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()) laran Sovycf lcr 

Tu~ ~')b; ş;·":':'f ;·;ı;~;:~~ı~·~· 
bir F in lıa<;tan<'sinin koğuşu ... 

Cihan harbi 
tehlikes·i ;srarı çözüle:ıri.edi 

b 1~~ kadar yapılan tahkikat 
i;ı~ı deliller Halil ile Fatmanın 
k~ ~tini kestiklerini , gö~teriyor 

ı il~ ~ıcı nihayet itiraf etti : ı. 
t~ ç~l\'ı atttıanın ara sıra bu apartımana 'gele
~ 1 e ~!•tlıkta gece !edikleri anlaşıldı ' 
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ınıninde 17 yaşında biri 18 
~~~ki bir arkadr,şını öldürdü · 
~~ ~~ ı 1 le11 bl§la Şını.Ja bir erkek le u:ıun zanrnn<lanbcri karı koca gibi 

ı .. litı r1 k . 
"'fsııa ııcuc•·ı1.: esıırnck sure. yaşadığl anıa.5ıımıştır. 

JJı, b. tıııı tlUnk nen feci vnlrn- tın M.\l{TT'L ÜN (L\LIŞ'flliLAIU 
~ Uıı (i.-1 U sayımızda X EltLEU 1 

re ita " c-ııcn 
•ıııa Clar ll sonra gece Evveltc Halilin A!von inhi~arında · , 
~ıı..:~~llı eva.rıı eclcn tahkl- çalrştığl ve ondan cvv,el do ,Tak~im- l .'J! 

1 -~ tıı Aks de LAmartın caddesinde ,Murat ııpar-

Amerikan bahriye ma
hafiline göre pek 

muhtemel. .. 
Amerikanın donanma büt-

çesi 966 milyon doJar 
, olarak kabul edıldi 

l Vaşington, 14 (A.A.) - Ame· 
rikan deniz harekatı şefi amiral 

l 
Stark'ın kanaatine göre, haliha· 

.-J zırdaki ihtilafın bütün Avrupaya 
i yayılması ihtimali ve Uuık şark· 
::l taki m üphem vaziyet bir cihan 
~ j harbi t evlit edebilecek mahiyet · 
• tedir . 
l Mebusan meclisinin tal! tahsi· 
1 sat komisyonunda beyanatta bu· 
1 l,man amiral S tark deniz bütcesi 
1
1 projesini müdafaa ederek de~iŞ" 

j tir ki: 
l 'Almanyanm, Rusyanm ve İtaı· 

yanın son hedeflerini ve ihtiras -
larmı sarahatle tayin etmek müm· 

.. kün değildir. Bu milletlerin hü· 
kumetleri tarafından yapılan aıe· 
ni beyanata itimad olunamaz. 
Böyle bir vaziyet Avrupa harbi · 

1500 1 ank ve 400 
bin .ısker taarruzda 
Karşılarında mütemadi yen taze kuvvet bulan• 

fakat kendileri dinlenmek imkanı bulamıyan 

Finler kahramanca 
mukavemet ediyorlar 
Finlandiya hükumeti Sovyellerin zehirli 

gaz . ve dumdum kurşunu 
kullandıklarını bildiriyor 

Helsinki, İ4 (~:A. ) - Sovy~t 
yüksek kumanda hey'eti, bütün 

1 
ihtiyat · kuvvetlerini Summa cep
hesinde harbe sokmuştur. B u ku" 
mandanlık, yeni kıtaat sevketmek 

te ve yeniden bir çok tankları 
h arbe sokmaktadır. Dün ve ev· 
velki gün Finiandiya hatları u· 
zerinde yüzlerce tayyare, ceve· 

lanfar yapmışlardrr. Bir gün için· 
de pu mın~akada atılmış olan 
mermilerin adedi 300 bin tahmin 
edilmektedir. F inlandiya . erkanı 

harbiyesinin tahminlerine gör e 
bu mrntakada taarruz bidayetin· 
denberi 40 bin R us telef olmuş · 
tur. Şimdiye kadar Finlan<iiyalı' 
lar, Sovyetlerin taarruzlarına ş.id 
detle mukavemet etmişlerdir. Son 
3 gün iç.inde Finlandifalılar, 
Sovyetlerin 200 tankım tahrip et· 
mişlerdir. Sovyetlerin kuvv~tleri 
nin en büyük kısmını tahşit tt· 
miş oldukları Summa mmtakaun 
da kat'i bir netire elde etme·.~ 

(Devamı 4 Ünc:j -l-' 

Yakın Şarkta müttA~ 
fikler neden 

asker tahşid ediyorlar 
Bir haftaya kadar Yeni Zelandadan 
Mısıra yeniden asker gönderilecek 

I..ondra, 14 - Evvelki gün harp r Avustralya ve Yeni Zelanruidaki 
gemileri ve tayyarelerin himaye - mühimmat fabrikaları da İngiliz 
sinde transatlantiklcrden mürek - fabrikaları tipinde levazım yap -
kep büyük bir vapur kaiilcsile Sü- maktadır. 
veyşc gelmi~ ol:ın Ayustralyıı.h ve Yakın Şarkta Fransız müstemle
Yeni Zelandalı kıtalar dün FHistine ke ordusu kumandanlarile Bilyük 

t<ılt 1 <lo1tt arayda rönt- tımahmdıı kapıcılık ctli.~i ö-eniliniş- Diinhii ri•t:ı ','cl r ' <;alıııc olan ~l! or Et 6• .• 

OSKOO~~~~ fu~;· ~~~~~~~~~;~~;- ;~;::;:~~~~~:. ··~:;_ 
k j O E F A · , . . ; zele Jelaketzede-

,nin umumileşmesi ihtimalini: art· 
tmlığı gibi Uzak şarktaki vaziyet de bir 'c.ihan harbi doğurabilir." 
. ·Amiral Stark ·Amerikan don.ah· 
masmın 1914 senesine nazarcn 
daha iyi hazırlanmış' oldugunu 
k_~ydettikten 'sonra ' sözlerine şöy-

\Ie devam etmiştir : • · 
. " ö yle. zannediyon~m ki, bey · 

nelmilel vaziyet ·harbin:' b3şlan};ı · 
crna ·nazaran bizim i~ih daha ·teh· 
likelj ol!"ak üzere değişmiştir." 

scv~qdilmişlcrdir. 
1 

• , 

Bu kıtaat aynen İngiliz ordusu 
gibi tensik edilmiş bulunuyor. Kı -
tant aynı tüfek. aynı top ve . aynı 
tank karahinalarile mücehhezdir. 
Bütün döminyon kıtaatı İngiliz 
Cambcrley askf'ri mektebinden 
diplomalı erkanıharb zabitleri tara
fından talim ve terbiye cclilmiştir. 
Bu suretle lngiliz ordusu ile dö -
minyon kıtan.tı arasında 1911 de 
mevcut farklar tamamen ortadan 
kaJkmıştır. 

Britanya ve imparatorluk kuvvet -
leri arasında sıkı bir irtibat var -
dır: 
• General VcygR.ndın J..rı:sıra ~·ap
. tığı son sevahat müttefik ordu -
'ıarm ahenkleıı:tirilmcsine mühim 
surette yardım ct.miştir. 

"Mançestcr Gardiyan" gazetesi 

ı 
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fil M Ü Ş ! ıerıne -teber ruıar-
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~ '<I! 
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ıı ttrı~ e~rJıg Unu •aat u~. 
cı:~r~ "el kaı,ııın gUtürUten 
lir. • cesllll()yro konuıacaın 

1 bı b 'h l'lı:cr· r sıcaklık 
11lıb ırıl! ı 

l\ıı, c ecıı tc-1ıın . 
ıı llo lerek Cdın öldü-

r • lttor ceset 
11 liıı" !{ele~ o el var-

ı ,1 tq .-:ı·an 
ı < '"l!Yt>ıı!\ ve opc-

( 
il.tılı ı·e ettırnrnış. 
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Canlı ikf' ıı :.-4i•ı•iilı·ıl""İ•ı<' fr~r.Llıii" 
eı.llltli/l1 ihba r ol ıın r. n 

.llclımct J\.ulgu 

· 700 hin kişinin işti:-akile 
iki milyon ~rahmiyi 

bulacak 

Atina, 13 (~\:.\ : ) - Atina ajan
sı bildiriyor: 

Gazeteler, Anadolu zelzelesi fe
lfıketzcdcleri için cumartesi günü 
halk anısında açılan iane ·defterle
rinin· muvaffakıyctii neticesini e ·• 
hemmiyctlc tebarüz ctlirmcktedir. 

Umumi tahminlC'rc göre, iane 
ye iştirak etmiş olanların sayrsı 

, 700.000 den fazhdır. Bunlarııı 330 
bini Alinadan, 150 bini Pireden ve 
ötekiler do hükumet merkezinin 
diğer mahallcrindendir. 
Atinıı clvarıi1da bulunan mlilteci 

mahalleleri do ianeye büyük bir 
nisbct dahilinde i!';!tirak etmişler -

, dir. 
Bu iane yekünunun takriben iki 

milyon drahmi tutacağı tahmin e
d ilmektedir . Fakat hakiki rakam -
lar çarşamba günü belli olacaktır. 

!aııc verenlerin imzaınnr havi 
kağı tlar 23.000 dir. Bu kağıtlarda 
Başvekil ile Bayan Metaksasın da 
imzalan va rdıt·. Bıı kii~ ıtl:ı r C'ilıl -
lc'nmiş olun.ık Alimıdrıki 'l'iırkiye 
biiyük elçiliğine tevdi olunacaktır . 

A miral ezcüml c halihazırda 
(Oev<nm 4 iineüd2) 

lt!ı?W/F?iz~ 

lrlarad8da gizli 
biı~ silah deposu 

Dublin, H (A.A.} - Devriye gezmekte olan muhafızlar, Lut kont
luğu dahilinde kain Foghar lda bir mühimmat dC'posu meydana çıkar
mışlardır. Depoda 18 tüfek. 2 mitralyöz, bir çok tüfek kurşunu, mit
ralyözler vcsair harp malzem~si bulunuyordu. 

, 

Büyük bir Alman vapurunu mürettebatı batırdı 
• Riyo tlü ,Janryro, J.l ( ,\,ı\. ) - Bremen limanına bağlı Volfsburg is
mindeki G~Ol tonluk Alınan Ynpuru Brezilyanın şimal sahilinde kendi 
kendini batınmştır. 

Yugoslavyada nehirler taştı 
Bcl~rad, H (A.A. ) - Buzl:ırın çözülmesi üzerine bir çok nehirler 

taşmış ve birçok münbit mıntakalar ı sular istiliı. etmiştir. Bilhassa Mo
r ava nchrınb taıım:ısı, mühim hn.cıarata. :ıebcbiyot vermiştir . 

l li~l'! t:ıı afl:.ın tıııııali Yııgoslı~vyaı.la mt lızul :..un:l le kar yuğuııık· 
tadır, 

( Devamı 4üncüde l 

Amer ikada ki ihtılal 
·teşkilAllnda . 

Nevyorkun 19 bin poli
. sinden 3 bini aza imiş 
N~\'ybrk, 14 (.\ .A, ) - 19.000 

Nevyorklu polis memurundan tak
riben üç bini polis müdüriyeti ta • 
rafından 8 şubatta kendilerine tev 
zi edilmiş olan sual varakasında 
"Hristiyanlık cephesi" teşkilatına 
mensup . olduklarını veya evvelce 
intisap etmiş bulundu1''-ırım itiraf 
etmişlerdir. Bu teşkilat azasından 
17 ki:;i geçenlerde devletin emniye
tine ıiarııı komplo kurmakla itham 
edilmi~ti. 1 

Sual varakasında aynr zamanda 
polislere Alman - Amerikan Birli
ğine, komünist partisine, faşist 
klübünc veya herhangi muzır bir 
leşekkülc mensup olup olmadıkla
rı da sorulmuştur. 

Polis müdüriyeti elde ettiği ne
ticeleri bildirmek istemr>mekte ise 
de Nevyork beledi,,·e reisi Lapudi
ya bu hususta bir rapor göndere
ceği zannedilmektedir. Lagardiya -
nın polislerin siyasetle uğro~ma -
larnıa ~ i,!ddle uıuıı.rı~ olduğu m.a -
lumdur. 
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Gürültüye etraftan koşup geldiler. Herifi masa
nın altından korkudan bitkin bir halde çıkardılar. 
Ben de hiddet içinde cli§arı fırladım ve soluğu 
Cloğru karakolda aldım. 

Yeniden yüzde 20-28 
· nisbetinde 

Tenzilat 
yapılacak 

Belediye encümen kara
rı birl~aç giine kadar ilan 

ediliyor 
Belediye, son çıkan knnWlun ken

dlalnc verdiği saltuıiycUc Eıincma.lar 

hru:kınaa csruıu tetk1klcr yapmıştır. 
Bu kanun ıılnemı.ı. \'e tiyatro OcreUe
rlnln tcsbltl 1• lnl ocleCUye enctlman· 
Jerine vermel<tcdir. Belediyemiz: bü· 
nıı istinaden ,.e bUhQmctın hıi.lkın 

fikri Ye bedii lhUyaç1armi tat.inin I• 
ı;:.in bu knbtl yerlere ınalisUs biletlere 
konmuş olcın verğiyi yllide 28 acn 
ytlzde ona indirmiştir. Bu tcnzUAltıın 
sonra halkın slricm.a.Jara rağooU de 

Xor~ surollı koyun tüccarının üierint ttime ne geçerse f ırldtnıa. 
'la başladım. ileri/ k01kusıindan masamn altına girdi. 

tcltacüm gekllnJ alm~tm · 
l!clediye slnemıi.lnrın lkl setıeılk 

kllrlarını tetkik ctmfı. halk JebJne 
sinema UcreUerltıde daha ynzde 20.-2S 
nl!betlilde tenzll!t yapılabileceğini 
tcabit eylemtıUr. 

Deffial yatalttan fırlıyafak ille
rine atilrum. o da davrarum~ ve 
aürüden kaçan koyunları kovala· 
maya pek ali$km olduğunu ("oste. 
ren bir hareketle iki eli ile beni tut 
maya çalı~ştı. Fmt, o koyun 
Jüccan ise ben de dansöidüm. 
i.Valslerin, İspanyol rakıslamun en 
ince numaralarını yapmaya alışık 
~lan vücudum onun kolları arası· 
IUl düŞIJieden sıYnlımş ve uzağa 
fırlamıştı. Orada, önüme gelen 
~yi kaparak herifin kafasına sa
:nmnaya oa11admi· 

Celep, İiin sarpa sardrğıru ve 
J:aJlIDI kurtafmaya bakmaktan baş 
b çare olmadığinı aiilamıştı. He
men ortadaKI bnynk masanın al
tma girdi. 
ı Ben de arkasindan, deliğe sı. 

~tığmr anladığı farenin üzerine 
ablan bir kedi gibi, üzerine atıl
~ MaSayİ keniirriidai1 tutup 
~virdim. 
Masanın üı.eri.ndeki semaver, 

tabaklar, bardaklar şafiğır şungur 
Cicvrildi ve masa, kilitli kapının ü
:zerine dü~ kapı açıklı. 

Güfültnye ettattari koşup geldi. 
ler. Herifi masanın altmdan kor
kudan bitkin bir halde çıkardılar. 
Ben de hiddet için&! dışarı fırla
dun ve soluğu doğru karakolda al
Amı. 

~. Komiser beni çok iyi karşıladı. 
Derdimi dinledi· Hadise ile da-
ha ziyade, hatta benim kadar alil· 

' kadar oldu ve ertesi güOOen itiba· 
ren iiyaretlerimi sıklaştırdım 
~ Sk>nr3 tıa çok iYI iihtiab olöuk 
t :Vakia komiser koyun tüccarın· 
· (ian daha güzel ve ince bir adam 
· k:leğildi· Fakat haydutların elinde 
kalmaktansa onun yarunda yaşa. 
mayı tercih ediyofdum. Bu suret 
le hic olmazsa canım emniyette 
J>ulunuyordu. 
l Fakat Moskovada ondan sÖnra 
' ' pek fazla kalmadım, Petrograda 
!ittim. 
\ Ondaıi evvel bir çok şehir gör· 
müstüm, ondan sonra da dünya
nın daha bir çok k~esini dolaş
tıın, fakat Petrogradın bende bı. 
raktığı hatırayı hiç unutamam. 
Petrograd bugünkü 1.eningradın o 
7.aD1anltl ismi değildi, adeta bam· 
başka bir şehii'di. Oraya, binbir 
gece masallanrun hayali içinde gi· 

alakasım uzenme tOplamak için 
hu kadarı k'.fili geldi. Bir Jfore üre.. 
rime değen nazarların kolay kolay 
kurfü1amadığına göre, hemt!n bü
tün Leningrad asilzadeleri bana 8.
Şık kesilllil~l. Herhalde Uningrad 
hlar arasınaa daha bir çok hay· 
ranlanm vıirdı, fakat ben yalnız 
paralı ~iltlara cliKkat ettiğim i. 
çin onların farkında değildim. 

A~ıklanmın en başında prens 
Peter geliyordu. Prens bana haki· 
katen Wfüliıfü~tu. Yazdıği iiıek
tup18rmdan birin şöyle diyordu: 

"Ben hayatımda daima sevmiş 
otauğumu zannederdiriı. Fakat bu 
gruı afilryonım ki, bunttan evvel
ki sevgilerimin hep§i yruanmıs. 
Çünı..-ü en bnytilt aşki bana siz ta. 
nrttıhız. Vakıa. mazideki sevgile· 

KeYfiyet dalın1 encUiriene \lenifıito 
ve enctımen de bUiıu kaWl etml;tır. 
YCnl tarıieıer bUğtınlerde UAD edtlerelt 
tatbikata geçilecek ve btll!iUerde yeni 
esa&n.ta göre tndila.t yapmoları t.çtn 
elnemacılara on gUn mühlet verile. 
celı:Ur. Belediye bu temiJAtı ~ııpıırkcn 

0

sin(!malan Uç smıfn. ayırmıı ve bu 
tasnffte sermaye, kira, filmlerinin 
derl!celcrl ve ayni tumın ilk nya lklo 
el defa gösterilmesi glbl huıruıııan da 
g6z6nUnde tutmuştur. 

Diyarbakır . kız 
sanat okulunda 

Talebelerin eserlerin
clen muvaffalc bir ıergi 

vücuda getirildi 
ri, mevcut o1madıklanna inanacak 
derecede nnutıiıak çok acı bir şey 1 

fakat ne yapayını, elimde değil ve .1 

bu dakikada hakikaten böyle dü
~ünüyorum· 

''Sen o kadar güiel, o kadar gü· 
ıelsin ki. sevgili dansözüm! Göz. 
lerindeki o derin ve tahrik edici 
tetıesSüm. sıtak mermerden yapıl· 
mış bir heykele benzeyen vücudu· 
nun ve Her §ekle kolayca giri~i ! 
bütün buiılar beni çildırtıyor. 

"Seni dansederken ille gördüğüm 
g~. attığın her adiıh; kollıirının, 
wctidunun. başının her Hareketi 
kalbime saj)landı ve orada öyle <le· 
rin bir iz bımti ki bir daha bun. 
lan oradan silmenin imkaıu yok· 
tur. 

"Söyle, senin için dünyada ya
paınıyacağım bir §eY yoktur. Her 
çılgınlığı, .her deliliği yapmaya 
hazırım. Hareketimin ne kadar 
çılgınca olduğhliu bilsem bile be= 
ni kimse ve hiçbir ~Y menedemez. 
Ok bir kere yaydan çıktı mı, onu 
kimse durduramaz ..•• 

Prens Peter, büyük duka AleL 
sanderin yaveriydi ve pek de genç 
sayılırtaidı arttk. Fakat aşk husu· 
sunda on dokuz yaşında bir çocuk 
gibi a~liydi. Beni sevip okşadığı 
anlarda: 

"Beni felakete, sefalete sürükle, 
Ninuçka, fakat beni bırakip giL 
me., derdi· 

(Devamı var) 

Diyıirbakır kız sanat o"kuhıncla ff I" 
idaresi d('n!ride lkl taldlıe 

Diyarbakır - Açılalı ancak iki s& 
ne olan kız sanat okulu, kiylııeW •e 
çok çe.lı:şkan mildilr ve muallimler 
idııresmde muhite dilden çok faydalJ 
olmaktadır. Mektebin talebe mevcudu 
800 ti bulmuştur ve rafbeUn artacağı 
da anla,,ılmakt&dır. 
N&kı§, eüki§, ça.nıa§tr, moda, çiçek, 

ev ldııresl, yemek, pa.ııla ve resim IU· 
bcleri vardır. Okula rağbeUn arlmıısı 
Uierine lJAvcslne 'ıuzum göi11lcn yen! 
bina. tamamlanmış, bu mUna.ııebctıe 
ve ayni zamanda talebclerln Uç aylık 
çalışmalarını göstermek maksadlle 
talebe cserlerin~en mllrckkep bir ser. 
gl nçılmqtır. Sergiyi umuınt nıUtetUı 
Abidin özmen bir nutukla açmıştır. 
Davetliler sergiyi pek be~lcr Tt' 

mnaure bayan Muammer Özgllr lle 
muaıllmleri tebrik etmlşlerillr. Davet
lilere talebelerin hazırladıkları pasta 
tarla. blr de çay zlya.feU verllmlşUr. 

riyordum ye hakikaten de masal·------........-..-'--~.____,;;, _______ ..:...-______ .._..._ ........ _ 

]ardaki bin bir geceleri ya~adım. 
Lenlngradda oynadığım tiyatro, 

;,ehrln en büYük tiyatrolarthdan 
biriydi. İlk gece pek kalabalık de.. 
ğildi. Fakat gazetelerin o ilk tem· 
sil hakkında yazdık.lan yazılardan 
sonra, ertesi ak~am tiyatroda iğne 
atacak yer kalmaniıştı. 

Leningrad gazetelerinin edebi· 
yatında da yepyeni bir ~Y vardı: 
Şark Alenilriln o romantik tasvir
leri ~ keridilerine bolbôl me\•zu 
olarak almışlardı· Rakıslarımı 
Yunan efsanesindeki perilerin oyu 
nuna. beni esatirin bi1mem hangi 
il!hestne benretiy'Or1atdr. 

Bütün Leningr:ıdm dikkatin!. 
ye bilhassa prenslerin, dtikalann 

İHSAN 
VE 

SAilA YE. 
1'1,- C'E.ŞiD 
11iR A\I 

/ç.i.N 
YOl.4 ~I· 
l(Jl('4~-

J.4R-

Belediyenin derhal müdahale 
etmesi ıazımgelen bir mesele 

Evkafla köylü arasındaki ihtilaf yüzünden Kara· 
kulak suyuna yağmur suları karışmağa başladı 

Umumi sıhhati tehdit eden bu tehlike
nin derhal bertaraf edilmesi IAzımdır 
Cihanşümul bir şöhreti olan bu suyun bozulan yol 

ları en çok bin lira ile yapılabilir 

İst.aiibiilun en lyl ve bol menba 
eulahiida:h otan Ka.tiıkultık suyu ;: 
fiun Jt!fue aft oldUğıJ hakıtfrtda çr
knn ihtil!tın henUı bir fıeticeve 
b'ağlanmnmasr, ottiıya, şchiiii Sağ .. 
lı&'l Ue aJA.Juidar fnillili'Ii bir me$Selc 
çika.ı'rnfŞtır. 

Bu Buya, hem otilunduğu Derc
köyll lialkf, hem de Evkaf fdarcsl 
tiısaiTüf iddia. etmektedli'. 

F»bt, atıYfüı geçUği aiüinlrl 
vıikif ıöili oldugüiiu ileri stliei'ek 
Kıiiikulağm da üh.lbi oldtığunu 
iddii ediyor. Köyftıler J8e ıuyun 
köye ait olduğünu, bunun gcllr1yle 
köy mektep, CaDl1 ve diğer hayır 
iş1etliiln idMie eclildiğhil ıBöylUyör• 
lilr. 

KöylWcr &tmd1llk audaiı istifa.de 
etmekle beraber, Evkafla davala -
nnın nasıl neticeleneceğini bilme
diklerinden suyun menbaı ile ~e§
mc arasındaki yolun bozuklukları -
nı tamir etmemektedir. Suyun 
geçtiği kilnk borulıi.r t.aıiı.lrC m~ 
ta~ bir haldedit. Yafmur suLı.tı 
bu harap borulara geçm*tedJr. 
Yafınur yağdığı samanlar suyun 
bulanık olmasmm sebebi budur. 
Böjlece, şehriri en glliel suyu, y~ 
lunun bozul.:luğu yütillıden yağ • 

Anormal çocuklar için 
huıuıt derıhaneler 

.ibeteli•i 
tualetdep bij:iUuaııımlAirl. :MMii1 

v"klleUiii ~fi ldaüm Öienne 
duıı Jıtiiiü fiiüCltiUiiWi tiyaaetüiae 
birtncl lllffri•1lt.itte töpwwik IMrl
sat ÜitlpjWDD tıeııiitl etmlf]eicl!i. 
Bu ıifiü anormaı Çö(:uklar tôiii WiW 
tcdfü! liilffiiiiiidiı ayn metixlla.rla 
ycUı;UfüiMim ı~lii, i'iifer DMıiıilekel
ıerde oıdufü gtbf, mfiiiülp gdniıen 
mekteplerde kllitiit btiiı' aen1iane a· 
çılmuı llliüiiilu «nrllliiiUjlUr. 

Koçuk Sehir 
Haberi eri 

1i7 

• Gilmrilk ve tııhisartar Vekili 
Raif Karaıılenbı dün inhlaa.rlarda 
meıjul oım111 ve gümrU.kleide tet
kikat yapmıştir. Vekil, bu hafta 
sttiı.unda tehrimiZden ayrılacaktir, 

• Ka.smıpa.şada Susuzdere cina
!0tl f&lli olmakla tnaznunen mu • 

.li~eme edilen Arap Muradın mlld 
deluınumJ muavfnl ta.ra!mdan dUn
kll J ~uhakemeeinde ıs sene ağir 
tilpse ma.bkfuniyeti istenmiştir. 

ta Dün 400 biti linilık ihri.ca.t 
yaP.ılmıştır. İngiltere ve Fransa 
ğnrl g~tti' ço bilhassa Zahire ve 
huliuhat Uzerindeld mUbayaaları -
nı üt:nirlhktaairlar. 

* Yeniden tnŞA eaileu bldırmı 
ve 18.ğmı masraflarmm yarıı.nnm 
yaplldılthıtı yôllann 00 taiifmdti 
bul~n bl.ruılarm cephelerlhe gö
re tAJmlm edilerek bina sahiple
rinden ilmmaaı için dlltı a1Ak8.dar
lara tebligat ynpılmr~tır. 

· • Vıili mua\fini Halitk Nihad 
aun akşam Ail:are.ya ğitrnistli'. * tiifilrde Mer8liıll fldMlığıDda 

milı' ~ulan ve şüplııali mikroplarla · 
karışmıB ulıırak çeşmoden almabl
liyot. 

Ögreudiglmizo göre. boş alU 
yfli, en çok olrl liralık r. sarana bu 
\'ilılyeti tlilzcıtmölt mümkUııdUt. 1· 
ştn dah:ı zlya<le silrUnccmı.de knl
ma.t:ruh1 va umumt sıhhat haknnın· 
dan lıt'lleJ..iyefün derhal lllüdaha.le 
ct:m~i l.ır.nndıı. 

Ayn? zamanda Karaltu lak suyu
n un bütilft dilnyaya yayılmi!J ve bir 
aralık Aöierlkaya ihracına. teşebbüs 
Cdilnieslıio de linll olmuş bulunı:ın 
bllytik ıôlıi'Cli de bu süti:itlc sars1l· 
fnaırtiD kurtai'ilnuŞ olacaktır. 

tui'iiku1ak ınıvu 24 aııa.Ue 35 ton 
akriia.kta otctuğuruı göre, ıehriti iyi 
su llıtlyacınt karşılamak hususunda 
milhim bir mevkii \•ardır. Binaena
leyli fşirl ihmalini hi~ doğru bul • 
muyoruz. İkinci AbdUlhamid bu 
suyu mnhzcnleı'de mühürlü kaplar
da yödl sene föntendirdilfüm tıonra 
!çeimiş. 

Zaten Ka.ral:ulağm bir 11ususi • 
yeti de durdukça lezaefj daha iyi 
olması ve 60 sene bile &aklansa. bo· 
znlma:ntAAidır. )fikyaSi ma.' derecesi 
j.se birdir' 

Ali Kılıç aleyhindeki 
dava 

'iılôciı:rd.ah ıtdıfutl 'Hlnımet oğlu ta;. 

ra.t111aan Hl\I Gıi.ZWitep mebuS\.\ Ali 
Kılıç aıeywno açıan 10 bin kilsur u. 
nilık alacak davüınm rUyetiDO dUn 
de dördUncU Ucaret. mahkemellinde 
devam cdilfuiş vo Ali Kılıem da daıııı 
bulundUğu kollektit giı"keUn ve iddln 
olunduğu nçhlle mumölleyhliı ıılrkel
ten ayrılmı§ olup olıiııidi{fmm teaCll 
e~ bulunup bulunmadığmm An
kara ırlcllll Ucaretlndton ooruhn.nsma 
karar vennJştfr. 

. t 

yet.iŞtirileiı muhtelif cins fidanlar
dan 12.260 tanesi muhtelli kazala.
rm teşcit iŞ1erinde kullanılmak U· 
ııere vllAyet emri•~ vefi.liiilştir. 

e SütÇü.ler cenilyoilıiliı se:nellk 
kon.gresi dUn Esnaf Cciniyetleri 
meriezinde yapılmıŞtrt. Bir lti<um 
eütçülerlfı ııntıerin :ıtaym!ı.klarını 
alarak ait.mda kalan etitlcrl sat -
nıalarmm önüne gcçllmeel için ta
şebbll.sler yapılması kararlaşmIŞ
tır. 

ııı Şehir Meelisinin "1bat toplan
ti devresi cuma gunn blbnektedfr. 
Fakat bu devrede ehemntiyetli hJg 
bir iŞ çıka.nla.madığmdan devrenin 
15 l gUn temdit edileceği anlaşıl ı. 
maktadır. Yeni beletliye zabıtası 
laılmatnamesi de bu devrede çıka.
nlaCa.ktır. 

• Belediye lokantacılar cemlyeU 
ite birlikte lokantiı.lan ' Siiılla ayı. 
rartk her smı! için ayn bir üc
ret tarifesi hazırlamıştır. Tnri!e ta.ıı· 

dik edilmek tı.i:ere daınıı 'encUmeno 
sevkedilmek Uzeredlr. 

• Belediye un flyatlarmm bir ay. 
&nberl aa.bit bülundU#Wlu hattA l:Jir 
u dlltmllj oıaufiliıu göroUg-lliıden 

ekmelt oarlilila zam ıncvzuubihs de-
itllcllr. 

• K&inllr hühnı.nr kalmamrıtır. DUn 
de ıehte 800 ton ıtamu.r ge.tmJıtır. 

E 
!ıııır 

Japon guutedı.'1 bir ~ r leı-c 
r.ı. ('.fıı ıöylıı ( l·~a 

fülşUf! tİ ! t"'dır 
..= Geçenlerde Bud.'i~ ,4 a a 

oan Japoti diplomatları tıı lk~ 
umumi vnziyetliil c5zdCil Jı~ 
ve bu mevzu Uzerlnde tiıdl' ~~ı 
mlşlerdir. Du toplnntınIIl• 1 

, t(!{ 
diği glbl fcvkaltı.de hiçbir 0ıı~a 
yolttur. Yapılan tı aadcelt ~ A. ııı 
mUbaoolüindcn lö:iretUt'· tı(l.;. 

Balkanlardaki sUknnct.ll' ~ ııı 
kadar devam edeceği uıxıııl c ' 
dtı.n tonr4 tıe olacağııu şttl > ıı ~ı 
tlrmek tmktmsIZdır. Hele c~' 
tllğnr lmıı{rilannda yarın f.' ~( 
di9eleı'i iifie bugUndcn ~ ~ 
~il değildir.,. .<ı ".;ı-

Jo.pöıi gazeteeısı. bUğU il beı. 
ıı:eağuıdan ~k balısedilctl 

1 
l'illdı 

Alman yarına taarruzu fı:ı:~ 
suale glilUmSlyerck ~u Stit° a:ııl'l( 
bıcle etml§tlr: ~ "I> ıı 

- Slyıuıct Alcınlndo çO t;an' 
tcyler ckSerlya yapıhıuı.t!-- r~l h 
bö.§lca tıöyllyecek bir ~ Ilı~ 

( fo11 

Sebze haliO 
1

~:~ 
Bazı yolsuzluklııt 
yan ettiği tesbit 
Bir mile •,ttcnbcri ııs.I 1~ 

kik eden mU!cttlşler tdıırf ııl 
takı yolsuzluklara dalr ol~ 
rlıil bltlrml§ler \"C isU.'.'tı. e ~ 
le muavininin ıtadelerıne ti! 
eylemişlerdir. Yapılan ~ 
halde otorlteyl lhlOl eacSıi ı•"' 
keUeiin ve kııntat mu8fll~ t;J' 
SU%luklarm ccreyaiı etf.h;· ,J 
ml§tlr. ıtr.ı 

ıtiiloc ~ı ıS1aııat ~~ 
mUlettl§lei'iiı raporları 

dlr. ~ 

ev _,,JI 
Bugiln ekspre 

gelenler tO~ 
H&mburglu bir AJ.ınall ~ 

rlle KarabUk demir tatırl1'6' 
çıığrılan blr İngiliz muııell 
kU ekePre8le gelml§leratı'· 

iHMAL etme~1 

''Vakıt Gazetesi~~ 
rmı biriktirenler, nlUI< 
kUtUphaneye sablP ol& 
''Valnt,.t takip edlnıı. 



nlerin mukavemet mucizesi 
ldnihaye devam edemez ! 

Mannerhaym hattında gedik 
açıldığı teyid olunuyor 

On beş gündür devam eden şiddetli muharebe
lerde Sovyetler 35 bin zayiat vermişler 

Londra, 14 - Sovyetlerin as· 
ker 7.ayiatına bakmıyarak iki 
haftadanbcri görülmemiş bir şid· 
dette yaptıkları mütemadi taar· 
ruzların Summa cephesinde sar· 
fedilen gayretler mütenasip OJ 

makla beraber netice vermeğe 

başladığı gelen haberlerden anla 
ı şılıyor. Fin menbalarından teyit 

edilmeyen Sovyet haberlerine gö· 
re, Sovyetler 32 beton istihkam 
zabtetmişlerdir. Fransız Havas 
ajansı Sovyetlerin 11 Şubatta 
Mannerhaym hattına nüfuz et 
tikleri haberinin iyi mC'lfımat alan 
bir kaynaktan teyit edildiğini bil· 
diriyor. Finler mukabil taarruzda 
bulunmuşlarsa da her taraftan 
tardedilmişlerdir. 

Stokholme gelen malfımata ~ö· 
re, Sovyctler Kareli Berzahında· 

ki taarruzları esnasında her gün 
3000 ölü, yaralı veya esir vermiş 
terdir. 

ZA YIA T 35 BiN 

Bu taarruzdan on beş gün ev· 
vele varan başlangıcındanberi, 

Kızıl ordunun verdiği zayiat 
miktarının 33 bine vardığı anla 
şılmaktadır. Bu muharebeye işti 
rak eden Sovyet askeri muazzam 
bir yekfına baliğ olmaktadır. Ba· 
zıları bu miktarı 300 bin olarak 
tahmin etmekte iseler de bu ka· 
dar muazzam bir ordunun nisbe· 
ten mahdut bir cephede kullanıl 
mış olması şüpheli görülmekte · 
dir. 
11 ŞUBAT MUHARERELERI 

11 şubat günü, bütün Fin · 
Rus harbi içinde en kanlı gün ol 
muştur. 

Yeni beş fırka ile takviye edilen 
Ruslar Kareli Berzahında bütü•1 
cephe üzerinden hücum ederek 
Mannerhaym hattını Summa ile 
Vuoski gölii arasında merkezden 
varmağa çalışmışlardır. Ruslar 
aynı zamanda Finliindiya körfezı 
buzları üzerindeki müdafaayı 
~c:.rpten ve Lado~a gölü buzları 
üzerindeki miidafaayr da şarktan 
gec;meğe çalışıyorlardı. Akşam 
olduğu zaman Ruslar 14 günden· 

Almanların 
kını akim 

bir bas
bıraklldı 

beri fasıla<ıız hücum ettikleri 
Summa bölgesindeki Fin müstah· 
kem mevzilerine ayak basmı11 ve 
l\tuala gölü ile Vuoski gölü ara · 
smdaki bölgenin bir kaç noktası· 
na nüfuz etmiş bulunuyorlardı. 

Cenahları geçmek teşebbüsleri 
akim kalmıştır. 

Gece, müthiş bir sofuk içinde, 
Finler mukabil taarruza geçmiş · 
ler, fakat Rusları işgal ettikleri 
bütün mevzilerden çıkaramamış· 
!ardır. 

Muharebe eevam etmektedir. 
Kat'i vaziyet henüz belli değildir. 

ŞiMAL CEPHESiNDE 

Şimal cephesinde Sovyetler 
Nomanslanddaki devriyelere malı· 
sus mühimmatı ihtiva eden 
paraşütler atmağa çalışıyorlar. 

Razan Fin devriyeleri Sovyet as· 
kerlcrinden daha çabuk davrana 
ık bu mühimmatı ele geçirmekte 
ve bu suretle devriyeler arasında 
miisademeler vuku bulmaktadır. 

MUCiZE iLANiHAYE 
DEVAM EDEMEZ 

Finlandiyada vaziyetin fena • 
la~tığı Helsinkiden dünkü tarihle 
cekilmiş şu telgraflarda teyit et· 
mcktedir: 

"Sovyctler Fin mevzilerine 
karşı muazzam kuvvetler sevket· 
mekte olduğundan mukavemet 
mucizesi nihayetsiz bir surette 
<levam edemivecektir. Zira Sov· 
yet tazyiki yakın bir zamanda ar· 
tan bir şiddetle kendini bir daha 

' hissettirecektir. Buna binaen va· 
dedilen yardımların süratle gel· 
mesi lazımdır, Üç milyonluk bir 
memleket olan Finlandiyadan ya· 
pabileceğinden fazlası istenmez. 
Sovyet taarruzlarının şiddetine 
tahrip edilen tankların adedi 
kafi bir delildir. Bu rakam yalnız 

Fransız topçusu r an1melberg'ı Alman ı Kareli Berzahında bütün rekorla· 
• rı kırarak şimdiden 72 ye baliğ 

far da Apaş·ı bombardıman ettiler 

İngiliz tayyareleri Şimal deni 
zi üzerinde bir hava hareketi 
yapmışlar ve Almanyanın şimali 
garbisi üzerinde esaslı bir keşif 
uçuşu tertip etmişlerdir. İngiliz 
tayyareleri Alman avcı tayyare]:· 
rinin taarruzuna uğramışlar ise 
de salimen tngilteredeki üslerine 
dönmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Bir Atman keşif tayyaresi de 
Fransanın şimali üzerinden uç · 
muştur. 

BATAN GEMiLER 

olmaktadır." 

3 i ....... ~ .......................... __ ............................... . 
i • 
IMU1LAKA BiR 
1 RADYO MUI 
1 OLMALJ ? ... I 
1 Yazarı n. DALKILIÇ 1 
I A Nl:ARA rac·~· c·~unun parazitsiz io;idilcbilmeı.i l~in Ankara 1 
f ııt•)rlyntmı rıaklcn \'ermek üıerc ht.anbul nul)osunun işle-

f tilnu~i i~i tı•ıkik oluııtlu1'unu gazeteler haber , ·erdiler. 
ı;unun i~i lıir şey olal•ağmıla, znnnellcrb., hiç kimsenin ııüphe

ıoıl olama7.. rakat bu yaıııtdıktan ımnra insanın aklına gayriihtiyari 
h:ı1.1 su:dln ~ı·liyor: lladl'mki lstanbul radyosu aynı zam:ı.nda lşle

ti:t!ecl<, i~lelilchlıiyor. Nl~ln lstanbul radyosu kendi başına, ayn 

bir L"'ta.. .. yon olarak ı,IctilnH'sin? Geriye kalan bir ı•roı.'l'alD masra
fından mı c:cklnlliyor? Zannederiz. bugünkü medeniyet mikyum

,Jald danılarınıız bu kabil fcdaki&rlıklan - ki hiç de büyiik fedıı.kir
lıklar te,kil rtmt-7 - gı;ze alma), IC':ıp ettirir. 

Koca Tiirt.lyccl<.', kü~ük bir fedakarlıkla hiı; olmazsa iki istas
yon i':'lcme"i nıUmJ,ün lke.n hem bize milli bir gurur ,·erebilecek, 
h!"m radyfl n~riyatımızı zenı:;inleştirccek böyle bir imkinı ta
hakkuk rttlrem<'z miyiz? Bahuııuııı lstanbul radyo programına dal

m:ı t'n kfll:ıy \ ' C l'n bü3 iik ~kilde Z<'nıtlnlil< temin t"dcblleeek en 
heıılf şclırimlztllr. Tlirklyede iki :ıyrı istaııyon islemesi bütün dünya-

ya k:ırşı ıla ~ok iyi bir propaganda teşı.;ı edecektir. 1 
llanr, İstanbul rıulyoıınnun , ·aziyetl , .e imkanı tt-tklk olonUP" 

.~:~ .. ~~--~~::~~:.~~-~~~I~.~~:~~~=~.:~~:~:~~=~~-~~~~:: .... __ 

NOFUSUMUZDA KADINA GÖRE 
GENÇ ERKEK FAZLALIGI 

BİZDE GALiBA KADINLARIN AKSiNE 
ERKEKLER YAŞLARINI KÜÇÜLTÜYOR! 
lstanbul üniversiteıi iktıaad fa· 

külteıi dekanı ordinaryüs pro· 
fesör Dr. Ömer Celil Sarç 
"iktııadi Yürüyü•'' mecmua· 
11:ıda ni.ifuı istatistiklerimiz 
üzerinde ne,rcttiii 11ra maka· 
lelerinden birinde ıunlan yazı· 
yor: 



1 

TÜNELBAŞI f ACIASININ ESRARI ÇÖZÜLEMEOi 
(Batmrafı 1 incide) 

tım:ınına t1d re mJll:.1 kapı ı HU· 
• eyini orguyn c;; ' ı .. HUscylıı ka· 
dını tanıyarak 11 1llc C\ il olınığı.nu 
söylemJşUr. 

Al' \HTDlA. • , lllBl. ·tN 
ı\l'\ 1..,\ l".rJKLA lt 1 

Ayni aı rtıman n ıı:ıhl Pı oh' Cle 
şöyle <! mi tir: 

•• - Fatma b mdan n) C\ \eline 
ka(!ar Vira ınn ızd ın tb~ hlın Ete
mfn ya.nındn Uc s nP. çalı m tı. l\:en. 
di.Si namuslu bır kadındı. Bundan c
cl.z ay evvel de Fatmayı apartımanı
mwıı kapı ı )ap ık. f'ntma kocn.sı 
Halllle ~rıh r ull atta ,, oJ ... d..ı o
turrnağa ba tndı. Fakat kocruıı il ı. 
~ i geçmemi) ordu. .Arada sırada ko· 
nuıtuğu kim len: dert yanarak: 

' Bu p k geçim I~ erk k , derd , 
ınlc ııtk kavga <'lltkleri d olurdu. 

Nihayet l atm yılb:ışından bir 
kat gün sonra bnn ı Urac t ctl.1. 
VercUğimlz para ıl • g nem dlftınl 
ve Aksaraydn bir doktorun yanında 
çalış:ıcrığmı fk>yl dl. B rk gün son
ra ~ cayalıınnı topladı. l cn1 ) ·rlnc 
yf'rlc,lnc<'Vl ı adur c yalnrını Tnrlo
b14mdn hJr h::ı~ sok ındn 13 nu. 
ın a ı ev man t o rnk bmıkacıı
ğt söyliyl r k ·ı up gttt.ı ... 

F \J MA.N 1 • bŞ \ U.A m • EltLln. ~ 
.A partıman s hl inin bu 6ÖZkrl 

u erine polis Kire h n sokağında 
Fatrnn.nm <' yalannı koy " ğını söv· 
lcdiğl c~c git niş t kat e\d M rlka 
'e VasIJ :!Bmlııd iki kiracının otur
c.hıtunu görn1U~tU1·. 

Kiracılar Fatma lsnundo bir ka. 
dmdan ve cşyaJanndan h berlerl ol· 
madığıru BÖJ1cml61erdlr. Bu \•azl)ot 
karvısındıı Fatmanın <'şyatarı nereye 
götUrdüğU meydana rıkanlamnmış· 
tır. 

\KSARA\ IMI"t 'l'AIU\JKAT 

Bwıdan aotım FatQJıınm son çalış· 
tığı Ak.sarayda Millet c:ıddesinde Te. 
'\ekkUl hamamı kar§t81Ilda JOO num.ı
mlı .rilntgen mUtehassw doktor Ete· 
mln evine gidilerek tııhklkat mcrkl-ZI 
buraya naltkdilmlştır. B ırada.ki tah
Jdlmtta, Fatnıanm, Uc sene evvel dok. 
torun çocu.ıtuna. dadı olarak eve girdi
ği, bir sene ka.dnr evvel ayrtldığt ve 
bir mUdd t sonra g ne bura.ya gele· 
rek dadılığma do\'nm etUğl ıuılafılt· 
yor. Ev s&hlplerintn ftadcJerlne g(irc, 
Fatma bir ay kacıar evvel ahçı kadın 
Vasrt.aaile ricada lulunmuı Ye onlar 
da :Fatmayı tekrar yanıarma aJmış. 
!ardır. Fnknt Fatımı. bu defakl gell~
de haatn olduğunu söylemJştir. 

Doktor l<cndlslnl muayene cderclt 
broll§JU olduğunu ııöy!Uyor ve teda
,; etmeğe başlıyor. Nihayet Fatma 

ene eski ınhhntll vaziyetini almıo ve 
('Ski yeriııo ycrlcşmlştir. Bir gUn bir '"re bıraktı~ CijCl.Sl111 alacatmdan 
.:ılıscdcrc'~ izin L!tf'or '\e ak§alll eve 
lndUğfi zaman ynnmda Halil do he

r fıer gelıyor. Fatma H&lill ''kocam,. 
•Uy tanrtıyor. 1-'akat cvd k.llf':r bunu 
ı cıı görmly('rek Fatm:ıyn Hamı bir 

hıı. eve getirmem s1nl ı!lylUyorlar. 
Halll bu pazar gUnU akosmı da e. 
geliyor. Fatmayı alarak gidiyorlar. 

ı 11.tma anc:ık ertesi gUDQ geli)Or n 
lüıı ıı.bah dn. Halil tekrar gelip 1-"'at-

yı alıyor. Fatma evden çıkarken 
parasını bankaya yatıraCAğuıı alJyll
rek 1%ln alıyor. lo'o.tmanm evden son 
ı ıkı:şı sa.at 9 sıralanndadır. 11 do de 
ııaka. oluyor. 

:'llF.T.IOE lKi tllTJAIAL'E DAYANDI 

Bu t.ıı.tııl11ta ra!;-mcn Yakanın ne şe
kılde ccrcyıı.n ettiğini anlamak tabla. 
tile ita.bil değildir. İki nol;.te. ileri 
sUrillmektedir. Bunlardan biri. adll
Y doktx>nınun Utt1 BllrdUğU fikirdir. 
Buna göre Halll kadını öldllrmek il· 
temi:. !nkat mUnza.ııdn. kadın bir a
ralık can ha\ llylo btç:ı.ğı v.lıırak Hail. 
!in boynunu kesmiştir. Sonra da Ha
lil kadını ayn! §eltllde ynralamııı ve 

doğumu fazlasını Tiirkiye için 
dahi tabil addedebiliriz. Bundan 
başka memleketimiz muhtelif 
har-plcre iştirak etmiş oldu<iundan 
bir çok n sille rdc (bilhassa 1912 
· 1923 arasında dünyaya gelenler· 
ele) erkek çocuk ni ~ti belki ela· 
ha yüksek bir had".li bulmu1 Ja 
olabilir. Bu sebeble sayım tari· 
hinde O • 4 ya'iında bulunan nii· 
fusta 106 • 107. O - 24 yaşındaki 
lerin hey'cti umumiyesinde ı 04 
civarında erkek nisbetlerine te· 
sadüf etmiş oh:aydık. bunda bir 
gayritabiilik görmememiz icap 
ederdi. 

Fakat yaş istatistiginin ihtiva 
ettigi ni~betler, şayanı kabul ota· 
bilecek hallerden çok uzak kal· 
maktadır. 

"Binaenaleyh, nüfusun c1 i "'va· 
nm bütün memlcketledndc tabi 
olduğu kaide -.; c intiz:amların. 
Türkiyede cari olmamasını icap 
ettirecek sebepler bulunmadıgı•ra 
göre, istati t:rın 25 yaşmdn r~enc 
nüfusa taallük eden rakamları" 
profesöre göre bir te\'akkuf nok· 
tası teşkil ediyor. 

Profesörün tcsbit ettiı;i netice· 
ler yerindedir. Bu istatistik ya 
crl:ck nüfusun doğumda, ya ka· 
dın niif usun ölümde bizdeki nis· 
'>etinin başka memleketlere göre 
faı kh ve fazla olduğunu göstenr. 

Fa.kat bizim hatınmııa h:ı~ka 
_..,·Jer de gelir: 

Bizde galiba kadınların aksine 
rkekler yaşlarını kütjültüyorlar !. 
Bazı hizmetlrre S!lrmek ve 

cç girmek için bunu yap-:ınlıır 
.)!dağuna hükmetmek yanlış ol 
'1'1dıfl gibi. kadınların erkek lıiz· 
•ıetlerlni yapmaya başladığı gün· 
1e" itibaren ~erçektcn erkekler 
tiklerine de hükmedemez miyiz' 1 

ı ıcıdh'cnleri çıkıp soknlctn dUşUp lil· 
ıaUştUr. 
Dl~er nokta ise zabıtanın tilcridir. 

Bu dn, iki ini do !)aska ~nhsın veya 
~ahıalann l.lldUrdUğUdUı. 

'.l'AJiKlh.ATlıS \ t;KDICl 
XETtCEI.Elt 

DUn gece sabaha kndnr yapılan 
t.ahldltat, birinci noktanın doğnılu#lJ· 
mı hUltınettirel.ılll·t..ek m:ıhlyet nrzct
rol.ştlr. Bilhassa h!dlı:cnln cereynn et
tiği Lfıt.ı;ullah apartımnnı knpıcrsı 
ı ~u.-,uı e\•\·eı L her ş ·yı in .ar etmişi.en 
dUn ~ece itirafta bulunmuıı ve ôc· 
ınf.ştlr ki: 
"- Ben korkudan Uk llnce her şeyi 

saklamıştım. Halbuki Fatma. ile Ha
lil pazar gUnU akr:ı.mı da bana gele
rek geceyi çamıı~ırlıktakl ı:fak knr· 
yolara reçirdller. önce hep beraber 
rnl.ı lln ı"crek l:ğlendik. Snb:ı.h olun. 
ca gttUler. Halil d!ln ııab.'lh saat i 
sıralarında tekrar bana geldi. "Fat
ma Uc oğlcne doğru geleceğiz,. dedi. 

Saat on bire doğ'nı getııner. Kendi. 
leıinl a,,ağtya aldım. bkemle verdim. 
Biraz ı;onra bir iş ıı;ın dördUnr.ü ko.ta 

yapablleceğine ihtimal \"crdiı'mektc
dlr. 

Bu sırada Halil tekrar bıçağı ala
rak bu defa l~atmanın boynunu iyice 
kesmiş, sonra merdlvcnlcri çılto.rıı.k 
okıı.kLn birkac: adım attıktan 110nra 
boyı:.undan lK>§lı.nan kanlarla. dU§tlp 
blmilştUr. 

Bir nolttıı daha bu fikri kuvYetlcn
dl rmdttcdir: 

ı-::g r Fatma ,.c Halil bn.§ka şahıs 

veya f}nhıslar tnrafından kcıllmlf ol
tıı.lardı, Halil sokağa çıkamıyacak bir 
tı:ı.le gettnllrdl. Hıı.llldcn nkan ltıınıa. 
rın çamıı.;ıırh!tta ve ınerdl\'enlerrt~ 
az \e yalnız kapı llo 11okaktn çok ol· 
mıısı da 1.ıa§k&Jarı laraiwdan \"Uru· 
lup yere yıkılclıktan bir mUddct sonra 
soltağa çıkmadığını göstermektedir. 
Halil eğer ço.maşırlıkta yeı-e yuvar. 
lanmış olsaydı. Boynundan akan kan· 
ların orada toplanmıuıı ıtı.zıındı. 

Şlmdlllk bUlUn deliller \'ilke.da U· 
ı:;ilı.ctl \ e:ı a dordUncU ~ahıslarm a!A.. 
!tadar olmadığı tahminlerini kuvvet· 
Iendırmektedlr. 

TAHKİKAT DEVAM EDh·or. 
çıktım. Aradan JO daldkt\ geçmedi.

1 

Zabıta tahkikatı kapat.mıs değil -
Atağı indiğim zaman ceaetıerlo ka~ dir. ikinci şube mUdUrü Nazım, 

~~~~:1b~r~~~~~:1~!efıı~~~~ ~:~: mfiddelumumi muavini Mahir bu 
mcm. Muhakkak nralıınnda ımvga 1 snbab vaka mahalllne gitmişler ve 
etmııı olacaklardır... Beyoğlu emniyet ümlriyle bu ci -

MOUGC-X l\ll T,\l..Jo~.\ıo;J varda tahkikatta bulunmuşlardır. 
Dtln morga kaldırılan ('rseUcri Kntl neticenin bu nkşama kadar 

morg doktorları mu:ıyene ediyorlar teshil cdilcceı';i tahmin olunmak • 
Ye onlar da adliye doktonı F..nver tndır. 
I..:arnnm nokta! nıızı.ı.rını haklı görü- nCX A KşAMKİ JKiXCl 
yarlar. "Bıçak c;ok keskindir, ktt\·~clıı. Cl!\ A l '•TI' 
blnblrlerinl bu f"kllcle keııtıı\!lert mum 
kfindJ ..... diyorlar. Dün rlkşam saııt 20 de Şehrcmi· 
H.u.u. KADl~I t>l.f>f'ıtECF.t":txı nindc bir cinayet olmuş 17 yıı.şmda 

Sö'!ıtLE~ll., bir gcnı; 18 yn~ında bir arkadaşını 
Tahklluı t dalın ziyade derinle Urllin bıçakla sokak ortasında iiç ycı in -

r.c son ı:-Unlcrde Hnlilln, tanıdıklanna dt>n vurnrak öldürmUştur. 
,.e hattA Fatm:ının çalıştığı C\'dı.-kl Katil, ı:;ohrcmininde UzlUlyusuf 
ahçı kadına: 

"-. Fatma beni yaktı. Bann bUyO mahnll('sindc Hacıyusuf sokağında 
yaptı. İçimdeki ateş eksik oımuyoı.. 3 nnmnredo. oturan tUtUn amele • 
Onu öldllrmekten ba§ka çare yok... sinden .Mustnfa oğlu Cahit Üngör -
dediği teııbit ediliyor. Bu vaziyet kar. dür. 
oıamda \'akanm §U §Cklldo cereyan Cahid 'Ongör dün akşam üzeri 
etUğt tahmin edilmektedir. 
~ Şehrcmlnlndc Selçuk mz Sanat 

PAu \~IX ~~~~.ıx ı-:on.nt<":I mekt<'bi önünde arka.da.qlarmdan 

H!ıd111o a-Unll ı,ottullah apartımnnı· Ahmet oğlu Sedada rastlamış ve 
nın zemin katmdıı F.tma Ha.ille ar· bıçağırıı çekerek birdenbire Uzerl
tık l{endUıllc sık sık temas ed mlyc. ne hücum etmiştir. Etraftan yeti -
ceğtnl, çUnkU çal11tığı evdckllerln bu· ııcnler \'tl.ka yerine gı'!ldlklcrl za -
na müsaade etmediklerini ~ylemlştır. man Scdadı u .. "-·erinden '""aralı 

0 
_ 

Halil de Fatmayı çok scvmcktc!dlr. ... .r .r 
Bu vaziyet üuriııe krndlnl kaybetmiş l:ı.rakölü bulmuşlar ve Cahidi elin -
'\'G bıça~nı c:ckcrek Fıı.lmanın U::eı ine de kanlı bıçağile yakalamışlardır. 
at.ılıruştır. Fakat kadın can havliyle Yapılan talıkikatt.a maktul Sc -
bıçağı eline gecınnış Halllln boynu- dadm dlin sabah Üsküdar haplsha -
na aaphunı,tır. Krskln olan bıçak ııetıılndcn yoni tahli"'O edildii?i anla-
Halllin boynunu yarısına kadar kes. .r <> 
nıt,Ur. Esasen Halllln :r.ayıt "" çelim- §ılmııur. Hadisenin sebebi anu;tı -
sız olu~ ka.dmın can havll;>le bu'lu nlnıakt.adır. 

Ambalaj kağıdı 
buhranı 

Muhtekirler zararlı faa
liyetlerinden bir türlü 

vazgeçmiyorlar 
Piyuadaki amballj katıdı sıkıntı

sının, maJlarm mUhfm bir lnsmıru 
tophyarak t'lyaUan yükseltmek fçln 
anklıyan bazı toptancılar lhtll•fLnn 
<1nn ilerl gcl<liği anlqılmııtrr. 

DunllU', kAfıt fabrikumm Haliçte
ki sıı.lıf bUroaunda her uman kA!f 
miktarda kAtıt bulunmamaaından ıs. 
Ufade ederek ambalaj kAfıtlanna ki· 
lo bqına altı kunıt zam etml.§lcrd!r. 

Bürodan aldıfınnz malC\mata. gl.lre, 
bUroda klloau 82 klU'Ufa. aaWan ince 
amballj klfıUan böylece mubteklr
lf'r elinl.i SS-40 kuruşa kadar yilksel. 
tllmlf bulunuyor . .Maamatih bir kmm 
unaf bu fiyata d!'ğil. 80 kunıııtt blle 
kAğıt bulamadıklarından flkAyct ct
mi~erdlr. 

ltuhtekitler, fıyaUan ytlksck tuta.
bilmek tçln malları depolarına sakla. 
mııılar \'O aunl bir bUhran lhd~s et
ml§lerdlr. ltnkfımeUn mUdMaleslle 
saklı ld!.fıllann meyaana çıkarılacağı 
ve plyaannın nonnnl bir hale gcUri
lcceğl umuluyor. 
K6ğıt bUroau, sadece perakende 

aatııı yaptıgmdan toptancılara mal 
vermemekle beraber bunların, gön
derdikleri adamlara da k&tıtıan kap. 
tırmamak ıcın tedbir almakta Ye ha
kiki kAğıt Jnil§terllerlnl teabite çalıf· 

maktadır. 

r.sascn kfığıt depolannın mevcudu
nu tesblt etmek yolunda verllml~ bir 
karar olduğundan mmt&ka Ucaret 
ınUdUrlUğU do bu huauata tahkikata 
başlamıştır. Bugünlerde unıutni blr a· 
rarı:ıa yapılacaktır. lhtlkAr yapan ve
ya mal saklayanlara ı;lddt'tll eczalar 
verilecektir. 

Metakıaı ve Markoviçin 
Hariciye vekilimize 

cevaplan 
Balkan antantı dalmt komıe) l re

isliğinin TUrklyeye gcı:mesi mUn&lf'· 
betile hariciye vek11iml7. tarl\fmdaıl 

Yunan b:t§V<'kil ve hariciye n11.zın 

Metaksas ile Yugoelavya hariciye 
nazırı Çlnçur M:ırkOTlçc c;•kllmlş o
lan telgratlara t~ekkUr cevnplnn, 
g-clml~Ur. 

Kiralık ev 
Çenberlltaş Karababa aokağında 

9 numaralı ev kiralıktır. 
İçlndeldlere ve karşı!lmda (10) 

numaraya mtlmcaat. · 

Kon1edi F ransez 
artistleri 

Tem si il er vermek üzere 
memleketimize· 

gelecekler 
Komedi Fransez artistlerinden 

mUrekkep bir grup mart sonlarm -
da temsil vermek üzere memleke
timize gelecektir. 

Frnıuıız a.rthtleri 29, 30, 31 mart 
ta şehrimizde, 2, 3, 4 nisanda An
karada oynıyacaklardır. 

Fransız konsolosu, bu hu.sll!lla 
Şehir Tiyatrosu rejisörü Ertuğrul 
Muhsinle görüşmUştUr. 

Gelecek artistlerin kimler oldu -
~'U henilz kati olarak belli değil
dir. 

Evvelce burada temslller ver -
miş olan mC§hur kadın artistlerden 
Mari Bel He yeni yıldtzla.rdan Rnj 
Vent.ura'nm grupa dahil bulun -
ma.sı muhtemeldir. 

Erkek artistlerin çoğu askere a
lmdıklan için mcmlPkctimizde ta
nmmIJi olan artistlerden Alekııandr 
\'O Brllnadan ba.şkasmm gclemi -
yeeekleri z:ınnediliyor. 

Cihan harbi 
tehlikesi 

(Baıtarah 1 incide) 
120 parça harp ıemiai inta edit· 
mekte olduğunu, fakat l 9 gemi· 
nin daha derhal kızağa konması 
icabettiğini ve donanmanın hava 
kuvvetlerini 30 - 7 - 1941 tarihine 
kadar 3204 tayyareye iblağ ede· 
bilmek için yeniden 576 tayyare 
satın almak tasavvurunda bulun· 
duğunu söylemittir. 

DONANMA BOTÇESI 

Va,ington, 14 (A.A.) - Me· 
busan meclisinin tahsisat encü • 
meni 966.7i2.878 dolarlık dOIWl· 
ma bütçesi hakkındaki kanun la· 
yihaaını tasdik ederek meclise 
göndermiştir. 

.Encümen ecnebi memleketlerde 
bulunanlardan daha büyük zırh· 
lılar ve kruvazörler inpımı tu· 
vip etmiş~t-ir_. __________ ~-----

Y eni zelzeleler 
Ankara, 14 - Dün memleketin 

muhtelif yerlerinde rene mele -

Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş tarafı 1 incide) 
nirllj:.rindeıı A lm:uı~ a~ a ı•ctrol, lll'
ri, buğday 'es:ıire gibi IJ1tld:ıi maıl. 
dcl~r, Almanyadan dn. Sovyetler 
Birliğine sınai m:ı.mutit ihr~ edi· 
lccck11r. l\lübadclc edilc('el• mııll:ı
nıı ınlkhın Ult sene içinde bü) lik 
hnrrıten sonra nıiibadele t•c11Jcn 
malların derecesini nşacak1ır. Bu
nunla bcraher, ilerde ili memleket 
aralarındaki mlibadek• hacmlnı 
clııhn :d) adc genif:!lotmek anusun
ıla ohlul.!nrını d!l hu nnl:ısmada ay
rıı·a tcsbit t•tmblcrdir. 

$o\')"etlcrle Almanya urasmda 
ü~ bu.;ıık aydanberi u<'rnm edl'ıı 
cctln mU:ıakf'rekrin rnrdığı :ın la5-
nı:ı nc1ic<'SI bu k:ıdar b:ı.o;it bir scy 
midir': llaklkatcıı anlaşmada bah -
sodllen mlibade!cnln lJ('klinc ,·c ma.. 
hey •tine bakınca na..;ıJ olup da bu 1-
~in bu d~rec<-dt• siirüneeınedo kal
mı" olmasınıı bir tiirlil akıl crmi -
yor. 

Jlatırınıızda kalllıfına ı;ürc, l\lo· 
lotor - l:tlıentroıt mektubumla l\lo~
ko\ a hükümctlnln ilk madde \'Cre
cc~i. Alman3 nnm aldıklarını ıııun 
, ·adf') lP. mamul f'S) ıı ol:ırnk öıl<'yc
ceği .,,.a.sen tesbit cdilınlş'fi. -. im
di lnl7.a PAllll'n yeni ıırog-rnın mu
ka\'PIC"slnd~ "uzun 'iıde il<''' kay
dini giiremi3oru7.. O halılô yc-nl an· 
ıa .. ıııada hu lm;'l ıt ı.;t•rı;<'kfı'n l'llllc
mı!> mıdır! Yoksu. f.el'1;rafta bu nok. 
ta ihmale mi uğnunı'}tır~ 

Zlrn. buı:Un h:ırı) içimle olun A 1-
mıuıyanın en zayıf tarafı lktısadl 
mübadele 1 inde tediye knhiliyet:l • 
dir; RomanyaJılarlıı. Alnuınlar arn • 
Hind:ı i<'h11kcll ihtııif me,-ıuu da 
bu noktadan geleceği anlaşılmak -
tadır. Romanyalılar Alnuı.n) ayıt 
Yerdikleri petrollerin 'e huğda~ la
ı-m mukablU olan e ya), lıir gün ıı· 
lamf)acaklarını hesaıt ederek şim -
diden o 1.amo.n ne yapacakJarmı 
diişUnmektedlrl«'.r. So'\ yeller Birli -
ğf kin hu thlimnlin tlaha lmnetı~ 
rnrld oldu'-u fnkiir olunabilir mi'.' 
Onun için Molotof - Ribentroıt 
mektubundaki "uzun \iİ.dC ile" fr· 
diyn kaydinbı yeni anlaşmada gö • 
rilnmt•mcsl tetkike değer bir nok -
tadır. 

lla!>an KUMÇA \"I 

(Bnştarafı 1 İncide) 
çalışmakta oldukları zanncdil • 
mektedir. Bu mmtakada h:ırp et' 
mekte olan Rus kuvvetlerinin 5 
\•eya 6 fırka olduğu tahmin edil · 
mektedir. 

Bu mıntakada 13 · 14 şubat 
gecesinde vaziyet çok ciddi idi 
ve Finlandiyalılar mukavemete 
devam ediyorlardı. • 

Bütün gün biiyük bombardı 
man tayyareleri. Viborg'a bomba· 
lar atmışlardır. Fakat mühim ha· 
sarat olmamıştır. 

Ladoga gölünün şimalinde 
Ruslar, evvelce olduğu gibi, yine 
bir takım muvaffakıyctsizliklere 
l•ğramıştır. Şimal mıntakasmda 
da Rus taarruzları püskürtül · 
miiştür. 

Borga şehri alevler içindedir. 
Bir çeyrek saat icinde bu şehre 
atılmış olan bombaların mıktan 
250 tahmin edilmektedir. Şehrin 
btitün itaiye efradı, gönüllülerin (Bot 
yardımı ile yanP,ınları söndürme· de a}nı mesele ~ .. ~ 
ze uğraşmaktadırlar. mUt.a.lcayı serde<llr~ 
INGIL TEREDEN GöNOLLU ''İngiltere RuınsJI 

GiDECEK v~rmiştlr, Tilrkl~·e il' 
Londra, 14 - İn~iltcrede mev fakı vardır. Ted 

cut eski bir kanun mucibince İn ettiğı takclirdr. 
gitlcrinin dahil olmadığı bir kendisine dUşon ~ 
harbe İngiltercnin iştiraki yasak ctkUr. Bundan dol~ 
tır. Yasak bugün kaldırılacaktır. fiklcr orta ~arkı ı:ıı 
27 d ı l 1 ,·uz b:ı.knnrndıın 9011 

y<ışın an yıı :an o an arın 
Finlandiyaya gönüllü gitmesine ~c cdi>orlar!'' , ri 
izin verilecektir. Yakın Şark ~·~ 

F'ılin GrP)'\·s dUn ı;•yt 
ARKADAN HANÇER yos~nda bu mesel~ 

Londra, 14 (A.A.) - Finl!n· konferans vermiş 
diyah profesör Borenius. Kızılor· lnn söylemi"tir: 
duda hizmet eden Alman zabitle· " Fransızlar, 
ri hakkında dün aksam şunları LUbn:ındıı. milhl.n'l 
söylemiştir: tahııid etmiş bul 
··-Alınan seferi kuvvetlerinin de İngiltere, AVll 

yakında Finlandiyanın cenubuna Zclandadan nskor 
gönderilmesi ihtimali kuvvetlidir. Y:ıkın !)n.rktakl JllO 
Polonyada olduğu gibi burada rını takviye etnı 
da arkamızdan bir hançer darbe fngillt're llC' F 
si yemeğe hazırlanmalıyız." 1 ~ npııau tahşidatfll 
AMERiKA KREDi VERiYOR r ~unlarclır: -~• 

. A 1 - Mısırl:ı ~ V~ş~ng~on: l~ (A.A.)_--:" ya~ mUtte!ikldir. Bul 
meclısı, Fınlandıy~ ve Çın e kretl~ mezkür de,·ıcuere 
açılmasına ırıezunıyet veren ~a drm edebilmek uztt' 
nunu 27 reye karşı 49 rey ıle bir ittihaz etmek 
kabul etmiştir • dlr .Bunu.-ı ııarl 

FiN TEBLICI sahne olan saha 

ık• d f ·· ı d Helainki, 14 - Gece ne-şredi· Juğu an:ı yollnrtnrtS 1 e a 0 en a am len Fin tebliğidir: Summa hava· hiyclinl haiz old 
Jisinde harp. &örülmemiş derece her tehlikeye 1t 

(B~ttarah 1 incide) de şiddetlenmiştir. Pek fazla ~arttır. 
hk ya.kınındaki. camilD bir odasmıı. Rus kuvvetleri, müthi~ harp ve· 2 - İngiltere il• 
nakledllml~ ve oraya gelen belediye saiti kullanarak hücumlarda bu· Ue hır ittifak 
heklmlno tekra_r muayene ctU~lmlıı· lunuyir. Fuat Finlerin mukave· la.r. Bu ittifak :ınlJ 
Ur. Fakat ya. ö!U haldkatl'n ölmll§ · 1 . 1 t H k· b·ır A••nıpa dcvıed met erı ursı mamıt ır. arp e • 
''eyıı. aradan geçen mUcldct zarfında . ··~·· .. l'V.. 1 cavUze u,ı;._dJl'" 

serıya gogus gof>uııc o uyor. 6''"' &• 
sonradan !llmUıı olacak kl l:M!Jedıye ' · · ı fileler kendiaine _ _..,.. .. -... 
hekimi kendisinde ölUmUn butün A- 400 BtN SOVYET ASKER dir. Her ihtimale 
ra.zını bulmuıı ve cesedin soğudugunu Pariıı, .12 - Stokholmdan ge· tunmak ,.e icabtııd' 
mUşahedo clnıl§tlr. len haberlere göre Sovyetler mizi derhal yerin' 
Artık öldUğl\ tahakkuk eden Meh. Karelideki 12 fırka askeri takviye ?.ere Yakın ~kta 

met yeniden mezara g6tUrillerck gö- için Moskova ve Kiyeften beş du bulundurmaktı) 
muım~tur. fırka daha göndermi§lerdir. Bu cabrncla derhal b 

Maama!lh zabıta iııe el koyarak suretle askerin miktarı 17 fırka cek yaziyettcdir." 
tahkikata bqlamııı ,.e hA.dlscye §ahit ve 400 bin kişiye baliğ olmu~tur. Tekrar eıket 
olan doktorların maırımatma mora- Ruslar mütemadiyen hücum edi· 
caat cbnlşUr. yorlar. Bu hücumlar V erdun 

Omm raporunu veren belediye nö· muharebelerini hatırlatıyor. Kar 
betçi hekim! bir nıuharriml.zc demiş. da hareketi güçle§tirmektedir. 
Ur ki: Ruslar, yıpranan ve yorulan 

- Bf'n ölilyU evinde muayene ede- askerlerini mütemadiyen değİ§ti· 
rek öldUğUno tam knnant geUrdiktcıı riyorlar. Finler için vaziyet müt• 
sonrll defıılııe ruhsat vermloUm. ln- klildür. Fin askerleri gündüz mU· 
san öldükten sonra ela sıcııktılt bir dafaada bulunmakta, geceleri ta· 
mUddct devam edebilir. Bundan, has- arruz etmektedir. Gösterilen mu· 
taıım diri dJrl gömWdUğü nctıoel!I çı· kavemct askerlere hayret verecek 
ka.rıl11.maz. Nitekim mezardan çıkanl· derecededir. 
dıktan ııonra tekrar yapt.ı,gım mua- Mannerhaym hattının derinliği, 
yene neUce.Bi do, ilk muayenenin ver. taarruz mmtakasmda 5 - 6 kilo· 
dlğl l•anaatten farklı c:ıkmamıştır. metredir. Bir kmm istihkamların 
Binaenaleyh MehmedJn diri diri gö- Sovyetlerin el~ geçmesi müda· 
müldllğll \•e mezarda birkaç saat kal· faayı hiçe indiremez. Çünkü 10 
dığl için ıııdUğU iddiası doğru değil- kilometre geride daha dar diğer 
dlr.,. bir müdafaa hattı vardır. 

-----------------:::. 
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aı - 12.{) - fa:an: L. IJuJch 
Yllını , 1111 ~ 1Jf!t ffa!lınde Betırrnış bır Alman seyyahı 

ıcur!kın~I? kararımı anladı ve tek elini adeta 
k gıbı gayet büyük bir çeviklikle kulla
arnı üstüne sUrüı1e sürüne, önümden yih· 

rürneyo başladı. 
~ doxülınenıi, ise de Acaba bu civarda böyle gizli bir 

~ llira anda ?~tul: m~ke· orman mı vardı? 
~ n tınak Rıbi batı tah.ri· Yoksa bu ha~·alide. çöllerdeki 

ki bet>tı_~ı anla~ılıyordu· Ga· serap hMi e 1 gibi. böyle gnrip 
nıın kn .. .ı• • derece "'IUJSınden cvye- bir orman smıbı hadisesi mi var. 

korktııl'h.- k . eksizi "'Qwuu ·atıren dı? 

otan "~nde.n oon derece ônUtnd<? acalp bir timsah gibi 
bur n bu Jnüthl~ ln1an yürUyen bu adamın dilim.! an· 

' gö~a ~~tim gibi dı .. er lama<iıyıma eon derece tnüteessir-
t.-..._d nıp &omıooiğint isa· diın. Zira onu i •intak etmek 
"W Utn. ~ 

ı. için delicesine merak ettiğim bir 
'Urba -;a ·b· ~ 6 gı ı tatlak ve çok ~eyleri öndan ô~rehmck imka.. 

te nı.~kararak başını sal· ntndan manrurtıdwn. 
aıı%rdu. nu anlamı5 glb M 'fl beni bir kaç da.ki!<:l için· 

lıırbaı!:ı 
1 

de içeri ine Soktuğu bu garip ve 
::ı d'I' . ert cıktırar:U• C3rarengiz orman. acaba rerrıltın.. 

t ~~i~e 1 ını :tgzım.1 i;indc d:i bir orman mıydı? Yahut yollrı· 
bir ., ,

1 
°Ynatarak fek eliyle n köst<:bek rolları gib? rrJ işten. 

1ltaoi~~ l<ıriI ..:trneyc tab., mişti ki ata~·an btilamt}'Ot', fakat 
dıun. F ın ne dediğini an bilen istediği zaman en kısa mesa· 

eti~ 'f akat uzakta bana fe&n bu ormanı bulabiliyordu? 
• 

11 etıne!ğe çahştıgı a~i· S6nra Cavadiyi bu adam gör· 
bUtıu h~- mü~ müydü? Ca\'adi tufan ndam· 
İtin \.,";""-ml d<lha sarih an lannm eline mi dü~üştü? 

ta ı' · "CUdunu \'e tek ba· Tufan insanları hep bôyle miy. 
an," diler? t'tQ_ t'L \; ' J • .ı .ı. l 

~I -.JOr.ra ba Bu sualler zihnimde zenberek.. 
e k~nd·~ı §ınt tc'irereJ.. ten boc:anımc muhtelif yaylar gibi 

llQ ıl)!nl takip etmemi "' :.' 
~ işlerip duruyordu. 
h~ iaı;n b' Fakat bunl3ta bir cevap verrne-
.~ıı it\.._ ., ıt tereddüt duy 

}'O~u. beni nereye götür- ye im1d1n roklu. Ortnm:ie sürUtie· 
'\.I A. rcl! yürüyen bu } arım adama iti. 

~"!~~- b~~~c;va:: ratsıı tabi olmaktan ba~a çare 

u? 'ioı-t:la~tığı için görmiıs yoktu. 
1ır. "' .... b - Adam tek sağ elini adeta bir 

tı.ı:"'lırıa u a..!:ll11, mensup .~~ antk kürek gibi fevkalade bir çe\iklikle 
bı 1,. şu .ıe etmedi· kullanarak yerde sürünerek gider-

l'il)e itli be ı:nıın tu.taklatm· kcn a.~zından ve burnundan çikan 
l-'~~~U? lli dü~ürıneye te. nefeslerle yerden topraklar uçu· 
~ bu ~i yor, yoluna tesadüf eden bir çok 

~. '-l~ Selrıe gene ken böcek' er ve hayvancıklar bu garip 
eı~"~r ~ bu aôamlattt mahliık önünde korh.-udan kaçı§ı., ... ,--. .. ·~--..~j aiJ~luı-sa olsun be· )'orlardı· 
illi ~llnda ar kendimi mu· • Adam otların ü tUrtde kaydıkça 

Onuıı ~<lı? n fazla kah solukları hazan burnunrlan bit rs.. 
1lır<Jıı. Clıı ~.. hk sesi de ~ıkarıror, bôylece ga· 
~bı Oıılttıcte Udürn ga~·et kı rip, insan §ekllncle acaip bir },lan 
lll'ı~~ iri bit kerten. }ilrüyonnus hissini veriyordu. 
.... ~ bir u hükınüş, hare 
~g~de, o buruşuk (Devann .ar) 

~~1~= ta~~!:)~ Trabzonda 
a~·<li 

\'ı; ..... • Pekftı11 1 Kır koşulan 
"'il h.,,_ ~ "· diye isarct 

~ıını Tnıbzonda altıncı kır koşusu 
ll? li · Beııi nereye 3500 metro mesafede kUçUkler, 

~•illi' ~Ydil 7500 ın<?lffi!e bllyUkler olmak n -
b(i~ ~Cta bir ~ını anladı ve zere )·apılmıştır. Havanın gayri 
h_ıı< bir r.-..ıı~rel: gibi ga· mUsaıt olınaSnıa tağınM koşulara 
~ n~ •·Yı..ıuikı kull kclabalık bir sporcu kafilesi iştirak 

~<ınt c an:ı. etmişUr. KUçllklerde blrinclliği 
ıırı, .. ~ ltirüne sürüne Tayyar Gllt, büytlklcrdc lsc Te • 
~ ~'e ba~ladı. r.ıcl Tuzakçı ka.zanmrştır. 
~.~ ı.'b· ten bir kerten· 

~it ıu;; 1 
sUrune sürüne Futbolculara ders 

ı-.D. l'ııahı ~aıu ~'tlftlvc.n 
"'IJ{11·0r flka tüylerim il B~lt rutbôlculmn oyMaıkıa -
lıa~ • 6Qnyada rpe- n oyunun kaidelerini bilmemeleri 

GUsu Uarı b ne mntWş muşa.neae edildiğinden, klUp ıo • 
'te UlUfiduğunu acı kiı.llerinde hakemler tarafından o
\'erden~ kencıimı alamı• yuncularn ders veıilincğe başla -

• veuı 8llriinen adam ı.~ nacaktır. 
lill>he Si hay.. ' IA- Bu ft için 35Ö llmlfk <la bir tah-
~td·~İğj 'anlann l:eçti. sisat aynı.mışur. 
~ •kten nı dar bir ı•ol· .................................................... """'---..---

~·~ Ca~~· birdenbire. İstanbul Musiki Sanat-
tı li<ı~ Çık tle içine anı· karlan cemiyetinden: 

lll Ciht 311Verdl Hay· 
~~ . t IUYdu. ' 1939 )'ılı: hesapla.tını tetkik ve lda· 
lil diAinu1 e · re beyetının ibruı uo mUddetlhl lk· 

ilden et.tar n Yüksek a mal eden HcyeU İdare o.znııı nısfmın 
t halde • a UZufl uzun yerlho ycnllbrlıiln seçilmesi için 23·2· 

·~:eın~İCJ~'arda b5yle bir D!O cwıuı. ğtliıU saat 14 ten ıT ye ka· 
UJt ı ~·§hın. dar heyeti umumlyemlz!n kongre ha· 
~ beıtı 1 bu Yerde SÜHlıre llndc ic;;Uml\ edeceğinden mukayyet 
• ""'atı<t ~ dftk· en aza.nm mezl<Cır tarihte Ttırbe Babıtıll 

Çtkart\·e .•kada böylr ı Cıidde!indo No. 10 da cemiyet. merlle 
lııııııııı...- rtnıştl. ztnl teşrl!lerl rlcB ol•ınur. 
~Af·· 8.ct~ ~tehcu.sıs diş tabibi diyor ki: 

~ ~ ~ ,,_ zttif dltl.,. malik olnmk lç1n 

ı ~lKAN SIHHi 
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"Yugoslavya,, klübünü erruu 
Dost Yugoslavların çok iyi tanıdığız ''Yugoslavya,, 

klübü memleketinin yaptığı yardım dışında 
Bize kar§ı olan aempatisinin bir nişanesi olmak üzere m:·'"':-~=i ,,.e çok ruımimi bir teberru yapb 

tıd ay c\'WI eehrlmb: ge-1 rar \Wdlklertn.ı at'%llo kcsb!şere! ey· 
len c2o&t l' ugt>lllavyıuun Yu lortz. 
goslAv tultıoı t:ı.kımı &clg'Mld ın<scIA.nsUUza bu bususntı bildirir· 
da olç~ı;.-ı.'11Uc tnilr:ı.:: t t>Ae- kcn Tllrklye, Kızıiayrn:ı g&"eıilmok 
rck Miılrouedı'!lı!r ıı:ın U.be:r· ricasllo mezkQr battnnlyclcrt sefar t· 
nı::tta bulunm·ı, ve ou mel.· Uaneıılzo tevdl <ıdlyoru::. 
tubu b!l'Ckmtşlarilir. Qııi(L'\n 
bir )tırllnıl <ılJ:ığ'a lı:lıı h('pl. 'l'Urk.iyontn {l'eçlrmrkto oJC!uğu ~ 
ınW ıuUtdıfl.M1s etl<?D bu tc· acı tc rUbanin kurb3.nbrmfüuı do ıı.. 
IX'.rrtıun mektubunu nynen layı detin mpaWerlmizdcn doğıııı 

tccsstlrlcrimlzln ıtı.zımgelon ıtıtıko.ma
ta n.ııkllne deltıJtUtıl%1 aynca ck.scl:..n· 
aıtnızdan r:ica ederiz. 

asa~~a clel'Cl'ldlscnız. 

'Muhtcrcnı elçi; 
Dost ve rnUttalik •rarl.lycnln eski· 

den p:ı.rlak blr halde b'11uno.n ~ 
mmtaltalarındıı vukubalan tclikeU, 
klUp a.znlnrımız da p:ıyla~ck knygu. 
aıllc Anadolu feltıkctudclertne 20 adet 
yün b:ıttan!ye teberru cdllmestne kıl.. 

Hllrmotkru'ruıe hlııslyntıınttm ka· 
bulnnll Eaygılarnruzla rlc:l cdcti:. 

mı tıbl nmuml 
J)r. DrogoM:ıv 

I'. IL'UlUovio 

Iıt'l!I 

M. Tadto 

Kız mektepleri arasıada 

Bugün yapılacak 
voleybol maçları 

Çapa Kız :Uua.llim ıuektcbl jltn
nnstik salonunda bugtlıi, kızlar a· 
rasındaki voleybol m\isabakalnn -
na devam edilecektir. 

Ynpılac:ık mllsa'btkıılar ırrasilo 
§Unlardır: 

t:lşll Tcrn.kki • 1 tahbul 
J~rcnköy .. Kız l\hWlifn 
('nmlıca • Bo~'Dziçl 
Yapılacak mUsnbakalıınn eamtu· 

tkınci Reıs 
Ankaraya gitti 

1stanbul mmtakıısı ikinci roisl 
Feridun, umum mlldürlc bazı mo· 
sclclor üzcr1nde koıı.u~ak Ut.ero 
Ankarnya gttıniştir. 
Ankıırnda bUt.ço meseleleri 1lze• 

tinde konuşulActık, ve kanştk se
klide cereyan eden mt\çlar hakkın· 
dıı malfunıı.t verecek olan ikinci re
is, ilk hcyctlerinln salahtyetl hak -
kmda bir karar aldıktan aonra §eh 
tim.ize dönecektJr. 

Bandırmada 
idman yurdu ıampiyon 

Balıkesir mmtaltam 1939 - 1940 
senesi llk maçtan neticelenmiştir. 
Final maçmda Havran takımlle kar 
§"llnşan Bandırma ldmanyurdu bu 
mUaabakayı S • 1 kazanarnk ı:ınm· 
piyon olmu~ bulunuyor. 

F enerbahçenin 
antrenörü 

Jlug1ln gelrn~st bekleiillMi FO • 
nerbahçenln Hungarye.dan a.ngtje 
ettiği antrenör FcldmM bu sabah
ki ekspresten çıkmamışttr. 

yoııa üze.rinde }'cgitno tesiri ik.l.n· 
elliği b}iD noktasmdMtr. Eir sllrp 
riz olmadığı takdirde Cnmlıcalılar 
artık şampiyona yolundadırlar. 

tkincllik için tsc, Kız Muallim ile 
Kn.ndilll lisclori çokfŞ(Jceklerdir. 

Neticeyi - y"ıne bir silrpriz ol· 
m4%S:l • Ku Muallim lehine gör -
mek icap eder. 

Kız mektepleri 
Voleybol heyeti 

Kıi mektepleri voleybol heyeti ~1l· 
nn maıırU müdl1rlUğUndo toplanarak 
§liDdl~ kndılr yapılt\ıl m\lsabakalar 
hal~kmd:ı glSrU~p bazı kararlar 
vereceklerdl.J'. 
Buııdan tıayıe m 'mektepleri To

Jeybol beyeU peraembe günlorl 16,80 
mıt.a.rlt mUdl1rlUğtlnde toplanacak
lardır. 

is'anbul mekteplerı 
Atletizm müsabakalan 

Bu harta yapılacak olan aUetızm 
bltinc!l1klcrfnln csasınnnı evvclld 
glln topta.nan İstanbul rtıektepleı'l 

atıeUzm heyeU tcsblt etmişlr. 
nu pauır yapılııcak olan kO§Ular 

2000 bin tmıtc Uterttıo ve Kalamış, 
Moda. Depo aroıındo. Olaeakltr. 

Alaeddin Şahinbaş 
G.$. BAŞKAPTAN 
&ll'JAV!Nl OLDtı 

G&lawaray kt'lbU td&tGCllettndm 
Aıtıeddln Şahlnbaşoğlu k!Ubll.ı!r b:i§· 
kaptanhk muavinllğlno ı;eUrllmi§Ur. 
KıymeUI ar'kadarmııza yeni vazlfesln· 
ae muvaf!aklyetler dllerlz. 

il< inci kUn1enın ( 8) grubunrıa 

Beylerbeyi şampiyon.~ 

li<'y1erbt>y1 lıf:i .. rt 

~nmunun çat"piynnu olncııklnı'dtt. 

Son yapılan Fransa - İngiltere nskcrf brşılaşmad:ı Franm1al' 
L-m-.·e;ıı raldplerilo berabere kalmn!;."tl mu\'affak oldulıır. 

Park do Prens de yapılan bu maçta tnm 45.000 seyirci bulundu. 

l'ukanld reslmd~ maçtan el'l·cl, bUtUn oyuncuları linlforma aJ... 
tmda bahuı:uı Fransız mllli ttı.knnmdan blr gnıpu görüyorsunuz. 801-
cbn &..'lğa, m~hor Ulltl, yanında ondan dnhs meşhur Kedi kaJecl m
C2~ \'e srrasflc Vaııdoreo, ıuatlcr, Barbot. 1ort!a.n, Raysorcr \·e .ıasse
ron. nt~lan eweı soyunmalı tıuıre 1olmnertne glderk~ tıtç de borok 
ınanC\1)ıUJı glJzWmıllyorlar. BepsJ de salda, lıeı-f de neteU. .. Sporda. 

munlfakıyetla yarumı da aten sülrunct \'c neşeye medyan değil mi
)iz? 

lngiliz futbolunu 
Fransız futboluyla ölçmek 

icap ederse.,. 
Frttnsttca (Futbol) 8por gazete

si, eon oynanan Fransa • İngiltere 
maçı milnascbctlle neşrettiği 35 
senelik bir blfmçoda, 1906 dan iU· 
ha.ten yapılan temaalarm neUcele· 
rlnl koymut. . 

1938 e kadar milli tcmu olarak 
yaprlan 17 nıatın 15 lnJ tn~tere, 
2 l1n1 Fransa kuanmıştrr. İngilte
ro bu temaslarda 96 gol, Fransa i
se 18 gol kazanmışlardır. 

Ordu tomıuıı olarak yapılan 21 
temnslli 10 tanesini lnı:tıtere, 8 l· 
nf Fransa • n:-3nmnıtit. 3 mıı.ı:tıı. tn. 
kmılar berabere kalmr~lardır. To· 

Apostoh mağlOp 
Maclison Skuar Gard ende 1 ~ 000 

S(ıylccl CSnUnde Fred Apostoli ile 
k1U1ılnşan Mclyo Bctlina 3 Qncll 
rnvunddan itibaren OttUntuğU te -
mln etınietir. Apo-stoU 12 ncl ra. 
vundda ringi terkctmlştlr. Ring ha· 
kemınln mUdnhalcsi üzerine mağ -
ICıp Apo«toli hastaneye aev'kodil -
ırllftit'. 

o 

ltalyada 
Lik maçları 

!>evam etmekte 014.fi llk maçla
rında Ambrosiana Nova.rayı 1-0 
ma~ıop etm16tlr. 

Romada, As. Romn ile UWO nrıı· 
ıımdıı yapılan tna.c;ül 20.000 ııcy1rci 
baıtr bulunmuştıır. Çok çetlıi ve 
5ert bit cereyan alıtııg olnn bu 
ınac;ta AB. Rotna 1-0 galip gel
mL<jtir. 

Bu hafta.ntn ilk maçlanııdald ne
ı: .... ı .. r 5unlıırdır: 
narl - VencdJk 
JuventUI - NarıoU 
1'mbroslana - Novnrn 
As. Roma - Lazio 
Trtcstt1 - Milanô 
Uôdann. - Ccnua 
Tııtlno - I<'lornherı 

o . 

Enteresan şeyler' 

3·0 
0-0 
3.0 
l·O 
1-1 
1-4 
~-1 

Frnnsll. - Porlcltlz milli tC'mnS'J1· 
d:ın sonra, Franstt fut'-._•,.,,1,.." J..,, 
ınaçm bir hııtJrncıınt ııat.ıat"a • ~"1" 
"'ilz<>l blr ~ev kpq"rt,.,.,iclnr(Hr. nı• 

keşnn ne 0M111hınu mu rırr11k f'<ll 
•'Ot'!ttnuz! S5v11 .. C'llm: Blltlln tn -
lmn ovuncıılıırı futbol rmntolonla -
rrnı blriblrlninklyle det!J"tirrnlşlcr 
lcr. 

lebliğ 
f taa .. ıil VOIC)'bol • Basketbol 8• 

jlUılığuutıı.a ı 

930 940 yılı fııttı.nbul voleybol bf. 
rlnclliğl mlisabnkalarına yalunda ba~ 
lanacaktrr. Tertip edilecek musaba 

hat bir teaııdill, her Dd takım da 
4! er gol yııpmıalardır. 

lngllt.ere ne Fransa arasında 
1906, 1908. ın:9, 1910 da yapılan 
4 mlııt temasın neticeleri Fransa 
lçln tam bir hezimet mahiyetin

dedir. ÇtlnkU lngiltere bu maçlan 
sıra&lle, 15-0, 12-0, 11..() kazanmış
tır. 

Franmzlar tngilmlerl ilk defa tn
gilterede Pershlng şehrinde 1921 
de 2-1 yenmeio muvaffak olmU§ .. 
lardır. 
Frnn~ılarm Drlnct olarak gale • 

bclerl 1031 do Parlste Kolomb 
stadyomunda olmu3tur. Franııızlar 
bu maçı 5-0 ribi açık bir farkla 
kazanmıştır. 

Yapılan 17 ınllli temasın umum 
neUcelerl dalma lngiltcrenin lehi
ne olmakla benıbcr, lngiltcro -
Fnınsa mn!:lıırı her Ud ırUllet et • 
kft.numumlyeslni heyecanla e.IAka -
d:ır eden karvılaşmalar olmu.. ve 
bu alaka hig blt ıamtn ua1ına • 
mışt.ır. 

Kapalı pisin 

Yüzmeler inde 
Yeni bir Alman rekora 

yapddı 
l\l:\gdcburg (lluSU5J) - Buradaki 

knpnıı ptsınoe )•apuruı Almanya yUa. 
me pmuiyonal ruım da.ha llk mlla&· 
bakalarmd& )'eni blr Almanya nkO
ru s1s Qdilmlıtır. 

YUzUcU bayan Llsl Veber 100 mel
rc sırtUstU yilzmeyt 1 dakika 17/1 
saniyede blUrerek bu mesafede yal 
bir Alman rekoru teala etmııur. Ba. 
Vcbcr bu rekoru, kendi rekorunu 8/ 
10 sanlyo ltırmnk surcUlo tesl.11 •t. 
mlgllr. Muhtelit mtlBabakalana neti• 
ccıcrl euntardır: 

ZOO metre serbest ytlzmeı 
1 - l>lat 2 da. 14/4 a:ınlye. 
2 - Lnsltovııkl 2 da. i4/8 saniye. 
8 .... Şrtlder " da. H/9 aanıye 
4 - minlngtr :? da. ısı~ •atılye. 
~ro ınctrc ı:ur~r:ı:ama: 

ı - Illı'ke ~ dnldl<a 3/D 61lnlyt 
2 - mıtıne :ı dntURa 44/G santyo 
8 - SILA :,-: dakUta t5/2 *8.nlycı. 
l\nUıııtar onısıııa:ı: 

400 mctrö ıerl.>Cst: 

1 - Rannov G da. li0/2 8lllll)'e. 
100 nwtre ıurtUstU yUzme: 
ı - Llsl Veber ı da. 17/1 eıınl)'o. 
2 - Pollak ı da. 21/t. eanlye. 
Al11stll• allama: 
ı - Hartenalln 9 9S puvallla;, 
4X400 metre bayrnkt 
l - Post s. V. Btelılav, ' dakika 

15 13 saniyede. 
4Xl00 l\urb:ı~lıım:ı: 

Senelerce birinci küinc<le yer 
alınış olan Beylerbeyi 1934 r;enetı!iı· 
am eonra lltlncl kllmtı;Ye Bll!P'fllln· 
tU, lklncl kUmede sessJa sadnsız ve 
muntazam çalışan B~ylerbeylliler 
bu sene kendi gruplarında en kuv• 

KlUbUn g5sterdiği bu il~r1eylfi 
ve ~ltsellşihde bU~1ik hissesi bu -
lunnn idarecilerden Ruşen ve Meh· 
mede kanıı bUtun klllp mensubu 
s:ımılrnaz bağtnrla uierbutturlar. kalar hakkırda görllıJUlmtık lltcrc 

l - Heline 5 dakika 0,8 saniyede. 
Kadınlar arruıında: 

-..
111111111 .... llıımMiiiil~i .. ~ll •• ~ •••• ı vcut şaınpiyon nanu;cdidirlcr. OtıleHiHle bulunan lkl maçı kay· 

ı ~taeler de ~ lkinci kilıne (B) 

B~ylcrbcyi taltımınt, ;gö ter tf;t ru~kado.r klUp ınurahboa·arınm 111-2 
!:i'ıuveftalnyetten dolayı bb de te~ i G'o W1hlild• Wll 11 48 Mlge mer. 
rik ederiz. kübıe ~elen He& cıiunu?'. 

sxıoo mctrt ac>rb ts 
1 - A.&.V, BrMl&V a *kllctt 49~ 

lıanlyet!e. 

• 
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İşte hu yeni ve çok uc HI L·ı ES radgosun 
sahip olursanız hic ağzınıza almayacağınız hir_~ual7 

.. 

..,,.fnft .~ft!•na kader nqııı gibi t.llkkl ed11en bir ••Y· bugan tama·ı 

mııe tahakkUk atmlttlr: PHILIPS; yalnız Avrupa ııtaıyoru.,ını deOll 
~ . J 
kı .. dalga mırkezterl llefrlyatını dı blllQr gibi berrak oıerelc akaıt•f. 

1
tlren klym•ttııfl SUPER • AHIZELERINI, ucuz redyoler flıtını plJIHya J. 
1 • • ~ 
'ıkarmaoa,muvıtak oımuftur. 209 ahlH•I; ayırma kıblllyeU bUyQk, ,( 

GRiP. • NEZhE~.! NEVRALJJ 

pek kolıy ldıre olunur gUnı tllr /. 

makinedir. BUtan d~lga •ıtııfan " 

Dzarlnde ayni derecede olan kUY• / 

vetll ve temiz aedııllı, bu makine ( 

alzl d• teshir edecektir. Bu kadar ,-
1 

ucuz tlate ıhna·bllen fu PHILIPS ~ 

SUPER ... hlzulnl yakındın gllrOp 

tecrOba etmelc için, P H 1L1 P S' in 

an yıkın rıcsyo acıntı•ınD mora• ~ 

caat etmenizi tavsiye ederiz. 

Tip 208 A: 4 laırıbah Süper cih(l:ı.-16,7 -
51 m, 186-:iBS ı:e 708-2000 m, olmak üzere 
.1 dalga snha~r. - Bütün dalga sahnlarındn 
yül.·sı:k bir ham"iyet. - Ne~riyatın prk KÜZ"l 
"lımr, - Mükemmel ayırt kabiliyeti. 
Pek pk · ve · gü~~m ahfa;;.a. • 

Taksitle 4;°: 110 Peşin 99 ·Lira 

L 

• - •··· __. r ~ ',., • . . ' •, 

BATERıE ıLE RADYOLARINl ıSTıMAl 
EOENLERiN NAZARI DiKKATiNE: 

• • ' ••• • • • ' ~ • A;.r .. • • t f .,4'. • f. --··· ~. 

Keşi! 

bede il 
1300.00 

İlk 

teminat 
97,50 Pera.palas arkasındaki Tozkoparan caddesi 

cut bitüm betonu kaplanıalarıntlald ııo 
tamiri. ti 

l.'81,90 43,64 UskUdarda Şcmsipaı;adaki ahşap rıhtmılll etti 
430,32 32,27 Kınalıadada. mevcut kayık iskelesinin 6 ııı ı 
Keşif bedcllcrile ilk teminat miktarları yukarda yazılt işıct (. 

açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muaınel1'.t f 
kaleminde görülecektir. İhale 29-2-940 perr;ıembe gUnU saat j.4 tsr~ 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya ınc1't~
den 8 gUn evvel Fen işleri mildürlüğüne müracaatla alacaklarJ ,,, 
ve 940 yılma ait ticaret odası vesikalarile ihale gilnU muayyeı:ı 
encümende bulunmaları. (1162) ...-/, 

Devlet Oemiryoltarı ve Umarı; 
işletme Umum idaresi ilarıl 

'° Muhammen bedeli 23200 Ura. olan 80 ton silindir yağı 29-2·
9 ıf• 

glinU saat 15 de kapalı zar! usulü ile Ankarada idare binasınd& 
m~ 1 

Bu işe grimek i.stlyenlerin lHO 11.raltk muvakkat t~min!lt gJ 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gUn saat H de ka.d 
reiııllğine vermeleri lAzımdır. 

11 şartnameler parasız olaralc Ankarada Malzeme dairesinde 
ş:ı.da Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (1120) 

* * * &" 
' Muhammen bedeli (31250) otuz bir bin iki yüz elli Ura ol3Jl r! 

da dökme demir 22-2-940 perşembe günü saat 15 de kapaır ı' 
Anl<arada idare binasında satın alınacaktır. 1ııf 

i)Ç 
Bu işe girmek !stiyenlerin (2343.75) ilci bin Uç yüz kJrlt ·!le 

beş kuruş teminat ile kanunun tayin ettiği yesikaları ve te1'
11 

gün saat H de kadar komisyon reisliğine .vermeleri lAzımdrr. ;./ 
c1e• 

Şartnameler (156) kuru~a Ankara ve Haydarpaşa vczn / 
maktadrr. (889) ',,J 

BAŞ • DtŞ • KIRIKLIK ~&~:;..~ "-' ~ 
SOGUK ALGINLIKLARI 

veAGRILARI 
: { " • • • • -~ ~ ....... ,' : • -~.. . • . ! 'ı. ~- ! , 1 !, .,. ~ • ~ ' : ' . • ' 

e $ 

12,30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12,35 Ajans ve meteorolojt ha.
berleri, 12,50 Tilrk müzitl (Pl.), 

13,30 _ H MUzik: KUçllk orkestra, 
18, Program ve memleket saat ayarx, 

18,5 TUrk mUzlği: Çalanlar: Fahire 
Fersa.n, Vecihe, Re!lk Fersan. 1 -

ma (Dış polil~ka hadiseleri), 20,30 
Temsil: Bir taşla Uç Jcuş, Yazan: Mu. 
aııa. İhsan Bora. 21 Serbest saat. 21. 
10 .Konuşma (Haftalık posta kutu.su) 

21,30 MUzik: Riyasetlcumhur Bando. 
su: (Şef: İhsan KUnçer), 22,15 Mem 
leket saat ayarı, ajans haberleri, zl -

• 
TESKiN EDER 

ŞEHlR TİYATROSU 
Tepelıaşt Dram 

kısmı: 

Akşııın 20,30 tla 
O KADIN 

Komedi kısııı ı: Günıliiı. 1 ı le Cocuk 
oyunu akşam 20,30 d::ı OGUJMUZ 

HALK OPEHETI 

llu akşam 9 cl:ı 
(La Maskot) 

16. cuma akşamı 
Şchzadcbaş1 Tur:111 

1 i y:ı trosuncla (K<'tli !l<' l'<'!lııı'r) 

BAŞ 

DtŞ, NEZLE 
GRtP, ROMATiZMA 

• • 

NEVRALJi KIRII<.Ll1' 
ve bütün ağrıları 

derhal keser 

Okuyan: Müzeyyen sunar, Sadi Hoş. ı:aat, esham, tahvila.t, kambiyo, nukut ALEMDAR~ .. ı_ne~asında LUZU MUN DA GUN DE 3 KAŞE ALIN ABJLIR· J 
aes, Melek Tokgöz, 18,55 Serbest sa- borsa~'!I (fiyat). 22,35 Milzik: Cazband 
at, 19,10 Memleket saat ayan, ajans (Pi.), 23.25 - 23,30 Yarınki .Program l C k 
ve meteoroloji haberleri, 19,30 TUrk ve kapanış. . asus Intı amı 4 "i;;I 
Mnzıg-ı: Fa.ıııı heyeti, 20,15 Konuş - 2 - Küçük Prenses 

KAN, KUVVET 
~--!~~-


