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RuSlar 2 günde 34 
tayyare kaybettiler 

• 

Harbiye mezunlarımız dün and 
içtiler ve abideye çelenk ko.ydular ı 

Ankara, 16 (A.A.) - llarb okulunun 1940 Sf'nesi mczunJarımo slibay· 
lığa na&h töreni bugiin yapllmı.~tır. Gt-n~ sübaylanmız öğleden önce öııl&- ! 
rinde muzika olduğu halde Ulus meydanına gelerek Zaf cr a.rutuıa. bir çe-- I 
lenk koymuşlardır. r ,-;oıııı ,; 1111( ıi sayf <1d<1 I 
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ulgar Başvekili 
Filofun beyanatı 

''Yeni Bulgar hükumeti şimdiye 
kadar takib edilen siyaaetten 

katiyen ayrılmıyacahtır,, Von Papen 

Londra, 16 (A.A. ) - Daily Tele
'",,..,, ,graph gazetesinin Roma muhabirine 

Eski..-.oa·rülfünun 
Emini· Rektöre 
cevab .veriyor: 

-

" Rektörün eski Darülfünun hakkındaki 
iddialarının bir çoğu temelsizdir. Ve 
üniversite hakkındaki hükümlerinden 
bir kısmı da sakat ve tenkide muhtaçllr,, 

lngiltere, Türkiye beraber oldukça 
hiç bir şeyden 

korkmaz 
Dost lngillz milletinin Türk zelze. 

le felaketzedelerine gönderdiği eşya
ları gezip zclzele mıntakalarında biz
zat felaketzedelere tevzi eden gene
ral Windham Deeds dün akşamki 

ekspresle memleketine avdet etmiş

tir. 
Kendisi ile giderken gör~ mu

hanirimlz intibalarını şöyle anlat -
maktadır: 

General uzun boylu, zayıf, çok dinç 
ve çevik ... 

Kendisini teşyie gelenlerle konu
şuyor, beni görür görmez: 

( Sonu 3 irncü sayfada ) 
-=:y=- -

Kendi vapurlarımızı 
· kendimiz v 

yapacagız 
--

göre, B. Von Papenin Von Macken -
senin yerine Almanyanın Roma se
firliğine tayin edilmesi muhtemel bu
lunmaktadır. Cenubi Tiroldeki Al -
mantarın memleketlerine gönderllm~ 

ıeri hakk•nd~ itilafın tatbikinde Den izy· o 11 arı bu husus için 
zuhur eden ihtilaflar Uzerine B. 

Mackensen'i~ pek yakında geri ça.- hazırlıklara başladı 
ğınlacağı söylenmektedir. 

Milli Korunma Kanununun 
.,,.._.,,...._ ...... -~ 

metnini neşrediyoruz 
.Hl1kumetin Milli Korur~ma kanu
nunu tatbik edeceği anlaşılıyor 

Hiikiimetinıiz yakında Milli Konumıa kanununu tatbik edecektir. 
Mükaddid hükümleri olan kanunun halk tarafından iyice anlatıl .. 
nl!lSI için kanunun metnlnl nearetmeie kani' vcnnl§ bulunuyorua. 

' (Ya.mt 7 ~) 
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YE.MI SABA.8 8Q1a: s 

[ ~~~ :~~:·~~:~=:-:J General Deedsin Yeni 
Yanlış hesab 

Sabaha beyanatı 
.Şi-..-ilik; 
:auıcac1,a,zı 

- ..... ~- . • ~. • • .> .. 

Garb cebhesinde 

Almanların 2 deniz 
alllsı daha battı 

B eyoğlonda oturan bir karii-
mls ta.rafmdaa gönderilen 

mektubda deniliyor ki: "Hava hii- -
cumla.nna. karşı tahaffuz tedbiri ( Baştar&fı ı incide ) 1 .-: Temenni ederim. ~,akat bu sizin 

olarak ev sahiblerinden iBtenen et- _ Sizden evvel, dedi, arkadaşlan- ı elınizde.. D iinyarun bu karı!)ık denindt'I, 
ya ve malzemeyi gösteren matbu nızıa konuştum .. Ankarada uzun u- - Ne yani yine gelmek için zelze- her vatandaşm kf'JıJillğhı _ 
Ust.e vasmda her fN için almması zadıya beyanatta bulundum. Söyle- 1 le olmasını nu istiyorsun~~? . den ittihaz etmesi w.ıw.gelen k>d -

Vatandaşları 
Vazifeye davet! 

mecburi olan (20) metre yangın necek bir §eyim kalmadı, sermayem - Yok canım Allah gosternıesın. birler vardır. Bu t.edblrle.rin ba~ın-
hortumu da vardır. tükendi. - Biraz da politikadan bahsede - da milli tasarruf ha.rek ti gelmek • 

l.on11r l5tanboldakl lkarndgib sayısını _ Generalim, dedim. Bizim için lim. Bulgar kabinesinin değişmesine tt-dir. 
lateu ·il, 

16 
(A.A., - Bahriye Ne- biri, Alman tahtelbahirlerinin bitaraf asğa.ri oıaraı, (100.000) tahmin e- de bir şey söyleyin. ne diyorsunuz? Ne tarafa ba.kSAk, ufuklar karaıı-

11.}~ir ~gi~bliği: ticaret gemilerine kareı umumi ta.ar- decek olursak (2.000.000) metre _ Ne asöyliyeyim .. Gürel memle - - Politikadan bahsetmemek politi lık. Bugün dünyn.nıo yarısından faz 
~ .\Jrna ıı :Orpito muhrl~i bu~ ruza geçcoeklerini yazmaktadır. hortuma ihtiyaç ,·ar demektir. Hal- ketinize iki hafta için gelmietim. kadan bahsetmekten evladır. Onun i- lası boğu.~ halinde. Bu hayati ci· 
tir, n denızaltısını tahrib etmış· Muhabir, Bitlerin verdiği talimat hul<i zannıma kalırsa şehrimizde 3 hafta kaldım. O kadar hüsnü kabul 1 çin ri~a ederim. Bun~ bıraka.Lı~n. Y ~~ dalln oe netice vereceği, ne kndar 

Norıı:ıa.ı .. . t1zerine Alman amirallik makamının ( 10.000) metre yangtn horhunu gördüm, o kadar memnur. oldum ki nuı sıze IJU kadar soyliyebillnm kı. de\·am edeceği mr~hul. Siyasi alı -
~ leanıuı, denızaltılan batı- bütUn dUnya ticaret gemilerine kaı'Şl bilmem bulunur mu! Ha.ric.e siııa. - 3 ay da kalsam doymıyacağım. Hele 1 İngiltere Türki)·e ile heraber oldukça lak, söztinde dunıı.ak, muahedelere 
~. "F'l.arııan derhal tebliğ edilmeme- hududsuz bu· denizaltı harbi aço.co.- riş \erUse- bu miktar hortum belki ilkbahar gelmeden bir ay evvel ls -ı hl~blr ~yd.en korkmaz. riayet gibi prensipler çoktan t&rihcı 
letlıeıı ~:~t bir kafil.e~e hU~um ~er- ğını ve bu harbin amiral Von nı: · bir senede "·e (3 .. )()0.000) lira mu- tanbuldan ayrılmak ciddt-n güuahtır. Israr ettım: ka.rışb. Müttefüc nıüttefiğe • yirmi 
~llai b· rılan. bu ıkı denızal~ı ı~ın pitz'in en mecnunane projelerini bıla kahilinde gelir. Seyahatimin gayesini anlatmamın 1 _ Bulg~ı·. kabinesin~~ . d~ğişmesi dört saaU.e bilah çeviriyor, kanlı hı· 

. ır ekılde hareket edilmiş - gölgede bırakacak bir ölçüde yapıla- Bu işde ben kendi he~ıma bir lüzumu yok... Biliyorsunuz.. ln- Balkan polıtıkasıııdtt degışıklık yapar çaklı dü§111WI.lar yirmi dört :;aat I· 
~ l•i · . .. .. cağım illve eylemektedir. Nazi ma • )"anlL51ık görüJonım..... giliz milletinin dost Türk milletinin 1 mı?. çimle en ku\'vetli müttefik oluyor 
ltud · ~'iindon liahlreye Dondu kaınlan t&rafmdan deniz harb ka • Meldubu wöndoren muhterem o- 1 ' 1~-~ Us, 16 (AA ) D · l . " i felaketzedelerine gönd rdiği naçiza- - .... . . uu • ~ ı:;.., • • - omınyon ~r nunlarına tamamıle uygun olduğu kuyucum01: bir riyaziye hoc·.ası ol- h d 1 t·ro· B d . t. - Başvckıl ekı::ıelans Filof Almnn· Jler mitıetin hu vaziyet kar11ıstndll k •• ~' ~en dUn b h •~yyarc ıle ne e ıyc crı ge 1 ım. ıın an ıs ı- 1 • 

ı~Cdeh r.~ı· . sa a w. söylenen son günlerdeki Holanda, Da- duğunu inı:r.a.<>mın üstünde tru.rib f d d ek b. . t 1 1 k ı yada okumuş dıyorlnr. Acaba Alma'l ittihaz etnı~i tazım gelen tedbir, heı 
"il.! •4 ~ ı ıstıne gelmiş ve A vus t a e e er 1z7.a ze 1.e e ınmta a - . . ? 

Yakı . - nimarka, Norveç ve sveç gemileri - t'tmi~. Zaten bugünkii ya.~a.ma. şart- 1 d zd' ı taraftan olur mu dersınız. !)6Jdt>n enf'l k~ndl kuvvetine, lmmh 
lı(~ll sotaatuıın kampla.nnı teftış ~t- nin torpillenmesi keyfiyeti, diinya ları içim.le her e,·i (20) metre )'aıJ- ann a ge . ım. .. .. • - Harb ne vakit biteceğini soran birliğine itimM etmektir. Bu prt>n· 
~ ıır~ akşam yine tayyare ılc deniz yollarında bitaraflann biltün gın hortumu mübayaasına sc,·ket- Zelzele cıdden buyuk felaket ... Fa- bir arkadnşınıuı. Von Papen bu sa • !!!ip bizim do pttnsipinılz olmustur. 
Sıuta: :~nnıüştür. ticaretini boğmak Uzcre Almanya ta- menin h$8ba., kitaha sığnr bir i~ kat Kızılnym ve Tilrk hlikumetinin, balı: lngiliz dostlarını1.a sorun, demiş, Hiikumet. tstiklfü harbi biter bit-
~d ar Vapuru Miirettellatı rafından yapılan teşebbüsün bir mu olmadığım )<estirmek i~in riyaziye aldığı tedbirler fevkalade .. Dilnyanıu Ben dt> bu sunli Alman ahbablarınıza mcz ilk ir:> olarak kahraman orduyu 

~llti~a, 16 
(A.A.) - 14 şubatta. kaddemesldir. mütehassısı olmağa hiç te lüzum en müterakki, en biiylik devleti, en a- sorun diyorum. daJıa ziyade lmnetlendirmek işiul 

t\tı:ı.ı. 'le bir Alınan taht.elbahiri ta- . . t 
'--~bat Mı. ır Vehahdimn Be,·anah yoktur. kil hUktlmeti böyle bir anda şaşınr- Teşyi<'iler arasında bulunar. ngiliz ele almıştı. Bu •ayret bir sani)e bi-
1111!•·- ·c. ınlmı§ olan 12000 tonluk K h" 16 (AA) _ Veliahd Prens Peki a.mma dfı;er taraftan haya dı. Halbuki Türk lıUkftmeti şaşırma- müsteı>rıki DeviHon: Je ihmal edilmi .. ·erek bu,..iine kadar 
h,..,"ll 03tar,, ismindeki muhtelit rük a ıre . · · "' ., o1 ı:t 
~~Uıirı kıı. tanlı Urett bat) 

15 
ıMchm~d Alt, Balkanların ve şarkın t<"hlikeı;inin dehsetittl, ha\'a hii - mış, icabeden tedbirleri almış. fela- - Bırakın bu sözleri, diyor. Bakın miitemadiyen a.rtara.k devanı etmiş· 

·~t ~ PLo e m e. .
1 

!maruz bulunduğu tchdidler hakkında <'umlarınm şehirlerde yaphkla.n ketıcdclerin yaralarını ı:ıarmıştı. Bu- tren kalkıyor. En bllyük bitaraflar tir. Son kahul edileu ":\Jilli Korun-
L v.nı,_ 1 

ndraya gelnuştir. b ·· ·11 · be tta t•· 1 · ·· t k k tah '1 .._ t kd" b b ld k" d' b·ı·.,(lr ıntıstınuz? K d hl"k. t' l ·11 ijltj '\~ıı batıran Alman tahtelba- mat uat mumessı erın~ yana uy en urper en or ·unc n >au nu şayanı a ır ve gt ta u um. ım ır ı ı. , . ma anunu., a ı ·ume ın ıer ı -
,. bıll.t . . . , bulunarak şark cebhesı kumandan- da hergün ~ıızetelerdr. okuyor. hü- Türk hilkwnet zimamdarlaruu ve - Kimdir? timali dü11ıinl'rck i<'.ah eden tt•dbir-

ı taraf~~nra bır .lngıl~z ~ar.b ge- lığını bUyilk bir salahiyetle idare et- <'tınıa uğrıyan talihsiz ~bir halkı- Kızılayı bu mesailerinden dolayı tel>- - ŞimencHfer kondüktörleri. l~ri vaktiru.h• alma~ ı asla unutma~ 
Ju._~!Utaı:ı an tabnb edılmıştır ... 1 mekte olan general Weygandı hara- nn acıyor, iizUUiyonız. rik ettim. · Tanımadığım birisi: dağını gösteren en büyük dı•lildir. 
)~~ lah~~abr., .1~ ~abitlerinden bın 1 retli bir lisanla medhilsena etmiştir. nenwl< l\i h.kblr zaman ta.hak- -... Aman hocam, diyor, yavaş söy- Uül<fımetin kt•ntlisim• düş.•n va • 
d,,_.1-'- c ahııııun "Replusse,, \'e- ·• · · k k t · •· UlJ - Ankarayı nası.l buldunuz? 1 Alın nlar duym ..... n Bı•Araf ge ·r · ·ı 1 tn d· - · • · d " •·ten ~~eter,, in yolunu beklemekte ol Prens, şoyle demıştır: u e memesıne can ve gon <en _ FevkalA.de ... AtatUrktın en bU- e. o. _,. , uı. • zı el ı ı ıma ~ ıe ıgını gor u .. 

ııu b dın k • · tJ · dua Pttiğimiz bir hava hücumuna mileri batırdıkları gibi zavallı kon- sonra., hafüımızın da ııyni dfırcııdi5-
h. eyan etmiştir. Weygau as crı me1.ıye erı ve yük, en cesaretli, en muvafık işlerin-
Qı~ karşı tf'dhirlor almalıyız. dUktörleri öldtirürler. Ukle hareket etmct-inl btemek tabi-

111 l't\f GemP-rin Uabrılma 1 teyakkuzu, ltcndisine itimadı olan 1 k ı~- den biri de devlet merkezini Ankara- Tr"'.n k"lkıyor. 
1 

t 
1 

d .. ha'.c:ı d "" 1 lk haluı;ta İ!;indcn çı •~wmya • ~· ... idir. Bugün ıer nı a.m a ' u "n ~lı l'a., 16 (A.A.) - Daily Tele- §&J'k için sükOn ve asudelik garanti- f'ak muaddal bir dl\Ya gihi görlinen ~a yapmöası 01';:::~turÇo. ~elc.e An~ Saym Geııeral hepimize veda ede- \'azlft>ler r;unlarchr: 
g~etesinin Kopenhng muha - leridir. hu mcsch·dt'i her ev sahihini (20) a;yı gb;r'1eı;;/" m. temız, ço rck trene biniyor. Kompartımanın pen 1 - Eğer çiftçi i:;e, mi.uukiio mer 

~td - • •...+-.... • mPtre yangın hortumu tedariJcine m ern r §e r. ceresinc gelerek: tebt.• fazla ma.Jısul yctltitinneğe guy-

h uya iltihak edenlFinlandiyanın :ae~~:~:t~;:::~k~ö~r.~:1~1;a;::~;: Bir; ::~:~~i:~::e1~~~:t~~ği. ay-~\~:. ~n;~~b~~:;· :,~:;::: ~~ ::~:~;:i::=~:::;~~·:.t~~~~~ 
~enç su··bayların11z yardım talebi hallf'ıle bir y:ın~ın teşkilatı vUcude şikllk dedi. O zaman rüyamda gör - yazık... idhnretınt•k\'eoanhlıuy'1watımüm 

getinuelde nwS(•knin halli imkan sem inanmazdım. Tren yav~ yavaş uzakla.§ıyor. O, lüin mertebe fıızia liretım•k. 
~ ı,. .Ba ma 1 sayfa la 1 < Baş tarafı 1 .ndde 1 daircsint'I gim1i~ olur. - tnşallar bundan sonra sık sık cebinden çıl:ardığı mendili sallıyor. 2 - Şehirli \'nt.a.ndn.~lar nmtJnka t anın ınüsaadP.sizliğiııe ve ynğ- Finlerin, askerlerine münavebe ile Zaten osl<iıJen her mahallenin hir gelirsiniz.. Fn~k KU~UJ' hlrcr ~az mıu;k~I toclarfü etmeli, ev 
1\ ~ 0hnasına rağmen kalabalık Çir istirahat imkanı verecek adedde a - tulumbası ve tnlumhacılnrı vardı. ---- terin altında ı;ığıııaldar jn a etmeıt. 

~ ·~C.'Si Ulus meydanının etrnfını damları olduğu takdirde, Sovyetlerin Vlne her hüyük sr.mtin hir tulumba B 1 B k Gu.z kıınıla.rma de\ anıı ihmal ••tm ~ 
p· llJq_~ buhınuyordu. SUbnylann, bütlin hücumlarına mukavemet ede· ve liafi milttarda hortum f,ctla.rlk e- u gar aşve ı• ı• ım•li. M:ıJıallelerde ve ıwlerdt• kıını-
• ~ tıı ~ i§tirakile söylenen İstiklal bilecekleri knnaati mevcuttur. dlp gaz ma ·Jiesilc te<·hlz edilecek lan imrlud b•şkiJfıtlannda aldıklan ! ~ n o~ ~tenkib genç bir sUbay m7- Finlandiya nıakamlan 44 ya!iındaki gönüllü müncn-crlt>rden muntazam F. of b \8:t.lfolerl "" hü~ iik ··idulycllc tf'lali-
Y' ~ ~'Q • lebeler adına heyecanlı bır erkekleri de silfıh altına çağırmışlar- hir teşekhiil \'İicude gt•tinne'ii peki- eyana· tı l.i etmeli. 
' ~ Q ~ buıunınuş ve bunu mliteaki- dır. Jiı. rniimkiindür lcarıaatindc~ iz. 3 - ller hususta tasarrufa ınüm 

1 . arbiye okulu marşı söylen • w 43 yaşındakiler çarşamba giiııü ça A. CBMALEDD/N SARACOGT,,U ___ --·-- h;in mertebe riayot etmeli. Rcyoğlu 
~ )lia . . • gmlmışlardı. ----·--;----=======~=--=-=:=- ( Sonu 3 iincii tıayfıtmıı.cla ) 1 anlayış duygusuna dayanmakta de- harlarında son U) hır 1.arfııııla l<>tan-
~~i~e~danındakı bu mc.~a.s'-?.ı~ Mnla.ndiyn Miişldil Vaziy~ttc . Kendı vapurlarımızı Bir kaç küçük istisna ile fWVelki v:arn edooek \'C Bulgaristan bl\tüıı lıul:.ı altın eden i\lucar artistlerine 

vt! at"'Ubaylarımız ok~la donmu; Stokholm, 16 (A.A.) - Finlandı- • • ....., kabincniıı şeklini muhafazıı l'lrnekte büyük devletlerle iyi ınünasebat icfa. pam yedinııck idraksizlik, vatan -
t: bir ~~3 de de.ge~ç s~hayl~nm:-ı ya hükfuneti a~tık ~~J~ız ~·~la mu- Kendın1ız y pacagız olan bu ka.binC'nin istikbalde de Köse- me eyliye.ccktir. .pt•rur hislı-rindcn nıahrwniyrl \e 
~~ılld.eı/ Atntürkiln E~o~~f,a kavemet edemıyeccgını ve ıkı İsveç . . ivanof kabineleri tarafmdan takib o- Bulgaıistanın keza knt'J bir bita- lı:ıtt:ı hlynn('t dcrcc:c. inde bir suç -
~~~el{ 1b ınuvakkat kabnnı zıya· fırkasına ihti~acı old~ğunu, yahut ta < B:ışt:ı.rafı •. m~ıde_) dilen dah~li ve harlct si~asctt .. n . ay- raflık takib et mcğe ve Balkıı.~lardu hır. 

~fi lr çelenk koymuşlarw .vo barı dcvletlerıne muracaat ederek den sonra başlıyan \'apuı ınşnıye rılmıyacngını kaydederım. MaJeste sulhün muhafaı.asına çalı~aga de- Bu•!iin ort.,.ı hari:ı hir tt•lıliltc 
~r ırı manevi huzurunda egıl · yardım istemek mecburiyetinde kala- malzemesi buhranı yUzündcn yapıla- Kral tarafından kiyat1ctli bir surette vam eyliyeccği illive olunmaktadır. )'Oktur. Fnkn.t cğ<'r günün birinde 
~ t ı1 d cağını bil~l:nuşW:· . mamıştı. Son zam~!ord.a ba~ı va - ilham edilmiş olan ~u siyasetin tat. ıtumnnya l'f!ali)t' Nnzın Sofyaya l~ir t•·lılilrn _ıx·Urt~·~ ~lursı~, ~l\ltlin 
lı:'ln Ilı e liarb Okulunda. yapılan Gazete ılave edıyor: Aksi takdmle purlann kadro harıcı edılmcsı mec • bikindc, kendisine uzun zaman en ı:;n- (foll)·or ~urdun lıun.ı en 1) 1 ~ek•lde kaı~ı lw· 
~aı ı:raaimindc ise BUyUk Mltlet Finlandiya kendi menfaatlerini oldu- buriyeti baş gösterdiğinden esasen mimt dostluk b'.lğlıuile merbut bulun- Bükr~· 16 (A.A.) - Maliye Na· yııpabl1nıMl için. ~lrndldeıı en j~i ~· 

1 
l)r. ~~ .Abdülhalik R~~a, ~ ğu kadar lsvcçin menfaatlerini de mıi 

1 
dar olan kadro büsbütün kUçiilmilg duğum KöselvR.ncfa daha evvel blr zırı Constantlnesco, büyük bir ihti _ &.ilde organize edllme i llzınıdır. zt. 

Ve~il· fık Saydam, Mıllı Mtida- :teessir edebilecek şartlarla barışı is· olacaktır. müddet teşriki menai elmiş bulunmak maile bu ayın 21 inde Sofyaya. gide- ra bugtlnkti harblcr ordu harbi rı 
\r~~ı~ General Naci Tınaz, Dahl-ı temek mecburiyetinde kalnc.aktır. Harb münasebetile hnriçlen de la eerefyab olduE!um gtbi Köselvano- cektir. iyi haber alan mehafillcrde değil, mlllet lıarhlertdlr. Hattı mU 
%:.lii ~""aik Öztrak, Hariciye . Ve- tsvoç Finlandi~·aya Yardımı Redtletti gemi .satı~ almak vey_:ıhud sipariş et fun memleketin İdaresindeki telD.kki· Jtelgrad konferansından. sonra yapı- dafaa yok, sathı. nıUdafan, lıattl 

J\ıı li' aracoğlu, Nafıa VekJli Ge S kh 1 16 (A A) - B .. imek ımkaıu kalmadıgından ıç hat - terine dalına iştirak etmie bulunuyo - lacak olan bu ziyaret alaka ile kar • hacmi müdafaa \ardır. 
~a.ıa 'Uad Cebcsoy, Maarif Ve· .. to 

0 
m, d'l. l,· ~1~1~ !arda hıssedilmektc olan sıkıntılı va- rum eılanmakta ,.8 iki memleket arasında MURAD SERTOôLU 

.,_.~ ll .ı\Ii Yücel ile BüyUk Erk&.- Stokholmde neşre ı en ır resmı • . . t akt d . . · .ıw ...................................................... . ''*" ~e ve . • . liğde lsveç hükumetinin doğrudan zıyet ar m a ır: . Yeni Hariciye Nazın lvan Popofun fktu:acil bir leblrlıı;• temin edileceği B h • • • 
~ ~~Ve tn~ıll~ ~~U~aa erk':' doğnıya askeri yardımda bulunması Bunu lna~n ftıbara alan Deııız - da evvelki B&.ıtvokll ve Hariciye Nazı- Umtd olwıma.ktadır. aşmu arrırımız 
'~~lhuat ~ü~e aı .1°1 r .u mkeıIBla.u'"-- - için Fin hiikfımeti tarafından yapılan yolları ng~lı~lferdle sedon ykapJılan 1 an • rı Köseivanotun eahsl dostu bulun - lbrva.tlar Ve BnJgaristaa p • ,,.. d d 

\ ; tl. •M messı en ve a .ı_m- • • • • • • • ]aşmadan ıstı a e ere ngJ teft:ı• I • arıs r yosu11 a 
· "<ı\'etıi kUtı . h bulunmü.i talebı reddettıği bıldırılmektedır. d . . 1 . t" t n1 ruıı ve KöseiV1'nof tarafından taklb Sofya, 16 (A.A.) - Utro gazete- <1 

rl "! esı azır Bu tebligw de bildirildiğine göre Fin 1 en~ .vapur ıafnşaıye !.na zUenıet>ı ge. il' ~ ('dilen hRrid siyn ette l{dırlı ·ıııın kıy. shıın LJ lgrrddaki muhabirine beva- Of .. ı~ra!ı ıı · ... , ı •H<IP ~ 11 ııtı • megı rnuv ık gorm ş. vazıyetı . 1 b • • . . • 
\ bıı , ltonfcra.ns salonunda yapı- la.ndiyaya yardım meselesi 13 şubat- MUnakallt Vekaletine arzettiktcn mctlı bıı nıe!'l~I ~~karlJ ı o_ m:ısı. 11 nn1 t:ı bulunan )'. ugoslnvya ~affvekıl Şu kanaate vardık kı, MaJiııo hat 
~~ a tal'tne İstik'•ı ·ı ;.. a ta Finlandiya Hariciye Nazırı B Tan 1 .1 . 1 . ı-ıvasetııı • ~tııwn lı ıçm de de!> ı~m l" ; ka muavini \'C- Hırvntlnı·ın lıderi B. t1 F'r8.lUianın :ı~ılmaı: bir icnlesidir ~,., ,,. us maıısı ı e ..-a,.. • · · sonra ngı tereye sıparış erını ver - · _ . , . ' 
~ h O'ıce ilk olarak kUrsüye gelen ner ile İsveç Başvekili \'e Hariciye miştir. lnC'ac:rma ı~n ı N.ır Matchet,, Yugoalo.vy~ ı.le !311lgnr13 . l"ransa devletinin intizam ,.e nzıımctı 
, ~Ulu kumandanı Tuğgeneral i!e Harbiye Nazırları arasında vuku- M.. kere halinde olan bu vazıyet ·rııi kabııwııin siya ctını s.1dt>cc tan m·nsır.dn tanı bıı- ıtilıtf mevcud Majino hattının kuvveti!e nıtisavld!r 
1~1~edenıer, genç sUbaylara mu- hnlan göriişmeler esnıısında ileri sil- müs:~ bir neticeye varamk bu mal- bır kar kelım~. ı!~ hü~iıs~ c~ı~e1t icn~ oldu;;u ve Hın atların . Bulgc.ristana. .Büt.w:ı bunları~ haricinde I?"ansıı 

~~: ~E>nni eden \'e ordu i _ rmm.ilştür. 1 zeme temin edildiği takJirdc Denizyol eder"e. ş~ıııu sı~ylıvcbılının .nı. bu 
1 

s ı· karı:;ı tam bır dostlu.~ hıss_ı ~eslemek· mılletının cesaretı medeuJycsı var 
~ ~lertne d'*° yUksek va- Kajaanl Bonıbardınıan F...dlldi lıarı yazın ilk aylarında kendi tez _ yaset ıstıkb,dcl~ de lJlr barı§ ve bıtn- le bulunthıklarını soylemı§tır. Herke~ .vazlteslne bağlı ve mılli he 
~. bı- ~en bir nutuk iradeyle- Helsinki, 16 (A.A.) - ·10 Sovyet gahlarımızn iki vapur koyacaktır. Bu raflık siyaseti. bir dahıli hu:!w· ve B. Matchck, 1'imdiki beyneımilel yecc.n ıçındc aalu1:1ete katlanıyor. Heı 
~~ ·. 8lnbaşı °'-lib Göker de tayyaresi bugün Ulu gölü lizerindeki vapurlann inşası için icabeden tek- milli birlili siyaseti, bır iklısocli kal- vaziyetin Adriyatiktcn Kara.deniu kes ı:ettceden Qmın ve yaptığı feda 
. ._.. '4ı ıra.d eylemiı ve genç stt - Kajaani şehrini bombardıman etmiş- nisyen ve va.sıtalal' mevcuu olduğun- kınma ve kUltUı el ternkld siyasdl o· kadar bUtUn Slavların birliğini \'O klrlıgı mUdrlktir. B~rada gece gUn 

~-<lı bı tla Usteğmen Orhan da he- tir. Atılan bombalar içinde yarım ton dan inşaat kısa bir zamanda bitirile- lncalttır . tef}riki mesaisini zanıri kılmakta ol- dU.Z .hummalı bir ta~lıyet var. . \'Q tl-ıt'U~~bede bulunmuştur. luk bomlıclarla yangın humbaraları ·cektir. Denizyollannın l'lmde hiikn Bıı siyaı-et, Bulgar milletir.ın hissi · duğunu ilave etmiştir. BiltünDFrll ansız ~ıllctı ~~ı:ırb Jçın ça 
) ~L ~ib ktebd b " . . k' ··ı .. .. l . k . 1 1 . k . l 'li H 1 ,.. U )ıRıyor. pnana J,arşı J. iltle hallnd• U. "'4lal\ to , mc en ınncı- vardır. ( ışi o muırtur. ınevcud o an ım an ara Sır etı yatına \'C' arzuııuna tamıırnen uygun- n~ş\'e n ıı a .:acrc mPıti k ~ k f" t· b d b · 
~~'lt•-bPÇu aateğmeni Durmuş- Kızılordunu~ Za.\iatı Hayriyenin yapbğı vapurlard~n da- dur ve devlet reısinin itimr.dına velut Sofya 16 (A.A.) _ Yeni Baş,·ckil 0

18
ymla 

1 
ey ıycFıne 'Un ani 

1 
a.'.)ka bir 

~ ikin · · p· .:a +";; • U . . . f ' m a o a.maz. raıısanın ç ndckt bu 
, 6L".'. l.ıQ. ·ı.. cısı ıya1.ı.e a.s"""bm~ ll 1 inki 16 (A.A.) _ 15 "'Ubat ak- ha büyük ve daha m kcmınellerını fiin • mazhar olarak nynaetlle şere profesör Bogdan Filof, 1883 nisanı-

1 
zaferi t 

1 
tı 

1 • ı~· Qlltat ekteb.. .. U c s , "' k .. k .. ct·· l - ·ıkn. . b .. .. 1 az m, n em na car. 
~ vem .u~unc. : şamı Finlandiya tebliği : inşa etme mum un ur. duyc ugum . ın umetın utun gay~~t: nm onunda Staagorada doğınu§tur. Ayni zamanda burada . . . 
'lUc. ede B. M. Meclısı Reısı .. - - - lcrinı bu ıstlkamette sarföd cegınıl)'.üksek tahsilini Wurzburg ve Frei· . gördUğUmih 

~ ~t ltenda tarafından birer Sovyet kıtaatının taarrı.17.ları bu - mcsi arasında bir münasebet tesis e- b"ll k d 1 •. te 1 ı kardeşçe mfon.fırperverlikten vo hils 
t~~ "erthni§tir. tUn cebhel~rde davam etmektedir. dilmektedir. 

1 rns~a ny e~. e~e~ ı~ r ın. 1 burgda yap~ıştır. . . . nU kabulden dolayı da t*kkUr ede 
~ıı .. _httı bı..:_ . f{ı lordunun '-•alnız dUnkü muha. p · 16 (AA ) p .· . 1 Hl\kflmetin butilu 1htımamlan, şlm Geçen kabıoede Ma~ıf Vekıh olan rl.ı. ""l' ~mcısi olıuı aateğmen zı ,, arıs, . . - aı ıs gazete e- dl k d ld - 'b' .. k k f" 
ı:!._ ~0kuı Yll§ kütUğUne 106 ncı rebelerdeki ıayiatı 4000 ölüden fazla- ri, 25 ikincikanwıdan bugüne kadar Y~ a ar o ugu gı. ı,~yu se şc 1 Filot tanınmt!} bl: ~san atlka mUte- r ............ ._.. ................ : ..... , 
~~;"~tır. ..:ır. Finlandiyaya 30.000 ecnebi gönUllü ~aJcste kr:ıl.ın şah sı c rafında . ~ıkı h.a:~~sı ve eski gı.lzel sanatlar tarih- ı ,, z M . R l 
~ bu safhasında Harb 0 • Busl!ll'lll Kuybetiikleıi 1'ayya.reler gelmiş olduğunu ve her gün takriben bır sur;ttc bırle~n~ı~ olan Btılgarısta- çısıdır. .. • 1 ! ~ 

> "~ ()gı Inerasımıe salona geti- Helsink:. 16 (A.A.) - Iı'inlandiya 600 gönüllü gelmekte bulunduğwıu ~111 As·ı~,. .rcf::ı lıı ıçm ~alı"m;,'lkta de- Popofun ~lal Ter~um. . • 1 l ': j 
'lbq_l' kuı alay kumandanı kur· avcı tayyareleri Sovyct bombardıman yazmaktadırlar. 'anı ed1.: { olan mlllctm s~l .. mctl uğ Popof eski bır lrn.ri.cıyecıdır nJ( ı, E ff TER NA s y o HAL • u AR 1 NA j 
~ ~~ l3eııza.d Göker genç sil - taynreleril çin gittikçe daha korkunç Harb malzemesi meselesine gelin· ruua ma.'3ruf 01~~a~lır · mWıim memur.ı~·.o~ Bükreş sef~l'etl ( 5 HAZ 1 R L AH 1 N 1 Z, j 
~tin in etmeğe çağırmış ve bu bir hale gelmektt'<liTler.13şubatta11. ce gazeteler, bu ana kadar .Finlandi- ııurı<'J lyııset matbuat ataşclıgıdır. Son:a ha-ıt:ı,, 1 r '20 A~USTOS _ 

20 
EYLÜL İ 

~.~il.l>lltttıe grup grup tahlif mera- 14 şubatta da yine 17, yani 48 saat yaya 70 avcı tayyaresi, 40 bombar· Sofya, 16 CA.A.) - Bulr;nristanın nezaretinde çt.lı~ı:ı, :erlıan Buda - : 1 
ı.u~~ §tır. zarfında 34 dlişman tnyyo.rcsi düşü- dıman tayyaresi ve 30 keşif tayya - dahili ve harici siyasetinde hiç bir peşte maslabatguı.arlıgına tayin o • ı• 1 9 ,4 o l 
~~ "e ~:ra ın .. rasime nihayet rülmü.5tür. Bu parlak netice ile Fin· resi gelmiş olduğunu ve yo~a çık~ • dcğ.işiklik olmıyacağ'ı söyl,.::ilmek • dilmiş, orndan ~a Bel~rnda nefir ol· I · ) 

~Zltl:ınan bUfedıe davetli laııdlya semalarında yabancı memle- ,nlmış 300 t~yyare bulundugunu ila- 1 tedır. . rr.U{ltu , 2 fleııedir Bel.,.radda bul-r • ' ... _.. ............. _. __ _ 
~. ı-etleı<I.ıl gelen tayyarcledn &:;özük- ve etmektedirler. Bl.l iU.YWtel k.o~ı.: :.1 .. mıd~ .. :Jcrleuuyorrl" 



MAYi MAHRUKAT MESELESi IRADVO 
P.IC.41~· 

Alkol sanayiinin in lşafı ayni zamanda ~ir JU) 

11
::;:_ ou:=::.. -

çok mahsullerimizi kıymetlendirecektir ~ Ajw" meteoroloji ... 

A lkole edilecek ltirularm • Yazan : Avni YakalloQlu ~ TUrk m1&.&a ,.,,,uıJar. J'ald. 
maldlltı pahablıktır. Nltekhn n Fenan, vedı:" 'Renk l'enUa. 

otomobil ytızbatlm Nusret Kayma Otuvtlft: un.-- Smar. 
Topçu mecmuasında n.,.rettiği bir ma ,,_ --JJ-

kalede mabKlt karbtlranlan tetkik et- H.30 Ktblk • Rl,...ucttmJnlr bua-
tlkten aonra 61 tByle bqhyor: duu ''Şef- lhan Klncer,. • 

''Benzinle çahll"•k tbere imal ectil- 16.l3/U.30 Kon.- .. B'.8dm 
mit olan motörler hiçbir tadlllta m. aatl,, • 
zum kalmalrman ve hiçbir mabmr 18.00 Propam ft memleket aat 
tevlid etmeksizin alkolltl bemln 1Je &JUi. 
de çalıpbiliyorlar. 18.05 K6lik - BadJo eaa sll:.trua 

0 Antü memlelretlmtme benzinin 1&40 Knoup1& "Yurd bDPd ve 

Don bir amele 

fiyatına nazaran alkol fiyatı ~k yWt- 11f911ait, • 
settir. Bu pıt dahilinde btıtthı mem.· 1U5 Serbeat .at. J.dhallt dejinaencWlı llrUtl De• gayri ~UDi bularak 
leket mot6l"Hl vaaıtaıarmda ba glbl 19.10 Memleket mt &1Ult ajana ameleleri aramada çıkan lhtillf dlbı ( 16 gOnlUk but•hlr maddld 
yanıcı maddeleri lnıllanchrmaP im .. 19.30 'l'Drk mtldji. Çalanlar: Bak· il kanununun meriyete girmesinden· da yarım yeYmlye verlbDdi 
tan yoktur. Ordu bug8n IJerlde mail· ft meteoroloji ~berlerl. beri ilk defa olarak top'aıwı hakem aine pHnee, llrket ..-
temel harb leababm g68&ıtblde tu • b Derman, Şerif İçli, Huan Gir, heyetine vali muavini Hlldal Kara· tam yevmiye vermeJrt,ec1lr· 
tarak memleket mtldafaul bakımın - Hamdi Toby. Okuyuılar: Safiye he,etlne vali muavini JJudal Kara· yet ameleye de teemll 81111~ 
dan maddi fedaklrlık yapmak aure- Toka7, Mustafa Çatlar. tabu riyaset etmiştir. suretle lhWlf hallolUDID 
tile alkollil bem1n Jmllanmala bq- 20.10 Kcınupıa .. GtlnUn meeelelerln Meaele eudur: tdhallt ~-:oınenc.i· ., .. , 11111 

lamıe buhmoyona da bu l'Ufyet lir· 20.25 Tllrk mtbitl • l'uıl heyeti. lik firketinde çahpn -'8 anAele ıır. y ed 
bıııadt bakımdan memleket hellabma 21.16 Mttzllr • Ktıçtlk orkestra ''Şef kete müracaatla yevmiyclcrinin art- allnln dUnkU 1 
mWıim bir kazang temin etmes. Bu Necib Alkmn • bnlmasını ve haatal::ındlkta~ takdir- Vali, dün Tramvay idal''tlllllll 
yolda memlelrete basar ve aeferde bir 22.15 Memleket 1aat ayan, ajam de lrendllerloe 15 ıtıı; yarım yevmiye rek, idare müdür ve m 
kazanç temin edebilmek için alkol la- haberleri, siraat, ,esham • tahvlllt, verllmeeiDl iatemiftir. Şirket bu tal&- nın bulunduğu bir k~ 
tilısalltmı artbrmak, fiyabnı hiç ol· bmbl)'O • nukut borsa81 .. fiyat,, • bi hiç bir kanuni mecburiyeti olma· , etmiftir. Komiayonda tralD 
mam benzine yatuı bir dereceye dtl- 22.30 Konuema "F.cnebl dillerde • dltmı iddia ederek reddetm)ftir. ı caddelerin tretuarlarmm 
tftrmek ve memleket mot&itl vurtf... Yahus kısa dalga poatutle., • Bunun tnerine ameleler Belediye dareal tarafından ya.ntır:IP."!. 
Jannı allrolll benzin kuJ1anmala bir 22.SO KOzllr • CUbuıd .. Pi.,, .. Saat İktuıad MüdtırlUğüne müracaat eı.. hazırlanan proje tetlrik 
kanunla mecbur etmek leab eder. Bu 23.QO • Jrll4tar yalnız uzun dalga J>09" mieler, bu vuıta ile de bir anlqma in.-.tm batl•nıeağl tari)ıJeıt; 
gayeye ulqmak için ._. yanıcı tUUa., • ya vuıl olunamadJğmdan vaziyet manlar teabit ohmmuetul'· 
madde olarak tull•nılacak allrolden 23.25/23.30 Yannld program " hak.. heyetine havale olunmuetur. j mJsyonda Valinin AnkandA 
vergi almamalı, meyva, Mm ve in· kapanı1- Hakem heyeti amele mtlmeasillerinl deceil aerbest d6vizle m 
cfr, kereste bölgelerlnde alkol ap.o.. s ve fabrikatörleri dtln dinlemiftlr. ı lecek tramvay matıemMi 
lü istihsal edebilecek fabrikalar &el • ._.,.petrol lm.yalanlMlu 1111'1 -,ımetır. Bunun IDhiar resmini 30 ku- Neticede yevmiye nmmı talebini buırlanmlfbr. 
malı gibi veya buna bemıer tedblrler rue farr.edenek 130.000 Ura kadar ====================~ 
abnabllfr. Bu takdirde memlekette DlD dört mı.ıtne yalrlıpnıı bulwıu • kat Turhaldan Eelriphtre melb ta • bir PY tutar. Halbuki alkol • lrarbo- J///A-------------------~ 
aarfedilecek benzinin meeell yUzde yor. &m1 bembı lçbı 2.5. a mlalbıe pmak hiç idareli olmu. iptidai mad ranm kllcxnmdan yalnız bir kurut l'&-

20 sini alkol UIJd1 edene gtınbegtlıı bile mtlaamaha etmedillmia halde deyi fabrikaya g6Wrmelrtemıe fabrl- sim almakla ayni varidab temin et. 
artmakta bulunan memleket motör alkol bahsinde yumupt davranıyo- byı iptidai madde yanında kurmak mek mUmldhı olacaktır. 
ve motörlü vaaıtalannııı aa.rfedeeeil rus,; ÇUnkil: lcab eder. Hulba mayi mahnılrat, hatıl sulb 
benslnin yüzde 20 af memlelret hea· Alkol 8M&yiinin inkipfı birçok Bence en emin çare çiftlik taktir· mahrukat meselesi hem lktıaadlyab, 
bına pek bUyilk bir kazanç olarak te- mahsullerimizi kıymetlendirecek, bol· haneleri tesisine müsaade etmektir. hem ziraatı, hem milli müdafaayı &· ı 
min edilmiş ve memleket müdafaası luk 11e11elerinde hububat flyatlan için iptidai maddesi bol olan yerlerde bU· llkadar edefı hayati bir meseledir. 
bakımından da esaslı bir tedbir a- nlzım vazifesini görecek, toprajı ve yilkçe ispirto tabrikalan ve bunlann Hemen her memleket bu işi hususi 
bnmış olur kanaatindeyim.,. . iklimi mtlsaid olan yerlerde pancar, yanında alkolU 100 dereceye çıkara- bir komiteye bir ofise tevdi etmiftir. 

Sayın yüzbaşı mukayesesinde ben· yerelmuı gibi ispirtoluk maddelerin cak fabrikalar köylerde ve çiftlikler Muhtelif idarelerin msaisini tlif et
linin litresini 16, alkolün litresini 50 ziraatını yayacak, kösbeler de inek • de de çıplak ateoıe ça1ıpn küçük ka· mek, onlara yol göstermek, şirketler 
kurut olarak almıştır. Bu hesa.bea ıer için çok 'kıymetli bir gıda tetkfi 11811ıar. Fabrikalann )'&llmda da im· ve fabrikalara teknik ve maH yardım 
alkol benzinden Uç ldllRlt' defa daha edeceidir. bikbaneler. İilhi-.ı' idare.ı ~- l&rda bu1uam&k vulfeleıile mllkellef 
pahalıdır. Bu alkol 100 derecelik ol- İspirto fabrikalan birçok işçiyi İ§· ğa meydan vermemek için hususi ra- olan bô komiteler memleketin en kıy
madığı gibi karbtlran olarak kulla • gal edeceği gibi taktir kazanlaruım in &milleri hakkında ittihu ettili mtli ilim adamlanndan mnteoekkil 
mlmak için icab eden diğer evsafı da imali de sanayi erbabma iş temin et- tedbirleri buralara da tatbik edebilir. olmakta ve ekıleriya devlet reialeriııin 
bais delildir. mit olacaktır. Günde 200 litre 85 derecelik alkol fahrf riyueti altında buhmmakt&-

Gerek benzin, gerekse alkolün fi • Her bölgede ispirto çıkarmap. ya· verecek bir çiftlik imall.thanesine 12 dırlar. _ . . . 
yattan •tıe fiyabdır, yani vergiler nyacalr bir madde bulmak mUmkthı eer tonluk dört fermantasyon kabı Memleketimizde de böyle bır ofıBID 

Bugün MELEK ve iPEK 

Baş rolde: TORKIYENIN en bOyUk ARTlsil 

ERTUGRUL MUHSI 
S.au aaatlerl•e dikkat : 

BUGON her tJri ahıemada IUl 12 - 2 - U5 - 6.30 .,. 
YARIN İPEK'te saat 10 - 12 - 2 - 4.16 - 6.30 ve f 

dahildir. Ben benzin ile alkol • kar- olduğundan benzinde oldtJtu gibi i8- ile 1000 liraya çıkabilecek bir taktir l teşekkülüne intlzaren ~ yazılanmla 
btlranın maliyet fiyatlannı mukayetM! piıtoyu istihsal mınta.kalannduı la· kolonu kifayet eder. mayi mahrukat meselesı hakkında il· 
ye gahpcaiım. ühlik ~lanna tqımak mecburi- AlkolU 100 dereceye çevirecek bir mi bir münakaşa kapıaı açmağa mu- MEi ,EK'te saat 11 - 2 - -.16 - 1.30 ve 9 da 

İstatistik yılltiı 1938 senesinde id· yeti olmıyacalrtır. fabrikanın tesisi de çok pahalı degil· vaffak olUl'88lll ne mutlu. .. ___________________ llllJ 
bal edilen 49.819.071 kilo benzin için Hububatı depo etme lmıümkündtlr, dir. Yirmi dört saatte 1.6 ton alkol =-=======:========================:;::::::~ 
L913,898 lira verildijbıl g&lteriyor; fakat yaş meyvalar gibi "müte&ari- apsolU yapan bir fabrikanın kolonu •--------------------------------
buna nazaran bir kilo benzinin Uma· ülfesad, maddeler, mellalar gibi nakil 6.000 liraya mal olur. Teferruat için 
nımıa teelha fiyatı 3.86 lrunlftan yahud muhafuaaı müşkill olan: P.- 1000, montaj için de 1000 lira koyar· 
i~. rab imalithanelerinin cibreleri, çıka- Bak teaisat 8000 liraya çıkar. Buhar 

Bir taptrto fabrikasında bizzat ça. i1lırlren zedelenmif patatealer v. a. kınnı ve bina hariçtir. Bunlar lçbı 
.._.. bir adam mfatila ba fiyata al· ctb nalrll murafına miltehammil ol- kat't bir ff8Y eöyliyeımeuem de 12.000 
kol • brbllran elde edilmenin imklnı mıyan mahsuller siyan olmaktan kur lira kifayet eder anmndayım. Tec • 
•amjmı itiraf mecburiyetindeyim. tulacaktır. rttbeye mOstenid olan dil8I' ralramlar 
Yapbiım h.Ular yalnıs ifleme mu Alpullu fabrikası melUlardan te • da iae ütiyete yakın bir takriblyet 
rafmm, ı.tanbulda, ı - llmrup buJ.. ker çılrarıyor. Bunun için hariçten i8- vardır. 
duimıu g&armektedlr. Buna bir ki· tronaiyan getirmek mecburiyeti ol • Alkol fabrikalannın başlıca derdi 
~ llıplsto için martı ı•mnplen • kilo duktan bqka eekerin çok pahalıya m ve kömürdür. Suyu bedava ve mah 
..... a kilo mıaır, 3 kilo arpa,, 3.1 mal oldulu muhakkaktır. Birçok rukab ucuz olan bölgelerde bir iki 
~çavdar, • kilo patates, 13 kilo memleketlerin lhrac edemedikleri te- kurut taaarnıf tmklnlan mevcud ol· 
puıcar, 15 kilo yereimuı veya bqlr& kert alkole tahvil eWkleri bu asırda dutundan iyi bir teekillt aayeainde 
bir iptidai maddeni• beclell olu 7-10 mellatan fekr yapmaia kalkuımak alkol • brbüranı 1G kurup. atmak 
~da illve etmek leab eder. llrlı bir il ayılamu. imlrblan bulunabilir Umidindeyim. 

Büyük ve Debiklr artist CHARLES 
ve Parlak, Gtlzel Yıldla IRENE DUNNB 

Yarattıkları en gibıel ve en hJMI qk romanı: 

SABAHSIZ BiR AŞK CECE 
Şayanı hayret 1J&heserinde emsalst. bir muvaff~ b1:8111ıir"": 

SUMER SiNEIASIND 

Bu helabca alkoltm maliyet ftratı En iyisi Eakitbirde oldutu gibi tnhiaar idaresi 1937 aeııeslnde 
benzinin Hmanlannma te.ltm fiyatı- bunları lapirtoya tahvil etmektir. Fa- 437.H2 kilo yalnlacak ispirto aat ... _______________ Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzlllth matineler 

- 68 - olan difer arkadaeı: uyorlar, hainane direek vuruyorlar- yansına dojru lumıetim çıktı. Bea bastalık aldım. Ne yapaeapnı bll- lllmm blltUn ~ 
. - Gördün mll? dedi. Aa daha p&· du. de fazlrısrar etmiyerek OD lirayı. mlyordum. Kendimi tedavi etttr80lk IQID P peripn bir 

Onlar OD lira teklif ettiler. Ben OD ramızla ba11mur.a fellket alacalmu· - Bunlardan biri bana yanaşmıı razı oldum. Otomobile atlıyarak bir ne param, ne de ıamanım vardı. Deh- t11L Dotnıca karakola 
beş liraya kadar indim. Nihayet on pz. Haydi gidelim. ve: otele gittik. eetli ıztırab çekiyordum. ~ vel çantamı ve ~ 
~ :dabirm=~ ~raha~= Ve öbilritnU kolundan tutup çeke- - Buralarda dolqınan batına be- Ve gU.uler böylece teakub etti. Ben gitgide pddetini artırıyordu. SQılh- olduium lllrttlk n: eli e dütQndUm rek götilrdü. il gelir. Benim bir belihm var. Ka- ancak iki üç günde bir, yani param lara kadar gözllmü kırpamıyor, içimi Onları aldım. Son 

ye · O kadar ndlteeaair olmuetum ki. . W Tahsin derler. Seni görlrae elin- bittikçe Beyoğluna çıkarak sllrW· yiyen ıztırab beni llilratle myıfiatı • derek fabrikaya t.ıetoD 
Cllzdaıılannı çıkardılar. Tam PA- aflıyuım gelmlfti. Evve1l bir pyler 1 den kurtulamazam. Cadden.in orta· yordum. Diler .Urttlklerle balan ihti latı kin ri il BeJ p1mifti. 

rayı v~kler~ anda uzaktan mu- aöylemek istedim; fakat 80Dr& vaz mnda saçlarından sllrüyerek pataklar kavga ettiğimiz falan bile oluyordu. ':Z-rd.u. yar yor ve çir ~ • Bunu öfrenJnce ~ 
haverembi dinliyen ve bana dUpıan geçtim. Ben de terayi1z ederek u.ıak· leni! demi§ti. Bana bir ttırlU ısınamıyorlardı. Buna y aldım. Bugtbı her 1811'1 
dUşman bakan iki sUrtUk yanımıza Jaetım, gittim. Tabii buna biç ehemmiyet verm&- rağmen ben asil fUtur getirmiyor- Nihayet bir gtln ~ fazla daya- bilyQk hayat faciaa -
yaklaştı. Bwılardan biri adamlara: Kaldınm ailrtWderi bana karlı miftim. Eğer hapishane görmllş ol- dum. İki tlc; günde bir fabrikaya te- namıy~ karakola gıttim ve vul- gelmiftl. Param olmaOll~~·J: 

- Bu kadını aalrın almayınız, bu- mu.thif bir cebhe almıtlardı. Onlar- masaydım, eğer oradaki kap.rlanm•ı lefon ediyor, İsmail Beyden haber ao- ye~ anla :r ~ bald::da bir kanın yolunu ayakla 
t&Wdıdır, dedi ve yilrilytlp gittiler. dan daha güzel ve daha iyi giytnmif kadınlardan ders almasaydım bu teh· nıyordum. Kat'f karanmı vermle- sa ıt tutt · nra tı ad • danbert g6rmecUjtnl --.~ı 

Bil cUmle, mUtteriler tıserinde bir olmam, mttşteri anyan erkekleri ta- 1 didlerin beni korkubnasa tabii idi. tim. Gelir gelmez yazıhanestne gide- liye, eonra da h~ldı günahlrlr tara, otomobillere, tra1ll 
yıldılQD tesiri yaptı. Bir anda cllzdaıı bit olaralr cezbediyordu. Bu husuada Fakat ben hayat dersimi tamam al· cek ve bir dakika bile çantamdan a- bdınlınn tedavi edildiji Alurkapı alık bakıyordum. GeJell 
kapanarak cebe girdi. Şimdi bana bana rekabet edemedilderiDdeD. tfti. mlftım. Etmek için glriitiğim bu yırmadığım tabancamı g6isllne bo- civaruıdakt emrazı zUhreviye hasta • na l8tikrab ve nefretle 
r.ehirli bir hayvana bakar gibi ko~ ra atmak yolunu bulmQllardı. Ayni kavgada ktmaeye pabuç bırakacak p.ltacalrtım. hanesine cönderdiler. Burada tlç &'J rllyordmn. Her baklıt -,.,,,.-~ 
ku ve tibiDU ile bakıyorlardı. Bu ile mmanda yanımdan pçerlra ajv değildim. 1 Bir Jaafta bdu' wn h•ma INr 11.~ cet .......-. 
uten Jatemtye ....,._ raa olmal kltlrler avunıyorlar, a,afıma a... Biltla pyretlerhıe mukabil lflC8 fel&ket geldi. M~ blrhı• Butab&Deden mantomun ı..... 



TENi 8.&B.&.• . 

itibara alınarak yeni bir nizamname 
vUr.ude getirilecektir. İşte bu nizam· 
name Üniversite talebesi arasından 
yeniden seçilecek mümessiller heye
tinde milzakerc ve kabul olunduktan 
sonra nizamnamede roe\ cud hüküm
ler dnircsindc talebe birliği te:ıkili i· 
şine başlanacnktır 

laJla: s 

Tttı-k(ıere ce'rinın : BtlSEYlN CAllİD Y ALÇl1' 
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Binaenaleyh, genç talebe

ye böyle bir lisanın yalnız büyük 
hazlarını öğretmek, yahud, daha 
doğrusu, onun dahili mekanizma
sının bir şemasını göstermek da· 
ha milnasib olur. En bariz vasıf
ları gösterilir, talebeye o lisanın 
gramer unsurları hakkında bir vu
kuf verilir, tipik misaller vasıta
sile tel Uf uzunun, bünyesinin ilh. 
kaideleri anlatılır. Bu usul tale
belerin büyük kütlesi için kafi ge
lecek ve • akılda tutması duha ko· 
Jay ve v:ızıh bir heyeti mecmua 
arzetti,ği içın · bu güne ko.dar kul
lanılan usulden daha faydalı ola
caktır. Bugünkü usul bütiln lisanı 
zorla hafızaya sokmak iddiasında

dır. Halbuki talebe hiç bir zaman o 
lisana sahib olamıyor ve sonra U· 

nuUıyor. Ayni zamanda, bu ezici 
malumat bolluğunun hafızada in· 
sicmnsız, rastgele hatırda tutul
muş parça parça şcyleı bırnlmıası 
tehlikesine de diişülmü~ olmaz. 
Filhakika, bir genç dikkate nncak 
en Jfıyık olan şcyleı ı öğrenmek 

mevkiinde kalır ve c~c;as ıle tefer
ruat onun hesabına cvveke ayık
lanmış buhınur. 

Bu umumi prl'nsıpleı· üzerme 
müesses bir tedrisat talebelerin 
ekseriyetine bUti.in hayatları için 
kafı gelecektir. ileride bu dılı ha
kikaten kulbnacak olanlar kafi 
bir hakka s hib bulunacnklardıı· 
ve derin bır tPdkıl( ve tetl:!bbU 
maksadilc ı:;onrn bt mı g nışlctrnc
ğe vnkitlerı olacaklır. 

Programlar zaman hususunda 
bır tasarruf tcmm ed cckler ve fi. 
zık temrinlere yukaı ıda bahsetti· 
ğımız karakterı mkı!> f ettirmek 
gayef.ııne da hu kola) !ıkla bn hıssc 
ayı mcnk l::ırdır. 

Bılhnssa C'hemmı) etı haız bir 
ıslahat bugw1kU t:ırıh tedrı me
todlnrıdıı Tarıhın verdiği dersle
re Almanlar kadar muhtac olan 
knvımlcr azdır. Fakat Uu hten 
Almanlardan dahu az istıfadc el
mış pek az millet vardır. Eğer si· 
ya.set mlistakbcl tarihin mevzuu 
ıse bize tarihten tedris edilen şey 
siyasetımizin idare tarzımız tara 
fındau mahkum edılmesı demektir. 
Bunıda ,,ğer bu mev?.Uda kavıni

mızı daha iyı lC'ı bıyeye v.medil
memlş bulunuluyorsa, politikamı
ırn mües rf netıcelerı hakkında 
taı.allüm etmek mevzuu bahıı; de
ğildir. Şm1di verıldığl tarzdn ta
nh tedrisatının bılançoau yüzde 
dokHan dokuz gühinctUr. Okuman 
derslerden ancak binde bir mik
dan hatırda kalıyor : birkaç tarih 
\'C birkaç isinı. Bilybk hatlar ta
mamen eksik. Halbukı ışin esası
nı teşkil eden başlıca fikirler izah 
olunmuyor. Tarıhlcrin ve vakala· 
rın sadece teakUbUnUıı ıçinden 
derin sebeblerın ıdrakını istihrca.ç 
etmek Işı talebenın nz çok inkişaf 
etmış zekasına bırakılıyor. Bu aCJ 
milşahedeye ka.I'§ı 1stenildiği ka· 
dar isynn edilebılıı. Bir içtima 
devresi esnasında bi7.ım parlamen
tocu efendilerin sıyaset ve bilhas
sa harici siyaset hakkında irnd et
likleri nutuklar, yalnız biraz dik· 
katle okunsun: ayni zamandn, bu-
1·nda Alman milletinin gUzide 
zümresi - herhalde böyle diyorlar -
mevzuu bahsolduğu düşUnUlsün. 

Herhalde, bu adamlanı. büyUk 
bir kısmı orta mekteblerde, ha.ttl 
fakilltelerde pantalon çUrUtmüş -
!erdir. iste o 1.Jlman, bu adamla· 
rın tarihteki bilgilerinin mutlak 
ve kat'i kifayetsızliğı takdir olu· 
nur. Eğer tarihi hiç okumamış ol
salardı, yalnız doğru bir sevkita· 
biiye sahih bulunsalardı millet için 
bu daha iyi olurdu. 

Bilha sa tarih tednsatındadır ki 
programlan hafıfletmek ltizımdır. 
Bu tahsilın en başlı faydası vu
kuatın cereyanına h!ikim olan ka
nunları fark ve temyiz ettirmek
tir. Tedriso.t yalnız bu işe inhisar 
ederse her talebenin ôğrcnmiş ol
duğu şeylerden muabhnren isti -
fade erlece·~ ve bu knzı:ınçlann 

yekunu cemaatin matlub hanesmr. 
kaydedileceği haklı surette ümJd 
olunabilir. Çünkü tarih mazide ne
ler olup bittiğini bilmek için öğ'Ye
nilmez. istikbalde, kendi kavminlll 
hayatını temin için takib edilecei 
battı hareketi öğretsin diye taJf. 
sil olunur. İşte gaye budur. Tarll 
bir gayeye erişmenin vasıtaıann
dan biridir. Fakat bugUn burlMlk 
da vasıta bir gaye olmuştur ve ga
ye tamamen uzaklaşmıştır. Tui
hin derin bir tedkiki mümkiln ol
duğu kadar çok muayyen tarilı

lerin tesbit edilmesine ihtiyaç p 
terdiğ:i, çünkU bUyük hatların a• 
cak bu vukuat tarihleri ile çiır.De
bildiği iddiasına kalkmamalı. Bb, 
müverrihliii meslek edinmiş Jrim. 
selerin işidır. Aleıade ferd bır pro
f ör değildir. Tarihin ferde tan. 
hl vakaları bildirmekten bQ§lla 
bir hikmeti vi\cudü yoktur. 8'I 
bilJi ona milletini alilkadnr ~ 
siyasi meseleler hakkında bir ft. 
kir edinmek imkanını verecektir. 
Tarih profesörU olmak istJıeb, 

sonra, bu tedkika derin bir surette 
kendisini hnsredebillr. Tabii, büttbl 
tefernıat ile, hatta en ehemnıly~t
sizleri ile, meşgul olacaktır. Bu
g'in verildiği tarzda tarih densleri 
zaten ona kifayet etmez. Ç\iDJdl 
talebelerin vasatisi için bu tcdtJsat 
pek geniş iseler de mUteha86JBlar 
için çok dardır. 

lrkçı devletin uazifesi ırk ~
sc1csi11i büitıcı dl"receye k-01.}GCM 
bir cihan tarihinin nihayet yaztl
ma.-ıuuı itina etmek o1maltdır. 

••• 
Söylediklcrunızı hulasa edelim: 

lı kçı de' let umumt §eyler bilglsi
nın tednsatına l alnız esaslan lh
tiva eden muhtasru hır şekil ver
melidir. Bu tedrisat talebeye dMıa 
ileri gitmek, bir killtUr ve clahı 
derinl~tirılmJş hılgiler ıktisab et
mek imkanını temin etmelidir. Fer· 
din umumi rnalfunatı, büyük bllt· 
laı ı öğrenmesı kafidir. Bunlar .,. 
nun fikri faaliyetine temel hiztne
tinı görec klerdir. Ancak ileride 
kendi sahasında kendisi için fay
dalı olacak bilgilerde derin, lhti· 
sas lemin eder, mufa.ssal ders gö
receklerdir. Umumi kültür bülun 
ılimlerde mecburi olacaktır. Husu· 
si killtiır herkesın intihabına hı· 

rakılacaktır. 

Programların hafıfletilmeaı vt • 
bu ıslahatın temin edeceği IDmt 
saatlerinm azalması bunu talvJ
ye etmeğe, karakteri terbiyq&ı 
iradeyi ve karar vermek rulUbiu 
mkışaf ettirmeğe mahsus temtbı
lerin arttırılmasına hizmet ede
cektir. 

Elyevm mekteblerımizde ve 
bılhassa orta mekteblerde veriJen 
jerslerin ilerideki meslek balnmın
dan pek az faydalı olduğu biribi
rındeıı tamamile muhtelif J\evıden 
üç mektebden çıkmış kimseleria 
bugün ayni mevkii ihraz edebilme
leri keyfiyeti ile sabittir. Kat'ı e
hemmiyeti haiz olan gey umumi 
kültürdür, bir dimağa tıkıJmıı o
lan hususi bilgiler değildir. Zata, 
hususi bilgilere lllzum varsa, dedi
ğimiz gıbi, bizim orta mekteb'leti· 
mız bunlan vermekten lchdir r. 

Irkçı devletin bir gürı bu ya1'.ha 
tedbirlere nihayet vermesi Jhmı .. 
dır. 

• •• 
Irkçı de\"letin tahsil plinlann• 

yapması lcab eden iMnri tadilt 
şudur: 

Bizim materyalist devnmWıı 
firik ve mUmeyyiz bir vasfı ted
riea.bmızın daima faydalı ilimlıt
re doğru tcınayUl göstermesidir: 
Riyaziyat, fi,zik, kimya, llh. gilrl. 
Şüphesiz ki tekniğın ve kimyanın 
hakim olduğu, her günkU hayutm 
en aşikar delıllerle bunu isbo.t et
tiği bir devirde bu bilgiler faydalı 
şeylerdir. Ma.amafih, bir milletin 
umumt kültilrünUn hemen daima 
sırf bunlar üzerine istinad etmesi 
tehlikeli olabilir. Bilakis, bu kll
tUr daima bir ideali hesaba kat
malıdır. ~ (Devama ,,....) 
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M. korunma kanununun Adliye Vekileti Başkasının kuyusunu Lise müdorlerinin Edci dtrofftlnun 
• • • bir talebe yurdu kazayım derken dünkU toplantıları emini Rek~öre 

ltıetntnl neşredıyOfUZ kurmak istiyor Mordohayın başına ko· ve1:ı~;! ~~=ieriS.:: Cevap Veriyor : 
t Adliye Veklletl latanbul üniversi- • • d Kız Lisesinde Maarif Mildilrü Tevfik ı B "tilf\ t iw:i satıfadal 

Gtl1'ta No. ~780 lytlsde muayyen bir klr illve ederek teei Rektörlü~ bundan iki sene caman hır lŞ açıl 1 Kut'un riya.seti altında aylık mesleki bunlar aamanl.a olur .Bene'lerin ih-
Kabuı tarihi: 18/1/n~o sa.tın aı&bilir. Bu mallann Hükfun~ evvel lstaııbul Üniversitesi Hukuk Beyker hanı arkasında balıkçı Veh· topla?tılannı yapm~arclır., Top.~~tı mal ett~ ,eyt bi.r gü.ttde tıa8ıl yapa-
Bt..,..,., te tesJimJ mecburidir. Fakültesinde Vekilet için tesisi düşü- bl, dün, hanın avlusuna abdest boz· Maanf MildUrU Tevfik Kut un kuçuk biliriz1 
~cı FASIL Madde 12 - Hllkfunet bu kanu • nfileıı yurd hakkında yapılan etUdle- mağa girmiş, orada duran bir takım bir hJtabesile açılmlf ve evvelki top· Cevabını venni&ti. 

~Umumi Hükümler nun derpie et.lifi hizmetleri ifa mak- re dair malfımat istem.ittir. mülevves ve tozlu klğıdlardan bir lanblarda tesbit olunan ruzname mad MUlak&tm birinci kwnmda geçen 
~l . ~ - Fevkalide hallerde adile sallhiyetlerini kullanırken Malfun olduğu ösere Adliye Vekl- miktar da alarak çıkmıetır. Çıkark~ deleri Uzerine mUnaka.şalar yapılmış- millga DarülfünUna aid telmihler için 
~bünyesini iktıad ft mllH lcab eden müesseselere ve küçük aa- leti ı.tanbul Hukuk Fakilltesinde An· Vehbiyi yakalıyan kiğıdlann sabibı tır. Toplantuıın eau noktuım mek- sabık De.rülfUnun emin1erinden İsma· 
"dile 1 ~n~ takviye m&k· nat erbab1na ve it aahiblerine ltlm· karada mevcud yurdlar gibi bir ta- Mordohay, ~dığı ~ile polise mU- teblerln ihUyaçlan teşkil e~. il ~rüda Baltaeıoğlu ile konu~~ i~ 
llQnda cra Vekillen Heyetine, bu~ mu olan krediyi temin eder. lebe yurdu tMia etmek istemektedir. racaa.t etmif, Vehbi dUn Sultanah - Mekteb müdürleri bilbaaa kimya tedik. Fakat kıymetli terbıyecımız 
~CÖ&terilen tekil. ve prtlar dal- Bu kredi; nakld, ham madde, ft)'& İki mene evvel Vekllet bu hususta bir mcd ÜçUncil Sulh Ceza mahkemesine ve fizik dersleri için lllzumlu olan li- konferans vermek için lzmit ve Ada
~. V&zlfe ft allhi,etler ...n- yardımcı malzeme .vermek veyahud etUd huırlanmasuu üniversite Rek- v~rilmiştir. Mahkem~ Veh~inin bu boratuar ve techlzat nok~ı ~n- p~nd~.bulunduğu için o giin ken· 
~ bir banka tavait edilmek eureW. ya,- törlutU vuıtaaile lstaılbul Hukuk Fa ki.ğıdlan atılmış zannıle aldıgı kan~- de durmuelar ve bu müıkülabn on - disıl~ g~ru§emedik. 
~ i.de haller tunlardır: pıl&billr. ı kWtesinden istemişti. Fakfilte bu hu- atine vararak beraetine karar vennış lenmesi için binöiderine yakın mek- DUn blr arkadaşımıza seyahatten 

U., - Uınunıt veya kısmi eeferi>er- Madde 13 - Hilldlll1et, halle ve susta mufassal bir rapor hazırlamıt- tir. teblerin karşılıklı yardım esasını ileri avdet eden lsmaU Hakkı Baltacıoğlu 
Iı millt müdafaa ihtiyacını kartıl&mak tır. o esnada Adliye Veki.letinde bir Bu kağıdlan ne yaptığı sorulan sürmüşlerdir. Bu esas komisyon ta - şu beyanatta bulunmu§tur: 
Uı~ Devletin bir hari>e girmesi için muktazi olan maddeler veya tebeddUI olması yüzünden bu iş teeh- Mordohay, kese kağıdı yapıldığını söyı· rafından kabul edilmiştir. Her mek- "- İstanbul Üniversitesi Rcktörii· 

C _' . . .. . . . yardımcı m.alzemeler stoklan vUcu- hur etıuiş ve Vekalet tarafından son !emiştir. Bunun üzerine, mahkeme, t<·b noksan levazımını bir ders veya nün g~etenizdc çıkan dağınık sö7.le· 
'likaıan TUrkıye Cümhurıyetını de de getirebilır. . günlerde yeniden ele alınmıştır. ! Mordohayın bu ifadesini tesbit etmiı:ı, bir güne inhisar etmek Uzerc yakının rini ben de bir çokları gibi hayret ve 
8lttdakt dıran ya~an<:l devletler ara- Madde 14 - M~ddelerın veya yar- Öğrendiğimize göre Üniversite Hu- mlilevves kfı.ğıdlardnn kesekağıdı yap da bulunan m<'kteblerden tamamlıya- ~üfle okudum. 

).flldd harb halı. . . . dımcı mab:emelerın mu~~yen ~Herde kuk Fakültesi, Adliye Vekiiletinin bu tığından hakkında icab eden muarne· b•lt"C<'ktir. Bundan baska komisyon· j E ki Dari.ilfünun hakkınd'lki iddin· 
fevkaı· e 2 - İcra VekıllerıHeyeti, toplanarak halk ve mıllı mudafaa arzusunu büyük bir alaka ve sempati le yapılmak üzere kfı.ğıdlarla beraber da ders zamanında mel tebo gelmiye· }arının bir çoğu temelsi dir ve yeni 
bu kanade hallerin zuhuruna binaen, ihtiyacının tazyike düşürülmesine ile karsılamış ve bu yurda alınacak müddeiumumiliğe göndermiştir. rck sokaklarda dola an talebenin va- Üniversite hakkında verdi· i hüküm· 
t e unı~ kendısine tevdi edilen va- meydan vermemek için hükumet, de- talebenin münhasıran fakir ve muh- vv -vvvvwww ziyl tı de mevzuu bahsedilmiştir. lerdC'n bir kı mı da sakat ve tenkide 
ile ı~:la:iyetierin i!a ve i~i~ali- ğer fiyatı. rn.ukabilinde ~~nlara el tacı mua\·enct talebe arasından se - lNH/SARLARDA : I\omisyond:ı verilen karara göre muhtaçtır. 
~al ka asıl old.ugunu gorunce k?yarak ı~tıyncı . ~lan mucsseselere çilme ini istemistir. G .. ·· k İ • 1 her mekteb bu husu tn bn.zı tedbirler Türk efkarıumumiyesini aydınb.t· 
~Yf y ti ~unun ta:bı~ına ~~~.ıyar~k karsız tevzı edebılır. . Vel.alet öniimüzdeki sene bu şekil- U :'11~ • • ve n ~sar ~?' dacak ve bu tedb"rlcr her mektebin mak i<'in lüzum göriırsem ve lüzum 
t Afecl . an ve Tilrkıye Buyuk Mıl- Madde 15 - Her hangi hır sebeb de bir yurd tesisini kati olarak ka - Vekıhrıın tetkıklerı muallim meclisi tarafından kararlaş- gördüğüm anda bu sözlerimi resmi ve 
lıtaddeı~~ne nrzeder: . h" dolayısile metı:6k veya muattal 

1
ve- rarlaştırmıştır. Ancak yurd ilk sene Bir kaç gündenberi şehrimizde tıl"!!acructır. !hususi bütün vesikalarla isbat ede-

~ \..._ " - Fevkalade hallenn ı- ya natamam bır halde kalmış o an · · 30 k" "d "b t 1 kt F . .. • • · 
uuldu· .. .. . . . ıçın ışı en 1 arc 0 aca ır. a· bulunmakta olan Gümrük ve lnhı - Somestr tatthnde seyahate ceğim. 

~~- tatbik~ veıubu kankunl hudık~ml~~- sand"ğayı. ve maal ~i~, h~uk:sseset lebrulını ve lkat her sene tedrici bir tekamül ne- sarlar Vekili Raif Karadeniz tetkik· çıkan Univorsite mensubları Simdilik buna en ufak bir ihtiyaç 
'""' ... _ a zum a ma gı, • ı er 10 yer erını u ume • un • t· · de yurdun talebesi 120 kişiye bil d B ·· l · · 
~ e~ kararlaştınlarak ilan ve duldan hal ve vaziyete göre tayin e- . ıc;:ın ktır lerine devam etmektedir. Üniversitenin sömestr tatili esna· e uymuy~1:1~· . u soz en.mı ay • 
~ )(filet Meclisine arzedilir. dilecek bir taviz mukabilinde işler ~ olunaca · Vekil dün sabah İstanbul Gümrük sında bazı tetkiklerde bulunmak üz~ ne;ı ne~redebıhrsınız.,, w 

lınNct FASIL hale getirebilir. BELEDIYZD~, ler Baş mUdürlUğüne gelerek öğleye re talebe kafileleri muhtelif yerlere s~aıl ~ak~ Baltacıoglunun beya· 
. Madde 16 - HUkmf ve hakiki şa- kadar meşgul olmuştur. Öğleden gitmi~lerdir. Bunlardan 20 kişilik bir n~tı u~enne şımd~ efk!rıu~umi!e '?· 

~de 4 T~kildt . bıslar elinde bulunan madenlerden Prost iddiasında sonra inhisarlarda tetkikatına devam kafile Uludağa. 15 kişilik bir kafile nıveı:s~~e daha dognısu .Ünıversıtenın 
Qe ~·f - Bu kanun hUkilinlen- i h ı b"l k · t"h 1- d• etnıiu ve akşam üstü Cibali tiltUn zelzele nuntakasına gitnıiştir. rektörunden ccvab bekliyor. 
lttıL~~. ık~ İcra Vekilleri Heyetince azami • b" ceelvd ertoala ı mke vke ıd\ı ':.· - ısrar C ıyor fabrikamnı gezmiş ve müesseseden B d b k T b F kili . dek - Üniversite ha1:kında.ki iddialar kar· ;~ edılecek k 1 h 1 k erı ır e p ama ma sa ı e u . .1.k ··ıeh p t, ~·atı . un an aş a ı a tcsı a d di . •. . k . . 1 ,_ 
e bu . • arar~ azır ama kfımet bunlan birl tirerek i letebı- Şehırcı ı mu assısı ro~ .ı.' a iyi intıbalarla ayrılmıştır. K mal Ata Bük Tıb Fakülte- ~sın ~ ne ~ecegmı sorma ıc;ın ~ 
~ it ~le alakalı vekiletler arasın- . ' eş ş Vekaleti tarafından Haydarpaşa ge- "h ~ e Y. reşe, . nı\'crsıtcye giden arkadaşımız :rektö-
~ ~ll'liği temin etmek üzere bir lir. . . . id kö rilsüne ve Adliye Vekaleti ta- Fmdık 1 racatl s~ ~mrnzı Aklıye ve Asabıyct. p~ofe- riin odasının kapısında şu levhayı l'dinasiy h ti t.efkil 1 ur Bu maddenin tatbikı dolayısıle ış- ç P S 1 h d d d Giresunda kurulan bllyUk fındık sorb Mazhar Osman Mısıra ve ıçtımai ö .. tUr 
~ f!u heyet oBaşn e;:T tekrfio ~· letmeden mahrum kalan maden sa-lrafı?dan u ~~a me 

1 
me~ anın.: ihracat birliğinin şehrimiz piyaR&. -1tetkikler yapmak üzere Edebiyat Fa- g rmu!:; : 

b .. _lllkaıı ve'k·ıı vd 
1 ınte kküı"b etmek. hiblerinin devam eden mahrumiyet A~lıye saraykı"kıçıntmayrktıedia~ sap aytaAaıd lanndaki işlerini kontrol edecek olan kültesi p~fesörlerinden Ahmed Ca· Rektör sömesb' t:ıtilincJe ziya-

~ l ı er en re . . 1 •. • itirazlan tet ı e e r. ros - . . . . . rf!t ,.e mUr:ıcaat kabul ebnez. ltt cra. y k"ll . dan ayn- mUddetlenne aıd zarar an ödenır. . ek8.l . f d ·a T fındık komitesı dün toplanmı§tır. Bu fer Şarkı Anadoluya gıtmıştir. . . . 
. e ı en arasın Madde 17 - Hükumet, sahibleri- lıye V etı ta.ra ın. an varı ı ıraz- toplantıda bazı büyük fındık ihracat- vvvv ~ ~ . Arkadaşımız evyel~. rnUzıç zıyaret-
11.yete . . ne kat'i IUzumu olmıyan makine, a- lan kabul ed~ı~eceğini ve ~ultan.ah- cılan da hazır bulunmuş ve birliğin . IKTISAD iŞLERi: çılerdcn kurtülmak ıçın bu levhanın 
~ \'el(U B~v.ekıl veya tevkıl ede- lat, edevat ve tesisatı vesair her ne- med meyda~ı ıçın hazı~la~ıgı pro;ıeyı 11 ı:ıubat tarihinden sonra hazırladığı • • • asıldıömı zannederek rektöre h.aber 

lıtadd reıslık eder. .. .. . vi istihsal vasıtalarını sahiblerinin bozamıyacagını ısrarla ıddıa etmekte- f d .. k r· tl Ü ünden dog·an ih- hr-ıc~tı f an·rım ısl,.n g"indermek istemisse de kapıdakı ha-
llltt e 5 - Bu kanun hukumlen- d" B · t U · Adi" VekA- ın ı ıya arı Y z . .. . · ·. h b b"l ··t·· · tttbıt.._ . . . .. işlerini sekteye uğratmamak §artile ır. u vazıye zerıne ıye nar h 11" · · görüşmeler yapıl- Hububat ıhracatına musaade edıl- deme ıçen)e a er 1 e go uremıye-
'Uıe -uıa müteallik ış~en .gor.: ihtiyacı olan müesseselere vermek lcti kendi mlitehassısını tetkikat yap 

1 ~n a ı ıçın dileten sonra ihracatı tanzim ve mah- re<-ipi, eğ r rektörü görmekte ısrar 
t<ı ~ te .~aşvekilete bagb bır bu- Uzcre değer i>ahası mukabilinde sa- ı mak üzere şehrimize göndermiştir. mış .. r; ld"ğin .. b tarihd suJ fiyatlarını korumak için bir za- edivorc-1 kr: tibi umumiliğe mUracaat 
"-.~ ed.ilır. . . tın alabilir. !Mütehassıs Prostla mütemadi temas Söy eııhı ı c gohrh~"d u b l en hire komitesi kurulmuştu. etmn ini sövlcmiRtir. 
""\': e 6 _ Bu kanun hükümlen- h 1. d d" evvelce arıce taa u atta u unan A 

1 
d b il . k~tib" 

itt Madde 18 - Hükfımet tebliğ et- a ın c ır. .. 1 11 k" r· ti Her nevı hububat tacirlerinin işti- r ·n ı\..'{lmız unun zerıne a ı Dı. n İcra Vekileri Heyetince ' H t l.tt d t d"l•t tuccar arın ma arını es ı ıya a 1 Ur tın• d d 
letı-~ eQiJe k 1 l"kal •eka- tiği tedbirleri tatbik etmiyen ve is- as ana p anm a a 1 a lhra etmelerine mUeaade edilecek- rak ettıği bu komıteye dilnden itiba- umum vem ncnat e ışse e on an 
bıı I' ~f n arar ar,. a a ~ " tenilon derecede istihsalde bulun - yapılacak t ç ren susamcılar dn alınmıştır. Son f;U cevabı almıc::tır: 
\o l'tl~~ltnuı:n~n ~~~~ t.e§kll~:1 ~e makta taallül gösteren sanayi ve ma- Mecidiyeköyünde yapılacak 1000 ır.G •. .. ki d k. Al a zamanlarda kıymeti artan bu meta- . - &>n rektörün vekilharcı dcği · 
<ıl. ~ nıu eş~ un~~us_a.:;, e adin mUessclerine el koyarak ken - yataklı hastahane için mimar Valter j umru er e 1 m n ınuza hançtcn gayet müsaid fiyat- hm ... 
~Ilı-. essese er vası ı e ı az disi işletebilir. Bu işletmenin devamı tarafından hazırlanan proje dUn Vali malları larla teklifler yapılmaktadır. Bu se- Biz bunun hakkında hiçbir miita· 

l\11~hıtıda 1 V kill . H t· k _ mUddctince müessese sahiblerine ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdar tara- Giimrilklerde mevcud olan ~lman beble fiyntlann rekabet yüzünden lea vUrUterek deöiliz. 
lltıııle 3656 cra a':.aı ~ d~fe ~ a münasib tazminat verilir. !fmdan tetkik edilmiştir. Projenin tet- Zclvolo mallarının muvakkat bır za- indirilmemesiı çın susamın dn zahire Fnknt ortada Türk efknnumumi · 
'1 daıci esas~um t V:·k a u :u~ Madde 19 - Bu kanunun mer'iyet- kiki esna.sın da şehrimizde bulunan man için pamuklu mensucat tarif esi· komitesine l'thali muvafık görülmüş- \·esini alfıknda.r eden bir meccle var-

lırlar isti~1; e ~·~·~uva a te bulunduğu zamanlarda sanayi ve Va1tcrin muavini ve Nafıa Müdüril le gUmrükden çıkarılmaStna müsaade tür. dır. Üniversite bu mese e hakkmdrı.ki 
am 

1 
e 

1 ır. maadin müesseselerile diğer iş yerle- Bedri de hazır bulunmuştur. öğren · edildiği malfundur. Bu müddet geçen Badema yapılacak ihracat komite noktni na7.arını söylemelidir. Fö-<'r sU· 
UçoNCü FASIL rinde fazla çalışmaya lUzum görülen dlğimlze göre Belediye mimar Valte- ayın 22 sinde sona ermiş olduğu hal· kanalile yapılacaktır. Fiyatlarda ted- kutta devam edecek olursa efl•!nu-

• ~d lkt..w.i Hakilmlef' hallerde işlerin mahiyetine ve ihti- rin projesini esas itibarile kabul et - de gü":ı~k a1?barlaı:ında bu mallar- rict bır surette yükselme devam et- mum1ye bu ithamlan aynen vnklmiş 
ı.. ~~ 7 - Hükumet, halk ve mil- yacın derecesine göre günlük iş sa- mişti:r. Yalnız projede bazı tadilat ya- dan mühı~ bır yek~~ k~lmı§tır. A- mektedir. Geçen hafta 17 kuruşa sa- gibi kabul edecektir. 
~ -~ ihtiyaçlarını karşılıyabi- ati her gUn için Uç saate kadar art- pılması, bilhassa yatak adedi indiril· 18.~a~a~. ~~ccarl~r Gumrükler Baf • blan susamlanmız bu h~ta 17 ·?O Rektörün sömestr tatilinin bitm_e
~ U "e hacimde hrtihsalde bu·ıbnlabilir. meden binanın irtifaının bir miktar mudilrlugune muracaat ederek bu kuruşa kadar muamele görmektedır. sinden evvel ve kapısına asmırs oldugıı 
~ l~in lbımgelen faaliyete 1ş kanununun 50 inci maddesinin indirilebilmesi kararlaştırılmıştır. lhus~sdaki mUsaad~inin tah~d edil- lthal:it ve ihracat birlikleri levhaya rağmen cevab vererek efkl· 
~ Yarı"e tesisatta ilrtım eden kUçilklerle kadınlara aid daimi hU- Kltib Çelebi ile Evliya lmesı .. hakkında vekalet n~ınde. t&- Ticaret Vekilinin tehrimizdeki son numumiyeyi tenvir edeceğini umuyo· 
'~ Ptuın~ ve i~al ve i§leme kUmleri DD~yi mil~leri ile ~- Çelebinin mezarları şeb~uslerde bulunulmasını ıstenuo • tetkikleri ve temasları esnasında ka- ruz. 
'-..~ tadıllta tibi tutmak fer it yerlerınde tatbık olunmıyabı- Maarif Vekaleti Müzeler İdaresine lerdır. rarlaştırılmıı olan ithalat ve ihra - • • 
:"tJ.~1• llallayi ve meadin mu- Ur .. Hafta ~Uli kanunu bu kan~un ve İstanbul Belediyesine birer tebli-j Mevs~. bir ~embadan ha~ aldı- cat birlikleri teşkili işi etrafında tet- Suç 1snad etmış 
~~ kontrol eder. ı.t.ihdaf ettiği bueuslarda tatbik & gat yaparak Kasımpaşadaki Evliya ğımıza gore Ticaret Vekaletı halen kikler devam etmektedir. Hırsızlıktan yakalanan sabıkalı Yı 
"-~il 8 - HUkfunet, sanayi ve dilmez. "'"'lebi ve Vefadaki Katib Çelebiye a- gümrüklerde bulunan bu nevi malla- Hiik11. t" bl k •<>nn kansı Ay-Yaşan yakalıyan p< 
"'~ - -u . d "stihsal k d ki b hUkU . . ':r"" ~- - k dl ltı d . ume ın son r ararname lr" v-• 'ı~~~ları ~lerın en 1 Şu a ar u m işçının haf- id mezarların ıslah ve tanzim olunma- nn Uö.A1 ayı ar a n a yıne pa • il ı ıı tlbi l d ·ı · Us memuru Rıfatın kendilerinden ~ 
tllld~e ıs~ek veyahud bu tada bir gün tatil hakkını ihlil et - sını istemiştir. Belediye bu hususta mu~lu mensucat ~feail~ ithal edil- :r-=t~~eihrı:::: müs:d:n e~:::~ vet istediğini iddia etmit. yapılan tah 
~~ l>r dogrudan doğruya bu mez. Müzelerle ternu yapmaktadır. Mezar mesı etrafında bır formül hazırla - . dU §eh imizdeki d ri tU - kikatta bu cihet sabit olmadığından, 
~. °lran:ı vermek salahiyetini Madde 20 - Hükumet, memleket lann buralardan kaldırılarak başka mıştır. Muvakkat bir zaman için mu- ıerı1ne nl dr topl ke bi deri Av.. BU" isnadından Asliye Altıncı 
""\l ih · l · h · 'dh · • be 1 An 1• b f fil . . . b" car an ara ann a anara r e J -· 'll 

lh.L tiyacı çın arıcçten 1 alı zarun bir 'lNOre nakilleri mevzuu bahistir. te r 0 a\;AA u orm ıçın yenı ır "h t b" li"-' k rma - k • Ceza mahkemesine verilmiş dUn üç 

~ --.r~ . din ol dd 1 rl "kd . J~ f ill k 1 akt ı raca ır ıı• u ga arar ver ' ' 
le . sanayı v~. maa an .ma .. e e n m~ ar, cı?s ve ne- Taksim gazinosu c.irketl orm çı an ac ır. mi lerdlr. Birlik teşkilltlandınna ay hapse mebkOm edilmietfr. lı._-~rbıın lstihsallennı ve bun- vilerıni )uzumu halınde tayın ve tes- . y . VVV'V'VVV'o.-..--;vvvvvvvvvvvvvvvv·-~ . '·-· • -···-

L .... ~ini mikda "dlerini b"t ed Taksim gazinosunu ışletmek üzere JIAHKEMELERDE • bırlıgınln hazırlamıı olduğu birhk L L k d 
l"'lll ı....~ "e ~evı·ıer· 1:11"f 'kçeşal!~ hal' 

1
M erl.k t iht" . . zaruri 

1 
teşkil olunacak 90 bin liralık anonim • nizamnameei üzerine kurulacak ve Konya ezzet O anlasın 1 

~ıh_ ını ev aue - eme e ıyacı ıçın o - 1 k" I b b ek eld · 1 h 1 k d -.ıına v u eseı · ta ddel · ·dh 11 . d h""kr-. şirketin esas nizamnamesi hazırlan - ki ış nln 61UmUne se e ihracatın t en yapılmam ilini ıraız ı • en garson llt. e m eu erın - mıyan ma erın ı a nı e u u· . • • ed k · da 
. derecesine göre tayiıı ede- met tahdid veya menedebilir. mıştır. Nızamname son hır defa ol - olan şoförün davası tanzım ere pıyua nizun bir Konya Lezzet Lokantasında gar . 

k... . M dd 21 Halkı ·ı 1 .. mak üzere bugün heyeti idare tara - . . ~ rol oynıyacaktır. aon Artfn, orada çahpnlann meşgu-
~~ 9 a e - . n ve Mı 1 .Mu- fı dan gözden g~irilecektir Bunul Geçen eyliil ayı ıçınde kullandıgı o- ...................... ~·---....... _ liyetinden istifade ederek altı tane 
t. ~ - lfUk<iın + san · dafaanın kat1 ihtiyacı olan zaruri n -1ı1 • b"ll K ak"" d D · b k b" "'dı~ ~u-... _ .. e"! ayı ." . . .. mUteakib §irket derhal faaliyete . baş- tomo ı e ar oy en cnız an ı· Hem kel, hem fodul tabağı ceketinin altına yerleştirip so· 
'~et . -~11eıennm istihsallerinl maddeleriıi istihllk mıkdannı luzum nasına doğru giderken Merkez Tica- - k bl k 
'ıı 'lll1ıtı bJ :Yerleri dek" · · b halinde hUkfunet tayin ve tahdid e- lıyacaktır. . .. . _ .. .. . . Hırsızlıktan mUteaddid sabıkaları k~a çı ~·· r aç adım sonra da, 
)u~ derpı n. 

1 m_esaıyı, u bT ' ret Mildurlilgu onilnde Nıko adında olan Nasreddin bir kaç gt:n evvel ha- yıne aynı lokantada çalıpn Ahmedle 
~'ın·~k h §ddettiği ihtiyacı kar- de ı ıdr.d 22 Halk nı· .. faizile birlikte devletçe tamı in olu-

1 
birisile 65 ya§larında Ha ticeye ve Or pishaneden çıkmı§ evvelki gUn Zin • kargılaşmıt, Ahmed tabaklan gör a. e çıkarmak için ıu- Ma e - ın ve M ı Mu- • . • • , · 

işçi kad "h . dafanm kat1 ihtiyacı olan zaruri nur. han adında bir çocuga çarparak Nıko dankapıda yoğurt almak üzere dola- m\le, ne yapacağmı ve nereden aldığı 
~' lhL -ı lenıin r=u ve 

1 
ti8U ınaddelert memleket haricinden cel- Madd~ ~ - HUkfunet, dahilde _1- n.~ Haticenin ölümüne aebeb olan §O· ean Çankınlı Mustafa Cıbınn yanına 1u sormue, Artln de tovile saparak: 

~~dla vatan~ ücretr betmek makaadile ibabında hilkfunet, 1 mal ve ıı~h~l edilen maddelenn for İsa Aksoyun mevkuf en muhake· yaklaşarak elini cebine sokmuş, cUz- .. Bizim lokantada yemek ve mer.e ı>a· 
"-.~i:Yeti tahmil =ebilir. 

1 teıısib ettiii ticaret müeeeeselerini memleket ıhtı~acından fazla 01~ mesine dUn İkinci Ağır Ceza mahke- danını aşırırken Mustafa ieln farkına halı. Bu tabaklan lokantadan aldım. 
~ ~ 1~ - SaJuuri ve nıaadin ve ticaret birliklerini kredi, dövb ::kd~ h:rı~şlçıkarm~l m= mesinde devam edilmie, mUddeiumu- varmı3, Naareddini bileğinden yaka- Ucus bir yerden, biraz yemek ve me
~Setinde ve diğer it yerlerin- ve akreditif ile teçhb eder ve bu 1 e yalmpı ~lca sa U tahannfl~l .ı vbeak • mi muavini Ihsan Yarsuvat iddiası· layıp karakola götUrmu,tUr. Nured- r.ıe koydurup Tarlaba.emdaki evime ga 
~ ltı;tı., teknJsyenıer mU- mUeaıtese ve birliklerden lUmm p e:ı._n; tıeriı ve m s 

8 e~ın k ve nı yapmış, v<>förün saatte 45 kilomet- din, yolda, Mustafayı: ttlreceğim. Bu ak§8.m misafirlerim 
tı • 1 •. • mıcnıaa ne zarar vermıyece su- .. . d ı~- . 

8aa sahibleri ~lr rülenlen memlekette stok yapmağa rette tansim edebilir. re ~uratı~. gı.d~ kazaya eebeb ol - - _Şimdi ~. mahld~m olursam, var.,, enı'ii'-U· Ahmediıı haber verm• 
~~ .. '1eı-' Çl!Wftıklan müessese- mecbur kılar. Madde 2:s- Memleket ihtiyacı ba- dugunu soyledıkten aonra! oe:za ~a - yattıgın yeri bıliyorum, çıktığım za • sll~ Artın yakalanarak Sultanahmed 
~~. Qlnı 1-tnı kabule pyan bir Bu maddede yazılı müesseseler hU- kımından hükt\metin lüzumlu gör • nununun 59 uncu madd~ .göıönün : man seni ıelir teml&lerlm. On be§ se- ÜçüncU Sulh Ceza mahkemesine ve
~~ ter:~n ve haber ver - kUnıetin mUrakabesine tabidir. dü<YU maddeleri hükumetçe tavin & de bulundurularak 402 ıncı maddeeı neyi gözUıne alırım, diye tehdid et • rilmiş, suçu sabit görüldüğünden biı 
~~l'~e :ınezıer. Madde 23 - 22 inci maddeye mUs- dil:cek ınikdar 'fevkinde ve ş~rtlar mucibince ce1.alandırılmasını istemiş- miştir. ay hapse mahkum ve derhal tevki1 
~ ~~-~'cbur ~~ tevfikan ça: 1 teniden stok yapm~ğa mecbur tutu- haricinde sanat ve ticaret erbabının tir. . . Nasreddinin muhakemesi Sultanah edilmiştir. 
~~il enıs . ulanıan. d.ylerı- !anların bu meeburıyetle yaptıkları stok yapmalarım ve tacir olmıyaular lsa Aksoy buna ıtiraz etmiş. 4~ kı- med üçUncU Sulh Ceza mnhkeme in- ·-•··-· .. ·-·---.............. .. 
~et "eri.Jır alıne göre normal !stoklarda sun'u taksirlerinden mU • ile b ka maddeler ticaı ctıle me;ş ul lometro sürntle oradan geçmenin cin de yapılmış, hırsızlığa te bblis ve İTİZAR 

\ ~ ll _ ·li tevellid zararlar müstesna alın k ü- olanların da şahsi ihti~ 1 rı · fev • net oldu~unu sö~lcmiş, mü?U:aasını tehdid suçl rı sabit oldUoC'rundan s bı- Yumıwn çolduğundan "Sultan 
ı_;;_ tllU U~fun t, aanayi ve zere fıyat sukutundan do cak hakı- kinde o nevi malları buıl tııınel riui ~apnmk uzere mühlet istem.iştir. kalan da gözönUne alınarak altı ay Aziz \e Ali~,, tt'frlkanuzı ko-
~~ erttı.in mamullerini kt zararlar, satış müsaa esı tanhıne ıhükCımet menedebılir. Muhakeme, mUdafaa ve karar için iki gün hapse mahkfım ve derhal tev- ıamacJık. Okuyucula.rınuzdan 

no~ .ınaliyetiı:ıejkadar (eçecek zamana aid kanuni (De\"aını \'ar) ba§ka güne bır&k.ılmıitır. Jdf edilmi~r. ö:ıUr dllcriz. 
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Istanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

Evvelce Pa abahçede eski Ahmedefendi yeni Tepe sokağında eski ve 
yeni 12 No. lu eı:de C'turmakta iken şimdi ikametgfıhı meçhul olan Rıza 
\'e Cemileye ilim yolilt son tebliğ: 

9105 hcsab No. sile Sandığımızdan aldığ1nıı 700 !ıraya kar:;ı yuka
rıda adresi yn21lı gayrimenkulü birinci dcı·ecooe ipotek etmiştiniz. Vade
sinde ödenmediğinden 13 7 /938 tarihinde bor<: miktarı 2262 lira 22 ku
ruşn varmıştır. Bu scbeblc ve 3202 No. lu kanun mucibince yapılan ta
kib ve açık arttırma nf!ticcsintle mezkur gayrimenkul 488 lira bedel ka:
şıhğında Sandığımız namına muvakkaten ihale ~imiştir._ İşbu Ha~. tari
hinden itibaı·en bir ay içinde 938/1404 No. ı'ıt ılc Sandıgıınıza muraca
atle borcu ödemediğiniz takdirde kat'i ihale kararı verilmek üzere d?s
yanın icra hiildmiiğinc tevdi olunacağı son jhbarname makamına kamı 
olmak üzere iliın olunur. "1272., 

IF.J 

ş~ri. ~. 1 ı~~~ls~t~~~~~-~-ı~~~e-le-~-i-~1~e~si~ll~~~~~l~~r~ı~~ 
Gazi köprüsü 19/2/940 pazartetii güniinden itibaren nakil vasıtaları-

SOLDAN SACA : 

1. - BüyUk bir TUrk 
peygamber. 

% - Duran - Ot. 

- Ben de komsuıarım gibi ga~ı parlalı bir 

ısılı veren aynı ampulfardan satın almak 

ısııvorum. 

- Anladım. yeni TUNGSRAM KRİPTON 

ampullarını arzu ediyorsunuz. 

1 

3 - Başa giyilir - Alay. 
4: - na.ve - fransızca "hayır,, 

5 - Az pişmiş yumurta. 

na açılmıştır. Yalnız : a u n L o .D • .n l'I DE fi L f 1l i s T A N B u l.. 
Beygirle çekilen ve el ile sürülen arabalara köprünün orta kısmında ft n 11 U 1 n n 1) A N K A R A - İ Z M i A A 

beş metre eninde ve iki tarafı şeridvari boyalı bir kısım ayrılmıştır. ====================================================================~ı 
6 - $f irler arar - Bir harfin o- ı 

Beygide çekilen veya el ile sürülen arabalar bu kısımdan geçecek- P 
terdir. ______ _.. ______ ..,.._. 

1 
Tepebaşı dram kısJ1'1111 

kunuşu. 

7 - Gizli şey - Uzanmak. 
8 - örf - Ana baba ve çocuklar. 
9 - Koyunların bağırışı - Bir 

yemek. 

Yaya kaldırımlarına bitişik olan sa.ğ ve sol kısımlar da yalnız mo- 1 lıaA nlan 
... ~-

törlü arabalara ayrılmıştır. "126911 Devlet Demiryolları B Bugün 15.30 dJ 1 

Tahmin tık a••••m1•D1-••••----- Bu gece saat · 
bedeli teminat 12/2/940 tarihinde icrası mukatTer eksiltmeye istekli bulunmaması O KADIN' 

190,50 itfaiye ekipleri için saraciye malzemesi. 2539,99 
1155,00 Ut - Adi. 86.63 Eyüp kazası dahilindeki yo\lann tamiri için moloz 

taşı, kum ve çakıl. • 
Talımiıı bedelleri ile ilk teminat miktarları yukaı'da yazılı işler ayrı 

ı - Zengin olmıyan - Su taşır. ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve .Mu.~~-elat Mü -
2 _ Evlerde bulunan bir alet _ 1 dürlüğü kaleminde görUlecektir. İhale 26/21940 pa7.artesı gunu saat 14 

.. de Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk 'teminat makbuz veya 
H~cum. . .. . mektubları ve !l40 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muay-

3 - Gölge • Bır Türk fılozofu. yen saatte Daimi Encümende bulunmnlan. 111063,, 

YUKARIDAN AŞAGI : 

4 - Birinci . Ba{'.;rışlama - Bir mu- ı-- -- - -- - - -
siki fılcti. Ankarada kurulan 

5 
- Verilen şey. 1 YAYLA akarna ı~· rikası 

6 - Odun yanarken ~ıkıırır - Taş - ı G • 
Bir rakam. l Diinya makarnneıhk sannyiinin şaheser nü-

7 _ Yemek _ Uğursu7Juk. munesidir. Biltün Türkiyedc en kısa bir 
:-. zamanda en üstiin alaka ile karşılanan, 8 - 1naııış • Bir sürat vahidi kı-

l halıs irmik ve sütlü tcrcyağla mamulatı 
ya.sisi. rürk makanıacılığını beynelmilel sahada 

9- Bir ne'vi cakct - Yazı yazmak dahi tanıtacak ilk büyük adımı atmıştır. 
için kullanılır. l\IEKTUB ADRii;Sl: Yayla Makama 

LO - Velde - Plfın. Fabrikası, Ankara, Maltepe. 

( V-ünkil bulmacanın halli) 

İSTANBUL 

TELGRAF: Yayla, Ankara, Tel. 2195. 

1 İstanbul levazım Am;iliğl 
Satınalma Komis onu ilaıifdrı Küçük istikrazat 

sandığı 3000 çift mahmuz müteahhid nam 
Türk Anonim Şirketinin ve hesabına alınacaktır. Pazarlıkla 

dolayısile 225 metre galvanize gaz borusile 3 adcd. dirs~k ~e. 1 ade~ '!· 
münakasası 22 '2/940 perşembe günü ::;aat 11 e talık edilmıştir. Bu ışın 
muhammen bedeli 864, 1 O ve muvakkat teminatı 64,81 liradır. Açık ek
siltme Sirkecide 9. İşletme bin •da A. E. komisyonu tarafından yapı
lacaktır. Şartnameler parasız olaıak komisyondan verilmektedir. "1276., 

~--~zo 

reğ 1 1öm"rler! ·ş atmasi. a.1: 
Müessesemizin işçi yemekhaııclcrındc bir senede sarfcdilmek üzere 

miktan aşağıda yaıılı erzaka ihtiya<.; vardır. Bu erzak Zoııguldakta 
vapur vcyn ı:agon teslimi es:ı.sı üzerine alınacak ve fakat bedeli usulü 
dairesinde ambarımızda muayene edilip tartıldıktan sonra ve bu tartı 
esası üzerıne ödenecektir. 'brzakın üçte biri ihaleden azami on beş 
gün sonra miiessesemizc teslim edilecek ve müteb:ıkısi de azami üç 
ayı geçmiyecck fasılalarla teslim edilecektir~ 

Müteahhid taahhüdüniin hüsnü ifasını tcminen ihale bedelinin 
o/o 10 u nisbetinde bir teminat verecek ve teminat, malın tamamen 
tesliminden sonra iaue edilecektir. 

Matluba muvafık olmıyarak ambarımıza kadar getirilecek erza
kın iadesinden mütevellid masarif müteahhide aid olacaktır. Bu ta
ahhüd için mukabil teklifler tetkik olunabiliı'. İhale 1 mart 1940 da 
saat 15 de Zonguldak müdüriyet mer-ke?.inde yapılacaklu·. 
Enakıu h;mi Nev'i l\tiktarı 

Nohut 

H. d 1 • h t" . """"ne eksiltmesi 19/2/1940 pazartesi günü l{nvurma ıssc ar ar umumı eye mm ...., · • . . 
lik adi i timaı 20 Mart 940 tarihine ~t U:.ao da Top.hanede Lv. amırli- Sade yağ 

Anadolu ve Biga cinsleri (1ve2 
nevileri) 
lnek ka vurmast kemiksiz 
Taze Trabzon, Vakfıkebir ve 

44000 kilo 
9000 " 

.. . ç .. . 0 d· ği satıno.lnıa komısyonunda yapıla -
musadıf çarşamba gunU saat 14,3 a caktır. Tahmin bedeli 1800 lira ilk 
şirketin merkezinde, Galat.ada eski teminatı 135 liradır. Nümunesi ko . 
Banka sokağında Sen Piyer hanında misyonda görülür. lstaklilerin belli 
12 numaralı dairesinde aktedileccği saatte komisyona gelmeleri. 

================= \'e esas mukavelesinin 24 üncü mad- (1138) (647) 

[ ] 
de.<ıi mucibince gerek asaleten ve ge- • • • 

Askerlik işleri _ rek vekaleten llakal, 50 hisseye ma4 Kilo 
j ,._ ___________ _. Uk olup toplantıya iştirak etmek ar- 8200 Motorin 

ASKERE DAVET zusunda bulunan hissedarların içtima 700 Silindir yağı. 

Zeytinyağ 

Fasulya 

Bulgur 

üzüm 
Mel'cimek 

Kars yağları 
1 buçuk azami 2 açıklı Ayvalık 
veya Bürhaniye birinci yemeklik 
yağları , 
Rize, Çarşamba ve dahil (cinsleri 
tombul, beyaz, barbunya) 
Karaman 4 Yıldız, Antep ve 
civarları 1 inci nevileri 
İzmir veya Antep razzaki 
Sivas cinsi makhıasız yeşil 
mercimek 

15500 ,, 

14500 .. 

100500 .. 

115500 ,, 
19000 •• 

Fa.tUı Askerlik Şubesinden: gününden 10 gün evvel usulü daire - Pazarlıkla cksiltmcleri 19/2/940 pa 
~~rl~~~ın-~~~h~~~~~~~~u~~~u~~ 14 ~~han••••••••E~~~~a~mammmmm•mmmqm~ 

(dahil) doğumlu gayri İslam erattan kezine depo etmeleri ilin olunur. Lv. amirliği ı:;atmalmıı komisyonunda Konya asliye hukuk hakimliğinden: 

53500 .. 

geçen cetblerde sevk artığı kalan- 1 - İdare meclisi raporu. yapıla~ktır. Hepsinin tah~ ~eli Konyanın Hacı Fettah mahallesin- hakeme bo~anmalarına karar veril-
larla, y~klama kaQakQl.lığından mua- 2 - MUrakıblar raporu. 1069 lira 10 kuruştur. Katı temın~tı den Receb oğlu şoför Said vekili a- mesi hakkında ikame olunan dava 
melelen tekemmW eden ve. bekaya 3 - 1939 senesi bilan"osunun ve 160 lira 36 kuruştur. Evsafı kom.ıs- 1 t Ce - ı K" . ta af - üzerine müddeaaleyhanın gösterilen 

ı. da nlt Ul" "1166 "650 vukat zze mw ışmır r ın 
gayri islAm erattan (marangoz) (de- kar ve zarar hesabının tasdiki ve ida- yon 6"'r ur. '' " dan Eskişehirde Tokal pazarında j adreste. olmadığından davetnamenin 
mirci), (Sıvacı), (Duvarcı), (Huar- re meclisinin ibrıısı • • • ' K d" d" d H k H 'tebliğsiz olarak geri çevrildiği anla-

) tl • . · . , .k. . d ? .. uncu a ır nez ın e asan ızı a- b' k·ı· . cı), (Betoncu sana anna. aşına o - 4 _ Hissedarlara bir temettü tev- Bır No. lu di mı evın e .., asansor 1 hine müvekkTnin karısı şılmnsına ınaen davacı ve ı ının ta-
lanlann kayıdlannı tesbit ettirmek- zii. yaptırılacaktır. A~ık .. eksiltmesi 4 =~dd:::ıeyh~ fuh§u ke~~isine sanat lebile davetna~enin ilanen tebliğine 
üzere hemen §ubemize müracaat et- 5 S f d "da lisi mart 1910 pazartesı gunU sa.at 14 de itt'h •l rrıiı: oldugv daı b'lmu _ ve muhakemenın 24 §Ubat 940 cu -

.1• - ene zar ın a ı re mec ed L JI. • 1. _. al ı az e~ l •• ._ un 1 ı . .. .. t 
11 

l"k k 
melcri ı an olunur. lıv •~ . ed'l . 1 H . Tophan e v. ~mır ıgı satın ma ·- _ martesı gunu saa ., za ta ı ına a-aza gına "°'yın ı mış o an anrı . 

1 
k . - ------= S . 1 ğ t dik" komısyonunda yapı aca ·tır. Keşif caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19 şu- rar verilmiş olduğundan mezkfır gün 

onanonun aza ı ının as ı. b d 1. 7280 ı· ·ık t · tı 546 ı· artes" ·• ·· · 
ZAYİ 1 . . . . e e ı ıra ı emma ı- bat 940 paz ı gunu saat 14 de ve saatte Konya aslıyo hukuk malı-

6 - dare meclısme müddetten radır K if rtna · k · d L ~ · ı· w • ı · · ı 
. . . '. • eş ve şa mesı omısyon- Tophane e v. amır ıgı satına ma kemesınde bızzat bu unması vcya-

İstanbul lımwundan aldığım hıtam bulan 2 azanın ıntıhabı. da görUlür. (1265) (659) komisyonunda yapılacaktır. Daha hud musaddak bir vekil göndermesi 
25/8212 numaralı liman cüWanınıı Heyeti umumiyede gerek asaleten .. • fazla tafsilat komisyonundan alına- aksi tnkdirde gıyabında muhakeme-
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan ve gerek vekAleten bulunacak her bir Metris Topçu Atış okulunun 12 ki- bilir. İsteklilerin teminatlarile belli nin icra edileceği davetiyenin tebliğ 
eskisinin hükmü yoktur. hiBsedann 10 dan ziya.de reyi ol&Du- lometrelik bir mesafesi için bir bu- saatte komisyona gelmeleri. makamına kalın olmak üzere illn o-

Mehtned Jttrmlf yacaktır. "'1k ay mUddetle 2 otobüs kiralana • '665) (1241) lwıur. 

••• 
lstikW Caddesinde Jlooıedl 

Kısmında 

Giindilz saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 

Gece saat 20.30 da 

--~J 
PiYOJk:N 

İhsan Saın~o
Istreptokok, istafilokok, ~ ·ııP' 
kok, koli, piyosiyaniklerın >c1:J 
tığı çıban, yara, akıntı \'C ıtl 
ha~ talıklanna karşı çok tcS 

Ankara Borsas1111~ 
16 Şubat 19,İÖ ~ ~,J 

Fi .. ·aUan Ji.tlP i " --o.~> 
Londra 1 Stel'lin ı9 
New-York 100 Dolar 130· ~ 2.9 

100 Frank .. a 6P",, Paris 
Milano 100 Liret 29.ı~ 

nevre 100 lsv. Fr. 69.ıs• 
AmsterdamlOO Florin ,,........~d 
Bertin 100 Rayişmark 2ı.90"'.' 
Brüksel 100 Belga . O-~ 
Atina l 00 Drahmı :ı.ı>' 
Sofya 100 Leva ,,........ 
Prag 100 Çek kronu 

13
.s6 

Madrici 100 Peçeta 
Varşova 100 Zloti ;:ıı1~ 
Budapeşte 100 Pengö 0 9~

1 

BükrefS 100 Ley g:O~ 
Belgrad l 00 Dinar :;ı.o4 ~ 
Yokohama 100 Yen 30.sfı 
Stokholm 100 İsveç kr. .,.,... 
Moskova 100 Ruble 

1 
ESHAM VE TAJ1"1L-~.9lJ 

Ergani :ıo.6' 
1938 %5 ikramiyeli 19,25 
Sivas - Erzurum JU 9 11Z 

" .. ıv 1 ~o 
V :ıO·" .. .. 

Merkez Bankası 
Şark Merkez Ecza 

Şirketi 

110.50 

5.so 


