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endirilmesi cereyanı kuvvetlendi 
ban©ı<dlycenüfil ü~tüf<§l~o lb)~ yltlı~<dl<®n 
lngilterede de kabi
nenin tadili isteniyor 
. Fransada, müttefiklerin şiddetli kararlar alması 
ıs~~ndiğini Fransız nazirları lngiltereye bildirmışler 

l1' l ngiliz gazetesi diyor ki: 
11 

Fransa, daha yavaş düşünen müttefikine 
~r siyası realizm dersi vermiştir. ,, 

Fransada kabinenin 
bugün kurulması 

bekleniyor 

~')'~tl ;re tE'<;;liın 

;1rrıaı ~;~ı~k~ii;;r ;;~;,~d;kt .. 
IVJ.eddfüi ittifaka 
~kova muarız! 

~[NE .HAL BESiM ·OMER YASKER)ı 
l\;k MERASiMLE .DEFNEDiLDi 

~t-i \>e • • 
sıyıJ erkan ile on binlerce halk tabutu 

'~tp a.ıell"ı l gözyaşlarile takip etti 
.ı..~.~ nın de~ 
t,~ıı. doktor erıı siması Bilecik Cenaze merasimine, vali ve beledi· 

ııı c generaı B 
' ~~ etıazesı b esim Ömer ye reisi LQ.tfi Kırdar, İstanbul ku-
~ t ? d tıe hag-ıa u Babah Ankara mandam, İstanbul parti müfettişi Tev 
t li ... d nan hu 
~ 'ltu e liaycı sust vagonla fik Fikret Sılay, Halk partisi merkez 
'l' te clJ:r • l"a:rpaşaya getirilmiş idare heyeti azasından Cevdet Kerinı 
, ıı~~ı:l çılildtkten ataş tariklle !tan-
~aıı1~ l•ıanhul ~nra saat 11,30 da 
%ııı evınden rz llsesinın karşıG ·· ll\ıştır. askert merasimle 

~:;ıng de Mosko
~···~! ~ıdecekmiş 
()~- ınuıakat 

· Y~tle · ından sonra 
e ~()sk111 Berlin elçisi 
A!tlitı b 

0 "aya gitti •r'.. , ~<>tn 
~§teJ"e ı_ a Ve Mos~ova 
'1e ~ bey 

1\ §1"ed annam e 
~:tı~'ler4l~ e~cklermiş 
\ısi lıit!i ı; · '., 1 (A.A ) S h n .. ını • - ov-

lncedayr, parti, vllAyet, belediye aza
ları, Kızıl,ay mensupları, eski ve yeni 
doktorlar, tıp ve Unlverı;ite talebele
ri ve merhumun dostları ve kendisini 
seven binlerce kişi lştlrıı.k etm~tir. 

Merhumun Türk bayrağına sarılı 
cenazesi tam saat 11,30 da evden çı

karxlarak top arabasına yerle§tiril-

m1ş, en önde bir bölük piyade ve onu 
takiben matem havası çalan askeri 
bando olduğu halde Bcyazıta doğTu 
yola çıkılmr§tır. Askeri bandonun ar-

kasında merhumun tabutunu taşıyan 
top arabası, onun arkasında Bll.§veka.
lEt, Büyük Millet Meclisi, Halk parti· 

st umumt kAtipliğl, Ankara valisi, 
Ankara helediyesl, Ankara doktorları . 

İstanbul vilAyeti, İstaubul belediye
si, Kızxlay, TUrk trb cemiyeti, Etıbba 
odası, İstanbul doktorları, İstanbul .}telt .. t·· Şvartn :Serlin büyük el-

.. ,11 ~ ı A. zov• 
de h~ !illan h .. ~n Moskova Universitest ve daha birçok yerlerden 

tarcui t u. Cınıet merke- gönderilmiş saymz çelenkler bulunu
.(l>e:fsırlere yol aç- yordu. Çelenk!" -~ ·n srnra m('rhumun 

anıı 4 ünciide), .(Devamı 4 üncüde). 

Pa.ri.s, 21 - Daladye kabinesinin 

lngtJiz tayya.re1erl şlmdiye kadar Alml\Ilya.ya 
yalnız beyanname atmaklo. iktH& ediyorlardı; 

Sl•a.paflova yapılan t:ıarruz onlann bu tabiyeden 
vazgetmelcrlne sebep olmuşa. bentlyor. Resimde 

tnglltel'eıle tayyarelere karşı, pa~1l ve aktif mu~ 
da.fa.:ı. teşli.iliitı son derecede mükemmel olarak 

a.lmmıştır. Her mıntakada. Imrulan merkezler 
bir tayyare hücumunu inmda haber alarak ona 

ı 
istifasından sonra. Reisicumhur, 
yeni kabineyi teşkile, Daladye ka· 
bineei.niıı ınaliye nazırı Reynoyu 

bir tnglllz tayyarcslne beyanname yüklenişi 
görülüyor göre tertibat alıyor. lşte bu merkezden biri .. , 

memur etniiştir. 
Reyno, gece saat ikiye kadar 

muhtelif siyasi ııahsiyetlerle isti -
şarelerde bulunmuş, eski kabinede 
müstemlekeler nazm Mandel, zi -
raat nazırı Köj, eski nazırlardan 
Lamurö ve Lui Rollen ile görüş • 
mU.ştUr. 

Reyno eski başvekil Daladyeyi 
de ziyaretle kabinesinde kendisine 
nezaret teklif etmişse de Daladye 
bu teklifi kati sı;;,rette reddet.mi§ • 
tir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Bulgar hariciye nazırı 
diyor ki: 

TUrkiyenin sulh 
idealine bağhhğı 

Balkanlarda vaziyetin 
iyileşmesini temin 

etmiştir 
(Yazısı 4 ünc üde' 

t=flJ;:tt:ı4t1L'!J 

Fransanın Akdeniz 
filosu kumandanı 

Cebelütta.rık 21 (A.A.) - Akdeniz Fransız filosu başkunıanda.. 
nı Amiral Estev~ ve Afrika ve cenubi Atlantik Fransız garnizonları 
başkumandanı Amiral Ollive, İngiliz amirallerile görüşmelerde bulun
malc lizer e diln Cebelüttarık'a gelmişlerdir. 

Avam Kamarasında hükumetten bir sual 
Londra, 21 (,A.A.) - Avam kamarasında bir mebus aşağıdald 

suali sormuştur: 
"- Finlandiyada harp ~i~tiğine göre, hüki'ım~t harbin ilanından 

evvel Moskovada yapılan 1n.gılız • Fransız - Rus muzakereleri hakkın· 
• ?U 

daki vesikalan şimdi neşredemez mı · 
Müsteşar Builer şu cevabı vermiştir: 
"- HUkfımet, bu ıntizakereler hakkındaki beyaz kitabı neşreL 

memek hususundaki kararını muhafaza etmektedir." 

Vezneciler cinayeti esrarı 
h818 çözülemedi 

Cesedin ilk muayenesinin 
iyi yapdmaması faillere 

vak ıt kazandırmış 
Vezneciler cinayeti gün geçtikçe 

daha esrarlı bir §Ckil almaktadır. çun 
k her dakika polisin gUphelendiği 
kimselerin masum olduğu anlaşıl
maktadır. Dün gece yarısın& kadar 
Beyazıt merkezinde tahkikata devam 
edilmiş ve mUddciumumt muavini 
Fethi Se::al ne polis ikinci ıube erkA.· 
nı ta.hkikat ile bizzat meşgul olmuş
lardır. HAdlsenin bu kadar esrarlı bir 
;ekil almaamda, cesedi Uk muayene 

eden belediye doktorunun da tesiri 
olmuştur. ÇUnkU söylendiğine göre. 
doktor öJUnün ağzından kan sızması· 
na. rağmen iyi bir muayene yapma
mış ve hatta. bogazmda göz Ue görü
lebilecek kadar meydanda olan sıkxl
ma izlerini farketmemlştır. Bu yüz
den cesedin morga gitmesi ve izlerin 
te~hlslne kadar aradan günler geçmiş 
ve failler kendilerini gizUyecek ve 

(Deva.mı 4 üncüde), 

Ingiliz akın na 

Al111anların 
nıukabe esi 
Neticesiz kaldı 

Alman tayyareleri bir vapur kafilesine saldırdı
lar, fakat ancak iki bitaraf gemide ehemmiyet• 

siz hasarat yapmağa muvaffak oldular 

Bin bomba atan 30 İng iliz tayyare
sinden yalnız birı geri dönmedi 

Londrn., 21 - Silt adasma yapL 
Jan akının verdiği mühim netice -
!eri inkarda ısrar etmekte olan 
Almanlar diln btı akma mukabe -
leye teşebbüs etmek suretile ken
di tekziplerini tekzip etmişlerdir. 

Fil~akika Bertin radyosu şu ha.• 
berı vermektedir: 

"İngfüz tayyarelerinlıı Sylt ada.. 
sr taarruzuna mukabele olmak ü .. 
zero Alman tayyarelcrl bir İngi .. 

(Devamı 4 üncüde) 

"Tarih tekerrürden ibarettir" sözü boş bir iddia olarak telakki 
edılebilir mi? Her gün karşıla.ştıf,mıız bir<;ok hadiseler bundan sene
lerce evvel de görülmüş, o günkü nesiller üzerinde t e sirler yapmış, 
mUnaka.şalan davet etmişti. Yarım asır, çeyrek asır evvelki gazete 
kolleksiyonları karıştrrıhrsa bunlara birçok misal bulunur, 

Esk ~ ler ne diyorlardı ? 
baı:;hğı altında, haftada. iki defallan nz olmamak üzere neı:;rinl 
düşündüğümüz makaleleri işte bu düşünceyle toplaılık. Bo ~ ya
zılar gazete sütunları ıır.ı.<.mda. Jmlarn.k kftab halinde nc~re :Jil. 
mcdiği için meçhul kalını$, fakat lıir günlük ömürden sonra. 
unutulup gitmcğc lilyık olımyan kıymetli makalelerdir. 

Biz bunlardan. zaman ve hadiselere uygun olanlarnıı, - muharrirleri 
ölmüş makaleleri merhumların büyük ruhlarından özür diliyerek ha· 
~·at~ olan muh~rrirle~ .de ~azı t.a~ilatı tabii ve zaruri göreceklerini 
Umıd ederek - ıfadelerının agır kısımlarım kelime ta.dillerile bugün 
anla.ştlacak bir şekle sokup iktibas ed.eceğiz. Bu suretle yeni nesil 
eski muharrirleri eserleriyle yakından ve daha iyi tanıya.bilmek 
imkanlaı;llll da elde edeceklerdir, 

Pek yakında neşre başhyoruz 



1 H A B E R - A ksa!T" r.,sta., 
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=41 ~ - Milli Şef 
B~yaz Alin, lark kadın tarafından o kadar ço!< 
sevaen c!elikanlın:n, clah a. \ güzelle~n~iş olara!t, 
gcld

0

ğ:ni h~yc-:::ın ve Is ~~ğ-rulda gör~:i. 

Jran Şehln:ahını 
tebrik ettiler 

Ankara. ZO (A.A.J - Şeb.inşa! 
O kadar be'.: e jı sa:ıtl on beş 

d~çı!;:a va:Jı. Ş:ı~~rn.:;mı ve ko! a 
nnın yulrn ı kı.-.."lUrıı çıp'.ak bıra · 
kan eldiv~nler giydi. 

Ha:;ı~dı. 

O zaman, caşha:em:ığa5ı çok 
güzel keşfett!ği gibi, a;ık penc~i·e 
ye oturdu, iki ayağını kaldırarak 
olduğu yerde döndü ve atla:h. 

Pencere birinci katta olduğu i 
çin bu atlayı;ta hiçbir te!ıli!; e 

yo!ttu· Genç kız. çim:mlerin üze
rin~ ayakü.>tü düstü. 

Muhafızlar bahç:!nin etrafında 

1o'aşıyorlar, fakat iç:?:i girmiyor· 
!ardı. Binaenaleyh Alinin geçtiğini 
kim.;e görmedi. 

Prenses hiç bir gürültü yapma 
mak ve gö!gede ka.mak için koru· 
luğ.ın kenarındaki yolu takip etti. 
Gittiği yere biran evvel varabil
mek için acelesi olmakla beraber, 
gururu randevuya ilk gitmenin 
kendisi olmamasını istediği cihet· 
le, yava~ yürüyordu. Fakat diğer 

tarattan da ayni he.33.p yapı.mı~ 

olacaktı; çünkü büyük badem ağa· 
cının altına gittiğı zaman orada 
kimseyi bulamadı. 

Sinirlenerek gezmdi. Uzun bir 
dolaşma yaptı, sonra biraz endişe
lene;ek ve böyle bir saatte rande· 
wya gelineceğinden şüphe etmeğe 
başııyarak badem ağacının yanın· 
da saklandı. Mirabin bulunduğu 

beyaz binaya bakmağa koyuldu. 
Birden bir hayal gördü. 

Mirabel, kendi. §3h~da sahne
de temsil ettiği kahramana hayran 
olan bu çoc:.ığun karşısına şehir 
kı'.ığiyle çıkarsa nüfuzundan çok 
kayjede~ğini anlJyarak, hoşuna 

giden randevuya gide:ken, sahne 
elbisesini .. sırtından çıkarmamıştı• 
Ve Beyaz Alin. baledeki kırk ka· 
dm tarafından o kadar çok sevilen 
delikanlının. daha güzelleşmiş ola· 
ra!c, kendisine doğru geldiğini he· 
yecan ve istiğrakla gördü. 

il 
Kral Poz.ol, Taksi ile Jigliyoyu 

karşı karşıya bırakarak kra içe Dö· 
nizin kendisini beklediği husui da· 
iresine çekildi. 

Zavallı kraliçe, o kadar gayreti
ne rağmen, göğ3ünün sol tarafın· 
daki dört geniş ve oldukça derin 
sıynk izini krem ve pudra altında 
gizlemeğe muvaffak olamamıştı. 

Başına gelenleri anlattı. 
Uyanıp kendısini yatakta yal· 

mz bulduktan sonra hareme götü· 
rülen kra'.içe Diyan, bir divanın 
üzerinde bir yeis ve ağlama buhra
nına tutulmuştu. Etrafını fena 
dostlar almış, vücudu ve ihtiraslı 
tabiati etrafında alay edilmiş, ni· 
hayet dayanamıyarak ağlaya ağla· 
ya doğrulmuştu. 

Fakat ıstırabile alay edenlere ça 
taeağı yerde koca salonda sakin ve 
masum Dönizi bularak onun göğ
sünü tımak!aınış ve kralın yanın· 
daki yerini alandan böylece inti
kam almıştı. 

Pozol bu hildyeyi, dikkat etmi· 
yerek ve dalgın dalgın dinledi. Dö 
nizi sa:iık bir şehir ahalisi tarafın· 
dan tal<dim olunan on iki genç 
kız arasından almıştı. Onu anne· 

sine gönde. mem.!si, hem;erisi genç 
kız:a. a. asında bir gt!nÇ kıza haka
ret etm~m~k arzusundan doğan bir 
merhamet hissinin kendisini alr 
koym3.:>I yüıünd:ındi. 

Fakat onu hiç sevmiyordu. Dö· 
nizi mana3ız, fazilet taslıyan ve bir 
az da aptal buluyordu. 

Ha:-em kaidelerile edep prensip 
,erini şahsında teli! edeı.;.ilmek i· 
çin, Oöniz, kendisinı zarif bır vah 
~i kadına benzeten dantela:lan bir 
peştemal kullanmak ıtiyadınday· 

dı. Fakat bu sabit duramadığı içnı 
kendi:;inden bek'enen hizmeti her 
zaman gö.:>teremiyordu. 

Pozolun da p.ensip:eri vardı. 
çıplalchğı müsait ka;şılıyor fakat 
yarı çıp.akJığı ayıp~ıyordu. Krau
çe Dönizin kılığı bu sebeble onun 
.. enasna gidiyordu. 

hazrctlerlnm doğumlarının yıldönil· 

mU münasebetlle Reisicumhur İsmet 
InönU lle Rıza Şah PehleVf arasında 
aşağıdaki telgraflar teati olunmuş 

tur: 
A1A ffiıaretl Blima.ywı 

Pıza Ş:ılı Pehlevi -ŞeMnşahı tran-
Zatı şeb'nşa.hllerlnln doğumları yıı. 

dönUmU mUnasebeUle en har ve en 
aa.ı.niml tebriklerimle bh"llkte &ıabsı 

saadetleri ve kardeş lran mUletinin 
refah ve ikbali .ıakkmdakJ candan 
temennilerlmln kabulilnU rica eJerim 

bmet lNöNt) 

Türkiye Cumhurrelsl 
- lsmet İnönü haı.retlerlnt 

Anlt:ır.:ı. -
TevellUt bayramım mUnasebetı.ı, 

göstermiş olduğunuz IOtut ve muhat 
bet uolayıslle en aamlm1 ve kalbi tt 
şeJ,kUrlerimi takwm eder ve saadt 
tinizi ve doJt ve kardeş rurk mille 
tlnln he•ı;Un daha fazla terakki v 
teallslnl candan arzu ey'er'm. 

Rıu Pahlevı 

Rıza Şnh PehlJ ılnin do~mları 

Kral, yemeıi çok geç yedi. Ta· nm yıldönUmU 01UnasebeUte haricly• 
raçaya giderek kararla~tırdığı mü vekili Saraço~lu ile İran har!ciyı

him hA::lise üzerinde uzun uzadıya 1 nazırı Mosatfer AaHl.m arasında d~ 
d.. .. d'" telgra.lar teati edllmi:tır. 
uşun u. 

Saat geceyansını çaldığı vakit 
de, o gec~i sofu kra.içeye, o gü· 
nün Pantekotun (paskalyadan iki 
gün sonra gelen bir yortu) ilk cu· 
martesi olduğunu hatırlattı ve böy 
le mübarek bır günde onu günaha 
sokmamakla hoşuna gidecek bir 
harekete bulunduğu kanaatinde 
olduğunu söyledi· 

Bunu söyledıkten sonra Dönizı. 
Oiyaru tesellı eLmış o mak için 
haremde yatmağa gönderdi. 

Buyün ilk ahara 
gir .. ik 

Bugtln Nevruzdur. GUneı Bar.;._ 
burcuna girmektedir. Bu, Ukbe.ha 
mevsimin.in ba§langıcı demektir. 
İlkbaharın llk gUnU olması.ııa rıı.0 

men bu sabah dondurucu bir aoğul. 

vardı. Bununla beraber, ra.sathan• 
mUdUrünUn dUnkU nUsbamızda nak 
tettığimlz beyanatından da anla§tldı· 
ğı veçhile, bu yıl kış sUrekli ve şld 

Ertesi sabah Powl odasının du- detll olduğu Jçln bahar ve yaz mev· 
varlarına, halılara, bfölolara bak- Binıleri de çok güzel ve devamlı oıa 

. caktır. 
tığı zaman onları o akşam görenu- ~ __ _ 
yeceğini titriyerek hatırladı.. ilk S · • • 
uyanışın kAbusa pek yakın olan U 1Ş,ef1 1 C ~ n 
serS:!mliği ıçinde, macera arayan· 

tarı bekliyen bütün felaket.erin bonoJ ar çıka ı l;acak 
hissikablelvukuunu duydu. ı 
Sarayı sükCinetin, istirahatin sa- M.aınlekette muhtelit su işleri ıçi.ı 

ki b. d ı· h b' 'b · · aa.rledllecek plA.nın sureti temlnl hak 
n ır saa e ın ve ep ırı ınnın kındaki kanunun ikinci maddesi mec 

eşi olan saatlerin makarnydı. Han lise verilen yeni bir lAyiha ile değiş· 
gi şaşknılık bunları terketmeğe Urilmektedir. Buna göre. 31 milyoıı 
zorluyordu? luk tahsisattan şimdiye kadar aarfe· 

Fakat bu intıba çok sürmedi. d:lınlyen kısma tekabül edecek ve bl.ı 
Parlak bir sa'.:ah odayı doldur· sene içinde 7 milyon llrayı geçemiye 

cck miktarda 'banka tara mdan çıka 
maktaydı. Daha cesatetlenmiş O rılacak bono veya tahvillerin itfasına 
lan yeni oda hizmetçisi kız, tatlı ve fıı.l.z ve koponlarmın tediyesini' 
bir sesle konuşuyor. kendisinden Mallye vekAleti mezun olacaktır. 
sorulmadan malumat veriyor, hat· -----<J--

ta sual sormağa bile cüret ediyor
du.: 

O gün hava çok güzeldi. Rüz
g!r şimalden esiyordu. Biraz yağ
mur yağmıştı· Eski oda hizmetçi· 
si çok rahatsızdı, doktorlar nazik 
bir iltihaptan bahsediyorlardı. Ak
şam üstü başharemağası ile Jig· 
lio arasında büyük bir kavga ol· 
muştu, Majeste bundan haberdar 
mıydılar? 

, Memurların 
imtihanı 

imtihan günleri MaarH 
vekaletince tespit edild; 

Devlet memurlarlle banlcale.r ve 
devlet mlle.sııeselerl memurlannın ya 
bancı dil lmtihanlannın günleri Ma 
ıı.rlt velta.ıetlnoe tespit ve ua.n olun 
ı::uştur. Buna göre, Ankara dll, ta 
rih ve coğTafya fakültesinde 26 mart 
aalı saat dokuzda. yazılı ve 29 mart 
cuma ayni saatte sözlU; İstanbul u. 
Dlversltesinde 25 mart pazartesi saat 
14 te yazılı ve 29 mart cuma ayni 
saatte ıı6ztü imtihanlar yapılacaktır. 

Bu gevezelikten bıkan ve yoru 
lan Pozol, hizmetçi kızı. Jig~iyo

nun saraydaki bütün arkadaşları 

tarafından eski hizmetçi kıza ya· 
pılan muameleye maruz bıraktır· 

racağı yolunda tehdit etmeği dil· 
şünmek derecelerine geldi. Fakat Bergama hafriyatında 
bu tehdidin onu dehşetle mi yok· eski eserler bulundu 
sa arzu ile mi titreteceğini bilme 

1 
Bergama mUzesi mUdürlUğünce ya 

diğinden, kızdı, başharemağasmı pılan hafriyat esn~mda gUzel blı 
çağırması bahanesile başından sav mozayik bulunmuştur. Berga.mada 

dı (O ) Aski1epyonda yap:lıı.n restoraayon iş· 
• -vamı var teri de ilerlemektedir. İzmir müzesl 

~--.,._~~~,,,_,,,_,,,__,,,_ __ ,,,_...--...--.,._~.,._...---...--~~ 
mUdllrü Borgama müdUrU ile birlikte 
bu hususlarda tetkika.tta bulunmak 
Uzere Bergamaya gitmiştir. 

'Türk gemi~er;n n harice sefer. 

Bugünden itibaren hususi 
mlsaadeye t8bi ıuıuıacaktu 

başlıca lımanfar ımız 

kö'l,Ür nav unları 
! ongu1dakla 

arösında 
tesbıt 

rürk bayrağtm ta.Jıyan l:SO tonlll· 
.. odan yukarı maklııeU den1z vwııta· 

larınm ecnebi Umanlara sefer yapma· 
arının hususi müsaadeye tabi tutul 
nası hakkındaki koordinasyon beye· 
inin kararı Ve'"' ller heyetince kabuı 
Jllerek medyet mevkline konulmuş· 

. ..ır. Sarnıçlı gemiler, bundan mUstes· 
ıaclır. Karara göre, bu gibi gemiler 
.!fer için Mün:ılmlM veklletlnden mll 

.aade ala ::aktardır, 
Bu hususta vakJ olacak müracaat 

ıan tetkik ve Münakale vekaletine 
~eklt.: etmek Uzere İstanbul mmta 
;a liman reisin in riyaseti altında 

\füna'tattı.t vekil.lettıe İstanbul tica· 
.-et odası, mıntaka ticaret mUclUr:'lüğU. 
lenlz nakliyatı askeri komiscrıttı Vi' 

Devlet denizyoııa.1 umum mUdUrlU· 

t<aıım 
Karabe~tir 

Ayni aileden yalnız bir 
~(iş:nin askere alınması· 

na· dair Meclise 

8 ir tel<lrf v 3rdı 
Ankaradan bildirildiğine göre, me· 

bua emekli general Ka.zıın Karabekiı 
ayni aileden olup da, askerlik mUkel 
leliyeU hlzmetine davet edilen b!rka<. 
kişi yerine bir kişinin askere ahnma· 
91 hakkında .Meclise bir kanun tekli 
:inde bulunmuş ve bu teltllf Millt mU· 
la.faa ve dahiliye encULlenlerine hava 
'e olunmuotur. 

işsizlere iş 
bulunaca!{ 

iş kanununun bu hü· 
kümlerinin tatbiki için 

nizamname hazırlanıyoı 

tş kanununun işsizlere iş bulunma 
smı emreden hUkUmlerinln tatblltln 
temin için bir nizamname hazırlan 

'1ağa ~lanocıştır. 

Bu nizamname Ue gerek oebrimlz 
.e ve d!~er bUyUk oeh'rlerde ••tş bil· 
·osu,. ''e "MUstahc!emln ldarehancle 

ti,. namı altında ve işsizlere iş temini 
ın&ksadile faaliyette bulundukların 

iddia eden teşel<küller IAğvedilecel<tır 
Bunların miktarı ve adresleri tespit 
edilmektedir. Hizmetçi idarehaneleri 
de kap:ıblacak, bu işi belediyenin 
tnUatahdemln şubesi tanzim edecek 
Ur. Aynca mmta.ka iktisat müdUrlU 
ğ'Unde bir büro teşkil eclllecek, bu bU
ro, sadece işsizlere lş teminJ ile meş· 
gul olacaktır. 

13akkallar cen:ı!yetlnin tezgthtar ve 
çıraklara iş teml.ni etrafmdakl taall 
yetl tevsi edilerek, blltun esnat cemi
yetlerine te,mll olunduktan sonra, bir 
~eşik esnaf cemiyetlerinde kurulaca!< 
iş bürosu da faaliyetine devam ede· 
bllecekUr. Bu suretle mmtaka iktisat 
mUdUrlü~, belediye ve esnaf cemiyet 
lerf olmak Uzere Uç ?ıelll bıışlI te-,ek 
kül muhtelit branşlarda işsizlere iş 

bulacakle.rdır, 

edddi 
ğünden MÇflecek birer mllmees!ldeıı 
mUrekkep olmak Uzere l.8tanbul mın
taka liman relsll~lnde bir heyet teşkil 
edilmiştir. MUnakallt veklletine, lU 
zumu ha inde makineli ve maklnesl2 
:ılelOmum gernilerln yabaııcı auıa.ra 

seferlerini tamamen men'e aııJA.hlyeı 

verJlmiştir • 
Diğer taraftan başlıca TUrk Uman 

ıarı arasında ya~ılacak kömUr nakli · 
Y-tma ait azam! na •·tunlar da tespit 
edllmi~tir. Buna göre, Zonguldaktan 
tat.an bula tonu 225, Zonguldak • De· 
rince ve bllttln Marmara Umanları 

2'50, 1zmlr 265, Fethiye 275, .Mersin 
ve İskenderun 325, Samırul"' '"'0 kuruş 
tur. Bu tarife bugünden itibaren nl· 
€an•n on be~lne kadar :muteber ola 
c~ktır. 

* Türk • Yugoslav a.fyoıı Batış 
ınlaşma.$mtn mtiddetl bu ay bit · 
mektedir. Yeni müzakerelere baş
lanmadrğından mUddet bir ay u • 
">:atrlacaktır. 

* Oskü ·far meydarunm açılması 
jevarn ediyor. Dün itfaiye bina.lir.. 
nnı yıkılmasına başlanmıştır. 

* Her eene ilkokula devam ça· 
ğına gelmL5 çocukları tesb;t lçlrı 
köylerde muhtarlar. şehirlerde 

maarl! mUdUrlerl tayin edecekleri 
memurlar bir tarama yapacaklar· 
1.ır. tık tarama şehrimizde nisan 
'VJ !rinde vaııılaca'ttır. * İ{!!.'3tatnonu 'ifdlfsf'A'.'1\ıı Do~an 
'Jlrlncl •untf \"llllliı'te terfi etnıtırtir 
"<ruıtp.Jl'onuva geldJ~ gUndenberl 
kUltUr ve imar ff!lerinde ve diğer 
ıahalıı.rda pek <:ok çalışan Avnf 
'1oı;;<ı.,t tebrik ~~em. 

* Btltçe darhğı dotayuıtıe dere
~elni harem kanununa göre yilk • 
s~· ıtemiven muııtrmlerln terfileri 
!dn H"'lfye Vek!letiie temasa ge 
-;"'ml~tlr. 

* Öğretm.enıe,e vardrm cemiye
ti bu sene bir deniz gezintlsJ ve 
b·r de muallimler çayı tertibine ka
rar vermiştir. 

* ~~re...,lninde ~~bahat adında 
'Jir kızı arkadaşı KaIT'llin evine 
ı:or!a rötiirerek tecavUz eden Nt -
"nzi dün hirlnci P~ ceza mahke
..,,edn"le 5 sene 7 gtln, arh1daş1 

«:umil de 2 sene bir ay hapse 
:ıahldim ed'lmi'}lerdir. 

* Cazband ve bando nrlnç ıtlle 
nmize har!,.ten ra~bet rlevam et -
'Tl"kte·'lr. Hım clota,rı:rlle ''eni tef!
~U ec'il..,n r."..l•eri k?t.,1<>1"'11 hndoıa
r.na z'l l~vMclır. Dlin de Ameri -
k·rna 2200 liralık zil "t+aç edilmiş 
•ır. 

* Şz.!ırirlze buğdav muvarfdatı 
son M\n1er..Ye ço1t azalınıfltrr. thtl -
y:.ı.cı toprak mahsulleri ofisi temin 
.,+mektedir. 

* Ar"la tacirlerinin 1hraç et.mi • 
y~rek hükfımetin eMrlne haztr bu
'·•ndıırdukt~., 15 hin ton arna.nm 
d"Vl"tr~ T"iihavı>ası için bir karar
n-ırne nroi~i Vekiller Heyetine 
··~rıım:<;tir. 

* A!nıan bUvUk elçfol Von Pa -
pen bu sabahki el:.!ıpreele Ankara· 
""ruı şehrimize gelmiştir. 

* S'rkecide gtlmrilk anbarlarm
-'an 9 to'l kuma, c;alan Salih sulh 
ceza mahkemesinde 9 ay hapse 
mahkfuıı olmwıtur. 
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·Büyük Millet MecJ.il 

Çav 
kanunu 

D .. .. k JiıJ• un muza ere eu. 
Ziraat vekili i:ahal ıJ 

14Jllet 
Ankara, 21 - BUyU.k JıY 

l.isi dıln toplanarak çay kELJıııD 
l)l 

dJJl1 mılzakere etmiitir. s-U ~ 
...eue J.ıeri suruıen ı:uutale.&1~'"' 
vekili .Muhlia Erkmeıı cevııP ) 
..ı.at verm~ı.ir. 'Ve.Ktl n.lzewll yl)' tJ11 
Urilme tecrübelerini bıışlatlgı~ıl 
uaren an.atarak Rtzenin çııY to 
m. te gerek ikllın ve gerelt ,ııJJ; 
itibarile çok musa.Jt oJ,jU8'U_,,ıt.1ıt 
.;mı ve bunun ılzer1J1e fic.i&W""" eti 
..ıkce artt;rılaralt bir kuruu:o' ıı 
A:uruldugunu ve bunun ~ıtı~Y' 
para ettiğini görerek QaY; ~· 
ııheınm.lyet verdiğini ııöyle 1,ıırt~ 
kanunl& çay yetı..1tinne ve eti 
yon lilerinlıı ziraat tşletınel _.dtl 
ınuna verildiğini ve bu işin v 
..nklşatlan anlatmıştır. aııJ)'f 

Bu teo;ebbUaUn inhisar Jl1 ışııı 
ve köylüye yardım yapııara-1' ııısl' 
best bırakılmasuıa dair ~şıır: 
Uzerine vekil ıu tzaııatı vet jj 

- 77 köyde 300 mUıterell f' 
t& 15 milyonu mUtecua tıdJll ,,1 
tirildi. y alnı.z balkın blJlll' 
.;östermeal kati değildir. C&;açJJ 
Jen bir müddet '°nra 1< ~ 
fakat bet ıene gibi b1r ~ 1" 
ra onun aemeresln.I bekleJll ; f) 
geliyordu. O halde köylllY' 1~ İl 
zançlı ıeyt temin ed~blırııe.11 ~ 
maddi imkAn ve t&k&t da ıt9" 
mek 14.mmdı. Bu ka.nunda d~ 
ıeıı eua dairesinde devlet • plJo 
melerl kurumu bu yardıınJ fi ~ 
cUn bet blD dönUmlUk .,.ıı,:; ~J 
lıklaruu ayn.ı zamanda y.P el' llY, 
Urmlı olup bef bin dönilJO ot.P .. 
Lıklaruıı biUrmek UzerecilJ'• d' 
bizim· derpl§ etUğlmlz so.OOo., ril 
LO bini bahçe haline retrııll ,e~ 
kuk etUrUıruı bir vazıye~ 
cektır. şu itibarla Ziraat ııııııılt 
muvaffak olmakla l§ ııaııe ,,fi 1' 
mıo oluyor. çayın kurutulıll ti .
nun harman edilmesi zirai 
!lattA ondan da.ha fazla ıtııı:~ıı tel" 
Eğer gell§I güJ:el lmaıe.tı ıııııl' 
olursak hakikaten bug!lO r 
klmyalı,anelertn tahlli r•~1 Go~ & 

ıı.ııla§Ilcliğma nazaran terl<I ~il""'. 
flı olan çayın netaaetın.l Jll~)ll 
tmka.n elvermeyecektir· ij• ıt 
bir çok kimseler bunu t,aBŞ ğ1 ~ 
bUs edebilecek. yeknes&Jdı "11'"' 
cak, belki de eatııı tenrlıl eııır 
cektir. Bu itibarla bUyUlıP6rçU1't 
ile ba~lamı§ olan bu tı .,cııd 
çUk, perakende imalı\t Ue 
mete uğrayabilecektlr. t ,;fi' 

devle 
Binaenaleyh kanUD ~ ~ tf, 

ıgıetmelerl kurumuna ora · _ı!e it.,.,,... 
tabrika.Ian kurmağı, b csl' o:. 
rak verdi. .Madde okuna til'd~ 
görillUr ki bu tnhl.sal" nııne ıııJ 

' tidlr• vade bir vazife zUıniY8 eıetl 
.eyt de devlet ziraat ı~ıetııl U 
muna tahmil ediyor... t;sııS ısı fil.-

Ziraat vekilln!n bU ~ .. .,, ff ,P' 
aldp maddeler okwıınut eııoıı).ıı 
blr tadil takriri Uzertıı• U ısı~/ 
verilml~ bulunan dördUt!-~uo ol~ 
müsteıma olmak üzere k 1~1 
mad1eler1nln mUzaketdl 
mugtur. 
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lliııil~ m 

&rbi kaybettirir 1 • '' 
'buıı 

'- l:C<:o bi 
ıta l.i.'-Ptir ecnebi tnyyare 

~ (a ha~a ndp,n ur,muş ve 
,~törıe . dafı~ bataryaları 

1 ~;;ıtat isar;:1° mıtralyö:r. atl'§i 
~ ay ııu et olm:ı.nııştır. 

dıı ren .. 
~· ll Jl0ına' m~:zaknrnlerden 
eııı bi nyA. ı!C' 1t:ı!ya ara. 

~:"r r Par .~ · a anla§maııı ya-
aıı~'a, lele • 

l!tet k rıng tcdiy:ı.tı hu -
' ,tt.ıııışt.i. urııunun tı-zyidini 

<ı.bJıı1t r. 
~loa a hakk 
~ tına l Indaki ltalvan 

' Jı~l·a t.~~lterenin ce,:abı 
ı.~n~"ada eli edilmiştir. 
~ ~~llıd dahiliye nezareti 
~~!!ti an IUia~, olan genç 

~l'e g{t-Utn\lmi veya tenha 
:·~Jt ""lCl(!rj • gece 

1 
nı \•c gerek giin 

ı "e a enen ispirto kul-
~Ur cigııra içmelerini 

l~ hattın 
Ol l'it 'l'Odt 1 Yapmış olan 
... ~an t _AlınanyadA. yc>ni 

' "'l?hı- e~hat ~ lcQ -~ti naztrlıgına 
llıed· r. 

J'a ı lo'ra 
~U ı:eıerek .f sez Bükreştcn 
eti l'ıa:zır1a/ ~ tr>'.1'1silini Kral 

~er ha.. 'e dığı:ır \'Ükııek 
ı ... ır O}d ~ • 

~l'ıl~. \'c~ ugu halde cv-
\ı.:."'llaa ·ı .tir. 
~ ~~ bi~~ ~ apcınya müddeti 
ı~ ay lern~ıc.aret anl~mA -

l'ıı · dine karar ver -
tA~!leia°\)'lld 

ıı tı §irncna .11 ınart ta vu -
a~l'iııe dü difer ka:r.asmrla 
~Un ilk!5f'n vagonlarclan, 

1 ~ 1 h ııı1;tdır ~fa olarak dört 
2o .lılınuşt~r nraltlarm ea. • 
~ıı~da nı". 

t.ıt"!tı Otıiav • \'" en.reli bitf'rck 
~'~PJ. t~ ~nan iktısadi an_ 

l ~Cl\ ~in dıdine mUtealJik 
ı . rııart~ Yugoslav ikt18at 
~ ' A linaya gide -
\>~ereae 
"%d.ie':in ~n ü~l'rinden alı
~ ~~ti ~den, :aeıu~esine ka

' . ~ 8 indıstan altın 
~~le l'netlcri dti~mek. 

h. 'f· llakert 
~ llt. .. 1 Ptop ll'la.h!:<'me dün 
\!..~ ~ alın at:anda yapmak-

• llıu.}ı .. 1. an 44 komünl.ııt "-'\em-· 
""'ınc başla -

İngiliz Ha~biye ~azırının manidar bir nutku: Amerika Hariciye 
T enkıtçıler boks maçı Müsteşarı 
seyircilerine benziyor 
Bunların işleri güçleri mübarizleri daha kuvvetli 

yumruk sallamağa teşvikten ibarettir 

Çemberlayn de ablukanın zayif olduğu 
yolundaki ten kitlere cevap verdi 

I..ondra, 20 - Harbiy~ nuırı ..°- \ nu?i _ne de ahlak_i ~kı.?'1dıu: bey -
liver Stanlcy bugün I...ondrada soy- ı.e1mılel hukuku ılf'n surmegc hak 
lediği bir nutukta demiştir ki: kı yoktur. Hakkında kanun talbi-

.. _ Bazı ecnr.bi matbuat bizi IJ isteyen .cinısenin el.en temi:ı ol
Finlancliya. işinde ı;evşek hareket rr:alıdır. Al:.ı:ır.yanın elleri kanla, 
etmekle ve t~ebbüs r.ihniyetJ ~ös- denizcilerimizin kanile kirlenmiş • 
tcrcmrmiş olm:ı.kLa munhar.e edi - tir. Bitaraflardan hi<; olmaMa bL 
yor. Bu, ne için? Çünkü iyi kalpli- taraf gibi hareket etmelerini is • 
yiz. Bitarafların hakkına riayet f'. temek hakkımtr.dır." 
diyoruz. BitaraflRr için bi1,e dertı Dalton, İngiliz hükfımctinin bun
vermeye kalkışmR" çok tehlikeli dan sonra İngilterenin dostu olan 
olur. Öyle bir derıı ki onu ö~ren - bitaraflarla olmıyanlar arasında 
meyi esa.ııen çok arzu ediyorduk. farklı muamele yapmasını tekli! 
Bugün öğrenmiş oluyoruz ki. bita- etmiş ve demiştir ki: 
rafların hukukunu hiçe sayandır "- Benim intibaun Norveç ka
ki vaziyetten müstefit oluyor. Bu- r~ularınm ihlaline devam edil
gün öğreniyon.17. ki, bu istifadeden mekte olduğu merkezindedir." 
b"l.şkaca takdirleri ele o topluyor. Çemberlayn, İngiliz tayyareleri • 
Bu, lngilterenin pekala iııtifadc et- nin Sylt adasında Hornum tayyare 
mf'&ini bileceği bir dPrııtir. üssüne taarruz ettiklerini ve Al -

ı:ionrıı, bar.ı rcnf'bilM, hıuhin mantarın ciddi ha.sara maruz kal
bugünkü tan.ı cf"reyanınr tl'nkit öıklarını bildirdıkten l'<>nra D:llto
ediyorlar. Bir bokıı maçının karnı na ııu cevaht vrrmiştir : 
tok ıseyircileri de üıtc tıpkı böyle ''- Dalton, bizim ne ınikya.3la 
konuşurlar. Mübarezn Mhat1mm harckf't et!iğı'!ll!zi anlamamrııttr. 
dışında, her türlü tehlikeden azade Abhık.ının gf'çmrsine müsaade et • 
bunların işleri güçleri mübari:ıleri t,ğı ma\larııı nisheti küçüktür. Bey 
daha kuvvetli yumruk sallaruya nelmilel hukuk kaidelerinin çerçe
teşvikten ibarettir." vesinden dışarı çıkmamağa çalışı -

Müttefiklerin teşebbüt1ten mah· yoruz. Düşmanla bir muharebe ya 
rum oldukları halckmdaki tenkitle.,, pılmak ve bunun için bitaraflann 
re d:ıir de Stanley ıöyle dcmiftir: hukuku ihlal edilmek mevzubahs 
"- En eAki 7.amanlardanberi olduğu zaman, beynelmilel hukuk 

harp tarihi bize öğrtotiyor ki, mu· kaidelerine riayet etmekliğirniz ll
harebelerin yarısı teşebbU• yoklu - znndır. 
~undan diğer yarısı da fazla sa· Daıton, Norveçin Alman harp 
bırsızhk yüzünden kaybedilmiştir." gemilerinin aşikar bir tarzda bita-

raflığmı ihlal etmesine müsamaha 

ARl,UKA BlR KAi.BUR GlBl ! 

Londra, 20 (A.A.) - Avam 
Kamarat=mda ~i mt-buıdardan 
Dalton a~ağıdalti beyanatta bu • 
lunmUJtur: 
"-Bitara( memleketler Alman

yaya ihtiyacı olan her ı,e;i Ter -
mcktr. abluka da bir kalbur gibi 
bu mallann ge~mrıııinc müsaade 
etmektedir. Almanya, kendisine 
karşı en küçük bir hare.kette bu • 
lunduğumuz takd!rde dahi, ne ka _ 

izmirde büyük 
bir heyelan 

Yamanlar auyu tesisatı 
kısmen harap oldu 

İl.mir, %0 (A.A.) - Ya111ımlıır dA· 
i:'ınıia <.;arıkdere mevklinde bUyUk bir 
rcyclan vuku bul nu§ vıı YamanlAr 
ıu) ı• tet1isatına ait b:ı7.ı borularla bil· 
yUk bir beton tUncl harap olmuştur. 
Hcyelflmn çok yağan ya:murluın 

t<'slri ile vukubulduğu anlaşılmı§tır. 
Oralarda mesken bulunmadı~t için 

hayat tehlikesi yoksa da Yaı;nanlar 

ıuyu te!!lıııüt tehlikf'lldlr ve maddi 
ıo:ıtrar bUyUktUr. Belediye tıtmirat içln 
derhAl fa.allyete J'eçmlı:ıtir. 

General Asım 
Gündüz Halepte 
Anka.ra, 21 - BUyük erklnıharbi

ye ikinci r' ıelsl general A11m GUndUz 
müttefik devletler a.ııkert mUmeuille
rile temaslarda bulunmak Uzere Ha
lebe gitmiJtlr. Alman malQmata gö
n, Haleptekl görUşmeler, Ankara 
ltll~ft mucibince Ankarıtda yapılmış 
olan temasların temadisi mahiyetin. 
dl'dlr. 

Fin sulh muahedesi 
teta ti edildi 

Mosl<on. 21 (A.A.) - Molotof 
ilf' Pat1ikivi ve Vojonma dün Krem 
liıı<lP Rovyetln Hirli~i - J.'inlan<li
yıt sulh mııahede'linirı m111ıııdJak 
nüslıalarmı teati etmi§ler<lir. 

gösterdiğini söyledi. Daltondan e -
!inde delil olup olmadığını aordum. 
Bana yalnız intibamm l}.u merkez
dP. olduğu ceva.bmı verdi. 

İngiliz bahriyesinin. hava kuv -
vetlerinin, Alman harp gemileri -
nin Norveç karasularınt ihlal edip 
etmediklerinin açıkça mürakabe • 
de olduklarını flöyliyecek vaziyette 
bulunuyorum. Bir tek ihlfı.l vakaı11 
kaydet.sek Norveç karasularına gL 
rerek dfuJma.n gemi.sine hUcum e· 
df'riz." (Alkışlar) 

Sovyetlerin 
elçisi 

Beri in 

Tayyare ile Moskovaya 
hareket etti 

Uı>m, 21 (A.A.) - Nu,·cl gar.e. 
tc dö Ziirihin BP-rlin muhabirinin 
bildirdi~foe göre, Berlin mahfille
rinin fikri, Sovyeller Birliğinin 
Berlin büyük elçi.si Şvartzevin hu
susi tayyare ile derhal Moskova • 
ya hareketinin Brenner mUllkatı 
ile alakadar bulunduğu merkezin
dedir. 

Al..'.'\IAX\"AXIX RO:\IA Jı;J.ÇlSt 
. DE BERUXE GtTl'l 

Roma, 21 (A.A.) - Almanya -
nın Roma büyük elçisi Makenz<'n 
bu sabah saat 7.50 de Berline hıı.
rek~t etmiştir. 

Musolini, Mareşal 
Graziani ile görüştü 

Roma, 20 ( A.A.) - Mussolini 
mareşal Graziani'yi kabul et
miştir. Neşredilen bir tebliğde 
bu mülakat esnasında ltalyanm 
askeri hazırlıklarına müteallik 
bazı meselelerin görüşüldüğü bil 
dirilmektedir. 

Muğlada sigala yağı 
satıtları 

Mutia, 20 (A.A.) - Bu •ene vllA
yet dıthlllnde istihsal edilen ıılgalıı 
yağlan iyi bir fiyatla ve hemen kA
mllen aatılmııtır. Fiyatlar yUkeelmek 
tedir. Ellerinde yağ bulunanlıtr fiyat
ların yUkıtelmesi karşısında ııatı§lllra 
mııntaı11.m devam etmektrıllr. 

Rıı sene l!ttlhıııtl edilen yal mlkta· 
rı 120 bin kilodur. 

Sulh teklifi almadığını 
söylüyor 

Vels Nevyorka 
hareket etti 

J.ondra. 21 - Amc>rika hariciye 
müsteşarı Yeis, dün sa.ıı.t on üçte 
ltalyada Cenova limanından Konte 
di Savoya vapurile Nevyorka ha -
reket etmiştir. . 

Vels. hareketinden evvel gazete
cilere beyanatta bulunarak eun -
ları sö\'lemüıtir: 

.. _-Ne hC'rhangi bir muharip 
taraftan. ne de herhanJri diğn bir 
memleketten hiç bir sulh teklüi 
almadım. Herhangi bir muharip ta
rafa ne de herhangi diğer bir 
teklifte bulunmağa memur edil -
medim ve böyle bir teklif yapma-
dım. 

Vazifem, yalnız, Amerika Bir -
!eşik devletleri reisi Ruzvelt ile 
hariciYe nazırı Cordell Hull için 
maliı~at toplamaktan ibaret bu • 
lunmwıtur." 

RA 1·~TAG 1ÇTDIAA MI 
ÇAGIRILACAK ! 

Berlinden gPlen haberlPrfl' gört", 
Hitlerin, Brenner görü~esi hak
kında malumat vermek üzere bir 
kaç S?iine kadar Rayştağı top -
ıantıva çağırması pek muhle • 
meldir. 
Ravştag azası, mutat olduğu 

veçhile, içtima tarihinden 24 sa
at evvel telgrafla toplantıdan 
haberdar edileceklerdir. 

\'El.S C11.ANO IJ,E C~)Rt'ŞTtl 

Vels, Mwıolini)i tekrar ziyıtret 
etmemi§, fakat evvelki gün Kont 
Ciyano ve Amerika elçiai ile birlik
te öğle yemeğini yedikten 110nra 
ild saatten fazla bir mUddet Kont 
Ciyano ile gÖrU§lllU§tür. 

AYAM KAMARASTSDA 

Avam kama.rasmda Amerika ha
riciye müstf'şarmm Avnırıa seya
hatinin neticelerini öğrenmek 
mümkün olup ola.mıyacağı sualine 
müstenar Bütler şu cevabı vermi§
tir: 
"- Birleşik Amerika devleti ile 

milna..sebetlerimiz o kadar iyidir 
ki, bu mühim ziyaretin neticelerin· 
den bizi haberdar etmesini onun 
nezaketinden bekliyoruz." 

Yugoslavyada 
100 bin dönüm arazi 

su altında kaldı 
HelgrMl, 20 (A.A.) - Yu

goslavyadaki stı baskınları, 
gitgide daha tehditk!r bir hal 
alıyor. Tunanın Macarlstnndan 
gelen taşkın sularına, hAlfı ye
rinde duran buzlar bir set teş
kil etmektedir. Bu yUzden neh
rin ayakları da taşmaktadır. 
100 bin dönümden fazla top
rak su altındadır. 

Cenubt Sırbistandan haher 
verildiğine göre. orada da teh
likeli su baskınları olmuş ve 
heyelanlara sebebiyet vermiş
tir. 

Belçikanın 
müdafaa tertibatı 
Memleketi muazzam 
bir çelik dıvar himaye 

ediyor 
Brük.<le-1, 20 (A.A.) - Bıılçika 

mili[ mUdafaa nezareti harbin ba. 
şındanberi memlekette vücuda ge. 
tirilen müdafaa tertibatı hakkmda 
bir rapor neşretmektedir. 

Bu raporda deniliyor ki: 
"Memleketi muazzam bir çelik 

duvRr himave etmektedir. Bu çe
lik duvar m~lhuz herhangi bir tank 
hücumuna karı,ı aşılmaz bir mani 
trşkil Pder. Tarlalara, ormanlara 
ve-c bat!l.klıklara uzanan lıu c;elik du
varın boyu yetmiş kilomPtrcdlr." 
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PROFESÖR BESiM 
ÖMER AKALIN'IN ÖLÜMÜ 

pl\OFt:s<>R Besim Omr.r Akalın'm ölümü büt\in memlekette bıi. 
J ük bir a<·ı He karşılanılı. Fakat, hu d<-ğerli ilim &dammm bü

yiik l'iirk \atanda.":-ının iiliim acısını, kalbinde minnet. 'e tükran' hir 
.... tm<'it> kalıiliyetll olan hPr kadlrelnas Tllrk kadını da.ha ,tddetll Te 
d:ıh:ı kun t'tli hi .. settl. 

Seksen sc>nelik hayatı müsbet sa) ile ı;eçmi~ memlekete talebele
ri ~lhi blrtok hiink Jıt>kimler 'e kltaııları gibi blrtok değerli clldler 
tutan e"l'rh•r hediye ('tnıl~ olan bu Türk ilim adammın en büyük ese
ri Auupada tah .. il edip ~cldiktcn f!onra bütün muhalefetlere rağmen 
(iiilhanede kurmuş olduğu ilk n-liulcthanedlr. O ,·eladethane ki 0 
giinc k~,~~~. d~?loma.o;ız ,.c rahil eh? kadmlann ellnılo <'&n , ·eren g~ç 
nnnelcrı olumun pcn<;cslnden ı:ekıı• kurtarıyor, Türk yavnılarmm 
bil~lli ellerde hayata doğmalan lmkanmı hazırlıyordu. 

Besim Omcr Akalın doktoru haremlerin iı;lne ımkmayan taa.Mubu 
bu sa.hada yrnmlş olan bir mUteceddlddi. 

Ka.dınt iiz malıymış gibi erkek dokfora giist('rmekf.emıe doğurur. 
ken ölmeı.inl frrrih ooen geri telikldll k()('a}amı bu rlhnlyetlte tt.k mti
('adrle rdrn Türk münc' Yeri o olmu' \'C doğum \'akalarmda yapttp 
hil~ili müdahalelerle, doj;'llran kadının bir doktor eline ne kadar mu.Jr 
tat; oldu~unu bllflil lo;bat !luretile geri kafalarm bu t('roddUdthlU :ren• 
mi~tir. 

Ben, phsen Bcı;im Omer Akalın'ı babadan kalı;na bir !Wl\gi mira· 
ı.ilc "c' me.k, babadJLn kalma bir hayranlıkla takdir ~tmekle kaim&. 
dun. Ona karşı olan se\ ~i ,.e hayranlığım, onu kmdi gö:z.Mriınle gönı
bildJğim \e onu kendi başımla muhakeme edebildiğim ~ dalla 
)iik8eldi, daha toğaldı. 

l'ao:ınm ilerlemiş olma.o;ına rairnPn Türkiyedc, Ç-O<"uk ,.e &nayı ce
miyetin bu en kıym('tli iki nrhğmr, cemiyetin ç<-klrdcif Ue meyvumı 
himaye eder, onu korur, hiç bir mties"e5e yoktu ki, krymetll profeaııi). 
rün mt>sai , .e alika.oıı onun kurulmasma kanşmıs olmum. 

Annelere öğüt ,·eren kitaplan, konferanslan, QCX'Uk esirgeme 
kunımla.nna alt mesai.sile onun bu memleket.o yaptığı hlmıt\t haJdld 
bir ntan mücla.fa&8ıydı. 

O, mt'lf1llekf'tln l<;t~n yıkılmamuma talıştı. Ana.nm tnhha.tli Ye çok 
e,·1at ycttştlnneğo kablllyctli blma."ma ı;:ocuitın gürbüz yetipneslne 
ı;:a.baladı. 

lnsıuılığm en başlıu. \'&7.lfet1inln ne olduğunu blhak.km mödrik o
lan n bu yolda yaptığı miisbet itlerle bu nzlfe)i cemlyetlmize öifet. 
mcğc çalışan bu büyük ln8an yarım asırlık yıhnryan meulstne rağ
m<'n eğer idealini yüzde yüz tahakkuk etUrcmedlyse, eğer hail bu 
fikri memlrkt"tin en 1!ils17. köşelerine kadar sokamadryu. \'e bu lMITZ bcl'
<'aklarda hi.li doktor yüzü görmeden ölen lohofialar ,.&rS& ka.b&ha.t 
onun dt';;il. şüpheRlz ki kabahat blzim oomlyetimizindir. 0, fert ol&nk 
bunu tahakkuk ettirmek için bütlin bir hayatm denmh ,.o ıııtstcma.tlk 
mlicadcleslnl buna nkfettl. tnıanhğa yapmnk istediği büyük ya.rdı
mın pi,darla.n olan diplomalı ebek>r, memlckcUn bütün köylerine b.
dar ~ld«-medilcnıe de bugün hiç olma.7.sa kuabalara yerle§mlJ bulu. 
nuyorlar, Şiimuilü olrruaA& \'e belki de bu~ün hali de,·f!do kul.ik ilene
('P.k kadar da olıta ''Süt Damlalan" ,-e dlier tot'uk bakmt mlieıMMe l'8 
dl•p&llM!rforl memleketin p Teya bu noktaııımda birer niimune ola.r&k 
kendilerini gö!lterlyorla.r. 

Bee1nı Ömer Akalm, çocuk nanayı kurtaracak her teJi orp.n.be 
rtmf'ğe mu,·afrak olmadı. Fakat bunların no oldufunu bu momlekete 
öğretU. İşte bunun ~lu bu bitylik lnaaıım ölilmii en en-el Türk kadm-
1.a.nnr yelsli ,.e Türk bebeklerini ökslht bıra.ktt. ı:,·et, ıtiphe.lz ki b1l 
matf'm daha faı.la biz kadmlArm \'O ya,ndaronwn matemidir. ÇtinW 
biz 'c ynrulanmt7. en büyük hi-
mlmbl, <'D büyük koruyut'omUZU c ___ ,_ 17'\e~!'!ıtış• 
, ... en yakm dMtumuzu kaybetmJJ J,U.U" .(_/ ---4o41-
hulunuyonıı. 

Simal memleketleri arasındaki 

1 eda{ üi ittifaka 
Moskova muarız I 

Sovyet Rusya böyle bir ittifakın Sovyet • Fin: 
sulh muahedesine aykırı düteceğini aöylüyor 

ra.rls, 2 t - I<'inlandiya. lsv~ç ve 
Norveç ara.~mda yapılması tasav
vur olunan tedafüi ittifaka Sovret 
Rusyanın aleyhtar bulundu~u an
laşılma.ktadrr. Tas Ajanın böyle bir 
ittifakın Sovyet Rwıya aleyhinde 
olacağını ve Finlindiya ile 12 mart 
ta imzalanan sulh muahedesine ay_ 
kın düşeceğini ileri sürmektedir. 

tSY.EçtN CJ;Y ABI 

Ta.a Ajansının bu tebliğine c~vap 
veren İsveç hariciye naztrt Gün -
ter, mezkiır tebliğin her halde bir 
ııuitefehhüme istinat ettiğini, itti • 

fakın tedafüi mahiyette ola.ca.imr 
\'e münha.~ıran melhuz bir Uuı.mı"' 
za karşı müetcrek mukavemeti i8-
tihdaf edeceğini söylmtiftir. 

YiBORGDA BİR HADiSE 

Finliuıdiyanın, Ruayaya. terke 
dilen 38.l"k mmt.akalarmda ciddİ 
hiç bir hlidi8e kaydedilm~r. 
Manmafih, Viborgda, FfnlAndiya 
ve Sovyet askerle.d a,rasmdıl, bur 
dövüşmeler OlmUJtur. Sebebi, tah
liye esnasında FinJ.Andiyaıllar ta -
rafmdan terkedilen eeyadır. 

1 1 ı,. ı' ' lıJ il 1/ I'• ! '' ' L . ' . ' 
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VAKITın kitap kuponlanm 
toplamayı ihmal etmeyiniz 



Hor Belışa parti 
reisliğin çekildi 
Londra, 21 (A.A.) - Horc U .. H§a, diln akşam milli l~bcral parti· 

:IİlliD meclis gr:upu reis1iğmden 1E.'tifa <!•:nietir. 
Hore Bcli,.ı::a, b:ızı nznnm h:ırol-..Utmı işl;ü.i cıdebilccok. olan p3rti 

:ripsetinin muha.tau.m.ı nı:m et:ıuediğ-mi :r.'e eaheen de fikirlerini tam 
Wr aer.besti ile ifade ctmBk f.!tcdiğbi bildirm!şt.ir. 

Milli liberal pnrtisiııin hususi kom tesi reisi Sir Jon :Simoo parti· 
ye yaptığı hizmetlerden dolayı Hore B"lişnya teşekkür etmiştir. 
• 'Bore Belişa 'tarafmdnn tlilıikll cclseöe Fıfnrandiya 'hnltlandn da 
~ nutuk hi~ blr ten'kidc nuırnz 'kalm~tr. 

Vezneciler cinayetj
nin esrarı çözülemedi 

'(Bqtarah 1 incide) 
l!Mlwıntn mey&na çıkmasına .)'&n· 
l"U :ızıerı otta.dan kaldıracak 1tadtır 

:ftkft btilmuıııaraır. 
ı,te bu vaziyet zabıtanm çalışmıı.

.. cUolefUnn!itlr. Unamatllı t.ıı.U.. 
ima wpc yUatan&eatmda 'fllplıe e-
~-
.. d.IJle 'kaöıır ppdaıı ıtahldkat lle 

ancak, h!dlse geceal maktul taUıcı 

:AbdQlkadlrln saat ıı.ao a kadar olan 
'J'Ul7eU t.espıt ed.nmı~r. Bu saatte' 

Ttırktyenin sulh 
idealine bahlı ığı 
Sotya 21 - Hariciye nazın Popof 

dt1D Sobranyada harlcl politika hıı.k
llıiıda ~ Dutumınııtur. Naı.r 
dıladlt1r ıld: • 

*- '.Bulgai'ütamB Tllrldye '" Yu
peı.,,. O. mllııaaebetlert i:Ok doeta
..ur. 'ftı'ldyenbl .euJh '!de&Une "8ğb· 
.. l!lıalkan1arda vuJ,.etm ıyne:ıme. 
Mal UmlD •tnilıtlr. IJJulgarlstan TO.r
~ ebedi bir -dôltluk paJdDe lıa -
'lllır ... 

sml&WıU' T&MlVAZ' 08l.1lJıi&., 
F.ASAT. 

A.INteıdaıD ıı - Holaııda ,pzete
lerl aulb taarruzun.un aklın kaldığını 
yazıyorlar. Nev Roterdaml4he Cou. 
aDt ~ki: """Alma.Sar flım(ll 4tal• 
,..... ~ daha pal§ mıabf.
,. ftnıiek Jatıyotla.r~ Sov}rotleı1e mü 
....ı.ttsedal .. daha kunetıl ge.. 
t.emıeğe ~- Fakat ne tta!ya 
ne SovyeUer bu fikirde değillerdir. 

11.micie'llWıldet gazetesi idyor ki: 
"Sovyet Rusya Balkanlarda İtalyan 

DMm•ftlnl temln etmek tatlyor. Fakat 
acaba ne kadar zaman için T Alınan. 
:ya Romaeyay:ı temin etmeğe ~11§1· 

)'01'? .. -- hlıdaı' :ıamaıı ·~? 
llu.lollnl zekidir. Panslııvizmln veya 
Pancermaıdzm1n laedeflertndcn. lltl§· 
:ma.,..,, ıımr. 1iuınm ıi!:ln ıttalyanm 

w.zl,.alal ıc1~•1 IKıkleıımımıc-
Hd!r.,. 

Lise ve ortamektep]erde 
tatil bqladı 

.1kincl yazılı yoklamalıırm sona cr
meııl dolayıslle ilse ve ortamektepl r 
~den ltıbaren salı gQnU sabahına 

b.4ar sürecek olan be~ g1ln1Qk taUıto
'l'hıe beflamı§lardır. 

en ııon oınralr 'kezıd1tftnl lba 'mmtakanm 
tıe'kçtm dQkkanmCla yalnız otunı!'ken 
gOrmUşttır. Bundan '80m& ~ yol<. 
tur. il'all!eı1D ı:eceyanm 1!Dkktnm 
bir tarafmdnn gizlice içeri girmtf o-
1&.blloceklcrt .de gözöııUnde mlundu • 
rulmaktadır. 

&laJrtul Alldtlllladhi.D temaa ıettıgi 

ıMrcok pnı;:mm lıedıııaııoe mıalQm ol· 
mnma:ıı da 111418nla braıiUkta ibl· 
masmıı. yardım etmektedir. 

General Besim 
ömer 'defnedddi 

(Baıtarüı 1 incide) 
Cenazesini tqıynzı top ara'bam gell• 
Jo'el' w OAU Mlked &.ıb l\ffl Jlalverslte 

kılıe1er1 Ue ıdll.r aevat w .blIIJer..,e 
ıh .lk ta&lp .ed&J")rdll. Tllrlııııdea :8eJ&· 
uta lkad&r dan Yolları JIMU'hımul ta
IDl)'BD n •ven on mıcrce Jıalk dol· 
Ganal.lfbL 

ICtaue umu:ı Beya.ut camUade 
kı111ulrkta:ı MDr& tabut ünlvılndt.e &T· 

ilılRna aılt.lklllmU, Ye -merbumun 
cba}'atmm MWUk Qlr kumml hac;Jık 
~~-~ ::ıı.nra,çn
ıU bOlQıı ri':eek taUH t•~*'" 
~ menımm ~m.z.tl.tr. llııi· 
wnU.e aı •it .t AS r il.& .au a,& 
pro.esilr Akü KWlt&r wı ~r 
Tevfik Remzi Kuanclgll tarafların. 

dan meıtmm kl&mda ızttabeler irat 
edHmiftlr. 

!ki ünlvenlte1l :zuç de lıu aeı 'lta-
yıptan ~ &Jydut11 teeedre 
te'rcUman olmutlardn". 

Bundan I02ll'a c:eııaze 'KerQzelendl
;ye ıötOı-WmO, •.e orad&ld ane malt
berostne göeya§lan arumaa defııedil. 
ml§tlr. 

Trp AlemlDin bu ep!z byrtmıe!aı 
dolayı merhumun &lleai edıADma, tıp 
eJlııılıbM n ~ maalal teeasUr
lerlmlzl bllc21rlr ve mer'huma Allahtan 
~t dileriz. 

Yüksele öğretmen oku
lunun 92 inci senesi 

Yüksek ötret.mcn okulunun 92 in· 
el sencl devrlyesl mUnasebetile 15nU
ı:rllzıtdd cumıırtell cnau saat 1',30 
da l'&rkotekle blr çay ziynteti veı1Je. 
~ktir. Zlyatctto me'kttp mUdtlr'l1 Te 

talebeler tarafından söz söylenecek 
\'O çal~alan bir esra yak1qan mck· 
tep mezunları btrlbiı'lerllo k<ıDUJUP 
t.amaacal(Jarm. 

Mcdcnlle~n ı·amyaın -
SçlDcllr? 

y t p~ufasındn! t u bt-"f J'rank ne 

lngiliz akınına Alma tarın 
mııkabelesi et·ees z 

· (Baft;arafı 1 incide) ı dnl Sılt ad.asma taarruadan men~ 
liz ,·apur kafilesine taarruz ctmiı;- den cihet i>a adada Jlivil ıhalkm knl 
terdir. 4 Yapur batmlmıştır. nir mı!J olması mınıthaz:ısı idl 'Fııknt 
tayyaı:e m.üateaıın olmak Uzero eli· Almnn tayyarelerinin 0~1.da ndıı • 
ğer tayyareler ili!lerine dönmüş - lanııa taarnıru oıre Sivil !ıal.klail 
ler.d:ir."' birlmç kişinin vurulması bu mil • 

Dün 1üoç;-a ııçıklnr.:nd:ı l:ıir 'Ta· tahaza~'l. harta.raf otm4Ur. 
pur kafilesine Alınan tayyareleri .:.tr.zınz tan·nrclcı:ıl 1islerlnc ldön
taa.rruz et.Rütlcrse d gem"l re re· dükleri zaman pilotlar 1ngiiiz sa -
fa.kat etmekte olan lngtiiz harp billcrlne baskın yapan deniz tay -
remfleri ~avcı tayyaı-c.en derhal ,_-:are1mini.n ıhaf\gvUt& doğnıdaJ:ı 
harekete geçerek .ateı açmışlar ve doğruJ a ısa bet va.ki olduğunu btı· 
Alman tayyarclemtl pOOUrtmU5 - ıHr:n~'erdir. İngiliz tayyareleri 
terdir. Hornum, l...iBt limanı v.c ad.ayı i.c 

Ölrlllildiğine garc, , uz iki lmrnyn b -::ıaynn Hind b ~ JK:n-
Norvec vapuruna gn,Yct ehemmiyet c:line bomba fl~ .. 

"1z bi.ıt:ac 'isabet ıolmu~ur. • 

INGtı.tzı,EıUr Afill iJ 

Lonlra. !1 -1n nın t&Yi\·.nrelc. 
rinin sah ecem ,..1rnnnyada .sm 
ve Honmm tayyare Utı1erlııe yap~ 
tıklan bllyUk alurım f;Ok miihim 
neti~ler v~ '81'1lıt.'4tlmr.kt.adır. 
fn~lz b"'•&releri a.;n ıaet O'l 

beşte d" Silt adasını ~m"balaml13· 
tardrr. !naha evvel, yani dün ea -
ha.h '11d tf nrr·ı;.,. '.k-e•if ıtııvyıır€'Si i1t 
:ıda!lt Uzennde UÇ" ~ ~i t"f' 
r.-e tn"1lfz tn'\"YaMle!"i t"!'F'!" .,;ı"., 
bu a&ı.da '\'e hflhaaaa IHormın ııa.-

VJL ~e vukua ~tln1en lırum • 
ra'tı ıtetldk ıç!n lfotOğmf fil.m•r • 
dır. 

T llTA&ELEU Yın" ALA.Uibı'D.l 
&VooM 

8ilt -namıt, 1hM'bin ~niiüuiberi 
ticaret vapurlarına ve 1ekoçya u
hillerlndeki deniz üslerine taarruz 
eden :Alman ~erinin lbe§lıca 
üslerinden bmair. 
Şimdiye .kadar ~ t.ayyar~e-

!10 l'A'l'l.Al!lillF.N' 1~\Lı."\IZ 

~· DômıE.Iit 
n:ı.flkma İ"'tirn!t cdt'n !r. 'liz bom. 

bar6ıman tavyara'lmiıi en ~ 
modem "Vclling'ton'" \"C "'VhificY" 
\ipinden oldukları bildirilmektedir. 
B:ıskma en nz 30 tıvy:ırenm i~ -

tir.a'k etti~ ba'ber veıilmektetlir. 
tngil'z h<tva nezareti, 'Hornum 

Alman n~nne yııpılan taarnıD. iş
tfra'k ~den 'tayyare1erdP-!1 ,-aımz tıir 
tanMinin rn·det -etmedi"fuıi bildir -
melrtcdir .Taal"MI%, fa.~lalt sure«~ 
ye(I) saat 'SUrm~ilr. 'Knyıp tetn
lti edilebilecek olnn bu 'bir~'& • 
re mUstean!\, diğer 'b&tUn ~re • 
•er nvdEit c~eroir. Mr.~nt ma
tfunnt, tanmu: "llctit' sindcıd basa
ratm pek fnila o duı1hınn -ve A1 -
man hnngm-lnrmıı, dm?rııdn.n m:ı~ -
r:ııya bom'1m bbctl ri vulrub'.l'.lda· 
ğunu -göutcnn~. 

EA:RDI !ATI'E lHB Htleml 
ıtn~lz ~lednln l'l!Ptıldaıı 

bu llıllcum, ~'lmmı t:anvoleıinla 
OrJoıey a&.larma ''a'.ld elan ta.ar • 

tngittere ve fransı.da harbin 
ş · ddeUendirilrnesi 

cereyam kuvvetlendi 
(llettanfı l incide) "1ibe rağme.a bu teessüfe Lmıdrada 

Re}'JU> b~ de iatJfareJ,erine dabi ljtiı:ak .ndjlmett.eıdir." 
deftmı .eMceık Ye lr&bUıe)'i .ku.nu· 
ta muvaffak olup olamadığını Rei· 1\fECLISTEKI MCX.3.T\.AŞM.AR 
sicwnhura bugün blldirccektir. t.&iUa Röyter ıajaası dıı Paria • 
Muvafftı.k .oJdap takdirde Reyno t.e.n <fUD]an bildiriyw: 
yarın mecliste hllkfunetin beya.nna- "Daladye kabineaiain aru;,ma w 
meeW !()ibyaeaktlr. • tifuı halk aramada .bllyllk lbir 

Kablnentn bagftn tetekldll et - hayret uyaııdırm1119 da meclW• 
melli bekleniyor. ÇQakl 11onaal za· ıtizli cellle'Jine i§t.irak eden mebua
-.., ma.ta:fi bhiDıelrin ~ lar ar.:.:ımda hay.retl mucin olaıa· 
~ g1ln 1111la11Atta lralabDlr, fa- •lfUr. Mebualar ftyleıria WHEıOme.. 
kat h&Wıazırdald istisnai eeralt ti ılni§kiil vaziyete d" ii.rrlüğünii 
dolayWDe bu :mıau.ta derhal blr hesaba katm111ardır. Yalnız ı80A • 

1carar iWhuı Qimrıgelmektet'llr. ~·aliatler <değil, bliytlk af <lBll&1a 
gnıpu ile Lui Maren grupn dn rey

DllAD'!fE RARBh'E "NAZIKLl· den istlnküf etmişlerdi. Lui :Mn.rcn 
ôll\, UBUL E'l'llEDI hil.kfuneüo kabul ettiği takrire 

Reyno sol cenahtan Blum \'e sağ 
cenahtan Mıiren - btw zevatı 
da emri ıtarak bir :niillf bitlik ka
binesi k~a ~acaktır. 

Daladye ile atkı teması bu1una.n 
siyaset &aamlaiı, ıeabik bqvck1lin, 
kendisine hattfi. harbiye nezareti 
dahi tevdi olunsa Hcyno ka'biıiesL 
ne gir.mjyeceğini sö}1emektedir. 

Daisd.JC, raaibl IOIJalilt par • 
illılnia parilmeııto snpwıda :iza
hat v~ .ilıtfra vm!iktCu. BOD

ra :P..e:iaicuahmmı yeni kabillcyi 
tetkile tekrar kendirini memur et
mek •tediğini ve fakat pari{unen.. 
to ananeetne tmfikan bunu kabul 
otme:n.i5 olduğunu aöylemi3tir. 

HAUBIN DAHA A7JMI.t 
IDA~F.St ~TE1''tYOR 

Fransız Havru1 aj:um, Daladye 
kabinesini istifa etmc>ğe mecbur 
bırakan 300 ruUsten.kif reyli itimat 
reyi lMSdesiııdcn bahsederken 
§Öyle eliyor: 

·"Ayan l'c mebu.san meclh!Jcıi -
Din sou :ka.ruları hrırbln daha azhn 
11 bir tan:tlıı sevk ve id!lrcsfnin iki 
mecl!W> &l'7.l1 cdildJğinl g!Jster -
melttcd.ir." 1 

IXGII.Tl-.:REDE Al".XI K.\X \T 1 
\"AR 

J.ondra.. 21 - Huvna ajanrm:ı 1 
güre, .,Daladye b.bincsicl:ı istifa· 
suu Lon.drn e~ haber :a.lnı1~
:tlr. 

Umumi :intiba şudur .ki •. i"rruuıız 
parlfımentoau, mllttefiklerin Fin -
l.Andiya lehine daha mtıensir bir 
~a mUdahaJet'le buhmmamJJ ve 
SoYyet - Ftnlindija ihtiliıfmm ih. 
da ettiği ukerl vu.:Yetteıı m.ıa-
4e edem~ olnt&.lai"ına tet!!91tifil· 

'k~ ıglMetli bir 5le ne riDl -
mı,, olan kendi 1.aknrllfi fleri ııltr -
müş ve senatoaa vcıilen takriri 
tekrar ctmi~tir. Nareıa senatoda oL 
duğu gibi, hUkflmetin harbi daha 
enerjik blr su.rette ldara -.etme.af.al 
istiyordu. Daladye muhalefet et· 
miş ve itimat mese1Wnl ileri silı
müştür." 

JNCILlz KABINESlNDE DE 
TADiLAT 2ST.ENtTOR 

1.AMn, 21 (A.A.) - But 
Londra gazeteleri, 1ngilir: kabine· 
s1nde tadilat yapı!masr -ve 1har1>e 
daha büyük bir enerji ile devam 
edecek mahdut azalı bir harp 
kabinesi kurulması üzerinde bu· 
gün yeniden İsrar etmektedir. 

Daily Mail'in diplomatik ınu.. 
harriri diyor ki: 

"Bnş .. ·ekil Çemberlayn, paskal· 
ye tat.illeri csnaınnd:ı, kabinede 
tadilit yapılması meselesi liurin· 
de yeniden duracaktır. Sanıldı
ğına göre, Fransız devlet adamla. 
n, Fram:ada harbin daha enerjik 
bir tarzda idare edilmesinin git· 
tiksc daha kunctle istenilmekte 
olduğu ve bu ~cbepten <fo!ayı 
müttefiklerin halen enerjik karar· 
lar alrr.ası icnbettiği hususlarında 
İngiliz nazırlarının nazan dikka
tini cclbetmiıJCl'dir." 

Ne-ws Chroniclc gazetesi de 
~ôytc diyor : 

rmla.rma ltluka'lırJWi1misa teŞkil 
etmekteı'lir. 

J~~ıı.n-bilfilrildi[,ıin0 göre, 
:;al'Jl sahillerinden ve r..omec"l ndn • 
ısmdsn lnı bmıibardmıa.n ~IJR!L,w 
şahit olanlar bulnnmuştur. Taar -
ruz !ıudlal&rla. tel.-rar edllmi§ c 

lıuf.Ws tan-:ııdeıi hBr \'),... ısaat.. 
tc b1r hliCUmlar yıı.pı:mŞlardtr. Tay· 
yareler Hinc1enburg lıangs.nnı da 
bomb:ınirman e~lerdir. Bomb&r 
lmumdazı '90.aDIL Jımı§littdaiı 21ev • 
lerle kanşık dwnruılar ~"lkse1dı'ğl 
göriilm~tUr. 
TMndudeıı gelen blr 't'elgndta 

baııgarla:r Jrııvnmda ibUJ'ük bir ya..n 
gm çıktığı bildiriliyor. 

ı ·otıJtz llA A • zı:s.ı w 
nıw X Ti 

Avam Kamar:ı3111CR ~y.aııntta 
bulunan hava nazırı Kingsley Vod, 
Silı. adasına ~-apı!an ':l.aarrııüai'ı:ia 
mliteaaait hangarlara "\'e b~n 
deJ>Olarına bomba1ar il!Qet cUWni 
'bunlımn a't.Ci a1dtk1armı, Almnrı 
iJnUnc giaesı 'kllçWc demir 3''01unun 
aa ıağır lıuara 'UğnLdı~"lm tilldir -
ll'-i9tlr. 

Bava nnmn denllıfUr t.i; 
" -~ altı aaat ctiraü • .Bu 

hücum g-0çen puar g'Unii J..im:r.D 
~minin Scapa :Flov Uzcnne 
-ya.p'tilda.n 'llıüouma muk~ ma. 
liiyefuıfle ifil. 'İJk"'ilte.re}•-e .zradI -
nın 14 .A'lmruı tayrar.tıftıte mu1::3 -

~ lhıgı1iz tlr~ ıClün fiarıe 
S t ndmunn 'tcmlarca lbwdıa m:t.U • 
lar. Aıt.ilan .bombalar aıumdu !ür 
ço'k Yanım ~ .aa mevcsUttu. 
Tayyarelerimiz. ml.Itcaaait 1ıeaef -
tere muv&fia:kTvctli .iBaW1erc1e k 
hmm&k euretile, tayyare :ban.gar -
ıannı, demin"01lannı :ve dört aya -
fa 'mliırt.enlt BJnaenburg 1-nljmm 
bir ayağım tamamen 1ahrlp etmit • 
llerdir • 

Bu taarnmlar, Jıava tunef1erJ -
mfziB .dOlmana 1f&Dı:iy.etmi _, dtlf _ 
marıla b.rPlqmay.a cıataıa Um' 
olduğunu parlak l>lr IUrette 19bat 
<etmilUr." 

Bt.NBOMBA 

Bava neareil ..U.._.,.ı da 
Lordl.U' bmaıMmıia ıarm 'lllealde 
tteyuatta '.bümank :tuman llhe 
1'hniftir: 
·- Tayyaretemnts taıWf.au 

dlin gece atılan bombalar. geçen 
harp tıe.1telerimle Lontra iilaıerine 
atılaD bombalardan çok &Jıa faz
la olmU§tur. 'Umumi Barbln ~rt 
sen~i zarfında .Lcmdra Uzerine an· 
cak yüz bomba atıldığı b&lde. 
tayyarecilc.rim~ dü.ıı ,ıece gut a -
dasına blnden fazla bomba atnıl§
l&rdır." (Şiddetli .a1kıf1ar.) 

QÖRÇlJ.~ NUDm 

Bahriye 'NLZI1't ~ de, Scapa 
FJo\• 'lize'iDe Almanlar tarafmdan 
~ebbim ~ taat'nlZ ftUkm -
ela beyanattn bwumrııJc ~tir 
ki: 
"- Almanların bütOn iddiala.n

na rağmen Scapa F!ov üa&dnc :l-"3." 
pılan hUoum t.smunen atim kal -
mıştır. Alnıanlann böyle bir tc -
ıciö1ııllılhril ltetboraut 1"C oca ;gö· 
re ll&Zllt~ Hatt.i, hcrhan -
gi oir ~rruu kn:-I GlddeUl mu • 
ka.?ele tedbirleri ahmf buhmvyor 
dllk. N"rtekllll dün ~ hva lnw. 
sret.lerimk, ııiddetle mukabel«le 
1'aJqndqJv, Ba nmi ıaubbeJeler 
bandan aoma da tekrarlanacak • 
tır." 

RAIA tNKAK 

llerlln. ıo (A..L) - Düa ha.va. Jwv. 
ınt.lerl .Syll a1e•na )'&pılaa taarnı&
l&r hekkında D.N.B. ajHemm nqrct
Uği bir teblij'e tı&e, b &aaaıl2& ~ 

nihayet 20 tayyare lftlrak etml,0, Al· 
man da!l ate,ı dO;matım he.rhnngi 
ıuıkerl blr nwvatfaltiyet elde ctmcai. 
ne mım1 o'llaqf, atııaı lıomMJaı"m he· 
men hemen hepsi ya ~ze ya!ml da. 

tarltı:ar:ı. dü§milf \'C ateı &la:ı bir cev
dtn WJ ballfçe )'aralaa&a Be k.lfldeı:ı 

bqka tılı.;bir hasar ve ynralı olmıı.mıı 
tır. 

G.UlP CJl'.l'llE8t.~DE 

IWMt. 21 - Guf oep'MGnde dlla 
temu 11118\lI"laraull l&altyeU kaycı.dil 

mJfUr. Cephu.lıa ı.nıa kıtaatı t&ra· 
im.do i31Ll dJaı bsmmi'4 lk1 det'· 
rlye koN arumd& vulwbul&D mUaa· 
deme t.amamlle mUlteflkl rtmtzlıı le
hlnc .ncuceıaımı,ur. 

Hola.Ddamn 1•U2 ..tolWk büyük pet· 
rol geınlsi I'boebuı tııg111.er~ ce· 
:ıwlııı prkl Allmm •tı~~ cmn bir 
m4J'D&~-· - Ganon 1;tn.. •• 

-171-... ,...... ,...U.11 ldf 
. 'ili beyan eylemiştir. 

"Omit ~delim ki, mahdut azalı 
bir h:ırp kabinesi kurulsun ve bu 
suretle İngiltere i~n bütün ener. 
jilcrin harbin ecvamt i.ızerin~ 
teksifi kabil olsun. Fraıın, daha 
yavacı · düciinen müttefikine b!r 
siyaııi re::ı.lizm misali vcmıiştiı .'' 

.Amate~~ l:ılUltr!l.tll~ gOre, 
ro:nor~rler "Vaımru lmrlannl'}'ll çs: 

- Tt:ılyan karikatürli -
Şara.~ı :mnh".kl:&!t ki dün lngiltl". 

rf">de dt' Çerrılw.rlııyn.a yRptlR.n t.R_, · Jı ıyorlar Jl'akal V8pnr gt\vt''!'t().'e b- d!r 

ald 
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il~ gece sohbetinde .. 
-9-

11.ııı(jjder:dt. Blztı:n mahallede eeler. cidellm. Geallm. GWellm. 

Keail< kafayı keseni bula na 3 bin yen mükafat ce· 
rilecekti. Fakat her ıey boıtu 

Jcı k.ı kıt IOhbeUert bqladı. ~ u.ıa.kA&r& ta UZ&lüara.- 'l·rue 
~~abalık bundan iki ha!· ....wp bl.4~Cl.1• k&4J&r ill-leüm. h&va 

'ır. 11 Çok fazla. Kom§U ev. • • .ııarıım. Yapuru kaçl.l'll1&lıl&k için 
''°".rl: toplanmalar oluyor. ...t.prU llatwıcie kol kuıa, yan yana 

' tılınr l'l taUı butuıu dafıb· ... a.uıvay gıol ot.omol>u 1'iDi kop.lun. 
~ teaı~ ~aııaıc pencerelerde vapuru& yer bwamıyalmı aa a3&kta 
~ biıı~ rıyor,.. Geçen ak· durar&k karfl kar§ıya konu§&l.ım. 

\t trıı.dııt evdeydi. Yemekten Lodoa Ç001ın. Vap11r weıe,>e yanq 
'r !ar birer birer gelme· mum afüııtı bizi hayırşız auaya ka· 
~ l,... Rlrk Yıllık Ufak tefek, dar ıüruklealn. Alı.. Gene §&lrane 

'eıtıttnra kuru evlerile bislm hwyaıar içerüıiııe daldım.,, 
ttncı. d naın.ııaıc:tır. Her mea. .. içeriye dalwm a.wa, dükkbda 
balck~ı var. tıı lhUyat zablt· gözume ilk ~en ıey, ka§ar tekerlek· 

t t~ lkt'h döken, 1pUda1 ho- n:ruwı <Wruıuı.m i(t.ıı•WLı'Uf olmaaı,Y· 
~eıı, evın1n geUrdlğt kJra dl. Ziyan epeyceydJ. lçimuen feu.a 

lQ~tbe, ~~:;rrır, la~e memuru, b!ducuencı..ın. l<'a.uı.t bir kere olmu~. 
Ilı~· ~k • aanıa altmda pey- Ne denir? l:iert. bir acı.le çırağı çatır· 

ltı:ıtık. a rııenıuru, davaveki. dun. C,..iviae &i>1lJ duran fırçayı aJuır· 
~'it bun{' Blztrn eve gelenlerin dm. Çocuk k11't.ı.yı uouluruu. '.ı.ekedelt 
~·Ilı ltla.s;:;n bepsı de mevcuttu. leri tırçaladJ, tıtçala<.lJ., verdi ıuyu .. 

lıar~tı hUrtneUJce olur ama verdJ· auyu._,. 
btjkaırıı gerı kalan attı gece· "tiece ııayvanlar yürüyemiyecekU. 

~ ~ l'arıı:rın &iyateUnde bulun· tku et.tu.ıı. Ama.il .>llZ..&iım aeuım; 
l:aı:k ı« 1 na ,>apıy<>r11uu/ ~or_-u.o -., .ıwa bu 

iki gün ıonra Tokyo gazetele
rinde Tamanoi mahallesinde bagı 
bulunan adanun etk41i yazılıydı. 
Fevkalade alameti olarak ta bu 
adamın dişlerinin pek bilyük bu. 
lunduğu gösteriliyordu. Bu ada· 
mı yahut bunun katilini kim ta· 
nryordu? Failini yakalatacak her 
malumata poliı aynca da blr 
mükafat, yani 3000 yen verecek
ti. Günl~r geçmiye ve eıkial cibl 
teken-Ur etmeğe ba§lamıgtı. Fa.. 
kat zabıtaya hiç bir ihbar vuku· 
bulmuyordu. Hiç kimse ne bir 
dost dostunu, ne bir ana kocası· 
nr, ne bir baba oğlunu arıyordu. 

Yer yüzünde adeti kimsesiz bir 
ölü vardı. Matbuatın feryadı ce.. 
vapsız kalmıştı. , 

SIRITAN MASKE!. 
~ e!.ıre ııö UçUkten bir poker çe l:aa:ır su veı·::ır mH ı{e ı.. vaz ,e. 

lı Çıkar z Oldu. Poker llfı daha cık~ A:.kırler yala.k bawuıdan aı..ıa- Tokyonun en bUyük caddcal 
i!.lııt p Çlkına:ı: tnucir Se!Armıuı u çc.üL .Luı atıh.ıı,.an ha3~aıuaruı. Ginza ı~ıklar içinde parlıyordu. 
baıt~ ~Ynlr tUccan BahUyar, çuuıe aaaue•·ce ııocalawk. Ar"auaıılın Caddenin her iki tarafındaki gök· 

ı:.._ •Yranı; hep blr ağız· u.ın bili ar.ıuı.ı:ııdan bana aeslencil:., yük 
~'et, C\' t "O aea, oeııı ilk defa ismimle, mab- teri tırmalayan ·· sek Ameri· 

Orta e • Ufaktan kc:neye vok'1!;?te ça6ı.uu ouaciilm kanvari binaların cephelerindeki. 
tıı Ya atııcı.ı ... 

~b ~Yı dUz lar. Klınlal ktl§e· gUr aeslydı. Hemeı.ı onuınU llikleuıııı. damlarındaki Neon rckls.ıtı .ıiya· 
~ıleıı k~~eltnıeğe kalktı. MI'•· &yunta.ğ.ınm çıkan ucunu ye•eı;ıınu. ları rengarenk yanıp sönüyordu. 
bıııl'lı!( l'llUt~:ları çıkardı. Onlar lçlne parmaklarımla yerleııUruım. Cadde baştan aıaiı inu.nlarla 

modem, erkekleşen genç cinsi l~ti· 
fi •burunlarında zekA,·et gözlüğü, 

bacaklarında pijama pantalonu, 
erkek gömlekli ve kolların altında 
da i§ çantalariyle eksik değildJ. 

Akşamları güneş battıktan. sis 
çekildikten sonra işte bu Japonya· 
mn istikbali olacak cadde bütün 
zevk ve eğlencesiyle açılıyordu. Et· 
raitaki mağaıalarda muskalardan 
başlıyarak, Beethovenin, general 
Arakinin, Şekspirin büstleri de sa· 
tılmakta ve hatt:A kartpostalların 
en gi.ıiileri bile kepenk altından a· 
lmarak yavap ceblere yerle§tiril· 
mekteydi. Burası Japonyanın is· 
tikbaliydi. 

Müfettio Hidekkhi de kendisini 
bu insan c:ereyaruna salıvermiş bu· 
rada yürüyordu· Hidekichi evine 
gidiyordu, fakat fikren de mewıl 
görünüyordu. Gazetelere müraca· 
atia cinayet muammasını halkın 
yardımı ile halletmek mümkün ol· 
mamı§tı \"2 bunun, hele Japon ana· 
nesine mugayir hareketin bütün 

mesuliyeti onun omuzlan üstünde 

yüklüydü. 

'

il\ 011.ır niş 1.tr,~ bir de bak. M.ı.Aı.eme aalonwıuan içeri bir gir· 
n c--· doluydu. Bilyük müesseselerin Yüksek makamların bu har-'·et .\. ... _ı.ıru Zatt.. • ...., aktör Ka.mn, d1m. Girdim aına, aıaanalıah! haloım OA 

(. ~. btıe ınuUıif atıyor~u. aık aık oefe• aıı. projöktörleri semalarda dolaşa- lerden dolayı memnun olmadığı· 
, dı:ı-orl:ı.r k lllllaaade. Zira r:ı-; yor1.oı; ··1 ~ h elı.ıel{li'°.ıni ıı rak türlü türlü mamCtlatın isimle- ru p.:k!ll biliyordu. Hele bu teşeb· 

harll'orı • npıya do~ru yoılan· kim emretti: etcl' ·· -ıı dedlın. MUek· rini göklere yazıyordu. Tokyo- büs neticesinde biri polise müra· 
,~<er ,...0akredı, CUçbela oturt- kılem t yıı.n ı:azer Je cu.ııuclci kunt· B d •· ,__ G' 
~~<lt b:ı r OYnayan yok de· ratı mucllnce evde daha Uç ay otur. nun roa way 1 Uytı.an mzı caat etmiş olsaydı, biraı mesuli· 
~ beıe.~a &öyleniyordu: ..... 04 ......... .ıen ır.e.:uııuw·. ldahkemei gündüz uykusundan uyanmıJ, yelten de kurtul.mu~ olacakt.J. 

~tb.ı.ıı 0 ker<Jen ııe oıur. aliyenizce · ıwıadd&ktu ki kuntrat.ın canlannuıtı. Raylar üzerinde tram 
~ · • .... hJtammcın.ıı evvel mucirin kirayı tez· vaylar ileri geri hareket etmekte, Hidekichi gayet güzel kıµnaş· 

i'llıl dedit! yiuo ~ yoktur. lıluclrlmlz 180 vak· ufalt üstünde otomobiller ve lar:a giydirilmiş bir bebeğin bu· 
, ' blr ı: tau IJ{dlr. Kaybe- tinden evvel zam talebinde bulunuyor; otobüsler birbirlerini kovalamak. Junduğwıu bir dükldn camekAru 

ı;_ bakarsın. kazanır· binaenaleyh davanm reddini talep e• önünde durdu.Bu bebek bir süari· 
'"h&ııı deri ta ve yeraltı demiryolunun gU-
~"'-1.11' ~e etu: .. ~, ı, feııaıaşıyordu, Bu karu rültüsü de caddeden işitilm~ktey- yi,bir Samuariyi (1) gösteriyordu. 
c(~ t~ koydun ınu dotrU Yertııne lalim ııe olurdu f Ben bunu di. Cadde ba§ba~. omuz omuza Ba~ında gayet küçük bakırdan bir 
bıt d.a var; Pirinç te ... , ,e- dUşUnmeml§tlm. Beynimden bir aanı.. insanlarla dolu ve bunlar bir ko- miğfer vardı. Midekichi buradan 

· •lth fe blr fikir reçU. Ohl Kurtuldum. ı k ak1 titrem ·""a la 
"'Jt kaeı yun slirüsü gibi 11e1Gizcc ilerle- ayn Jr en ay an eye 'IJ ~ 

~Onlar ~ııı ta gırtıa~A HD.klme dedim kJ: elendim, hukuku- d ·ın . -..t d 
11~Ia~nıa 1~.YUııa möylenirk~ mu mUd&..aa &ımnmda vekil tutaca· mekte idiler. Japonyanın bugün· ı ve gayn tıyau urmaya mec-
~a lınıc ev o•hll, dedi kJ: g-un. Mahkemenin ba,ıu. bir güne ta· kil ve yarınki nesli Ginzada ge· bur oldu. Ilidekichi birkaç adım 

~ ıteltırlcaıt a&htbıı Susturayım Uldni rica ederim... ziyordu. Yarmın aydınlık gUnUne ilerde elinde bir tepsi bulunan bir 
' ll11Jıı11 ~ıaın? •'M:UdllrUD et.ekleri fena halde tu. doğru Nipponun ıençliii akıyor- adam gömıü~tü. Tepsinin üstünde 

~llıeııını ll'U\'eıııyorııa.n ınıatur. tuoın~tu. Vay bir tllebe ınUdUrt du. alçıdan bir insan kafası bulunu· 
>.,...l'lt~ l<aaıın avazı çıktığı k&Jlı falan §eyi nuıl taleb ederim Ginza yordu, sıntan bir erkek maskesi· 
t.~l?ı Ya başladı· ""'"eblltr, diye beni kllatahlıkla itham dilnyantn en a&rt en .. _, . d dam 
.... ·~ ı>e.. . ....., d b' d..ı- 'd' c· Tepsıyı 'l:lln e tutan a )1lya· ~:· "-b 04Cereye bakm' ,_~ ediyordu. ı .. meclise dökUldU . ., mo ern ır ca 1.KSi ı ı. ınza 
~' 'rtl Uk · .......... " kaldırımın kö~indc duruyordu. "' dlllc1ttn °1 lle1t1t! Yangm .. O aırada bUtUn talO.kaUmle reta bugilnün deği1, yarınki devrin r-' 

,'1;llt llal'J)-Ol',1114&ıı IWn evın ..,. k&rfı efendim, dedim; bu muhterem mtijdccisi idi. Ginra vaktından, Öyle ki oradan geçen herke. mut· 
~, •. it lıa,,,,_n~ı mecliste 86ze üçUncU olarak mUda- d • d l d w G' laka bu a'.çı maskevi görecekti. 

b .... _, evnn en evve ogmu§tu. ınza " 
t .. tıeı lılrnarı._ Pencereye bakma- halemin 1ebebl yegA.tıesi ıudur kJ: 

\"l)t tllrı -o kendUerini: Şirketimlz bu aene de hisscdr.ro.nma aynı zamanda Londra, Parls ve Bu adam da Hidekichinin mu· 
\ı.. tıı~ i""<1i\'eııı bir ıey vermez.sa halimiz haraptır, N evyorkun bir modeli idi. Ginza avini lshiga idi. 
~~· <;er!<te kerden &§ağı verdi- hattl birinci nevi ... ,. garbın penceresi idi, Ginza sine-
... , llhkabadan bayıla- •'Un demek tB> markalı un de- malarla, barlarla, lckantalarla do- Ilidckichi muavinini böylece bir 

ı._ 1'- ''rlıaı.. ınektir. Bu lM Amerikadan kUlllyet- Mi satıcı gibi Gina caddesinin 
" ,"lll'\ı.11 ·rını11. lu Japonyarun asri merkeziydi. 

~il' Yabuı n: li miktarda gelmektedir. M:UtetUşler köşeııinde elinde bir tepsi ve alçı· 
llo•- · .\ceıenı k k ı ı ! k ıAd h mm! Aynı zamanda Ginza •arkın bir tı l\Cr ı: z ne'! Ufak· e me mese es ne ev a "' e e e . s dan sırıtan bir maske ile görünce 

~~ t\'ircıını de ondan yet vermektedir. Ezan cümle seçen- caddesi idi. Çünkü Gin:ı:ada ıezen 

1 

......... ' • r"CA'Cd' ......... ~.·~~ •• ·~o """ .... ~1tııı~ .. 

Kız mektepleri atasında 

Voleybol müsabakalarına 
Dün de devam edildi 

Kız mektepleri ıı.rasmdaki vo- 1 rı savılarla ilk seti 1~ kazan 
leybol mtıaaba.lc:alarma dün de dılıır. 
devam edildi. 1kincl sette '?'ene rakiplerine 

K ftdilli lnönil ~(iz nçtırmıyan Erenköylüler bu 

tık n~Aba.k - Kandili' 11 • seti de 15-!5 bitirerek saha.dan 
. m~ . ayı. 1 se a)TJldılar. 

sl ıle lnonU liselen yaptılar. Ta.. Kız Öğretmen - ı~tanbul 
kımlar: . . . GUnlin en mühim maçını ~-

Ifaııdi11ı: H.~ı!!e OaT>ta_n), kil eden müsabaka Kız Öğret • 
Saıt~c, Fa~ırumıı8a, Bahrıyc, men okulu ile İstanbul lısesi a. 
Medıha, Bcduı. rasmda idi 

lnönii: UJ_viye (kap~~n ), MU. TaT:ımla;: 
kerrem, Halide, lak+ f\ımet, Ve. Kız ôğrctmcn: Few:iye (kap.. 
cide. tan). Jllclalıat, Timıriyc, Meli. 

Oyun başlar başlamaz Kan • ha, Fatm.a, Muzaffer. 
dilli llııesi hi.kimiyeti eline al· lstmıbul: Selma (kanlan), 
dı. Bunlardan e:eri kalmak iste. Vlkcr, lclal, Semahat, Gii.ı'i~ 
miyen İnönUlüler de açıldılar. 1Jatict. 
Müsabaka çok c;etin cereyan e. Oyuna Kız ö~tmenin halci· 
diyordu. Neticede ilk seti Kan. miyetile başlandı. Rakip!erinden 
dflll lfse!l 18-16 kazandı. çok daha fazla yüksek oynıyan 

İkinci sette vine h!kimiyeti öğretmen okulu takımı seti 15 
ellerine alan Kandilli lisesi, bu -5 kazandılar. 
seti de 15-11 kazanarak saba • İkinci sette de UstUn oynıyan 
dan ayrıldılar. öğretmen okulu hnsnnlannı 15 

Erenklfy - Cumhuriyet -2 gibi ac:ık bir farkla venerck 
GUnUn ikinci karşılaşmaslllJ sahadan avnldılar. • 

Erenköy lisesi ile Cumhuriyet 
liseleri yantııar. 

Takımlar: 
Erenköy: Mu1<:ıa.d<:la (kaptan) 

Siıhet/ld, Muzaffer, Mübeccel, 
1"11zilet, A 11~e. 

Cumhuriyet: Meliha (kaptan) 
Nihal. Kadriye, Biclar, Sema • 
hat, Kaniye. 

Oyun başladı~ zaman Eren • 
köylıler çok hikim bir vaziyeL 
te idiler. Arka arkaya yanttkla. 

Kartal icra memurluğundan: 

9•018 

Kadıköy halkevi siklet 
atma müsabakaları 
Evimiz apor prog-ramı muci .. 

bbıce 24 mart nazar gUnU mü • 
kafatlı bir (sıl:ı':!t atma 680 
~am) müsabakası yapılacak. 
tır. Mü.sa.bakaya iştirak etmek 
istevenlerin pazar sabahı saat 
(9,30) da Fenerbah~~ stadında 
hnzrr bulunmalan. 

Bir borçtan dolayı mahewı olup paraya çevrilmesine ka.rar verilen q&• 

fıd& mevkJI, miktan ve kıymeU muhammeneleri yazılı tarlalardan aeıcı. 

parça tarla ne bir çayırın t.amBmmm ve iki parça tarhuım nı81.f hlsaelerlnln 
t&nammın 96 hisse iUbartıe on dörder hlsacıcrlnln 22-!.HO tarihlne mtl.s&• 
dit pazartesi gllnil u.at H te kıymeU muhammenclerlnln yUzde yetını., ~l 
derece:ıinde alıcı bulunduğl_.ı takdirde Uuılelert icra kılınaca~ ve bö)·le blr be· 
delle talibi çıkına.dıg-t takdirde l:i gUn da.ha temdit. edllorek 8-5 9f0 tarlhlne 
mUsatW' çar§ambi f(llıO ayru saatte ihaleJ kaUyeler1 lcra kılmacağlndan ta• 
llp olanlann J<ıymeU muhammenelerlnln yUzde yedl buçuk nlııbetlnde pey ak 
cıe-P• n prtaaınea&nJ görmek ı.t.JyeDlertA tArihJ UA.nd3.n fUbarcn ve ipotek 
al~kld&rla dlfer al&kadarlarm ıayrtmenkul UUrindeld hakJArmı huswd· 
ıe faiz ve murata daJr olan iddialanm evrakı milsb1te1erfle yirmi gün içinde 
blldl.rmeleti; akit balda haklan tnpu slcUlerlle sabit olmadıkça satış bedoU. 
Din peylapıası.adan hariç kalacakları ll1ıı olunur. 

Kevkil m!ktan 
Kartalın Kuma k8ytln'1e 1800 .. " 
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~' lıır dtııu lerde Beyoğlunda (777) numaralı !erin vakıtlan vardı ve yavaş şa~lamıştı. F:tkat Hidekichi da· 
~ )'etJnı~e lUlUyordu. Arka- dUkkA.tıdL.,, yavaş hareket etmek burada Ja ha ziyade ~aşacak ve hayret ede- latanbul Uçü.acU icra memurlutwı· 

~ ~ıı çık::U.:eyt anlattık. "Bakkallık ile ıotıgal eden birini Adetti. İnsanlar burada birbirle· cckti, çünku o anda maske ağzını dan: 
"~ 1 :'11ııy0rlar "· Bu aeter 1.§1 ıetırdiler. Bermutat, adını, 11L11mı, a;mıştı \'e ağzın jçi~ iki diş &ö- 891, 343 

~--" >'•,a~ ıı, d'"- dı. ld:eaut: ııanaUnl ve veaa.ittainl 10rdum. lııle· rine çarpıyorlar. kibarca eğilerek d p k k k bi 
"ı ~· ct1t ;;'yittn için deı..• .. ~a- " I.. k bi b' 1 · 1 runüyor lt.. e or ·unç r rnan· Paraya ı;evrllmeslne kıu·ar vcrllen ~ ..., ö.. - ter cedbeced bi.zlm aUlaleden değil· ve gu umseyere r ır erıne yo d B" ka . VesUnk mıırknh ııUt §ife aoğutnıa 

"- .. ._. .. =, e tel~l-.ndJk, diyor miymif! Elim ayatım buz kesildi. v..criyorlar yahut so!c.ı!: ortasında zaray r. ır · ç sanıre sonra mas· 21-3-940 Perşembe 
.~ tı.."" ' k .. ıı< t ' k d ·e bu 0 ınalttne~n1n blrlnci ııç:k arttırmıuu-
ıı.- :"\~. Zuı.ı._. DUkk!nmda l~ret ettirerek tUrlU mu. birbirlerine uzun uzun anlatıvor- 1 e •'hum er;rar ·apa ı ' . s " o t ıı.ı Us:ıdl! pa-ar l!!,30 Prozram ,., memleket aat 
'~ı "~ <>ı.art nıecu i 1 ,__bl t b d • 1 ·· ·· t-- .... , .. d ' l"'r t .ckcrrür nın 2tı /.,t aı ne 111 '.. • ı ~· ""''-- s ııde poker nazaa ara at.... ye veren u a am 1 1 d 1 nlAr t ciı; J un mu c::luul~ e.a"" ~ te:ıt .-.unu ,, .. at 9,30 dıı. Gala tada Voy. n) ıı.n. 12,35 Ajan. s ve mEleoroloJl ha· 
~ıc_~· ttıııı:"'yıee der inisiniz! cily~ akrabamdır dl .. e aıkı~tırn1amazl k ar ve geie:ı er e ıu 1 

" • 0 _....,, b 
~ ~~e .... ordu - d' o-'ardr e tı. dd 1 <1 126 1 lic'yos , erleri. 12,50 Mllzik. Çalanlar: Fah .. 
~ "il altııtı . etmezdim. Derhn.l..,. etm,.r.ı~ge gaJ ret e ıy •• • • l ' . b" çofu \oile. ea eı. o o aa.yı ı • rl 1-::op·ız. Cc\·dct Ça.~la, Hasan GUr, 
\ 0~ ~rıa blzlnı Sabir çık. "Kulağından tuttum. BUktUm, bU1t Çehreler mütebe::.~im, harcketlrr Gc en \'C geçcıııerın ır r·uesscsesıncla ynpuacak ~e kıymeU· p md1 Tol:ay. 1 _ Okuyan: Sadi 
:' ~ bı.ııcııı. ;-auerce e~lendireıı lUm, bükturn... • p:;s~, elbiselrr rc11;j: en~•. ir.cı- i· dı.:nıyorl~r ve ba ~ırıt.a~ rn:ı~kt!y~ nln yılzdo 73 §L'll bulmı:.uı .. ı surette Hoşses, Melek Tokgöz. 13,30 u 
~ ~l't.~da tkeı bet on keli· •'Bir daha czbtrlcmezrnisln? .. diye pc'i: bırr'aşlür, küçük kıtları öı t· 1 ~a~_tıktan sonra, bunu ~lınde, tcp:ı~ Utincl ııcz:C arttırnıuıtll!l 28·3·940 ta. Mllzik. Karı1ı1ık mOz.Jk <Pl.). 18 Prog 
' ,~. fa:'nıdaıı ge~eıı blr bir c:t.'1 nı )aktım ki çocuk avazı çık mekte, kimononun. takunyanın ustunde taşıyandan da ızaha: bek rthlne tesıı.dUt eden peroeınbe ı-UDU ram ve memleket saat ayan. 18,3 
~ '"' 'ktı. at •oıı cUmleııinl tığı kadar ba:ırdığınclan olacak, mu .. üml r liyorlardı. Fakat bu a<lam bır şey aynı mahalde ve aynı aaatte yapıla· l'JUı:lk: Radyo cru: Orl:estrası. 18•40 
~~ ~ lrta ile !?unlar yazıldık· dUr kapıyı açtı glrdJ. Feııa halde hld yanında caket, tayyo: kost. 

1
e ı::öy'cm:yor ve dikkatli dikkatli ca~ı urın olunur. 29.2-9t0 Konuşma <BlbUogratyaı, lS,M Ser _ 

'~ liı~an1tı~'Vve1a. Nevzadın, deUend'.m. Arkamı talebeye döndUm; r~ı~~ar:~ ."e ~uuml:m ge~ı\ n· ;tr~fın~a top!ar.an. halkın simala· ------ be!lt sut. 10,10 Memleket saat ayan, \ ~,:lı, bakkal lı~::Ytılr tUccan yava, seme: - Ya çık ya çıkartırım! gılıı bıçımı pot:n!er, hasır \ e eçe .· . k' , d k m:::-.:::::::::::::::::::ı:::::::::::ı::?::::: ajıuuı \'C meteoroloji hıı.bcrlert. 19.30 
~~ı ~ucır ıı aıııııııı, avu- j decJJa:ı ... , • c:apkalar bu caddeyi doldunnuı rını ~tkıl~ edıyordu, ımse e ma. 1 :: ?JUzik: FBBJl heyeU. 20,15 Konuıma 
~"' trı:ı~ z esudun, tlıı.tver. •'Herü cUzdanmı çıkarır çıkarmaz iaponla; kostüm ba'o;unda yahut ~ld• ın ne olduğunun farkında değıl 1 Göz Hekimi n_. (Slbbat s:ınU). 20,80 MUzik. 21 !ı{(l. 

\t ~ ~tın, iage oıttııııı, banka me apıştım. Kaldım. Yirmi bc.Jik mi is- • ~ ·.ı 1 H zllt: ı - Ortuyan: Sa!lye Tokay, Mus 
~tıııuUııa"inın et Zaidin, Sabtrtn, tersin, elliıik rr.ı isLCr~ın, yUz'Uk mu? karna\'aldaydılar· Bun ann <la • Yalnız Hidekichi planın ne ol· f. Dr. Murat R. Aydın ~ tafa Çağlar. 21 Mllzlk: Oyun ba\•a • 

-._•ıa_llıe~lı ru C:6ın~r~· .. ) gazetesi 1· Hn!l'tıkl blz'm koca matbaanın kasa· rasında arasr:-a Japonyanın en duğunu anlamı~tı, rünkü n.idek.i· ı r.:.Beyoğlu • Parmak.kapı, tmam M. !arı. 21,16 MUzlk: Radyo orkutraat • 
. "'ı ~lttı.ur •ktısr in sonunda da amda fare izlerinden başka bir <' . • > J! 22.5 Mllzlk: Melodiler <Pl.) 22,30 lıfU· 
~~ •Uillıı lterıtea hl<a.ııırnuı yaz~ıtı ııey ;>oktu. Hemen Ulinm hesabını yap- ı-,·alıadet parmağımı alınına. gutur. ehi maskenin ağıındaki dı~teı:ı, ıu:kak No: 2h Tetl 1_415~3

1
:ı zlk: Opera aryıılan (PL), 22,M 23• 

l!ıı, ~ltrek, tra •nı Ç&YıtU içiyor, tım. On lira tutuyordu. On c.& ben i· dUm. Bir:ız dU~UndUm. Yeleğlmden bilhassa dişlerin kesik başın dış· lü uarene fvlce e~ . turu goz 2~ Yarınki program ve kapanJ§: 
~>~1,~aYet bıtt~ra gülerek yn.. ıa.ve ettlm. o gUn b~muho.rrlrden boş bir liv:ınta ~lşe..tıl çıl<ardıın. Su leri olduğunu görmüştü. Böylece ~.:amelıyah ı ara ıçın parasız •. • 
\ '<ıtır lop•. . B"nlnı V&z! l mürettibe \l'anncaya kadar tasulya ile dolu tard::.~a bo:altrr glt..1 yap• akl il 
'2L ta ' cı "'ntalt · Ba k D do''& de lshiga bu adamı tanırac an .. ıan•mı .ma:nıamı:ı:mammu I .·- • -.~ llt it a lıtıı,. 1 ' ıııraya koy. plyazlle bUtUo aylığa mahsuben bir zl tım. rılai!J aldırdrm. oya " -
\11~,.rııı1,~1-1t lt.e:ı~~e Okurna.1ttı. Her ya!et "'kt'm. Karnımızı doyurduk .. ,, ı~um içtir.o .. _ıçum .. oh! .. l{nnnpenln aradığının farkın~ varmıştı. ~er· t)aklldar lklnd .ulh hukuk mahk;: ·ı D KEMAL OZSAN 
~ "<llıııı kahltıı ınıotı. &n oku. .. Adamcağız ıakadan oldu~nu JZOrlntı uzan· !nj ıntlh:ı.r etmiştim. h:ılde bu maskeyı, yahut bu dısle· r. 

1~ ~Olııcı1 ~a ile gtllUyordu. ne bilsin, • bak sahnede rnUbarek Ra· .rtez:ılet St C:c:-eceye varıyorc.u. Per· ri tanıyan birisi bulunacak ve ls· mealndM: Urolo3 Operatör Beyatlu t.· 
~tııııııı~ e~ncnı. mazan KünUnde zilllen!yorlar! • diye, do kapaneı. HUth' bir alkı1' tufanı. higa bu suretle bir ipucu elde e- üıkUd:ırda Tabaklar mah&lleıd.o· tiklal c:ıddcıi 380 numanh 
~ !St~~. ~Pe gideli henuz dört iskemlelerden ka1karak s:ıbneye atla- dır bn~'~dı. Perde yeniden açıldı. O· decekti. de HUnnap aoJu.ğmd& 12 No. lı hane· Ohanya'!. ~partmanı Buna 

~'· tec-ııt ile h~~eak eğ-ıenıyorduk. ma~a yeltenmesin mi? Hemen rolde 1 -: şey de,·· .. HOJA. alkı~Iıy~~lardı. Bu cidden delice bir plandı . Fa· !nlant ~~e:1':1te're-:!'ı1:ı!1'e:ı:::~::; P.,-~.., .... . Tel: 4. t.?.35 
~~Q\a ~ "aklt d. §anı gazinoya imişim gibi bi· vaziyet aldım. Hcrl!I "'cncmin acıslylc krvrnnıırak r re· w e • ••••··-

lı ~,Uydu . .\ önuyorduk. yakalar yakal~maz ko:tsın arkaama 1 vcraruı yaptn- Paydos .. Ert~ sUr.U kat bu plan şimdiye kadar kuvve- vasiyet ecillmlş bulunan Fatınadan 
~ tl:ıı~ bır d.o ~anı eve g,ldt. !ırlattım. Heri! yuvarlanırken çeneme 1 gc- ···•~n el'erlme alır aımaz 11< 1 im den fiile çıkarılan planların en alacak ve borç lddlaamda bulunanla· r • _ _.._., 
~~~a t1.ıtu1rn e göreYlın: ha- mUthlş bir yumruk tndJrdi. Beynim tcnkld sUtunlarınr okumalc oldu. Glll· mükemmeli değil miydi? ve bu su· nn bir ay ve veraaet iJdlumda bu· l.'.O<'uk Hekımı 

ı lııt t l::. ~l'lnet u,, en•ıtoııu Ya- meyn1m blribiı-lne karıştı. Sendele mckten çatlayacaktım: BilyUk tıyat· retle daha çok mu\'affakiyet ümit lunanlarm da Uç ay Jçlnde vesaik ve O Ah 
'tcı":'r:;nıtöYtltıe lle kararıaştır- dim. Fakat .. Bu ıııten hiç bir şey an· roda ... . ~a 'r:-'• temsil edl:c:n aenedalı kaııunlyelerile birlikte Ü•· r. met Akkoyun~u 

tet1.ıı~ lt"rıııad telttıınek U7.4!. lamadan aahııede eotra bafmda şaşı. iki ~rdel''t 'son rözl piyesinde (Ne· edilemez miydi? kUdar tkind wlh hukuk mahkemesi. l"ok•lm . fnlımhan• Palas ~o 4 
rı-.!''t' .. 1 , cıayana: C:önıuın ... ., ran aktrise döndUm. Mademki dedim, rtman) rolünl1 :rapan Kaann rol~: (Devamı var) ne 1nUracaatlan ve aksi halde kanu- Pnı:ırrtırn maarta hf'f aOn 
~tıı.tı ~e. @· \·,1 dt. Rasta. yemek yememe de mani oluyonun, ıon derece muvaffak olmuştur, teb nu medenlnln M• UncU maddem ah· ,

11
,11 ı;, ,,,.

11 
~ıırıru 1' .. 1,.

11111 
.,

1
,,

1
• 

' ~~ Ceı~ r,l!llr•-. ~iz ben de seni bo,admı, boşadrm, boşa- ederi: (1) Cesur atlı Japon ceng4veri. kft.ınm4 tAıvtlkan terekeatnı.n hazine· , •••••••ma-. ••• 
.._~ ~-•~ratıercıe dım.. Yumruttm acm bt.11. suratrm- ı 1"31' teslim e4fl'°91l Ub olunur. 
~ &Jı. daydı. Hararetten de çaUıyac&ktmı. A. .. 

• 

' 
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TES • 1 AN R A. 

ı 

BAŞ, D ı Ş 
NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA 

SOGUK 
ALGINLICI 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Tü,.k Hava Kurumu İstanbul Vilayet şubesin
den: 

Kurumumuz tarafından her on beş gUnde bir ne§redilmekte olan (hava. 
cılık ve spor mecmuasr)nm !stanbulda tabettlrilmest takarrUr etmiştir. 29 
mart 940 cuma gUnU saat on beşte mUna.kasam yapılacaktır. !stekll mat

baa sahiplerinin münakasa gün ve saatinde ve ~rtnameyi görmek için de 
hergtııı Cağaloğlundakl şube merkezine müracaat etmeleri. (2146) · 

• Ummnl Cerrahi, Sinir, Dlmaf,Est.etlk, Kadın doAum müt.eba.Ml'IJı •• 

1 
BiRiNCi SINIF OPERA TöR 1 

O~. ~AF~.J~Y~""~NKA~ ~, 

L~ -~.~~~' ~~.r~~ • ~.l~~~~~canen 1 
8nhisarlar umum 
müdOrlüğOnden: 

1 - Ebat listesi mucibince 19 MS 8&lldıklık tahta pazarlıkla aatm alı· 

nacaktır. 

rr - Pazarlık ~ı>-3-94.0 pazart.eııl gUnü saat 10 da Kabata§ta levazım ve 
mUOO.yaat §Ubesindekt alım koı:nlııyoııunda ya.pılacaktrr. 

m - l.stoklllerln pazarlık için tayin edilen glln Te sa.a.tte yUzde 7.~ g11-
vemna paralarile birlikte mezk~r komisyona mtıracaatlan (2170) • 

H A: ~ E R - Akşam Posta!\ 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Fatma Tokayın 21166 hesap No. sile sandığımızdan aldığı (1350) liraya 

· karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkın· 

da yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 mcı maddesinin matufu 4.0 

1 
mcı maddesine göre satılması icabeden Beyoğlunda Feriköyünde !zzetpaşa 

1 sokağında eski 29 mu, yeni 24,1/2 numaralı kAglr evin "yeni No. taj 2812 l dir.,, ta~m.r bir buçuk ay mUddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu 

, sicil kaydma göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istlyeo (62:1) lira pey 

' akçası verecektir. MUlt bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul 

olunlİr. Blrlkmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vak1! lca.resl ve ta.vız 

bedeli ve tellAliye rU.sumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1-4.940 tarl· 

hinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk i§leri servisinde açık 

bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesalr lUzurnlu izahat ta şartname

de ve takip do.syumda vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik e• 

derek satılığa. çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve iti

bar olunur. Blrlnci arttırma 24-5-940 tarihine mUsa.dlt cuıxıa günU Cağa.loğ· 

lunda kAin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat i. 

hale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icıı.beden 

gayrimenkul mUkelleflyetııe sandık alacağını tamamen geçmiş olması şart· 

tır. Aksi takdirde son arttıranm taahbUdU baki kalmak şartile 8-6-910 tari

hine mUsadif cumarteııl gUnU aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması 

yapılacaktır. Haklan tapu sicillerlle sabit olmıyan alakadar ve irtıtak hak· 

kI aa.biplerinln bu haklarmı ve hususile !alz ve masarife dair iddialannı llA.n 

tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mUsbitelerlle beraber dalren:ı.lze 

bildirmeleri lA.zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu 

slclllerile sabit olnuyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Da.ha fazla ma!Omat almak istiyenlerln 39-209 dosya numara.sile sandığımız 

hukuk l§lerl servisine mUracas.t etmeleri !Uzumu !Hm olunur. 

* * * 
DiKKAT 

Emniyet 8andıfr, 8andıktan alman gayrimenkultl ipotek göstermek is

tlyenlere mubammJnlerlmizin koymu§ olduğu kıymetin yüzde 40 nı tecavüz 

etmemek Uzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek euretile kolaylık 

g&ıtermektedlr. 

V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

21 MART -
1 

~ 

Gayrimenkul satış ila 
.., .. 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörliiğıı 
Şevket Na.cinin 19713 hesap No. sile .ııand1ğlmızdan aıdığt (~. 

karşı birinci derecede ipotek ettikten sonra bUtün vecalbile 5UJt) 
d 

, .. 
Akkaııa satılan ve vadesinde borcunu vermediğinden hakJcJD 3 

' 

kip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 mcı maddesinin nıatufu 40 JllCl 

ne göre satılması lcabeden Pcndikte iskele caddesinde eski 53
10

' 

yeni 60, 62, 70 numaralı bahçeli kA.gir bir evin tamamı bir buçulC 

d tl 
• ··re, .. 

e e açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına go • 

dır. Arttırmaya girmek istiyen (31:1) lira pey akçesi verecektir· 

'<alarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. BirikııılŞ 
(ilerle belediye resimleri ve vakı! karesi ve taviz bedeli ve teilal~ 
borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1-4·940 tarihinden iUbaftll 

mek istlyenlere Sandık hukuk lşleri servisinde açık bulundurulA 

pu sicil kaydı ve sair lllzumlu izahat ta şartnamede ve taldP 

vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satıııı!Arl 
gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

131 

ma 24·5-9to tarihine mUsadif cuma gilnU Cağaloğlunua 1<Ain s 
saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapııaııııııı 
Uf edilecek bedelin tercihan almması icabedcn gayrimenkul tıılil' 
sandık alaca~ı tamamen geçmiş olması şarttır. Akııl takdirde 

nm taa.hhUdU baki kalmak şartilo 8-6-g4o larihlne müsadif cuııı 
ayni ma.balde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. BU arttı tl 
rinmenkul en çok arttıranm u.,tUnde bırakılacaktır. Hnklan t9P 

sabit olmıyan alflkadarlar ve irtifak hakkı sa.biplerlnin bU bJ1İl111 

sualle !alz ve masarile dair iddialarını lltm tR.ri.hinden ıtıtıarerı ~ 
çinde evrakı mlisbitelerlle beraber dairemize bildirmeleri l~JJldJf· 
le haklarını blldirmemiş olanlarla haklan tapu siciUcrlle ssblt 

satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla ınıılıl , 
istiyenlerin 938-868 dosya No. sile sandığımız hukuk iııleri serYiJi.11 
at etmeleri na.n olwıur. 

"' * * 
DiKKAT 

li-'tt 
Emniyet sandığı, sandıktan alman geyrimenkulU ipotek g ıP' 

yenlere muhamm.inlerimlzin koymuş olduğu kıymetin ynzde ~O 
etli' 

etmemek Uzere ihale bedelinin yarısına kadar bOrç vermek sıır 
göstermektedir. (2206} 

ıP ................. _. .. """ 
Ankara Caddesinin en işlek yerı 

~ 

Vakit Matbaası ıdaresine 

Tiyatro ve sinemalar ,------------
ŞEBtR TiYATROSU 

Baş, Diş, Nezle, Romatizma, 
Siyatik ve Kulunç 

ağnlannı geçirir, gripe ve soğuk algınlığına kar· 
ıı iyi bir ilaçbr. Günde 2-3 adet alınır. 

Sıhhat Vekaletinin ruhaabm haizdir. ~ ""' ..:: 

Tepeba§z Dram Kısmı: 
Ak§am 20.30 da 

Penbe Sokak No.: '6 

• • • 
Komedi kısım: Gllndil% 14 de: Çocuk 

oyunu. Gece 20.30 da: 
Herkes Kendi Yerinde 

HALK OPEJ.,tETI 
Bu akşam 9 da 

Ynnua Bey 
Duymasm 

Yenl operet S perde 
Zozo Dalmasla 

l'azan: Yusuf Sftnıri 

Tlı·klye Cumhuriyet Merkeız Bankaaı 16 / 3 / 1940 vaziyeti 

AK T l F 
Kasa: 

Altm: Safi Klogram 111212u. 
Banknot • . • • 
Ufaklık , . . . • 

Dalıildekt Muhabirler: 
Altm: Safi Kiloj?1'8.ID 
Türk Lirası . . , • , 

Hariçteki Muhabirw: 
Altın: Sa.fi KHogra.m 6 sns aas 
Altına tahvili kabH sert>eSt 
dövizler 
Di~~r dö~zler • ve bo~l~ 
Klınng bakivelerl . • • 

HazinP tahvilleri: 
Deruhte edilen ill!vrakı -ıak. 
dive karşıhğı . . . . 
Kanunun 6 • ~ maddelerine 
tevfikan Razine tara.fmda.n 
vaki tediyat • • 

Senedat C'f.lzdam: 
Ticari senetler . • , , 

1?.tham 00 tahm1dt orızdant. • 

{ 

Deruhte edilen evn.kı nak. 
A clivenfn kannlığı esham ve 

tahvilftt itibarl kıymetle 
B Serbest esham ve tahvil~t: 

Avamlar: 
Hazineye. kısa vadeli avam! 
R.ltnı ve dö'!t?. Uz.erine • • 
Tahvilat ilzerine r • • • 

Hissedarlar 
Muhtelif • 

• • " . . 
1 • • • • 

l emmus 1938 tarihinden 

Lira 

100.881.625..28 
12.427.838.50 

1.891. 782.96 115.201.246.69 

293.12'7 ~~ 293.127.38 

9.576.471.49 

S0.918.80 

83..214.681.60 42.881.016.95 

1158.748.563.-

18.206.898.- 140.542.165.-

282.425. 705.0 ı 232.425. 705.01 

50.518.624.86 
8.895.082.01 58.914.600.31 

2.159.000.- ', 
1 

10.315.58 
7 .848. 773.40 10.018.()88.08 

4.500.000.-
16.460.811.44 

YekUn 621.186.767.82 ı 

PAS l F 
Sermaye • , • • • 
Thtiyat ak('eai: '• 

Adi ve fevkaJMe , • • • 
Husu.si • . , • • • 

Tedatrllldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine taraf mda.n vaki 
tediyat , • • , 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakivesl • . • • • 
Karşıhib tamamen ıı.1tm olarak 
tlaveten tedavüle vuedilen • 
Reeskont mukabili ilivten te-
da. vazed. , • • • 

Tilrk Urf.J3f Mevduats: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kii. 
rine bakiyeleri • • • • , 
Muhtelit.., ı ..! .. 1 , • • , 

itibaren: Iskonto }ıaddl % 4 Altın tızerine % 3 

4.217.134.25 

Lira 
15.000.000.-

6.000.000.- 10.217.134.25 

158. 748.568.-

18.200.898.-

140.542.165.-

17.000.000.-

148.500.000.- 306.042. 165.-
120. 794.ö95. 73 

9 .738.72 

40.851.286.06 
' 

l"ekutı 

40.860.969.'78 
128. 771.!003.00 

121.186. 767 .82 

Türkiye 
a 
Kuruluş Tarihi: ıssg 

Sermayesi: 100,000,000 Türk LiraP 
Şube ve Ajans adedi: 265 ıe 

Zirai ve ticari her nevi banka muaıııele 

Para biriktirenlere 28,800 lırs 
"kra iye I e ıyö 

e.'~ 

Z
• rtııC 11.,ıı 
ıraa.t Bankasında kumbaralı vo ihbarsız t:ı.sıı r;C" 

rında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 c~et~JC1'10 
kur'a ile aşağıdaki plana göro ikramiye tıııı;ıtJ• 

J)r' 

4 Adeı ı.ooo IJ.ralık 4.000 .. 
4 

" GOO 2.000 , ,, 
4 ,, ıao ı.ooo , 

" 40 .. 100 .4.000 , .. 
100 .. 50 5.000 -.. 
120 ,. 40 4.800 , .. 

" 
s.zoo 160 20 ,, 6' ır;ltl 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir se~difde~ 
liradan aşağı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı tıır • ı J 
fazlasiyle verilecektir. Kuralar senede 4 dC ~:~y.11~ 
1 BlrinclkAnun, 1 Mart ve ı Haziran tarihlerinde<;,,, 


