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100 öğretmene ikramiye 
verilecek 

Ankara, 6 (Husuıi - Maarif Vckileti mil. 
Jet mekteplerinde kabiliye·t gösteren 100 öğret. 
mene yüzer lira ikramiye vermeyi kararla~tır. 
mıştır. Bu öğretmenler maarif müdürlerinin 
rcisliklerinde teşekkül cldecek komisyonlar tara.. 
fından seçileceklerdir. 

VA Kl'I • t'w•I" " ııı~ıı 11P rl"tl"lnn l!l4t:'llY11zı). l!4:{7n tld&rel 

hu sabah geliYor 
SQ,.açoğlu dün Bulgar Kralz 
ta,.af zndan kabul edildi 

Mannerhaynı 
hattına 

-Sovyetlerin taarruzu 
gittikçe şiddetleniyor 

~ ~er Yerde 
tediden 

s_ sonra 
l!l ~Oope t. fi . 
"'llıy ra ı erıne 

acınıız var 
Cf \' a~ )t:('ılt,•d an: Asım U: 

\.ı~ ~ ~aldı'" "'°' ~e t •· Rttnı:z: bir mck. 
"'tLı ÇoJ>.. lltü ·· . 
\ L~ ""illin n tnustahııılL. 
\~ k Çrk.n....':1allarını :z:arar ... 

~'~ -~ hi~ .~ecburiyetin. 
l~ ~ıı ~lılün •rılıyor. K87.ada 
·"! ~ıloy11 bkoltesi yedi yüz 
~'ti 1, ))-ı. ıılu._yordu ; hal. 
ı.ı.' )'

11
,et Ye:l~ıgı yüzünden 

~.fi)'lt 'tici\ r· ~. - 50 kuruıa 
~\. V l'rı 30 utunlerin vasati 
~ tti ~ lktile • 35 kuruıu geç. 
~t;: ~ fÖbr altın çukuru diye 
tııi"" ~ h et alan bu kaza. 
• lıllt~ı~ . alıcılığın· bütün 
•Ilı ı._ "tb~ •ınd ' 
de

11 
"'il~ Ilı .. en SOJlC'a sadece 

ltıııl'la...~, llnhasır kaldığı i. 
il~ Cı tecrübe timdi. 

l· 811 te ~el İçin halkı dü. f t 11"ıı~ f •rnıştır. 
ta- ı~lt. .. ~raber h"k~ · 
'~1\1 " 1 i u umetın 
'İle -ı'-.ıı ıııh-ret Vekaleti, di. 
\,,.~i dıi1 le ıs~r idaresi ka. 
\..'~ ~rllk dbırler sayesinde 

& itti b,ri •. lütünlerimizin 
..,~ 1 d • Cıne r k • • f' 
~"" r 'lfrtıı :r.o ıyı ıyat. s ı~k~ıc rk ıyi biliyoruz. 
~ ~ .. böyle ıya.~laıda satılan 
\:, ~q~lı~erg· hCordea gibi de. 
\~ ilki rrı~· 1n.da bulunmı. 
~l~~k 'Jağ,u;~a.hsillerin elle. 
\ llr ~ltı\da •Yatlarla çıkmış 
\t_~~cı'1lıü n dolayı büyük 
"'-.~r. tıı~lık't olmasının sebe- ı 
~ İ)' liükü an ba§ka bir ıey 
'~1

1..fiy'tla ~et Yardımı ile 
L.' ~ 11 rı k&r r " satılan tütün. 

k:"ıı... ltıı ~ 1 buralarda FeJ .. 
~-- _,lllltı ; tıri "İb' - L - ... 
i1t. l~t' >'lllar · ı" 1 Yör..Hlncı bıı. 

1 a. lırı t·· 1 e tek t "k b " 
~:ı•ı ııcca 1 u u. 
~ lılüıtah~ arı. eline geçi. 
1t..""ıı1.~''l'ı d'.. llerın bir sene. 
. , ,..~· 1Rer b' 
\ı' l..ord ı Qrar) ır ıenenb 
l'ıı ~· '•le • ~rla elden gidi-

~• 1dl'aıa t!?~~da 80 kuruştan 
'if.'1 e'·. utun " k . . "il ~ tı•ıkl'k un alıtesındc '· "u-~O k: olmadığı halde 
l Yu lıt-. l"Uta kad d" ·· 
:~ °"'' ar U§U. 

~ ~!'rd 'da · ~ "~'tııı İle k Zıraat Bankası. 
Sı:~ı~ 't.ifi Va ur~ınuş bir kre. ( 
~~ cı_ ~ı)'llat' r. u kooperali. 
~1 ~ılıj 0111/ne büyük yer:. 
ıqı" ~llııılyı-ıc, h~· Fakat dediği. 
~ dı "llladığı ~r .•abş koopera
\i'."- t '•ıtaıa 1•Çın hükumetin 
~ ~ 'ıtıi 11 :tt~ -1:'1emleket he. 

·~ıı t be:, . •gı menfaatler 
~ lthlıc "•ın !•rketin ve müta. 
\..~ İc;itı a ak!ycr. lstibsa. '-'>e "lltif) t~şkıl edilen kre. 
lı~ıı leıtı• erıne bük" t' 

Hariciye Vekilimiz, Köseiva
nof ıa· yaptığı görüşmelerden 

memnuniyetini bildirdi 
Nazi gazeteleri Finlerin zaferle
rini tebarüz ettirmiye başladılar 

lngiltere iki lrlandalı 
Finlandiyaya . . 

veniden tayyare tedhışçı 
verecek Bu sabah Londrada 

(Yazısı 5 iııciile) 

· 'stanbuldaki zengin 
asrhyor 

Dün Londrada yine 
bombalar patladı 

Hariciye Vckilimizlc General Mrlal.~'ws YugoslamJa Ba.,,ın:e. 
1cililc göriişüyorıar ( Yazwı !i ıncide) 

Almanya lsveç karşısındaki 
Baltık mıntakasına 

Mühim mıktarda 
asker tahşit ediyor 
Bulqaristanrn yenı 

Ankara elçısi 

Pııris, 6 (A.A.) - Ocunc ga
gazetcsinde llayan 'l'abouis, 
iyi bir nıenbadan alınan ha
berlere göre Almanya, ls,·eç
ln karşısındaki BaltıJ{ nıınta· 
kasında mUhlm miktarda as
ker ve malzeme tahşit etmek
tedir. 

Diğer taraftan Breıncn ve 
Hamhurg"da bulunınakta olan 
ınUhiın cUzlitamlar, Kiel kana
lını .geçmişler ve l'omeranya 
limanları utla yerleşmeğc baş· 
ıaınışlardır . 

Alman makamatı. bu tedbir
leri tekzip etmemC'ktedlr. 

Bundan başka bitaraf aske
ri müşahitlerden öğrenildiğine 
göre Alınan ha,·a kun·ctıeri 
kumandanlığı, fsvec istil{ame
tinde bir hava taarruzu icrası 
planıııı tetkik etmektedirler. 

Alman ajanları, ls,·eçte, bu 
tedbirlerin İngilizlerle }i'ran· 
sızların lskandina,-ya memle
ketlerine vaziyet etmek tasa,·. 
,·urlarına bir mukabele olmak 

rncrnm1 !) inrfric) 

doktorlar 
Şimdiye kadar felaket

zedelere ancak 2000 
lira verdiler 

İstanbuldaki zengin doktorla. 
nn zelzele felakctzedeledne nak. 
di yardımda bulunmaları için E . 
tibba Odasınca Hizımgelcn teşeb. 
bilsata geçilmiştir. Haber aldığr. 
mıza göre şimdiye kadar yalnız 
2000 lira toplanabilmiştir. Bunun 
250 lirasını doktor Abradaya, 250 
lirasını dişçi sami Könyberg, 200 
lirasını Operatör M. Kemal ver • 
miştir. 

Diğer zengin doktorlardan he. 
nüz ses sada yoktur. Bazı doktor. 
lar mahalle heyetlerine teberru. 
landa bulunduklarını söylemişler. 
dir. Bunlardan teberru makbuz. 
ları istenmiştir. Etibba Odası te. 
berru kaydına devam edecektir. 

Jı!arcşal Manncrhaynıııı ocphc. 
de gece alınmış bir resmi 

Loııdra, 6 ( A.A.) - Bugün 
Londrada beş bomba infilak et. 
miştir. lki bomba. Fuston ga. 
rmda patlamış, dört kişi yara. 
lanmış, bir bomba. Birmingham 
postanesinde infilak ederek ik 
kişiyi yaralamıştır. Mancheateı 
postahanesinde infilak eden döı 
düncü bir bombadan yaralanar. 
olmamıştır. 

Saint Martin meydanmıı, E. 
dith Cavell abidesi dibine yer. 
leştirilen beşinci bir bomba, bu 
abideyi cüzi hasara uğratmış -
tır. Zabrta, Liverpool postanesi 
yakınına konulan altıncı bir 
bombayı vaktinde ele geçirmiş. 
tir. 

Polis müdüriyeti, bilhassa 
.Manchcster'in muhtelif mahal • 
lcrinde araştırmalara başlamış .. 

(Devamı 5 incide) 

Iran ve Afganistan 

Roma, 6 ( A.A.) - Roma.ya 
gelen malumata göre İran ve 
Afganistan geniş mikyasta as. 
keri hazırlıklarda bulunmakta~ 
dır. Bu hal. iki memleketin mu. 
hasamatm Hazer denizinin ce • 
nubuna kadar yayılması ihtima. 
lini derpiş ettiklerini göster -
mektcdir. (Devamı 5 incide) 

• • 

ıçın 

, ......................................... \ ....•• , 

h;tunlJuluıı ~isli ak~aııılarında Köııı·ü üıstüııdeki Üsküdar, 
Adalın·, bilhas~n liathköy iskelelerinin hali bir .facia. Evet, 
hi;yıc znmıuılardn tabii olarak intizamı kaybolan , ·apurlar, 
:ırada ::ıbtcn imkfm hulul'laı-sa i~liyorlar. .}'akat ne vakit 
\ C hangi iskeleden'? Bunu be~, Ull dakika ev,·el bir taraftan 
iiğrenıııck k:ıhil olmadığı için Jiöprüde mahşeri andıran kala.. 
balık içinde herkes birbirine soruyor. Yorgunluktan gazinoya 
ı,:ıkanlnr, ~ahut iskelenin bir kö~csinde dinlenenler gelip giden 
nıpurlardaıı haber alamıynrak gitm<"k fırsatını kaçırdıkları 
için hnlk sabırsızlık içlnclo mütemadiyen ayakta dolaşmak 
mecburiyetinde kalıyor; Kadıköy - Adalar - Usküdar iske
leleri nı·asıncla mekik dokuyoı·; bu, giclip gelişler ile iskclcler
clcn hlıin<lcn biı· ,·apnr kalkınaı;;ı ihtimali bulunup bulunmadı
ğım an lama.ğn. çalışıyor. 

Birkaç güne kadar şehrimize Bul
garlstanm yenl Ankara clçlsi B. 
Sava Klro!f'un gelmesi beklenmek. 

\ı. ~ •nett·-· umc ın \"t td 'tıdi 1 ı gı gibi müstah. tedlr. 
\ •· eb·ı e eıneLI • d B. Sava Kl!or tahsilinin ilk lasmı. 

'
lı ı il\ 1 H enn en iı 

( Vakıt J kuponla-1 
rını toplamagiı. 

Denizyolları l<lnrc i sis zamanlarına mahsus olan bu iş
kcnce<lcn mii-:terilerini bir küçiik talimat Uo kurtarabilir: Bu 
talimnt ı-;isli zamımlar<la her , -akit.ki ~ihi ~ünün muayyen sa
ati gelince işini hırnkıp E>\'inc ~iden i~kclcdcki baş memurun 
~·erine snlflhi;rct li bir vnzifcdar gösterir : bu memur kendisine 
nıiirn<'aat <'clip <le: "J{ndıkiiyd<'n ,·apnr harck<'t e tti mi? Ora· 
ela sis ,·n7J~·<"ti nnsılchr?., cli~·c soranlara: "Rilmiyonım; bunu 
sormak brnim , ·azifcm <ki!;il. kah~cr:c:c Kadıköyden buraya 
t<'lcfon c<lcrlC'r. O ,·akit C'<'\'RP \'Crcbilirhn ... <lcmcz. Teşebbüsü 
k<'n<li r.lin<l<' olur. İsl«•lclcrcl<' sic: \"ll7:iyctini sık ı:; ık telefonla 
iii!'r<'nir Te halkı tcndr c<lerck meraktan kurtarır. 

'- • t ı e erin · kA -."t ~ ıı:o0~ • e ım an vere. 
\ ~•r:Ollcratj~~ıfleri . te§kiline 

tıi_"'iıı ~· İle u·e Y•ne hüku. 
\.:,.~'iti;,.. lılıına •errnaye temini. l" ·11 ·•ıı~c tnaz mı? 

"ı. e mil • ~~ q~Ylik lı. korurrna ka. 
~~\"erdi -~ıllet Mec1iıinin 

~·"'- lllat• ıalahiyctler ve 
\i.~~dir, l'~a~ın tahakku. 
\~~it..: ~ fıtıd ktun: Üzüm, in. 

~
'ti;ııj Yet~ • gıhi ihracat 

"Oo •ttıren her kaza 
Peı-an· -

llltı ı lllden başka 
>trı bıı 1c' b~00ı>eratiflt:r.-i _ 
i ııı'r-de : ıl kooperatifler 

\it lıkahil· ardır - mallann 
'e .... ·· •nde asgari bir pa 

···ıı- ınh . -( ı) ııllerin zanıri 
evamı 5 incide). 

nı Galatasaray lisesinde yapmış olup, 
Türkleri çok 1.}1 tanımakta. ve ıev
rnektcdlr. 

Kendisl mUteaddlt diplomatik va.. 
zlfclerden sonra, son defa Bilkreşte 
elçi olarak bulunmaktaydı. 

Bulgarlstanı Ankaradıı temsil et. 
mektc olan B. T. Hristc!'ln Moskova
ya tayin edilmesi üzerine B. Klro! 
Ankaraya gönderilmiştir. 

Kendisinin iki memleket arasında 
gittikçe ilerlemekte olan s!yıuıt mU
nascbatın, Balkan sulhUne daha !azla 
hizmet eder mahiyette inklşa!ma 

- selefi kadar - ve ~iki daha çok 
yardnnt c!okuMcağma em\n!7.. 

Yeni elçi, muhlt'li! Avrupa Jlsanla
nndnn mnada, Türkçeyi dl' 1)1 konu;
mnktndır. 

1 

hazırlanınız 
( Vakıt) ı takip ederek bu kuponları biriktirenler 

Değerli bir " Kütüphane,, ye 
sahip olacaklardır 

ISlrkaç güne kadar ... 
\.. ......................•....................... , 

1\nılıkih·, .ı\<lalnr, yahut t•skiidar iskelesin<len bir TR.pnr 
knlkn<'ak ohn•sa hnnn mai)·ctin<lcki bir adam ,·asıtaslyle fskc
Jcdc Tc gazln()(laki h alka biraz yiikc::ck s<'~ ile hlldirtir. Yine 
o talimat sisli giinl<'r<l<' ynp11rnn11 iskefode bırakıp şu yeya hu 
mak"nt i<;in fh.;arı~·a çıkan kantanlnrm vRzifl"l<'rini tRytn eder. 
Onlnr <la mc.;;n1fY<"t cnıli .. csl ile hRrekct"'h: kalmazlar. 

Rilmi~·ornz 'kt, ncni~:rollnrı hlarcsinclen sisli zamRnlRrda 
halkın ihti~·açlarmı intizam dahilin<le tatmin c<leC'ck bir ted
bir almasını ı-.t<'m<'k tnhamıniil C'ılilcmiy<'<'<'k fazla bir kül
fet midir? JT.Aı;;AN KMf('.~,, 
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j POLITiKA 1 

lmparatoriuk için-! 111 'f V kT d" .. . . 1 ld 
de Hindistan· ı"aan e ı ı un de umversıtede meşğu o u 

Bir Anadolu ajnnııı haberine 
göre Hindistana İngiltere tarafın. 
dan dominyon hakkı verilf!ccldr. 
lngilterc İmpnratorluğu geniş bir 
illemdir. Bu alemde türlü, tüdü 
idnreler, cins cins hükumet tar-z.. 
ları mevcuttur. İngiliz imparator. 
luğu bu moza)·ıklann yekunu. 
dur, denebilir. 

imparatorluğun tnrihi, İspan. 
yol hakimiyetinin, daha sonra 
Felemenk hükümranlığının ve 
nihayet Fransız satvetinin üstüne 
kurulmuş azametli bir devlet bün. 
yesine dnyan:ı:-. Tekiı.mülü nor. 
man istilasından scnr:\ yeni bir 
istilaya uğramamaya, kurunuvüs. 
ta için clün)·anın sapa yolları üs. 
tünde bulunmaı;ına medyun bu. 
lun:ın lncilterc tekamülünü kara 
Avrupasrna nnz.arnn dah~ çabunk 
yapmış, şel:li aristokratik olmak. 
la beraber, kara Avrupasıdan e. 
pey zaman evvel :uıten znyıf olan 
derebeyliği tasfiye etmiş, nris. 
tokrnsiyi orta srnrf haline koy. 
muş, Nablesdcn tüccar, ve zirnat. 
çi unsuı:rlar halketmiş, tabii hu. 
dutlan onu 7\vrupnnın her zaman 
yüldenmeğe mecbur olduğu milli 
müdafaa masraflarından, daimi 
ordu nizamından muaf bulundur. 
rnuıtur. 

Bu iınkiınlarla ingiltere yeni 
zaman dünyasında Avrupnnın piş. 
tarı olmu§ ve onu nrkasından sü. 
rüklemiştir. 

18 • 19 unc uasırlarda ingilte. 
renin Avrupa için bir cc:-nek mem. 
leket halini nldrğrnı görüyoruz. 
Kapitalist nizam orada kemalini 
bulmuştur. 

Büyük harp sonrası dünyasın.. 
da lngiltere türlü, türlü fikir ve 
tandans hücumlanna uğradı. 
Çünkü kapitalist dünyanın kalbi 
idi. 

Hücum sınıfları şöyle hülasa e. 
dilebilir: 

1 - Liberalizmin antitezi olan 
soayalizm, kapitalizmin son kale. 
sini lngiltere telakki ediyordu. 

il - Milli kurtuluş hııc-eketle. 
.. j emperya1izmin en organize un. 
ı;uru hln:ediyorlarBı. 

111 - Emperyalist hrrslnrmı 
tatmin edcımiyen devletler galip 
veya mağlup İngiltereyi kendile. 
rine düıman sayıyorlardı. Bütün 
dinamik emperyalist cepheyi teş. 
kil eden devletlerin kıırıısında 
malları taksim edilecek muazznm 
lcuvvet İngiltere idi. 

lngiltec-e yaşrunclc için bu kuv. 
vctlerle kah mücadele etti, katı 
anlaşmalar yaptı. 

939 harbine gelinceye kadar o. 
nun harp sonrası mücadelesi da. 
ha çok müslihane bir siyaset ta. 
kip etmekle hülasa edilebilir. 

Sosyalizme karşı eldığr cephe 
znrnan zaman rntihaplarda sos
yalistlerin tezlerini muhafazakar. 
Jara maletmek ve bazı ıal:ıhnt yap. 
mak ııuretiyle bir uyuşma yolunu 
tuttu. Dış politikada Milletler 
Cemiyeti prensipi tutaralc orada 
tek sosyalist devlet olan Sovyet 
Rusya ile iıbi.diği yapmayı tcc. 
rübc etti. Bu da bir nevi nnıa,ma 
sistemi idi. 

Milli kurtulu§ hareketlerinin 
mahiyetini, harp sonrası yapılan 
tca-übclerle daha vazıh bir şekil. 
de aıılaıma oldu. Sosyalist alemin 
milletleri 'bir tek §ahsiyet hAli. 
ne sokmak isteyen muazzam si. 
lindiri karşısında "milli kurtuluıı" 
hareketleri büyük camiayı ayak. 
ta tutmak için bir çare addolun. 
du. 

Müstemlckclcrden dominyonla. 
ra, dominyonlardan nnavatan hak. 
!arına doğru görülen inkişafın se. 
bebi böylece izah olunabilir. 

Emperyalist İştahmrn tatmini 
hususunda kendisine en büyük 
engel diye İngiltereyi gören ve 
bunun muharip safını teşkil eden 
Almanya ile bugün fiilen harp 
halindedir. 

Almanya İngiltereyi yenmek i. 
çin bütün antitezlerden istifade 
yolunu tutmuttur. Almanyanm 
fngiltere aleyhindeki propagan. 
dası ve politik faaliyeti sırf bu 
esasa dayanmaktadır. 

Sovyet • Alman nlatması ka. 
pİtalist ve antiknpitalist tezattan 
istfiade edilerek canlnndınlmı,. 
hr. 

Bl'rlin • Roma mihveri hnla 
tatmin edilmemiş dinamik emper. 
ylllizmin sempatisi ile teneffüs 
ebnektcdir. 

Büyük koloni İmparatorluğu. 
mllllr. ..... ~a milii kur. 
tufnt propa(landası yapılarak 
bağlaiııf ~imek istenmektedir. 
Bu wzfyct kl\rşısrndll lngiltere 

ne dütünmektedir? 
ingiJtere, on sekizinci ,,.e on 

dokuzuncu :uırlnrın pek rr.ütena 
bir metaı olan ve fakat harp son. 1 
rasrndan itı"bnren iktısadi ve si- 1 

Derslere giren vekil notlar 
üzerinde tetkikler kitaplaı 1 

ve ders 
yaptı 

yasi mahiyetini yavaş yavnş kay. 1 Şehrimizde bulunan Maarif 
beden kolonileı· de iftirakçı un. ı Vekili Hasan Ali Yücel tetkikle. 
surların fuliyetine mani olmak, rine üniversitede dün de devam 
onların düşman cephelere iltiha. etmiştir. 
knu men için· yani ne faşist, ne Hasan Ali Yücel sabah saat 11 
de sosyalist kamplrrda yer al. de üniversiteye giderek rektör 
mamaları için ~lan i>üyük İmpn. Cemil Bilselle birlikte. fakültele. ! 
ratorluk ç~beri içinde şahsiyet ri gezmiş. hukuk fakültesinin bi. 
sahibi yapmayı bir sosyalist ese. rinci sınıf dersinde hazır bulun. 
ri teliıkki etti. Tebaa yerini ,.n. muştur. ı 
tnndaşft, himaye altmdaki devlet Dersi, üniversite doçentlerin. 
yerini müttefike tcrketmcği im. den Yavuz Abadan (Amme hu. 1 

paratorluğun müdafaası ve mu. kuku) mevzuu etrafında vermek. ı 
hafazası namına bu fedakiı.rlığı teydi. Vekil, dersi uzun müddet ı 
kabul etti. dikkatle dinlemiş. talebelerin ala. 

ka.lannı, not alma vaziyetleri Ü
zerinde tetkiklerde bulunmuştur. 
Ders sonunda talebenin not alma 
İ§İne temas etmiş, üniversite derı 
kitabının noksanlığı üzerinde c. 
hcmmiyetle durmuş. rektör, not 
vaziyeti üzerinde izahat vermiş. 
tir. 

Not işinde sınıfın kalabalığı da 
dikkate alınmıştır. Gelecek yıl. 
tarda. fakülte ıdershanelerinin ta. 
limatname hükümlerine göre ala. 
bileceği talebe miktarına indiri. 
lccek ve normal tedrisat yapılma 
imkanlan temin edilmiş olacak. 

tır. 

Vekil bilahare talebe ile de ko. 
nuşmuş, ders mevı:ulan etrafın
da bazı sorgular sormuş ve aldı. 
ğr cevaplardan memnun olmuş. 

tur. 
Üniversite rektörü, profesör 

variyeti üzerinde de durmuştur. 
Aı;ık bulunan profesörlüklerin 
doldurulması ve yerli profesör 
yetiştirilmesi işine önümüzdeki 
yıllarda daha fazla ehemmiyet 
verilecektir. 

Vekil. şehrimizde birkaç gün 
daha kalacaktır. 

Hindistan hakkında verileceği ---------------'--------------------------

~~~~~~ru:::::~~:::~iç~; ::· M aa r ıf ı e a vhk f T ı r han kazası kar ı ş ı k 
rübc <:dilen metotlardan b:risi. 

dirBüyük harp sonrası içinde Hin. toplantllar 
distanın aiyasi ve içtimai hnyatı Dün ilkokul başöğret- b İ r $ a f h a d a 
bu metodu zaruri kılmaktadır. 
Hindistan bir taraftan sanayileş. menleri toplandı 
mekte ve sanayileşmenin doğur. l\laarif Yekilliğinin kararilc 

Hadiseden kimin mesul ol
duğu belli olmıyacak mı ! 

duğu meseleler kendiliğinden or. bütün vilayetlerde lise ve orta 
taya çıkmaktadır. okul direktörleri ne ilk tedrisat 

Diğer taraftan Hindistllnı bü. baısöğretmenlerinin her av Ma. 
tün emperyalist tezlerin antitez. arif mUdilrünün başkanlığı aL 
leri ile het'eket etmek isteyenler tında toplanarak umumi mnarif · 
için bir mevzu halini almıthr. meseleleri etrafında g5riişmesi. Tırhan vapuru tahkikatı ka.. ettiği rotayı süvarinin tayin e.L 

tiğini kendisinin 15 dakika için. 
de rotayı kontrola va.kit bulama. 
dığıru söylemektedir. Memleke
Umi7.de deni:zdlerin vazi.f e ve 
mesullyetlerine ait bir nizam • 
name olmadığından işin içinden 
güç çıkılacağı tahmin olunmak. 
tadır. F.sascn bu nizamname ol. 
maması yüzünden l.znıir körfe. 
z.lnde Uç sene evvel batan !ne. 
bolu vapuru hA.disesinde de suç. 
!uyu bulmak mUmkUn olama • 
mıştir. 

lngiltere Hindiıtana dominyon ne karar verilmişti. nşık bir vaziyete girmiştir. Va.. 
hakkı vennekle tekfunülün bir Dün ilk okul başöi!retmenleri punın süvarisi Mahir Kaptan 
merhalesini kendiliğinden kabul maarif müdürii Tevfik Kutun ile ikinci kaptanı ŞükrU karaya 
etmiı oluyor ve dütrnanlnnnın e. başkanlığı altında İstanbul bi. oturma. kabahatini biribiri üze. 
!indeki silahı ıimdilik kırmıı olu. rinci okul salonunda toplanmış. rine atmaktadırlar. Mahir Kap. 
yor. lardır. tan ka.za. sırasında gemiyi ikin. 

SADRI ERTEM 

Zahire ıhracatçı
ları dün toplandı 

Arpa ihracına müsaade 
edilmesi isteniyor 

Zahire ihracatçıları diln lktı. 
sat mildUrlU~nde toplanmışlar, 
ihracı meneöildikten sônta. f L 
yatı düşen arpanın vaziyeti U. 
zerinde gQrilşmUşlerdir. Birden. 
bire 50 para. gibi mühim bir dü. 
şüklilğe sebep olan ihracatın 
men'i hakkında tüccarlar bazr 
tahminlerde bulunmuşlardır. 
Bilhassa bazı tüccarların Ana 
doludan ,.e 'frakyadnn harice 
sevketmek üzere topladıkları 
mühim miktardaki arpa stok -
ıarmm ihracına müsaade istenil. 
mel<tedir. Şimdilik yalnız evvel. 
ce harice satışı yapılmış arpa • 
tarın ihracına müsaade olun • 
makta.dır. 

Dünkü toplantıdan sonra elde 
edilen neticeler \'e verilen ka • 
rarlar Ticaret Veknletine bildi. 
rilmiştir. 

Yumurta fiyatları yil'ksc1di 
Son günlerde ltalya memle • 

ketirnizden çok mühim miktarda 
küçük ba~ hayvan derileri ve 
yumurta çekmektedir. Yumurta 
fiyatları çok yükselmiştir. gv • 
velce 15 liraya kadar satılan 
sandıklar şimdi 48 liradır. Bak. 
kallarda satılan perakende yu . 
murta fiyatları da <:ok artmış. 
tır. Her gün İtalyaya yüzlerce 
sandık yumurta gönderilmek r 

tedlr. 

Yirmi yıl evvelki Vak;t ................................................ 
7 ~abnt J9:?1l 

Fransada askerlik 
müddeti 

ı.•rnnsadn ahzuısker hakkındaki JA.. 
)'ihıı ordu encUmenlnc verllmlotır. 

(102) maılc.lc olan bu IAylhada asker. 
lık mUddcU bir sene olarak telmrrUr 
etmf§tlr. ABkerl hizmete elverişli hU· 
tUn efrat bir sene nlzıunJyc. doku~ 

ll<'nc lhtlynt ve 15 Bene rı-dlC olarak 
hizmet edecektir. 

> 
~ 
<( 
..... 
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DUnkU toplantıda aylık içti. cl kaptanın idare ettiğini ve bu 
mnlarda hangi mevzular üzerin. yüzden kabahatin onda olması 
de görUşUleceği tcsbit edilmiş lazım geldiğini söylemektedir. 
ve bir ruzname hazırlanmasına İkinci kaptan ŞükrU ise va.rdL 
karar verilmiştir. yayı saat 6 da sUvariden aldı. 

Orta tedrisat direktörlerinin ğını ve kazanın da a.ltıyı çeyrek 
içtima ruznamesi de hazırlan - geçe olduğunu. geminin takip 
mış olduğundan on gün sonra ilk ------------------
toplantısını yapacaktır. 

ilkokul öğretmenleri 
için konferanslar 

llk okul öğretmenlerinin ınes. 
!eki bilgilerini çoğaltmak mak. 
sadile tertip edien konlferans _ 
!ara. bugün de devam edilecek • 
tir. 

Konferanslar biliıhara Maarü 
müdilrlüğü tarafından tabettiri. 
!erek bütün öğretmenlere tevzi 
edilecektir. 

Okul doktorları için 
yeni kararlar 

:\faarif Vekilliğinin karnrilc 
orta tedrisat müesseselerinde · 
okuyan talebenin sıhhi vaziyet. 
Ieri dahn yakından kontrol edi. 
lebilmek iizere okul doktorları 
i~in veni kayıtlar ilave edilmiş. 
tır. Leyli okullarda okul dok. 
torlarının daimi surette sabah. 
tan akşama kadar ve gece de o. 
kulda bulunması mecburiyeti 
kabul edilecektir. Buna sebep te 
bazı leyli okullarda son g{inler. 
de vukun gelen hiıdiselerdir. 

Diğer nehari müesseselerde 
doktorlar her gün en a.şa~r 2-3 
saat miiesscscdc çalışacaklar • 
dır. 

940 yol vergisi 
940 senesi yol vergilerinin ta. 

haklrnkuna başlanmıştır. Mart 
sonuna kadar cetveller tamam. 
lanm belediyeye verilecektir. 

Hususi mUcsseselerde t'ahı:ıan 
tarın yol paraları da bundan 
sonr::ı oturdukları mahallNC gö. 
re tahakkuk ettirilecektir. 

Sis hafifledi 
1 ' .. < 

Dün öğleden sonra 
larına devam 

.. 
vapurlar 

edebildiler 
yol-

Dün sabah ta limanda ı:ıis ol. 1 sahile yanaşarak motördeki 
muştur. Fakat bu defaki ı:ıis ha. malları diğer bir motöre nak. 
fif olduğundan vapurlar işleye • lettiklerinl, böylelikle batmak • 
bilmiş, yalnız Büyilkdcreden yu. tan kurtulduklarını söylemiş • 
kan olan iskelelerden ilk vapur. tir. Diğer yaralı Kırlangıç mo. 
lar sisin buralarda çok kesif oL törü ise dün Halice alınarak ta. 
ması yüzünden Köprüye gele. mire ba.,lanmıştır. 
mcmişlerdir. Kavaklarda.ı: ~Ik ~is yilzlindcn dün sabah ta. 
v:apur anca.k 9,30 da gel~bıl~ış. Köprüde bir kaza olmuştur. 
tir. Evvelkı sabah~be~~ ~gaz Silivri limanına bağlı Recep 
~ışında bekle;:erek sıs yu.zlinden kaptanın idaresindeki l 7 ton. 
lım~a gelemışen . Jzm.ı.r v~p\ı. luk Hızlı isimli motör köprünün 
ru nıbayet dun öğle uzerı sıs Halic tarafında cemiyetin bir 
dağıldıktan so~;a ~aazdan gir. mavna.sına çarpmış. kısmen par. 
mfş ve akşa~ uzerı nht~a Y~· çalamıştır. Batmak üzere olan 
naısmıştır. lkı ırtindenberı Bu. mavna romorkörlerle sahile çe. 
yilkdere önünde ve Boğaz dıfiın. kllmiştir. 
da bekliyen vapurlar dUn öğ. -----------
leden itibaren yollarına devam 
etmişlerdir. 

Evvelki gece Bandırmadan 
gelmesi beklenen Sus vapuru 
ancak dUn sabah gelebilmiştir. 

Evvelki sabah sis eıma.smda 
Salıpazarı önlerinde bir yelken. 
!iye çarparak parçalayan Öı
melek ambarına ait Coşkun mo. 
törü dün Haliçte yakalanmıştır. 
Coşkun motöründe su kesimin.. 
den aşağı kısmında vara görün. 
milştür. Motör kaptanı kendi
lerinin de batmak tehlikesi ge. 
çirdiklerini ve bu yüz.den derhal 

Vali cumartesi 
gelecek 

Vali ve belediye reisimiz Dok. 
tor Uıtf i Kırdar Ankaradaki i. 
kametini bir knç gün daha. uza. 
taca.k. ancak cumartesi günü 
şehrimize dönebHecektir. 

KISA HABERLER 1 

Vali Anknrada beledive ile 
Malive arasındaki alacak ve ,.e. 
rccek hesaplarmm tasfiyesi işi 
ile de meşgul olacaktır. Umu . 
mf Harptenberi beledive maliye. 
den üç bucuk milyon liraya yn. • 
km oara almış bir kısmı öden. 
miştir. Buna mukabil belediye 
n.in maliyeden ~ 1acaklan var _ 
dır. Bunların ibrası için bir ka.. 
nun layihası hazırlanarak ;>.Iec. 
Iiı;tcn geçecektir. 

Son yağmurlıırdnn Gönene.le Ko. rıı da hayata gözler:lnl ;>ıımmuştur. 
ı::ıçayın yıktığı köprü, belediye tnra.. Hlı.dlse lahklkntınıı. mUddclı.ımumlllk. 

!ındıın yaptınlmıştır. Uzun zamRn. çe el konmu1tur. 

dan~rl Bnl ve kayık pnrnsı vcm1ek • Esl\lşehlrdc bir kaç güne kadaı 
sur<'tıh' karşı larnfa ı;eçmektcn köy· tahrip bombaları . tecrUbclcn yapıla. 
IUm Uz kurlulmuı:ı bulunmaktadır. ı ca};trr. Bu ııuıruııtıı. ıcabcdC"n bUtUn 

Dün de limana birçok 
e§ya geldi 

Diin limanımııa Amerikan 
• Knrşıyakııdıı. bclcdly~ sokağında tedbirler ahnmllktadır. nazı ekiplerin 

23 num .. -ı.ralı evde feci bir vaka ol. malzemeleri henüz tamamlanmaı:ruş 
mu&tur. \'C fl§ek, tahrip kabı, kapsUI ve fitil 

Demir oglu Rnvu! Sa'lh DcmirgUlle gibi noksanlar da ikmal edilmemi§ 
oR"lunun iki y~ındnki o~lu Çetin. bil. bulunıJugtıncla.n tecrObclero bır hatta 
:>1lk ıınneııi bayan Zehranın kucıığın. BOnra başlanacaktır. 

\ 1ı.t11ı · ı • " " ı ı ıı ı , , ııı ı, , , 1 da yemek yedlrllırlccn bo~o.7.ınıı tık:ı . • M. Kemnlpnşa \·c Karacnhcy ka. 

bandıralı Ek.sirva vapurile ma.. 
dent yağ. gliserin. demir, çelik 
eşya, radyo aksa.mı, kalay. mum, 
kimyevi ecza~ alminyuın eşya, 
Bulgar bandıralı tıodina vapu. 
ru ile sin.amenki, ham deri, pa_ 
muk ipliği, pamuk mensucat. 
yUn, kakao, manı;anez. kimyevi 
ecza. Romanya bandıralı SulL 
na \·apuru ile kimyevi ecza ttaı. 
yan bandıralı Albano vapuru ile 
demir. kalay. radyatör, toz mer. 
mer. kimyevi ~c:.a ve ccmir eşya 
~Plmiştlr. 

' 
Gıını• .. ıı ı nan bir el.mele parçası yüzlınden ôl. zalıırmda seylllptıı.n zarar gören k5y. 

v 7 Ofi ı 31 i O~ 1 38 ıtı.j:'lu~ıı mUşUir. lcrlc kı,lık mcznıntın sahası ve mfk 
Öğle 12 28 6 56 12 28 6 55 Za\'allı Yt\\'ıııcuk. nefes bonısunun tarı tt-sblt olunmaktadır. Bıı gllnlcr-

'ııiln'11 15 14 9 .ı2 ı.; ı~ 9 41 Uzcrlnl kapııyıın ekmek parçaa•nı yu. de t~blt neticesine göre : kt§lıl< zeri. 
Ak am 17 82 l! oo J7 38 1.2 oo tam!lmış, tık~nm~. baygın bir hnldr yatı telAfl edecek ~kilde yazlık ekim 
1·atsı ıu o ı ı 33 19 o;, 1 33 ı 1 yeı e dUşcrı k ç rpınmnf,ll bıı.şlnmııı vapılabllmcsl için vfllyct makamınca 
lım:ık 3 ~ ı ı 153 6 z-1 u 61 ~ C\"dl'kller A.l'clf' bir doktor ça\'\'trmış Ziraat VekAletf nezdinde te.,ehbU8llta 

11 'llrı"ı d" dol<tllr Sl'Pllnr.t>v~ knt!nr yııv. girlşl'mlştlp, 
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1 • 
Jı~ 

Hayatta isted~~ı 
üç şey ne dır · 

t fll~ 
Yazan: Hikrrıe. t. 

O tobüsJeriınizin• ilt1 .ıif 
tekrar yollarıtl1 ~· 

Voyvoda caddesindel'I "~ 
lemeğe maşJadrğını ~ ı~i 
yonız. Yol daha kIS:l• ~ 
ta seyredilecek ~~ıbJ 
~n.gin, mütene~~~~fef' Jll 
ıstıkamette se~.çlll 
ları dn.ha bol olduğu ~ 
dendir; kontrol da. d 
kün ve iyi... .;. 

tıOJ'. 
La.kin bu hal ~1 ti 

vam etmeyeceknılt.o ~ 
diln sabah Istnnbul ııs. -
yü takiben Karak?Ye,,., 'ti •ev 
tıkı makam gelını§ ( 'ele 
şı istikametine d~~ır 1 Ş· t 
üzereyken, birdenbıre ıts.1~ ;.ı ~~ 
run ihtarına maruz. t~ ~:· •tr 
el, bize Tophane ~s.. t'<lllıak 
gösterdi. Haydi o ta *ıta 
dık. ~ ~lti 

Fakn.t bu küç.ilk. cı> ~ty~rı 
fena olmadı. Hatta ~ krı 
gören yol arkada.Şide~! \' 
lundu: Hemen önilJll gi~ 1 

( ta 
pcde bir delikanlı t>il' ~ c 
Fındıklı tarafların~ert'.ıı 
inebileceğini ümit ~u;,,, 
zıttan emniyetle o~ ~-
binmiş ve ıslık çal ,, 1;rıtı reden dükkan tabela 
rediyordu. lll'. 

Vakit ki biletçl~~ıı:~ 
mak zamanı geldı: ıcıc 
mini söyleyince, bıietÇ 
t . 1 
ırru:. .J. 
- Aman efendi.Dl• cID,,ı 

ki gün var, Fındıklı a~ 
gitmiyoruz; Tepeba§rrıafS. ı 
yoruz. İstersen.iz o ıa.r 
Jet keseyim. . fi 

Biz iManlar da pç'k ~ 
dır. Fndıklı yolu.1z.M.1'tC111' 
Tope'ba.yım i.~terlz de, ~°# 
başından 'Tideoek bir f ·p 
olmuş, "Fındıklı!'' dd.lf 
direyortlZ! ıııf 

Her ne hal ise, Fııtdl ,.A-

Up delikanlı: eJ "·" 
- Bana KaraköY v 1~ ba.,ka bir şeye bine! \o/ 

uysallık göstererek ~e' 
lığını tekrar (Jalm11ğ8-
ti. .. ıC 

Vakit ki KaraJco> 
0

to 
Fındıklılı delikanJı. eJl , 
atlam:ığa hazırıanırlc q ~ııt 
yolu değiştirmez mi! · tı!f • 
istikametli yolculardtl tıif 
hasıl oldu. Biletçide -"~ 

Hatta biletçi bu ne~ cf. 
dislne saklnmayıp tJ1I tl'~ 
yüzünden buram btl 
kahkahasilc: . )..;, 

- Bcyef endi, dedıdiıı ~ 
başka bir şey isteseY 0ıs~;ı 
Hemen şu dakikada sSJll 
Keşke piyango ,'llrııı 
seydin. ti 

Delikanlı bu sırs.d~JJI'. 
frfanınn bir darbe ,,.u ıı 
bi birdenbire irkili~ tıilf 
doğru yarım dönerek 
eda ile: 1• ~~ - Bir insanın, ded {otJ~ 
piyangosundan daha , 
yeceği şeyler bulunur·~~ 

Biletçi :vaptığı ~rdil~ 
dr. Kısa bilgisi ,·e fr'" o~~' 
rayışından mütcc~!r ~~ 
gösteren mahzuJJ bl ı 6'' 
kutusundaki biletle!' 
başladı. 0tıe111 Delikanlı bu va.ti~f.ıtl 
cesaret . alarak. b ~ 
cerbeze ıle: -~ t'' 

- Benim için ta~;ı f 'r; 
~osu. hayatta i.stedıf! c:ı;I! 

k .. .. u :ınU te; \t 
anca uçunc S<P· .;ti. 
diyerek kısaca k~~ dl· 
dıklıya gelmeden ın , ' 

. . . . ,;. 
Fakat o gene a..d~ı:tıı.t 

ten inmesinden s~n: N~ 
düşünüyor gibiydı!< · p~~ 
delikanlının tayYare ı;i f1'f 
mükMatmı, hav~t~ d~ :; 
zularmın UçUn~il~ı;ıl r.t 
ir.diren diğer ikı uıı~ , 
Sizin diğer Jki a.rı P,'ı 
bilir? . u~ { ı: 

İşte size pek J<UÇ e>'ecl 
la"ca ,_.c .. ermek bıl!ll" • ,, ,, .. ı:rıu . 
blr dilşUncc tollu 

(1 •tı 
Fil.:irlerin! ~·uuıc ~~ 

lan T.arilerımın ıfP · 
memnuniııefli! neşre 
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'flzanqada demir Eskı acemıakrobat Ask .... er ..... lik ..... ba .... his .... ıe~ri 

~~~.~~ buhranı ik~3?:.::~=~?!.~:i:~ -Finıa;diY~daki kızıl 
ll4ıt~retinin manyanın 1 ihtiyaçlarına aynı zamanda cevap Fransız genci 1934 senesinde tay. k · k 

8iTPAZARI 
İstanbul belediyesi, bula§ı 

hastal.klara mani olmak İçin Ka. 
palıçar§ıdnki Bitpazarını kaldıra. 
cakmış. Evliya Çelebi kendi za. 
manmda Bitpazarında 500 dük. 
kan ve 800 nefer bulunduğunu 
kılydediyor. Bugün kaç dükki~ 
kaldı, bilmiyorum. Fakat sıhhat 
§artlu-ına döne nazaran daha çok 
riayet etmek mecburiyetinde ol. 
duğumuz 20 nci asırda Bitpazarı. 
nın bir dükkanı, bütün bir ıehri 
hastalığa boğabilir. Dahası var: 

1 ~ekli faa~on h:ş ay verecek kadar geniş değildir. yarcci olarak askeri hizmetini ya- u v ve t 1 e r 1 n m 1 ta r 1 
qrb 1~bsadi h e~r:ıış ve 26 Mayıs l 939 tarihli ve Der parken bir gün bizzat idare etti. 

l.J: tttıği nef ar. 1 yarı. Völkişer isimli, Alman iktısadi ği tayyare ile oturduğu kasaba. 
il~~ ıcesıne var_ mecmuası, Alman şimendiferleri. nın üzerinde gösteriş numaraları 

dtııu111 diğer z nin yalnızca dörtte birinin ihti. yapmak istemiş. Fakat muvaffak 
te/ }'?llarıd~:fl~ında'! ya~lara ce~ap verebilecek kabili. olamıyarak kasabanrn küçük ki. 

~tlt ilttısad· · edem yette oldugunu yazmaktadır. lisesi· üzerine düşmüş idi. 
~ d.ın dem· ı gerekse Demiryollan Yenilenmemitlerdir O zaman arkadaşları Emil ile 
~{01Jer oy~ayollannın Almanyanın başlıca demiryol. "Acemi akrobat" diye eğlenmiş. 
~kaktır. tnakta ol- larının uzunluğu ceman 78.000 !erdi. Emil arkadaşlarının gözün. 

lglg harp•• di e . kilometredir. Bu vaziyete göre den düştüğune hükmederek yeni 
ttı... "llt~ harbi ikt t~rıf et- her sene Alman yada asgari 3 ı 00 muvaffakıyetler kazanmak için 
·~., kuvvcue~~aıdı .. sınai, kilometre ray değiştirilmesi mu. yemin etmişti. 1939 harbi başla. 
İli..~ 'bunları n bır ara. hakkak lazımdır. yınca Emil yeniden tayyarcciliğe 

~~Üll'ıesiy~ ~emahenk Halbuki l 930 daki büyük buh. intisap etti ve az bir zaman sonra 
bi tn kazan~ ı~arc o.l~- randan ve nihayet Hitler reji. Almanların bir Dorniesi ile karşı

ta( r llıilleti 1 abılmesı ı- minden sonra bu rakama hiç bir laştı; düşmanını mitralyöz ateşi 
~ 1aı.arıı.i ~ ~ynı şe1<il. sene yaklaşılamamıştır. ile mahvetmekten geri kalmadı. 
'~hri· aı.ııtıdır'Stıhsali te- 1931 den 1939 senesin"C kadar Bu muvaffakıyetten sonra bir 

, ~rda · 
1 

Cepheden Alman şimen·diferleri teknik di. defa da Almanların bir keşif filo. 
t 1 ~1ltıaıatı ça ışmak . ve rektörlüğüne asgari clarak 24 bin sunun taarruzuna uğra,dı. Düş. 
°'lltndır mahallerıne 800 kilometre ray değiştirmesi manhriyle muvaffakıyetle harp 

'~Vkiya; . . lazımken ancak 12.510 kilometre etti, hatta bir tayyareyi Fransız 
3i.... c te!kiJ jı başlıbaşı. demiryolu tebdil olunmuştur. toprakları üzerine kadar getirdi 
'~İft . e er. Rayş hükumeti idarecileri vazi. ve orada bir hileye başvurdu. Es. 
~ •trat .~ın Rolü yetin çok tehlikeli olduğunu tak. ki acemi akrobat mükemmel bir 
~l~t CJıde en mühim dir etmişl('r ve 1939 martında luping yaparak rakibini şaşırttı; 
~~~•ııa~ 0lan muhakkak bir kalkınma planı hazırlamışlar. ve vere inmeğe mecbur etti. 
~~~ (i /1dır. dı. Bu plana göre beş milyar Eski acemi akrcbat bu şekilde 
l.:"lı cıı 11l'ıan askeri Türk lirası sarfolunarak ı 940 dan bir kahrnman oldu ve iki defa 
·~~}'aıııllıeşhur Baz ~i~- l 943 senesine kadar birçok ana. harp salibi nişanını aldı. 
::ıçıı~ ~r noksanlıfında~ hatlar de~iştirilecek idi. .. . . 
~ ç demir yolunun Halbukı Almanya, bugun ıçın. 
tata·olt daha feci neti de bulunduğu harp vaziyetindcy. 

gını tcslirn etmek- ken, birçok işçi, para, ham madde 
't her .. • ve bilhassa çelik sarfını icabetti. 
~ bil!ı;ı tur1u nakil vası ren bu kalkınma planını yerine 
•~t sıa d • t' 

ıı ernir yolları- ,ge ıremez. 
toıu'tratejide birinci Sırası gelmişken işaret edelim, 

~ Sa.,. Vardır. Nitekim Almanyanın en büyük zaafların. 
~lldt't kuvvetlerinin dan biri de çelik noksanlığıdır. 
~a karşısında mu- Mali vaziyeti bozuk ve iktısadi 

bir' arının başlıca se- abluka altında bulunan Almanya. 
~t ~e li'in • Rus hu. mn demiryollarını yenilemesine 
~~r içerilerde yol ve böylece dış ticaretini ve dahil. 
~- • lıt,: 'i egane v"l olan de nakliyat ve sevki yatını idare 
"\1 ı. "rı.., -.. " . . k" k 
~ "1'1:1lıi ·• ... nsk demir yo etmesıne ım an yo tur. 

~ıı n Cdcınemiştir • Harp halinde iken Almanya -
~ '-.~Yada birçok k~l nm demiryollarını ıslah etmesi 
~~~:1na varan muaz : mümkün görülemez. B~ ~a~iyet 
~tt~ ha ftıc.vcuttur. Fakat k~rşısmda Almanya maglubıy~te 
t~ ~ ltitıyle istifade e- bır kat daha yaklaşmış demektır. 

. ı .,~ 11\i~~Otörlü vasıtala- M. A. 
~llıc dır, htda benzine ih. 
~d ~ ~lafalbuki Alman. 
tı: 'lt trd larıntlan biri de 
~· en mahrum bu_ 
tr.\ı~ 
~ı~tıı ~Ya bugün demir 

ıı .e fevkal3de za. 
~ıı 1t!'ınendiferkrinin 

dil lılıınuı.a1ar ile meyda. 
er 8• }'or .. Almanya

~11 taıt':-aseti gözönün
"' baıı· •rde bu kazalar 
lllj 1.. ı Ola k 
1 ~ı.al ra kabul e. 

~~r lthc~r Almanyada. 
~"'tlta1 ı. tlerinin bakım 

~ ~!ad Olduklarını mey 
ıoı1• ır. 
~ .. rınd 
~ ıı aı an . hakiki ve 

~~ılı.· .ınabılrnesi için 
) ~ •tıb . 
~r1 arıyle mükem. 

}' Ve d · tııiı aırna tamir 
) cnıneıeri lazım-

'"'" l> ~ lg eıtıiryolları 
1 d 16 

ı t cllıir senesinde Al-
C)ltıcd·~?llarının ihti

ıgın· · 
lıt ı ıtiraf etmiş 

lııd ~lttı.a 
~ıHa:ılttıı'~ ~Y~ demiryol

t dır. 19 ıleri bir va
ı,,,eı A. 39 harbi baş. 

~tt\ilen lın~nya demir. 
llııı id~sı için bir 

hııı ~ııe '}'~· '!3u plana gö. 
tn~ tatıc ~ı lokomotif. 

\_ 
11 "atı?nuk. vagonu ve 

~~ 11 ınşa edile-
~lıı tın b 
~ıl:Yatı b~şlaması Al
ltıi''1ll tatb·r mecburiyet 
~dı.. ık edilmesini 
ı,t~ tıı1t rn 

tıııı t~ d atbuatmın da 
i ~ltna~rduğu bu me

\1t~ıarianın hareket 
\~ ·· nı fevkalAd ~ a e 
~ tı-i ~Irn 

• t~tle, rn anya l<omşu 

Bekar esnaflara 
bar1nma adalan 

Esnaf c~miyetleri yar
dım heyeti bugün 

toplanıyor 

Esnaf cemiyetleri yardım u. 
mumi heyeti bugün Türbedeki 
ccmivet merkezinde toplanacak~ 
tır. Cemiyetlerin yardım için 
bütçelerinden ayırdığı para 
miktarlarının arttırılması karar 
!asmıştır. Bu i~ bugünkü toplan_ 
tıda. knrara ba~lanacaktır. Ar . 
tan naralarla ilk olarak bekar 
esnaflara barınma odaları a<;ıla. 
cak, buralara alınacak esnaflar 
yatacak ver bulacl!kları gibi 
kendilerine sıcak yemek tc te. 
min edilecektir. 

İngiliz tütün ~irketi 
mümessili 

lnı:dltcrcnin en maruf tiitün 
şirketlerinden biri olan Britiş 
Amerikan Şirketinin mümessili 
olup memleketimizden tütün sa. 
tın almak üzere bir kac; gün ev. 
vel şehrimize ı?elmiş olan Bay 
Savic pazartesi günü İnhisarlar 
idaresine e-elerek Umum Mü 
dür Bay Adnan Halet ':'aşpınar. 
la görüşmüştür. Şirket mümes. 
siline umum müdür tarafından 
Lütünlerimiz hakkında izahat 
verilmiştir. 

Yeni konan lambalar 
Yeniden 1\lecidiycköyüne 16. 

Beşiktaşa 8, Uzunc;arşıya 13 
lamba konmuştur. Evvelce ver _ 
!eri tesbit edilmiş olan ye.rlere 
de yakında lambalar konacak . 
tır. 

939 senesindeki fındık 
ihracatımız 

GirC.'lllll, i (A.A.) - 939 yılı 
nın başından nihayetine kadar 
iskclcmizden muhtelif memlc • 
ket' · - ... 2.123.541 lira kıymetin
de ~- ,'.) ton fındık içi ve 276.737 
lira kıymetinde 1816 ton ka • 
buklu fındık ihrac; edilmiştir. 

İhraç mevsiminin başlangıcı 
olan ağustos ayından bugüne 
kadar da 2.384.950 lira kıyme. 
tinde 6684 ton fındık içi ve 
324.167 lira kıymetinde de 2108 
ton kabuklu fındık ihraç edil • 
miştir. 

Ege ve Samsun mınta
kalarında tütün 

satışları 

Ege mıntakasında bir ı:ubal 
tarihine kadar bu sene mahsu. 
!ünden l!latılmış oJı:ın tütünlerin 
miktarı 284.000 kiloyu bulmuş. 
tur. 

Yedi buçuk milyon kilodan 
ibaret olan Samsun mıntakası 
nın bu seneki mahsulünden bir 
milyon kiloya yakın miktarı di. 
zi dengi olarak satılmıştır. Sam. 
sun mahsulünün kısmı kiillisini 
teşkil eden demet tütünlerinin 
satışlarına her sene olduğu gibi 
mart ayında başlanacaktır. 

Taksim gazinosu nasıl 
işletilecek 

Taksim gazinosunu i!)letmek 
üzere ~ehir meclisi azasından 
Necin. Mitat ~emli, Nazif Kfı. 
zım ve Hayri Arapo~lu ile mü. 
1..ayedeyc g-iren ~aitten mürck _ 
kep bir limitct şirket kurulmuş. 
tur. Şirket miiessisleri bugün 
bir toplantı yaparak şirket ni. 
zamnamesini hazırlayacaklar _ 
dır. 

500 sandık çivi • 
gönderildi 

Dün §<'hrimizden zelzele mm_ 
takalarına 50 ton galvanizli saç 
ile 500 sandık çivi gönderilmiş. 
tir. 

Soğuk ha va depoları 

Beledive itkısat müdürlüğün. 
de dün !stanbuldaki soğuk hava 
depoları sahipleri tarafından 
bir tonlatnı yapılmı.ştır. Toplan. 
tıda depoların haız ol~ca~l~rı 
sıhhi ~artlar tesbit edılmıştır. 
Bunla; bir talimatname halin_ 
de alakadarlara bildirilecektir. ı 

Fransızca Lö Tan gazetesinin 
askeri muharriri yazıyor: 

Sovyet idarecilerinin Finlandi. 
yaya karşı sevkettikleri kuvvet. 
lerin miktarı nedir? .. 

İki muhasım memleketin mu. 
kabil vaziyetlerinden sonra en şa. 
yam dikkat nokta Sovyet kuvvet. 
!eri ile Fin kıtaları arasındaki 
nısbet, daha doğrusu nisbetsizlik. 
tir. 

Muhasamatın başlangıcında 
Finlandiya topraklarına taarruz 
eden kızıl fırkaların miktarı on 
beş, on yedi olarak tahmin edil. 
mekte idi. Bu fırkalar muhtelif 
cephelere şu şekilde taksim edil. 
miş bulunuyorlardı: 

Altı veya yedi fırka ile bir ma 
kine!i kıta Kareli berzahında .. Al
tı veya yedi fırka Ladoga gölü. 
nün şimalinde.. İki fırka şimal 
buz denizi kısmındaki göller mm. 
takasında ve nihayet bir fırka da 
Petsamo cihetinde. 

Fakat son iki aydanberi Sov. 
yet kumandanlığı harp mıntaka. 
sına şayanı ehemmiyet takviye 
kuvvetleri göndermektedir. Şu 
halde bugün Finlandiyaya gön. 
derilmiş olan kızıl kuvvetlerin 
hakiki miktarı nedir 

Finlandiyadan gelen haberlere 
Fin veya bitaraf müşahitlerin ra. 
porlarına, harbin sureti cereyanı. 
na, muhtelif mıntakalardaki ha. 
rekata nazaran Sovyet Rusyanın 
Finlandiyaya gönderdiği kuvvet. 
lcrin miktarım pek yakın bir he. 
sapla tahmin etmek mümkündür. 
Kareli berzahında mıntaka üç kıs. 
ma ayrılmıştır. Bunların her biri 
dörder fırkaı:ian müteşekkil üç 
kolordu tarafından işgal olunmak 
tadır. Ayrıca bu mrntakada dört 
ağır tank livası ile üç hücum ara. 
bası kıtası Mann-erhaym hattını 
zorlamağa tahsis olunmuştur. 

Bütün bu kuvvetler Sovyetle. 
rin yedinci ordusunu teşkil et
mektedir. Bu ordunun kuman. 
danı General Mereskov'dur, er. 
kantharbiyesi Leningrattadır. 

Ladoga gölünün şimalin.deki 
kısımda yer almış olan Sovyet 
kuvvetleri beş fırkadan müteşek. 
kil iki kolordudan ibarettir. Ay. 
rıca bir ağır hücum arabası liva. 
sı ile bir orta hücum arabası kı. 
tası bu kuvvetleri takviye etmek. 
tedir. 

Bu kuvvetler de crkanıharbiye 
merkezi Petripavodsk'da olan on 
üçüncü Sovyet ordusunu teşkil 
etmektedir. 

Daha şimalde erkanıharbiye 
merkezi Uşta'da bulunan 9 uncu 
Rus ordusu yer almıştır. Bu or
du her biri ikişer fırkalı üç kol. 
ordu ile bir orta hücum arabası 
kıtasın:ian müteşekkildir. 

Nihayet en şimalde buz deni. 
zi sahillerinde, erkanıharbiye 
merkezi Murmansk'dc. olan on 
dördüncü Sovyet ordusu vardır. 
Bu ordu üç fırkalı bir kolordu ile 
bir orta hücum arabası kıtasından 
teşekkül etmektedir. Bu üç fır. 
kanın ikisi Petsamoda, üçüncüsü 
ise Murmansk'dadır. 

Bu hesaba göre Sovyetlcrin 
Finlandiyaya yolla·dıkları kızıl 
kuvvetlerin miktarları, dört ordu 
veya dokuz kolordu halinde top. 
la~nmış .. olan yirmi altı fırka, beş 
agır hucum arabası livası ve altı 
orta hücum arabası kıtasından İ
barettir. 

Bir ağır hücum arabası livası 
her. bir~~de otuz iki ağır ve on beŞ 
hafıf hucum arabası bulunan üç 
taburdan mürekkeptir. 

Ağır bir hücum arabası otuz 
ton kadar gelmektedir. Zırhının 
kalınlığı 3, 7 santimetredir. Bir 
tane 7,5 luk ve bir de 4. 7 santi. 
~etre.~ik top ve üç tane mitralyöz 
ıle mucehhezdir .. Ağır hücum a. 
rahası livaları doğrudan doğruya 
kolordu kumandanının emrinde. 
dirler. 

~\t la,,}'a ~seıa Roman_ 
t ~ btıh ıle yaptığı ti. 
\ lifatl\aranı YÜzün:ien 
~l\ da k:tadır. Hatta 
ı Itır &atın almağa ı Kısaca: ................................ ·---··---··-····-----···········-·-... ~ ~.\1fll~ 

~~~ ,der~a ablukanın 
~t ıçin k: Ye kadar ol_ 

.ttini a 0mşu memle
t-ı 't. l<'a rttırrnak mec_ 

\~()~~l kat vagon ve 

1 Segqar fotoğraf sergileri · 
1 Konyada inti~ar eden Egckon refikimizde, yurt köşeleri tesbit edildiği gibi, diğer taraftan 

ttti~ arı Almanya _ 
~ de sekte vur-

~ r~I 
~·''ltt Almanyanın 
lft 1~tıd:1Q'\'\ırduğ~ gibi 

ilctl8a.l:l demıryolu 
t ve askeri 

i muhtelif halkevlerinde yahut hususi teşekkül. da san'ata bir hizmet yapılmış oluyor. Yalnız; 
i ler tarafından açılan resim sergilerinden bütün bu sergilerden niçin, muayyen bir mıntaka isti. 
i memleketin niçin istifade ettirilmediği soruluyor. fade etsin? .. İşte bu anlaşılmıyor. Bu kadar 1 Haklı bir sual. Hükumet genç ve ya§lı her masraf yapan hükumet seyyar sergiler vücuda 
• zümreye mensup ressamları para sarfederek §U- getirerek bu eserleri bütün yurtta dolaştırmalı 

1 raya buraya gönderiyor; bu suretle bir taraftan 'değil midir? .... -····--........... ___ ... _____ __. ...... ..--.. .......... ._ ...... -... -... ···-·· .. ··-················ .. ·-.... ··-····-··· 

Orta hücum arabası kıtaları da 
her. bir~. otuz iki orta ve on beş 
hafıf hucum arabasından müte _ 
şekki! üç taburdan mürekkeptir. 
Orta hücum arabaları lisansları. 
Amerikaı İngiltere ve Fransadan 
getirilmiş olan birçok modeller 
dahilinde Sovyet Rusyada inşa e. 
dilmislerdir. Bunların arrırlıkları 

b 

on iki ile yirmi <lört ton arasın. 
eladır. Zırhları da on iki ile yirmi 
yedi milimetre . kalınlıkları ara. 
~ındadır. Her birinde 4,7 santi. 
metrelik birer top ile ikişer ma. 
kineli tüfek vardır. Orta hücum 
<?rabaları kıtaları fırkaların bir 
kısmını teşkil ederler .. V.azifeleı-i 
piyadeyi takviye etmektir. 

Bu hesaplara göre her zırhlı 
J:ıtaat livası vasati olarak yüz elli 
parçadan teşekkül ediyor demek
tir. Şu hale göre Finlandiyanın 
muhtelif mıntakalarında iş gör • 
mekte olan Sovyet zırhlı kıtaa _ 
tının ceman yekünu bin altı yüz, 
hin yedi yüz parçayı bulmakta. 
ı::lır . 

Sovyet Rusyanrn vasati olarak 
yüz fırka asker ve beş, altı bin 
hücum arabasına malik olduğu 
gözönünde tutulur ve bu mikta
rın beşte birinin mecburen şarki 
Sibiryada bırakılması Hizımgeldi. 
di~i ve aynı zamanda Sovyet Rus. 
yanın Kafkasyada. Besarabya kar 
sısında ve Polonyada ehemmiyet. 
li kuvvetler bulundurması şart 
olduğu hesaba katılırsa, Avrupa 
ve Garbi Asyada muhtemtl hare. 
ketler düşünen Sovyet Rusyanm 
yarı ihtiyatını Finlandiyaya sar. 
fetmiş olduğu görülür. 

Şehir Meclisinde 
Şehir Meclisi dün ikinci reis 

vekili Faruk Derelinin başkanlı
ğında toplanmış, Çatalca azalı . 
h'lna seçilen Naci Canın mazba • 
tatlı okunmuş. kendisi de içti
maa geldiğinden meclise takdim 
edilmiştir. 

Yeni belediye zabıtası talimat. 
namesinin hazırlanması da muh 
telit bir encümene havale edil _ 
mişlir. :\leclis cuma günü tek • 
rar toplanacaktır. 

Bitpuarı bir alemdir. Birkaç ku. 
rıışa muhtnç zavallıların ellerin
den birkaç kuruşa çıkardıklzrı es. 
ki eşya, orada görülmemi§ pazar_ 
lıklarla ve kat kat fazlasiyle ıa. 
tıhr. Kanunun girmediği Bitpa_ 
zarında alım dar satım da pazar_ 
lıkladır. Vaktile Bitpazarı esnafı 
meşhur "Mercan odaları" nda 
otururlarmış ve her bic-i kırıp 
dökücülükle şöhret bulmuş kim
selermiş. Bir defa padişah Kanu
'Oİ Süleyman yeniçerilere kızmış: 

- Terbiyeli olun, yoksa sizi 
Mercan çarşısındaki bekarlara 
kırdırırım .. elemiş. 

Padi§ahın bu sözünü .duyan be
karlar, ~hir içinde şöyle b:C' do_ 
!aşınca (Çelebinin mübalağası 
ile) kırk bin kişi olup huzura gel. 
mi~ler. Padiıah: 

- Nedir ıahbazlarım .. demi!. 
Onlar da: 

- Demin padi§ahımız ı'1ercan 
çarşısındaki pabuççu bekarlanna 
yeniçerileri kırdırmak içi;ı emir 
buyurmuş, geldik •. Fct<man padi. 
şahımızrndır. lıte kırk bin yiiit 
hazırız. Eğer 1abaha kalacak o. 
luna seksen bine iblağ ederiz, de. 
mi~ler. 

Süleymantn hoşuna gitmiı ve: 
- Benden ne .dilerseniz dile

yin .. diye emretmiı. 
Ne dilediklerini tahmin ediyor. 

sunuz? .. 
Boşuna zihninizi yonnayın. Zi

ra bulamıyacakıınız. Esnafın ara. 
aındaki pcJbuççular, pabuçla mes. 
tin bir miktar fiyatlacını arttırıp 
narh üzerinden ıatılmaıının temi. 
nini rica etmiıler. 

Demek her şeye ra~en o va. 
kit Bitpazan esnafını kayıt altı. 
na almak mümkündü. Buırün Bit. 
pazarını ıslah etmek icabetle, bu 
birkaç dükkan için bir kanun ha. 
2ırlamak lazımgelecektir. Te. 
menni edelim, ki belediye tali. 
rn1ttnamesi, alem olduihı için IÖy. 
lerken yadırgamadıRıi"."~-ı,u llitli 
pazarı, ebediyen taril .. f(ÖtnaÜ!I. - - . NIYA?.1 Aflr,IET 

Görüp düşündükçe 
-

'' Hü r rıyet,, ın güzelliğı 
lıı~ili:t. hıırlıi;\C m\u1·1, ~l'!.:l'll giin mcnıkkclinin bCÇlllC bir 

kıılahıılığı huı.uı·uııda c•lwnııııiyctli hiı• nutuk ~üylolli. Girişi. 
lı·ıı ı-ıt\'B':'lll her lıa kııııdaıı nıufıu,..ehc 1 ııi ) npt ı, gnyclcrinl hafı. 
zalan\ çhih·dl. Xutkn a!.;ık kntııliliğiıı olduğu kndnr, kendi
ne iıınııııınktaıı ıloğan hh' ıı<'ı·,· a,..ı:r.hğın da i;rııcği ~nynhiliriz. 

l'alııı:t., Juu·hi~·c naı.ıı·ı koııu~ıırkı•ıı, lrJnnılalı ınuhaUfler
ıkn nltı ki":"i, koııfeı·nıı:. ı.nlonıınun ıııtı-a.llilcriııc çıknrak, ora
dıııı, hnlkn "Bo!;iıınıı cliiğii';'iiyoruz!., ihnrcJi lıiıılcrn• bc•yaıınıı
ıııc ı;a\uı·ııııı':'laı·. Buıılnı·ııı ha:tıhıı·ı Jıatihin nın~a,..ııın da dii~· 
ıııii~. Harbiye ııu:1;1n kflğıtlara giiz gezdirdikten tooııra: 

- Bir ılc ı\lııınnlar, bizde .kM!;ıt hulıraıu olduğunu söyle
ııwk iıısnfsızlığııuJa hulununıı·Inr! 

J>cmi::. ' 
~Iııhaliflcı· )·an~nrnya bn:;-Jayıp herkc~i rahntı.ız e<linl·c, 

ılı':'an çıknrılınıı;;ln r. llntiı> tek ı·nr ı-;(izc ha';ola rkcn ıl<': 
- UiiylP bir hnı·C'kcti ynpıuılnr, hn~ka rcjinıl<'rle idnrc rdi 

lt•n ıncııılckctlt•rdt• olsalnrdr, ynknlanıı• te<·cnımu kamplnrmrı 
t ıkılırtıu·ıh. Biz, ı-;aılt't'ı• <11-:-aı·ı~ n <:ıknrmakla iktifn ediyoruz. 

J)cııı<'kten kc•nclini nlamanw•. • 
])ojlnı"ıı nu isi crs<•ııiz, hu hfuli .. cyi okurken, iı;iın<lcn hır-. 

,.c hn';-ıııHlnn hnyr<'t hiç ıo;ilinm<'di. 
Bir mcml<'kct, <liin)·anın pn mnkııl "'' on zaruri sclw.pleri 

~·iiziirıdcn hir iiliiın dirim sın a':'ınn ~ll'lnişkcn, zaferden haşkn 
ı~ıknr yol yokk<'n, hnlkııı fikrini ç<>lct·ck her şeyden, şiiphJ)('!'b 
son ılcr<'<'<' iirkcr. Hii)·lc hir i<: h07,~11nunıın korkunç t\krhetk 
riıı<lf'n, korıınnın~n t•nnln ha-:-ln çnlı":-11'. 

J.'nknt i':'tc ı:iiriip i';'iti~·orıız, .ki ln~iJb:lt•r, en mühim, en 
hl\yati hir ıln\'anın miinakn':'aı;ı ynpılırk<'n, - mııhal<'fetl<'r' 
hlr iınıııı ınnh .. ulii ol"a <in - ~unlu nrkıulnıı ,·ıırmn.ğn. çahşnn 
l:ıı"a ,·ntıın haini ~iizi~ 1<' hnknıı~·orlaı•. (;crçi onlnr 111117.affer ol 
.. nınr yntırnın nilTnrn<·n~ı akıhet, hnlnlcrin 11ğ'rntn.uklan Akı 
hett.-n 11.ahn ha';'kn hir ':'<'). <1.-~ildir. l•'nkat <lokıınınıyorlnr, aA:11: 
lıuın:\ tn-:, hoyıııılnrına ip, nyaklnrına pran~a tnkmıyorlar. 
\'c biitiiıı hu tnhnmmiilii de yalnız lıiirl'iJCt uğnına l:i.İ" 
ıc•rl.rorJar . 

- Bu hiiı·ı·i)·t•tln 7.l'hirdl'ıı ne fnrkı \'ar'? 
l>iy<'rılt>r çok olnrnk. Arırn. ot1.ıulnki hu mııht<'Şl'nt delil

lı•r, hiz<', hiikiiml.-rimi1.ıl<' <lahn lhtl,,·ntlı <la\l·nnmn~ı t>mrt'di
)'Or. Hiirri~·ct a~kı, hir mcnılC'k.-tfc hıı hnl<' gelim•<')"f! kn<lar, 
halkı hin hir SİİZJ.!<'c;t<>n ıı:cr,lrıni-:. tcmb:l<'ınl~. 11iirİİ7.lf'rinfl<'11 
l\)'lklamı ... t ır. nıı hiirrinti olnnrıı j!C'lll':'lii!i. hiit iin hızlrlc kul 
lnnnn mııhnlirJ<'r el<' hiikiırnC'tin hiirrh<'tlnc nrnl rlrr<'r<'rlc 
hiirmct J,!ii"t<'rirlcr. fııc c:ekll<:cll'r hil<', k

0

nnun :t<ln-mlnrrnı ~ 
ı ... t ... i7.11kle o.;ııçlıı hulnıu.lnr. 

Hiirri,\'<'I, hiitiin tcrnkkil.-rin an11 ... ı. h:ılkrn mııhl'lfr:u, h:ı· 
<ıı7.lı~m mchf'nk tn';'ı. 7.nrhnlıf!ın, frnn t<'mn)·iillf'rin, l\hJAk tıo· 
zııkluklarınm miynrulır. nıınlnnn hepsini O lll<'\'tll\nA tJkllrır; 
tehlike yıldırımlarının siperi olur. 11.\1\JH St'HA GF.7,rts 
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Sıhhat meselesi 
Bu işaret altında doğan kim. 

seler climlei asabiyenin rahat. 
sızlığmdan mütevellit her türlü 
haata.lığa meseli. ~azimsizlik, 
baş dönmesi, nüzill, dil hastalık. 
!arı kekemelik, uykusuzluk, he. 
ze~ sayıklama gibi rahatsız • 
lıklara maru.zdurlar. Bu gibi 
kiDllelerin umumiyetle boğaz • 
lan, bronşları ve bilhassa bu. .. 
run ve gözleri zayıftır. 

boşanma baremi 
:\1ENFİ UTARİT TEPEClGt 

Utarit tepeciği 20 ağustos ile 

20nihayet21eyıu1t.arihıeria. Klark Kaybl 1•10 karısı raaında dünyaya gelmiş olan 
kimseler için menfidir. Anca.k 
hu tarihlerin son günlerinde 

dünyaya. gelen kimselerde menfi k b ı d ı 
Utarit tepeciği pek az bir tesir ay o u ar 
yapar ve bu kimseler aynı za. 
manda bu tarihten sonra gelen . 
tepenin tettiri altındadırlar. Nevyorktan yazılıyor: Holıvu. lardan bir haber alınamamış ol. 

ması bir çok kimseleri haklı o. 
larak telaşlandırmıştır. ı dun meşhur simalarından Klark 

Menfi Utarit tepeciği tesir· Kabl ile karısı Karol Lombard 
, altında bulunan kimseler, rnüs. iki gündenbcri meydanda yok. 
bet Utarit ifa.ret.i. altında ~18;11- tur. Karı koca bundan iki gün 
Jarla aynı avantaJlara mahktir- evvel otomobille l\leksikanm 
ler. Ancak bunların daha iyi te. Anseneda şehrine gitmişlerdi. 1. 
ma.fi!lleı:.i vardır .. Mese~a k~· . ki yUz kilometre kadar tut~n 
lerını alakad~ .~den . bır mut.'1. yolu altı saatte katetmeleri icap 
I_ea~ daha buyük bır sebatı ederken iki gündenberi yıldız.. 

lşin fenası sel halinde yağan 
yağmurların bütün yolları ka • 
patmış olmasıdır.. Bu vaziyet 
endişeyi bir kat daha artırmış. 
tır. Artistlerin aranması için 
bir kaç ekip yola çıkarılmıştır. 

bağlanırlar .. Bu ipret altında ' ____ .---o-------
doi'm111 olan kimseler belki ru -
ha az seri, daha az parlaktır -
lar. Ancak mUsbet Utarit işarc. 
ti altmd& doğmuş olan kimse • 1 
lerden daha çalışkan ve kudret 
liclii'ler ve nitekim bu kinuleler 
hayatta daha çok muvaffak o. 
lorlar. 

Fevkalide maddiyatçı ve pra. 
tik oldukları için bunlar başk ı. 
laruım itlerini lbile kendi .zavi . 
yelerinden görmek kendi düşü. 
nUelerine, inanışlarına göre mu. 
hakeme etmek tabiatına miHk. 1 
tirler. 1 

llenll Utarit ip.ret! altınd· 1 
doPml olan kadmlar çok p.ya. 
nı teceMUs bir karaktere malik. 
tirler. Bunlar ya fevtallde f:ı. 
ziletli veyahut ta tamamen akı;ı 
bir bnktıele malik dmlar. Ya 
feYblMe mert ve tabltcDıier. 
yahut ta tamamen sahte gö.rii. 
nilflere mallldtrler. lyi veya fe. 
na ol8unlar, daima kendilerin 
gön dilfllnür ve her eeyden ev -
vel kendi !Mnfaatlerini korur . 
lar. 

Bu kadmlar eluıeriya yalnızc-.ı 
kendllerini allkadar eden sebep. 
!er için koca ve çocuklannı ter,.. 
kederler. 
Hayatlarının yarı yolunda. diıı 

lerini değiştirmeleri veyahut, 
sürdükleri hayatın tamamen ak. 
sini tercih etmeleri de mUmkUn. 
dür. Bu vaziyete göre başlan. 
gıçta hayata dinsiz olarak gir. 
miflene, bu tipteki .kadmlarm 
ha.yatlarmın ortasında. müthiş 
bir suretle dine bağlanmaları 
ve 80fu olmalan kabildir. 

Bu ip.ret altında olanların 
karakterleri hakkında katı bir 

Marsel Panyol senaryo yazıyor 
Fransız tiyatro muharrirlerinden Marsel Panyol halen Ma.r. 

silyada bulunmakta ve 350 sahifelik bir senaryo hazırlamakta. 
dır. Bu senaryonun müki.lemeleri bile muharrir tarafından ya. 
zılmakta olduğu için eserin fevkalade olacağına şüphe yoktur .• 
Eserin ismi: "Yıldızlara dua" dır. 

Harp münasebetıle bir müddet durmuş olan hazırlıklar, ye. 
niden bütün süratile devam etmeğe başlamıştır. 

'M.arsel Panyol bu kurdeleden maada, .. tık aşk", .. Küçük 
Melek" ve "Kadın ve hayvan" gibi daha bazı filmlerin senaryo. 
lannı da. huırlamaktadır. 

RADYO 
12.IO: ~. ,,. iiiedka 11aal 

ayarı, 12.35: Ajans \'C meteoroloji ha. 
borleri, 12.50: 'rürk M:Uziği (Pi.) 
13.30/14.00: Müzik: KUçUk orkeıtra, 
18.00: Program ve memleket saat 
ayan, 18.0G: Türk Müziği: Fuıl h"
yetl, 18.&&: Serbest ııaat, 19.10: Kem. 
leket aat ayan,. Ajana ve meteoro
loji haberleri, 19.30 Türk Müziği, 
2 - Okuyan: :Mefharet Sağnak, 20.15 
KonUfDl& (Dlf pollUka hldüıeleri). 

20.30: Temsil: En haklı insan, Yazan 
Kemal Tözem, 21.00: Serbest aaat, 
21.10: KonU§ma (Haftalık posta ku. 
tuau), 21.30: Müzik: Rlyasetlcumhur 
Bandoeu, 22.15: :Memleket aaat aya.. 
n, Ajanll Haberleri; Ziraat, Esham -
TahvUA.t, Kambiyo • Nukut borsası, 
(Fiyat). 22.35: 'MUzik: Koro Elerler! 
(Pl), 22.55: KUzik: Cazband (Pi.) 
23~/23.30 Yannkl program ve ka. 
panlf. 

1 - Cezair Sevdalan 
2 - Lorel • Hardi 

Hovardahkta. 

Konferans 
&nlnönll llalke1ilndcn: 8/2/940 

Pe!'§embe gUnU Evimiz salonunda lıı. 
tıınbul C'nivcrsltcsi llctıs:ıt FakQlteal 
Doçentlerinden Bay Zlyaettin Fahri 
Fmdıkoğlu tarafından (Bug1lnldl 
Rusya) mevzulu bir konferans verL 
h:Ccktlr. J>avctıyc yoktur. Herkes ge• 
le bilir. 

Yeni Neşriyat: 

malQmat edinebilmek için mu • SiNEMA VE TiYATROLAR 
hakkak surette bunlarm kafa 
çi7Plerinıi tetkik etmek icap e. 
der kafa çizgisi bu mevzularm 
akıbetlerini meydana koyacak 

Otomobil Dizel 
motörleri 

yegi.ne vasıtadır. 

Eğer mev.zuun kafa çiz.gisi u. 
. zun ve parlak ise en iyi mezi • 

)'etlerin kendiainde toplanacağı. 
na bilkmedilir. Fakat &kaine ol. 
mak Umre kafa çi7ıgiai zayıf ve 
vbıh değilse, mevzuua yaradılı.. 
şmm menfi tarafı tesir edecek 
demektir. 

SIHHAT MD;ELES1 

Bu tesir altmda bulunan kim. 
seler umumiyetle fikri zaaflara 
rnaııudur. Bunlara tesir etmek, 
tesir ile bunlan fena yapmak 
ve yine tesir ile iyileştirmek 
kabildir. 

Hakikatte bunların mUkem • 
mel bir arhlıa.tleri vardır. Ancak 
fazla filç kullanarak sıhhatleri. 
ni bozarlar. 

Dalma kendilerini hasta 7.8.n. 
ııettikleri için bir çok p.rlatan. 
lamı pençesinden kurtulamaz. 
lar. 
Bunların bir eczane önünden 

~eçip te hiç bir şey almamaları 
pek ender bir harekettir, ve e. 
ğer tesadüf en bir doktorla kar. 
IPiaeırlaraa ondan bir reçete al. 
madan ayrılmazlar. En bUyUk 
zaafları herkese hastalıkların • 
dan bahaetmeleridir. ÇUnkU en 
küçük bir rahataızlık onlarda 
büyiik bir tesir yapar. 

Bu tesir altmdakilere açık .ha. 
\' .... lıl,..cle ~ fikri 
ıstirah&U temin. etmek eu mtl-

ŞEHlB Tll'ATROSU 
Dram Kısmı: 

Akp.m 20.80 da: 

o ıiAms 
••• 

Komedi kısmı: GllndU.z 14 te Çocuk 
Oyunu. Akşam 20.30 da· Oj!'lnmnz 

Bu akpm saat 2ı dl' 
LA MOSKOT 

()furlu Kız 

Şofor ve MotörcWerimizln istekleri 
üzerine, otomobil okulu mUdUrU Fikri 
T. Kardeı tara!mdan yazılan bu kıy· 
meuı kitap; herkesin az çok tanıdığı 
benzin motörlerile henüz iyice anııya.. 
madıtı Dizel motörlerl arasuıdald ıe
kll ve çall§ma farklanm, muhtelit 
sistem Dizel motörlerinin auutıaruu 
\'e husualyetıerfnl, hauatcn mazotuD 
silindirlerde nuı1 yandığmr, ayarları
m, bakım ve Anzalarmr açık bir dil 
ve birçok motür resimleri ile anlat
maktadır. 

Bu Aktam. s tt m e r Sineması 
Sinemanın en romantik Çilt aTtisti 

llAhl Aşık 

CHARLES BOVER'i 
ve büyük matukalarm ve mütfiki 

iRENE DUNNE'u 
Menimin en bUyUk \'C en mUkenımeı Aşk Filmi olan 

Sabahsız Bir Aşk Gecesi 
Şaheserini Takdim ediyor. 

Hayatın hlrlblrlnden •> ırdığı iki sevgili .•• Teı;adUtleri ... 
Sevi,melerl •.. YegAne Aşk geceleri olan bir fırtınalı le Ka. 
!llırgalı gece ... Onnn bir crtc-~I sabahı olacak mı? ... 

lı\\'eten: Jt;KLER JCRXAL en son dUnya \·c harp havadisleri 
Teıeıon: ~;u 

Boşanmaların 
önüne geçmek için 
bazı tedbirler ahndı 

Fransızca Paris.Soir gazetesi. 
ne Amsterdamdan bildiriliyor: 

Şimdiye kadar Sovyct Ruaya. 
da boşanmadan daha kolay hiç 
bir şey yoktu. Bunun için nikah 
dairelerine müracaat etmek ve 
bir kaç rubleden ibaret masrafı 
vererek ayrılmak kabildi. 

Fakat son günlerde boşanma. 
lar fevkalade artmış olduğundan 
Sovyetlcr formaliteleri daha 
müşkül bir şekle sokmuşlardır. 
Bundan maada boşanma tarife. 
sini yükseltmişler ve evlenme 
fiyatını alçaltmışlardır. 

Bundan sonra balayına baş • 
lamıık için Rusyada yalnız üç 
ruble masraf yapmak kafi gele. 
cektir. Ancak ayrılmak için de 
elli ruble vermek şarttır. 

Fakat metele bu kadarla kal. 
nuyor: Sık sık boşanmağa mey. 
yal olanlar için bir de yeni ba. 
rem ihdas olunmuştur: tık bo • 
31LDan elli ruble verecektir. İkin. 
ci boşanmada 150 ve Uçüncil bo. 
i&DDlada. da. üç yüz ruble ver. 
mek lizım gelmektedir. 

Bu bareme göre, iti hayla.zlL 
ğa vurup dördüncü defa olarak 
boşanmak isteyeni Allah koru. 
sun! 

Kaynanalar içtimaı 
Amerikalı kaynanalar 
"Kaynana,, tabirinin 
dmt~Nni J&t.igr 

Ganl'bet!e'r' t!!yanl hettkada 
kaynanalar bir toplantı yaparak 
artık bu nahoş ismin ii7.erlerin. 
den kaldırılD1U1nı istemişlerdir. 

Bu kelimenin ingilizcedeki kar 
şılığı "kanuna göre annedir.,, 
Amerikalı kaynanalar, 1nfatla.rL 
.nın pek amiyane ve eğlence mev. 
zuu olduğunu ileriye silrmekte • 
dir. Bunun için de yeni bir lQ. 
gat hazırlamakta olan Mister 
Vilfred Funk'a müracaat ederek 
lt1gatıarmda kaynana kelimesi • 
nin ba§ka bir kelime ile tebdili. 
ni arzu etmişlerdir. 

Gerçi Mister Funk yeni bir 
kelime bulacaimı kaynanalara 
vaadetmiştir. Fakat bu teminat 
ile de tatmin olmıyan kaynana. 
Iar Nevyorkta bir içtima yapa.. 
rak kendileri yeni bir kelime a. 
ramışlardır. 

Nevyork kaynanalar cemiye • 
tinin yeni kelimeyi bulup bul • 
madıklarmı bilmiyoruz. Fakat 
kendilerine bir teklif yapmak 
mümkündür. Kaynananın kaqr. 
lığı f ransır.cada ( belle.mere) ya. 
ni "güzel anne" dir. 

Bunun karşılığını alıp kanu. 
na göre anne., (mother in law) 
yerine (Beautiful mother) "gü. 
zel &!lne" demeleri mümkündür. 

Hauptmanın oğlu 
Bir kaza neticeıinde 23 

bin 501 dolar tazmi
nat aldı 

Amerikalı tayyareci Lind.. 
berg'in oğlunu kaçırmak suçun. 
dan idama mah.kflm edilmiı olan 
Hauptrnan'ın oilu altı yaşındaki 
~rid bir otomobil kamın ge. 
çırmış ve muhakeme neticesinde 
kazavı yat>mış olan otomobil 
nhibinin· Hauptman'm oğluna 
23501 dolar tazminat vermesine 
karar verilmiştir. 
Çocuğun annesi kazadanberl 

oğlunun ıztırap çekmekte oldu. 
ğunu ileri sürerek yüz bin dolar 
talep etmiştir. 
Kazayı yapan otomobili meş • 

hur karikatUristlerden Frank 
Mauser Virg idare etmekte idi. 

Osküdar Halkevinde 
sergi 

tl'llklldar Halkevındf'll: 
10 f\lbat 1940 tarihine mllııadlt cu. 

martesl gUnU saat 15 de Halkevlmiz 
ıalonunda amatör fotoğratc;ılar ve 
reS11&D1lar aruı fototrat ve rafm aer. 
gfal açılac:&ktrr. 

Büyük Zabıta 

- Kardeşim Valeri, sen hiç 
bir alakan, menfaatin olmadığı 
halde benim, karımın ''e çocuk. 
!arımın ve nihayet servetimin 
muhafazası için kendini feda eL 
tin .. 

Genç avukat itiraz etmek is. 
tedi: 

- Hayır. biliyorum hiç bir 
düşüncen yoktu .. 

- Peki ağabey, ya Matmazel 
Roland? 

- Alı, evet. Müdahale etmek 
için bu ulvi, kutst mevcuttu, fa. 
kat biliyorum, eğer bu sebep da. 
hi olmaaaydı sen yine bizim için 
kendini feda ederdin .. Şimdi bu 
fedaki.rlıiJnın karşıhğmı gör • 
melisin.. Matmazel Rolanda ge. 
lince o sana karşı olaıı borcunu 
fazlasile ödemiştir. Çünkü bili • 
yorsun o seni kurtarmak ister. 
ken haydutlann eline dü3tü .. 

lki genç sevgi dolu nua.rlar. 
la biribirJerine baktılar .. 

-:- Haydi kucaklaşın yavrula. 
rım .. diye Mösyö M.erimans em. 
retti.. Görüyorum biribirinizin 
kollarına atılmak için can atı • 
yorsunuz .. Şimdi sizin nişan me. 
rasimizini kutluluyoruz. 

Valeri ayağa kalkmqtı .. Kol. 
larını gene; kıza uzatırken: 

- Ah, Roland, Roland! .. 
Diye mırıldanıyordu. 
Fevkalade heyecanlanmış o • 

lan Tade sözüne devam etti: 
- SevgiJi Kriziam, haydi, sen 

de müstakbel gelinini öp ve ona 
huırlamış olduğumuz ve haket. 
tiği hediyeyi ver.. Bu küçük bir 
şey, sarsılmaz dostluğumuzun 
kUçük bir nişanesi olsun .. 

Kriıtin yerinden kalkmııtı.. 
Kocaamm vermiş olduğu bir 
mahfazayı açarak içinden fev • 
kallde bir taç çıkardı.. Bir çok 
elmaslarla silılü olan bu tacm 
tam orta yerinde me§hur eı pır. 
lantaıardan biri pınl pınl panJ. 
dıyordu. 

Kriıtln. Rolandın yanma gel. 
di ve gür.el saçlarını bu emsal 
ı.iz hediye ile stlaledi •• 

- Bunu Ana hazırladık Ro. 
~{r.· ~ Ma P.Phn Pkf. 
~ Oidtüiuz.. 

. C!e~ç kız, heyecan içinde Xr.is:. 
tını optU. Tade devam etti: 

- Sevgili kanın, şimdi 11ra 1e. 
nin .• 

Ve ikinci bir mahfaza içbıden 
aynı tekilde güzel olan ikinci bir 
taç çıkardı ve karısınm gibel, 
muum batına koydu .. 

Mösyö merimana sevinç ve sa. 
adetten yerinden kıpırdayamı • 
yordu .. Valeri ~zlerine kadar 
~selen yaşları güçlükle zapte. 
diyordu. 

• 

Seld.z. gÜn ~~ Nia ~Uddei,. 
umumısı şu pyanı dikkat mek. 
tubu almqtı: 

"Müddeiumumi bey, 
Önümüzdeki perıembe güni1 

beraberimizde isimsiz bir gemi 
olduiu halde Nia limanına va. 
racaiımızı size haber vermekle 
bahtiyanz.. 

Bu isim.siz gemi Sinek Beyi 
şövalyelerine aittir. Bu hususta. 
ki vesaik ve sir.e teslim edece. 
ğimiz mahpualar artık bu me. 
sele hakkında hiç bir şüphe ve 
endi~~iz kalmamaamı temin e. 
decektır .. Cllnkü mesut bir rek2'
bet neticesi bu mUthiş teşkilltm 
şeflerini elde etmemizi mtımldln 
kıldı .. Bu kanlı §efleri ve adam. 

Askerlik Uinı 
Fatih A.kerlilc ş.-Unden: 

1 - Bu yıl askerlik çaiına ıL 
ren 33«5 dofumlulann ilk yokla. 
muına 12 tubat 940 pazartesi ıü. 
nilnden itibaren batlanacaktır. 

2 - Yoklamanın icra edilece. 
ği yer (müracaat yeri) Fatih u. 
kerlik •ubeıi binaudır. 

3 - Tatrada bulunanların bu. 
lunduklan mahal askerlik fube. 
lerinc müracaatlan veyahut efra. 
dı ailesinden biriai tarafmclan yolc 
lamaımm yaptmlmaaı. 

4 - latanbulda bulunan ıube. 
mize menıup 336 doğumlular haf. 
~n cumartesi ve puar &ünleri 
hariç olmak üzere her gün sabah 
ıaa! 9 dan 12 ye kadar a .. ğıdaki 
vesikalarla tubeyc müracaatları 
ilin olunur. 

A) Yeni harfli ve en son nü. 
muneye ıörc yuılmıt nüfuı cU.. 
danı. 

B) ilci adet ince kağıtlı veaiıka 
fotoirafı. 

aaml&rmmm bu Mrıfye lftirak •Ul. 
receklerl uerleriDl t tubat 19'0 c:wpa 
•kpmma kadar E\rtm1a idare ıne.. 



Metaksas Sclilnlkt.e 
AUna, 6 (A.A.) - Başvekil 

Metaksns ,.e maiyeti erkAnı 
Belı;raddan ,.e Niş'ten advetlr 
bu sabah SelAniğo gelmişler ve 
bütün halk tarafından hara. 
retli ve heyecanlı bir surette 
karşılanmışlardır. Şimondifc· 
rln bUtUn ı;UzcrgAhında, halk 
,.o mlllt gençlik teşekkülleri 
tnrafından yapılan tezahürat 
bilhassa. mUheyylç olmuştur. 
HUkCımet reisi, Selll.uikte, 

umumi menfaate hA.dlm mUte· 
addlt nıUesseselerln ve bu me
yanda ter kedi imiş cocuklara 
mahsus yu\·nnın küşat resmlol 
yapmıştır. 

nulgnıistıın Balkan Konac;rlne 
(.'nğıl'ılncak 

Atin.a, 6 (A.A.) - Elertron 
Vlma gazetesi yazıyor: 

Hnlknn Antııntı devletleri 
daha geniş mübadelelerle kar 
şılıkh noksanlarını teHl.fl ede· 
bilmek itin lstihsallerlnl telif 
ve tanzime kurar' erdildr.rl el 
betle, Bulgaristan dn bunrlnn 
böyle Balkan Antantı konseri· 
nln mesnlsice davet cdllocek 
tir. 
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Zelze~:~~:r:t~eeASİr ı Fi n-Sov yet harbi !Her yerde kredidel 
M ·· t h M kot 6 (AA J Tassa.. şe,·izm aleyhtarlığı nazariyeci· sonra em ur ve mus a • jaı'ı!!~ Fi~f~diya· ~uharebesin. si Uosenıberg'lıı alenen fnall-

de ~ayüz eden bir çok kim. yete bnşlamasilc ayni zamana 
cıemlere verılecek selere madal~·al~~r .~er~dlğini ve tesa.dur etmektedir. 

• bunlardan <lordunun So\-yet - Sovyct Tcbll;:'..i 

avans•ar ler Birliği knhramanı" madal -
il J yası olduğunu bildirmektedir. Mosko,a, 6 (.ıl.A.) - Lanin-

grad mrntakası crkfmı harbl-.tl.nlal'a, 6 (liu::.usi) - Er Alınan>·nuın tnvasbutu ret mi? ycsluln tcbll~l: 
zincanda ve Erzincan yer snr- 'Bern, 6 ( A.A.) - Almanya • ;; Şubat tarihinde keşif kol· 
sıntısından mUtocsslr olan YPT- mn Moskova elçisi Von Schııleıı. !arının faaliyeti, görUlmUş ve 
!erdeki memur ve IDllStnhrlc.>ru- burg ile Helsinki elçisi Von bazı yerlerde seyrek topçu en· 
lcrlo mUteknlt ''

6 
yctlmlero Blucter'in P.erlinde bnlun.'llalnn, dnhtı yapılmıştır. Ladoga'nın 

verilecek avanslar hrıkkındıı Almanyanın Rus - Finlandiya şimal mıntnkasında piyadeler 
l\lallye VokAlotl arnkadarlarn harbinde tnva.s.c;ut teklifinde bu. arasında mUsademcler devam 
şu tamimi göndermiştir: lunacağt rlvayetlerlni tekrar or. etIDektcdlr. Sovyet tayyareleri 

"Erzincan da vo Erzinca tı taya çıkarmıştır. Siyasi mahfil. keşi! uçuşları yapmışlardır. · 
yer sarsıntısından müteessir o· ler bu rivayetlere karşı, Alman.. Harbe Ait Tafsilat 
ıan rnıntnkanın Vekiller Heye- vanm bitaraf kalmak hususun Stokholm, 6 (A.A.) _ ''Stock 
tlnce tcsblt edilecek olan rua daki arzusunu ileri sürmektedir. bolm Tidningen" gazetesinin Fin. 
hallerinde umuIDl ıntlvnzcntı· ler. landa muhabiri 18 ind Rus fırka. 
don maaş vo Ucret alun m<>ıuuı Alman hariciye nezareti ma. sının Ladoga gölU cephesinde ta
\'C mUstahdemlorden ynrdmıu ha!ili, I<'inlandiya harbine Al • mamiyle muhas3ra ve imha edil. 
muhtaç olacak derecede mn!C'u man gönüllillerlnin iştiraki key dlğine dair Stockholm ve Kopen. 

b d hemmivctli za· f"ıyetinl inkfı.r etmekle beraber, 
veya e enen c o1 hagda da dolaşan §ayiahrın Bel. 
rarlara uğradıkları mahalli 1· Moskova ile Bertin arasında, sinkide resmi bir membadan tek. 

I tasdik olu aJt""de daha sıkı bir el birliği 
dare heyetler noo "' ""' zip edildiğini bildirmektedir. 
nanlara maaş vo ücretleri tu- mevcut olduğunu reddetmemek. Hitalae~de iki Sovyet taburu. 
tarının iki mislini, mütekait tedlr. nun ux.radıgwı hezimetin bu ~yia-

I t t lsvtçte a.o;kori hazırlıklar ı:; s-
lorle yetimlero maaş arı u a- Stokh.olm, 6 ( A.A.) _ 1sve. ların çıkmasına sebep olduğu zan-
rının Uç mislini gecmemek Uzo. ·ıı· ncdilmektedir. 

i t •-'I n e rin irtimai smıflannda, mı ı 
re Veltlller Heyet nca n,, ·• " " · · Dı'ğer cihetten aynı muhabirin 

ıı mUdafaanın kuvvetıendirılmeRı. 
dilecek miktarda avanş ver 0

· .. b"ıldı"rdigwine göre Sovyet kıtaları ne doğru bariz bir hareket go.. 
ccktlr. rUlmektedir. Atış cemiyetlerine Ladoga gölünUn sevkülceyş ana. 

Henüz tahsis muamelesi ya. -..J'l kted' hatlarına yani Finler tarafından bir cok aza kaydı..-uı me ır ve pılmamış olan yetlmlcro avanı: ~imdiye kadar bu kabil cemi:veL tahkim edilen küçük adalara kar. 
itasında yetim maaşına veyu tere karşı boykot ·yapan işçiler, şı ncvmid:ıne gayr:tlcr .. sarfet
lkramlyeye mesnet olan me kafile halinde müracaatta bulu. mckte iseler de butun hucumlan 
murlyet maaşları esas tutula- narak kaydedilmektedlrler. Kra.. geri püskürtülmüştür. 
caktır. Bu avanslar maaş ve hn o?!lu prens Guillaune. Fin Sovyet kıtalan bu nuntakadıı 
Ucretlerden müsavi taksitlerle landivaya. iktısadi ve insani yar ilk mevzilerine kadar çekilmek 
tevkJr olunmak suretlle 1 Ha· drm vapılması içJn radyo He bir mecburiyctinde kalmışlardır. 
ziran 1940 tarihinden itibaren hitabe irat etmiştir. 
ft.zamt iki sene zarfında istirdat Mantsi bataryalarının ateşi kar 
olunacaktır. tkramlyeye mUB· .J<'r:uı"ız Radikal - SosyaUF;t şuuıY.ia Sovyet kuvvetleri bozul. 
tabak olanların borçları ikra gnıpunnn karan mu şve dağılmıştır. 
miyelerinden tevkif edllecek Summa mıntakasında Sovyet 

Pam, 6 ( A.A .) - Havas a - 'k" d etmektedir t&hsls muamelesi yapılmamış tazyı ı evam · 
Olan "-'etimlerden nUfus kayıt- jansr bıldiriyor: . Görünü'e göre Sovyet yüksek 

o1 Meclis radikal sosyalıst gru. · h aha ım ları Zl,..aa u1rramış bulunanla· i 1 k kumanda heyetı er ne P s 
,, o DU ua~daki karar suret n a. · kazanmak iste rln i•tlhkak iddialnrının tevsi- ~ olursa olsun arazı • 

.. bul etmiştir: mektedir. Fakat Mannerhaym 
ki için Jdaro heyetleri mazba Finlandiyaya. karşı Sovyet ta. hattına atılan ıoo bin el bombası, 
talan da kabul olunacaktır. arnı7.Unun katt ~urette akim binlere~ bomba ve bir~ok Sovyet 

Bu csaşların tatbiki için nU· !<almasmm dilşmanlarnnızın as. kıtaları Finlerin mukavemetini 
tue dairelerinden alAkadarla· kert kudret ve presti.ilerine e • kırmağa kafi gelmemektedir. 
rın talebi üzerine verilecek ka· hemmlyetli eurette zarar vere -
yıt surctlerlle ldaro heyetle r.cğine ve bu muvaffakıyetsizli. Aktam hava kararınca Fin kı. 
rlnce verilecek mazbatalar her tin bitaraf devletlerin maruz taları iki hat arasındaki sahada 
tUrlU ha.re ve resimden munf bulundukları tazyik ve tehdide Sovyetlerin siper kazmağa teşeb
tutulacnktır. boyun eğmemeleri için en tesir. büs ettiğini gördükleri za~an, 

U bir teşvik ve teşci teşkil ede. mukabil taarruza geçerek düş • 
ceğine kani olan grup, hlikfune. manı ilk mevzilerine kadar püs • Yeni zelze!eler 

Zilede bazı duvarlar 
yıkıldı 

Ankara, 6 (A.A.) - DUn ge. 
co yarısından sonra 0,40 da 
Ankarada bir zelzele olmuştur. 

llayburtta 

&yburt, 6 (A.A.) - Bu sabalı 
J.65 vo 4 te iki şiddetli zelzele 
olmuştur. Basar yolctur. 

Zil Od o 

7.Jlc, 6 (A.A.) - Şchrlmlzdı;.; 
dün sıınt 17 ,15 te hafif \'e gecı• 
do 22,30 dn orta şlcldette blı 
zelzele olmuş ve bazı duvarJaı 
yıkılmıştır. Zayiat yoktur. 

Trahwntla 

Trabzon, 6 (A.A.) - Du sa 
bah saat 3.4 5 te şehrlmizda 
hafif bir zelzele olmuştur. 

Tircboluıln 

Tirebolu, 6 (A.A.) - Bu sa· 
bah biri saat 2,50, diğcı·i 3,ob 
olmak ilzero kısn suren şid 
dntll iki zelzele olmuştur. Hu 
sarat yoktur. 

Amasya.do. 
Amn:.ya, o (A.A.~ - DUn ~·!· 

H'ısetlmizln kömUşhacı kö) 
;~zasıuda ımat ou bire on ka. 
la şiddetli yer sarRıutısı hisse 
dilmiştir. Hasar yoktur. 

• 

tin Finla.ndiyaya mücadeleye kürtmilıılerdir. 
devam etmek ve muzaffer olmak Fin mahfillerinde hasıl olan 
imkanını temin edecek biltün kanaate göre SovyetJer Summa 
tedbirleri alacağını Umit eyle • mıntakasmdaki tazyiklerine de. 
mektedir. vam tdeceklerdir. Sovyetlcr hü. 

Meclis radikal sosyalist gru. cumlarm'1 beslemek için Carelic 
pu,, Daladyc ile ekseri na.zırla • berzahında birçok fırkalar bulun. 
nn dahil bulunduğu gruptur. durmaktadırlar. Buna mukabil 

Rlıta, 6 (A.A.) - Sovyetler Ladoga cephesinde Sovyet tazvi. 
Birliğinin l!l20 - 1922 sınıfla- kinin tesiri kalmadığı görülmek. 
rınr silfth Rltına cağırdığı öğ tedir. Finler, parlak mukabil ta. 
rcnllmlşttr. arruzlan mUteakıp sahilde iştinat 

HClslnkl, 6 (A.A.) - Stetanl noktaları elde etmeğe muvaffak 
AJnnsmdan: olmuşlardır. Sovyetler üç tabu. 

So\'yetlcrln Mannerheim hat run iş~ali altında buluna"' bir is 
tına karşı ya.pnıaktn oldukları tinat nok•asım terketmi~lcr, sa 
tnnrruzun şiddeti mUteınadi- hadı SOO ölü, 7 tank, 4 top ve 30 
yon artmaktadır. otomobil bırakmışlardır. 

Son 24 saat içinde So,·yet 
kıtaatı, yedi defa hucum etmiş· 
lor ise de hiç bir muvaftaklyct 
elde edememişlerdir. BllA.kls, 
bircok lıısan ve 25 tank sazl et
mişlerdir. 

Mannerbeim hattının gerisi· 
ne inmiş olan 100 Sovyet para· 
şUt~UsU t•sir edilmiştir. 

Helsinkt, U (A.A.) - l<'ln· 
lftndiya içtimai işler nazırı 
Ji'agerholın, 8kanrlinavyaya. pnp 
tığı bir seyahatten a\'det etmiş 
''e bu serahntln çok mükem
mel netli eler verdiğini söyle
m iştir. 

Diğer Skandlnnv memleket
ll rinde>n, yakında bir takını iş· 
çiler geleı"ek, ~cpheye gidea 
l•'ln!Andl,>alılnrın yerine çnlı-
şacnklardır. 

ingiltf't't.ı Plnlfuull)nyn tayyn 
re ,·erecek 

ı~ondra, U (,LA.) - Harici
.re müsteşarı Butler, n~lo yu.· 
z.ılı lıir suale verdiği cc' apta 
lıükfınıetın, Finltindlra eml'inc 
yeni tayyareler tn.hııis etmek 
lüzumunu tamamen nıUdrlk 
l>ulundutunu, fakat bu husus
ta şimdiden beyanatta bulun
wnnın Amme menfaııtine uy
gun olmndıt;ını sttylcmlştir. 

1' azı ıuueteleı•inln neşri.> au 
Aınstcrdam, 6 (A.A.) - Nn· 

zi ı;nzetelcrl, talimat aldıl<ları 
aı;lkAr görülecek surette Fin-
11\ndlya zaferlerini tebıu-Uz et
tirmekte berdcvamdırlar. 

Deutchor beobachter gazete
si diyor ki: ''Sovyetler, FlnlAn· 
dlyayı ikiye blçmeğe muvaf· 
fak olsalar dahi, l<'inlı\ndiya 
askcrl mukavemetine öldUrUcU 
bir darbe vurulmuş olamaz ... 
Matbuatın bu teznhUrlerl 

A iman - Sovyet paktının tm
za11nda.n bert ıesl kesilen bol· 

Kuoma cephesinde muharebe. 
)er Jı:CCC gündUz devam etmekte. 
<lir. Mühim kuvvetlerle harekete 
geçen Sovyctler arazi knzanma
~a muvaffak olamamal:tadırlar. 

Fin hava kuvvetleri bazı Sov ' 
yet üslerine kar~ı biribiri arka. 
sındıın akmiar yapmaktadırlar 
13 Sovyet tayyaresi tahrip edil 
mlştir. 

ıran ve Atqanıstan 
( Ba.Ji tarnf1 ı ıııcıdc J 

lran ''e AI~nn hükumetleri 
söylendiğine göre Basra körfc 
zlne \"C Umman denizine karşı 
.Almanlarla Sovyetlerin mü~tc. 
rek bir ha~kete geçe<'eklerın 
den korkmaktadırlar. Almanla:
la Ruslar, buralarda yakın şark. 
ta müttefiklerin me\'zllerini ay. 
nı zamanda ln~iltercnin Hindis. 
tanla mu,·asalasını tehdit ede 
bilecckJerd!r. 

lran hiikfuneti bilhassa müda 
fan tertibatını t.akvıve etmek~e 
\'e ecnebi m<-mleketlere çok mık 
tarda tay:vnre sipariş eylemek. 
teeir. 

Af~anist.aııda ise kısmi sefer. 
bertik yapılmak üzeredir. Diğer 
cihetten mUttefiklerln yakın 
şarktaki fnaliyctleri Roma mnh 
fnterinin nazarı dikkatini cel. 
betmekte<lir. Bu mahfillerde 
Fransa ve tngilt<:'renin Suriye 
ve F'ilistindeki haz.ırhklan bil -
yük bir tesir husule getirmek. 
tedir. 

ltalyan mllşahitlcrinln bildir. 
dlğinc göre bu iki memlekette 
her ihtimale karşı hazır duran 
ve vuiyete göre Kafkasya ve 
Almanyanm başlıca net.rol mem 

1
, 

balanna karşı harekete gccme. 
le ha.zJr mühim kuvvetler bu . 
lunma.ktadır. 

(Baş tarafı l incide) 

ihtiyaçları temin edilmiı olur; 
bedelin geriye kal::!n kısmı asıl 
satıştan &cnra w.:~lc.bilir. Bu au. 
retle küçEk mü lahsillcr büyük 
nlıcılnnn iktısadi tah~ümü al. 
tındnn kurtulur. Mernlt>lcet anc.:ık 
ikhsndi lmlkınma yoluna böyle. 
likle ô•cbilccektir. 

Horici ticaret yollannın ıade.. 
cc şahıi tcşe:f:·üslcrc mahsus bir 
iş sahnsı olduğu zamanlarda ve 
mekanlarda bahsettiği.miz §ekil. 
!erde satıı koopcratif!cı:-inm müs.. 
t:ıhıillcrc hizmeti çcı.k mnhıdut o. 
labilirse de bugünkü gibi iktısadi 
hnyatın nizamına beynelmilel an. 
I:ı~mnl:ınn hal•iı:n olduğu zaman. 
lcrda hükumetin bu türlü anlaı. 
malnrb hariçten mcmlclcct heu. 
bına temin cttii;ri menfaatler teş.. 
kilntlnnma yolu i!e hakiki müste. 
haMorı olan mütlahsillcre kolay. 
en tevzi edilebilir. 

Bu h'lkik .. tlf'ri, hükumetçe meç.. 
hul olmadıl:tan ba~lca Ticaret 
Vekili Nnzmi Topçuoğlu'nun da. 
ha işbaşına gcçtifi günden itib:\. 
ren bu maksat üzerinde çah§bğı.. 
nı bilmekle her. (.;er, bahis mey. 
zuu edişimize gelince, bu aynı 
yolcb biraz daha ha ifo yürüme. 
[:e ihtiyacımrz bulunduğunu bx 
kere dnhll tel.rar etmiş olmak 
içindir. ASIM US 

Aln1anyanın Baltık
taki tahşi jatı 

(Baş tarafı 1 itıcıde) 

Uzcre ittihaz edilmiş olduğuna 
cfkfırı umuwiyeyi ikna etmeğo 
uğraşma.ktaclırlar. 

Bununla beraber Bayan Ta
bouJs, Alma.uyanın hakiki he· 
dctlnln siyası, lktısadl vo aske
rt blr tazyik sayesinde kendi
sine iktisadı revnld temin et
mek olduğu mlltnleasında bu
lunmaktadır. 

Bnynn 'l'abouls, netice ola
rak A1mnnyanın Homanyn.yı 
istlll\ etm<>k istemediği gibi ls. 
veçi de istilO. etmek tnsnvvu. 
rundo. olmnrlığmı çUnkU bu 
memlekete karşı yapılacak as
keri bir hareketin ook vahim 
tehlikeler arzedc('e~lnl blJ
mekto o1duğunu yazmaktadır. 

General Veygandın 
Mısırdaki tetkikleri 
)Uıhirc, O (A.A.) - Elehram 

gazetesi, bugUn Knhlreyo gol· 
meal beltlenilen General Wel
gand'ın Mısırdn ikameti esna
sında l\hsrr istlhktl.mlnrını tef
tiş 'o askeri erkanı llo blrlikto 
umumi mUclnfaa pltı.nlarını 
tetkik odeceğlnl yazmaktadır. 

-- -0>----

Mısırın Bükreş elçisi 
terfi etti 

Jfohfrc, o (A •• \.) - Mısırın 

nukreştekl mnslahatgUzarı Fu 
at Dl'y orta elçili ,o terfi et ti
rJlmlş ve Ankaar orta elçisi 
Abdurrahman Hnkkı Dey de 
nynı zaman in Mısırı Sofyada. 
tC'msII etmeğe memur edilmiş
tir. 

Alman topr~klarına gİ· 
ren Hollanda askerleri 

A l'llStcrdam. 6 ( A.A.) - Dün 
sahalı bir mülazrnın kumtuı.da. 
aındft ı~ bislk!cUiden mtirekkep 
bir Holanda de'\Tiycsi Alınan 
topraklarında 4 kilometre derin.. 
iiktc yolunu şzı.şmnıştır. Müfre. 
ze derhal Holandaya dönmüş • 
tür. 

Bunun bir yanlışlık neticesi 
oldu~ bild·r ilmcktcdir. Zira 
)ıudut hattı bu noktada pek gi. 
rintili çıkıntılıdır. 

Milletler C~miyetinden 
çıkanların yerine 

alınanlar 

Ccnc\l-C, 6 (A.A.) - Enter
nasyonnl mesnl lıUrosu idare 
nıeclfsl son celsesinde, istifa 
eden ltnlyanın ve Milletler Ce
miyetinden cıkarıl;ın Rusya.. 
um yerine Belçika "e Hollan
dayı seçmiştir. 

- -·-- -Or. Neceett n Atasagun 
"i .ııı ıtıı ırı K.30 e kadar; ak~afl'· 

ııu·ı 17 deo ıwıara l..A~lı Tl\yıırı 

\p t>aıre 2. No 17 et" ho~ı:ılarıoı 
ırnhııl "ct"r 11 ''''"n ~:i9a:H 
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AVRUPANIN ON LiRALIK PARFUMU YERiNE 

talar Fruivtt, Sipr, Skandal, Yasemin, 

Leylak, 5 bahnr çiçeği, Krep döıin 

Suar dö Pari, Revdor, Menekıe ASA Lava . 
kokulu 

Spor ~ - - - --- r 
F utbo, ajan muavı-

ni Le istifa ettı 
1stanbul futbol njan muavini B. 

Muhtar bölgedeki bütün spor iş. ı 
lerinden dün akşam üstü istifa 
etmişlir. Geçen gün istifa eden fut-
bol ajanı avukat Abdullahm yeri

ne de Fenerbahçeli Hasan Kii.mi -

Jin ta.}ini kuvvetle muhtemeldir. 

Hakemlerin toplantısı 
Brdc11 Terbi11esi lstanlml böl_ 

yc .. ıi hakem ko.mitcsilıden: 
8-2-1910 perşcme günü ak

şamı saat 18 de bölge merkezin. 
de yapılacak hakemler toplantı. 
sına bölgemize merbut bütün ha 
kem Ye hakem namzetlerinin teş. 
rifleri rica olunur. 

Mükafatlı kır koşusu 
Kadıköy Halkevinden: Atle. 

tizm sporunu teşvik ve tamim 
gaycsile Evimiz mükifatlı bir 
kır koşusu tertip etmiştir. Koşu 
11 şubat pazar sabahı Fenerbah. 
çe stadından ba§layıp Kadıköyü. 
ne gidip gelme şeklinde olacak. 
tır. 

Hareket işareti saat 10.30 da 
verileceğinden müsabakaya gir. 
mek isteyenlerin saat 10 da Fe. 
nerbahçc stadında hazır bulun_ 
malan. 
Koşuya her isteyen il'ltirak e. 

debilir. .. 
İsimleri aşağıda yazılı zeva. 

tın hakemlik etmek üzere stada 
teşrifleri rica olunur. 

Adil Giray. Ömer Besim, Se
mih Türkdoğan, Naili !<.foran, 
Ali Rıza, Faik. 

. . V C?"ilecck hediyeler: 
Bırıncıyc eşofman elbisesi L 

kinci ye çivili ayak kabı, üçün
1

cü
ve sveter, dördüncü, beşinci ve 
altıncıya muhtelif hediyeler. 

1x, •v, 'o>----

Cezalanan oyuncular 
Beden Terbiyesi lstanbul böl. 

qcsi ~1w11lığmdan: 
A.sagıda adları ve soyadları, 

klüpleri ve bölge sicil sayılan 
yazılı bulunan sporcular iştirak 
ettikleri müsabakalardaki sui _ 
hareketlerinden dolayı genel dL 
rektörlükten tecziye müddetleri 
tayin edilinceye kadar müsaba
kalara iştirakten menedilmiş 
Jerdir. Tebliğ olunur. • 

Süleymaniye klübünden 550 
Süreyya Dizen, 
Altmtuğ klübiinden 516 Selim 

Yetkin, 
Topkapı klübündcn 352 Sa. 

dettin ö~aysal, 
Topakpı klübünden 35 Hakkı 

Özırmak, 
Topkapı klübünden 33 Sala _ 

hattin Kapsal, 
Topkapı klübünden 1243 Ali 

Zeren, 
Topkapı klübünden 183 Ham.. 

di Erbaydar, 
. Topkapı klübünden 695 Be. 

sım Oöral. 

Ankara'Jalas- İzmir 
TELEFON : (3438) 

tzmirın en modern, en temiz ve en muntazam aıle 
yuvasıdır. Konfor, tem1z.Jik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışc:rlı old~ğı.! gı. 
oi nefis yemekler veren lokantayı, pastabaneyi, Vf? kı. 

:-aathaneyı havidir. 

~ _, 
< • • 

istanbul Belediyesi 
ilanları 

Haseki Hastahanesi doğum servisinin ıı - 12 numaralı dairesinin ahşap 
olan bir klBım harict duvarlarının çimento lle sıvanmak suretlle kAğire tah
vlll işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli li49 lira 15 kuruıı ilk te. 
mlnatı 131 lira 19 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muame!At :MUdUrlUgil kale
minde görlllecektlr. İhale 16/ 2/ 940 Cuma gUnU saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ihaleden 8 gtin evvel Fen İşleri MUdUr!UğUne mll
racaaUıı. alacaklan fenni ehliyet ve 940 yılına alt Ticaret Odası vesllcalarlle 
ihale gtınU muayyen saatte Daimt F:neUmendc bulunmalan. (780) 

* * * 
Tahmin ilk 

bedell teminat 

1259,45 9·1 ,46 tttalye MUdliriyetı ve Gnıplan için muhtelit malzeme 
101,00 106,58 HastahanPlerle Eyüp Dispanseri için 7 adet Pulmo 

VantilAtör cihazı. 

696,35 52,23 Bahçeler MUdllrlllğU için muhtelif clns eşya. 
Tahmin bedelleri ne ilk teminat mlktarlan yukarda yazılı eşya ve leva_ 

znn ayn ayn açık ckslltm<'ımretile satın alınacaktır. Şartnameler 7.abıt \"e 
Muamelit MUdUr!UğU kaleminde görülccrk tlr. İhale 2212/ !MO Perşembe gll
nU saat H de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektuplan VI.' 940 yılına alt Ticnrrt Odası V<'slkalarlle lhAle gUnU 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (956) 

1stanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için 50 adet çt:t hurç, ytlzer adet bUyUk ve orta boy, elll 
adet kUçUk boy müvezzi çantası alımı kapalı zarf usulile eksiltmeye konuL 
mu§tur. 

,Ekııiltme 19/ 2/ 940 Pazartesi ~aııt 15 de B. postahane bln8.!'lı birinci kat· 
ta P. T. T. MUdUrlUğU odasında toplanacak mlldUrlUk alım satım komlsyo. 
nunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5500 lira, muvakkat teminat 02 llrn 50 kuruştur. 1s
teklilerln tipe esas mUhUrlU numunclerile ahmn esas fenni ve eksiltme şnrt. 
namelerini görmek ve muvakkat temlnatlanm yatırmak Uzere çalışma giln· 
!erinde mczkOr mUdUr!Uk idari kalem levazım kısmına, eksiltme saatlndcn 
bir saat evveline kadar kanunun tarifine göre hazırlanmış mektuplarını !13!1 
senesi için muteber ticaret odası vesikası, rnU\•akkat teminat makbuzu veya 
banka mektubu ve tekli! mektubunu muhtevi olarak yukarda sözil geçen 
komisyon başkanlığına No.lı makbuz mukabillnde tevdi eylemeler!. (860) 

ı. 
·' 

Semti Te mahallr.ııl 

Bakırköy, Yeni Mahalle 
Kasap Demirhun 
Yeni Mahmutpaşa 
Eyilp, Kızıl mescit 
Şehzadeba§ı, Fevziye 
Çaroı 

" Molla GUrant 
Çelebi oğlu Alll.ctUn 

~IUddrtı foar: 

..... 

ANi TESi 
BAŞ, DıŞ, NEZLE, 
ROMATiZMA, 50 
ALGINLIGI, KIRıK 

C'ııddo ,.r.ya ııoknğı 1'"0.111 <'INSl 

On Temmuz 69,69/ 1 Ev ve bahçe 

Şeref 1-1 Meşrutahnne 

Mengene 16,18 Şerafcttln tekkesi 

Balcı Yokuııu 3 KAgir tekke 

Mahmudiye Çeşmesi 21 Kadı HUsamettln cıı.0111 

Sıra odalar hnm 17 KAglr dtiklcAn 

Pcrdahçılarda ü6 DUkkAnm nısfı 

Mektep altında bodruıll Halıcılar f.0 
Çavuş başı 12 13t>slancı başı hanı 

Te~lim! tarihinden !Hl - senesi Mnyıs sonuna lmdar. 

Yenlbahçedc Vakıf rldanlıklakl halen boş araziden çayır olu blr,mek Ur.ere 

Milddrti icar: Teslimi tarihinden 940 senesi Te§rinicv\•cl nihayetine kadnr. 

,,,ı 

Yuk11rdıı yazılı mahaller kiraya verllmek Uzcre açık arttırmaya cıknrılmıştır. İstekliler 9 7ıı ~ 
gilnU 11aat on beşe kadar Çcmbcrlitnştn !stanbul Vnkınar Il<ı . mUdUı"IUğtinde Vakıf Akarlnr Knlcntıı:ıt 

BORSA 
- Ankara 6 - 2 -940 -

- ÇEKLER 
r.:!ı 

130.HJ 

2.Vll'? 
(j,(j3j,j 

:?O. I o:; 
(J!J. 18.) 

:! I .!> ı.; 

0.961 
l .:J7X7.:. 

Devlet Demiryolları ve Liınaıt1 

işletme Umum idaresi jljll 
J 

cıııı "J 
MuhnnımC'n bedeli 2~00 lırn olan 3500 kutu (bir ııtr ıı ıııı·ı 

haşarat öldUrUcU mayi 19/ 2/ 1910 Pnznrtesi gUnU saat (lll :ş11ıl 
darpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tara!'ından açıl> c 
satın almncaktır. .(1 

Ilu işe girmek isti~ enlerin 210 llrıılılt muvakkat tentırıııt ıı>~) 
tayin ettiği vcsnlltle birlikte eksiltme ı;Unu saatine kndı:ır JiO 

racaatları ı~zımdır. ,J 
• d ıtıtıl111 ( 

Bu işe nıt şnrln:unelcr komisyondan pnraııız olaralt ıı,, 


