
Buıg 
a~ t~praklarma giren 
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t~1Jıı-1~ (A:A.) - B' .. 
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SALI 6 ŞUBAT 1940 YIL: 23 ~ SAYI: 7927 

Harice çıkacak italyanlartn 
pasaportlar ı alınıyor 

Roma, 5 (A.A.) - Reutcr: İtalyan hükO. 
meti, ecnebi memleketlere hareket etmek üzere 
olan bütün İtalyanların pasaportlarını ellerin:.. 
den almağa karar vermiştir. 

l l>AHE f:o~Vt Ank Rra Cıtd.İ!';TANRllL •T<"lg rRt· VA KIT• l'o11t 1t Kutmuı· 4R 0 'ff'letnn 

Pasaport hamilleri, kendilerine hiç bir sebep 
gösterilmeksizin pasaportlarını alakadar maka. 
mata iadeye sadece davet olunmuşlardır. 

un Niş'te Yugoslav Baş
/J Vekiline misafir oldular 
Q/kan ekonomi komitesi 
de ljakında toplanıyor 

~~~~~urun - ı Ba 1 kan la rı n 
~ı~~.._ kkurleri 
L 'a.ııet· ' r, (A 'ltı ıcunıh .A.) -
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tt; .... ~·~di • ·ı d • 
1 
~ Yeıı ı e A lıye 

f) "'~f adliye ıarayı 
biıı., ~t l çıkmıı. Şehir 

deıı t., ~ ~t•la~bulda yapıla. 
~· ."ti t ~lanların tatbi. 
~-l'i~111lt a~·tkık ~dilmek Üze. 
·~lı) ~ Ye~°jd~rılıneıini isti. 

İtj~· • .\dli tlı bu talebi hak. 
~l)(e i~~ Vekaletinin de 
~ ıraz etmesi hatı. 

t'' lld)j}'e 
~ ~te hJ>ı;•rayı Proıtun 

~?ı'ıdi )ık •cak ol ursa bu. 
~-~"'••rıı ılan umumi ha. 
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1 d ticerı Y ;'-ıra Prost pla-
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lııa ~ Sı.ııta ınasını yık. 
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Sanayi leştirilmesi için müşterek 
bir plan yapdacak 
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Yunus Emre'nin şahsiyeti 
etrafında çıkan münakaşa 

Profesör All Nıhat llerı sürülen nok
talar müsbet değildir, diyor 

Kitapçı Bay Raif, Yunus Em. 
renin şahsiyeti hakkında üç dört 
gün kadar evvel ileriye sürdüğü 
mütaleayı, bir sabah gazetesinde, 
"Türk şairi Yunus Emre kim. 

1 

dir?' ' başlıklı bir yazı ile takviye 
etti. 

Bay Raif, bu yazısınlda, Yunus 
Emrenin bir şiirindeki tarih ra. 
kamlarını gözden geçirerek yaşa. 
dığı zamanı tesbit etmeğe çalış. 

tıktan ve Yunus Emrenin tarihi 
hüviyeti hakkında bazı malUmat 
verdikten sonra Aşık Paşa ile, 
şahsiyet itibariyle yakın bir mü
nasebeti bulunduğuna bir kere 
daha nazarı dikkati celbetmekte. 
dir. 

Bay Raifin bu makalesini üni. 
versite metinler şehri profcsö. 
rü Bay Ali Nihada gösterdik; ve 

(Devamı -~ füıcüdc) 

~~······ · ········~·······················.,_,,, 

( V akıt) kuponla-
rını toplamaya 

h11zırlanınız ~~ )'1>1ı~taft:;,ıcan11.z bir fcy. 
.~ "llı)a Yerıne adliye 
~ı~~· l'ık ~k idiyse hapisa 

1ııı 
1

•lirı ~ta neden iati." ( Vakıt) 1 tıkı· p ederek bu kuponları bi rıktirenler deiild· Unu da anlamak 
i 1'a . ır. 

\~t;:~~~~· .. ::~ı.!:: Değerli bir "Kütüphane,, ye 
- ııı •bçiler 1' e?üz unut. 

1 
d 

~it'ıı bu ı .. e rnımarlar a. sahı'p o acaklar ır 
~ ~~~ .... "':~~:·t~.:~: J 

l~~~\~~~~n~r::. m~~t lB 1 r kaç g Ün. ka <§]a r 8a a 
([) r nokta vardır ki .,...,. _ _ ____ _..-.,....,...~,...,..-_..,.....,... ___ .....ı...., 

evamı 2 incide). 

' 

üniversite profesörlerinden mürekkep ehli hibre 
eserin mif stehcen olmadığım bildirdi 

"Afrodit, in bir 
Terbiye 

defa da Maarif Vekaleti Talim 
dairesince teşkil olunacak 

ve 

bir heyet tarafından tetkikine karar verildi 

lstanbul m1i.ddciumumisi Tlikrnct Onat ile dihı1.il cc1.scdrn bir qöri11tü.~ '(Yazısı !5 incide) 
- - ------------- - - -

Sovget - f in harbi 
- -2 liZJWWWd z:ıwwwa -- ZWWWL ı._:ı ,,....._, 

Leningrada mütema-
diyen takviye 

kıta.tarı geliyor 
Son hücum esnasında Fumma hatları 
üzerinde 150 Sovyet tayyaresi mahvoldu 

'.Alman fayyarc7c1·i11in taarrıı::ımrı ufjraıımı l>ir ticaret qcmisi 

On gün zarfında Almanlar tarahndan 

200 bin tonluk ticaret 
batırılmış 

• 

gem ısı 
(Yazısı 5 incide) 

Helııinki, 5 (A.A.) - Şehir 
dün harbin lbidayetindenberi 37 n. 
ci defa olarak bombardıman edil. 
miştir. Üniversite binası hasara 
uğramıştır. 

6 paraşütçü Viborg yakınınlda 
yere inmeğe teşebbüs etmiş, fa. 
kat öldürülmüşlerdir. Bunların 
üzerinde bombalar bulunmuştur. 

Stokholm, 5 (A.A.) - Finlan. 
diyadaki İsveç seyyar hastahane. 
si bombardıman edilmiştir. İsveç. 
literden hiç kimse bombardiman·. 
dan müteessir olmamışsa da tc. 
davi edilmekte olan birkaç asker 
cam kırıklarından yaralanmışlar. 
dır. (Devamı 5 incide) 

Günlerin Peşinden: 

Kavuklu Ali 
Orta oyunun yegane üstadı 

Kavuklu Ali haatalanmıı; müı. 
kül bir vaziyette yatıyonnu§. Ba.. 
zı arkadaşlar nesli münkariz bir 
milli sanatın bu son mümessiline 
yardım edilmesini yahuz bir vl\. 
tandaılık değil, aynı zamanda bir 
kültür vazifesi olarak belediye. 
den rica ediyorlar. 

Bu ricaya biz de İ§tirak ede • 
riz; Ka,·uklu Alinin yüksek de
recedeki ııanat aıkını da takdir 
edenlcırdeniz; yalnız bu sanatkB.. 
rın oyunda muvaffak olmak için 
dahil genç ya§ta iken 32 ditini 
birden çektirmekle iıabet edip et
medi ği hakkında bir hüküm ver. 
meği yine kendisine bırakmak 
isteriz.. 

Zira bütün diıleri Mlpas.ağlam 
yerinde dururken çektirerek va. 
kitsiz ihtiyarlamanın bugünkü 
hastalığında uzaktan uzata ... 
d. Mr ttm-; ftT'Sa :r:annınm 1'm
<li bu hareketinden çok n:,dim ol. 
duğunu tahmin ederiz. 

HASAN KUMÇAYI 



2-VAKJT 6 ŞUBAT 1940 

Ji Ai.c u.e Sanat : 

Kendimizi tanı .. 
mak • • 

ıçıo •. Kaçakçılara ait kanunda Adliye sara~ 
İDAD kendini tanıyabilir mi? ı uırlara nazaran inkitaf ve seyri. 
insan hem pencerede oturur, ni tetkik ebnektir. 

hem de pencerenin önünden ge. Bu suretle yapılacak bir tetkik 
çen, kendisini, bir yabancıyı mü. bize, Türk pıikolojiımin tarih i. 
ıahade eder gibi seyredebilir mi? çinc!e hem terakki merhalelerini 

değişiklikler yapıldı yeni ~~.,~~~ı 
Ozerinde çok ehemmiyetli bir gösterecek, han de Türk ku.·ak.. 

~mette durulan bu psikolojik hi.. teri hakkında oldukça müıabhas 
diaeyi kendimize ve mensup ol misaller bulmamıza yardım ede. 
duğumuz camiaya tatbik ettiği. cektir. 

Gizli taşınan eşyalar içın çok ağır cezalar al.nacak 

miz zaman müşkülat daha çoğa. Burada bir noktaya itiraz edi. 
lır. Vakıa iıtatiıtikler bize bir lebilir: Dene)>ilir ki; bizim yerli 
§eyler söyler. Bir iskelet vücuda muharrirlerin müphhaı mütaJe. 
getirir. htatiıtiğin her münha- alan bitaraf değ-ilse, yabanaler.m 
nisi bir yeni iSkcletin resmi sayı. da bitaraf dejlldir. Oıtelik on. 
labllir. Fakat insan ruhu:wn za. lann cehaleti de bafka bir mah. 
ma.n zımıan gcç:C-diği tahavvülle. zar tevlit eder. 
ri kütle halinde görmek için bu FiUıakika Türkiyeye seyahat 
iskeletlerden başka feylere ihti. etmit ecnebilerin çok defa bize 
yaç vardır. prazkarlık ettiklerini gördük. 

Etiyle, kaniyle müphhu var. Fakat iN garazkarlann garezleri. 
lığı ile bir sosyeteyi tanımak iı. ni yine aynı cinıten eser yazan 
teyc.nJcr için bir milletin medeni- insanlarm mütaJealan ile muka.. 
yet tarihi, sanat tarihi, edebi mab. yese mümkündür. Bu mukayese. 
ıulleri birer vesikadır:. Fakat bi. ter neticesinde hem yabancılara 
ziın gibi edebi mahsulleri mahdut göre o gWıkü manzaramızı, hem 
zümreye inhisar eden eserlerle de kendimizin müşahhas varlığı. 
halla, koskocaman bir milleti mü. nı idrak edel>liriz. Türkiye bak. 
phhaı bir tekilde tanonıya, onun landa tarih f.>oyunca yazılım, ae. 
psiko1ojisinin inkişaf yerini bil. )'&Mtnameleri. yer minderinde o. 
miye pek de imkan yoktur. Hat. tlırup ldise veyahut bir bükiımet 
ta bir memleketi görmek, onun hesabına yazılan ı:C"opaganda bro. 
müzelere airmiı eıyaaiyle baıhL türlerinden. kitaplarından ayn 
p kallNk, hanloelerinde dolllf- tutmak lizımclır. O zaman göre. 
~eserlerinin izleri üzerinıf. ceiiz ki hizi yakmclan sönnüı o. 
lenfa yormak hakikati canlı, mü.. bn1ar pnzkirhldanna rağmen, 
§8hhu bir tekilde yqatmıya ki.. Wrçok ı..tnkatler IÖylemişlerdir. 
fi doiildir. Yablma sözüyle nb tahlili işi 

Hatta bu hususta aynı SOi- Tiirki,. için ihmal eclilebilec:.ek 
yete19 mentup olan insanl::nn bir menu delildir. 
eskiden blımı habraJan da ruh Soa zaman!ırda ba mevzu 
tekamülü hakkında müphhas bir 'fürk mütercimleri anımda re
Jekilde büyük bir file.- verecek vaç bulmaya batladı. Bu iıe mL 
mahiyette değildir. sal tqJDI edecek IJı:r bayii ciltler 

Bu noktadan ruhJekamülünü sayılabilir. A)'DI mesaiyi MaariE 
tanımak için en iyi ika, biribi. Vekaletinin daha aisttımli bir şe. 
rinden habeniz olarak memleke. lu1de tamtunlıımaat mümkündür. 
te ~elen ıeyyablann muhtelif a. ilk aeyahatnamcd'en itf.>ftren bun. 
sırlarda yamuı olduktan hatıra.. lan tercüme ettinnek kendimizi 
lar arasında mü,tcrek noktalan tannnak yolunda mühim b:" adım 
bulmak, bu müıterek nolctalann olacaktır. SADRI ERTEM 

Vapur ücretlerinde 
tenzilat yapılacak 

Şirketi Hayriye ve Haliç va- t mlşUr. Bu şlkAyeUer gelecek 
purlarlle limanlarda işleyen hafta toplanacak tarife komfs. 
diğer vapurların Ucret tarı • yonunda esas mevzuu teşkil e. 
felerlnf tetkik ve yeniden tes- decetklr. 
bit edecek olan tarife komls - DenlzyoJlan Ü<'.ret1erlnde de 
yonu önUmUzdckl hnfta Is - tcnzllAt yapılacak 
tanbul liman reisliğinde topla· 1 1"ukardaki şikdyetlorden 
nacaktır. Tarife komisyonu • başka Adalar ile Haydarpaşa 
nun bazı mUh'm kararlar ve • ve Ka.dıköyUnC' ı~lfyen Dentz • 
recc~I muhnkknktrr. Muhtelif , yolları vapurlarında da bazı 
nakil vasıtalarlla halk hizme- tenzllft.t yamlaca~ı ve hnlk f • 
tini gören şlrlcetlerln tnrlfele · çln tenzUAtlr aylık karneler 
rinde mUmlcUn olan tenzilA.tı thrtas edileceği umulmakta -
:ynpmakln tanınmış olan Vekil dır. 
'.An r.ettnknynnın senelerden • Sivil zabitan hak'kmda 
beri aynı liman l<>lndAld vapur Bunlnrdan başka MUnakRlP 
ların bilet tnrif('.llertnde de VPkAletl al&kadulıı.ra ~l5nder
halk lehinde ucuzluk yapacağı dl~ dl~Pr bir tezkC'rede de si • 
tabft gl>rnlmektedlr. vll zabitanın bundan gonra il· 

Dlln vekl'ılcttc:ı Uman reisli- nftormaır zabitan gibi f:lr'krtf 
Jtlnl'! gt'lPn bir tl'.,kPrerle 1'!;ktl- Ho.yrtve vapurlnrın,.a t,.n.,llft.t. 
dar vo dlt'l't'r no~a7.f('} halkının tan f~tlfnde etmelerini bildir • 
senC'lC'rdcnherl ynnt1k1ar1 fa • ml~tfr. 
kat klmsevt' dlnletr>mC'~lklerl Bu husust& tarife 'koml!:ıvo
şlk yt>tforlnfn tetkiki hllı'!frll • nu knrar v•re,.ııı~ttr. Umnml • 
mkfodlr. Te.zl·errve, fstnnb •l vet ftfbarfle hllhnssn Rlr'cctl 
me'hmılarmm hnlJrm kentlileri- T{avrive ve Halle varnırlıırınnı 
De TT'ltlraeıın.tr ll?PrlnP. bizzat rfvtı.tlBrtnila ten'1.f1ftt VRT\J1nc>n· 

"Vektl.lete r-l\rı"P.rr1flcl"'rl tPmPn· ""T rn.,,,,.,,.'b-tı~ "'""'"m"'lrt""'"· 
1\11"'1' ftp t1ldl<1lr. P111flnr nrnınn· 
da 1tr,klldnr hnlknıın Rlk~v,,.tı 
<ttkknte d<'~Pr ~xrnımııc:tnr Yirmi yıl evvelki Vakıf 

11111 il Rnlk. klSnrf'""O Tit1h"'~E'! 1r ıu'lnr """"""'"' "'"'" 
bt'" kuru~ J!ibl ''<'117. hir tnrif P t l}UBAT ıno 

Ucuz ekmek 
tP..tblk eı1en ~lrkettn. sıınld 
trnmvıı.v ne "".,.,"TilT\ı1n ui"ra· 
llı~r "n"Tlfll't 1 ~lr!Mnr vr. rl • 
Vfl.l'l }Hıll'tntlAJ"I rrl""l'mnl( f~fPr 

gfbl lf"nrft fl., f~1!1""'l""l' Pl'!> .. TT\• 
'da rn~ ~lllr!'ll'l( ft .. nt]T h'r flr • 

l'l't tıulfpqf tıı.tbtk c~m,,.c:lnl11 

ön!lnc gccllmesi istenmekte • 
dlr. 

Şehrtmladeld fıkaral&ra ucus ftyat 
lle bir dna ekmek çıkanlmur lale 
encllmenince takarr1lr etmiştir. 

Bu ekmelin 70ade elllat dtı.z larma 
ve y1lzde elll81 de arpa unundan ttıa. 
ret olacak ve lı:DOBU akta buçuk ku • 
ruşa •tılacaktır. 

Sa'ı 
6 Subat 

Çarıam'>. ! 
7 Sn!-,at 1 

Zf ı htccc '1.7, .ıı l.tıhıcce 1 
l\ıı•ım 111 R:ıı•ım tı:,ı 

1918 numaralı kaçakçılığı men 
ve takip kanununun bazı macl. 
delerindc mühim değişiklikler 
yapılmıştır. Bilhassa gümrük 
memurlarına bi!dirmediği halde 
yolcuların üzerinde veya vanla. 
nnda taşıdıkları sandık. bavul 
ve saire içinde g izli olarak tu.. 
tulacak eşyalar için ağır ecza. 

Şehir tiyatrosunun 
venı binası 

Şi§hane karakolu 
yerinde yapılacak 

Haber ,.crildiğine göre Tepe. 
başında At.ri sinema binasının 
olduğu yerde ~pılmasına evvel. 
ce karar vel"'lmiş olan tiyatro 
binası ŞiıJhare karakolunda in. 
şa olunacaktır. 
Şehir mütehassısı Prost Te. 

.pebaşı bahçesi ile etrafındaki 
sahanın a~ık kalmasını tensip 
ettiğinden tiyatronun yeri değiş 
tirilmlştir. Asıl büyük tiyatro 
binası ise Taksimde yapılacak • 
tır. 

F elAketzedeler için 
Şehrimizdeki ecnebi 
artistlerin verdikleri 

müaamere 
Şehrimizde ça1ı~makta olan 

ecnebt artistlerin bir arava ge. 
lerek f eli.ket.zedelere yardım 
için Fransız tivatrosunda ver _ 
dikleri müsamere, Kızılaya yedi 
yllz elli lira temin etmiştir. 

Bu mUnasebetle Kızılay, mU. 
samereyi organi7.e eden artistik 
direktörU .Jorj Julianidfa'e bir 
takdir ve teşekkUr mektubu gön. 
dermi§tir. 

Gazi köprüsü 
Tahta parkeler eskidik

ten sonra asfalt 
döşenecek 

Gazi köprüsUnUn boztilan ta.h. 
ta parkelerlnln düzeltilmesi ya. 
kında bitirilecek, yedek olarak 
bulundurulan bir miktar narke.. 
!erden istifade edilecektir. . 

Tahta parkeler eskidikten 
sonra A vrupadan yeniden tahta 
parke getirilmivecek, Gazi köP
rüsUnün Ustilne de Karaköy köp 
rUsU gibi va mozayık parke ve. 
ya asfalt döşenecektir. 

Karacaahmet mezarlığı 
ıslah edilecek 

Belediye reis muavini Lfltfi 
Aksov dUn Kadıköy ve UskUdar 
semtlerinde teftişlerde bulun. 
muş. bu arada Karacaahmet me. 
zarlığmı da gözden ~eçirmiştir 
Mezarlığın duvar dibi, Nuhku. 
yusu, Tunusbağı clhetlerinin 
tarh ve tanzim olunmasına ka. 
rar verilmiş, mezarlıklar şubesi 
mlman mezarlı~ haritasını a. 
iarak çalışmaya başlamıştır. 

Karacaahmettekt aervilerden 
iki bin tanesi Uç sene evvelki 
fırtınada yıkılmı~ı. Bunların 
vcrinı:- yenJden servi dikilecek. 
tir. 

Tramvay hatlannın 
geçtiği yollar tamir 

edilecek 
Tramvay idaresi yakında 

tramvay hatıarmm geçtiJl yoL 
lann dUr.eltılmeslne başlava • 
caktır. tık olan Sirkeciden Şiş • 
hane yokuşuna kadar olan kJ -
smı mozavık parkt!r olarak yapı. 
lacaktır. Yalnız Sirkecide el • 
mendiğer ldaresinJn asfalt ola. 
rak inşa ettiği sahanın hizası.. 
na düşen yol asfalt olacaktır. 

Dlf!er tıırnftnn Bevk:o"P. hal
kı dn, !stanbttl mehuslnnnn 
mUracnatlarrnda Beykozdıı fa· 
kir halk ve köylUlerln bulun . 
du~u ve bıındnn başka civar 
klh·Jerdcn Istanbula iş için ln
mc11-e mecbur olnn binlerce 
k6vll1 mevcut oldu~unu blldl
re;ek tartfclı>rlnln indirilmesi· 
nı istemişlerdir. 

Bu arada Cnbuktnya kndu 
UC\17. bir tnrlfc tatbik edlldl3 1 
halde Bevkoza p:ıhalı tarif<' 
tatbik ,.dlld11'1 flE'rl sn rt\lml'k 
teı11r. Mnnnkale Veld\.letl hal
km bn dilekleri ne ~o'k al~ka
dar e1mue •e tş!n ehemmtvetıe 
~htstlal alik&4arlara bUcUr • 

Eminönü meydanı 
EminönU meydanrnm tanzi . 

mine devam olunuyor. Bu iş ma. 
\'ııkılfl'I \a-...ılı 1 111111 \"•ılı l · ı . ıtı kad • yıs sonuna ar bitırilmi§ ola. 
Güneşin caktır. Haziran ı. .. amdan itfba. ., 01 1 l'7 '1 08 1 14 """9 
doıwm ren meydana asfalt döklllmeye 
o~ıe 1% Z8 6 5'7 ız 28 6 IS6 başlanacaktır. 
lkıncU u ıs 9 cı t~ H 9 4% Aynı zamanda tramvay lda . 
AkflUD n ıı ıı oo n n ıı oo resi de hazirana kadar malze . 
Yat.. 19 Ol ı as ıı M ı ss' meyi hazırlayacak, mUteahhitte 
~ ı il u M ı !5 ıı 6S I birlikte meydanın yeni vaziye.. 

tine göre ray dl'Jeeyeeektir. 

larm tatbik edilme.t1i kararlaş.. 
mıştır. 

Bundan başka kaçakçılık ya. 
pan teşekülleri idare edenler 
hakkında ceza kanunu ile göre. 
cekleri cezalardan başka 2 sene. 
den az olmamak üzere sürgün 
cezaları da tatbik olunacaktır 
Bir yıldan fazla hapse mahkQm 

olanlarla, kaçakçılığı ticaret 
maksadile yapanlara da ilave o. 
larak sürgün cezaları verile. 
cektir. 
Kaçakçılık suçundan üçilncü 

defa mahkum olanlar hakkında 
da emniyeti umumiye nezareti 
zammedilecektir. 

Dünkü çaydan sonra 

Oniversite t alebelerl bazı 
dileklerde bulundular 

'üniversite rekWrü Cemil Bilse-
Un ber yıl iakillte talebelerine 
tertlb etmiş olduğu çaylara bu yıl 
da devam edilmektedir. llk çay 
Tıb fakllltesl talebelerine veril· 
mlştlr. Bugün de hukuk ve lktıaat 
talebelerine bir çay veri1ıni3Ur. 

Tıb failllteai talebealnln çayı 

ve rektörle talebelerin ha.sbıhaU 
çok alA.kalı olmuştur. 

Talebeler, mutredat programı • 
nm iyi oJmadıfmı Deriye .Urmlle
ler, muhtelif misaller g&termhJ· 

lerdir. Bundan bqka staj mlldde· 
tinin az olduğunu, talebenin l.sti
f adesi için tıb klltllphancai olma • 
dığı, talebe birliği ve bUrolarmın 
noksanlığını, lisan kurlanndan biç 
istifade temin edJlmedlğinf, Un! • 
veraitenln elemanlan arasmda da· 
ha fazla Türk elemanlann kulla· 
nılma.m, pro!eslSrlere kltab yazdı· 

nlmaaı, tercUme edllmlt olan e
aerlerin tercUmelerlnin çok bozuk 
olduğu m1s&lle.rie anlatılm~tır. 

Fakirler için açıla
cak hamamlar 

Her gün 40 kişi, y,aJcanacak 
Hanlarda ve beklr odaların. 

da yatan eşhaam temizlik mua. 
yeııesinden geçirilmesine devam 
edilmektedlr. Bunlardan f&kir 
ve Jrlrli olaıılarm belediye namı. 
na ham&mlarda yıkattmlmaaı 
karan tatbik olunmaktadır. Dlln 
Hocapqa hamamında 30 kJşl 
bedava yıkanmlfbr. 

Belediyenin Kaamıpqa ve 

Balatta açacağı hamamların hL 
zırlıklan da bitmek üzeredir. Bu 
hamamlarda her gUn 4-0 ki§i 
yıkanacaktır. 

Sıhhat mlldUrltığünden aldığı. 
mıs maHlınata Q'Öre son bir kaç 
gün ıarfmda yeni tifU.s vakası 
yoktur. Yalnıa bir tifo musabı 
görUltnllştür. 

Limanda dün sabah
ki kesif SiS 

DUn sabah limanda ve Ka. 
ra.deni7.de yine çok kesif bir sis 
olmuş, bu yüzden denizde sefer. 
ler tama.men durmuştur. Sis sa.. 
at beşte başlamıştır. Köprü açı. 
lamamı§, Adalar, Kadıköy ve 
Haydarpaşa.dan saat ona kadar 
Köprüye hiç bir vapur geleme. 
miştir. Memur ve halkla dolu o. 
larak Adalardan kalkan ilk va
purlar Moda ve Kadıköy açık. 
lanna kadar yavaş yolla gele. 
bilmişler, fakat limana ~remi. 
yerek buralarda demlrlemeğe 
mecbur kalmışlardır. Sis bilhas. 
sa Sarayburnu ile Kadıköy ara. 
sında çok kesif olmuştur. Bo. 
ğaz iskelelerinden ilk vapur da 
ancak saat 9.30 a doğru Köprü. 
ye ~elebilmiştir. 

Sis yilzünden dUn hareketleri 
ve avdetlerl evvelce tesbit edil. 
mlıt olan vapurlardan hi~ biri 
vaktinde gelip vaktinde hare. 
ket edememiştir. Sis yüzllnden 
köprUnUn acılamadımı gören 
liman reisliği köprUyU bu sabah 
saat üçte açmaya karar vermi§. 
tir. 
SiB~olma~ 

DUn sabahki sis yUzUnden IL 
manımızda bir de kaza olmuş, 
ikl motör çarpıemıftır. özmelek 
isminde birine ait olan Coşkun 
motörU sise rağmen Boilazdan 
limana doğru inerken Sah{>a.za. 
n açrklannda demirli bulunan 
İsmail Kaptan idaresindeki o. 
dun vilklU Ak~koca limanına 
bağlı 16 tonluk Kırlangıç motö. 
rüne çarpmıştır. Müsademe tid. 
detli oldu?hından Kırlangıç mo. 
töründekiler etraftan imdat Is. 
temişler; fakat sis yüzünden 
vardrma 2'idilememfştir. Tayfa. 
lar açılan varavı gil~lilkle kapa. 
ta.rak motöril batmaktan kur • 
tarmtŞla.rdıJ'. 'Mllademnye Be • 

bep olan Coşkun motörU kaç • 
mı§tır. Aranmaktadır. 

Dün geceki sis 
Akşam ü.ı.eıi İsta.nbulu yine 

kesif bir sis kapladı. Saat yedi. 
den itibaren Kadıköy, Haliç va. 
purlan i5lemez oldu. Sis gece 
yansından sonra da devam edi. 
yordu. Haliç yolcuları kısmen 
sandallarla ve otobUslerle yerle. 
rine e,ittilerse de Kadıköy ve A. 
dalar yolculan ~eç vakte kadar 
vapur iskelelerinde sisin açıl • 
masını beklediler. 

Bir knmn KadıklSy yolculan 
Şirketi Hayriye vaptırlarlle Us. 
ktidara ~eçerek oradan tram • 
vayla yerlerine ~tmi~lerdlr. Ge. 
ce on lkivi çeyrek v.eçe Şirketi 
Hayriye OskUdara bir ili.ve ee. 
fer vapmış, mütebaki Kadıköy 
yolculan da bununla gitmişler • 
dir. 
~ dışında da sis olduğun. 

dan bir iki vapur Boğua gire. 
mem!ştir. 

Kısa haberler: 
--------------·· --•Bu sabah Zeytlnburnunda denize 
dotru topçu alı§lan yapılacaktır. A. 
ttşlar ak§&m& kadar devam edece • 
ğlnden deniz vasıta.larmm açıktan 

geçmeleri bildirilmektedir-. 
• D1ln Amerikan bandıralı tkstdya 

\f&PUrlle 800 bin kilo madeni yağ ve 
ffo'anda bandıralı Ablnllya vapur!Ie 
de ı milyon 7"0 bin kilo petrol ge1 • 
mı,ur. 

• Değirmenci '" trnnc11ann mUra.. 
cut ve şlklvetıert tızerlne toprak 
mıthl!TJllerl onsı tııtanbulun ~Me 800 
ton ()1an buıtdav thth .. cmı 400 t"na 
'"Tkamnıı ve dlln"en tt*llren bu tekil. 
de t.nstata bql&DJIUltır. 

Adliye V ckaleti 1 
rayı yıkılmasına kart' 
razlan Vekiller ti 
derken hapishanen~ 
veyahut olduğu gİ~ 
di~mesine karar Vfl. _.. 
mıman Prostun pJllll'C .. 
mck, yahut bunu ~ 
geçmek cihetinin ~ bif' 
ması lhımgeldiğİP1 
olarak bildirmitti. Jıir 

Bu tarzda yapılafl • 
üzerine Vekiller ti~~ 
len karar sadece u.,,..-~ 
ne binası yıkılsın ~ 
olamaz; daha ziyade lılt 
nı:u tatbik yohrnda 
knran veriı:ni§ ol~1 

dir. Zira bu karar ı. 
nın tatbiki için ha • il 
lnlml\ıma mezuiyeti 
d:r. ~ 
Şu halde Proıtull • 

ed:foceğrne göre b 
sının yıkılması ipnİı 
meydanı:ıın bu cepb ill 
aavver yüksek terra' ;Jtl 
nn inşası zamllt'lır.• ~ 
adliye sarayını ya~ 
hapishanenin gcdsiodP': 
isıimlak eylemek ,~ 
idi? 

t şte biz bu vaziyeti 
hü1<iimetin karannı ;,, 
büyük bir hata yapıl 
ih!imal veriyoruz. ... ~ı. 

Ve bugünkü ihı:ı..-· 
killer Heyeti karıl:'1~ 
iından ziyade bu ka;1' 
ne m::mur olanlara ar~ 
vü::uclu:ıa bükmedi.r"-. 

Bu takdirde ıiındİ ~ 
Rivayete göre Ad~ 

ha.t~ planmda ,;. • 
ımı ıstıyormuı. • 
arkasm:laki binalar~ 
mit olsa bile Firu ,
ka daki caddenin orta' 
ve ahenksizlik vücuda 
diY.Qrmut

Şe'hir planı hüku~ 
edilmit olduiu içİll ~ 
dilit talebine Pro' ·~· 
cevap vereceği ıüpb~ltl 
la beraber Prost taOJP" 
duğu kat'UI edilince 
camiinin kt-ı.-§11ma -:--1.11 
kesin .~armara d~ 
ceği tarzda bir teJT-: 
f ikz:ini de tarr.amen ~tti" 
rurı olacağından bil ~ 
üst olur; iki taraf .,.,ti' 
laıma olamadığı sure~ 
ye sarayının ycr:i.ni ti · 

m:?selcıi nihayeti 'd•~ 
idari ihtilaf halinde ~ 
ıideccktir. Belki ~ 
zünden lıtanbul, bi~ 
ha acniye Mrayındafl 
lacaktır. ~~ 

Y ukanda izah etti~ 
Proıtı.ın Sultanabıoet 
vennek iıtodiii ıelôl 
tik bir imar ve i11t9 
bu davanın füliyat • 
meei için yalnız _ .... ..-~..-

~~-•ın~I . bin.akli ~-'i~ll 
ar.ı mı yon ra aaı-• 
etme!< kafi gelmez;,---~ 
hada vücuda getiril~ 
abideler, caddeler j~~ 
iıtcr. Bu milyonlar ...., ~ 
aa bile böyle bir i-' ..... .,.,.~ 
jcıinin tatbiki ~ 
ğildir. Yalnız bir adlit 
tophnmrt bet. alt •!~ 
bu ite b:ı,lamak giil ~ 
nun irin şimdi miiıtl ~ 
yaç ol:ın adliye sara>" ili 
nasip yor, eski Babı "' 
idi. Bu para ile hdd 1..-: 
imar ve ihya edilec~ .,, 
tan'.xıl adliyesi bü - -"'1-~ 
lcntıım&m kurtulıı~~ 

Galiba badiselerİt' ~ 
cesi yine en sonra .,;ıt 
cııktır. B:ş, alb yii:ı jJı 
imar ve inşa parası 
ve milyonlar iıteY~~ 
nm tatbikine girişı .,, 
den vazgeçilecektir ~ 
füür. 
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OclJ.. ---.---------
d 9Un ınkişafı için üzer in da 
tJruı k . aca içtimai bir daya 

~ct•j:rıı:ı :10.·Jt4 ı · I! ?f :JJ ı İngiliz generali 
ingiltereden 50 bin kiti 

için giyecek İstedi 

~OCUkları gece eğlence 
!9rlerine götürmemelidir ! 

Paris Almanyanın zayıf J,oıı<lrn, ;) (A.A.) - Zelzele 
feltı.kctzedcleriııe yapılacak 

ysırclım için teşekkUl eden ln -
ğlliz - Tilrk komitesi tarafın -
elan TUrklyC'yc gönderilen Slr 
\•ynrlhaın bug!in Londraya 
Çr!kti~i hir telgraftn fi0.000 fc
lA.kclzf'Cll' için ayakkahı. batta
niyr, f'h·i. p<'ll<'C'rC' camı Te çin
korn ihtiyaç olduğunu bildir -
mi~tir. 

Bir ayda 4 defa noktaları nerede? 
k~ rla örtüldü 

toc~~-: liASAN BEDRETTiN OLGEN 
il old oı:retın . 
~ Uğu gibienın, biricik \ 

•e ''"~ Çocukı ' anne ve ba. 
~--"<llı b arının b'l . 
"'ildi! • ilkıınıard ı. gı •. ah. 

ö·'rınc düs an ınkışafı 
~ıı &tctıtıcn .en vazifeleri 
~~ttiltlcri' b.a~ı kimse. 

ı...ıı,.-aillr hı«a"erllıek1 g~bı çocuğa 
~ tıda 

8 
.• e almaz. Ço. 

da iyi ?~lediğimiz ba. 
~ •• ~lışır. F kıtıyatlar kazan 
t _:'illlcs a at .. ğ • 
t~. ·1, Okul . •. 0 rctmenin 
: ""'<tllılldad ıçınde ve ted 
lılııa ır. li . . · 

ttcc YYcndir ~rıçtekı va. 
ı. 0 bu çaİ ışarıda biL 
"~td llıın da ''~ayı takip 
~ ır. ıstırahate ih. 
~ de 

de ıı~ıllı Çotukıarı 
illi""~•· llıtllı ctıtıck v n ~ece haya. 

t .. lek•t' . e lıse kontro 
·~· ' 1lllız · • ıı.tı. ıfedir ın zabıtasına 
<tttı . 
'~ ı:ecc h ~ eketiın· ayatı davası , 

htd,tın bilha tzde annelerin 
ıı c ssa 0 -n lllÜhi ~renmele. 

llıe lll bır mesele. 
'ele · 
td·Yı hen" 

~ 1klcrin· uz layikiyle 
İl( tecc e · ıı, llluhtelif ve. 

ok gence . 
t d~ . UJ Çağı yerlcrın~ 
çllttıkılk tahsi~a ~clmcmiş 
it. ların1 b çagında bu. 
lııtı, l:ece eraberlerinde 

ı ı tıyk Yarısına kadar 
'Ye ıısuz · 
td illkoı k ' sıgara du. 
. lıklarını 0~uları içinde 
Ct gormekle an. 

Ye git 
~ aa_~ di~:k, bir içkili 

tı bi lllck veyahut 
~k, ~u hususi toplantı. 

ttçir suretle neşeli 
L Cıı b l?\ek ş·· h • • ht ~ ı taj• h • up esız kı 
r ,:aı:ırkcnı akkıdır. Bu 

~f~~r\ikliy • Çocuğunu da 
: lıııtiitlıklare~ek ondan bir. 

ı -., ıı içr ıstemek hakkı. 
'·biç ~~ı:ıı~~ai ~erbiye, pe. 

ır 'Yel kaıdeleri kim. 
1liııı b 'Ye müsaade et-

~ b11 lıt\iıı u 
Cc y llıcı,l lerinde durdu. 
l<(~~leriıı~~; sık sık çalgılı 
o~ hYle .,. • kucaklarında. 
'lcri .enuı ~a ,ilk okul c;a. 
t~v~' i'eııj. avat hakkında. 
t ha Qrji'l oğ:cnmeye baş. 
), batar e bırlikte aiden 
-.ıt Ve "l h ' lltu 51 e olmuştur. 

Cı:>J .. Şah ede ett" . . . \ çOt .. •ilce . ıgımız 
t 21 UğuYla Yerınde; kuca

~ıı dcrı Oturan bir an. 
\ı ?tuğu sonra ağlamaya 
\ıı;ılı i de k~u susturmak i. 

,~~t~dı.ığ11 dar en aşağı on 
~~ hl birlj~asayı terkede. 
. 1 Ça r eı::1e; dışarıya çık. 
t babtındak· ce Yerinde de 
~tri a, Çı:ıc~ 5ocu ğuyla otu. 
· li,~de u gunun içki ma. 
t.. _ Iaııa Yurnasına .. 

~ j'"tliğu re gece Yarısı g;iz 
lı&r uyand • 

Oıııı ~ aştı 13: ırmak icin 
,~~tıYkudann nihayet da. 

L ... ~ ... ·-"l'lı(ı·a 'Ye ,.0 ~aldırdı. sal. 
•• '"• -ı cugu d .. .. k 
,ıh· r... gitr a suru • 

ı a ı. 
1 hı( l'lt)c ve b ba 

a,._dtıı tıısıha a lar, ço. 
~~ ?ı)ahrurnve terbiye ka. 

ilerden etmek hak. 
it ' • buluyorlar? 

~~~•at rrı ·· • 
tı '1li! Ufred 

ı il ()~11ribnda ~t progra. 
i ile haric· ulunan ço. 
~~Itri }>olda •nd;ki zaman. 
:~ti( tas:nd~etçıre:cklerini 
~r ekiıH- i esbıt etmiş. 
~~ a1t" g' bu durumu 
rliiitl•~ş i:kların okul 

t h~· başı anları nasıl 
tiıı ırı,hr ığı altında bir 

t.lltııt t tönd:k . b~tün okul 
'"t ~ .tet~·,_ rrnıştır. 
~ ır• 111; ed·1· 
~ ~111.... ı ınce g·· .. 1 .. ır· -•ı tnüh· oru ur 

ı-. ı•rı ı rn "'ey· 1:1i)tL tn tn"'h' ~ ın uy. 
ı t d •ıare u ım şey uy 
~~ıtı~tae cı:irasiyle: okuİ 

iL <cttıa 'Şma ve · 
Q., "iti Şekli v~zı. 

t 1'ac1 • çocugun 

Anne ve babalara çocuğun o -
kul dışındaki hayatını izah etme. 
li, bunların tatbik şekilleri anla. 
tılmalıdır. 
Çocuğa radyo dinletmek fayda. 

lıdır. Fakat. radyo dinletmekte 
ifrata kaçmak, faydadan ziyade 
zararları mucip olacağı akıldan 
çıkarılmamalıdır. 

Sinema. tiyatro gibi eğlencele. 
rin çocuğun fikri ve hissi inkişa. 
fı bakımın:lan büyük hisseleri 
vardır. Sinemaya gidilecek za. 
manlarla. çocuğa gösterilecek 
film ve piyeslerin iyi seçilmeleri, 
talebe velilerine düşen bir vazife. 
dir. Evvela, bunları gözden ge. 
çırmek, mevzuunu kavramak, ço. 
cuğun görüp göremiyeceğini tes. 
bit etmek, icabeder. Ayrıca sine. 
ma ve ti}•atronun ne şekilde gö. 
rüleceğini çocuğa seviyesiyle mü. 
tenasip bir şekilde anlatmayı u. 
nutmamalıdır. 

Müzik ihtiyacı yalnız radyodan 
değil. muhtelif konserlerden de 
temin edilmelidir. 

Oyun oynamak, spor yapmak, 
ilk okul çağır.claki çocukların en 
fazla sevdikleri şeydir. 

Yukarıda sayılan türlü vasıta
lardan istifade şekilleri etrafında 
muhakkak surette, çocuk terbi. 
yesinin memleketimizde tam ma. 
nasiyle yerleşmesi için, anne ve 
babaların tenvir eriilmcsi lazım. 
dır. Bu işi temin için de O"kulla. 
rın tertip edecekleri; toplantılar. 
la, halkevi konferanslariyle ve 
radyo denilen umumi neşir vası
tasiyle mümkündür. 

Radyo haftada bir gün, yarım 
saat olarak kısa bir zaman için 
ayırmış oHuğu çocuk saatini faz. 
lala§tırmahdır. Radyo çocuk neş. 
riyatını, radyo idaresi, Maarif 
Vekilliği ile temas ederek çocuk. 
larm faydalanacakları şekilde bir 
program tahtında yapmalıdır. 
Her masal veya hitabenin çocuk 
karakteri ve terbiyesi üzerinde 
mühim bir rol oynıyacağı hatır. 
dan çıkarılmamalıdır. 

Bütün bunlardan sonra çocuk. 
ların 24 saatlik zamanları tanzim 
edilmeli, sıhhi kaidelere riayet c. 
dilmeli, çocukların terbiyesi üze. 
rin:le reaksiyonlar vücuda getL 
recek eğlence yerlerine götürül. 
mesi işi önlenmelidir. Bu önle. 
me vazifesini de polis teşkilatı 
deruhte etmelidir. 

Bu gibi velileri ikaz etmek, ce. 
zalandırmak memlekete iyi iti. 
yatları almış, s1 ğlam bir terbiye • 
ye sahip ol-nuş çocuklar yeti~ti
rilmesi bakımından üzerinde du
rulması Iazımgelen içtimai bir 
davadır. 

Yeni zelzeleler 
Hiç bir yerde hasar 

olmadı 
İstanbul, 5 (A.A.) - Kan -

dilli rasathanesinden: 
Bu gece saat 20 yi 17 da -

kika., 33 saniye geçe merkez 
Ustu lRtanbuldan 4 00 kilomet
re mesafede tahmin edilen 
kuyvetli bir zelzelf! kaydedil -
mlşlir. 12 dakika sonra da ay
nı merkezdı-n birinciye yakın 
lkinC'l bir sarsıntı daha gel -
miştir. 

Ş Karahisar, :> (A . .A.) - Cu
martesi ~ecC'si snat 21,35 de 
Ş. Karahisardıı hafi! bir sar -
sıntı olmuştur. 

G('~l('ŞHAXEUE 

Giimiişhane, :; (A.A.) - Cu· 
martesl akşamı iki hafit ,.c 
dUn f:nhah da sııat 7. 50 dt- or
ta şiddetli \'C' ıımudt bir ıelzc
lı> olm11ı:t11r. Hasar yoktur. 

txı;;nor.unA 

Gec;C'n hir ay zarfın d a l'aris 
şehri dört kere karlar İIP ör · ı 
tlilmilş ,.<' bunun neticesi ılc 
yollnr ça mura bulanmış .. 

Bu haberin bizim içiıı hiç 
bir hn~usiyctl yok. çllnkU hi -
zim yollarımız Ye bilhassa <Al
lah )'olunuzu dlişlirın esln) B . 
miııönU Ralıkpazarı hr.ınen 
her zaman c;amur içindedir. 

Ilabf'rin bir de c>ntC'rC'ırnn 
kısmı Yar: Paris l>eh:-<1iy<'sı 
yolları yıkatmak \'O t<'mizlct · 
mC'k lr>lıı tıımınn iki huçıık mil 
yon rran1;: (bizim lH\1"1111117.la 
yli7. hin lir:ı) mnsrııf ynnınrn. 

1ste h•ı g-•n-rf'tf' lınn·r!t nıli . 
\'orıı:ı: ... ~f' cliycllm darısı hl -
·1.iın ı ~t .. nııııl ı"ı lı;ışına. 

inoiltere havalarını 
nasıl muhafaza 

eoiyor 1 
İnı;iltercde askeri esrar ad· 

dedllebllecck teferruata giriş. 
mcden İngiliz hava<·ılığının lıii 
ylik Brilanya ctrnfında yaptı
ğı mildafaa ve emniyet tertiba
tını gösteren bir film çe\Til -
mlştir. Bu filmcln gürlllıliiğlinc 
nazaran sahil rntlcla faa Jlosta -
!arının dllşman tnyyaro hliru -
munu anlayınca n. C. A nm u· 
mum kararg-:\hını telsiz tele -
fonla haberdar f'tmckteclirler. 

Burada bir tc>k oclndn istih -
lıaratı alnn müdafaa emirerini 
Ynren bUtlln ı;:efler lıirllkte bu
lunmaktadır. Bunlardan lıtrin· 
<'ileri bllyUk bir İngiliz harita • 
sını gösteren muazzam hir ma
sanın etrafma dlzllmlşlercllr. 
Kıılaklnrındıı nhlzel<'rle tnras
ı::ut rnııhıılllndPTJ !!elen fstihlın· 
rntı clinlrrlcr. l\nlf'rincll'kt kii
cllk ]pyl,aJara hl\rıım eden ta~·
nırr>]l'rin ndetlcıri ile ıır.uş irti
r .. ı-ı rın ı k :ı.ycleclerler. Sonra o· 
rıı..ntTl flört tarafında oturan 
mllrlafan Amirlerini"! alınan hu 
nınlfımatr heml'n hlldirirler. 
\fesPlfı onlara 5000 metre yHk
SPkllkte uçan beş bombardı -
man tayyareı::inin !ngflterPnin 
ı:ıu muayyE>n noktasında bulıın
uuihınu ı::ö:d<'rlcr. Onlnrın u -
çuşları dakikası dakikasınn 
g6ıcUler tarafından takip erli! 
mektPclir. nn takirı her an mer 
keze hllclirilmekt<'dir. Bu mn
lümatr alan mUdııtııa fımlrleri 
hemen yine telsiz tı>lefon vası
tsıslle tayrnr~ knrnrgfthlnrınıı 
emirler \'erir. nıısmnn tayya
relerini lrnrı::1lamağ'a avrt tay· 
yarerileri çıkarılır. 

Bu ~uretlı> hahPr almak. ml\ 
clafaa için ~·arıılaeak tar7.ı ha . 
rPkl'ti fpc:ohit ~dirı mllclafaa edf. 
rl han knn·etlPri ttıf'rkP7.1Pri. 
nt hrırPkrte l"l'firmrk i<'in hlr 
kııç ı1akilrn kıHi ı:c>lnıc>ktNlir . 

Grasi Fild ve Jil 
Esmond boşandı 

lng-ilterenin en me~hur sine. 
ma ve tiyatro vıldızı Grasi Fild 
koc:ı srndan ayrılmıştır. 

Yıldızın sabık kocası cmpre. 
sarvolardan Arı;i Pit idi. 

A vnı ~ünde aynı muhakeme 
aktris Jil Esmond ile gerek 
sahnede gerekse tiyatroda ta. 
nınmış bir artist . olan Lorens 
Olivicr'nin boşanmalarına ka. 
rar vermigtir. 

Bu suretle Londra muhakc _ 
mesi. avnı ~ünde ln~ilterenin 
en meşhur iki yıldızı hakkında 
bo!;anma kararı Yermiş oluyor. 

ltalya - ingiltere 
arasında 

ı~."ctr~"tlıof masal dinlemek 
\.ı"traf til>atr~n-da~ ., istifade, 
!~ ia~~İ'lın ~etnUzıı, resim 
tı. "c ilde oyun vasıta. 
ı~t. b tcbiı/olları üzerinde 
~. to.,.. • 
' ~ -.,lir] 
t ~tttrn er okul idarele 
fi ~ldııt enlerin tatbikin; 

trııttlcrJ=~ broşürün i _ 
~ıı~ tı iıten·ı ve çalışma 
t ·~~·ez. 0 ı en neticeler 
"c 1t ok halde bunla. 
qt:ildy0 ~l idareleri, hal. 

tn<'holu,:; (.A.A.) - Dlin gf'. 
ce tneboludıı. 21.20 de iki sa · 
niye suren. cll~h~ri de 21.30 da 
üç saniye suren ~iddetli iki 
Mlzele olmuştur. Hasar yok -
tur. 

J,ondra, :> (.\.,\.) - :-;iyuz Kro
nikil gazetesinin diplomasi muhnr
riri, Londradaki llalyan sefareti 
nezdine hususi bir ntaşe tayin e
dilmiş olduğunu haber vermC'kte
dir. Bu ataşenin vazifesi, harp es
nasında iki mrmlekf't arasındaki 

ticarete miltcallik olan bülün me
seleler hakkında iktısadi harb ne. 

zaretiylc temasta bulunmaktır. 

tekra ~SıtasiyJe anne 
r anması icabe. 

KASTA~IOSUl>A 

Kastamonu, lS (J\.A.) - Dlin 
gece Kastamonuda 20,20 de 
ve 20,32 de orta şiddette Ye 
br.şer sanly~ d<'Yam <'dC'n iki 
yer sarsıntısı hissedilmiştir . 
Hasar yoktur. 

Muharrir, bu tayini İtalyan ve 
İngiliz hükumetleri arasında hüs
nüniyctin artmakta olduğunun bir 
nişanesi addetmPktedir. '"' 

Almanya dış oiyasals rtla!ti ik !Sadi 
harnı 

Beş aydanberi ithalatı yüzde elli beş, ihracatı 
yüzde kırk nisbetinde düştü 

Tclı:raf krza ilAç ihtiyacının 
acil olduıhınu hildirmektc>dir. 

.\nknl'a, :; (A.A.) - ZelzE-le 
'"lflJcrtzNl<>lerlno yardım i~in 
lnı:iltcrede teşekklll eden 
Tl\rk - tn~iliz yardım heyt!U -
nin mllmesslli c>mE-kli ~enc>ral 
C'dC'ccls Erıineandan ayrılır -
krn intıbalarım soranlara hll· 
kiıml\t tarafınrlan alınan tf'd -
hirl<'r çok isabetli ''<" yl'lrlnde
ıllr. r1eml!; ve hunlnrdan hay -
rnnlıkla hahsl'tmiştir. 

Muhasamat başlıyalı beş ayı 
geçtiği halde müttefiklerin garp 
cephesinde kat'i bir harekette bu
lunmamaları. hatta Polonyanır. 
işgaline karşı bir dereceye katlar 
seyirci kalmaları birçok kimscle. I 
rin hayretini mucip olmuştur. 

Harbi kazanmak için muhak. 
kak süngü süngüye dövüşmek 
liizım değildir. Müttefikler Al. 
manyaya en müessir sil~hla, iktı. 
sadi abluka ile mukabele etmek. 
tedirler. 

Bir memleketin iktısadi hayatı 
sarsıldıktan, ticareti bozulduktan 
ve mali kudreti sıfıra indikten 
sonra artık o memleketin harp c. 
demiyece~i. kendi kendine mağ. 
lfip olacağı muhakkaktır. 

Bugün harp sahası Majino ve. 
yahut Zigfrid hatları de ğildir. 
Hakiki harp sahası dünya piyasa
larıdır. Almanya ticaretinden men 
ve kabuğu içine sıkışmağa mec. 
bur edilmektedir. Müttefiklerin 
ablukalarındaki gaye budur. İtti. 
fak devletleri bu sistemde muvaf. 
fak oldukları takdirde Almanya. 
nın mağlfıbiyeti muhakkaktır. iş. 
te bunun için büyük askeri taar. 
ruzlar göze çarpmıyor. Müttefik. 
ler halen vaziyete hakim bulunu. 
yor. Almanlann gayretleri ise ik. 
tısadi ablukayı kırmaktır. 

Bunun için >de iki yol vardir: 
Biri müttefikleri mağlup etmek .. 
Diğeri, muharip olmıyan devlet. 
ler vasıtasiylc iktısadi zorlukları 
halletmek. 

Birinci şıkta muvaffak olamı. 
yacağını kestirdiği için Almanya, 
kat'i bir taarruz yapamıyor; ikin
ci şekle başvurarak Romanyayı 
tazyik ediyor. İsveç in zengin de. 
mir ma denlerine malik olmak i. 
çin plinlar çeviriyor. 

Esasen Almanya iktısadi ha. 
kımdan büyük bir kudret arzct. 
mezdi. Beş aylık harp Almanya. 
yı bir kat daha sarsmış. zaafını 
bir kat daha arttırmıştır. 

Abluka en büyük tesirini AL 
manyanın dış ticareti üzerinde 
göstermiştir. Almanyamn deniz 
aşırı ticareti beş aydan-beri kesil
miştir. 

Almanlar ıcla bunu itiraf etmek. 
te ve iktısadi mecmualarında mu. 
kayeseli olarak verdikleri tablo. 
!arda Almanyanın bilhassa Ja. 
ponya ve Arjantin ile yaptığı ti. 
caretin ehemmiyetli surette düş. 
mü~ olduğunu tebarüz ettirmek. 
tedirler. 

Filhakika Almanyanın Arjan. 
tinden ithal etmekte olduğu mal
ların tutarı temmuz 1939 ayı zar. 
fmda on üç milyon pözos iken , 
teşrinievvel 1939 ayında dört mil. 
yona düşmüştür. Nitekim Al. 
manyanın Arjantine yaptığı ih. 
racat aynı aylarda on bir milyon 
pözasdan iki milyona inmiştir. 

Ablukanın Tesiri 
Abluka Alman iktısadi hayatı 

üzerintle müessir olan neticeler 
vermiştir. Japonya ile Almanya 
arasındaki ticaret de sekteye uğ
ramıştır. 1939 temmuzunda AL 
manya Japonyadan 18 milyon 
yens (Japon parası) kıymetinde 
mal alırken, teşrinievvel 1939 da 
bu miktar 9 milyona düşmüştür. 
Almanyanın Japonyaya ihracatı 
da iki milyon yensden yedi bin 
yense kadar inmiştri. 

Bu mukayeseli rakamlardan da 
çok gi.izel anlaşıldığı gibi, beş 
aylık kısa bir harp devresi zar. 
fında Almanyanın ıdeniz aşırı 
memleketlerle ticareti müthiş bir 
şekilde düşmüştür. 
Almanyanın ticaretiyle yakın. 

dan atakarlar olan kimseler bu va. 
ziycti takdir etmekte ve endişele. 
rini gizlememektedir. Almanya. 
nın en mühim nakliyat şirketle
rinden birinin direktörü olan E. 
mil Ilelferih Almanyanın d'!niz 
aşırı memleketlerle yaptığı tica. 
ret kesildiği takdirde bunun cok 
feci neticeler doğuracağını ve Al. 
manyanın iktısadi havatının cok 
müşkül şerait içinı:lc ~ski vaziye. 
tine avdet edebileceğini bir Al
man mecmuasında neşrettiği ma. 
kalede acıkca anlatmıştır. 

İngiliz - Fı·an~ız Devriye Gemileri 
Almanya ticaret filosuna çek 

büyük bir ehemmiyet vermiş ve 
bu uğurda büyük bir sermaye ya. 
tırmış idi. Halbuki hugün Alman 
gemileri diinyanın dört bir tara. 
fındaki bitaraf limanlara sığınmı~ 
hareketsiz bir vaziyette beklemek 
tedirler. Nitekim Alman mal. 
iarı da bıı limanlarda bulunmak
tadır. Alman ticaret ıı:emilcrinin 
hareketleri imkanı yoktur. M üt. 
tefiklcrin müessir ablukaları. bü
tün denizlere hakim olan inı:iliz 
_ Fransız devriye gemil::ri Al. 
manyaya gelen malları ve gemi. 
lcri zaptetmektedir. 

Alman limanlarında ise ihracat 
malları yığılı durmaktadır. M üt. 
tefikler denizlere hakim oldukla. 
rı için Al"?~" ticaret gemilerinin 1 
Baltık denızındcn çıkmalarına im. 
kan yoktur. 

Almanyanın deniz aşırı ticare. 
ti durduğu halde Almanlar hala 
bircok masrafları. rıhtım ve ant. 
rep~ iicretlerini vermektedirler. 

Almanya birçok ham madde. 
lerrlcn mahrumdur. Bunun icin 
iktisadi müvazenesini ancak dış 
ticaretiyle temin etmekte idi. AL 
manya en mühim noksanlarını şu 
memleketlerden temin ediyordu: 

Petrol: Birleşik Amerika dev. 
!etleri, Holanda Hindistanı. Ro. 
manya, Meksika ve Sovyet Rus. 
ya .. 

Kauçuk: Malezya. Holan-da 
Hindistanı ve Berezilya .. 

Bakır ve bakırlı madenler: Bir
leşik Amerika ıdevletleri, Belçika 
Konfosu, Yugoslavya, İngiltere, 
Norveç ve İspanya .. 

Krom: Türkiye ve Cenubi Af. 
rika .. 

Nikel: Kanada .. 
Kurşun: Meksika ve Yugos. 

lav ya .. 
Cinko: Holanda Hindistam. 
Demir: İsveç. Fransa ve is. 

panva .. 
Manganez : Cenubi Afrika, İn. 

giliz Hindistanı ve Rusya .. 
Yün: Avustralya, Cenubi Af. 

rika ve Frnsa .. 

Pamuk: Birleşik Amerika dev. 
letleri, Berezilya. Mısır, Hindis
tan ve Peru .. 

Almanyava ham madde ihraç 
eden memleketlerin bir çokları 
abluka hudutları dısındadır. Al. 
manvanın bu deniz ·asırı memle. 
ketlerle ticareti tama~en kesil. 

lstanbulun teberruu 
milyonu geçti 

Son iki ı;lin zarfındıı Erzin • 
rnn f<'H\krtzedelf'ri için şehri -
mizdckl Kızılay veznelerine 
8.51 G lirıı tı:>slim !'dilmiştir. Bu 
ımrC'tlC' lstanbuldaki teberru -
lar rckfınu 1 .000.061 liraya 

Macaristandald 
müs]ümanların reisi 

vefat etti 
Bııcl:ıpr':'h', !) (.A.A.) - ~fa -

cnrislandnki miisllimnıı cema
ati r e isi Illlscyin Hilmi 5:! ya
ımııla olıluğ11 halete rltin Peşte. 
de i\lmll ı:: ll\r. 

A\·11sl11rya • Macariı::tnn im -
pnratorltığu zamanında dıı 
mlislllman ('('mnnti reiı::i hulu -
nan 11UsC'yin Hilmi. Gtilbaha 
t UrhP~inin dC' lıc>kçisiydi. 
hnllı1' olmuştur. 

miştir. Harp idaresi için şart olan 
bu ma~delerden maada, abluka 
Almanyanın gıdalanmasını temin 
edecek birçok maddelerin de Al. 
manyaya ithaline mani olmuştur. 

Almanyanın deniz aşırı mem. 
leketlerden ithal ettiği mallar u. 
mum ithalatının yiizde kırk dör. 
dünü tt'şkil eder. Şunu da Hıive 
edelim ki Almanya ihracatın,n 

yüzde otuzunu deniz yoluyla 
yapmakta F:H. 

Bu rakamlara müttefiklerin Al. 
manya ile eski ticretlerinin nis. 
beti de ilave olununca Almanya. 
mn, beş aydanberi ithalatının yüz 
de elli beş ve ihracatmnı da yüz. 
de kırk beş nisbetinde düşrnü~ 
olduğu görülür. 

Bu rakamlara göre müttefikle. 
rin ablukası Almanyanın ticare. 
tini yarı yarıya düşürmüş demek. 
tir. 

Şu vaziyete göre Almanya dış 
piyasalarda iktısadi harbi daha 
şimdiden yarı yarıya kaybetmiş. 
tir. M. A. 

Görüp düşündükçe 
-

Günlerin sırrı! 
Gazetenin hir kö~eıine ili~miş kücük bir haber okudum Bir 

k~ç ıatırlık minimin~. b;L. haber. Fakat -bunu birkaç ay evvelk
0

i zih: 
nıyetle okunanız, dunyanın en •a .. ılacak b"r h. d" · k d 

ıd _ . ~ ,. ı a ııesı arııam a 
ki\ ıgınızı hı,sedersiniz "lh.i Türk nefer" · ·· .. d ) )3 • ı 111 yuzun en yan ıı 
lıkla ulgar toprağım\ girmişler. Bulgarlar, bu iki Türk askerini 
nezaketle kaı-şılayarak, hava açılınca silahlariyle birlikte hudut ka 
rRkollarımıza goti=ı:müşlcr.'' -

Hadise, işte bu. Eğer hafızanızı yoklarsanız, yakm geçmite ait 
neler bulfllc\zsınız ... Neler!. .. 

Daha .dün, ~yle hir yanılışı, ka7aya, tesadüfe, ıise, yol §aşma. 
Y!' fa.lan kımw verır? .. Kim böyle !-Jir hükmün yüksek şuuru içinde 
şımdı okudu:;umuz tarzda hareket ederdi? 

Daha dün böyle bir hadise, kanlı bir perde ile örtülür bir hu 
d~t d•va,ı, b',. ırnır kayna~ması halini alırdı. Bugün iki' taraf d~ 
dunyaya bamba~ka gözlüklerin arkasından bakıyor. ' 

Balkan antantı. Balkanlıları, bir tek kucakta doıt kardeı hali. 
ne koydu. 

Bul~adar, buna fiilen dahil değilseler bile, ruhan, kendilerini 
b~ ku_cagın do,t sı~~kh~ı i<:in~e duyuyorl:u. Tekemmül etmenüt 
ıııy~ı.ı. şa~tla.r, henuz bıtmemış konu§malar, bu beraberliği azıcık 
r.~cıktırmı.ş o!~I\ daı davanın İç tarafı kendi kendini tasfiye edecek 
b•r: yol_a gıı:mı~ bulunuyor. Son hudut hadisesinde bu iç anlaşmım. 
nın, ala.meh, delili, hatta müjdesi var. 

Zaten Romanya Hariciye Nazırı, nutkunda Bulgarlann BalkRn 
antant_ma .~irmelerine hiç bir engel ~önnediğini, müUtkere yoluyla 
hal1edılcmı~·ecek hiç bir 7orluğun bulunmadığını açıkça söyledi. 

Uzak ufuklardan beliren hakiki tehlikeler, kimlerden koru:ıul. 
ması lazımgeldiı>ini de h<'rkc~e öfrctmiş olsa gerek. ''Balkan an. 
ta~h'' ı! b~gün b:t· komşuluk kl\nunu haltndr.dir. FRkat en küçiik 
bır \'esıle ıl~ bu antant, bir blok hey'ctine bürünerek, Balkanları 
granit hinrlaı-la ku!l:ttabilir 

~ . ' 
Kendi idrak ve irademiz bir yandan, dış diyarlardan yerleri 

Bugün Almanyamn deniz aşırı 
memlcketl-:rle yapmakta olduğu 
ticaret 19 l 4 - 1918 senesindekin. 
den c;ok da 'l ı vahim vaziyettedir. , 

ıarsıu·ak yu\'arlanan akın t;iğlr.ri, bir yandan bu yalçın hisan ir, 
geç kurar.aktır. Eugiin, Bulgar hududundaki bıuit ve küçük hidi. 
-.e, zamanın ne derin bir Kır kumkumuı olduğunu gösterdi. 

Yarın, bir ba~ka vaka ile ıiyasi anlayışımızda da böyle uğurlu 
lıir deifüiklik beklemek hiç de yanlı§ sayılamaz. 

HAKKI SOHA GEZGiN 
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Atarit tepeciği ve 
ifade ettiği mana 
Tabıat ve hususıyetleri en in.. 

c teferruatına kadar tebarüz 
cttırebılirler. Bu da müsbet U. 
taıit i areti altında doğmuş o. 
anların çok ince bir zekaya mn. 
ık olduklarını göstcrır. 

Zekanın canlılığını, süratini 
ıcap ettiren meselelerde bu gi. 
bı k mselcr biıttin rakiplerini 
golgede bırakırlar. Ancak bu. 
nun ıçın me\Zubahis mesele ile 
pek yakından alakadar bulun. 
maları arttır. 

Bu yaradılı a malık kimseler 
ıımumıyctlC' gayet mükcmmcl 
dıplomat ve hatiptirler, ancak 
bunların muhatapları müzake. 
rcnın sonunda bile bir tek adım 
ıleriye gitmek imkanına. vara. 
mazlar, çünkü bu hatipler, mu. 
hataolarmı oyalamak; fakat hiç 
hır y soylcmemek kabiliyeti • 
ne malıktırler. 

Bunlar tahayyül olunabilecek 
en mükemmel adamlardır. An. 
cak u da muhakkaktır ki bu • 
g-un mukemmel sıfatını verdi • 
gım z bu kımseleri ertesi gün 
aynı 'azıyette bulamayız. 

Bu gibi kimseler fevkalade 
hukuk ına tırlar .. Bilhassa an . 
!attıkları hikayelerde adaleti 
büyük bır kuvvetle müdafaa e. 
derler. Ancak aynı hikayeyi bir 
hafta zarfında muhtelif şekil _ 
1 rdc anlatabilirler. Şu kadar 
kı bu hikayelerin hiç biri yalan 
değildir. Fakat anlatan kimse 
o hafta içinde muhtelif tesirler 
altında kalmıştır. Bu gibi kim • 
elerde ıkna etmek kabiliyeti 

kuvvetli olduğu için karşıların. 
daki kimseleri her sözlerine i. 
r.andrnrlar. 

Stlratiintikal ve süratli mu _ 
akemeyi icap ettiren her türlü 

fıkri faaliyeti diğer bütün işle. 
re tercih ederler.. Fevkalade 
' dretli aktörler, iyi hikimler, 
hat pler, dıplomatlar mübadele 

ış adamları hep bu ip.ret al. 
tında doğmuş olan kimselerden 
rıkar. 

7.eki parlaklığı ile halledile • 
ek işlerde muvaffakıyet ku.an. 

malan muhakkaktır .. Ancak en 
uyuk hataları da sebatsız olma. 
n, tuttukları ışi sonuna kadar 
turmek azmine malık bulun • 
ayışlarıdır. 

(Daha var) 

Yeni Neşriyat: 

ı\rnnıak lzmlrd n rcdilen bu 
ı cmuıuı n 9 uncu sayıaı da çıkmıı

hr. Cllzell, iyiyi, terakkiyi aramak
tııte mecmuanın lan. MUtalıtaamı 
tavsfy ederiz. . "' . 
Elmadalmdıuı l\lemlı, Bay Hilmi 
M lek E\T not un güz l bır hıklyeaf. 

.Ankara H t ı UtUphanesi bas • 
ırnuıtır. Hikiyenin franaızcaya ter
Umeal de blrJlktedlr, bu 1Ubarla bu. 
Uçtık eser yabancılara yeni TUrk c. 

Jeblyatmdan örn k verilmek istendi • 
ğl zaman aramak kUlletinden kurta
racafı gibi franaızcaamı metin üze • 
rinde ilerletmek tat ycnJcre de aynca 
vardım ed r Bedeli 35 kunı§. 

••• 

!139 20 o 
İstanbul CçüncU İcra l\lemurluj'un. 

dan: 
B r aca ın t m1ıı1 çln haciz ed!. 

p paraya ç vrllmeslne karar verilen 
eıyuı Beyo lu NI utaşı GUzel • 

bahçe aokak &!bat apartmanı önünde 
l 2 940 tarihine mUaadit alı g11. 

ü a at 16 da açık artırma ırureuıe 

tılacaktır. İf bu günde ihale bedeU 
ymeU muhammcnenln yUzde yet • 

rrıJt beşini bulmazsa artırma 15-2-
940 tarihine mllAdlf pe~be a11DU 

1Dr mahal ve saatte lldncf artırma 
8Unt8e •tdaeatr n n olunur (3J32e 

w~- - -~ ~ . Büyük Zabıta 
• c.: ... - • 

Adaoa'da pamuk satış 
koope .. atifi kuruluyor 

Sinek 
Roland kalbinin seaini dinle • 

di ve koşarak merd 7.encinin 
boynuna atıldı, iki şişman yan.:ı
ğma candan iki buse kondurdu. 

Fakir köylüye 
Adana. (Hıamsı) - Adana ve 

civarı pamuklarının müsait 
şartlarla dış piyasalara ihracı. 
nı temin maksadile Adanada bir 
"Tarım Satış kooperatifi,, ku. 
rulmasına Ticaret Vekaletince 
karar verilmiştir. 

Veki.letçe teşkiline lüzum gö. 
riilen bu kooperatif bizi hakika. 
ten sevindirmiştir. Zira, küçük 
müstahsili kurtaracak yegane 
varlık bu kooperatif olacaktır. 
Doğrudan doğruya devletin hi. 
maye ede<..-eği "Tarım satış koo. 
peratifı,. 2~4 sayılı kanun mu. 
cibince kurulacak ve küçük müs 
tah.&ilin. fakir köyliinün elinden 
tutarak ona istihsal kredisi de 
temin edecektir. 

Bu kooperatifin büyük mak. 
satları vardır. Bugün Ege mm. 
takası incir. üzüm \'CSair müs • 
tahsilleriyle Jğdırdaki pamuk 
müstahsilleri ve Karadeniz fın . 
dıkçıları bu kooperatifler saye. 
sinde bu refahı kazanabilmiş. 
!erdir. Devletin himayesinde te. 
şckkül eden Adana çiftçisinin 
belini doğrultacak olan satış ko. 
operatifi Adanada evvelce tica. 
ret kanunıına göre te.şekkül ve 
iflas eden kooperatife hiç bir 
zaman bcnzemiyecek. "Çeteci. 
ler,, in bi aman dilsmanı, köylü. 
nün hamisi, desteği olacaktır. 

Bu gi.izel ve hayırlı teşekkü. 
!ün kuruluşu işlerine bakmak ü. 
zer('. Ticaret Vekaleti, teşkilat 
landırma umum müdürlüğü kon. 
trolörlerinden Bay Şakir Büker. 1 
man'ı memur etmiş ve mebusla. 
nmızdan hemşerimiz Bay Da. 
rnar Arıkoğlunu da kooperatifi 
kurmak üzere Adanaya gönderil. 
miştir. 
Tarım satış kooperatifi. aynı 

zamanda. halen faaliyette bulu. 
nan pamuk ihracatçılar birliği. 
ne ortak olacaktır. 

Adanada Türkkuşu 
faaliyeti 

Adana, (H~) - TUrkk u.. 
&u idare hcycli her çarşamba 
günü muntazaman toplanarak 
hazırlıklarını ve g1inlük işler.ini 
yapmaktadırlar. İdare heyeti 
bir ders programı hazırhyarak 
şimdılik cumartesi ve pazar 
günleri saat 14 ten 16.30 a ka
dar planör antrenmanları ve u. 
çuş yapılmasına karar verilmiş. 
tir. Planörler Ankaradan tama. 
men gelmiş olduğundan ha va 
meydanında kurulmaktadır. 
Dersler bu hafta içinde başlıya. 
cak Ankaradan gönderilen öğ. 
retmene Adananın yetiştirdiği 
Adanalı gençlerden on delikan. 
lı muavinlik edecektir. 

Genelerin hararetli müracaat. 
larma nazaran talebe adedinin 
100 ü geçeceği tahmin edilmek. 
tedir. 

Tilrkkuşu binasındaki nok. 
sanlar peyderpey tamamlan . 
tnaktadır. Tayyare modelciliği . 
ne ait malzemeler de tamamen 
gelmiştir. Dersler biraz teka _ 
mUl ettikten sonra tayyare mo. 
delcilik kursu da açılacaktır. 

General Toydemir 
Erbaa'da 

istihsal kredisi temin edilecek 
Facia sahalarını dolaşan ge. 

neral Toydemir facia yerind,! 
Erbaalılara: 

- Ben size Reisicumhurumuz 
Milli Şefin sellim ve muhabbetle 
rini ~etirdim. ~1illi Şcfımiz Er. 
baanın uğradıı~ı bu büyiik acı 
karşsıında <;ok büyük ıztırap . 
duyduklarını ve bizzat bu facia 
sahalarını görmekliğimi emir 
buyurdular. Büyük geçmiş ol. 
sun Erbaalılar, demiştir. 
Öğle yemeğini C. H. Partısi 

binasında Tokat valisi İzzettin. 
ve Tokat mebuslarından Cema i 
Kovalı ve maiyetindeki 1..evatln 
ycdıkten sonra Samimi bir tc. 
1..a.hürle Tokat valisi \'C mebu. 
su Cemal Kovalı ve diıforlen 
tarafından te~vi edilmiştir. 

General Toydemir geceyi 
Niksarda geçirecekler; sabahı 
diğer felaket sahalarından Nik. 
ı-ar ve Reşadıyeyi gördükten 
sonra Tokatn hareket edecek _ 
lerdir. 

Samsun vali muavini 
Erbaadan ayrıldı 

Erbaa, ( Hıı.msi) - Zelzele 
felfıketindenberi Erbaada bulu. 
nan Samsun vali muavini Bay 
Orhan Güvenç dün şehrimizden 
Samsuna hareket etmiştir. 

«· Erbaa, - Tokat 8 inci Kol. 
ordu komutanı general Galip 
Tiirker dün ~hrimize gelmiş. 
kısa bir tevakkuftan sonra To. 
kala hareket evlcmiştir. 

Yunus · Emre 

Vlll 

BiR KEŞMEKEŞiN 80NU 

Galiplerin eline geçmiş olan 
Sinek Beyi şövalyelerinin gemi
si hareket etmişti. Küçük koy -
dan cıktı, hafüçe cenuba döndü 
ve adanın diğer tarafında tabii 
bir limana girdi. Buraaı derin 
bir fiyordan müteşekkildi. K a -
yalar sipsivri olarak aahile ka • 
dar iniyorlardı. Bu emin sığına
ğı ancak adadan keşfetmek 
mümkündü .. 

Tade Milsyö Merimansa anlat-

( Baş tarafı 1 incıde) Haif YPlkeı l'İnin delil o- mağa başladı: 
- Görüvor musunuz dostum, 

ne duşündugünü sorduk. Bize larnk aldıgı ınaıızuın<'l f vakıa ded' B d bul d ~ danbe • ,, ı. ura a un ugu.m -
şunları soyledi: \ uııus ~ ... mı eye ıual<'denı_er ol- ri bazı işler yaotmı. Evveli. bu 

Bay Ali Nihadın Fikirleri ~uı;tur. fa~at lıe~. kC'nd_ı ?se. • toprakların mühim bir kumımı 
·'- Bu işi isbat için şimdiye rımdf' de gusterdıgl~1 gıt!ı bır satın almakla işe başladım. Hay 

kadar gösterilen deiail kafi değil. kere hıı manzıımenııı '\ unus 1 dutların J?ecelevin hedef ittihaz 
dir. Bay Raifin ileri sürdiığü Enı ~·"l r ııid olmadığı kaııatin· etmi~ oldukları küçük çiftlik 
n:ıutal~a~a~i ~· 7, 9 ve ıs. ad~tle: deHn~ . • . • ve tahta evlerin bulunduğu vadi 
rı yedı_ ıkhmı ve on sekız ılmı H~ıf '\ elk<'ncı. Ilay Haklnın bu meyandadır. Buraya. 2"elir • 
ka~tedıyor. Bu rakamların ne ol. c>serın iP bu manzuınl'nin Yıı - ken karde15im Valer inin tavsiye 
dugu tasavvufla az çok meşgu~ nusa ai<l ol,ır.ık gösterilmiş ol- etmiş oldu~ istikbali parlak bir 
olanlarca mallımdur. Esasen dev. nıasııı:ı istlnaıl etınPktcdlr. mühendisi de altın bahasına o. 
riye mahiyetinck olan şairler ise Mnrızıını<'niıı iısliılıu mukayese !arak beraberimde !l'elinniştim. 
kendi devirlerine ait olan şeyler. cırlilrliı"ri 1nmnn gortilUr ki. bir En emin adamlarımdan yirmi 
den bahsetmezler. Çün kiı yaş ve Y ıı ıı m; ,Jo-;m rl'Y<' ' il u d Yl'ren kişi de benimle birlikte gelmiş
zaman kaydı o devirlerde hiç kıy. ı::ııhsh·etlP bu manzumenin lis- lerdi. 
meti olmıyan şeylerdir. llıhu kahili telif rle2ildir. nı · Jaromir faciası benim emrim. 

Kelimeler üzerinde gösterilen ~E'r tanı.rtan alrlıP-ımız malü - le mert bir balıkçı olan Tome 
değişmeler de bu işi tam mana. mnt-ı g-iirP. bununla br>raber. Banvers tarafından oynandı. 
siyle aydınlatamaz: Bay Raifde Raif Yf'lkenPlnin id<lisısınt Bila.hara bunlar da adaya geldi· 
başka vesikalar mevcutsa on. kU\"Yetlrnrlire,..f'k ''"ni istirllil-

1 
ıer .. İşte bu balıkçı reisi ile a • 

ları bekliyebiliriz. Şimdiki hal. }('rrlf' hıılıınınl::ır ılııhi , ardır. damlan sabahleyin Kont ile Si
de gösterilen mesai kafi değildir. T<'tkiklPı·iıı \tırrlıfrı n<'tice nek Beyi şövalyelerini ovala -
İleri sürülenler hakikati isbat e. vak mdn n n l ı l ,, ı, tır. dılar ve bizim Roland, Valeri ve 
demez. Bu işe ait olmak üzere T otolitomboyu k urtarmak Ur.ere 
yukarıda .CSylodiğim ıibi daha ~ p o r ilerile göndermiı olduğumuz a. 
Uma edici vesik&n1n ne!rine.. ih- ~ da.nUata ye~tz için lbmı 
tiyaç vardır. Vesikalar neşredil. - _ - -~ ola!1 bir çeyreklik ~manı temin 
meğe başlanırsa o zaman mesele E ettıler. Bereket versm tam za • 
tetkike şayan görülebilir. rkek mektepleri "'!anm~a yetişez:ek ~u~akkak 

Bay Raif neşretmiş olduğuma. atletizm heyeti dün bır felake_te mlnı olabıldık. 
kalesinde söylediğine nazaran, toplandı . - Hakıkaten tam zamanında 
yalnız Baki Beyin kitabındaki ıdı. . .. 
§İirden mülhem olarak bu işe İstanbul mektepleri aletizm Dı,·p Roland aor.e kanflı. 
girmiş ve neticelere varmıştır. B. heyeti dün akşam maarif mil. 1 - Ha vır matmazel, Allah bu 
Raif bizce çok muhterem bir zat. dürlüğünde mlidür muavini Va. aı;akların muzaff~r olmalarına 
tır. Bilhassa üniversite talebesine hinin riyaseti altında toplana. '!11üsa.,d.P edemezdi. ~~~mlanm 
karşı çok kıymetli yardımlarda rak bu ayın on sekiıdnde yapı_ ımd~? .~steven aesle.nnı~ duyun 
bulunmuş. değerli hizmetler gör. lacak olan mektepler arası kır ca butıın lru\·vetlerıle kürekle • 
müttür. Üniversite talebesine en koşularının yerlerini ve mesafe. re sarılarak ''arr.•mınıza ko~
kıymetli kitapları vermekten çe. lerini tesbit etmişlerdir. l~~· Onların .d~vdu~ıaı:ı en bU· 
kinmemittir. tn~llah ortaya sür. İki hafta sonra v-ınılacak o. yu~ saadet s·zı Fehnetın nenı:e
müş olduğu bu davayı edebiyat lan bu koşular Kadıköy Fen.er. ler•nden kurta~mıcı o~malarıdır. 
tarihi noktasından tenvir etmeğe bahçe stadından başlıyarak ya. O havvana gelır_~" .. bır kurşun 
muktedir olabilir, bu suretle mü. pılacaktır. onıın hesab•ru rr?r.du. 
him bı'r hı"zmet ·· ·· 1 K Roland. Valerının ,.e babası -

gormuş o ur. ızl d 1 11 • • k d T d .. Bugü ortada h .. h · ar arasın a yapı a· nın e erını sı ıvor u. a e so· 
n .. en uz e ~mmı. k 1 bol züne devam etti: 

yete değer ve mu•bet vesıkalar ca vo ey maçlan l\füh d" · b"l 
maalesef göremiyoruz.'' T.· d ~: . baetn ıtstı.mEvaoml~asbınıd ı 

8 h T k 
nız mektepleri arasında 9 haf. ı~nı ıs e ı. vve cı u ar Ur an opra tadanberi muntazam bir suret. kör~ezi baştan ~~~ya kadar 

te yapılmakta olan voleybol mil. denızaltı maynlerı ıle muhafaza 
Gösterilen delili ka fi sabıtkalanna yarın kız muallim altına aldık .. Düşmanımız sahil. 

b 1 
mekteb isalonunda de\'am edile. den k~ma.ğa muvaffak olsa bile 

U muyor cektir. körfezden <'lkJT1adan imha etme. 
Yunus Emrenfn dh·anınr ilk Bugüne kadar yanılan müsa. miz mümkündür. 

defa yeni harflerle bastırarak bakalar muntazam bir seyir ta. Mösyö ~eriman.s sör.e Karış. 
llzerinde mUteaddid tetkikler kip etmiş ve müsabakaların mıştı: 
nesretmiş olnn Burhan Toprak başındanberi hi<: bir aksaklık - Bereket versin ki şeflerini 
da Yunus Emre ile Aşık Paşa- görülmemistir. eldet etmiş bulunuyoruz .. dedi. 
nın aynr zat olduğu hakkında- Artık şampiyon tamamen - Evet, belki adaya dağılıp 

Erbaa (llua148i) - Bugün jan ki lstldldll kAfi bu lmuyor. belli olmuşrtır. -eğer bir sür. kaybolmuş bir kaç adamları da. 
darma umum komutanı general Dun kendlslle görUsen bir P!"İz olmazsa- Çamhcalılar şam ha vardır. Fakat onları da ya. 
Cemil Cahil Toydemir şehrimi muharririmlzc, Burhan' Top • pıyondur. kala.ma.k bizim için bir iş teşkil 
ze gelmiştir. rak. demiştir ki: Yarınki maçlara srelelim: etmıvecek .. 
!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!.!!9!!9..!!!!!!!' Cumhuriyet - Eminönü Sahile ~ıktılar. Kayalıklı dar 

RA 
Müsavi bir kuvvette olan bu bir yol da~ın tepesine doğru D Y O 6 iki takımın yapacağı müsabaka. yükselivordu .. Tade izah etti: 

• 2 • 940 Salı bir hayli alakalı olacaktır. - Buyol da baştan aşağıya 
12 30: Program ' memleket saat 1 {Pi ) 23 25 28 80 Ynnnkl program ve Zaman zaman çok iyi oyun. 

ayan, 12 85: Ajans ve met orolojı ı kapanıı. lar çıkaran Cumhuriyetliler bu. 
haberleri, 12 50· TUrk MUzıc-ı: çaı n- 1 gün de galip gelmek için çok ça. 
ı r· v h R d E R K l lışacaklardır. · ec ' e r, uş n m, SiNEMA VE TIY ATROLAR Fakat acar b"ır takım olan !. 
Cevdet Kozan. Okuyan Muza!f r tı. 

kar, 13 30n4 00: MUzJk: Karışık ha- Tep 1 Dram kısın ;;; nönü lisesi de rakiplerinden aşa. 
fit mnz k (Pi.) 18.00: Program ve ; ak am 20,30 da ğı kalmamak için ç.ok çalışacak. 

1 
k tır. 

mcm et saat ayarı, 18.05: MUzik· o K A n ı N lnönünde Ulviye, Jale, Feri. 
Bir kon.serto (Pl.), 18."'1: Konuşma h · 
(Çiftçinin saati), 18.Mi: Serbest saat, a gıbi teknik oyuncular bulun. 

--o--. duğu halde aralarında tam b ir 
1910: Memleket 11aat ayarı, Ajans H ALK OPERETi anlaşma yoktur. Bir b uçuk ay. 
ve lııtetcoroloJl haberleri, 19.30: TUrk danberi sahada görünmeyen bu 
:MUzlğl: Ankara Radyosu Kadın kU. Bu al<pm saat 21 de >>_ .... ,,....,......;;; takım bir çok avantajlara ma. 
me heyeti, İdare Eden: Mesut Cemil, L A M O S K o T lik olduğu halde sırf kapalı bir 
2015: KonUfDla: {lktıaat ve Hukuk Oğurlu Kız salon olmadığı için çalışamadı. 
saaU), 20.SO: Ttlrk KUzllf: Faad he- ğı belli. Buna mukabil Cumhu. 
yeli, 21.15 Konser takdimi: Halil Be.. riyet lisesi de ayn.ı dertten ma. 
dil Yönetken, Kllzlk: Radyo orkea- ALEMDAR d liildür. 
traaı, 22.15: Memleket aaat ayan, SIR8m8$1ft 8 Çok kıymetli hocaları Cemi • 

AJaM haberleri: Ziraat, Eaham _ 1 _ Cezair Sevdalan lin muntazam çalıştırmasile an. 
TahYil&t, Kambiyo _ Nukut bonuı cak kuvvetli bir enerjiye !& .. 

2 Lorel - Hardi hiptir. <n:rat). 2u 3: lılllzik: Opera arya. Kandilli - Şi§li Terakki 
lan, <Pi) ıs oo· lılllzlk: CUtıand Hovardalıkta. Günlin ikinci ve en mühim 

müsabaaksını sene başmdanberi 
b ir çok talihsizliklere uirayan 
Kandilli \'e Şişli Terakki Iiaele. 
ri yapacaklardır. Kandillilerde 
b ilhassa Hadiye ıibi voleybolün 
bütün sırlarını bilen bir oyuncu 
olduiu için san lacivert takı • 
mın bu~ yine galip gelmesi 
~klenebılır. Şişli Terakkiye ge.. 
lınce: 

Selma, Ayşe ve Tlirkln gibi 
iyi ovuncular bulunıı.n Şişli Te. 
rakki takımı da :n;ıUsa.bakadL 
ki gibi şanuızlığr gidermek için 
çalışacaktır. 

Erenköy - istiklal 
Günün 8011 mi.18abakumı ge. 

çerı hafta çok kıymetli ve pm. 
piyon na.maedi olan Ç&mlıcaya 
k&r11 çok muvaffak bir oyun 
c;ıkaran ErenköyUn bu mllııaba. 
kayı kazanmur ica petmekte • 
dir. 

A)lık 

s ·~lık 
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Afrodit muhakemes· Adlr teşkilat kanu- Sovyet- Fin harbi'Aı 1 S-bl{f~ 
8 

dUBATI 
1040 

1 ~~k JI 1 nu değiş ırilıyor Stok~!r:,,t:"tf:.1./ncia;.:0k. man arın• a ır 1 arı 
~lıı~görtııerek~mdan cen olup olmaması noktasındnn Ankara, 5 (Husu8i) -Adliye holm Tidnigen gazetesinin Hel. t• t · ı · 
N.~tabın~Ys~ "Af. ~-la~~.; tetkikat yapılması ve şu nok . Vekaleti adli teşkilat kanunu • sinkiı:leki muhabiri, bildiriyor: 1 car e gem 1 e r 1 

~ t~I b_ nıUtercınıı nıe. tanm da nazardan uzak tutul - nu değiştiren bir proje hazırla. Carelie cephesinde Finlanda 
~~tfi Ve ~Ydarıa tabi Se. maması icap etmektedir. makta.dır. lstinaI mahkemeleri- kıtaatı, Rusların zırhlı kızaklar • 

<İıı""411 aı ll:ıa.tbaacı K ESERl MEKTEP TALEBE- nin ihdası mutasavver bulun _ kullanmaktan ibaret olan yeni ta. IA>ndrn, (A.A.) - Deyll Te- J gecmcğe teşebbüs ettiği sırada 
g0rulıı;hlerizıe lanena.n I.,ERt OKUY AB!LlR Ml? duğundan hakimlerin vazife ve biyelerine karşı kendilerini mU. legrnt snzeteslne göre, bir püskUrtUlmüştUr. Şe\·lgin ce -

~'3l:~e ,..,~~ne d~ı de ~- Yine eserin mektep talcbelcrL salahiyetleri b:ı.lmnmdan tcşki _ dafaa ctmeğe alışmışlardır. müddet evvel Çörcil tarafın - nubu şarklslnde, ehemmiyetli 
~~ı..~ilnı ~ı·eru ?nabkemesw· de- nin de manasını çıkarıp <;ıkara. lak kanununa yeni hüki.imler i. 4 Şubat tarihinde Finlandahlar dan ynpılan teklif üzerine ln • dUşman kU\'vetıcrHe yapılan 
~ .. r mryacağını ve bu eserin mektep it',; • t h 1 1 düc:man 9 tankın ve bir o ka giliz harp gemnerlnln himaye - bir mUsn.deme esnasında bir 

. bit,, tılıe"ı· d'u talebcsı' tarafından okunmasın avcsıne zıırurc ası o mu§tur. ~ 1n ı - l d b . ;~:rce" haı Yan ve öğre. d - Ceza \'e hukuk muhııkemeleri dar zırhlı kızağınr tahrip etmiş- sn e seyn nt etmekte olan Alman m1lfrezesı, Jftğam şelt-
~t!"l!lıJer ~I ve bilhassa ~ mahzur olup olmadığını ve usulU kanunlarına da bu tadi. lerdir. bitaraf bapurların adedi git • linde yere gl:SmUlmUş düşman 

e ara d ..,
6 

eden eger mahzur vnrsa hangi dere. lata uygun ve mütenazır bk şe_ Şimdiye kadar Rusların Fum- tlk~e artınatktadır. el bombalarile \'C topcu nteşlle 
• ~te laın ôltrıtllj} rdı sonra cedeki mektep talebelerine ma.h. kil verilecek ve bu husus bir ma mıntaknsında yapmıı oldukta- St.okholnı. 5 ( A.A.) - 17 t • ağır surette yarnlnnnn iki ne-

\tat y!!~t ~.S ta' b~~~~- ~urlu görüldüğünün tetkiki de proj eile Meclise teklif edile . n taarruz, kendilerine .3000 kişi. klnclk~nunda Bordö Göte • fer kaybetmiştir. Bunlar harp 
~ ""ıncı 

1 
':>' • lazımdır. BUtün mektep talebe. kf B d jf iklikler i b e mal 1 uştur bnndan hurava hareket eden sahnsmdıı bırnkılmıstır. MUf • 

~ llin Bal as iye ceza sinden itibaren en unkarr sını ce ır. u e ı§ k ı " ca 1 o. Y s 0 ~ ' d F "00 t ı k A d }lı ... tıı\th .. ı.,, onu dar oldu. ,~ - larak nüfus kaça çı ıgrnı men on hucum esnasın a umma ı., onu n alusya vn'pu re2e, maruz kııtdıı'rı zaytata 
~ ı ... ;-"'.tl;,_rn,. .. ı fa kndar olanların da kitapla o tak'b' ıb· k nunlara da h tla ·· · -' 150 S t tay rundan btr haher , ... o ... tur. t"ln- rn,.,men vn"ff""lnf tfn-'an son· ~, ."'UtAzı ':.'~~ burada lan münasebetlerinin tetkiki L \'e ı ı g ı n • ye.. a rı uzcnn;.ıe ovye - ,, "' " ,. '· ,-,., u 

.ı.dıı~ ,,.,.,.., gor..ılenıı·."erek 
1 

ni esaslar ilavesi maksadile ta. varesi mahvolmuştur. ıtekl 21 kisi ne hntmış olma - ra, ı~omnnslnndn avıtet etmiş. 
="' ~ ~<:...,, 1 -• cap eder. ki rapor arasındaki d' · k d' · h ;ı k .... l lth.. sa onuna nak. k yf' te . . ıiler teklifı mu arrer ır. Sabahleyin Ruslar, yeni bır ü. snı .. ,, nrKnlnınlttndır. tir. 21 kAn11ntısnnf ne 31 'kA. • 
tı. ·~n:~Nrn nf ı~i~~lu ~i::r.yeniden tetkiki Hatay idari taksimatı cum daha yapmışlardır. Tanklar Oı:ıln. i> (A.A.) - Rcgovyıı mınmı::ınf arnsındnkf mOddet 
·~~ o~ RAPORU ESER MAARlP VEKALI<~IN Atık.ara, 5 (Hususi) - Hatay ve kızaklar, 100 metreden piya. nrlınClnkl NOTVPC hnvrnfhnt hA · "8Tfnıt1n. "lmnn tRVVıtrPlerl. 
. n lSrııau li u CE TETKİK EDfLMELtDlR - vilayeti idare taksimatı sınırla. denin tek hücum dalgalarını düş. mtl ~P.mlnin ZRVnlmnR olmn . her hirl h:ım('TI J!l\RtPTIJm'k 
~ lllvez.sııc akkt Gözden, Binaenaleyh eserin aslının rıru tayin ve ta.hdit eden bir ka. manın üzerine sevkediyordu. ı;nııfRn rnı'lfı:ıe erlllmPl\tedfr. 20 qartflP. rılh hfn ton t?rml hnhr. 
-:tQ ~Irat Ord~ebiyat fa. aynı bulunup bulunmadığım rnmame neşredilmiştir. Finlandiyalılar, tanklara karşı lldnı-llcft.nnn<lnnherl hn gemi . "''""hr TI1•"'~"" hnı::luı. hdmle• 
telesi' şekio 'l'dnaryUs pro. memleketin ilim ve terbiyesi ile Noter kanunu kullanmakta olduklan toplar için ~"n hlc; bir haber nlınmam1ş - rl tP•ih!t ,,,,.n,,rnh·,.n mııt""n~ıHt 
"!" }i ~etinıer nç, edebiyat nlakah ve salilhiyetli bulunan Ankara. 5 (Hususi) - Noter yeni bir mildafaa hattı vücuda tır. "'emflnr ifnhn tnhtfn t>rlflmfs • 

iı at 'l'ar1 §<ll-hi doçen. Maarif Vekaleti talim ve terbi. kanunu hlikümlerinin tatbik getirmişlerdir. Bu toplar, düş. Ocılo, fi <A.A.) - 1~87 ton. tir. nı.>;.er hfrttılnm vokn va. 
't· l>ed ~~· edcbiynt ye dairesince tetkik edilmesini ki ' . \' mana mühim zayiat verdirmiştir. hık ~cı:ovvn VRtmrnnnn frlncle. nnrhırr, 0 °kRrl"r fn?.la hnspra 

k~ il\ .":ııı.·ıagoJı profeso"ru" şe mi gösteren nızaınname e.. Finlandalılar, el kumbaraları '·l'"'rlo Mrlf~tn .... tmt" olmn • r. _. ~ lhl'-'eh Ant ld \'e tcrcUrnc kevfiyetinin de sa- kfiletçc hazırlanmıştır. BugUn. " n,.. ... ,, rnmıcılnrıırr kf. P'kS!'r Rhvlll· 
C ı ibren· e en mUtc. rih surette tesbiti için tensip lerde devlet şürasma gönderile. da kullanmışlardır. STnclnn kor1'ıılmflktnchr. Va . fle. mnns11n nlt'lnklnrr lfmnnta· 

~! ~.&ahır~~ai>orunu o. buyurulacak bir mütercim tara cektir. Ruslar, üç defa hücumlarını n11r lrln<'lc 22 khıtclC'n mUrok . ra Rvrlnt ,..rlnmnmfc;l,..rt'llr. ftf. 
tn ı.'..."ll hU]A ibaret o fından yapılmasını talep ede.. z 1 l tak 1 tekrar etmişlerdir. Muharebe, l{P.n mftrPttP.hntln l volen ol · nınt C'illtrr htr l{p ... ila nn7nrnn, 

~o~f[di: ıısa olarak §Öyl~ rim... e ze e mın a arın- gün kavuşurken bitmiş ve Rus. ftı•~n 'hn,,.,,.. T>rırteklzdcn Nor • tl11şmnn. son on p.:lln f!lrfrn..,tı, 
il~ A. ~~ MUddeiumumi sözlerini bitir_ daki İcra takipleri lar, Finlandalılarm mukavemet. "eço gplfwıriht. A ım"rı t<>..,.unrPlr-ı·t vf'~"ntlPn 
~ tı.) l<'rans DE~IYOR? dikten sonran, kitapçı Semih Ankaro, 5 (Hususi) - lcra ve !erini kırmağa muvaffak olama. A TıMA N TEnT,fia 4 7 llA 4 ~ hin tnn rPmf 7.Rvf Pt· 

t_lttııda YB'lln ~ı ediplerinden Lfıtfinin vekili romancı Esat mas knnumınun 230 uncu macl. mıslardrr. TI rlin, (A.A.) - Cephe teb nılR•fr. nımlz hnrhhıe aft olnn 
t ld]n Ulrkçe llSuhi Baydar Mahmut Karnkurt $)z olarak desine istinaden zelzele mıntaka. 12.000 nüfuslu bir şehir olan 11.!f: -'fln~'l blAnrnvn fH\vP er1fnr"• 
~at l eSert r~cevrııen Af. müddeiumuminin sözlerine kar. larında icra takiplerinin muayyen Avnla limanı, 4 Şubat tarihinde nanı ~ımlıPRfnı'le. <lfln fı;'arn tn~fl; .. - Frnn•n~ Vl' httnrnf ti· 
bı~~tek Çok t tetkiklere §1, şiddetli ve asabi bir sesle müddetle tatili i)in temyiz birin. müthiş bombardımıınlara hedef rlP.>;.P.r hlr hl\.rlfı:ıl'.> olm11.m1!:;hr ı-~rPt fflm;11 ""'~l11h 21 k~nnnu 

elli b~Cıp İl eski devri şunları sövledi: ci hukuk dairesi reisi Fuad Hu. olmuştur. Ruslar. 24 saat zar. \''ı>fııPnh•1rsr P!\Tlnnr1a hlr Frıın. c;anfye knı111.r 200.000 tondur. 
~~\le~- sana: ~la~dıran TABİİN VEKl.Lt l\"E DEDİ? lUsi Demirelli'nin reisliğinde ve- fında bircok infilak edici ve yan- ~,.,, 1'tu:1f' 'ITlnfr'""P.ı::I. T.nt"T~"'" .. 

lar·h ır ese i eridır. Bu "- Müddeiu.minln iddiasını kfiletlcr mümessillerinden mü. F.ın erkancı bombalar atmışlardn. --------------------------
fıt'. le alak etlebivat, ve hayretle dinledim. Müddciumu. rekkep bir komisyon kurulmuş. Geceleyin Ruslar, bombardıman s ., N • t 
~ !~ade ile adar olan her mi ikide birde nedense ehlihib. tur. Bu müddet Vekiller Heye. edilen mıntakaları tenvir etmek a ra eog u 1 ş e 
~Ut>hesı~. ınUtaıea ede re dJye İbrahim Hakkı Konya. tince tayin edilecektir. için fişenkler atmışlardır. Şehrin ..-

dA 11,.~nz:a 
1~·k· lıyı karşımıza cıkarıyor. Gümrüklerde bir nakil dörtte iiçü harap olmuştur. Bu 

"lı.ı.'""" gele unan Ulus İbrahim Hakkı Konvalının meyanda kilise, hastahane ve bir 
~~ l'cıdıt n bir tezkere. ehlivukuf olacıvacağına ma.hke. Ankara, 5 (Hususi) - Güm. sıhhive treni de vardır . 
bildi ~~l:\d~' t ro!XJanının U. me karar vermiştir. Eğer böyıe rilkler umum müdürlüğü zat iş. 
iJt;..;..l'ilıy0rcı cfrıka edilme. olmasaydı, i§i veni bir chlihib. leri müdürü Safi Dumer vekfilet 4 Subatta Finlanda üzerinde ·ut' ON u. tetkik t' k müfettişliğine tayin edilmiştir. icra ~dilmiş olan havn cevelanla. 

~tııllı.U~'l':Q.l SöZLERl ~~~nmazdı.et ırme ·te bir mana Bursa valisi hasta n n~ticesinde 40 kişi ölmüş ve so 
"'~~a ,Çtka~pt bizzat iddia İlave edildiğini iddia ettiği Bursa, 6 (Husuıi) - V.:ılimiz kişi yaralanmıştır. Buna mukabil 
,~ ~~ı liik .... sttanbul mlld. kısımlar ise, sadece b!r noksan Refik Kuraltan şiddetli bir roma. 11 Rus tayyareci düşmüş ve Fin. 
''-~~ıı "''e Onat 5 .. tkik bndahlar. Rus kıtaatını ve bazı ~ı , . e<s:yı • • oz a- t.e mahsulüdür. Zira "A!ro. tizmadan mustariptir. Kendisini 

0111 f edı. dit" eseri 11 muhtelif tabi ta • Bursadaki aivil ve askeri doktor- Rus hava üslerini muvaffakıyetle 
~I ~0lın ~nsıu:a aslının rafından basılmıştır. Nasuhi lan tedavi etmektedir. bombardıman etmişlerdir. 
~~ İbiba ı~ı ve lç:indeki Bavdarın tercUmc ettiği aslını Kızını öldüren ana 47 Rus tayyeresi, 4 Şubat ta-
t bh..~~ fb~~nın i~aret etti. mahN:emeye ibraz cdivonım. rihinde Viborgu bombardıman et.. 
cbl"lıh· ıva eden k ~""dd i BtxSn, 5 (Hu&usi) - Emine mic:lerdir. Şehir, alevler içinde. p ı.. a1.o. .. ı ıxıu ısım. nıu eiumum nin mahkemeye '( d11ıı• •ı::Jle Stehcen ve sa. \•crdl~i kitap asıl de~Jdlr. Uysal adında bir ana sekiz yaşın. dir. 

P~a ıta 11.dı~tlatehcen bulu. Nasıl tasavvur edilir. ki Bü. d~i kızı Fatmayı sopa ile döve. 150 ev harap olmus ve 16 yer-
~~ ~ lttıhııın tetkiki hak vük Millet Me<'lisi aza ından 0 _ rek öldürmüştür. de yangıncıkmıştır. Ruslar, gayri 
ti feıal'tet's!te ~~a, tet.kı'Kat l!lll bir zat halkm ar ve haya Ortada iki rapor yoktur. Ra:- askeri bimlar üzerine en azı 500 

~l'I.. ""' d rnızın krvnıet. duvn 1 ki k bomba atmıcı:larıdır. 10 kişi telef "'1M." o ... u arını mcı avara para por bir tnnedir ve o da profesör. " 
ı. !r("Ct kı.5:UUeri verdik. kazanmak gibi ağır bir töhmet olmus ve 20 kişi varalanmt .. til'. 
't.~er "'4luan i t .. ler tarafından verilendir. Rus tayyareleri, çok yüksekler. 

<ıa • şare e1.- altında bırakılmış ve ebedi e. Bu dava Avrupaya da yayıl. 
ha \'e cıı serler b ki "h t k den u"mak suretivle taarruzlarını 
" r.....; tınd - :uımıı a şo re a?.an · mıştır. Parisuar ve Maryan ga. "' ~·'-ll..la,._ • ugıı tasrih e. mış bir kitap"mm alnmn böyle 4 defa ~ekrar etmişlerdir. '·h bı. .. ·~1 ifad ta ., zetelcri, Roma gazeteleri: "Ay. "' ııı .. ~da e rzına bir damga vurulmak icln huzu. "ıı.. tın ese ı d' - vah, Afrodit Atmeydanlarına gö. Sovyet yüksek kumandanlığı • 

l t(l,,d"""ll .aı'"d ,,.~ r n ıger runuza ~etirilmistir. Hi" olmaz. ~r ~~ ğiıı"'...., ı~, veya ter. sa bu dttrnrra vuİı.ılmad?m evvel türülüp yakılacak mı? Kendi nın her ne pahasma olursa olsun 
bu ıı~llaat ",_,dair bizde sa. ivice tetkikat vaptmlarak ese memleketinde kırk sene evvel şehri tahrip etmeğe karar vermiş 
~~Ve es ll:rdtr. Maama. rin hanei kitantan tcrcilme edil. mahkum edilmeyen Picrre Lauys oldu~u ve hu hareHtm Fumma. 

Bclgrad, ü (A.A.) - Yunn • 
nlstan Başvekili Met.aksasın 
'l'Urkiye Hariciye Vekili Snra
coğlu Başvekil Svetkoviç lle 
blrl!kte bu sabah saat 9.20 de 
Nişe gelmişlerdir. 

Nazrrlnr, Yunan, TUrk ,.e 
Yugoslav bayraklarlle donn • 
tılmtş olnn garda valislle muı. 
kt ve askeri or:.ıı.n ve kalaba -
hk bir hnlk kUtlesi tarnfın . 
dnn setAmlanmışlardır. 

Niş belediye reisi. c;:ok hn • 
raretıt bir nutuk söyliyerek 
mümtaz misafirleri selA.rnln -
mış ve nutkunu "Yas;asın Yu
nan J{rnlr. ,·nşnsın Rcfalcum 
hıır lamct tn6nU, ynşRsın Dnt· 
kan antnntı" srızterllo b1Ur · 
mlı;Ur. 

Na7.ırtar gardan eıkarken 
halk tarafmdan eok hnraretli 
hfr RıırP.ttn nl'kı!':1AtımHı1rır<ltr 

Svetkovfc kenı\t kBşkllndP 
Metaksas, gnraMğln ve mnt -
vetlerJ şım~t'lnP bir nğle ziya 
f!"tf vc>rmfı;Ur. 

~~ tltt~.!ıav:rın !stıhcanına diı'7ini öğrensevdi. mezarım:lan çıkarılacak, ve lstan. da girisilmiş olan büvük taarruz 
~~1~~1 ~r: etnuş değiWir, Raoor sarihtir. Üniversite bul müddeiumumisi tarafından ile alakadar huhmduP.u zanncdil. TTRrl<'h·c \"r,klllmlrln ı:;ll71cri 
~~ "'e et'ın ı:ırofesör ve d~ntleri eserin b!r mahkum mu edilecek?" diye ya. mektedir. Binlerce ha1k. versiz B<-l'!rnıl. ö (A.A.) - T!lrkl 
1~adı,ll'ıUs~lerdcn ibaret sanat eseri oldui?unu söylliyor. zıyorlar. kalmıstır. Viborgun büvük kili. n ve Yunıınlst:m hnrtcive ve 
~ ~ ~ aç k cen bttlunup lrır. Milddeiumurni hfılA raoorun Ortada MilU Şef mevzubahis. sesi. bir bombanın tesiriyle hasa- 1<fl1Prl h 11 ,.,,n Yuı:oslav başve · 
·~U'.'lıt~~lın~ ve kati bir ı. ifadesi sarih de<Hldir Bir defa tir. Biz hariçte böyle mi propa. ra uğramıştır. kllinın Nişteki ilrnmPtı:rl\hm 

ı~;ıq· lllahk SerekUr. dnhn tetkik ettirilsin diyor. ganda yapacağız?" Ruslar, Finlandalrları teslim d:ı mfstıflr rılrn1•slnr~1r. Rarn · 
~ ~,e Var rn. enı.cnin sor _ Miiddeiumumt hata iı;l!vorlar Esat Mahmut Karakurdun tıöz. olma'!a davet eden beyannameler <'O~lu kenıtfslni nllnı.l:ımab 
~e~den ibı, Vok mudur. ehl;hibre cııPri satır satır tetkik teri bitmişti. Müddeiumumi Hik. de atmışlardır. T.l'n:nP-rada mütc. <ı:elt>ıı hnlka hitap ederle, de · 

1 ~~cıı-:_ eclipJe'!,ret. olduğunu etmis ve "F..ser heveti umumi • met Onat yeniden ayağa kalka- m"-ııiven takviye kıtalan gelmek. mic:+fr kf: 
-. \'~tına lllız her na. vesi itibarile milııtehcen dei!fl. rak dedi kl: tedir. "Yııgoslıw millPtl TUrk mil 
~ il lastih h~ciheti u dir ... dcmistir. "-Evvela meslektaşıma şunu lt>tfT'ltı mı•hnhht>fln~pn Pmfn " 

.,,"'td. b e etni§)cr _ Yoksa cser~en b!.r narca al. hatırlatmak isterim: Kendisi mes. İtalya Romanyadan tnhıttr. Memlekt>tler dallflhı 
~tf!ı~ ~ı :y 

1 
m111( su~tile knrar verilemez. leğe yeni girmiş ve ilk davasına de ve b\I memleket1erln kcn 

. ~{in ter~ erin çıkarıl. Eser bizi eski tskendE'rlvede cıkmıştır. Mazurdur. Avukatlar petrol alacak dl aralarındnkl ittihat Balkan 
~:lld 1ıneoi~P \'e tasnifine ·ncatrvor. Okurken ı:öz'erlmlzi her iki tarafa lftzımgelen saygıyı Antnntı rıtvıısetinrtıı!'lhPrf tnt -

-<~~ l!Jı buıu~e iddiamız l\anııvar:1k t~k<'nderh·e sokakla göstermelidirler." Roma, 5 (A.A.) - ttalyaya hfl< NHl"n Mr knvvf'tUr." 
~14İ ~kenı ası hasebi. rındn dola.c;acak ve o ztımanın Esat Mahmut Karakurt: Romanya petrolil verilmesi için Metnksns nynr mealde b•r 
'bQ l'a karar e bunların da nd,.tlerinl ve her şevini öı?ren~ "- Hakim bey, müddeiumumi Roma ile Bükreş arasında müza. hltnhedc bnlunmuştor. 
-~~~a Çık aJhna aldı(tı re~;z.. bunu bana ihtara mezun mudur?" kereler cereyan etmektedir. F;konomf l·nmtt~<:f :rnkmdn 
~~ evfiv ~tına ve tas. Bu dtıva lir.erinde dur?"laktarı diye sordu. İtalya, dahr. iyi kambivo sart.. torılnnn<"nk 
~':'~ t?ösi e .!erine ait hi<' •ztırım fluvuvorum. Hiiddeiu Hakim İsmail Hakkı: ları elde etmeğe cl'lh"maktadır. 
·'l\ı~~tı.'li~rıı~Ptniııtir mumt dava armıstır. z;ra müd. .._ Sizin yaptığınızı yapıyor, Bclqrat. 5 ( A.A.) - Belgrat 

~tıı.,.~A.l'~ tDEôtLDtR dehırıumt nlhavet bir edebiyat.. sı··· cevap veriyor" dedi. görU!-mlelerine mliteallik olan ,ı~ı " ~RAK """ resmt tebliğde, Balkan Antantı 
~~ 'ti11.1 oaUM ÇI ~e~ldir. HtKMET ONATIN CEVABI r . R s A hariciye nazırlarının, Antant 
~ ~18 n ihti 1 

" Mem1e1<et ava<rA kalkmı~tır. Hikmet ·onat devamla: """' _ dahilinde ticari mübadeleleri 
iı b!llı hakk sasJanna ıı. lıal{fm bev. O Mla "tetkik ede. ··- Sonra diyorlar ki, ortada ır ında A sureti mahsusada o~anir.e ede. 

ı.. ~na · . ınemu. 'im. Ya <'OCuklan ne yauaca 1·ı.-1 ?'apor yoktur. Birinci rapor - okara 5- 2-940 - lk 
hı; "~· ıtıraz d w ' • rek, Ba an devletleri arasında. 

(!I • ._ llSini erme. <n? 9 • divor. bı'r he:kun· karariyle alınmıştır. E. r ı "'~ t l!aH\lı' a ___ 1 • ı.• ,,. L E u ___ ki iktısad bağların ve irtıbat • 
• ~ de ıvettar Bövle bfr kitao tPtkik edilir ~er surlular mahkemeyi kazanır. Y 1.;. " " kl t ı ı.:- tıla ..... ,, ' Valnız umu 'Y!f? Bıınu vedi va~ın-'akf r.AIOu'· ,.,, "' . t• . 'ft.h d lann sı aş trı ması ve mUkem. 

~'ltl dak 4 •usteh l' V'- "' larsa memunye ımız 1 ı ar e er. 1 tıı.eru, (tn...ı11•) 6 2t melleştiıilmesl zaruretlnı· teba. 
l'\t. i k cen de~) ilk rr!'ktP.n, ortıı m"l"ten <'O<'ııiYı· 1 1 °~ ' \>a ıt ~ arın.ate b. '- ' Buna emin o sun ar. ıoo uoıar (Aı ıcrika) 130.111 rüz ettirdikleri kaydolunmakta. 

~llı.ı~ eınetnekted' ızza. "'llavamnz mıırıtım•m bir kllL Memuriyetimizin bu gibi ha. ıoo l•'nınaız Frıuıkı dır. Bu itibarla ekonomi komi. 
bliı!!~ ;~elki raDOır. flr aln.ııtar anlar. Zaten kolav diseler karşısında dava açması va.j ı ıw Liret ,tını~·a> ~::~:v tesinln, vakında toplanması 
>-~}>.. e tne ra isti 'lnl!>eo•tc;avdı huzurunuza gel b d 1 hte 
"' O(I:.~ ı:ınct t b zifesi ica ı ır. ıoo l vı,.rc h-ulu 29 "7'1.... pek mu mel "'Örülmektedir. \. -illa e U ra 1TIP7dik, d k 00 

.. ij d ~ .- ._ 01.~•ıl'<>-· ' nazaı-an b Burası propagan a ursus e. ıoo tilorın (t'eıeıoenıt> 69.ı~ 1 Yuı:oslav iktısatçılanna göre. 
h~ ~-'"ette ba ura. HALA fBRAHlM HAKKI k ·ad· c.._ cu n h dil ğildlr. Bunu yapan ma anu 1 ıa ıoo Ha)'Dmıırll (Almnn> _ Balkanların sanayileştirilmesı 
~ ·"-11 tnlel se KONYALI 1 U . \ ille ()lun 

01
erfn bizatihi değildim. ıoo Ueıga <Bcıçıka> 22.0M6 için m şterek bir plan vücude 

•~~""~le bir nıııd Pını mu Hala İbrahim Hakkı Konya Demek ki me~lc~ett.c tkanun! rno uırnhmJ o·unan) 0.91 ~etirlimesl lüzumu kendisini his. 
, t~\'e~detlll:k'·ıktblrer ka • lı ! Diğer tnra!tnn mebus Kazım vazifesini yapma~a, ar:ç. e manı ıoo Levn rnuıgur > ı.~7b settlrmektedir. Bu plan, Balkan 
~~"lln trı" lzı eder Nami Duru bir makalcsind<> olmaya cahşan b~rkaç _kışı. mcv. 1 ıuu ÇekoHlovaı- kuronu _ memlekelerl arasında her türlU 

~l I' daki k Ustelır.Pn dc~il· fervat cdivor: cuttur. TUrk adlıyesinm ~edam- 'ı 100 l'cu:tn ,lspanyn) 13.436 sanavi rekabetini bertaraf ede. 
ı~to~ 8~ııt iddiamııt ''İrtica var. İrtica sarıklanmış nın emrettiğinden. adaletın cm. i ıou ZUotı (Lehhıtan) _ cektir. Antant ekonomi komite. 
~ tının edeme. olarak karşımıza dikilmiştir." rettiğinden başkasını yapmıyaca.

1 
ıoo Pengö (!.\18<'.nr) 23.4~ sinin bu sahada mesai tsarfede. 

~~elkı Müddeiumumi Hikmet Onat ğına bütiln memleket şahittir. 100 Le) (ltomcn) 0.935 ceğı tahmin olunuyor. 
<ıl eJerj l'a.J>orda z.ikre burada şiddetle ayağa kalktı. Ba. Samı.na kadar uğraşacağız." 100 nı Gafcnkonun Steinnı CL,f anımın 

' ~ dbfu ~~~~en :ınils. zı şevler söyliyecekti, fakat avu. Nihayet hakim fsmail Hakkı 100 \' n r < l'u1;oslav) 
8

•
082

r· bcyanntı 
a bııa~ilst~nınıd•kı ra1'0rda kat sözünün mUdafaaya taalluk icabını düşünerek, bir defa "da 1100 1 e~ (.f~pon) 30

•
94 Bilkre~. 5 (A. A.) - Balkan an. 

ı ~?}) l'ttıf'~ "enlvet Pönne ettiği için kesilmemesini istedi. memlekette en salahiyetli merci 100 ~': l\uroou sı.oo~ tanU koneeyine riyaset ettikten 
~\ hl\ da ihtı~~ıretile, iki ra (tinden hakim müddeiumumiye olan Maarif Vekaleti talim ve 

11 
le Clıl'I > - 1 sonra Belgraddıın Romanyayn av-

~'~,.,~ etrtı,.kt I\~ hMis oldu. söz vermedi ve Esat Mahmut Ka. terbiye dairesi tarafından teşkil E h T . det eden Romanya hariciye mızırı 
1 ~ ~ e"h h e ir. ra1curt devam etti: olunacak bir heyetin kitabı tetkik ,- 8 am ve ahvılAt -
~C!'tn d em tercUme nol{ "- Müddeiumumi son olarak etmesine karar vererek. muhake. Türk borcu JI pe§ln 19.23 Gafenko, Stefani ajansının muha 

~:~~~,~~~n.ı iki rapor arasında mubayenet var meyi 17 şubat cumartesi eünü 1 birine beyanatta bulunartı.lt de-
4UW:I~ Bir daha tetkik ettirelim, diyor. saat 15 e bıraktı.. mlştir kit 

··- Mcmnunen avdet edlyc>. 
nım. Balkan antantı konseyi tı:U.. 

maınm neticesinden memnunum. 
ÇilnkU vazifemizi ynptığınmı zruı

nedıyonım. Bnlknnlarda sulhll, 
nizamı ve cmnJyetJ takviye et• 
melde yalnız dört memleketin 
menfnntlerinl korumuş değil, nyni 
zamanda Ballmnlarda menfaatleri 
olan her devletin tasvib edeceği 

bir siyaset kullanmış olduğumuza 

da kani bulunuyoruz. Nutkumda 
İtalya hakkında yalnız kendi na -
mıma değil, mesni arkndnşJaıımm 
namına da kullanmış olduğum sf
tayişktırane lls:ınm kalbimden ge.. 
len bir ses olduğunu size temin 
etmek isterim. 

Hnrfclyc VcktUmJz 

ırnscl' n nofla g(jrüşccek 
Celgrnd, 5 (A. A.) - R6yter: 
Türkiye hariciye vekili Saıııcoğ. 

lu Ankaraya dönerken Sofyada 
tevakkuf edecek ve Bulgar bıışve
kllJ ve hariciye nazırı Kösei~ano
fn Bclgrnd mUzakerel~ri hı:ı.kkmda 
maU'imat verecektir. 

Saracoğlu, Bulgar başvcklllne 

temln edecektir ki, Bulgaristanm 
muslihane hattı harck'ti Bclgrad· 
da fevknlAde takdir olunmuıitur ve 
Bulgnristanın vaziyeti çok dosta
ne bir tarzda g6rUşUlmüşttır. Ma.-
amafih Bulgaristanın toprağa mtı

,teallik motalibatınm mUzakcreel 
tehir edilmek tn.zrmgelmlşttr. 

Gayri resmi Macar mUşahltteri 
ise, Balkan antantının Macar me. 
talibatının da müzakeresini tehir 
etmiş olmasından dolayı memnu
niyetsizliklerini gizlcmemektedlr. 

Holanda 
B aşk umandanr 

ıstlta etti · 
Lahey, 5 ( A.A.) - General 

Reynders, Holanda kara ve de. 
niz kuvvetleri başkumandanlı • 
~ndan istifa etmiş ve verine 
cıimdive kadar Utrechts öster. 
berg mıntokası hava kuvvetle-
ri kumandanı olan general Win
kelman tayin edilmişir. 

ö~enildiğine göre. gecen a. 
"?ustost&nberi ba§kıımandnnlık 
mevkiinde bulunan general Rey. 
nders'in istifası en ziyade hU • 
l<OmPtle ordu arasındaki görU§ 
ihtilflf1armdan doğmaktadır. 
Bunıınla beraber, Rcuter ajan • 
sınm kanaatine göre. istifanın 
ne hükiimetin hnricf sivasetlle, 
ne de Belrika ordusu başkııman. 
rlamnın j!e~enlcrde vuku bulan 
istifnsile hic bir alA.ka.sı yok . 
tur. 
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,.-YAVRUNUZ SAADE TiNiZDiR •-t 

Oııwı gurbuı. \C sıhlıa.tll yctislml; tabiatın tıpkı bir yıl\ ru ı;ibl ı;lııe 

sinde yctıııtlrdlğl saf \'e normal gıda ile mümkündür. Her ııııııc tabiatın 
insanlara bahşettiği bu kudret güı.rlllği rıdeıı lstıradı•.}1 

~eri bı~ıkrnn.malıdır. 

AP RKA 
Miııtahzaratmda bu hassa tamamen m evcuttur 

ÇA P A M A RK A Tarihi tc11lsl: 19Ui 

' 

Bü3 ilklerin n k üçüklerin bars:ıklnrında k:ın emer ek ~·a a3 an 

l:urtlann e n birinci devasıd ır. Her CC'ıaneıle bulunur . Kutu ... u 20 
kuru~tur. 

Mm ....................... , .... .. 

lstanbul Dz. Komutanlığı Satınalma Ko
misyonu Başkanlığından: 

işin ~ııv•ı 

Çrralıdan mamul slllhlık 

T11hmln olunan 
Miktarı bedel 

100 adet 1700 lira 

Muvakkat teminat 
bedeli 

127,6 lira 

Komutanlığımızın yukarda yazılı llıUyaçlarının açık eksiltme suretlle 
teırılni 1'i Şubat 940 gUnU saat U te Kasımpnşnda Komutanlık binasındaki 
komiıyonumuzdfj. .icra cdlleccktlr. 

Şartnameler Komisyondan bili!. bedel ıı.lınabl11r. 
Bu kabil ağıı.ç işleri taahhildatmı muvaf!aklyetıe ifa ettiğine dair vesaik 

föraz ctlcbllen lst<'klılerln yazılı gUn ve saıı.tto Komisyonumuza mUrıı.caatıan 
(688) 

--ıı------------------·---, 
Şirketi Hayriyeden: 

D i K K A 1 
1 

Boğa~iç!'nin ın~?tel_if ~ıntakaları ıçın ayrı ayrı v e fevk a lade 
muhım tcnzılatı ıhtıva eden ve bug üne ka da r kullanılan 

aylık ve 3 aylık kart abonemanlarımızın 
hük~~ Ş~~~!ın 10 ~?cu günü ~İ tam bulat"ak, yen ileri Şubatın 
11 ıncı g unu n den ı tıbaren merıyet m evkii ne konulacağından 
arzu eden sayın yolcu larımızın şimdiden Köprü gişe memur. 

lımna \ 'C idarede kontrol k a lemine müracaatla yeni kart 1 
Al,oncmanlnrın ı ted:ırik e tmeleri ilan o lunur. -

• 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

l - Milfr l ıl ıısldı m ıcıoın e ı 45 ı ımıcm ıııı n t l<'\ll.Ztını ııazııı ııklıı 

atın alınacaktır. 

II - Muhammen b<'dell (4%) lira muvakkat teminatı (36, 37) liradır. 

III - Pazıırlık 7/21940 Çarşamba gllnU saat 11 de Kabataşta Levazım 
~e MUbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

~V - lstcklllerin pazarlık için tayin edilen gUn ve '!anttc ~ 7,5 gUvcn. 
c paralarlyle birlikte mezkür komisyona gdm teri {ı:;69l 

S ı\lllH I : ı4Sl'1 ll~ IJır. ıırn Nı·~rh•:ıtı iti ırr "'l"n: 
il •~ıırtılı yr r: \ 'AI< 11 Mnlhnn~ı Rrfik .\ lınwt Sr,·ı·ngıl 

SEHHAR ve CAZtB 

TENi'ni NASIL 

MUHAFAZA 

10 Se nelik 
i zdivaçta n 

sonra 

EDfV'IP? 

Her kadın • hatta 40 tan yukarı 

olanlar bile - açık, taze ve ku· 

sursuz bir tene, genç kızların bi. 

le iftihar edebileceği nermin ve 

yumuşak bir cilde malik ola bi

lirler. Bunu, T okalon ile tedavi, 

· günde 3 dakika • 1 O günde ga. 
ranti edebilir. 

Her akşam yatmazdan evvel 

cild unsuru olan pembe renkte
ki T oka lon kremini kullanınız. 

Terkibinde Viyana üniversitesinin 

meşhur biı profesörü tarafından 
keşif ve ''BIOCEL" tabir edilen 

kıymetli gençlik cevheri vardır. 

Siz uyurken cildinizi besler .. e 

gençleştirir. Buruşukluklarr gide. 

rir. Her sabah da yağsız beyaz 

renkteki Toka lon kremini kulla· 

nınız. Siyah benleri erit ir v e açık 

mesam eleri sıklaştırır v e cil. 

di yumuşatıp gençleştirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 

edeceksiniz. 

939/3565 

l starıbul tkinı•i t cra Mı>nıu rlutun

dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa. 
raya çevrllmesi mukarrer Orlon mar. 
kalı bir adP.t radyo H-2-940 tarihe 
mUsadlf çarşamba gUnU saat 1 5 den 
li' ye kadar Beyoğlunda BUyilk Par. 
makkapıda Tel sokak No. 2013 a
partmanr önünde satılacaktır. Artır. 

mada muhammen kıymetinin yUzde 
75 bulmadıtı takdirde ikinci artırma 
19-2-940 tarihe rnUsadlL' pazartesi 
gUnU aynı saatte icra edileceğinden 

talip olanların gün mczkQrda hazrr 
bulunacak memura mUracaat edilerek 
nnn olunur. (31325) 

tıin 

htaııbul lı•ra llAklnıll~lrıden: 

tstanbulda Mahmutpaşada 225 No. 
ıu mağazada trikotaj ticareUle meş. 
gul ve Beyazılta bu işe alt fabrikası 
mevcut İbrahim Feyzi Bursanın kon
~ordato yapmak için mehil verilme. 
si istcğlle İstanbul icra tetkik mercL 
ine vukubulan milracaatı llzerine A.. 

lacaklılnrilc kongordato yapmak Uze
re kendisine iki aylık mUhlet veril • 
mcslnc ve avukat :Mehdi ~aldln komL 
ser tavlnlne 6-12-939 ela karar ve. 
rilmlştlr. 

MUhletln hitamına ve muamelenin 
benUz tckemmUI etmemesine binaen 
daha bir ay mUddetle uzatılması ta
iebi'e komiser tarafından verilen tak. 
rlrde gösterllcn muclb sebeplere bi
naen mliHletın bir ay daha uzatılma. 
sına ve keyfiyetin l!Anına karar ve -
rlldl~ llA.n olunur. (31327) 

KAYIPLAR 

İstanbul mıntalta liman riyaaetln
dcn almış olduğum 65,585 nl}marall 
gemici tezkeremi zayi ettim. Yenisi. 
nl alacağımdan eskisinin hUkmU olma-
dığını 111!.n ;l, 

(31323) Kuı.ım :\hnıet Attrillş 

• • • 
B<'yoğlu orta okul 7 ncl sınıfından 

21- 10 936 tarihinde aldığ1m ta.s -
diknaın<'yl kaybettim. Y<'nll!ini alaca. 
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

(313H>ı ~hı7.afrer 

t. * * 
S21 de Akova rUştiyesinden 32• 

senesinde Ifosova Sanayi mektebin • 
den aldığım şahadetnamı-leri kaybet. 
tim. Yeni bcl:;clerl alacağımdan es -
kilerin hUkmU yoktur. 

Jlıı lll oğlıı Asım Ako,·a 

Kiralık l'aı.ıhııııe. - Sirkeci cıva.. 

rında Kahramanzade hanının Ust katı. 
Knpıcıya ve Beyoğlu, Talimhane, 
T:ıl{ im Ap:ırt. 3 No. y:.! mllraca!lt. 

(31263) 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, 

GRiP, ROMATtZMA, 

NEVRALJİ, KIRIKLIK 

•(8 
l'E BVTVN ACRILARI DERi! AL !(ESER. LVZUMUND.4 G VNDE 3 J{AŞE A~l-'·,1, 

~---------"'~"~j 
Gayrimenkul satış i ıan• 
lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

dl~ 
Bir borçtan dolayı ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen EyUpto Şahsultan mahaJle.sitl ,t 

tan yeri yeni Yalıçıkmaz.ı sokağında. eski 1, yeni ı milkerrcr numaralı 669R metre murabbaında ıncııs0' 
satılığa çıkarılmıştır. 

,.ı.t 
t'abrlka binası: Zemin ve kolonlartamaınen betonarme, pencereleri demir çerçeve kapılar makal'ııcııt., 

müteharrik demir çerçeveli ondale saç tan ve çatısı tamamen demir Uzerlne ondüle galvanizli saç kaP l1'~.J 
bunlar fabrikanın da dahilinde makinelerin lhUzazına mukavemet edecek suretle yapılmıştır. Ve fabr ~ 
pera daireıılnc demir ve kapıdan girilir. Burada ahşap bir yazıhane yapılmL' yine bu dairenin nrka c~~ ~ı 
kek ve kadınlara mahııus yemekhane vardır. Buradan boyama dairesine geçilir. Burada. da bir ant>ar cıo"..::;• 
erkeklere mahsuııı helA ve fabrika haricine çıkan bir kapısı vardır. Burad:ı da yine demir bir kapı il~ıt· ~ 
!resine girilir. Bura ahşap bir yazıhane ve fabrikanın onUndekl meydanlığa çıkan demir bir kapı varrtıı• ır 
den tuğla duvarlar yapılmış olan harman dairesine girilir bUtUn bu dairelerde izah edilen iş bötmclc 
klneler tesls ve tesblt edilmiştir. 

1f 
K a 7.an daireııı l: Bu daireye Cabrika önündeki meydandan ayrı bir kapı ile girilir. Buraya da kaz311 

tı yerieştir!lmiştır. 

Su dı•poııııı : Bu depoya betonarme olarak inşa edilmiştir. Asıl su deposunun bitişiğinde iki 
yer işgal eden ve fabrika. avlusundaki kapıdan da depoya su tesisatına alt ltısım vardır. Asıl su 
buçuk metre murabbaı saha üzerine zemin katı eczanedir. 

Birinci kat: Yazıhanedlr. İkinci kat: Bir odadır. üst kat su deposu olarak inşa edilmiştir. 

Ahıap barakala r : Bu barakalar fabrlkanm ön cephesine muvazi olarak yapılmış olup Uzcrlerl e41- I 
tamamen ahşap olarak inşa edilmiştir. Bu barakalardan birl marangoz diğeri b<'kçl odast ve dört ad 
olarak kullanılan altı kısımdan ibaret t1r. A, 

Fabrikada elektrik ve su tesisatı vardır. Sahası: Fabriltanm umumi sahası kapıdan 6693 metre ıı:ı~ 
asıl fabrika blnaııı 2248 metre murabbaı bir saha. Uzerlne inşa edllmlştlr. Takdir olunan kıymcU: 6.1' fi 
mUştemllı\tının mcvltl ve vaziyetlerine ve tarn inşasına ve tt'mln edebileceği randmanla BugUnkU e!111 

sil gayri menkulAtı alım Ye satım plyııası gözönUnde tutularak tamamına 215630 lira kıymet takdır c 
kıymette makineler ve aksamı dahil dğlldlr. ~ 

Ma kine aksamı : Fabrika Deıı daireye milnkasını olup birinci dairesi yUn ipliği (kamgarn) dairesi• 
resi: Kaba y Un lpllı?l (Strlchgrn) , uı;uncU dairesi: Dokuma dairesi, dlirdUncU dairesi: Apre dairesi, ,ı 
al yardımcı t ealaat dalreal. Blrlncl yUn iplik dalreııl: tngillz mamulA.tından olan lPrlnce SmlUı) bU d t/I 
det top makar ve bir can cillolbot \'e bir adet çift fabrlke.sı ığlı clllobot ve bir adet 4 ığlı cillobOt ~'ııı-' 
ığlı cillobot ve bir adet 8 ığlı cillobot ve l adet 30 ığlı fillt makinesi ve 2 adet beher 28 ığl1 fillt ınal< tl~ 
adet beheri 200 ığlı sabit bUkU makinesi ve 2 adet beheri 200 ığlı katıam bUkmece l adet 40 bobini~_!~ 
kinesi ve 2 adet gHe makinesi ve mezkür makinelerden ihzar makineleri daha iyi bir vaziyette bÜ1'" ., 

0ıu,. ve katlama bükme makineleri ise !azla mlistameldir. 1şhu makinalarm mukadder kıymetl 9300 lira r 
muhtelit kayışlar transmisyon yedek dl§liler muhtelif alAt için yUzdc 10 zam ile cemnn 10780 uradJ · ~ 

lkl kabe iplik maldıııuıı: Bu dairede mevcut ihzarat ve bUkUm maklnaları bir adet kırpıntı ve ipli~ 
klnası (ltalyan mamulA.tından) ve bir adet toz maklnası ve bir adet Hcrezon maklnası ve bir adet ti 
nası ve bir adet UçlU tarak maklnaı;ı ve 165 M. C. eninde yUz fitilli dört yumak İtalyan mamuıttınds.l'e 
muntazamdır ve bir adet 400 ığlı vargel maklnası İngiliz mamula.tmdan ve bir adet \'argcl ip ımaııı;~ 
makina işbu makineler için on bin lira kıymet takdir edilml§ olup muhtelif transmUsyonlar kayışlar 
7 zam ile tamamı 10,700 lira k ıymetinde olduğu. A 

tJçllncU dokuma dalreıt : Yirmi adet Alman ma.mulAtından tezgA.h ve iki adet çözgti makinesi ''8 ~ 
man 22 ba§lı bobin makinesi ve bir adet atkı bobin makinesi 20 ığlı yeni vaziyette ve bir adet tut1<111 fjl 
makinelere 11,200 lira kıymet takdir edilmiş olup kısmen yeni olan ruAt ve edevat trnnsmisyonlar ıc• 
burada yU:ı:de yirmi beş zam ile tamamına 14000 lira kıymet takdir edilmiştir. 1'., 

Dördüncll apre dairt·~I : Blr yıkama makinası (hurda) bir yine yıkama. makinesi bir dink makfile$1ııı:,ıJ 
geç makinesi ve bir makas ınaklneslycnl vaziyette ve ylne bir makas mnklnası hurda ve biı· ı;ardorı11 iP". 
bir Utü maklnMı ve bir koman sobası ve bir dekanlr çömlel maıı. ııillndir ve bir bakır kaplı pervıırıe sJ il 
ma kazanı ve bir kumaş boya teknesi ve bir paçavra teknesi ve bir Obcrmııyer pamuk boya maldnıı. .,ııet 
bir sUzgeç sokUlmüş derdesti tami~· eski makina olup bıı dairede mevcut vcmaklnalarıı. 11160 ııra ~ı) 
edilmiş olup transmU.syonlar kayışlar için yUzde 7 zam ile ccman 12910 lira kıymet takdir edilmiş r. 

~' Betlnd .} ardmıcı: Tesisat fabrikada ceman 111 kuvvet lakatlnde ekserlyetll Selmens marka 23 ~r 'ti 
mütevanlp ceryan 220/380 voltluk gayet iyi vaziyette elektrik motörU mevcut olup kablolan ve teıı;ei:tl"'..; 
beraber 4000 lira kıymet takdir olunmuştur. Buhar kazanı alev norulu 65 metre ve 2 sathı tcshlndc ııttYl 
ve buhar tesisatına da 2000 lira lnymet takdir olunmuştur. Ve yardımcı tesisata bu itibarla 6000 li~aıııll' 
dlr edilml§ olup hUIAııa maklne aksamında ceman (54420) lira kıymet takdir olunarak maklna a 
tnbıikaya eeman mutehassııı ehil vukunar huzurilc 270.050 lira kıymet takdir olunmuştur. ..~ 

ııe ' 
Gayri meııkuhlıı hııdudu : Sağ tarafı çıkmaz sokak ve etrafı Mehmet namına l!raz olunan mab~t,.ıı 

fı bostan sokağı yeni aralık iskele arka tarafı aharın menzil bahçesi ve kabristanı ve ön tanıtı 11pıl,ıl 
ile mahdud ve kaydına nazaran da 11'>58 :ı:lra 20 pamıakdan ibnrct olan iki bostandır. Mahallen > 
haııı 6693 m. m. olarak yukarda gösterilmiştir. 

ııbııl 
ı - İşbu gayri mcnku!Un arttn-ma şartnamesi 20-2-1940 tarihinden itibaren 39/5 No. ile tst~aıı

cU i<'ra dairesinin muayyen numarasında. herkesin görebilmesi için açıktır. tllnda yazılı olanlardan 
almak lstıycnler, işbu şartnameye ve dosya. numarasile m<'muriyctlmizc mUracaat etmelidir. ,1 

bir ıııı.ııJ' 2 - Artırmaya işlirdak için yukarda yazılı kıymetin yüzde 'i',5 nisbctindo pey veya mllli 
mlna.t mektubu te\•dl edilecektir. (Madde l'..!4) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a!Akadarların Ye irtifak hakkı sahlpl<'rlnln gayri rnen1<~1 e~ 
haklarını husus.le faiz ve masrafa dnir olan iddialarını işbu llA.n tarihinden itlbar<'n yirmi gün içtııd 11ıtıl'v
bitelerllc birlikte memuriyeUmize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit ollll 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. ..J 

,ıo~ 
4 - Gösterilen gilnde arttırmaya igtlrak edenler artırma gartnamcsinl okumuş ''e lüzumlu JJl 

ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. l~ 
uııcO 

5 - Gayri menkul 11-3 ..... 940 tarihinde pazartesi gUnU saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Dörd rtıııl~ 
murluğunda Uç de!a bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli mub~el ~ 
tln Yti2:de 75 ini bulmaz veya satı!} isteyenin alacağına ruchanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bC od0 .,,ı: 
gayri m<'nkul ile temin edilmlll alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın tall~! ıc' 
mak Uzcre artırma 15 gUn daha temdit edilerek :!6-3- 940 tarihinde salı gtinU saat 14 den 16 r ,ı 
bul DördUnc\i 1cra memurluğu odasında artırma bedeli satış ist~ycnln alacağına rııchanı olan diğcı" ııs-1' 
bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mııcmuundan fazlaya çıkmnlt ııartılc en çok arttıraııa 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve sıı.tış talebi dllşer. ~ 

. ~~ 6 - Gayri nıenkul kendisine ihale olunan b.lmsc derhal \'eya verilen milhlet içinde parayı \'C d' t'f 
rarı !esholunarak kendisinden evvel en yUksel{ tekllfto bulunan kimso an:etmiş olduğu bedelle aJrtı 11ıeıcıı" 
sa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün milddetle artırmaya çıkarılıp en çok artıranll tııo 
ihale arasındaki fark ve geçen gUnlerlçln yüzde 5 den h<'sap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrJC 
kalmaksızın memuıiyetlmizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) <' 

tıedcıll'I 
7 - Alıcı artıma bedeli haricinde olarak yalnız tapo ferag harcını yirmi senelik vakıf taviz 

karar pullarını vermlyc mecburdur. ..1 
uttr"".J 

MUteraklm vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellA.llye resminden mUtcvelllt belediye rusumu -.·e ·~fi t 
kıt lcarc)'i alıcı~a ııll olmııyıp aı'lırm:ı bedrllndm tı-nzll olunur. tşlnı gnyrl mı>nkul yulrnrdıı göo;trr~tıl• 
t11ııb11I DordUııı>U Jcr:ı memurluğu odasında işbu lltln ve gosh;ı ikn artırma !Jnrtn:ımcsl d:ılrcsindc ,111) 
olunur. (2" 


