1 h.u ... t~ . • ~~..!ll" 
~ kada t:oı_ !erin ıığrr z:ıyfa.ta l!i;rn' r'.rln.rP' Graf Von Spenin BOKREŞ ni deruhte cyleme.'ll ı.ıü.!:lsebcti!c 

etııı.. r ... uı kıta- "Örr.üsttir. Bir tnarruz e .. nasm·· b . ~ı.... "lltler1 ° ~ mu·· rf'r..te ... ~ı B ll tantı st t- il ..,, 'l ,.a harlci'- c na ,_ ı~ l... ·'<lleJcta ınevzUerl bir Fin alayrnın za~·iau 11 ölü v - -" ....... a >an an nın a us mu •• om n, ı zrrı e~sc an:~ 
ıı.~ltıı ~Olduklarını kat.. 14 ynrnh:!nn ibnrettir. Monte\ideo, 12 (A.A.) - "El cibince antantm daimi konseyi Jafenkonun bana göndermek IOt 
,~ 'lıı.ıı tir. Lndo'ia gö!UnUn 11lM<ıli ...... ı.ı .. · .:ms,. gazetc3i, "Graf von Spee .. ve riyasetini üzerime almakta bulun [un~b buluaduğu te'grah b~rveçhi· 

ta tlıahfııı de Ruslar ~ tittojold mmtnk:uw "Tacoma., gemileri rnfüettebatın cluğum anda göndcnncl< IQtfundn ati ekselansl::ı;ına bildirmekle kes. 
~ re ~ erde say- da bJr kere truırruza .. ~ .. ..,ıcıl~ · ~.teli berzahında de muvaffak o'"m~!"'l'"lnrdır. ::lan bir kısmmrn Urugvaydan ay bulundukları çok dostan telgral· bi şe:-ef eylerim. gı<-:e!a..-ıs!an, hu· 

~ttt bııııı illi ~Utnandasm- Ladoge. gö!U nzcrlndP. Rmı 
1
_ :ıldıklarmı bildirmektedir· Urug tan dolayı ekselAn~lanna hnrareı nun arka~ında. kon~yimizin sa'Jık 

~~ Qç ilan .Yedincı Sov. l:ın buzlnr:tn fü:tünde birkaç r. \'aydan ayrılan 11 kisi arasmd~ le te~el:kür e:ierim. Bu münasebet reisine göndcnneğe müsaraat eyle 
~tı.ı elllı~olol'dudan mU- reze geı:tnne3e tc ebbüs f'tr--ıe1.- "Graf von S~e.. zırh'ısının bi· le bana düş:m ilk vazife, ki bunu liğlm cevabı bulacaklardır. 

ı...~· l!ıı 0ı.u bir nıenbadan S" ~e gölün ilstUn'1c>ki ~n~.,,k ı:r 'rn; zabiti, "Tacoma.. vapurunur en bü~:m{ m.!mnuniyet'.c yapma· D~ruhte ettiğim Vf: Bclgrad k:ı 
.:~ c; k rflk adalardn mevzi ıılrnq o' mütehassıs ve elektrikçileri ile ğa müsarcat edivorum, ekselansla -:ırl~n ile direktf'inj a!mıct bulun· 
l~~. 4 olordu 12 Fin'er bu milfrezelcri geri • · .ı ~ .;~~la a~r tank livası, kUrtı:ıUşlerdir. ' ahtelbahirlerin sevk ve idaresi'e al[ nna. riyasctinizin gil; devresi eş· luğum va::;~nin hüsnü ifasınd3 
ı..:1· ~.._,_ lank krtnsmdan ka·'ar s:rvislerin mtitchassı~lan nasmci::ı, en yükselt otorite ve en 'ıer daim o'duğn ~ibi, eksclansl:ı. 
·c, •rr.;a l\Ll YISTA ö0.000 GöNVJ,L{' 'Ulunma!.:.adır. d ı... ~liıl toı>çu kuvvet- Ft'XI.,A.NDlYAI>A feyizli teyakkuz ile y::ıptığımz yOk rmın itimadh ve ostane is birliği 
.~ tı ... de hareket eden Bu gazete, §Öyle yazmaktadır: ;ek idarej~n do'a'-·1 antantın azası ne dayanar:ı:t, Balkan milletlerinin 
,,.:ıcıye HARBEDEOEK "Bu hadise bu adamlann bang .ı 
-v:ı.00o edibnişUr. Bu 1 vletlerin ddn rninnetta • w. ""ı c;aadeti ve imanla aızu ettikleri 

~ k Lond1a, 12 (A.A.) _ Yo:"". - -. şlerde kullanrlma'an ihtima'I bu i~I v tnk · bildirm~l tir. Balkan mıntzkası. sulh irinde inld ~.,f!arı hakkında!( 
oı .. _ e n- p • Ed k !ı.mdugwnınu gö· termektedir. /\imar ~ :;-~k ta c_.t ve ' • S M~- • gazete!e:in; nın sulı.1 "e sükClnu hakkmdak· en h:-rare~\' ten~ni\~rde bulunu 

· hmin e- ı _, yanın tahtelbahir mütehas,.ısları· ' - ·• · r aı. as ceu muharririnin • 'ldird i~ine mü;tcrcl~ cmclim;zin önCmüzdek· nım. 
~ "'<ili "'- göre nihayet mav133 kadar 5J oo •:ı ihtiyacı vardır. Brezilyadan 1 · .c- •• ~R "CO,..LU '~rl! ~lCl.bfUlerde ilave .ı ;ene içinde her noktadan tatmin ;, ... a u 
lı~ kttalnnnın a- gönüllü Fin kıta!arilc birlil. t 11lyaya tayayre ile geçmek. orada"' --------------------------
~~ barbedecclrtir. -l:ı Almanyaya gitm:!k kolaydır ... 

'trı~ Ilı~~!~::; Muharrire göre müttefikleıiı 1.nkar~d9.kı• ı·n.,nı'lı'z tl'caret ~~~~ rnıntaka!lınm Fin ftndiraya müdahalesi Alman Aln1an mlibend is- R . (' o 11 H 

~~~~~a:ırme!~: ::p~~:~;;t~~{~~rlii~~ilak~ra:~1 leri , atun1cla heyetl0 f ı"n·ı·n temasları 
olacaktır. Bu takdirde ba~ııca h::ı U 

t"'1 Qı 
~~, .. e1~ı UerJemelerle rekat sahası §imale intikal etmi~ (Baş tarafı ı incide) 
~- .. er, bulunacaktır· ınr BakQ • Kle. va OJosa Lvov de 
-(lf " mll'}·o ı~ nı tumayc f.:tıncl 1çın ~ 

~ •tnu MACAR GöNOLLOLERl cdllı:ılktecıır. 'llrlnd bat. FinlADdJyı. 
~ ti~ ( Ct Roucn, 12 ( A.A.) _ 150 Ma ccpbcslnc ha ı- mııızemcsı götıdcru 
t~ k 1 ~-) - Finlan. car göniillüsü tam tcchi::atla .Fra:ı mcslne, l'tlcclsl de Aımıınynya pet.ro 
~bt mangaııcz ve balur g6nderilmcı:!nc 

s ~Ilı-'- sadan Finlandiy:ıya hareket etmi . ıı.lısls edUecel:tır. 
r "~ ':'41 <lU§man bil. 
~~~ Sıddctk devam tir.\Tıışington, t2 (A.A.) - Fin 

t'oı~c Sunur:a mm- Jtl.ndlynyn J.:Urdım J:omltesl bf 
~~~~to"c müteaddit rer dolarlık yardımlardan te 

rnr,cr tarntt.nn &j'Dl muhabir. OUD 
uı mı.,·o edl;>or: 
hlmıuıyn., ıı mUt.!~cccthen yola c;ı 

:ırılmıı olan trenlerde Hus topra 
".'it p rekkUı> ctmok Uzero bir mil 

1':ıı c,ıı Ç~n~n hima. yon dolardan fazın p:ıra top 
~dn kun iakçılık yepıJmı" olduğl 
t bcr vcrflmcktt"'lr. ~~l etnışnr. 

~~~ tf\ ~U;nıan Muo. l:ıınıştır. 
ııı:rttı}'l~a da ı 50 tan. -------------

r.ıuhablr, diyor k1: 
•Pragdn rlddl t.lr mcnbadnn alına: 

\- ·~d taarruzlarda iki b 1 ıar at geıni 
~. ~atf oga gl>lilnU ve d 1 ı ' ı ..ı 

t;..) ı lcrv göre :w lkıncfüCl'lunıı ..: 
. :ıj mm eden h&!tıı lı,-lnde blrtok Aı 

mn.n rab!U ııek rrotcktomıundıuı ayni 
ı.ı.~ıa • .;ıı. u tcı.rwtc.n sı..r.ra un tıirçw 
\lm:uı z.ıblt1ı:ıri protcktoro.yı tcr:t~• 
nl, lerd!r., • 

~~t!c~inl kapla,,an a 1a t13 ·ıff I UI 
~~~erinı gcç~rek Fin.. 
~kc de l?~evınncy.e te. 
~a 1nlandiyn top. 

~UI' !ır.: da~:tmı~ 
~ ·de~ 
·~01ttı·ı~4us zayiatı fev. 
~ tdU!ll~ur. 72 düşman 

ıo 1ştir. 
~ "c 1 t 
~n tı:ı~..-ı şubat giin. 
llıı \>el°lll;Ctnelerde dilş. 

ıı~, 1Ştir. 
~ ,,n~~'?da Finlnncli. 
~~~Çirl2ı.i ~tca?dit mev. 
t~ ve~. §.erdir. Ruslar 
b,'• l?j 1§tır, 
.. ~ nıand· 

1111 karargı·~~ tayyare. 
•r ~cfııtıa a annı ve 
~~ bombardı. 
~ ~'Jc ,i;~a hava faali. 
t~~cu'"'e~u. olmuştur. 

ıı~i ıııı:ıa ~['n~n faaliyeti 
ı [~ılar nJusar etmiş
~ Uşut:n~Uşınanın altı 

\;i lafy Uşlerdir. Bun. 
ne ba~rcnin de zayi 
h "ılabUir. 

~ . .. (\ 
~"){!t tı . .A..) - Uzun 
~lıa·u'l'arı dün akşam 
~ı~ labı~an ctmi§tir. 
~r rı.~a..,ı hasara 

\\' haı tamir edil· 

\; l'ı.:nucı 
l· ~ <a 
t. -A.) - Sov . 

~~ ~il lı: 
'~'~' ~şır kolu hare • 
~ ()!ın °1'taıarda top. 
t~ıu llı:Jtur 

i\:~11 ~Un Şımallnde 
111~1lla~rreıeıerl ara. 
h, ar devam ot 
h l'~ll.hı 
ııı~ll1t ?tı llda topc:u fa-
~11-l"t Uteaktp plya. 

lllıı1 arasında c:ar • 
"• bu çarpış • 

Bir 1r..gHtz gemisinde 
bomba patladı 

Londra, 12 (A.A.) - Ga.!yr 
isnıindc'iİ f.968 tonluk Ncrvc" 
petrol gemisi d iin sabah !ngiL 
terenin c.:;nubu şa.rki sahili nçı 
ğındn bir m.ayne çarnmıştır. ln 
filnkın şiddeti ımhilde h issedil 
miı.ıtir. Mayn "Gıılya" nm ön kır 
mmn isab~t ederek bir bi.ılmeyı 
su dolmuş ise de diğer bölmeler 
~"}'ilce mukavemet ettiğinde 
vapur ateş :ı.lmac1nı1 bir limanr 
kadar romorkörle çekilmiştir. 

[,,cmdrcı, 1~ ( A.A.) - 5 82 ı 
ton hn.cminrleki Belçika b:lyra 
ğını hamil F'landres vapuru, !n 
~flterenln cenubu §arki sahille 
rl yakınınca bat.nııı;trr. Feliike 
tin sc.~bi. malum değildir. Tay 
fası kurtar!lmı~tır. 

1.,,oııdra., 1S (~4.A.) - Sofya 
dan bildirildiğine r,öre "Tintcrn 
Abhey" isimli ln-;lliz şilep:ndr 
bir infilak olmuştur. lnfilal 
buğday y'..lklil olan vapur. Bur 
gn.stnn gcErken vukubulmuştur 
Bu~davın tabrr.ill esn'l~mda Bu· 
rasta venura bir bomba kondı 
ğu tahkikat neticcsind~ anla 
~Ilmıc:ıt.rr. Bu sulkatın komünid 
ler tarafmdan tertip cdildiğ" 
söylenmektedir. 

Dftcr t.:ırnftan ıı.ynı muhnblr, em· 
uanm dcmlryo!İy e Ka!luı.syndaıı Al 
.nanyaj-U n:ıltllnde gürUlcn mU~kUifı· 
ı.m Alaı11.11yanm ıco.rnc~nız yoluylı. 

;np:.Jnn no.kllynt.ı ıslah için 114rfet 
ncltl.C olduğu mo:ıaldcn nn''\:. ılm:ıkUı 
Jldu~unu y:ı.zmnkUıdır. 
şnrktaltl AlDll'D ılcntz hntınr:ndarı 

Jirine mensup yUk.sek blr m(!mur. 
• ..;ovros:dlıdcn Odesaya nu.;ı ... .my nakli 
ııl teshU nınksndllc seyri. ctnln i şleri 
ııl truızlm etmek Uzcre Wesa)a gel· 
ını 11ur. Bu bu~üayl:ır, Odc::adan şl 
.n .. n;:lito. le Alr<ıllDYBJIO seviıcdltecekUı 
BwıdnD ~ka bir t.:ı.krm Alın!lfl 

nUbcndlslcri Bul,,-nrlstandn kll.ln Var 
ıııya gclaı~!erdlr. Orada 9.000 toıı 

;>ctrol istiap edecek bir a~po ıc:a et 
nckt,.dlrler. 

Bu petrol. d.:nlz yoluyla Batumdıın 

•ctıı uccclı """ varondnn Enlkac:ar. 
~an geçmek surctile Almueyayv gön 

Jcrllccclttlr. 
Euıunln t;crc.beı a)'UI muhnb1r 

Bulgar der ılry'Oll:ırı ldıı.rcslrıJn ktıt 
miktarda sarnıç ,.11gocınn t:ulunma. 
roa•und:ın doleyı bu pı~ın mUşkUll'ıt11 
tcmıdl\f edece~! nılltıı.lcıuıını serdet 

mcktcdlr. 

Çan l{ay Şek'in 
beyanatı 

Amsterdam, 1! ( A.A.) - HC' 
la.nd • Amerika vapur kumpan. ( Ba.ş tarafı 1 ~nc:'~J 
vası. 10 şubatta Bishonrak açı -diyoruz. Yalnrı l:cndımız ıçin 
ğmda batan. "Burgcrdijk" va leğl, J:ı.ponla.nnı. bUtün ~illeL 
ourunun bir Alman tahtelb'lhi 'ere şamil olan muazzam ıhti 
rl tarafından torpillend:P'ini bil. raslımna karşı çarpışıyoruz. 
dirmiştir. VaTlunın kautam ~e Anla.sm:ının metni sar!htir ve 
minin evveln durdurulduöım•· 'lmit ederim ki. dost ccmbi dev. 
sonra t.orplllcndiğini söylemek • tct!er, Çine yardım etmek tize_ 
tedlr. re derhal mUsbet tedbirler ala -

Kumpanya mUdUrlveti, kev _ caklar ve Çini zaptetmek üzere 
fiyeti derh.,1 JAhev'e hariciye 'muhtaç olduğu maddeleri Ja 
nezaretine ~tir. ponyaya vermekten teva.kki e • 

5750 tonluk incir 
sa fış m uk avef esi 

•• •• v.e uzum 
yapıldı 

An~ra, 12 (Huı:wıi) - İngl. 
liz heyetleri tic~ret vcl:filetiyle 
temaslarına devam etn:e!-ctcdirler. 
Bu tema ·l?.nn rr:a~iycti ve eGasla. 
n hakkınC:a şu rna!Umat veril. 
mektedir: 

H eyetlerd.en biri İngiliz iaşe 
n:zaretini.n mümes::.ilidlr. İn • 
giltcre bu nezaret vasıtaslyle 
bizde:ı in:ir ve lizüm nlm:ilitadır. 
Bu defa 5750 tcnluk bir &atı§ 
:ımkavelesi yaprlmı~tır. On bi:ı 
ton opsiyon olaral: ka~>Ul e:fümi". 
tir. Bu curetle vekalet satı~ koo
peratiflerine Eıçtığr kredilerle ge
rek mfü:U!hsili ve gere!c tr.emle. 
'tet tü-:carrnı tam:?miyle r.1cmnı:n 
edecek neticeler e1d~ etmi;tir. PL 
vas:!da alıcı sen dı:rcce ~"1hdut 
'dmselcr cl~s:na rağ:rcn buız!ln 
)l: b:)rra fi yatların l m:zar.ın yüz 

·ı~ 50 bir !a:-Iatık görülmekte ve 
bu fark doğruc<:n coğrnya müs-

Diğer İngiliz heyeti tütün mil. 
bayaasiyle me~gul olmaktadır. 
Yapılan görüşmeler neticesi ola. 
rak İngiltere memleketin her ta. 
rafından her sene !!ekiz yüz alt. 
mış bin İngiliz lira&ı kıymetindt 
tütün alacaktır. Bu miktarın ile. 
rick daha çok artacağı tahmin o. 
lı.:n:n:ıktndrr. Dij'!er tar:ı.fta.'1 pa. 
muk piyasaı:nda da bir tezayüt 
göze çar(Jm.ai<ta ve pamuk en kıy. 
metli ihraç maddelerimizden biri 
haline gelmektedir. Muharip ve 
~ayri muharip bütün devl~tlerin 
buna olan ihtiyacı pamuğ:.ı dün. 
va piyasalanndaki kıymetini art
tırmış, bu bal ihracatımızın ko. 
}aylıkla artmasına ıebep olmuş. 
tur. Eu itioorln önümüzdeki mev. 
simde pamuk ziraati büyük mik
"asta r.~nişle:niş clacak ve mUs. 
tahsile iyi bir kazanç temin ede.. 
ccktlr. 

tahcıilin ellne ge'i--~r:ı::e::k.:.:t:.:e.:.cli::r:... ----------------

General Did'in hitabesi 
(Baş taraf t 1 iııcıric) 

'l'lcmleketmizi ç:ok iyi bildiğini 
Jöylemiş, b:ından sonra ze~zc'e 
lofo.yrnilc yaptığı bu ikinci sc. 
·ıahat ha'dur •. ::ı d:l cz:ünıle şun. 
:an boyan etm~Ur: 

- Folfı.ketin f;iddot ve ha 
lcl i\f vnzlycUnl an lnm:ı.k le; in 
uıutl:ılm ıerln<le gurmel: Hl -
zımclrr. Erzlncanda gördtlf~Unı 
felAket man:mrıısmı ömı-Umlin 

olınasr, yani ölllye nlsbetcn 
yaralının azlığıdır." 

sır Dtd. IJundan sonra bUtUr. 
feltı.kct mmlaknsını nasıl gez
diğini \'0 bu mınt:1ktı.daltl mc
murı:ırın nnı:;ı l talıştıklıırını 
anlnlmtŞ \'C Yardını ~ekilleri 
hakkın<ln 1znhat Yererek şu 
sözlerle lrn-ıfcransına nihayet 
ve:-miştlr: 

··- 1)ç noktayı daha tebarllz 
ettirmek isterim. 

Birincisi, köylülerin felaketi 
rnütrakıp metnaet ve faaliyetleri.. 
ni kaybetmemeleri ve normal ola. 
rak işlerine devam tmsidir. 

ikincisi, bu flaket arzu edilmi
yen bir şey olmakla beraber bun

Zn h.ele mıntnknsındn1cl lıı • dan sonra, devlet bundan istifa. 
snn lrnyıbı ile mnddt ve mnne- de ederek daha modem ve sıhhı 
bt zarar pe k bUy'llktür. köyler ve evler inşasına imkful 

J'oirıkctin nlsbeti o yerlerin verecek vaziyet almaktadır. Bu 
kUçUklU~tlno n!sbc~n çok bU· ara.da kBvleri dtıha emin ve daha 
yUktUr. Dolc.ştığıru yerlerde ~ıh!1f yerlere nakletmek, 21ftt ve 
nnz:ırı u 1 k lmtiml celbeden hlr ::devatı ziraiyei·i modern h:ı.le 
nıeselo ölll stıyısilo y::ı.rnlt ~:ı· ~ol~mak. velhasıl nUmune köy ve 
yrnı nrnm nünltl nlshctln bllyl! l< asri çiftlik yaratml\s: trnklnı elde 
~ w m a;c::: w~m>D•:us:awı :di1e~ckt:r. 

sonuna kn.clnr unutnmıynca -
ğım. Dutun bir şehir bnlli:rnrn 
bir an lı;lııde onlaız altında 
rnnh•rnldıığunu göl'dUl::ten eon 
rn dl\ foll'llrntin YabamcU bir 
kat daha. tcbnrllz euer. 

dcce!tlerdlr. lza.hb:n varlst.edlr UçtincUsU, seyahatim emasın -
!d, bu devlctler:n, idamesl be~e- da herkes tarafından bna ve St'

riyetin müşterek davası bakı • ka~aşl;ırıma gösterile:ı misııfir. 
ınmd:ın cok hayati o1a.'1 Cin mu_ , ,,erverliğe ve nl!kaya ka .. 8t te'iek. 
kavemetini zaafa dUşUrebiJecck !:ilrlerimi beyan eder ve Tilrk hal. 
tedbirlerden ha.zer etmeleri de l:ına derin· saygılarnnı eunımm. 
şarttır. Hepini.zıe tvi r;eceler dilerim ... 

Niks~r, 12 ( A.A.) - Niltsa.r. 
ela 10-2-.940 günü saat 12,45 
ve 12,55 te ikişer saniye süren 
hafif, 16,115 te 20 saniyelik §id. 
detli olmak üzere üç zelz:!!e ol
m~tur. Dün sabah saat 3 te 
gürültülü olar:ık Biddetli bir yer 
sarsıntısı daha duyulmuştur. 
Hasar yoktur. 

Gümü.Jhane, ı~ ( A.A.) - DU.n 
gece b:ri hafif ve biri şiddetlice 
ol.mn.k üzere iki zelzele olmuş • 
tur. 

BugU.'l de saat 12 de 5 sa.niye 
devam eden amudi bir Z:!l:.cle 
daha olmuştur. Ha.sarat yok -
tur. 

Gazetecilerimiz Majino 
hatbnı gezdiler 

Parfa, 12 (A.A.) - Türk mat
buat heyeti, cepheyi ziyaret et
mek üzere cuma sabahı Parlcten 
ayr1lmı1 ve dün akşam saat 20 de 
payitahta dönmü~tür. 

Tilrk matbu~t heyeti, 9 şubat 
gilnü ordul:ır mmtal:aıs::nı, 10 ~ı
b:ıtta Starsbourg'u ziyıır.et etmiş 
ve rr.üteakıben Majino hattmın en 
milhi:n mevzilerinden b:rini ziya. 
ret etmiş ve bu mevzide bir müf. 
reze bz.şrnda muzikaları olduğu 
halde selSm resmini ifa etmiş vo 
misafirlere şarap ikram edilmiş
tir. 

Majino hattının azameti karşı.. 
sıntla Türk heyetinin bütiln azası 
.,.lbi fevkalad<: mütehassis olan 
mezkilr heyet reisi şöyle demiş. 
tir: 

"Bu bat, adeta bir fabrika- Za. 
ferinizin fabrikası .. " 

11 şubatta birçok tedafüi mcv. 
zile. ziyaret edilmiştir. 

Vo.ılan çıkan 
köprü n1esetesi 

(Baş tarafı 1 incide) 

Ccçen tün Vali ve Belcdh•c 
Reisimiz Dr. Lutfi Kırdar gııze.. 
tcc.ilere vu:C:iği beyanat anamda 
Gazi köprüsünÜn yeniden beton!\ 
çevrilmesi için elli bin liraya ihtL 
yaç bulunduğu:'IU, bunun için bu. 
nu yapmağa imkan oL-nadığınt 
ıöybmişti. Şüphesiz bugünkü 
hali ile köprünün yeniden beton 
yap:lması yalnız başına b"r Lele. 
diye reisinin kanır verce~ği bir iı 
dcf Jdir; bu cihet ancıık b~lectiye 
meclisinin ve hükümctin baJlede .. 
b:!eceği b:r iştir. 

Bize kalma demir tekerlekli 
ara!:ala:-ın köprüden gcçır..esine 
rr.ii~a:ıde edilmekle tnhta parkelc. 
dn bozularak yerine beton koy. 
mak zaruretinin basıl olmasından 
korkmai!a ma."ıal yoktur. Çünkü 
bu netice crccç belediye için mu. 
k:ıddcr olan bir akıbett!r. 

ASIM US 

Kavuklu Ali öldü 
(Ba..1 tarafı 1 incide) 

Son senclrde sahneye para. 
kazanmaktan ziyade sanat aş
kıyla çıkıvor, yir.ıJ halkı neşe • 
lend.irmektcn büyük bir zevk 
duyuyordu. 

Son dcf a hnst.alanmca Cer • 
rahpaşa hastanesine kaldırıl • 
mırtı. Fakat dört gün evvel 
doktorlar ümidi kestiklerinden 
evine nakledilmişti. 

Bir haf tadır şiddetli Uremt te.. 
sirile kcnd:Sini tnmnmile kny • 
betmişti. Son hastalıktan kur • 
tulamıyacağmı bir müddet ev • 
vel kerı1isi de anlamış, vasiyet. 
.namesini vnzmıştı. 

J{avuklu Ali cenazesinin oto
mobille kaldınlmam:ısmı, çelenk 
!wnulmamasmı. el iistUnde me. 
rasimsiz b:r şekilde aile mezar· 
lığına götürUlmcslni vasiyet et. 
mi!;tir. 

Bunun için cenaze mcsarimi 
~avct sade olarak tertip edil· 
miı::tir. 
Cem~wsi. dlln sa.at iki buçuk

ta Cerrahpasa caddesinde 79 
numaralı evinden k:ıldırıl:ıralt 
'lam::ıZl Ak~aravda Valde cami· 
inde k!lmclıl~hn sonra Silkri . 
ltal')!da b:ıbasının mezarı y:ınm:ı 
defT"edilmi~tir. 

I\avukluİııın havntta braktı· 
"!ı 100 y:> .. 'Tr.ln valdesi ile iki ço. 
cui{ım:.ı ilk vardım olarak bele 
d!vc tar::ıf•ndnn merhumun n 
,...,.., .. ı::ı ni""n"tinde olmak üzer<' 
225 1ira veri1miııtir. Kendilerinl' 
maa.s ta boğlanaca.kt.ır. 
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AVRUPANIN ON LiRALIK PARFUMU YERiNE 1 
iRA~ 

, 
f,·uiver, Sipr, Skandal, Yasemin, H A s A 
L~ylak, 5 bahar çiçeği, Krep döıin 

Suar dö Pari, Revdor, Menelqe 

kokulu 

A manyada denizalt 
inşaatı · ne .halde 

lngfllzce ''Ti Notarşlp., isimli tek
nl.ı: mecmua bir ayda Almanyanın 

kaç denizaltı gemisi inşa edebilecek 
\azlyctte olduğunu tetkik etmektedir. 

Bu tetkiki ynpoın mütehassıs bir 
\"andan inşaat kızaklarını, diğer yan-

n Alman denizaltı gemilerinde kul
ıanılan Dizel motörlerlnl hazırlayan 

fabrikaln.rın vaziyetlerini gözönUnde 
bulundurıırak tetkikini bu esularıı 
l!ayıındırmalttadır. 

Bu mütehassıs yazıcıya göre Al
m:ı.nynnın muhtelif ı;,:antıyelcrlndeltl 

ın,.--.-ıat kızakları §UDlardır: 

Blom ve Vos Şantiyesinde on tane_ 
Brcmen VUlkando. yedi, Des;,lmag şan 
Uyeaillde on o.ıtı, Döı; Verf'tde on iki, 
Doç Verkde altı, Hovalt.sverkde on, 
Krupta sekiz ve Şlşotla altı tane! 

Buna birinci derecede mUhlm ol
rnıyan muhtellt ııantıyelerdeki diğer 

yirmi kızak da llA.ve olunursa hepsi
nin yekünu doksan beş kızağa baliğ 
ulur. 

1938 senesinde bUtUn bu şantiyele
rin lmalfit hacmi 360.000 ton motörlU 
gemi ve 140.000 ton buharlı gem! ol
mak Uzere yu.nm milyon tondu. 

1939 harbi patlak verdiği sıralar-

da Alman şantiyelerinde otuz beş 
kızak Uzerinde, hacimleri mecmuu 
270.000 ton olan elli iki ticaret geml-
81 ın,,n edilmekteydi. Bu vaziyete gö
re elli tane lozak denizaltı gemileri 
lnşruıın::ı hazır b u l u n u y o r d u 
Her kızakta iki tane hcsabile Alman 
·nnm yUz tano dcnl:ı:ıı.ltı tnııa etmek 
:ıkA.nına mnlik bulunduğu kabul olu_ 

'lıtblllr. 

Almnnlnrın en bUyUk denizaltı ge
•ıllerl büyUk denizler için ve 750 ton 
tt.~'Irlığında bulunanlardrr. Bunlar do

uz ayda Jnşa olunabilir ve Almanya 
her ay bunlardan on bir tane denize 
lndlrebilir. Beıı yUz tonlult denizaltı 
rınilcrinden her ay on beş tane imal 

olunabilir. 
Bundan sonra Alman §antıyelcri

ı.ln her ay :iOO ton ile 750 ton arıı.aın
da .,olmak fü:ere altı denizaltı gemisi. 
nl denize indirmesi kabildir. Bu adet 
önümüzdeki nisan ayı içinde sekiz, 
trmmuzdan ııonra da on beşe çıkabilir. 
1940 senesi kluıunuevvellnde ise bu 
ırlklnr yırml olabilir. Bunun içinde 
ı;;ant.lyelerdekl tlcarel gemilerinin su
~ a indlrJlerek bUtUn kızakların deniz
altı ~eınlsl lıışaatmn hasredllmelerl 
lı'lzımdır. 

Hu hc"aba göre Almanya senede 
ıso.ooo ton ağırlığ'lllda den!zal tı ge
misi inşa edecek vaziyette demektir. 

DE!'İZALTI GE,111.J:HlNDE 
l\lOl'Ölt IE F.:J,E!"t 

Denizaltı gemileri inşasında motör 
mcs,.leslnln hayat1 bir ehemmiyeti 
vardır. Almanya bu hususta şayıı.nı 

dikkat bir sanayi kudret sartetmekte-
dit. 
Almanynıun baıı'ıca motör lmaıa.t_ 

haneleri Krup ve Döç mües,,escleri
dlr. Ceçen sene Krup fabrikası tica
ret gemlkri için 220.000 beygir kuv
vetinde motör hazırlamıştı. Eğer bu 
rn~ama kara nakil vruııtaları motör 
kuvvetleri de llAve olunursa yekun 
dört ytlz yirmi bine baliğ olur. Bu da 
ayda 35000 beygir kuvveti demektir. 

Bir denizaltı gemisine vasaU ola
rak üı; bin beygir kuvvetinde motör 
lt.znn olduğuna göre aylık lmaltıt 

yirmi denizaltı için 60.000 beygir kuv 
'etine ihtiyaç vardır. Krup fabrika_ 
!arından on bin", Döç ve D.V.K. dan 
on bin beygir kuvveti elde etmek, M. 
A.M. tabrlkalnrmın istihsalin! de 
kırl< bin beygire kndnr çı!mrtıırak ltı.· 

zım olan muhnrrtk kuvveti tertıln et
mek lmkılnsız değildir. 

1914-1018 senelerinde Dizel motör 
teri ın,aatı bcııüz çocukluk devrin . 
deydi. M.A.M. ve l\:rup müesseseler! 
o tarihten eonrn büyük t~klla.t yap
tılar .• BülUn şnntlyel r Dlze1 motör· 
lcrlgl ı;abul< monte etmeğc alışmıııtnr 
dır. S n il 1 sene zar!ınd:ı Alman ı;e
mll .. rinln dörtte UçU motörlU gemiler· 
dl. 1914 ırnr•lndc mevcut olmıyan 

Döç \'ertt şantiyeleri 1938 senesinde 
on d!!rt Ucaret ıemlslnl ceman yUz 
bin 1ıı1ıJ11ıtr kaowtlııııdw motörlerle tec. 
h z etmf~lerdL 

Bu mllsbet tetkiki yııpan İngiliz 

ııa ı Alm•ın ılenl1.ııllı ın~ııntının 

zannolundug-u gibi ayda 28 ile 43 adet 
arasında olmadığım iddia ediyor ve 
lddln.sını §U e.,.ruılarn dayandınyor: 

Harp tıaııladıgı z:ıman Alman kı 

zaltları Uzcrlnde ı;eçen seneler inşan 
tının ancak yarısı bulunmaktaydı.Al 
manya 1!139 martından sonra pek az 
ecnebi siparişleri kab·ıl etmişti. 

o zamanlar 1940 senesi nihayetine 
kadar ceman 900.000 ton hacminde 
ticaret gemisi inşaatı tamamlanacıığı 
resmen neşrolunmıuıınn rnğmen 1939 
senesi ey!QJUne kadar ısmarlanmış o
lan ticaret gemileri mecmuu hacmi 
ancak 160.000 ton tutmakta idi. 

Bu vaziyete göre Alman hUkOmetl
nln bir &arp lhtlmallnl düşUnerek ln
zaklarının bir çoğunun harp geın'ıst 
ve bllbusa denizaltı inşası için boş 
ve hazır bulundurulmasını emrettiği 
ihtimali kuvveUeşlyor. 

?lı"E n:ADAR A.l\IF.LE 
ÇALIŞJYOlt 

Acele yapılan işlerin mUthiş zarar-

!arı oldu~·u muhakkaktır. nuı;Un \'ı l 

helmshafcn ve Klclde çıılışan amclelr· ı 

rin miktarı 34000 ile 410000 arnsıııcl l 

olmnımıa ve usttıların Hltleıln me,· 
kle gelmesinden evvelıne nazarım 

on iki misli fazla bu'unma. 
sına, nlbnyet mesai müddetinin 
de hatttıda kırk sekiz saatten alt 
mış saate çıkarılmış olmasına rağıncn 
randıman kalitesi fe,·kalMe dUşmUş· 
tUr. Alman şanUye1erlnde ln~a edilen 
geml1erln ve bllhnı:ı .. n torpido muhrip_ 
!erinin telmelcrlnln ! evltalll.dc ince ol
dukları, hattn. 28 ilk topların tecrü· 
besinde birçok kereler kulelerin yıkıl 
dığı tC3blt olunmu~tur. Niteldm mün 
tehir cep zırhlısı Grn! von Şpenin ı! 

mukavemeti zunnolunduğundan <;ol 

nz çıkmı;ıt1. 
Denizaltılarda c!R. va:zlyetln ayni oı; 

ma:ııı mUmkUndUr. B11 vaziyet dahilin_ 
de de Almanyanın aylık lmal!lı olan 
yirmi denizaltı gemisi mUcsslr bir rol 
oynı:'llmaz demeltUr. 

Bir deniz faciasında 
Çok . 

ganp bir vaka oldu 
I.ondrada1ı bildirili yor: 
Manster vapuru bir mayne çar

pıp batmağa basladığı zaman 
yolcuların birÇQkları henüz uyu-

yorlardı· Vapurda bir çok çocuk 
da vardı. 

Garsonlar yolcuların sabah kah· 
rnitılarmı getirmekteydiler. Gemi. 
mayna çarpınca infilfil<m şiddetin 
den garsonlar yerlere yU\·arlandı
lar .. Bütün gemi sarsıldı. İnfilak 

0 kadar şiddetliydi ki mösyö ve ı 
madam Hobcr yataktan yere dü~
tüler. Bu yolcuların beraberlerin
de on bir aylık yavruları l Ielen de 
vardı. Masum müthiş infilaka rağ
men uyanmadı. Ebe1,·eyni çocu~..ı 

bir battaniyeye sardı ve hep birlik
te güverteye çıktılar. 

BÜTÜN YOLCULAR 
G'OVERTEDg 

Uelfast sendikalist idarecilerin
den mister Dempsey heyecandan 
pijama ile bÜVerteye fırlamıştı. 
Gene endişe ile yukarıya çıkan bir 
kadın mister Dempseyın kolların
da kendinden geçti· Diğer bir yoL 
cu kendisinden çocuğunu kurtar
masını rica c.tti. Yolcular ya,·aş 
yavaş güverteye toplanıp f adayı 
ar.lırorlardr. 

Manstcr gemisi ya\•aş yavaş 

meyil vermeğc ba~lamı~tı. Kaptan 
köprüsünün yarısı uçmuştu. l 

Bir numaralı mahzen ile iki nu
maralı mahzen arasında bir delik 
görülüyordu. Bu sırada gemi müs
tahdcm'erinden olan bir kadın ku
ca ;ında üç çocuk ile güverteye geL 
d". En büyü!deri iki buçuk yaşın· 
da olan bu üç masum da mı5ıl mı
""I uyuyorlardı .. Infılfıkı duyma· 
mı~lardı bile. 

DORT M,\SU~I 

Bütün kayıklar denize indiril
mişti. Yağmur yağıyordu· lla\"~ 

müthi~ soğuktu .. J Ierkes ka) ıklar; 
:--indirilmişti. Hiç kimse konu~mı 
)'O:', ö•ı taraftan sulara gomülmel, 
• olan ge.'l'liyc bakıyordu. Tan. 

~ç saat kayıklar sular üzcrind, 
çalkandılar . • i! " l ı •r 
1i kömür gemi-,i kazazedeleri gör · 
dü. Böylece 180 ki~inin hayatı kur-
tulmu~ oldll. Ka"aze·lelcr dı~ 
ı; •miye naklolundukları zaman 
dört ma um hal~ U) uyorlar<lı. 

Kadın'arla ~'ırul.l:ır l.aı aya çı. 

· ~rılır çıkarılmaz hastane ~line 
so':ulmuş olan bir otelin so.lonuna 
yerleştirildiler. Kendilerine sıcak 
içkiler ve örtüler verildi· 

Dört masum facianın devam et
tiği müddetçe uyarunadılar. Böy· 
lece dört tanesi kazc:.dan bihaber 
o:arak ]\araya çıktı. 

BORSA 
- Ankara 12-2-940 -

•--ÇEKLER--
l Stcrli ı (İngiliz) 

100 Oolar (Ar.crllm) 
100 I• ranaıı: l'raııkı 

100 Liret ,İtalya) 
100 İıı\IÇr~ Fr-ııkı 

ı 00 l•'lorln (Fdcıurııli) 
100 ltayıınıarl< (;\lnı.nn) 

100 Belga (Helı;lka) 

100 Uırabnıl ( ı·uııaıı) 
100 Lc\D (Hul;;ıır) 

ıoo Çelrn,.lo\·uv kuronu 

100 l'eU!b\ ,hpnn~a) 
l 00 Zllotl ( Lehlstnn) 
100 l'e nı;ö (Macar) 
ı 00 IA>y (it o men) 
100 Uln ·r (l'ııı;osl&\") 

100 l'en (Japon) 
ıoo hvı-ç Kuronu 
ıoo Hubto cı:ı•ı) 

:;.2 & 
ı::o.ıo 

2.UG7!'i 
6.676 
~9.0317 

üU.StS3 

22.0176 
0.91 
1.587;) 

13.2325 

.23.125 
0.97 
t.082:S 

:rn.uı 

:u.oın:s 

- Esham ve Tahvilat -
Ergani 1038 
yUzde 5 ikramiye'! Hl.132 

Tıcaret ve Zahire Borsası 
12 . 2 - 940 

Fİ\ATl • .'.ll 

Buğday yumuşalt: 5,32, Buğday 
sert: 5.20, Arpa Anadol dök.: 6.30, 
MIBır san çuv.: <t.30, Fasulye çalı: 
17.ıo, 17.20, Fasulye barbunye: 
15.10, 15.35, Kelcntolıumu: 14.30, 
15, Ceviz içi işlen. 52.20, Ceviz na. 
ttirel: 3C.20, lç fıntlılc 37, Tiflil< 
o~lak: lSi.20, 

c:m.ı::.~ 

Buğdlly: <tOl, Arpn 113, Fa.su! . 
ve : ıs, '.l'ICllk: 5i, Un: S, Çavdar 
ıu, Yapak: 30, Mısır 4ri, Zl'ylin
yağ'I: lG4. 

cıım.:-: 

Tittlk: 239. 

S \111111: AS/il IJ.'ı 

l'n.unı !'\l'şri\'alı •ılarc- l'ı!l'n: 

Hrrıl• "l ıııır t '\r.-rnı:ıl 

llno;ılılıı:!ı ~ı-r: \ ' 1/,/1 \l ;ılh•ı ı'ı 

a 
BAŞ, D i Ş 
NEZLE, GRiP 
[tQMATiZMA 

Lüzumunda günde 3 

Jl 
NE V RALLi~ 
KIRii{ l4fS 

t'C f>ülütı ağrt 
derhal j;(Srf 

kaşe 
-:-·\~ : : ":./' tİ:~ '!

0 '.:i " . ,; - : :.._: : :· • \ •' • ~ •" ·. . '• '.· . ' ' ' I 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor. ~ 

Son Moda ve cnip bir eolt * renlderi vardır. 
Taoıdıtım lıütün pudralardan. * daha hafif ve daha İncedir. 
1-lakild çiçeklerin nefü koku• * ıuou perestiş ediyorum. 
Biltün gün sahil kıılılıQ'ını ııör* düm. Bu ~ır. yani •Krema kö· 
pütü• hiç bir pudncle yoktur, 
Rüzııir ve yatmuı'da bile teni * taze . ntırmin ve ıra yet ~e
vimli muhafaza eder. 
Bundan• daha iyi pudra olma* dıtıoa kat'iyen eminim. 

1 

1 
1 

-ı 
1 

1 

5aa-----·-··' Ankara caddesınde 

Kiralık kat 
"'e odalar 

.~ 
.,, c 

ikramiye Pıa 
Keşideler: 1 Şubat, 1 l\1ayıs, 1 

1 lkinciteşrin tarihlerinde yapıla 
Kumbaralı ve kıımbarasıı hcsanlarında en az 

fımanlrır k11ra1ırı rlrıhil cciilecr.klctrfif• 

cl<'t 2000 liralık :::::s 

3 .. 1000 
" -o .. l"iOO .. z=: 

12 .. 2:;0 
" -40 

" 100 
" 

E::I 

7:; .. :;o .. -210 .. 2:; .. ..,. 

Tü1·/1iye l .'J Bankasınrı 7ıara yattrmal\la 
miş olma-:. aıın? ::rımanrln taliinf::f rfp, 

2000.-
sooo.-
:woo.-
aooo--
4000·-
37;",o.-
:;250.-

\ı.ırnrcı .:ad<Je:;ınııı eıı tıaırnı 

.u.-;ta~ında . Orll3nbey hanıml<J 

-:ar "<' •'la olarak kiralıt< ye:leı 

Htmdak: ılcin hil•o~ımn ı•ı·ı 
ı· nııt. 
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' V AKIT matba 

~ınr ....... 

rmDr. Kemal OZSAN-ag 
Kitap ·kısmını 
tanzim edip 

gerı• 
aç mı 

tiklal caddesi 380 numaralı ~ Kitap, mecmua, gazete 

1 
Urclog Operatör Beyoğlu İs" ~ı bal 
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