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~ara, ~ivas ve Şarki 
arahısarda yeniden 

lllzeıeıer kaydolundu 

Sovyet Rusya Almanyaya 
14 denizaltı vermiş l 
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Oslo, :J ( A.A.) - Sovyet Rusyanın Al· 
manyaya 14 denizaltı gemisi ariyet Yerdiği 

ve bunları, Alman mürettebatla Şimal D'"'Ciii= 
zinde harekatta bulundukları söylenmektedir. 
Sovyet bahriye 1..abitleri, bu denizaltı gemile
rinde, stajyer sıfatilc bulunmaktadır. 
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I~ "'"' tı rıre n s ı 
kut11fl . iNöNO 
~ hır ameli
. Yat geçirdi ı 
~t.3 (A..A.) - Rei. ı 

ı ille .. •. . 'e ı.. ~.45 de t lnonu bugün 

Balkan devletleri tarafından 
il 

1 
ıı.ı. ~tı.ı.,.:· Ankara N" • 
:~ .~. umu. i \it ~ C\ir n~ te§rif ede- i · 
~~ hğ~ cıJ~i altındaki : 
~ ~escıınin ''kyste : Siyaseti kabulü muhtemel 

A ntant daimi konseyi azaları ara
sında tam bir fikir birliği görüldü 

A ... ~Ylırnı tnaıı arzusunu 
~~Ye uılardır .. 
~~ratör Dr. Nu. 
~"' itle' tarafından ya. 
~ ız ldakika sür-

~Uruınuz biraz 
~~'°:: saat 13,30 
~e il"?d ayrılarak 

. et buyurmuf-

4 devlet Hariciye 1 Alman 
tayyareleri 
İngiltere sahillerin
de birçok vapura 

taarruz etti 

Nazırının beya·natı 
Metaksas : ''Balkan antantı hiçbir zaman bugünkü 

kadar kuvvetli ve sağlam olmamıştır!,, dedi 
Bel.grad, 3 - Dün, biri öğle· 

den evvel ve biri öğleden sonra. 
olmak üı.ere yapılan toplantılar 
lra.kkmda iyi haber alan malı -
!ellerden öğrenildiğine göre, u -
mu.mi enternasyonal vaziy:et ve 
ba.zı Balkan meseleleri mevzu
bahs edilmiştir. 

lyi haber alan mahf eller şu -
rasını da tebarüz ettirmektedir 
ki, daha şimdiden, konferansın 
bidayetinde, Balkan Antantı da· 
üni konseyinin bütün azaları 
arasında tanı bir fikir birliği 
müşahade edilmiştir. Şimdiye 
kadar Balkan devletleri tarafın
dan tcsbit olunan yol, bu devlet· 
lere sulbü temin etmi§ olduğun· 
dan, bu yola devam elzem telak· 
ki edilmektedir. 
BALKAI\'LILAR ARASINDAKİ 
DOSTLUGU BOMBALAMAK 

lSTIYE. •LER VAR! 

Londra, 3 ( A.A.) - RadÖ;a: 
jansmın Londra bürosu dün ak· 
§3.Il1 a~rıdaki tebliği neşretmiştir. 

Londradaki Romanya elçiliği, 
doğrudan dot'.'TUya Belgrattan aldı· 
ğy talimata istinaden, Romanyanın 
Balkan konferansında konferan
sın ahengini bozacak tehditlerde 
bulunduğuna dair, konferanstaki 
dostluk zihniyetini bozmak istiyen• 
ler tarafından işaa olunan habe~ 
leri kati olarak tekzip eder. 

Pariı, 3 (A.A.) - Bu sabah-

~abah ki kesif sis 
~Q 
~Qrt ' 5,30 dan dokuza 

ar segrisef er durdu 
. . ... 

lci bütün gazetelerin başmakale. 

Jeri, hep Balkan antantı konfe. 
tansma aittir. Fakat sarih neti. 
feler h enüz bilinmedifinden me. 
sele birbirinden biraz farklı ola. 
rak mütalea olunmaktadır. 

J our gazetesi, Balkan paktının 
yedi senelik yeni bir suretle tec. 
pit ve teyit edilmiı olmasını 

memnuniyetle karıılıyor ve di
yor ki: 

"Bu, tabiidir,. Fakat Balkan 
antantını tqkil eden dört mem. 
le~etten her birinin ayrı ayn va.. 
ziyetlerde bulundukları göz önün , 
de tutulursa, huıuır manası te. 
barüz edu: Türkiye Fransa • tn. 
giltcre ile muah~eler aktet
miıtir. Romanya ve Yunanistan 
müttefiklerin kati garantisinden 
müstefit bulunuyorlar ve Yugos. 
Javya da bütün Avrupa devletle,. 
rile umumi olarak müsavi müna.. 
ıebetler idamesini araıtırmakla 
beraber, İtalya ile bir anlapna 
akteylemiştir.,, 

(Exelsior) gazetesine nazaran 
Belgrad konferan11, '.Almanyanın 
harbi idame için muhtaç bulun .. 
duğu petrol ve diğer iptidat maa 
delerin kokusunu taşıyor. Bu ga. 
ute diyor ki: · 
~'Alman diplomasisi ve propa. 

ıan-daa, konf eranam yanrbaımda 
ve iktııadt aahlJda, hummalı bir. 
faaliyet ıöıtermektedir. Cenuoıı 
prkt ~vrupasmdaki siyaset ve 

(Devamı 5 inci<le) 

Hitler ne 
yapacak? 
Lö Tan · askeri 

·muharririne göre 

Almanların taarruz 
hedefi . Garp cep
hesidir; fakat.. 
Fransızca Lö Tan gazetesini?\ 

askeri muharriri, garp cephe -
Jllııde aylardanberi modern si· 
)~arla mücehhez bir milyon
dan fazla kuvvetlerle bekleyen 
Alman ordularının ne yapa.cağı 
meselesini tetkik ediyor. Netice
sinde vardığı hükmü §U suret
le kaydeyliyor: 

"Herkes Hitler ne yapacak? 
Ciiye biribirine soruyor. En ziya
ae ihtimale yakın olan faraziye
ye göre, Almanlar nihayet Ho
laııda, Belçika, Lüksemburg ve 
MM.elden Rene kadar Fransa Ü· 
r.erinden büyük bir taarruza ge· 
~eklerdir. Geçen birincikanu
mın başındanberi Almanların 
garp cephesindeki hazırlıkları 
hep ibu maksada matuf bulunu
yor. Bunun bir sebebi vardır: 
Evvela Almanlar bu harbi yıl • 
dırım harbi olarak kısa kesmek 
isterler. Bu suretle İngiltere ve 
Fra.nsanm tatbik ettikleri ablu· 
leanın tesirinden kurtulabilecek-

( Dcvam1 5 ;,ı,.;nr, > 

Fransa, Amerikadan topla 
mücehhez son sistem 

avcı tayyareleri ahyor 
Londra, 3 (A.A.) - Hava 

nezareti blldirlyor: 
"Bu sabah birçok dllşman 

tayyareleri !ngilterenin şimali 
earkt sahill açıklarında Yapur
lara taarruz etmişlerdir. İngi
liz tayyareleri bu tayyarelerJn 
önUne çıkarak yollarım kes· 
mişlerdir. lngiliz tayyareleri 
iki Heinkeis tayyaresine hu
cum etmişlerdir. Bunlardan 
birincisi ,Yorkshira sahili aç1-
ğında denize dUşUrUlmUştUr. 
Diğeri Northumberland sahlli · 
açığrnda ciddi hasara uğratıl- · 
mıştır. 

Diğer cihetten öğrenildiğine 
göre, başka bir Heinkeis alev· 
Jer içinde bir evin UstUne dUş- f 
muştur. lçlnde bulunanlardan j 
dördU ölmUş, biri yaralanmış
tır. 

ü'cUncU bir Alman bombar
dıman tayyaresinin T\'ne mın· 
takasında tahrip edlldlğl haber 
verilmektedir. 

FRANSA, Aı.\1ER1KADAN 
YENİ SİSTEM TAYYARELER 

ALIYOR 
Nevyork, 3 ( A.A.) - Sali.hi

yettar mahafilde beyan olundu -
ğuna göre Nevyorkta bulun -
makta. _olan Fransız heyeti mü -
binı mık?rda bir kişilik avcı 
tayyaresı satın almağı müzake • 
re eylemektedir. 

Bu tayyarelerin sürati saatte 
400 mildir. İçinde 4 mitralyöz 

(Devamı 5 incide) 

100 d en f azla t ayyarenin yaırd ımlle İ NGIL TERE 

Fin hatlarına yeni 
bir hücum! 

Portatif mitralyözlerle mücehhez Rus para
şütcülerl harekata iştirak ettiler 

(Ya.:131 5 incide) 

Alman bomlJardıman fayuarc7c
ri tarafnıdmı geçenlerde lngiltc
rcnin §ark sahillerine yctpılan ve 
yarım saat siircn h.ilcunıu ok11-
tııtcularını1z hatırlıyacak1ardır. 
Bu, lıarifa, claim1 taarruza uğra· 

'!J<M lngili:: mrnlakalar-ını 
göster'iyor 
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1 POLiTiKA 1 1 

ürk diplomasisi T.. k it 1 · 1• t .. 
bi~u~~ohl;s~~~~t~~: ~:ier~~~~~~m=':ı!ri ur - 8 yan ıcare mu-
Bu tarihte tczad yoktur. Bu ta- meriyet mevkiine girmek için k 1 e b e t k • • 
rihteprensipdeğiştirmcn:ımcv- BUyUk ~llet . Mecll~l tarafm • za ere erı 1 me uzere 
cuttur. Bu tarihin tek ıtinad dan tasdık edılmek iktıza eder. 
noktası: lstiklfil! Tek davası: Cumhuriyet teşkilatmm ruhu 
Türk milletidir! bunu icap ettirmektedir. Büyilk 

Fakat hakikat ne kadar bü • Millet Meclisi ise dalına ka.rar
yük ve muhteşem ise bu haki • la.mu, aleni celselerde verir ve 
kati ters bu hakikati meğşuş bir gizli maddeler, maskeli kararlar 
hüviyet g.öl göstermek emelin- bizim devlet t.e~ltilatmnıda yer 
ele ola.nlar da vardır. Bilhassa tutamaz. Tnrkivc esas tcşkilAtı· 
üçilzlil ittifaktan sonra Türk nm mAna ve mahiyetini tanımı
diplomasisini mübhem yollarda, yanlar ancak gizli diplomasiden. 
mlibhem gayeler arkasında a - milletten habersizce yapılan iş. 
... antür avına çıkmış gibi göster- lerden bahsederler. 
mek isteyenlerin faaliyeti gUn- İınzalanmı3 olan muabedele • 
den güne daha kesafet peyda rin hUkUmlerl Türk milletinin 
etmektedir. iatiklllf ve sulhU için garantJ • 

Sözlere değil, fiillere bakanlar ferden başka bir hükmtı ihtiva 
Cumhuriyet Türkiyesinin istik - etmemektedir. 
IA.l ve sulh yolundan ~madığı- Biz, harp taraftarı değiliz. ls
m hAdiseler halinde görürler. tfklMimizi korumak azmindeyiz. 
Fakat tezvirle, yala.nla hfidisele- BU azmin iSnUne çıkacak mania· 
ri inkar edenler ve olanı olmu - lan harple devirmek icap ederse 
yor gibi göstermek isteyenler bu sillha sarılmakta nasıl tereddüt 
faaliyeUerinin semeresini Türki- edilebilir. Fakat dünya bilir ki, 
yenin milli birliğini bozmak, ik- Türkiyenin ne hudutları hari • 
tmadi nizamını altüst etmek, is- cinde bir emelf vardır? Ne de 
t1hsal sahasında partiler vücu - bir harp avantUrUne atllmak e
Cle getirmek suretile elde etmek melindedir. 
arzusundadırlar. Türkiye bir imar ve inşa 

Cumhuriyet Tilrkiyesi hedef memleketidir. Memleketi verim
ve faaliyetini Balkan Antantı Ji, mamur ve muasır memleket
veslleaile dllnyaya bir kere da- Jer seviyesmc çıkarmak gayeSJ· 
ha fiilen anlattığl gibi Hariciye ne 18.dıkttr. 
Vekili ve değerli diplomat ve Biz. çorak towakta yeşil göl
devlet ada,nu Saracoğlu ŞükrU gell bir vatan yaratmak .btfyo -
de bfr kere daha tekrar ettl Sa- ruz. 
racojtlu Şilkril Belgrada. hareket Biz, bu güzel vatanı tabiatı 
ederken: yenerek vücude getireceğimize 

l - Muahedelerimlzde gizli kani bulunuyoruz. Bunun için 
maddeler bulnnmadığıru, • mUsbet ilmin, hakikatin peşin-

2 - 'l'Urkiyenln sulh ve ıs- den ~diyoruz ve sulbü terakki 
tikllllni korumak azminde bu- ve inkişaf için bir nimet telikki 
lunduğunu sarahaile ve yüzde ediyoruz. Sulhü bir imar ve in· 
yl1z vuzuhla ifade etti. . kişaf davası addettiğimiz için-

Hariciye Vekillııln anlattığı dir ki, istikllllimizi tehlikeye 
nottaıar herhangi bir diploma- koymamak §artile birinci plln· 
tm fikirlerini, maksadlarmı da telakki ediyoruz. 
saklamak için ileri sUrdUğO maa- UçUzlU ittifakın minası da bu 
keler değildir. Billlds Cuınhu.ri- dur. TUrk, sulhUnfi korumak I· 
yet Tilrkiyesinin değişmiyen. çin muahedeyi imzaladık. Türk 
eqmayan alyaaetinln ana hat· diplomasisi harp için değil sulh 
landır. için ça113ıvor. ' 

Muahedelerimia1e gizli mad- - Sadri ERTEM 

Bitaraf değiliz, 
lıarp haricigiz 
('Saf 'tarafı 1 incide) ı den cloiuyor. 

tiece harp harici nziyetincle bu. Bitarafbtı !xrakan.k harp ha. 
lunuJ'OI'. rici vaziyeti alan Türldye, bir 

Tiirtiye Almanya ile harp ha. gün lngiltere ve Fransanrn yanın. 
linde olan lnıiltere ve Franaa ile da harbe de girebilir mi? Ta\,ii 
tedafüi mahiyette ittifa kakteL girebilir. Fakat Türkiyenm ba 
mit olclaiu için hakubn bit&l'af ıuretle harbe ittink edebilmesi , 
bir cle•let •11lamaz; fakat Türk için Türle • lngil.iz • Fransız pak. 
• Luriliz. Franaız 7archm paktm.. b ile teıbit edilmit olan fl'J'llana 
da faıiJtere n Franaa ile birlik. meydana relnüt olamaması Ji.. 
te harbe gİrmeaini icabedecek zandır. Bu f&rllar tunlardır: 
Jartllr taha'kkuk etmemit olduju A - Türkiyenm doğrudan 
için de mubmip delildir, yahuz doğruya kendi hudutlarnuı kara. 
harp haricidir. dan, denizden veya havadan bir 

Her teYden 9"e1 Türk mille. taarruz vaki olmaaı. 
tinin keneli hayab haklarmı n B - BalkanlaJldan Rom•ra
menfaatJerini dütünen, Türk va. ya .,.,..but Yunanistana vuku&u. 
taımn hudutlanm harici bir te. lacak br tecavüz dolay11iyle in. 
ca.üzdeo konunak iıteyen Tür. ıiltere ve Fransanm bu devletle. 
löye Cumhuriyeti Avrupa hadi. re ft!'d~kleri garantinin harekete 
selerinin inkifllfı ltt.qıımda ken. ge!meru. 
dili için bilbaıaa iki tehlike gör. C - lngı1tere ve Fransanın 
müttür: ~ Akdeniz sabamıdaki bayati men-

1 - Balkanlardan Boğazlara faatlerine bir tecavGz vuln:bul 
-.. lttanbula doitu bir tecaviU ma11. Bu üç vaziytete Türkiye tn. 
ihtimali. giltere ve Fnmaa ile birlikte har. 

2 - Akdenizden Anadolu sa. be girecektir. 

hillerine bir taarrU2 ihtimali. D - Türkiye Kafkaslardan, 
Mmdeketi bu iki. ~ehlikcden K.uadenizden, yahut Balkanlar. 

maaan. bulundunnak açın A~pa dan Sovyetler Birliğinin tecavü. 
h;arblaia Balba!ara .. ve. Ak~enıze züne uğrarsa lngiltere ve Fran. 
aır9:J8l e~ Turkıye~ ha. 1& Türkiyenin müdafaasına fiilen 
yati menfaati ıcabı~! lngıltere yardım edecektir; fakat f ngiJtere 
ve. Fnn~ d~vle~~ menfaat- ve Fran1& herhangi bir sebepten 
ier!Yle Türkıy~an. mılh ~nfaa~ manya araa1nda cereyancden harp 
lerı bu n_oktada .ıtlirak.edıyor. _ZL haline girerıe Tf"t:'kİyenin bitaraf 
ra Türluye baıi~t~n ~1!' t~vuze kaJacatı Türk • lngi)iz • Fransız 
~ kalır. ve "i!kliıli tehlikeye paktına bit- madde olarak kon. 
dutene lngilterenın ve F~aa. muıtur. 
run İmparatorulk menfaatlerı de 
bundan zarar gcriir: Irakta Mu. 
sul petrolleri, Hindistan yolu Ü. 
zerinde bulunan Bura körfezi. 1. 
randaki fngiliz petrol imtiyaz!an, 
Suri7edeki Franıız mandası, Fi. 
liatiacleki lngiliz mandası, Süveyt 
kanalı onlann rakibi olan devlet
ler eline seçebilir. 

Görülüyor ki Tü.-kiye harp ha. 
ricl olarak aadece kendi huduL 
lannın emniyetini ve iatildjılmj 
muhafaza ebnekle lngiltere ve 
Fransanın hayati menfaatlerine 
hizmet etmiş oluyor. Bundan do
layı bu iki devlet Türkiyenin mev. 
aMIİy.t " istiklalinin muhafaza. 
.- kendi emniyetleri ve selamet. 
1-t l{!n lüzumlu görüyor. Türk 
. t..-.n . Franıız yardan pakb 
ela 1- karJdıldı menfaat İ!tirakin. 

Türiôye,:f bilrp harici vaziye. 
tinden hlll'p dairesine teTkedebil. 
cek olan bu dört farat da, Akde. 
nizde ve Balkanlarda bir tecavüz 
tehlikesi tabiri~Jc hülasa edile. 
bilir. 

Demek oluyor ki Türkiyenin 
lngilttte ve Fransa ile aktebniı 
olduğu karııhklı yardmı pakb te. 
<la!üi ittifakın mahdut bir tekli. 
dir; f ngiltere ve Fransa ile Al. 
man arasında cereyan eden harp 
hareketleri BalkanlP.ra ve Akde. 
nize airayet etmedikr;e Türkiye 
harp harici vniyeti:ıi muhafaza 
edecektir. Hariciye Vekilimizin 
"bi7. bitaraf değiliz, hrq, harici. 
yiz'' dcmelde ifade etmek istediği 
mana ltud\lr. 

ASIM US 

Arpa fiyatları düştü, şehirde manifatura 
sıkıntısı olmadığı bir kere daha anlaşıldı 
Ywıanistan ile yeni bir ticaret 

anlaşması yapılması için Ankara.. 
da icra edilen müzakereler hcnilz 
neticelenınemiıtir. Bu yüzdeq 
eski muahede şubat aonuna kadar 
uzatılmııtır. Maamafih müzake. 
reler çok müsait şekilde devam 
etmektedir. Bugünterde muahe. 
denin imzalanacağı unmluyor .• 
Yeni anlaşma mart başın .. an iti. 
haren meriyete girecektir. 
Türk • halyan Ticaret Anlapnaıı 

italyaelan gelen haberlere göre 
Romada yapılan Türk • İtalyan 
ticaret müzakereleri de bitmek ü. 
zeredir. Yeni muahede önümüz. 
deki hafta içinde imzalanacaktır. 
Anlaşma ile iki memleket arasın. 
daJd ticari temaslar çok artacak. 
tır. Bilhassa İtalya bize harp do. 
layıaiyle tedarik edemediğimiz 
birçok maddeleri vermeği kabul 
etmektedir. Bu arada demir, ga. 
zete kağıdı, manifatura eşyası 
vardır. Piyasada çok llkıntJ çe. 
kilen bu maddeleri ltalyadan ta. 
mamiyle tedarik edeceğiz. Buna 
mukabil bi.ı de ltalyaya aldığımµ 
mamul maddelerin iptida! madde. 
lerini göndereceğiz. Bu arada 
hurda demir, pamuk başta gele. 
cektir. · 

Şimdiden İtalyadan memleke. 
timize kağıt acvkiyau başlamq. 
tır. İtalyan fabrikalan kağıt ei. 
parişleri kabul etmektedir. 

İtalya ile bu şckUde ticari te. 
maslarmuzın ilci tarafın menfaat.o 
lelim uygun olarak artacağı ha. 
berleri her Urafta memnuniyetle 
karşılanmıştır. Yeni anlaşmaya 
çok ehemmiyet verilmektedir. 

Teneke Ve Çuval Buhranı 
Plyuada tene1c~ ve çuval buh.. 

raru gittikçe şiddetlenmektedir. 
HükUmetin açtığı akriditif ile 
Hindist.ana aipariı edilen çuval. 
ların ille partisi bile heniL1 gelme. 
miştir. Bunların gelmesi bir bu. 
çuk ay sürecektir. Teneke bub. 
ranı ise daha fenadır. Çünkü he. 
nüz hariçten mal getirilmesi te. 
min edilmiş değildir. 

Yalnız ıtalyadan getirllmeai L 
çin yeni anlaşmanın imzalanma. 
sı beklenmektedir. 

Bundan başka her iki . madde 
ihracatçıları ticaret vekfiletinc 
müracaat ile yeni altriditif isteye. 
ceklerdir. Bilha~ çuval getiril. 
mcsi için verilen 100 bin liraltk 
akriditif çok az gelmiştir. Bu mik 
tann iki misline çıkarılması iste. 
neccktir. 
Diğer taraftan çuval ve teneke 

fiatlan da yüksekliklerini muha. 
(aza etmektedirler. Bu pahalılı
ğın ancak hariçten mal gelmeğe 
başladıktan sonra ortadan kalka. 
cağı anla§ılmaktadır. 

Arpa Fiyatlan Düıtü 
Arpa ihracatının menedilmesi 

üzerine 6,10 paraya kadar çıkan 
arpa fiyattan birdenbire 4.30 ku. 
rup düşmüştür. Bu yüzden bir 
çok ttiecarlar zarara uğram11lar. 
dır. Fiyatlann daha da dU§eceii 
zannedilmektedir. 

Arpa satışlanrun mUrakabe11i 

Yirmi yıl evvelki Vakıt ........................................ _._ ... 
' Şubat 1920 

Muhtacine kömür 
Klşm §iddeUcnmcsi dolayı8ile muh

tacine muavenet eylemek UT.ere Mail· 
yo Nczarotlnden Şehrcmnnctlno cm 
bin lira vcr1JmJ§tir. Emanet bu meb. 
ltı.# ne kömllr tevzi edecektir. 

Pazar ı Pazarte.sı 
4 Subat 5 Subat 

7.1 hlccc !'ı ı < ı.ı h•cn 

'< ıt•l'ı lill a•ı ır '' 

'•l'il 1 7 •111 \ ...... rıı t:ı~ııı 

Ciüneşı11 
7 09 1 41 '103 1 88 

cloRu'' ' 
Gllııeş '7 09 l 4ı '7 08 1 89 
ikindi 13 11 D 48 l:i U D 42 
Altşam li 23 ı2 00 l'7 SO 12 00 
1·a.tsı 19 Ol l S3 19 08 1 SS 
tn.a:k 5 %8 11 os 5 27 11 158 

işine başlanmıştır. Bu iş münha. 
11ran şehrimizde yapılacaktır. 

Manifatura Buhranına K.arf ı 
Tedbirler 

Piyasadaki manifatura bubra. 
onu azaltmak için hUkOmet bun.. 
dan bir müddet evvel gUmrükte 
bulunan suni ipekli Alman malla. 
rmm çok az gümrük resmine t:t. 
bi tutularak memlekete ithaline 
müsaade etmişti. 

Fakat son günlerde hayretle 
görülmüştiir ki, e\-velce manifa. 
tura çeşitelrinin azlığından bah. 
seden tüccarlar gümrüklerdeki 
bu mallan çekmemişleıidir. Güm. 

rliklcrde 31 bin kilo mal bekle. 
mekte, fakat bunları çeken olma. 
maktadır. Bu vaziyet memlekette 
manifatura buhranı olmadığını, 
yalnız saklanmı§ mal olduğunu 
bir kere daha isbat etmektedir. 

Dün Yapdan lbracat 
Dün 100 bin liralık ihracat ya. 

pılmıştır. Macaristana ve Çekya. 
ya fıstık, ttalyaya balık. Ro. 
manyaya sazan havyarı ve tuzlu 
balık g&nderilmiştri. 

Yine dün yalnız Romanva ban. 
dınllı Transilvanya vapuriyle bir 
miktar kopya mürekkebi gelmi_ş. 
tir. 

Maarif Vekili 
Yeni kamus ve ansiklopedi 

işlerile meşgul . oldu 
Maarif Vekill Hasan Ali YU· 

ceı şehrimizdeki tetkUderlne 
dUn de devam etmiştir. 

Öğleden evvel Unıversiteye 
glderek Edebiyat Fakültesinde 
hazırlanan yont ltamusla 1s-
1A.m Anslklopedlsinln hazırlık· 
farını tetkik etmiş; bu eserle
rin hazırlama işini üzerine a. 
lan profesörlerle gHrUşmUştUr. 

Mahkemelerde: 

Ustasını yarahyan 
işçi tevkif edildi 
Evvelki gUn Cumhuriyet mat. 

baasında Alııian makine komla
yoncusu BlUmeri bıçakla yara -
lıyan işçi Mehmet Ali dün adli • 
yey_e teslim edilmi§tir. 

UçUncü sulh ceza mahkeme • 
sinde sorguya. çekilen Mehmet 
Ali demiştir kl : 

"- Matbaaya gidişimde Blü· 
mere merdivende rastladım. Be
ni işe tekrar alması için yalvar
dnn: 

"- Sen utanmıyor musun, se
ni kovdum, artık burada çalıea· 
mazsm, dedi ve bquna yumruk
la vurdu. Darbenin tesirile yere 
dUştilm. Alnımdan yaralanmış · 
tım. BlUmer bu kadarla kalını -
yarak Uz.erime çullandı. BoğaZı
ma sanldı. can havliyle bıçağı
mı çektim. Ondan sonra ne yap
tığımı bilmiyorum." 

Mehmet Ali tevkif edilmiştir. 
Bir çocuk 17 gün hapse 

mahkiim oldu 
Bevoğlunda tUtUncU Mehme • 

din dilkkanmdruı sigara ve 20 
kuruş para çalan 12 yaşında Şa.-

Bay Hasan Ali YUcel tinl
versltenln yeni yıl bütceelnl de 
gözden geçirerek. Rektörlükle 
bUtçe etrafında görUşmUştUr. 

Bu yıl Untversitoye yeniden 
doçent ve asistan alınması için 
tahsisat eklenmiştir. 

Vekilfn bugün verilecek o
lan talebe çayına gitmesi ihti
mali vardır. 

Dün sabahki sis 
DUn sabah şehrimizde şim

diye kadar pek ender görUI· 
muş derece keılf blr elı olJDUt" 
tur. 

Saat 6,30 dan itibaren baş
layan ets saat yedide daha ke
safet peyda etmiş, denizde ve 
ıokaklarda göz gözU görmez 
olmuştur. Boğaz ve Adalar. 
Kadıköy, Haydarpaşa iakele-
lerlnden KöprUye hareket eden 
vapurlar denlz ortasında kal· 
mışlar ve makinelerini stop e
derek beklemeğe mecbur ol
muşlardır. Şehir sokaklarında 
otomobiller ve tramvaylar ışık 
tarını yakmışlardır. Sis saat 
9 dan sonra hatfflemeğe baş. 
lamış ve 9,30 da mUnakalAt 
ancak intizamını bulmuştur. 

Bu saate kadar gerek deniz· 
deki ve gerekse karadaki na
kil vasıtaları gUclUkle sefer 
eaebllmlşlerdlr. Limandaki 
tahmll tahllye de durmuştur. 

bap adında bir cocuk yakalan -
mış. altıncı ceza mahkemesi ta· 
rafından 17 gün hapse mahkiim 
edilmi§tir. 

D grupu resim sergisi 
Dün lieyoğlu Halkevu~de açıldı 

''D" gnınu tarnfmdan dUn Be
yoğlu Halkevirıde bir resim ser
gisi açılmıştır. Sergide 12 res· 
samın tabloları vardır. Eser tcş 
bir eden sanatı.arlar Runlardır . 
Ar!f Kaptan, Abidin Dino, Bcd· 
ri Rahmi. Cemal Tollu, Elif Na
ci, Eren Eyüpoğlu, F.1Şrcf üren, 
Halil Dikmen, Nurullah Berk. 

Snlih Uralli, 7.eki Faik tzer, 
Zühtü Müridoğlu. 

"D" grupunun sekizinci ser • 
~isi olan dilnkU sergi bUyUk bir 
alii.ka görmüş, g-eç vakte ko.dar 
bir çok kimse tarafmdan ziya • 
ret edilmiştir. Sergi on be§ gilıı 
kadar açık bulunac;ı.ktır. 

Fatih Halkevi f'o 
Sergisi açıtol 

ll'atih H alkeWul8": ~ 
1 - Evimizde fotol'.~ 

törlerinin çektikleri Çıl~jJ1 
mUrekkep bir sergi at ır-~ 

2 - Sergi 10 şubS ôB _.-;,_ 
martesi günU saat 15 ~ ,l 
simle açılacak ve 15 ~ /, 
!{iln saat 10 dan 20 ye ~ l 
tUn vurttaşlarm ziY!~~~~ 
bulundurulacak ve ~ ,,J 
zar ı:Unil akşamı ka ~~ 

3 - Sc~ye iştiralC 3 ~· 
lcr arasında derece 9:11ll1 :ao. ~ 
ra.fm sa.hinlerine nı~ 
diyeler verilecek ve~~ 
ka7~nan eserler Ank ~? 
ayı içinde açılacak . .....1ılt 
fotoifraf sergisinde ter" ~ 
cektir. . -1.J ~ 

4 - Sergide eser~~ , 
etmek isteyenler heı' :;,t;,J 
10 dan 21 e kadar .,,._. 
vlmiz direktörlil~~· J 
mukabili teslim edebd~-.1 ~ 

5 - Arzu edileD}!~ 
mat Ev direktörlilP-

bilir. ~~ 

Bir kavanoz şek~~ 
BakırkövUnde bir 18~~ 

kamndan bir ka.vanoS ~JI"' 
lan Hilsevin, UçUncU .na 
mahkemesinde 20 ı-

mahldbn edllml~r. 
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Zelzele felaketzedeleri 
ıçın 

~ .... e bir müliikat 
Rus -Fin harbi- Oüğünü üç qün tehır Amenkanın en 

• . .. .. olunan ta vvarecı i zengın adamı öldü 
. 42 aileye Mersinde 

ev tutuldu , 
ll1'ıf llııt F c- • • • 
~ · l0ta• h anıız alımı 1 kurken biri elimi tuttu. Baktım 

tij11derıı...._ ~ 1
"

1•asi-on ı"kı" 
n 1 n 1 ç y uzu Nihayet hususi izin ile Londradan yazılıyc.·: 

evlendi Amerikanın en meşhur adam. ' 

Mersin, (Hususi) - Şehrimi. 
ze gelen felaketzede kardeşleri. 
mizin bütün ,:sbabı istirahat ve 
ihtiyaçları temin edilmiştir. Ken. 
dilerine yiyecek maddeleri mun. 
tazaman tevzi edilmektedir. 

llıelc İize~ konfe;~~ı ver ı bir hoca .. Beni bir tarafa do~ru 
~l'. L_

1 
re geldiği Anka-. i çekiyor. Peşinden gittim ve l:ir 

lıtk uu unuyor p mezar önünde durduk. 
.ı_, \'e lıJ• • rofesör, Kimin mezarı bu, diye sordum. 
"f.lt anı tar "hl . 
le Tıetretr~· ı erınc Hoca: 
~kl'rıtıhurdılgı ıııak~lcler. - Niyazi Mısri'nin, demez mi? .._ "•da "· Nıtckim Mezara yaklaşınca, taşın us. 

f inlandiya şayanı 
hürmet h ır sulh 

ıstiyor 

Harbin garip cilveleri var. B:r 
İngiliz tayyarecisi harp dolayısi. 
le tam üç kere izdivaç merasimi. ' 
ni tehir ctmeğe mecbur olmuş . 

~•lar da :ereceği lconfe.. tünde sabahtanberi dilime pelc. 
ı. ,•h ola~ı>lcu hahiılcrlc ı... senk ettiğim: "Kabrime dostlar 

"""' br K d'. q -·•Utarı b" • ~n uıy. girip fikredeler ahvalimi" mısraı. 
h :laı İntiba;'" gazeteci ar. 1 nı görmiyeyim mi? 
h· ~ttıind arını "Uluı" 1 Ne hoş bir sürpriz .. Öteki me. 

~Ofıt 'lıniıtt ıu tekilde teı. zarların hepsi harap bir haldey. 
a taor•• r · 
tı, tı ve "M"" di. Yalnız bu ayakta duruyordu. 
~ taktan · Usteşrik"' sı - Askerlig"inizi de bizim mem. 
ot b ba§lca t'"ınsanın hayaıı·n· • Qtı ıır)u b" - 1ekette yaptığınız anlaşılıyor pro. 
~ti( ·.ıı~un bo ır resim çi. fesör, dedim. En nazik tarafına 
l' b t l1Yiniş]i :}u_. mavi göz. dokunmuşum: 

kı}' r~n&ız ~li~~dı~ ve nıüte. - Çanakkalede, dedi, Çanak. 
t ı,1• arış karı a e e yaptım. ayyare za ıtıy. t., 'Yı k 1 ır. 1 k 1 d T b" . 

)or illl'ı tarihi . ş tanıyor, dim. Ve size bir şey söyliyeyim 
l tel ·.Yalnız A nı sayfa say. 1 mi, Çanakkalede harp ederken 
'-'ıı~1•tı"r. ~nkaraya do'"rt 1 d ·· k b" k' " 1( ı eşyamın arasın a tur çe ır ı. 
t t.,., il.taya, So tap vardı, n-e idi bilir misiniz? 
fltrıc tldi. O ~ gelişim on iıç 1 Sükut ettim. Bir divan olma. 
~lat1 a.lfabe Jeun. Gazi ışıklı 1 Jıydı. Profesör dedi ki: 
')t tordiikt rsı veriyordu - Namık Kemalin Vatan'ı ... 
'..,"c:diğiırı cn··'~nra bir g~. Onu harp boyunca çantamda ta. 
~ffa~1 llfa1ıc ınulakatta: tı:lım ve okudum. 
tij ..... Olacak Yaşıyacaktır ve Ben, yeni sualler araştırmakla 

'llrk tır d . . 
ıı foner '. emıştım, meşgulken, yine o konuştu: 
tOft'ö ıgıne uygun. - Benim zabitlik hayatım o 
1 °kU Louis M kadar kısa değildir. Karşınızda 

hq. tuph assignon İs Fransız ordusunun bir binbaşısı 
tı d"-tııduane)e'rinı"n 1•909- • . tr b~ r, y var ve seferberlıktenberı Fransa. 

td iter azına kitap dan ilk defa ayrılıyorum, çabuk 
1\ İl i e:ı:ıcn · · • ltır. ll'ı eser) .. geçırmış, dönüşümün sebebi de, ordudaki 

'it .\ea~ er vucuda ge. vazifeme biran evvel kavuşmak. 
\ot Profes'" .. t tır. 
ha \ark kü0~.u slam ta. Profesör Louis Massignc-n küf. 

:,aotd ıscyi öğ tuphanelcrine lü divanlara göz nuru dağıtmak. 
"it 1ıa:ı~· renebilir miyim. ta ne kadar cö:nertse, anla~ılıyor 

llıı Uzak 

1 

ki silah kullanmakta da o ka:iar 
lı Planına ınaziyi, hafıza. mahirdir. 
~ııç'krrı,di: getirivermekte - Yunus Emre ... 

~.~~rak, d, . Sualimi tamamlıyamadım bile .. 
, il ç 11da ık :lı, bana on, on - Baştanbaşa okudum, dedi, 
~ lcoı~k iyi b~n gelmiştir. Ba. yalnız Yunus Emre hakkında kc. 
~h ltta') de ~- arkadaşı var. nuşursam bilmem ki dostum Bur. 

t~r 1 llzun l~lar.. Bu zat hanToprak darılmaz mı? 
t dı., tıııllıuşt ınud.det ataşe o. 1 Sonra, Yunus hakkında şu te. 
~allbu ;,htr g ~: ~ıze çok sık ı mennide bulundu: 

'lliıcı""' ~h c ışın:le saatlerce - Yunus Emrenin bazı şiirle. 
~~t hc~~11l.i an~eder, bu şebrin 1 rini güfte olarak kullanıp tegan. 
aktazı tıılldc ~ır, _g~zellik ve ni edilen parçaları toplamak pek 
ilde ._ ,~tlc e hızı, böylece yerinck olur. Bolu civarında bun. c8 .,..ti( rce d 1 ııa h ~cv1t· o astırırdı.. lar coktur. 
~le ba, ll Yaşı 1' Şark kültürüne Hallacı Mansur'a dair en bü. 
0ııra, l.ı_r, diy~~~ ~e bu hadi. yük eseri yazanla karşı karşıya 
t ttirıı Yıtll'ıi ılının. olduğumu hatırlıyorum, hatırla 
ttti:rı. · Orad~a~~ında iken Fa. tıyorum: 
"c bıı l'ek bas ır kervan ter. Hallacı Mansura ait türkçc 
ıa., ItcrVanırna, yapayalnız bazı eserlerle meşgul oldum. 

~tın •ıı tcru ıınıa. çölün için. Fakat bilhassa Müridi üzerinde 
a/rı ~arak~ ettı~. Çöl in. dostum Bursalı Mehmet Tahir"le 
ha CdıYord erlerı beni pek birlikte çalıştım. Müridi"nin diva. 

.l>.ıl y kkında u. Fas ta sanayi nını birlikte şerh eder ve çalışır· 
~titua~~l'llda kaz~ığım bir ki. ken çok defa dostum Fuat Köp. 
1 Ol-:111 •ıırıe az ahırc Arkeolo. riılünün zengin kütüphanesinden 
t t~ ı~1 a seçilmeme ve. ve fikirleri nelen istifade ettim." 

t hka, lstanb 
b 'ndan ulun mahalle. 

~tıı ij~ ~rihle~ğrasınağa b:ış. 
.. .-, ... ..,,,llıa_~lccrınde ç~ rastlar. Bu 

~&ef henüz ~alıştım. Fa. 
~İte illtsadırn hır eser yapa. 
~· t ~ laf aha' bu g~zel şeh. , 

tkcı.ıert' Bagdat gibi 
, t trıt c mukayese et. 
, ~'l'li tresan b" 1 
ta ıııda rıı bir d~r şey söyliye. 

•ı it, :Ya.pılını stu~. Kanuni 
hiltııı ffctllıişt'ş hır İstanbul 

t il~ tarihte ı. B~ harita is. 
ııı;.rı s ~ıdır. harıkulade gü. 
t, ı!ti/rıa l:tıecrn~:briyel tara. 
ttı·~ltr sında neşre. 

1 
l>tor' tarihler 

ıf llıt1 b~'ÖrUn kve vakalar de. 
~. ~~ıı~ •r. •ıraya afasında mü. 
'"it it .!tır. li konmuş tas 
'tt~ibi lltUPhan angisi lazı~ ol. 

~ ~l;~t~d~tthaı ~ı~fınd~ kita~ 
t 't~.., r. rıp onünüze 
~ı:'tc t 'l'iirıc 
\i;llq ~tlte doı tarihleri üstün. 

laııea.iını]c aşıyoruz. Benim 
' ltıi sualler · 
~ u~ '<>tu:yor gelıyor. 
't ''er~tlerinde uın: 
~t ,Si~, ~~den kon çalıştığınız 
~-~ il 1Yaz· U§alım mı' 
ı.::~d i h. u anıı Mısri'den hah 
~\il ar ataca~ • 
).._~· ~hi p •en-cıe . gıın hatıra 
:~ ~ lif tiden d"" .:•ne rastlar 
t~ırt ti 'ldık o~uyorduk. Mo~ 
, .. ı.· ltilt 0· radan Limn· 
~~'t 'lltıd·· . za ı 
~ı~ lıldlitrı ~IU ~i ~nlar ben 

Ho ro re kadar 
sürecek 1 

Bir anketin neticesi: ka
dınlar nikbin 

İngilizce NUyuz Kronik! gn· 
zctesi İngiliz C'fkftrı umumiye 
enstitUsU tarafından yapılmış 
olan bir ankPtin neticelerini 
ncşretmcktedir. 

Anket hemen herkesin fik
rlııi kurcalamakta olan: "Harp 
ne zaman bilecek., suali llzeri· 
ne acıtmıştır. 

Alınan cevaplara göre fikir· 
lC'r şUylc tasnif olunmaktadır: 
Hl r scııeılcn a:r. 7, :10 
Bl r scııcd~n iiı; s<'llt')'C 
kncl.nı• ,./r 42 1 
Pc; sl"ııf'clcn fn:t.la ';j 1:1 

1 Bundan maada. ı>kseriycti 
kadınların teşkil pttiği ba1.1 
nlkbinler harbin nihayet altı 
ay i1:!nde blteC'eğini bildirmiş. 
lerdir. Diğer taraftan bu sual 
hakkrnda dllşUncl"lcri sorulan
lardan yUzdc oıı beşi bö~·le bir 
suale Cl"vnp vcreı'ek Yaziyette 
olmadıklarını sciylemişlerdir. 

Eıı akıllı olanlar muhakkak 
ki bu sunle son şekidc cevap 
Ycrenlerdir. 

D ünkü ıayı~m~dan devam: 
Muhasamat iki aydanberi de. 

vam ediyor. Bütün dünya bu iki 
hükumetten hangisinin Finlandi. 
ya halkının itimat ve yardımını 
kazanmış o~:luğunu takdir edebi. 
lirler. Fin ordusu bütün dünya -
da akisler yapan muzafferi • 
yctler kazanmıştır. Halbuki, Sov. 
yet hükümcti ve bunun yarattığı 
muhayyel Fin hüklımeti yalnız. 
ca mütemadi mağli'ıbiyctlerlc kar. 
şılaşmışlardır. 

Sovyet Rusyanın Finlandiyayı 
müzakerede bulunmak üzere 
Moskovaya davet ettiği duyulun. 
ca bütün dünya Sovyetlerin kötü 
niyetler beslemekte clcluklarını 
anlamıştı. Nitekim Sovyetler da. 
ha o zamanlar Leningrat mınta. 
kasına, ve Murmansk şimendifer 
yolu boyunca şimal buz denizine 
kadar askeri tahşidat yapmağa 
başlamış idi. Böyle hareket edil. 
dikten sonra Sovyet Rusya askC'. 
ri tedbirlerinin Finlandiyanm 
mukavemetini kıracak şekilde ol. 
duğuna kanaat getirdikten sonra, 
26 teşrinisani tarihinde hu:iudun 
Sovnyetler cihctide ve Kareli 
berzahı mıntakasında bir hadise 
icat ettiler. Bu hadise Sovyet hü
kumetinin 1932 tarihli ademi te. 
cavüz anlaşmasını meriyctten kal. 
dırmasına ve Finlandiya ile dip. 
lomatik münasebetlerini kesmesi. 
ne bahane teşkil edecekti. 

Altı haftalık harpten sonra ne. 
ticede Ruslar öyle mağlfıbiyetlc
re ve muvaffakıyetsizliklere uğ. 
radılar ki, Moskova bunları tah. 
min edemez, düşünemezdi bile ... 
Bundan maada Sovyet Rusya bu 
mağlübiyetleri sayesinde bütün 
diinyadaki perestijini de kaybet. 
miş oldu .. Yenilmez Sovyet ordu. 
su efsanesi çökm.üştür. Bütün 
dünya Sovyet Rusyanın nasıl o. 
lup da böyle muazzam bir hataya 
düşmüş olduğu sualine cevap a. 
ramaktadır. 

Psikolojik noktadan vaziyet 
tetkik olunduğu takdirde bunun 
cevabı çok basittir. 

••• 
Umumi harpten sonra Rusya o 

ka:Jar kuvvetsiz düşmüş. o kadar 
başıbcş kalmış idi ki, yeniden 
teşkilatlandırılması ve kalkınma. 
sı için uzun seneler, tecrübeler 
görmiiş kimselerin eline tevdi e. 
dilmesi lazımdı. 

Gerçi son yirmi sene zarfında 
Sovyetler ecnebilere gururla gös. 
terdikleri bazı neticeler elde et. 
mişlerdir. Mesela : Artistik mü. 
esseseler, operalar, tiyatrolar, 
müzeler bu meyandadır. Ben bu 
misallere ilaveten Moskova met. 
resini (yeraltı treni) de ilave e. 
diyorum. Muazzam masraflar ih. 
tiyariyle yapıldığı için biletleri 
pek pahalı olan ve bu sebeple de 
ender müşteri bulan Metroyu bu 
meyanda sayalım. 

Son harp sırasında Finlandiya. 
lılar tarafından esir edilmiş olan, 
zabitler, kiiçük zabitler ve asker. 
terin tahsil ve terbiyelerinin o ka. 
dar noksan olduğu görülmüştür 
ki, hepsi adeta cahil zannolun. 
muşlardır. 

Bundan çıkacak olan netice bü. 
tün mekteplerde hatta üniversi. 
telerde bile, hemen hiç istisnasız 
olarak tedrisatın ehillerine veril. 
memiş olduğudur. 

Me:leniyet lçin Yaptığımız 
Kavganın Mana!ı 

Sovyet Rusyanın diplomasi ve 
ticaret mümessillerinin, bolşevik 
re iiminin umumi tahsil kalitesi 
azami ehemmiyeti vermedikçe 
Rusyanın medeni memleketler ile 
boy ölçüşemi,:e~ei!i!'\.':ovye~ hü. 
kümetine bildırıp bıl· ırmemıs ol
dukları hatıra ~elen bir sualdir. 

Son yirmi senedenberi Sovyet 

Vaka şöyle cereyan ediyor: 
Fransada bulunan bir İngiliz 

tayyarecisi izinli olarak İngilte. 
reye müteveccihan hareket et. 
mek üzere trene biniyor, fakat 
az sonra trenin kalkmıyacağı, i. 
zinlerin geri alınmış olduğu teb. 
!iğ ediliyor. 

Biitün zabitler, askerler bu em. 
ri tabii karşılayorlar, yalnız vaka. 
nın kahramanı tayyareci asabile. 
şiyor ve: 

''- Artık l.ıu kadarı da çok o. 
luyor r· 

Diye söylenmeğe başlayor. Ar. 
kadaşları derhal etrafını alıyor. 
!ar; hiddetinin sebebini soruyor. 
!ar: 

- Ne olacak, diyor, perşembe 
günü evlenecektim, her hazırlık 
yapılmıştı .. 

Aı kadaşları asker ruhuyla ha. 
re ket edC'rek : 

- Haydi canım, diyorlar, bu 
da mesele mi, biraz sonra evle. 
nirsin ... 

Tay ya recinin hiddeti artıyor: 
- Fakat bu üçüncü oluyor, 

artık tahammülüm kalmadı. diye 
vaziyeti izah ediyor. 

Vaziyet böyle olunca, resmen 
tahkikat yapılıyor ve tayyareci. 
nin haı·bin başındanberi düğün 
merasimini tam üç kere tehire 
mecbur kaldı~ı anlaşılıyor. 

İlk defasında harbin patlamış 
olması düğünü geri bırakmış, i
kincisinde Almanların Holandayı 
istila etmek tehlikeleri karşısın. 
da izinler geri alındığı için düğün 
yeniden tehir olunmuş. nihayet 
üçüncü sefer de bu mani zuhur 
ed_ince tayyareci kendin-den geg. 
mış... n 

Hiddeti haklı olduğu meydana 
çıkınca bu sefer İngiliz tayyare. 
ciye hususi bir izin verilmiş ve 
dügün merasimini üç kere tehir 
ettirmeğe mecbur olan gen~ bu 
defa evlenmek fırsatını bulabil. 
miştir. 

Runsyada gerek orduda, gerekse 
şimendiferlerde. yahut sanayi ve 
nihayet üniversitedeki bozgun. 
luklardan çıkan davaların hepsi 
Sovyet idarecilerinin noksanları. 
nı bütün açıklığile meydana koy. 
muştur. 

Finlandiyanın medeniyet için 
harp etmekte olduğu hakkında 
dünya efkarıumumiyesini anla • 
mak icin bu psikolojik hadiseleri 
daima gözönünde tutmalıdır .. 
Bunlar yalnızca Finlandiyaya 
karşı gösterilen sempatiyi ifade. 
icin kullanılmış olan güzel cüm. 
leler değildir, aynı zamanda de. 
rin bir hakikati de ihtiva etmek. 
tedir. 

Bunun icindir ki Finlan-cliya, 
tezahür etmekte olan dünya !lem. 
patisinin, pratik bir yardım şek. 
tine girmesini beklemek hakkını 
duvuyor. 

Şimdiye kadar Milletler Cemi. 
vetine mensup olan devletler Fin. 
landiyava yardım etmek için şa. 
vanı hürmet bir arzu gösterdiler. 
Milletler Cemiyetinde aza olmı_ 
yan devletler de aynı şekilde ha. 
reket ettilr. Fakat asla büyük bir 
vardım görmedik .. 

Finlandiva milleti mümkün ol. 
cluğu kadar az zarar ve ıstırap ile 
veniden c:ulha kavusmak istemek. 
tedir. Finlandiya ölü ve ha. 
r~belerle dolu bir stılh istemiyor, 
Fınlandivanın istediği miistakbel 
nesillerin de istikballerini temin 
edecek şayanı hürmet bir sulh. 
tur. 

- BiTTi -
"t~~tıllı • onun ~~zı Mısri ile 
t t~ id: !{ota d" ıva.nını şerh 
~-ı~· ı. ıvan adeta h· ı ~ ez. Kısaca: ........ -..... --·--· .. -......... -.. .. -. .......... _.__..... ................... . . 

i t ~ ,.. lede •. 
k~~llİ ~tizlc oy~e şayanı idik. 
"~d~ tırınıdan arşılaştım ki, 

""~ Ilı iaı.er1t çıkmaz. Lim 
~~ b~ta't""uen dilimde b~ 

,•11 ır ... fun ve T"" k 
• "'•tıraı d ur 
'"' olaşıp duru. 

~ ~~: «lo.uar · · 
~ ~i .. .'' gırıp fikre. 

tıtrıd· 
ltne bu nıtaraı 

o -

Nakil vasıtaları hala dizentekte edilmedi mi : 
i 
1 Dört gündür gazetelerde aynı havadis: 

I
• otomobil, otobüs ve diğer nakil vasıtaları de

.zenfckte edilecek. 
1 Kontrolden geçmiş va.sıt~larla geçmemiş-

pıldığım bildiren bir yafta asılacak. 
İyi ama, dört gün oluyor; hala hiç bir na· 

kil vasıtasının üstiinde sıhhi kontrolden geç -
tiğini söyliyen herhangi bir işaret göremiyo
ruz. 

1 
leri müşteri nasıl biri birinden ayırd edeceğiz? 

Kontrolden geçenlerin üstüne bu işin ya- . ------ ----··-····---···---···----· -------------. ...._. ......... .._..... __ 

1 
1 
1 

!arından biri olan Mister Edvard 
Har!~nes Nevyorkta ölmüştür. 

Mıster Edvard İngiltereye fay • 
dalı. olacak teşebbüs ve işler için 
2 mılyon İngiliz lirası (bizim pa. 
ramızla 14 milyon) vermekle şöh. 
ret kazanmıştı. 

Am~rikalı milyonerin vasiyet • 
namesı açılmış, kendisinin Ame • 
rikanın en zen~in adamlarından 
biı i olduğu meydana çıknmıştır. 

Edvard Harknes'in yalnı~ A • 
m~rikadaki serveti yekunu üç 
mılyar beş yüz milyon franktır. 
Bu servet bizim paramızla 140 
milyon lirayı bulmaktadır. 

Balkan qazeteci
lerıne zı yat et 

Balkanlılar arasındaki 
dostluğun tezahürüne 

bir vesile oldu 
Bclgrad, 3 ( A.A.) - Atıala: 
Dü Cokcyklüpte merkezi mat 

buat buro u şefi .'.\1ıl!oyc\"İtch ta· 
rafından flalkan gazetecileri sere· 

~ 

Cine \'erilen ziyafette, .\Iillo\'e\'İtch. 
irat ettıği nutukta Balkanl~rda te 
zahür eden sulhperver i~birliğini 

tl'barüz ettirdikten sonra Balkan 
matbuatının gerek bu İ'.;:birliğini , c 
gerek <'mniyet ve tesanüt fikrinin 
ınkişalında oynadığı rolü, ehemmi· 
yetle kaydetmiştir. 

Atina ajansı müdürü Vakiarel'i. 
\'erdiği cevapta bütün Avrupa 
harp felaketi içinde bulunurken 

Balkanların bır barış Yahası ola· 
rak görundüğünü kaydetmiştir. 

Humen gazetecileri namına söz. 
alan Homanya haricıre nezareti 
daire şefi .Jonc:ıco. 4 Balkan hüku· 
meli cfra<:mdaki sıkı maned tesa

nüdün parlak tezahüratını bilhas

sa kaydettikten sonra A vrupa,nın 
bu kısmında ban!'tn muhafaza!';ına 
Ye terakkiye doğru tevcih edilcr
bu i5birlıği içinde Balkan milletle· 
rini rekdiğcrine bağlıyan fe\'kalfı· 

de kuwetli bağlan tebarüz ettir
miştir. 

Türk gazetecileri namına şöz a· 
lan Akşam gazetesi direktörü Nec· 
meddin Sadak. şunları söylcmi~tir 

''Balkan milletleri bıt karı· 
şık günlerde sulhıt muhafaza· 
ya mm·aff ak olmuşlarsa bunu 
Balkan drvlcllcri11i'1 mnzidckı 

FeHiketzC'dclerin vaziyetleri 
ve yardım işleri hakkında, kendi 
siyle konuştuğum çalışkan vali. 
miz Bay Burhan Teker, bana şu 
izahatı vertli: 

"- Felaketzede kardeşlerimi. 
ze taalluk eden bütün işler ön 
planda yapılmaktadır. Şehrimi • 
ze ~elen felaketzedeler 101 ka _ 
dın, 94 erkek. 100 kız çocuğu, 
7 6 erkek cocuk olmak üzere 3 71 
kişidir. 4-2 felaketzede aileye ev 
:utularak yerleştirilmJştir. Gelen 
kardeşlerin her türlü istirahatle. 
ri ve ihtiyaçları temin edilmiştir. 
Hepsi de gördükleri alaka, şefkat 
ve yardımdan dolayı cumhuriyet 
hükfımetimize minnet ve şükran 
duyguları ile mcşbudurlar. 

Vilayetimizde nakdi ve ayni 
yardım işlerine memnuniyet ve. 
rici bir tarzda iştirak edilmiştir. 
Vilayetimiz felaketzedelere şim. 
diye kadar 51.261 lira 93 kuruş 
yardım etmek suretiyle hayırse. 
verliğini izhar etmiştir. 

Halen tali komitelerimiz fela. 
ketzedelerin ihtiyaçlarını temin 
hususunda geceli gündüzlü çalış. 
maktadır." 

Bir Alman 
fesörünün 

pro
keştı 

/Jer/in, 3 ( A.A.J - Darmstadt 
Yük:-ek fen mektebinde kimyayı 

uz\i profesörü Dr. Schöf ilk defa 

olarak bir Jaboratu\"arda nebati 
hüce~·rc olmak ızın sentetik tea
müller elde etmeğe muvaffak ol· 
muştur. 

Nebati hayattaki arm fizyolojik 
şartlar altında alkaloid sentez te\" 
rübeleri yapını§ ve tamamile mu· 

vaffak olmuştur. Bu keşfin ilmi 
olduğü kadar tatbikatta da fevka 
lfıde ehemmiyeti vardır. 

tecriibelerine ııc aralarındakı 

mütekabil anlaşma zihniyrti· 
nin kııvvetli ı•e mesudane yar· 
ılımına borçludurlar.,, 

Dün öğleden sonra Yunan, Ru· 
men Ye Türk matbuat mümessille· 
ri ~ercfine Ava la ajansı ve Politi· 
ka gazetesi idarchaneı;indc bir çay 
ziyafrti ,·erilmiş, bunu samimi bir 
kabul resmi takip etmiştir. 

Görüp düşündükçe 

<<Sis» karşısında söylenişler! 
htanhıı lu ıı ,,b•i mc-:hıu·dııı•. 'rt.•\ fik J?ikı·ct, hemen lıer 

ıı .ra rıı k ıulnmın hnrızn,,ııula. )n':'araıı şiiı·indc, ona "Zulmeti 
Bt>p:a,. d(•m i-:- ı i. E \'Pt, hu "ht.•yaz karan lık'', (ak) la. (kara) JI 
hirk-;;ı iri rkl'n t<'zaıln dfö:mii-;; gi;:iiı:ı-c hile, nctke )İne karan· 
J ı ğ ııı ifncl<'si olıı) or. 

liam ııl ık, ''ı:iiz., ii hir kudret o lmnktan çıknrdığı gibi, 
.. ,,b., de he~ nz Jl<'l'<h'lr.dylc <'";'Ya~·ı üı1 iipır. (füstermcmck, iki
si nde de mii-:-1 ı'n•k ,·asırdır. 'Hn' a~ ı bu salp renkli bulut kapla
;\ ınrn, ınnıldl' hnliıulc hir :;;ey, teııetriis cıl<'ı', her nefeste yu· 
ınu ':'a k, •H'nıli hi ı · ,·nı·lıjlııı c·i~erlcrimi;,;<• cloldu~unu duyarız siz, 
yiiziiıııiize ya':' hiı· riiz~fır ı:ihi siiriiniir. Pnltol nrın11zın üstünde 
m•ııı ll hiı· hın- tnhaknsı hnli n ılc hr.llrir. 

,\ rt ı k, ne Çııııı lını, n e t'skiiılar, 11e Sn ı·ayhurrıu , ne baca, 
ııc tı·kııc, 11(' s<' ı·<•n , ·nr. Reynz knrnnlıj/;ın tc:lmlcn diidiik se~le
J'İ, h lrtC\ 1) r. c;alıııan ..:nnlnrın nğn· t u nc: <ltımlnlnrı ı;:clir. Uii
<liikl<'r, heı· \ akit ki ıliiıliik1Prılir. 1-'aknt hu havnlnrdR anki on· 
Jn nn ıhı a koı·ıl 11 ıl<')ll :-;;i r. ~""! Pl"İ!'<' Jı;I\ riıı hir ncı lık, tehlikeli 
hlr f<'lfı':' "lıH'r. {'fıık yokt ili'. Dnhn <lo!!:rnsn O \ 'Rl'Jlmaz ufuk• 
lnr, h l ı· kıwn~a sıi:,nC'ak kn<lar kii<:iilınii-;;tiiı•. 

lüiıırii~·" hirikf'n ' nımrln ı· kal kmnz. Siz, girdl~lniz 'akit, 
hiitii n knııepcl<'r ho':'tn. Vnkat h n h<'yn:1. knrnnh k ic:lıı<lc giineş 
ı ':' ı,-ııwn;va, <'frnr ,,cc:illnc<>re knd.nr, <llziııizıl<' hile yer kalmaz. 
Be';' kl!;oillk ıııiıt<l<'rc on ki";'i, k<•nclll<'rini sı~<lırınnyn ~ahşn. 

E n f<'nası hıı ,,ı .. ı n , l stnnhulu i nnıp ı:;lhi iııt-:i <lir. Bciyl r. hir 
.e:fı ııii n ~ııhnhııula mektepleri, cl:\ir<'IPri, lıırnkalnrı, ":lrkctkrl. 
hiiliısn h iitii n i ~ \ 'C t<'Z,!!ı'\h .. ahnların ı <loln-:-ın. Yiizcfo elli \ erim 
pkslkll[:I ı,rii riiı·siiniiz. 

He m h <' r k<'" ele mnğclıır<lıır. Ynni kcncliııl m:ıjl"<lıır ı:;<iriir. 
BCirle b ir h a lin (i:r.iir snyıl:unıracaj::ıın, kints<' nkhnılnn blle ~e 
çi r<'ıııez. t ':' sah i hile nm<'l<', şirket pnt ronİ)"I <" miistahdı'nt, dC\'• 
lctle m<>nıur arnsıııılnki mnkıı ,·cl edc ~is cU~·e ıtiinii hllinmcz hlr 
tnt il )'Okt u r. 

M<' llltl r, miisfnh<leın, 1-:-c:i. kenılinl tımı 71\ntnnııula tnl\o::n· 
"m a. t<':1.~ı'\hınn, <lnir<'"ine yetiştir<'rck inıki\n1nrı hn~ırlaınaj!I' 
Hl <'l'h ıı r ıl<'i!i l ın iıllr? \·nımra hAkhn <l<';:-i l"" hil<', k<>n <l l ot ura 
c•al!: ı h lr M"İ "''<'m<'kt" ndz hlılla f'ıl<'m<':r.. Vnkat hn, o kAclnr 
<loi:i;rn nma cllnı <llk <lol!nı hir ı;i'iz<liir ki, sih·l<'m<'klc k lm!i!l'\'i 
hattı\ k<'nclinı i hile nwrn nun <' .. dcrnNliğlmi hlll)·onım. · 

HAKKI S ( HA GF:ZGI"' 
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14~~~~0 I' 
Galatasarayla Beşiktaş 
bugün karşılaşıyorlar 

12.30: Program '-'<' memleket saat 
ayarı, 12.3:i: Ajans 'e meteoroloji ha. 
berlcrl, 12.50: TUrk Müziği: Fasıl 

h<'yctl -Kanşık proı;ram, 13.30/14.30 
A!uzik. KU Uk orlwıtrn. lS.00: Pro. 

Sinek 
gram, V<' rn<'mkk<'l sant nyan, 18.0:i: 
Müzik; Radyo caz ork<'stram, 18.30!" Diğerleri bu sözlere hiç bir j Haydutlar keil 
Çocuk .aati, ıs.55: S<'rbcst ııant, 19.ıtJ cevap vermediler ve dermansız kuvvetsiz hem de 
Memleket sant ayarı, Ajans ve mele· bir halde fakat gözlerinde ku - ı diyorlardı .. Bu ad~ 

\ oroloji haberleri, 19.30: TUrk MUzlğl. duran bir mana ile etrafını çevi. eğleniyordu. Hep5duıet 
Bugün Taksim stadında Ga -

lata.sarayla Bcşikta!i karşılaşr -
vorlar. 

Dlinkü yazımızda maçın neti -
esi hakkında düşüncelcrirnll:i 
1:1dlııniştik. Hakem Adnanın i
farc edeceği bu maçın oldukça 
1cyecanlı ve 7,evkli gececcğini 
imid ederi~. 
Takımlar, lüzumsuz yere si -

ıırc ve sert oyuna kapılmazlar
!';ll, bitmek üzere olan ikinci dev
re lik maçlarının en heyecanlı 
!arından birini teşkil edecek ya
nnki oyun bize zengin bir spor 
haftası yaşatacaktır. 
Müsabakanın neticesi takım -

larm puvan vaziyetinde pek mü
him bir değişiklik yapmıyacak • 
tır. Ancak Bcı;ıiktaş ilerde sıkış
mamak için maçı ka.uımnağa. 
~nyrct edecektir. Galntasarayı 
..,alibiyet üzerinde ısrar ettire -
<'ek nokta, müsabaknnın bir re
\ 8.11§ mahiyetinde oluşudur. Ha· 
trrlanz ki, lik maçlarının birinci 
de,TCsindc Beşiktaş, Galatasa. -
rayı 1-0 venmişti. lşte bu~nkü 
oyun. bu 1-0 )ık maçın revanşı 
mahiyetinde olduğundan ~ok ha-
nretli geçecektir. 

Devam eden güzel hava. ya -
. ışlI bir şekle girmezse, kunı 
>ir sahada iyi bir oyun se~Tet -
ınck mümkün olabilecektir. 

Taksim Stadında: 
Jstanbul - Şişli Terakki: 

G-0 
Günün ilk maçı İstanbul lisesi 

ılo Şişli Terakki arasında oldu. 
Ha.kem Şazi Tezcanm idaresin -
le oyuna başlandı. 

Oyuna lstanbul lisesinin or · 
·adan inkişaf eden akmlle baş -
andı. Hemen Şişli Terakki sa -
ıasma yerleşen lstanbul liseli -
•r, bir kaç kaçan golden sonra 

i inci dakikada. soldan gelen bir 
opa Milkerremin volesi 1stan • 
>Ul liselilerin ilk golUnü kazan -
lırdı. 

Bu golden som·a gene 7 inci 
dakika.da Osnuıııın şahsi bir akı
nı ile 2 inci golü kazanan lstan
bul lleeliler, arkasından 8 daki
ka geçmeden 3 fuıcii golü de Os· 
manın ayağile kazandıktan son
ra devre her iki tara.f m gol iç.in 
ralıştığı bir anda bitti. 

İkinci devreye gene çok seri 
başlayan itstanbul liseliler 3 gol 
daha atarak oyunu 6-0 lehleri
ne çevirdiler. Oyun iyi oldu. 
Boğaziçi - Bölge Sanat 

Günün ikinci maçı da. Boğazi· 
çi ve Bö1ge Sanat arasında oy .. 
ııandı. 

Bu maç, bir gol panayırı ha. • 
linde geçti. Rakiplerine nazaran 
çok üstün olan Boğaziçililer ilk 
de'\Te yaptıkları 5 gole, ikinci 
devrede 3 gol daha ilave ederek 
oyunu 8-0 Boğaziçi kazandı. 

M. ALTINKAR 

Şeref Stadındaki 
Maçlar: 

Vefa - Taksim: 3 - 1 
İstanbul mektepleri spor böl· 

gesi taraf mdan tertip edilen fut 
bol müsabakalarına dün de 
Şeref stadında devam edildi. 

Gilnün ilk müsabakasını Ye -
fa lisesile Taksim lisesi takım· 
nrı yaptıar: 

12 inci dakikada Vefa hücu
mwıdn. Şahap çok güze bir şilt
le takımının ilk golünü Taksim 

Bo!iaziçi • Saııa' fal•ım7an lJir ara<la 

çok cüzel bir şütıc Pcrtc\•niya 
lin ılk sayu;mı yaptı. 

2i inci dakikada hakem. sert 
oynadıklanndan dolayı Işıktan 
Yahyayı, Pcrtevniyalden de Ö -
mcri çıkardı. Her iki taraf da on 
kişi oynarken devre 1-0 Pertev 
n ivalin lehine b ·u i. 

.tKlNCl DEVRE : 

;azanmıştır . 
r çüncü karşılaşma Darüşşa

faka - Havriye liseleri arasuvJn 
yapılacaktır. Mmtaka gayri ni -
zami gelen Hayriyeye, Darüı:;şa
faka hükmen galip celdi. 
lKl~Cl KATAGOR1 PINALl 

ı kinci katagori finnlı i(;ln kar
sılaşan Yüksek Mühendis ve :'\lc
cicliyc köv takımları karşılaş • 
masmı 15-l 2. 15-7 Mühendis 
mektebi kazanarak ikinci kata • 
E!'ori finaline kalmıştır. 

Çalanlar: Ruşen Kam, neşnt Erer, ren çembere bakıyarlardı.. ne nrkalarınr don .,e 
\ \'celhe, Cevdet J(o~-ı.n, İzzettin öktc.. - Kimsiniz?.. tan uzağa birJeşeJl tef 

l Okuyan: Muzafüoı llkar, Melek Diye içlerinde şef olduğu an. çemberi teşkil ede!l 
rokgöz, 20.15: l{onu§ıra (Tıı.rlhtcn la.şılan adam tekrar sordu.. ğe baı;lamışlard•·· 
sayfalar). 20 30: TUrk MUzlğı: Fnsıı Aym sükut sözlerine cevap - Nasıl? Balla , 
Heyeti Karışık program, 21.00 oldu.. 1 dönüvorsunuz?. ıtet 
fürk n,nzıgı: Halk Türklllert, lnebo- .-:- Peki.. ~iz size .. ~~ ~akıka beylerim size ne~ ıııi 

musaade cd.ıyo.rı.tz. Duşun ur, ka. İ"_in ..iivercinlerı 4'>atl 
ı .ılu San Recep, 21.lCi: MUzlk: Schu. " ,.,- ~ 

be rarmızı verırsıruz.. ı lazımmış.. Tome 
rt -- "Genç kız ve ö!Unı., kuarteti. Haydutları saranlar silahları. nustuğu zaman ontıtl 

Çalanlar Llcco Amnr, Ii:nvcr Knpcl
man, ıu. t A.bayrak. Mesud Cemil, nı yere dayamışlar, bekliyor - lenir .. 

\ 

? 50 u..ı lardı .. Kont bir an için rakip • lkinci bir kurşuı;ı 
.ı. : M r.ık: Senfonik MUzlk <PJ.) leri üzerine bıc:aklar ıile saldır. Haydutlardan biri~ 
22.15: Memleket sruıt ayan, Ajan k · · · t 1 d d f t" v• .. ma pro3esını asar a ı ar.. a. valavarak ge" ı . ·ı. 

Knm 1 • N '· a us erı ıc ır ne ıce di, fakat verindell 
1 

111bcrlcrl; - t, Esham Tah\ilAt k t teşcbb- l · h" b" t" :. · bV'" 
b ~o • ulmt borsnst, (Fiyat). veremezdi. Kacmaları, kurtul d 

22.so Ajans spor ser' ısı. 22.40: MU· ı malan imkansızdı. ma ı. , defi,., 
·k c b d , 2 - Güzel deme.ı> " · zı : nz an (1 l.l 3.25/23.30: Ye.. Bövlecc kısa bir zamnn gec::ti, diniz .. Ben cesur ~ 

•miti program 'e kapanış. I .,onra yukarıdan gelen ince bir ~ verim .. Bundan so ~ıi~ 
zil sesi işitildi. silahlı adamla • fenalık yaoacak deı:ı"" 

ii 
şımıı~ Tll ATnosu 1 rın. me.<=in ceketli sc, flcri ilerledi; d w l . ..ı. • ·• igerini yoklaya w·~..,, 
Dram lusmı: GUndUz 

1 
haydutlara: :aSI'~ 

H,30 dn, Akşam 20.30 da - Siz bize kim olduğunuzu "T" ellerini ark SB'f-
o ıc \DIX söylemek i~mediniz. fa.kat biz 1~~i~~İ· sTı~eaUl~ 

"' * \ bunu biliyoruz, dedi .. Siz bu me. 
Komedi ı.ıııını: CUndU7. 15,30 dn: şum teşkilatın alelade eleman _ haydudun koltuk uıı 
Al<şam 20.30 da: or.Lt'l\ffZ lan değil, büyük şeflerisiniz.. cirdi.. Şef olarak ziltı 

Sehir Tiyatrosunun bütün 
hasılatını felaketzedelere tah· 
sis ettiği büyük müsameresi 
5 Şubat Pazartesi akşamı ilk 
d::fa olarak: 

PEMBE SOKAK 46 NO. 

Güzci.. biz şimdilik sizin geç _ hnvdut derhnl ... .u 
menizc müsaade etmek emrini hürmetle sel5.m ti 
almış bulunuyoruz.. Banyers bu hare:k(e ~ 

Haydutlar ilerlemeğe haşla • 
dılar .. Meşin ceketli adam ye. 1 -------
nideıı emretti : 

1 

Oyunun bitmesine bir dakika 
kal& Pcrtevniyal kalesinin önü 
kanııtı. Şeref de çok güzel bir 
kafa ile takınunın beraberlik 
sayısını yaptı. 

il. N. E. 

- Bu kadar acele ctmevin ca. 
nım, biraz yavaş olun .. Siz ki 
müthiş bir suikast hazrrlamışlı. 

Beyoğlu Halkevinde bu· HALK oı•EnE'.I1 nız. kaçmak için ned"n bu kadar 
.. l k 1 bol DıısUn mııUno 16 istica1 cdivorsunuz .. Biraz olsun 

Dün Beyoğlu Halkevin- gun yapı aca vo ey da. Ak§nm 9 da: süklınet gösteremez misiniz? Ah 
de yapılan voleybol maçları <1

"" MaSkotJ benim asilzadem Kont Serizoı. 
Bugün saat 2 de Beyoğlu Hal- Uğurlu kız yakavı pek aptalca ele verdin de. 

maçları kevindc yüksek mektepler ara- ğil mi? .. Totolitombo size müt • 
Beyoğlu Halkevinde dün ya - sında volevbol mnçlıınna devam hiş bir komedi oynadı doğrusu .. 

pılan mektepler arası voleybol edilecektir. ALEMDAR smemasmda - Evet Felinet te ona oynu. 
maçları heyecanlı geçmiş w İlk karşılaşma: yor .. 
zevkle ta.kip edilmiştir. Yüksek Muallim - Iktısat ara- 1 - Cezair Sevdalan Diye Kont şiddetle mukaocle -
BİRİNCi MAÇ: smdadır. Bu müsabakadan son- H d de bulundu. Muhatabı soğuk. 
iSTiKLAL - B. MUALLiM ra, sırasile şu karşılaşmalar ya- 2 - Lorel • ar İ kanlılıkla anlamamazlığa gel • 
Maçı İstiklal lisesi 9-15. 6- pılacaktır: Hovardalıkta. di: 

15 kazanmıştır. Yüksek Mühendis - Tıp; Hu· - Nasıl Felinct mi? Felinct ?. 
1KlNCl MAÇ: kıık Fakültesi - Mimar; Or- tiği voleybol şampiyonasına bu- Bu da sizin yeni icatlarmızdan 
Haydarp:uja - Ticnrct lisclcri man - Ticaret. ~n birinci kata~orl finali için biri ıni? Her halde Tade Biles. 

~rasmdıt cereyan eden karş1las- BtRtNCl KATAGORl l!"'lNALl ÇeliRkol - Gıilatasa:ray kar ı - • kty'nin kuvvetlerinden daha 7.a. 
mayı 15-:--2, )~3 ij"aydarpaşa B~9ğl1,J,ljl}~cvJnin tı:'ı,.iip &ti< Jaşacaklardır. · yJi• bir ser, olmalı bu de~l mi? 
--------------------------------------- ;_;"}1 • '1 •• ... " .... 'f' 1. - tterif ya sus, ya bızi ô dıir. 
•• ll~lli~ lllmlMlllll~ m ijfılllH ~~! l~Jllm'i ~ l~füfil!ınllll llllBIDl~l~ll••ı!!!!ııınmffimm1111 • Diva Kont kudurınuşcasma 

1 
: -gürlüyor, bıçağı elinde ilerliyor. 

~ ~ ~ ~ ; ı F R E ö"'EfRTc ··rv; ırR c H • ::~ ~\~~~~~~~~;:.: 
V c N Burada konuşacak olan beni,,, 

Sinemasında i J Q A N Be:. E N E T T =ı sen ne olursa olsun dinlem~ 
~-............ ___ : nıecburı::un .. E\'"\'ela şu elindeki 

S
izi 

2 
çocuk oyuncağım at bakalım .. 

aat eğlendireecklcr, nel1s Ye güriilmcrni~ bir nıcvzuun zc\"kini yııra.tacaklardır. Silfıhını doi'frultmuştu. Bir 

VVVVV'V"V'-B A. .~"w B 'VVVVV"YvvvcA""' ~0 1\1 u 'V'VVV' " kurşun ıslık çalarak uçtu ve B U Kontun elindeki bıçağı ikiye 

l böldü. 
- lşte benim asılzadem .. 

~~ ( ~~~SA\ ~tQ)ZLQ:J » ~ ;~~s~n;~'~!s~~Y~~I!~ç~e ~:;;s~ 
}ilme Ua'" olarak: ıu. G. ;\f. nllXl:'A \C en son mulml'cho ha,adl teri. 

1 
bileceğini görürsün .. Ben de Se. 

l.IJııııı- BugUn saat 11 ve J ue tenziU\.tlr matiııcler ~ •ıı••• nin t?İbi dUnyavı dolaştım, fa. 
_. kat namuslu bir adam olarak ... .:------------------------=-·-· Aramızdaki fark ta budur .. Hay. 

A~hk 
8 ll.)hk 

D t K K A T . . . D t K K A T di bakalım indir şu elini.. Daha 

•11111 rrı'ıll ı S A R A V Sinemasında ı ı ıı ~ ı ! küçük nutkum son• ermedi.. ~ 
1 • -- .. Bugün SAKARYA Sineması lioı;tcrllmckto olan mc\"1m1n f'n hli~ iik nnn nffakıyeti 'I' en miilırmm<'I ı.:alıt•sNi ı 

2 llüyUk 'c yeni film birden 

1 - GECE YARISI ŞARKICISI ~ 
.JHA.- l~U.MIEHI~ , .c U,\Y YEXTUıtı\. 1C;IJ' 

··ıc tm·nfrmlaıı {e, kullldc şa1 kıh, c nuıslkili _su· 

-CEBELÇ.ıfıNI ~!!s!~NÇ~!'F~~!l I 
SON iKl <:ONONDEN iSTiFADE EDiNİZ =: 

\·nı· ııı ak~ıııdnıı itihıu~n: l\ll 'S'rgssA Olu\Hı\I\ l•'rnıı .. ız 1 lfi 2 - HAYDUTLAR ADAS1 ti 
sııwm:ıcılığınnı .Hni bir "n1ıı "'<' irı<· ba.;Jaıın<·:ıldıı· ~ Lloyd HııglH• tarafıııdnn biiyük \"C nıcrnkh ııı~11 
a a ı· ~ t k ~ ilaveten: ı.~oKs JUHNAL Son dünya YO bnrP b•t n n n::::=\'\ C::l ~ ~ ~ ® n::::=\'\ ~ F~ Buı;Un snnt 11 YO 1 de tenzilıltlı matlneıe 

~ ~ u u (9J (9J ıu u u il ı~ ıııııum ııınııımı~ıını~•~--~~111•1 nğlarma taktı. 
Bu gol Taksimi canlandırdı \ lCTOR Fl" \Xf'Ll\ .!IJ \D}~J,El:\E 07.:1 .n \ \" H J OUIS ,JOl'\'E'l' lar:ıtııalaıı lıurfüuladt• bir ~ 

\0 mukabil hücumn gcçmeğc tB1zdn ;\RrahJ:ın H' \'enrc111' .. ,.r• i imi<' ikinci hii)ük ınükftfatı kıu.nnnıış olan lıü)ük, nlibi ~ 1r~ ~ mıın rılliü 1 il IYlll~1illDIID ~ 
scvketti. ·~j~[~~fi'.ffiaJlil-ıJ~!iid~ dil.kat '<! emı;;al<;jz bir filmdir... ffiılll .. ! ~ mınllm -· 

Fakat on kişi olarak oyııamn-
:sı yilzünden gol yapmak fırsa · 
tını bulamıyorlardı. Birinci dev- ı 
:e d~ böylece Vefanın ilst~lüğil 8 
ıle bır sıfır galebesile bittı. 

lK1NC1 DEVRE : ~ 
Oyuna daha 7jyade hakim o - • 

lan Yefnlılar Zeki vasrt.asile i . ~ 
kinci sayılarını da yapınca oyun ~ 
ılaha fazla Vefa hflkimiyeti al - ı it 
t ''la girdi. ~ 

Ve son dakikalarda solaçığm 
vaptığr bir ortaya, çıkan Tak • 
ım kalecisi topu elinden kaçır

dı. Sabahattin de yetişerek Ve
fanın üçüncü ve son sayısını 
böylece yapmış oldu. 
Işık - Pertevniyal: 1 : 1 

~ ~~ ~ 

T A K i M Sinemasında 

h uıl rı•tlnlıı f'n lıii~ til• harilm,.ı. on binlettc kf,.j haıılshnnf' 

Hayatı, Haksızhğa isyan 
Günün son müsabakasını iki 

ı<uvvetli rakip olan Jşık ve Per-
~İli' rt~n: EKLt;R .JURNAJ. ',. iki krsnnlık förk<;t' sözlil J.iılhir filmi 

le\'ftiyal liseleri yaptılar. 1 Bugün nat 1 ı '<' ı de tcıız.ilftUı halk mat.ine ini. 

" bctı dakikada Pertevniyal 
hiıC'umlarmdan birinde solaçık • 

--·- ~-

~ ' 1 • • ' ' ıtf'' i~ ' mmı ı: 

Gönüllerinden Ateşler Yağan ..• Salonlarında RU' .ıµldl 
inleyen.·. Sokaklarında. Casuslar kaynaşan, Galiç}-B 

o TEL büE:bMık P0E0R " ft ~ 
~ Fransızca 'Sözlü 
f! Güzel ISA MiRANDA- Kıymeth RAY M! . 

Kahramanlığa selfıın durnuran ... Aşka Boyun ·Jı"' ~ 1 Entrikaya meydan okuyan.·. Kahramanlar fi ,. 

~ Bugün L A L E sıneması 
~ Pl'Of,trruna n&,·c: / 
=: 1 - Dünyanın gözii \O kulağı ı•a.ranıunt J 

~ - Ucnkli MIK1 WALT DlS~'\":El"" ıet· 
BugUn saat 11 ve ı de tenzlIAtlı matill6 

~ ....... ....................................... -.. -...... i1" 
i Bu filim pek yakında, Ankarada .. ~· 
i Sinemasında da gösteriiece~ ................................... , ...... --.................. . 



1 - V AKIT 4 ŞUBAT .. 

Harp uzun sUrecekf ir , • 

(Bat taf'a/ı ı illoide) 
toprak ibtiWJannda.n ziyade Al • 
utan,!'! alüadar eden lktıladf 
tneseled!r. 

Diden bir ~n geçirmeyi za • 
rurl kılmıştır. 

BiltUn devletlerle ve bUhe•a 
komşularla dostane elblrliği 
yapmak hususundaki §iddetli a· 
zim, konfera.nam, gerek Balkan 
milletleri, gerek diğer milletler 
için memnuniyeti mucip netice • 
tere vara.cağını gösteren bir ga· 
rantidlr. 

Mercimek bo ıa
yanlar mahkemeve 

verildi 
Eğer Yugoslavya, Romanya, 

Türkiye ve Yunanistan, Bulıaris. 
tan ve Macarlıtana anlqırlaraa, 
hükümranlık haklannı ve hayati 
menfaatlerini Berlin ve lı405kova. 
ya tanıtacak manevi ve maddi bir 
kuvvet vücuda getirir~r. Bu 
memleketlerin zırhlanndald ye. 
gine zayıf nokta Almanya ile 
yapmı1 oldukları ticaret anla§
malandır. Çtinkl\ Almanya bu 
memleketler istihsalatının üçte i. 
tdılni veya d!Srttc UsUnü avcuna 
almıştır.,, 

BEWRADDAKİ t.SGİJ,tz MU. 
HABt'RI.EnlNL"'\ \'"ERDtr.t 

HABERi.ER 
Londra, 3 ( A.A.) - Belgra.d 

konferanamm Uk günü. bu ışehir. 

de bulunan 1nıUb gaıete muha.. 
birleri siyui bakımdan B3.nsasyo. 

nel bir karar ittilıaS edileceğini 
izhar etmemektedirler. 

Muhabirler, Bıılkıı.n antantı dC\'. 
leUerlnin hudutlarını kendi arala. 
rnıda garanti ede.n 1934 t.&rihll 
pakta hallhuırda bu devleUerden 
ber birbıl hariçten gelecek her. 
hangi bir taarruza kat'fl muta.fa. 
sa edecek bir yardım eistc:nl şek. 
U verilıneı'lini beklememektedirler. 

Dlier cihetten bu muhabirlerin 
bUdlJ'dlklerlne göre Türkiye. Yu. 
nentetan, Yugoslavya ve Roman. 
ya mevcut paktm feshedilmeme. 
llıae karar vermltlerdlr. Pakt, ye. 
dl lene daha mert,.ıte kalacak. 
m. Muhabirler, Balkan antaııtı 
deNtlertDln bir (Urtmadl bitaraf. 
bil) td,yuetl kabal etmeleri ma.b. 
temel olduğu kaııaatJni lıhar et • 
mektedlrler. 

ttALYANIN BELGRAD 
KONFERANSINA 

GOsTERDIGt .ALAKA 
Lontlra, ~ ( A.A.) - Havu: 

Hi~ kimseden bir ~Y i!temi• 
l1m Romanya bütün kuvvetleri· 
ni, sulh uğrunda yapılacak el 
birliği emrine tahsis etmekte • 
cllr. Yugoela.v, Yunan ve TUrk 
mlll~tlerile ola.ıı mertf aat ve his 
slyat müşareketi Balkanların 
Avrupa cenubu prkisinde bir 
sulh ve umumi emnivet 8.mill ol
mava de,·a.m ettiğlıiin müeyyi 
des\dlr.' ' 

SemnaluJ gazetesi, Belgrad 
konferansının. dört memleketi 
alAkadar eden veni coğrafi, si
yut ve iktısadt prtla.n h~aba 
katması kap edeceı?ini ve mesa
isinin, bUtün nıuhario devletle • 
re karşı sulh ve istiklal ve bita· 
raflık gibi Uç ~aslı bede! takip 
edeceğini fliiylemektedir . 

4 DEVLET awctYE 
NAZIRINDl BEYANATI 

Belgrad. ~ ( A.A.) - Avala 3.· 

jaMı bildiriyor: 
BUtiln Yugoslav gazeteleri, 

ilk aayfalarnu Balkan konfc • 
ransına tahsis etmekte ve Ro • 
manya.nın Bel~rad elçisi tara · 
fmda.n dUn Balkan Antantı ha 
riclye nazırlarına verilen ziya -
fette söylenen nutuklan dercey
lemektedirler. 

Bu meyanda, Yunan Başveki· 
U ve hariciye nazın Metaksas 
demıetlr ki: 

••- Sim diyebilirim ki, Bal • 
kan Antantı, hiç bir zaman bu
lf(lnkU Belcrad toplantısmda ol· 
dulu kadar kuvvetli ve M.ğlam 
olmımıştir." 

Romanya hariciye nazm Ga · 
fenko, dl5rt hariciye nazrrmm 
içtimaı mnnasebetile, dört dev· 
let siyasetinin tam tesa.nUdü 
mUphade edildiğini aöylemil • 
Ur: 

Tlrldye Hariciye Vekili Şilk-
rD Saracoilu. lpa edilen uıls11 
haberlere raimen konferansın 
~rnt birliiini ve mükemmel o· 
a1n asudelflbıi tebarüz ettirmiş 
tlr. 

Yucoelavya Hariciye nazın 
Markoviç, konferansın dostant" 
bir hava içinde cerevan ettt~n; 
belirterek ilk iki celaeııin dart 
harlclye nazın arasmdakl tam 
ittifakı isbat ettlfini söylemig
tlr. 

3000 iklo mercimek de 
müaade~e edildi 

lz:mir, (Huauai) - Belediye 
zabıt.al sıhhiye memurlan, hiç 
akla gelmiyen mühim bir hidise. 
ye el koymu§lardır. Mesele §U. 

dur: 
. Son günlerde bazı dilkkanlar. 
da aaulan mercimeğin, çok caz:ip 
bir renkle alıcılara arzedüdiği na. 
zarı dikkati celbetmiş, hatti bir 
kısım müşteriler de bildiğimiz 
mercimeğin evsafı hilafına tıpkı 
alaimi sema rengini alan bu yeni 
model mercimeğin başka bir to. 
hum oldu~una zahip olarak bu 
ceşit mercimekleri denemek heve. 
sine kapılmı~lar ve fazlaca satın 
almı1lardır. Fakat iş ~<SrlindüğU 
ı;bi çıkmamıştır. Hakikaten ca. 
zip bir renk arzedcn bu merci • 
meklerin. suda kaynadıktan aon.. 
ra foyası meydana çıkmq ve bun. 
tarın bildiğimiz mercimeklcrin en 
adiainin boyanarak aarıki batka 
bir tohum mahsulü imit gibi pi. 
vasaya çıkarılmış olduğu anlaşıl. 
mı~tır. 

Bu yolda yapıla ihbar liz:eriM 
zabıtai belediye müfettiıJerindcn 
B. Muhlis, arka.dttşlan lsmall, A. 
ti Rıza ve Turgut tarafından alı. 
nan tertibat üzerine aözde pif
ken, fiyatta ehven olan acibÜffe· 
kil bu mercimekler elde edilerek 
belediye kimyahanesinc gönderil 
mi,tir. 

Yapılan tahlil ncticeainde, sunı 
ve milaaadeıiz boyalarla merci • 
meklerin boyandığına dair rapor 
verilmiş ve bu rapor üzerine bir 
depoda bulunan Uç bin kilo mik. 
tanndalri bovalı mercimekler mil.. 
sadere edilmittir. 

Sattcılar bu mcrcimeklerin ta. 
tanbulda bir fabrikada boyanarak 
gönderildiğini söylemişlerdir. 

Fransız radyosun
da TUrk çe neşriyat 

Paria, 3 (A.A.) - Franaıı 
radyo ldarHİ, her &Un yapmakta 
olduğu tUrkçe ne§riyatını bugUn. 
den itibaren, Türkiye saatile 
20,30 da Tilrkiycdcn iyi iıitil. 
mckte olan (Nice P. T. T.) la. 
taayonu ile vermeği kararlattır • 
f\.Ufttr. 

Slyut mahfillerden verilen 
maJOmata göre. Jtaıvan bilyilk 
elp Butlaninl ile Lord Hali -
fab arumda dtlıı vukubulan 
mtlllbtta mtlklleme menumnı 
Balba meeeleat tetkll •tmlfÜI'· 
Blatfanlnlnln slyareti Jtalyuı 
htlkbıetinln Belgrad konferaa
... kartı göeterdtil allkaya 
delildir. Balkanlarda ıiyaal nor 
talnuudaıı bitaraflııbn muha -
faa ,,.. bir Rua iattıAsma mlnl 
olmak arzum tlJıerinde mtıtte • 
ftlderle İtalyanlar arasında mu· 
tabakat vardır. 

Bununla beraber bllhım 
Balkanlara taallt\k eden Alman 
siyaseti meselesinde lt.alyanm 
vuiveti, karanlık olduğu gibi 
cltWlnaelerinl de kavramak mtlt 
kU1dttr. 

uıudaa_da 

Roma ile mllttef ik bUktlmet 
merkezleri arumda diplomatik 
temaslar vaziyeti tenvlr edeme
miştir. • 

Yeni spor tesisatı vücuda 
getirilecek 

bit Tanere keyfiyeti bDd.irmittir. 
Aynca Ankara, İstanbul Vf' 

bmlr vilayetlerince birer kayak 
e.tnln yaptmlmasımn lüzumunu 
de blldinniştir. 

Amerikalılar 
Harp yüzünden çıkacak açlık 
ve sefalete kaışı mücadelede 
Avrupaya yardıma haznmış ! 
v~. 3 (A..A.) - Hoonr, blr nutuk irad ederek Fialan. 

dlyaya ve Polooyaya 30 milyon dolarlık fi1ecelr g6nderilmealDl llU. 
mittir. Mumaileyh, airaat mabaUlltı Culumm halihuırda en goll 
muztarlp olan bu iki memlekete g6aderilmealnl teklif etmıetlr. 

l{ooYer. harbin \UUl1 alll'ecelin! ve Amerlkanm Avnıpada ao.. 
bk ve .efaletten doğacak bir t.almD mesele~rle kartılaemak mecbu • 

rtyetJnde lı:alacafmı llbe eylemJtttr • 
Netice olarak Hoover, AmerOwun açlık ve tahribata bf1I ~ 

lacak mncadelede Avrupaya yardıma hazır oldutuau ve bu ametle 
8Ulb saba.smda ııcJ!met ve ımarm ..mı ytlbeltebDecelinl kaydq. 

leJDllUr. 

nus·f in harbi Evvelki gün Ankarada 
Doktoru öldüren 

Ede Naciye Stoklsolm, 3 ( A.A.J - ''Stok· 
holm ffidvingen" ıuetesinin Ka· 
reli muhabiri. dün Sovyet kJta1an 
nm Mannerhaym hattı üzerineler 
uçan 100 den fazla tayyarenin 
yardımlle tekrar taarruza geç • 
tiklerini bildirmektedir. 

8 ylla mahkOm oldul 

General Stern. tekraı tar.klanr 
arkasına kızaklar bağlamak usul& 
nO tatbik etmi3 ve ilk defa olarak 
portatif mitralyözlerle mQcehheı 

puaşütçüler: harekata iştirak et· 
tinniştir. Fin ordusunun Oniforma 
mıı giymi~ 'llan bu para~tç(ller 
ıstihktmlan ve fabrikaları tahribt 
reoebbQs etmie(ene de muvaffak o-
~"'· 
FRANSA. ".: /NGILTEREYB 

HOCUM 
Moıltooa, 3 ( A.A). - Havu 

bildiriyor: 
'"Pravda,, ga.İttesi, bqmakale

sinde Fransa ve lngiltereye ,Şiddet· 
le bilcum ederek pma JUOOI: 

.. lngilb • Frulll tlDpllYBlildr-
rl tarafından tutuprulan ldad 
emperyalist harp yangnu vatanr 
mıım şimal hududunda btıtün ıid· 
detile devam ediyor. Harp kundak· 
çılan beyaz Finl~ndiya çetelerini 
üıerimiıe saldmhlar. Fakat mu 
ı ~mlaruı yegt~ hamisi olan mem 
leketimiz tehditlerden korkmU. .. 

SOVYET TEBLICI 
MosioH, 3 .A.A.) - Ta llil

J;riyor: 
Leningrad asker' mmtakası er 

kAıu barbiytSlnin tebliği: 
2 - Şubatta kaydedilecB mO· 

biın hiçbir bldise olmamqtır· Sov· 
yet bava ıcuvvetleri düpnanm ar 
kerf mevkilerini muvaffakiyetk 
bombardJman etmıttir. Hava mu· 
harebelerinde l 1 düşman taY)'IW' 
~ dil~Orillm~tilr. Bir Sovyet tay 
yaresi üssüne dönmemiştir. 

29 FiN KASABASI 
BOMBALANDI 

Ankara, 3 (Haauai Mamlıiri 
mbdea) - bmir oteliacle KilWi 
Doktor Mehmet Albi öldiİNll 
Et. Naci,.U mab•,,__W aill' 
caa mehlren#i HaiUa ,...... 
" ,.. autJik bir muhik--
..... hiilmniiDii ftnDiıtir. MiMWelummDi ____ ..... 
... Bay FetW lratil ı..klanda w 
• lmaaamaa 448 inci amddeti
nin tatikiai istemi• nıe1,lmM 
~ 18 ,.. .... upia caua ... 
........... 79 ......... 
etmııkle ..... Wıdiu•e U.-_.. •a.-..... &00 liw 
........... .- tahric Mlıeılılıri ........ ~--· ,.. .......... ~~ .... 
hbmetlerilMla .-hrumi,ete " 
19 lira llllbkeme murafml öde
meye mahkUm etmiıtir. 

Isveç 
Amarikadan 144 
tayyare allyor 

Vqiqton, 3 (A.A.) - Rea. 
mea bildirildltine cin. tneç hL 
ldmetinin Amcrikadan aon ala. 
tem 144 (Vuttee) avca tayyare. 
si atm. almak iPn yaptılt mo. 
sakereler bir anı.fi"" De nedcıe
lenmlıtlr. Bu alpariflerin yekGDa 
10 milyon dolar tutmaktadır. 

~eranos yetistirın koyun· 
culara yardun edilecek 

ROMANYA HIC KtMSEDEN 
BlR ŞEY İSTEMİYOR! · 
Bükreş. 3 ( A.A.) - Rador a· 

1anaı bildiriyor,: 
Gueteler liel~ konferansı· 

na ve konf eranam bUtUn dthıya· 
daki akislerine müteaddit sil • 
tunlar tahsis etmişlerdir. 

Bana, (Haaaai) - D&t bq 
cUndllr Uludatda kalarak kış 
ıporculuğu bayatını ve dağda 
yapıımur llmncelen tesisatın 
nelerden ibaret oldutunu tetkik 
eden sayın valimiz Refik Kural. 
tan, mevcut teaiaatın ihtiyaca 
un gelmedltlni ve bUhuaa Ulu. 
clala çıkanlann çotunu da latan. 
bul ve Ankara gençlerbrin teşkil 
ettiğini i?örmiiftilr. Vallmb bu. 
nun Qzerine beden terbiyesi a. 
mum mUdUrU General Ceml1 Ca. 

Kurban bayramında tehrlmht 
gelen btanbul valisi LQtfi Kır. 
dar bizzat çıktığı Uludatda bu 
ihtlvacı takdir ederek lıtanbul 
ıençllli için en u ( 50) bin Ura. 
h1ı bir otelin yaptmlmaaıns ka. 

Ooslo, 3 ( A.A.J - Helsinki· 
den ölttJlikliğine göre Finllndlya
nm cenubu şarkisinde 29 kasaba 
ve bu arada bilhassa Bjorneborı 
ve RaUJDO Sovyet tayyareleri tara· 
hndan bombardmqn edllmi,ıir 
Qman 20 ki,t 6lmü§Utt. Dün bir 
çok SovYet tayyaresi dOFQ1m<11" 

Buna. (HllRIİ) - Geçenler. 
d~ valimiz Refik Kuraltan aeyllp 
mıntüumcla arar ıören lled. 
noa yetiştiren k8yllllerimbe yar. 
dun yapdmau için draat .ek& 
tine bir müracaatta bulunmuflu'. 
dı. V alimilin bu milracutlarml 
dotru bulan draat YeWeti, yar. 
dun olmak illere (7500) lirarı 
Ziraat Bankaaa .ürtuile ghder· 
mittir. 

Merinos yetiftlrme miifettlfi 
Tevfık'dea iSpndiiime ıöre. ... 
velce yapılan yardnmn bir lallm 
da bu paraya ilbe edilerek bu. 
nun yekQnu 12 bin liraya çıkan. 
lacak. bu paralar aeyllp mıntab. 
11 olan M. Kemalpqa Ue Kara. 
cabeyde zarar ıCSren Merinoa ko
yunu yetiftlrenlere clağıtılacak. 
tır. 

Jurnal divor ki: 
"Balkan Antantı, her ahval . 

de Balkanlarda bir istikrar ve 
sulh Amili olduiunu S?östermiş • 
tir. Son Avrupa hldieelerl ve 
ortava ~kan arazi tad!llerile 
-venJ tlrtJudf ve slyul meseleler 
vuiyeti tean.Ud ruhu lc;inde ye 

81r de~ilar hasta
nesinde yangın 1 
StoüoUM. 3 ( A.A.) - Stokholm 

c:ivannda lctin Sundbybarg emrazı 
akliye m~i §iddetli bir yan
gın neticesinde harap olmuştur· 4 
hasta dumandan bolularak ölmtit' 
tQr, 

Hararet derecıesiııin llfınn altın
da 12 ye di1Jmill olması itfaiyenin 
itfm~r. 

Diler cihetten perıc:emerin par 
mühkh olması yüzOnden kurtar 

- ft1eri lllil§ldllltla ,.ııtıilmlt 

nrla~nnııtır. 
E. ALKA'4 

Koyun otlatma yüzün· 
den işlenen cinayet 
Buna, (Haıaı1) - Karacabe. J soktunuz, demtı. omuzundaki si. 

yin Karasu kö~c. harman ıo. llhı ile Abmedln başına ve karnı. 
nunda bir çobamD ölümüne ve bir na vurmuttur. Bunu gören ta. 
çobuun da ao1 ıaıUnlln yüzde mail Deden vurduğunu sorduğu 
99.5 rQyednlıı kavbolznaama •· aman ona da alllhmı bldırmq. 
beblyet veren JtanSUlu Em!nin sol glSzOnUn ortasına indirmiştir 
muhakemesine diln •tu' eczada lımail v-e d" .. ba 1 · 

1 
t • ... uşmuş ve yı mıt-

baflandı. Vaka .ay e 0 ID\11tm'· tır. Suçu aablt görülen suçlu Bur. 
Bir sUn ild çoban koyun1armı sa •lır cezasına sevkedilmiıtir. 

otlatır tarken, çobanlardan Ahmet Reia suçluya: 
koyunların bir tarafında diğer Sen ı .. 

oban tsmall de bir tarahnda ko. - munhn göıilnlln ıör. 
~ yayryor1anDJI-• Koyunla. memesine. Ahmedin de 61Um0nt 
nn yayddılt yerift yaıııba'1ftd• sebebim vermişsin? 
Emine alt nohut tarJaama giren - Hayır ... Ahmet kendi kendi. 
1coyunJan J!'Anlıı 1armut. omu. ıinf 81dUrdtı.. İlmailden haberim 
nada alWn De blrlDrte ço1mı yok.. deml4tlr. 
Allmecftn ,anına ,aklatarak: Muhalrımne bqlra bir ebe tn. 

--~~~~-UllJl&_~~~~~~~~-!!!.Jhııtedea ...,. ....... 

tür· 
YENİ SOvYET TABl'YESl 
SEMERE VERECEK MiT 
{Arldra. 3 ( A.A.) - Sovyet.le

rin tanklar araamda uzun kızak· 
lara bindirilmig askerle taamıı 
etmeleri bu lmaklarm duman 
savurarak bir perde yapması 
cephedeki ecnebi muhabirlerin • 
ce dlhlyane bir eey olarak tav-
9lf edilmektedir. 

Deyll Telgraf muhabiri diyor 

Seyliba maruz kalan kvJuaaa. 
1ann bazalan koyunlanm yOkHk 
mcraıara ve baıılaı da köylerin. 
den, meralanndaa u.zak olaa Jel'• 
lere ıCStUrmek mecburiyetinde 
kalmıt\ardır. 

Şimdi yapılacak bu ,ardım b.. 
yuncularımm bu vasiyetten Pr• 
wacaktlr· 

E. ALKAN 
ki: .. Ancak, Sovyetıerin bu hic; lngtlls ta7yarelerl de Flnbdl· 
~örUlmedik tabiyesi bir semere yaya gelmlt n ıon on bet ıuu 
verecek midir? Bu belli deiil • içinde Ruslara kartı kullanıl· 
dir. Akli takdirde Kareli bena· mıştır. Bunların aa1ı11, ber 
bmdaki muharebeler çarçabuk gUn Flnllndlyada barekltta 
bitecefe benziyor." bulunan Ru ta11arelertnl1ı 

tasma Tanarelerl FlnlAn- aayııını benDs bulmamıttlr. 
dl7a7a Geldi Fakat tanare Ye pllot sGa• 

Londra. 8 (A.A.) - Dat1J dertımnlne klfl derecede cle
Telegrafıa Stoklıolm mahablrt vam ediline Flnllndlra laa•a 
yasıyor: harbini• en eetlD •• erlnntıll 

Şimal lkltmlne elnrttıt tlpt. I 4eneelld aüatmua a...a.ls 
Amerlb tan&nleltl• ._..., olMıktır. 
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Keskin bir zeka 
Bir meclisteydim. Llif dönüp ı mı bağıı:ılnsm, dostlar ... Memle

dolaştr, §ehil'\dcki umumi sığı - ketimdeki kötü g-öreneğe uydum. 
naklarm (ama, sakın zehirli gaz Etrafıma şöylece bir göz attık -
ve hava hücumla.rmdan korun - tan sonra ... 
ma sığınağı sa:ıunayın; umumi Evet, evet... Rahatlandım. 
sığınak tabirile umumi helruan Sırtımdan koca bir yük kalkmış
kastediy.oruın.) Gayri kafi ve tı sanki ... Tam toplandım, gidi
~a)Ti kabili ıslah oluşuna sap - yordum. Eyvah!... !ki Fransız 
landı, kald~. . polisi sokağa kıvrılmaz mı? Va-

Hcrkes, ltıraf etmeli ki; ha- ziyet feciydi. Cinlerin top oyna -
yatta hiç değilse bir ~fa, pis dığt sokakta benaen başka kim
boğazlıı;;'lnın veya barsı.klarmın se yoktu. Ne yapacaktım? Paris 
gadrine ve binnetice lstanbul belediye nizamlarmdan imkanı 
"ehrinin azizliğine uğramı~trr. yok yakamı kurtaramazdım. 
O ne feci andır! İnsan serbest- Birdenbire kafamda bir şim
re yürüyemez, adım atamaz o- şek çaktı. H~men kabahatimin 
ıur. yanma. çöktüm. Hasır şapkamı 

Ensesinden kopan buz gibi bir başımdan çıkardım, öl'ttilm ve e
ter, oluk halinde, kuyruk so - !imi üstüne koydum; bekledim. 
kumunda nihayet bulur. Heye - Elleri arkalarında kenetli 
cnndan ve korkudan kızarmış Fransız polisleri, büyük bir ve -
g-özlerinizin önünde .insanlar karla ylirüycrek yaklaştılar. 
kanncalaşır; muazzam binalar Ne yapacaktım? Acaba gözle-
crir, çarpılır. rine carpmıyacak mıydım? San-

Artık, fırtınaya tutuhnuş bir ımam. Böyle ıssız bir sokakta, 
r,cminin kaçacak liman arayan böyle garip bir vaziyeltc görü -
kaptanı gibisinizdir. Kafanız len bir adam, muhakkak ki der
binbir üzüntü içinde, ummni sı- hal §Üpheyi üzerine çekecektir. 
ğmağın ( !) yerini hatmtamağa Allalıım, İıe yapacaktım? 
uğraşır. lforktuğum başıma. geldi. 

Gözleriniz, umumi sığınak [i'ransrz polisleri, sükOnctle ya-. 
gösterir bir tabela seçebilmek nıma sokuldular, ne beklediğimi 
için dört açılır. sordular. Tavazuu bir tarafa bı-

1çinizde siklonlar dola§ıyor - rakarak söyliyeyim ki, zekamın 
muş gibi barsaklanruzın altı üs- keskinliği şeytana. pabucu ters 
tüne gelir ve siz, yanınızdan ge· giydirtecek kalitededir. Çat pat 
lip geçenlerin, karnınızın gurul- fransızcamln cevabı bastırdım: 
tularmı duyduğunu vahmederck - Müsyöler, bir ku§ yakala-
yerin dibine geçersiniz. dırn da ... 

Bu menhus mahaller, ibiribir - Yabancılığımı hemen anladı -
lerine o kadar fasılalıdır J...'1, er lar. Hüviyetimi sordular. Bir 
na. erişebilmek çok kere bir şans Türkün Paris sokaklarında ya. -
işi olur. Bazan, bir sinemanın kalachğı bir kuşu muhafa1.a et -
helasına kapağı atmak hatırını- mek endişesi hem tuhaflarına, 
za. gelir: ve bir kaç dakikalık hem de hoşlarına gitti; güldü -
bir ie için, bir hususi mevki, ya- ler. Oh! Hele şükür... Tehlike 
hut balkon ücreti ödersiniz. hafiflemişti. Şimdi. Fransız po
(Herkes sizin sinemaya niçin lisleri, bir yabancıya. dert anla
v,irdiğinizi bilemez; binaenaleyh ta.bilmek maksadile ve hiç lü -
ki§cdeki matmazelden ikinci zumsuz o güzelim şivelerini bo-
mevki bileti isteyemezsiniz! 1) zarak soruyorlardı: 

Bazan da bir taksi çevirir, so- - Eh ... Ne yapacaksınız bu 
luğu evde nhrsmız. Bunlardan ku§U? 
lıirisini yapamadığınız takdirde, - Otele götUreceğfm; gider ·-
f eliıkct mukadderçlir. Dostlarnn ken de memleketime ... 
l :ıralarınzı sıkı tutun! - İyi ama, otele nasıl gölüre-

Evet.. lşte, bizim Feridunun ceksiniz? 
·:ı. böyle feci bir hatırası bulun- - İşte ben de bir türlü çare -
iuğunu, oturduğu yerden ter sini bulamadım. Demindenbcri 
uoküşünden anladım. Dalgın göz onu düşünüyordum. 
~eri rastgele b1r yere takılmış Polislerden biri parmağını 
kalmıştı. şaklattı: 

- Anlat. anlat! - Buldum, dedi, bunu burada 
Dedim. Birdenbire irkildi, şa- bırakınız ve bir kuş kafesi geti-

§ırdı. . rerek içine koyunuz. Kolaylıkla 
- Neyı? otelinize nakledersiniz. 
Diye sordu. . - Ya. kaçarsa?! 
- Bu bahsm ~nde acı bir Dedim. Fransız polisleri, ırlC -

hatırası var, Ferıdun... Iarına has centilmenlikle omu-
Geniş mendiliyle terini kuru- zumu okşadılar: ' 

ladı. . . . - .Miisterih olunuz, dediler, 
- Zckısın! bız kuşu burada siz gelinceye 
Dedi. ötekiler de merak et - kadar bekleriz! 

miş~er?i: Etr~:ı:ıa üş~ştük. ?• Bu gariu iı;ı bayağr onları cez· 
hcpımızın sevdıg1 hoş sohbet bır betmişti. Şapkamı fedadan baş -
a:.Ka~a.şımmlır. ıs.raı: edı:r~ek, ka. çıkar yol yoktu. Ve ben, ka.· 
k~?ılır n~ zcvklı bır hikaye bahatimi Parisin centilmen po -
dinJıy~ccklık. lislerine emanet ederek süratle 

Ferı<.lun bizi üzmedi. Ancak, uzakla.5tmı " 
ev sahibine döndü: · 

- Bir soğuk su cmretsen ! 
WDe<li:. ~u1;1 bu isteğinden de, 

ugradıgı hadısenin fecaatini kes
tirmek mümkündü. Zavallı Feri
dun ... Yıllardan şonra bile o gü
nü hatırlarken buram bur~ ter 
döküyor ve dili damağı kuruyor. , 

• • • ! 

''!f ükt'.'ıme~ ta~~da? berayı , 
vazıfe BerJıne gonderılmiştim. 
Dönüşte Parisc uğradım. Yazdr, 
bunaltıcı bir sıcak vardı. Gün -
düzleri, biraz serinleyebilmek 
uğrunda, hastalanmak, yatakla
ra düşmek tehlikesini bile göze 
aldırarak her çareye baş vuru -
yordum. Bol bol bira içiyor 
dondurma yiyordum. ' 

Pisboğazlığrm, bir gün bana 
cezamı verdi. 
• S~c~ bir yaz öğlesinde. Pari

sın 1kıncl derecede bir caddesin
den ilerlerken, karnımda kızılca 
kıyametin koptuğunu hissettim. 
Aman allahnn!.. Umumi abdest
hane belki yakındı. Nihayet o -
nun yerini çat Pat fransızcamla 
hcrha.n~ ~ir yolcudan sorup öğ
rcnebılırdım. Fakl\t .. Uzun uzun 
konuşmağa, aram~ğa imkan mı 
vardı? Barsaklarım kopuyordu 
sanki ... 

Ilk rastladığım sokağa sap • 
tım. lkinci derecedeki caddenin 
kalabalığından kurtulmn5tum 
Z_fhnimden kötü kötü şeyler ge· 
rıyordu. Cinler cirid ovnıvan bu 
tOllıa. y;tW "'*""· fl!telik~ Joştu 
dır ... tki taroftn yükselen bina -
lar, •ırıı c:ımlarile, bombas his
sini veriyordu. Allah günahları-

llfın 
5.0SD/1723 

Re§acl ENiS 

İstanbul tem Hllklınllğlnden: 

Alckoyn kefaletten dolayı (74i) 11-
rn borçlu Arnavutköy De!'e sokak l 
No.dn Ange11ki varisleri Marlka ve 
Epaminonda'yn mukaddema çıkanlan 
davetiye varakalarrnın bllll. tebliğ iade 
edildiği ve aclresler!nin meçhul oldu
ğu yapılan znbıta.tahkikatlle · anlo.şıl
masına binaen kendilerine 1(i gUn 
mUddeUo il!nen tebl!ğat icrasmıı. ka· 
rar verilm~tlr. 
MUrafannın munlllik olduğu 1/3/040 

gtlnU saat ll.4 do gelmedikleri veya 
bir vek[I göndcrmcdlklcrl takdirde 
mUrıı!aanm gıyapta devam edileceği 
tebliğ makamına. kaim olmak üzere 
llln olunur. (31310) 

Zayi 
NUmunci Fazilet okulundan aldı. 

ğım 026 tarihli tasdikn:ımcml zaj-i et
tim. Ycnicini c;ıknracnğımdan cııld.şi· 

nln hUltmU yoktur. 
!:)rn·ı·t U11nı 

(31312) 

Himhlt l'n7.ılı:ıne. - Sirkeci cıva-

rındn Knhramanı:ade hanının Ust katı. 
l{npıcıya ''c Bryoğlu, Tıı.limhane. 

Taksim .Ap~t. 3 No. yıı. mUracıuıt. 

(31253) 
il aaıwm ... 

srnıııt: ASii/ u~ 
!lmıım Nrşrlynıı hfarc eılrn: 

B:ıc;ılrlılh )'rr· \'A/\IT \lnllıı:ı~ı 

Ucfil< Alımcı Sc\cnsll 

ı Yeni Neşriyat: 

I-lizmet erbabı vergileri 
ve tatbikatı 

(Kazanç vergisi ve tatbikatı) nclı 

llo hazırladığı bUyUk cild bir eserle 
l>endinl §lddetlo duyuran bir ihtiyacın 
talınlnlnc yetişen genç maliyeci Ni
had _ .Ali üçUncU, kendisini bekleten 
ikinci cildi do bugün vermiş bulunu. 
yor: 

GR 

BAŞ, DiŞ 
ROIVIATiZMA, 

-1 

NEVRALJİ, 

-· 1 

NEZLE, GRiP' 
KIRIKLIK 

(Hizmet erbabı vergileri ve tatbL 
katı), h!znıct erbabının kazanç, btıh· 

ran, muvazene, hava lmvvctlcrine 
yardım adı Uo alınan bUtUn vergile. 
rin kanunlnnnı, nizam vo talimatla. 
rını en hurda teferruatına. en hatıra 
gclmlyecck tatbik noktalLtnno. varm_ 
caya kadar lz:ıh ediyor. Devlet Şura. 
smdan bu vergi davaları Ozcrinc çı
kan kararlat'la hasıl olmuş içtihatları 
) erli yerinde gösteriyor. Bunlardan 
başlm bu vergilerin maaş, Ucrct ve 
gündellklcrden ne kadar kesileceğini 
bir bakışta. göreblldl~lmlz ve en 11on 
tadlllerc göre hnzırlunmı§ tam cetvel. 
ler veriyor. 

ve biitün ağrılan derhal keser. Lüzumunda günde 3 ka~c alınabilir. 

VAKiT kitaqevi ı 
Dün ve yarın tercüme · 

No. 

11 

12 
13 

14 
15 

külliyatı 
11 ·20 ıkrncı litrı 

Gorio baba 
Deliliğin psikoloji.si 
Ilkbahar scllcrı 

Engerek düğUmU 
Rasin killliyau m 

K.r. 
100 
51) 

7 !J 

I 60 
~ 

7~ 

Belediye Sular İdaresinden: 

Kapalı zartla münakasa ilanı 
tıı!'I 

İdaremiz tnrııfıml:ın İstanbul ve B<'yoğlu belediye h~.dıt ıı.~· 
ıacak lı:ıca kaldırımlarının tamiri i~tr.ri kapılı z.<ırfla mun!Ut 
mı§lır. p; 

dC 1 
2 - İhale 14/ 2/ DiO Çarşamba gllııU saat 15 ele Takslcı f/' 

zinde yapılacaktır. Talipler şartnnmeye göre hazırlayacaklM's 
kOr gtln ve saatr ltaclr.r mUdiirIUğe vt rmclidirlcr. Bu saatten 
cck zarflar kabul edilmrz. 

750 bUyUlt sayfayı geçen bu eser, 
(Kazanç vergisi ve tatbikatı) nda ol
duğu gibi, hizmet erb:ıbı vergileri ile 
aHtkalı olan her mUessesc lçln edinil
mesi bir zaruret olarak gösterilebilir. 
Kitabın mUclllfl, bugün Maliye VckO.... 
Ictlnln varidat umum mlldUl'lUğU mu. 
a·.ini olduğu için varidat kanunları
nın hali hazırını hemen Maliye Vekll.
letlnln rcsml noktnl nazarı addolunD
bllecck bir yakmhklo. öJtrcncblllyo_ 
ruz. Eser bu kuru dizgi bahisleri pek 
kolay anlatan bir vuzuh ve tam Av
rupai Jıir llim kafıudle yapılmış bir 
tasnif diliyle anlatıyor. Sizi her türlll 
malt mUşa\1re mUracaattnn mUstnğnl 
bırakıyor; mali işlerle uğra.şanlar için 
de kuvvetll bir istişare mercii oluyor. 
Esere konulan üç lira. fiyat, ldtabın 
bu bllylik hacmine, kt'lğıtlında. ve ba
sılışmdakl temizliğe ve eseri topla
mak için snr!edfldlğl belli olan bUyUk 
emeğe bakılır ve bUtün bunların te_ 
min ettiği faydanın, ileride tllrlU lh
UIMlara dUşerck kaybedilecek para 
ve zaman tnsarrufundakl hizmetinin 
bUyUklUğll gözönUne getirilirse bunu 
do. bir fedaldl.rlılt saymak mOm
kUndtir. 
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1940 küçük cari hesa~l~1 

Bizce bu kitnp ~·alnız ıuzumu yeri. 
ne geUrmi§ oluyor; bize bir de Bo.y 
Cezmin!n mali telif başlangıcını ke
mali muvar!aMyetıc ikmal eden bir 
maliyeci yetişmiş olduğunun mUjdesl
ni getiriyor. Kentlisini tebrik, eseri 
bUtUn m"csscsc ve e.vultatlnra tavsiye 
erleriz. 

llim ve felsefe 3(l 

Mı!vcudu kalmadı • 

530 
Bu serinin rtatl ~.30 k:ınıştuı 

Hepsini alanlara yUzde 20 \skon. 
to yapılır. Kalan 4.24 kuruşun 

1,24 kuruşu pcştrı alınarak mUtc

bakcn ayda birer Ura ödenmek 
il.zere Uç taksite ~ağlanır. 

llan 
nadfüöy lltincl Sulh Jlnlmlc llJl

ldmliğlndcn: 

KadıköyUndc - Pauır yolu Bekçi 
sokak tzzctbey apnrtımanmdn oturan 
HUseyin oğlu Cemal Sipahinin, akıl 

hastalığı h8.8ebile haerlle kendisine 
aynı evde mukim karısı Hidayet SL 
pah!nln, 3/2/940 tnrlhlndıı vasi tayin 
olunduğundan altı.kadarlara 1111.n olu-
nur. (313H) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

.l'oluhaıuıncıı o/o 7,G 
lx'deU teminatı Elnlltme 

Cin!!! Mlktan Llra Kr. Lira Kr. Şekli Snatl 

Kırık pirinç 56 ton 4760 357 Pazarlık 15.30 

Galvaniz bidon 15000 1125 
" 

16 

Pirinç mUcelllt hurufatı 6 takmı 225 17 açık ek. 16.30 

ı _ 6 tıı.knn pirinç mUeemt hurufatı mUteahhlcll namma ve diğer iki 
kalem malzeme ıınrtname ve reslml mucibince hl:l:alanndo. gösterilen usul. 
terle eksiltmeye konmuştur. 

ıt - Muhammen bedcllerf, muvakkat teminat1an, ekBlltme ve pazarlık 
saatleri blzalarmda yazılıdır. 

Jll - Pazarlık 5/11/940 Paze.rtesl gUnU Kabat&§ta Levazım :ve MUba
ynat şubesindeki Alım ltomlsyonunda yapılacaktır. 

ıv - Hurufata alt listeler ve oartname, reslmler her gUn stszU geçen 
§Ubedcn parnsız almablllr. 

V - İsteklilerin pauı.rlık için tayin edilen gün ve saatlerde% 7,5 gtı. 
venmo parnlıırile blrllkte mezld)r komisyona gelmeleri ua.n olunur. (511) 

• '* ol/o 
I - Kc~. §Rrtnamc. plll.n mucibince idaremlzln Bnfrnda yaptıracağı 

idare binası inşaatı iııine talip zuhur etmediğinden yeniden pazarlıkla. ek
siltmeye konmuatur. 

n - Ke§U bedell ''28.117,91" Ura muvakkat teminatı '2.108,84'' liradır. 
nı - Pazarlık 12-2-940 pazartesi günU saat 15 de Kabataııta Leva... 

zım ve MUbayaat Şubeslndekl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gtln sör.U geçen ı;ıubeden ve tzmlr, Ankara, Bat_ 

ra mUdUrlUklerindcn (140) kuruş xnukabilinde alınabilir. 
V - MUnnkasayn girecekler aartnamenin (F) !ıkraıımda yazılı vesa.. 

iki ihale gUnUnden (8) gUn evveline kadar bulundukları mahalU İnhisarlar 
ldaresine veya. lnı;ıaat Şubesine vermeleri ayrıca blr !ennt ehliyet vesikası 
almaları ve pazarlık içln tayin olunan gUn ve saatte yUzdo 7,t> güvenme pa· 
ralarllc birlikte mezknr komisyona müracaatları fltm olunuh. (6S2), 

.y; "' ~ 
ı - ~Müfredat listesi mucibince (45) kalem hırdavat lcvnzımı pazarlılda 

satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedell (485) lira. muvakkat teminatı (:l6, 3i) liradır. 
m - Pazarlık 7/2/940 Çarşamba günU saat 11 de Kabatqtn Levazım 

ve MUbaynat Şubesindeki Alım Komisyonunda. yapılacaktır. 
ı. ıv - 1steklllcrln pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte % 7,5 gUvcn-

mc paralarlylc birlikte mczkO.r komisyona gelmelC'rl. (f!li9) 

İstanbul Belediyesi 
ilanları 

Hıısclti \ c 1..c. rıı.hpn,.a lıl!.!ltnhanclerlndc yeniden yaptırılacak Sığanakla
rın in :ı.atı l<npnlı zar!la ckıılllıneyc konulmuştur. Kc,-,iC bedeli 14154 lira. SO 
kuru§ ve ilk teminatı 1061 lira 62 kuruştur. Şartname ve evralu ltrştlyc il 
l<unış mukabilinde Fen işleri mUdUrlllğUnden alınacaktır. lhnle 12/2/0!lO 
Pazartesi günU saat 15 de Daimi EncUmende yapılacaktır. Taliplerin Uk te
minat makbuz ve mektuplan ile ihaleden 8 gUn evvel Fen işleri mlldUrlUğU. 
ne mUrnrııatıa alacakları fenni ehliyet ve !HO yılına. ait •rıcaret Oclaı;ı vt'sl. 
lmlnrlle 24DU nurnnrnlı lmnuno. göre lıazırlayııeakJaı ı lmpalı zaı narını lhnle 
gllnU saat H de Jmdar Daimi BncUmcno vermeler!. •(G76) • 

Keşi!~~~ rştl~Y, 7 M~~ ~ ~!.~ 
1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılaca1't.•: 

n. ııfl"' l(umbaralı va 'h-ıunbarasız hesaplarında en az e 1 

lı.manlar kuraya dahil edilece1clerdir. 

1940 ikramiveleri: ,/ 
1 det ~000 lkalık =ıı 2000.- ıır-
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Ttırhiye 13 Bankasına para yatırmakla yalnız pa~1 
miş olmaz. armi camanda taliinizi da dcııcmiş 0 

Dün 
'-#~Kaır KrırAB~~n. ~ 

ve yarın tercüme küllıY8 
21. 30 Kitaplık üçüncü serı 

29 Kapitallnlı bu!l~I ili umara 

21 Hükümdar millet 
22 Yeni ilini zihniyet 
23 Mevcudu kalma:iı 
24 GUnUn iktısndl i~lcrf 
25 Cumhuriyet 

26 Tcrcümcnia reli 
27 Değişi~lr>r 

28 J,aokon 
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Bu serinin C.laU tf, tfJ İı 

Hepsini nıantara ~ ~~ 
yapılır. Ealan 4.92 ~ ıı'ıl 
kuruısu peşin alı:n& dC~ııı 
si ny<la birer ııra a 
Uç taksite bağıaoıt• 

or 


