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Sovget - f in harbi sona eriyor mu? 

Birkaç güne kadar mütareke 
yapı.lacağı tahmin ediliyor 

~~u~ ~ © V Y ~it O ~ lr Ü lfl1 it ~ ık O Ü 'fF O ~ lr Ü 

~ H~O~öuıılköy~ [b)öO<ctlöıröDrnn1ö~ 
IUhranından HükUmet çok ağır şartlar ka'bul ederse 7940 bütçesi 

~eıs alınmalı! Fin ordusu mukave-1Vekaletleı bütçelerinde 10 mil 
~\;;~s.~~' K~,~~~;.ı ın e. t e d e Va fil e d e C ek yonluk bir tasarruf temin edild 

ille ileci Yapmıı olması Ü- T .. t .. d ba te 
~ en piyasada bir kar- . U Un en ve ZI maşa yer• 
~:; Sovget teklif /eri !erinden alınan r:siml~re za111 

lgango nelerden ibaret? Ankmdan~!~!~~m:t~~~.,k~d?~~::~~g&~,Umok a lJ GÜN m=·;~::~ .. ~.::·~;; •• ,,:"~:: • .;;:; ~:~.:;~ımı, olup halon t<lklk •d!L ~:~~:.:,'.~~:":~:.::.;·~~.:: :·~lh~;n: ~~ti·~:-::::, ::::: 
Çek l-ldı· ha•ıl olan bUt"e nçı"-ınt kapamak U.,.- tır. - .. yazıyor: tyı· malümat almakta olıuı n1ahatil· ~ " eı ""' .AlkollU !çkllere, n:ı.kllyat reamlne 

Snla.h!ycttar menbalardan öğren!l- de birkaç rUn ıonra bir mUtareke ya- re vekAleUer bütçelerinde yapılan 
hava. kuvvetlerine yardım vergl.nn 

dl(;ine töre Flnllndi>1
• harbine nlha- pılacağı tahmin olunmaktadır. Ba:r.ı tasarnı!larla 10.300.000 lira. kadar 

ıı oldu u gibi tUlUne ve bazı temaD 
11ıtınrn ıa . . yet vermek için Sovyct Rusyanm aer- klnueler, FinlAııdlya hUk<ımetinln çok bir para. temin edilmiştir. MUtebakl 
....._ ~ \ınC'.:_-:.:,r~ dctmı, olduğu t.ckll!ler. lsveı; hUkü· yerlerinden alınan rüsuma da zıı.mla 

ağır ~artlan kabule tcmayUI !: &tı-r · lmum, v!rgilere ı.am surctilc eldo c- yapılacar,1 söylenmektedir. Bununla 
- - _ j mctf vas:Lnsılc Urll!llnk! hUl rımetine meal ııaUııde :S"üı.ltJii:!ıya or<lııliiWı'Un 

dllecekUr. Yeni zamların halin mUm· beraber, bu buausıa {ol!Odıı.k k&U U 
mukavemette bulunacağı mUtaleum. kün mertebe mUteeaalr ebn!yccck •e- ö l k k bil d "'i ldi 
da bulunmaktadırlar. " fiCY .ıı Yeme n Ce. r. 

1;)1 bir menbadan alınan habC'rltre 

-öre Stalln, bUtlin Kareli berzahının, B · t f · ı · 
~:r::~:~a v;ö~~':u~g :~:~a;:ı~~a~~: F lnlftndb·ayn gl<lı-ttk fn:lfü ı:önUUU. 1 ara g e m 1 e r 1 n 
Hangoede bir UssUbahrl \'e Pet.samo ı ı · kr aı <l ın kol ( ı b 1 

1
. 

::.~:~;;,m•a .,,..,, .. ,.,, l•l•• rM=~=~.::=:~, at 1 rı mas 1 m es u 1 ye ti 
Bükreşte bir 1 Afroaitten çıkan müttefiklere raci miş 
İngiliz heyeti 

Alma~~~ı:~~a~a or· ~~~ .. '~ .. ~~.~.~~ Vapurunu bir felaketten kurtardı 
d h • } b · · Lon '7 - Stansidam adındaki 
. usunun ter 11 ta e ını Ve Is bugu·· n büyük Holanda vapuru şimal deni. 

tazeliyecekmiş zinde yoluna devam ederken üze. 

•.. Ilükreş, 7 - Bu gece sarayda 
l ı.> ~ tralın reisliği altında bir meclis 
··~rıı ~ "" $ ~ .oplanmıştır. Toplantıda hanedan 

-ıatktakı ı ve hükümct erkanı bulunmu§, 8L 
~ l1Rili1; kıtnhmnı fak,irc için c:iinı1Pril4"n lıi r ltl nılli yasr, i ktıııadi ve mali vaziyet görü· 

lı ~~~n. E~,i~i~'in bey ana tı '"~~~.: ,h•r~~m•""",. IAnd. Gutu n A 1 1 
• t ra eefirt'Bükreııe ~eJmiştir. Sefir 

t . r a P a r m u - bir mesajı h~mil bııl unmakta?ı.r. 
Yakında ticari mlizaknrclt'r ıçın 

t ~:f 1 k 1er1 e beraber d i r :~;~::;::~~. H::ı:;::" .. 
\ ~ti " '1 - .,.. b l k ., ıııc rıbduııaıı "b''.avcrayı Erdün diğimize mütcessifiz. Filistinde u unaca mış 
't. ~ll hcya ır İngiliz gazc- son kararlar, İngilterenin Arap- J..ondra, 6 (A.A. ) - Alman ik. 

ı. . <:ıuı:.·· natta b 1 lan aldattıg- ı hakkında Almanlar tısat mlişaviri KladiU!IUn Romanya ·\l.,._1 ıı.Utıkn h'· U unmu!':tur: h t nası"r 
() "~ .. -ı tarafından ileri sürülen iddiaların ya yapacaıh yeni ~eya 11 • 0 

/~litrır !tıUttcfik~rriyct harbinde yanlışlığını göstcrmi§tir. Filistin Nachrichtcn gıızetcsinin Budapeş -
tıı hrı~~dolup ta e;.~e beraberdir. fevkalade komiserine teloraf çe· tc muhabiri tarafmdan dikkatle 
"-.._-·"a harbc· 1•11l~n 1ngiliz1e· kerek verilen kararlarda; doları I kaydedilmt'ktedir. 

:----_ Ştırak edeme. te ~ekkür ettim." ( Oenmr 4 iincü ele > 

Parl
.ste rinde uçan bir lngili:ı: tayyaresi va-

purun bir mayna doğr ilrr' ·· - ·-
ni görmüştür. Tayyare derhal va

F ransa Reisicumhuru nura volunu değ.istirmeslni i!::ar"11 rı 
ve Başvekilile görüşecek bildirmiştir. Fakat vapur bu isa.reti 

anlamamıştır. 
Pariı, 7 - Amerika hariciye Yapurun torpil<' rok ·· ':.~~!:~t. 

müsteşarr Vels bugün Parise mu- •gören tayyare durma.cıı i?in ~~rrt 
vasalat edecek, reisicumhur, baş. vcr:m·~. fakat vapur- bu ışarctı de 
vekil ve hariciye nazırı, hariciye anlamamıştır. 
müsteşarı tarafından kabul edile- Bunun Ur.erine fngiliz ta)J.'aresl 
cektir. Başvekil ve Hariciye Na- vapurun önUr" doirıı pıit;nlyöz "· 
zırı Daladye Amerika hariciye te§f açmı~tır. Bu ateş Ur.erine va~ 
müsteı;arı şerefine bir ziyafet ve· our rlurmuş ve ıneselı- ıı.nlaş1lmı5 -
rccektir. tır. Stansidam daha bir iki dakikıı 

Vels yarın ayan ve mebusan Yoluna devam etseyrli mavnl\ çar_ 
rdsleri, ba~vekil muavini Şota~ 'laeak ve bilyük ~ fncia olacaı.tr_ 
adliye nazır ve Fransanın eski h b 1 • } 

M l . Tayyare ınu are e erı 
Vaşington sefiri Bone, a ıye 
Nazırı Reyno ile görüşecektir. filme ahnıyor 
Polonya Raşveki!i Sikorııki ve 
Hariciye Nazırı Zaleskiyi de ka-
bul edecektir. Pazar günü Lond
raya vasıl olması muhtemeldir. 

~~k "1acaristan 
Oı}o 

Kömür meselesi yüzünden ... 

Loudra, i - İngiliz t:ıyyn.releıi 
hava nıuharebeler:nizı bütU1 sııf • 
halarmı filme alan bir nevi sinema 
aleti kullanmağa ba;;lamışlnrdır. 
Mitralyöz işleyince bu alet de ha
rekete gelmektedir. Çekilen filim 
dliııman tayyarelerinin harekatı ve 

(Devıtmı 4 üncüde) 

t\a \takYan "h ' ' t~l'af ın ı yası-

nir l<as gllıı ı-n"@l iı;-iııd,.ldlı>rdtn ~ ü 
kl!Jf lir. l~rııl:cr bata. lnglllz 

Uomnla. , ·apuru ... 

• tar d .... . 1 . 
~'.:"ııııı egı nuş 
~-~ l'ıl.. 7 
~ hı-ya - Ar 
~ k llatta b llcar hariciye 
•'- • !ı (ıllıtlin· Ulunarak ).{a 
-.ık "'lliıı ın ç . _ 
~tllı ~ ilı~aııın~ ııkoslovaky:ı 
-~ ~ "'- la~flar olma_ 

"ıır %1.... ~urnıe dcmi§-

Italya harbe 
girerse kay heder,, 

Almanyadaki Fransız 
spikerleri idama mahkOm 

ı . 'll.11, "l, bu 
" L '11 ııı ılev1 l ~ la..tJ. ~ıır,,.atı i c ln llıyn.oıı, ."\. v-

~.tl !hd ~ııı ı:rık !('hlike -
aa ectc.cekt.ir. 

Yazısı 4 üncü sayfamızda 

Pari.•, 7 (A.A.) - Askeri mahkeme, mmnleketlerine ihan9t et 
ıııiş olııı:ıklrı itlı:ı.ııı cılileu A lmnn ı ndyol:mnJı:Lld F.ransm 
1''crdonncl ile Obı-cclıl'i &ıyabcn idama. nuı.hkum ctmi5tir. 
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Kral nihayet kanlarının adedini üç yüz altmış he
ıe indirdi. Böylece her gece başlca bir güzelle 
bir yastıkta yatıyordu. 

Evvelki tcfrlkıılıınn bll.IAsnaı: 
Kral Poz.ol, Akdeniz layılıırınds 

Fransa Ue lspa.nyn ııraamda çok gU
xel lkUmlJ blr memleketin mutlnk 
hllktlmdandır. Muharrir temin cdJ
yor ki bunuu hnynlhan~de vtlcut 
bulm~ bir yer del,-tlcfü. Trlfom laınJ
nl t;aoıyıın bu ıPJCmlekcUD harUıılnr
dll gösterilmemesinin ııcbebl ımdcce 

kıııkıınclıktır; aeyynhlann bu güzel 
yere akın etmelerinden b::ı.'ka mem
leketler l<orktoklıı.n lı;l.n me\·cudl)O
tbıl dUyunnamnğa c•l13mı;,lılr ve bun 
da muvaffak olmu lnrdır. 

Kral olmdl mutıı.dı veçhlle, bshı;o
alnde bir ldmz ağacı altında otur. 
muş, telıaaı;ıum dertle,rlııl dlnll)·erek 
davalan bakkuııl3 billrllm vermekto
dlr. llk davııcı blr ecnebi g~cldlr, 
kendlslnl bırnkıp knçnn karısını da
va edlyor. Krnl onu dinledikten sonra 
fikAyctlnJ baks:rz buluyor: lrlademkt 
karısı kaçmış ve onun )'1Uırndıı kain· 
:rak namussuzluJ• ctioem!ştlr, buod'..l 
800 görlllemez.. BlU'Lkls bu atık ııBzlü 
Jllk ~ldd edilmelidir. 

lklncl da\-ncı. ku.ının bir kesi ~o
banı tarnlındıı.n tııArnı:t.a uğradıjtnu 

.Uyllyen biridir, Krnl mevzuubahs 
geno kw dlnJemek istiyor l'e kız ma
cıe.rasuu batmdıııı sonuna kadar an· 
latıyor. 

Bunun üzerine kml onon istediği gibi 
yapıııakta aerbest olduğa bUkmllntl 
veriyor vo tn.m bu ıuada saray ka.
dmlarındnn biri teltlşlıı gelerek haber 
veriyor: "l{ız.uıız prenses Alin kny· 
boldu.,, EvvclA buna fıuuımnk btcml
;ren krıı1 kızmm kendisi 11.ln bıraktı

ğı ve "bir M:beblc,, gittiğlql bUdireu 
mektubunu okuyunca tcllşlanıyor. Bu 
ID'IMla son davanın kalı~ ola.o 
im emin olın:ık için lıakkındııld Jm
ran krala tekrnr~tmnk btlyor. 

Kral, sert bir harekette bulun· 
du: 

- Muallak meseleler cchen· 
nemin d ibine! Uşaj{larl hayyarumt 
"etirin. Bu iş böyle gidemez. Bu 
üçük bağlanacak bir deli. Onu 
:eamt stiratle yakalamalı. Böyle 
cifi.ket görülmilş şey değil. Uşak-

iar! sersem herifler, önden koşsa. 
nıza! 

Ve sakin hayatında ilk defa o· 
larak dört nala giden katır Maka· 
tinin sırtında kralın ~yaz bir toz 
dal~sı i~inde uzaklaştığı g5rüldü. 

-il-

Porol kendini bildiği giln (bu, 
Beyaz ,Alinin doğduğu seııedcn çok 
evveldi) üç huyu ve bir seciye ku· 
suru olduğunu farketti. 

Huylan tenbellik, zevk düşkün· 
JQğü ve hayırseverlikti. 

Evvelemirde işsizliE:ri arıyor, son 
ra ~klerini tatmini ve nihayet 
i~yetmrverli~i dü~ünüyordu. 

Bu hlkAyede mühim bir rol oy· 
myacak o!an seciye kusuru karar· 
sızlrktı. Bir meyva, bir kadın yeya 
bir kravat $e&mCk onu ıstıraba ben 
ziyen bir tereddüt içinde bırakırdı. 
Hiçbir zaman bir kağıt YJrtmaz· 
dı, zaman geçince J>öyle acele bir 
karara teessüf etmek korkusu bun 
da A.mil olurdu. 

Bir arzu izhar eder etmez veya 
bir emir verir vermez bu emri ye-
rine getirmeğe ko'"'anlan derhal 
durdururdu. "Bekleyin,, "şimdi 

sırası değil,, "sonra düşfinürü.z,. 
"şimdi bunu bırakalım,, ~özleri 
onun hayatına Mkimdi. 

Katiyetten korkardı. Falcat sa· 

etrafındakilerin rahatlığı için az3· 
mi istifadeyi çıkarmakla meşgul 
oldu. 

Saraydaki hareminde t9pladığ1 
M,dınlar .arasır.dan her a,kfam J:>ir 
refika seçmek usulünden işte böy. 
le uıun bir tecrü~ sonunçl.a vnz -
geçmeği daha akılfine bulmu~tu . 

Bu her günkü sççiştc çok aciz 
davranıyor ve hemen hemen her 
defasm<J,a e,n cüretk~r tarafından 
aldatılıyordu. Sonra da en güzel\_ 
ni umıti~ j~n esef duyuyo;c ı . 

Günün birinde bu iı;in böyle de· 
vam edemiyeceğini anlıyarak ır .. n. 
clisini her gün karar vermek z.ah. 
metinden kurtaracak devnmh bir 
kaide koymağa karar verdi. Karı
larının adedini tamam üç yüz o' t. 
mı~ ~ indirdi. 

Bu karar µıytj.bipce ailesjnin e
vine gönderilec.ek olan kadınlar -
dan biri kederini o kadar büyük 
bir ~la izhar ~tti kj, )<ral, aq. 
dı 1ve onu da f aıla .ola~ kebi.e 
seneler için alıkoymağa razı ol -
du. 

Bu usul sayesinde gecelerini na. 
sıl geçireceği meselesi. hergün şah 
si müdahale.sine ihli)'<ıç gö~tcr • 
rniyccek bir şekilde, halledilmışti. 
}fer akşam feni fakat bununla 
~rabcr mal<ım, bc~i de bir se • 
nedir ar;ıdığı biri ,;eliyor ve ba. 
şıru yas4ğa j<QyµyQrdu. Powl da 
ertesi geceyi hazırl~ ıahmc -
tinden Ara.de, zevki daha iyj tada. 
biliyordu. 

J(raliçelerin daireleri, kraj sa • 
rayının l)em n 1 emen tıµnq.m1nr 

işgal ediyordu. Muazzam biıınnm 
iki tarafında iki pavyon vardı. 

Bunlardan bjrjsinde kral Qturu 
yordu. Diğer pavyonda ise nazır, 
la· meclisi toplanırdı. Pozol na
zırlara riyaset etmek için harem. 
den geçmek mecburiyetinde idi. 
Fakat }afı uzatmadan derhal itiraf 
edelim ki, t.en\lp true.lınd~j pıv· 
yondan hnre!cet ettiği halde hiç 
bir zaman şimal tarai'mdaki ~v
yona vasıl olamazdı. 

(Devamı var) 

Sıhhiye Vekili 
Ankaraya döndü 

Emrazı akliye 
hastanesi 

ıenişleıilecek 
Sıhhiye vekili Hul!lsl Alala§ diln 

Bakırköyüne giderek Emrazı a!iabl· 
ye ve nkllyc hastaı:ıcalnt ziyaret et· 
mlş bUllln kOVU§ları ge:-.crck haat&
larm YOzlyctıertnl t.c~ ıeyl(',llÜ~ ve 
hastanenin lhUyaçlan üzerinde profe. 
sör Mazhıır Osmnndan izahat almış
tır. 

Vekil, b!lhll.S5& Eınnu:ı akliye hu
taneslnln yatak ade(l.lnll) e.zlığt Uze
rinde dunmı~ .,.e g<'fe}< bc,ı g-erck di

l ğcr 1hUyaçlıırın temini hususunda 
• lcdblrler alacağını blldlrml~tlr. }:::mra
J zı akliye hastaneıı.I yeni pa.vlyonlar 

ilı!vesl suretlle gP-nJ~tet1lecckttr. 
\'ekll Haydarpaşn ha.atanest Ue 

Heybeli aanatoryomunun da ı;entşle

t11mesl için yeni pavlyonlann inşası 
ihale cdlldJfinl fakat bazı malzeme· 
ıı1ıı fıkdıınmdan dolayı l.n~tm ııUrat. 

le llerllycmedlğlnl söylerplşUr. 
'/ekil dUn akF"mld trenle Ankara· 

ya avdet etml~tlr. 
,......,.........,....,-:<>~---

Ahnan Ucaret 
heyetı 

Tekrar yeni bir anla§Jlla 
teıebbüıslerine giritmiş 

Muvakkat ve gayri muayyen m!UI· 
detll Türk - Alman t!caret anla§ma
sı mucibince Almanyaıun menıleke
Uıniıdcn alo.bileceği mallan tosplt 
etmek U7.cre meı:nleketlmlze gç_)4JJlnl 
yazdığımız Alman ithalC.t dalrelerJni 
temsil eden heyet Aılkarada ve ız. 
nılrde t e m a a l a ' d a ve ~ın 
mUbayu.ala.rmda bulunduktan ı80PJ"

ıehrimlze gelm!§, fırı~ ~ l
çln ticaret vckUeU )),qkoııtroWrl(llU 
ile temaslar ~-apımfbr. Bu göJ1ljme
lerden ııonra ~yet tekrar AJı.ltıl.nya 
bareket etmfı;tır. Ticaret ,veklletl jle 
umumt mUb&yaat ~rinde te~ar
da bulunacakbr, ;13{ızı p)ialara r,örc, 
Alman bWtameU '1!~esıı1Jlerl yeni 
blr Ucaret anı tnl!o.!lmtll Y!-PıJnışeıı t
çln tekrar te~ ı:ıtl•lore ~r:l§mi§ler;Ur 

Müsakkafat vergıaın
den 12 milyon liranın 
tahgiline uğraşılıyor 
1stanbulda blr flcl scne!Ut vergileri 

blr:lkmtıı olan müsakkafat snhlplerl
rıJn çoA'alclığt görUlmü§ ve belediye 
bu suretle bakayaya kalmış ve h•len 
tahslllne kanuni 1ıı:ı'kln uıtVC\lt ibulu
n.aıı 12 mllyon liranın tnlıslllne te; 
tıebbUs etmişti. Bunun !-;in imtihanla 
~cdlyo ıııub.aBeb ıine 60 memur • · 
lcuot§b. Bu memurlar son zaınanlar
d.a mkı bir tahsil !nallyctinc gtrlısml§
ltrdlr. Birlken vcrgtlerlnl toptım ı·c· 

ı~m!yQCcjc Vazi)'ct.!;e olan bir lt~ 
mUM.kkaf(lt ııahJplı;ri mU;kUJ Vıµi}'C
te dU~mUflcrdlr. Bu ilkı takibe rag. 
qıe.n tahmln edilen 12 mJlyon IJfanm 
tanı.anıon tahsiline imkan görUleme
mektcdi:. 

OIJ.iverıit~ rektöriinün 
Mısırdaki +iy.aretleri 
Sömestr tatili mUnıı.ııebctllc 'Hısmı 

.gttmıv olan ün1vf,,ıtıı rcldörD Cemil 
Blleel §Ohriınlze dönmU§tUr. 

MumaUeyh, Kahlrcde bulunduğu 

ıpUddet içinde K$hirc ıd\11 lliıivorııtte
alnl Ne meıhur Elezher OnlverslteııfnJ 
ı!yaret ettiğini, kral Faruk tııra!m. 
cj:ın elçlmlzle birlikte 1-:nbul cdil(!lğl· 

nl ve MııJeatc Fnruk'un meı:nıeJıeU

IJl~e gelmek amıla.rını izhar eWkte
rlni, Mı&r ünlvpraltcslnin ytniden 
IJuruımu§ oldu!m}ı.ı ve ycpşcnl ı:ıla.n 

b~ ıve le,,lMt!'e ~ .ııımo4a bu. 
ftlls l11k.lı~are. naıqztt bulunduğı.ınu 
6ÖYlemJ§Ur. 

dece kendisi için ... Şahsi tereddü· :~~~~~-.-....-....------.~='"""',,,.....,.....,,.,==~"""""~...,..,.,...,. 

düne mukabil başkalanmn vazife· 
lerini kati bir sarahatla tayin eder 
ve kararlarım süratle verirdi. Bı,ı 

sayede adaletile şöhret bulmu,.tu. 
Filhakika Kendine it'mat kolay· 

tıkla başkaları tarafından payla· 
§ılabilir büyük bir adam için ce
vap vermeden önce dü~ünmek ka· 
dar tehlike'i bir şey yoktur. Pozol 
muhakeme yaptığı ağacın altında, 
iki güzel kırmızı kirazdan hangisi· 
ni seçmek l~ımgeleceği hususu 
müstesna, asla uzun uzadıya dü· 
5ürunezdi. 

Poml huylan ve kusuru hakkın 
da Mylece malfunnt sahibi p}duk· 
tan sonm kendisini ıslah etmekJıt 
değil bunlardan §a11si rahatlığı ve 

Sene ortasmda mektep 
değiştirmeler çoğaldı 

Bu yüzden 66 talebelik mevcudu 
11 e düşen sınıflar var 

Lise, ortaokul ve ilkmek teplerde talebeye bir 
haftalık dinlenme tatili ver.ilmesi kararla§tı 
Llsc ve orta.mekteplerin, ikinci ka· 

naat notu znnıaru gelmiş olduğundan 
l>u mUeues:ıler<ıe bUyUk bir taııllyet 
göze ~arpmakt,.Wr. 

Muallimler, talebelerin anut ,geı;Qle· 
lerlne esas olnca.k kane.at notlarındıu:ı 
lkJnclsinl 11 marı. ~cadar bazırlıya. 

~ ve ııwııa.r ;1.6 .l!l&rt.ta ruektep 
ıldarelcrlıle vcrllmlp bulıw&~r. 

'l'atebenln -tıu seneki randımanı hıık
kmda henüz bir hUkUm vermek za
manı gelml§ değildir. l<'akat Mnarlf 
vekUetlnln tbdu ettıtt öğleden son· 
ra me:kepler~ var;U'e oazırlaaıalt pıec 
burlyetl talebenin çalıomaııını arttır. 

dığı söyleniyor. 

Mektep değiftirmelcr 
Diğer ta.ra!tan veklletln ehemmi· 

yctıe »zerinde durdı,ıtıı diğer bir .ııok· 
ta d!lı, sene ortn8uıda Oç dört defa 
rnektep değiştiren talebelerla dikkate 
şayan surette artmış olmasıdır. 

Blçok §lk4yeUere yol açan bu va
dyet hegı tt.ıebeleri, hepı ~ muallim. 
teri muş~ uğrf.tn\!LJ<l& ve ted· 
rlsat lntlzammı bozmaktadır. 

Gümüşba.pede 

Zelzele ve kar 
Amerikadaki Rum ıJe 

Yun<.ınlıların 
yardımları 

A~ 7 - aUID.U.CMR.e4e l)v
v~w gece P~t 20,lD <la iki ll!lJ1iye 
su~~ 22 pç de dö,:1. snııi)'C d~vam 
edm ~lddoW ~ zm~Je ohı;ı•J§tur. 
DUn 1$3.b~ da ;ıp5 4e ~e :f....Ş9 dn 
iki §i(ldctli zelzele ~a ol,mu;ıtw. 
HMar yoktur. 14 ~ıt.en~rj de • 
va,m. eQ.on kar ve f r~dnn J\op 
ve~ d~an ~pıınm~tJr. 

Giresun@ hlfekşffın n~tlcesin
de bln~ı h~ u!radığındpı do ,.. 
la~J tatil olun1111 pr1a okul Gµlpa
şa illtokulJm@ nsılml\j ve ıedrlJJa!a 
başlı:ımıştir. 

Ne\'yor.kta TYIDC~ intt~ar etmek· 
to olan Atlµtis gazetesinin hare_ 
ketinrz felAkotı~elerl içip 4ör -
düncü defa olara\ bin dolnr iane 
top}~ olduğu Ne~orktan bildL 
rjlmcktedir. Rıtm vo Yunıın aşlın
da.n olan Amerikalı Türk dostları -
nm bu m~te.şna hc.şı\Qsjyetleri 
memlekctim.Jr(Je :Pliy!J1' bfr tskdir 
ve memnuniyetle kanııla.nmışhr. 

Alt1.J1 1.925 kuruş 
Serbest plyaaad& altm. ityn.Ua.rı §lrn. 

diye kadar m~ırd.eketlrnl.W• ge!rfJJJJ.;.e,. 
Qılf bfr ıo,1,;ıcye ~tmtşUr. :Mcr. 
~ez bankasının all§ !lyııtı 073 ırunı, 
olmasınn rağmen d1ln piyasada 1910 
}fUl'U§t4n alınm.rş, 1925 kurtt;talı aa• 
t.ılmJ§tır. Ata.kndarlı:ı.r yUksd!ııo • .ö. 
tcdenbcrl altına dqşkA;ı plan hQ.Jlpn 
flOn zamanlarda bllha83& aıtm b'lezl· 
Ce söstudlı'tf rağl.ıctten ileri ge!dlğt 
ı.anaatindedlrlcr. 

Altı zehir kaçak,ısı 
daha yakalandı 

Zabıt& ıehrln muhtelit yerlerinde 
ve bu aradıı Gnlntg k.ıı)avclennde bfr 
ara1trrm.o. ~apmı.tı ve ~dıJjp, HU· 

66 talebesi arasında, ayni mekt.ep· 
te muntazaman okumuşlann miktarı 
(,11)• k•dar <Jüşeıı aı:ııflıır vJ,rd.ır. 

Yeni t.o.lebe~1. diğerlcrinln seviyesine 
uygwı JlJr hale geUrınel< Jıcro v~kt.t 
ı:jyaınr, hem de eski talel.ıenln randı· 

manlarmm azalma.smı mucip olµyor. 
:\·ek~e.tin, J;ıu karşklJ,C"ın 6nUne 

gecmek ve nakfllon ancak pcJc ,tat.J.s
n!lt ahvale münho.sır bını.lunak Uzere 
hazırladığı projenin blran evvel tat
blklne ba,.'tlnnmıuıı bcltlenrucktedlr, 

Talebeye dinlenme iatıh 
Ke.ooet notu veya yar;ılr yokl!lma 

devrelerinden 11onm, okullarda tale
beye dinlenme fırsatı ver:UJnek ~. 
yaptlm~ olan tıı.Ullıı. ı~ct .not 
devresi 1~ ortn okullarla liselerde 
ve birinci, ikinci derecede orta !ihtisas 
okull&rmda 21 mart pcrgernbe saba
'1mdaıı 26 mart ııalı ak§arnına, Uk o
kullarla öğretmen okulla.rmd:ı 2 nl· 
san salı sa.balundan 7 nisan pazar 
ak~amma kadar tatbik edilmesi ka
nı.rl~ınlmı; ve Maarif vekUll81nce 
maarif ve okul mUOIJrlQkl~rlne Jeşp. 
eden tebligat yapılmıştır. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

* Ticaret V.eUleü, Tilrkiyedel) 
iç piya.şa fiyatlarma nazaran dU§ti.4 
flyaUa biç bir nıalm ihrJÇ edilme· 
memnt al.!kadar!ar.ıı. tebliğ etmiş -
tir. İhracatta daima .nı!ll1li pjya~ 
fiyatı göaönU,nde tu.tula.c$kID". 

il· İki sene ke.clılr e~eJ Oklı)ey .. 
da.runda Susuzdcre mevkiinde Da
daylı !Manı lıL'1JJI ~la ezer§k 
öldüren Anı.p Mımı.t dllll blrinçl 
ağır ceza mMkeme8inde ı.ı sene .._ 
ğir h!lll'ş mahküm ~Ur. 

* 'f~Ay gen$lik şubesi bu mı· 
n;n~~ cUnU Mo.ksbn .tıalonlarnJ • 
da saat 10 dnn ~ ye hdar ~vam 
edccelt bJr ~y tertip ~r. 

* A.Jroany:ı jle ıynpılan tic.u.et 
ap1nşmBE1rndan i'tfüıde eeile.rek 
bfitUn dairelerin A!>nıuı)·adan idha.. 
lino ~ecbur old•ıkhm malzernenin 
tcsbitine bıı.şlıı.nmııltJr. Bu arada 
Unlversltc ~in llizlPtılu bw mel -
zcme ile kllnyevt :maddelerin de 
bildirllme::;i veklılet.çe rektörlük • 
ten lşt.cnmiJUr. 

«· ~kl,ehlr'de t~yon cadde -
sinde eczacı Kftmilin wjnden mub~ 
~ı:.r ~Y§. Ye u~µrueu me.ddder 
çalan t!abıı.e ıı lıırıJr.;lardnn ~:ıha .. 
bet$ »u~da. ~Jdt~ ;etıfrlcri M
tnrkt>p y(ll;~~r. 

* $eyl6.p~n ı:!U"a.re. uğrııy,a,n )J. 
Kcma1p:ı.şe. bdcdiye:ıino kaldm:m· 
larm trunlri '\"C diğer mUst.accl f~ -
l~rl başa.rınıısı !~in 'belediyeler h=ın~ 
kaı:ından 25 bin lira ikraz edilmezi 
kararln,.~<;tır. 

«· üıPvcrsit.e idaresi, re.'iDli cün· 
!erde, merasimlerde ve her yerde 
ijnivcrsiteyi temsil cdece.lt bir 'b:ı.y. 
rak 11lcudc getlrmcğc karar ver -
tni' ve bunun na.,ıl obnn11 etrn!w.
da talebe arasında bir anket aç _ 
ını§ttr. 

Şark vilayetlerindeki 
~eker mik-tarı 

ıst1J11eddm, Arap lJWU.rlet, Şctı~. Ço- Şektır ;mw;ele§fı:ıe dlllr dllnl$il nUs· 
l.nk Ahmet \·~ Ccvr.t !l4'.\IIU'lll1'.$ aıu ~- ha~~ ~ıkan yazulş. f'&rk vtı~yet.ıe
blr ~ak~ımıı Y~•mrştır. Erolı> rl l\e.lkmm <'Ul)dekl ıel>er mlkY!.n 
ve ura.r 11{1.tap bu aclanıJarm Uı;UerJ.,. ı ı.~ ton olarak dcrçııı.Iilecok yerde 
.Şo de muhtelif mlkı.rlar<lıı erollı ve tıir tcrUp yanlı_şlıtJ ne 15 b!n ton ı'ÖS-
esrar ibul1.U11;?1\1Şt"r. terildlt'tlnden dUzelU$ 

ljj9Ha~ 
AKŞAM P051'--~ 

Saltiii ısı. "'"'""qt ":fi 
Hasen Rasını ~ 

İDARE EVİ: lsf!~ A.ı.~.J..,, 
Pllfl blnıt ~ ıı• Tı's"l - ~TJ 

Y •;ıı itleri tıelofonu : 2;'3"0 
w- - - • :zo_J35 
115n • • ı ,,-
Trit81 11aa aı..f .- lllfl _, ... 
... ._ tlrtifım ......,.. ,.,.,. 

Jll!rl ~ ,._ ,,,.,..,, ••• ,· ı 
ı ••••.•..•••.• ·,.· ·1-p..fl ' 
1 ABONE ŞAR .- ı 
1 r-,. C f>,CO"" 1 
1 ~tal t.llO Kr. 

1 ıO • ' 
• • a7b• .. n • !:ıs • 
1 1 •>illa ı..ııe • • -~ t.., 
ı ı •1ıt11 n • __ .;;,_ .. 
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Maarif Vekaleti 

Bir tercüme 
mecmuası 

. Jıl'' 
Çıkarmak jçjn baıJf 

lara başladı ıl, 
Ankara, 6 (A.A.) - TcrcflJJI~ 

Uzerlnde ç&lı,..'llllalcta buJlJ11Ş!J ~ 
vckJillğl, yeni teşkil edUen P 
bUrosu ta.rafından idare edllıXI ti 
re bir mecmua çıkarmıığa ı:ıı.t" 
ml;ı:Ur. ~ 

m!ı;8 s:a:ıe~: v~:~: :: 
llJ>Or., gazelclerinln meslek ı:ııet 
de ve haricinde gördUğ:ll r&o;I. 
hizmet bu yeol tegebbO.S ıçiıı dl'• 
cdlc! ve COıSaret vcriçl b1t lS 
muştur. • 

Tj(!rcUm ırnecmı.ı;uruı$1~ .dfll11 
b1yat.uım ana kitaplarından 

1 
~ 

nakledilm1J pa~lıır • 1cı.tıJJJ~,-j 
l~rl J"Je.r:~ber oin:ıı;ı.Jt tıu"' ' ~ 
b.nklQııda umwııt ve ,t.ıırlW ı 
y,ıpılınlo tercUmelcrin t.nJddl. 
tılO ~dl~ hakkında. t>aj°P ~ 
de çrkmı§ eWdlerln tt\rkçeletlA 
ca.ktır. 

Ll,sc ve y\lkack taıısll 
n;QtcaddJt Avrupa di!lerl,ıl~ /, 
nJeye çalıştmxıt!J< ve esa$Cll ._ 

ı;ilç olan metıwer uawode~ 
meşgul mUtehc.ıısınlarm ıı.U.~ 
mcUnl ı;e}mıok Qzere ın 

yp.pıl{ıcalt ın-. 
Mecmuanın her nUshaııın6• 

me)'"e a.ı t e.sı.ı.slı )libliyogro.!llC 
mat bulunaeaktır • .Mecmu:JDI' 
fıu mevzulardakl c1ddl ve ob 
zrlarla bizde nauuıt:ıt ıcuıuır (IJ , 
Wtı do8'1Jp bealenm~ ,·o t'J. 
t,.pmm bu ka~ardnn ti' J 
kuvvetıenm~ne btımet ,,,~ 
'J'erctııne bUrQIJ\I öntımuı~elıf ~· 
~rfmda lbu esuı.e.r d(ı.h!J1ıl61 f ~ 
nıJ< Yt memleketimi% n idll:' ~ 
ınndakl )tıymet ııa.tılplertııd; 
edorck rnccmuı;ı.nm Uk 1l 
ne&'rlrıl temin edecektlr. 

o _..,..11 
ipekböceği toh~ı& 
nın fiyatı tespit~ 

Bureada ipek böce6$ • ~ 
lan amsmda yo.pIJan bLr~~d 
ısU ta.ı:ıdil: için vcka.lcto ısv J 
ml!M" • -'!-

Tohumcular tanümdntı ~~ 
~~t mUdilrli, b!)~ ~-::..c.t 
lı5tasyo11 mUdürlcrl :ve ~>'°!. 
rcL."1nden m.Ute.§e!ddl ];o tf> 
tığJ tetkikler nettccŞjnd8 dl 
silin men!n.ctlcri:ıl gö%8ll~ ~ 
ııı.k bJtUn 'l'Urklyedc bu ) ~ 
lauk b8:ck tohumların1fl JJll~ 
hasa.bile 120, pc:reken~~9 r 
13t> 'kurµ,5tnn s:ı.tılın:... J 
~·c~u.r. ~ 
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H A B E R - Akşa:n Postası 

Almanlar bir lngiliz 
llıevziine hücum ettiler 
~~~f!'J .Müstahkem mevki[ Eulqar Hariciye 
~~lr:ee~sinıillimüdııfaa\'C biraz sonra A iman- Nazırının nutku 
~~ı i;~a;: ve mühimmat "iyi komşuluk ve bita-
'' ~tr ı1• unzam bir buçuk l d l d fil · t" d 

\ ~~nu ::-'!~tahsis .eden ka- ar an ger ı· a l n l i ra 1 { sıyase ıne evam 
~~ oaıı.dada a ul etmıştir. edilecektir.,, 
bir töre, lioıllelderden bildiri!. Sofya, 6 (.\.A.) - Bulı;ar ajıuıın 

~bir~~Orköra~an~~ri)~sine AlmanJar bu hücu~1da 16 lngıliz aske bll~~ıı~·:;:gazetccileri cemiyeti dUn 
·d:arna:~~=diza.altısın;

1 

ç=~p~ . , • 1 
_ • - akl1:un cemiyet aza3ını.lan olan eski 

"tıiıalt n mahmuz - 1 1 ı d k ı d d d 1 matbuat ınUdürU ve yeni hariciye 
'tr. :f::k~~~ dakika içindo r n esır a 1 annı 1 ıa e ıyor ar nnzırı Jvan Popo! şerefine bir ziyafet 

' ~ llılirett ;1Yetl güvertede vcrmlşUr. 
jıtıada :re at kurtulmuştur. Brüksel, 7 - Garp cephesinde bir Alman devriyesi Moselle'nin zıya!etin sonlarına doğ'ru cemiyet 
~l~·anın:lllen bildirildiğine dün akşama doğru mevzii topçu şarkında Fransız topraklarında reisi :Maçkarotun tebriklerine cevap 

•aı l'ilta-0a n şubat a),nda şi- faaliyeti olmuştur. Gece, keşif sah sab2h1 Dük dö Cornwall'in veren hariciye nazırı Irat ettiği nu· 
~e ıab tt?"apmış oldukları kollarının faaliyeti görülmüştiir. piyade alayına mensup müfreze· tukta kendisini uzun zamandanbcri 
~ 1' bu:u harekatı <'smuım. Günün en mühim hadisesi Mo· lerin bulunduğu bir istihkam ile Bulgar matbuatına bağlıyan sıkı rabı 

'1. ~~n ib ndUklan zayiat, 11 sel' in şarkında İngiliz kıtaatı ta- iki müstahkem sığınag"ra taarruz tııları kaydetmiş ve Bulgar millet ve 
~ıtr.ı arettir ~· 1: Ve li · rafından müdafaa edilmekte olan etmiştir. Düşman kısmen imha, matbuatını hUkflmetln memleketi 
oı tş OldUJcflanda hUkümet - bir ileri mevzie Almanların yap. kısmen de esir edilmiştir. Esir· harp yangınından korumağa, uzun 
• ara1c A.... an levazım be tı - ·- t d B İ . ı . d d" b' . l"'a 1 k . ti bl 1 a ahs ıu u \ ,..ll.ltrıı .. ~··•erikava 

7 74
, kilo- gı mevzıı aarruz ur. u ngı- erın a e ı ırı :r vuş o ma uze- ve çe n r ça ışm nın m u n 

'"tıl <>Ond " • 1 liz mevziine kar .. ı yapılan hücu- re 16 askerdir. salim bir surette muha!a.zaya, mcm. 
~ .tar .,hel"lllişlerdir. :s ·!.!~· "-et .

1 
mu çok şiddetli bir ·topçu ate~i Bu keşif hareketi göstermiş. Jrkctın maddi ve manevi terakki yo-

llıatb~ Jordan c~ er~ fedcras • hazırlanmıştır. Piyadeye refakat tir ki, İngiliz askerleri ileri mev· tunda re.ahını temin için huzuru lda-
' lir at lnUd ~! .. aref Bul - eden havan topları ateşlerini biz. zilerin yalnız bir mıntakasında meyi", Bulgar i.!ltiklA.linln muhafaza
~\"\'' Urlügune tayin zat İngiliz mevzii üzerine teksif vardır. Bunların her iki cenahında sı ve bayatı menta.atlerine riayet et-
i :ııe~!k~ ea

1
.rba.h MekBikodan ha. ederken Alman topçusu mezkur da Fransız askerleri vardır. İste Urmek için uzak yakın, kUçUk ve bil-

• b )ol mevziin geri ve mücavir mevzi· Alman hareketine maruz kalan yiik bUtUn devletlerin 1Jempatislnl ka· 
• lııb E'§ k' ~u tayyaresi 7 !erde alakasııu kesecek surette a- bu ilk hattın himayesine memur zanmağa matuf olan politika.sına !e-
aır !lilo k tşıden mürekkep teş açmıştır. Bu Alman hareketi lnı?iliz bölüğüdür." ragatıe müzaherete davet eylemı~ur. 

'-'h. .. ''~ h aybolmuştur • -~~ r-. .. cyeu B . üzerine İngiliz ve Fransız batar- l ayyare harekati Nazır deml~tır ki: 
~ ~ll.l(otakı enng boğazı yaları derhal tevkif ateşile muka- •·- Hükumet f!ltikbalde de samlmt 

\ r. tiıı könı.. Yarnnadasmda helede bulunmu.,lardır. Bu müsa· Hatlar üzerinde tayyare faali· barış, iyi komşuluk ve bitaraflık ılya. a. ur llladenleri bul- y • h h h" • 4\j demede İngilizlerden iki ölü ve yetı, emen emen ıç mesabe- seti takip edecek ve bu suretle devlet 
l'llan b. k · d sinde olmuştur. k B ı lll tini ~ a Caıı nıa}'llt dlin gece ır .aç yaralı ve esır var ır. reisinin ararım ve u gar m e n 

eı~ an8oo 1 ·ı t bı ·- · 4 • 5 mart gecesi İngiliz tay· arzusunu yapmış olacaktır. Takip e-
."11~ ,.,,. g sahillerinde ngı lZ e ıgt 1 · A k · "il"" ... old k yare en, lman ·örfezı üzerinde dilecek yol çf7.ilrnlştir. :8elkl de uzun 

'l'ı "'%r . u ça milhiro Fransadaki İngiliz umumi ka· 1 F ı •. · . Bır k uçmuş ar ve ransız tayyareleri ve çt>!in olacak olan bu yolu kat için 
~aı:nil ço evlerin rargahı bu hadise hakkında şu ,.,_ toltıtıu : kıııJmış ve ta t hl' v. • • de Alman tayyarelerinin Alsas birlik, insicam ve inzıbat elzem ola-

\ :"I e;ı §tür n· - e ıgı vermıştır. üzerinde uçmaları esnasında Rhin caktır. Zira bunlar bize hariçte de 
"-ııı l?ıcJc· · ır çok dük.- "Bir mıktar dü ... man, İngiliz · l '). t~I( anı pa 

1 
Y nehrinin sol sahih üzerinde ceve· rn iyi lıtlkbale la.yık olan millete iti-

\ ""'ıı,,, a hah . rça anmıştır. cephesi müstahkem mevkilerin-~· :"l.lı· rtye n" ti h Ianl.ı.r yapmışlardır. mat ve hürmet kazandıracaktır.,. 
~ •Oıı "zarc er den birine taarruz etmiş ve bir 
' . l!Jc llt~o~ar kıymetinde mıktar esir almıştır. Müstahkem N lo. 1 

ruvazör ııipariş mevki düşmandan istirdat edil. 
"'·· Ilı. la\1)•a y miş ve düşman bir ölü bırakarak 
'"'11 2 e:-eut ' unanistanla a- çekilmi<ı:tir. İki İngiliz askeri öl· q •ı.ıı~ olup önı:-" d k' :r 

•tıı .... o nı uınuz e ı müş ve bir İngiliz askeri yara-
~ü... •tog 

19
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ıı. •'llal'l r 36 tarihli iktı - anmıştır. 
rı ~ bu. aıı.ıeahctmiştir. Yu _ Almanlara göre .• 

~!.!ı;"bıeuni~n_ıayr YugoBlav Alman ajansı ise hfıd!scyi şu 
~ h 20 ili _)'Üzdo 35 i yerL şekilde bildiriyor: 
• llaı.. nıııı..-tı'nd a·· . "Al d . r b ""lltıda y ue c ovız man evrıyelcri ı:arp cep-
eltrı~~cn unanistana M- , hC6inde nihayet İngiliz askerleri. 

IŞtir. lnaddcden dola. le temasa gelebilmişlerdir. ' 
Bir topçu hazırlığından sonra 

hine bir müdahaleye kalkışma!lı 
kendi menfaatlerine tamamen zıd 
bulunduğunu tebarüz ettirmekte _ 
dir. 

Eski bir gazeteci 
vefat ettı 

Gazeteci arkadaşlarımızdan 
Aslan Tufan Yazman ile Selim 
Cavit Yazman ve hukuk fakülte· 
si son sınıf takbelerinden Yakup 
Kadri Yazman'ın pederleri eski 
gazetecilerden Kasabalı Nevzat 
Ekrem Yazman hu sabah vefat 
etmiştir. Cenazesi bugün saat 
14,45 de Divanyolunda Dr. Emin 
paşa sokağı 16 No.lu hanesinden 
kaldırılacak ve namazı ikindi vak. 
tı Beyazıt camiinde kılındıktan 
sonra Edirnekapı Şehitliğinde 
toprağa bırakılacaktır. 

Merhum, cihan harbi sıraların
da İzmirde polislik mesleğinde 
büyük muvaffakıyetler kaydet· 
miş ve memlekete hizmetlerde 
bulunmuştur. Milli mücadele sı. 
ralarında ve düşman çizmesi -.ıl· 
tında izmirde Şark ve Ahenk ga· 
zetesine yazdığı cesurane baş
makalelerle milli kuvvetlere da
ima zahir olmuş ve bu yüzden 
düşman tarafından müteaddit 
defalar hapsedilmiş ve takibata 
uğramıştır. 

İstirdattan sonra tekrar gaze· 
teciliğe başlayan merhum on beş 
sene mütemadiyen Eğe mıntaka. 
sında dolaşmış memleketin dert
lerini, ihtiyaçlarını Yanık Yurt, 
Yenigün, Yeniaııır, Halkınsesi 
ve son olarak ta Cumhuriyet ga
zetelerine yazmı! ve hizmet et. 
miştir. Arkada§larımıza ve keder
li ailesine taziyelerimiıi sunarız. 

Viborg üzerine bir 
kaç taarruz daha 
neticesiz bırakıldı 

• 
Bir Sovyet kayakçı taburu tayyare-
lerın bombardımanlariyle durduruldu 

J,ontlra, 7 - Finlfındiyadan ge
len haberlere göre, Sovyetler VL 
borg körfezinde buz ilzerindo ta -
arruza geçmişlerdir. Taarruz 20 
kilometre gcni~likte lıir cephe U:r.e. 
rinde \'Ulaıbulmu§tur. nurlar an -
cak iki noktada tutunmnğa mu • 
\'affak olmuştur. Bu küçük mu -
\'affakryete hiç bir C'hı>mmiyet \'e: 
rilmiyor. Çünkü, Rusların oradakı 
mc,·zileri açıktadır ve daha ziyade 
ilerliycmiycceklcrdir. . 

Dün öftlC'Cicn sonra So,·yetlcr Vı. 
bor" körfezinin garp sahilinde yer· 

b • 

lcsmr;::c u~raıımııı?ardır. Bunun ı • 
çin Sovyctl<'r, topçu ve hava kuv. 
vetlrrinin de yar<lımilf", Finliındi -
rnlıl:ırın <'l:nde bulunan nclalarn 
~ .... miislahkc:n huruııl:ırn miitcad -
dit hiicumlar rnpmıı:;lardır. w 

P.urların Vibor::: önünd" uı;ra · 
dıkl.,rı 1.,,.;.,•a rrıfu-ı"rı \'tı7.iyct · 1 

di olarn1c kalmaktadır. 
:Kar<'li bcl'7.ahında muharC'bPler 

!iiddetli surette de,•am <'lmiş ''c 
Finlandiyalılar nihayct, Vihor~ 
köfezinclf'n Vuoksh·c kadar olan 
mıntakada bütün hü.cumları tnrdct. 
mişkrdir. 

Günün "n sanı•ısvrıncl vn'lcrıı:ımı 
Sovyet kııyakrı tabiırunun hare -
kntf' grçmr>!li tcııkil eylemiştir. Bu 
tabur Hogland adacıında kalarak 
Virolahlic önlinde Frcdricshamm"n 
hücum etmiştir. ~o\'YC'tlerin bu ka. 
yakçı kafilesi Finliı.ndiya tayyare · 
!erinin bombardımanı ile durdurul
muştur. 

Sovyet kayakçı taburu top çek.en 
hafif tankların da mUzaharetıle 
blivük kollar l alinde taarnız et -
mıŞıerdi. Hakiki bir muharebe ce
reyan etmemiştir. Finlandiyalılar, 
düşman kollannı bombardıman et -
mc-klc iktifa evlemiıılerdir. Finlan· 
ıliyalılar bu ateşi şayanı dikkat 
bir isabetle yapmış ve kı:r.ılordu 
kollart içind<', attıkları obüsl~rl<' 
biiylik bo~luklar vücud<' gctirmış -
lcrclir. 

Diğrr taraftan sahil lıatarynlart 
da açtıkları baraj atcıııilc Rus mo. 

törlü kıtaatın ilerlemesine mani 
olmuştur. 

Kuhmo bölge.'l!nde Ruslar. bir 
hücum teııebbüsü esna!!mda 500 ö
lü vermişlerdir. 

Tayyare taaliyeti 
Dün Sovyct tayyareleri üç has. 

tnne,·i bombardıman et.mi~, 14 kişi
nin ölümüne !!Cbebiyct vermiştir. 

Sovyet tayyarrlcri aynı zamanda 
Mikkr.li, Kiyopio ve Lahtiyi de 
bomhardımana tabi tutmuştur. 

Sovvet tebhği 
l\fo-.ko\a. 6 (A .. \.) - Lcningrad 

:'lskcri mıntakası ~enelkurmayının 
telıliı'?i: 

5 Mart t::l'·ihinrfe Kı:ır"li rr>rı:.,lıın
ch ~ovyet kıtıılfln, Ra,·ıımıari :ııfa. 
sı i"• RaYansari kıuwbasını '"" Vi -
borg körfezinde ~ovion ~:'lari ada. 
sını İ!lgal etmi!<lerdir. Viinurinln 
şimnli şarkisinde Sovyet krtalan 
Viborg - ~f'rilohal demiryolu üze -
rinde Karisalmi i!!ta11vonuna bir 
kilom<'tr<' ml'ııaf Pde Mrclclia kö -
yiinli işgal cylPmişlcrdir. 
Diğn höl~"l"rc1c ı:ayanı kayıt hiç 

bir hiıdise ~·oktur. 
SO\·yet hava km•,·etl,,ri ciiişma -

nın askf!rİ hednflerini bornb:ırdı _ 
man l'hni.,tir. Hava ı:up1~TJ1aların
,I ı 21 diicıman taryarC'd dl'E;l!ı Uf _ 
"nii<tfUr. 

Yardımlar 
1..ondra. 6 - Nenorktaki Fin • 

liındiya koru:o!osu Fi~J5.noiva,·a \'ar 
'lım komitesi tarafından hediy~ e
dilen beş B:ıhra hastaneııinl kabul 
etmiştir. 

D'ğer taraftan Finlandiya,·a nak 
di yardım komitesi reisi Herhert 
Ho\•Cr 100 bin adP.t Finlandiya ha. 
rit.Mının h<?heri 50 ÇP.nt fiyatla .!la
tılarak hasrlatmm Helsinkl 1 ükrı -
metine gönderileceğini blldirmiştir. 
Diğer taraftan Uruguay meclisi 

dn Vinlandiyaya yardım için 100 
hin }H'7.o tahııis:ıt kıı bııl etmiştir. 
L:ı~·ihn bir giin f'Vvel sennto tam • 
fından kabul edilmil'I bulnuyordu. 

e as ı 
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Edebiyat maarif çiliği 1 

yine birinci planda! 
1 B JZ bundan enclki bir notumıızcln Tiirf,ircllo ('debi) a.tçı mil. 
! tlll\, <'rli~in h<'gt."nıonynsmı l•:ı~ bt•fUğirl, ~ cı ini teknik~! bir 
i ıniin<'\ 'rrliğin ahna~a. b:ı:::latlıi;ını Hl hunun ıla. nıc.ınlr.ketin yeni ın. 
: ki-;af i ... tikıunctine uy:;un olıhığunu kııydrtnıi~tfü. Meğer hata etmı • 
işiz. 
: Maarir \"rkilrtimi1. t-.tanbuldaJ,i tetkiklerinde edebiyat dersleri· 
l ne n-;:,Aı )·ukan birinci der<'cedc ch<'nıml~ et 'erdiği gibi, Anl_uLrada 
~ da, Tlirk kiiltürünü ~arb liiiltiirünün t.:-mcllerine nakletmek lı;ln ter. 
l cüme edilerek ~ahcs.-rlcri tcsbit ed<'n hir J;oml ... yonla me~~I old~. 

Cu komis~·onun se~tiı;i ~ahrscrl<'r de ) nlnız edebiyat §aheserlerl- ı 
ılir. Gııı hın ilim 'e t<>knik ~nhe!>erlcrl ne oluyor? 

Tiirki~·e~ ", her şeyin üst iinde. neden rdcbi) at kiiltürii Tcnnek 1 
liizım~"ldlj:,rinl hiç kimse, rasyonel bir ınanrlr si temi olarak, izah 1 
oocnwz. ı· 

Anlaşıh)·or ki maarirımh: bin.af nıaarirı:ilcrin şahsi zihniyet m. 
yatları H~ ~ahsi meyelanlarının mutlaka tesiri allmcla kalmaya ma.h· 
kiim olaeaktır. · 

Diin tıl"blyat~ı bir kiiltiir harno;ı i~lnde yl'tlşmis olanlar, mem. 
• lekctin bu~iinkil \ 'C yannki nesllll'rine ltt•ndl mr.yr.lanlıtrmı hlldm 
kılmal< 7.:u\ fına <lii~nıel>tedirlcr. 

ll:ılhuld yeni Tiirklye maarifinin bilhassa ilim 'c t~knik mfh\·e.rl 
Ü'4tiinc ~f'!:İrilm<'si rlzemdir \ e bu. blzre bütün dünyanm yürUdliiü 
znruri bir istikamettir. Bilha~sa bizim m:ı:ırif reformumurnn hiklm 
meyelinları bu olmalıdır. 

l't'nl zamanın il<'alarlyle yr.nl nesillr.rlmiı. miisb<'t ilim ,.c teknik 
miin<'\\ Prlii:inc doğru İn<'İ7.llh dtı;nrıaktayken YC ilim '\"C te!rnfk kü. 
tüpha.nelcrimiı tamtakrr bulunur-
kl'n maarifimizin bu tek taraflı ha
rek.-tl, bize.-, üstünde dddiyetle dü
ı,.Uniilecek bir mcsrledir. 

..................... -..... --····-·-... ····-··· .. ·-·····-·-·· .. ·····---·-----·il 

Amiral 
H O RTü 
ve Macar siyaseti 
Macaristan Amiral Horti'nin 

Kral Naibi olarak seçilmesinin 

yirminci yıldönümünü tesit edi. 
yor. 

Yapılan bir kanun neticesinde 

Amiral Horti'nin daimi bir su· 

rette bu mevkide kalması temin 
edildi. 

Meclis reisi, Kont Teleki, irat 
ettiği ateşin nutkunda Amiral 
Horti'nin meziyetlerinden uzun 
uzun bahsetti. 

Nutkunda, intihap olunduğu 

gündenberi vaatlerini daima ye
rine getirmiş, yüksek vicdanlı, 

şerefini herşeyden üstün tutan bir 
Macar olduğunu işaret etmiştir. 

Amiral Horti, Macaristanda az 

çok hakimi mutlak vaziyetinde. 
dir. Kendi arzusu ile çekilmedik
çe, monarşi teessüs edemez. 

Memleketi istediği gibi idare 

etmektedir. 
Macar milleti, Hortiye, ruhi ve 

siyasi kalkınma bakımından borç
ludur. Ona karşı olan şükranla
rını her fırsatta izhar etmekten 

çekinmez. 
Bela Kun, komünist hadisesi:ıi 

müteakip, ikiye ayrılmış olan 
Macar milletini Horti barıştırma
ğa muvaffak olarak büyük bir iş 

başarmış oldu. 
Macar milli ruhundan ilham 

alarak, sağ ve solların nufuzuna 
karşı aynı enerji ile harekete geç
ti. Hadise ve zamana uygun çok 
ince bir siyaset takip ederek hari
ci siyasetini Berline göre idare 
eden Budapeşte hükumetine y<'l 
gösterdi. Bu, başarılması çok güç 

bir işti. 
Amiral IIorti, naib olduğu se. 

ne, Macaristan berbat bir vaziyet. 

te idi. 
Macaristan, merkezi devlctl.::· 

rin hezimetini çekiyordu. Yapa -
yalnız, malfıl bir vaziyette idi. 

Moskovanın 

isveçe tarziyesı 
Stokholm, G (A.A.) - lsvcç 

matbuatı Pajelanın bombardımnnı 
dolayrııile Sovyet hükümetinin tar
ziye verdiğini yazmakta, fakat 
Sovyet hariciye nezareti tarafın -
dan verilen i7.ahatın kflfi olmadı _ 
ğmı ve bombardıman neticesinde 
vukuagelrn takriben 45.000 kron
llık hasarın tazmin edilmesi lfı -
zım;;f'ldiğiııi müttefikan beyan ey -
lMnektedir. 

Ancak, kendi gayretile kalkına
bilirdi. 

Takip olunan siyaset muuffak .. 
olarak Macarista.nx bugünkü vazi-
yetine getirdi. 

Amiral Horti, Macariıtanın 

her hangi bir sergüzeşte atılması
na mani oldu. Kendisine iyi bir 
müttefik olarak Faşist İtalyayı 
buldu. Roma protokolları Maca
ristana mühim iktısadi avantajlar 
bahşetti. 

italya ile Macaristamn arasın
da resmen bir ittifak mevcut ol. 
madığı halde yapılan bir çok ti
cari anlaşmalar onların birbirine 
yakınlaşmasını temin etti. 

Macaristan müstakq bir ıiyaset 
takip ettiği halde, 1talyaya daruı
madan iş görmemektedir. 
Almanyanın Avrupada hareke· 

te geçerek ortalığın karışması il. 
urine, İtalya • Macar münase
betlerinin gevşiyeccği tahmin o
lundu, zira İtalya ve Almanya 
ittifak etmişlerdi. 

Bugün Rusya ve Almanya ile 
hudut olan Macaristan, siyasetini 

bu vaziyete göre idare etmiye ~
lışmaktadır. Slovak meselesinin 
halli ile sukutu hayale uğrayan 
Macaristan samimi bir dostluk 
beslediği Lehistanın ortadan 
kalkmasile de bir Rus ve Alman 
hegemonyası karşısında kaldı. Bu 
itibarla vaziyeti nazikleşti. 

Finlandiyanın taarruza uğra • 
masx üzerine kardeş bildifi bu 
millet hesabına çok üzüldü. 

Kendi emniyeti için diğer Bal· 
kan devletlerile teşriki meamm 
lüzumlu olduğu neticesine vardı.. 

Yukarıda dediğimiz gibi, ııuik 
bir vaziyette bulunan Macaristan, 
Amiral Hortinin kendini göster
mesi için, kendisine bir çok fır. 
satlar verecektir. 

(Lö Ta~) dan 

Holandada yakalanan 
casuslar itirafta 

bulundular 
Anı~t<'r<lam, 6 (A.A.) _ On beş 

gtın c>vvel meydana çıkarılan ca • 
s~slıı~ teşkilatına men.sup 6 kişi _ 
nın. ilırafta bulunduğu bildirilmek 
t~~ır. Bun~ar Alman tayyarecile • 
nnın Gronındcn kampından aklın 
kalan karma tc:>şcbbüsleri üzerine 
tevkif cdilmi~krdi. 

Casusların vapurlann hareketi 
hakkında Almanyaya malümlt ver 
dikleri zannediliyor. • 

La Bayde de bir kadın tevkif e
dilmiı;lir. 
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Hadiselerin 
~-------------tefsiri 

( Bnş lıtrafı 1 incide) 
.a~lık husule geldi? Hükume. 

tin ~..aıımda çok h.-ıklı olan kı:c:-an 
rmrr kknt mahiyette de olan böyle 
bir buhran rnnnzarnsı yapmadan 
tatbik edilemez miydi? 

Bize kalırsa hu meselede en 
hi:iyiik hatn §eker §İrkctindc ol· 
rnu~tur. Şirket vaziyeti icabı o-
1.ank Koordinasyon heyetinin 
lcan.nnı ilk defo öğrendiği 7.aman 
bir gün için büyük toptancı tüc· 
carlnra satı§ı kesehiH"di; bu m-n. 
d İ!lcrini ona &Öre tanzim c· 
deroi. Fakat deposundan satıla
r.ık toptancılara teslim edilmiş o
iM ma1lann ırcri gönderilmesini 
istemek ı;ibj teldiflcrdc bulun. 
ması, hntttı sntıldığı için depodan 
çıkarılarak scvkcdihni§ olan mal· 
lann tutulması uibi tcdb:dere 
haıvunnak .docru değildi. Mn
dernki §ekerler §İri.etin d.eposun· 
d~ dunnakh toptancılnrm depo. 
lanna girmek nrnsmda kilo ha· 
şı'1a devlet hesabı~ on kurüs 
almak bakımından hiç bir !ark 
yoktu. Piva!.ayı tcJnıa vel'en bu 
harekclltr de manasızdı. 

İşle ınan:ır.ız telaş yüzünde.,. 
dir ki ihtida toptancılar, onı!.m 
sonra da küçük bakkallar hep 
birbirlerine ginniıler. Sanki koca 
hta.'"'1>ulda bir kilo ıeker bu· 
lcmamaz bir garip hal ,·ukua gel. 
ınhtiT. 

Buna mukabil şeker tirketi 'bir 
taraf tan toptancılara ~er sat· 
makhl devam ile beraber bunla
rın depolarında mevcut olan fe
kerlcri tesbit edebilirdi; depo 
vaziyetlerinin bu şekildeki tesbi. 
ti devlet hesabına daha faydalı 
olurdu. Bu nkrunlar, şeker fiyat. 
l!l'rnun on kuruş arttırılması lm
rarı ilan edildikten aoara toptan· 
cılardan alınacak beyannamele
rin kontrolüne de yarardL 

Bugijn iae bu t~da bir kont· 
:rol imkansız değilse de çok müt
küldür. 

Her halde şeker fiyatlamun 
z.ammı üzerine piyasada vukuıı 
gelen kargn§alık manzarası bun· 
dan sonra alrnacak telf .>irle.rde bir 
dere oluak nebrda tutulmalıdr. 

HASAN KUMÇA Yl 

Dumlupınar vapurunda 

Bir hamahn beyni 
patladı 

GalaU. :rıbtunuıda batlı duran 
l;luınlujUm..r ' .pw:ımd& dUn ak§am 
bir po:sta ha.maluııtı öltlmJlD neUceıc. 
nı~n f el bir Jtaza olmuştur. 

Vapum posta pııkcUcrl yüklenir
ken anbar vinci J.ıazara denilen dl
rekl0%'0 takılmt1 '\"O bunutı neUceainde 
dt.lll1r ~':ığ Jmpaklıırmdıın biri yerin-

. deu Çtkarak 15 met~ dcrinliflndo 
ki anbara diŞnU§tllr. Demir kapak 
anbanıı dibinde çalqmaktn olan po:s
ta hrunallarmdan \tellnln bqma lsa
bet ebnl! ve uvallnım ~ı cırtadun 
ikiJ!e yanlnu§ttr. l!ade vercmlyccek 
derecede b:ıygm bir halde Bcyogıu 

hastancmno kaldırılan Veli bir :ınUd
det ııorım ölnıU§tUr. Kaza hııkltında 

tahklkat yapılml\ktadn'. 

Bu sabahki sis 
Bn sabah saat S de limanı kesü 

hır sis bMmJş vapur seferleri ya· 
rmı aaat kaclır tcehbUrlc yapıla
bilmi1tir. Sis bilhassa. Boğazda da_ 
ha fuzla olınuşlur. Dokuz..ı. <lQğru 
sis tamamen nc:dm~tır. 

Afroditten Çıkan 
davalar 

Cunl..Qurıyct 1:ıwıt ıt vı;: mu.bo.rrlr 
Peyami S;ı!:l ~· :i n mlldd wn..utııl· 
Ukçe \e Kony lı lbrohim Hakla tara. 
fmdan açılan d vRl ro dtin ullye aı
tm(l c~ mahkeme inde devam edil· 
nıQ ııe n UccdQ bu hu:1uste.kl altı da· 
Vlllltı tcvhtdlnc karnr veıilı:nltşlr. 

Tramvaydan düştü, ağır 
yaralandı 

Hı... t rlt 5cıkaı?n da. 'l7 numara.. 
da. oturan İbrahim dllu ak§!lm Fatih 
Ra b~ tTIUllvnyına binmiş vo •rka 
eah:ıt;!ıl ta 11.)'nkta durm,u3tur. lbra· 
hlmp~n cadde ındcn i;'Cçmekte olan 
traı:ııv~ anmtuuıd&n bır ~nı uıu~ 

Tazen 1'ıl ll~bcden z:ııvııllı adanl 
sokağa dll§ıırelr nntbtl'llf yerll'rlndcıı. 
ağırca yu~lına.tr Cerr(lhp:ı.ıa ha.at.il· 
nesin" 1 nldırılnııştrr. 

Bitaraf gemilerin batmlması 1 

mesuliyeti müttefiklere racimis !I 
(Baıtarafı 1 indde) 

lumı muharebesi hakkmd... yeni 
p!loUara ki fikir "·ermektedir. 

Kabahat Almanlarda 
değrlm1ş ! 
Berlliı, 7 (A.A.} - Birçok bitn.. 

raf gazetcılerin Alman tayyareleri 
aleyhindeki iUıarola.ı ı münasebetilc 
t l!!:i!nCn beyan edildiğino göre, • _ 
m!\1 d~nlzi Uzcrinde uçan Alman 
tayynrcJcrlnln bir d~aıı nrp gc
'lıls.i rcfakntinde sefer Ptrnekte o -
lan bitsıro..f bir gem.inin bu harp 
~"misinin him9.)C.sinl m.f b\l p et • 
mi oldu~'llnu, )oksa bu harp gc. 
-, •si lurafmdun cebren bir kontrol 
tımanın·1 mı ıııcvked:.Iıncktc bulun· 

~uğunu tayin ctnı~le.rino in1kil.n 
yoktur. 

Tayyarelerin yupal"!lccckleri 
fJCY, bitaraf geminin bir dUııman 
harp gemisi refakatine - .. et
mekte olduğunu mür;ııl.ıulc ve le b • 
yin ctmekUr. Dlr kontrol llnın-

nma doğru şevkedilm('kte olnn bi· 
taro.f bir geminin bir düşman harp 
gernJ&ııln re!n.katindn '5 r - yııp • 
maltla telakki cdilc:-ek bu itibarla 
beynelmilel ka\-alde t,,..... """· 
disine taarnız ı>dil.-ı~inden ınü • 
tC\"Cllit mr·. .. ' • 11 ~ \t";\'İ .. • 

z::ı'Ju l-H"•"·- .. '·- ,· • -man Urnan•r .. 
gitmej' icl>Rr eden : •m t raFn 
racfdir . 

("luhar"~ 'ı\ ii•·cltw· .ı • · • · 
r.ıfl:ır ~ iinı•ii • ~ • - • "·- ) 

"ltalya harbe 
gırerse kaybeder,, 
lngıltere, protesto notasına geJecek 

hatta cevap verecek 
Loııdra, 7 - Alman kömürü 

yültlü İtalyan vapurlannın tngi. 
liz kontrol limanlanna götürül
mesine devam olunuyor. Bu şe· 
kilde tevkif olunan ltalyan va
purlan dokuzu bulmuttur. 

İngiltere, İtalyanın protesto 
notasına gelecek hafta cevap ve. 
recektir. Cevapta geçen harpte 
de bu tarzda tedbirler ittihaz e
dildiğini ve İtalyanın da bunun 
tatbikine iştirak ettiği bildirile· 
c~ktir. 

Nümayıf teıebbüıü 
Roma, 7 (A.A.) - :Dueün 

Floransada, üniversite talebesin· 
den bir grup İtalyan kömür va• 
purlarının İngilizler tarafından 
tevkifini protesto için İngifüı 
konsoloahaneai önünde nUmaJi!· 
lerc teşebbUı etmiştir. 

Poliı. b11 nilınayiıe mani ölmuş 
talebe Faşist marştan söyliycrek 
dağilmııtır. 

Amerikan gazetesine giSre 
Nevyork, 7 - Nevyork Post 

gazetesi İtalyan vapurlarının tev
kifi baklanda diyor ki: ''ıtalya· 
nın Alman kömürll yilzünden 

ı;:r;,a~ımm 

harbe girmcai memul değildir. 
Eı.uen İtalya harbe ~rmdde bir. 
ey kınnamu, çolr teY kaybe. 

der. İtalyan mUıtemlckelcri, Ada
lar ve Balkan~rdakl vuiyeti 
tehlikeye rirdiği gibi İtalya c~ 
uksu da lı:ahr. 

İtalyanın harbe girmeıi Al. 
manyaya da fayda temin edemez. 
Bilikiı Almanya birsok malzeme
yi alarna:r." 

Vapurlardan birinjn ha
mule.as müsadere 
edilmeyecek 
Lonılra , (A.A.) - lktia&dl harp 

nuaret!, b•Utıaıud& tn~ız kQtıtrol 
Uuünde lıulımm&ltt& olan 9 ltalyan 
geın11lnden aeklzfnln hamuleıirılıı mt\ 
-.dere edilecc~ h&bv ,·ermektedir. 

Dokuzuncu vapurun hamuıo.sı, mU• 
aacse ... -u1aı1ye~ttr. ~ıı bu va
:pur, memnul.yetteıı en-el hareket et. 
mi§, ancü makbıeler1ne Arız: olan 
bir aka~ ybtl.nden seyahat.! t~1:ı· 
hura•~tır. 

Ci&na. ve Raptdo adındaki diğer :iki 
İtalyan va,unı dv. tngflh: konlrol U.
•11De ıellsllftir. 

• 

ltalyada bir bomba 
fabrikasında infilak 
Bnecla, 7 (A.A.) - Brucla yakınmda kAin bir el bombuı fa}>. 

ıikasmdA eebabı henUz taybı edllemeın.lt olan bil' lnfUilt vukua geL 
mistir. lı'a.brika, klsmen harap olnt~tur. 6 kişi a!mtı~. 9 kill yara. 
lanırt13tır. 

Mareıal Göring Yugoalav nazırile 2«irüttü 
BerUa, 7 (A.. .) -- Görilıg, 1'ugoslav ticaret :n.aım And~reyl 

ka.bul c~tir. 

Belçikada yakalanan koaıüniatler 
Brllk.'Wll, 7 (.ı\.A.) - Nanıur ınmtakasmdald komUıUet ıaal\af.i

linde yapılan a~tımıalaı." eımasmda blr ç0k ~a.ıuwıut 'Ytl riııalder 

mUsauere edilnüştir. Gandu:ıki adliye ınakamatı, f-t telkin eden 
ri3alt'leıi dağıtnıı komUnfşt propngandacılarm tevkltine ~latııll'!tır. 

italyanın yeni Sofya elçİ•İ 

sorya, 7 (ı\.A.) - - ltalyanm yem Sol)& Mf.ri Kont. .Malılimo 
Mııgistra.U, diin buraya. gelı\tl§ ve ist.Myonda protokol ftdf ile Alman 
"l'firi Ye diğer birçok zevat tarıUmdan k~ltr. 

Fransız - İtalyan ticaret o.nlaşma.sı 
Pnrio;, 7 (.;\. ) - Ticaret neıarcil, muhtelit Frauız - ttaJ'.\"an 

ticari nıüb:ıdQfoler komis.}'onun\Ul ild ıue.DJleket aJ.'UWdaki lD\l.b&d~o
Jcrin pli'ınla.rmı tesbit etmek üzere dlln Parlste toplanmış 01~11 

bildirmektedir. İtalyan heyetinin re.iısi llyandan Glıuınhıi iJ,q Fra.nBI.1 
heyeti reW Alfhruı.d, nktedllmie itillflarm :nıeUnlerini parafe e~ 
!erdir. 

"Kraliçe Eli~abet,, transatlantiği Nevyorkta 
•tWyork, '7 (A.A.) - DUnyannı en bUyülı:: gem.W olan Kili.o !;.U.. 

zabet tran.satJantıği, giJili tutulmuo olan bir ıteyahatteta IODI'& T mart 
sut 9.30 da Nevyork limanına l'Mıl olacaktlr. 1U1bı mı.batı harbhı 
başla.ogıcındanberi gUnd~ biner dolar teaiyct ~ Ntımda buhm· 
lliakta olan KUin Yari ve Nonxıandlnin k~ım:ıtıda ~ alMalJ.br. 

Küin EUı.abet trMsatlMtifi. 2S ıubatta İl)q;n.ıla k&ln ~ 
bank teaglhlanndıuı •~r. 

&o polb mrmurn ile sft?arl '{)Ou.Jer, vapurun YID•tacail n!ltmı 
cl'o:nrında. devl1ye gezmektedir. Hatlmı buralara y~um-._ nıUıaa
ado edilrniyecektil". 

Fatihde fec1 bir 
kaza 

Kamyon altında bir 
adamın kaburga 
kemikleri kırıldı 

Dılo n.kı,am Jl'nUhtc hir kamyon 
imzası olmuş, bir ndnm öJUm halin· 
.ı yanılıınnıımtır. 

Şoför Rıfat oğlu Kcmıılın ldl\rcsln. 
deki 40:>:.: numaralı kamyon J<;dirne
kııpıdan Ucyazıda doğru gid«"'rl<en 1'"'a· 
Uh tramvay o:ıdd~ndc birdenbire 
önüne bir adam çıltmr§tır. I~r,ıdan 

karşıya ı;c~ml"k ısur,.. 1ıu ad•Lm hay 
il yaşlı olduğundan otomobllin önUn. 
Jtn kuçamauıı;ı \•cı foför de m~c· 
nlD azlığından ıırııbayt durdııroma· 

mı~t.rr. Bıre.n lı;lndc kamyonun teker. 
J kl ri altında. knlıın zavallı ııdn

rnuı k tt ,;a kemik! rl ı.ınını~. yU· 
zllndc ve bıışındu yıırnlıır ns;ıJmı§tır. 

ı-;trıı.ttnn ycUşenlcr yaralıyı tı:ı.yguı 

htr halde C<>rraha'":ı ha.staneıin<1 kal
dmnı~tardır. YnpIIIUl tahklka.tta yarn
lıııın l)l'tilrkr kaT.ntıınnı Seferdis rne.-
1\&Uel!in o 13aynı.ktarcğullanndan T3 
y~ında. Mcbmet oglu Bayraktar ol. 
dutu anlı~ilınıotır. Kıuıı)-on ~otısrtı 

l"IUUıJammı.k tahkikata lı:ışlıuımıııttr. 

H!\.stıu>ed anıeUyııL yapılan yaralı· 
ouı vaziyeti hıtlcn tchllkdl bulun
maktadır. 

Sahilde görülen 
keresteler 

Da.lgaların Flor.yg BlÜ\lllerlJıo yığ

drklıumı yazdJpmı:ı: ken.."ltclerln Kş. 
r~denWten ı;elcrek .Akd~nb< geçen 
bir Yunan \'tlpunından fırtına üzeri· 
ne mecburen denize atıldığr anl!lŞ!l• 

nu~ltr. 

8ükreşte bir ingi· 
liz heyeti bekleniyor! 

( Baıtaralı 1 incide) 
Bu muhabire nazaran. Alınan, 

mUm~ili. Almanyanm, Romanya. 
da. halen Billh altmda bulunan u. 
ke.rl kuvvetlerin. hiç olmazsa lus
nıcn tcrlıi3 edildiğin! görmek hu -
susundııki ıı.~sunu Romanya hU _ 
kümetliic tebliğ vnztfesflo mükcl • 
leftir. 

Almnnyanm bu ttı.IPbi, seferber
liğin, Alrruuıyaya mal tesliıninJ ıı -
ıalttıit :nı0li.bı2:asma ınu.stenltt!r. 

Ankara, 7 ( Ha11ui muhabiri· f 
raizdeQ, tc1efonla) - Millt piyan· 
konun ikinci k~idesi bu sahalı 
saat 10 da Ankara Halkc.,,•i bina. 
sında üçüncü Noter ve aUJ:adar 
lar huzurunda çckilmi§tir. 

Son rakamlarr 86, 54, 75 le ni· 
hayct bulanlar onda bir hesabilc 
ikişer lira amorti ka.zannll§lardır. 
100 bin lira kazanan biletler Ar 
dın, Sivas Manisa, Akhisar, Kay. , 
seri ve istanbulda, ZS bin liralık 
biletler: Manisa, Menifon. Nig
dc Adana, Ankan. latanbulda, 1 

15 bin lira kazaua.nlar Kayseri. 
Balıkesir, Ankara. Ad:ı.nn, f stan -
bul. 

'.J 2 hin lira knzaruuıl:ır. Ko!lya, 
&.msuıı. Tokat, Ankara, lırt.a.nbul, 

10 b1n lira kaı.a. l.lllar Gllinüşha.. 
cılcöy, Çanakkale, Bilecik, l~n • 
buldA tıa.t.ılmlşlardır. 

Ka.zanan numaralar l}Unlartiır: 

100.000 lira kazanan 

6486 
25.000 lira ka:ıanan 

23054 
10.000 lira kazanan 

45S 
12.000 lira kaaman 

39538 
1 S.000 lira kazanan 

9475 

VAKiT: ikinci tertip 1 •tap kuponlarını dün 
den itibaren netretmeğe başladı 

800 sayfalık 5 kitap 
25 kuruşa 

Vakıt'ın okuyucularına bu tertipte hediye ede 
ceği faydalı ve meralch kitaplar ıunlardır: 
~ntı 

~o 

30 
711 
10 
10 

175 

Sc.v~t.aıı blU'JC3. 
Ş~lQk Hnlmeııin ıuaceralan 

Saarda cançe~ J.:vrupa 
Valdt Q.0 '-llll~ 
Seçme ?ıfklyeler 

lruaa1ar Sayfa 
Vl • N6. Jııhzlyet ÇU.rO!mılu 94 
Konan Doyl 230 
Slyut bilgiler doktoru T.Saman :.C38 
Vakit Nef11yalmda.n CW 
Vaktt ııefrl7atmdan ıu 

806 

Okuyuculann bu kitapJan alabibneleri için guctcnin başın-
. da dilnden itibaren vcrmeğc başladıftr kupımkrı toıplamaluı l::l· 
fidir. 8trdcn yirmiye kadar obuı bu lrqpoıdar ıcrlıi tamamlan· 
dıktan ıonra on bq ıün zarfında gattte idarehanesine teslim e
dilerek kitaplar alınabilir. 

Kitaplan posta ile aldıracak olanlar aynca yinni bet kurut 
yollamahdırlar. 

V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmıştır 

Kitap, mean'-"', gazete buar. 
Ti.biler IUlmma dizii isleri ahr. 

.............. llE ............ . 

Ankara Caddesinin en işlek yarında 

Kiralık dükkan 
Vakıt Matbaası ıdaresine müracaat 

5.000 lira I< 
5424 36200 

2.000 lira ka 

15274 19168 2ı7Sl 37' 
42966 451 i2 48582 

3592 4402 5920 
8739 11590 13988 1 

16428 16.567 17140 ,ı 
25586 2Sl27 283fj.5 
32220 S2449 34398 
35202 88S05 47648 4 

27298 27275 11431 ı! 
15764 6208 35041 
11188 

ü36& 3Sa3 10024 g6'3 
'Ol 2i&ı.'i 29%81 2'214 

2o:;:H 2106.l 220U0 as'121 
19076 •9095 29073 44110 

3:..563 16477 ll018i 33661 
1'92 2169.6 7987 ıııı4' 

"367~ 21(23 40<25 ı~ı'iO 
t673 llOS 3t7~2 87~ 

•lllB 8l362 B6123 197$0 
10"..69 49163 40039 l~ 
a!Hi9 8tıZ7 l0922 $111..,.. 

Smff!fı(ı 
Marsel Pa 

yeni fil 
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Yıkıle .sarkıyor, her sağanakla dolup 
~ kati bo§alıyordu. 
~ u~"U~ ~Yvanıar gibi 1 le çıkamaz, dedim. Hem böyle ha· 
~~ kend·1°~ huk. Buna rağ· rada yo!da olmaktansa şuracıkta 
~ k nı er .,..,,.....,nk. J ~ .h ed . 
~ uvveu· ....... ~. ·ı_n· o magı tercı erım. 

~· Sen d~ ve sı?hatlı hıs· Ona kapıyı açmak üzere yürür· 
~1.UYord kendımde ayni ken sordum: 
~ bir ':• ~akiı_ı • onunki - Korkmuyorsun ya? 
~~:dalı n~eyd1 kı bütün Gözled cesaretle gözlcrüne dikil-

at<:ı.tinden a faı'la tabanimiil dL 
l?n~1~k defaı çok korkur?r· - K~indc bir fen;ılıkta his· 
~~"e?net~rdartık son ih• sçtmi)~rşun dfğil pıj? 
~kendini sırt~ k.~llc:ınc:lık· - Her şeyim mükemmel. 
~rlle atarak ~tu kumla· ~rr4ı;p.adan cvvcl biraz <l;ı.ha 

llın. lh 
1 

dınlendiğini konu,~. 
' <J,!JY ece b. . • ~ tfltr lr mG<Jdct - Gecen hayrolsun 1'.Iod, de· 

\ kı~lıyO?'<lu a~ ~ta.~ ~- dim. 
ı ·•vetj · u un o ener· - Senin de ITamfri. dedi. 
~~~anla Dereden buld~ır Iı,k a~~zı kylJq.pı rmız 1'en· 
~ }'ij~ordum. Kuıdl· diliğinden ve hazırlıksız gelmişti 
C : Ciğü için çıkıştığı..'ll ,.c a~zımızdan artık gayet tabii çı· 
fUn IQ§ kı)',prpu. O ~~ikadcı s>Jlarımı o· 

ırr._.~Ylan .. nda_ ıv.... ka· d f>-.ıu.,.., d ........,~ na olayıp onu kendime çekebi· 
· ~ uşun, diyordu. lirdim. Asıl aitoldü!:rumuı §;ı>môe 
~ ~Ubezn~ i~ arıyacağız. bulunsaydık bunu hiç ter.eddüt· 

il1c gett 'l..~n damı ikmal e· süz yapardım. Lakin orada bunn 
r....:-'l.... ı.mıanm töre ini 

ıt ~~"'il ~ • 
1
. imkan rolüµ. A.rtı'.k kulübede yal-

~,,_~en 'd en ~ıma 1 ruıdım. \Vücud4Jl'l,öa lıoş bir sıcak· 
~~ ~ .... ~~.detli b1r fırtına· 1 ~.=.~vdi ve nl-,a:ır lık dolaşıyordu. çimde tatlı bir 
~:~eşi~ ·-~ ·ar.eh. Ar:hk aramız· 
~~Ordu. Dış ko- da, evvelce olmıyan bir bağ mcv· 
~l kocaman 5ia1· cuttu; bttnu biliyordum. 
'ııı:~~ a Pat~ı~or. hatta 
daıO: bile ~ı bizim fak 
~~ olduksa hatırı sa· 
~ bbanyQrdu. Rüzw S ~~dan doğru-

lltıt. • ttraı rUnlze esiyor ve 
'-il.<)~ ~r~ ıslıklar 
~,~ "le ki, dıvarl.ann 
~~ ~!11tceiinden fideta 
~ ıtbi •adım. Dama da· 

1 ~~ ~imlı fok deri· 
~ do! e sarkıyor, 
~a ~ up bosalıyordu. 
Uı~ ~ay~t 'İyi ttkadi• 

&ltı>a lfliCJ dıvartarda sayı· 
~ ~Y~ çıknus· 

~e deva~0k ~ sobpını:ı 
~.o taıı.ltıl edıyordu ve biZ 

~·'·c ~ en . anet,, adasın· 
~~ttı. ~~-akşam oldu. 
t~:~f.J1' mecburen 
~~ ist~ IJo~ hazırdık. 
C\ıl~ etindeki esra· 

de~ij na çıksalar da 
~b.~ ~ışttkdi. Onlardan a· 
\~ s!ırtınalardan 
~ %ıkt!>k I§tı, Sade 
~~d\ll(.""ll Jllasun olmak· 
t.ıı ::'~ ' a.Yni zamanda 
\ "hat : ~aPılınası mürn· 
\t İJ>tik. ~u~ yatak· 
t~ ~Bunu MocJ akıl 

bi defa Ql 0 toplamı~tı. 
o ~ta~ nlak arak rahat ~:e 
fıltı;'~llJ ta Yatacak· 
~~~ h .. _onun ı· ll! l':ıı.._ .~ ~ 1Yle yapıl· 
~~~~ilk \'e daha fazla sü· 

KISIM - XXXI I 

Sebebini bilmediğim bir sılun· 
tı ile uyandım. Etrafımda sanki 
bir eksiklik var gibiydi. Lakin o 
eksikliğin rüıgftr olduğunu anladı· 

ğnn zaman sıkıntım zail oldu. Ay
lardanberi ilk defa geçeyi örtülü 
bir yerde geçirmi~tim. Birkaç da· 
kika &cak battaniyclerimin altın· 
da rahat rahat yattım. Onlar ar-
tık serpintilerle ıslak, sisle nemli 
d~illerdi. ~i>:!nip kapıyı a~tığım 
vakit dalgalnnn 11~ıa sahili döv· 
ın~~ olduğunu duy_dum. Hava a· 
çık ve gün~liydi, lJyuya kalını§· 
tını. 0nup i~in kaybettiğim ZaıJla· 
nı telafi arzusile kendimi dısaq 
attım. 

Dı§all çıkar çıkmaı olduğum 
yerde kalakaldım. Gözüme inana· 
mrYordu;n. Sahilde, elli ayak iler 
de, direkleri kınlmış siyah J:>ir 
tek.ne .kumlara baştan kara etmio 
duruyordu. Direkleri Ye bumba 
serenlefi. yırtık y~lken, iskota ve 
çarıriıh iplerile karmakarışık bir 

' hatd.a de.niıdeydi ve dalgalarla tdt· 
nerµn 1;>9,rna.sıw gayet iyi bildiğim 
başı, parmaklıklardan pek az yük· 
selen aJs-ak kamaral~ile bu Ghost· 
tu. 

(DHttmt nr) 

•• \ r• 

Yeni Ne~riyat 

Genç kız yetişirk~n 
~~~lijn~ 'lceku. 

~~'1% e gİtn)ek .ı:M-e Ereaköy Ku: lise6i sosyoloji 
\ ~ b straQ ~ muallimi Fclika Stdat OJ(sat 

llıt İrj~le· a 0 garip ta· "Genç kız yetişirken" adlı bir 
~ 0lınaı°t kitap nqrctmiftir. •' · 

ı.. liıı:.'1 §U aı,~· dedi, Türk kacfouna bUytık bit hilr" 
? teı~ biSSedi hır §ey ol· riy~t vt tn'ı;f~af temin eaen iftkt· 
~~- ş~.Y<>nun. Bize lap karpsınaa yeni yeti,ecek 
ı.ı~ hı tt biı-"t. ı Y<>lu~. Türk kızının hangi evsafta olma· 

"it ... lll,,0rı1... sı .ihım ·geldiğini • araştıran tiu 
~· ~n · --~ ama bj· kıyınetli kitabında Bayan--Fclihıı 

~~ i~ teirnekte oldu· kıılarmıum terbiyesinde müh1tin 
ltıi, fetla, rolünthmqtır:malita ve btı .bahsi 

ntı? diye "k.J«lar~ nlanevi terbiye.si" 
~ib~lacıı: gibi alaka ve istifade ile okuna· 
~'O cak kwmÜtr takip etmcittedir. 

~tt; i~ Sonunda u;ıcktepli kular haklan· 
~Clıj~ ~d;-. §ey İ~ ~u- d~ bazı pratik {aV5iytlerde bu· 

~~uıı 1~- lunm~a ola,n muharririn kız u· ,... : <Nret ... tt• 
Q~ tt1.... "' 1. aelerinde uzun seneler devam e-

""<.g~ )f den tetkiklerinin neticesi olan bu 
I 1tnse bu sahi· eseri genç kızlara, babalara ve -t ~ ~---an_a_ıa_r_a_t_a_vsı_·y_e_c_de_n_· z_. ___ _ 

~ l'lbllı Belediyesi 
~~ı 1 an ı a r ı ~ 
~~9a9 -

• l'~ «o ll:ı:aıı Yılı ihtiyacı için ltlzumlu olan kuru crzt.ık 2~90 
' ~ beııcıı 6 l:naddestnın son fıkrasına göre pazarlıkla satın a

t ~ ~ 'te llıu96:s llra 7 kul'U§ ve llk teminatı 522 Ura 38 klll'UJ-
t\il hı~ \t •aat 1~eıat nıUdUrlUğü kaleminde görWecekUr. !hale 

~ita~ t~a ırı"kt e dat.nıt encllmende yapılacaktır. Taliplerin Uk 
~ ..._tte :_ıarı ve OfO yılm$ •it ticaret o-5ast veıl.kalarile 

11lıl eııcUmende bulunmaları. (l 1n) 

H 'A. B !!: R - Akşım P~aı 

llindlstruıc!a dihıyıuı.uı en e&Jd lııaıuılan amsmd:. 85 yılını ..alışllcr ar.18ındıı 

&ctlrmlı blr AJwaD seyyahı 

- 151 - l"aı.an: L. Bıısch 

Dev adam cüzam ilacına mukabil benden taban
cann istiyordu. Bu arzuı unu yerine getiremiyece

ğimi söyleyince küplere bindi 

- Vardır. Hem de bu hastalı· 
ğın her türliısüne şifa veren bir i· 
rnç bıraktı bize .. O bu ilaa Mora 
hanın bulunduğu ağaçtan çıkarı· 

yordu. 
- Ya? Demek l.\lorahamn bu 

ağacın suyu cüzam hastalığına iyi 
geldi~( hakkındaki sözleri ıdot'nl? 

- Evet. do~rclur! 
Hakiki ilacın ancak bu sihirba· 

zın elinde olabileceğine tama.mile 
kanaat getirdiğim içın Ura • Saha· 
dan bu ilaçtan bana bir miktar 
verip vermiyeccğini sordum . 

Ura Saha gülerek: 
- 1Hiç tamamile benim elinı· 

de olduğu için sana istediğin mik· 
tarda verebilirim! Yalnız bunu ni· 
çin istiyorsun. onu royler misin? 

- Hay hay .. 
Ura - Sahaya o vakit Duhlinin 

50 sene ba~a53ğı yaşadığı m~ara· 
sını. bu garip Hintlinin benim de 
cüzama yakalanmış olduğumu 
haber verdi~iru, bundan ~a ıka· 
dınlar kabile3inin elinde seneler· 
denbl'ri dOnyamn en büyük çilesi· 
ni çeken biçare dilber Pclinunun 
hikayesini, gerek bu zavallı kızı, 
gerek onun kardeşini kurtarmağa 
and emi_ş olduğumu anlattım. 

Ura • Saha beni büyük bir dik· 
katle dinliyordu. Sözümu bitirin· 
ce: 

- Çok Ala! anladım, peki .. de-
di. Yalnu: .• 

- Başka bir~ da nu var? 
Ura • ~aha dönüp tepemden a· 

§ağı gülerek yüzüme baktı; 
-. Var yal dedi. 
- Peki, bu ~art nedir? söyle .• 

Her türlü şartlarını kabule hazı· 
nm! 

Ura ·Saha o vakit kocaman 
pamıaklaı:ım uz.atıp beliındcJ.d ta· 
banca}'J e;ÖSte.rdi: 

- Sen de bana bunu verirsen 
olur! dedi. 

Güldüm. . 
~ Bunu mu? Sil~hı mr, Uta • 

Saha? Fakat bu Meta delice bir 
dilek! 

- Niçin? 
- Ç4J}kü.. ~ü.: Bir defa 

bunun nasıl kullanıldığını bil· 
me.zsinl Sonra bilsen bile bu kur
~n denilen bir şey yakar ki o ol· 
mıdık~ hiçbir işe yaramaz! Ben 
şana bu silahı vtrSC'O'l dahi bir iki 
defa kullandıktan sonra hiçbir işi· 
ne ~aramıyacaktır! 

Betı1m için gayet makul olan bu 
sözlerim birdenbire Ura • Sahayı 
müthiş surette kııdrrdr. Hiddetle 
dud:ılilannı büzilp sarl.atarak ~im·• 

şe'k çakan gözlerle yüzüme ters 
ters bakmaya başladı. 

Ha}'ret ettim. 
Bu mahl Ok en ufak bir arzusu 

yapılmadığı zaman bir çocuk gibi 
bOyük ve ycnemiyeceği bır öfke 
duymaktaydı. 

Yolda kendisine bu münasebet· 
siz arzusunun manasızlığı hakkın· 
da daha hayli izahat vcrdimse de 
kendisini ikna etmek mümkün o1· 
madı. O bunda katiyen ısrar edi· 

yordu. 
Adeta tabancaya a;ık olmuştu! 
Kendisini hiç bir suretle bu ar· 

zusundan vaz geçirmek kabil ola· 
mıyacağını anlayınca son derece 
camm :sıkıldı. Zira cüzam ilacını 
elinden koparmanın pek müşkül 
olacar,ruu. bunun için epey gü&lük 
çeke<;Cğimi, belki de hile veya kuv· 
vete ;müracaat etmek mecburiyetin 
de kalacağımı anlıyordum. 

!çimden buna müteessif olmak· 
la beraber karşılaşacaiım vaziye
te iiöre hareket et~ye karar \:er· 
dirn. 

Bu esnada tufan adamlannın 

(köy) dedikle.-j yerlerine yakla§" 
uıış bulunuyorduk. 

Burpsı, her birinin ağıt kunduz 
deliği gibi oyulmu_ş bir 90k mağa· 
ralardan mürekkep bir yerdi. De· 
mek Jci tufan insanlan da hfila 
mağara devrini ya~yorlardı. 

Bu mağaralara yaklaştığımız 

zaman bizi ma~aratann deliklerin· 
den bi~r birer ve heyecanla dı~· 
nya f ırlı;•an kadınlar ve 9'.)cuklar 
k(lJllladılar. 

ç.ocuklar tamamile anadan doğ· 
ma çrrçıplaktılar. Kadınlar ise ko 
yuya yakın siyah renkte ve gayet 
cılıı vQ.cutlu mahlOklardı. 

Fa.kat, gar~t garip olatpk. yarı 
çıp:M olan vücut.lan hayvan gibi 
kıllarla örtülüydü. 

( Oenmı Tar) 

ŞF.utR 'l1Y A TR.OSU 
Tepab!l§? Dram kımı1: 

A!qıam 20.SO da: 
O KADIS 

••• 
Komedi kısmı: Akşam 20.30 da: 

Hrrk~ Kendi Yerinde 
_.,......,....._,o---

l!!mmJil HALK OPERE11 
Bu aqam 9 da 

Zozo Dalmasla 
(llalime) 

BüyUk prk opereU 
T: 40::S7' 

ALEMDAR Sineması 
i - Tüccar Horn 
2 - Yalancılar Şahı 

G:"rı;;+P);,"n;;ıa 
Dün kız mektepleri arasında yapllan 

Voleybol maçları 
Ş!SLt TERAKK! 
1NöNÜ 
Dün kız liseleri arnsıOOa vo. 

leybol mUsabakatarma, ktz mu
allim mektebi n.lonlarmda de
vam olunmuştur. 

İlk maç: !nönU ve Şi!'lli Terak
ki arasında. yarnlaca.ktı. ~~ş~i 
Terakki ~etmediğinden tnonU 
hükmen ~Iip ilan edildi. 

lSTANBUI, LtSF..Sl 
BOCAZ!Çt L!SEst 
tkfnei ovun İstanbul Jteeti ve 

Boğazici liseleri a.rMmda oy • 
nn.ndı. İstanbul lisesi sahaya ŞU 
kadro ile ~ıkmtştı: 

Selma - Vllcer - Hatice 
Semahat - lclô.l - GUzin 
Bol!aziçinfn takımı ise: 
Nilüfer - Jalo - Meldh<ıt 
Ziibeyde - Solmaz - Handan 

dnn mürekkepti. 
Çok hevecnnlr ~ bu oyu. 

nun ilk setini 15-8 tstanbul U
sesi, ikinci setini 14-16 Boğaz. 
içi kazandı. 

Uei!ncU tıeti 15-9 btanbul 
ı is,.s1 kazanarak r.-alip geldi. 

tST.ttn..AL LtSESt 
KANDtLLl LlSESl n .... 
:OçUncU. oyun latUtlil u..l ,_ 

K811dilll liseleri arasmda yn.pıL 
dL Kandilli: 

Hadiye - Bedia - SaimıJ 
&ımtye - Med.Uıcı- BaJıriye 

den mürekkepti. 
İstiklil liaesi takmu ise şöyle 

idi: 
Na.dire - Ra.bia - Nüvide 
Tilrkan - Rilrrem - Mediha 
Oyun baştan ~53- Kandillinin 

hakimiyeti altında oynanarak 
15-9, 15-0 f1ttikl5.Ililerln mağ. 
lftbiyeti ile neticelenmfşUr. 

Hareketzedeler menfa
atine giiret müsa

bakalan 
Haber aldığımua S?Öre Romen 

güreş ekibi idarecilerinin fede
ra.s:vonumnza nıUracaatı Uzerl -
ne yarın akşam Romen takımı 
ile B takmımıız arasında bir 
milsaha.ka yapılacaktır. Müsa • 
bakanın hasılatı Erzincan hare~ 
ketzedelerine tahsis edilecektir. 
Milsabakalarm icra edileceği 
ver henil.z muayye."1 değildir. 
Faka~ Beyoğlu tara.im.da. olma. 
sı ibhmal dahllh>dedJr. 

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

g 

Güzel Sanatlar AkademiGi l qıı-~atı 
Ankara Caddesinde MEMDUH AY

GUN'de Satılır. 

Gayri rnenl<ul satış ilanı 
Jstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Fatma Tol~ayrn 21166 hesap No. slle saı:ıdığımızdıuı aldığı (1350) Jlra.. 
ya kar§I birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vcrmed!ğinden hnk
ltmd& ynpılan takip llzcı1nc 3202 No. 11 kanunun 4G mcı mııddesJ.nin matutu 
40 ı.ııcı madılcslne g6ro aaWnuı.sı Icabedcn J3cyoğtunda Fel'.lk.ö}'lln.de J.zzetpa. 
goa .ııokağmda eakl 29 MO. yeni 24, 1/2 numnralı l<Agir evin tamamı bir bu
çuk •Y mUddeUe n.çı)ı ıırttırınaya konnıuıtur. Satı§ tapu sicil kaydına göre 
:yapılmaktadır. Arttırmaya glnı;ıck laUycn (6%5) lira pey akçesi yuccekUr. 
Milli bankalarımızdan bJrinln teminat mektubu da knbul olunur. Biri~ 
bUtUn vergilerle bf'J.cd!ye rcS1mlcrt ve ~akıt icaresl ve taviz bedeli ve telltııl
ye TUSumu borÇluya aitUr. Artt.uma p.rtnnmesl D-8·9tO ta.rihtnden itibaren 
tetkik etmek isUyenlere sandık hukuk l§lerl acrv,tsüıdo açık bulundurulaca.J;:. 
tır. Tnpu sicil kaydı ve sair ltızumıu iznbnt ta ga.rtnıuncde ve ta.kip dosya
ıında vnrdır . .Arttırmaya glrm.1§ olanlar, 'bunlan tetkik ederek satılığa çıka· 
rılan gnyrimenkul hakkmda her şeyi öğrenınlş o.d ve ltibnr olunur. Birinci 
arttırma 80-4-940 tarlhJne mUsadll ıalı ı;tınu Cağaloğlunda kain sandığı.mız
cla aaat lO dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabllmesi için 
tekili edilecek bedelin tercihan alınması ıcabcdcn ga)'Jimenkul ı.a1kellefiyc
llle Bnndık alacağını tamamen geçmi§ olmam lJllrltır. Aksi takdirde son 
arttrranın tanhhUdU baki kalmak §arUle ll'i·5·940 t.o.rihlne mDsndlt çarpm 

ba &UnU aynı mahalde ve ayni .ııaatte son arttınnıı.sr )'&pılacald.ır. Bu arttır
ma.da ge.yrlmenb.-ul en çok arttrramn UstUnde bırakılacaktır. Hakları tapu li· 

clllorile sabit olmıyan al!ı.kadarlar ve 1rtl!Bk hakkı Eahlplcr:lnln bu b.akla.rmı 
ve hususile faiz ve maarl!e dair 1ddlalarmı 111.n tnrıhindcu itibaren ytrml 
gtln içinde evrakı mU.'lbitelerile beraber dairemize bldlrmelert Ulzımdır. l3u 
surcUe haklarını blldlrmeml§ olanlarla haklan tapu alclllertıe aabit olmıyan
Jar sa~ bcdell.uJn payt8§tnaamdan hariç kalırlar. Daha fazla malQmat nı
mak lstıyenlerin 38/209 dosya No. l!lle aandığnnız hukuk l§lcrt serv18l.ne mU· 

race.at etmeleri lUzu111u lltın olunur. 

••• 
DIKKATı 

Emntyet sandığı, eandıktan almaa gayrimekultı ipotek g&ıtenne'k ı.
tiyenlcro muhammlDJerimlzln koymtl§ oıaugu kıymetııı )1.lı&I tO mı tec&vtız 
etmemek O.zere ihale bedelinin yansma kadar borç vermek ııurcWe kolay. 
lık gtıstermektedlr. (1756) 

inhisarlar - umum 
müdürlüğünden: 

I - ldaremlzln P&§&bahçe mtl.llklrat fabrfkasmdıı. mevcut 4000-~ kllo 
FUzet :vatı pazaıiılda satııacakb:T. 

II - Mal bedeline fıçı bedeli de dahll olmak l\zere muhammen bedel IO() 

Ura yüzde 1:5 muvakkat teminatı 75 liradır. 
JU - Pazarlık ;ı?G-3-940 salı ıuı.ın aat 16.SO da Kabatqta levazım •e mı. 

tıaya&t ıubcsindckl alım satş komlayucıunda yapı'laeakb:T. 

ıv - NUmuneler her~ 8ÖzU gcc-en fabrikadan alınabilir. 
V - 1Bteklilerln arttmM içtıı ta;rnı olunan gu,ıs n mıı.tte ,Jtlzde llJ mik· 

tanndo.ki temlnat paralarlle birlikte mezldır kom!ayon& gelmeleri. {173') 

.,, • * 
s..ı.z yazı :maldneııi e .Adet 1080 sı.- .Acık Ek. 14 
Bileme makinesi z:mı. 300 ,, 20dO 168.- #' J 4,31 
para ta§ı •·oo ı.lmn'' 
Kaznln koluı MOO KUo 2247 80 .. 
SOda 9000 " 392 40 .. 
Lltapon ":mütUhıııt-
•'hes&bma" 884 ,. .Pazaritlr 18 
SUpUrgc bUyük boy 8000 Adet •'!ıfntcalıh1t heeabma" " ıe.so 

l - ldare.mlz için yukarda dna •e mlktan :Jaz:ılı G kalan •11'& Atm 
almneaktır. 

n - EJWltm• ıs-m-940 çarpmba gUDtı Xabat&§tald ı..n.zzm ,.. 
MQbayaat oubest alım komiayonunda yapılacaktır. 

Ill - Şartnameler her gün sözü geçen §Ubcdcn para.m: ol&r&k &Jmabl
llr. 

JY - latekllleri.ıı ebiltme için tayin olunan gQn Ye eaatte rneıldtt ~ 
misyona gelmeleri. "llSOl'' 

••• 
1 - 19·2·940 tarihinde 1000 M3 tam boy tahta~ U.Up ztıhUT ebne41tt&-

dCD yeniden po.zarlığa konmuştur. 

II - Pazarlık ıı.:m.940 puıı.rtesı gUnQ aaat ııs de latanbulda Kaba.tq.. 
ta ıcva.ımı Te mObaynat §Ubeslndcki alım kon:ı!qonunda :yapılacaktır. 
m - Şa.rtname ve cb•at Ustcs1 hergQn ıııözü geçen levazım §Ubesi Te!!!le• 

sinden 220 kuru~ mukab!Unde almab11lr. 
ıv - Punrtıta ~tırak etmek ı.st1yeııler muaYJen giln n eu.tte J1Ude 7,5 

güvenme p:ıralıı.rlle veya banka teminat mekbıplarUe"" diğer kam:ml "8&• 

fkle adı geçen komisyona gelmeleri. 
V - Kereste sif olarak teslim edilebilir- (lfi72) 

Devlet Demiryoltart ve Limanlarıı 
işletme Umum idaresi ilanlara ı 

Bedeli Tllrk • lngills kredi anl"§maamdan tediye edilmek Uzer. mtıba 
yum tekan1lr eden takriben 135.000 kilo balar antruTaz çubuğu ile ba~ 
levhalar ve takriben •5.000 kilo balar lokomotif ocak '" teferruatı pazarlık 
sunıWe ve mUnhasıran lngillz firm&J&rmdan satm almacaktır. 

Bu hu.suata tanzim edflmlş olan §&rtna.mclcr Londrada TUrk ncaret 
Ateşellğlnden ve Ankara Devlet Demlryollan malzeme datreen .. 
den tedarik edllebillr. Şartname almtık lateyenlerin bu kabil ma.bıe?ne tmaı 
eden bir lngiliz !abrlkasmı temsll ettiklerin! firma lstnlnf. Yermek ııureuıe 
bildirerek, tahriren veya fffaben 7Ukarda sözü geçen yerlere m.UracaaUan 
ICzımdır. 

Verilecek teklltlerln en nllı&yet 20-4--lDtO tarihine kadar .A.nkara4a 
Devlet Demlryollan Merkez Dokuzuncu Artırma Ek.eUtme KomlsyonUD& 
tevdi edllmlt olmam ta.ztmgeldlğt llAn olunur. (1612) 

Adana belediye riyasetinden 
Gazoz şişesi ve Gazoz kapsülü satın alınacaktır. 

ı - Adana bclecllyeal gazozbane ihtiyacı için gerekll olan on bin &det 
g8%0Z atşcal ile (900.000) adet gazoz kapsWQ açık ekslltme surewe satm 
almacaktır. 

2 - Şişelerin muham.ınen bedeli beher adedi ı('l) kuru§ kapıUUln beher 
bin adedi (22!5) kuruştur. 

3 - Şişelerin muvakkat teminatı (ri2) buçuk lira. kapsUllertıı munlt. 
kat teminatı (152) Uru.dır. 

4 - İhalesi me.rtm 26 mcı 8alı gilnU snat on be§te belediye encnmen1n.· 
do yapılacaktır. 

r; - Satın alınacak §işe ve kapsWlere alt §artn&meler Ad&n& ~ 
rel.allğiııden parasız t.ııteneblllr. • 

6 - Ta.Jlplerln ihale gUnU muayyen aaa.tte muvakkat teminat makbuz.. 
larUe ticaret odası kayıt TMikalarile birlikte belediye cnctım.emıı.. mtıneaat
Jan 114.D. olunur. (17~). 
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HASAN DEPOSU MERKEZi: 
ANKARA HASAN DEPOSU: 

Beyoğluna giden tramvay durağı karşısı Bahçekapı, 
Ulus meydanı, Bankalar caddesi No. 28 

BEYOGLU HASAN DEPOSU: Galatasaray tramvay durağı yanında 

KARAKÔY HASAN DEPOSU: Galata Köprübaşı meydanında 

Müstahzaratı salış geri: Kemeralfı, Hükumet lZMIR HASAN Itriyat ve 
6- BEYAZIT 

'' 
7 - KADIKÖY ,, 
8 - USKUDAR ,, 
9-ESKIŞEHJR,, 
10- BEYOGLU ,, 
Terli ve 

,, 

" ,, 
,, 

" 

•••• BİRİNCi SINIF Dr. CA.FEK TAYYAR KA?ıılKAT ••• 

Cerrahi, Sinir, J)Jrnaf, !:ııt~tık, Kadm dofum hn!11ısl h&JJtaneAI 

Şişli Cerrahi Kliniği 

'' 
,, 

. '' ,, 
,, ,, 
,, ,, 

" " 

7.3.940 Perşembe 

Şl~ll ml'ydanı f'ıio. 201 •rcı: 80013 sab9hlar1 8 den 9 a K. llle<'("anf'n Türk müzitf: Halk türküleri, A%f:ıı 

Pll••••••ı••·············-· Şen.es ve San Recep, 13,30 • 1' Müzik: Karı§ık müzik (Pl.), 18 

l
a HOakksküırenlere Katran Hakkı Ekrem 1 

Katran P3Stilleri de vardır ,, 
................................. ____ __ 

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesi 
Kayseri !3ez Fabrikasından: 

85 santimlik D. Tipi kaput bezi topu 
75 santimlik D. Tfpi kaput be%! topu 
Dril l\:artela 11 ve H den metreııi 
Drll Kartela 12 •.-e 13 den metresi 
Jnkarlı Dril 
Kazalina 

800 
7UO 

22 
22 : 

KrJ. 
,, 

" 
25 KrJ. 
25 ,, 
25 

" 
Azamt :1 balyayı geçmemek üzere fabrika teslimi ııatılmaktadIT. 
Slparl~ vermek iııtlyen mUıterilerln fabrikaya müracaatları rica 

olup ur. 
Fiatlar Fabrika teslimi olup ambalA.j maıırlL!ı ayrıca ta.hail olunur. 

Nazilli Basma Fabrikasından: 

Program ve memleket aaat ayan, 
ıs.~ Müzik: Radyo Cas orkeatra11, 
18,40 Konu,ma, 18,:15 Serbeat saat, 
19,10 Memleket aaat ayarı, ajana ve 
meteoroloji haberleri, 19,30 TUrk 
müziği: l - Okuyan: Necmi . 

Rıza Ahuıkan, Azize Tözen, 20,15 
Konu,ma (Blbloı-ratya), 20,30 Türk 
mUzifl: Fasıl heyeti, 21 Türk mUz1ğl: 
Zeybek ve oyun havalan, 21,15 MU_ 
zlk: Siret Tayfur tarafından Hava. 

yen Gitar Soloları, 21,30 MUzlk: J{ü
çük orkeıtra, 22,1:5 Memleket saat 
ayaraı, ajanı haberleri, ziraat, esham 

tahvlllt, kambiyo ve nukut bora&11 
( llya t), 22,30 Müzik: Caı;band •( Pl.), 

23.25 - 23,30 Yarınki program ve ka .. 
panış. 

Almanca dersi 
Seri ve ast1 HABER Metodiyle 

>'e mutedil ficretle den almak i• 
teyenlcrln .. Almanca ağretmeni,. 

ismine mektupla ıazetemize mU 
racaatı. 

,, ,, : Oniversife caddesi 

,, ,, : Alhyol 
1 

,, ,, cadde5' 

" 
,, 

" " 

AN ..... 
1 

--~----~ . ıe' Baş, Diş, N eı ıı· 
Grip, Romat ı~ 
ma Soğuk ti~ 
ğınlığı kırıld1 

ve bütün ağnlarını derhal ~~1' 
1 .................................. L.u•·z.um ... u•n•d•a ... g•ün•d•e--3 ... k•a~ 

Nazillinin 22 tıp yazlık baıımalan perakende satmak şartııe tüc
cara Nazillide te~Um bir kasa olarak metresi 29 kuruştan satılmak
ta.dır. Satın almak isUyen mll§terllerfn Nazillide Yerli Mallar Satıı 
Evine mUracaaUan ricl'l olunur. 

Tlrk iye Cumhuriyet M•rk~z Bankaaı 2 I 3 I 1940 vazly•t1 / 
~rl 

Bakırköy Bez Fabrikasından: 
90 santimlik G tipi kaput bez.l 800 kuruştan, 7:S llk bez 670 kuru~

tan satılmakta.dır. Fiatlarımız Fabrika teslimidir. Amballj maııra!ı 
ayrıca alııiir. Siparl§ vermelc btlyenlerfn uarnı ~ş balyayı geçme. 
mek Uzere siparişlerini kaydettirmek ve bedelini tediye etmek Uı:ere 
Birinci Vakıf Hanında Birinci kat Pamuklu Fabrikalar mUesaesealne 
mUracaatıan rica olunur. 

Ereğli e ez Fabrikasından: 
100 santimlik aUe hassası Mtr. Fiatı 42.- Krı. 

1110 Santimlik aile hassas, Mtr. Fiatı 57.50 Krş. 

lCiO Santimlik alle has~ıı.ııı Mtr. Flatı 62.- Krş. 

Satıı ve · !!atlarımız Fabrika teslimidir. AmbalA.J masrafı ayrıca 
almır. Sipariş vermek lstlyenlerln azami :1 balyayı geçmemek şartlle 
ııiparlşlerlnl kaydettirmek ve bedelini tediye eylemek U:..ere ı inci 
Vakı! Hanında 1 fncl katta Sümerbank Birleşik Pamuk ipliği ve Do
kuma Fnbrikaları mUC3Seseslne müracaatları rica olunur. 

~ 

iplik Müşterilerine 
No. 12 PokeU 415 Krş. 

:N'o. 16 " 480 ,, 
No. 20 ,, MO 

" No. 24 580 
" 

Sipariş vermek lstlycn mUşlerllcr 12,16 No. için Kayser! Rn Fab
lflluma. •. ,_ 'No. !çln N:ı.zllll E:ısma .F'Alırlkl\mıza mürtı.cl\al edil. 
mel( rtea oıwaur. 

AK;TtF 
K03a: 

Altm: Sa.ft IOogra.m 11 72t 3i9 
B&nknot , , , , 
Ufaldık , , , , , , 

Dahı1dekt Muhabirler: 
Altm: San Kilo~ 
Türk Lirası . • • • • 

Hariçteki M111uıbirlef': 
Altm: Saft Kilogram ıoo12 340 

Altma tahviU ka.bil serbe!t 
dövizler • , • • • 
Di~er dövizler ve oorçlu 
I{lirinı: bakiyeleri • • • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen f'!vnJn 'lıtk. 
diye karşılı~ , • . • 
Kanunun 6 - R maddelerine 
tevfikan H::1~ne tarafından 
vaki tediyaf • • • 

Rtmf'dat dlM.anı: 
Tirarf senetler • • • • 

R.<tham ve ta1ıviMt c'İi.zdmu: 
( Deruhte edilen evrakı nak-

• l divenin ka~hıh e~ham ve 
tahl'itit itiba.rf )oymdle 

~ ~rbest e~hıtm \.·e tahvil~t: 
A van.,lar: 

Hazineye kısa vıı..ieli avamı 
::1ltm ve döviz Ozerine • • 
l'A.h\·itAt \iz.erine , • , • 
H'iflc:r-dıı rlar , , • • 
Lfuht.elif • . ı • ı 

. ' 
• • 

l emmuz 1038 tarihinden 

Lira 

100.881.857.86 
13.058.746.50 
1.858.510.18 115.799.114.54 

?.~2.~1 o "~ 292.910.52 

14.083.156.90 t 

~ 19.444.48 

33.A95.f;92.08 47.998.293.46 

158.748.563 . .:.... 

18.206.398.- 140.542.165.-

226.882.473.57 226.882.4 73.57 

so. 771 .564.36 
8.395.982.0l 59.167.546.37 

2.928.000.- : 
12.158.84 

7.330.299.99 10.270.458.83 
4.500.000.- ~ 

Ye~'1İtt 

14.848.604.97 ~ 

620 301.!567.27 

P.AS1F, 
Sermaye • , ı ı ı 
Thtiyat tıkçuh 

Adt ve fevkalAde , • ı • 
HU8W!l , • , ı ı ı 

Tedavüldeki Barı.kPlotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine t:a.rafmdan vaki 
tediyat , • ı 

Deruhte edilen evrakl na.k.. 
diye bakiyesi • • • • • 
Karşılığı tamamen a.ltm olarak 
ilaveten tedavüle va.zedileıı • 
Reeskont mukabili ill,1.en te-
da. Vll?M. • • • 

Türk LirMt Meı•'d1111tı: 
Altma tahvili kabil dOviz.Ier 
Diğer döv'fgJer ve aiacakl'r 1ni. 
rinS? bakiyeler{ • , ı ı ı 
Muhtelit , , 1 ı ı ı ı 

itibaren: Iskonto lüıddi % 4 Altm Uzertne % 3 

ıt.Oo"' 
1 

4.217.134.25 ıoJ•1.ı 
6.000.000.-

158. 748.563.-

18.206.398.-

140.542.165.-
I 

17.000.000.- _jt.''' 
3oS·~-İf1· 

148.S00.000.- f ıJ2".-

3.017.55 A 
48./;:\q.662.40 1zs.°"' 


