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afbe BOno Rodostan 
~ ~d.iziye döndü 

3 KURUS 
1 Almanyada Alöminyumden 

ufaklık para yapıldı 
.. ~~ (A.A.) - Denizaııq kıtaat mO. 
ı:' ~ l>e Bono, Libya.mn şark huduldu 

8 
tefti gc denizindeki müst;mlckclcrdcki 

Berlin, 1 (A.A.) - Bir marklık nikel para. 
lar bir marttan itibaren ortadan kaldmlacakttr. 

~ ! ettikten sonra tayyar,c ile Rodos
Yc gchnittir. 
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50 feniglik nikel paralar ortadan kaldırıl. 

mış ve yerlerine alönünyumdan ufaklıklar ikame 
edilmiştir. 
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Hariciye Vekilimiz Türkiye-Ingiltere 
ll~gar Başvekilile sami- Fransa arasında 
llıı bir görüşme yaptı imzalanan istikraz ve kre.di anlaş· 

Dr ıneselesiniKöseivano/ diyor ki: 1 t. 1 · d · ıd · 
11 ~~1edehili r ız1 «Hedefi sulhün tarsini olan ma arının me ın erı neş~~ .... }.ncid.~ 
~~:~;;~ .. ~;.!::~~ bütün teşebbüsleri memnuni· Finler, Sovgetlerin geni 
~;~~k:i:~fJ~~i~ yetle karşılayoruz» taarruzlarını püskürttüler 
~~~~~~n~~~;::'.~~~::~~:~.: j~/tfiafri<yı;~·) - Bulgar a. yeflı~v~~vmf;:ın~~~t~~~a~~;- Şimdiye kadar 287 sovyet tayyaresi düşürüldü 
~~hı. n .. , iki milyon to- Türkiye Hariciye Vekili B. muavini Silyanof ve polis mü • SeJtc f 

~? 1' ıu yoruz. Saracoğlu ve refikaları, kendi. dürii Pantev, B. Saraçoğluyu 
~l!IJ~~~ 1mştn nınclc nıc- !erine refakat eden zevat ve karşılamışlar ve Sofyaya kadar 

b ~'ıttıu · l\Jntlcıı kuyu in· Türk matbuat heyeti bugün, kendisine refakat etmişlerdir. ,.. 
t IŞ<,/11Çıknra11 nıııclc 0 Bulgari<>tanda.n geçerek Belgra.. Saat 14 te Sofya garına gelen 

lı..ıı.la ı;ı ı· kı, uwsclı1 yol da gitmişlerdir. (Davamı 5 incide) 
ı t J"e~lışa.nitu· gibi ı·as· 
:l!~ e _buıunnmnz; m:ı· 

ı.11 bıı· ilıtisns Jsiclir. 
~illi he; U!nrtJıı t,:nlı~t~nlar 
~~itle 

1 
~aşta Ç()('nk iken 

Ql,. l'ııı .... le haslnrlnr. 1ıı· 
"11 ·c.ıeı · U ~. il ameıc, sonra. us-

ı,~ ~ iş J tı tiiı·rn nmclenln 
~ 111 ıla ınynı ı maden kıı· 
I·.~~ l'nc·ık hnvnsız deh · 
'•ı g(' t 

lııı- ı:eı•; hnrlçtcn ge-

Japon Hariciye 
Nazırının nutku 

\ 

~ ~ l<Jç.t b~ kıı~,ılnrrn 
(} t 1 J cdı, ekiz aat 
,11 '"'tı 01 nat hl1c ynşa) a-
1 ~llttıı"n cihet şııclıır ki, 

ı,' ''X.'ll l!ı-a.rındn çnlışnınğ"a 
-.ı~'"letf. <le nçık ha' adıı· 
, ~~. ; (le çnhşnıaktnıı 

11"'~e)d 11 nnıeJc 3 i3 ccek· 

,, Japonyanın antikomintern 1bı1erc 1;.;~1?n SoV;;t a.skcr1eri 

;:::;::td:~::i:~;m~l~; cinayet 
münakaşa mevzuu Şişli Çocuk hastanesi ebelerin~en Naciye 

{! tiitu e:1ni bile kuyu 
~ '4t'aıc l'iiricr. 

ııtu.. hu şekilde ycti"-t llıadcn nmeıe~i 
~e 1.ı~•nrn et rnfmrlaki 
fh.l'"iıı~'n nbil lym·. Hım
ı:'l\t v c ziruut işlc.rln· 

e \'akit buldukça 
~ 11.llclcrinl bırakn· 

~it~ ~ıtkJnrına gelirler. 
~ttıJct.a, ş, Yirmi gfın kn. 
~~•\ı n, günı'lcliklcrin-
:111 11lctnrı ıınrnlnrı ceple· 

\..,llıı l,tl nıı sonrn tcJn·nr 
~ dctler ı 

t\1 ııetıo • 1\ 

1 'Şa ntndc.n ocnkla· 
'tt '~elci\ anıcıo parmak ne 

ilen kadar a7A'lır. ı.:ı ... 
lıı..~"k. ıedo birknç tlcfa 
it\~ ~rııın. gelerek nıı
~l'ar a-~~ ~.nhştıı..-tnn S: ~ş)rj~oylcıinc döniip 
tı:ıl\ Odcr. 

1stıısa~*n lıM·zn ııuln 
»~ luç h~ılon n.ınclcnlıı 
,,

1 
(leğıı r znuıan sabit, 

n il ı;a1 dir; hugiin be~ 
l~ ~ hı110 ~?:0l'ı:ıa bir hnfta 
'lıı:ı()lıı.., ı ı şcr, ynhut se-

~l oı_;a\; 
~ ~llııı a.nuııe miktarı· 

fit tsu 'Veya çor.nımnSl 
~ 1.tsı h alinin w·ı·lnıi 

tQI\" ~~.er; bir ny iki 
~~ ~ llti konıür istihsal 

.pi ~llt hııı~ ~~i ayı.la. hu mlkn 1·-; ~ hitı. uşcr; yahut fül 
1· ~ıı.ı~ ~ıkar. Zirant ve .'S ~ılct.a1<.'rlııtle de tahli 
I_ ~tİı rı nsgıı r i d erce<'· 
",./ l ~•ı lıa \ 'z 

A-' 'fıll\~lelit;~sıııda znınaıı zn. 
•t- llrıı c ıı gelip giılcn 

\.,ıırı l.ıa. l' l csl ıı t ııındcıı o· ''it l· Şlnn getirip :rcr
'lı ~I \ntııı dt•j:,ril mi;lir? 
•,, ı , l •ııad.-. . 1 1 ~ı~ • ı ıı ... n ıt ııı·ckrl 
~ . ~ llıt lwrj l J •• l l'ılı ;,f!t(l ili Ş uze. 
i'-· ~ ı ... cıı ocaklnrmın 
c1~~ "'0 rn .. 
~"tı l~ı ıır amelesi yer-
~ lllı .. !1 nsri fieklJcle C\' 

L' )1 "'~n ' -
f•lr- 11 t<' l<•şchbiis <-<111· 
'''tttıı,, h~('hlıiisl er t•pcyc·(' 

lt\ı ~1•tıt1i. 
~ \. 1~1lıal ) «' knılnr lnı yol-

~ı ... ?tt nı·ın a1·zn cclil<li-
"ııı",lı~ 11

' nffnkiyct neti. ... ı . 
( TJ ıııı ln.; ı JıJ or; tı.i 

r.uamı 5 incide) 

Yunus Emre Aşık Cerrahpaşa hastahanesı doktor-

paşa fili ? ~:~~~.~~am~abi~~"~ı~~r~İnok~·kru~~İyİ öldürdü 
mizdcn) - Bugün saat 17,30 da ayene edilmiş, öldüğü anlaşıl - Günlerin Peşinden: 

1 
Anafartalar mevkiinde lzmir ote mış, keyfiyet hemen zabıtaya 
linde bir cinayet işlendi. Vaka haber verilmiştir. Kısa bir müd 

ı ~trafmda yaptığım tahkikatı det sonra zabıta memurları va. 
. bildiriyorum: ka yerine yetişmiklertlir. 

NacivE'.nin elinden tabancası 
lstanbulda Şişli Çocuk hasta. alınarak karakola götürülmüş, 

ı1esi ebelerinden Afyonlu 324 vakadan miiddeiumumilik ma • 
cloğumlu Osman kızt Naciye, ıumattar edilerek müddeiumumi 
bir kaç gün evvel Kilisten gelin muavinlerindPn Zeki Kumrulu 
otele inen t~tanbulda Cerrahna cinavet yerine gelerek tahkika. 
şa hastanesi doktorlarnıdan Ki. ta elltoymuştur. Ceset zabıta 
lisli Mehmet Aliyi bugUn saa • doktoru tarafından muay~nc e. 

1<f yNliye doğru ziyarete gelmiı; .dildikten sonra morga kaldırıl. 
. ~arım saat sonra doktorun oda. mış, Nacive isticvap edilmiştir. 
· stnd;m acr bir silah sesi işitil. ~ütemadiven a~layan Naciye 
miştir. Yukarı kata koşanlar \•akavı şövle anlatmıştır: 
'kapıvı açıo içeri girdikleri za _ Ben bu doktor yüzünden 
nıan gen<~ doktoru yerde kanlar kocamdan ayrıldım. Benimle ev. 
içinde ölü, kadını da elinde ta. ıencceğini vaadetmişti çünkii... 

Aşı7c Paşrı .. ın T<ırşehirdc7:i mrffrııi (Yazm ~ incide) bancnsı ile şaşkın bir halde bul. Bir müddet güzel geçindik. 
---- --~- Hattfi. beş yüz lira kadar bir • 1 k b h d param vardı. Bunu da elimden 

1 a a r a aldı. Fakat sonradan benden so. 
ğudu beni gördiikçe kaı;maya 
bş..cılndı. Son zamanlarda J{ilise 
gitti. Ben de peşinden dttim. 

Al h kt d Bana orada şövle dedi: manya er no a an -Senlstnnbuladön!DenAn. 
. ~~~ş~~~~~la geleceğim. Orada 

h U .. c u m a geçecek mı· ş ! crf~t1m~~~f~ı~d~~1t~~~r;~:no~d~~ !tınu. Anunava e-:tmek irin bir 
volul'u Rrndı"'ınt duvdum. Bura. 
va geldim. Bugün odasına r.ık. 
tım. Konmıtum. Benimle evle • 

H 
"lemivecc~ini .bcrç olarak aldı. 

1 t-, {ı ~arayı da vermiyeceğini söy. 
lcdı: Hava ve deniz kumandanları 

lerin huzurile içtimalar yapıyor 
Budapaşte, 1 (.A.A.) - HiL 

lcrin nutku hakkında tefsiratta 
bulunan nnzi orga.m Pcsti Uj -
saz gazetesinin bu nutuktan çı. 
kardığı mana, önümüzdeki ilk. 
bahn.rcln lıE'r tiirlii tas::ıvvıırıın 
fcvkındc lrnvvctlcrle bir t::ı:ıl'ru. 

za g'<'çileccği merkezindedir. 
Almanya mümki.in olan ve 

hattfı olmıyan her noktada bir. 
den hücum edcct"ktir. Yalnız Al. 
manvanm düşmanları değil, bi. 
tam f ılcvlctlf'I' llalıi huna lı:ızır. 
1.mm:ılıdı ı lal', 

Bcrıt, 1 ( A .A.) - Corrierl" df" 
Ticino'nun Berlin muhabiri, 
Alman harp donanması ve hava 
kuvvetleri kumandanlarının son 
gUnlcrde Bitlerin huzurile bir 
t::ıkım İ<:l inuılar :ıkt<'tmiş olılıık. 

(Dc1mm 5 i11cidc) 

- Seni polise şikiivet edece. 
~im dedim. Krzdı. ii?.erime yU. 
"Üdii. Perişan ve l\imsesiz kal 
"'lrntım. ScvdiP.im adamın ihnnr. 
• ir1> uğramıştım. Yammdn taşı. 
h~rın tabancavı <:ektim. Sonra 
ne vantıı{ınıı bilmiyorum .... , 
Yanılan tahkikatta NQcivc • 

nin bir kat:; el ateş ederek dok. 
toru göğsünden vurduğu tesbit 
ı"'dilmifjtir. N::ıciy(' tevkif edil • 
mistir. 

6ecenksızl iğ in 
şaheser ı 

l•'nzıl Ahmet ı\) ;.;1ıç biit ün 
lnı:ll' fnaliycticı·ino ,.c ga)TC~ 
lerlııc l'nğmcıı Jstnııbnlun .,;ün 
geçtikçe ı.lahn 7Jy:ı.de çirkiıılcş
ti~,iııi hldin. O<lil or. l'stat bu· 
mın ı:;cbcbini mcrnk etmiş; tet· 
kikl<'r yapmış. Ynroığ-ı ııetice 

':'uclıır: tstaubuhı giizcllcştfı-
ınck lc;in yapılan hel' !;'CY terı,I· 
ne vlıu·ak onu c,.:irkinlc:;.tiıiyoı•! 

.Al.nbn bu hiikiim bh• ynnhş 
gfö·iiş olmasın? l\luhtcrcm nr
k:ulnşımız işin im cihetini d<' 
dü:;oiiıııııii-;;. JJnttil b u görfışiin 
yn-:hlık J.:Hzliiğiiniin bir eseri 
olm:ısı ilıtlnınJlni hile <likl,ntc 
nlını-::. Yine verdiği J·nı"1l.r ay· 
ni<llr: "Jstnuhulun en değcr,..iz 
frl'nk ımık n''llllj:,rini f'll ZC\k~h: 
bir scı·ı.,oi hn 1i nele ~iizlcrimizc 

..;eren Beyoj!:l ıı <·Rdflcsi hile O· 

t.ıız ene en el bıı J..-ııılnr küt u 
dcl!ilrti !,, 

J~ğ<'r rnııl Ahmet Ayknç e~-
1.i t "nknp:ıııı ki>prii iiniin yeri 
ııc kıırııl:ııı y<'ni Atatiirk ldip· 
l'iisiiııi'ın iiz«'ıindeıı t<',..ıtıliifrı 

hu~iinlcrcfo ı!C<:llli!;' olsaydı O· 
rnfla ,:?cirt-cc)!i <:ok gnrip mnn 
•.nrn il<' 1 ~ıı;:t kcnıll iıl<lin.,m• 

ı,..ı.at Ni<'c·<'k ıl:lhn kun et il lılı 
ınl .. ı•' hıılahilirdi. 

nn kiiprii iİ<·1 iiııılc ynJ:"Tllll' 
sıılnrı ili' ,o;:i<:<'r<'k )<'r :rcr knın 
hnrlrı"'\ll tnhtn parl~rl<'ıin y<'I' 
lf'rlııı1<'n f<'krrs s()kfıliişii iın:ı• 
İ';olı•ık hC'c('riJ;:si;'.l iğin ı;;nhlnıı 
mı-: ı-nlıC's('ı·iılir. Hnlk k<'sl"siıı 
<len milyonlıır snrf<'tl<'l'f'k ı .. 
fnnln.lıın orlnı..:mcll\ l>örl<' hlr 
eser ynratmnk <leğme hiincr 
«l l'ğllcllr! 

HARAN J{(1)f~'AYI 
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Edebiyat ô.leminde bir j 
münakaşa mevzuu 

Yunus Emre Aşık Şehir Meclisi yeni çahşmalarına dün başladı 1 

paşa mı? 
Türk edebiyatının en yüksek 

simalarından biri olan (Yunus 
Emre) nin müstear bir ad. (Yu. 
nus Emre) nin Aşık Paşanın 
~endisi olduğu yolunda edebiyat 
münakaşalarına yepyeni bir id
dia. katılmıştır. 

Son Dakika'nın bir muharriri, 
mnu duyar duymaz hemen tnhki 
:mta girişmiş ve on senedir 
bu mesele Uzcrinde durmadnn ça· 
lışan ve gerek yazma, gerek.mat.. 
bu bUtün Yunus Divanları ile Aşık 
Paşa'nm bUtUn eserlerini okumuş 
ve onların tercUmei hallerini in -

kitaplardan Yunusun, Aşık Pıi§:ı· 

nın ta kendisi olduğunu ve babası 
Muhlis Pafi8.Dm da (Tapduk Em
re) den bıışka kimse olmadığını 

i.sbat edici deliller, tarihler gös. 
tcrmiştir. 

Bu zatın bu mcscye dair yaz
dığı bir mnkale şehrimizde Yu. 
nus U?.Crlnde tctkiklerilc maruf 
bir zatın elindedir. Bazı ünivcr. 
site profesörleri de yeni tetkik
lere girişmişlerdir. Bir ecnebi 
profesör de kcr..disile görüşmek
tedir. .. "' 

ccdcn inceye tetkik etmiş olan bu Türk edebiyatı tarihi He azı. 
iddia sahibini bularak kendisi. cığ meşgul olanların hatırında 
le görlişmilştür. Bu iddiasını en en büyük iz bırakan bir isim 

Aşık Paşadır. Altı buçuk asır 
salfıhiyctli bir heyet huzurunda evvel türk~emizin, edebiyatta 
da. isba.t edeceğini yüzde yliz ka. hakkını mildafa ve inde eden bu 
tiyetle söyleyen bu zat demiş. zattır. 
tir ki: Türk diline kimseler lmkm:ıı. idi, 
' '- Elimdeki şu kati delil ve Türklere bcrgtz gllnUl aknıaı. idL 

vesikalarla ben, Yunusun, Aşık Türk dahi bfloır.z idi ııu dlll rl, 

Paşanın ta kendisi olduğunu ge • tnoc yoldu ol ulu ml'u'dllcrL 

rek şarklı, gerek garplı profes5r- Beyitleri A.şık Pa§anındır. 
ler nezdinde katiyeUe isbat edebi· Semavi bir kitap gibi muteber 
leceğim gibi bizde §imdiye kadar tuttuğu.muz MevlCitta bazı mıs. 
Yunus Emrenln mUJ:'§idi Ye Hacı ralar Aşık Pn§anın ondan evvel 

yazılniış G:ırpname adlı eserin. 
Bektaş Velinin mllrfdi olarak gös- de aynen görü!Ur: 
terilen (Tapduk Emre) nfn dahi. Cümle ciZcnı 11ok il.-.cn o1 1·ar idi 
Aşık Pqanm babası (Muhlis Pa- Şö?.J1c eksiksiz qtmi cebbar idi. 
şa) dan başkn kimse olmru:lığmı t;bl. .. Aşık Paşanın paşalı~ı bir 

19.kaptan ibarettir. Asıl adı Ali-
isbata hazırım. d. K "'ird d w ştu 0r Aynı zamanda (Hacı ır. rrşe~, c ogmu r. ~ 
Bektaş Veli) de Yunus Eınrenin ~ tit;:besı \'ardır. Baba MuhJı_ 

. ~ . sın ogludur ki bu da Horasan 
mUrıldi degil, bllAkis onun, yanı 1 illerinden ~ellp Amnsyaya ya_ 
şimdiye kadar bUtün dünyaca km bir yerde yerleşen Şeyh Ba.. 
(Yu.nua .Emre) nam.ile ayn bir ba nynsm oğludur. Baba Muh. 
ı;ahsiyet olarak g6sterilmiş ve ta- lisin Selçuk devletinin inkıraz 
nnıımv olan (Aşık Pqa) nm müri· zamanlarında Konynda kı~ bir 
d ·...ı:- Binaenal h b di mUddet bUkUmdnrlık ettıği de 
ıu.u-. ey • azı van ve söylenir. 

kitaplarda Hacı Bektaşm işaretile Sadettin Nüzhet, (Tiirk ıµıir
Yunusun gidip Tapduk Emreye leri) eserinde Hacı Bekta~ Veli 
derviş olması ve onun tekkesine leri) eserinde Hacı Bektaş Veli. 
.:ıtuz, kn'k yıl odun taşıyarak çile nin Baba. Muhlis mUritlcrlnden 

olduğunu kabul ctm<!'k daha doğ
c!oldurması falan kUlllycn asılsız .. ru olduğu yolunda bir nıiitalea 
Jır. Şin'ldiye kadar bUtiln dUnya • dermeyan etmişti. Yunus Emre 
11m (Yunus Emre) diye ayrı bir diye blidiı?imiz mutasavvıf halk 
alısiyet olarak tnnmıJ5 oldut;"U şairi ile zamanlıırı bir, yollan 
Aşık :Paşa, gerek devrinin ve ge- birdir. Şimdi bu iddia kendile. 

rini cie birleştiriyor. 
rek kendinden önceki devirlerin Her halde gerçekten mühim 
bUtUn ilim, irfan ve felsefesini ba· olan bu iddanın delillerini de 
bası Muhlis Paşadan ve Bııbaiye yakmda öğrenecebrimizdc şüp. 
tarikatlnin mllessisi olnn dedesi he yoktur. 
(Baba tıyas) dıı.n almıa bir zattır. ..Bizim aldıpıı:c:ıız. ~a.lfun~ta 

• . ~ore hemen bır omhrluk tetkık-
B~ .dfıhl adam,_ (Yunus Emre) ıs- . ten ve blitün bir gönülle Yunus 
mını kendlne bir mah!Gs, bir lftknb Em.recilikten sonra bu iddlnya 
olarak kullanmıştır ki, bunu, mo.n· varan ?..at kitap sevenlerin hep. 
2umelerinln bir çok yerlerinde since yakmdnn tanmnıı~ olnn B. 
kendisi adeta itiraf bile etmiştir." Raiftir. Bay Raif kendisini kL 

tabın yalnız dışına değil içine 
Müdekkik zat biltiln bunları veren mildekkik ?.ntlnrdandır. 

sı>yledfkteo sonra. ellndekt bL Bu iddia ikisini blrle.stirmese 
çok yazma, basma Yunus Df\.-nn. bile iki u~ Türk bilyUğilnU daha 
J:ı.rile Burhan TopraE;rm, Muallim c;ok tanıtmaya. hizmet edeceği 

için yine meşkur olur. Son tet. 
Abdillbaltl'nln Yunus hakkındaki kiklerin safhnlarını takip ede. 
kitaplarını birer birer açmış ve bu w • 

"D,, sergisi 
Sekizinci sergi Beyoğlu 

halkevinde açılıyor 
Beyoğlu halkevinde yarın 

"D'' grupunun bir resim sergisi 
açılncaktrr. Sergide yekOnu on 
ikiye varan grup azıılarının e. 
serleri bulunacaktır. Alfabe-sıra. 
sile eser teşhir edecek sanat _ 
karlarımız şunlardır: Arif Kap. 
tan, Abidin Dino, Bedri Rahmi, 
Cemal Tollu. Elif Naci, Eren 
EyUpoğlu, Eşref üren, Halil 
Dikmen, Nurullah Berk, Salih 
Urallı Zeki Fnik ber, ZUhtil 
MUrltoğlu. Sergi bir desen ser_ 
~isi olarak hazırlanmış bulun • 
masma rağmen desenlerin ya _ 
nında her sanatkarın bir kaç bo. 
yalı etüdü de bulunacaktır. "D" 
grupunun sekizinci sergisi olan 
bu sergi on gün müddetle umu. 
ma açık bulundurulacaktır. BU. 
yilk bir al!ka. uya.ndırncaibndan 
emin olduittunuz bu sergiye de. 
H'tlet etmiş olduğu ic;ln Beyoğlu 
halkevinl tebrik ederiz. 

iki doktor evlendi 
l;!aseki hastanesi kıymetli o. 

peratörlerlnden Bayan Doktor 
Melahat Atakam ile nyr..ı hasta. 
ne nlsatvc mütehassıslarından 
loktor Mehmet Ali Yıldızay dün 
Beyo~lu beledlve dairesinde ev_ 
l"nmişlerdir. MPrasimde bir çok 
rnJversıte profesörleri ve dok_ 
tor arkada~lan h:ızır bulunmuş.. 
tur. iki doktora. s:ııı.detler tcmen_ 
ni ederts. 

cegız. 

Vali dün Anl<araya 
nitti 

Vali ve belediye reisi doktor 
Lfıtfi Kırdar refakatinde imar 
müdürli HüsnU, sular mUdUrU · 
Ziya, muhasebe mildilrU Muhtar 
olduiu halde dün akşamki tren 
le Ankarava ~tmu tir. Vali An. 
karada. önümUzdekl çarşamba 
gilnilne kadar kalacak, belediye. 
ye ait bir ~ok işler etrnf mda ıı
Ui.ka.dar Vekaletlerle temasta 
bulunacaktır. 

Elektrik tesis:ı.tı i<'İn bir mil. 
yon vedl vüz bin. sular idaresi 
için de 600 bin liralık malreme 
ye İhtiyaç vardır. Bunların ha. 
riçten memleketimize ithal i
çin hilkumetten döviz müsaadesi 
almacaktır. 

Et nakliyabnı belediye 
yapacak 

lstanbulun et nakliyatını be
ledive müzayedeye çıkarmıştı. 
Talip çıkmadığından bu işi 
belediye kendisi yapacaktır. ---o-
Okul idareleri demirbaş 

defter tutacak 
Maarif Vekilliğinin neı;rettiği 

avnivat talin,atnamesi hükümle. 
rine göre bUtUn okullarca de. 
mirbaş e.?va vaziyetlerini göste
ren birer defter tutulacaktır. Bu 
defterler kısa bir zamanda ha. 
zırlanarak yapıln.cak teftişlerde 
mUfettişlere gösteriJN"ektlr. 

Bu münasebetle bir nutuk sögligen vali 

Yeni belediye zabıta talimatnames'.nin müs!a· 
celen çıkarılmasına işaret etti 

:• ... ••-••M••••••••••••••••u ... ea••••••••··-· 

!SiAay.etkc : 
:---------

i8u bınalar hemen 
i yıkılmalı 

Naime Ersin imzasilc aldı_ 
ğım1z bir mektupta deniyor 

ki: 

Beyoğlunda Galatasaray. 
da Posbağ soka~ı 12 numa. 
rada oturuyorum. Evimin 
bulunduğu sokakta çatısı ve 
bir duvarı yıkılmış üç <lu
var üzerine istinat eden iki 
binn mevcuttur ki, bu bina_ 
lardan birinin bir duvarı 20 

. santim kadar da meyletmiş 
buhınmaktn, oradan gelip 

i 
geçenler için büyilk bir teh. 
like te.şkil eden bu binalar 

! aynı zamanda ı?eçitleri iyi • 
İ tenvir edilmeyen bu civar • 
1 da umumi hala vazifesini de 
: ~örmektedir. 
j Bu hususta alakadar mıı
• kamlar nezdinde gerok talı. 
İ riren, gerek şifahen yaptı. 
; jfımız müteaddit müra.catlar i 
! hiç bir netice vermemiş, bu ! 
: yıkık duvar halile bırakıl ... : i mr~~şına ıreetı<i kıs• mfid ı 
• dettenberi şehrin iman hu. i 
1 susundaki bUyük gayretleri. i 

ni memnuniyet ve şUkranla ı 
İ ~ördüıfüıniiz vali ve beledive ~ 
1, reisimizin bu semtle de ala. : 

kudnr olarak maili inhidam i 
J buhpıması itibarile bir çok ~ 

vatandaşın canları ic:in ar- E. 

zettii!i büyük tehlikeden ba.5 
ka civarın. havasını tene.ffiis i 
edilmez bir hale getiren ve e 
bu suretle sıhhati umumiye • 
bakımından dahi v~rinde br. c 
rakılması aslô. kabili tecviz l 
olmıyan bu yık1k ev hara. i 

:.

;::·. helerinin bir an evvel orta- i 
dan knldırılmnlarr hususun_ • 
da kati <'mirler ve.rmesin\ te. i 
menni ve istirham ederim. 1 . . 

=-··-··-····--..············· ..... ····----1 

F aıla mal talebi 
var 

Yalnız dün 300 bin lira· 
lık ihracat yapıldı 

ihracı menınu olmıvan bUtUn 
maddeler üzerinde harlçlen faz. 
la istek vardır. Bu arada tohum 
ve kiispe çok talep edilmekte. 
dir.Dün, bir günde 300bin liralık 
ihracat olmuştur. Ronianyaya 
20 bin kilo susam, Be1çikavn 22 
bin kilo haşhaş kil.spcsi, tsviç. 
reye 74 bin kilo Ayctç('ği, Fran. 
saya 43 bin kilo tiftik, 41 bin 
kllo tütlin, ln~iltereyc 30 bin 
kilo tiftik, 20 bin kilo iç fındık 
Mısır ve Filistin pivnsalanna 
elma. ve kestane, Kıbnsa keçi 
derisi, ttalynya balık ve yu • 
murta gönderilmiştir. Hariçten 
fmdıklarımıza çok tnlep vardn'. 
Fiyatlar yükselmektedir. 

Dün ajanslar tarc.fından Lim. 
ni açıklarında içinde bir bomba 
natlıvan ve batmak üze.re oldu. 
~ bildirilen İngiliz vapurunda 
kUllivetli miktarda memleketi • 
miz~ yüklenmiş zahire ve tif_ 
tik te olduğu onlaşılmıfitlr. 

--oı---

Münhal şehir meclisi 
azalığı 

Çatalca a2.ası iken \"efat e _ 
den Havri Oğl11,dan münhal ka
lan şehir meclisi azalığına diln 
yapılan seçimde Çatalca Parti 
reisi Naci Can inticap edilmiş. 
tir. 

--0--

Belediye iktısat 
müdürlüğü 

Belediyenin iktısat mUdUrlU _ 
~ kadrosu genişletilecek, tarl
fe. istatistik, gıda maddeleri 
raportörlilkleri ihdas olunacak. 
tır. Bundan başka yE-..ni&>.n 14 
mP.mtır a.lmıır.akt.rr. 

Şehir Meclisi dün saat on ynçlarımızı karşılamaktan U· 

beşte Vnli ve belcdlyo reisi Dr. zııktır. Onun içindir ki, yeni 
Lutfl Kırdarm başknnlığında bir talimatname hazırlawak I· 
toplanmıştır. Celse acılıncn Ya- çln senelerdenherl çaltşılroak 
U şu nutku söylemiştir: ta Jdl, son a3·Iar lçerlı;lnde bu 

- Sayın arkadaşlar, çalışmalara. hız; yerilerek ha· 
Umumt meclis üçllncn inli· .mlıklar sona erdlrllmiş, tali· 

hap devr<'oinio lkln<:l yılı Şu· ı mntname medl~lniılıı tetkiki· 
bat de' re · •ıl açıyorum. Sayın no aı'.tn<lilıniştir. Yalnız yeni 
meclisin lı ı içtirnamda başlıca tallmntnnmc içerisinde seyri 
mesaisi önümüzdeki yılın hüt sefere alt nhkft.mı ayırarak 
cesinl tetkik Ye miizakerc et· son hir defa daha mütelıassıs 

mok olacaktı. Bu sel>eııle size bir heyetin tetkikinden geçir· 
tnkdim edilmek Uzcrc bütçeyi meyi muvafık bulduk. 
hazırlnruış bulunuyorur.. Fakat Bu tPtkllrnt da bitmek tızert 
hazırlanan blltçenin cncUmeo olduğundnıı yine bu dcYrc ice· 
tarafından daha esaslı tetkiki· riblnde meclisinize takdim ed! 
ni temin ,.e bu inkişaflar içeri lccek, bu Auretle talimatname 
sinde tahslllit nisl>etlerlni da tamamlanmış olacaktır. 
hn iyi ölçerek mali kaynakla· Sayın nıeclislnizln hu hı.il 
rımııın bize \'ereceği imkıloln- mntnameye olan mtihrem ihti
ra tamamen uygun bir mesai ync1m1z1 tamamen tnkdlr et. 
programı ile yeni faaliyetse· mekte olduğuna eminim. Du 
nemize geçebilmek için hlltçe itibarla mocliı;iniz, ehemmiyet 
yi Nisan lçtimaına tehir etme- \"C mUstacellyetle mUznkcro v~ 
yl lUzumlu ve faydalı gördük tetkiklerini ikmal ve talimat· 
Buna mukabil bu devrede mec- nameyi çıkarmak suretlle ts 
lislnfzln Uzerinde bilhassa da· tanbul belediyesine çok değer· 
raca.ğı en ehemmiyetli lş yeni li bir hizmot ifa etmiş olaca.k
belediye zabıtası talimatname. tır ... 
sinin tetkik, müzakere Ye ka- Valinin bu sözlerinden son· 
bulU olacaktır. Filhakika eli· ra mecllse gelen mUlhak bUt 
mizde halen mer't bulunan es· çeler encümenlere sevkedtl
kf bir talimatname mevcuttur. mlş, salı gUnO toplanılmak o. 
Fakat ihtiva ettiği ahkam bu. zere içtimaa nihayet Yerilmiş· 
gUnkU beledi ve mcdent lhtl· , tir. 

Maarif Vekili 
Dün Edebiyat Fakültesinde meşgul oldu 

Bugün maarifte bir toplantı 
yapılmak ihtimali var 

Maarü Vekili Hasan Ali Yü.. 
ool şehrimizdeki tetkiklerine 
dün de devam etmiştir. Öğleden 
sonra partiye gelerek, parti re
isi Fikret Sılayı ve belediyeye 
gelerek valiyi ziyaret etmiştir. 

Bilahara üniversite edebiyat 
fakültesine g-itmiş, J'('ktör ve de. 
kıınlarm iştirakile bir toplantı 
yapmıştır. Toplantıda Universi • 
te tarafından har.ırlanAcak olan 
İslam ansiklopedisi \'e Tanzimat 

Garip bir ihbar 
Terzi levazımabnı ka

patmak iatiyenler mi 
var? 

İhtikar komisyonu bugün 
toplanacak, makara, kağıt ve 
inşaat malzemesi fiyatları üze. 
rinde tetkikler yapacaktır. Mın 
taka. ticaret müdilrIUğU piyasa • 
daki kfuht stoklnrmrn miktan 
ru tesbite karar vermiştir. Aym 
zaman.da satış yapılırken mu • 
hakkak surette fatura verilmesi 
işi de sıkı bir kontrola tabi tu. 
tulacaktır. 

Dün makara ve tCTZi levazı. 
matı satan ticarethaneler mm.. 
taka ticaret mUdUrlUğUne dik
kate değer bir müracaat yap • 
mışlardır. Bunlar terzilikle ali.. 
kası olnııvan bau: kimselerin 
ellerindeki bütün mn.lla.rr ka • 
patmak . istediğini, bu yll7.den 
stoklarını hükfunet emrine ver. 
meğc hazır olduklarını bildir. 
mişlerdir. Bu malları resmi bir 
daire satın almazsa ticarctha • 
neler isteyen kimselere verme • 
ğe mecbur ola.c.aklar, alanlar da 
t~biatile ihtikar yapacaklardır. 
Tıcaret mildilrlilğü vaziyeti tet. 
kik etmektedir. 

Halk sandığı memurla
ra para ikrazını kesti 
Halk sandığı idare meclisi 

toplan.arak bundan sonra me. 
murlara para ikrazı yapmama. 
ğa karar \"ermiştir. Bunun se • 
bebl şimdiye kadar memurlara 
tevzi edilen paraların muntazam 
surette toplanamamasıdır. l\Ie. 
murlar esnaflar kadar munt.a
zam t.ediyat yapamamaktadır • 
ta.r. 

eserleri Uz.erindeki çalışmaları 
tetkik etmiş, allı.kadarlara bazı 
direktifler vermiı:tir. 

Dliıı gezmiş olduğu Guraba 
ve Cerrahnaşa hastanelerine na.. 
ve edilecek yeni klinikler için 
bütçeye 50 bin lira tahsisat ila
vesini kararlaştırmıştır. 

Vekil, bir kaç gün daha kala. 
rak tetkiklerine ce\'am edecek -
tir. Bu@n maarifte bir toplan
tı ya.oılması muhtemeldir. 

Okullarda yangın 
teşkılatı 

Kolaylıkla tututacak et· 
yalar açıkta bulun· 

durulmıyacak 
Maarif Vekilliği devlete ait bi. 

nalarla Vekillik tarafından kira 
ile tutulan binaların yangına 
karşı korunmak Uzerc yapıla _ 
cak teşkilat hakkında okullara 
bir tamim göndermiştir. 

Bu tamf me göre okullardaki 
elektrik tesisatı a.llı ayda bir 
kere umum! olarak kontrol ve 
bozuk nksamt tamir edilecek • 
tir. 

Bundan başka bina içerisinde 
k!ğıt ve buna benı.er yakacak, 
kolavlıkta tutuşacak eşya açık 
olarak bulundunılmıvacak, bir 
sandık içerisinde muhafaza edi. 
lecektfr. Okul mil.stabdemintnin 
yangın vukuunda ne eekUde ha. 
reket edeceği de tecrübelerle 
göşterilecektir. Talimatname 
bUkümterine göre her okulda 
behemehal yang-m söndürme t:er 
tibatt yapılacaktır. 

---o~ 

Belediye hal müdürlü· 
ğüne tayinler 

Münhal bulunan belediye hal 
müdürlUğü.ne lktısat Vekaleti 
sabık ölçüler mUfettişlerindcn 
Bedri Martı, hal mildilr muavin. 
Jiğine ihsaralra kaçak bürosu 
şefi Mazhar Tekman, mUnbal _ 
belediye mUfettişliğine Balıke • 
sir hususi muhasebe mUdUrU 
Raşit tayin ed.ilml~tir. Hukuk 
işleri kaleminde mUnbal Uç me. 
murivete de evvelce açılan im.. 
tiha.nda kuanlll Uç ~ene tayin 
edilm!şttr. 

A RKA taraftBO 
sıraya oturdtı°'6• 

:>en başka sıra1ar6~11 
yoktu. Gözümün 61l ~ 
yazı: "Ayaklarınısl 1' 1J'l 
lara da1amay~ı,, ... • 
yayım da ne yapa>"'~s. 
rek? Ayağımın altı111 ııe sun arka tekerld Jt 
eden yer, kocaman b 1 •' 
halinde .•. Bacaklarılll 111. 
iki htlkJUm oturınuştı 10v 
köşesindo dlleneD dB 
yırtık pantalonu fçl~ptl 
ılUnU saklamasına ııı 
vaziyetteyim. Artığı 111,. 
ltoyma, buraya yıısıaıı~I 
mnk imkA.nı yok. })9 r 
peykelerinde diz çök!iıı 
uma alıp oturacak dC (t 

o dar ve kötU çcrcc ~ 
biletçiye para veriP1',şı 
bileti - kasketi sol 11 / 
zerine deYrik, flyak1\tı 
trol memuruna yır4,~ kadar anamdan eııı 11 
burnumdan geldi. ~1 ~ 
bu Azap, bu sarsıntı ıd' 
arasında, bir de, I<Mş ıııl' 
balar gözUmo tuşıne~ 

"Şoförle konuşJllll •" 
"Slt?ara l~me!,. ıı' 
Halt~. canınızın fe. ~ 

sıkrlmneındnn: ••'.J'ilfı~~ 
ceza~mr ver.ıln; btJ ~· 
vat!., demek sureute 
za, sösterişli bir sıtetılıırf 
oıza bile lmkA.n yol<Ls"ıt 
halardan birinde ı;: • 
yor: 

"Yerlere 
nuf,. 

••• 
Mihver 
Kokteyli ~ 

F RENKLERİrı; bt 

kileri bir arıı>'~ 1 
rek kUçUk bir mabf~ 
btr hayli calka.dık~ ol 
ortaya koydukları }'':ı~ 
kt vardır. Adına "1{01' r 
nlyor. Her yiğidin bi 11,ı 
yeylşl bulunduğu gib1• rl 
letfn, hatta. her "~6 ~ 
uun kendine göre bir 
yapışı oluyor... ,pJ 

Geçenlerde Alınaıı1111 
giltereye gelen blr ~ııll 
kokteyl yapmakta 1' ıU 
"Cin,. in, Almanyad11 ıı 
ğtni görmüş. onu tfPıt 
"Votka kullanıyorlll ., ,-11 

Amerikalı seyyah µoı._, 
bir otele inmiş. 1 
kendisine bir koktel>'ef 
lnr. .Adı da: "?ıfib\' 
teyli,, ! ,,~r;J 

Bu sfyast kokteYl ot.• 
kası,, ile "ltalya ver~cıı6' 
karıştırılmasından ' 
llyormuş. 11 ,o 

Amerikalı. Miço'd4 ,.; 
- Fakat bu nasıl J 

Kokteyli,. olabllfyor1 t dj 
ve Rus unsurları "';,ııı 
mnn unsuru yok. ı\l ıto' 
kokteyle bir şey k01~1r 1 Miço, bir göztınil ıJd 

-- Koyuyor, detnfş .. 

. v ~t'~ 
!~.! ... !1' evvel~ I 

s ,,_, 

Beynelmilel P"'~ 
retlerinin yükt~ 
Bern - Umuınt ~ .. t 

beynelmllcl posta t.:ı.rt!~ 
tar için ( 40) s:ınthxıe ve 1<11-r&" 
l~ln do (20) ımntırne çıl< 
rtılyor. 
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Tarih Penceresinden: 
··-·-... ··---------OtJget Rusqanın 

e . llzz kuvvetleri İtalyan - Türk 
münasebetleri 

Rus - Fin harbinin icvüzü 
Değişen hiçbir 

şey yok 
-----l\ flerin-e--o-bo -.. -.. -k -d- Rusya ile Finlandiya arasında :Merhum Halil Bey şehrema

nctinden çekilerek müze müdür. 
lüğüne geçtiği günlerde bir Fran 
sız s~yyahı kendisini ziyar~t et. 
mi!'l bir aralık şehremanetınden 

t>alt k n uyu Onanması İtalya, Türkiyenin Bal-
i de · · d b 1 kan içtimaında en mü-

nızın e u unu yor him rolü oynıyacağın- 1 

ad dan emin 
8. niz filosu ehemmı'yets'ız ga~~~i~~~m~o:.n~~~~i!Jıı~~ 

Döğüş ne gibi 
sebeplerle başladı 

'"'' ~ t H niçin ayrıldıgmı sormuş u. a. 
lil Bey: 

- Müzede görülecek pek çok 
işlerim olduğu için.. cevabını 
\·ermişti. Fakat bu cevap seyya. 
hı tatmin etmemiş, şunları yar.. 
mıştı: "Hiç şüphe et:nem ki şe. 
hirde yapılacak şeyler daha çok 
olmakla beraber, yapılmasını 
güçleştirecek bir çok ma:ı:i b.u -
lunduğunu görmüş te. <:~k~lmış -
tir. Cünkü lstanbul gıbı bır şeh. 
rin imarında ciddi gayretleri, 
ciddi teşebbüsleri takdir ile, 
vardım edecek hükumet erbabı 
bulunmazsa. Avrupadan müte • 
hassıs bir şehremini davet edil
se gene bir iş göremez.,, 

~ 
biri bildiriyor: 

lr k 
ltalyanın Balkan devletlerilc 

Uvvet l'f d d olan münasebatı son aylar 1.ar. 

~~~Y~_ilc ka<ada, cm~ vo ~ö<t e dcn! r tayyam;n; ::~~~:gç::ri;~: :;~; 
~~ın de ~cadele eden de hamildir. yan - Yunan ve İtalyan - Ro. 

. tttir, nız kuvvetle. 3 - Lenin3rad ve Mensk is- men münasebetleri hakkında 
&../ejj~ . minde ve 1936 in<aatı 2895 ton. aydınlatıcı malümat verildi.. 
~jL Ola ıhtilaJi çok 'S ı ıı; luk iki torpido muhribi, bunlar Fakat bütün bunlara mukabil 

( harp 0~ bir Rus do- beş tane 13 lük top ile müceh. İtalyan - Türk münasebetleri 
rnasına scbe. hezdir. hakkında hiç bir şey söylenme • 

L ~Uaı. 4 G d d. ~~~ası b" "k - or y tipi 2600 tonluk ı. 
lt.:-... ~k bir uyduonanmamas. dokuz torpido .. Bunlar İtalyan Yeni harbin başlangıcına ka. 
""'"..... planlan üzer' · .ı·1 · 1 dar ltalyan .matbuatı bir çok 

ıı.~llı do% bulunuyordu. ıne ınşa e>Jı mış er. ""' na dir. Her birinde altışar tane 13 kereler Türkiyeye hücum etti ... 
Qıı ltıotıtr nrnası 23 bin lük top vardır. 1939 haziranında bilhassa Teleg. St ~ b~ ~-ırhlı, on eski 5- Worirk tipi on iki tane raffo gazetesi demokrasilere 
~ biiruı/uk . kruvazör eski sistem torpido.. bağlandıkl.arı. ıçi~ Türk milleti. 
'tı llo.,ik .t~rpıdo, yüz 6 _ Her biri 700 ton ağırlığın. ne ş~ddetlı b~r Iı~ıı:n . k~llandı .. 

lttiitk tan, tıpı .küçük tor. da müteaddit yardımcı gemiler Hatta Gerarşıya ısımlı bır mec. 
ttttkkiı ~e.nızaltı gemi. 7 D . . ·· mua Türkleri lstanbuldan çı • 

ı.. ıd.ı. - emzaltılar ... gelınce bun. kartm k ı· ıd · -· · ·· ı uıı la b' k k 1 l a azım ge ıgını soy c. 
• , ltll!ılerin b " ··k r ı: ço ısım ara ayrılır~~r.. yecck kadar ileriye (>'itti. 
~tta1 uyu Evvela uzun mesafelere mute. Bun - 'h.., t 
\tt""L arı tarafından ha 'l 1900 _ 

1 
_ a ragmen nı aye geçen 

'""'ıut B mmı ve. to~ .agır ıgında teşrinievvel ayında Ankarada 
lından rest - Lit. on b7ş. denı~a.ltı ~emısı .. ~unların İngiliz _ Fran.sız _ Türk an. 

~ .~tadcn~~:~it~~~L ~c.rbı~ınde .~ı tane 1~,2 lık. top, !aşması yapıldığı sıralarda Şigi 
'~ İngilizler tara. ı;cı mıtralyoz ve sekız torpıl ko. sarayının resmi organı olan 

. il lc~1 Ve Sivastopol vanı v~rdır. Bunlardan mada Giorr.ale d'İtalia gazeteşi, ltal. 
t....; ti· d~n kısmı Bizer. ~a~tık fılosunda 25 t!"ne S~tsuko yanların bu yeni merhaleyi bil. 
~'«il s.:__-ort harp kruva- tıpı 600 tonluk ve bır 3,7 lık top, yük bir alaka ve dikkatle kabul 
deı:~rry et hükumeti ta. ?ır taxyare ve ?ör~ torpil k~vanı etmekte olduklarını bildirdi, Fa. 

·'il. h 
1
. ı.le mucehhez yırmı beş denızaltı kat hakikatte Roma hükümet·ı 

d 
a ınc sokul • ı 21 ı e, ta~e. Bebe tipi küçük deni- bu anlaşmayı İngiliz - Fran. 

~°tıanrrıa . zaltı gemısı !. sız siyasetinin veni bir hareketi 
) 1923 sının yemden Baltık filosunun bu rakamları. ve bu sistem ile Türkiyenin ya_ 
~t senesinde baş. n.a harpten evvelki donanmaya km şarkta birinci planda bir rol 

birlaıı .1930 sene- aıt ufak tefek gemileri ve yar. oynamag·ı kabul etmiş oldugu· 
d.enızaltı filosu d &t 

1 
ımcı mayn gemileri vesaireyi şeklinde tefsir ediyordu .. 

~ çı rniştir. de ilave etmek doğru olur. Hattfı. Ankara paktı İtalyan • 
"tıı•de tla Alman sana. Karadenizve Uzak Şark donan. !ara bir .. tehlike ı?i~i göründü .. 
, tllıt.,ki ~dirorlardı. Fa. malarına gelince: Fakat Türk - fnıpl!z-:- Fransı.z 

t~l\lyil i ı\~ıdara geldik. Karadeniz donanması ehem. anlqmasmın bırıncı gayesı, 
~~l•r le ışe başladılar. miyetli değildir .. Bu donanma dünyanın bu. k~smına. A:l~anla. 

tırak . l 935 senesinde 1911 senesinden kalma bir tane rın s~zmak ıhtımallermı onle -
!Sı tezgahlarda ilk 23000 tonluk zırhlı, 19 ı 7 inşaatı mektı.. .. .. 

) ~ Yapılma işine d~ iki tane 8000 tonluk kruvazör ltalya bu son gunlcrde Buk. 
lıii t&iJıd Lehinır&a Y\ Taşk~'t js!,5ıti r:te cereyan etmiş ol.~ badi~-
ö~ b~ Sovyet Rusya. 2,8001'o1'Tu1C torpido, "'beş tane ~~n asltenermın Galı~ 

ifa_ )(0ı: faaliyet görüL Worik tipi eski torpido (9000) yada yanı Ro.ı:rıen hud~dunda bu. 

t 
Yô .,. of'un kayın hi. t 1 k S 1• • • 1• • bi lunmaları munasebetıle Balkan 

"'~ ~r on u ve ta ın ısım ı yem r Ant tı .. ·ıı · · h -~!tL 'L·P Amerika ile t k'l . . 1 • an mumessı erının, mu -
"1111:.ıtıı;ı kruvazör in. ayyare na ı gemı~.ı, a tı t~nesı temel bir tehlike karşısında Bal. 
~S: u. Fakat yalnız uzun .~eyaha~ler~ mutehammıl ol. kan meselesi ve Balkan devlet. 

tide ını ile ufak tefek ~ak uzere ~ı~mı be§ modern de: lerinin vaziyeti ile alakadar o. 
"''İhi~dcbildi. 19 hazi- nız":ltı gemısı. ~e beş tane eskı lacaklarını kabul etmektedir. 
~ ')ııtn de K.alinin bir 1 denızaltı gemısı: . Aynı zamanda İtalya, TürkL 
~r itib §~nları söyledi: Uzak Şark fılosun-a gelınce: yenin mertliği ve sözün.deki sa • 

arıı Japon matb~atrna göre, bu kuv. dakati, münakaşa götürmeyen 
ttçtcck .c ,i,nşaat eski vetler Wladıwo•tok'a trenle nak. askeri kuvveti dolayısile Balkan 

tt~~th1ı1 tır. )edilmiş olan elli beş Bebe tipi Antantı ruhunda çok büyük ve 
e t~1a kon~~. temmuz denizaltı gemisi ile pek çok mık. ehemmiyetli bir rol oynamakta 

., ~- tarda hücumbotlarından ibaret. olduiunu da bilmektedir. Bu 
il l ""1'lnın ilk ed' ' en· Y ı tir. şeraite göre, Balkan konferan: 
ı...: ilk ~n~r.ad'da · in-şa sının Belg-ratta toplanaca~ı bu. 
. '"lllllnııy~~ısıo· vazifeye Almanlar İngiltereyi günlerde Türkivenin vaziveti 
\ k u · ığer ikisi nin 1talyada büyük bir dikkat 

htııuıeredir. 'Uç 50- işğal edince ~·e alaka ile takip edildiğini an. 
z tezgaha kon. B · d d lamak müşkül değildir. 

t....~t~11iuna .. . . rıtanya a ikf a· 1talyaya Belv-at ve İstanbul. 
t...~· lihl gore, şımdı. dan e-elen haberler. Türkivenin 
~t İlt t:rı. iki tayyare to•· r k ı· m olacak?. "Balkan devletlerinden herhan: 

iıııa .rpıdo ve deni- gi birine yapılacak taarruzun 
li \t~/llc rneşguldür. bütün Balkan devletlt>rine vapıl. 
.tıt :ucht.c göre, Rus Almanların Büyük Britanya mış ol ara 1< kabul edil<'ce<ri,, te. 
~ tı D' ı~ ve başlıca adalarını istila etmek hayalinde zini müdafaa volundadır. Bu se. 
~ teltl':...Ctnılcridir. olduklarını yazmıştık.. heple ltalva Balkan Antantının 
o~ıı ... Uzda bir nutuk Berlin1cn Amsterdama akse. bu ictimaını a:1;ami bir dikkatle 

-.ı ... S()ı,._ lialk Komiseri den haberlere göre Bitler Büyük takin etmektedir. 
ı."'t ·.;·yet d . Britanyayı idare edecek dikta • 
~ ~hlnı e~~zaltı fil~- törü de şimdiden tesbit etmiş . 

J,ıı..... ıı \'e ~ dunyada hı. tir. Bu diktatör meşhur Vilhelm 
'""il d u filonun Al. Bol'd K d ' · B df d'd Ilı\ enizaıt f'l 

1 
ur.. en ısı ra or a 

~)l ~n ziya~ ı 0 arı. dünyaya ı?elmiştir. Halen otuz 
1ı.:~ı1ti . e bulun. 1 altı vaşındadır. üzerinde dainıa 
·i~rın to . • bir İngiliz pasaoortu ve hilviye. 
ıe;~ınıştı nılatolarıı~- ti taşır. İngiltere muhtelif par. 

~lılın h · Bu dem. <;alara avnlacak ve her biri 
~bettin emen kısmı Bol'e karşı mesul olmak Uzere, 
~ tibi ~-uhafazasrna mahalli idareciler tarafından i. 
' ~ 'Ju~ elli, veya dare olunacaktır. 

\iltrc1t t cnı~altılardır. Büvük Jngiliz imparatorluğu. 
- it, ren ıle naklo- nun akıbetine ı?elince: Şimdiki 
· iııl)ilıl1n halde Bitler lne-iliz müstemleke 

di:Srd umum deniz ve dominvonlarım. Bohemva ve 
~ e ayırmak icap Moravva J?ibi nazi protektorala. 

ti...~ ı.~İti ş· rı haline sokma~ı ve bunların 
~~i uırJc.ç ımal. denizi fi. idaresini Alman Führerlere ver. 
~~teli• torP.ı~.o. deni. me~i ~üşünmektcdir. 

r;;..1'1t1tif~[ kuçuk parça .. l~ı?ıl~erenin müstakbel dikta. 
: ~~il dah r. toru VilHclm Bol halen ecnebi 

Kontrol edilen vapurlar 
lAndra, 1 ( A.A.) - Ekono _ 

mik harp ne7.aretinin bir tebli. 
~ine göre. 27 kanunusanide ni. 
hayete eren hafta içinde 13 Ho. 
landa, 5 Norveç, 3 Belçika, 3 
Jsvec ve 2 Yunan ile bir DanL 
marka vapuru 1ngilteredeki 
harp kaçaih kontrolu üslerinde 
kontrol edilm~ş ve bu üslerde üı: 
giin hatta daha az bir müddet 
kaldıktan sonra, yollarına de _ 
vam etmislerdir. Vapurlardan 
ikisi. 1ndliz limanlarında 24 sa. 
at dahi beklememiştir. 

memleketlerde bulunan Alman . 
)arın şefidir. Harpten evvel de 
Londrada bir teşkilatı idare et. 
mekte idi. 

(Dünkü sayıdan devam) 

1920 senesi haziran ayın::la Es. 
tenyanın Tartu şehrinde Finlan. 
diya ile Rusya arasında sulh mü. 
zakereleri başladı ve Rus heyeti 
b-J müzakereler sırasında Finlan. 
diyalılara azami derecede müş. 
külpesentlik gösterdiler. 

Akalliyet Meselesi 

Halledilmesinde müşkülat çe. 
kilen meselelerden biri de Rusya. 
da yaşayan Finlandiyalılar mese. 
lesi idi. Leningrat civarında on 
binlerce Finlandiyalı yaşıyordu. 
Ayrıca Ladoga gölünden şimal 
buz denizin-e kadar uzanan mın. 
takada da ıoo.ooo kişiden mü. 
rekkep Şarki Kareli halkı yaşa. 
yordu. 

Bu halk her veçhile Finlandiya 
vatandaşı idi. Nitekim hayatlarını 
da gelip Finlandiyaı:Ja kazanıyor • 
lardı. Umumi harp sırasında Şar
ki Kareli ahalisi Finlandiya cum. 
huriyetine geçmek için büyük bir 
hareket olmuştu. Fakat Tartuda 
yapılan sulh konuşmalarında Sov 
yetler bu akalliyetler arasında 
plebisit yapılmasına asla razı ol. 
madılar. Çünkü bunların Finlan. 
diyaya iltihak etmek isteyecekle. 

. ri muhakkaktı. Sulh anlaşması 
yapıldığı zaman Şarki Kareliye 
muhtariyet verildi. Fakat bu an
laşmanın mevki tatbike girdiği 
1 kanunusani 1921 den itibaren 
Ruslar akalliyetleri tazyike baş. 
ladılar. Finlandiyanın bu husus. 
ta yapmış o}duğu teşebbüs de 
1922 tarihinde Sovyet Rusya ta. 
rafından reddolundu. 

Günler geçtikçe bu akalliyet. 
ler üzerinde Rusların tazyiki art. 
tı ve binlerce aile Rusyanın iç ta. 
raOarma sürüldü. Nihayet Sov
yet Rusyanıl?o niyeti meydana çık. 
tı: Bu muhtariyetlere nihayet ve. 
rilmek i9teniyordu ve Ffnlandi. 
ya hükbmetinin teşebbüslerine: 
"Bu işin dahili siyasetle alakadar 
olduğu" cevabı verildi. 

Finlandiyanın istiklal harbi 
1918 ilkbaharında nihayet bulun
ca, bir kaç bin Finiandiyalı da 
Kızılordular ile birlikte Rusyaya 
kaçtılar .. Bunların aileleri tekrar 
Finlandiyaya avdet ed~bilmeleri. 
nin kabil olacağını ümit ediyor. 
lardı.. Fakat Sovyet Rusya bu 
gibi anlaşmalara menfi cevap 
vermek için muttasıl sebcbler a
rıyor, icat ediyordu. 

Halbuki hakikat halde Mosko • 
va, bu mültecilerin Finlandiyaya 
dönüşlerinde Rus milletinin için. 
de bulundukları sefalete şehadet 
etmelerinden çekiniyorlardı. Bu 
haberler Finlandiyada gizli gizli 
yayılmakta olan Komunist pro -
pagandasına karşı hiç şüphesiz 
müessir bir silah olacaktılar .. 

Bu propagandalar Rusların 
kapitalist memleketlerden çok 
daha müreffeh bir hayat yaşa
makta olduklarını müdafaa cdi. 
yordu .. 

Hudut meselesine gelince, 
Finlandiya ile Rusya arasında, 
Kareli Berzahında ve Ladoga ıı;ö. 
lünün şimalindcn şimal buz de. 
nizine kadar uzanan hududun u. 
zunluğu göz önünde tutulduğu 
takdirde, bir çok hudut hadisele. 
rinin tabii olarak cereyan edece. 
ğini takdir etmek kolaydır. 

Nihayet bu hudut hadiselerinin 
önüne geçilmesi için 1922 de ya. 
prlan bi ranlaşma ile, muhtemel 
hudut hadiselerini tetkik edecek 
hususi komisyonlar teşkil edildi. 
Nazari bakımdan bu sistem geçen 
teşrinisani ayı sonuna kadar öyle 
büyük bir muvaffakıvetle faali. 
yette bulundu ki ,iki hükumet a. 
rasında hakiki hiç müşkülat çık. 
madı .. 

1937 senesi şubatında Mosko. 
vaya yaptığım resmı ziyaret 51-

~Çallr a kuvvetlidir. 
~ dan müteşek. 

~b~ 191 

Kısaca: ·-·-·--__ , ______ _ , __ _ 
1 

"'l~ ~le· l den kalma 
ı,3~ c: zı~hıı .. 
~-.. 1 g 0 tki ve Kirov 
~lllt i~? İtalyan inşa. 
ıL.~r ~. rnodern kru. 
~,.,tlcr Yuzbin beygir 
~ .~. 9• Sür'atleri sa.. 
k..~ Jı, tane 18 lik dört 
~l~ va dafi topu ve 
~~~torpil kovan; ile 

"" t)bi bır Man. 

. 
Köprünün kapanma zamanları 1 

Sabahleyin saat sekizde baılayan dersler do. kadar açık kalmasına acaba nasıl bir scbeb var) 1 
la_rı5iylc_~ü.ti~n .nakil :--asıt_ala~~m .. tarifeleri ona Haliçe girip cıkacak gemiler daha evvel girip ç;~ 
gore degıştırıldı. Takı Bogazıçı gıbı uzak yerler. kamazlar mı?. Boğazdan gelen yüzlerce talebenin I 
~n htanbulun her hangi bir temtindeki mektebe Üsküdar tarafına yanaşan vapurdan çıktıktan son. 
gıden talebe der.~in~ vaktinde ~e.tiısin ?. . ra latan bula geçmek için sandal peşinde koştuğu. ı· 

Fakat, şu kopruye ne dersınız?. Saat yedılere nu görmek ne hazin ıey ... 
--ı-·-------··-· ·---···-· 1 11 --· ·· ··- • il --

rasında bu meseleleri de Litvinof 
ile görüşmüş olduğumuzu söyle. 
mistim.. Kentlisi bu müzakerele. 
rimize diplomatik yolile de devam 
edebileceğimize beni temin et. 
mişti. Aynı zamanda ticari mü. 
nasebetlerin inkişafı hak'kmda 
da anlaşmış bulunuyorduk .. 

Sovyet Rusyanın ilk muhalif 
vaziyeti, Finlantliya ile İsv~çin 
geçen mayıs ayında Milletler Ce. 
miyetine müracaat ederek Aland 
adalarının yeniden tahkimi hak. 
kında fikirlerini söylemelerini ri. 
ca ettikleri zaman, vazıhan gö. 
rüldü. 

Aland adalarının askerileştiril. 
meleri hakkında yapılan plin 
1921 anlaşmasını imza etmiş 
devletler tarafından kabul olun • 
muştu .. Sovyet Rusya bu anlaş. 
mayı imza eden devletler meya
nında bulunmamasına rağmen bu 
meselenin tehiri için bütün kuv. 
vetile çalıştı. 

Cenevrede Sovyet Rusyanı~ 
bu menfi vaziyeti şu şekilde izah 
olun'Uyordu: Sovyet Rusya o za. 
man Avrupa sulhunun· muhafa. 
zası için Avrupanın diğer büyük 
devletleri ile müzakerede bulunu. 
yordu. 

Bu sahada müsbet netice elde 
olunduktan sonra artık Finlandi. 
yanın bu mevzu etrafında hiç bir 
endişesi kalmıyacağını bildirmek. 
tc idi. 

Geçen eylül ayında Sovyet 
Rusya Polonyaya karşı muhasım 
vaziyete girince, Finlandiyanın 
b i t a r a f 1 ı ğ ı n a hürmet 
edeceğini temin için büyük 
bir istical gösterdi.. Nitekim bet 
tesrincvvel tarihinde Finlandiya 
hükiımeti, Sovyet hükumetile 
müzakerede bulunmak üzere, mu
rahhaslarını Monkovaya gönder. 
meğe davet olundu. Fakat bu 
mUzakereJerin ne programı ne de 
gayesi teabit edilmiş değildi.. 
Bunlara rağmen Fin hükumeti 
bu daveti kabul etti. 

26 teşrinisani tarihinde Kareli, 
Berzahmdaki hududun Rusya 
kısmında bir hadise vukubuldu. 
Sovyet hükumetine göre, bu ha • 
disede birkaç Rus askeri ölmüş .. 

(Sonu yarm) • 

Fransız seyyahı, şöyle küçük 
bir tetkikle bu sırrı anlamıştı. 

Bugünkü lstanbula ~elince 
hala otuz küsur sene evvel Fran. 
sız seyyahının gördüğü ve tes. 
bit ettiği gibidir. Bakınız bu 
seyyah, o vakit postane o!a!l 
şimdiki lş Bankası ve caddesını, 
biraz ilerisindeki dörtyol ağzını 
nasıl tasvir ediyor: 

"Bu memlekette şayanı dik. 
1•at bir hal var. Ekser binalar, 
umumun qclip qermcsini 3ckte. 
ya ~ıijratıtJor. Yaya kaldırımlar 
dar, binalar yerine göre 1 metre 
kadar sokağa tecavüz etmi.,. De. 
di<iim banka şube.si (şimdiki /~ 
Banka,'lı karşısında Osmanlı 
Bankası) kaldmmdcm bir buçuk 
metre kadar bir yer gasbederek 
merdivenini binasnun haricinde 
tc§kil etmiş. Bira.:: ileri.'lindeki 
köşenin halini tarif edemem. 
Köprüden hareket eden tram • 
vaylar. bu meydancıkta bi~ ka: 
uis teşkil ederek geçnıcktrdırler. 
Onlar geçinceye kadar araba • 
lar, 11ayalar beklemeğe mecbur 
o1ııyorüır. Burası Bir dört yol 
ağzıdır. Şehrin en büyük tica • 
rtıtgôhları da kamilen bu aemt. 
te oldu!)tmdan intizam bir türlü 
temin edilemiyor . ., 

Fakat bu bahiste benim asıl 
işaret etmek istediğim şey bun. 
lar deiildir. Ben iki milhim nok. 
tayı tebarüz ettirmek fatiyorum. 
Fransız seyyahı yeni yapılmıf 

bir bina için şöyle diyor: 
"Yeni bir mağaza bina olnn 

muş. Gı1ya şark ü8lıibunda iıı.<Ja 
cdilmi.' ise de mimarının ôdi bir 
taklit eseri oıcl.uğunu, binanın 
her hali ve ha&satan aaçaklaruı. 
ctaki nakt§lar ilan etmektedir.,. 

( Lutfen sayıfayı çeviriniz) 

Görüp düşündükçe 

Haber labirentleri içinde! 
Sabah loılcıs, iiğl«>yin IK>)'ı·az, ~(·ce yıhlız ı·iiz~fu·hu·ı esl70r. 

ı·ınc ~abahlcyin yağmur, iij:tleyin sulu ısepkcn ,.o gece kar 7a. 
ğıyor. 'l'crmonıetre ibı·eleri sonu gelmez bir dans içinde. Bü
tün bunlaı'tlan sonra tabii heı,lmiz hastayız. Hiç birimizde •Ü· 
rekli bir sn~lık akıı:-ı yok. 

Kiminin elinden mendil (}Ü'!'ıniiyor, kimi Harnıç sesi veren 
ük!'liiı·iik giiınhürtiileriylc .saı~ılmakta. l."anı başınızda hazan 
cn sc,·dl~lnhı bir dostun dğerleri sarsıla sarsıla öksürdüğünü, 
yüziiııiiıı kızaı'thğrnı, giizlerine kan hücum ettiğini görüp 
iiziil iiyor.ıuııuz. 

Ajanslar, hüUin (liİnyada korkunç bir kışın hüküm sürdü· 
j:':iinii, trcnlcrin kftl'laı·a J:iimühlüğiinii, metrelerle ölçülen kar 
tabakaları altında d.amlann çfiktiiA'iinii haber \'eriyorlar. De-
mek oralnrcla (lc~l!;'Dl<"Z hh• hn.,·a , ·ar. Yokliia oralann her kar 
fırtınn.;mdan sonra l)lrt>r tfafan geçirmeleri 1Azım5tellrdl. 

A' rnpndn, ı:nliba hirfdk clejtişmiyen şey d<>, sade ha kış 
olsa 1eerek. Çiinkii her j[İİn ı:elen yeni bir haber, bir en·elklnln 
yalanlığını ortaya koyu)·or. };jicr şu hirkac: a)·hk haber bllAn
c:osunu )'Rpnrsanız, işin ic:lndcn çıkınaj:'ra imkAn bulamazsınız. 
Rad)·olar. ajanslar, tel~ratlar her biri bir telden çalıyor. Biri· 
ııln kara c1Nli!rine fit o ki: 

- Ha)·ır, b<>vaZ«hr! 
('c\·ahını w•rl)'Or. Eskidcn "iman .. lar cimiirfük şeylerdi. 

Rir aılnm. hlr şeye humır , ... onun kAlı1At1 h;imlr ya~ayarak 

iiliirclii. r-:;ımıll hunlar ela. yaknlık, krant, çorap ı:ihl ikide bir
ıfo dri:d~tirlll;t·or. Oyle aılamlara raı;;th,·onı7. ki, clün onu co,
kun bir paflRs hcı·rl'Rlll içhufo ı:iirmiiştük. Bugün, ayni heye. 
(•an, R)'lll c·oskıınlukla: 

- At<-'yim ! 
nh·or. 
Diin koyu milllyetc:ilik <lR\'L"ını j[iicliip, ırk haşraı?ım tn

şırkc-n . hıııriin siyah gi)mlek ,.e kırmızı külAh arasında fark 
~i·ı·nıii~·or. 

))iin: 
- E\'Cf ! 
J>Nli irini. hUJ[İİn: 
- Hayır! 
lın knr':'tlıyor. 
.\<'Rha l?öktPkl hın·11 karnr~ndı~h·lf'. y.-1"C1Pld fn1 llf't'IJ'e. 

hnnn. fikir frrılrlıtkhr-ı nra.<ıın•ln hlr nıiinA'lf'hl't , .,. .. mı? · 
Galib" \'Rkm•ln ilim r1P. t<'krnr kA<llm rR~ll\rın mınH\ne 

ıl'inrrc-k. ,·ılrhzların lncırnlar "e yrr hAr!loıeff'ri iistiind(!ld te· 
<ıirlrrlnl krı;;fp """""""';:! 

ffantla1cl tlf'~<ıl1<1H!fn mnt1t1• !Qhhatl ho7.tlt1!tn ı:?tM • .._....,._ 
'"l"Clrkf hn ~nnrncııkhk fln nrııha manr,·i ıııa.irh!?lmızı bozmıyor 
mu? .. nu ne içinden tıkılmaz kanşıkhkhr Allahım! .• 

HAKKI SVHA. GEZGİN 
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Menfi zühaf 
Sinek Be( 

tepeciğı 
Bu gibı kimseler umumi ha. 

yırlar için fevkalade faaldirler 
bUtün kuvvetlerini, r.a.manları 
nt, hatta paralarını bu uğurc 
arlederler. Fakat bunda d2 

kendi usullerini ihtiyar ederler. 
Miısbet Zllhal işareti altir .... 

da doğmuş kimselerde oldu~ 
gibi bunların dn din bahisle 
rinde şabst fikirleri vardır ve 
umunuyrtle dinin pratik cihetle 
rinl !rnb1ı! ederler. 

Bu gıl;)i kimseler mitingler ıve 
hep b:. ~ ktc yapılan n.ümayi§ • 
lerle r<'k yakından alakadar o. 
turlar. Bunlar tiyatro, konser 
gıbi eğlenilen her yere devam 
etmekten zevk duyarlar, fakat 
böyle bir muhit içinde i:Jlun . 
dukları zaman bile kendilerin 
pek valnız hissederler. 

~ .. ,,=sa~~~~~ 
T rakyada mektepsız 

köy kalmayacak 
Gece dershanelerinden halk 

çok istifade ediyor 
Kıymet verdikleri bir kimse. 

nm bir tek nazarından bile fev. 
kalade zevk duvarlar .. Fevkali.. 
de sinirli olma~rına rağmen a. 
sabt hruıtalar, hatt.8. delier Uz.e_ 
rinde bUyük bir hakimiyete ma. 
liktirler. Gariptir, fakat akıbet 
leri hayattaki mevkileri sırasın 
da onları daima patolojik '\azi 
yetlerle karşı knrşıyo. bırakır 

~- - . 

SIHHAT MESELESİ 
Bu gibi kimseler umumiyctl 

mide ve hazım cihazının asab 
hastalıklarına maruzdur., Umu. 
miyetle bu gibi kimselere ila 
tesir etmez. 

Ktr1'1arcl'ttil.c 'f/afn1m(tkltc o7a 'l/C1ti bir ilk ok t! 

Bunlarda umumiyetle cevelft - Edime, (Hususi muhabirimiz. 
nı ~em fe~adır. El!eri ~yakları den) - Trakyada ileri hamleler 
daima soğuktur. Dı§lerı hasta.

1 

gösteren hareketlerden biri de 
dır .. Bunların avak ve bacakları kültür iıleridir. 
kazaya maruz.dur .• 

Bu karaktere malik olanlaı Okuma ve okutma heveainin 
pek ender olarak kendilerini 1 yıldan yıla artmakta olduğu bu 
sıhhatte hissederler. Buna. ~ ·. mühim vatan parçasında tahıil 
m8!1 büyü~ b~r mukavemet 1. ~ğmda olup da mektepsizli;k yü.. 
retine malıktırler.. Bunlar ııa - zunden okuma im.kanlan bulamı. 
delerile hareket ettikleri 7.&llla.ı yan ~ocuk sayısı daha üç be! ae. 
ve ıbilhassa prensiplerinin mev. ne evveline kadar bü -k bi 
zuu bahsolduğunu kabul ettik. ~ • ~ r ye. 
!er' ta.kdird österd'kl . Aun teıldl etmekteydı. Bu sayı. 

ı e g 1 en gay • nm her sene enid l "Ik 
ret ve mukavemet herkesi hay. Y en açı an 1 

r~er içinde blrakJr. ve orta okullar U)'Caincle gittik-
GONEŞ TEP.ECI~f VE çc azalmakta olduğu memnunl-
lFADE E'ITlCl M..ANA retle glSrtt~ekte~ir. ~itekim bu 

GU te 'ği yilzlik sene de Edırne vılayettnde olsun, 
gmmn:~ i§gal e~ Kır~lareli, 1:ekirdağ ve Çan_akka. 
dir. Eski Yunanlılar buna A. le viliyetlcrınde olsun yeıu baş. 
pollon tepeciği demekte idiler.. tan birçok ilk okullarla Lülebur. 

Ehemmiyetli ve iyi inkişaf ıaz pbi hızlı. bir ~elipne ıöste. 
P.tmiŞ bir şekilde bulunması. ren v~ bu _ç~ıımesil~. ~~rn ka. 
muzafferiyete, nam sahibi ol. saba orneeının en guzelmı veren 
riıağa ve emsali arasında par • bir kaç kaza merkezimizde de or. 
lak arzwsuna deli.Jet eder. Güz..el ta okullar açılarak daha bir çok 
bir güneş tepeciğine malik olun. yurd çocuklannın okuma ihtiya. 

22276 çocuk devam ediyor de. 
mektir. Bu yekuna orta okullara 
devam eden talebe sayısı dahil 
değildir. Kırklareli vilayetinde 
tahsil çağındaki çocuk sayısı 
7 - 16 yaı arasında 16282 kız ve 
17691 erkek olup bunlardan ilk 
okullara devam edenler 4255 i 
kız ve 699-J il erkc:k çocuktur. 
Bu yekuna da orta mekteplere 
devam eden çocuklar dahil de
ğildir. 

Bunlardan bafka Tekirdağ vi.. 
li,yetinde okuına. ruaaa bilenler. 
le bilmeyenlere.. maJ:uaua obnak 
üzere A ve B .kurslarına ayrılan 

gece dersleri vardır ki, bu kurs.. 
lan devam edenlerin sayısı ka. 
dın ve erkek 1291 i bulmuı ve 
bunlardah bu sene şimdiye kadar 
642 kişi vctib almrıtır. Bu ara. 
da sayısı 18 i 'bulan ziraat ve sa. 
nat kunlan da hararetle devam 
etmekte ve her yıl binlerce va. 
tanda' tekrrik bilgilerle tcchiz 
edilmektedir. 

fakat o güzel zamanlar artık 
sona ermi~tir .. Ben. sizi bilhas. 
sa bu adava çektim, çilnkü bu 
rada her şey sizi kabul etmek 
için hazırlanmıştır. Ve demi'1 
burava geldiğiniz zaman si~ 
tutmndıgımın sebebine gelince 

Beş maskeli haydut Şikai:o W- bu da gavet basiti.ir: Demin 
şındaki bir yolu keserek içinde hepiniz birlikte buraya nlme. 
meşhur yıldız Konstans Benet, miştini~ halbuki b?n bir tek 
Anita Luiz ve İngiliz aktörü ru. kişinin bile kurtulmasına mev 
şar Anlcy'in bulundukları bir o. dan vermemek iEtiyordwn. Hal. 
tomobili durdurmuşlardır. buki ş!mdi hepiniz tamamsm!z . 

H Saatiniz ca!mıı:ıtır. Allahın bfi 
aydutlar yolu tıkamııı olduk- yük adaleti sizin heoinizi elimi. 

lanndan konstana Beneti hamil 
bulwıan otomobilin şoförü mec. ze vermiş bulunuyor. 
burcn durmuftur. Otomobil ÇL - Tade Bielsky, sizin de ben 
murluklan üzerine atlayan mu. den fazla bir kıymetiniz yok, siz 
keli haydutlar ellerindeki sillh.. bir katilsiniz .. 
larla şoförü tehdit .ederek, emir. Dive aşaı:'hdan havdut bağır 
leri~e riayet etmelerini bildirmiş. dı .. Tadc sükunetle cevan vero1

. 

lerdır. - Havır, çünkü Rimdi bir •el« 
Böylece silah tehdidi altında kişi ölmüş bulunuvor, o da b17 

otomobili tenha bir köşeye çeken l zat sizin elin:zle iHdi!rülmürtür 
haydutlar Konstans Benctin bir sahte kont cenanları .. Riraz ev 
milyon frank, (bizim paramızla vcl oı~u. ~a. siz,?'~drerek son cl-
38 bin lira kadar) kıymetindeki nayetınız! ~şJ~ı!."lz.. Bana ;~lin. 
bileziğini ve diğer bazı mUcev. cc ~en sızı oldurecek delTilım ... 
herlerini almışlardır. Sız Allah ve adalet adanılan 

Anita Luizin üzerinde bulunan f karşısında cin.a~etlermizin hcaa. 
çok kıymetli bir )akut ile iki ta. bını ye:e~elpın·z. ln_sanlann a. 
ne platin Uzerine pırlanta işle d!lletı k8.fı gelmese bıle Allah si. 
meli bileziği de almışlardır. Bun:- zın hakkınızdan gelecektir. 
Jarın da kıymetleri kırk bin Tilrk Tade Kont ile konuşarak Senik 
liraSI kadardır. Beyi şövalyelerinden birinin 

Ripr Anley'e geli.Me, İngiliz arkadaşl~r!Ildan avrılmlf ve giz.. 
aktörü haydutların silah tehditle. lel)erek sılahıru alarak ormanm 
ri altınaa bulunduğu için yıldız. kena~m,:a varmış olduğunu gör. 
· -"1 müdafaa edememit ve haydut memıştı. 
1 r ela kendisini aramaktan sarfr Bereket versin ki Tade Blets. 
na::ar etmişlerdir. Halbuki aktö: ky ~likevi tam .vaktinde ~ördü 
ri: ı üzerinde t 5 bin frank bir pa. ve bır adım ~nye sıçradı, ay. 
ra bulunmakta idi m 7.alllanda bir kurşun şao'kuı. 

Bundan sonra h~ydutlar Kons. ru SIVIrarak geçti. Ta.de mukabe.. 
lede bulunmadı ve sözüne devam 

tans Benetin üzerindeki çok kıy.. etti: 
metli mantoyu almak istemiıler. 
se de kadının çok şiddetli hare. 
keti ile kartılaşmı§lar ve kaçma. 
ğa mecbur olmuşlardır. 

Konstans Benet gazetecilere 
şunları söylemiıtir: 

"Ha~ umiyetleri namına ya. 
pılan bır bayramdan dönilyordulc. 
Doğrusu bu· yardımımızın miiki. 
fatuu c6mıllıt olduk. Milamafih 
hayautların korkunç lıa1leri yok. 
fu. Hiç korkmadık.. Fakat man. 
tomu almalanna, bilhassa böyle 
soğuk bir havada beni mantosuz 
göndermelerine de müsaade ede. 
mezdim .. " 

Yıldızlara geçmiş olsun ... 

İngiliz prenseslerinin 
askerlere yardımı 

- Sinek Bevi şövalyeleri, si. 
U: söyliyecekler!mi söyledim .. 
Şı~di artık muayyen bir zaman 
ıçın serbestsiniz.. Sir.e söz veri. 
yorum hi~ bir fenalık fikrinde 
değilim .• Havdi şimdi yolunuz a. 
çık olsun gidebilirsiniz. 

Bu sözleri söyledikten sonra 
çabucak köprüden <:ekilmiş ve ._el ....... ~en tt•Yl*JL 
muştu .. Bir an icin durmuş olan 
h~vdutıar. ırmak Ut.etindekt fa. 
aııyetıerine devam ettiler. 

Irmağı ıreçmek pek gUç olma. 
eh .. Az sonra bUtün havdutlar 
karşı sahili boylamışlar ve yeni. 
d~n kayalara tımıanmağa bq 
lamış1ardı.. • 

Biraz sonra karşı sahilden a. 
taylı ve tehditkh bir ses kendi 
lerini uğurluyordu: • 

ması mükemmel bir işarettir. cı karııla.nmış bulunmaktadır. 
Mevzu artistik bir meelek ta. 

kip etsin etmesin bu tepecik gü. 
zel olan her §eye karşı duyulan 
sev~iye de işaret eder. 

Hulasa bu sene yalnız Edirne Fransız gazetelerinin yazdığı. 
Geç.en ayın son haf tası içinde orta mektebine devam eden ta.. na göre İngiltere prenseslerinden 

Trakya Umumi Müfettişliği Ma. lebe yekOnunun 1015 sayıyı bul. Elizabet ile Margaret geçen giln 
arif MUpviri Yusuf Cemil bu se. duğunu ve Kırklareli vilayetin. bir posta bürosuna giderek, Fran. 

- Hayırlı Yolculuklar.. Ha. 
yırlı yolculuklar .. 

Bu sözleri söyleyen Tede Biels 
ky idi. 

Şayanı ehemmi~t bir güneş 
tepeciğine malik kimselerin, 
faalivetlerl alelade pratik bir 
m"~""aleden ibaret bile olsa, eL 
raflannı sruzel şeylerle çevirir 
\ e J'"Uhakkak surette kendileri. 
ne giırel hır ev hazırlarlar. Bun. 
!arın alicenap tabıatıarı olduğu 
gıbi JUkse karşı da temayülleri 
hulunmaktadrr .. Bunların mesut 
ve neşeli p.bsiyetleri daima ken. 
<illerine glilen şansı daima 7.0r _ 
Jamaktan geri kalmaz.. 

Gline3 tepeciı?i 21 temmuz ile 
20 ağustos ve nihayet 28 ağus. 
tos arasmda dünyaya gelmiş o. 
lan ~im.seter de, yani mıntaka. • 
tillburuçta, güneş işaretinin ilk 
(mUsbet) kısmı altrnda doğan 
kfJU!eler de mUsbettlr. 

(Daha 1ıar) 

neki m..ınf hareketlerini yerlerin de m e k t e p a i z köy sa. ~da cephede bulunan askerler i. vn 
de görmek üzere Kırklareli ve yıaınm 7 olduğunu kaydetmek, çın kendi elleriyle örmüt olduk. 
Tekirdağ Yiliyetlerinde bir tef _ Trakyada maarif itlerinin la11 ıovet ve ylin gömlekleri ver. SON KOZ 
tit seyahatine çıkmıştı. 16 gün son dört bet yıl.içinde ileri ham. rnişleroir. 1 
ailren bu seyahat esnasında ~L leıini tebarüz ettirmeie kifidir. B' ka haf d--'1.. · Bu feci günden bir gün e\'Vel ~ ır ç ta Auuerı prensesler Kont Serizol denizde kendilerini 
arif Mtipviri gezdlli ve gördUğü Burada Lüleburgaz yakınında ve timdi ikamet etmekte oldukla. t~kip eden esrarengiz geminin 
bütün mekteplerde Maarif işleri- kurulan 250 mevcutlu Eğitmen rı köy evindeki müstahdem ka. bı.r mUthi~ ~Uaman olduğundan 
nin tam bir intizam içinde yürü. okulu da ayn bir kıymettir. He. dınlar her gün birkaç saatlerini şUpbelendı~ zaman hiç te al. 
düğünü, Vekiletin bu ders ıene. sap edildiğine göre, bu okuldan bu işe tahsis etmiflerdir. danmamıştı. 
si ba~ında tatbikına baıtadığı mü. mezun olacak köy gençlerile bir Prensesler Finlandiyalı çocuk. Bu gemide Mösyö Mcrinıans 
zakerc usullerinin çok verimli ol- kaç sene içinde Trakvada mek- lar için de yün elbiscler yapmak ve kendisile birlikte her tilrlU 
duğunu ve bu gjdif)e bir kaç se. tepaiz köy kalrnıyacaktır. arzusunu göstermişlerdir. tehlik~yc atılmağa. hUll' bulu. 
ne zarfında Trakyada tahsil ça. nan kımseler vardı.. Hepsi de 
ğındaki bütün çocuklann okuma R A O Y O 2 • 2 • 940 Cuma Saad~t adasına. Konta kurulan 
ihtiyacmın karplanacağını müta- tuzan do~ gidiyorlardı. 
hede etmiatir. 12.SO: Program ve memleket saat 1 (Pi.) 23.25/23.30 Yarınki program Fakat Kont Serizol bu gemi. 

Bütün ileri hareketlerin kayna. ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji ııa. ve kapanış. d~n şUpheleruniı:ıti .. Avukat ile 
iı lıilıi oldufuna inanan Trakya berlerl, 12.1'10: Türk MUzlğf: (Pl.) ---o--- ~eminin kaptanı Sinek Bevi çe. 
halk tesinin gemisini tanımış olduk 

ının Mauil itlerine verdiği 13.80/14,po: Karl§ık hafit ınllzik (Pi.) i'i ŞP.:llta '11YATROSU larmdan onlar da mukabil ted 
ehemmiyetin bu güzel ve ileri va. lS.OO: Program vo memleket ııaat 'I"epet>a,ı Dram Kısmı bir dilşilnmü<>Jerdi .. Haydutlarni 
tın katcainde son dört beş yıl ayarı, 18.05: Türk MUzlği: Çalanlar: 

1 Bu &kpm 20.30 da şUnhesinf fal:la tahrik etmemek 
çalışmalarının semeres' olduğunu <Avdet Çatla, betUıı ôkte, Huan o KADIN kin Mösvö Merimansın nasihat. 

Bu nokta bir şehrin havatiye. aşağıdaki rakamların belag-ati en Gür. ı - Okuyan: Sadi Hopes, Ra- • • • lannr dfnleven kanan .,...,inin 
ti bakımından ür.erinde ısrarla U tf i rtt ... ~ durulacak kadar ehemmlvetli _ canlı bir surette göstermektedir. dlfe Erten, 18.50: Türk mUzlğt: Zey· Komedı kısmı: Akşam 20•30 da: s. ra n a rrarak Saadet adası 
dir. Çünkü buMin İstanbul ka. Bugün Maarif Müpvir Veki. bek ve oyun havaları, Sadi Yaver ı• OOLUMUZ ~ıt~~:~ ~~~~~i.°rmlll hiui. 
tiyen bir mimari tarz göz önün. Jinin tcftit ettiii mmtaka dahi. Ataman, 19.00: Serbest saat. 19.10: • • • 
de bulundurulmadan ı'n•a olun. ı d 1~ ·c d · Mem'ek t t AJ t Şeh" Ti Filhakika bu manevralarında ·~ ın caı çı te te naat usulüne mu- e saa ayan, ans ve me e. ır vatrosunun bUtün hL muva!f ak oldular .. Maltlm oldu.. 
maktadır. Yarın bu kusur daha vaffakiyetle devam eden Tekir. oroıojl haberleri, 19.25: Türk mUzlfl. sılatım feIAketzedelere tahsis et ~ üzere Kont bu meşum gemi. 
ncınacak bir şekilde sırıtacak - dağ orta okulunda 13 sınıf, 22 ı.·aaıı heyeti. 20.00: Konll§qıa (Kah- ti~i büyük müsameresi 5 Şubat den kurtulduğuna kanaat getir 
tırİkinci nokta: 1'"ransız seyyahı öğretmen ve 653 talebe: Kırkla. , ranıanlık ve harp m nkibelorl). 21.1:1 ::a:~rtcsi akşamı ilk defa ola.. dikten sonra gece olurken sahi: 
bir kahvehaneyi şöyle tasvir e. reli orta okulunda 8 sınıf, 16 öğ. Teman, Tarihten bir sima -- KUçUlc PEMBE SOKAK 46 NQ. le yaklaşmış ve adamlarını kara.. 
diyor: retmen, 600 den fazla talebe; Lil. .MUeutn Çelebi, Y-.aanıar: Ekrem Re· ya çıkarmı§tı .• 

"Hamal 'l'C amele takımına leburgaz orta okulunda (Bu sene ıid ve Ruıeıı Kam, MUzik: Ttırk mu. ~ :'akat Mösvö Merimans ile 
mahsus bir de kahvehane bt(lıın. açılmış olmasına rağmen) 5 sınıf, •ildsinden parçalar, ldare Eden; Ru. lL~LK O:rERETl arkadaşları ondan daha evvel 
maktadır. llıt adamların orada 12 öğretmen ve 229 talebe: Çor. ıen Kam, Okuyanlar: Necmi Rlza A davranmış adava çıkmış bulu • 
her türlü tehlikeyi qöze alarak, lu orta okulunda 6 ıımf, 14 öğ. hıskan _ Melek Tokgöz • Mefhar t 

1 

Bu ak§am 9 
da nuy~rl.ardr. Avuka.tı hamil olan 

t/Ohut tehlikenin v icıul11nıt halı. retmen ve 294 talebe mevcuttur. Sağnak • Semahat özdenses _ AZ>l'.<' (Kediye PP,rnlr) ~emının kaptanı uzun bir devir 
ra getirmeden nıii.stcrihmıc kah- Cumartesi Akşamı yaptıktan sonra gemisini ada _ 

'"'·'.-..: d w kl Tahsil ragı-nda olup ta mek. Tözem, Çalanlar: h:utt a ökte. Cev. . (La ,.. _ _.·ot) nm korsan cıramı'•inin demirle. "~ ...-~"'n -OgnlS?ı ."Jar ılıijı pek r- .. _ ,.,.... .. 
,1 : ... el tem~l etmektedir.,. teplcre devam edemiyen çocuk. det Çağla - Bam 'Otıer. 2ı.10: Ko. mtş olduğu kmmın aksi cHıetine 

Bu Fransız seyvahı, 1940 YL lara gelince: Tekirdaf viliyetin. nu§ma: (Sıhhat .saati). 21.25 Müzik: van~!if,Innıştı.. Böylece Sinek 
hnda :btanbula ~ise idi, bilmem de tahsil çağmda olan taJd:>e a. :rtadyo orkestrası. !?:?.ı~: Memleket ALEMDAR s nema~ında Beyı çeteaf havdutlannm şUp. 
hangi Fransız mrcmuasma vak. dedi 7 • 12 ya, arumda 26783 aat ayan, Ajans haberleri, Ziraat, 1 _ Cezair Sevdalan helerine mahal kalmamıı bulu. 
fle vamıış olduğu ~atırlan yep. Ye 13 • 16 yaf arumda 17 530 o. Esham - Tabvil!t, Kambiyo • NtJkut nuyardu. 
yeni .,lr ~rllş olarak aynen tek. Jup hunlardan 8!retmen ve efit. Borsası (Fiyat). 22.35: Mllzlk: Opera 2 - Lorel • Hardi M~ Merfmans ite ırkadq. 
rar edebilirdi 'Niyad .A1uMt mel\le idare edile"' ilk Qk\Jllara Aryaıan fPl.l 23 oo· MUzlk: Cazband Hovardalıkta. lan evveli. ada saklnlerile ip -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~......,~~~~~~~~~~~~~~~~:----~----=-==..:...:::..::=~~~~.!.ll'e~tylgert..Jvuuıtta.sil·e konwımak ist.e 

Bu -.nat, flJ<lr ~ 
muumm ildnct •fi" 
lmza1ann ;yuıJart,W 
ye ederiz. 

A31ık 

s a~lık 
e a~lık 
t ) ıllık 



elçika Erka"nıharbiye'Kömühr ıımdeseı,e_sini] lzm.irdeki \Türkiye-ingiltere-Fransa aras ~ 
nasıl a e e~ı ınz: " .. 

Reisi istifa etti -P"'~~.,,"~t:.:tı:.c~:.... heyelan da imzalPnan an aşma metinleri 

S - VAKiT 2 ŞUBAT 1940 

ı <&..\ büslcrin hüyük ma8raflan mu- 'i) 1 b. k 1 
~) - HUlrl&r Dlec- bir yQna izahat n.rllmcmektedlr. cip olması, .sonra ıımclclcı·hı .eş 6Vi8 ır a:lV ~ 

Oldu ıı IOGra Deoredlleıı Fakat iyi maıamat almakta olan ma· do köylerini bırakıp dniıni su· 

" hııeraı \~IUılJ. •rk4ıub.ıı.r bam, general van ""'en Bergcrıu bu rette maden ocııldarmm başla boşa 1 tıldl 
~ f.ıl<lutu &il l>en Bergeııln tsU!asım §Uıa1 acbcblcrdcn dolayı ver. rına yerleşmek lstemcınclcd ... 

..._.tıuı bir ~llt~tm:W:.ır. ml§ ve hartcı blçbir tazyik altında llu vaziyete giirc lm amele 
~ lileı-. lUnaııdaıııık de ko.Jm~ oiduğunu beyan etmektedir. meselesini hnllotınck için ya· 

..._lltıa •tı.ıı.:ZUeetııdon attmı General Deıiliı, general Van Den pılacnk şey maden nmclelcrlnl 
·""" batıııı • Bergenln yertno General Wc:el'tıı köylcrinclcn ayımrnk ocnklıı· 

te.ut e~de belyQk ı.aytn.tnı tekli! taaavvunıncıa otdugunu nn bnşln.rma ycrlcştfrnıck do-
-"'ı.ır. Bu babtn mecıtae blldlrmleUr. ğil, bu nmclcııln l•liylcr;nı nnk 

rı,.iciqe vekilimiz 
<acıt t 

U. :a/t l incide) 

li)'o ,·asıtııları ile ocaklara yak· 
laşt.ırnıaktır. N ctckim A \'1'11Jlft 

mcmlokctlorindcki birçok fnb
rll::ı vo mndcn nmclclcrl sa.
bnhlan knmyonlur ile, yahut 
bisikletler ile ki>ylcrindcn kal 
karak l\..«falt yo11flı"«lnn ~clcn 
akşamlan tekrar nyni 8Urctıe 
köylerine giden köylülcı'<llr. 
Fikrimb,co bn iş Milli l\:onın 
rna J\annnu llc tcşckkill ooc
cek olnn Koor<llnnsyon hoyNi- 1 
nln ele nlnrnk nmht.elff ımflln 
lannı tet•dk TC ,1e, Jet tc.c;;kl!Atı 
yosıtnslylc her halde hıılletmr· 
si tnzım ~elen bir meınlel•«-t 
mPsclesirllr. A~~f l'~ 

ba1Stsi ~ef~ kral ~ . 
1ııl~e n ı:u~ Kz:s · 
ı:""8f tıı~tı sıyası iş. 

l!aıı ""44~törU Altinof, 
~ k!i Bel IllUdUrU Kalc;ef, 
.~~ iner, Yur.oslav. 
~"1 ~kYuna.ıı elçileri, 

'!'laUe erin rahatsızlı 
~ ile aa:ı'ürktye elçiliği 

llaunıa lr tevat ve maL 
btr h:1dan mUrekkep 

lll!ştır. Yel larafmdan 
ltı 

.. iki ~arda tevakkufu 
~~ naztr ve ha.zır bu. 
~ı ~Vat garm salon. 
~lard~ bir hasbihalde 

"eli il 45 
k1P' Jll."'111• llıaiyeu geçe, B. Saraç. 

\' \-er a erklru, husu& 
~ e ~ıka~nıışlardır. Baş . 

l:l:ıııa'liıı.arı, nrotokol şe. 
){al 1

• demir yollan 
~~ aYıı~' Polis müdürü · Sara "~ona binmiş • 

tıiaı; ~luna, hudut is. 
elıniRletd~oınana kadar 
t~ak ır. 

....... , . ., ... ~, de adar devam eden 
~~şletd~~ınca iki nazır 
~1Yt \r · 
~ llıııat ~kiline refakat e.. 
,~~ eyeu, Sofya is . 
"lQf' lllatbuat .. d .... k 'en l mu uru 
~kor ~gar ajansı mil. 
~t. rafından selfun. 

~ ~onıa.n ist.asyo. 
~ · ~ 'liirkiye Hariciye 
~ll(~~oğıu 11e Bulgar 
lal' ~ h ıvanof uzun ve 
·~~t~bihalde _!lul~ • 

Sara.çoglu ıle 
Rô~ of ta 'kendi -ara. 

!\' 0~ Uşlerdir. 
~ır a, iki nazır veda. 
ta · 
'~!&elen Dragoman a. 
~~ b~ bir sempati te. 
b:'~ğj tnuşlardır. 
'~ıı~~'l'll~pulgar toprak. 

,-..tııa .. ~dan e"·veı Eul. 
!it: ~u beynnatta bu . 
llıı \r 

' ~~k~Iakatini takdir 
< tta: ~ö 1.. Köscivanofla 
~ ... kli l'üşnıek benim i. 
t ~i~k?1 zamanda çok 

h,;"!'11 ~. ım, Bulgar top. 
t~ ke~a~~den bilis!i • 
tt Sok ıı:;ıle ynotıgım 
~ faydalı olmuş. 
il Ve , 

lııJQ \re k <:esur Bulgar 
~tın \'a~ 'rüı·k milleti. 
U1 b de~n ız nzim kfu- bir 
<i kır heıt ~Ynı zamanda 

baııltati Çısı .olduğu hak. 
lllınıış ın hır kere daha 

~ dall Olduğu halde 

~ ~ı. \!tirkJ~~lb~okrumL. 
'11,lt ~k ,,, ı an 
~. l!teli a an ınilletler!le 

~11t4ah eev[~dakl terak. 
t ~ 8etıeıeri farlı1, an -

lıı~~,__%Şın ıa.rfında tek. 
~~!~labtııalar ve ~ayret.. 

1tıı.~ L.~··"· Bu sulhu da. 
~~il( ı~llere istlmt et. 

L. ~-aıtra'.bahe~rtyet, kom. 
:ut~ h" Irk rnefhumla 
~S 188iYatı uad · 
~~ı::n.ibaret o~a~ 
~~on llarntma, imar 

lra~ b ~tu ~ tuh unu taşı 
)(ı~:t'o~ne bUttın kal 

te~if Gayretlerimi. 
,>\, t lta?\ii~lınenin zanı. 
l hıı (_\ A • 

~~\..11ltf,, ·q,.) - Bulgar 
°Ilı 11(1) "Ot: 

''();ı~4'da~· KöseJvnnof, 
, t~~~b'llıı.t Sotyaya avde· 
~ ~1 . llıl'tı.:ümessıııcrlle 
h~ • ezcumıe do-, ~ 

Q < tı flar 
\~ı,>t t'aatııı nco~ıu ile gö. 

~ı, ~Ole 1 6ldo ettiğim 
ı 4t•ıtauı:eınnunum. lkı 
~,~~it. n. samımı su ret· 
lı~ ltıda elgrad konfe. 
t 11"tı bir şey sö\·llye 
' ~tı lıı~"~~hun tarslnl 0 
''.'a"••ıa.., llslert memnu· 
~~'11 . ~ı ı ... 

·~ 11' l ( ~lli1't~n G<><'tl 
~'il. ~f' ·A.) - Elerı 
ı ı.. eta'lı:s f 
<ııı1ı- l'ıtrt r s, re akil· 
~' 'll'llctt torılant•s·nr1" 

lı"• nı t"rnsn el'1P 
' ~ldıığ-u bRlde 

Selflnlğe gelmiş ve bUyUk me. 
rasimlc karşılanmıştır. 

B. Metahsas. Yarın Scmp· 
lon • Şark Ekspresile Nlş'c hıı.. 
reket edecek ve Orada TUrkl· 
yo Hariciye Vekili B. Şaraçoğ
luyıı mUU\kl olarak Belgrn.da 
kadar aynı trenle seyahat ey
llyecekUr. 

Gafcnko Hareket :l.'tt.i 
BUkreş, 1 (A.A.) - B. Ga

fenko, Balknn Antantı Konfe. 
ransında memlokeUnl temstl 
etmek üzere bu a:ıbnh saat 10 
da Semplon Ekspreslle Belgra· 
'la hareket etmiştir. 

Japon Harıciye 
Vekilınin nutku 

ilkbaharda 
(Baş tarafı 1 incide) 

larmı haber vermektedir. 
Bu muhabir, bu toplantılar ve 

Berlinde iyi malfimat almakta 
olan mabafilde deveran eden şa. 
ylala.r, Alnianyanm _vakmda ha= 
vadan ve denizden ıcra edeceğı 

Tok)·o, 1 (A.A.) - Japon büyük bir taarruz için hazırlık. 
mobusan mecllsl bugUn açıl· ıarda bulunmakta oldUt,clu zannı. 
mıştır. D. Aritanın nutkundan nı uvnndırmaktadır. 
sonrn harbiye Ye bahriye na· Aynı muhabir, Alınanyanm 
zırlnrı, Çindeki 1939 senesi ha· iaşe vüzUnden uğramakta oldu. 
rekt'.tına dair olan raporlarını ğu milşkül:lt dolayısilc ikinci bir 
arzctmişlerdir. harp kışı güçlükle ı;cçlrebilece • 

Harbiye nazın General Ha· ğini ilave etmektedir. 
ta, Japon ordusunun, şimdi. --------------
Çlnde Japonyanın iki misli bU- Sovvet -f ı·n harbı· 
ylıklUğUnde arazı işgal etmek· 
te bulunduğunu söylemiş ve 
Çankayşek tarafından Ut'ın e
dilen son muzafferiyetleri tek· 
zip etmiş, fakat Çankayşek or
dusunun, bUyUk bir mukave
met azmi gösterdiğini tasdik 
eylemiştir. 

Nazır, Sovyet hududundaki 
vaziyeti izah ede,rek, mütareke 
·kdine Tağmen, Japon ordusu. 
nuu, huduttaki karakol kuv· 
\"etlerini faaliyette bulundur
duttunu çUnkU mUtarekedenbe· 
rl hudutta on iki detaka yakın 
tocaYUz vaki olduğunu sö~ le
miştir. 

Başvekil. yeni bir Asya vü· 
cuda getlrınck glbl azametli 
bir işin başarılabilmesi lc;ln sl
IAbların ve mlllet maneviyatı
nın kuvvetlondlrllmcsl ıuzu
munda ısrar etmiştir. 

Jfarlclyo Xaı.ınmn ~"utku 
Tokyo, ı (A.A.) - Japon 

Hariciye nazırı B. Aritn, Japon 
me:.>usan meclisinde söylediği 
nutukta czcUmlo demiştir ki: 

Japon hUktlmeti, Şarkt As· 
yadu vaziyete istikrar \"ermeye 
çnlışmnlttadır. Çin meselesini 
halletmek Uzere bütiln lktlda
• ımızı snı·fediyoruz. Kuvvetle· 
rlmlzl, Jnpoo nleybtan ve ko
mintern lehtarı her ttiı-IU nU· 
ruzdan kurtulacak olnn yeni 
Çinin kuV"'·etlorlne katmak is
tiyoruz. Komlnterne karşı muş 
terek bir ınUdafaa. klltlcsl teş
kil etmek üzere. şarkt Asyada 
yenl bir niznm tesis etmek ga. 
ycsile, Çlnlc ittihat ct:ııek isti· 
yoruz. 

Vnnşingvoy bUkflmetioin te
şekkUIUne yardım etmek Uze
ro elimizden geleni yapacağız. 
ÇUnkil onun gayeleri bizim 
gayelerimizdendir. Çlnlo diğer 
devletler arasındaki ticari mü
nasebetlerin inkişaf ettlğlal 
gtsrmck için sabı1'1!ızlnnıyoruz. 
Vazltcleri mUnhnsıran iktlsndl 
vaziyette olmak şartllo, yaban· 
cı sermayelerin Çinde iyi kar
şılanacağında şüphemiz yok
tur. 

Helsinki, 1 (A.A.) - Finian. 
diya tebliği: 

Kareli cephesinde yeni bir bi. 
dise kaydcdilmcmiııtir. 

Ladoga gölünün şimali tarkL 
ainde düııman müteaddit hücum. 
lara geçmişse de hepsi mühim za. 
yiatla püskürtülmüştür. 

Lapon yada Finlandiyalılar, 
Salla ve Petaamo mıntakalarmda 
yapılan taarruzlan püskürtmüş • 
terdir. 

Diğer cephelerde, ke~ kolları 
şiddetli faaliyet aarfetmiılerdir. 

Sovyet tayyareleri Rovanicniyi 
bombalamışlar ve sivil ahaliden 
birçok kişiyi öldürmüşlerdir. İki 
Rus tayyaresi düşürlilmüştür. 

Helıinki, (A.A.) - Sovyct 
tayyareleri diln faaliyetlerini şi. 
mal Finlanmyası üzerinde teksif 
etmişler, bilhassa Rovanimiyi he. 
def tutmuşlaıidır. Beheri 9 bom • 
bardıınan tayyares.inden müte. 
şekkil Uç filo bu şehrin Uzerine 
ı 50 infilak ve yangın bombası 
atmışlardır. Ekserisi kacluı ve 
çocuk olmak üzere 15 ölil ve 60 
yaralı vardır. 

Tayyareler Rovaniemi hastaha. 
nesine de taarruz ederek 20 kiti
nin ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Hclsioki, 1 (A.A.) - F"ıntan. 
diya ordusu tnatbuat bürosu, 
harb!n ikinci ayı plançosunu ne1-
retmiştir. 

Kanunsani ayı zarfında. Fin. 
Jandiya avcı tayyareleri ve hava 
dafi toplan 136 Sovyct tayyaresi 
düşürmüşlerdir. Bu suretle muba. 
samatın başlangıcm~nberi Sov. 
yet bava kuvvetlerinin zayiatı 
287 tayyareyi bulmuştur. 

Sovyd hava kuvvetlerinin son 
hücumları, Fin milletinin sonuna 
kadar mücadele azmini bir kat 
daha katileştirmiıtir. 

-o-

ingiliz kralı hasta 
Lo~ıdra, 1 ( A.A.) - Kralm 

nezleden muztarip olduğu ve fh. 
tiyaten iki veya Uç ~n odasın. 
dan çıknııyacağı haber veril • 
mektcdir. 

B. Arltn, Japonya ne Sovyet -Belçikada yeni bir 
Jcr Birliği nrasındakl mUnase· 
botıcrden bahsederek aşağıda- casusluk İ§İ 
ki sözleri söylemiştir: Brüksel. 1 ( A..A.) - Yeni bir 

Sovyetlcı·lo Münasebat. casusluk işi ortaya çıkarılmış ve 
Japon hUkfimeU, Sovyctlor bunun üzerine 4 ki§i tevkif o • 

Birliği ile olan munnsebetlori· lunmuştur. 

nı dUzeltmeyl ötedenberl iste· I============= 
mtştir. İki memleket arasında· 
ki mUnnsebatta, son zamanlar- slynsetl değişmemiştir. Antlko. 
da biraz sallı.h kaydcdllmlştir. ı mintern paktta lmzasr zuıunan 
Bu ealtıh, muallnktalci mesele· bUtun devletlerle ~ok sıkı mU
lerc pratik ve katl hal carelerl nnsehat ldameslne de..,·um ede 
aramamız lmkA.nmı verdi. Ha- cot;iz. 
len Mosko,·adn ccreynn eden Çln meselesinin bMayetınde 
mllıakeratın lkl memlcltct nrn ı Japonya bakkmda gösterdik· 
tunda yeni bir ticari anlnşmn Jerl sempatiden vo ynrdrmrinrı 
alt dine tnUneer ola.caf;ını umu· dolayı Alman ve ttnlyan hUktı
yoruz. ı metlerine ve mllletıerine IOD 

.Taponyınto antlkomlntern derecede mUteşekkirim. 

lzmir, 1 ( A.A.) - Sineklide. 
ki heyelan üzeı ine vaziyet diln 
daha tehlikeli bir hal almış ve 
arazi aşai?ıya doğru meylettiği 
gibi bir de yarık hasıl olmuş . 
tur. Dün bu mıntakada 5 ev ve 
bir kahve daha tahlive edilmiş. 
tir. Heyelfina mmtakada bulu. 
nan fazla suların sebep olduğu 
tahmin edilmektedir. Belediye 
bu sulan borularla Meles civa . 
nna akıtmağa başlamıştır. lle. 
ride herhangi bir tehlikenin ö . 
nüne keçmek için burada ciddi 
tetkikat yapılmasına karar ve. 
rilmiştir. 

-o.-

Veni Zeian 
hükOmati 

5.000 Zeland Liran 
teberru etti 

AnJ.-ara, 1 ( Hıunuri - 31 ikin. 
cikAnun akşamına kadar Kızılay 
umumi merkezine yatırılan te. 
bernı miktarı 3.508.057 lirayı 
bulınu.ştur. 
Ba~dattan gelen haberlerde 

tebernı edilen eşyanın ilk parti. 
si yola çıkmıştıT. Bundan başka 
Yeni Zeland hükümeti de 5000 
Zeland lirası teberru etmiştir. 
Yugoslav hilkfimetl de evvelce 
yaptı~ teberrua ilAveten Uç nıil. 
yon dinar değerinde 34 bin meL 
re mikabı kereste teberru etmiş 
ve bunlar yola çıkarılmıştır. 

Romanvada toplanan iane 
miktarı da iki milyon leye ba . 
liğ olmuştur. 

--0-

İ§ Bankası ikramiyesin
de kazananlar 

Ankara., 1 ( A.A.) - TUrkiye 
tş Bankasın m kum baralr ve 
kumbarasız kUçilk cari hesapla. 
n arasında tertip eylediği 1940 
ikramiye planının §Ubat keşi . 
desi bugün banka umumt mer . 
kezinde ve noter huzurunda ya. 
pılmıştır. Bu keşidede kendile. 
ıine bUyilk ikramiyeler isabet e. 
den talihlilerin isimlerini, hesap 
numaralarım ve bulundukları 
şehirleri bildirivonız: 

1000 liralık ikramiye 1stan. 
bulda 88436 hesap numaralı 
Bedrosa isabet etmi§tir. 
Beşer yilz lira kazananlar: lz ... 

mirde Fuat 23400, Adanada Re. 
cep 2738. , 

iki yüz em~er lira kazanan. 
lar: Beyoğlunda Havati 22947, 
Ankarada Saime 11508, Erzu 
nımda Sevim 2785. 

Bunlardan başka on talihliye 
yüzer lira, 20 talihliye 50 şer li
ra ve 50 talihliye de 20 lira 
isabet etmi§tir. 

-0--

Ankaraya gelen F ran· 
sız profesörü 

Ankara, 1 (A.A.) - CollogP 
de Francc profesörlerinden 
Profesör Louls Maeslgnon, bu 
sabah Toros Ekapresile Anka· 
raya gelmiş ve lstneyonrln kar
şılanarak Fransız bUyUk elçi· 
liğino misafir olmuştur. 

ProCesör Massignon Ankara 
balkevinde blrl yarın ve diğeri 
Cuınartesı gUnU olmak Uzen 
saat 16 da 1!:1 konferııns vere 
cektlr. 

Yarınki konferansın mevzuu 
"Selçuki Türkleri Bağdatta,. 
\'e Cumartesi gUnkU konferan 
sın mevzuıı da • Hazreti Mu· 
hammodln Necran Balharltlerı 
ile diplomatik anlnşmalan,. 
dır. 

--0-

Semplon ve T oros Eks· 
presleri konferansı 

Ankara, ı (Hususi) - tsvlç
rede 16. 17 Şubat tarlhlerlndP 
toplanacak olan Scmplon vP 

Toros Ekspresleri knn feransın 
da hUkmetlmlzl demlryollarr 
hareket <lalrcsl reisi Şefik "" 
':\fUnaknlM vekft.l etl kara nak 
llyat umnm mUddrU N!zım 
temsil edecektir. 

-~-

iki Macar mebusu 
düello edecek 

Budape.cıte. 1 ( A.A.) - Mebn 
snn meclisi koridonında "Oklı · 
Haç" teı,ekkü!Une mensı1n me 
buslardan 7.JE'"envi. teankklilden 
avrılmış olan mebm; Rac'ın eli 
nf ~ıkmtık Jrı..enıf'<ll.lTirı~"n mn 
mailcvh ta:rnfmd<>n t"""t':rn . 
mışttr. Bu iki mebus, düello e. 
deoeklerdir. 

Ankara, 1 ( A.A.) - Türkiye ik 
Ingiltere ve Fransa arasında 19·ll 
·939 tarilundc Ankarada imza e
Jilmiş olan hususi anlaşma mctn 
bcrveçhiatidir: 

Hususi anlaşma 
Fransa cumhuriyeti, büyük Br 

tanya \'e şımali İrlanda birleşik 
<rat:ı~ı ve Türkiye cumhurıyetı 

lilkOrnetleri hugünkü tarihli mua· 
ede ile münasebettar olarak Tür· 
iyeyi alakadar eden bazı malt. ik 

tisadi veya harp malzemesi tevzi· 
;ıtına müteallik me.o;eleleri hallet· 
mck arzusile. a~ıdaki hOkOmleri 
!<ararla~tırmışlardır: 

MADDE: 1 

Fransa ve birleşik krallık hükfı· 
metleri, atideki ikinci maddede 
jerpiş edilen harp malzemesi tev· 
ııatmı ka~ılamak üzere Tilrkiyeyc 
yirmi beş milyon sterlinlik bir kre 
:ii açmaktadır. 

Bu meblağa, Fransa ve birleşik 
krallık hillNmetlerinin ayni mak· 
.;atla Tilrkiyenin emrine funadt' 
bulundurduklarını evvelce beyan 
ettıkleri 460 milyon franklık kredi 
ıle on mil)'On sterlinklik kredi da· 
hiJdir· 

Yukarda mezkilr kredi yirmi 
senede vacibüttcdiye olacak ve yilı 
de 4 faiz getirecektir. 

Tediye şartlan bili.h~ yapıla· 
cak bir anlaşmaya mevıu olacak· 
tır. Ancak, bu anlaşmanın tanzi· 
mi aşağıdaki ikinci maddede der· 
piş edilen ma1zeme sevkiyatuu 
yavaşlatmryacaktır. 

MADDEZ 2 
Fıansa \'e Birleşı1c krallık hükO 

metleri. Türkiyeye birinci madde
nin ikinci fıkrasında mezk6r krr
dileıin açılmasına mevzuu teşkil 

erı malzemenin tevhidini mQm· 
·Un mertebe en kısa bir zamanda 
temin edeceıct=-

Birinci maddede meıkOr kredi· 
den mUtcbaki miktara t.ekabill ede
rek malz.emeye ait programı tesbit 
etmek üzere Paris ve Londrada 
en kısa bir zam:mda her Uç hilkQ· 
metin salfilıiyettar mümessillerin· 
den mürekkep bir komisyon topla· 
nacaktır. 

Komisyon, bu progmmn son 
şeklinfn tesbitini beklemeksizin 
müstacelen teslimi lazıntgelen 
malzemeyi tayin edecektir. Bu mak 
sat la komisyon. Türkiycnin A vru· 
padaki hudutların kısa bir zaman 
da tevcih olunabilecek bir taarru· 
z::ı mUessir sw-ette mukavemet e-
debilecek bir vaziyete bil~ teahhw
korunası lüzumunu nazan dik· 
kate alacak; ayni zaınanda Fransa 
ve birleşik kral'ık hükumetlcrinir. 
bu anlardaki imkfinlarmı da hesa· 
ba katacaktır. 

-1'1ADDE: 3 

Yukardakl l ve 2 inci maddele
rin hllkümlcrl, bugünkil tarUıll 

muabedenin lcruı neticesi olarak 
Uç bUkumet müştereken mubasa
mata gtrtşmlş bulunduklan takdir
de Tilrklyeye lUzumJu görUlecek 
maizcınenin verilmesi için arala • 
nnda htlSil olabilecek anlqmalar 
ılzerinde mUeıııılr olamaz. 
MADDi<~: 4 
Fransa ve Birlegik Krallık bil· 

kfunetlerl TUrklyeye l fS.000.000 
sterlinlik bir ikrazda bulunacak 
!ardır. Bu meblAğın altm olarak 
tutarı Fransa ve Birleşik Krallık 

hUtQmeUerl tarafmdan Tnrk bU
kQmetlne Ankarada teslim oluna· 
caktır. Bu istlkraz yukardakJ bi 
rincl maddede mezkiır malzeme 
kredisine aJt aynr maddeler içinde 
vaclbUttedl:ye olacak, yU.zdc 3 fabı 
getirecektir. 

Fransa ve Birleşik Kralhlı: hllkQ. 

metleri bu l.etikrazm faiz ve a
mortisman tedlyatmm. tUtUn ve • 
ya, anlaşma Uzertne diğer TUrk 
mahsulltı mUbayaaımda kullanıl 

'T1ak fizere TUrk llrasllc yapılması
.,, kabuY ederler. 

MADDE: G 
Fransa ve Blrleflk KraUık hU • 

~ Metlerlndf'n: 

Fransa hil.kftmetl, 1.500.000 

aterllnill b~ tarilıte FrauD 

frangı ile mukabili olan bir istik· 
razı, 

\'c Birleşik KrnUık hfikfunetl 
2.000.0 00 sterlinlik bir istik.razı, 

Tilrklyenin emrine funade luta-
caklardır. 

Tilrk hUkitmetl, bu mcbaliğ Uze. 
ıinden 1.500.000 sterlinin bu ta • 
rlhtekf Fransız frangı muknblline 
kadar olan mlktarla bu tnrlhteld 
kllrlng hesabına yazılı Fransız tr 
cari nlacnklannın ve 2.000,000 
sterline kadar olan miktar Ue de 
bu tarihteki kllring hesabına ya
zılı İngiliz ticari alacnklannm da 
bloke edilmesine rilchan bahr:ct • 
meği taabhilt eyler. 

Bu isltkrazlar dördilncU madde-
de mwür lstil:rnzın al'DJ faiz ve 
tediye aartlarma ttıbi olacaklardır. 

Bu anlaşma, Fransa, Birlcşllc 

Krallık ve Türkiye arasında bu .. 
günkU tarihle aktcdilen muahede
namenin ayrılmaz rllz'U olar.ı.k te
lAkkl edllecektl ... 

Bu anlaşma, yukarda zikri gc .. 
çen muahedename Uc aynı zaman· 
da ve aynı §artlar altında mcrlyete 
girecektir. 
Ap.ğıda lmmlan bulunan ve U· 

sulllne tevfıkan bu hususta selA
hJyettar kılınmış olan murahhruı • 
lnr işbu mukavelenameyi, muhte
vi olduğu hUkUmlerl lns4liken, im
u ve mUhUrlemlşlerdlr. 

Ankarada Uç nllsh aolarak, ou 
dokuz llkteşrln bin dokuz yüz otu. 
dokuz tarihinde yapılm13tır. 

R. l\lasslgll 
H, IH. Knatelıbut1-llogC8SeJI 

Dr. R. &ydıım 

25 milyo~ıu;< f<ra:I 
anlaşması 

Ankara, 1 (A.A.) - Yüzde 
4 faizli 25 mllyon lnglllz lira
lık krediye ald olarak Pnrlste, 
TUrklye, Fransn, İngiltere ara
sın.da 8 KAnunusnni !l40 da im· 
zalana.n anlaşma bcrvechi Aid
dlr. 

Harp malzemesi karşılığı O· 
larak TUrk hUkömetlne 25 
milyon lnglllz lirnhk bir kredi 
açılması için TUrkiye CUmhu· 
rlyeU ile Fransa CUmhurlyetl 
hUkümctl ve bUyUk • Britanya 
ve ~lmall lrlancla birleşik kral
lığı hUkO.Clm e tl arasında husu
le gelen ltilfifı nazarı ltlbnre 
alarak yukarda ismi gecen hU· 
kfımetler mezkQflr kredinin 
teknik eşlID.1 ve şeraitini tan· 
zlm etmek Uzero aşağıdaki hU· 
kUmlerl kararlaştırmışlardır. 

Madde, 1 - TUrk hUkQ.metl
ııc açılan 26 milyon lnglllz il• 
ralık kredi şu suretle kullanı
lacaktır: 

Fransız hUktlmetJ, TUrk bQ. 
kftmeUne şekil ve şartları 
Fransız ve TUrklye hUltfımet 
terinin seltıhlyet sahlbt mU • 
messlllerl arasında aktedlle • 
cek hususl mukavclenanıelere 
mevzu toşkll eyllyecek olan 
olan harp malzemesi eatışlnrı 
yapmağa muvafakat edecektlr. 
Bu mukavelenamede derpiş e
dilecek vadeler hulCll ettfkce, 
Fransız hUkQmeti, mezkfır mu. 
kavelelerln tatbikatı dolayı -
sile vnclbUleda olan mebHl.ğla• 
n TUrk hUltftmetlnin selA.hlyet 
sahibi mUmcssillcrlle blllttlfak 
alt\kadar Fransız dairelerine 
tesviye edecektir. 

Birleşik krallık tnrafındnn 
temin edilecek malzeme, ge .. 
rek nlflkadar hUkQmct dairele
ri tarafından devrcdllme, ge .. 
rek hususi müesseseler tara· 
fından teslim olunma şekille
rinde verilecektir. Bu malze
menin \•erllme şelc ll ve ş<ı rtla
rı TUrklye Ctlmhttrlyetlnln 
J.nnclrnrlnkl diplomatik nJanla· 
rı llc EXnort credlte guarnn
tce depnrtmPnt nrnsıncla akdo. 
hınnrnk hnsnst bir mnkavf'le -
name ile ve hllkf\met dalrelerl· 
nln blrlle veya her mtıessese 
ile :vnrnhıf'ak hmmsf lrnntrato -
lnrla tnm:lm PclllrırPktlr. 

fı;hıı m11kn,•e1Pnnmcde veya 
kontrntolnrdn dernlş edilecek 
vnrlı>lpr hııl01 ettlkre birleşik 
krfl1hk htlk1'ml'tl. Tllrk hllltfl · 
mt>tfnf11 snll'hlYet sahibi mU
mPcıı;lllprlvln h!llttlf"lc vnrfhllt
t('~! .. P. m,.Mrı~1nr1 Tnrk hflkft· 
rnetn ... Rlrlf>!';lk KrnlYrlc hf11c(\. 
metlnfn fnhltan ederckJC'rl btr 

(Lütfen aahi/eyl çooiri..U) 
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seneki anason 
vazıyet ı Türkiye-ingiltere-Fransa arasm-19u 

da imzalanan anlaşma metinleri Kalite ve miktar itiba
rile çok iyi 

'.ınka vasıtasile aH\kadnr dal
' e ve mUesseselere tesviye ede
·rktlr. Bu tediyeler harç ve ko· 
ı.ıisyonsuz icra olunacaktır. 

Fransız hUkümetl ve Ulrle
·~lk Krallık hliltümetl tarafın
dan 'f!irk hUkıncli hesabına 
gerek nlelhesaıı, gerek katı te
diye olarak bu suretle yapıla· 
cak tecllyelcr, 1nglllz lirası ola
r:ık Türk hUkmeti namına tu
lulacak olan hesaba tediye ya
ınldığı tarihto zimmet kaydo· 
lunacnk ve faizlerle itfa şart
ları bakımınclan mezkür tarih
ten itibaren müessir olacaktır. 

Bununla. beraber, 1939 se
nesi zarfında verilen malzeme 
için bu malzemenin kıymetine 
t<.'knblll eden mcblAğlar, Türk 
hUkümetinin saH\hiyettar mU
nı"ssilleriyle m li tterikan tes
lıit edilince, malzemenin tes
lim tarihlerinde TUrk hüku
meti hesabının zimmetine ge· 
çilerck ve faizlerle itfa şartla
rı balnmından hu tarihten iti
baren mUesslr olmağa başln
yaC'aktır. 

l\Iadcle, 2 - TUrk hUkfımetl. 
blrind maddede derpiş edilen 
şartlar dahilinde hesabrnın 
zimmetine geçirilmiş olan meb 
Hiğların iUasmı , .e senevi yUz· 
de 4 hesablle faizlerin tesviye
sini 30 Haziran 1940 tan iti
baren "işbu vade dahil,, her 
senenin 30 Haziran ve aı llk
kAııunundn TUrk Jirası olarak 
vaclbl\ttccHye yarı yıllık tesvl
yelerle tnmln edecektir. Bu 
tcs,·fyE'ler nşağ'ıdalrl şartlara 

göre İngiliz lirası olarak he
sap edilmiş mebltlğlara teka
bül edeceklerdir. 

1 - 30 Nisan 1940 l:la, Fransız 
hükumetile Birleşik Krallık hü
kumeti tarafından bu tarihe ka
dar Türk hükumeti hesa.bına ya
pılan tediyat toplanacak ve buna 
her tediyenin mezkur tarihe ka. 
dar işlemiş olan faizleri ilave o. 
lunacaktır. Haııl olan yekun, se
n:vi yüzde 4 faiz üzerinden 31 
lıkkanun 1939 da hakiki kıymeti. 
ne irca olunacaktır. Miktarı bu 
suretle tcsbit edilen bor ç Tür k 
hükumeti tarafından senevi yüz. 
de 4 faiz esası üzerinden tabak • 
kuk etmiş müsavi kırk yarı yıl. 
lık taksitle itfa olunacak ve birin
ci yan yıllık taksitin vadesi 30 
haziran 1940 da hulUl d:lecektir. 

2 - 31 1lkteşrin 1940 da, Fam 
sız hükumeti ve Birleşik Krallık 
hükumeti tarafından 1 mayıs 
19'10 dan 31 İlkteşrin 1940 tari • 
hine kadar Türk hükumeti hcsa. 
hına yapılmış olan tediyat top
lanarak buna her tediyenin 31 
İlkteşrin 1940 tarihine kadar iş. 
Jemiş olan faizleri ilave edilecek -
tir. Hasıl olan yekün senevi yüz
de 4 faiz cusı üzerinden 30 ha
ziran 1940 da hakiki kıymetine 
irca edilecektir. Miktarı bu suret. 
le tesbit edilmiş olan borç Türk 
hükumeti tarafından senevi yüz
l:ie 4 faiz esasına göre tahakkuk 
etmiş müsavi 40 yıllık taksitle 
itfa olunacak ve bu taksitlerinden 
birincisinin vadesi 31 ilkkanun 
1940 da hulUI edecektir. 

3 - Müteakip avansların itfa. 
sı aynı ş.ekil ve şartlara göre irca 
edilecektir: icabına göre her 30 
nisan veya her 31 İlkteşrinde 
hitamı bu tarihlere müsadif 6 ay_ 
lık devre zarfın-da Fransız hükı'.i
metile Birleşik Krallık hükuemti 
tarafından Türk hükumeti hesa. 
hına yapılmış olan tediyat topla. 
narak buna her tediyenin o tari
he kadar işlemiş olan faizleri iUi
ve olunacaktır. Hasıl olan yekun 
senevt yüzde 4 faiz esası üzerin • 
dert icabına göre 31 1Ikkanun ve
ya bunı:lan evvelki 30 Haziranda 
hakiki kıymetine irca edilecektir. 
Miktarı bu suretle tesbit edilmis 
elan borç Türk hükumeti tarafın: 
dan senevi yiizde 4 faiz esası 
üzerinden tahakkuk etmiş müsa. 
vi 40 yarı yıllık taksitle itfa olu
nacak ve borç miktarının tesbit 
edildiği tarihe göre birinci taksL 
tin- vadesi 30 Haziran veya 31 
İlkkanunda hulul edecektir. 

ıVIadde : 3 
Her vadenin hulUlünrJe, Türk 

hükfımeti tediye zamanı gelmiş 
İngiliz liralık meblliğların Türk 
lirası olan mual:lilini Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası 
nezdinde Fransız hükumeti ve 
Birleşik Krallık hükumeti namına 
açılmış olan hususi bir hesaba 
yatırılacaktır. İngiliz lirasının 
Türk lirasına tahvili vade günü_ 
nün arifesinde Türkiye Cumhu - ' 
riyetl Merlı:ez Bankasınca tatbik 1 

cdf!e11 ah~ k ursuna göre yapıla - ı 
caktt•. T ürk llralarilc bu suretle 
yapı!an tesvtyeler Türk hUkume. 

tini zimmetten ibra edecektir. 
Yukanda bahsi geçen hususi 

hesabın mevcutları Fransız hü -
kumeti ve Birleşik Krallık hükü. 
meti taraflarından Fransaya veya 
Birleşik Krallığa, bu memleket • 
!erin dahili istihlfrki icin ithal 
olunmak üzere Türkiyedcn her 
türlü Türk mahsulatı mübayaa -
smda kullanılacaktu. 

Madde: 4 
İşbu anlaşma imza:;ı tarihinde 

mer'iyete girecektir. 
İşbu hükümleri tasdikan bu 

hususta usulü vechile salahiyyet. 
tar kılınmış olan murahhaslar 
işbu anlaşmayı imzalamışlardır. 

Pariste 8 tki:ıcikanun 1940 da 
iiç nüsha olarak tanzim olunmu~
tur. 

\5 

N. Mcncmencioğlu 
E. Daladye 
R. H. CllmpbclJ 

nı il yoniu't 
i s l ı k r az 

A n kara, 1 (A.A.) - Yüzde 3 
faizli 15 milyon İngiliz liralık is
tikraza ait olmak üzere Türkiye, 
Fransa ve İngiltere arasında 8 
Kanunusani 1940 da Pariste im -
za olunan anlaşma metni şudur: 

Türkiye Cumhuriyeti hiıkume. 
ti, Fransa Cumhuriyeti ve Büyük 
Britanya ve Şimali İrlanda Birlc
~ik Krallığı hükumeti arasmda, 
Türkiye hükumetine, altın olarak 
Ankarada teslim edilmek üzere 
on beş milyon İngiliz liralık bir 
istikraz itasına dair bir anlaşma 
yapıldığını nazarı itibara alarak, 

Yukarıda adı geçen hükumet -
ler, işbu istikrazın teknik eşkal 
ve şeraitini tanzim etmek iızere 
aşağıdaki hükümleri kararlaştır -
mışlardır: 

Madde: 1 
Fransa Cumhuriyeti hükumeti 

ve Birleşik Krallık hükumeti, 
mümkün olan en kısa zamanda, 
ve her halde işbu anlaşmanın im
zalanmasından itibaren azami 
altı haftalık bir müddet zarfını:la, 
''İngiltere Bankası" nın Kotc et. 
tiği. resmi fiyat mucibi.nce altının 
"Once'' u 168 şilin üzerinden he. 
sap edilmiş olarak, 15 milyon 
İngiliz lirasının mukabili altını 
Ankarada Türkiye hüklımetine 
tevdi edeceklerdir. 

Madde: 2 
Türkiye Cumhuriyeti hükume

ti, işbu istikraz resülmalinin itfa. 
sile, yıllık % 3 olarak hesap edil
miş faizlerinin tesviyesini. 30 
Haziran 1940 dan itibaren "İşbu 
vade dahil" her senenin 30 HazL 
ran ve 31 ilkkanunda vacibütte. 
ldiye, ve her biri 501.406.10.0 
İngiliz lirası muadili olan yarı 
yıllık 40 taksitle Türk lirası 
olarak temin eyliyecektir. 

Ancak, 30 Haziran 1940 da 
vacibüttediye yarı yıllık teslimat 
miktarından, 31 ilkkfın'Un 1939 
dan, altınların birinci maddede 
senevi yüzde 3 faizlerin yet:(ınu 
tenzil edilecektir. 

Madde: 3 
İstikraz servisi için borçlanıla

cak meblağlar vade gününden bir 
gün evvel Türkiye Cumhuriyeti 
.Merkez bankasınca tatıbik edilen 
alış kursu, İngiliz lirasının Türk 
lirasına tahvilinde esas tutulmak 
suretile Türk lirası olarak hesap 
edilecektir. Böylece tahakkuk 
eden meblağlar her vadenin hu
llıllınde, Fransız hük(ımeti ve 
Birleşik Krallık hiikfüneti namı
na adı geçen banka tarafından 
Türk lirası olarak acılan bir hu. 
susi hesabın matlubu"'na geçirile -
cektir. 

İşbu tediyat Türkiye Cumhu -
riyeti hükumetinin zimmetini ib. 
ra edecektir. 

Madde: 4 
Fransız hükumeti ve Birleşik 

Krallık hükumeti, evvelki mad
de ile tesbit edilen şartlar dahi -
lin-de kendi hususi hesaplarının 
matlubuna geçirilen Türk lirası. 
nı. Fransa ve Birleşik Krallığın 
dahih ist~htakine mahsus Türk 
menseli bütün ve Türk hük(ımeti 
ile ~üttehiden tayin edilecek ay
nı istimale mahsus bütün diğer 
mevaddın mühayaası için kulla -
nılacaklardır. 

Mnddc: 5 
tşbu anlaşma imz~landığı ta. 

rihte meriyetc • girecektir. işbu 
hükümleri tasdikan bu husus için 
usulü veçhile salfıhiyyettar kı
lınmıs olan murahhaslar isbu an
laşma.yı imzalamışlnrdır. • 

Pariste 8 Sonkiinun 1940 da üç 
nüsha olarak tanzim edilmistir. 

N. McnC-"llencioğlu · 
E. Daleclye 
R. H. Çampbetl 

Rakı Iıııaliııde öteclenberi 
ecnebi unaımnlan kullauılırkeu 
ı.Jevlct inhisarııırn teessiisUn
dcn soura. !Ju m:ıddcnııı uıcııı· 
ıeı~eliuıizde yctiştinımcsi için 
ynııılan teşe b b Uslcr Uzerine 
bıllıassa Çc~mıc'<lc annsoıı zeri
yatıııa genni 'ci·llmlş ve ilk 
önce 3 u - 4 O bin kilo rnddeslıı
de olun yerli anason relwlleı>i, 
kalite ltılıarllc de yUkselınek 
şartile, bir kaç sene içinde yUz 
binlerce kiloyu bulmuştur. Gc· 
çen sene havaların mUsait ı;it
mesi ,.e zlirram ekime Cazla 
rağbet göstermesi yUzlınden 
istihsal miktarı bir milyon ki
loyu geçmiştir. Piyasada en 
bUyllk alıcı olan tnhfsarlnr i
daresi S00.000 kilo kadar mil· 
bayaada bulunmuş, relrnltenin 
mlltebaki ıniktan da losıncn 

hususi ral\I 1\nıillcrl taıafııı 
dan satm alıııarnlc yeni scııey<' 
bir miktar stok deneuilıııiş 
tir. Şu lrndar ki memleket ana
son istihsalatı mntlüp inkişaf 
seviyesine yükseldiği lçlu iıılıl· 
sarlar idarnsiııce bundan böyle 
anason zeriyatınrn tcşviklnı' 
lüzum görUlmcmektc \'C bu i
tibarla yeni yıl için ynıulnn to
humluk ve avans tevziatı da 
idare ihtiyncile mukayyet bir 
mlkt:ırn inhisar ottlrilıneltte

dlr. 
Yerli anasoıılarınıız kalite 

Ye mH::tar itibarile ihrıı<'a mU· 
~ait bir hale geldiğinden bu 
maddenin ihraç imktınlnrını a
rama!< UzE're lcabeden teşcb
blislcre girişilmesi zaruri gö
rUlmel<tedir. 

--0-

inhisarların kuru üzüm 
ve incir mübayaatı 

Son gllnlere kadar yapılan 
milbayaat da dahil olcluğu hal 
de inhisarlar idaresinin kuru 
llzlim mubayaası 4.lGS.884 ki 
Joyn baliğ olmuştur. nu ıniktıı · 
rın 1.638.854 kilosu Ege ının
takasmdan mlllıayaa edilmiş· 
tir. Burada \nc\r mU\ıayaatı \sc 
4. 03"3.91Z l<lloyu bnlmuştur.

Kuru UzUm mtibayaa edilendi. 
ğer ınmtakalar Kayseri, Gazi
antep, Konya, Aydındır. Hur
da incir İzmir Ye Aydından nıU 
bnyaa edllmcktcdir. 

1nhlsnrlar idaresi Hatay 
mUstahslllerlne blr yardım ol
mak Uzere Hataydnn yaptığı 

incir mlibayaatına devam et
mektedir. ' 

--o-

T ütün ekicilerimiz ıçın 
bir öğüt kitabı 

luhlsarlar iclarcı:ıi tlltUn cns
titUsU tarafmdan köylUyU til· 
lUn mevzuu hnklonda irşat et
mek malcsııc\lle yapılmakta o
lan neşriyat cUmleslndPn ol
mak Uzere bu kel'l'e "Ekici tu
tunu satıncaya kadar nasıl ko
rumalıdır,, adlı yeni bir eser 
daha intişar etmiştir. 

TUtllnU iyi muhafaza eclelıll· 
mek için ekicinin nasıl çalı<;
ınası lfizım geldiğini köylllnllıı 

anlayabileceği açık bir lisanla 
lıah eden bu kitap kolayca o
kunabilmesi için irl harflerle 
busılnıış kuru tarifeler yerint> 
luıiııı olıııı birçok l'l'nkli Cotoğ 
raflarla bir kat dalın kuY\'rt
lendl ri lmI:;;tlr. 

Basılış miktarı fazın olan bu 
kitap, idarenin diğer cser!crı 
gibi kiSylUye meccanen dağıtı 
lucaktır. 

Ucyoğlu S ilnl'il Sulh Hul,uk Ilı\ 

lılınliğlııdrıı: 

Lnfonslyer Sigorta. §lrkcU vcldll 
Avukat Refet tarafından mahkeme
mize vaki mUrııeao.tta mUvekklllne 
alt (280921 • 280930) on adet Osman
lı Banltnsı hisse senedinin znyl oldu. 
tundan bahisle Tlcarı.ıt kanununun 
437 inci mad<lealnln sarahati daire· 
ilinde men'i te~lye knrarı ve diğeı 
mukt.azı nıuknrreratııı lttlha:zr talep 
edilmiş ve rnahltemecc icra ltı\ınan 

tetkikatta men'i tediye kararı ittihaz 
olunup bu knrnr usulen ll!n edlltllk
tcn ve mUstc>dlye rnezkOr 437 inci 
madde mucibince lcabcdcn yemin da
hi lfa ve eda ettirildikten sonra Kn. 
nunu TleareUn 437 inci madıJcslnln 
UçUneU flmısı hUkmllnc te\•Clkan yu
karda numaralan yazılı hisse senet
lerine ait müterakim faiz ve temet
tUntın mUstedlyc itasına ve bu kara. 
rın da usulen IH~nınıı karar verilmiş 
oırn.1kh keyfiyet mtzl,Or fıkrırt l:anu
nlye hllkmllne tevfılmıı ıl:'trı ulunıır. 

'24012) 

KAYIPLAR __ ) 

P3i/3 numaralı liman cüzdanrmı 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
cskl.~lnln hUkmU yoktur. 

hnınll oflu Ahınet 

• • • 
Ankara.dan aldığım nfl!u:ı; te:ı:ltcre. 

mi ?.ayi ettiğimden yenisin! çıkarttı. 

~ım illn olunur. 
,\ dn"'I: Slrkl'l'I Dervl9lrr aol<al< 
No 10 dl\ llllml oğlu Xıu-1 Eedrner 

(31~93) 

ilan 
btanbul tlı;linclı Jcra l\leımurlu~uıı-

dan: 
1Jiıkad<lema Beyoğlunda Osman. 
beyde Bomontıde Valide Aparlı. 
manındll mukim iken ikametgahı 
meçhul bulunan Fazıl Özerdene: 

Fuat üselln aleyhinize lstanb•ıl 

Asliye Birinci hukuk mahkemesinden 
istihsnl \'C bı!az lı,:ln dairemize tevdi 
eylediği ll/1/939 tarih ve 38/375 T. 
ve 108 llll.m numarasına mukayyet 
ve mahkümbih 880 lira 22 kuru§un 
20/5/ 038 tarihinden itibaren t;ıllyecel, 
senevi ı;< 5 f.ıiz \'e lcraen yapılmı~ 
olsn t:ı.l:lp Uzcrınc vald lnlt:'\r dolayı· 

sile ', 0 10 tazminat '1< r; Ucretı vclt{I._ 
lct ve 860 kuruş nıesnrlfi muhakeme. 
nln tahsilin! mUtezammın hUkmU illl. 
ma tevfikan tarafınıza gönderilen le· 
ra emıi füametgı\lıı hazırınızın meç 
hullyeU hascblle tebliğ kılınnmıyarnl{ 
bu husustaki tebllğatın ~O gUn mUd 
ıJctıe il!nen tebliğine icra hô.klmll 
ğlnce karar verllml~ olm:ı.kla tarihi 
ilAndan itibaren mUddetl mezk(lı e 
zar.ında ve 30/ 1927 dosya numara· 
!!ile mahkünıunblh borcunuzu verme
diğiniz ve icranın tehirini hakltmdtt 
tetkik mercllnden veya temyiz mah. 
keme:ıılnden veyahut ait oldugu mah 
kemeden bir karar gctlı-medlğlnlz Vl 

yine bu rnUddet zarCında lcra tmuı 
Kanununun olbaktakl mcvadı malı 

susası ınuc:blnce mal beyanında bu. 
lunmadığınız veya hakikate muhalif 
beyanda bulunduğunuz surette lıap

sen tazyik ve cezalaııdırılacagınız 

ma!O.munuz olmak ve bu huausta icra 
emrinin tarafınıza teb!lği malmmına 

kaim bulunmak Uzere key!lyct lldncn 
tebliğ olunur. (31291) 

ile.} oğlu Blrlııd • u lh Jlııl.uk Hl· 

klnıllğlndcn: 

:M.ehparenln Beyoğlu Tekke sokak 
arkaaında Yenlyol sokak Alınan il. 
sesinde öğ'rctmen Hamit Akarsu 
aleyhine açtığı dıı.vaoa. mUd<lclaley. 
htn 1kametgnhınm meçhullyeUne 

mebni mahkemece on bc;ı ı;Un mUd· 
Jetle llft.nen tebllğnt icrasına karar 
verilmiıı olduğundan muhakeme gUnU 
olan 22/2/940 .saat ıı de mahkcmf'ye 
b~zzat veya bllvek~le gelmeniz teb
liğ makamına }<alm olmak Uzcre !llln 
olunur. 

lııta.nbul .\sllye Altıncı Hukuk llll· 
k1mJ lğlnden: 

Koruıtantin tarafından karısı olup 
mukaddema lstanbul Galata LUleeı 

han caddesi CU!en ııokak 6 sayılı C\'dt 

oturma!:ta iken halen ikametgahı 

meçhul Evyenlya aleyhine açılan bo. 

~anma davasının yapıl11n muhakemesi 
sonunda: MU,Jda:ıle)hl\ Evyl'nlyımııı 

evlenmenin kendisine tahmil etti~! 

vaz.lfcleri l.a ctmem<'k maksaı\11,. ko 
cruımt terk ve muhik bir 8Clıcp olma 
dığl lınlde evine dlinmedl~ sabit ol 
duğundan bo§tlnmalanna ve 054 ku 
ruş masarl!I muhakemenin mUddan. 
leyhten tahslllne temyizi kabil olmal, 
Uzere 1111/ 940 tarihinde verilen bllk . 
mU f;'lynblnin 15 gUn mUddetle !'fi.nen 
tetliğine karar verilip ill\m suretinin 
de usulen mah'teme dıvanlı.-ıneslne 

talik kılınd1$tl tebliğ yerine gcçmelı 
Uzcre IUın olunur. 

(312941 

llan 
İstanbul .\'ili~ e ı:: lııd Hıılml< l lil· 

kimllglndı•ıı: 

Fatih Sinannğa nınhnllesl Ders na. 
zırı sokak 27 sayılı e\•de oturan Ata 
Unan veki:I avukat Osman Nuri ta. 
rn!ından mih•ekkilinin karısı olup ev 
vclce yukarda yazılı adreste oturmak· 
ta iken halen lkametgAhı meçhul 
Bahtiyar aleyhine aı,:ıl:ın boşanma 

davasının muhalıemesl sonunda: Ta. 
raflar arasındaki ;ılddctll gcı,:imslzll. 

ğe binaen boşıınmalarına ve kabahatli 
kadının bir sene müddetle yeniden 
evlenmemesine ve 400 kuruş lllm har. 
cının mUddaa'eyhe aidiyetine temylzı 
kabil olma.k Uzere 18/ 1/910 tarlhlnd 
karar verilip hllkUm hUU\s:ıııının Ja 15 

gün müddetle gazete ile !lllnr ayrıca 

k11rar iktizMınd·m olduğu ve hllknıU 
gıynbiyc alt ilolm suretinin de mah. 
keme divanhaneı>inc aıııldığı llfın olu. 
nur. (31271) 

Kiralık l'a:r ıhıınr.. - Sirl<ecl civa
rında Kahramanzadc hanının Ust katı. 
Kapıcıya ve Beyoğlu, Talimhane. 
Taksim Apart. 3 No. ya mUrncaat. 

(31253) 

-; \111111 : ASHI fl.'ı 

flrr.ıırn :->r~rh·:ııı iı l :ırl' l'ılı•n: 

Ba~ıldıt!ı ,·ı·r· ~'ıll\/1 \l nlh:ııı~ı 

ltefi lı A lıml't Sevrngll 

~l1BtRil~~ 

Ankara'Jalas- izrrıi! 
(343 fELEFON 

ı ı.ıııınıı t!l.J ıııuı~ ıı teınııı ve ?lı nı urıtaz.ııı,_ 
'f'U\.'asıdır. Kuııtuı. t.... k, Ul·uzluk nıık: .. a:::-ınd8 1 

'"a i>a!asuı fcvkınde otel yoktur. 

Baııyulu, knlurıfcrll, müteaddit 'irt::lrh o!J ·~:. 
JJ ncfi~ yemekler \'crea iokantayı. pa.3~ı ha.ııe\'1 

~aa~haneyı ha vıdır 

:d/J \ . • , .,. • • f· ............. ~. , .. •. • 
( •. ; .. · •. \:.;., "' ·::.: . rı~,.,,,,..l~ '~ı,..,;.l,_.: .• ·· . .( . ... "'\; "' :-. '. _..,\ • ) .. }' • "\,.. ~!~-,,:ı ~ • 

l stanbul Dz. Komutanlığı 
m isyonu Ba;;luınlığından: 

- ~ Satınalffl 

Jı;in l'\ev'l 
Çıralıdan mamul sllAh'ılt 

~li!,tnrı 

100 ad•' t 

'fnhınin olıııınn 

beılrl 

1700 lira 

k~ııııı" 
Komutanlığımızın yukarda yazılı ihtlyaçlarmm nı;ık c · t< 

temini H Şubat 910 gllnU saat l4 tc J{asımpaşada Komutnn11 

komlsyonuqıuzda icra edilecektir. 
Şartnameler Komisyondan bllO. bedel alınabilir. e 

_ Bu knbll nğnı,: işleri taahhUdatmı muvnffnklycUe ifn cttıcıııııı 
ibraz edebilen lstcli!llcıin yazılı gUn ,·esa:ıtte Konı!!lyonumuıt' 

----------~ 

Şi r ketı Hayrıyede~· 
ı;li 

KüprU:icn Boğaziçi ne 8 - GO ve ı G2 ve Eoğ"aziçindc 11 S 
81 ve !'19 n11nınrulı SC'fcl'lcri yupan yapurlnrınııı,, 
t:ırıtı•., '"•ı lt 1 h~··"" l\nrtl1:s·ı 'Pl:~i is'"'"' ı,. ... · ı-" •·" '111 

E ------- - _ ... ----
tstanL.ıl P. 1. T. Müdürlüi .. undeJ1 ~ 

Bebek P. T. T. Merkez binası tamiratı, zararı mUteatı::ıit ;,ıı 
bına oç1l~ eksiltmeye kooulmu:;tur. l~kslltme 7/ 2/ 010 t.nritı ne t(. 

şaınt..'\ gUnU s:ıat 15 te D postahane binası birinci katta ı>. '1'·} 
ğU odn.umda toplanacak mUJUr'Uk Alım Satım Komlsyonund

3 

Keşif bedeli 952 lira 82 l<unış. ıııuvakknt teminat 72 tlrııdır. • 
il' 

Tahplerln olbaptald keşi! vcş:ırtnameterlnl görınek ve ıJl ıJI 
nntıarınr yatırmak Uzeı'C çalışma ı;Unlcrinde mczk(lr MlldlirlU1'ild.il 
ı..cvazıın ıosmınu, eksiltme gUn \•c saatinde de en az bir taa11

11 ~fı 
ıık bıı ı~e b~nzer iş ynpt.ıgın ı dair ldarc!etlnclcn almış oıııuğ'll ıı t' 
tlıınıJcıı tstanhul vil1ycllne mllrncnatıa eksiltme tarihinden B gilıır'ı 
mış ehliyet ve 939 yılırın alt 'l'icnrct Odnsı vcslltıısı ve nı \)\'il ( 

makbuzııe komisyona mUrııcaatıan. 

r--R'QWl~ ... mm:na--~· 
Ankara Cad~esinın en işl el< ye~~ 
Kira lık dükl,tl ı 
Vakıt Matbaa s ı idaresine mürac

99 

Beıecıiye Sular ıdaresınden : •. , ,... 
ldarcmlzln Adalar 1.Iüfcttişllğl binası yn:ı:;ıhancslnC 1 

ıucaktır. rıl' 
ı 

ıc th 
Bunun için i /2/9 ıo Çarşamba gUnU saat 1:5 de yapııactl .... ~ 

ıcsiw 
ye girmek lsUyenlerln §nrlname ve resmini almak Uzere Tll ıı'tl 
Caddesinde İdare Merkezinde Levazım Şefliğine muracaııt et 5oı f 

Eksiltmeye glreecltler İdare \'czneslne depozito oıarııl< l 1 

tırrnI§ ve makbuzunu almış btılunncaklardır. 

Edirne Vilayet inden : _ 
ııd 

Edirne vl!Ayetine alt 1400 lira kıymetinde Fort mnrlea • 
mel kamyon H/2/ 9·f0 I'<'rşembc glinll saat 1 r, de ııı:ııc <'dilf11 
arttırına ııııri'tllc satılığa çıkcırılmıi"lır. Tnlipl•' rin yn rııf tl~r· 
tt:ıninat ak!;elcrllc vlUlyct encümenine mUrncunUarı fl!\ıı oıuı> 


