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1 Harbin ikinci safhası 

Veldl qa::ctacilcrc beyanatla bıılwıul"kcn (Yazur 5 İncide) 
~~~~~~~~~~~~ 

lrlandalı iki tedhişçi 
dün sabah asıldı 

Fransa da da bir casus 
kurşuna 
dizildi Kral Zogo 

felaketzedelere 
500 İngiliz lirası 

verdi 

Londra, 7 (A.A.) - Geçen a. 
ı;ustosta Covcntry'de Irlanda 
~umhuriyctçileri tarafından yapı. 
lan ve birçok kimsenin ölümüne 
sebep olan suikastt~ meth~ldar o
lan ve idama mahkum ct:lılen Pe. 
ter Barnes ve James Richard bu 

Ankara, 7 (A.A.) - Paris bü. sabah saat 9 da asılmışlardır. 
yük elçiliğinden bildirildiğine gö. Londra, 7 (A.A.) - Biri Li. 
re Haşmetlu. Kral Birind Zogo, verpol postahan~ bin_ası_nda, di. 
felaketzedeler için. 5~0 İngiliz li. ğeri Londrada Vıctorıa ıstasyonu 
rasr teberru eylemıştır. civarında bir otobüste olmak ü. 
:--.... - ................. -...._

1 
zere iki yeni bomba bulunmuştur. 

l 'F k d • t Bu bombalar, patlamamıştır. Bu e O n 1 e iki bombanı.n. ik!si de in-fil.ak edi. 
1 l ci maddelerı ıhtıva eden bırer ba. 
i !ondur ve infilak bu maddelerin 
l Emil Zolanın j bati surette ihtir~kt ~eticesinde 
i vukua gelmektedır. 

ı Şaheseri ~ Fransadaki idam 
Nancy, 7 (A.A.) - Casusluk-

Bir iki güne kadar tan mahkum olan Roose bu sabah 1 gazetemizde !burada kurşuna dizilmiştir. 
................................................ (Devamı 5 incide) 

yakında başlıyor 
Almarıya taarruzlarını . bilhassa 
lngiltereye tevcih edecekmiş! 

Dört Sovyet ı Tayyarelerle donanma müş-
taarruzu tereken hücum edecek 

Ağır zayiatla 
püskürtüldü 
Sovyetler de kayaklı 

müfrezeler kullan
mağa başladılar 

llelsinl·:i, i ( A.A.) - Finlan. 
diya tebliği: Düşmanın biri zırh. 
lı kızaklarla olmak üzere Sum. 
maya yaptığı dört taarruz, 
muhacimlcrin ağır zayiatile püs 
kürtülmüştür. Yirmi tank tah. 
rip eclilmiştir. 

Ladoga gölünün şimali şarki. 
sinde, Finlandiyalılar, kayaklı 
Sovyet efradından mürekkep bir 
taburu tamamen dağıtmış, 300 
ölU verdirmiştir. 

J{uilma rnıntakruundaki mu . 
harebcler devam etmektedir. Bu 
muharebelerde, son günler zar • 
f ında, 1500 den fazla Sovyet as.. 
keri ölmüştür. Düşmanın ha. 
va faaliyeti çok mahduttur. Bu. 
nunla beraber mevsuk maliiına. 

(Devamı 5 incide) 

Yunus Emre -Aşık Paşa 

Fuad Köprülü 
"Böyle bir şey mümkün 
değildir!,, diyerek mü

naka§ayı kapadı 

· Fuat Köprülü 
(Yazısı 5 incide) 

(Yausı 5 incide) 

Yeni İstanbul 
kumandanı 

Tümgeneral ishak Avni 
dün geldi 

"' Gcızcra1 ishal:. Avni 'Akda.ğ 
( Y azm 5 incide) 

AlmanlJ anın yeni 
sulh şartları 

Avusıut ya, Polonya, Çekoslovakyanın mukadderatı 
müşterek bir komisyon tarafından tayin edilmeli! 

Londra, 7 (A.A.) - Daily 
Mail gazetesinin diplomasi mu. 
harririne göre hariciye nezareti, 
yeni Alman sulh planını öğren. 
miştir. Nazi ajanları bu planı bi. 
taraf memleketler payitahtlarm. 
da dolaştırmaktadırlar. 

ı - Hiç bir memleket, tazmi. , G .. l . p . d 
nat talep etmiyecektir. un erın eşın en: 

Bu plan, 6 noktayı ihtiva edi. 
yor: 

2 - İktısadi meselelerle müs. 
temlekc meseleleri, bir konferans. 
ta müzakere ve halledilecektir. 

3 - Südetlcrin sakin oldukla. 
rı mıntakalar Almanların olacak. 
tır. (Dc1ıamı 5 incide) 

Kız mektepleri arasında 

Dün yapılan voleybol maçları 

Dünkil vo1cybo1 maçında Cımı7m riyct - lnönil 7.':1:: okulları bir 
arada (Yazısı 4 üncüde) 

Ne istedik? ne oldu? 
Yıkılan wnumi hapisluınenin 

albndan bir Bizans kilisesinin 
harabesi çıktı; fakat bu harabe. 
nin bazı yerleri o kadar sağlam 
ki üzerindeki renkli resimlft"e 
bakınca sanki hemen buıün ya. 
pılmıt zannolunur. Bizans müte. 
hassıslarına göre Ayaaofyadan 
daha evvel bir tarihe ait olan 'bu 
eski kilise harabesinin turistik e. 
hemmiyeti çok büyükmüı. Bütün 
Bizans meraklılan mütemadiyen 
şimdi bu kilise harabesinin etra. 
fında dola§ryorlar. Tetkikler ya. 
pıyorlar. Fotoğraflar alıy«lar. 

Yerine adliye sarayı yapılama
yınca ve Prost planı mucibince 
milyonlar sarfederek Sultanah. 
met meydanının bir cumhuriyet 
meydanı haline getirilmesi de 
mevzubahis olmayınca ne diye o 
kocaman hapishane binası, o tari. 
hi lbrahimpaıa sarayı yıkıldı, di. 
yenlere cevap olarak artık bu ki. 
lise harabesini eösterebiliriz .. 
Turp ekip şalgam çıkarmak kabi. 
tinden olarak hapishane yerine 
adliye &arayı yapmak isterken hiç 
olmazsa turistik kıymeti çok yük. 
sek bir kilise har&besi bulmakla 
müteselli olacağız! 

HASJ\N KUMÇAYI 
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.1ifac De Sa.Hat: 

Sa n'at kıymeti 
Yazan: Sadri Ertem 

Zaman 7.aman şöyle bir ııöz ku. l bir nevi ruhi inhilal, Sl\nat ve fi. 
lağıma çarpıyor: kir dalaletidir. 
"- Kötü olsun da bizim ol. Maddede ve ekonomiile "tek 

sun!" b' · ızım olsun da, kötü olıun'' aözü. 
Bu aözde, mütevazı bir ailenin nün arkasında yll§ayan hı-.kikat 

teselliye benziyen, kendi fakir ıudur: Ruhumuz sanatın ve fik. 
~bsını kn~elcırden üstün tutan rin hudutsuz ufuklarma açılac.ak 
samimi bir eda vardır. ve biz hudutsuz 'bir alemde kali. 
Hayatın öyle safhalan vardır teyi fethedeceğiz. Sanat alemin. 

hi, bu safhalarda kötü olsun da de ''bir lokma bir hırka" nın im. 
bizim olsun denebilir. Ve nite. kanı yoktur. Sanat ve fikir anca), 
l<im birçok §Cylcrcfo kötü olsun da beşeri ve üıtün bir mahiyette bu. 
tek bizim olsun sö:ı:ünü milletçe lunduğu 7.nman bir değer ifade e. 
tekrarladık. der. Bir şeyin kıymeti ancak ga. 

Mesela lüks kumaşlar mevzu. yeııine ve bünyesine uygun faali. 
bahis olduğu zaman kendi ipti. yette bulunması ile tahakkuk 
<l:ıi makinderinin malını üstün 
görmek tarihin sanayi hamlelerin. eder. 
de geri kalmış milletler için dai. Sanatın ve fikrin bünyesi inki. 
mn kendine gelişin bir ifadesi sa. şaf için inhi&ara değil, geniş uf. 
vılmıstır. ka, beşeri mikyaata İnsani bir 

Bu· samimi histir ki, gümrük. hnr.-aret, ve idrake muhtaçtır. Sa.. 
terde himaye kalelerini vücuda Tıat ve fikir ancak böyle bir J,ıava 
'ietirmiş, yabancı mahsullere kar. içinde teneffüs eder, ya.,ar, gür. 
şı ''milli" mahsulü korumanın büzlcıir. ,\1j1Jj sanat ve fikir hu. 
manevi tarafını teşkil etmiıtir. dutlanndan taşbğı ni.ı'.>ette ve 

Gümrükleri, yabancı ufuklar. beşeri sahada dövüşebildiği ve 
dan gelecek sağanaklara karşı ko. zafer kll7.andrğı nisbette millidir. 
rumak arzusu ekonomi ve madde Binaenaleyh sa.nal bahsi ko
sahasmda laıldıkça mesele yok. nuşulurken inhisarcı herhangi 
tur. Fakat sanat ve fikir bahisle. his çelmeden bahsetmek, fikre ve 
rinde "tel< bizim olsun da kötü sanata karşı kısa tabiriyle hiya,. 
olsun'' ıözü manasızdtr. Hatta nettir. 

AsfteU 4a1ı;~ : 
....--~,_ ,,,_, """"- ,,_ -
MüUefikler Finlandiyaya niçin 

yardım ediyorlar ? 
Küçük Finlandiyanın büyük lın~a Sovyctlcrc Skandinavya ta. 

Sovyet devine karşı kahramanca rafın.da fütuhata. devam etmek, 
müdafaası bütün cihanda takdir. yahut Balkanlar, yahut Orta As. 
ler uyandırmakla beraber her ta.. ya tarafında yeni te§ebbüslere gi. 
rafta bu müdafaanın mutlaka bir rişmek imkanını verir. 
s~nu gelmesi zaruri olduğu da ka- 1 Ancak Sovyetlerin Skandinav. 
bul ediliyor. Nitekim bizzat Fin. ya yanm adası üurinde kendi ha.. 
landiyanın mukadderatını ellerin. şrna hareket etmesine Almanla.. 
de tutan mesul devlet ricali de nn milsait davranmaları hatıra 
bunun için mütemadiyen her ta. gelmez. Bu takdirde 1sveç ve 
raftan yardım istiyor. Norveçin Lehistan g ibi bir tak-

Vakıa Fin1andiyaya son za. sim ameliyesine uğraması müm. 
mantarda yardım olarak tayyare kündür. Bu taksim ameJiycsinclc 
dafii topları gitmiştir. Diğer ta. de Almanyanın bilhassa 1sveçtc. 
raftan binlerce gönüllü hudutlar. ki demir ~denleri mıntakasım 
daki Finlandiya askerlerine ilti. ele geçirmek istiyeceği tabiidir. 
hak eylemiştir. Bununla beraber Böyle bir vaziyet meydana ge. 
Kızılordunun da mütemadiyen lince bütün şimali Avrupa iktısa. 
yeni yeni ihtiyat kuvvetleri aldı. den Sovyetlerle Almanlarm müş.. 
gı şüphesizdir. terek hikimiyetleri altına girmiş' 

Bu vaziyete göre, uzak veya olur. 
yakın günün birinde Kızılordu. Bunun için bazı İngiliz ve 
nun Finlarldiyayı işgal ettiği far- Fransız askeri muharrirleri Fin. 
zedilirsc bundan ne gibi neticeler Jarildiyanın şimdikinden daha faz. 
ç.ıkabileceğin1 şimdiden tetkik ve la bir yardım ile müdafaası tezi. 
muhakeme eden askeri ve siyasi ni müdafaa ediyorlar ve Kızılor. 
muharrirler var. dunun mühim kuvvetlerini Fin. 

Bu takdirde muhakkaktır ki en landiya hudutlarında meşgul et. 
mühim netice de askeri sahada o. melde Sovyet Rusyamn başka ta. 
lacaktır: Zira bugün Finlandiya raflarda yeni maceralara giriş. 
hudutlarında mıhlanıp kalan Kızıl mekten menedilmiş. dolayısiyle 
kuvvetler serbest kalacaktır, Sov. Almanya da bu yoldan tazyik o. 
yet ordularının dörtte birine rnU- lunmuş bulunacağını ileriye sürü. 
adil olan bu kuvvetler serbest ka.. yorlar. 

Matbaacı Karabet ' :.!.~.~L.!.!~ .. ~~-~~.~! . .::~~~ 
Mahkem eye bir mektup 
göndererek "ölmediği

ni,, bildirdi 

Togo albümünü basan matbaa 
sahibi Karabet Keşişynn nlbü.. 
mü müddeiumumiliğe gönder. 
mediğinden yedinci asliye ceza 
mahkemesinde aleyhine bir da. 
va. açılmış ve bir memur tebli. 
ğat yapmak ilzere evine gitmiş 
ve celpnameye 'Karabet Keşişya. 
nın öldüğii hakkında şerh ver. 
miştir. 

Bir kaç gün evvel bu şerh 
mahkemede okunmuş ve hakika. 
ten ölmüş ise dava sukut ettiril. 
mek Uzere işin tahkikine karar 
verilmiştir. 

Fakat hakikatte ölmüş oldu. 
ğu hakkında şerh verilen Kara. 
bet Kcşi~yan hasta olarak yat. 

1 tığını evinden rnahkemeve bir ı 
mektup göndererek, henüz öl . 
mediğini ve bir aya kadar iyi. ! 
leşeceğini bildirmfştir. 

' 
1 

8 Şuha\ 1920 

Azerbaycan - Irak 
münaıebatı 

Azerbaycan hUkQmcUle müznkerc. 
de bulunmak üzere Jrnndan bir heyet 
BakQ•ye glderclc Azerbaycan murah
haslarlylc Hariciye nezareti binasın· 

da ilk lçUmıunı akdetmiştir. Bu içti. 
madıı siyaııt meselclerlo ndllye \'O tı

cıırct işlerinin kolay!B§tmlmnsı için 
üç komisyon te,killne knrnr veril
miştir. 
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Mahkeme bu yüzden davayı 
bir ay sonra 11 marta bırakmış. 

trr. i ~-------------
Romanyaya giden be-
led iye mimarı geldi - - - - - - - - - -

- ~-

ı 
Kahve flyatlan 

Yeni mallar gümrük
ten çıkmadığı için 

yükselecek mi? 

Ziraat Bankası tarafından 
Brezilyadan getirilen kahveler, 
gümrükten çıkarılamadığı ıçın 
bazı tüccarlar bundan istifade ile 
yine fiyatları yükseltmek istemiş. 
lerdir. Kahvelerin cıkarılamama. 
sına sebep konşime~tolarının he. 
nüz gelmemiş olmasıdır. Bu hu. 
susta Ziraat Ban·kası İstanbul şu. 
besi müdürü dün bir muharriri. 
mize demiştir ki: 

''- Konşimentolar b:r iki gün 
içinde gelmiş olacak ve derhal 
mallar çıkarılacaktır. Elimizde 
gelmiş mal vilTdır. Piyasada fiyat 
yükselmesine bir sebep yoktur. 
Esasen daha yolda da gelecek 
maUar mevcuttur." 

Gıda maddeleri 
bozuk 

Belediye sıkı bir kon
trola geçiyor 

Sıhhat müfettişleri tarafından 
kammusnnide yapılan teftişlerde 
bir çok gıda maddelerinin çins. 
\erinin bozuk olduğu görülmüş. 
tür. Bilhassa pastırma, sucuk, 
süt. yağ gibi maddelerin \•aban.. 
cı maddelerle karışık olduğu tes. 
bit edilmiştir. Belediye riyaseti 
şubelere bu hususta bir ta.mim 
göndermiş, gıda maddelerinin 
daha sıkı bir surette kontrol e. 
dilmesini bildirmiştir. 

Tan gazetesi aleyhine 
açılan bir d a va 

Tan gazetesi aleyhine açılan 
bir davanın rüyetine yann ye. 
dinci asliye ceza mahkemesin. 
de başlannenktrr. 'Davanın mev. 
zuu, neşri t mUdUrU olan • 
Rasim Özgen üç ay evvel istifa 
ettiği halde, vaziyetin vilayete 
bildirilm~iş olmasıdır. Bu su.. 
retle viHiyet neşriyat mesullü. 
ğünü M. Rasim Öz.genin üzerin. 
de tanıdığından. Tan gazetesi a. 
lcyhine açılan bir eok davalara 
maznun olarak çağınlmıştır. 

Ancak kendisi bulunup tebli. 
gat yapılamadığından muhake. 
meler hep gıyabında cereyan et. 
miştir. 

Bu vazivet üzerine tahkikata 
girişen mUddeiurnumilik, kendi • 
sinin istifa ettiğini öğrenmiş ve 
gazete aleyhine dava açmıştır. 

Yine Rasim Öz.!:;enin istifasın. 
dan sonra mezkür ı:arete aley. 
hine açılan bir davava dün ye. 
diı1ci asliye ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Bu dava Doy. 
çe Oryent bankın nleyehine yapr 
lan neşriyat llierine gönderdiği 
iki tekzibin gazeteye konulma. 
masrndan doğmuştur. 

Gazetenin sahip ve yeni neş. 
riyat müdürii Halil LQtfi. kendi. 
sine tebligat yapılmııdığmı, işi 
tetkik için zamana ihtiyacı oldu. 
ğunu, Rasim Özgen de.üç ay ev. 
vel istifa ettiğinden alakası bu. 
lunma.dığını söylemiştir. 

Mahkeme, Rasim Özgenin di. 
ğer dava bitinceye kadar duruş. 
maya girmesine karar vermiş \'e 
muhakemeyi başka bir güne bı. 
raknııştır. 

" Yeni Adam ,, mecmua
sı a leyhine açılan da va 

"Yeni Adanı" mecmua.sının 
25!) ve 260 ıncı nüshaları üzerin. 
deki neşir tarihinden sonra müd 
deiumumiliğc verildiğ'indcn mcc. 
mua sahibi İsmail Hakkı Bal. 
tncıo~lu aleyhine matbuat kanu. 
nunun yirminci maddesine ny • 
kırı hareketten dolayı bir dava 
açılmıştır. 

Vapur ücretlerinde 
yapı lacak tenzilat 

--- ___ ... ,_ _____ _ 
Miktarı komisyon teshil edecek 
Şirketi Hayriye ve Haliç va. 

purlarınrn bilet tarifelerini yeni. 
den tesbit edecek tarife komisyo. 
nunun toplanma hazırlıklarına 
başlanılmı§tır. Liman reisliği ta. 
rafından mezkür şirketlerden ge. 
çen altı aylık hesapları istenmiş. 
tir. Bu hesaplar komisyon tara
fından tetkik edilecek, buna göre 
tarifelerde değişiklik yapılacak. 
tır. Liman reisliği belediye ile. 
mıntaka ticaret müdilrlüğünc bi-

rcr davetiye göndererek komis. 
yon için murahhas göndermeleri. 
ni rica etmiştir. 

Diğer taraftan Boğaz halkının 
vekalet tarafından gönderilen şi. 
kayetlerini alan Şirketi Hayriye, 
bilet ücretlerinde tenzilat yap. 
mak için tetkiklere başlamıştır. 
Şirket esas itibariyle biletlerde 
tenzilatı kabul etmiştir. Miktarı. 
nı komisyon kararlaştıracaktır. 

imar müdürü Ankaradan döndü 

Taksim -Nişantaşı sahasına 
alt plan tasdik edildi 

Vali ve belediye reisimiz dok. 
tor Lfıtfi Kırdar cuma günil ak
şamı Ankaradan hareket edip 
cumartesi sabahı şehrimize ge.. 
!ecel>tir .. Vail ile birlikte Anka • 
raya gitmiş olan belediye imar 
müdürü Hüsn\i dtln ~abah dön. 
müştür. 

Eminönünden Unkapanma ka. 
dar olan saha. ile Taksim - Ni. 
şantaşı arasında.ki sahanın taf. 
siliit pl4nlnrı N'afı:ı VekAlc.tinoo 
tasdık edilmigtir. 

Eminönünden Unkapanmn ka. 
dar bibi sahikfon olmak üıere fki 
geniş cadde açılacak, bun.tar scb. 
ze hali önünde birleştirilecektir. 
Halden sonra yol tekrar ikiye 
ayrılarak Unkapanma kadar de. 
vam edecektir. Eminönünden 

başltyarak Mısırçarşısı ön\inden 
Süleymaniyeye de bir cadde açı. 
lacaktır. Taksimden kalkacak o. 
lan stadyum sahası ortasından 
gitmek üze.re Taşkışlaya doğru 
geniş bir cadde açılacak, bu cad.. 
de Sipahi Ocağı arkasından Ni. 
şantaşmda yeşil sabaya dayana. 
caktır. Taksimdeki Mete cadde. 
si de Dolnıabahçeye inecektir. 

Vall Ankarada. İstanbul sUt 
\'e ekmek fabrikaları inşası ile 
de meşgul olmaktadır. Her iki 
fabrikn.nm tesisine ait tetkikler 
evvelce bitmiş, lngiliz firmaları 
bu fabrikalan kurmak ilrere 
müracaat etmişlerdi. Yakında 
her iki fabrikanın kurulmaaı için 
faaJiyetc geçilecektir. 

lise talebesinden bir kızı ka· 
~ . ı. .. • 

çırmak istiyen tuhafiyeci 
Dünkü celsede taoancasını çekerek 
kahveye neden yürüdüğünü anlattı 

Tuhafiyecilik yapan Rauf a.. 
dmda birisi Erenköy kız lise. 
si Webesinden Muhsine ndm. 
da bir kıza lı.§ık olmu.s ve kız.ı 
bir kaç gün evvel kaçınnağa tc. 
şebbils etmişti. 
Kız yetişenler tarafından kur 

tanımış \'e civardaki Habibin 
kahvesine sokulmuş, fakat Ra. 
uf bu sefer de bir elinde taban. 
ca, bir elinde de bıçak olduğu 
halde kahveye hücum etmişti. 

İkinci ağır ceza mahkemesine 
verilen Rauf, ilk celsesinde hiç 
bir şey söylememiş ve deli oldu. 
~ sanılarak adliye doktoruna 
m ua vene ye gönderilmişti. 

Dün yapılım celsede adliye 
doktorunun raporu okunmuştur. 
Raporda Raufun cezaya tam eh. 
liyetıi bulunduğu yazılıyordu. 

Suçlu raporn karşı. ''O zaman 
dö\'üldüm, onun için aklım ba. 
şımda deiildi. Fakat şimdi bir 
şeyim yok!., diyerek ne son.ılur. 
sa cevap vereceğini söylemiş ve 
hadiseyi şöyle anlatmıştır: 

"- :\luhsine ile dört seneden. 
beri sevişiyor, ~ezmelere fa. 
lan gidiyorduk. ~lünasebetimizi 
her ikimizin de ailesi biliyor, ev. 
lenme işimizi göriişüyorlardı. 
Fakat beni talebe zanneden kı. 
zın ailesi tuhafiveci olduğumu 
ö,irenince. Muhsine)-i bana \'er. 
mekten vaz geçtiler. Biz de Muh 

sine ile kaçmayı kararlaştırdık. 
Vaka günü ben bir otomobil 

bularak sevgilimi beklemeğe 
başladım. Biraz sonra gel dit fa. 
kat otomobili görünce: 

"- Sabi kaçacak mıyız? Hem 
de otomobille ha? Katiyen ol. 
maz, annem duyarsa mahvolu • 
ru.m . ., diye söylenerek gelmek • 
ten vazgeçti. 

Ben gelmesi için ısrar eder • 
ken, aramıula ihtilat çıktı. Gü. 
rilltliyü işiten kahveci Habip ko. 
şa.rak gelmişti. Yoksa kızı ka.. 
<;ırmak mı istediğimi sordu. **" Muhsine utanmıştı: 

"- Evet beni kaçıracak! de. Baharsız yaı~ 
di.Bu sözler üzerine Habin üze. girmek sanatı (i 

rime atıldı. bir kaç arkadaşı da A rkada.riım osrrı~11ıı, 
kendisine yardım ederek kızı yazılarmdıın b ıdl 
kahveye götürdüler. har gelmeden ya.Z ge . .. , 

Bu hareket çok fenama git_ du. jfl· "'· 
misti. Her zaman yanımda taşı. Ben onun bu tefd~l~)·P 
dığım ta ban camı cekerek kah. erken ısrnmn.sı • 61ser 
veye yürümfü:;.üm. La.kin ateş et. de. pek tehlikeli 11~ ~ıı ~ 
medim ve kım~cyi de vurmak ı ne olacağı zanncd1~11vı" 
niyetinde değildim... 1940 bahan" nı '!'.afi 

Sudu bur.dan sonra tn11livc ~·aptıföna hükmtıd1> 
talebinde bulunmuş, fakat mah. .., * 
keme reddederek, bazı noksan • ** J~ 
ların tamamlanarak yeniden ~ııo 
mhıı l{t>meyc \'erilmesi için evra.. Yem ek tabaf' · 
kı Os1<Udar müddeiumumiliğine p ' 
~öndenniştir. ara .·· . ~) 1 

• <rrenmediğinııt: 1 .. !~ 1 ö • tC • 
kisi para. ıJe ııJ~ 

KISA HABERLER 
neleridir. Telef on ııfşJıS1' 
sağı, hastası. Y u f!i~!ı 
kullanır \'e biz b ııl'· 

Dün yedinci asliye ceza mah. 
kemesinde ~örU!en muhakeme . 1 • Ha.tayın her bııkrmdan kalkın· biraz daha soğumaktadır. 
de, İsmail Hakkı Baltacıo~lu bu muı meııclelerlyle sıkı ııurclle ve ye. Ocçen seneki toplantıda şubat.zrı 
nüshalar neşredildiği tarihlerde kından alakadar olan valimiz ~tık. onuncu günü açılmaııı ka.rarla{ltını. 
Bursa. fzmit. Balıkesir ve Anka. mcnııUer, sebze bahçl'lerlnln kendi mıı olnn Clrc.ııuıı y!IAyet unıumt mec. 
rada bulunduj?unu. .Maarif Ve. anılarında blr birlik kurarak Hotayın ıısının bu sene, fevknllıde ahvalden 

k astıl 
!ere asla kula urıl'• 
kulaiımız.a. baS " 
sokarız. 1oıı!I· ~ 

kalelinin daveti ü1.erine konfe _ 1 

Şehircilik tetkikatı yapmak ü_ 
zere bayramda Romanya.va git. 
miş olan belediye mimarlann. 
dan Rüknettin şC'hrimizc dön. 
müştUr. Bir kaC' güne kadar ra. 
ponınu belediye reisliJ:inl' vC'rc. 
0Cktlr. 

VA'KU'V'a 
aıoone 

o nu nuz 

çeşitll '\'C mebzul 11ehz:elerini menıle- dola.yı Martın onunciA açılmıuıına ka.. 
1 ranslar \'erdiğini sövlemis, fa • ket içinde ve dışında tonıtmnlan fny· 1 rar \'crflmlştır. 

kat mecmuaların pivasaya cı . dalı olacağını dllştinmtı;,, hu birliğin ı1 karılmadan müddeiumumiliğe oı: Giresun valisi Muhtar Akman 
~önderildiğini iddia etmiştir. hem!'D kurulornk !an"lyete geçmesi zelzeleden sonra Ciresunda ilk defa 

için alll.l<ndarlara emir \"Crmlşttr. 

Para da öyle .. !'- i>'°f ı 
kimin elinde ge~ıol:~ 
kat geçen gün: ~\ıe P iV 
diifim tabak ıcı~~~"' 
ı?ini göriince docl< P1ı 
Garsonıru:. ye~~J' e~ " 
kusur getırnıck tfltıll 

1 
hal desteden bir ıccitl ıı 

Muhakeme. mecmuanın çıktı _ olarak tedrisata. başloyan Yeşllgire-

- - -------~ 
ı"tı tarihin tesbitine ve şahitlerin • Glre.oıımda iki gündenbert 11uıu sun ı:e tsmetpıı.şa okulla.nnı tefti.ti et.. 
çağır1lmnsın:ı. btrakılmıştır. hlT kar vQ#m.akt• ,.,, hııvalnr h"r çtın ml4Ur. 

,·e ~,, 
rlslne koyuyor il<tor1{ 
ten sonra, aynı ~ri>'°' 
yemek koyup ~e~ ! 
yardımcımız o~ 



'llany 
anın zaafları: 3 \ 

11 lnii.him eksiklik Pariste 15 günde 
333 kız 

Petrol 333 erkek doğdu 
. : ~!~ti1ktıaadj varlık. Bütün dünyanın doğum hadi. 

..... d mcml k tt' s tl · · t'f d selerine azami ehemmiyet verdig"i 't'olJ .. r 
0 

tt en çok da e e ır. ovye erın u ı a e 
~ " Ynad ki • etmekte oldukları Kafkasya pet. bu günleri:le Paris nüfus dairesi 
· •tın, ••ke ! arı ve rolleri ancak kendi ihtiyaçlnrına de sık sık doğum ve ölüm miktar. 
ı lalıllcku'-rı rnuzaf. cevap verebilir. Bu petrolün bir larını tesbit eden istatistikler nes. 
••ldı• "'Unu ga · k retmektedir. · ı...._ .kıldı~' tnodern h frı ısmı da Tuna yoluyla Almanya. 

~ılld tı, tnode arp ya yollanmaktadır. Sovyetlerin 1939 senesinin son on beş gü. 
, ilrı teslim l hı-~p 1939 senesi zarfında Almanlara nündeki, yani 15 kanunuevvel ile 
~i ik. i ""'ı 0 

unrnu§. verebilmİ§ olduklrr.-ı petrol mikta. 31 kanunuevvel arasındaki doğum 
"< J"'< k b' t d D h !arı gösteren istatistik çok en. 

.... ...u~, Iİl>i Al lllızda da .. . rı se sen ın on ur. a a ev. d . . • 
Itri '' illan g~. velki senelerde de Sovyetlerin teresan ır. Bu istatıstıge göre 
~ Yet ihtiın~~n~n aske. petrol ihtiyaçları pek az iken AL Pariste on beş gün zarfında dün. 

a~?ı~~ birçok l~k~~krlan: manyaya azami dört yüz bin ton yaya gelmiş olanlann miktarı 666 
·• tern· erı petrol gönderilmiş idi.. Bu vazi. dır. Fakat çek garip bir tesadüf 

-~--..·· ~ tı oltıı herın etmek i. yete göre Sovyet Petrolünün AL ile hunun 333 Ü kız, 333 Ü erkek. 
ı ""11hakktkçareye baı. manynya pek faydalı olmadığı ıö. tir. 

lıj~ trı eheınm!•r. Mesela rülmektedir. 
: tiilt!Ql>etrole ıy~tli zaaf. İ§te bu sebeple Almanlar Ro-

--.-... ~ ltı iiçün ~lık olma. manya petrolüne el koymak iste. 
tle~Ple R~::ay, hü. mektedirler. Rumen petrolleri 

k.ı,..1ıti,rni h nya ile sermaye itib.-r:iyle yüzde yetmiş 
,,~ tttir!;ek a~~a. tek. be§ nisbet1nde Fransa, t ngiltere 
h .. 'ti lah i urnıdiyle ve Amerikaya aittir. Şu hale gö. 

ııı...; llkurn ·ş dat Yapa re Almanlar harp etmek için düc. 
'"'""'flit etınj tehd' • " 

lıi lıa • ıt et. manlarından silah istiyorlu de. 

t 
l'İııcj !Jıte '1lotörl '" mektir. Dr. Klodins'in Rumen 
llte bıı ~tecede r lu vasıta. hükumetiyle yı:ıptığı temasların 
l>t~o) .ı~Otörle .

0 0Ynadı. mahiyeti Rumenlerden müm. 
tt.._ t ~ ha 1 rı trıhrik e kün mertebe çok petrol satın al. 
~rıe•ta..1· Ş 'ca "h · • 

t\ıııett ~<ıır. 8 1 tıyacı mnktır. Romanya petrolleri se. 
Çırk d ltdir, B~ndan baş. nede altı m :lyon altı yüz bin tonu 
ibı· a ikiııcj d ndan baş. bulmaktadır. 

11 h~~l'açhr ş erecede ge Bu pett"ol ihraç olunmaktaclır. 
tt,.~le ..: u hale ,. ·· - AJ b k d ~ bU "'llvaff k .,or-a n manya ütün ihracatı en i ü. 

Lir .,,.rııara h·~· olabil. zerine çevirmek i5tİyor. Yapılan 
'"dc-rı d a ırn olmak trklif hemen heme:t •u mahivet. ah, .. ,.. 

'il bi rnuessir tedir: "Kendi ihti,•acınızı ve ltal. 
.' lttj ~ek Alın.. yaya ihraç etmekte olduğunuz 
ı..~. r•-· "n aa' · l" · k 1 b" -:uıtıL~...-'' ve l ı<en pelro u ayırın, gerı a anını ıze 
~ltcf'"dıınan ondra şe. Vt"rin .. ,, 
iırı 1 •klerin r etrnekten ltalya Romanyadan 800.000 
ltr 

0 111ltna11n ıcarct Yolla. ton petrol almaktadır. Kendi ih. 
L_İçj~ 1İinkü 1 t~.vsiyc et. tİ:>·açlan da çık-.rılıraft, Almanya 
~~11 .' tiYaçJI\ nıuttefiklcı:- Romanyadan senede dört milyon 
~· gll cltzı• rı olan pct ton petrol İstiyor d~mektir. 

. '"de t-.~.,_ Yoluyla ve. -•ıı Fakat Almanvanın hakiki pet. 
'llıı~. ırı e:lebilmek. t'O] ihtiyacı nedir? 
'°t dt ıl Al Müttefik devletlrr·in iktısadi 

lıttroı tıi.,_ y r-anlar Ame ve askeri mütehassıslarına göre, 
'file .ı_ tctı'rto Uyla Batum- A(m R 11 • · 1 )' "t 1 a anya umen petro erını e _ 
~~ı ~.~tleı;;~ernektcdir: de ebe, Kl'fkas petrollerinden 
I~ ~ıı.,_ k I orıtrolü bu mühim bir kısmını ithal etse ve 

ltıl4-j:"'ll~"~iyct 1 tnı~tır. Ka. G"liçya petrollerinden azami ran. 
e 1>'•1 t Ue A.rja~~ıdır. Al. dımanı alsa yine de modern bir 

~·~ .... .--~lı ~'llıe:ı hn nrasın. harbi idare edecek petrolü temin 
d Yllp~' ;rk~urmuştrr.·. 1 clmİ~ olamaz. ' 
- tô~ cıı, 'k anıharbiyc M. A. 

t'ıı:t L ıı~lld ı lısadi 'llar 
1111 '~ctı'ttı -'L 'lıakı,._, ·tri u u makta 
. ilki t~· 0 na göre tes. 
'· ıs16 \'tlc, . 
~'1-tı cı- A.ı vazıyet böyle 
httroı:t ettikı l'tı~ıılar Roman 
"L_ kıı erı za 

ı "iltrıb Yular illan ga. 
~"l'ııı,'\k, id'.na rnal'k ol. 
"\I '"ırı ı. o ı. llıaııı ı tah . zaman 

İstanbul fut bol 
a ıa111 

istifa etmemi:;, 
ettirilmiştir 

"t \' lira terkrıp ettikten 
t Ilı. etrn · 

ı,... littefik ış olan Ankara, 7 ( Ilıısrısi) - Bura. 
dıç'lk 1 

•• harl:ıiıı d;vlctler da bulunmakta olan lstanbul va. 
· N~11~••ir ı:,· netıcesi ü. li \'e beledi ve reisi Beden Terbi. 

lt."ı~d~~'kiıtı Aın: rol 0~.na. ycsi Bölge ·başkanı sıfatile Dol. 
ıı.ı~ l='rid an rnute. mabahc;e s tadvumu ile diğer 
ı it '~kt ensburg da spor işleri etrafından umum mü. 918.ı.lııtı<!tı e Ve bir ma. d" )" kl + ~ b 1 t ,.. ta~ . Petrol ku ur u e u:ma!'lta u unmuş ur. 
, .. ,.... r:-ıp ed"l . Yula. ile İstanbul futbolcuları arasın. 
.~ ~'"erj rn 1 mış olma. İstanbul futbol ajan.ı Ab<iulla_ '•it ~'Yade n ll_zafferiyet. hın istifasına sebep Beşiktaş sa. 

01dıığunuetıce Üzerin. hasında maç değildir. Ankara 
' de J\ Yazmakta. ile İstanbul futbolcüleri arasın. 
. diti .ıl'tıanyanı da yapılan maçtan 2onra ajan 

'4..~tııı~~.11\e hu n elde et. Abdullah bazı oyunculara para 
ı~~ lı J\lın~etrol kuyu_ 11 dağıtmıştır. Amatör teşkilatta 
~r01 ek için k"rt harbi i. ışe para karışması alakadarlar. 
..._•~, ~ llıuhtaç~ı 1Yttli mik. ~a _doğru görülmemış, kendisi 
"ltd, .~trıarıya ~ ıstıfaya davet olunmuştur. 

~t llç tnil ntez usu. 
•dır " Yon ton 

~t r:ı. • ound Pet. 
il ·ı~ "ot..- an 11\aad \ti ""~k .. "'"Yada a 
i~)·'cı h tadır. 8 n da Pet. 

til' cer .. una l"ağ 
iı-. lcırıa tun artmak • 

<:eva ta 
~l'a ha P vereme. 
~ ıı 'l>t~ e 
~t darı ;rı rnütı• Vvel Petrol 

digtt 'rnirı cd'ırn kısmını 
~>' '1ıernı kYordu. Mek 

~l k•lar, a e etlerin Pet 
ı le raaınd b. • 

ı11 l ·~ı trıı 1 a ~ ır an. 
ç~ :'llliin ' 0 dugundan 

.\ı, lt\iı İd'J l>etrolünü Al 
)~,_?~tın 

1 
{~· Bu münaıe • 

·••ıı Qır h 1. • 
olllıal ay 1 Petrol 

ıı arı mümk" 
~i't~da A.I un. 

lı1) tttikt lllanya p 0 
............... l ~ı· en sonra .. -

>'a ıçya • mut. 
.A.ı!~ l:ııra~;trollcc:-ini 
•. t~Ya la fhr. 8u 

Askere balık konser ve
si de ver ilecek 

Ankam, 7 (Husu.~) - Orduda 
askere konserve balık verilmesi 
kararlaşmıştır. Balık konserve. 
cileri Anka raya davet edilerek 
kendılerindcn izahat alınmıştır. 
Denizlerimizde çıkan balıkların 
~alori itibarile c:ok yüksek oldu. 
gu aşikar olduğundan yakın bir 
zamanda kararın tatbikine geçi. 
lecektir. 

Fransız ve P olonya 
E lçileri 

An7mra, 7 (Ilusıısi) - Fran. 
sız ve Polonya büvük elçileri bu 
akşamkı trei-.le İstanbula hare. 
ket ettiler. 

365 pencereli 
şato yandı 

Londradan yazılıyor: 

Senenin her gününe tekabul 
etmesi için üç yüz altmış beş pen. 
ceresi olmakla meşhur Buksted 
Park şatosu bir yangın neticesin. 
<le harap olmuştur. Şato aslen Yu. 
nanlı olan Mösyö Bazil İrond'a 
ait idi. 

Bu muazzam şatonun içinde 
kıymet biçilmesi imkansız birçok 
sanat eserleri mevcut olduğundan 
şato civarı asker tarafından mu. 
hafaza altına alınmıştır. Eserler. 
den bir çoğu harap olmuş ise de 
bir kısmı da itfaiye neferleri ta. 
rafından kurtarılmıştır. Kurtulan 
eşyanın içinde bilhassa çiniden 
yapılmış sanat eserleri bulunmak. 
tadır. 

Şatonun sahibi Mösyö Bazil 
İrond mimar ve dekoratöri:lür. 
Karısı İngilterenin meşhur zen. 
ginlcrinden Lord Bartedin kızı
dır. Lord Barted ölürken kızına 
beş yüz bin İngiliz lirası (bizim 
paramızla üç milyon) miras bı. 
rakmıştı. 

Şato meçhul bir sebepten dola. 
yı yanmıştır. Mösyö İrond, Karı
sı ve o gün şatoda misafir bulu. 
nan birkaç ahbapları gece geç va. 
kit yattıktan bir müddet sonra 
yall'j?ın haberini alnuşlar ve ancak 
kendilerini kurtarmağa vakit bu. 
labilmişleri:Jir. 

Şatodaki hizmetkarların bir ço
ğu ateş altında bulunan duvarla. 
ra dayanan merdivenler sayesin. 
de, itfaiyenin yardımiyle kurtul
muşlardır. 

Budapeştede 
Lise ta lebeleri yolları 

süpürdü 
Bir müddet evvel bütün Avru. 

paya hakim olan soğuk dalgası 
birçok şehirlere ve bilhassa Bu. 
dapeşteye çok fazla kar yağdır. 
mıştır. Bütün sokaklar ve bilhas
sa tramvay caddeleri kalın kar ta. 
bakaları ile örtülmü~ ol:luğundan 
Budapeştede tahsil eden lise tale. 
heleri belediyeye müracaat ede. 
rek yolları temizlemeğe talip ol. 
muşlardır. 

Kar pek fazla yağdığı için yol. 
!arın yalnızca temizlik amelesi. 
nin faaliyetiyle açılamıyacağını 
gören belediye. talebelerin bu tek. 
liflerini kabul etmiştir. Bunun ü. 
zerine Macar gençleri yolları te. 
mizlemişler ve bu işten aldıkları 
gündelikleri Finlandiya Kızılha
çına terketmişlerdir. 

Top oynarken arka
daşını yaraladı 

Sultanahmctte 16 vaşında bir 
çocuk aynı yaştaki diğer bir ar. 
kadaşını c:akı ile karnından ya. 
ralamıştır. 

St:llanahmct camii avlusunda 
top oynıyan çocukla~an Akbı_ 
vıkta Değirmen sokagında 1 nu. 
İnarada oturan 16 yaşında Vahit 
oc'TJu Sıtkı ile Kadıkövünde Rum 
kilisesi ü!'lt sokağında 53 numa. 
rah evin yanındaki ~vde otu_ran 
İstanbul erkek lisesı ta.lebe~ın . 
den 16 yaşın.da lbrahım Nacı 
oğlu Refet kavgaya tutuşmuş • 
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Alman yada Yabancı kehmele
rın karşıllkları şef kat Harp esirlerine 

gösteten kadınların Tanzimatta b::ışlnyan ,., hala 
halledileıniycn, b'.lgÜnkü vaziyete 
bakrı:-sak, daha da hallcdilemiye. 
cek olan ıstılah ve yabancı keli. 
melerin okunuş meselesi irfan ha. 
yatımız için h<ıkikaten bir derttir. 
iyiye, kemale varmak şöyle dur. 
&~n seneler geçtikçe çıkır.aza gi. 
rıyoruz • 

Sa~ları kesiliyor 
Almanlar, harp esirlerine karşı zaaf, şe fkat göster<'Jl ka

dınları t•czalnııuırmnk için enteresan bir u snı hıılmu:;;lnrdır. 
Çnre gayet ha:;ittir: Suçlu olarak kabul edilC'n kadınl a rın d<>r
lıal sacları kesilme ktedir. llir k e re de saı.;laı· ı kes ildikten son· 
ra artık mesele yok de mektir. Doğru <'a hapishaneyi lıoylama
ları hir gUn, hir saat meselesidir. 

Burada bunun münakaşasını 
yapacak değilim. Çok enteresan 
bir hatıradan bahsedeceğim. Mer. 
huın Cevdet pnşanın şimdiye ka. 
dar neşredilmemiş yazma eserleri 
arasında rastladığım bu hatırayı, 
Cevdet paşanın kaleminden din. 
)eyelim: 

Bu ı;ariıı hattA acı usnl ilk olaraJ{ Frlhe rg'dP. tatbik olun 
muştur. Bu lıavalidc bir kadm Polonynlı bir esire karşı şe fkat 
göstP.rmiş olduğuııılan derhal ı-açları kesilmiş ve haps e atıl
mıştır. 

Orta zamanlar kokusu taşıyan bu uı:ul yavaş ynvaş bt\tUn 
A }manyaya yayılmaktadır. - ( Pıui - Sıı\"ar) 

" .... Görüldü, ki devletin mcsa. 
rifi varidatını haylice aşmış. Ma. 
liye işi sahihen fenalaşmış. Ha. 
zine de bir kriz haline dönmüş. 
Bak belaya ki "kriz" lafzrnın li. 
sanı türkide tercümesi yok. Ana 
mukabil kelime bulmak dahi bir 
mesele oldu. Bir gece Fuat efen. 
dinin yalısında buluştuk. Bu mc. 
sele dermeyan edildi. Ledette. 
hC\rri (buhran) lafzı bulundu. Ve 
"kriz" İn tercümesi olmak üzere 
kabul olundu. Hatta bu hususa 
dair takdim olunan arz tczkcc·e. 
sinde "Hazinei maliyenin buhra. 
nı"' deyu tahrir kılındı. Andan 
sonra kriz makamında buhran kc.. 
limesi istimal ediliyor oldu." 

İrlandalı tedhişçiler 

Birmingham otobüslerine 
bombalar yerleştirmişler 
Jrlnndalı tedhişçiler !;Oll 

ı:;-linlerde yine Iaaliyctkrlııi 
arltırmışlnruır. Londraclan ~e
len haberlere g-ürc Birming
Jıarıı nakliye şirketi g'arajların
da otobUslcri yıkamakta olan 
hir i~çi <löşeıneleri temizler
ken blrdcnbJre mtithiş bir in
filfık olmuş YC\ bir mııciıc eseri 
olarak zavallı adaın kurtul-
nıuştıı r. 

lnrildkın döşeme altına giz-

lenmiş hir bombannı ateş al· 
masile vulrnhıılıluğu tesbit e
cliliıı re diğer otolıUslcr de sıkı 
hi r m uayenl'den geçi ri ı miş, 
bıııılarda da nltı bomba hulun· 
mııı-:tur. 

Bombalardan biri bir oto
büs te yangrn çıkarnı ıştır. 

Hunların lrlandalr tedhişci· 
ler tarafından konduğu Umit 
edilmektedir. 

Bu hadiseden sonra her yaban. 
cı kelime üzerinde bu derece has. 
sasiyet gösterilmiş olsaydı, mu. 
hakkak ki bugün bu keşmekeş ol. 
mıyacak, her şey bir esasa bağ. 
lanmış olacaktı. 

Helsinki şehrinin ismi 
Stalingrad olmuş! 

Süleyman Nazif merhum bir 
gün Beyazıtta helvacıya yaklaı. 
mış ve: 

- Bana beş kuruıluk halva 
• • • ? 

verır mısın ..• 
Pransızca l'aris - Soir gazetesinin Lonclra radyosundan 

alclığı hir hahcrr. ~öre J<'in halk hllkıinıetlcrl reisi Kusincıı ye
ni imzaladığı hir emirle şimclr.nı:oııra Hclsinkl şehrinin ismi
nin Stallngrad olarak t(!ı;hlt. ecllldiğinl bilcllrınistir. 

1n~lliz radyosu yeni Fin hllkünıctlnin bu e mrine riayet· 
k tu· ol mıyaçağ'ını ve IIel ::; iııki şehrini 8talingrad olarak aıının 
yıp, yine eski ismile anacağmı ilA.,·o etmiştir. 

Demi~ .. Üstadın "halva" dedL 
ğini duyan bir iki genç k11 kıı 
gülmeğe ba§lamışlar. Süleyman 
NıtZif gülümsiyerek cevap ver. 
mi§: 

Prens Starhemberg 
Fransız ordusunda tayyare 

zabitliği yapıyor 

- Ben helva demesini de bili. 
rim, f~at aslı halvadır. Elma de. 
mesini de bilirim; ama doğrusu 
almadrr .• 

Demek dı§Ctrdan gelen kelime. 
leri olduğu gibi Öz dilimizin ke. 
limclerini ıde halletmek, bir e. 
ıasa bağlamak mecburiyetinde. 
yiz. O halde, sen §Öyle yazdın, 
sen böyle söyledin münakaıası 
artık kafi. Bu çok yapılmıştır. 

Avııstul'yanrn eski başvekil { ı;iz düşürmek istediğini yalnıı Yapılacak bir tek §ey, esası bul. 
muavini Prens fon Starhcm- sözle değil, fiille de isbat etmiş mak, esasa bağlanmak .. 
berg Fransız ordusuna gönuı. hulıınuyor. NiYAZi AHMET 
lü o 1 a r a k d a h il o 1 m 11 ı;; t u r. Ş i m - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~ 
eli tayyare zabiti olarak dövti· 
şUyor. 

Avusturyanın ilhakından son 
ra Franı-aya kaçmış olan ve o-
rada ycrl<' ş ıııiş bulunan Prens 
o zaman bir Fransız gazetesi
ne verdiği nıUlı\katta: 

"Almanlarla anca!;: onlardan 
kuvvetli olunduğu zaman gii
rUş üllir,, demişti. 

Şimdi Alınanları ına~lüp et· 
mC'k gayesllc yapılan hu harbe 
i ı.-: tiriı.kiyle, Alınanları kuvvet-

Gazetecilerimiz P a riste 
p,.l·İs, 7 (A.A.) - Türk mat. 

buat mümessilleri bu sabah Pa
rise muvasalat etmiş ve hariciye 
nezaretinin ve Türk sefaretinin 
mümessilleri tarafından karşılan
mışlardır. 

Heyet 14 Subata kadar Fran. 
sa :la kalacaktir. 

lar. Sıtkr cebinden çıkardığı <;a
kıyı Refetin karnına saplamış. 
tır. Yaralanan çocuk etraftan 
yetişenler tarafından tedavi al. 
tına alınmış, polise verdiği ifa. 
d~~c hadiseyi saklıyarak kendi. 
sının kaza ile çakının ü1..erinc 
aüştüğiinii iddia etmiştir. Yapı. 
lan tahkikatta iş meydana çı . 
karılarak Sıtkı yakalanmıştır. 

Görüp düşündükçe 

insan kıymeti 
l>üııyarım diiı·t kii~l·~inclcn gelen lınbcı-Jel'i oku> or anız, 

-.iz ele benim ı;ihi irısıtrı piyıısasıııın koı·knıı<; dii~iiklüğii karı;ı
~ıııcln iiqıcı·ıııi~sinizcliı'. Bllkıyor..,uıınz, lıil" beton hisıtı·a ins:uı 
ı-.arlnl'lrtı ncı k ıı nıunclalıu., k(•..,kirı t•rııirlcrlc c;arıuyorlıır. llun· 
J nı·, yaln ız h~ton biı·cr hl~aı· (lP~ildir. Hu hetorı tlın·ıuların üs
t imde idil tıfnklı toıı nılııılılıuı, nıitrıılyti;,; ağn.lıırı, hunıha ku
~11 111 nlC\" H' olüm püskiiı·cn mııkiıH'leı· ele yerlc~tiıilırıi::-tir. 

l\:arlnr, huzlaı·, oı·maıı lı kin ı· n rasıııclan i 11 .... n n dıılgnlnrı 
hiit:ııına knkıııt•ıt, bu üliiın itlclleı·inin hcp .... i birckn tnkırdaııın.
~ıt, ht·p~i hiı:c ıcn ıılıınınğn hn~lıyorlur. l.'t•rdcn gü~c tloğnı blr 
kuı·~uıı ' c gulll• dolusu, hir mi .... kl•t tipisi fırJa,·or. J~ıınların 
h er hil'inin unındn, hir t•anın ~on tcrwffüsii; son titı·c)işi, 
ı-;orı <;ıı·pıııı~ ı \ar. 

,\jaııs tt•lı:;ı•ıtflnı·ın111, ı·ad) o gıı·ıltılııı·ınııı unlnttJğı bu kı
yıımctln, ı.-ok: geı:ınNkn n•siınkri de gcli,ruı·. Jlnhel'lo l'C:,o,İıu 
hiıfıuılnnlıı hİl"ll•':'hwe, /udnnın hiitiin acılığı, i<;inıi:t.c kabart
nıı~ tahlol nrırı kııt ılığın ı duyuruyor. 

niı· tcJgı·nft il okuclu ;ö· unıuz: ' • \ ·uzlcl't'C ndaın dUIJIUll""lUr' I':" • • ... 

c:iiuıkı-.i, fotoğrnfluı·ııı ohjcktifinılcn gc!:incc nıı ızın t iiylcr 
ürpertt• rı biı· k.urkııııc: l ıık hnAlayor. 

"J>onmu':' Atlam., hır gnlcı·bi, l>arıtcniıı ccl1c1111cmlndcn 
hiı' pıu·<:a imi~ mej':.l•ı· .. 

Hir dilim ekııu•ği ı....ırırkcn, ~· ii;,;üııiin Mit iin k emikleri bc
lir·l•ıı ~u l'Rlllı bkelt'f, ':'il ele\ l'ilrrıi~;, tanklar, tC'pctnk:lnk hiit'ıım 
nı·ahalnl'I, ııallnı·ı parıa,·a ıı ntlıu· , .c onla.ı·ın ii..,tiimlc hnlkn 
hn lkll clön t•n knrtallar... Uu 11!: llZ hm·aksız lllCZlll'hk JIC 
teıın ~ey! ... 

it. dt ~ıııt Ca~fından i,. 
tiıİıaı f Yii.,_ ·~/Ya Petrol. 
' ~ Ylp •n tondan ~-- Kısaca: ................... ·-····-······ ... --··-·-·--· .. ·--------·······-·---· 

'' j pokrat,, tan, lwl ki <:ok ela ha c\'\ c• l dt•ııhcl'i lwkimli~iıı in
.sarı ıztıı-ahırıa c,·ıu·e ura<lığını hill,,·orıız. Bu uı·ayı~, ıliiıı~·acn Jrı
~n na \·er ilen "kıym<'t ,, i 11 de hi ı· ifaıl6iıli r. J•'alrnt i~to nrt ık 
iiyle hlr zıtnınııa AClılik ki, in .... an, :-<il gihi harcanıyor. '"lilld, ._!11ak mümk" ; 

'o.,.. "' bu k un 
' ~lıl'ıJaha'l>le lah ~Yulıırın 
'ttt ~tın eak· rı~ olun. 
dtı: lurırrıaıı fekılleriy. 
~~ arı bir hay. 

ı . 
: 
: 
: 1aqgare piyangosu 

Bir e .... kı ceket, dağ gihi bir J'İi!,ittt•ıı pahalı. ,\ltıııa~ız hiı· 
j:. ll l'll l', )'l'l':o.iz, !;'l'l'<'f..,iı. hiı' ihtiı·ııs ııj;ı·ıına ıııil>·onlııı·en km·bnn 
, <'ı·ırwkt t•ıı C:<'kineıı yok. 

llı~tt ~'"- ı,· 
L; t tfiki Soır de Alınan. 
"'s" tvv,ı·VYet Ruıya 
~~et R a Şuna işaret 

ole ihtr;Ya Alman. 

Tayyare piyangosu dün Ankarada çekildi. 
Bund~n sonrakiler de muhtelif vilayet mer. 
kczlennde çekilecektir. 

Herhalde doğru değil. Şu itibarla ki kn. 
1.anan numaraları ilk evvel haber alm:uıı la. 

zım ~elenler, biletlerin en fazla ~tıldığı §e. 
hir halkı olmalıdır. Bu da İstanbuldur. Bu iti. 
barla piyango müdürlüğünden keşide mahal. 
linin tekrar 1stanbula iadesi beklenir. 

acı olan bir .......................................... ·--··-····-·------····-···-······ ·-·-·······-·· .. ······· .. ····-·-···--·-·-·· ... ··---

Hi.i nracla mcsul iyct si:t. idaı·ch'rin kalılıl'llıııa.,ıııı, knııun 
cle,·ri ıı in kııı·ıı lınn~ın ı btiyl·nlc·ı·iıı i~tc <'il kun<'tli delilleri. 
l ~in ~u kanlı ıtnrııh<'t ine hakını:.1:, ki hu cll'lillı·ı·i, "normal,. 
>ll':'n>· ı~ırı ılih;-nınııl nrı, k<'n<li t•llcriJ il' \'Cri~·orlıır. Zıılnıiiıı c;cn
hel'i ne kadnr sıkı, korkunu n <;~ıı·pırıt r ... ı 11e knclnr dcıin olıır~a 
o lsun, yıu·ın yeisle ilk ti hlrlr~t·rck 7.ftllıni rnııtlnkl\ J Prc f;Cl'C· 

l'Ck. '.J'azyik J>İstonları üstiinclP oturanlar tınntmnsınlıu-. mil
letler Paı>en tenceresi d<'~ldir. Jl,\ K lil SUHA G.EZGlN 
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12 30: Program \•o mcmtrket ımat 
ı ~ 12.3.,: Ajans ve meteoroloji 
ıbcrleri, 12 50: TUrk Müziği, 13.30/ 

H.OO: :Müzik: Kar131k m!izik: (Pi.) 
1'7.30: 1 Urk :\!Uz.iği: Londm n. B. C. 
nadJ o ldnn""I lı:hı f."Sld be!!U-kArlar, 
Halk tUrkillnl, \ıJ Modern ~tPkl\r. 
lann escrlcrlııdcn ınUrckkl'(I hnııımi 
ıırognını, 18.00: Program ve ınemle.. 
l.ot saat nynrı, ıs.o:-.: :MUzllc: Radyo 
cnz orkestrası, 18.40: Konuşmn. 18.55 
• ·crbcst ııaat, 19.10: .Memleket snnt 
ayan, ajans \'C meteoroloji haberleri. 

10.30: TUrk mUziğl: Çalnnlnr: Cev. 
Jet Çağla, Hasan GUr, İzzettin ôktc, 
Hamdi Tokny, 1 - Okuyan: Sadi 
llo ııcs, RndıCe Ertan, Mahmut Ka.. 
rmdnş. 20.15: Konu~ma ( Bibliyograf. 
ya), 20.30: TUrk MUzfğl: Fnsıt heye. 
U, 21.15: MUzik Kütük Orkestra. 
22.15: :Memleket srı.at ayarı, Ajıın.s 

haberler!; Ziraat, Esham - Tahvmı.t, 

Kambiyo - Nukut borsası, (Fiyat). 
22.30: :MUzik: :Modern Senfonik mU. 
.zık: (Pi.) 23.00: MOzlk Ca.zband (Pi.) 
23.25/23.30 Ynrınld program ve kıı. 

pnnı~. 

SiNEMA VE TlY ATROLAR 

,EHIR Tll',\TRO'-U 
Dram Kısmı: 

Akşam 20.30 dn: 
O KADIN 

• • • 
Kom('dl kısmı: Akşam 20.SO dn: 

OCl.l ff:t. 
--o--

HAl.J orımt~TI 

JJu nkşam ı;aat 21 d(' 

HUyUk Operet 
J, A M O ı:; K O 1 

ALEMDAR ~ınemasmda 
1 - Ceza ir Sevdaları 
2 - Lorel - Hard i 

Hovardalıkta. 

İngiltereye yapılacak 
müzik nefriyatında 

değişiklik oldu 
lngllterc B. B. c. Radyo ldnrcslnlıı 
lrbi tlzerlco Ankara Radyosu tanı.. 
ndan bugün yapılacak TUrlt mUzlğl 

ı rogrammın ımaU dnlgt~ - uzunluğu 

~atıda gösterilen şekUde dcği§Uril. 
ml§Ur: 

16-18 nıctrr/182 I c<ı. 1111111\C19.i4 
metre/ Jü,tu:i bc!I, Kı :ı • dal;ıı. lle 
bl!4t H.00/14.80 nnıamdıı.! 

J3ln:ı.enateyh Ankara Radyo MUdilr. 
lüğünUn 1648 metre uzun - dalga 
postumın neşriyatı, bugUne mahsus 
olmak Uz re, 11ant l4 30 n kadar de
vam edecek; \'C ln'1ıtercnin B. B. C. 
Radyo id.:ırcsl tarafından alınarak 

rö.tranamlsyon surctlle dUnyıuıın her 
<oşcııinc yayılacaktır. 

Beyoğlu halkevinde 
konferans 

Asistan lJoktor Bayan T. Ha&man 
tarnfından bugün snat 18,5 la Bey. 
oğlu halkcvtn<le ' RugUnkU hukukla 
erkek _ kadın mUsavatı meselesi., 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

Şubeye Davet 
'dnlnıınU !\lrnrllk Şubeslndt."lı: 
Şubede kayıUı yedek veteriner aa. 

teğmen (24-4624) 'Yusuf oğlu 1309 
doğumlu lama.il Ziyanın kısa bir mOd
dl!'t zarfında §Ubcye müracaatı. 

Ev Küri Amerikada kon 
feranslar veriyor 

Radyum madenini imal etmek. 
le şöhret kazanmış olan Küri 
ailesinden Ev Küri konferans. 
lar vermek üzere Amerikaya 
gitmişti. Mat:mazel Ev Küri ilk 
konf ernnsım geçen gün vermiş 
ve dört bini mlltccaviz bir küt. 
le tarafından dinlenmiştir. 

Ev Küri Vaşingtonda verdiği 
bu ılk kon.fcrnnstan sonra Ame
rika Rcisicumhunı H.uzvclt ve 
karısı tarafından kabul edile. 
N"k geceyi "&yaz Ev" de geçir. 
miştir. 

ıı::v Küri şerefine bir ziyafet 
veren Madam Ruzvelt ertesi gün 
çıkan bir gazeteye de şu maka.. 
IC')'; yazmıştır: 

Matmazel Küri perşembe gü -
ıı.ü öğleden sonra geceyi geçir. 
mek ür.crc bize geldi. Reisicum. 
hur kendisini görmekle çok mem 
.nun oldular .. Kendisi iki ny sü. 
recek olan bu seyahati sırasında 
da.ima. konferanslar vereceğini 
bana söyledi. Ev KUri kendisi i. 
dn değil fa.kat vatanı için bir 
çok kalpler kazarunaktadır. Bu. 
nun fçln mümkün olduğu kadar 
çok kimselerle temas ctmeğe ve 
nezaketi inceliği bir tek kelime 
le mUkemmeliyeti ile kalplerini 
kazanmaktadır .. ,. 

Kız mek t epleri arasında 
-------.---------------------------...... --~----.-------------~~---------'™'--------------

Dün yapılan voleybol maçları 
Giu1ün ılk müsabakasını 1nönü 

ile Cumhuıiyet liseleri yaptılar. 
Bu hafta yapılan mlisabnkaJa_ 

rnı şampiyonaya bir tesiri olmn. 
makta beraber ikinciyi tayin c • 
dcceğindcn yine mühimdi. 

Her iki taraf ta biribirlerini 
yoklamakla geçiriyorlardı ve L 
nönU lisesi birinci seti böylece 
15-8 ka1.andı. 

İkinci set daha heyecanlı bir 
şekilde ve uzun bir çekişme ha. 
linde başladı. 

Ve Cumhuriyet lisesi oyun 
başlar başlamaz. hemen hakimi. 
veti aldı ve .lnönü lisesini 
sıkıştırmağa başladı ve bu -
nwı neticesi olarak ta ikinci 
seti 1 s--:; Cumhuriyet lisesi 
kazandı. 

(~çüncü sette Cumhuriyet li. 
sesi daha !azla açılarak lnönü 1 
lisesini yormağa başladı ve bu. 
nun iizerinc de sayılarını sıkl::ış. j 
tırdılar. 

Fakat lnöııü canlanarak sa. 
yılarını çoğaltarak bu son ~elı 
de 15-7 kazandı. 

İnönü: Ulviye. Mükerrem, 
Jale, :F'eriha, Nimet, Sabahat. 

Cumhuriyet: Kadriye, Bidar, 
Meliha. Nihal. Semahat. Hav • 
rünnisa. Kaniye. • 

Kaııdilli - Şi-§li 'l'ı.'Tul.T:i 

Şişli Terakki gelmediğinden 
Kn.ndillilcr seremoni yaparak 
hükmen galip geldiler. 

lstikldl - E1·c111~ıy 

Erenköy: l\.tukaddes kaptan, 
Muzaffer, Fazilet, Süheyla, Ce. 
mil, Ayşe. 

lstikHU: Mualla kaptan, Hür. 
rem, Mediha, Rebia, Nurhan, 
Halide. 

GUnün son müsabakasını bu 
iki takım yaptılar. 

Oyun çok zevksiz bir ~kilde 
cereyan etti. Birinci seti Eren. 
köy 15-11. ikinci sti de 15-.5 
kazandı. 

L ik h eyeti toplanmadı 

Dün sabah gazctelrri, dUn ak. 
şa.m lik heyetinin toplanarak 
ka vgah ve sert maçlara meydan 
veren hakemlerin de ceza göre. 
ceği hakkında bir haber neşreL 
mişlerdi. 

Dün akşam bu haberin aslı ·oı. 
madığını ve lik heyetinin böyle 
bir şey hakkır.<la görüşmek· ü. 
zere toplanaca;rınm mevzuu ba. 
his bulunmadığını öğrendik. 

Rrc ııf.-iiy .:... lstikl<il ta7mnları 

Piyango dün çekildi 
Piyango dün saat onda Anka. ı 6869 G8i2 G.;49 G.;18 G583 

rada çekilmiştir. 80 bin liralık bii. lilil2 r.G:-~2 G70:> 67 l(i 6863 
yük ikramiyenin bir parçası Top. i086 ':012 7070 713.'i ;mı 
hanede Dikimevinde Balıkesirli iJ:H i487 7542 7W2 788:i 
A2iz'dedir. Bundan başka Topha. i8ii W18 8001 81 ı;; 8256 
nede tramvay durak yerinde 32 8269 8308 83 l.:i 8362 8887 
numaralı dükkand:ı fn21l ile ar. 8921 897.; 89!11 900l 901'! 
kndaşınn ve mobilyeci .~.1ihranın 1 U060 !llSI ü226 !1239 931;9 
biletlerine yirmi bin l'r:n, Fatihte ı 9109 !1171 !JliO 9480 !>;j!Jl 
tramvay durağında berber Nuri. 1 980 l 99:1!> 100:> 1 l 02.;2 102!')!) 
ye on iki bin lira çıkmıştır. I 10277 10829 1033.i 10669 IOi2G 

(80, 20 ve 15 bin liralık ikra· 107'?7 10786 I08J6 108:)7 ı 103.t.; 
11011 ı ıoGo ı ı ı;;o ı ıs;,2 1203s 

miyelerin isabet ettiği numarala· 
rın son iki rakamları olan (41) 
(05) (50) ile nihayetlenen büti.ın 
biletler (20) şer lira. onda bir 
hcsabile (2) şer lıra amorti ka· 
zanmışlardır. 

221118 1211;;; 12119 1211:> 12278 
1281.i 12Jll! 12420 12118 12:il7 
12.;w 12.;;8 12681 l28l>7 1296!1 
l3oos ısı21 13122 ıs2t6 ıs2.;3 

18290 J SS:i J 183!fü 13 llll J 3;; 1 O 
1869;) ] 370.3 ] 8i09 18720 J 3826 
14120 11193 143GG 14396 11521 

80 bin lıra kazanan 146.ıs H77o 14883 14931 ıao:;!J 
15133 15261 1M18 J5."i87 ı :iG23 

41141 
20.000 lira kazana n 

GGO.> 

15.000 lira kazana n 
31650 

12.000 lira kaaznan 
12908 

10.000 lira kazana n 

15629 15670 15687 15781 15789 
15900 15916 15911 J6020 16029 
16034 Hi175 lGl!>H lG298 16303 
16339 16 • 28 16471 Hiii51 16866 
]6966 17098 17291 173111 17398 
17,)82 17612 17670 li68!i l i700 
17718 178!lO 178!M 17!Ml!J 181 i2 
18398 18401 18440 18519 18631 
18673 18767 18845 18879 18904 
18921 18958 19271 19290 19337 
19502 19615 19663 19777 19828 

7!)Q,j 19833 19978 20041 20274 2036ô 
5.000 lira kazananlar 20608 20693 20788 20815 20911 

31790 40704 

3.000 lira kazananlar 
283 10689 2303~ soos1 s.:;215 

2.000 lira kazananlar 
12.33 4fl.J6 229311 39685 10801 

•H."i 15 •18651 40227 

21251 21544 21625 21638 21666 
21723 21789 21898 21933 22023 
22321 22460 22547 22705 22710 
22751 22793 22821 22822 23153 
23169 23180 23276 23357 23382 
23385 23416 23427 23482 23487 

L. l k k 1 1.000 lira kazananlar 
ıse erarası ır oşusu 1 ;;;7 15n11 3718 4320 133; 

1 23588 24217 24357 24491 24616 
24746 24758 24812 24951 24959 
24989 24250 25313 25385 25474 
25553 25581 25929 25951 25970 
26018 26273 26282 26387 26808 
26829 26884 26896 26922 26925 
27042 27055 27110 27186 27285 
27294 27328 27405 27417 27551 
27572 27586 27813 27900 27901 
28058 28096 28116 28203 28316 
28504 28552 28581 28837 28944 
29053 29121 29213 29354 29414 
29449 

H d 
1
. · l' l 4398 122H5 J2282 13."i38 I.Jtr.6 

ay arp:.ışn ııx:s1.-•• ısc er a.1 15535 16232 J92iG 20390 2ll:i9 
ra..sında bu pazal' gtinu .3500 meL 2· ııı'· •>-.•-• 30! 1., .,. ··o u .. ,. 11,. l"k b. . .. ı o ,.,, ,.,, ... ,.. ,J '!1t).)a .~ı . l o 

~ ı tr kır ko usu tertıp etmış. 37.i!Ui 38998 3!)619 42fif!t l :i8i3 
1::

1
.. b k b 

1 1 
. t 4;,u3 4768ıi 48tn8 .ıoG17 

ı' usa a a sa aı eyın saa lOO 1. k l 
onda l<"enerbahc:c stadı ile Fe. ıra azanan ar 
nehçe Kalamış ara.c;mdaki yolda 105 1058 1546 3071 3205 
yapılacaktır. Bu müsabakaya 4180 4824 4898 5503 6009 
Haydarpaşa, muallim mektebi, 6435 6873 6 
ticaret ve sanat liseleri iııtirak 952 7268 

8446 
edeceklerdir. · 8489 9627 10011 11138 12198 

12939 12956 13177 13193 13647 
Müsabakada birinciden altın. 

cıya kadar derece verilecek ve 
takım tasnifi yapılacaktır. 

Her mektep altışar kişilik bi. 
rer takımla gireceklerdir. Bu 
müsabaka gelecek hafta ya -
pılacak olan müsabaka icin çok 
faydalı olacaktır. · 

Tebliğ 

İstanbul su soorlaxı ajanlığın. 
dan: Yaklaşmakta olan su spor. 
lan mevsimine idmancılnrımızm 
hazırlıklı bulunmasını temin 
maksadile 12-2-940 tarihin • 
den itibaren haftada iki defa 
Galatasaray klilbU salonlarında 
antrenman yapılacaktır. 

Bu antrenmanlar Pazartesi \'e 
çarşamba clinleri saat 16,30 dan 
18.30 a kadar devam edecektir. 

Su sporlarile iştigal eden ve 
yeniden etmek istiyen klUplerL 
miz idmancılarının bu çalışma
larda bulunmaları ehemmiyetle 
tebliğ olunur. . "' . 

Beden terbiyesi .lstanbul böl. 
gesi futbol ajanlığından: Görü. 
len lüzum tir.erine birinci küme 
lik heyetinin toplanmasına ka. 
rar verilmiştir. 

KIUp murahhaslarının 9-2-
1940 cuma günü akşamı saat 18 
de bölge merkezine te rifleri rL 
en olunur. 

13922 14933 15318 16178 17192 
17665 18019 18431 18505 19472 
19646 20390 20600 21285 21637 
21965 22348 22683 23040 23240 
23604 23738 24120 24207 24219 
24428 24509 24787 25047 25408 
26340 26637 26712 .27097 27707 
28543 28877 28907 29206 29209 
29319 29453 30638 30935 31531 
31709 32267 32952 34432 35167 
35809 36225 37022 37126 37380 
37420 37716 38677 38838 39150 
40217 40229 40502 40531 40545 
40596 40767 40828 41409 41457 
41491 41976 41982 42145 42366 
43234 43394 43521 43805 44049 
44110 4415 .. 44548 44628 44696 
45208 46326 46688 47135 47555 
47825 48454 49441 

HlG 
617 

1198 
l76l 
22Gi 
2607 
3101 
8:)21 
S907 
4570 
4762 
5187 

50 lira kazanan 
numara lar 

215 8fi8 878 !"ı!)9 

824 075 10Hi 1013 
1223 ı:mı 138i tG80 
1831 1840 2012 211st 
2367 2415 2.;21 2:J5f 
2G70 2918 2293 3083 
3127 3203 344!) 8463 
t-1518 n•r:-."),,.,, 3611> 38,j:{ 

8913 IOOR 4tl ı 424:1 
4::.02 4fl29 4687 4786 
4774 4919 498(; r.oıs 
:;274 536t 5403 5485 

.)459 !160 3 58iil 5886 r,915 

20 ıo;; 29;ıo2 2u.;o:ı 2!1:>8 t 29'17fl 2099; 
30222 80200 :10371 SOSW 30301 80628 
80689 8071l 8090'7 800 S 30002 8102'7 
sıoo9 sııo:; 8Jt10 31209 81280 81570 
81682 8170-l 81775 81810 81R90 81908 
81992 82001 82171 32128 82807 82.'H9 
82607 32625 82697 32788 82i05 32881 
82!100 82!107 821111 88022 3302' 882 t 2 
88207 88381 88888 88178 88517 
88.~3ıı 8saoo s8u.ı s8902 3uı27 8110.; 
81167 842ti 31221 312:.1 ıı ı sss sıs11 

818.\8 sıssa s1801 sııo6 81482 sııoo 
st.;91 81598 8ıns:; sıoıo 8.nN ıısoıı 
3.>0a8 85288 8:1819 8:;sz5 s,~sı8 85896 
8Sto2 3;.ıot s.;ı3; 8549~ 3~550 SMi08 
8.;682 85637 85901 35040 85988 86081 
SGl62 86218 86507 SG5St 8661>8 8670! 
8680! 86898 86901 870H 87:!95 87852 
87415 87410 3754'7 37718 8i7GO 88001 
88144 :ft·~~ 38Sl8 88540 38.'>8G 88595 
88626 88G66 88721 88766 89768 39280 
89278 89288 39862 89374 89töO 89-166 
3961.) 39614 39758 39171) 3!t997 
.ıoo5:> .ıo ı sı -rnı8:> 40213 40327 
4012!) I0688 40785 10813 40828 
ıos:;o -t087:ı ı.ıou:>s 41 087 4 L ı 85 
!1236 41212 41326 41514 4l610 
•1166l '11761i 4 184U ·11918 4197 1 
4197!1 ı2102 421 ı r. 42141 42 167 
4218-t 42218 42818 42~27 42858 
42 121 42490 .;2,'H 7 42;,:;~ 42719 
42897 12984 12990 42!196 4301 ı 
43290 13828 43410 43401 43587 
43710 43746 43887 43979 44087 
44150 44168 44196 44258 44596 
44608 44752 44984 45051 45205 
45210 45256 45289 45416 45426 
45597 45631 45673 45823 45915 
46024 46220 46538 46948 47022 
47089 47092 
4illZ.4716l 47168 47ZSZ 4724l 47Zii 

Sinek Be~1 

'J'ade Bielsky. karısı. çocukla.. 1 kayboldular·:.ı.-Ulll 
rı, Roland ve Vnleri görlUdUğil l Nihayet bU ·r 
zaman, halk uzun znmandanberi nü ccldi.. şebi ~ 
ölmiiş olduklarım zannettikleri ler tarafındaJ111. 
bu kimseleri büyük bir sevinc~le altına aıınrnıŞ ,eÇ 

karşıladılar .. Bilhassa Totoli suçluların ele ti· 
tombonuıı görünmesi muazzam ları muhak~~k l'~s 
bir hareket oldu.. Kont ile UG ~ıırf 

Bu namuslu adamları selam. ölüm cezas1~a ıı.ıJ11 
lamak için haydutları unutmuş. Hükmün ınf tele 
lardı bile... gün evvel ~aıe.ııt11 

l\luazzam bir kafile yeniden havadis ne$roh tı 
Nis'c dönmüş olanları evlerine na kadar sıh~aeıı 
kadar teşyi ederken havdutları lan Kontun bıt 1.tt 
hamil olan arabalar hnlk tara.. 1 duıfo bild~riln;~ı.ı 
f mdan taşlanmakta idi.. ı zehirlenmı~ 0 

• b t 
İki ay 8onra çok mesut bir ka. du .. Fakat halk.ıt 

file ~is kilisesine giriyordu. KL üzere bu ha~rı!Iİl 
liscn.iıı ici. dışı bu sempatik c:if. duıhınu ilerıvc ·:ı 
ti selamlamak isteyen halkla Her nr oıur~ 111 
dolmuştu. sonra diğerler• ~ 

lloland binbir felaketten son. larınm hnsa~~nı 1ııf 
rn. Alla hm kendisine baı!ışla . diler .. Hükınıırı. ~ 
mrş olduğu koca8mm kolunda bir halk kUtll'5\o 
mesut bir tebessümle gülüyor _ yordu. Başlar 111 
du .. Kilisenin merdivenJC'rinde derin bir rıc>fe~ er 
göriindüğ'ü zaman müthiş sevinç Nihayet halt' ~ 
çığhklarile karşılaştı, sesler sa. :B'a'rnt bir. çoır 
adet temenni ederek. dalıralana. min edilrnernış ·d 
dalg-alana mavi denize kadar u. tun da alrnen1

1,.o 
1.adı. gitti . masını istivor 11 

Yeni evlilerin hemen arkn"-m- Bazıları ontııı 
da. Mfü~yö Merimans ile Tnde i. - Ölmiiş .. 
!erlemekle idiler .. Onların arka. 1 Di vorlar. di[tl'' 
smda da rengarenk bavram elbi. ı 11 h do1f 
se.ı:i i~i~.e c:irmiş olan.ı:r:otolitom. Beyi b~a!ı 0rtııd 
bo ~u;u~·ordu .. Zencının kolun. ne <'lursa oısuıı-· 
da Krı!'ltın vardı. J)' , frctıer 

eo• k Be . t . d k l\C ne 
"ıne yı çc PSı avası pe !ardı 

uzun gürdii. O kadar cinayet, ı .. B l 'f 'f 
öyle suikartlar vardı ki hakim. 1 · 
ler bu kanlr <lehEzler arasında Çeviren· H/ 

Tarla farelerine 
karşı yeni bir alet 
Adana köylüleri a let in 
kolay kullanılmasından 

çok memnun 
Adana, (Hususi) - Adana 

merkez kazasiyle Ceyhan kaza • 
sında görülen tarla farelerine 
karşı vilayetimiz mücadele baş. 
tek;ni:;yenliğioin ,yeni ve ÇQk pr~
tik lıir aletle mücadele yaptığıtıı 
ve bu işte kolaylıkla büyük mu. 
vaffakıyetler el:le ettiklerini mem 
nuniyetle haber aldım. 

Bu aletin kullanma tarzı gayet 
b:ısittir. Her çiftçi kullanabilir. 

Evvela içerisine bir miktar sa. 
man irisi ile biraz da kiıkürt ko
narak l>u saman yakılır. sonra fi. 
Jetin üzerindeki körük vasıtasiyle 
duman dışarıya püskürtülür. Ale. 
tin duman cıkan kısmı fare delik. 
!erine yerleştirilir. Bu duman fa.. 
re yuvalarının her tarfına yayıla. 
rak içerisindeki fareleri boğmak 
suretiyle öldürür. 

Bu pratik alet senelerce kulla. 
nılacak tarzda çok sağlam olarak 
yapılmakta ol<luğu gibi aynı za
manda fazla miktarda iş görmek. 
tcdir. 

Bazı köylerimizin bilhassa Cey. 
han köylerinin bu aletlerden al. 
makta olduklarını ve çok büyük 
faydalar gördüklerini memnuni. 
yetle öğrendim. 

BORSA 
- Ankara 7 - 2 -940 -

•--- ~ t. K L t. K - - -
ı ı:-terll • ( lnglliı) G.21 

ıoo IJolar (Ar.ıı•riku) ıııo.ıu 

100 Frn.,sı:t l'rııııı. ı !ı.IJ-l6l 

JUO Llrct \ltal~ıı) G.6375 
100 l ın ltrc t-'r .. nkı ::o.Hla 
100 I' lorln ( f<'eleınenk ı 68.96 
100 KaHınark (Alman) -
100 Bclga (tsclı;lkn) 21.8675 
JOO Dırnhml ( \"unarı) 0.963 
ı oo Le\a (llulgar) l.578'75 
100 (,'eku ıo,·aı.r kuronu -
ı oo l'czctn ,t panya) JS.86 
ıoo zııotı (Lehl&tan) -
11>0 l'cngo (MB<"ar) 2S.2D 
ıoo Ley (RomPn) 0.9S. 
100 Din'lr c1·ugoala l") 3.00:i 
ıoo ı·en (JRpon ) S0.7625 

1 

100 İ'.'lveç Kuronu S0.8Z'715 
JOO Ruble <nı•ı..) -

- Esham ve Tahvilat·
J 'I"ürklye Anıuılnı 
1 LA tlk Şirketi: 0.110 

-4i8Zl 4746'7 47~90 4'7350 47508 ~i658 
4799.'> 48054 48088 "85.&'7 48678 48Gt6 
48nı; 48!n6 49010 J9t6S 49680 40695 
40710 49761 
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ı;c:ye Vekilimiz dün Solyadanl Çoc~u=!eme 
~'::·ı~~lip Ankara ya gitti ~~v~~;::: ~~r~o~~~ 
~tılef1e Ve~ı~~ao Balkau Antantı Konseyine i~Urdk 
~~ döııın mtı ŞUkrU Saraçot;lu dUn sabah ckspres

~fy'd& B Uetur. Belgrada giderken ,.o Belgrcıttno dö

Orduda ve 
Giresunda Kaıb~n safhası 

S dd t • 1 Jd Brüksel, 7 (A.A.) - İndepen. , mektedir ve karada harp Yeaaiti. 
• J 8 il Z8ıZ8a0 er 0 U dance Belge gazetesinin Berlin nin a~gari istimali, önümllzdeki 
'I'mhzon, 7 (.cl.A.) - Bu sa· muhabiri, askeri mezuniyetin Al- harekatta kullanacağı harp vqı. 

bnh ımat 4 ellide hafit bir zel· ınanyada ilga edildiğini ha'bcr ver- taları imali programını tadil et. 

b liattcı Ulgarlstaıı Başvekili KöMlvanofla iki mUlll.· 
4ııııılr teşek~eu Vekllimlz Bulgarlstandao ayrılırken Köse· 
lt Uzdan iti r telgrafı göndermlşUr. ŞUkrU Sarac;oğlu 

lfırıe leıa~•U haren bUtUo Jstasyonlnrda hararetle karşı-
1..c~dok ClyEl V~{iat yapılmıştır. 
~orıd llıu 20 linılzi hl\mH olan tren sabah lkt saat rötarla 

4ıı a lıkerr ~çe Slrkedye gelmiş bulunuyordu. Voklll Is 
b karad eraslmle lstlkbal edilmiştir. 
~ li a huı 
ık' llfik 'Nl~nan \'ali namına Yali muavini HUdal Ka 
41b1111ıatıdaı:ı at, Parti mUfettlşt Tevfik Fikret Sılay, ts 
ilkı;-1 ııuanuVekill General Osman Tufan, Merkez kuman 
~ru Ceınıı Eltaş, Emniyet mUdUrU Muzaffer, ünlvcr 
''karı,. y Bllsoı, MUddclumumI Hikmet Onat, Yuı;os· 

\..~4ııı şİıkr~nan, başkonsolosları, TUrk ''e ecnebi mat· 
'1'1 le Cbt \'ek Saraçoğlunu karşılamışlardır. 

a,1 l>lrJroı..ı llimtı >·Uzlerce halkın alkışları arasmdn otc>
t.:!t bt'"lcl ~ e &itmiştir. 
~ ~tltıcı d:ı•haUodQ ŞUkrU Saraçoğluna refakat edon Ha 
. .._ flQı tllfid re umum mUdl1rU Feridun Çcmal Erkin, hu· 

ftı...~ "hrtın~ru Z<!kl Polar, UcUncU daire mtilltirU Reşat 
.. ~ı t ctye \' ~ dönmUelerdlr. 
~{tıııe .A.::nınııı, yanındaki ıevatta birlikte dtln ak· 

, .. ~, dog,.u d araya gitmiştir. ŞUkrU Snraçoğlunun Pnrlse 
~~ l'ıııdıı.ı:ı 1 ef>IJdlr. 
~ ~lltantıllbaren Romanya Hariciye \'ekili Gafenko'nuo 

t~otı teisllğl aıUddotl bitmekte ve riyaset mcYkil 
~ 

1 
1 

uı:ıa geçmektedir. 

!~1cıye Vekilimizin beyanatı 
:,~ Clye \t 

~ıı ~Ya:kuı saat 3,6 ta Parkotolde gazetecileri kabul 
\.., b atta bulunmuştur: 
aıı.'lltı "tl&rad' 
' ~;>etıını: giderken Bulgar Başvekili dostum Kli8elvanof vP. 

8~ l i hududa kadar tegyl etti Belgrad'da müttefikleri
~ 11 tfl<lltik llıtadar eden her çeşit meseleleri tetkik ve mUtale.ı 
~ lıt\'l&t . ve rnutalealar, temamen yekdiğerlmlze yardım ''" 

li ~~inde Yapıldı. Gene Belgrad'da bütün bu mesclcler 
lı...~ l'tıı. b... •!arın blıyük ada.mlanndan biri olduğunda 15Uphe ol· 
,ıırldt • •uı·u 
~ e1.nı ıı derin vuku! ''e mutalealanoı iki defa di.olemP.k 

~ llglltlt\' e.lt fıra.atını buldum .. Resmi celselcrln hltammdıın 
'l:ıır &fln ~Vekili, heyetimizi Nla'e kadar getirerek kendi 

L~ '-ı.._~ııvt:Usarır etti. Avdetimdo Sofya'.da Bulgar balj\•ckili i!r 
~I ~·~~e d ın. Aleh1muın Balkan polltika.amda ve alelbusuıı 
11.ı~ ~tin bir vuku! snhilıl olan Bulgarlar Kralı tarafındnn 
~ ~ llıU ne'Mlr ettim. 
'~ ~lakereJerinfn vardıiJ mee'ut neticelerini sövlen~.ı 
~ ı~'at erı resmi tebliğ ve nihayet ittifak AzAlan tarafmdarı 
~ bet\> ' lti!i derecede \·ıu:ıh olarak dünyaya ilıin elmiş ol. 

rı , eçhizır birkaç noktnyı tebarüz ettirmeıtle iktifn ede-

~ l'ııı.~, 
~dJrı11' llıUtte/eıun ta.klb etmekte olduğu dlirfüıt, vazıh ve samimi 

b ~ıı llt olan veya olmıyoo bUtün Balkanlılar tarafmdn" 

~ d4~ llt1 atlınak~ır. 
o ~a e~ İçlf.ınıundakl faaliyetimiz ve hareket tammız, bü 

14 ~ ~ta ıı uınunıiyeal tarafından takdirle karşılanmıştır. 
~ıı fıtıltaıı~ rneınıekeUcrlnln bir harb ateııi.oden korunmaııı için 
~ bır~''liıılıl ık ı>ollUkam ic;in ittifaka dahil olan ve olmıyan hnı 

:ıııı~ tq"~ ~·ckdiğerinc tanuımen muvazi hattA tamamC'n mu
d il)-, Politika tak.Jb etmrkte oldukları knnaaU her taraftı:ı 

dJ '~ ~ ' 1taı:ıtııa.r e, ~ııı<lak.ı . a.rıuund&ki iht il8.flnrm bundan eonra bir ailcnı,, 
~I~ ıbtilaflnr gibi hıılledJlf'ceğlne inanılmaktadır. 
' bıı l!UJhtınun bekçilcıi arasındaki tesanüt hissiyatının 
h tııUIJa~llıtakaya ookmıyacak kadar kuwotU olduğu hcrkr." 

'8kilın '<lcA~t·ı1nıneaktAd1r ... 
aıansı muhabirine 

,b. e~ söyledıklerı 
~atta ~o~ıu, Atına ajc..nsınıI" Türkiye muhabirine aşağı-
~~ tl-ad'd unznuııtur: 

ı. ıı b a telılkı t ··ı-•-, aıdıı:~ !leye ita c tigww. ıurada kendisine Türk milletinin Yu 
.... - "''lltl d reı duymakta olduğu hiMiyatJn deıinliğint ifade 

\ıı. "'tt lı Ol!t Ve Ü • 
."l..:ı ~ altkınd . m tteflk 1 un:ınlstanrn büyük devlet adamı 

\..'~tı:ıı ll~Uzun :l hsı.yranlığııru ifade etmek ve B. 'Metaksasın ıfa 
\.°" ?rı. 11 eôl'leın ~rfr lllilletine klirşı aynı hissiyatı beslemekti? bu-

~ 
llııaaıb göe fırsatını elde etmiş olduğunu beyan etmek iı;ln 

' rllvo ... ·-
ınr . ·~·-.... _.. ---

llerın yeni ı General Vey q ann 
Uva ı t ak Kat11rede 

ı.. IYBflerı ıcahJre, 1 cA.A.> - Kahıre-,Ponı ae birkaç giln kalarak olan ar 11000 
0 
.. 

10 
Şarki Alcdenlz hnreklttı sabası 
başkumandanı Genernl Wey· 

r ... ~~8rdı. ler ı;and'ı bararf'tıe karşıııımnk 
."Ilı U1,('ro Mısırda. hazırhklnr gö. 

ı hi ır rUIUyor. 
t~ lttitj', (,ı\ A) General Weygnnd, yükselt 

~ıJ..· 0rd l'or: · ' - Çin a. rUth~ll nrkAmhıırp ?.ahitleri le 
~ "'--llıu . 
~ ... 'tıı vıı:ra ıl1ddctıi tnuha be.. birlikte Beyruttan tayyare llrı 
tıı~.,:fr'clıtirı~llan vilay.cti~~cki gelerek Mısır ,.e tcgillz rcsmf 

tı a~ tama . . maknmatı mUmC'ssllJerl, Fran 
~U oı... ıncn ıstırda M 1 1 dttt' \'c ,··O•uştur. 4.0oo Ja. sanın ısır e ç si B. Dewitasse 

''tt · l) · 00 J • konsolosluklar ve Fransız ko-
~1trj k İi§ına apon Yara. lonlsl erktlnı tarafındnc karşı 
~·tir a~ nrn ~Utcbaki lanmıştır. Yarın General şne. 
~ ~~!. , ( rışık hır halde flne hıslllz \'e Mısır ııekcrlerl 

~l~ ~ .. ~ri>'<>r·."·A.) _ Şckiai tarafından bUyUk bir geçit 
l~ "·v rPsmi yapılacak ve General 

~lıtıda ~tlcri li WC'ygand, burada iknmeU es 
~~"tt huyu1c onan • Hupeh nasında. Kral Faruk tarafınr,, 'faışıatd muvaffakıyet. dan knhul edllecoktlr. 
~O '>ılan ~- Shuei - Hsie.. 

Oo JıPo r taarruz esna. miş ve dü§mAna 13.000 ölü verdi
n -.k:cri çevril. rilmittir. 

Ankara, 7 (A.A.) - Haber al
dığımıza göre, Çocuk Esirgeme 
Kurumu Ankarada bir çocuk tL 
yatrosu tesisini kararlaştırmış ve 
faaliyete geçmiştir. TiyatranlUl 
çahşmalannı idare etmek ilzere 
Milmtaz Faile Fenik, Nurullah 
Ataç, S1bahattin Eyüboğlu, Bed. 
rettin Tuncel ve Ahmet Muhip 
Dranas iJe daha bazı salahiyetli 
zevattan mürekkep bir daimi ko. 
mite teşekkill etmiştir. Çocuk ti. 
yatrosu önümüzdeki ay içinde ka. 
ragöz, kukla ve kilçilk çocuklara 
mahsus temsillerle çalışmalanna 
başlıyacaktır. ilk karagöz piye.. 
sini İsmail Hakkı Baltacıoğlu ha. 
zırlamakta ve tanınmış birçok 
muharrirlerimiz kukla ve çocuk 
tiyatrosu için piyesler yazmağa 
başlamışlardır. Çocuk tiyatrosıı
nun daimi kadrosunda çalışmak 
üzere gençler arasında önilmüz • 
deki hafta içinde komite tarafın. 
dan bir seçme yapılacak ve bu 
gençlerin çocuk tiyatrosunun hu. 
susiyetlcrlne göre istidatlarının 
inkişaflan için mUtehassıslann 
da yardımlariyle çalı§malar yapı. 
lacaktır. 

Balkanlarda 
Bulgarıstan 

( Ba:J tarafı 1 incide) 
üzerinde yürüdüğünü iıbat etti. 
Bu defa Hariciye Velrllimiz Şük. 
rü Saracoğlu'nun Belgrat kon. 
feransına giderken ve oradan dö. 
nerkea Sofyada yapbğı temasla. 
nn, konferans esnasmda Bulga. 
rutanı alakadar eden konu.mala. 
rın verdiği netice iae daha büyük. 
tür. 

Kendi anlayışımıza göre bu me.. 
sut neticeyi "Bulgaristanın siya. 
seten değilse bile iktısaden Bal. 
kan nntantına girmi9 olması" şek. 
lindc ifade edebiliriz.. 

Hakibt halele Balkan antantı. 
run gayesi yalnu Bnlkanlann sul. 
hunu muhafaza değil, sulh içinde 
Balkanlı milletlerin layık olduk. 
lan inkitafn. mazhar olabilmeleri 
için iktıaadi ..hacla dahi araların;. 
da samimi bir işbirliği te.is et. 
mektir; aanayileıme İ§İnde b:ı:-i. 
birlerinin noksanlannı ikmal ede. 
rek aiyasi birliii iktisadi temelle.. 
re .daya.mnk suretiyle aarsJ~ 
bir haJe getirmektir. Senede bir 
defa Balkan antantının konsey iç
timalanndan batka iktısat konsey 
toplantılannın yapılması bundaq. 
<lır. 

Hnlbuki coğrafi vaziyeti itiba. 
riyle Balkan antantına ~ahil dev. 
letlcr arasına sıkışmış olan Bul. 
garistanın hc:.ciçte kalması bu 
de"letlcr arasında alınacak iktı. 

sadi kararların tatbikatında mü. 
nnl<alat ve gümrük muaıneüıtı ve 
saire gibi noktalardan b:r takım 
zorlukl ra ıebep oluyordu. Şim. 
di Köseivanof hükumetinin tuttu. 
ğu malcul yol, kat'i ve fiili sulh 
taraftarlığı, hariçte kaim:, olma. 
ama r:ığmen Balkan antıınbnın 
iktısadi müzakerelerine Bulgaru. 
ttnın do girmesine, antant azası 
tr,·afmdan almacak tedb'r!e.rden 
bütün Balkanlı milletler cibi Bul • 
garl<1nn da ik 11aden istifade et
melerine imkiın verecek bir vazi. 
yet yara~m·ı oluyor. 

Mi:letler arasmda siyasi anlaı
malllr birpk iktısadi ve mali ih. 
tilaflann hallini kolaylaıtırc?ığı 
gibi iktıPdİ anl:ışmalar da siyasi 
mahiyetteki ihtiliflann sulh yolu 
i'e bert.,ral edilmesini temin eder. 
Bul,.aristanın bu tekilde iktrsa. 
den' B3lkan antantı ile birleımit 
olmı>sı şüphesiz bu antantrn ha.. 
kiki b ·,- Balkan birliğine doğru 
tekamül etm~me yardım edecek. 
tir. 

zele olmuştur. Hasar yoktur. ınektedir. mesine medar olmuştur. Aakeri 
Ordu, 7 (A.A.) - Dün sabah Bern, 7 {A.A.) - Hitlerin 31 hizmete tabi bütiln sınıflara men. 

aant dörtte burada çok şiddetli Kanunusani nutkun-:la haber ver. sup efradın seferberlikleri faali. 
bir zelzele olmuşsa da zayiat mlş olduğu harbin ikinci safhası. yetle devam etmektedir. 
yoktur. nrn ba§lryacağına dair bir takım Garp Cephe.inde 

Giresun, 7 (A.A.) - Nafia atimctler vardır. Bu harp, tayya. Pariı, 7 (A.A.) - 1,are defer 
Vckll.letluclen mahalli inşaat relerle kütle halinde yapılacak bir şey yoktur. 
tarzlarını tetlclke memur cdl taarruzlarla başlıyacaktır. Bu ha. Hava şeraitinin hafif~e aa1Ah 
len mühendis Namık Ye fen I vadisi veren Bund de Bernc'dir. bulması ve bilhassa buzların çö. 
memuru 'l'alA.t ~eyrana gltmi~· Almanya taarruzlarını bilhassa zülmesi dolayısiyle cephctlc ka.. 
lerdir. Dönüşlorinıle Alucra ve !ngiltereye kar§ı tevcih edecek. rakol harekatı şeklinde bir faali 
Şnrklknrahlsnrn gelerek tetkl· tir. İngiliz limanlarına karşı harp yet başlamıştır. 
katta bulunacaklardır. donanmasının da iştirakiyle hava Dün Sarre'ın garbinde Fransız 

Slnı.s, 7 (:LA.) - Bu sabah hücumları yapılması beklenmek. lann yapmış olduktan birçok ke... 
Sivnsta sant 3 .4 2 de orta şid- tcdir. Zira Alman mahafili. başh- şif kolları, Alman mevzilerine 
do'tte altı saniye devam eden ca tn~iliz eyaletlerinin ve in-giliz doğru hayli ilerlemişlerdir. 
bir zelzele kaydcdlhniştlr. Ha- donanmasının bir kısmının tahrip Hiç bir müsademe olmamıt ve 
sar yoktur. edilmesinin biltiln diğer devletle. devriyeler, birçok mühim malu 

Giinıfö;;hant', 7 (A.A.) ri felce uğratacağı mütaleasında. mat ile Fransız hatlarına dön.. 
Dün sabah biri hafif, biri orta dırlar. Almanya, tahtelba:hirlc müşlcrdir. 
şiddetli olmak Uzero iki yet mürettebatı yetiştirmek için cep. Tayyare faaliyeti pek zayıf ol. 
sarsıntısı olmuştur. Hasar yok- belerdeki silk<inettcn istifade et. muştur. 
tur. 

Giresun, 7 (A.A.) - Dün 
sabah saat 4 te şiddetli bir yer 
sarsıntısı olmuştur. Hasar yok· 
tur. 
Şıu·kikurnhlsnrdaki lstnnbul 

J)oktorları Erztncana 
Glcllyor 

Gir<ısıın, 7 (.c\.A.) - Opera
tör H.ifat Hamdlnin reisliği al 
tında lstanbuldan gelen sıhhi 
imdat heyetinin ~urki Karabi
snr-da açtığı hastnhancdekl ya· 
rnlı vo hastaların mlktnrı azal
mış olması dolayısiyle lşlerı 
mahalli cloktorlarrn tednvllerl 
no h1rakarak heyet bir iki gtı
nc kadar }';rzlucnna gidecek· 
lerdlr. 

Hariçten yapılan 
teberrular 

Reunion Adası Müslümanlarının 
Teberruu 

Ankara, 7 (A.A.) - Reisicum.. 
bur 1nönü'ye Reunion adası Saint 
Dcnis M Uslüman cemaati reisi 
tarafından gönderilen bir telgraf. 
ta, Müslüman cemaatinin hareke.. 
tiarz felaketzedelerine bir yardım 
olmak üzere 100.000 frank teber. 
ru edilmi~ olduğu bildirilmekte
dir. 

Lahorda;ı Yapılan Teberru 
Ankara, 7 (A.A.) - Lahor is. 

lam encümeni kiitibi Saadet Ali 
Han imza.siyle Reisicumhur 111-
met 1nöntiye gelen bir telgrafta 
hareketiarz felaketi dolayısiyle 
İslim encümeninin taziyetleri ar. 
zl'dilmekte ve felaketzedeler için 
500 rupi teberru olunduğu bildi.. 
rilmektedir. 

Ankara, 7 (A.A.) - KalkUta.. 
dan Rahimudd!n Abdülkerim im. 
zasiyle Reisicumhur İnönü'yc ge. 
len bir telgrafta hareketiarz fe. 
l:lketzedeleri için 500 İngiliz lL 
rası gönderildiği bildirilmektedir. 

Gümülcüneden Teberr.-ular 
Ankarn, 7 (A.A.) - Verilen 

mali'ımata nazaran Gümillcüncı:ie. 
ki ırkdaşları:nızdan Hafız M us. 
tafa oğlu Mustafanın 1000, Hacı 
Mehmet oğlu Müminin 1000 ve 
isminl vermiyen hayırsever diğer 
bir TiirkUn de 2500 drahmi teber. 
ru eylemişlerdir. 

Irandan Gelen Eıya 
Ağn, 7 (A.A.) - Erzincan fe. 

laketzedeleri için irandan gönde
rilen elyanın ikinci partisi olan 
kırk ton un, ilç ton pirinç, üç ton 
kuru üzüm, bin çift yün çorap, 
yüz battaniye, yüz top paltoluk 
kumaş ile altı ton kavurma bura. 
ya gelmiştir. 

4 Sovyet taarruzu püskürtüldü 
( B~ tarafı ı incıdc) 1 teaddit efrat bulunan bir tank. 

ta göre, SovyeUer altı tayyare ta, tank idaresinden anJayan ek.. 
zayi etmişlerdir. seriya bir neferden ibarettir. Bu 

Helsinki, 7 ( A.A.) - Finlan. sebeple, şoför vurulup öldUğil 
diya lisanile intişar eden Susi takdirde verini tutacak kimse 
Suomi garetesi, Moskovadan. bulunamadığından tank yan 
bilva.C\ıta bazı haberler aldığını yolda kalmaktadır . 
kaydetmektedir. 

Bu haberlere göre, Sovyet 
kumandanlığı, harpten aldığı 
derslerden istündeye başlamış • 
tır. Seyyar kil<;Uk cUzüta.mlara 
bilhassa kayaklı keşif kollarına 
pek ehemmiyet verdiğini itiraf 
eylemektedir. Tank kollarmda 
şoför fıkdanı vardır. İçinde mü. 

Veni İstanbul 
kumandanı 

General Halis Bıyıktayın ve. 
fatilc boşalan İstanbul kuman. 
danlığına tayin edilen Tilmge • 
neral ishak Avni Akdağ diln ak. 
şamki trenle Edimeden şehri. 
mizc gclml§tlr. 

Yeni lııtanbul kumandanı Sir. 
keci istasyonunda kumandan 
vekili General Osman Tufan 
vali mua•.;inleri Hüdai Kara. 
tabanla HnJQk Nihat Pepeyi, 
belediye reis muavini LOtfi Ak. 
soy, emniyet mUdürü Muzaffer, 
lstanbul kumandanlığı erkanı 
tarafından karşılanmıştır. 

Yunus Emre
Aşık Paşa 

Kitapçı Bay Raif Yunus Em. 
re ile Aşık Paşanın aynı şahıs 
oldukları iddiasını ortaya at. 
mı~. scnelerdenberi yaptığl teL 
itikatta bu neticeye vardığını 
bildirmişti Dün b!r muharriri. 
miz Ankaradan henüz gelmiş, o. 
lan profesör Köprülii Fuatla 
görtişmüş. Kitapçı Bay Rnifin 
iddiası hakkında ne diyeceğini 
sormuştur. Profesör kısaca de. 
miştir ki: 

- Kitat>Çı Bay Raifi tan.mm. 
İddiasını muhtevi makalesini o. 
kuma.dım. Yalnız Yunus Emre 
ile Aşık Pasanm avm şahsiyet 
olduihınu iddia etti~ini işittim. 
Böyle bir şey mümkün deC7ildir. 
Biribirine zıt iki şahsiyetin bir 
şahıs olmasına imkan rnutasav. 
ver değildir. Bu hususta fazl:ı 
söyJivecek sözüm yoktur ... 

SOV1Jet Tebliği 
Moskova. 7 ( A.A.) - 6 pba.t 

tarihli tebliğ: 
Topçu faaliyeti olmuştur. La. 

doga gölUnUn şimalinde kUçUk 
piy:ıde müfrez.eleri arasında a 
tcş teatisi devam etmektedir 
Sovyct hava kuvvetleri keşif u. 
çuşları yapmı§lardır. 

.Amstcrdnm, 7 (A.A.) 
Stokholm Tidningen'in Kare. 
li cephesindeki muhabiri 
bildiriyor: 

Ruslar, hattı harbe yeni bir 
fırka daha sevketmlşlerdlr. Bu 
fırka, I:latjalahadenja ile Sum 
ma nrasında 20 kilometrelik 
bir mıntaka işgal etmiştir. BL 
zıları 35 ton olan ı 50 tank ile 
300 top, Garell berzahında 
yapılan muazzam yeni taarru 
za iştlrO.k etmiştir. 

Muharebe, bUtUn gUn de 
vnm etmiştir. Ruslar, boş def n 
hucum etmlşlerae de beflndl' 
do tardedllmlşlcrdir. Muhare 
be, ancak gece yarısı sona er 
mlştlr. 

Rusların Summa mıntaka 
smda vermiş oldukları telefat 
miktarı, 4500 klşl tahmin edil 
mektedlr. 

Buna mukabil FlnlA.ndl7ah 
lnrın zayiatı az ise de kuvvet
ler arnsmda nisbet hesaba ka 
tılncak olursa bu zayiatın da 
mühim olduğu nnlnşılır. Ruı 
larm 22 tnnkı bilhassa tank 
dnfil toplar sayesinde tahrip 
edilmiştir. 

Dün gece 
Şehzadebaşında bir oto

mobil parçalandı 
Dün gece saat 9,5 da Şebzalde. 

başında bir otomobil kazası ol
muştur: 

Almanyanın venı · irlandah iki ted-

Minareci İzzet isminde birisi 
2194 numaralı hususi otomobiline 
iki arkadaşını almış, Fatihe git. 
mek üzere Beyoğlun-dan 1stanbu. 
la geçmiştir. Kendisi fazlaca aar 
hoş oldugundan Gülhane parkı 
önünden geçerken otomobille içe.. 
ri girmek istemi,, burasını kapalı 
görünce yolunıı devam etmif, Be. 
yazıtta havuza doğru ilerlemi§, 
sonra yine istikametini düzelte. 
rek süratle Şehzadebaşı yolunu 
tutmuştur. 

sulh şartlar ı hişçı asıldı 
(Ba:J ta.rafı 1 incide) (Baş tarafı 1 incide) 

4 - Polonya, Versay muahe. Reisicumhurun affına mazhar 
desinden evvel Almanyanm i,ga.. olan Lobstein'in cezası müebbet 
li altın-da bulunmu§ olan bütün a.. küreğe tahvil edilmiştir. 
raziyi Almanyaya terkt"'Jecektir. 

1 

Nancy, 7 (A.A.) _ Askeri ad-
5 - Avusturya, Almanya, tiye mUdürlüğünlin bir tebliğine 

Esaır.en Avrupa harbi Balkan. Fransa ve 1ngiltereni:n kontrolü göre bu sabah idam edilen Roos, 
lanı sirayet etmed:ği takdirde da. altında Avusturyada bir plebisit ı• birçok senclerdenberi Alman ca 
hi her ne ıekilde aona ererse er. yapılacaktır. susluk merkezleriyle mUnasebet. 
ıin Balkanlı milletler kendi ken. 6 - Bir Alman • Fransız • tn. te bulunmakta olup, bu merkez 
dil;rme yeni dünva ~artlan~a uy. giliz komisyonu, Çekoslovakya lere, bilhassa Münih konferansı 
n-ak ihtiyacını histedecekll'rdir; ve Polonya arazisinin mukzı:ide. esnasında, milJi müdafaaya ait 
Bulgarlar ile diğer Bal'·a.,lılar ııı- ratını tayin ve bu bapta bir karar birçok haberler vermiştir. 
raıındaki muallak meseleler o za. verecektir. 

Oto:nobil Şehzadebaşında Fa.. 
tihten gelmekte olan 90 numaralı 
Fatih • Harbiye tramvayı ile çar. 
pışmış. otomobilin ön kısmı ta. 
mamen parçalnnmış, tramvay kıs. 
men hasara uğramı§. aadmenin 
tesiriyle otomobil Zeki Ortaç ma
ğazasının önUnı:leki kaldırıma çık
mıştır. Minareci ağır, arkadatlar 
hafif surette yaralanarak hasta
haneye kaldırılmışlardır. Kazanın 
direksiyonu kullanamn sarhoılu. 
ğu yüzünden ileri geldiği anlqıl. 

m d h kolaylıkla halledilebL Bu yeni sulh taarruzunun icra.

1 

lngiltere sahillerine dü· 
li anBua da dolaytd•r ki Belr.rat sına Göring memur edilmi§tir. Al 

r. n an Fakat ı· ·· f'kl · -.en man bafonfan kon!erAnıu Buls;taristana ait <ılan P an, mutte ı . erın ya~ ~ 
meselclenn müzakeresini tehir ~kta oldukları harbın gayelen. Londra, 7 ( A.A.) _Şimal De. 

t • t• / nı hesaba katmamakta olması, I nJzinden dolaŞm geldikleri an. 
e mıı ır. plinın ciddi surette nazarı itibare l~ılan müteaddit küçUk mcteo. 

Balkan haricindeki büyük dev. alınması imkarunı ortadan kaldır. 1 roloji balonu, bu sabah lngiltc. 
letlerin ihtiraslarma alet olrrak. 1 maktadır. renin şark sahiline dUşmUştilr. 
tan çok ıstıraphır ceken Balkan Muharrir, ilave ediyor: Bunlardan bazısında. hava taz. 
m:llctlerin.den hiç biri hakkında Böyle bir planın mevcudiyeti, yiki karada. veya bir gemide tc. 
eski acı tecrübeleri tekrar etmek nazi Almanyanın halihazırdaki sis edilmls alıcı istasyonlara ve. 
istemİyCC'. Doğru yol bu... vaziyetinin zaafun göstermekte. 1 rilen mahstls telsiz tertibatı 

ASIM US dir. msvcuttur. 

mıştır. 

Ruzveltin lbniasuuda 
mektubu 

Ciddc, 7 ( A.A.) - Amerika • 
nın l{ahire sefiri B. r..obcrt Fish 
burnva gelmiştir. Sefir, Ruzvelt 
ten lbnissuuda yazılan Ye Ame. 
rikanın Suudu Arabistan ile dost 
luk münasebetleri tesis etme' 
istediğini bildiren şahsi bir me!, 
tubunu hamil bulunmakta.dır 
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i~Şeker hastalıklarına ve diyabeti ere va zayıflamak istiyenl 
360 altın madalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunan 

üten 
Tazeliği ve nefaseti ve sanat sahasındaki mevki ini bilhassa Glüten miktarının fazlalığı sebebile bütün piyasada ne kadar ecnebi Glüten ırı 

. latı varsa silip süpürmüştür. Meşhur Fransız ve Yunan marka Glüten mamulatı Türkiyeye gelemez olmuşlar, Hasan Glüten Makarna:sı, t• 
riyesi, Bisküvit, Un vesair bütün müşteriler seve seve kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka HASAN markasını tercih etmeJidırldS 

_HASAN DEPOSU: Yeni adresi Bahçekapı, Beyoğlu tramvay durağı karş:~ 
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BAS 
DiŞ 

NEZLE 
:omatizma 
Nevralji 
Kırıkhk 

ACEMİ İKTİDAR 
ve •1tL••ve1CKLiOiN .. 

Tablıtlırl hır · eczanede bulunur 
-4 

Pn.ta lwtuıu 12~5) Galıta, lıtanbul 
••• ,.,.cet ... ••......, 

Şırketi Hayriyeden: 

-

Hissedarlar Umumi Heyetinin Toplantısı 

Hissedarlar Umumi Heyeti 1940 yılı Martının 9 ncu Cumartesi ı:-UnU 
saat 10 da Şirketin Galatada Fermenecilerde k4in :Merkezi !dareıinde alel4-
de ıurette içtlmaa davet olunur. 

lşbu toplantıya 50 ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedarlar iştirak 
ederler ve rey sahibi olurlar. 

Müzakerat Ruznamesi: 
ı - 1939 scneııl hesabatı hakkında ldare Meclisi ve muraklp raporla.. 

rının okunması ve rnezkQr hesapların tudlkl ile ldare :Meclisinin ibraııı. 
2 - Müddetleri biten reis ve Azaların yerlerlne reis ve Aza seçilmesi. 
3 - ~ffüldetlerl biten muraldplerln yerlerine mUraklp sec;;ilmesl ve üc

retlerinin tayini. 

• 
1 

ve bütün 
ağrılannızı 

derhal 
keser 

lüzumunda 

günde 3 ka-
şe alınabilir. 

\ 

Adalar Sulh Hulmk 
den: 

940/1>0 

l\lahkeme~ln-

Yanyada Ayakozma sokağında 

41 No.lı evde oturan Panayot 

Diyamandopolo 
Ele!ter DiyamandI, Sofya ve SL 

vaat! ile şaylan ve müştereken mu
tasarnt bulunduğUnuz llUyUkada. Ba.. 
lıkçıl caddesi Kaou yeni :!7 parsel 3 

hanta 24 No.lı gayrı menkulün ka
biliyeti taks!mlyesi olmadığından açık 
arttırma ile satılarak şuyuun izalesi 
hakkında sözU geçen Ele!ter tarafın. 
dan aleyhinize dava ikame edilmiştir. 
!kametg4hrnız sarih olarak gösteril. 
mediğinden tebllğat ifası mUşkUl bu. 
lunduğu cihetle ilMen tebligat yapıl
mnıına karar verilmiştir. Duruşma 

gtinU olan 11 Mart 940 tarihine mU. 
sacll! Pazartesi gUnU saat on dörtte 
bizzat gelmeniz veya bir vekll gön
dermeniz muktezidir. Aksi takdirde 
II. U. M. K. 389 uncu maddesi tatbik 
olunacağt tebliğ makamına kaim ol. 
mak Uzere 114n olunur. (31340) 

Kiralık Yazıhane. - Sirkeci cıva_ 

rında Kahramanzade hanının üst katı. 
Kapıcıya ve Beyoğlu, Talimhane, 
Taksim Apart. 3 No. ya müracaat. 

(31253) 

30/ 3il 
htaııbul İkinci 1cra ~temurlu· 

ğundan: 

Kızıltoprakta Tahta.köprü cadde. 
sinde 21> No.lı evde muldm iken halen 
lkamelg!lhı meçhul Salih Necati Eg. 
riboz ile Kadıköyünde şua sokağın
da 2 No.lı evde muklm iken elyevm 
ik:ı.ınetgtıht meçhul Ahmet Kemal 
Cenalpa Bourla Biraderlere Üııkildar 
birinci Noterliğinden re'sen tanzim 
ve tasdik edilen 31/ 8/ 937 tarih ve 
5072 No.lı borç senedllc satın aldı

ğınız portatif sinema makinesi bede. 
!inden bakaya. alacakları olan 1100 
liranın maa ma.~ariC ve faiz ve Ucretl 
vek!llet tediyesi hakkında tebliği 

muktazi haciz ihtiyat! kararın sure
tııe icra emri ikametgQ.hınızın meç
huliyeti dolayısiyle tebliğ edllemcmlş 
ve icra hlı.klmliğince haclznamenin 
11> gtin ve icra emıfoin bir ay müd
detle i!Anen tebliğine karar verilml~
tlr. 11An tarihinden itibaren bir ay 
içinde bu borcu ödemeniz ldzımdır. 
Bu müddet içinde borcu ödemezseniz 
tetkik merctinden veya temyiz veya.. 
but iade! muhakeme yolu ile alt ol
duğu mahkemeden icranın geri bıra. 
kılma.sına dair bir karar getirmedik. 
çe cebri icra yapılacağı ve yine bu 
müddet içinde mal beyanında bulun. 
manız ve bulunmazsanız hapisle taz
yik olunacağınız ve hakikate muha. 
llt beyanda bulunursanız hapisle ce. 
zalandınlacağınız haciz karar sureti
nin ve icra emrinin tebliği makamına 
kaim olmak tizere 114n olunur. 

(31346) 

r KAYIPLAR "" , ____ ) 
Beyoflu 3 Uncu ilk erkek okulun

dan aldıfım 927 • 928 senesindeki şe... 
hadctnamemi zayi ettim. Yenisini c;;ı.. 

karacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Tevfik oklu Burhıınettlu 

••• 

Geıı,ıten 

((31344) 

Pertevniyıı.1 Lisesinden aldı~ım 

1369 numaralı tasdiknameyi kaybet.. 
tim. Yenlıılni çıkartacağım için eski
sinin hUkmU yoktur. 

248 Ömı-r ~Um 
(31349) 

SAHiBi : ASIM US 

Ba~ıldı~ı yer: VAKiT M:ılh:ıası 

Umum Neşriyatı idare edl"n: 

Refik Ahmet SPvPnRil 

Tlrklye Cumhuriyet Merkez Bankaıı 3 I 2 / 1940 vaziyeti 
AK Tt F 

K0-3a: 
Altrn: Safi Klogram t6 ti8781 
Banknot • • , • 
Ufaklık • . . , , 

Da1ıı1deki Muha1Jir1er: 
Altın: Sa.fi Kilo~ 
Türk Lirası . . • . 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram 10012340 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • . • • 
Di~er dövizler ve ix'rçlu 
Rliring bakiyeleri . , • 

Hcı...~rıe tahuilleri: 
Dtruhte edilen ~vrakı -ıak. 
dive karşthğl . 
Kanunun 6 • R maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat . ., . 

Senetlnf cftzdanı: 
Ticari senetler . 

P,.,ham ue fahv17ôt cfrzdam · 

I Oeruhte edilen evrakı nak. 
A divenin karıııhğı esham ve B l tııh\·ilat itibari kıymetle 

Serbe~t esham ve tahvilat: 
A t•anslar: 

Auineye kısa va.Jeli avamı 
altm ve döviz üzerine • • 
Tahvilat üzerine , • • • 
His.cıedarlar • • ı • ı 
•AıtııN • • • • • • 

1 emmıız 19:lS t:lrihimfon 

Lira 

22. 756. 750,31 
12.911.321,50 
1.688.082.61 37 .356.151,.12 

294.805.H'l 294.805,19 

14.083.156,90 

• 19.409,08 

10.822.696.48 24.925.262,46 1 

158. 7 48.563,-

17.987.178.- 110.761.385.-

215.561.SO:U 9 215.561.803,19 

ı 

DO.SOS.040,51 
8.3!H·.840.6S 59.202.831,19 ~ 

9.520.000.- 17.~11.J.!7,74 ı 12.425.74 
7.808.722.-

4.:.>00.000.-
16.1~5.249.51 l 

Yekıirı 516.0<:>8.688.70 

PAS 1 F 
Sermaye • • , , , 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevkalade , • , • 
Hususi • • • • 1 

Tcdaviildeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • • • • , 
Deruhte edilen evrakı nak • 
diye b k. · a ıyesı • • • • • 
Karşılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mukabili ilavten te-
da. va7.ed,. • • , , 

Türk Lira." Mevduııtı: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı KIL 
ring bakiyeleri , , 1 , , 

Muhtelif 1 , 1 1 • , , 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158. 7 48.563,-

17.987.178,-

140. 761.385,-

17.qoD.OOO,-

140.000.000.-

3.752,23 

44.749.496,79 

itibaren: lsknnto nıııJcli % 4 Altm ii7nine % 3 

Lıra 
15.000.000,-

10.217.134,25 

297. 761.385,-
36.870.932,32 

44.753.249,02 
111.455.988,11 

516.058.688.70 

SABAH, ôCLE ve AKŞAM bet 

yemekten sonra günde 3 deftl 

----------------------~ 

inhisarlar Umu~ 
M ü d ü r 1 ü ğ ü n d e 11' 

Kı•şl! Bt•cfrli 
ı.ıra J{r. 

~~ 7,!'> T••rninatı 

J.inL Kr. 

Paşabahçe Müskirat 
Fabıikaın Kanal y:ı • 
pılm:ıst işi: 1315 43 tıs G5 

Paşa.bahçe MUskirat 
Fab. !hata duvarla. 
rı tamiratı: 1105 27 82 80 ,. 

Teftiş Şubesi bina
:unda yapılacak ta
mirat ve inşaat işi: 3043 89 228 29 ' ,, 

I - Keşi! ve şartnameleri mucibince yukarda mahlyctıcrl 
yazılı işler açık eksiltme usullle !hale edilecektir. uetl 

II - l\:cşlf bedelleri, muvakkat temlnaUarr, eksiltme sne. 
rında yazılıdır. ,sO~ 

re' 
III - Ekslltme 23/ 11/ 910 Cuma gUnU Kabalaşta Levazııt1" I 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ıılı~l 
IV - Şartnameler keşif bedellerine göre 6, 5, 7 kuruş mu!C ı 

gUn Levazım ve MUba.yaat Şubesi veznesinuen alınabilir. ~ f 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gUn ve saatıer:ı-lt 

venme paraiar!le ve şartnamelerinin F fıkrasında yazılı vcs (g: 
mezkur komisyonıı gelmeleri il4n olunur. 

p 
VAK T matbaası 

kısmını yenide~ 
edip açmıştır 

Kitap 
tanzim 

Kitap, mecmua, gazete basar• 

iıl•••T•a•"b•ı•·ı.e~amına dizği işleri~~ 

p -~ 
Ankara Caddesinin en işlek yarı~ 

Kiralık dükkil~ 
9t 

Nn.. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Vakıt Matbaası idaresine müraC8 

VAK 1 T 
<6~ rP> K trJı ~ l\Jı ~ IMl aı ırn e Sn -;,rı" ~ 

Ya7.:ıri ve l'ürkçeye çevirenin arlı ~08 
Kader (\'olterden) A<ıım Us ,~o 
Olimpiyad oyunlnrı Vildan Aşir ,o; 
l\ılcrans Tcrras esrarı (Galopin'dc-n) G. V. 1,;~ 
Yugosla\'ya ~ey:ılıat notları Asım Us 

6
, 

Şark Ek<;pre.,lnıle cin:ıyct (Chrislic'den) V. G. 
ı:ırüsk Vn1.0su (Pro~pcr Mcirnıc'den) ll:ıydnr nlfııl 


