
Yugosla M . 
sınd vya . acarıstan ara: 

a ademı tecavüz paktı 
ltırra 

Yor: ~ t, 8 (A.A ) 
t°'1&~d.apc§ted- • :- Havas ajansı bildiri.. 
t ~· .ra h .. k ~ .. Verııe h b tr hii1ı:· U ·Gırıeti B n a erlere göre Yu. 
llıttiıı, Uıtıctlcrıe ~ut a~kan antantına dahil di. 
~ ~ adcıni tccav·· a ık olarak, Macar hüku. 
ltl.•·ı· lctnda -un·· f uz Ve ekalliyetlerin hima 

oqı tnd b • ., erit b" • 
e Ulunacakt ır anlaşma yapmak 

ır, 

~ CUMA 9 ŞUBAT 1940 YIL: 23 .:: SAYI: 7930 

"Yakıt,, kuponlaf ıtH 
toplamıya hazırlanımz 
Değerli bir kütüphaneye 

sahip olabileceksiniz 

S-0Vy @t k"~·t;'ü'~;·~~T• "·;;:·:·~:~~;;:"' ;:~··:. vam Kamarasında 
M~nnerhaym hattını yarmak için kütle B.~ 1kan1 arda 

81
hahnde son derece bir gayret sarfediyor Sulhu ko.r~mak h.u~usund.~ ant~n~ 

eg~~d_nıuvaıtaki- Viipuri civarında kü- devletlerının azmını tebaruz ettırdı 
... ~~~~~,8~!~us çük bir gedik açılabildi "Bir fener gemisini batırmak 
~~~:~;:~:~~~; ~~~~;~~~~~~-2!~,~,,g~~~!!~,.!~~~d~!~'Y~~n. harp değil, haqdutluktur,, 
~sıi~d;k.~~::;~~i.iE~ ~.~ı~ ~~~~~,~:;::~ . .::.~;.~:: :::~:\~ı~:~-::~«:~~7.'°;~n~i;.- Bu hareketler karşısında müca de 1 e azmimiz artmak tadır 
ti.~ ~ •le V rak kendilerine bir geçit açmak tir. (nrt•amt 5 incide) Londra, 8 (A.A.) - Avam Kama. 
~ ~coif u•n~: l etkilibmi

1
z için kütle halinde son derece bir rasmm bugUnkll toplantısmdıı. beyıı.- A't'rupa matbuahnın ~··~i" Yll &İderk 1 

•• an u • gayret sarfediyorlar. natta bulunan Başvekil Çcmberlayn, 
'd...-!'olc t \'trdj~· hen Turk ga. Bu yeni taarruzda Sovyetlcr yllksck harp meclislnln pazartesi gU. 
·~ ta11 1>izi f1 

• Y~natrn en azim miktarda harp levazımı kul. nU Parlstc yaptığı toplantı netlcclerl-

görüşü 
~~~~--------~~~~_.:. 

"l'\i ~hiycltek~ ıddıada teyit lanmışlardır. Şimdi 24 kilometre :;:::.,.~.' nln bundan evvelki toplnntılard:ı.n da 
~:'il; .. Yellin 

1 
!U sözleridir: imtidadında bir cephe üzerinde CVllM ....... AL #f!....f.~ I'' mllhlm olduğunu söyleml§tlr. 

~· ~~iiat, va~~~ip etmekte ol. hücum ediyorlar. FinlAndiyaya ynrdrm meselesine 
ıııc.bııt Uttcfik 1 ve samimi po. Ruslar on gün-denberi devam Deyli Herald gazetesi- temas eden Bll§vekll bu memlekete 
~~t 0~11 eaı~ ~n veya olmı. eden son derece şiddetli muhare- nin bir teşebbüsü munzam yardımlarda. bulunmak işi • 
... ~· lllluy n ılar tarafından belerden ve beş binden fazla ölü nln halledilmek llzere ol<luğunu beynn 
'· ıbf~aliyct?r .. Bc!grat irtı"ma- k v·· "'d 3 y . b. h._;• Ut. lıtıız v h -ı: verdi ten sonra ııpurı en 2 enı ır h k k etmiştlr. 
i;.." ~ Un dü e arcket tar. kilometre kadar uzakta bir nok. U U U Çemberlayn, Balkan Antantı Pak· 
~ltı:f.~l\dan ~~~tk~rıumumi. tada küçük bir gedik açmağa mu tının yeni bir müddetle temdldlnln, 

\ ı~' ır ıle karşı. vaffak olmuşlardır. Küçük Sum. beşer beyanna- Cenubu Şarkt Avrupasında emniyet' "'tt Ye 11\ ·ı ma köyü devamlı bombar:iıman. muhafaza lçln ellerinden geleni yap. 
ı.~. \\j •• tı etr ) • • ..ı • } h ~-'• ~ hıtıah e ~e Fransa ar netıcesmue tamamıy e arap mesı hazırlanacak mak hususunda Antant devletıerlnln 
ti tiııı"'i~lı ltıı.ık edenın ve iktı. olmuştur. • azmini gösterdiğini kaydeylem~Ur. 
li....~ ..,._.tıı oldu•avclc!crin bütün Helsinkide tahmin edildiğine Ba§vekil, Dudgconun ııarkmda bir 
~.~ıı ,

0
1\riu gıbi neıret. göre, Summa cephesinde Finlan. Bu maksatla gazetemi- fener gemisinin Almanlar tarafmdan "* 1', la"-t Jc a Hariciye v eki. diyalıların zayiatı düşman zayia. zin yardımı istendi batırılmış olması hAdiscsl mUnasebo-

Belgrat konferansında h8kim 
rol Türkiyenin olmuştur 

,, 
... 

Fransızca Lö Tan <.'e.ı:'kl de tl~nferanıına gitti. tının ancak yüzde onu nisbetin- Ulc de ııunlan söylemiştir: 

t
, ""'· Ç~ •~d• c.eteciltırc.· "Bita. dedir. lnglllzce DeyU Herald gazetesi baş· - Bu knsden yapılml§ vahşiyane 
111 lıııı.,:' "ce h h rrl · iz A u · a d dlğl Fransızca Lö Tan gazetesi son t:.. laı lı...""' eı.ı-ı. a!p hariciyiz'' Stokholm, 8 (A.A.) - Finlan. mu a nm sım sa g n er blr harekettir. Bu, bir harp değildir. nüshasının b!lc:makalesini Bal. 
~·•de~· .: ... ıırıyet hükiime.. diua devriye kolJan bu sabahtan bir mektup ile mUhlm bir insani tc- Bir cinayet, bir hııyduUuktur. Bu gi. "':>' 
"1''- ıı ... , ..... J bb.. \'a.k t) d kan Antantının Bcl'"""t konfe • "t.~ ... ,t ,••eti büt•• • ı beri Botnia körfeziyle Rovanie. us ne C 1 m a. .alflkadar ol- bt harelceUcrtiı namu11ıu insanlarda e.-~ ,

11 
... b , "a un ış e. 1 1 u B t b ilk ransmdan sonra neşrettiği teb.. 

l•tt~ııı: dlltJ.,~atııh ve samimi ol. mi arasındaki mıntakada dolaş. mıısını •tem§ r. u egebbUs Uy uyandırdığı nefret ve fsUltrah, medc- r-· · 
' " .. ı "'' k B k 11 l Fransız lhtiUlllnde l!An edilen (Huku. n1 u bö 1 hlA'" h keU rd n ıgın tahlıline hasretmiştir. 

11 
tı-111i '"Q~ d·~ onferansında makta:lır. u o ar tayyare er. ye Ye a ..,.,sızca are e c Fransız gazetesi bu tebliğde 

l·ıı""-k"'·'!'ı.ıl'll~ter Balkan .dev. den paraşütlerle atlıyan Sovyet ku Beşer Beyanna.mesl) gibi harpten kurtarmak için milcadeleye devam (bitaraflık) kelimeşi ile (mülkt 
~~t "t tçııı k nhastaı·ı ile ko- askerlerini araştırıyorlar. Bu sonraki dUnyanm temelini kurmağa hususundaki nzmlmlzl artırmaktadır. tamamiyet) tabirlerinin bulun • 
ııı·lleı-iııı· ~ıııa ~r4ıla~ırken İngil. mıntakaya 60 kadar Sovyet askc. yardım edecek bir eser vücuda gc- Nihayet Başvekil harp oartıarı maması dikkate değer bir nokta 
'''ııı · 1~ıı ol~ e~ olc::n münnsc. tırmektır. hakkında da dcmistlr ki: olduğunu kaydederek bundan 
... ti .. '~t~işr,.ugu gibi anla§4L A d lnglllz gazetesinin teııcbbUsU yalnız - Muhasamatın §imdik! safhasın. Antant devletlerinin istikbale a... 

l-ı: dl 19ııkulllctİ m as ya a muharip memleketleri değil, blltUn dan memnun olabiliriz. lsUkball sü- it hiç bir kati bitaraflık formü. 
\'~llıttj ~~ •el\ee~ böyle yapma. insanlık Aleminin istlkballnl nllka.. kQneUe, azimle ve sarsılmaz bir iti. Iüne bağlanmıyarak bir nevi 
~ ti~ı· ıııl\ l\t 11nde Osmanlı Çok ŞI. ddetl"ı b·ır dar edecek derecede ehemmiyetli bir matla derpiş ediyoruz. harp harici vaziyeti almağı ter. 

~~1
1 tlıuaL ınad nya ile aktct. meseledir; onun tçln (Vakıt) da ken. cih ettiklerini. diğer taraftan 
illt ııe e 'b• k ı ıu M "f v k·ı· • M !\ te \' llııf bir gı ı aranlık- d vesa Ue bu f§e yardım etmetf bir I I aca.ristan ve Bulgaristanla 

~d. h t f'ral\ıa ant.-şma ile ln. elzele oldu vazife blllr. Harpten sonraki fi.lemin aarı e nın yaklaema için daba müsait bir 
'it. '-ık"'ı kend·Ya ?ağlanmış ol. Z · istinat etmesi icabeden hukuki esas. k t h d (Dc\ıunı 5 incide) Hariciye Vekili ŞiiJhıi ~ 
İM~ ~hı, llı\it: n:ııetini, hem Kastamonuda Kız orta- ıar hakkında Türk etkrı.n umuınlye- Ü üp ane mü ür-
~ ttıı/I\ tfk.1 lcrini, fazla sin! tebcllllr etUrebllmck için yapaea.. A k d 
~~:~,i'~~~·~".·c:.-::~~;~;:: mektebi t~~!:~~ 5 ~~:~~~ =~,~··· hl<kaç glln iclndo ..,_ lerine tamimi ~ ~:id!j ş y Ü z Ü n en c i n ayet 
•,""'ttıt 1 'l\la,rn:jl1nde artık bu 

~~i~::i~E~::~ Ün ive rs it ede d Ün k Ü çay Bir kahveci kendisini te~~eden met-
tı{~iYaıe~r~ana konur. J bıçakhyarak oldürdü 

111dailıdür k· Bzın hu açık 
~ ~~-~- Yerıi1d clgrat konfe. 
(t11t- lltatı ile kn umumi tak. 
\.~ ·dt artılanınış bu. 

~tıi ."letıeri T·· . 
~ ıı_ 11>tida l urkıyenin hu 
\ ~~ı!ltıurahha 1" konferan. 
.. ~,~daıı çık 1 

&met İnönü. 
~"lalli 1 

'Özler·t') ~~Üst, vazıh 
\ iJe ~ii~de) Y ~ 0 grendi. 

'..-:' 1ıa'~l\ırk:~•z §ercfli bir 
~""dt11 l'ici ıi ' ~ozanda açı. 
\~'İli~ bel'İ hi~~c~~n anahatlıın 
>l~ıe~t reisi :f~!rnedi; Milli 
ı;..""'d~e hep uktan sonra 
~~~: S0ıı ;Yt' Yol Üzerin. 
l""llı~d 'il Yİn e a. cumhuriyet 

lj•. tıı ald : azız Cumhur 
1}1 l'·· •gı direkrn . • 

111:'1(11 '-ıic • in . . 1 er ılc 
'i ltı tıı htdırıı gklız • Fransız 

-ıı1, ~\'affak ~~ tı da o ıiya. 
bı. ı İitı. ır eseridir. 
-~, · ~·in T 
İf 1ltı~t gı ız • Ft-ansız 

~ı~"cle b~ndığı zaman bu. 
S ltıı btııul\ ır takım gizli 
\.:\ l'i:,~lller elması ihtimalindea 
~"4j "I'~ e oldu· f k b 
~ "ıl • lrı ·r • a at u 
\,~ıı t •• 'Jı...~ gı ız • Fransı~ ik 
lı.ı."lltL.._,,.l··""sını · -

"'t ı ~ti 1 n rnetınleri de 
~ ele t! e neşredili:ıce o 
~~.~lıtü 11\anıiyle ortadan 
't ~,ti 'V'~·artık Türl<iyenin 
~ •>i ~ 'Yeti ne olduğu 
\."ı'-l'İitlc •:!~,rı~ . tahakkuk~ 
~~t~ ti' )'ahut 

1
t etını.? ~endini 

\'\; ~ i . aahhutlerıni ye. 
\ d1 'dd ... } 1

" haı:·bc ginneg~ e 
1~ · "\JCee ~ • • ~ıcj' gını bilmiyen 

teıı· 
•ıı b 
( D u defa Belgrat 

C'tıcoilı 5 iııci<le) 

Pek iyi~. c!trece ile geçen talebelere verilen çayda 

Yine kitap ve not der~i 
mevzubabs edildi 

1bfff 

Dün verilen çayda rektör ve talebe 1cr 
Üniversite rektörü Bay Cc _ bütün fakültelerden pek iyi de. işleıi, ;•e talebe birliği etrafında 

mil Bilsclin tale ile temas et • rece ile sınıf geçen talebelere ve. bazı dıleklerde bulunmuşlardır. 
mek üzere tcrtıp ettiği çaylara rilmiştir. .. . Bilha5;-'>a ki_ta_p. derd~nin ~uratle 
devam cdılmektedir. Dünkü cay Çayda Uılebelcr rcktorden kı. halled1lmcsını lstemışlerdır. 

t.ıp derdi, sııııf knlabalığr, not 

• 

Günlerin Peşinden: 

Görünür kaza 
Günün birinde Üıküdar • Ka • 

dıköy arasında otomobil ile gider. 
seniz tbrahimpapya gireıken 
tramvayın dönek noktasmda teh. 

I 
• likeli bir çukur bulunduğuna 

dikkat ediniz; şayet dikkat et. 
mezseniz bu çukurda ba§ınıra ge. 
lecek bir kaza hayatmıza mal ola. 
bilir. 

,,..... 

Üslte: Yaralı boyacı Ali 
Altta: J(atil kalwcci S~fcr 

Evvelki gece sabaha karşı Be. 
yazıtta Soğanağa mahallesinde 
Dibekli sokakta 20 numaralı 

küçiik ahşap bir evde kıskanç. 

lık yüzünden bir cinayet işlen. 
miştir: (T)rı•nmı 5 incide) 

Denilebilir ki böyle tehlikeli 
bir noktadan geçıneğe mecbur o. 
lan yolcular yerine vazifedar be. 
tediye memurlarının dikkat etme. 
si ve küçük bir himmet ile bu çu. 
kuru kapatarak bu görünür lıuı. 
zayı ortadan kaldırması daha doğ. 
ru değil mi? 

Ona şüphe yok. Esasen bu sa. 
tarları yazmaktan maksadamız o 
vazifedar memurların gözlerini 
açarak bu çukuru görmelerine 
yardım etmek içindir. Fakat oka. 
dnr tehlikeli bir çukuru kendi 
kendilet"İne göremiyenlerin g-aze. 
te sütunları arasındaki ıikayetle. 
ri farkedeeekleri neden belli? Şi. 
kayetleri gazeteye yauıcalc yerde 
belediye dairsine kadar giderek 
feryat ec!ilse i>elki daha kolay an. 
latıhr, denecek. Fabt fÖ2.leri yer. 
deki çukuru, pzetede 1i1dıyetle. 
ri görmiyenlerin bu türlü f-.ryat. 
ları kulaklariyle işidecekteri ne. 
den m11liim? 

HASAN KUMÇA Yl 
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Jikii ue Sanat : 

Çocuk tiyatrosu 
ve halkevleri 

Çocuk Esirgeme Kurumu'nun 
Aıtkarııda bir çocuk tiyatrosu 
kurmaya hnzırb.ncbğını işittim. 
Çok geç kftlmıı olan bu teşebbü. 
sün bu defa ne-tık tnhnkkukunu 
candan iıtiyorum. Çünkü bu 
memleketin tiyatro talihi ''Muh. 
sin" siz mütemadi bir parçalan. 
rruıdan ibaret kalmııtır. Çocuk ti. 
yatrosunun kendisini bu talihten 
kuriarmaımı ne kadar arzu edi. 
yanım. 

Şehir tiyatrosu haric?nde kalan 
truplann bir türlü devamlı bir 
müessese halini alamamaları ya 
idarecilerinin işlerini layik oldu. 
ğu kadar ciddi telakki etmernele. 
ri, yahut da hayali rucm tasavvur 
edip onun peşinden hakikat sa. 
narnk yürümeleridir. Bir nevi n.. 
vantür merakı ve sanatı a\'antü. 
riin ta kendisi telakki etmek sah. 
nenin dcvrunlı bir teşekkül hnlini 
almasına mnni olmuştur. 

Çocuk tiyatrosu için de peşin 
olarak söyliyeceğim bu ihtirazi 
kayıttır. 
Şimdiye kadnr kurulup, kuru. 

lup da i>.srkada isimleri bile kalmı. 
yan tiyatrolar arasrna bir de ço. 
cuk tiyatrosu kanşmnsın ! 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
ve çocuk tiyatrosu ile al&.knlı o. 
lan münevverlerin düşünecekleri 
ilk it sımryorum ki çocuk tiyatro. 
sunu devamlı bir müessese haline 
koymanın hakiki ~ebcplcrini bu. 
lup ortaya koymak, ona göre ha. 
reket etmektir. 

Çocuk tiyntrosu yıllnrz tiyab:'o 
meselesi de değildir. Baılrk\§ına 
bir pedagoji işidir. 

"Çocuk aan" adını alan bu son 
yÜz sene içinde dünyanın her ta. 
rafmda çocuk meselesi birinci 
pilot iıgal etmİ§, cemiyet içinde 
çocuk davasmın halli en mühim 
· tler arasına girmiştir. 

Yazan: Sadri Ertem 
"Yan içtimai'' mahluklan hem 

"olgun mahluklara'' benzeteee. 
ğiz, hem "olgunlnrm" kötü iti. 
yntlanndan kurtaracağız; hem 
bu İnsanlara güzeli ve iyiyi ıcv. 
menin sihrini, mucizesini hisset. 
tireeeğiz. 

Fesi tanımayan, padif4hı ha. 
trrlamıyan, medreseyi, tekkeyi 
ancak tarihte bir dekor snnan ye. 
ni insanın ruhunu inıa ederken 
ona verilecek c tetik terbiyesi 
her zamankinden daha ehemmi. 
yctli bir mevzu halini almıştır. 
Bu bakımdan tiyatro muhteva iti. 
bariyle gerçekten bir davaya hiz. 
met etmektedir. 

Türkiye yeni bir hayat halke. 
diyor. Ona yeni bir nizrun, yeni 
b: .. ahenk vcrmeğe çalı~ıyor. Bu 
nizamı, bu ahengi bir plana göre 
idare etmek zaruridir. Nitekim, 
bu ahenk ve nizamın icabettirdiği 
cemiyeti lcurrnaya C. H. P. teş. 
kiliıh ve "Halkc\'leri" memur. 
dur. 

Halkevleri genç saydncak çağ. 
dakilere ve daha yaşlılrra hitap 
etmektedir. 

Çocuk tiyatrosu iıe daha küçük 
YB§takilerin ruhuna yeni bir mi. 
mari \'ermeğe çalı§acakt:r.-. 

Bu noktadan çocuk tiyatrosu. 
na ''Halkevlerinin'' ti\li bir faali. 
yet unsuru o1mıUJ tabiidir. Tiynt. 
ro henüz kurulmadan; ıiıtcmli Lir 
tekilde İnsan ruhlnrınr tekillen. 
dinnclc dava11rnm tezada düşmi. 
yccek bir atrzda koerdine edil. 
meıi iktiza eder. Yani çocuk ti. 
yatrosu mevzuunu "Hıılkevleri" 
mevı:uunun devnmı §eklinde mü. 
tnlen etmelidir. 

Bu alakayı mutlaka maddi irti. 
bat teklinde anlamryonım. 1 stedil 
ğim fey; prensiplerde vahdettir. 
Bu vahdetin temini mutlaka la. 
zımdır. 

Klişe ta ir ere " 

ve cinayete dair 
• \1.uayycm haatalıklıır için mu. 

~ ·ven rcçcte1Cl' ve ilaçlar vardır. 
li i etnıfmuza bağlayan birçok 
f~ı.!rimiz de muayYcn kalıplar i. 
~de görülür. Bir alacak dava. 
sında müekkilini müdafaa eden 
avukabn yeni bir söz konuıtuğu 
i§itilmediği gibi, hakim de bük.. 
münü, elindeki terazinin kanunla 
ayarlanımı ibresine bakarak ve. 
rir; ve natuk bir hocanın talaka.. 
tini, kitap sayfalarındaki hadise. 
lerin geniılik derecesini çivileyip 
bırakır. 

Şimdi de gazete sekreterlerinin 
bu teamüle bir yenisini ilave etti. 
ğiıU görüyoruz: Mwıyyen hadi. 
6cleri okuyucularma klişe bir ta. 
lmn tabirlerle nakletmek ... 

"Aşk yüzünden 
cinayet,, 

Mesela, fU "A§k yüzünden ci. 
nayct!n tabirine ne dersiniz? •• A. 
deta sekreterin masası, bir kimya 
l~tuvnn ktı.dar evvelce hazır. 
lammı çeıitli bazı tüplerle dolu •• 
Bir cinayet mi oldu; sebebi bir 
kadın mı; buyunınuz: Formül 
masanın sağ başmda hazır duru. 
yor: ''Aık yüzünden cinayet!" 
Ya kelimeler, sabrlar, bu hakiki 
hayat hikayesinin kuruluşu! •. Fa. 
knt düıünce mekanizmaıımı hadi. 
sclerin knhplanna kaptıran gnze. 
te muhbiri ile sekreterini affede. 
lim! Çünkü hadi~lcri bir nehir 
gibi daima değiten su zerrelerin. 
den ibaret zannetmek hülyasına 
kapılmı§ olan bu aclam, dalına bir 
yenilik hevesindeydi; ve bir ne. 
bir içindeki au zerrelerinin aynı 
moleküllerden ibaret olduğunu 
dü§iinememişti. Nitekim h&ıliae. 
lerin de aynı insan elinden, aynı 
düıüncelerle çıkncağma ihtimal 
vermiyordu. 

Bir çift pabuç 
Şimd~ bir de, "nşk yüzünden 

cinayet\" ba1\ığ1 ilo buı;riin birin.. 
ci say:f ıı.mızda verdiğimiz bir kı•
k nçlık ht\disoainin itlcndiJ;i yeri 
gösteren TCsaıe ba\unız. 

Uk w;asnanln.rclon \li'blorcn \nsan 

hayabnı yıldızlarda okumaya ça • 
lı;nn, &onralan da el ve gözleri. 
mizde bizi kcıfc uğratan tiroloğ. 
larm ne i&abetli bir haklan var. 
mrf •• Yalnız, bu iki çentik pabuç, 
bizim el ve göz gibi fal uzuvlnn. 
mızdan hariç, bazı maddeler ve 
cisimlerin de karakterimizi ayni 
isabetle tayine yarayacağını gös. 
tenniyor mu? Onların ulnlı: bZ.:. 
topmğa hafifçe bınikılışım adeta 
duyar gibi oluyoruz. Belki de 
ağır bir gövde, ayaldarmı onlarm 
içinden çekip çıkanrken, sağ ta. 
rafa doğru yavaıça dönerek, ki. 
litli kapıyı ve betbaht kulübenin 
inik kafeslerine b:ıkıyor. Bu du. 
ruşta bir tereddütten daha ziyade 
bir karar var. Zavnllr terkeodilmi§ 
aııkf .• Pabuçlann bir eskiciye 
değil, bir ruh Iaboratuvanna gö.. 
türülmeli. - K. H. 

Yirmi yıl eevelki Vaktt .................................................. 
O Şubat 1920 

Sapanca gölü etrafında 
Rusyadan gelen mUltecJler o.rnsm. 

d:ık1 acrmayednrlardan bazılıı.n Sa
panca gölU clvo.nnd:ı ııcyrltcaer ic· 
ra.sı. oteller ve ıınnatoryomlar ln§ıuıı 

sureUyte mevkii bir kat daha güzel. 
\eştirmek 1ııteml§lerd!r. Bunn daha 
evvel Türk sermayedarları da teşeb
büs ettlklcrtndcn mesele Nafia Ncza. 
ret1nde tetkik cdllccekUr. 
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Sanayi birliği 
duu toplandı 

Hariçten getirilmesi 
müşkül maddelere 

karşı tedbirler 
alınacak 

Sanayi birliği umumi heyet 
toplantısı dün saat ı 5.30 da Tica. 
ret Odasında yapılmıştır. Toplan. 
tı reisliğine Manisa Mebusu Hüs. 
nü Yaman seçilmiş, bütçe tasdik 
edildikten sonra müzakerelere ge. 
çilmiştir. 

Bu arada birçok fabrikatörler 
söz alarak hariçten getirilmesi 
müşkül olan bazı mad.3eler hak. 
kında tedbirler alınmasını ileri 
sürmüşlerdir. Bilhassa kauçuk, 
makara ve iplik ithalatçıları ara. 
sında da birer ithalat limited şir. 
keti kurulması temenni edilmiş. 
tir. 

Bundan sonra birçok kimsek. 
rin sattıkları malları faturalarda 
eksik fiyatla gösterdikleri mevzu 
bahis olmuş, bunun da önüne ge. 
çilmesi için tedbirler alınması ka. 
rarlaşmıştır. Bu arada umumi bir 
sanayi Jaboratuvan kurulması 
hakkında görüşmeler yapılmış ve 
bütün bu meselelerin halli yeni 
Hare heyetine bırakılarak intiha. 
ba geçilmiştir. 

Yeni idare heyetine doktor Ha. 
1i1 Sezer, Sami Besler, Hilmi Nai. 
li, Fahri Göreli, Hüseyin Ali ve 
Abdullah seçilmişlerdir. ----o,----
Yolcu salonunun 

inşaah bıttı 
Civardaki binalar istim

lak edilecek 
Galata rıhtımı üzerinde iki se. 

neden beri inşa edilmekte olan yol. 
cu salonu binası nihayet tamam. 
lanmıştır. Şimdi dahili mefrüşatı. 
nın yerleştirilmesine ba§lanııuş. 
br. Salona sarfedilcn para yarım 
milyon lirayı geçmiştir. Salonun 
biltün haz.ırlıklan tamamlanarak 
nisan ayında açılması kararla • 
mıştır. O zamana kadar salonun 
karşısına düşen gümrük ambarla. 
rı da yıkılacak ve civardaki bir. 
kaç bina istimlak e:iilerek burada 
büyük bir meydan yapılacaktır. 

Limanlar işletmesi umum mü. 
dürlüğiı burada istimlake başlan. 
ması için belediye ile temaslara 
başlamıştır. Bu meydan çok bü
yük olacak, ortasında havuz ve 
kenarlarında yeşil sahalar yapı. 
lacaktır. 
Meydanın kenarlannda otomo. 

bille.rin duracağı yerler buluna • 
caktır. Bu suretle salondan ıehre 
çıkacak ecnebiler iyi bir manzara 
ile karşılaşmış olacaklardır. 

Karafener mevki
inde bir kaza 

Bir İtalyan balıkçı ge
misi karaya otl1rdu 1 
Şarköyde Karafener deni.len ı 

mevkide bir deniz kazası olmuş. 
limanımızdan balık yükliyerek t. 
talyaya hareket eden bir İtalyan 1 

b31ıkçı gemisi karaya oturmuş.. 
tur. 

Geminin karaya diittilğü yer 
taşlık olduğundan teknede yara. 
lar açılmış, mürettebat etraftan 
imdat istemişlerdir. 

Nihayet Çanakkalede bulunan 
tahlisiyeler yetişerek uzun çalış. 
malar!::lan sonra gemiyi kurtar
maya muvaffak olmuşlardır. ----o----

Belediye Kooperatifi 
umumi heyeti 

toplandı 
Belediye kooperatifi umumi he.. 

yeti yarın senelik içtimaını yapa. 
caktır. Bu toplantda geçen sene. 
ki idare heyeti raporu ile koopc. 
ratifin hesaplarını tetkik eden 
miifcttişlerin raporu ckunacak. 
tır. 

Kooperatifin geçen sene açılan 
terzihanesi ile yazın tesis edilen 
gazoz fabrikası kapanmıştır. Ter. 
zihane açılırken makastar ile mu. 
kavele yapılmış, fakat terzihan-e 
kapatılınca makastar mukavelesi. 
ne dayanarak 100 lira aylığını is. 
temiştir. Bu para verilmeyince 
makastar mahkemeye müracaat 
etmiş ,terzihanenin mevcut ku. 
m:ı$larma haciz koydurmuştur . 

V1t.T'tn\it\ '-«>p\a.n~u\. \c:,....."P~T"att _ 
fin yn. 1.Blahına veyahut da taaH • 
vcaine karnr verilecektir. 

Piyasada i~ki 
buhranı var mı? 
inhisarlar idaresi piyasada Vermut ve Likörün 

bol olduğunu bildiriyor 

Bira 
her 

isti'nlakini karşılamak üzere 
fürlü tedbirler alınmaktadır 

Piyasada bira, vermut, ve likör 
mevcut olmadığı hakkında ( Cum. 
huriyet) te görülen bir yazı üze_ 
rine, inhisarlar umum müdürlüğü 
vaziyeti şu suretle tavrih etmek. 
tedir. 

- Piyasada vermut, ve likör 
mebzulen mevcuttur. Her iste. 
yen bayi, inhisarlar idaresinden 
bu mamulatı dilediği miktarda sa. 
tın alabilir. 

Likör ve vermut etiket ve şL 
şelerinin kafi miktarda me~ut ol. 
mayışının bu vaziyeti ihdas etti. 
ği yolundaki id:iia da asılsızdır, 
çiinkü vermut ve likör etiket ve 
şişelerine alt ihtivaca fazlasiyle 
kafi bir stok vardır. 

inhisarlar idaresi, fiyat ucuzlu. 
ğundan sonra, birkaç misli artan 
bira istihlakini kar§ılamak için 
idari ve teknik tedbirleri almak. 
tadır. 

Bu noktada şu kadarını söyle
mek kafidir ki, son dokuz sene 
zarfında, Bomonti ve Ankara fab. 
rikalannrn aynı zamanda çalıştı
ğı senele11:le bile 3 milyon litreyi 

Piyasa 

hiç bir zaman bulnuyan bira is. 
tihlaki, bu iş devlete intikal et. 
tikten sonra altı ay içinde ve yal. 
mz Ankara fabrikasının imaıatı 
olmak Uzere 2.S milyon litreyi 
bulmuştur. 

Bu rakam, inhisarlar idaresinin 
birdenbire fevkalade vüs'at pey. 
da etmekle beraber istihlciki kar. 
şılamak üzere maddi istitaat ve 
vesaitini nasıl tam randımanla ha. 
rekete getirmiş olduğunu göstc.. 
rir. 

Ankara fabrikası bir taraftan 
da bu miktarı bir misli daha art. 
tırabilecek bir kabiliyete getiril. 
mek için hazırlıklar ikmal edil. 
miş ve bitmesi işi kısa bir zaman 
meselesi olmuştur. 

Bizim kendi mütalcamıza göre 
bira nihayet bir zaruri ihtiyaç 
maddesi adolunamıyacağına göre 
idareyi bu işte bir buhran hava. 
siyle sıkı~tırara.k lüzumundan 
fazla fedakarltk yapmaya aevket. 
mek de doğru de~ldir. 

vaziqeti 

Birçok tüccarlar Almanyaya 
mal göndermek istiyor 

Dün ltaly~ b!irlıaıralı Bnonl 
vapuriyle mühim ithal j t eşyası 
gelmiştir. Bunlar arasında bilhas. 
sa elektrik ampulü, bakır levha, 
elektrik levazımı, makine ve ak. 
samı vardır. 

Diğer taraftan S milyon liralık 
mübadele esasına dayanarak AL 
manlarla yapılmış olan yeni tica.. 
ret anlaşmuı henüz alakadarlara 
tebliğ edilmemiştir. Diln bazı ga
zeteler anlaşmanın gümrilklere 
tebliğ edildiğini yazmışlardır. 
GUmrük müdürü bu haberi t.!!kz:ip 
etmiştir. 

Müsaade İıteyen Tüccarlar Var 
Almanlarla yapılan yeni mu. 

vakkat anlaşma üzerine birçok 
tllccarlar Almanyaya mal gönder. 

mck için hUkfunetten mlliıaadc 
istemişlerdir. Fakat, gör.ı-Jerile. 
cek mallann hemen tamamen gı • 
ga maddeleri olması üzerine hü. 
kumet tarafından buna müsaade 
edilmemiştir. 

Almanyadan bilhassa balık 
konservesi istenmektedir. Fakat 
konserve ihracı memnu olduğun. 
dan bu talepler yerine getirileme. 
mektedir. 

Dün Yapılan ihracat 
Dün ilç vapurla 450 bin liralık 

ihracat yapılmıştır. Bilhassa İtaL 
yaya koyun derisi, gıda maddele. 
ri. konserve, Filistine ve Mısıra 
meyva. Bulgarintana, İtalyaya ve 
Romanvava taze ve tuzlu balık 
gönderiırr;iştir. 

1 aksim stad1Jomu 
martta 1Jıkılı1Jor 

Dağcılık klübünün Sürpagop'a 
kaldırılmasına müsaade edilmedi 

Belediye fen heyeti Taksim 
stadyomu ile etrafıadaki binala. 
rın yıkılmasına ait keşifnameyi 
hazırlamaktadır. Martta yıkılma 
işine başlanacaktır. Spor işleriy. 
le alakadar bazı zevat belediyeye 
müracaat ederek yeni stadyom 
yapılıncaya kadar Tak.sim saha. 
sının yıkılmamasını istemi§lcrdir. 
Stadyom ortadan kalkınca Bey • 
oğlu cihetinde hiç oyun sahası 
kalmamaktadır. Belediye bu mü. 

Gazi Köprüsü nakil va
sıtalarına açılıyor 

racaata henüz bir cevap verme. 
mişse de stadyomun yıkrlmasın. 

dan vazgeçilmiyccektir. 
Taksim bah~esinin köşesinde • 

ki Dağcılık klübü lY.nasr da yıkı. 1 
lacaktır. Bunun yerine bir tenis 
kortu ile soyunma yerleri yapıla. 
caktır. Klüp ii:lare heyeti beledi. 
yeye müracaat etmiş, binanın ol. 
doğu gibi Sürpagoıba naklolun. 
masını istemiŞSc de bu teklif ka. 
bul olunmamıştır. 

Gümrük memurlanna 
yardım cemiyeti 

"1stabul gUmr\ik memurlan yar. 
dım cemiyeti senelik umumi he. 
yet toplantısını yarın öğleden 

sonra gümrük başmüdürlüğü bi.. 
nisurla yapacakur. 

Şeytan kula 
kurşun! 

Yazan: Hikmet 

Dünkü gazeteler.!, 
"Lekeli huınrn' 

nın - Şeytan kuJağın8 
azaldığını bildiriyor: 
batın birintlcn evvel 
dar yeni lekeli b 
kaydedilmemiş. Oh··· 
rahat nefes alacak. t 

Otobüse daha rahl r 
tramvaya - eğer re 
se - daha endişestı 
gardiroplara daha 
sunu ve şapkasını bır8 

''" Fakat tunun ıura . 
yalım: Umumi yerle~ 
gardiroplnnnı clezcı» 
meyi düıünüyor rnuruı 
şapknlarımıznı oınu:t 
başa baznn saatlere~ t 
kuytu yerlerde sıhhı 
lınıycrr mu? 

Hastalık ar.aldıysa t 
kalmadıysa, dezenfek . 
temizlik gibi tedbirlerl 
ve devamlı olması dolB 
mamıştır. Bunların.~ 
memeliyiz. Antisep.tı 
rin kokusu, hoşa gı~ 
niyet verici bir kokLl 
pek çirkin olan ''gaı 
nin, yüzümüze korkıtıl 
Jar verecek olsa bile 
getireceği rahatlık 
makbul bir şey olrna!J 

Lekeli hummaya 5 

müstekreh mahlukun 
rara lüzum görmüyorıı 
siz de bilirsiniz, o rne 
topalı, kırk yastık dol 
danndadır." Ona göre 
lunmalıdır. 

• 
Eskileri ciğere 
benzetiyor 

D linkü ''Son post 
&inde Orhan V 

edebiyatçılar" la "es~ 
şılaştıran bir karikatLl 

''Yeni" Ieri kediye 
Eskilerin eserlerini de 
fizden Yahya Kemale 
ciğer şeklinde göster. 
mahut halk hiktnetı 
''Kedi yetişemiyeceği 
der I" 

Görülüyor ki kari~at 
ve yeni olmasına rag d 
leri" tutuyor. O bal 
eserlerini '1cokmıy 
deye teşbih et&eyclil 

"' . . 
Kahve fiyatlarJ 

Z iraat Bankası 

Brezilyadan ge 
veler, henüz gümrüJ:t 1 matlığı için bazı taeır 
istifade ederek kah u 
yükseltmeğe başvurııt 

Bu tacirler, pelc • 
mensup kimseler gal~ 
yorlar ki milletimiz, 
sarruf ve idareye alt~ . ııı• ]ettir. Sıkıya geldi t 
nohut içeriz atimallıdı 1< 
bu milsbet boykota 

11 bağlı, yığın yığın 1<•
1
, 

rı yanında bakakalır 
• • • 

Temennimiz · 

N afia fen beyet1~ 
mıntakasın~ tı 

yeni inşa faaliyetıne j 
tetkikler yaparken, 1~ n1n şu beytini gü~e • 
olarak kaydedece~~it 
Gönüllerden anfıı cd ,, 

o! u~ 
Harabatın gene bır 

oldU 

Bir bakkala f! 
cezası verl 

• Jllılll 
Belediye reıs e , 

Aksoy dün Topııaa11.ıtt kesen tarana.mı 1 bakkal dükkli.nl8l'JJl 

Gazi k5prUs\lnlln tahta narke. 
lcr~nin tamirine sUratlc devam 
edilmektedir. Bu iş beş ~e ka... 
dar bitecek ve köpril hır hafta. 
ya. kadar bUtUn nakil vnsıtala. 
MM açılacaktır. Demir teker. 
leklf vasıtalardan maada diğer 
bUtlin vasıtaların ge~esine mil 
saade edilecektir. 

Vapur ücretleri tis etmiştir. ~u sıı 
on para f azlasıle ırıı 

Şirketi Hayriye ve Haliç idare. kal hakkında yııdıt bİ 
fstanbul Kumandanı 
Yeni İstanbul kuma.ndanı 

Tilmgenaral İshak Avni Ak dağ 
dlln vilayete gelerek vali mua... 
vinf Hiidai Karatab:ınr, biUJha.. 
.. o. bcledlycyo ı:?ldcrck bcle<iiye 
re!.a muav~ni L<lt.l'i Aksoyu zı • 
yaret etmiştir. 

Jerinin bilet ücretlerini yeniden miş, Yorei isminde 1< 
tesbit edecek tarife komisyonu nnmda 55 kilo noettl 
hazırlıklarını bitirmiştir. Şirketi \ bularak mUsn.deı'C111<1ı Hayriye dün altı aylık hesapları/ Dün kaymak~ ~ .. 
mrntaka liman reisliğine gönder. susta bir tnıni11(~ııl 
miştir. Komisyon ilk toplantısını ekmeği narhtnn dS s 
5nUmüzdeki pazartesi günü ya.. ı bakka.lar hakk~5$• 
paeaktır. kesilmesi bil~ 



ikan 
b ınektupları: 
QUlg · 
f arıstan - Sovyet 
~::~~~et anlaşması 
~,, orun r • azırı Gos ı 

~t giden iyasetınde Mı u-, mlyeccğlnl temin etmi~ll. l!U· 
t~dbir kaı; Buıgar ti~ os- kunıetin noktai ııazarıııı takvl

t•ereıı Son gUnıuk bir aret Ye edenler de az değildi. llat
lc er anra bir licare~U- ta Haşko Macaroff glhl maruf 
~ ıg'tdet et~Şnıası fnızaı"e ~ulgar dlplomatlariyle Bulga. 

d a11gtan1
1• n- rıstanda sol cereyanları kanlı 

l~t Ilı a So,·yet n teııkH Jıarckctleriyle imha et· 
~ /b llu Unasebetıe usya nıekle şöhret bulan eski baş

e ~ lı11ı:1Unasebe~ı l>~k Vekillerden Prnfesör Çaııkof'uu 
tda le~ttı . bir tarih· erın g~zetesi olan"Slo\"o,,lıfle bu fi

t 1rıııatlln Uı:unde \.~ aı·- kırdeydi. fülıayet htikümet dli
' er aıııaııan tlta. os. şUndüğtlnU yapmış \"e SO\·yet· 
tagıtıd:Şıııası, iki 

1~1t ve h'rle Bulgaristan arasında <liıı· 
ı 'dır. hnıaıaıı , C'm- loınntik nıliııasebctler lıaşla-

ıı Ilı oıd a.ı ilk ınıştı. 
Q~UJh~·tu Uzcre n , Gerçi bu rııliııasclıctler dip. 

, kaz ıstanın siy u.s) a, loınasi fonııaJitclcriııiıı ve lıu 
~ lııııı aıııııasınd ası Is- arada ktiltUrcl lıuzı tezahiil'le· 
lılgar llı~1 ıııakıa ~ başlı riıı çerçevcsı haricine ~·ıkaıııa
ldaıı1nd llctıniıı n::~nn- ~ııı~tı. Böyle ?lmakla lı<>rn lı er, 

> 11 >aşatl a Osınanı . an ıktıdar. mc\ kıine geçtiği gün-
ar a. ,.ığJ Zanıa ı ıdn deııbcrı Blıyllk \e J\:alırauıan 

11 rd,.,. e Yllt ıııarda Atamızııı · 
ı:ı ı ·•ı et arca kil · 

~ıtrı nıek se- - Yurtla sulh, cihanda 
b ll:ıarar )"cuş;ıe nıtıııt',·- sulh! 
1 
k &ı " 'Ylen1· rınck su- Dusturuııu kendisine şiar 

ı ıı "~lltlen ııo~ş:ır. Bul- ı <'dinmiş olan baş\"ekil Dohtoı 
~ ıtıı 110Yıın a da dl- Kösci\ anor, bu mlınascbC'tlcı 

tj QflPJeri l llıllsterek 1 her glJU bira;ı: daha gCUll;ıı.;>l 
k11,, ııe htısb· ıu iki mil- ıııı ·ı 

tııı ., bu UlHn ş Ye ııı ıayet A' ruııaııın düı;. 
"il 11 ll ıı ~akın- tligü buguııl•ü kanlı ve ııılif'>
çll '"" ltıı s alknııınrda . kül \azı.retler karşısında lı 0ıı 
~I ~ık lt rekahetı' ııa 

A~ •ıa.ı lfS\·a ' - miıııasebetleri lld memleket 
·•ltı,..,. kah .,1·. sın ın ta-" ·•.,) anısında hir ticaret 'C ı.eyıise-
, "kıırııtrnılııın ak"c>tl in?.i· fer anlaşması iııızalanıngu mu. 
~ ı. llrıı,.n arılcı;lik ff ı ı .. 11 .. • va n ~ o acaı.: kuclıır ileri gö-

Rp. arRı d ·· 111 "kur. tUrıııUştliı·. 
.. t11ıı \l\'ılıığ . 

t it lı·ıı u 01 ın- Hu son .rakınlığııı mt11.: i1> se-
l\ t 

11 ~0fiJtr ~ıtrlstaııdn b1.:plerlııi s.ıcl('(·t' eski Bulgar 
r ;tırırırş/ kUtteslııi Jl<'SillC'riuiıı .. Kıırtarnn Hus 
1" 1';1"ıı h~r.k ıııılleti., n(' olan hağlılığiyle 

1ıı~ 'lJı;-ıı • ıı.ıa tarih )eni nC'slller nraımıda me\cut 
~· la~ı llıı1~1111811h Hırs- sol <.ereyanlanıı Mo~konıya o
ı re'" di.._ıts"h"tleriıı, lıuı scnıııatisl llcaatile J3ul,,aı· 

ı ~ ik. r(!rj 1 fil 5 l c 
~ r ı der ' e umumi efkarında husule selen 

1 t 11 1tııuştu a iııkltaa mUsııit tC'ı;lrlcrde arnmamalı-
ıahu r. 1 B ~ ti, tlq.111 cır. uııuıı ınUhiııı lıiı· sebelıi 

11 ~ a ardır· ı:ok ~a- de Bulgar ilıracatıııın yUzde G4 
bı.ı~ı111 ' \'e Rlynsi ne pazar olun Alınaııyanııı bu

t ~o~ ll. Olıluğ'u Sİ· gün dUı-;miış bulunduğu nıtiş· 
~ n,, il • 111 hlıı1 roller kıl! ve feci 'azi.retıl r. 
o Ilı 1 oııa .... 

/'t! ı, anorıı ... aııdanın Diğer tarafta n lı11ııda So\·-
~tıı lııır~~İlll la len Cl'phe- yC'l Husyanın da harici siyase , 
'I 1 l<ııı·t~ Yiıl<selttiği tinde' ukua gelen talıa\"vUlliıı 
ctk ~ ıı~~ll~ta: taıı Husya.. bUyUk bir hlssr-sl ıııe,·cuttur. 
& 1•t ıı llaıı. ıııeuı Blltlın bu sebepler llıılgar. ,.... 

... ~'4~\' ~~t~letı haline so,·yet ticaret \C scyrisefcr an
i( ltııı f>etro ı){ Husyası, lnşı.ıasını doğurmuştur .. 
t~ 1111 tıttl 1~/a~·ııı ve Ka Anla maya gelince: Btitllıı 
lıtf! ekblJ)•J"li\ akın ~ark Bulgar matlıuatınııı alkrşladı-

L-""'----:ıııu4 lir. kle tahak- ğı bu anlaşma, üç sene müd 
llıı.t bır· detle muteber kalacak ,.e SoY-
k Aı1{1daıı 1~\cl~ Bulgar yeti er BI rliğl Rul~nrlsta ııda n 

(ıı_t ıı~l ~ 11 l'ırııonı tUtlln, gtilyağı, pirin, diri \'e-
lk A -lec:ıi · k 

bııı lec:ıı sı lirsU- yu kesilmiş domuz, lıuynııı de-
~ltr 1 .llııaıı Itstc ınllşahit riı:ıl ve muhtelif zll'lli tohıımlar 
~ 'l'~ us general- alarcık buna mııkalıil Hıılı:-aris-

ı .. ,_ tkı~td tana başlıca ı>clrol, ketPn men-
, aı.at <'n ı tl Slzu s z kur- sucatı, demir \(' c;elik, kAğıt 
tlhı 1~ıı lıu <:ıı klın kur- hamuru (sellliHiz). paıırnk ve 

t,ııı \ nadis! 1 ~·11ııştır.. kaya tuzu \'f'f'l't'C'l\tir. 8evkl yat 
'e f'l)·a ı~ nın ıııuclp dPniz yoliyl~ ,-e Sovyet vapur

tıııt~bll hu YUzuııu tnh- ı,ırı taraCıııclnıı yapılac•al\tır. 
~I? bu y!Usta bir hu . llıı mtibaclt>ll', her iki memle-

ıtıı Jir. ı zıııııı gaye- ket arasıııda tesbit edilecek 
tlı ıu · ı 

ı k r, l"ok il <lla hlr kontenjan listelerine göre ya-
lıı llı·uıa sa Husofll- ıırlacalt ve listeler, llizıııııu ha-
~. llroh:1

11 Gerınaııo· lind<', ı;enişlelilecel\tir. So,·~·et-
"ra "' gand "' ~~ tıraea tısı mı- !erce tertip edilen kontenjan 

Ola. 11 le ''c> c:e\'a- mikyası. filhakllrn pek mah-
~tll!rıcr larıııur. dut ise de saH\lıiyettar Bulgar 
ltau'ııcu' ;ı 1915 tc mahafili bunun hlr lınşlaııgıç 

~ .. ~ cttiğ· 1.nıan cep· olduğunu ve tedrici bir surette 
ııı,11 ~.Utta 1 .. ~111 bildircli- inkişaf cyliyc<"eğiııl sijylcmck-
~ bt 1 huk '. n,, Rusya- tedir. 
1tı t ~Ok Uııııüırı nus İkinci bir Bulgar heyeti <k 
ite bı.ı k:\ıı dlikerek on milyon kilogramlık pamıı-
4~~rtrıı~ğf 1llıeınfeketf", ğun Bulgar tezgı\lılarında lp
~t~el!lti~i b:ır zuı say. llk haline geti rilmesi mesele-

- h Sözı r hC'Yanrıa- sini görüşmek Uzer<' .MoskoYa-
Q ç erı kullan- ya gitmiştir. Bu keyfiyet. Bul-

tıı lltJı{; garistanda pamuk ipliği nrn n-
~t~ ::ları~ bi babasına sucah lmalMhanelerinl zlyade
llr, <lece k rleşen bu slyl<' sevindirmiştir. 

el.le •lıcını ~ek- Bulgar hllkümeti 80\'yet 
"" • • r ·· n · ı ı d .ı:. .. ~ • usya ı e mzala ı,,ı anlaşma-

- ,el'\>eı 11 dan başka İspanya h llkfimet l 
',~l'I:• lltıı. Ulgarlstanıa 

lıı<lıt teııı:~nda ki ırı li
b1ı 1 ta nı~selesı 
~ı ffJcird illan Bu isa-

l it ra., hen Urkenler 
~'ltt~ıııı, arı:ı sonrası 

\tı> 'n\ll l>Olitık Parti 
)~ ~a !tıaıhrJstana Pek 

~' L1'ıı11 Olan o d ' ~ tez ere-
...-..... "-~ ~· eto"Yetıahurıer ar

"\1111 rııel'lln erıe muııa
~'I lif ın · Bulgarfs· 
~it\ dıl'ıtı:rı U eyyldelerıe 
~~ll taa.;~ ''e fakat 
>~ oıl'l:ıa Yet göster
~lııel\ lt.tnış. soı ce 
~ lr iJ ÖtUklemek 
"'I~ ~ler erı sUrUldU 
•~'~dıııllrllleyh te neş. 
i"'lt et, ~~ Diğer ta

3 - VAKiT 

Otobüscüler yüzde oiıların bir 
müddet alınmamasını ıstivor 

Hem taksımetre, hem do.muşa müşten taşımak yasak 

9 ŞUBAT lt40 

Hocanın Sütuna: 

Küçüklere muzır 
neşnyat 

)( ii ... t l'lı<·<·ıı ilkle mn:ımun bir 
kitnhııı, tnliııı , -c terbiye heye
thıt• ~c' kc•<lilıııcsi ~azctclerdo 
kii<;iikl<•re znmrlı ııc-:oı·iyat bah
...iııi tıız(•Jmli; J'akat, dikkat cdi
yonız: ltıı llt'';'l'il·ııt tnm 13 ;rıl· 
hk hir karııııııııı me,·c·111liyctln
clcrı lıahcı·siı; giiriiniiyor. 

( 
Otobüsçüler dün muhtelif isti-

Alma nl ar Fi.olandı dalarla belediyeye müracaat ede. 
• rek belediyenin otobüslerin gayri 

d H 1 safi varidatları üzerinden aldığı ya a US ara yüzde onların bir müddet için oL 
sun alınmamasını istemişlerdir. 

Yararın n11 eaıyor 'ı .. Otc-bü.sçüler B;yoğl_una gitmek 
• ıçın yemden tayın edılen Kara. 

Fransızca Lö 'l'an gazetesi- köy - Dolmahahçe - Gümüşsuyu 
ııin askeri ıııuharrirlııc göre yolu yüzünden her seferde iki ki. 
son giiıılercle Kızılordunuu lomctre fazla yol katettiklerini, 
Finlancllya ceııheleriıı<le yap· buna zamimeten benzin fiyatları. 
tıkları taarruzlnrm hazırlanış nın da son günler:le pahalılaştı. 
ve tatbik şekli Alnınn müte- ğını . bu yiizden çok zarar ettik. 
haı:;sıslarıııın işe karıştıl~larını lerin isöyliyerck yeni taleplerini 
gösterct·e k dcreccclo l ıı tlıırnı ileri siirmckteclirler. 
peyda etrni~tir. Hu itibar ile Diğer taı·aftan Maçka _ Beya. 
şimdiye kadRr yapılan taanuz- zıt hattında i§leyen otobüs sahip. 
!arın ııeticeı;i mııvaffakiyet. tc- leri de diin belediyeye müracaat 
min C'tmemiş olmakla hernlıcr etmişler. her gün zarar ettikleri. 
askeri hareklHm cereyanı dik· ni, bu zarardan korunabilmeleri 
lrnt \ "e alc1kayr uynııdıracnk lıir için Beyazıttan sonra Topkapıya 
vaziyete ı::etlrıııiştir. krı lar işlemelerine müsaade edil. 

mesini istemislerrlir. 
Eminönünd~n Taksime dolmu. 

şa giden otomobilcilerin müraca. 
atı da henüz bir neticeye bağlan. 
mamıştır. Bunlar sabahleyin bir 
saat ve akşam üstleri bir buçuk 
saat dolmuş yapmalarına, diğer 
saatlerde de taksimetre üzerinden 
çalışmalarına müsaade olunması. 
nı istemişlerdi. Belediye-de salahi. 
yettar bir zat dün bu hususta de
miştir ki: 

•·- Dolmuşa müşteri taşınma. 
sı henüz bir tecrj.ibe devresin-de. 
dir. Bu tecrübe sonunda esaslı bir 
karar verilecektir. Dolmuş yap
ma meselesi hakkında emniyet 
seyrüsefer müdürlüğünün müta. 
leasını sorduk. Dolmusa müsaa. 
de edersek o zaman belediye za
bıtası talimatnamesine bunlar i. 
çin yen1 hükümler konacak ve 
dolmusa çalışmak isteyen otomo. 
billerde taksimetre bulunmıya. 
caktır. Yoksa hem taksimetre ile 
ve hem de dolmuş yaparak müş. 
teri taşımaya müsaade edilemez." 

( Kiiçiikleri mıı1.ır ne~rlyat
tnn koruma), 1117 numaralı 

knnıııııın adulıı· \e c·cza knmı
ııııııdn iiç nuıddc .... in<le• yazılı 
ıııiist<•lıeen ' c lıayasızc·n ncşrl
l"Rtın dı':'ııula kalan kitaplar 
ve resimler içindir. Ilu kanun 
hıısııl!>İ hir lwl·ctirı ( kiic;üklero 
ınııı;irdir) diye \ crcc<'ği karar
lar i.İz<'ri ne hunların neı:-rinl 

kn.rıt altırın alır, tahdit eder. 

Irak hlar An1er ika
dan tayyare 
aı11uriar 

BPyrultaıı • J,(j Tarı gazl'f <'si· 
nl' hiıdiı·iliyoı·: 

~uhatııı beşiıııle Irak hava 
ordusuna mensup ınlllwııdis. 

lc>r ile pilotlardan miiı·ekl\ep 
bir askeri heyet Beyrııttaıı ge
çerek Aınerikara ~it ııılştir. Bu 
heyl't ı\znsıııdan biri ıııotlern 
tasrarrc·ilik hususıııı<laki lıll

gilerini tekemmül ettirmek 1-
ı;in bir sene kadar AmC'rikııda 
kalnraklarıııı !'Ö) !emiştir. 

Tırhan vapuru kazasında 

Suları iskandil aleti 
kullanılmadı mı? 

~\rtık hıınlnr: 1) ı\çık sergi
lcrde, ~ahit 'e~·n scn·nr mii
,·ezzil<>ı· tıırnfııı~l.an ~~tılamıız; 
~) Uiikkfuılardn, c·aııwkıinlar
<ln tcı;-hir edilemez; a) Ulr yer
den hlr yere tc~hir mak .. adlle 
açık hir surette ııaklcdllemez 
,.c mii' ezzllcr tarafrndan bun
lar için sipaıi-;; kabul oluna
maz; 4) Gazeteler , .e mecmua· 
!arla, <111,·ar \e el iliinlaıil·le 

,.<'rn hn':'ka .sııı•ctlerlc ilan edl-
1 cmez; i>) Jiitnpçılar tarafın

clnn kiiı;iiklcro ~(bterilemcz; 

para muknhilindc Ye ııarasız 
onlııra , ·erHcmcz \ 'C hiç bir su
retle mc•kteplcre sokulamaz. 

Hu yoldaki tahdit salilhiyeti 
mc<·munlıtrn da. !;-&mildir: Btr 
mcc·mıuuıııı bu mahiyette olclu
~ıınu güren heyet bir ihtar 
merhalC' ... indeıı sonra onu da 
kara listeye koyabilir. 

Bundan lııı~ka heyet Irak 
hiikfımcti h<'snlıına rnllhiın 
miktarda tayyaro saiııı ala
ca 1\tır. 

ilk O~<UI 
öğratmenlari 

ilave saatleri için 
ücret istiyor 

Maarif Vekaletinin kararile 
lise ve orta okul direktörleri, 
ilk okul baş öğretmenleri ayda 
bir defa maarif müdürünün baş. 
kanlığı altında toplantı yapa _ 
caklardır. tik okul baı:jöğrelmcn. 
lerinin evvelki gün l\Iaarif mü. 
dürünün reisliğinde ilk içtimaı. 
nı yaparak aylık toplantı ruz _ 
namesini konuştuklarını yaz _ 
mıştık. 

tık okul başöğrctmenlerinin 
toplantısı pek hararetli olmuş. 
öğretmenler Vakalctten bazı di. 
!eklerde bulunmuşlar ve mccbu. 
ri ders saatlerinden maada il!\. 
ve edilen etüd saatleri ic;in ile. 
ret verilmesini istemişlerdir. 

Bir aile kömürden 
zehirlendi 

Ycşilköydc Ademin bahcıvanı 
Ahmet evvelki gece man-gala kok 
köm"irü kovarak odasına almış. 
çoluk çocuğu ile ııvkuya dalmış. 
tır. Bnrıların sahahlevin iyice van 
ma\ an kömiirrlen zchir!enciikleri 
anlaşılmıs. Ahmet. karısı Naciye. 
kızları Süreyya. Mualla, SUhey. 
ta hastahaneye kaldırılmrşlardır. 

ile ele yeni bir tlcıtl'et ınukavc
lesl imzalamış bulurınıakt<ıdır. 
Böylelikle Avrupa harbi dola
yısiylc sarsılan Bul~nr rtış ti
careti, tedrici surette iyiliğe 
doğru gitmektedir ve bunu, 
buglinkii KöseiYıınof hlikfııne. 
tinin sulhsevPrliğlne medyun
dur. Ml'STAl•'ı\ tiEHIP 

Tırhan vapurunun karaya otur.

1 
ması hakkm:fa yapılan tahkikat 
dolayısiyle alakadarlar yeni ve 
mühim bir noktayı meydana çı. 
karmışlardır. Bu, kaza sıraların. 
da gemideki elektrikle çalışan o. 
tomatik iskandil aletinin kullanıl. 
mamakta oluşudur. Malum oldu. 
ğu iizere, Almanyada inşa edilen 
bütün gemilerimizde son icat o
lan bu aletler vardır. 

Elektrikle işleyen bu otomatik 
aletler gemi seyir halinde iken 
her an bulunduğu mevkiin derin. 
!iğini bir kadran üzerinde rakam. 
la göstermektedir. Böylelikle ge. 
mi sığılığa doğru giderse bunu 
derhal mütemadiyen düşen rakam 

Maarıf Vekıli 
Bu akşam Ankaraya 
dönmek ihtimali var 

Şehrimi1.de bulunan Maarif 
Vekili Bav Hasan Ali Yücel tet
kiklerine devam etmektedir. Ve. 
kil: diin sabah Üniversiteye ge. 
!erek kimva enstitüsünü gez . 
miş, talebelerle görüşmüş, kim. 
ya nrofesörlerinin enötitü hak. 
kınctaki dileklerini dinlemiştir. 

larla anlamak kabil olmaktadır. 
Bilhassa sisli ve tipili havalarda 
çok faydalı olan bu aletlerden 
Tırhanda da vardır. Fakat aldı. 
ğımız mallımata göre, kaptanlara 
bu aletlerin her zaman kullanıl. 
maması bildirilmiştir. Bu emrin 
verilmesine sebep aletlerin ~ok 

kullanma ile çabuk bozulacakları 
korkusudur. Fakat işte bu garip 
emir belki bir aletin çabuk bozul. 
masının önüne geçmiş, fakat !di
ğer taraftan koca bir geminin kay 
bolması tehlikesini doğurmuştur. 
Alakadarların ve bilhassa müna. 
kale vekaletinin bu hususta tah. 
kikat yapması beklenmektedir. 

Et nakli 

lstanbulun et nakliyesi bele. 
diye tarafından müzayedeye çı. 
karılmıştı . .Müzayedeye kasap • 
lar Şirekti ile bir zat müracaat 
etmişti. Bu zat lüzumlu olan ve. 
saiti bir hafta zarfında temin e. 
deceğini söylediğinden ihale bir 
hafta uzatılmıştır. Belediye İs. 
tanbulun et n.akliye işini dört 
ay müddetle mü1.ayedcye koy _ 
maktadır. Hazirandan itibaren 
nakliyeyi belediye kendi \'esaiti 
ile yapacaktır. 

~·<'tkik hcyeU 8 kiı:lliktir: 
:\lıuırit tallın ,.e terblycsln

<lcıı2, ınunllinılerdcn 2, dahlli
yc n~kitletiııden 1, adliyeden 1, 
hasın blı·liğindl'n ı, çocuk esir
geme kuruınıındnn 1 zat. 

ne ·mi makaınlnrııı her biri, 
Ç<K·uk csirgemc kurumu, Kı
zılay, nasın Jllrli~i de büyh' 
giinliiğii bir eserin tetkikini fı,· 
tiyehllir. 

Bu J1;ihi eserlerden her hnr• 
gl hiıinln t<>tklk edilnwktc ol 
tlıı~ıınıı n~ tahılit. t•dilccej;iıı• 

ılair gazetelerde dahi neı:ı·iJ ut 
ta hııhın:unnz. 

J<'akat llAYe edcJJm ld, '-tJk 
rf, lı;tJmai, ilmi ,.e bedii kıJ me 
ti haiz olan eserler bu kanunıııı 
':'iimuliindcn hnric;tir .. , 

Hu heyet ıs yıldır hclki hiç 
topl:uımıtını':'t ır. nunu kımunuıı 
tnthik kahiliycti olmadığına 
utfrtmckten zi~·ade bu yolda
ki nc':'ıiyattan memleketin, tok 
şükiir, masun olduı:;-una ,-er
mek daha <loğru olmaz mı? 

Hiirı hir mııharrir, bu kabil 
<>serleri hiiyiiklcr alıp da kii
\'İiklere , ·eremez mi? <liyor. 

(Lutfen sa1ıi/e11i çeviriniz) 
Öğleden sonra da SarıyC'r par. 

ti kaza idare heyetinin daveti 
Ü7.crine Sarıyere gitmiştir. Sa. 
rıyer halkı partiye müracaatla 
uzun zamandanberi Sarıyer ka 
zasmda bir orta okulun açıl _ 
masmı istemektedirler. 

Görüp düşündükçe 

İstanbul mebusları halkın 
rlertlerilc meşgul oldukarı za _ 
man da yine aynı derde te. 
ınns edilmiş, ve mebusların var. 
ılımları istenmişti. Vaziyet Şeh. 
rimizıie bulunan Maarif Vekili. 
ne bildirilmiştir. i\laarif vekili, 
maaı if müdürü Tevfik Kutla 
birlikte Sarı yere giderek parti. 
nin ?:.ta _okul olmak üzere gös. 
terdıgı bınayı gezmiştir. 

Öğ'rcndiğimize göre bina uy _ 
~un görülmUştür. Önümüzdeki 
ders yılı başında burası orta o. 
kul haline getirilecektir. Bu hu. 
susta alakadarlara emir veril _ 
miştir. Vekilin bu akşam Anka. 
raya dönmesi ihtimali mevcut _ 
tur. 

Hafıza hakkında 
"Ezop", dili muhakeme Nlcrkcn, ona IH'm CJl güzel, lıe.nı 

en fena ,-a. ... ıflaı·ı ,·cı·iı·. (ie~cn nsll'lar, onun hükümlerini per
\'inlt•ııwkh'n hn':'ka hir :;-ey yapmıyoı-. 

lnı-ıuı \aı-ltğı h;iml<• hafıza da dile hcn7.cw. Hiliıiz, ki insan 
meclt-ııiy<•tiniıı hiit iin tarihi onıııı raJ'larııııı istir edilmiştir. 
\ine hilirlz, ki lııirılı'.a oluıasnJılı, insnn <'ınekleri hirhirinc ekle· 
neıııiyt•l·<'k. hcrkeı.;, hcı· ~eyi ycııitlen yapmağn c;alı';'acnğı ic;iıı, 
hlı,: hir ı;;<'Y m<',rdana gclmiyı•cl'kti. 

Xe ilim, il<' f<>rı, ne sanat var olıırn.rnl·nk, hakikatler, gec;
miı:-t<>n gclf'<'<'ite doğru zlndı·lcnip uzanmıyacnktı. Yarına ha· 
zıı·laıımıık, cliinii tanımakla hnşladıAınn güre, hafızasız Insan
lı~ın "intibah,. tan da nasibi olmıyac·ak, gaflet uykusundan 
silkinip ııyanınnsnıa 'akit kalınıyat·akt r. Uiiyle bir dhanın 
manzarıı ... ını, ta-:o , .<' ınnğaı·a .,;ağından yukarıya çıkarına.ğ'a bel
ki Jnıkl\n yoktur. Ji'ikir tarihinin mimıu'ı o, zeka tohumunuıı 
sak!oirsı o, t<'ı·riibenin lilboratu,·arı odur. 

}'akat bütiin hunlarla hcrııbcr, bcı;;~rlyctin bcdbahtlıl::;ını 
ela hAtıza hnzıı·lnr. l"iirektt• kin ah'şhıi sün<liirıniyen o, gönül
de hiyırnat dikenlerini l'inlııyarak yarall\rını tuzelc)·tn o, dost 
,·efa..;ızlıklarıın, arkadaı: adilikleriııi, ııankiirlcıin sözlerhıl, 
beynin lc;ine <;akan odur. Kemlinizi en mesut ı-andığınız bir za. 
nıanclR, en kfü;iik bir \'<'silr. ile hafızada hir kapıık ·~·ılır, ol'a 
dan att·~ ıııuulılı hir bıçak M)'J•ılarak kalbinize ı-aplanır. l "ii
ziiniiziin sararıhjl,1111, dııdaklarmızm titreıllji.lnJ, şnkaklnrımzııı 
tokıııaklıuulığmı dııyaı·srnız. tı,:lıılz sof;ıır. Uil' takdirin, hir tte,·
girıin, bir ha)'ranlıj::"ın kef('nlf'ndlğlııl, yiir<'Alnlzdc hir ı·enazc 
ta.~ıdı~ınızı hisseder, iirıwrirsiniz. ~lc"'cli\: Size hajı;hh~ından 
bahseden dostun, '1;Cçmiı:te ha!;ikıı bir siın~ı daha \·ardır. Ha· 
fıza, onu t<'ller, pullar; gözlerinizin föıiinc kor. Gül'iir, kırılır 
.sınız. <Wnliiniizdcn inanmanın tadı m:ar 'c içiniz boş hfr mc
znr halini alır. 

Toprak olmuş •lcdeleı·imizin, sc,·ı:ili iiliilcıin hatırasını 
ya~tarak hlzi hiç dinmiycn kalp ağrılnrı içinde bırakan da 
hl\rızadır. 

~ ''titıt ~Yeller 'Bir
\~ lta~:ın it ışleri

ıı. tn rnıyacağını 
erdan veril-

t::~ar~ iki kon/erans t•r.rdik fen_ sonra ŞP.hrimize qc1en ta»ırı nu., rilim t•c miı.~feşrik profesör 
Zeri lılasıgnon dun tUJQt ~1 !e (~1111ıcorilcde konfe:an~ salmıım d•ı "fjclçukil;.ri!ı Ba_ticlada giri.ş. 

" mevzuu etrafında muhım bir konferans vermı.~, Kon/eraıı.~ ta lnr çok ıınıvcrsıte profesör. 
lcrlle kalabalık bir talebe grupu bulu nmu§tur. 

Arada sırada gazetelenle ''Hafızasını knyh<>d<'n adam,. 
ha.~lıklı yazıJaı·a rastlanır. Hen, onları yiircğim çarparak oku
rıını. HAfızasız adam, yalnız 7.aınnnııı ıulanırclır. Öını-ii daimi 
bir ycnlllk içind.c g~er. Kc<lcri, ıı.tırabı, utaıH"ı, k1 ·kan.,;lığı 
yoktur. 

nır giin, yiiksek hlı• dahi çıkar clıt, ırcçnıl':'in izini silecek 
hir amt•llyatla hAfızadan g<>çmi':'I, bir k4ir ıın;:n· ak glM sökiip 
atarNa, hence insanlığa en biiyiik lyili,iCl ynpıuı':' olı«'akt.ır. 

HAKKI SÜHA Gh'ZGIX 
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Ay tepeciği ve ifade 
ettiği mana 

Fakat bunlar umumiyetle me
sut izdivaç yapamamış veya . 
hut etraflarını İ}'i kimselerle çe. 
\'irınemişkrdir. Eğer bunlar i. 
cinde bulundukları hayatı değiş. 
tirmc-zlerse hiç bir ilaç bunlara 
sifa temin edemez. 

Ay tepeciği kafa (;Zgisinin ni. 
h y t bulduğu kısmı teşkil e.. 
d r. Muhayyileye ait bütün mc.. 
lekeler bu tepecik üzerindeki i. 
arı.:tlerle anla ılır. 
Bu tcpccık yüksek ve iyi in.. 

kişaf etmı§ olduğu zamanlar ve 
bılhassa 21 haziran ile 20 niha
vct 27 temmuz tarihleri arasın. 
da dünyaya gelmiş olan kimse. 
IE:'r içın müsbcttir. 

Bu gibi kimseler sözlerini 
~ü lcyen. rcnkleşliren bir mu -
Jıayyileye maliktirler. Fevka • 
liide romantik ve idealist olduk
ları için elin a.ksi cihetinde bu
lunan Zühre tepeciğinin ifade et. 
tıği ihtirn lı ve şehvani arzula. 
rı kuvvetli değildir. 

Bu gibi kimseler umumiyetle 
yaratıcı bir muhayyileye sahip 
oldukları için her hangi sahada. 
olursa olsun meydana koyduk. 
lan yeniliklerle nazarı dikkati 
celbedcrlcr. 

Hatta bu i .. aret altında dün. 
yaya. gelmis olan iş adamları bi. 
Jc hususiyctlerile temayüz eder 
'c bilhassa en pratik i~lerde bile 
icat ettikleri yeniliklerle rozan 
dikkati celbederkr. 

Fakat buna. rağmen şansları.. 
m, sermayelerini. işlerini ve bu. 
lundukları jşlerdeki bütiln \'UT. 
!ıklarım hava oyunlarına, kiı • 
marn yatırabilirler. Muhayyile. 
!eri fcvkıı.lade kuvvetli olan bu 
.ı;ibi kimseler iş sahasında da 
büyük muvaffakıyetlere ve pa _ 
raya kavuşurlar. Bütün banker
l<:>r, maliyeciler, iş cemiyetleri 
başında olan kimseler, hepsi de 
bu işaret altında doğmuşlardır 
ve bunların Ay tepecikleri fev. 
kalfide inkişaf etmiştir. 

O kadar ki, "rüyada görülen 
hakikat oldu,, sözü sanki bu i~ 
ret altında dünyaya gelmiş 
kimseler için söylenmiştir .. Ha. 
kikat olan bir şey varsa mu. 
hayyilcsi geniş olan kimselerin 
hayatın her sahasında muvaf _ 
fak olduklarıdır. Bu gibi kimse. 
!erde muhayyile bir nevi ilham. 
dır. 

Bu işaret altında doğmuş kim 
seler pek ender olarak tecrübe
den doğmuş kaidelere ve şart.. 
!ara bağlanırlar. Bunlar yeni o. 
lan her şeye hayrandırlar, bu. 
nwı neticesi olarak ta çok se. 
yahat etmeği ve değişikliği se
verler .. Bu münasebetle muhay. 
yilcsi kuvvetli olan kimseler pek 
çok gezerler. 

Değişiklikler hayatlanna ol _ 
duğu gibi mevkilerine de tesir 
eder. Bunlar pek ender olarak 
akıbetlerinin vurduğu darbeye 
boyun eğerler .. Bu tipte olanlar 
arasında bir çok mucitler, sa.ruıt. 
karlar, musikişinaslar, bestekar_ 
Jar ~ıkar ve bunların hepsinin 
do gizli, esrarJı olan her mev. 
zua, her ilme karşı büyilk bir 
ihtirasları vardır 

Ay işareti alhnda doğan in. 
sanlar kamerin bir çok vasıfla 
rmr almışlardır. Bunlarda fev 
kalade çekici bir kuvvet vardır. 
Şaynnı dikkat olan hususi Av 
gökyüzünde bulunduğu zamaİı 
bu işaret altında doğmuş kim. 
selerin hususiyetlerinin bir kat 
daha artmasıdır. Ay bunlara o 
katL'lr tesir eder ki sıhhatleri 
bozuk ise iyileşirler; çalışmağa 
kuvvetleri yoksa gökten enerji 
alttlar. 
Aynı küremiz üzerinde mühim 

roller oynadığı her gün biraz da. 
ha ge~leycn bir hakikat olu • 
yor. Ayın bir çok nebatıarni bil.. 
yijnıesinde-· müessir olduğu is. 
bat edilmiştir. 

(Daha var) 

Verir; bunu da cc7.aJundır. 
ınak için bir maddo lmlonmak, 
yoksn. yapılmak (a giiç değil
dir. 

Anın. bu t.c<lbire menfi bir 
tedbir denecek, küçüklere do
yunıp, bunlardan nıfü:;ta(rni kı
lan başka.en. neşriyatın Iüzn· 
ınundan hah ec'Ulecck. O da 
ıloğrn.,. J<'ııli:ııt o neşrl.ratın 
ı. apılması buna benzer bir kn
- alhayet tatbikino lhti
r-r ltrralamyabflfr. (Maşallah. 
btt«(lne kadar oldu§;n ~f>i. .) 
Yoba baanun 'rildnciinii hl
kA'ra hak vermez ~' ~ .. 

Romanya, Bulgaristan, Yv~oslavya, 
hakkında umumi 

Yunanistan 
malümat 

ve 
Macaristan 

Balkan ''c Tuna devletleri de. 
diğimiz zaman, hatırımıza, Tür. 
kire. Yunanistan, Bulgaristan, 
Romanya, Yugoslavya \'e ~faca
ristna olmak üzere altı devlet 
gelir . 

Bunlardan dört tanesi Balkan 
Antantmı teşkil etmektedir. Ma. 
caristnn ıle Bulgaristan birlık 
haricinde olmalarına rağmen 
Belgrattaki sefirleri vasrtasilc · 
Balkan Antantı içtimaını pek 
yakindnn takip etmişlcrdır. 

Balkan ve Tuna devletleri hak 
kında aşağıdaki kısa malümatı 
,·ermeyi faydalı buluyoruz: 

H0:\1ANYA: Mesahnsı 294,:;24 
kilometre murabbaı. nüfusu 
19,852.000 dir. Burada yaşıyan 
ekalli'ı etler: ~50.000 T~us. 300 
bin Ukraynalı. 75 bin Alman ve 
bir milyon yüz altmış bin i\la. 
car! 

Memle&ettcki siyasi rejim 
Monarşidır.. De\·let reisi kral 
ikinci Karolclür Ba~vekiıleti i\1. 
Tataresko, hariciye vekfıletini 
l\lösyö Gafenko deruhte etmiş. 
tir. 

Tabii zcngmlikleri: Buğday, 
mısır. kert.' te ve bilh::ı.rn;a peL 
roldur. (S n de 6 m:Iyon ton). 
Ask<-ri kuvvetler:n"' gelince: 
Daimi ordusu iki yüz bin kişi ol. 
masınn rağmen icap edince iki 
milyon kişi sefer bcr olunabL 
lir. Halen silah altmdaki kuv . 
vetıerinin mecmuu bir milyon.. 
dur. 

Denizlerde dört torpido muh. 
ribine. 3 torpido, bir denizaltı 
gemisine malıktir. Tayyareleri. 
nin miktarı, sekiz yüz otuz do. 
kuzdur. 

Siyasi vaziyeti: Bir Alman 
ta1TUZuna karşı Fransa ve ln. 
gilterenin garantisini almıştır. 

YUNANİSTAN: :\lcsaha.sı. monarşidir. Devlet reisi Kral Ü-
129,879 kilometre murabbaı. n.ii- çüncü Boris'tir. 
fusu yedi milyon yüz yedi bin. Ba,<ıvekıi.let ve hariciye vek&.. 

Memleketteki siyasi rejim mo_ letinı ~lösyö Köscivanof aynı 
narşidir. Devlet reisi İkinci Jorj r.amanda deruhte etmiştir. 
dur. General Metaksas Başvekil Tabii ?.enginlikleri, buğday, 
ve hnricıye vekili vazifelerini i. arpa ve tütündür. 
fa etmektedir. Tabii zenginlik _ Askeri kuvveti: Nöyi muahe. 
lcri. tütün ve zeytin yağıdır. desi mucibince Bul~ar ordusu 

Askeri kun•<!tlcri: Yetmiş bin otuz bin kişiyi tecavfir edemez .. 
kişilik bir daimi ordu. bir zırhlı, Fakat Bul~aristan 1938 senesin. 
rki kru\'azör. on iki torpido muh den sonra ı.iUihlanmağa başla • 
ribi. dokuz küçük torpido. dört mış olduğu için bugünkü ordu. 
mayn ı::cmisi ve nltı denizaltı _ sunun yüz bin kişiyi btilmuş ol. 
dan miirekkcntir. duğu tahmin olunabilir. 

S_ivasi vaziyeti: Yunanistan ~JAC.ARTSTAI'\: Mesahası 
1~ı::ıl~eı:e tnrafmdan garanti c. J17,146 kilometre murabbaı, nü. 
dılmıştır. fu~u 10.722,369! 

YUGOSLA \'YA: ~lt>sahası l\ lacaristandn yaşı yan ekallL 
247,512 kılometrc murabbaı. nü. vetler: 629.38~ Alman. 270,627 
fusu 1;,.6~0.000 kisi?ir. Yugos- Slornk. ~52,10:~ Rütenyalıdır. 
lnvyadn oturan ekalln1etler: 499 :\Temlekette siyasi rejim monar. 
b'n 326 Alman. 468.155 ?\lacar. !lidir. Devlet re!si. naip Horty'. 
G3. 53 Romen ~·e 9.~96 1taiy~ ! dir. Bacşvekfılct ,·azifcsini Kont 
Mem~e~ettekı sıya~. reym Teleki. haricfre vekilliğini Kont 

Monar ıdır. Devlet reısı Kral Ça ki ifa etmektedirler. 
na!bi Prens Pol'dür. ı.::ı al İkinci Askeri kuvvetll"ri: Trivanon 
Pivcı 'dir. muahedesi mucibince Macaris _ 
. ~aşveki~ .M. S\·~~ko:·iç. Ha . tan ordusunun 30.000 kişiyi 

rıcıvc vckılı de Mosvo l\hrko. tecavür ctmcm~i lazımdır. Fa.. 
viç'tir. Tabii zen.ginlıkleri. huğ. kat Macaristan da Bulg'aristan 
d!tv, ormnnhk ve bakrrdır. gibi bir sırdır. Buciin l\facar or. 

Ask ri kuvvetleri: Ordusu dusunun vüı. elli bini tecavüz et. 
Rulh zamanında \ iiz elli bin. miş olduğu tahmin olun'tbilir. 
harp halinde b;r milyon beş yüz 
bin kişidir. Deniz kuvvetleri \ 
ıki kruvazör, sekiz torpido, on 
bir mayn g-cmisi ve dört deniz. 
ııltldnn mütc.; kkildir. Tayyare 
adedi 535 tir. 

HULGARIS'fAN: .Mesahası 
103.146 kılometre murabbaı, 
nüfusu ( G,;111.000) kişidir. Bul. 
garistanda oturan ekalliyetler 
577,000 Türk ve yüz virmi bin 
Romenden müteşekkildir. 

MemJekctteld siyasi rejim 

Spor 
~awı bswS ..... 4WW-

M ekte p le r arasında 
Futbol ve Voleybol 

maçları 

istaııbul rııcl;tcplcri /utbol vo 
volcubol Tik heyetinden: 

10-2-1040 cumartesi günü 

. Sovyeller Y•E:;~~fEi~uriÖr•.Tak-
Finlandigaya paraşütle ~~ı:;k~~yö::in~4• sa~t 

Hayriye L. - Işık lisesi saat 
CaSUS Qf lgorlar 15,10, hakem Ş. Tezcan. 

Şeref Stad1: 
Finlandiya radyosu halka Finlandiyalı kıyafetine girip ha- Saha komiseri H. R. Yalım 

yatlarını tehlikeye atmaktan çekinmiyerek paraşütle veya hu_ ı Boğaz.içi L. - Yüca Ülkü L. SS.:. 
dutları gizlice 0 eçerek giren Sov yet istihbarat kadrosuna men. at 14 hakem A. Adem, Darüşşa. 
sup kimselerden korunmalarını bildirmiştir. faka L. - Kabataş L. saat 15,10 

Bu insanlar geceleri tenhn yerlere inmekte veya hududun 
muayyen bir noktasınd~n içeri gırmekte; halka karışmaktadır. 
lnr. Radyo sivil veya nsker kıyafetinde olsun şüpheli görünen 
l1erkesten hüviyetini isbat edici kağıtların talep edilmesini, bu 
gibi kimselere rast gelenlerin onları polise \'eya askeri makam. 
lara haber vermeleri lüzumunu ıHin etmiştir. 

hakem A. Adem. 
10-2-1940 cumartesi günü 

yapılacak voleybol maçları: Be. 
yoğlu halke\'i salonu: 

Saha komisteri Z. Koplu, Er. 
kek M. mektebi - Galatasaray 
L. saat .14, hakem T. Oker, Sa. 
nat mektebi - Ticaret L. saat 
14,30, hakem T. Oker, Yüca ül. 

Bir İmparator oğlu Fransız ordusunda çalı§ıyor kü L. - Şişli Terakki L. saat 15 

,..._ Kısa bir zaman Annam imparatorluğu tacını giydikten son. 
ra tahttan is.kat edilen Hanı Nghi Fransaya gelmiş ve Annam 
l>rensi ismi ile Fransada yerleşmişti. 

Bu sabık imparatorun oğlu bu harpte Fransaya hakiki 
bir Fransız gibi hizmet etmek istemiş: bir süvari mülazımı ola. 
rak cepheye hareket etmiştir. 

Tayyareden paraıutla atlayanlar klübü 
Fransada yeni bir klüp açılmıştır. Bu klüp yanan veya dü

şen bir tayyareden paraşütle atlamış tayyareciler kltıöüdür. Bu.. 
raya aza olabilmek için muhakkak surette başından bir kere 
böyle bit kr.n geçmi.5 olması lizıındır. 

Klübün en itibarlı azaları başlanndan bu gibi vakalar rnüte. 
addit defalar geçmiş olanlardır. 

RADYO 9 - 2 940 Cuma 

12.30: Program ,.e memleket saat l Müzik: Cazbıuıd (Pi.) 23.21S/2S.30: 
ayarı, 12.35: J\jans ve• Mcteorolojl Yamıkt prognun, ve kapanrı. 
h:ıbcrl rf. 12.Ml: Türk :Mllzlği (Pi.) 

l!!.30/14.00: Mllzfk: Karışık mllzlk: 
{Pi.) 18.00: Progrnm ve memleket 
ıı:ıat ayan, 18.05 Türk müziği, l -
Okuyan: Mustafa Çağlar; Azize TÖ
zen, 19.00: Serbest ınat, l!l.10: Mem. 
leket saat ayan, .Ajans ve Metcoro. 
loji haberleri, l!l.25: TOrk mtızıği: 

Halk ttlrkUarrl, Adnnalı Azlz. Sadi 
Yaver .Ataman. 19.40: TUrk .MilzJği, 
20.00: Konu~me. {.Millt kahramanlık 
menklbeleri), 20.15: Temsil: La Tos. 
en, Yazan: Vlctoricn Sardou. TcrcU. 
me eden: Ekrem Reşit. Pucci'nln 
Tosca'dan parçalan piyanoda, Ce. 
mal Reşit t.aratmdan" ı;almacaktır. 
2Ll3: Konıqma (Sıhhat ımaU), 2.l.2!i 
l!Uzlk: Radyo Orke.strıw (Şef: Dr. 

-..ElllB TİYATROSU 
Dram Kısmı: 

Alqam 20.30 da: 
O KADIS 

• • • 
Komedi kı.mu: .Alqam 20..ll-O da: 

OOLUMllZ 

HALK OPERETi 

Bu akıam saat 21 de 
BUyUk Operet 

L M08KO'J' 

E. Praetorlus), 22.15: Memleket saat ALEMDAR sinemasında 
ayarı. Ajans haberleri; zlrııat, es. 
ham _ tahvilli, kambiyo - nukut bor. 
ıuı. (Fıyat). 22.3~: lılttzilt: Operet. 
!erden St'tme parçalar (Pl ) 23 00: 

1 - Casus İntikamı 
2 - Küçük Prenses 

hakem T. Oker. 

. Bu haftaki lik maçları 
İstanbul, futbol ajanlığından: 
11-2-940 tarihinde yapıla. .. 

cak maçlar. 

Taksim Stadı: 

Karagümrük - Y. Davutpaş& 
sa.at 11,30. hakem Tarık Öı:ereIL 
gin, van hakemleri Hakkı, Re.. 
şat Erte. 
Bevoğluspor - Galatagençler 

saat 13.30 h.ı.kem Bahattin Ulu. 
ö~ yan hakemleri Hakkı, Rahmi 
Atasayar. 

Beykoz - Topkapı saat 15,30 
hakem Halit Ezgü, yan hakem .. 
leri Halit Üzer, SaWıattin. 

Şeref Stadı: 

Feneryılma.z - Galata.spor 
sa.at 10, hakem Necdet Gezen. 
Yan ha.kemleri Tank Bulay, Sa
dık Ceylin. 

Anadolu - A. Hisar saat 
11,45 hakem Basri Bütiln, yan 
hakemleri Fahrettin Som~. Sa... 
dık. 

Süleym.anjye - Hilil saat 
13,30 hakem Şazi Te7.C&n, yan 
hakemleri Fikret, Ziya Kuyum. 
lu. 
Be§iktaş - Veb aaa.t 15,30 

hakem Ahmet Adem. yazı ha • 
kemleri Muhtar, Mtıeyyet Gil -
redin. 

Fener Stadı: 

G.la.tuaray - Altıntuğ saat 
13.30 hakem Açıköney, yan ha. 
kemleri Samih Duransoy, lhsan. 

Fenerbahçe - tst. spor saat 
15,30 hakem Refik Top, yan ha. 
kemleri Need~t Şftrman, Sel~mi 
Akal. 

sene 
Yerler buz tutmuştu. Ayağı çin hiç bir ~~y) .ıilı 

kaydı. Hafifçe bağırarak muva. Yüzünü gorıtı~ 
zenesini bulmak için kolunu u. yanında adıınl~ 
zattı. Eline ilk rastgelen şeyi }arına uydu~al 
yakaladı. Bu şey kaldırımın ü.. bu eşki ha~ıra ,3Jıı! 
zerinde vüriiyen bir yolcunun bire öyle bır u~ ıı,! 
kolu idi. Muvazenesini bulunca ki gavriibtiyar~, 
mahcup sesle: - Ne oldun · 

- Affedersiniz. - Düşeccğiı:n 
Di\'e mırıldandı. Şimdi bir ~ö~ıJI 
- Bir şey değil Madam... lcrdi. Orada. bU!:ıfll 
Sokak kapkaranlıktı. Mavi ı. yine mavi 01rnn;.ı 

şık veren sokak lambası vanmı kım:ıdn olduld~ ,·efl 
bile güç bela aydınlatıyordu. So- daha fazla ı~1\t~ 
kağın bu köşesi yanındaki ada. de bir taksı 1 ıl rt 
mm vüziinü ı:eçemiyece~ kadar Geı.ıç kad~n t1lt~ııııJll 
karanlıktı. Kolunu tuttugu adam lcdı ,.e bır nrn 
nazik bir sesle devanı edh·ordu: lince durdu. 

1 
te. 

- Sokak çok :ı<aranl!k: ve ı ~·-: 8.ize :ıası tıl· 
müthi~ kavıyor. Bır takr;ı ıstas. 1 gımı bılemıyorulfll 
yonuna ~elinceve kadar kolumu - Uicn eder fe 
tutmanızı rica ederim. her erkeğin vıı~a..(Jll 

- Teşekkür ederim. Gı>nç kadın ff 
Bu l\Iösvö iyi bir insana ben. tı. O zaman ha-

1
15 

ziyordu. Terbiyeli bir konuşuşu na benzeyen bU , 
insana emniyet telkin e<l~n bir denbeı:! ~·a!_lln~~U 
ifadesi vardır. Hem de bır ya. mm vuzunu go 
hancı iie iki adım birlikte yürü. - Fransi. 
mek çok mühim bir şey miydi? - Janet. * ,., 
Düşmekten de o kadar korku. t11 

yor, ayakları o kadnr kayıyordu Otomobil buzl3~, 
ki tereddütsüz bu teklifi kabul tiyatla harcke.t ·~de 
etti. Uzun boylu adamın kolu_ Otomobilin ı~1 rı 
nu tuttu ve ytirümcğe başladı. titrevcn iki insıı ıst 
lar. sarılmış duruyorbıl 

Janet Simian, Nöyi'deki bir 11erinin kulağına 
arkadaşına öğle yemeğin<' gel. dıyorlardı: d:ıf 
mişti. O kendisini çaya ve akşam 'ı - Seni ne ka J 
yemeğine alakoymuştu. Akşam ni ne c:ok aradı~ 0 
yemeğinden sonra konuşmağa - B:tsen sen_sıı 
başlamışlardı. O kadar konuş. bahttım :F'ranf'~· ı:ı~ 
muşlardı ki sa.atin ilerlediğini Parisin ma\'I 1~~ 
hiç düşünmemiş ve onu hatırla.. taph bir geccYt .. ~uıı 
dığı za.mnn da. ock yakında bu. sinde buzl::ı.rın ııs 
lwıan taksi durağında bir taksi tomobilin içiJ:!de eti 
bulunmıyacağını aklına getir • dün biribirlcrı~~ rı 
memişti. gibi, kendilerinl 

Halbuki orada taksi yoktu. Ve km hissedivorı~· 
bu sokak tren ve tramvav is. ca birbirlerine u _ır 
tasyonlarından da bir hn)~i u. , bi içlerinin işti~ 
ı.aktı. Tanımadığı bu semtle ve dolu olduğunu . ~ 
harp dolavısile kapkaranlık o_ ı On sene sevl!l~ ti 
lan S()lüı.ltl&.rda böyıe dolaşırken j şey değiştirınen1 1ş ..... !J 
y9lunu da kaybebni§li. • . • ,P,, 

Bu mösyönün teklıfi ona. pek Bır kadın de ~ 
iyi _geldi. Ko.lu~ıu onun .. ~ollll!a Yeıdikulede 72 "ıt• 
geçırerek bırlıktc yurilmege oturan 40 aşında ııJ 
bailadr. · .... d YV ıdelı' r d .. .. 1 d mınonun e a rı 

\Onu,?ffia ~ . yuruyo~. a;.: !: vannda deniz ke11a 
Çok soguk bır rüzgar. yuzunu k ~ ara!< 
kulaklarını sızlatıyordu. ~? 6a~r 1 ka~ u:(r;t 
Janct düşmek korkusuyla ya. muş. ~gu ma tars!' 
hancının kolunu sıkı sıkı tutu _ tan yetışenler 
yordu. Bu adam da ne kadar rılmrştır. 
hızlı yüriivordu. Ameleler' 

EJ;for düşmekten korkmnsay. B · deniı: 
dı, bu yürilyüşün ahenk ve tem. eşıktaşta . uf 

de mavnadan Jcotfl "'~ 
posunu pek se\'ecckti. Çünkü bu gaır.A 
Yiirüvüş tnrzı kalbinde bı"r lıatı. yaşında Hasan ı:tır>".ıl şında Sabri Y'ıl · ;n ı 
ra uvandırmıştı. e kavga cıkmış, sabfl,rl 

Bundan on sene evvel koca. san Karakuşu baş 1, 
sile birlikte Paris sol<aklarında r 
yaptıkları gece gezintilerini ha. rette yaralamıştı 'tı!· 
tırlatıyordu. O 7.am:ın her ikisi haneye kaldınlifııj 
de gençtiler. Bir suvareden ve. 
ya. bir tiyatrodan döndükleri za. •r~---
ma.n yaya gezintiler yanmağı 
o sokaktan o sokağa dolaşmağı 
pek severlerdi. 

O, kocaman bir erkekti. Ken. 
di minimini bir kadın. Onun ko. 
luna asılırdı. 

Ve işte o şimdi kolunu tuttu.. 
ğu bu yabancı e;ibi e-eni§ ve se. 
ri adımlarla ytirürdü. Aylık 

Karanlık sokaklardan geçer. s aylık 
ken Janet korku taklidi yapar 
ve o .. ne kadar da korkuyorsun" 
diye kendisi le alay etti mi: "Bı. 
rak beni, yalnız _eve giderim, hiç 
korkmam .. derdı. Fakat o kendi_ 
sinden yirmi adım kadar uzakla.. 
şmca arkasından: ''korkuvorum 
beni bırakma., diye bağırmağa 
ba.ş]ardr. 

. Bu ~nların en büyük, en sev
diklerı oyunlan idi. 

Ve, bu oyun bir ı?lln bir ha. 
kikat oluvennişti. Kocası ken_ 
diaini Pariste değil koakoca. hL 
yatta tek b8§Ina bırakarak gı·t. 
mişti. 

Bu aynl.ığın hiç bir esaslı se. 
bebi yoktu. Biribirlerini ne al • 
datmışlar, ne de ara1arma. bir 
dah& btiluşuıala.rma imkin ver. 
miyen kötü şeylerin hatıraları 
girmişti. 

Çok genç ve çok mağrur iki 
çocuktular, ikisi de bir parça i. 
natlann.r kırmağa yuqmam11-
lardı. İşte bunun için kocuı: 

- Bizim beraber mesut olma.. 
mua imkan yok. Aynlalmı ve 
her birimiz kendi ha.yatnnıza. 
devam edelim, küçük kızını! 
Dediği zaman ızt.ırabmı hay

kırmamak için dişlerini sıkmış. 
fa.kat gunırundan bir şey feda 
etmemek için bu tekUfi hemen 
kabul etmiş: onu alakoymak i. 



Fransaya aiden qazetec;lerimiz 

Pariste zat er abide
si ne çelenk koydular 
Paria, 8 (A.A.) - Havas: 1 nu kaybeden General Geuraud ta. 
D~nJcü_ giln, Türk matbuatı mü. rafı~dan ka!'ld~19tır .• 

meuilJennin harp eanuında Bır aakerı mufre.ze ıelam rC4.. 
Fransaz hükumet merkezini ziya. i mini yaparken Türk heyeti meç. 
retlerinin başlangıcı olmu9tur. ı· hul ölil abidesine beyaz za:nbak 

Kendilerine Parisin Pariı ola. ve kırmızı gülden yapılmıt bır çe. 
rak kaldılı ve hamlcainln fevka. lenk koymuştur. . . 
lıde olduiu söylenilmi9ti. Fakat, j Müteakıben ~eyet, ~arı~~ye n~. 
bunlardan birinin bize söylediği . zaretinde şerefıne venlen oile zı. 
gibi bu hamlenin bu kadar mü. 1 yafetinde bulunmuıtur. 
kemmel oıduiu tuavvur edilemi. Pariateki Türk 
yordu. ·ı • 

Türk matbuat mümcaailleri gazeteci en 
Lyon iataıyonuna muvaaalatla. Pari8, g ( A.A.) - Türk mat. 
nnda Pariae mahıuı hava ile kar. buat heyeti erkanı, mebus~ 
tıllflDl!lardır ve Chanpa Elyseea. meclisi binasında reia Heryo ile 
deki otellerine gitmek Uı:ere ao. riya1et dl\'anı a748ı tarafından 
Iraklardan ıeçerken Alman pro. kabul edilmişlerdir. 
pacandacıJannın iddialan bilAfı.. Heyet erkanı. kendilerine ŞL 
na olarak Parlsin kum yı~ınları rap ikram edilmek ıuretile izaz 
altında bulunmadığını görmUıt- edilmiflerdir. 
lentir. Tllrk matbuat heveti erkanı, 

Türk heyeti bugün saat ı 1.30 müteakiben LUksemburg sara . 
da Zafer ibideıine ~i<krck Pariı vma l'{itmişler ve orada ayan 
mnlri kumandanı General Her. reisi 8. Janeni tarafından ka. 
bllllon ve Canakkalede bir kolu. bul edilmişlerdir. 

Bitaraf hükUmetler beş ayda 
319 gemi k1.ybettiler 

lngiliz 
kagıbı 

ticaıet filosunun 
ise 143 vapurdur 

PGria, 8 ( A.A.) - Abluka na. 
mı B. Pernot, parlamento balı_ 

Belqrad muvaf
fakiyetinin sırrı 

(Baf taraf' 1 incide) 
kani......- müttefik oı.. " 
olma:J• her memleket ~ 
claa ~ ile kartılanacak aunL 
te elde ettiii muftffalayetlen 
ıeliace. IMmd. muhterem Harici. 
ye Veln1imirin phun •JI'• l»ir 
leaİrİ lııulandağana da blMal et. 
mek lizımcl.r. Bia bu tesiri, cuın.. 
hariJelİın ille sünlerinden beri 
iktidar mnkiine gelip .... bü. 
tün hilııtimetl•de ............. türlü 
türlü llahnnllll' .......... hülcU-
met içiatlelci ınnkiini dalma mu. 
Yaffalbyet ile muhafuan maftf 
fllk ol.. Sanc:oi'u'nun ince zeki. 
si le ~el ,hidİM'lerin ru. , --~ . " hau lrnamakta ıöat-ii ıun 
te, açık " mert lırarakteri ile mu. 
hatahana telkin ettiii .-nimivet~ 
atfediJOl'UL ASIM US 

Sovvet kllaları 
(Saf taraf• 1 illl"iM) 

Sovyet parqütçülcri kimilen 
.Pinlandiya ukerlerinin elbi1ele. 
rini siymif bulunuyorlar ve elle. 
rinde ukeri telefon hatlannı keL 
mek için hususi Aletler vardır. 

NtNytWk, 8 (A.A.) - Ameri 
'ta donanması zabitlerinden Ro. 
bert Vinston, buglln Finlar.ii. 
vaya gitmek tızere vapura bin. 
!Jlifttr. Mumaileyh, Finlandiya 
">rd1•una ttönderilmi., olan A . 
nıerllwı tayyarelerinJn tecrllbe. 
'erini idare edeceJfni söylemiş 
Ur. Norvec bavrağmı hamil o 
'an &YiV vapura l"inlandiyava 
~tmek bere 00 Amerikalı gö 
'lWltl bimnittir. 

Nevyor1c, 8 (LA.) - öfrenil. 
il~ gön Amerikanın ınuhte. 
Uf mnıtakalarmdan gelen Ur 
l)'nden fazla ~nllUU. techia ve 
l'lnlandiyaya 11evkedllmek tlle 
re NevyWq ce1ml~tir. 

Jfotlooum 8 (AA.) - Dört 
TuP....ı ,.. - iki tllmcene 
nJ. .,.....,._ baarJan par 

luk 143 vapur ve Fransız tica. 
reli bahriyesi de ceman 76.689 
tonilatoluk 14 vapur kaybetmlt
tir. 

Bitaraf aıemleketlerin ticare.. 
ti bahriyesi 342.351 tonilltoluk 
117 vapur kaybetmfftir. Bina • 
enaleyh be.tan vapurlanıı adedi 
274 ve tonili.tolan da 9Z.Off 
tl1r. 

Lotldra. 8 ( A.A.) - lnf(iltere 
bahriye nezareti Munster vapu. 
runun bir Alman maynine çar. 
parak battı~ sabit olduğu • 
.na~ :J 

Lmttlnl, 8 ( A.A.) - Oirenn. 
diğine göre "Ermenlatan" adm.. 
dakı Jngilta ticaret vapmıı, ge. 
çen eumarteai cilnQ saat 14,30 
da Llzbona 30 mil meeafede tor. 
plllenmfttir. Kaptanla mUrette. 
batı olan 53 kiti kurtanlmıtlar. 
dar. 

Avrupa matbuatının 
görüşü 

(Baf tarafı 1 i11Cide) 
hava yaratmağa çahftıklarmı 
iatidlll ediyor· Buncian aonra d.L 
yor ki: 

- Türkiye diplomaaiai aaye 
sinde ~ Balkan An. 
tantı arasındaki ınUnaaebatta 
bUyilk bir terakld temin olun 
muştur. Türk Hariciye Vekili 
Sararoğlunun Belgrat döııllşQn.. 
de Sofyada tevakkuf etmea· 
"'Ölteriyor ki Belgrat kararlart 
riairesinde Balkan Antantmı bil. 
'tassa bu cihette ınllnıktın oklu 
fu kadar 2enlşletmek fikri U.ze. 
rinde ~Iışma.ktadır. Muhakkak 
olan şudur ki Belgrat ıntlzake 
relerinde Tllrkf venin tesiri çok 
bilyllk olmuştur. Bir Macar ga.. 
~tes•rıin fikrine ~re Tttrklye 
nin Balkan Antantı fçiııdekf 
mevkii ,1ma1c:1en gelecek her 
tUrlll istill tehlikelerine ka"' 
bir nevi mavn barajına ben~ 
lebillr. Aneak bu vaziyet TUrk 
barlcive vekilinin Belgratta le. 
ra ettifi bOvük ve enerjik ıiya. 
"8tİ izah edebflir. Ayın 
\facar gar.et.eve l'Öl'e bqm. 
tlan aonuna kadar Belgrat kon. 
fer&n9ınm biltlln cereyanı tbe. 
rine Sarar.oflunun iradesi hA 
itim olmu~ur . ., 

Merkezi Ruıyada yeni 
petrol bulmıdu 

Baulapefte, 8 ( A.A.) - Mqya 
roraza~ nzeteeine a-elPn haber. 
'ere l[Öre Merkezi Rusvada kA. 
in Samara vakmmda ehemmi 
vet it•barfle Bakil petrol damar. 
'an 116 mukavese edilebilecek 
ile bllvUk petrol daman keefe. 
dilmfRtir. 

lak muvaffakrvetlt"rden dolavı 
91İtllft.ft almıRlarchr. Bu hamte, 
'>8.fllmmaıufttnhfm steneral Stem 
tarafnadan ifa edilmediit ve ge 
.,_,..., Rt"'9\ht nzak p.rkta kal • 
dtfr anlqılmJetır. 

1-YAKIT 

l Maarif Vekilin:n Kütüphane 
müdürlerine bir tamimi 

1 _Aşk yüzün
den cinayet 

<Bat tat-afi J _..) 

.. Fat.h Mıllet Kuhıphanesi,, diğer 
k ütüphanelt re örnek göster ıh yor 

Bu kllçUk ahfap evi yedi 11 
evvel kahveci Seferle 24 yqm. 
da Feriha isminde bir kadın tu. 
tarak yerleşmişlerdir:- Feriha 
Seferle metres ol:ırak yqamak. 
tadır. Bunlar gUzelce geçin.ip gt. 

Ankara, 8 (Hususi) - KU· \ !arca boş oturmaktadırlar. Ay- derlerken araya Malatyalı boya. 
tUphaneler müdürü Aziz Bcr- nı şartlar altında faaliyette cı Ali isminde birisi girmJftlr. 
kertn İstanbul kUtUphanele· bulunan ( 1''atlh Millet KUtüp· Ali, kahveci Seferin arkadqJ. 
rinde yaptığı teftişler netice- hanesi) bu tanifin dışında ka· dır. Sık sık bu kilçlik eve geL 
aıinde kUtUphanelcrimizin tcs. lan bir istisna teşkil etmekte- mektedir. lşte bu gelit gidiş sı. 
bit olunau umumi ,·aziyetlnln dlr. Bu kütüphane mutlaka rasında Ali Ferihaya tutulmuı, 
her derecedeki alAkadarJar ta- tahsisata IUzuın gösteren işler. sevgisini bir ınilnasip zamanda 
rafından da bilinmesi JUzumlu de bile mevcut lmkAulardan Ferihaya ac;mıı, ondan muk&. 
görUlmUş ve kendilerine Maa· Azaıut istifade yolu blllnerek bele l{örmUştUr. 
rlf Vekili tarafından şu tamim muvafCaklyete erlştirilmlıJ, ka- Bunun üz.erine Feriha ile 
gönderilmiştir: yıuuz hatta. ciltsiz kitap bıra· kahveci Seferin araamda aık ilk 

" - Kütüphane memurları kılmamış, tertip ve intizamı kavgalar bqlamlltır. GeçlmalL 
de\ amsızhğı, get gelip erken yoluna konulmuş ve disiplini liklerl son haddin~ varmca Fe. 
ayrılmayı itiyat edinmişler n temin ohınmuştur. Kütüphane riba bir hafta kadar evvel kalı. 
bu kötU itiyat ta bit bir hal i- mUdürlerlne < 1''atlb Millet Kü· veci Seferi evden kovmut. artık 
mı, gibi tclAkkl &dilerek mü tUı>haneıl) nin muvaffaklyet beraber yaşamak iatemed!finl 
dUrler bu yolsuzluğa kayıtsız sırrını araştırarak vazifeleri söylemiştir. Sefer Ferihayı çok 
kalmışlardır. Bundan başka nln icap ve hudutlarını tesblt 1evdiğindcn müteaddit defalar 
devam kontrol cetvellerinin etmelerini tavsiye ederim. beraber yaşamalan husuaunda 
mUdürlerfni.rı malıimatı tahtın- Klltüphanelerlmlzln temiz· yalvarmı.,, Feriha buna ehem. 
da haftada veya 11> günde bir llk, tertip ve intizam işleri C!le miyet vermlyerek bir gece 1ra.. 
toptan imzalanması Adeta usul ihmal edilmiştir. Senelerce te· rakola gidip Seferin kendielnl 
ittihaz edilmiştir. Bir taraftan mizlenmlyen kitaplar, slllnml· tacla ettiiinl IÖyleyerek fikL 
kütüphane müdürlerile me· yen camlar, ufak tefek tamir yett.e bulunmuştur. Sefer bir 
mur ''e müstahdemler arasın- lerl yapılmadığından şuraya, giln oolise mllracaat etmiş. Fe. 
da, öte taraftan memurlarla buraya atılan sandalye ve ma- rfhanm yemeklere sıehfr koya. 
mUstahdemler arasında bazan salar süpürUIUp slllnınedlğt i· n.k kendisini öldürmek istedi. 
resmi kapların ve dlaipUo kal- çln asıl rengini kaybeden du- ğinl J()ylemtı. Sefer muayene 
delerinin hududunu aşan bir varlar ve tavanlar görülmUt- edilmit, zehirlenme al&iml rG. 
lAUbaJJJiğln, bazan her türlü tUr. Bası kütüphane memurla- rillf!"ek kendisi O!rrahpap haa. 
çirkin dedikodulara yol a~n rıoın okuyucular tarafından tanesine yatmıştır. Bu arada 
nuıuslyetleri, hazan da resmi istenilen kitapları kütüphane· i'eriba Malatyalı boyacı Aliyi 
veya hususi münasebetlerin de bulunduğu halde zahmetine eve alarak onunla metres ha. 
sullıtlmalden doğan münafe- katlanmamaları dolayıalle muh yatı )'aşamaya baflamılbr. 
ret ve ziddlyetlerln bulunduğu telif bahaneler ileri sürerek Kahveci Sefm: evvelki giln hu.. 
görQJmUştür. KUtUphane me- vermedikleri ve bu hususta mu taneden çıkmlf, mahalleye P
murlarınca kütüphanelerin el· dürlere vukubulaıı şikAyetıe. :.ip tahkikat yapmca Feriha ile 
btrlltile yapılacak umumi iş- rinde ekseriya tesirsiz kaldık-. Alhıbı beraber yapdık1armı 
lertae karşı alAkasız davranıl· ları anlaşılmıştır. öfrenmlf, intikam almaya b. 
dıtı ve bu itlerin asli vazife ol- Bazı kütUpbane mUdUrlerl ~ v=k•!~= = 
dulundan tegafül edilmekte nlıı aalAhiyeUeri hariciııde lıln ~ balı- cıuftmı aılaJU'lk 
oldutu görttlmtlftllr. verdikleri memurların devam ,,.. 

Bazı kütüphanelerde binler. tarını kontrol etmedikleri, yol ~ap~le8 ~1!d:~•:=.: 
ce kitap kayıtaız bırakılarak auz hareketleri devamsızlıkla· ~ 
depolarda, dolaplarda mahvol- n ihmalleri görülen memur- ~~~ ~ :p= 
maja terkedllmlştlr. KlltQpba· ı~r hakkında muhtelif nbep- arwn"i-..a dalmıştır. BoJam Al 
nelerde 1apılmaaı lUzumunu ıer dolayıılyle kanuni muame. b"'~:'6~dıimı c1u- l'erf 
al&kadarlara ihtar eden birçok leye teveaeül etmedikleri mUs- .,.._ ~J 
itler tahalaataıslık, elemanoıs- lahdemleriıı vulfelerlnl mua,.. !'.:. ~ ,.:ıı' = ..,.j 
lık ve klf&)'e ... llk bahaneleri- yen zamanlarda 1&7ıld7le 7ap. kallnnca kah..a IUtt 
le lhmal ve teseyyUple 1uın1tu mamalarını mtltamaha ile kar 11 gakmnm darbelerine man· 
bırakılmış b~lunm~ktadır. Bu •ıladıkJarı ve tertip. lnt11a111 kalmıetır. Sefer karanlıkta AI 
işlerin mUhım bır kısmının ve temizlik işlerini tanzim et- ..... bıçakla!ie•ret•aerd• ~~ 
bir ~&bM.ii&i~•..._ .-.::rd·~"!."";:"r-:-:;;ır ..,,.. .. ... tahslııata ve hatta mUlttcsep Adlkl•""' ~•ı-aa.-..ı- 3• ••-:=••-•-•-·--
t1rml7ecell ılze de blllndJft Vekil ba Slbl 1oı.uıana.. Oiiifbi --.. Cl8tl da 'ıecakla 
lçla bunları birer birer Bayma- 4an dola:yı kllttlpbane JDtldal"" JU'&k &ltlrudlttar. 
ta ıuzum yoktur. lerini mesul tutmakta her mı. Boyacı Ali bnlar içimle 18.. 

Buna rağmen memurların dUr ve memura vazlfelerlntn rllnıerek bndlabıi bahçe,e atıp 
birçoğu btç bir Azap fe ııkıutı icaplarına göre hareket etıne- feryada ballam'fbr. Bunun w. 
hluetmeden 1aatlerce ve &T· lerlni tavsiye etmektedir. 1erlne evi mııer bir kwmmdP 

oturan Mutafa ile ,.. ldade-

Harici ye Vekilimiz Amasyada zelzele ~~t",:.~=-
mlllerdlr. 

A k Anlup, 8 (A.A.) - DUn fdı.. Vıbden mara Sefer odamn n ara na riınizde aut altıyı Uç ıece ~ kapmnı kapayarak loerl çekil 
Ankara. 8 ( A.A.) - Balkan 

Antantı daim! konseyinin Bel • 
grat toplantısmdan dönmekte 
olan Hariciye Vekili ŞükrU Sa. 
raçoilu bu sabah Anadolu eka. 
P~ e.•o da Anka.raya döıı • 
mtış ve garda Büyük Millet 
Meclisi reisi AbdWhalik Renda 
lJe Reisicumhur namına bqya. 
\"erleri, Başvekil Nmma husu. 
at kalem müdürleri, parti mila. 
takll grupu reial ve mebuslar. 
Fraııaız. lngillz .Balkan Ant.an. 
b devletleri, lran, Afgan büyük 
el~Jlerf, Irak elçisi ve elçilikler 
erkAııı, hariciye veklleti umumi 
kltiM ile Ankara valiıi, harici. 
ye, m1ll müdafaa ve diğer vekl. 
letler erkAn ve mlldiranı tara . 
fmdan lelAml•ıvnlftlr, lataa 
yanda bulunmakta olan kalaba. 
lık bir halk kütlesi Haricive Ve. 
kilini ailrekli allatlarla karpla • 
mııtır. 

Adlive Vekili 
t4iğdede 

Niide, 8 CA.A.) - Orta Ana. 
doluda bir tetkik seyahatine çık. 
mıt olaıı adliye vekili Fethi Ok. 
yar ve maiyetindeki zevat bugün 
aut 10.40 da Kayaeriden tehri. 
müe celmiıler ve lıtuyonda va
li, tümen komutanı, adliye. bele. 
diye. halk partisi ve halkevi reiı 
ve anlan ile kalababk bir halk 
tarafından karpJanmıtJartlır. Ad. 
Uye vekili l'elmi aelAm ifa eden 
ihtiram kıtaıını teftitten ıonra 
viltyet makamına giderek bir 
müddet istirahat etmiperdir. 

Fethi Okyar mtıteakıben ma 
Ue belediye, halk partisi. halkm 
ve tt1men koaıutanlıtmr ziyaret 
ettikten IOIU'a adliye dairelerini 
teftf~ baf]ımı~. 

SekiZ ayhk tahsilat 
Anbra, 8 (B11Rl11) - 1940 

tkinclk&nun ayı sonundaki 
tahalllt mlktan 176.fi&.706 ll· 
ra" balmattur. 

pddetli bir sebele olmuftUr. Ha. q abıta memurlan aUace 
sarat yoktur. ka.pm ~.Bu U'ada ~ 

lzmir, 8 (A.A.) - EneUd ge. dilinin de göiailnden yaralı ol. 
ce saat ı.ıs de Ufif.-3.45 debi. ıfula·~U.. ~ nrette JL 
ru fkSdetU olmak illere felırim1ı. raladıfl AH ile birlikte Cerrlh. 
de iki HIMle bydedlJmlttlr. Bu pqa beetıneeme kalchrdımft,ır. 
aaıbah da uet S de bir ııe1le1e ııla. 
ha olmaftur. 

DOn Dfldllde de bir re!ftle his. 
1Cdilmi9tir. 

Mutia, 1 (A.A.) - Bu abah 
aat 8.30 da Muflada hafif bir 
sclzele olmuftur. Huarat yok. 
tur. 

Kaat=ımoaa. 1 (A.A.) - KU
tamonuda 4 ıubat pazar günil ta. 
at 20.20 de ve 20.32 de orta tld
dette iki yersamntıu hiaedildi-
11 bJldirilmi9ti. Bu bareketiarz. 
dan sonra kıı orta mektebinin 
temellerin:ie ve buı Jnannlannda 
mühim çatlaklıklar husule seldi. 
il g<Srülmilftür. Yapılan fenni 
kqiflerdm toma mektepte ted. 
rilıatın devamı tdılikeli görillerek 
derhal tahliyesine brar verilmit
tir. Bu mektebin talebeleri mu. 
vakkaten liseye yerleıtirilmit ve 
çifte tedrillt uıullyle denlere 
devama batJaılmıttır. 

Cebelüttarık üzerinden 
uçan tayyareler 

Londra, 8 ( A.A.) - ~Ut. 
tankta dördilncll defa olarak L 
IArm ipreti verilmiftlr. Sabah. 
leyin mahiyeti anılaşılamıyan Uç 
tayyare Roc;ere doğru uçarken 
görUlmtl§tUr. Ahali 11ğmaklara 
gtrmlftir. A1lrm 15 dakika aUr. 
mtıotUr. ---o---
Be l çika da bir maden

deki yangın 
Bribel. 8 (A.A.) - Karlrua 

vakmmda bir maden kuyusun • 
da bir elektrik ınotöıilnUn fazla 
mmmuı neticesinde bir yangm 
çıknuıtır. 25 kiti. bofula.rak m.. 
mllttllr· 

Bu yeni fellket. Belçika hal. 
1n ırumda derin bir UJeCID 
tldtetmlltb'. 

Gamridderdeki lqiliz 
mallan 

Ankara, il (Bmul) - IO 
Blrlnclteşrin &kfallllll& tadar 
gUmrUklerlmlze gelmlt olaa 
lngUtere menşell manama kle. 
ring yolu tle yurdumuza aokul· 
maaı kararlaştırılmıştır. 

Bu tarihten aonra gelen mal
lar takasa tlbl tutulacaktır. 

BORSA 
- Aakara 8·2...0-
•--- ._. t. ~ L ~ IC --, _., ,.._.., 
•• ....... '.Uıerllıa) 
,. ll'IPelS t'rulu 

•• Un& ,1'811'a) 
ıuo b~re lt'rJllu 
... t'lorla ,......_.., , .. ~ ...... , ..... , -
... Hele• (lklOIJla) 
100 lkrallml ( l'UDU) 

lOI Le\ta Cllulpr) 
IOI Çekuelunt il..,.... 
•• r-e111 ,.......,., 
·-~ , .......... , ........ ,.....,, . . ...,, ,_, 

u.m 

•• 11111 r c Yuaollıaw) 1A111 
ı• Ya (.lapoa) .... 

I .• lllYtıe il..... ..... l 
........ fl:.rt) -

- Eabam n Taln'bAt -
ı•%1lknml,.a 
Dpal -- - ·--· llllleM&DllllılBarW 
K q_;a ,....,,_ 

..... 
ua 
it.il 
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inkıbazı defeder, iştahsızhk, hazımsızhk, 
·ıardır. Her yemekten sonra bir tatlı 

HASAN 
HASAN DEPOSU 

ısmrne ve 
Yeni adresf : 

bulantı, gaze karşı fa)'d 
bardak su içinde ı.a 

şişkinlik, 
kaşığı yarım 

markasına D i K KAT 
Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karsı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~- • .11 

~-----------------·-- .r ) ~ KAYIPLAR 

Her• anne, baba bı•/me/ı•dı•r' 'Galatuaray~lse-slnde~almışoldu-e . ğum tasdiknameyi zayl ettim. Yeni-

J~t ve sebzelerin iyi cc pf-:ıncmesiıulcn, mc,p·alnrın giizclcc yıknııııınmnsıııdun, 

içilen suların temiz ,.o saf olmama mclnn hAsıl olan so lncan <lcdiğ:iıniz hııı·snk kurtları 
en nınzir hay,·anlRruır. Ilurılllr; ince barsn~m i<: znrı na YllJ>I';•nrnk \'C knn emerek 
3ctlşir ,.o ürerler. Ekseriyetle c:ocuklnrdn hıılnııur. 

Halsizlik, kansız hk, knrın ağrıları, knrm şi-:-mclcri, hnrun, makat kn· 
şınmas1, lshnl, oburluk, bn~ cfönıııcsi, stıl)n nkrıım .. ı, snr'nya henz<'r ~!ıılr 

gece korkuları, gönnedo ,.o işitmcllc bozukluk... Hep hıı kııı·tl:ınıı tc-.iı'icliı'. 

hn 1 kl'i, 

Bir kutu Ölinl<t 
o 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve 
itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. 

DİKKAT: J{ullnıı <lıktnn 2 ı saat sonra solııcnn <liişmezsc ço<·uğuıınzdn sohu·nn 
olmadığına itimnt. ediniz. Srhhat \:ekliletlnin resmi mii snaıl<"siııf tınizcllr. 'J'nrzı istimali 
kutuların ic;tn<lc yaztlulır. 1''iyntı her e<'znhurwılc 20 kuruştur. (SAX'J'ı\) ismine dikkat. 

Na. 
ı 

2 
1 

• 
6 
5 
7 

. . .. 
POKER Traş Bıçakları 
dünyanın en iyi traş 

bıçakları dır. 

traş bıçakları geldi. Her 
yer-,e bulunur, marka

sına dikkat ediniz. 
Deposu: Jan Dekalo \'C ŞUr. İstanbul Tahtakale No. ril 

VAK 1 T 
Yazan n l'ürkçeye çcvireala adı 
Kader (Vollerden) Asım Uı 
Olimpiyad oyunları Vildan Aşir 
Kılcrans Terras esrarı (Galopin'dl'ıı) G. V. 
't'ugoslnvya seyahat notları Asım lJs 
~:ırk Ekspre~lnde cinayet (Chrısııc'tlcrı) V. G. 
Etrüsk \'azosu (Prosper Meltmc'den) lloydnr IWot 
Her n•!:nılckelle bırkaç sün ( "ılulılplı I ınürllHlerden) 
Ahmet Ekrem 

Sayıra 

208 
1:.!0 
30~ 

112 
3GO 

64 

352 

Krş. 

u 
10 
ıo 

10 
20 
ıo 

ıo 

1 Son konan tl-'on t.ukııcrdc'tfı ııl h•ltıl Krırc!l'ş 37fi 20 
11 Knfkns hık:lyelcrl (K:ızlwk'tcn) Niynzi Ahrııtl l:W 10 

10 Son Elılısalııı rııııtınrclıclcri (Kollıns'trıı> Ahmet Ekrem 2i6 W 
11 1-'ıllbol kaıclt'lcri Nfı1hı-1 ~bbas 40 10 

VAKOli IKl1r~~~~n 

Dün ve yann tercün1e külliyatı 
21 • 30 Kicaplık üçüncü serı 

fıiumara Kuruıı 29 Kapltaliz.m ou!:ıranı 5<J 

21 Hükümdar aullet M 30 Slambo 125 

22 Yeni ilmt zlhni)et 75 615 
23 Mevcudu kalmadı Bu serinin fiatı 6.15 kuruştur. 

" OlaUn iktısadf işlerl 60 Hepsini alanlara % 20 t.cıkonto 

• c...ıaıuiyet ~ \'apıhr. Kalan 4.92 kuruşun 1.!l:.> 
29 TercfimC'nia reli 100 ırnruşu pcşın alınnrnk mfitebaki· 
2' Detlfltler 75 ~• nyda birer lira ödenmek üzere 

Z8 ı aokon 30 ·ı~ tnkı!lte bağlanır. 

, ....,. - -·~ .. ... ~- .. .... .-

Askeri 
Kamus 

Herkese laz.tm olan 
' ' mühim eser · 

Yeni çıktı 
,satı;, ~eri: \,\!UT liltabevl 

" 

Evlat Istiyenlere 
Bir buçuk ay evvel vefat eden bir 

ailenin kimsesiz bıralttığı bir buçuk 
aylık bir kız çocuğunu öiüm ve ıse!a
letten kurtaracak hayır sever bir aile 
vanıa matbaamıza "Çocuk., adresi 
ile mUracaaUerf. 

Adres nıulı(uz tutula<"ak· 
Mercanda Tığcılar caddeı1lnde 

Sultan odaları ittisalinde 52/16 
numaralı hanede Salih O:r.yaum ............. -~, 

Dr. Ahc;;; ·~~;·~yunlu ı 
l'ıık51111 • l'nlimh:ıne Palns No. 4 

Pnz.1r<lnn m:ıat.la her ııun 

~aat ı;, rlı•rı sonra. 'f'elelon · ıııt2i -------------------------- --·-

Dr. Necaettin Atasagun 
.Sab~tılurı l!.30 o k:ıtl:ır; ak~aııı

ıurı 17 deıı soııra Lalelı Tayyart 
:\µ. Uairc 2: No.17 <le tıastıılarını 
kıılıul edl'r. (1 elt'/on: ~:~!la3) 

htanhul .\ııll3 e Uçlmd.i Hukuk m. 
kimllğiııdeıı: 

Beşlktaşuı Screncebeydo ıs NoJı 
evde lnci ve Sabahatln kayyımı sı!a
tile Mebudse tarafından İstanbul NU. 
fus mUdilrlyetl aleyhine mahkemenin 
939/662 No.lı dosyası ile açılan 936 
tarihinde ve!at eden Hıı.UceyJ yetiş· 
Urmlş ve 924 senesinde Aksaray Hor
hor caddesi 110 No.tı evde evlendir
miş olup bu evlendirmeden halen dört 
yaşında lncl ve sekiz yaşında Saba. 
hat adında iki çocult doğmuş olup iş· 
bu Akıt nUfuaa tesçil edilmemiştir. 

.Mahmudun gösterilen adresinde bu
lunmadığı clhetlP. namına çıkarılan 

davetiye varakası tebliğsiz iade edil
miştir. .Mumnileyhln 934 tarihinde 
Habcşlstana gitmiş olduğu davacı ta. 
rafından ve şohlllrr tarafından ihbar 
edilmiş olmakla gazete ile lltlnen da
\'etlyenin tebliğine \'e muhakemenin 
8/ 3/ 040 aaat on beş buçuğa tallklna 
karar verllmlştlr. Muoyyen olan mez. 
kOr tarihte mumalkyh J.lahmudun 
bizzat veyahut bllvekAle mahkemede 
hazır bulunmaııı, bulunma.lıl\'1 takdir
de hakkında gıyap l<nro.n ıtUhaz olu. 
nacağı tebliğ olunur. (31353) 

sini çıkaracağımd:ı.n eskisinin hUkmU 
olmadığını U!n ederim. 

Adnan t:ncnos 2;;9 
(31354) 

• • • 
Kasımpaşa CamlolU Askerlik şu. 

be.::indrn aldığım askerlik sakat ra
porumıı zayi ettim. Yenisini çılmrnca.. 
ğımd::ın eskisinin hUkmU yoktur. 

Mehmet oğlu ltifııt 
(31356) 

• * • 
2275 sicil numaralı sandal ehliyet.. 

nameml zayi ettim. Yenisini çıkara. 
cağımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

)luhorrt'ın 

(31356) 

----------·----
GAl'Hl ::\IE:\KUL SATI~ 1LA1"'1 

s. 93!l/3l 

fip~·oğhı Sulh Mahkı·nıclt•rl UııııkA· 

tipllğlndı•n: 

Hasan Yusur Karaeaoğlu ile Hazi
nenin şaylan ve mUştereken mutasar. 
rıf bulundukları Golatada Balıkpaza. 
rmda klln Kurşunluhan derununda 
alt katta 13 No. ile murakkam 700 
Ura kıymeti muhnmmeneıılnde \'e dl· 
ğer 14 No. lle murakkn.m 600 lira 
kıymeti muhammene!inde iki oda §U

yuun izalesi zımnında açık arttırma.. 
ya. konulmuştur. 

Birinci açık artbrması 14/3/940 
tarihine tesadU! eden l'croembe gtinll 
aa.at 1' ten'1s ya k&dar Beyoğlu Su)h 
mahkemeleri başkAtlpllğl nezdinde 
kalem odasında yapılacaktır. Arttır. 
ma bedeli muhammen kıymetlerin 

% de 75 şlnl bulmadığı takdirde en 
son arttıranın teahhUdU baki kalmak 
üzere ikinci arttırma 29/3/940 tari· 
hine mUsadif Cuma gUnU saat 14 ten 
16 ya kadar icra edilerek en çok art.. 
tırana kati olaral< ihale edlleceltUr. 

Biıikmi~ ve llıale tar!Wne kodar 
birikecek bina \'e belediye vergi borç
larlyle Vakır lcnresi hissedarlara \'e 
telllllye rUsumu ile yirmi senelik td. 
vlz bedeli, lhııle pulu ve tapu burçları 
rnlişteıiye aittir. 

Arttırmaya lştirtlk edecek kimse· 
lerin gayrl menkul kıymeti muham_ 
menelerlnln yU7.de yedi buçuğu nls
betlnde pey akçesi veya mill1 bir ban. 
kanın bu niııbette teminat mektubunu 
getirmeleri §arttır. .Arttırma bedeli· 
nln kendisine ihale olunan tarafından 
ihale gUnUnden itibaren yedi gUn 
içinde mahkeme kasasına ödenmesi 
mecburidir. Aksi takdirde ihale fes. 
hedllerek kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arzetmlo 
olduğu bedelle almağa razı olursa 
ona ihale edilecek, o da razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on beş gün 
mUddetle arttırmaya çıkarılacaktır. 

Yapılacak fltln altlkadarlara tebliğ 

edilmiyecektlr. Mllz11yede ııonunda en 
çok arttıran& ihale edilecek ve her iki 
halde birinci ihale edilen kimse iki 
ihale araııınılııki farktan ve 7.arardan 
meııul tutulacaktır. thale !arkı ve ge. 
çen gllnlerln yüzde \Jeş !alzi ayrıca 
hükme hacet kalmakııızın tolısll olu
nacaktır. 

lpotek sahibi alacaklılarla diğer 
altıkadarların gayri menkul üzerin
deki haklarını hususiyle faiz \'e mas. 
rata ve.salreye dair olan iddialarının 
evrakı mUsbltelerlyle yirmi gUn için. 
de mahkeme başktltlpllğtne bildiri!· 
mesı ltı?.ımdır. Aksi holde hakları to
pu sicilleriyle ııablt olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından horlç imla. 
caklnrılır. Fazla malumat almak isti. 
yenlerin S. 939/31 No. ile ıatı~ me
muru olan mahl<eme başktıtlpllğine 

müracaat etmeleri lll'ırı olunıır, 

(313;;8) 

Kiralık l"uıhaııe, - Sirkeci civa
rında Kahrıımanzade hanının Ust katı. 
Kapıcıya ve Beyoğlu, 'l'allmhane. 
Taksim Apart. 3 No. ya mUracaaL 

(31253) 

S~lllltl: ASI.il il~ 
ll:ı~ı lılıl!ı \'Pr • \' A 1\ 11 ~lnllırırı"ı 

U111ııııı Nt·~rıyıılı lıi.ıre rıl.-ıı: 

Heflk Ahmrı Se\'t"n~ıl 

t -· . .. - .. ~- ............. rt, ->•-·· · •1
• 

BAŞ 

DIŞ 

SOaUK 
.A LC:TNT .Jr· ~ 

GRiPiN 

" Ax 
Plağını 

Devlet Demiryolları ve Lif!l,. 
iş 1 etme Umum idaresi ıla 

ı~ 
Muhammen bedeli 7200 lira olnn 30000 IO:ğ. ı.:arpit 2Ü l?cıeııl 

günü saat (15) on beşte },oydarpaşada Gar binası dahlllll 
taın!ından kapalı zarf usulllc satın alınacaktır. Jı 

Bu işe glrmclt lsttycnlcrln 5t0 liralık muvokkat teı:nirıııt.t cı' 
ettiği veslknlorlo tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gUn sıııı 
kadar ı.:omlsyon Reisliğine vermc.Ierl ltızımdır. gıtıl 

Bu işe alt şartnamder Komlsyondan parnııız oıaral< dil 1 

J(. • :(. ~-~' ( j(.IL"' 

29/1 / 940 tarihindeki ekııııtmeslnde talip çıkmamış ol!lll l>oJI 
hammen bedelli (140001 metre elbise ve palto tclAsı Merkez ..1 

1 ıııP 
misyonca 20/:?ıOlO Salı gUnU saat 15 te Anknro.<!a kapa 1 

niden eksiltmeyi.! vazedilml:ıU. .t 
ı;rılll", 

Bu işe girmek lstlyenleıin {525) liralık mm·akkat tc t I' 
tayin ettiği vesikaları ve trkllflcrlni aynı gUn saat 14 e ıtBdll 
lsliğ!ne vermeleM IAzımdır. 

• dtlJ• 
Şartname parasız olarnk Anlcıırocıa Malzeme Dafrcsırı 

da Tesellüm ve Sevk Şcfllltlnden dağıtılacaktır, 

p 
VA KIT matb~~; 
Kitap kısmını yefll tıf 
tanzim edip açmış 

g.f• 
Kitap, mecmua, gazele ~811 '(• 
Tabiler namma dizği i~lerı 1\ 

1 

------------~ ----- - ----------------
Belediye Sular idaresinden: 

İdaremizin A boncrnn.n Servisine mllsabaka lmUhllnUe 

nacaktır. O) dl 
1 - İmtihan 22/ 2/940 Perşembe gUnli sabah saat (l ,J 

idare merkezinde yopılacalttır. ı;ıı 

2 - İmtihana girebilmek için TUrk tabiiyetinde ollll11~11tı"fi 
s,I görnıUş ve askerliğini yapmış bulunmak. Yaşı ıcırl<taıl .,J 
ldzımdır. rl ,ıv · 

3 - Ccrctıer barem kanunu hUkUmlcrlm.' göre ,.c asgtı-
mak Uzcre tesblt edilecektir. _.,,J 

fflY 
4 - İmtihana girmek lsUyenlcrln '.MUdUrlül('e hltııbcJI ) r 

ile bl'rab• r diplomalnrını, askerlik \eRiknlarmı ve bn ı.ıı }':Jd 
ise bons..,rvlslcrlnl Hl/2 910 Ç4rşamb:ı g'UnU s.ı:at 117) )'c 
kezinde sicil ve ynzı lşlC'ı l şefilğlne tevdi etmeleri. 


