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~ oseivanofun istifası~©rrö~gön 
! öst ·ıd· · v • k d ötörr©ıcfFUc§ltro: e r ı ı g ı ~ ar "SOGUKTAN DONMAKTA L N 

.Sİİ Sebeplerden IDİ ? ASKERLERiMiZiDEDÜŞÜNÜ 10Z,, 
p basit 1 d B fk 1 d d 1 hl·4 1 b ı fi 1 A h b" · Mareşal, Almanlarıyenidenazyemeğeveazami lkb h O Say 1 a an ar a a e IKe 1 . UıU ar a vrupa ar inin tasarru fa riayetle mümkün mertebe fazla dayan· 

a ar_ına yaklaştığımız ŞiJ günle.rde Köseıvanofun gene hü~Omet mağa davet etti 

lI 
rıyasetinde kalacağına şüphe yoktu iki ıneği olan ve ikisini de kesen 

8.d ise dikkat ve P~o~:~~~:.A.) can~lın~a~o~~'~ 1!akath~~!~J~ric~~ili· 
i)k a ı· ı e tak ı· be d egw er.. ::~~:;~ı;f,~:~r~~~E~,~:;::. ~~~~i~~·ı;nd~!;b7:~ '-t. da ikinci defa olarak bir nutuk miz, içeceğim~z var.'' 

söylemiştir. Göring, 9 ilkteşrinde Göring, İngilizlerin yalancı 
söylemiş olduğu nutukta Alman propagandalarının Alman milleti· 

• nmelcsine hitap etmişti. Bu defa· nin granit blokunu asili kıramı· Veri 1 en temin at i htiyatlt~ ~~t;;t::;r~~· :at~~: i~!~~:~l~ri~:. ynağını söyl<~~:!:;,ı 4 üncüde)· 
. mektc olduğu fevkalade gayreti 1 . 

, anın tela" kkı· edı· ımek nerektı•r ~:~~~t~c::nv~a~~n~~~::ı: ı;!~~;-: y d:a bulunmağa davet etmiştir. 
''Bana değıl 

İngilizlere sorunuz .. 

. Sebebi 
Köseivanof ve Da 'ıiliye Nazın 

Gr. Nedef yeni kabineye ahnmıyor 
1\ Sof~&, 16 - Bulgar başvekili 
-'# ırnseivanof dün saat on birde ka. 
ı bl'lesinin istifasını krala bildlr-

t mlştir. Kral istifayı k:ı.bul ederek 

ve o zamanda.nberi deYam eden 
ihtilfıf buı;Unkü neticeyi doğur

muııtur Bununla bt-rabcr sadece 

~O· H•s yeni kabineyi kurmağr Kö.seivanof ziraat ve dahiliye na7.tr1nrmm is. 

~: •• illi AN KUMÇAYI kabir.roinin m"atif nazırı profct:ör tifası beklenirken baş\•ekall'!tte te- Bul;nr K"ıth llhri-. bir ll."kni 

ita "' .ı_ Fil<>fa vermislir. (Devamı 4 üncüde) · ..r..d .._ b · mera ıın c•S?ı:ı~ııı n. •.• 
ıı ~ ir<t L · Bulgaristanın tanmmrş arkeolog. --------- -----------.;...._ ___ _ t 1 <ıb:rı cnoıre rne.,.. 
a e d ~ . J Janndan biri o1an ve t.ahsllfni Al- D .. k. , .. --··········--.......... , 

~il· t?.fla.r C?gışikliğini mnnyadn yapıp muhtelif Alman U- Un gece 1 1 . • 
li~ 1

1 •iya_,a~rıı zamanda nivcrsitelerinde profesör bulunnn • LLJ ı 
~n.he;~~ğ,n~nt~~"~i: ~~o~~~~::r!~~~: derhal istişareleri. r lodos tırtınası , Mı KORUN-! 
ih~~· bu be ~~a teminat Eski başvekil Köscivanofla da- K • • J k ı İ 

~..,..'}'<.ı tı a. 1 g ık teminat · hfli\,•e nazın general N edef '.\.•eni ıremıt er uçtu, öprü- I ~~ A KAN u Nf u • a -..ı ka ... . _. 'arşıJamak IA. ol 1 1 d - : .. ?tı Sob"""'•rnd u kab:neye alınmıyacaklardır. Filof er açı ama ı ,. " i 
hı!( L· t"ani ayız. kabinesinde, harici,.,·c ne1.arctine DUn gece sabaha karşı saat beşte i 

ııf Qıl' ... Ye İntihahatrn· ol • 
~ L~ .. ,u,.. ff Bulgaristanm şimdiki Belgrad el- lodostan esmekte olan rUzglr birden. 

1
: 

ill .. ,· ~··· .. L·aı akıyct kn- H k ~ 1 Y'"'l:ı K.·· . çisi 1van Popof'un, dahiliye neza- bire §iddctıenml§ ve bu §ekllde yarım Ü umetin tatb ika t 
lrıd llrkacı 1 osct,•anof retine ae eski 5imendlfcr nazırı saat kıı.dar devam etmiştir. Bu yUz. I i 

btıg··" Çtktıiş arından bir · Dobro\'Çki'nin gctirilccC'ği tahmin den köprlllcri açmak mUmkUn olamR.. karar Ve. receg" İ i 
b;:•tıırı.k:: bu: . hahek" ven·· "'dı"li••or. • ""• .. r. " ., dığ'mdan Halice girecek ve Haliçten ı 

~h d!~11n iht~~n sebebi Sofynmn salahiyetli mahfello - çıkacak vapurların hareketi geri knl- antaşılıyor ı 
~ah:gı dil' ın ınalıi· rinde istifanın tamamile dahili si-. mıştır. Bu vnzlycUn tekerrUr etme. • 

•tb 1 !'l" rı" • A k "' 1 10 " • t ... b " ltı · · bcblercan ileri .,.,..,dic;.; temin otu - mesi icln Uman rclsll""I tarafından n araua.n a ma.n rna m<ıtn gurn, "" .. " kad ••tıfaıına ik .., ,,.. • 6 ,. .. sa R" • ·· · · 1 ,,A.. hllltOmetln mHli ltorunma kanununun terıh ar b . nuyor. ıvaye.e gorc, )'E'nt sccım tedb r almmı§tır. Yann sa._.. tır. 

!!sind asıt olsay· yapılırken mebus namzetlerinin tes (Devamı 4 üncüde) 
(D, 11 e olduğu ka· biti sırnsmda zira.at nazın Bakli -

N l ~~·o ı v·AN ,.i"N. BvA zıvE 'T"i 
lJ k ·~at kuvveti kalmadığı için 

~rı a~ernete rağmen 
lllerdışe uyandı.rıyor 

İngiltere Sovvet 
Rusyaya bugün 
harp ilan etmeli 

midır 1 
Yazan: Loyt Corç 

E~kl İngiliz Baş\'Ckillnln bu 
dikkate d<'ger yaırsıoı yann 

tntblklno karar verecrği nnla~ılmalt 
tadır. J(aounôn t ıtb.kntrna başlandı. 
(;ı hUkClmet tarafından BUy1lk :uıııet 
Meclisine blldlrllcccl<tlr. 

Milli korunma kanur.u, ithn!Cı.tçı!a· 
rtn da ihmcatçılnr gtbl blrllk tc.kll 
etmelerine mUsn.-ıdc C'ltiği lçtn, he. 
nUz teşekUJ halinde bulunan ithnl~t 

llmltct şlrltctlcrlnln muamclelcrlnin 
korunma lmnunu tatbik mcvklinc gi 
rlnccyo kndnr durdurulması derpiş e. 
dilmiştir. nu :-.amana kad r jcnid<'n 
ithalı\t Umitct §lrkell kurulmayacalt· 
tır. 

tt7t't.~t>~ 

Göring. ''Nasyonal • Sosynlist 
rejimin Alman köylülerine temin 
etmiş olduğu menafii" meth ve 
z-.:na etmiştir. Hatip, elde edilmiş 
olan muvaffa:kıyetleri tadat et· 
miş. bilhas:ıa son &enekr içinde 

Bugün Ankaraclan ge!en 
Alman elçisi suallere bu 

cevabı verdi 
zirai istihsaHitın artmış olduğunu .Alm.anyanın Ankarn bUyUk e'çUi 
söylemiştir. • Fon Papen bu sabahki ek presle ııeh.. 

Göring. harbin Almanyaya rim!ze g lml~Ur. 
garp devletleri tarafından ıı:orla Fon Papen saat on iki) o <l nı 
kabul ettirilmiş olduğun.u ve bu Sirkeçl garına giderek S mplon ek8. 
tile zaaflarım gizlemek istemekte prcslle Derl!nden gelen re!lltamnı \C la 
tile zaaflrını gizlemek istemekte zmı karşılamıı;tır. 
olduklarını beyan etmiştir. Alm:ı.n elcisi, bu mrnda l.endlslle 

Atman sanayiinden bahse.den gör~en bir muhanlrlmlzc kısaca do
Göring, iptidni maddeler yerine ml~tlr ki: 
ikame etmek için ersatz vücude - Bir kaç gün burad3 kaldıktan 
getirmek üzere Alman mucitleri· sonra Ankaraya. doneccgim. Ba,';ık& 
nin sprfetmiş oldukları dahiyane söyleyecek blr aözUm yoktur . ., 
gayreti sena etmiştir. Fon Papcn, Avrupadakl h!ırb!n na.. 

Hatip, demiştir ki: sıl bir §ekil alacağ"ı ve umumilc~mek 
"- iktisadi bakımdan mağliıp tehlikesi mevcut olup olmnd (;ı hnk. 

olmamıza im'din yoktur. İngiliz· 1ondJL}d suallere gUIUın.seyerck şöyle 
lcrin bunu an!amaları icap ederdi. mukabele etml§Ur: 
İngilizlçr bizi aç bırakmak sure· - Bunlarr bnnn değil, lngillz dost. 
tile mağli'ıp edeceklerini ümit edi· larmıza. sorunuz!., 

Almanyadaki yahudi
ler tehcir edi ivor 

E llerinren bütün ınalları, paraları ve 
mücevherleri de ahnmaktadır 

flcrn, lG (A.A.) - Dcrllnden Ncue J m k Uzerc hazırlanmııları ihtar edil-
Zıırcher Zcltunı;'n blldlrlliyor: ml,,.tır. 

12-13 ı;ıubat ı;eccsi, Stcttin'deld btı. Hnklarmda bu tedbir ittihaz edil. 
tün Yahudiler tevkif, mesltcnlcri iş. mlş olan eı:ıhas, bJtUn mobllyala.rnıı, 

ı;-al vo aJlclcrlnc o gc""e içinde m~ı;:. paralarmı, eşyalarını terkctmek mec. 
hul bir semte mUtevccclhen yola çık. burlyetinde kalmı~1ardır. Yalnız al· 

yans j"ÜzUidcrl ile cep saııtlerlnt ı;ö. 
tUrınclerlne rnUsaaa edılmi;ıUr. llafı.. 

kalnrda hesapları olnnlnrla gayı1mcn. 
kul arazi ı;ahlplC'rl, bunlardan feragat di, ~0150 tayyare gönde-

0 tayyare de yolda ... 
00 HABIER DD de 

okuyunuzK 

işcilerle müesse
seler arasındaki 

ihtilaflar 

250 bin İngiliz yarın 
askere alınıyor 

etmekte olduklarım rnUbeyyln b.rer 
vesika imza etmeğe mecbur tuwı
muşlnrdır. 

Dl~cr tnrn!Uın ynkmdn Dıın=lg, 
J{ocnılnı;sberg ve §imnll Almsnynnm 

(De-..nMı 4 üocücL) 

bir mUfrae ••• 

( Y azıaı 4 üncüde), 

Bugün vilayette ilk defa 
bir hakem heyeti 

toplanıyor 

İşciler, işlerini 
nasd bıraka

bilirler 7 
.(l'az.ıs1 4 UncUde). 

l ..ondra, lG (A. A.) - 17 ı;;ubntta orduda hizmet görmek üzere 
250 bin kışi nskcrlık şubelerine ınilrncnnt cdceeklir. lngiliz ordusunun 
mevcudu bir sene içinde iki misline çıkmıştır. Sonkanun 1939 dn 600 
bin ki§iden ibaret olı.ın 1ngiliz ordusu sonkfmun 1!)'10 da bir mil
yon 250 bin kişiyi bulmılı:tur. 

Bir İtalyan vapuru daha battı 
Cenc,·, 16 (A. A.) - Dlin 5.649 tonluk Giorgio Ohlsen isminde

ki 1t.alyan vapuru lngiltcre'nin şark sahilinde bir mnyna çarparnk 
batmıştır. Vapurun 32 ki~iden ibaret olan milrcttcbatrmn akıbeti 
meçhuldlir. 

1tal;·an vapuru İngiliz karasuları haricinde şimal yolllc Ncvcas. 
tel'e gitmekteydi v~ 1talyruı demiryollnrı için kömiir nlncaktı. 

Giorgıeı Olılsen. ma) na ~arpaı1lk b:.ıtıuı tiçUncU 1t l) an vapuru-
dur, 

, ............................. :··· ..... ·•· .. , 
~ BUGUN i 

IVA 
f ~a~a'{Ç;esö li'il©l ~ 
i Türk okuyucularının çok iyi 
f tamdıkları Emil Zolanrn ~·m· 

I
• diye lcadar lisanımıza çevrilme

miş bir eseri: 

FEKONDiTE 
ün kadın ve erkekleri 
ar eden l>ir eser ... .......... " .............. .. 
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Yazan: OTERO. ( 34 ] f ercüme eden: .V. G. 

Peter birdenbire: 
- Gel, sana bir şey soracağız, Nina, dedi. 

ikimizden birini tercih etmek mecburiyetinde 
lcalsan hangimizi tercih ederdin? 

H A B E R - Aqam l'ostut 

Adanada 
iskan edilen 
felaketzedeler 

Babasını kaybetmiş Belediye bunları hamamlara sevketti. Bitli kafi. 
olarak doğan bir çocuğa lelerini görenler hamamlardan kaçığblar 

- Brak, yaptığından kendlsi\ı· 
tansm, dedim. Ben ona ders ''er· 
mcsini bilirim. 

Hastalıktan kalkalı bir iki gün 
olmuştu. Prens B2rolaya bir salon 
da rastgeldim. Yılışık bir gülil~le 
yanıma rakla~ak istedi. Kendi· 
sine sert s~rt bal:arak: 

Sof ra)'I hazırlayıp, buy.urun 
demeye içeriye girdiğim zaman 
Peter birdenbire: 

- Gel, sana bir şey soracağız. 
"ismet inönü,, Pazartesiye açılacak halk hamamla-!!!!!!!!!!!!!~~~ 
adı verildi rınoa günde 1000 kışi yıkanacak 

- Bir kadının aczi ile övünecek 
tiniz, ama, c!edim, bugün bir ka· 
dına mağlQp olU:.cnınuzun utancını 

duyuyorsunuz. 
Hiç ses çıkarmadan yanımdan 

uı.a.kla~tı. } akat fena halde bo -
zulmu51u. Ondan sonra kcnc!isini 
bir daha görmedim. 

Esasen ondan sonra Petrograd 
da fazla kalmadım. Hastalıktan 

sonra doktor nuıhakkak Rusya -
dan ayrılmamı, Fransaya gitmemi 
tavsiye etmişti. 

Prens Peter: 

- Ben de seninle beraber ge -
Jeccğim. diyordu. 

Beraber hareket ettik. 

Yalnız, peşimize takılan biri 
daha vardı. Bu, preıısin kardeş 
gibi, can ciğer bir arkadaşı olan 
Gişiydi· 

- Ne zamandanberi ben de 
Fransaya gitmek istiyordum, di -
yordu. Kara ciğerimden hastayım, 
tedavi ettirec#~ 

Gişi çok zengin bir adamdı. Pek 
ae zavallı bir talii vardı. Oteden
beri i~itirdik. Ç-Ok sevdiği ve uğ -
runda bütün servetini hiç düşün • 
meden sarf ettiği bir metresi var -
mış. Kadın kendisine kafi derece
de servet yaptıktan sonra onu bı
rakıyor, adamın en yakın arka • 
da~lanndan biriyle kaçıp gidiyor. 

Gi~i en sevdiği kadmm ve yine 
çok sevdiği bir arkadaşının ken
disini böyle f ed bir şekilde aldat
masını bir türlü affedemiyor ve 
bunun ıztırabım daiina çekiyordu. 

Bununla beraber, aynı ntırabı 
arkadası Prens Petere de çektir .. 
mek istiyor gibiydL Peşimden ay
nlmayışı, bana ma.naiı manalı ba
la~ her halde prensin de gözllne 
~ş olacak ki, beni ondan 
lmimnmıya ba~adı· Bir ~k Mdi -
Belerde müthiş sinirlendiği oluyor. 
du. Fakat, ke00isine Mkim olmak 
i~ bil}iik bir gayret sarfettiğini 
ift muvaffak olduğunu da görü -
i)yrdum. 

l • Yalnız, müthiş bir ıztırap çek -
tiği de belliydL Bir akşam her 
lıalde artık buna bir nihayet ver
meyi dfişünmil3tü: 

· • J\ynı otclde ayrı ayn fakat bir 
&t üzerinde dairelerde oturuyor. 
duk. Yemekleri daima beraber yer 
dile. O akşam ben di~da sofrayı 
liazırlıyordum, onlar odada otu -
ruyorlardı. 

' Bir aralık konu~annm Bid • j 

Hetlendiğini ve seslerinin gitgide 
'~diğini i~ttim. Benden bah .. 
eettı1derinl anlıyordum. Fakat yi
ne aldı03 etmedim, hatta kulak 
kabartıp ne konu~}·orlar diye 
<!inlemedim bile-

Nina, dedi. lkimizden birini tercih 
dmek mecburiyetinde kalsan han
gırniıi tercih ederdin? 

lkisi de merak ve hey~nla, 
aynı zamanda saniyelerin g«:,Çllle • 
sine bile tahammül edemiyen bir 
sabırsızlıkla gözlerini rüzüme dik
mişlerdi. 

Müşkül bir \"azi)•ette kalmıştım. 
Cevabımı derhal verebilirdim. Fa 
kat ikisinden biri darılacaktı, 1ıat

ta belki. helki değil muhakkak, o 
dakikadan itib:ıren ayn.acaktı. 

Halbuki hen ikisini de danltmak 
istemiyordum. 

Güldüm ve: 
- Bu ne biçim suali dedim. 

Sizin canınız galiba gülm<.>k üti -
yor. Hadi, sofrayı ha~ırladım, ge
lin yemek yiyelim \'e bu suali bir 
daha ne bana sorun, ne de kendi 
kendinize tekrar edin ... 

Hakikaten, bu suali hir daha 
bana oormadılar. Kendi kendileri. 
ne tekrar edip etmediklerini bil • 
miyonun. Fakat tali yine hildiği
ni okudu ve üçümüzden birini de
ğil, OçümOzil de biribirimiıden a. 
yırdr. 

Peterl MoskO\oadan hfikfunet 
çağırıyordu. Emri alır 31.maz der· 
hal hareket etti! 

Gişi hastalığını tedavi ettirmek 
fcin Fransanm c:erwp rehlılerin -
den birine' gitti. 

Ben de Folies Bergeresde çalış
maya başlamıştım. Pariste kal • 
dnn. 

••• 
Parl! sahne hayatı bu serer beni 

bir yabana gibi değıl, eski ve se
vilen bir Aşina olarak kal'§tbyor -
du. Sahneye ilk çıktığım gecenin 
sabahı gazete!erin birinci sayfa • 
lannda ismim ve resmim büyük 
bir yer almıştı. Bunlar arasında 
meşhur "Figaro'' gazetesi §()yle 
di)·ordu: 

"Hiç düşünmeden ve pek haldı 
olarak iddia edebiliriz ki, r.cneler. 
denberi Fransız sahnesinde bu ka· 
dar gazet kadm görülmemi5tir." 

Diğer bir gazet~, benim mazimi 
biliyordu: 

~çliğinde ~Ii fakir ..e bed
baht bir hayat geçirmiş olan Ote
ronun son seneleri türlü macera 
lar arasında geçmiştir. Kendisini 
Pariste gönnüş ve tamıru§ olanlar 
diln gece omı, senelerden sonra ay 
nr güzellik ve tazelikte görünce 
~np kaldılar. Geçirdiği bütün 
maceralara rağmen gençlik ve gü. 
zelliğini bu kadar iyi bir §ekilde 
muhafaza edebilmi~ olınası her ka
dına nasip olmıyacak mazhariyet
lcrden biridir." 

Aynı gazete bana tahsis ettiği 

SUtunlarca yazısında oldukça 
dedikodu yapmıstı ki, bunların 

bir ~ da hakikaten sahi}•di. Di
yordu ki: 

(Dev11ım1 var) 

.Adana, 15 - Adwıada !skAn edil. 
mf' bulun:uı !cl~kctzede mıktım D77 
)1 bulmu1Jtur. 

FelAketzedclcr arnsmda &ılmdlye 

kadar tek bir ölüm vaktuıı olmadığı 
gibi do~rudnn doğruya hastnnelerlml. 
ze gclm~ bulunan 40 kadar yaralı v~ 
bıurt.a da tarn&mcn şita bularak yu _ 
vaıanna dönmU;ılcrdir. Bundnn ba§lca 
lO kadar Mdlscslz doıjuaı vakası 

olmuş, bunlnruan bnbus.ız ltnlınış bu
lwıan blrl&uin ndı da lsmet lo!SoU 
kooulmu. tur. İlk ve ortıı okullarla 
llscye knydcdll«:n 150 lmda!' tcltıkcL 

zede çocuklarnuı. A®na millt yar • 
dım komlteal vo Kızılay tara.tmdr .. 'l 
kundura, ycknasak elb!se vcrlld!gi 
gibi bUUln lhUynçlım tat.miıı edllml§
Ur. Bund!Uı maada dtJ;cr feUketzcde 
kıı.dın ve erkeklere de GOO çt.tt yenl 
ayakkabı dağıtıımıgtır. 16.,.2.9<!0 tııri

hlne kııdıır nefsi .lu1:ına kazııamm 

n:ıkld ve ayniyat tcberrllatı GLOOO Jl. 
ra.yı bulmu~tur. 

Hatayın ilk vilayet 
' meclisi toplandı 
Hataym Dk vfl4yet mec11ai dO.n va. 

U Sökmen Sllerlıı mllhlm bir n•tldle 
açılmı§tır. VallnJD nutJnmdaD evvel 
Ebed1 Şc! AtatUrkO.n u1z bat.ıre.sma 
-hUrmeten üç dakika lhUram atıkQtu 
yapıllJU§tJr. 

Vail Bataym anantaaa bVUfDJL 
amdaD bugüne kadar her alıada J&. 
pılaı:ı l§lerl rakamlarla anlattıktan 

ısonra tiııUmllzdeld yıl içinde llatayı 
rc!aba, saadete kavu~ bUtUD 
tcdblrlcrlıı almdığml 1%ab etınlf 

nıecll• ıehlt !ellketzedelerlıı hıı.t.ıra,., 

ama bllrmeten b1r dakika ayakta lb. 
Unun aU.kOtu yapnııo ve a1kı§ tu!OJU 
araamda Mll11 Şefe btlyUklcrl.mJu 
ııonsuz tazim ve mtıweUerlnln lblL 
ğıı:ı.ı karar alt.ma alml§tır. 

Konservatuvar 
orkestra konseri 

KonservatuYar b1r1ncl orkestra 
koıı.aerln1 20 gubat sNı g1lnl1 aaat 21 

fıAı••··~ d9 FraııiıZ Ttyat. 
rownda n~ 
Ur. KOMC.; or. 
'kutra oetı Sey
!etuıı A.al tara. 
fmJan lda.re edl. 
lecektır. 

BU kaıı.aerde 

ayrıca Almanya. 
da yeti~ Bari
ton lhaa.ı:ı Ballar 
llOu.\ bulwımak. 

tadır. 1hlım Bal. 
kır muhtellf ope.. 
ra a.rya!an llÖY· 

ıc,.eceıt gibi Dk defa olarak Sezay! 
AAJm bc8teledJğt .. Sakarya kızı.. ad. 
il eaerlnl de okuyac:aklır. 
~amda: Beto!enln Ddnd 11e11. 

Conlsl ve .Tentech'm Köy gellliklerS, 
HoArtm ''Slhlrll .flllt" operası uvcr. 
tUrU Tardtr. 

tzmirde büyük otel 
fuara yetişemiyecek 

hmli', - Onuncu entenı.uyonal tu. 
an haztrlıklarma devam olunmakta -
dır. Bu seneki tunra alt turkçc ,,. 
!ransızca oClşler haztrla.nmı~trr. P!L 
nı Nafıa. \•eMJetlnoo tasdik eclllml§ 
oııın §chlr otelJntn bu seneki tuar q... 
rnannuı kadar yetışUrilmeslne lmkAD 
buluıuumyncnğı anla§ılmaktadır. tn. 
§ll&ta 1Aznn blr çok ınalzemenlıı DOk-

11:!.ll olması. otelin bu 11cne Jtmıunına 
:manı olmaktadır. 

Nlfl?EYE .s'.ı9.ıt 
UJAI/)' LJ&-~. 

.Shl/? 

<:C'f'DYU El.l/lllJZ.. 
DC:.V ~4t;.1R1A., 
.Slfx ,Nl//JYMUI/ 
.ı4VVJ Y.-ıfM.O· 
Y;z S.fll 

Belediye, tiitlse meydan verme
mek için bit mücadelc!tni ~k l'l'd
dctlcururıni~llr. Üsküdar, Beyoğlu 
ve EminlinUnde üı;er, Fatih mın. 
t.tı.ka:ımda bir mücadele ckipl rnll
temadi surette bitli ''atandn.ıı n
ramnkt.adrr. 

Son on glin ic;inde 60hrin mul1-
lelif t.ars.flıırmda buhınan bitli 
,·atandaşlann mikdıırı l 000 i l:a
C:rn olmak C.Zcre 5000 i geçmiş ,·e 

daimi cncllmenlnc teklif cdilıntştlr • 
Belefüye, :.rlka.tbğı Yat.and'.l!'!arı 

cl~k: f temi?:lilt kontrolu altında 
lıulundurmak, milcadeleyi gevşet -
rnemc.k nlyeU ıdt:.dlr. 

Plııliği:ı ve bilh:ıssa blUcrln za
rarlarına dair ycnl vecizeler ve 
tab!olrır hsstı :"Ilmıı;trr. Dtmlnr ya
kında şehrin her tarafmda lcnb 
eden yerlere knnularak kirli Ya • 

t.:ınJ:ışlnı· ikaz o!unnc:ıktır. 
bunların hepsi belediye hosabın:ı -----------
tutulan hart!.mlam ı5-0vkedilorok 
~ 1kattınlrıt1tır .• 

Belediye adam başına yıkonnuı. 
i.icrcti olarak 12,5 kuruş ver;yor, 
-cyrıcn sabun da temin ediyor. 

Ancak şehir hc.maınlıı.ruıdaıı bir 
l.ı'!Inmın bu ise tnhsi<>i v(' ltirlen
ıncsi şiliilv0tlcrc yol nçmış, hu 
bltlilcrin yıkP'!'dr""'ı bfr K"'lmlıır ha
mamının bitisiğiııdeki '-'rkıU:ler 
ham.anımda dlln yıkananla.r, bitli.. 
lcr ka!lle.<.ılnl görUnco telaşa dtl4'
milşlcr, battA ba.%tlan yf~nnmayı 
yarıda brr:ıknmk kaçmışlardır, 

Belediye sağlık mlldUrm~u. 'KR
smıpaşa vo Balatta haztrlanan 
halk hanıamlarmın eon tecrilbelerl 
n1n do netfcelenm!ş old•ığunu. 
bunlann ağlebt ilıtimnJ pn?.artcsi 
gUnU açılabDeeeffni bfldlmıektedlr. 

Halle hamamlarında. yıkanma 
mUddctl l>ir sant olaw bir sefer. 
de 80 ki§f yıkn.na.bilecek, gtlnde 
50" klşt bu hamamlııT'dan iırti~nöe 
edecektir. İcabında geceleri de a.. 
çtk bulmıdunılntak gilnde 1000 
vatnnda.jlll y:tkanmam için tedbir 
atmacakt:Ir. 

Bu hamamlarda yıkanma UcreU 
olarıı.k 7,5 kunt§ almmMt belediye 

Koçuk Sehir 
Haberleri 

,,,.- .. , 

* KlltUphane momurlarmm de. 
vamstzlık, llkaydl göstererek va
zifelerini ihmal ettikleri görlllnıüş. 
t~ llaarlf Vekllett devam cetvel. 
lerin.lil ınuntamm•n lmzalanmasmı 
vo mUdilrlerln t&Sdi!rlyle vekAletc 
gönderilmeslnJ, devamsızların fid -
dctle eezalandınlacaklamıı blldir-
ınlştir. 

• Belediye mamalarda ön llt • 
rad& oturanlarla perde arasmdakt 
mesafeyi balkm aıhhatJne za?'!Lrll 
g6rmtış, bu mesafenin uzatılmaııı .. 
ru ve hava değiştirme tertı'batmm 
mımtazaman ça.Iıat:mımasını teblit 
et:mift,i.r. 

* Belediye imar m1ld11rlllğ11, 
Çamlıcada turistik mahiyette bir 
otel Jnşaaı için pIAnlar hazrrlama
ğa başlamıştır. 

* Havuza al.mmıl olan Tırban 
vapurunun dllıı tamlrbıe ba§lan.. 
IDJltlr. Tamir 6-7 ay kadar devam 
edecektir. 

* Kapatılan "Okullar gfineşi,. 
orta mektebinln mlldllıil ile mua.. 
vinine vekllet tarafından işten el 
çekUrllm.işt!r. Maarif mlldilrlll!;ril. 
nllıı kontrolll altmda tasdikname 
verilen talebelerden geceli olen .. 
hır Haydarp~n llseshıe ve g1ln -
dllzlll talebeler de Beşiktaş orta. 
okuluna yerleşUrllecekJcnllr. · 

fl> Mtsll" çaıısısmdald dilkklnlar 
istJmWc cdllmcktedtr. Buram yar. 
dmıcı hal haline konulacak, sonra 
Eminönü - Unkapanı caddesi 11.çs
lncaktır. 

* Emfn~nllnde evkafla belediye 
a.rasmda ihtllA!ı mucib otan me:.. 

Adliye Vekili 
Denizliden Alr<lına gitti 

Denizli, l.> - Şehrimizde bulun. 
mıı.kt& olan Adliye Vekill liethl Ok
yar d!lıı ö:Jed<?D en-el bcl9dlyc)1, 
parUyi \'& kwnıındnnlığı ziyaret et. 
miş ı:<ı bunu mUtenklp Ad'lye <latre_ 
sine giderek teftişe başlamı~tır. As
liye ve aJtu' cczad.o. gllrlllmcktc olan 
ı:nuhakeı:rıclerf takip eden ve bir ara.. 
ltk baroya tla uğrıı.ynrak a.vuka.tıar!a 
görtl§en Adliye Vekill mUteakJbcn ce_ 
za ovtnl gcz!ırek rı:ıevkut ve mbkQm
nn vazfyeUerlnl tetkik e)'leml§tlr. 
J.l"ethl Okyar, Denfz'tde yeni b!r ceza 
evi yaptırmağı vadet.mJ§tJ.r. 

Vekil Aydına gttmJı ve orada tet
kiklerSDe ba§tamııtır. 

Hariciye Vekilimizin 
konsey reisliği 

Hariciye Veldl1 Şllkrll Saraçoııu,. 

mm Balkan Antantı· dnlm1 koııscyl 

bqkanhğmı deruhte etmesi mllnaae. 
beUle VeklllmJzle sabık Bulgar Baş. 
vcklli Köaelvanof aramnda t.elçaflar 
teatl edllm1oUr. 

ddtn yılnlmasma nihayet baelan. 
~tır. Bu adadaki 9 dllkkAnın da 
yıkrlmalan işi ihale edilmJştlr. 

• Şehrimizde bulunan Franm 
ınü~eerild Ma..41fnyon ,erefl.ne dUn 
1at.ıı.nbnl konnervatuvarmda bir 
çay ıiyn!etl verilmlştlr. 

• Dlln muhtelif memleketlere 
yapılan ihracat kıymetleri yekft • 
nu altı yUz bin lirayı bulmuştur. 

* İnhisarlar tlltllıı fabrl.kalan 
-;ııb~l mildürll1ifilnc vekil ol:ı.ıı mU.. 
hendi3 Şevket Peköz os:ı.1etcn ta,. 
·;in ed!J.mjştir. 

* Şehir meclisi dün muhtelif 
teklifleri encnınenıere havale et • 
mit •e bu içtima devree.inlıı 15 gtln 
ıza.tılrna.sma karar vermiftir. 
* Etibank idaro mecliel azalığı. 

1& tteker fabrikalan idare meclisi 
reisi Reşid 250 lira ncrctıe tayin 
edilmiştir. 
* Karabük demir ve ~Uk mUes

<scsatJ yakmda bonı imallltı için 
siparişler ka.bulllne bqlıyacaktır. 

• Bcyoğlımda da bir gönUUil 
ha.stabo.kıcı kursu aı;tlmaaı karar • 
lnşnuştir. 

* Elan.ek yapıcıla.rr, esnaf cemi
yetleri merkezinde dün senelik 
kongrelerini yapmışlar ve bu ara.
da ycvmlyelerinin arttJ:nlmnsı te • 
mennfsinde bulunmuşlardır. 

* latanbul gUm.rllklerl teşkili • 
tmda nz ücretle çatışan 66 kolcu
ya ikrnmiye vcrllccektir. 

* tmılrde eski Foça hUkUnıet 
daire!dnln nll!us idaresi kısmında 
yangın çıkmıllsn da genV,lemesl • 
ne meydan verilmeden söndilrill • 
mOışUlr. Bu yangın smwnda bazı 
defterler yanmrcıtır. 
* fzmtr palamut ilrracafcılan tf. 

cıı.ret odıumıd& t.optonarıık bir p&
le.mut fhr&C3.t birliğl karma.la b.. 
rar ven:n.ı.,Jerdir. 

~oxo.' 
BVR'9 Y4 ~I 
CoKO.'_/?, 

General Oid. 
saba~ gel~' 

l\1isa firimiz Ç~ 
geme Kurun1\lll~ 
giHz Hrası tebe 
ın:mz yardım kOxııf teJI 

general DJd bu eaba.llıd t1t 
preslle ııclırinı!z_ıı solınl~--:.~ 
bu akııam Londnıyıı. JıaP' 
muhtemeldir. t)J);ı 

General ve Prt. Gastan& d 
Çocuk Esirgeme Kuruııı:ı , 
kc~ uyu.ret etmı,;lerdl1' 
Kurumun çocuklara ynP 
ğU ya.rdlmln.rla te~au ~ 
dıklan tzahaVAn aon <l 'f 
kalrı:u~. yapılmakta ol~~ 
bUyUk bir alllka göstC 

ra.I konınma~n mubtaO ~ 
kuruma ikJ ytız 1ngil1ı oıı 
etmfgt.Ir. Geııerıı!e ııurUf.I ııcııt 
gösteren eaorlcrle ~a! 
~Ur. ~ 

O" 

ı· Unelbaşı fa 
Kapıcı ve heıı' 

aerbeat hıra 

Knçuk katil 
DÜn mahkeıned' 

yeti nnsıl i~l 
· anlattı 

B1r bO gtın eeYVel 
Sedat isminde b!r genci 

1 
rak MdUrmekten suçhJ ~ 
kaW Cahldln dlln l)dD;,' 
mahken;cstııde muhake#I~ 
mrfttr, C&hlt buDd:ıD 

!.sralnde blrlnl bı~ ı.f' 
81JUrmil~ ve bUnda.ıı dO 
kllçQkltlğO.ndCD de lstJl~~ 
buçuk sene hapse ıı:uo

tur. Calılt bırm1ıktal> 
lan Sedadt OakUdat' ıs.
tanmıl§tır. 111dlse gtın~ 
tahlly• edilen Sed!ıt 
gltmlf, sonra bera.betc11 

1 
den, Çemberlltap oıtS r> 
mtıter, fll"&etyı bulıuııa~e 
lerdlr. ca.hldlD dlln zn.ab1' 
nllşte ~bancı bfr p.ııaJXI 
takip etUğtni \'e Ş 

dıkud• camil ya.ıuna-ıs 
kar§ılarına çıktığmı. bU 

mı öldllrdüğQ şevkeUO 
tnUkam almak l.8t1yeD 1< 
blrt ııandığml, bunun sçU' 
davranarak bıçağını ~ 
k&raıılıkta )'anllflıkla ~·""' 
Sedadı bıçaklaDU§ oldUr' J 
mtııtır. Halbuki ltk Uacıe"".~ 
Un öldllı1llmoal yU:Undetl 6' 
çıkan blr kavca nctıc~_J 
öldllrd0:1Jnll aö)'lemt;;U. c'J 
ıenmı, n nıuhakem~. -ıd ,. 
mahltOmlyetlDe alt ııaıo-' .,/ 
t1n.1n getlrUlmed sçtJS 

kalnuftır. _./ı 
O" 



d~ ~ııze.tcıeri. ınilli I 
leli <Uiste T·· ede. 
. ~e~fin ' . urk gazete 

'• lir. c bır öğle ziya 
bltteidek· • 
.~"C'kUı· .ı\:rncıika ser· . 
ıgııı._ ını zi ın, 

lA~':"1bart Yarct ederek r;at Ve ~ahi~:ettc Yapa
' llul'·· nıelika bari 
'atı un ha -
,... l'lıcseıeı rpten sonra 
'''~- ere d • ~<1.1.i ö~ aır bitn 
ll'ııı.ı~t ennıek arzus~ 

ı. . eı ... vet"llliştir 
'Ol'ıı.U "'eınurıa • 
5Q lliııtıerin r sendikası 

~reye k sendikadan 
· arııı 4 i:lılt lir. 25 :reyle 

srı~algası ta 
ı>~ "'lllekt~ Panyada da 

~.-"',,· •.. lllfır lr. Burgos'da 
lir ıı a lında 7 

~erıe • erJrezi 1 dere-
ra l'lı~b Span~"ada 

r. ~ Olduğu z;:ı llliktarda 
aber Yeril _ 

. es~de 
~A~C~tet rn Macaristan 

....-eat Uahed · • 
fııı4ı:ı ııaı.. esıne zeyl 
e,.ıı. ~atı!11tşlı'ına dair bir 
u~ı l3ird r. 
v~~,lhıdeı:ı. ,. ~;nub kut
"""lYeı:- Cl"dıgi b 

\'e 1 "'-lli de~ . aberde 
d~ {l()g danb §tırnı~ ol -
<lı~11t llıevltJ.~ri kaydedL 

alt!c bbıiditıı:ı.iı daha gar. 
~'ht ~ is!Jb'itfı"· 
tıı-. ~lllUııe 1iik llladdele. 

~t~el' nıı ~aptını karar. 

~.il~ ~lltin, :~ ekmek, 
--ııeceltt~ ınuayyen n_::~ ıııa-

ır. "Witar-

Almanların tahtelbahir 
kayhı 50 yi buldu 

Bitaraflara karşı daha merlıametsizce 
telbahir harbine başlanması kararı her 

heyecan uyandırdı 

bir tah
tarafta 

I..ondr.ı, JG - Almanya, İngiliz 1 rcttebatı 18 kişi ve tonilatosu da 
limanlarına gidecek bitaraf vapur_ 1503 idi. 
ların bilaistisna torpillenmesini Fa.cı sularında bir tahtelbahir ta
Alman tahtelbahir kumandanları - rafından torpillenerek batan Şastin 
na emretmiştir. I\:arar, Amerik:ı. Mnresk adındaki Danimarka. vapu
da dahil, bütün bitaraf memleket. runun ziyaı, büyük bir tesir hasıl 
!erde derin heyecan uyandırmış - etmıştir. Şastin ~faresk de dahil 
tır. olduğu halde harbin başlangıcın -

Röyter ajansı bu hu.susta diyor danberi batmış olan Danimarka 
ki: \"apurlarmın adedi 15 e ve hacim. 

"Almanların lngiltereyc veya- lerinin yckünu 50.000 tona. baliğ 
hut bir İngiliz ko12trol limanına. bulıınmal·!:ıdır. Telef olan denizci. 
gidecek bitaraf vaııurları torpil- !erin adedi 200 dür. 
lcrnek tehdidi Londra resmi Evvelki ~Un Almanlar tarafın. 
mahfellerinde ha)Teil mucib ol - dan batırı'an Sultan Star İngiliz 
mamıştır. Zira bu mahfcller, Al - yük gemisi mUrettebatından 72 ki
manlann şimdi açıkı;:a ilan ettik - ,i, d'.in bir İngiliz limanına çıkarıl. 
leri bu usulü esasen tatbik et. mıştır. 
mekte olduklarını bildirmektedir -
ter. 

Bu korkutmMm manası bütün 
milletleri vnpurlannr seyahate 
çıkarmaktan menetmektir. 

Londradaki kıı.naat eudur 
iti, en iyi emniyetin müttefiklerin 
kafileleri ne birllkte seyahatte ol
duğu hakkındaki İngiliz tezini an. 
cak teyid edecek ve bu tehdid hiç 
bir bitaraf memleketi korkutmıya
caktır.,, 

Batırılan tahtelbahirler 
rari<;, 16 - İngilizler, dün ls

veç sahillerinde yeni bir Alman 
denizaltısını batırmışlardır. Bunun 
la son altı g\inde batıroıklan Al
man deni:ı:altılarrnın sayısr beııe 
baliğ olmuştur. 

Harbin başmdanberi İngilizler 
tarafından 50 Alman denizaltısı 
batırılmıştır. 

Garp cephesinde 
Pıı.rls, 16 - Garb cephesinde 

dUn ufak müfrezelerin mevzii ha
rekl\tmdan başka bir hadise ol -
mamrştrr. 

İngiltere harbiye nazırı Stanley 
dün Frnnsada umumt karargaha 
gclmi~lir. Birkaç gün İngiliz kuv
vetleri kumandanı general Gort'un 
misafiri kalacaktır. 

Memleketimize malzeme 
getiren bir Amerikan 
vapuru 
Londrn, ı:> (A. A.) - Röyter: 

Bütün 1ıamulesi menşe şehadet.· 
namelcrino istinat eden ilk Ame
rikan vapuru bir İngiliz kontrol 
limanına. gelmi~tir. 

Hamulesinin bir kısmı Türkiyc
ye ait foı;fat ve 686 katrrdır. Va
pur iki buçuk saatlik bir tevak
kuftan sonra yoluna. devam et • 
mi~tir. 

DANiMARKA 
Her taraftan buzlarla 

Abluka edildi ! 
Danimarkadan Isvccc 

denizden yaya ~ 
gidilebiliyor 

Koperıhag, l!i (A.A.) - İki 
aydanberi memleketin her tara· 
fmda hararet d::r:cesi, sıfır al· 
tında 15 ile 20 arn5ında tahavvül 
etmektedir. Bu soğuk, bir asır· 
danberi D::lnimarkad:a gerek ~id" 
det ve gerek devamı iti:harile mis· 
line tesadüf edilr.ıemiş bir oo -
ğuktur. Memleket buzlarla ablu· 
ka edilmiş ve Berri Avrupa ile a· 
lakası ke.-::lmi~ir. Bütün balm 
münakalat ve berri münakal.itm 
bir kısmı inkıtaa' uğramıştır • 
Kömür tedariki bakımından vazi· 
yet, fecidir. Aresund denizi on 
metre kalınlığında donmuş oldu" 
ğundan üzerinden yaya olarak 
Danimarkadan İıveç'e gitmek 
mümkündür. 

Eden Mısırdan Filistine 
gitti 

Londra, 16 (A.A.) - !ngifü 
dominyonlar nazın Eden dün 
tayyare ile Mısırdan Filistine git· 
miş ve orada Araplar tarafından 
büyük tezahüratla karşılanmış· 
tır. Eden Filistindeki dominyon 
kıtalannı teftiş edecektir. 

Bulgaristanın harici 
borçlarınının faizleri 
Londra, 16· (A.A.) - İyi ha· 

ber alan mahfellerde söylendiği· 
ne göre Bulgaristanın hrici borç
larının faizleri hakkında son haf· 
talar içinde Londrada cereyn c· 
den İngiliz • Fransız· Bulgar mü· 
zakcreleri itil5.fla neticelenmiştir. 

Almanların ballrdıklarmı iddia 
ettikleri Ripnls ve Ek.seter adlı 
lngili:>: h:ırb gemileri de dün Rnıı.. 
vatana dönmürıler. büyük mera
simle karşılıı.nmL~lardır. 

Bıçakla hücum ederek ..• 

Çindeki Fransız demir
yolu ile nıühimat 
naklediliyormuş 

Tokyo, 15 (A.A.) - Japon 
b.1hriye nezareti namına söz söy
lemeğe salahiyyettar bir zat, bu· 
gün şu beyanatta bulunmuıtur: 
"- Japon deniz ve hava kuv • 

vetleri, Yunnan - IIaipong demir· 
yolu ile yapılmakta olan silah ve 
mühimmat nakliyatını salahiyet· 
tar makamlar durdurmadıkça, bu 
demiryoluna hücumda devam e· 
decektir." 

Hatrrlardadır ki, Fransız hüktı· 
mcti ıubat bidayetinde, bu mm· 
takava yapılan ve 1 Ol kişinin ö -

0 lümüne sebebiyet veren hava 
bombardnnanlarını protesto et· 
mişti. 

Romanya maliye nazırı 
Sofyaya gidecek 

Bükr~. 16 (A. A.) - Mıı.liye 
nazın Konstantinesko. büyük bir 
ihtimalle bu aynı 21 inde Sofyayn 
gidecektir. İyi haber alan mahfil
lerde Rclgrad konferansından 
sonra yapıla.cak olan bu siya.ret a
llknyla k8J'fllanmakta. ve iki 
mc.ml!'k~t nrn~mda iktt!'adi bir iş
lJirliği tı:-min edllcctği ümid olun -

': maktadır. 

Finlen· mevzileri
ni geri aldılar 

Şinıdiye kadarki Sovyet zayiatının 
250 bin kişiyi bulduğu bıldrriıiyor 

Londra, 16 - Finlandiyndan 
gelen haberlerden anla§ıldığına 
göre Karr>li bcrzahındaki faaliyet 
dün nisp!'ten daha az !liddctll ol
muştur. Bununla beraber çarpı~
malar ayni tarzcla devam etmekte_ 
dir. 

HarC'kfıt s:lhnsındn Sovyet hava 
kuv\'etleri faaliyetlerine devam 
etmiştir. Vipuri ve diğer bazı !lC
hirler yeniden bombardıman cdif
m.iitir. 

Finlfınrliya b?c:olı:ıımnndanlığr, 
Rusların Kareli cPphcc:oinde birkaç 
istinat noktası elde etmiş olduğu
nu ve fakat Rusların işgali altında 
bulunan bu mc,·zilerin kaybının 
.Mann<'rharm hıı.ttınm muka\'cmeli 
ih~erinde hcrhanl','i bir endişeyi mu
cib olmıyaeağını söylemcktrdir. 
Mannerhaym hattı, daima tam olu. 
r:ık mukavjm kalmaktadır. 

Pııı>larm ilf'ri ı>ii!"dliklrri 70 ton
luk tanklar bida\"C'ttf" Finler üze
rinde psikolojik tesirler ycnmı~a 
da, bllnhare hr.mcn bn tc~ir kay
bolmıı;,hır. Zira bu mu~nrım tıınk
l~r.n :zırhlarının da Finlnndiya 
tank toplnrınm ateşine dayanma • 
dığı görülmüştür. 

Bıçakla hücum 
Son alman haberler, :Manncr

haym hllttmın 8ovyellerin bütün 
taarruzlarına muzafferane muka -
vcmPt etmekte olduklarını ve Rus
ların sadece Summa mıntaknsında 
bir .Lkl llerl mevzli işgal etmiş bu
lunduk larmı tcyid etmektedir. 

Sovy!'t kıtaatı. g!'cc muharebe'. 
l<'ri c.smtSındıı. mm·zilerinucn çıka
rılmı~la.rdır ve halihazırda pek e-

hcmmiyetı;ir. bazı me\'cilcri işt;:ıl 
etmektedirler. 

Evvelki giin bn kıtaat. mühim 
fedakarlıklar pahaı;ına, Tnipale 
mınt:ıknsında ilcrlcrnc*c mu\•affak 
olmuşlardı, fakat Finlandiya kıtaa
tı, "bı~akl:ı" yaptıkları bir muha
robo neticesinde kaybettikleri 
mevzileri istirdad etmlşl!'rdir. 

Bütün Stokholm gazeteleri, Ru.cı. 
lar tarafından elde edilmiş ufak -
tefek muvaffakıyctlerle Kareli ta
arruzundanhcri i1d Rmı fırkaı;ının 

m::ıhvolması arasınd:ıki nicıp"tı-ir. -
Ilği knyd!'tmekte \'e muhasamatın 
bn.cılangıcıııdanb!'rİ :!50.GOO kişi -
nin telef olmuş olduğunu ilfıvc ey. 
kmektediricr . 

Salla c~phe.sinde 
Salla cephesindeyse vaziyet sa

kindir. 45 kilomr'-c geriye atılan 
Sovyrt kıtalan, Fin Mtıknbil ta
arruzu üzerine <:eldi.., ... -"',.. ııır-rh••r 

kaldıkları movzlleri tahkime ç<ı.h
şıyorlar. Finler, yiyecek ve mü. 
himmat kollarını tahrib için TI.us 
hatlarının gerisine kuv·vetli müf -
rczclcr göndcrmPktedirler. 

Polonya asker göndt•recek 
I.ontlra, 16 - Polom·a cumhuri

yeti hükumeti, Sovyct Rusya istl
lfıı?ına kar31 Finlôndlyanın pirişmiş 
olduğu mücndf'lede ona yo:ırdrm et. 
mek için müsellah kU\rvetlerinden 
bir lusmını bu meml<:'ketc g"nder
m"~c karnr verm~tk. 

Knnndah 20 pilot ~nlillü ola -
rak Finliinclivrı ordu~,.na '"tı-ı:ıl -
mı!JLır. Bu pilotınr pek yakında 

Finlfınd.iynya gideceklerdir. 
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1 IGNELIFIÇISl 
D UNY ANIN her tarafında b't< ~ehirde dohıımıtk, gidip 

gelmek, hftreket en büyük zevklerden biridir. Hiç yeni 
bir liıf olmadığını biliyoruz, fal<at yine tel:rar c!:mcktc tereddüt 
etmeyiz ki, bundan, yalnız l:ir şehir müstesnadır; İstfuıbul. 

lstanbulda hueket, bir yerden bir yere gitme azapların 
en büyiiğüdür. Yaya gitrr..e, tramvay, otobiis ,vApur, herbiri ! 
htanbuhın içinde yuva_rlannn seyrüsefer iğneli fıçısının ayn i 
birer cözü mesabesindedir. Hangisinin içine düşerseniz mü&avı İ 
azap dereccsilc çalkanırsınız. Siz.e bir ~ey söyliyeyim mi: i • • 1 Muhteşem Pı·o5t planları, ideal imar p:-ojeleri, lstanbulun ! 

İ bu tarihi mukadderatını asla değiştirecek değildir. Hareket, j 
ı fstanbulda daima bir a:?ap, bir gaydtabiilik olarak klmaya mah· ! 
1 1 ·mc1 ı 
1 m ur. i 
f Zira, hnydi meyd:mları açtınız, caddet~ri gcnİ§lettiniz vcı 

bütün sokakları asfalt yRptınız diyelim. E, denizi de asfalt 
yapacak değiliz a!. 

Bu tramvaylar oldu kça, bu kamyondan dönme oto!>üaler 
kaldıkça, bu kalyondan dönme vallt=t'lar durdu?<ça ve lstanbulda, 
eğlence, it merkezleri gibi tekasüf y.erleri gayet mahdut kalma
ya mahkum bulundukça, hareket rahatlığı diyebileceğimiz yeni 
medeniyetin en mühim konfc.-una hiç bir zman erİ~·~ıiıiyeceiiz. 
1 lareket konforu, enıerjik bir milletin 

lilksüdür. Bu lüksü İstanbul halkına :Jl Vo.tAılıç 
itim nasip edecek? • 

l•••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••.,..••••n•••••••• .. •••••••••••••••••••••--••n••••••• 

f Askerllk bahısıern f 

Finlandiyada bir haftalık askeri 
harekat ve muhtemel neticeleri 
F
. İNLANDtYADAK.İ aske

ri vaziyet pek o kadar faz· 
la bir tahavvülc uğrama· 
mıştır. 

Petsamo'nun cenubunda ve şark 
hudutl: arındaki hatlar harekete 
ge5mişlerdir. Lakin cidalin bida· 
yetinde görmüş olduğumuz '§C· 
kilden bambaşka bir tarzda ola· 
rak. 

İki muhasım taraf mahdut bir 
saha işgal ettiği için, kayak müf· 
rezeleri dü~manın gerilerine sark
makta devam ediyorlar. 

Topçu kuvveti ise pek az ve 
ateş etmiyorlar. 
Hararet nakıs otuz ve kırk dere

ce arasında bulunmakta devam 
ediyor. 

Bu şerait tahtında günlerce si
perlerin içinde bulunmak taham· 
mülfersa bir hale geliyor. 

Ladoga gölünün şimalinde, or· 
manlık ve arızalı bir sahada bir 
aydanberi cereyan eden muhare· 
beler kat'i bir netice vermekten 
uzak kalmrşlardır. Bir Sovyet 
müfrezesi 17 ikincikanundanberi. 
Ladoga gölünün şimali garbi sa
hillerinde, Pitkarantada Finliler 
tarafın-dan çevrilmiş bulunmakta· 
dır. 

Ruslar, bu müfrezeyi kurtar
mak için şimali şarkiden bir ta· 
arruzda bulunm•Jşlardır: Taarruz
ları muvaffakıy.!tle durduruldu. 

Ordularının kuvvei killiyesin· 
den kesilmiş bulunan bu müfre
ze, Finlerin çemberini kırmk için 
hücumlarda bu1'ınmuşlar ve ağır 
7.ayiat vererek muvaffak olama· 
mışlardır. 

üç şubatta, Finler bu mmtaka
da sayısız esirler almışlardır. 

Esirler, raporlardan anlasıldı· 
ğına göre, pek acrklı vaziyette 
bulunuyorlardı. Finler aynı za
manda mühim mikarda ganaim 
elde etmişlerdir. 

On şubatta, re!'.mİ bir teblif.de 
ilan ~lunduğu gibi, Finler yine 
bu mıntakalarda bulunan Sovyetle 
ri fena halde bozguna uğratmış· 
ladır. Sovyet tayyareleri bozr:un· 
na uğramı~ olan kıt'alara para
şütle yiyecek attılar. 

En cetin muharebeler hala Ka· 
reli Berzahında devam etmekte -
dir. Sovyetler, Mannerhaym hat· 
tına taarruzlarına miitemadiyen 
hergün deYam etmektedirlt-r. Ta 
ar ruz ettikleri yerkr: Sunna. ta· 
ipale. Punnusjoki, Pasuri., velha 
sıl bütsn Mannerhaym hattı üze 
rine yapılmaktadır. 

Rus erkanı harbiyesi berzahta 
bulunan on kadar beto11 müstah
kem mevki aldıklarını bir kaç 
gün evvel ilan etmişti. Finland~-
1.alı kumandmlar ise bwıu tekzir 
ettiler. 

Sovyeller kendi askerlerinin 
hayatını nazarı itibara almıyarak 
neden hücum ediyorlar? 

Bu anudane taarruzların sebc" 
bi ne? Rus generalleri, Kızıl ordu· 
nun senei devriyesinden evvel 
kat'i bir neticeye mi varmak isti
yorlar? Yoksa buzların erimesiI\· 
den evvel kat'i bir muvaffakıyet 
mi dde etmek niyetindedirler? 

Zira buzlar erirse, bütün saha 
bataklrk haline gıılccek ve hare
katı güçleştirecektir. 

Yahut Finleri bu şekilde hır • 
palayarak onları zayıf mı düşür
mek istiyorlar? 

Buna kat'i bir cevap vercmiye· 
ceğiz. 

1914 • 1918 harbinden biliyo· 
ruz ki, aynı saha içinde, ve aynı 
şerait tahtında muvaffakıyetsizli
ğe uğramış olan taarruzlara de· 
vam etmek manasızdır. 1 

Ancak geniş bir cephe üzerint 
de yapılan bu tarzda mütemarli 
taarruzların muvaffak olınasr ihı 
tim"ili vardır. 

Dar bir cepheye taarruz eden 
bir müfreze aynı zamanda yan a• 
teşe maruz kalır ve kar~ı tarafın 
bütün mermileri Üzerlerine teka
si.if eder. 

Bundan dolayı, mevzii hücum· 
far, daima geri püskürtülmek 
vJZiyctinde bulwturlar. 

O halde Sovyctler, Manner
haym'a neden .geniş bir cephe u· 
zerinde hücum etmiyorlar? 

Çilnkü, mahdut bir zaman 
icin1:1c, lazım olan malzemeyi ye
t ştiremiyeccklerdir. 

Leningraddaki cephane depo· 
farının tiikendiği muhakkaktır. 

Dahildeki depol:ırdan, her çeşit 
kalibreden mermi ve obüs getirt· 
mek lazım. 

Rusyada ise tlY'-Safeler çok u
zundur. Demiryollnn fazla randı· 
man vermekten aciz bulunmakta· 
dırlar. 

Yalnız Leningrad mıntakasın· 
da her gün bir tren kaza· 
sının vukubulduğu öğrenilmiştir. 

Naklivatta bu kadar muvaffa • 
kıyetsizlik Rusyamn seri ve cid· 
di neticeler alrqasına gayet tabit 
olarak mani olmaktadır. - "Lö 
Tan" d-.:t -

T o.nınmış bir F ransı2 
romancısı öldü 

l':1ri.;, 1G < '\. A.) - Gonkur a. 
kadcmisi reisi J. H. Ronsi<'n'in ev
velki akşam Pariste vefat ettiği 
hl\ber vcrilmekt,..dir. 

o---
F ransada bir un 

deposu yandı 
Toluz, 16 (A.A.) - Dün çı· 

kaa bir yAııgı.n, bu mmtakadald 
un depolarının en mühimlerinden 
birini tahrip etmiştir. Hasarat, 
mühimdir. Zabıta, tahkikata baş· 
lamıştır. 



,. 
itirafları 

(Bflftarafı 1 incide) 1 larile gelmektedirler. Çünkü ota· ı yecak panur clr:mele. patates 
Mumaileyh. istihzali lir edn 6a hiıam ve temblilc bulmakta: tarlalarını genişletmeğc davet 

ile '1unlnn ilbc etı:r.i~tir: dırlar.u etmiş ft primleri arttırmak va· 
' - Zengin tngilh:re, her At· Nakliyat ~ .lı:ömUr müşlrlılltı dinde bulunmuıtur. 

marun eli.ne ge<;cnden daha azmı mesel-e-sinden bahsoden Göriftg, Hatip, köylil hllta memnun 
Teren vesika l:Sulünil ihdas c"t· §lSylc demiştir: etttıek isin süt fiyatnım tcn~l e-
mek mecburiyetinde Jrol~tır.'' "- Almanlahn son güf\lcrdc "tiilcce~i s5y!tm1~. Hatip, 

Hatip, ia~ mevadx tedariki ba· oğuktan müteessir olmuı oldu1t· bundan sonra gıda maddelerinde 
Jrunından da Almanyanın vaziye· lanru evleri için lazmı. olan bazı bilhassa tereyağ. sadeyağlar ve 
tinin !ngil~rcnin!öndeh üstün şey\eri tedarik ed~rnediklerlni, bu sütte son derecede ekonomi ya· 
oldu!unu beyan ctmiştit. hruin lrtıvveimancviycyi yükselt- pılmasım Unlye etmiştir. 

:Alman köyJülerlni."1 tnesuliyet• ıtneğc medar olmamış olduğuilu Oötitı.g fU '9llret1e uenm et• 
leri noktasında israr eden Göring biliyorwn. fakat soğuktan don· miştir: ' 
iötlc haykırmıştır: ·maı~a .. olan .. as~e;.Ic?.mizi de d~· "- Kesilecek havvanat mıkta· 

-Her ne paha~ana olur~ ~1· ş~nunuz. 'Kom~ru,;n_uz yok değil· n tensik edilmek icap eder. Aha· 
sun Alın.an topraklarının bUtiln dır ve 'at.kcrlenmızm kahraman· tini inekleri silt istı"hsali için alı· 
kuVvctinden istifade edilmelidir:• lıklan 'Saresinde Sil~zya köm~r ko~rak ve bilhasu domur: eti 

.Hati~, köylUlerden ~yi ale· ~dd:ı:nnı eıae ıettik. Harbin lstibtfilc etmeleri lhımdır. Eğer 
ınındekı (aaUyetten ibret nlmaıa· mu külatt bunlardır. bu suretle-iki mllyar litre süt ta· 
rım v~ no~l .zamanda çalış~ıkla· Kömür nakliyatında tes:ıdüt sarruf etıııiyecct olursak muvaf· 
rırun uç mısh çalışmalannı ıste· edilen müşkülatı iktiham etmek faktyctsizliğc uf,rayacağız. Ve 
mlştir. için zaruri olan tedbirleri ittihaJ: ittihaz edilmiş tedbirler faydasız 

· Göring. kadmlardan, tahsil -ça· ettik. Bu sene nerlin'c '.her sene· olacaktır. 
ğır.da bulunan gençlerden ve ço- kinden fazla kömfir sevkedilcli. -n•·t•• b t hd"-' tı • ah -~-n 

""1-...J •• l • • • C'.'-b lı 2malı M • ~'1" ik ..ou un u a lt1'l ıı "-uc 
Clh; AH.ıan mu~tCre t l~ lÇJn mesü• ,;,Cl lr Ô! Stnt%. U >KU atı ~ V Cflid le .. r·ı • kMJmta• 
ihirliği :yaP1J1alarınt istemi ve tih.ı..-n etmek ısurctile galip gele· e Y .~n • oy u !"0 ve L-•• • .. d tah il! • ha· ,. .. g-ız· ." nn cneqilermc muraCAllt eyleyen 
U<.l • • a .)U yuz en s eruıc ..... c·· . . la k .. 1 d . 
le1 'gelse bile bu i~ yaptlmasmı Görin .. a, her hektar topraktan • o:ıng. netice o r 1oy e emti· 

:1 • • tir. 
tnıep ctmıştır . istifade edilmesi Jllzım olaurrı1nu •• Al ·11 t • • ı b • • ı:. - - man mı !" ının ~a e e 

Götihg, Polony8h harp es~rle- ~ bu parolayı ih~l etmenin calrnası lazımdır Alman milleti 
~d~ ibaşk~ bir milrondan futa Alman milletine kar§ı i§ltntniş galebe calmak icin miimkün oldu: 
çift~ ecnebı emelenın Almany:ı· bir cinayet olatağıtıı beyan ctmtş- ğu kadar uzun müddet miişkllita 
~ ge~ oldu~n~ beyan ve şu tir. tahammül etmelidir. şu halde 
sozlcn ilave etmıştir: Ifatip, Almanyanın iki sene i· elimizd bulunanı iki sene idnde 

•'- Paris ve Londranm yalan· cinbenzin ve margarin ihtiyat vivip hitirmek sacm11 olur. Paro· 
ctlan :ne aer~rst desinler, bu stoklan bulunduğı.:nu s<iylemiş, }aYJ 'biliyorsunuz: 7..afer. blrim· 
amclelcr, ~Jman b-..ndi er.r.:~ Cöylükri l*cr ~tih~alinc ya:a· dl.t. ile.-i. fClş:lQn 'Führcr.'· 

Hadiselerin 
tefsiri~ 
t (Bıittarnf't 1 incide) 
~' n.tkanlar üstünde do tehli· 
keli bulutlarla A'\TUpa harbinin 
lil~bıırma • yaklaıüiunız §U 

;-Wlıcrcte, Köscivanof'un bu sefer 
sena li~et riyasetincfo kala· 
cağına fÜphe yoktu. 

~Onun için Bulgaristaıun Bat 
kan antıuıtı dcvletlerile bitara!
lık CSASı ü::crindo anlaımıı olan 
bir Bulgtr kabincainin birdenbire 
scbobi niilniJl:mz bir tarzda yok 
olarik yerine reniİ kli siyaseti 
belli o!rmıynn, antant devletlerine 
kaı-§1 !hiç bir taahhüdü bulwııma
yan yeni bir hillcUmetin cclmi; 
olmDsı en derin b!r dikkat ve 
altıkn ile lmrıılanacak bir had.ise· 
.dir. O kadar ki yeni kabin~ reisi 
Filof'un arkeoloji miitcbassııı ol· 
m:ıaına ve bilhaasa Bizans eıe'!'lcr 
rinde ihtisas:ıe tamnmanna baka· 
t-nk '':ıca:ba bu intihapta Bulga
riıtanm yarın tutac.'\f"ı aiyaset.e 
bir İ§3ret mi var'' sualini sorma· 
malc mümkün olma.yor. 

: ~ HASAN KUM~AYI 
.. . ~ \ 

Al manyadaki 
Va ıudiler. fehcir 

ediliyor 
. (Baş tarafı l incide) 

d!ğ4r fclıirlerindekl Yahudllerln de 
tehdr edilecekleri 86ylenmektodlr. 
.Aynı gazete, Dohomyn 'lr'C Morav. 

yadııld Alman ·11rotektorunun yen! 
bir anirnamo ne.srcderck Yahudilerin 
ı,ıotmckte olduklıı.n mUcsscaclerin 
bapndıı knlmalarmı mcnctmifUr. Bu 
!nUe.ııscseler, tırl ırktan olanlara t vdi 
edilecek Ur. 

.Köseivanofun 
istifası 

(B!'şl:ırafı 1 incide) 
beddill vukubulması dile.kate eıı -
~'t\n gartılUyor. • 

:Yine Bulgar rr.ahfcllerl r~ ka· 
bhıenin Bıılgnristnnm harlct alya. 
Retindc herhangi bir değişiklik 
yapmıyacnğrnr ve bilhru!sa. BuJga. 
ri!ta.nm k:ı.t'i bita.rnflıı?ınr muhtı. -
faza ve b:ı.5tn Türkiye ile Yugo -
slavya olmak Uzerc Balknn kom. 
!Jlllarile dostnne milne.nebata de • 
vam edeeeğlnl temin etmektedir -
Jer. • 

Yeni Bulgar sefiri 
hareketini tehir etti 
Knbine teşcld<Ul eder ctml'2: pnr

l!mento !ı;timn.n dm·et edilecek . 

Part.~, lG (A. A.) - Pnris gazc. I l•'inIWidiyaWnmı rnu~a'temcU Tıe 
tclerl, 25 ikinciilnundan bugtlne kadar tiilytık olur!!tı. ollun, ~uM, 
ka.dıır Finlandiya.ya. 30.000 ecnebi clddt endlşelcr tevliıl ~tmekt<ın 
göiılillU S<!~ olduğunu ve her hali knlmamalcttıdzr. ÇUnktl f!inl!in 
gUn takriben 600 gönüllU gelmek- diyalxlnrm taze ihtiyat kuvvetleri 
to ibUlwıdufünu. ·yu.maktnditlal'. yoktur. 1896 ve l 897 8Wflan sl-

HArb malzMne!ll meselesine go - IAh nıtma anvet ctUlmJ§tir. Ftıkrıt 
lince. guotelcr, bu rota kadb.r bir müddet eonra yeniden silah 
Fmllncttyaya 'iO nvcı tayyaresi, 40 altına asker çağrılmn".1 imknnr 
bombardıman tnyyart'Sl ve 30 kc§if hlmıyacııkt.rr. 
tnyynrcsi gelmiş olduğunu ve Y<>
llı. c;lktrılınış 300 tııy;a't'C :tıulundu
~u ilfi.\"tl etmriktc&.rıer. 

Muharebe vaziyeti 
Uelsbtkf, lG (A. A.) - So~'eL 

!erin Summn mmta.kruımClıı.ki taar
nızlan, gU.tik~e ş~ddcUcnmcktcdir. 
:ropçu bonıbardllnMı son aiddct 
derecesini bu1m~tur. Ru!!lar, b'U .. 
tUn Finliıncliyn cephesine bombalar 
yağdırmaktadırlar. Bir Fin nblti, 
bir tek lıölüğün bulunduC'U bil' mov
zic aWmış 200 obUB nıı.ydJtmı 
söylemiştir. 

FinlAndlyalılarm Rualar taratm
daıı zaptcdllmiı birtaltim mcV%11crl 
latlrdad etmiş olduldan hıı.beri te. 
eyyUd etmektedir. Fakat diğer bir 
takım mevzileri tcr!tetmelr. :nıecbtı-

1 rlyetiııdc kalmJilardır. 
?Jaam'\fih Rus propngnnchsınm 

nl',retmiıı olduğıı bberl ~r. mUba
liığalıdır. Meseta, Ruslar, bnn bc
tonnrıne fııtihk5.mlnrt mr1 nlmij ol-
uklıınnı iltın etmlşlerdh H .. lhıı'k" 

:\fann~rhnvm hattının oonnde Rus. 
larm :ır"lt

0

etti1·ll'..;rt i~rlj"' evledik
leri gibi hetonarme islihkiıınlar 
yoktur. 
Sovyetl~ 13 tankı Uıhrlb C· 

dilmiştir. 
Ruslar, Vuoskcn mmtakasmda 

1000 maktul vertnielcrdir. 
Tnipnle mmtaknsnıda bilhnssn 

çetin muharebeler olmuştur. hl 
Sovyet fırkiUıt, Finlindlvn memle
r1tıe lc~ı ntılmıştrr. Hncum dal-

lan, fa111lamı devam otmiştlr. 
Ruslnr, pUaktırttltmUş vo :500 kişi 
t elef olmustur. 

Dün geceki Lodos 
fırtınası 

(Ba§tarafı 1 incide) 

tuın §ldCkUI ~c olsa fa;:Jı:ı. romorkör 
getirilecek küprU muhakknk açılacak.. 
ur. 

Fırtınanın denizde kaıw.lArıı sebep 
olup olmadığı henUz mntQm değildir. 

Ltman rcWiğine ibu hususta maHlmnt 
EelmcmJ1JUr. Şchl~e bı\zı C\ierin 

Tayyarelerin bombardı· 
maDlari 
llelslnkl, JG (A.A.) - Biri 5i, di. 

fen SO tayyaroden mUrekkep 11d Sov. 
yet ha\·a filosu cenub1 Finlandlyıuım 
llzerinden uçmuştur. Filolardan biri 
Hclslnklye doğru hııreket etmf:, di
ğeri iljoonıborg" Uzerin<ıen ucmupa 
dıı bomb:ı. atmamıştır. Buna muka. 
b!l Pihvola vo RUhlrnnkl kıısabal&n 

ilddeUe böınbardıman edllmi§tir. RQ. 
lütnakl'de maddt lıa9r bUyUktUl'. 

Sovyet tebliği 
Mosk0\1L, 16 (A.A.) - Leıllnat'at 

erkAnıharbiye dft!re!lnln 15 §Ubat tıı. 
rihll tebliği: 

Kareli berzahmda Sovyct kıtaları 
Uer!emcğ(l devam ctm lcrdtr. Dllf
man sıııuı vo cephane le :ederek ağır 
zayinUa rlcat etmektedir. 

Sovyet kıiaıan İtamara ı.stu;vonuna 
ynkla§maktadırlar. 

15 §Ubatta Sovyet kıtaıan 21 l top_ 
tarla mücehhez betonlu kale olmak U. 
zere ~ mukavemet ııoktnmıı lttıaJ 
etml§lcrdlr. 

Cephenin dl~ mmt&kalarmda l<e. 
&il fal\liyeUerl otmua. baaı mmtaka • 
larda <b piyade nt~ı tcaU edllmJ,ttlr. 

Sôvyct hava kuvvcUorl dU§mM kı_ 
tal&rmı Ye ııskort hcdc!lcrt muvartakı 
ycUe bombe.rdmıan etml:Jlcrcllr. Hava 
mUıı:ıdomclcrl cmnsm&\ nıtı dllşman 
tayyaresi dUoUrülmüşlUr. 

(So\yet _ Fln harblno dair aaba 
C\"\'CI etlen Uı!gratıar S Uncu say fa

nıadadır.) 

Balkanlar ve Avrupa ile 

Telefon muhabe-
rall kesildi 

Bu sabah sııat bctıten ltib:ırcn 
A vnıpnyla telefon muhabereleri 
kesllml:tir. 

Telefon mUdilrlUğilnden clclığr
mtt malfunata gnre, h:.ıt Uttrlnde. 
ki attza Rulgarlstandadır. 

ldrctnlUerl uçmuş, tnhtapt"rdelcr ~ Birtak.nn gürü11 Ulcr Avnıpn ile 
Jrılnır§tir. Fırt.ınanm ııncak )'O.nm . konugmnrıı imltli.n bırek.."lla."nnlrtn -

tir. 
&.ı~ ıebdmiı.c ~clmcsi bekle- ot devnm etmul fn7.l:ı h:ısnrat ol. 

9e11 yent ltuJgar ~flıi Sava lClrof, mnmssına )'tlrdım etmltttlr. Marmara 

i.itr, 
Bunun bir an evvel düzclt:ilmCfli 

lcln Sofya hllMuneUne mnra.caat C· 

dilmiş ve hat mtJa}'cnc nllmıt ıı.Im
m~!ır. O!lcd"'n ro.'lro ha.ttın tnU'

hnlJ~rr)·<-' 1\<'ıl:otbilr><.'<'~ umuluyor. 

ffOn kalı&Rc buhranı lizcrinc Sof)a- , .• Ege clcnlzlerlndn lodos !ırtınaamm 
dan h~· t bizıl· aç giın için t c- r,ok ~!ddctll olduı't\J, reterde lıulu. 
bir eWeO!ni Anhıra sefaretine tel. r n'ln vnpurl:ı.rm llınanlııra llt!CI\ etUk-
grafln 'bildirm11'tir. 1 ri haber :ı.lınnı~tır. r • 

işcilerle müesse
seler arasındaki 

ihtilaflar 
Bugün vilayette ilk defa 

hir hakem heyeti toplanıyor 

lşciler, işlerini 
nasıl bıraka

bili rler? 
1t.Wıat değirtnencilik şirketi !işçi· 

!erinden bir kmnı ne şirket ara. 
sında bir ihtilif çıkmıştır. 

l.tikdan 43 ü 'bul~n bu i®·ıcr, 
ilcrctlerino z:ım yapdmns:nı. hM
ta amı>1,.ve on beş 1!Ül\ y:ı.rı~, 

vevmiyc verilmesini kfcrnic-Jerdir. 
Şirket, karıuni bir mecburi)·eti ol
madığım ileri sfircre'lc bu tfllr\i,...; 
kabu1 ctmedi.nnifcn ve jltlrAAt rnü-
ilrlüğünUn nz1mıtn-m:ı tüşnbbiı:d"

rl öe neticesiz Juı..1dr 1maan m~clc, 
l~ R'.nnunu .... .,Cibi!l"'l ....... ~ ... m riva. 
fl<>tindc tol"hnırasr icab ,.;:tl"Tl ,.,.,,. 

kem hC'-0 "lillR 'havale eC.ilmi.e•ir. 
H<!yct bu~ saat on beçte vali 

mun\ini HU&;inin reisliği altında 
viliıyettc toplanacaktır. 

Hakem J\<!Vf'tlrlt'ı Vila}'Ct hukuk 
~cıleri müa;;rı;, ~.,. .,..,;,.ı\ı..;ı. ,. • 
tlcbiyat fakülOOSi dobnr HPm1t]lı
~!erkez bankası !stanbul ~ubt'.!l 
muoilrü Mıı.hn'lut Nedim de &bil 
buhmtnRktadrr. 

1ş kanunu çıktığı mT'\a.T',_ .... ~ 
~ehrimizdo vukna gclP.n bu cri1J! ;!'i

çi ihtilaflnn daima lldmat ttıMür
U~ün ta\-assutıı ile hall~R 
ntduğund!ln bn i'Jıtilif hakl!ın hô-
" t.itıe ~erilen nt tncseledir. 

Bundan ba.<;ka bü}ii': bfT- m\lai
~lo f~l:cri urnmnaA cıbın ih. 

tlllf da tctltlk edilmektedir. 
fitısat muımnı. "Ri'k!il~r.l .k~ 

bu~ Çtl~"!l'nrak, fılDôsseso :rıezdtn
dekf te§ebbllslerllı nMiccşini bildir. 
mi tir:. 

Alakadar mf.P!'Jc;f'\Se işçilerin ta
I0b1ermı ktSmen kabul ~ttlğiııdc.n 
h•ı mrısclenin sulh yoluyla ha11f'l
dileccği umuluyor. Ortaca bir 
rrrcv hareltcU yoklur ''C csasm 
memnudur. Ancak çalıo~tıldarr mü. 
,..ssescylo ihtilfif hn lin,10 olan amc
l r> ler c;nlnıhl:ları müddete göre mu· 
a\1•en bir -zaman <?vvel ihbar şar
tile ~erini bırnltabilcccklerdir. 

POLiSTE: 

Berber müfterinin 
boynunu kesti 

Dlln Usküdartla çok garib bir 
hidisc olmuştur. 

Kısıklıda Bulgurlu caddooinde 12 
nwruı.rada oturan berber Osınanm 
oğlu Mehmet Tekin. dUkkanma 
gelen ve aynl mnhall de Cibali 
sokağında 24 numarndn oturan 
Nazil i.mıiode birisini trQ!J cdu -
ken usturayla boynuriil'n kcsnı·q. 
tir. Yanısı hafif olan Nazif tecln
vi nllmn alınımı ve bMiae hn.lr . ' 
knlda tnhhiktıta btı.Slan'r.1?Sttr. 

Annoş Kl1Pft ,,_ ~ "<?l\ADAŞ?''l 

ı. C.. YARı\İADI "'? 

Xasrmpıışada ~Utilli: Ph., lede 10 
tı\lttlarada otunın r•1rban enrhoş 
blt baldo Bııhri)'O caddeslnrtMı lltl
c;crkcn eskiden nrala.nnda bir 
kııvga ~~r.miŞ olan clektrtkr:_i 1h-
an l.!mindelı:i nkııdasmn TUlı\mış 

VO bıeağmt ,._._ .. ..,,'t f'- ... nı lrnb:l C· 

Unden ynrıılnmP,Jtrr. lhsa.n Beyog. 
Iu hastanesino kıı.ldrrılmış, sarhoş 
carlh bıçağıyln b eraber ynknfa.n _ 
nırştn-. 

T'Cı\'MVA\"I,A JUi\n'ON 

ÇAP.PiŞTi 

Vatmnn Ronırlnin idanl!indcki 
4 numanılı tnı.mvay Rn~ıköyünden 
Usküdara doğru giderken arka.dan 
gelen şoför İhsan MarosI .. delti 8 
numnrnlı kamyon 'trnmvaym !SnU
ne doğnı Uerlcmi$ ve bu ~do 
birlbir1cri ·le ~nrnı~ .1 - ~~. Tn.m 
~'ln 1101 ve otomobilin sağ tara
fı ha.sam uğramre, t;Oftlr ya1::aJan
mıştır. 

Uıküdar tramvayları
nın vaziyeti tetkik 

ediliyor 
OııkUdnr hallt tramval1anıu:ı \'ul· 

yetini ve bu idarenin m!lb&yııa ettiği 
malzeme bedcllcrlnJn ödenmesi işini 
tclk1k etme:c nzere naavckft.1Hte blr 
ltomlsyon kuru!rnuııtur. UskUdar 
Tramvay şlrk~U ı:nndnrll Ftridun 
:uanyu ltıımlayona izahat \·ermek n. 
ıcrc Anknrayn s\dt'ce'ktlr. 

Kar fırtınası 
50 kişn öld 

Ne"J'ork, 16 (A. A.) - 15 şubatta Ncvyork \·O }. 
~ :bilkllin sll.re.n kat frrtttıast neUcrslndt'I 50 klı;i kaıısl 
}'Üı kifl yanJanm11trr. Hauraı birkaç ıtnilyoıı <Jot•r 
Milmektedir. 

Nevyork'tn 30.000 kışi sokaklardan karhır~ 

GUnUft\lr. 

ıt MütteFiklerin Şark ce))hesi l<ttn1 
K.a.hi~ 16 (A. A.) - Vcllahd prons Ahmet .ı\ll> 

\+c şatkm DtaıııJ bulı.tDdlıfu tehdidler hakkında matbııat ~ 
ne beyanatta bulunarak şark cephesi kurna:ndanlığııı1,et 
llb~-Mlo id&re otmekfo ol::ıh t; ııımı l Vcygnndı bar• 
meth ve sena etm!§Ur. 

Pnms, şöyle demiştir: 
i•Veygand'm askeri meziyetleri ve teynkkuıı.ı, 

t Olan çatlt ~in !!Uktln ve iUJUdclik r,arantlleridfr .. , 

Belediye reisliği 
tahsısatı kaldırlldı 

Ankara c 
t 

AnkaraCa ı&Jl"J~ 
Mehmet Aliyi lit;e. 
bııkkında maıııcttıl 

• Yeni barem ka.n\muruı göre iki yet_ tıapts kanın bcıfl IJ) 

<!en ln&.&3 ve tıcret aJ.m.ıı.ıru)·aca:nıd:w 1 ae cl:ıe Nacly~L., 
-vaıı de belCldiye reaıı..ıtı \'8.Zffeslhl!..,ll asn '1.ytı tt>myiZ eatl 
aldı#t 300 llrayı almaına~ oo~ıarru,. :ttı\lTtltltn: tettıylZ ~A~ 
ttr . .Aynı ~da beletll:;e r&IS MU· m .1n hlCI tle ~~ 
avtn:ıenıe ~ymab.ınlaP'm btlödlye bt'plcrin mevcut oıııı ~ 
maıııt •ru.ıteletiMen dOlllyı iki ay har l>diltt\ektedir· P 
enelliıo kadar e.Hlıklh.n ytı1er ve el dtstyt gu t~erdcl1 
ııacr ıını tahltiMt ta ktı.ldrnlmıııtrr dOktorun b3'b89I ,ı\ ıl" 
V&llinlt, ?.tıtb.iıbuJa gelclllt zaman, su. mUdahll davacı ısı!• 
!ar idaresi mecllal ltlanı refJıllğ\ndcn kemea!ne bir lıitld~ıt' 
rilmam !cap eden ~ lirayı da laııre. bl butwıdutu ~ :;J, 
ye tcrketmişt:L haJ!Ir bulunmak U 

·-

' . ,~ 

\ ~ 
~\ 

{ 

I 

Fransı:t l 
H~kim (mnzn\l11:,r 

dt)c.ek bir şeyirı!ı 
karar vereceği2:. " 

.!unun (böynu• 
bn param bOe )'<>~ 
hum nekadar pa 
ainl llldt. 

' Res&'-~ 
- YenDer 'Se~ dJ 

tlğhı biblo baklrtıı 
be dlytırlnr ! tt 

-'--:z. - Fikirler 1%1\l~--' 
reni bir tuve.li ı:f) 
!afmlık ~oap~ ~ 
ele boyalarn )~ 
tinde! 

- SMlken fotofralçıbk yapar4ı 

~" ~ J 
- 'Franm2 karlkaUırll -

Nikbinlik 
- Ben bu iştn neticesinden ~k 

nlkb1n1m. 
- Fakat cndişeU görilnüyorsu

ı1uz? 

- Evet, çUnlı:U nikbinllğimln 
\'Orlnde olup olmadığından cmln 
değilim. 

- Harp oyunu ornuyordult anne. 
Rotanda '1bl yııptık ve mllclaftıa itin 
wı:mJekctl suya bofduk ! 

o'' 
A§ık olıl11 

Fransız karikatUrll 

K:ıdın 5uşt.ı: .,.ıtfl!
- l\:ızınıle. . ~ 1'"'"' 

ımııuz öyle n:ıı t ll';J 
gUzeldir, ne. uetıP' 
:tcnginiz. Sizıtı •-, J 

"'l. mı Allah aşkl118 'p ~·ı 
Delika1ılı cef.,,8tloı? 

Dertli 
KU~ilk çocuk hüngür bilngUr 

1ğlryot(]u. Yoldan g~çcn biti sor-
1u: 

- Neden afhyortun çocufum r. 
- Kardeelerlmin hep~i tatile 

knvuııtu. Benim tatilim yok. ı 

- Neden een1n tatilin yok! 
- Ben d&ha mektebe &itmiyo -

nım da ondan ... 

Kibrit 
tsve~tc bir yaı:ıgm çıkmıJ. 

hÜl"Ü.k bir kibrit fabrikası tama. 
mile yanmıe 

- lübriUcr, tabü, )"n.nma~
tır. 

- ı.ma yaptın ha? 
- Ne ısaeıyol"Bun? Kibrit Jcu -

tunun kcnarmn sUrtmc<lt'n Ynnnr 
tnı? 

Hayır c c 
yiın! 
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tf1111h'llMOdıo JuD~llDID CD l!!\kt ıoaıııı 111rı ıırıı~ıude 

('emen: Efdal NOGAN - 131 - h:U1ı . t.. Hıuct. 

~ -95- 3~ )'lUlU ~ .. 11.IJt'I llrM!>IOdll ISn:ırıuıt bıı \llllUD ~)')'ahi lsveç jimnastiği ~~e atarak ondan aynldım ve bı~.a 
aol ıf duın. Kurd Larsene baktım. 1->.ali.. 

Bu kemikler ve l::ıfataslarının insan hemilderi ve 
insan kaf ~taalan olduğuna hiç bir §Üpbe yolüu. Biz usule değil· usulü kendi imkansızlıklarımıza 

uyJurmak mechuri~ct:n~e k-=;lmı~sak, b~?dan .~e
ve.il üt eden semeresız netr.ceyı İsveç usulune ) ük~ 
lemek büyük bir nankörlüktür. 

ıı lrıcttnı e Yle alnını bastınyordu. 
~. ~-kolunıu kur-1 dudaklarıma götürerek ona susma 
~~ b 1~ • ..mı i~et ettim ve doğ. ııca Kura 

! di ıçln onu öı m işaret etum ve doğruca Kurd 
'Ul! ~~ haykuJun. La.ı5ellİD kamarasına gı.clim. Bı 
~ ve J>annat- ra.ktığım \C!Zİ} ette yatıyordu. Ha· 
;;!ıilseydiın ko>"du. Cesa. şı iki }'ana sallant}'Or, adeta kıvra. 

O teıı~ l>ill"Dlaklan o myord.u. 
~lllası 0 ı: 

8 nunda bile - Bir şey ister misiniz? diye 
~trirn • dar ho;tu itl. sordum. 

\'arcıı. ıki sÔzınca ~· di· Evvelfl cevap vermedi, fakat ny 
~ tUni 7 beni Yola ge- ru suali tekrar.ayınca: 
aılııtı Ren , §ti. - Yok. yok. dedı. İyiyim. & 

\"e ~ ifarak <>ndan ni sabaha kadar yalnız bırakın· 
.l<tırd ~ knuna koy • Oı,arı çıkmak üzere döndüğüm 
~'.e alnını e baktım. HAta sırada onun ba~ı yine sallanma · 
i .de kana~rtyordu. Eli ğa ba~!aıru~tı. Mod beni büyük biı 
t bir lararı~·~tı. ~ eğik- sauırla bekliyordu. Onun ba.ırun 
dr.~ ~ ~tnıuyor gibiy • mağrur duru.u ve muhteşem, a • 
·~ btiıu• .an sarkmış ve ~in gözleri b..."\I\3 fuıi bir zevk tc • 
V bir Sesi~ tnüştn. hcyyücü verdi. O gözler, onun ru· 
• Oıı Vcyd . hu ka:lar sakin ve e."llın göz!erdi. 
~ bir k enı dıye sc.slcndi - AlU yüz millık bir yol için 
,Orı v~'ku \'ardı. kendinizi bana emniyet eder misi· 

• ' baktl?n.. 1 
Neredesin? nız? dedim. 

·ll et etu. y Ron~~a:!an ba - Yani? dedi. 
~ UzadaYlın. anı~ giderek: Ne yap:ıcı.ığımı tahmin rtmi~ti 
J:ı~~llc. ~'ın Ne var? acaba? 
-.:ııl bir · r.csle: - Bizim f~n sandaia af ayıp 

lSkenııeye oturt, de- uzaklasmak uın başka çare kalma· 
r~ dı, dedim· 
"tll <>turttux..-

ıı d hasta b ı:;Ull) srrad::ı. - Yani bunu benim hesa'nrm: 
' tdi, aın lr adamım söylüyorsunuz. Değil mi? lroi. 
iL a tak ha::ta bır Çünkü siz burada gayet emu~i -

"U~tıı "'11, trıasan- niz. 
d;ı. '°' ~crı . ·•• n..~ ~ Sözümü tclmırtadım: 
~ tanıan ta ntn arasına ga • - Hayır, dedım, ikırniz f~-in de 
Ctrıl2' ı,,... illan, sanki duy ondan ba~a çare yok. Sız şimdi 
l saıı.::~ltiyı.. . . . 
~ ı ... ~ " ımış gibi sa- hemen kabil olduf,"U kadar fazlaca 
~~ biraı ~ başladı. Bir giyinin ve }-anınıza almak ıstcdik • 

da:ıı.1' dib· dırdı, o za • lennizi de bir paket yapın. 
ı\i'llı ~ to 1ndc kocaman Kamarasına döndüğü sırada : 
ladJ. ~ ~ığıru gördüm· - Gayet çabuk olun, diye illi • 
' ~ defa daha tek • ve ettim. 
~~~bas Geminin erıak anhan salonun 

tıinıi ~taYını. ama ço!c tam altındaydı. Yerdeki kapası 
: 

0
, ka~dırdun \'e elime bir mum ala -

' ~ . koyarak sor _ raJc aşağı atladım. Mühim bir kıs 

Ne olursa olsun mağa.raulıı 

kinci bölmcshıe de girmemdi 
ıümkün olam:ı.ıdı. 

!kinci bölmenin ağzında lşa 

.. time amade bir hn.lde duraı1 

dama: 
- Gir! diye bağırdım. 
Adam tiınsah gibi ikinci de 

illeten qe silzülilverdi Arkasın· 
dan, tabancam daima ellinde o· 
ln.rak ben de girdim. 

!kinci bölme çukur bir yer oJ· 
duğu için ayağımı ihtiyatla at· 
maya. ve yeri bulduktan sonra 
bir elim!e bölmenin ağzındr '·ı 

kayalara tutunarak girmeye 
mecbur oldum. lçeriyu girince 
gene ihtiyatla bölme ağzının he 
men önünde durarak bekledim. 

Burası nisbeten daha karnr. · 
hkça bir yt:rdi. Gözlerimin ka. 
ranlığa aıı~masını b~kliyor ve 
en ufak bir gilrtlltUyc bile ku 
lai;ımı vermiş, tetkikte bulunu -
yoıJÜm. 

ltiraf ederim kl bütUn sot;uk 
lranlıhğınıı muhafaza etmek hu 
surundaki gayretime rsğmen 

kalbim hJ.?.lı hızlı vurmaktaydı. 

Gözlerim karanlığa alışır a
h~muz öoU mdc gayet genl.s, fa
kat bir dt:hliz gibi uzanan lt:ı· 
nı.ıılıJ:ça bıı mağara belirdi. 

Hemen timsah ndamı ara-
dım, o, nınğnranın orta ycrı:-ıe 

gitmiş, oradan dönüp bana bak
mt.ktaydı. Mnğnra.nm etrafıuı!& 

göruU~iinı §"ylt::r birdenl:-e 
tUylerinıi Urpertti. Zira mağa 
rarun iki tarafına da bir. çolc 
kemikler ve kafa taslan yığıı· 
mıştı. 

Bu kemikler ve kafatasları 

nın insan kemikleri ve insan ka 
falan oıduğuna. hiçbir -şür.!ıc 

yoktu. 
JRmek bu mağara Tufan 

adamlarının bir nevi mezarıydı. 
Yahut da bu tufan adamları insan ? tııı \tar? s· mını kutu konserveleri teşkil eden 

tI111.: ıze ne Yapabi • bir yıtrın erzakı kapağın nğzmd;ı yemektedirler. 
..., ııo. Fakat en ziyade hayretimi mu. ~ • -.ıbı b' bekleyen Moda uzattım. 

'ı k~lti. lJ~ hareketıe omu- Hiç patırdı etmiyordu!:. Taşı cip olan ~ mağaranın dibinde. 
bj~~l~iın. 1\1 2arnan yanında yabiooğimiz kadar battaniye. sağ tarafta duvara dayatılmış o • 

b· ~lYord Od, korku için- yiln eldiven, mu;samba, kasket ve lan gayet büyllk bir iskeletti. 
':ha~~ liirıu aıu. Ona ne oldu - saire de a!dır:ı· t:f:ıcık bir sandal· Bu iskelet toprağa oturmı.:, bir 
ll ~: nlryanuyorduk, la böyle scıt bir denizde uzun bir vaziyette duruyordu. 

lVinı_l.Utırı, decu yolculuğa teşebbüs etmclt kolay Fakat. gayet bü~ oltlu&ru için 
bit ~ Y~x:._~ git. bir~ değildi. Kendimizi su:.. her~angı ~hlQka aıt. oldu~mu 

hı. ~~un kal """il et. Biraz ve soğuğa karşı muhafaza etme • ı kestırP.me:tım •. G~:!f. bır ~ernkla 
~la~'t b'1§a~· Yine o al- r dik oraya dO!-,'l'U ıler ım. ·ınına 
~ Ô}> Onıar~uarından biri ıy • (Devamı var) gidince müthiş bir hayret hisset -

le teu n korkuyorum 
, illtıJ YOrdu ki 
\it, "' ••• liiı;. biç CJıııı • Seni Yatağıma 
ıııı ~ataıcına ~· 
t?iııı ııe ~lı.: ~tırdı~ zaman 

· 6 "' 1 nın ı · tllta ttta. 'Ben Çtne gömerek 
,,.,.,,...,,, ır~~ kencu ~~ramdan 

'-~ U: "'l:llQtne mı • 
.. j hha~ ~bir 
,a· vı~ bir ld adanımı. ama 

ttktJ~ atnnn. 
, j' fJııa ~Ottıe ~ıt Mod Is. 

~~~·-bir Şe UdJ<lJ. 
~l 11.""lll· ~..: l' 0ldu ama ed" 
~ "'fı..'h~ -..:ı bir . n ır 

-.,,· llu ~u?'lde ilk \"aııyette ve. 
, ~ ~ o bıı:ak defa, korku • 
~~ tiı tıe ~e!ın;~ ı dar~inden 
~'tıı R~. ? ınaıı. Ne ol-

' b. eaı1 .. r1 
1nıı ını·:ı 

>iıı Qlt ~\il: • 

l~ta~ın. Ben de 
. -~, ha be.nJ b ın. 

,hına~k.. ~tadı. ı.· lfaktJ ~e se.'1-
~ ~? akat şimdi biz 

,)~~ ~l!lj 
bj n. n~e ı. .... 
~tlc ,. -ıuar burada 

Oııa: 'l'd~Yt çıktını. Luiz 

~~tit 
t ·•1111 eı· l'at, d...ı· 

!'t<! 111t1__ '-'lllll \•e el M 

~ "\I. s· ""q} ald ume. 
t~ ~ ~ c~· Derhal ı
ara~~~n~ u: güverte • 
~ "anad aıt ~1 ~ gabye 

ı alt~ l'eıı..~ ~ trinı ka'dı • 
<il tq~~i'li ~~ Ooku ve 

)İ\!Qtıa' ~ tndırdiın. Flo. 
i,~ Yelken.ini 

l>arnutirnı, 

Kaptanı aktör bir yat 
Sahibini deniz tuttuğu için 

rıl1tıma bağlandı 
Filmlerinde ateşli bir genç olan 

Amerikalı nktör Ceyn:ıs Kagney 
(Jam.3 Ca-,ıey) blr mUddet evvel 
~Uzel bir ynt eatın alınıı?tı. Fakat 
Ka.tallna adanı ııc;ü; larmda yapıla.ıı 
kısa bir gezintiyi miltl'eldp denl1 
:.~vda'ITT\dan vazgeçmı .. tır. ÇtlnkU 
Jr~dfcdnl mUthf!'ll eurette deni% tut
tuğunu a.nlanuŞtır. 

Aktör buna rağmen \"!'h ıı .. t,..,ıtlt 
1!!ttt?l"fvPrek gE>.,..lyf bir rıhtıma 
"f'kmf!'lltlr. Drınl:r. ı:ok eak!n olduğu 
ı;-ilnlerde arkııdsııJnrmı yata davet 
ve eğlenceler tertip etmektPdlr. 
'3u vazivette yntm eOvarlllP,inJ bir 
bnlıri:-.•ellye verlrmrolnP de tuzum 
.. örülmemls. sahrk bir aktör bu ~ 
zlteye getirilmlı.tir. 

~~---------o--~~------~ 

Küçük Haberler 
• A.merikada baz:ı bllyUk art18Uer 

ve n:jlsörlerlo teşkil etmto olduklar• 
birleşik artistler ışlrkeUnlD Dusw 
P'cyrbaııksm tilllmlle boşalan hhı3e 

darlığına motıhur rejleör Krank Kap 
rruım gcUr11ecel!f sôylenlyor. 

•Fransız yıldızJ ~vtj Fönıer §tm 
d1 B'nuısada bir Uyııt.ro tumeJ:t yap
ma.ktadır. Gllr.eJ yılda meıhur 'K& 
meJyalt kadnı,, piyesinde Ma.rcnrtt 
Gotye rotnnD temsil ediyor. 

• Lilyan Harvey Pıırtat.e mm çevir 
ıncktedtr. Geçen harta mOthlı bir 
heyecan gtıCtnnetdue 11ebeb olan b1r 
Mdtae olma,, makynjcl.!1 ıırt!st!n )11 
ztıne makyaj yaparken kalb ııektestn· 
""-ZI 'blf'M.rılı4N dllştlfl ölmtlştllr. 

• lta.ıyada atncma aa.rıayllnde c;aıı. 
,anların azam! kua.nçlıın tahdit edll· 
ıni§tfr. Hlc:blr yıld~. reji.,ör veya tek_ 
ı:ılsyeo 80 bln llrotten fazla para ala· 
mıyncaktır. 

·' ... • .. ... ,. • . • t • . . ,. 

Kiralık ev 
Çeııberlitq Karababa sokagmda 9 

numaralı ev klralrlttır. 
tçlndckilcre n kar§umıda ' (10) nu· 

m.a.raya mUr~t. 

Yazan: Beden T erbiyc3i öğretmeni 
1 Mübeccel ARGUN 

• Bundan bir müddet evvel ylnı> 

tim. Zira, yere oturmuı vazıyettt 
du\'ara dayalı o!an bu iskelet en 
aşağı 3·4 m"tre bvyunda muazzam 
bir mahlQkun iske'etiydi. 1-'akat 
bu iskelet de bir insan iskeletiydi 
Hatta dişleri old.ığu gibi kalmış. 

iri kafasında omuzlarına k.a. 
dar sarkan uzun saçlarım da ol • 
duğu gibi muhalaza etmi~ bu gazetede (lavec jimna.stikleriJ 

iskeleti son de.~ h41yıct1t td • hakltmda bir yazı yazmıştnn. Fa· 
nt muhtelif gazete ve mccmualar-

veç usumne yUklemek bilmem 
doğru olur mu T Bence bu ya.nlıf 
fikrin t es irfle ne dUnkU, ne de bu 
gtln dnha fazla tekeınnıUI e~ o
lan lsvcç usulUnU bu şekllde ten .. 
kide hakkımız yoktur ve onuıı 
fenni ve terbiyevi kıymetindcıı 
bir an bile şUphc etmek lime kar 
şı büyük bir nankörliik olur. 

k.ike başladım. da clhanşUmul bir kıymeti olan ls. 
veç jimnastikleri hakkında çok 

. Acaba bu b.ir gori~ iske
1

etl ~ly: de~ik maliimat verilmle olduğu • 
dı? Fakat Afnka~akı çok tehlikeli nu gördUğUmdcn tekrar bu mev • 
seyahatlerim esnasında da pek ya- • zua temns etmek mecburlyetinJ 
kından g5rmüştüm ki. Kameren • hissettim. 
in cenup ormanlannda yaşa • lsveç u.suıu jimnııstiklere, maa· 

. . leset memleketimizde hakiki isti· 

i nsan bnznn seyahatlerde g{}zel 
ve faydalı neb3tlara rastlar. On• 
!ardan kemli memleketine de gö • 
tUnnek ist er, fal-Rt o nPbat al •ştığı 
topı nğı. gUn ~şi bulnmnd•ğı lçln bi· 
raz dnha soluk benfzll, biraz daha 
cılız bünyede yetişir. Fakat uğni.~ 
ığrnşn. t.cdrl~en onu nasıl mUkem-

makta olan ve yerlılenn {dev-g<l- knmetlnl vermek mümkUn olama. 
rillalar) dedikleri dünyanın C!I mı§tıt. Bunların en baıımdn c:ok 
büyük gorilleri dahı ıkı metrt t:ııc>" yakm bir aıuUye kadar (Beden 
~unda idi!er. Böyle Uç. hat•a dört rerblyeslıJin memleketimizde başlı 

··tre boyunda goril görüluıenu-. 'J~'la blr mesele te!fıkki edllll"e-
m1: :. me"i) geliyor<lu. Tabii bunun netl- rncJl C'ştirmek mUmklln olursa bls 

ıe toh ıımun asımı inkar etmeden, 
'•lz iyi yetiştiremiyoruz dfye ona 

tir. cesi ob rak. 1926 ya katlar, jlmnııs· 
Binaenaleyh bu iskeletin 'lir go· 

ril veya ur;1ngutan iskcletı olmıı· 

sına ihtimal veremiyordum. 

Vakla is!ıeletin belkemij?i binu 
öne doğru eğri bir halde idi kı. 
maymınılarda umumly.etı~ böyle 
olur· 

Fakat iske!ctin elleri ve ayakla· 
n, insan el ve ayaklan o'clu6'1l gı. 
bi, kafata!\ının §ekli ve bilh:- ·<:a 
uzun s.1;la:-ı onun bir insan oldu • 
ğuna ~üphe bırakmıyordu. 

Bununla beraber. gözü.'ne tna 
narnıyordum. Zira 3·4 mrtre bo • 
}'Unda in~n ya~am1ş oıcıcağını 

hiç bir zaman düşünmemiştim 

Timsah adam benim ic:.kele~i km 
caıadığımı görünce men1·1u,, bir 
halde araklanmın dibine gclrnit . 
ti. 

O da tek sa~ eliyle fs.tce:Ptin ı.e
mıklerini b.ıtuyor, onu o!~~uyor gi 
bi rapıyordu. 

Onun iskeleti okşaYJŞJ onlato 
bu iskeletin muteber \'e ıı~t.rl" har 
~.ey saydığına §ilphe bırakmıyor • 
du. 

Fakat bu dilsiz yarun adama bu 
iskeletin ne olduğunu nası1 sorabi· 
lirdim? Memk1mı tatm:n t>tmııe 
im.l:an olmachğt için son derea
canım sıkıııyorou. 

Adama işarererle ~elA mak . 
sadımı anlatmağa çalıştım. 

Bu iskeletin nt' oldu~nu sor -
durn. Adam iske-letf hı&• •Tr.t 

anladı. Fakı:ıt onun cliJc:.!z sesler: 
çıkamn tek elıyle yaotıitl ış:ıretlet 

den ben bir şev anlam1Vordum· 

Nihayet en kaba ic:aret!erle: 
- Bu adam ölmU~! 
Dedim. 
Adamın bu işaretimi anladıfı 

nı gördüm. 

tik mualltml yetii'Urmek meselesi 
mevzubahs olmnm~tı. lhtiyccı 
mu\·alu;.atcn olsun karşılnyac:ık 
mtı!l.llimlrr elde otmc~e ba.cıJadJt. 
tan llOllra bu sefer de jimJ:ıastik 
sal ınlarmın ademi mC'vcudJyetl 
mi kUIDe knr§Ilaşıldı. Bin bir 
miı. külaı ile milfredat progra.ın'a. 
mn:za lmnan ikJ saa~lk jiır. nastik 

dersleri bire indirildi. Sr or yap -
malt, hele kız nıektep~crlnde ade ta 
suç telak.:I e.ü.liyordu. Daha buna 
benzer birçok mUşkUller içlnde 
ve cephesh.ı.i, mahlyetinJ, ha tt! 
mıı:ılesef herkc!.in g5zUndc kıy • 
mı:•lnJ knybP-dcn İsveç usuliı jim • 
na" tlklere bUUln knbahatl yUkle -
mck, bence hem çok bUyUk bir 
ha' sızhk. hem de cehalet olur. 

:Cğer lsveç usulil jimnıı.stlğe o 
mcmlekotlcrdo verilen zamanı, e. 
hemmlyeti vermek ve onlnrm mllf
redstmı tatbnı: edebllmok lmkilnmı 
bulsaydık, nlnc::ğmnz randman 
kareısmda, (Uç, beş kol ve bacak 
hareketinden) ibaret olmıyan ls· 
vcç usulUııün haklkI nıahlyeUni 
anlam&k daha kolay olurdn. 

Tarihini pek iyi hatırlıyamadı • 
ğım b!r yazıda memlekette beden 
terblycaJ sahn..c:ında iki fikir ecre • 
yanı olduğundan bahsedJUyordu: 

1 - Beden hareketleri, jimnaa
tlliler, kumanda Uo yapılan talim -
ter ve idmanlar. 

2 - Serbest sporlar. oyunlar 
ve atletizmle beden terbiyesi işini 
programlaştırmak. 

Birinci madde biz jimnastikçiler 
için: (kırmızı, k:zrl, al, l!i:ıl) gibi 
hen aynı maddeyi ifnde ede n kclL 
melerdir. 

Bizim ilim olarok blldlğimlz bir 
(beden terbiyeci) vardır. Bu bt"den 
terbiyesi jimnas'lk, spor ve oyun 
diye Uç kısmı ihtiva eder. Burad:ı 
uzun ve ilmi bir iuıh:ıtn gir!rmck 
nh·ettnde değilir!l. Fakat tsvpç u. 
ıulUnUn ~Um\llUnU tsbat edebil • 
mck için bir hu!A8n yapmak mec 
buriyctlndeyim. 

Jimnııstlkler terbiyevi, trbbf, as
keri olarnk ilçe ayrılrr. Terbiyevi 
olanlar fıl etU, a'ctsiz mUzlkli jim· 
oastiklerdlr. Aletli jimnastiklerin 
zorlu olan bir kısmı vardrr ki, da 
ha ziyade maharet ve istidada is. 
Unat eder. Bu, mektepler için mev
zuhnhs olamaz. 

ötUIUk isnat etmeden ?sv~ usu. 
·~nU k" ndi cPmlyet bilnyemlze, sfoı 

as, ıc· "ali erimize ve nihayet de • 
n o!trasi prrnslplerimize uydur • 
mnlc gilc; bir iş değil.!ir. 

Esa0 "n bu~nn btitUn milletler 
ısullcı · nı ilme ve f <>nne istlnnd et
"irm!ş bulunr-a.kla hlrfbirleriııe t ok: 
ayna• mıJarrlır. Değişik olara k 
alan tuıuliln kendisi değil, il.letlo
!n bir kısmmd:ın b~ka bir 15cy 

~eğildir. 

Bu hafta y:ıpılcrcak 
maçlnr 

lsh·bul Futbol Ajnnlığınc:'an: 
18 · 2 · !/'.O TA~IH!NDE 
YAPILACAK MAÇLAR 

TAKSIM SJTADI: 
Beylcrheyi · Kale saat 11,30 

hakem Necdet Geten yan h akem 
Hakkı Erte • Rahmi Atasaynr; 

Beşiktaş • Beykoz saat 13,30 
hal:em Adnan Akın yan hakem 
Necdet Gezen • Neşet Şarman; 

Galatasaray • Süleymaniye sa· 
at 15,30 hakem Refik Top yan 
hakem Muhtar • Müeyyet Güro· 
din. 

~· 

ŞEREF SlTADI: 
Fenercahçc • GaL1tap,cnç1er sr 

ıt 10 hakem Basri B Utün yan ha• 
kem Halit Uzer - Sami Asal: 

Galatarpor - Kar~gümrUk saat 
ı 1,4 5 hakem Tank Özerengira 
van hakem Fikri Çıpa • Fahtettiıa 
Somer; 
Altıntuğ • Topkapı taat 13,!0 

h:>kem Şazi Tezcan yan hakea1 
7-h•a Kuyumlu - Fikret Kayral: 

İct. Spor - Vefa saat 15,30 ha· 
kem f>. '1met Aôf'm yan hakem 
Şazi Tezcan • Selilmi Akal; 

FENl:R STADI: 

- Nc:Jc.,! Olmil~tnrı Tıbbi olanlar mas:ıj, radyotr&pl, 
hldrotr:ı.pi, ffzyotrapl ilah gibi e

Dİ}'e g:ıyriihtiyart ~;!::!ı lektrik tedavileı ile beraber tatbik 

Eyilp • Kurtuluı, saat !3,!0 
·~.,.f.:e:':l B"bacttin Uluöz yan ha
kem Sadık CcylS.n • Sabahattin 
Yaraman: 

Fenerbahçc • Hilal saat 15,30 
hakem Nuri Boout yan hakem 
Bahaettin UlulSz • thsan Bayn; 

Sonra: 

- Nerede? Nt> \'akıt? 
Gibi i~retler yaptım. 
Timsah adam adeta yan beli· 

ne ka:!ar doğrularak tana işaretle 
gayet hayret verecek bir ~Y anlat 
rnağa çah~tı. 

Adamın maks.1dını anlamak i· 
çin son derece ceht sarfediyordum 

Nihayet, yanılmadımsa, adam 
bana: 

- OlmQctür .ama .. ~ttmın r:ın . 
fısı var .. Orada! Orada! Görecek· 
sini GöreceJtı:ıin! 

Diyor gibiydi. 

Adama kendi fcı~ ..... , .. ..: .. , t"'---:tr 
ederek böy'e- mi riemek istediğini 

sordum. Sevinçle: 
- Eveti 

Dedi. Hayretle: 

- Bunun canlısı var? Nettde? 
Diye sordum. 

.(l>eftma ftr). 

'3.'
0

'"?1 mevıiJ jirrn s tiklerdir. 
Askert jlmnas~lklerin mııhlyctf · 

nl avnca lz:ı.ha bilmem IUzum var 
mıdrr! 

Beden terbiyesinin ikinci kısmı. 
nı teakll eden ırorlar jimnastik ve 
"lyun Ue vUcudu,uo teşekkOIUnO 

Cezalandırılan 

futbolci:.ler 
tf>mfn etMlı,. clğ ?rlerlni ve kalbi • B::-d:n Tcı"·iyesi lıtanbol Bal• 
nJ kuvvetlendtml§ ve tekamül ÇS· ~esi B .. ş'<ıtnl·fınd~n: 
tmn varmıe genr;lere tatbik edllir. Aşağıda adlan. soy adlan, 

Oy:nnJnr !q)Onın lhzart bir kısmı ldiiplcri ve bölge sicil sayıları ya· 
~ell""ktlr. C1enc:lerin ynl'lrna, bUn zıh bulunan idmancılara i. 'inık 
Vf!!llne, teşekklllf\tına uygun oyun. ::tt ilclerl mJ:.abakalardaki Eıuiha· 
lar bulmak , her ilimde olduğu gibi rkf'tlt rinden dolayı hizalannoa 
ko'aydan gUçe doğru bir tedric,; ,ra,.,ı, f"'İİ'i~t'tler için 30. 1 . 1940 
ranrnıık ve bu sur«>tle gayeye var tarihhden itibaren Genel Direk
mak icap edPr. (Atle'lzm ve yllz 
me) ye bu tedric; kaidesi glSzönUn· törJUğilmüı tarafınd~n muhte,ff 
de bulundurulmtık şartile ilk mek c ::z::l:ır verilmiştir. Bu tarihten 
teplcrden bqlaırak mUmkilndUr. itibaren klür-lerinin ve hakeT.te· 

MPktep progrn1"!"1nnna ders ola '"in bu f•ı tı., ... Jcııhın ceza müddeti 
rak vtızme ve atletizm koyan Vf' :cinıie mii .. "hak::ılA~ iııtirak ettlr
wıulilne bu vüs'ati veren lsvf'C jlm memeleri lüzumu tebliğ olunur. 
ıa:. ikleri. ( tn91nlan, lradelerlnl O'"ta!>:öv klübünden ı 087 Feh· 
kıtvbPdPcf>k derecede mskineleş mi HuyJı.,,ğlu müebbeden futbo1 
mlş ve kuklııl~'l'lış bir hale so -n;;·~h~ltı:ll:ı""'ıia .. men. Ortaköy 
kuyor) şeklinde tel!kkJ etmek bil klübilnden l 085 Niyazi TUrr.ür" 
ytlk bir hatadrr. ger 4 ay: Ortaköv klübiinden 

Biz usule değil. ueutn kendi im· 1 OSR Hikmet Es'"İm 2 ay: 0,...a· 
kAnııı•~1 rklıtrrmıza uydurınak mrc köy ktü'Jilnden 1097 Ah'Tiet Hınç 
burlyetlnde kalmışsak bundan te· 2 ay: Anadoluhisar ~!übünc:lcD 
veWlt ed-.ı Mmtnılıil ~ J.. & 1542 Bohlill Dilai.I 6 &1; 
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dllilmm Mütehassıs diş tabibi diyor ki: 
lf Süt gibi beyaz, sağlam ve zarif diılere malik olmak i~ 

YENi iKAN SIH 
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Tokat Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 -Toltıı.t Turhal yolunun 2H+277-2U+927 ktlometrel~t 

ynpılacak parke kaldırım ve beton turutvar inşaatı Nafia vek~ 
dikli (22649) lira (13) kuruş keşfine göre 28·2·940 tarihine r 
şambıı. gtlnU saat ııs,so da umumı meclis sıı.lonunda eksiltmesi )., 
re kapnlı zart usulllo eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (169S) lira (68) kuruştur. ~ 

3 - Ekslltmcye girmek lstıyenlerln eksiltme için muayYeıı ISf\ 
en az 1eklz gün evvel Tokat Nafia mUdUrlUğUnde mUteııekkll etıl d 
komisyona mUracaatıa vesika alması, Ticaret odasında kayıtll ol 
tetir diğer bir belge)1 de hamll bulunmruıı şarttır. tısı 

Yalnı• ANICAftA ısıasronıarınrn gUzef progr mlarını d ili. a11nı z manda dll•r pek 
col: flısa, orta ve urun dalga ısıasıonfarını bu SDPEA alll:e llo dlnllJ1e&lllıslnlz. 

~ - Tekil! mektupları, işbu vesikalar ve muvakkat teıxılll' .p 
veya banka mektublle blrllltte tarl!atı kanuniye da1re.ruıde' e~ııı~ 
c.len bir sa.at evveline kadar komisyon reisliğine verilir ve 
makbuz alınır.. tP 

ıs - Yukarda yazılı olanların haricinde gönderilecek teıcJI! 
kabul edilmez. 

Takın nmefta kadar mani gibi tallkkt ecrııın bir ''Y•~ l)ugOn taıma· 

enli• tahakkuk atml tir ı PHILIPS; yalnız Avrupa lıtesyonlarınr deQll 

lı11a dalga merkezler! ne,rıyatını da blllQr gibi berrak olarak akset· 

tiren klymetur SUPER • AHIZEL,RINI, ucuz radyolu !Jatlna plya111ye 

çıkumaD• muvafok olmu,tur. 208 ehlzeaı; ayırma kabiliyeti bUyDk, 

pek kolay idare ol\lnut gQ:ıeJ blı 
1 

makinedir. eoton daıge eeı.aıan 
1 

Oıcrlnde ayni derecede olan kuw-

vctll n temiz cedoılla, bu makine . 
:aızı efe teııtılr edecektir. Bu kadat 

ucuz flata ahna-l>llen fV PHl~S ' . . 
SUPER·ahlıeılnl yakından cıer0p 

tecrO~e elmeııı için, PHILIPS'lıt 

en yakın radyo acenta11na mora• 

cnt etmenizi tavsiye edet1a. 

iTES 

6 - Posta ile gl!nderllecek teklif mektuplarında teahhur 
takdirde mcsullyet kabul edilemez. J!ı" 

7 - Her ne\1 rüsum, tetl:\llyc, gazete ııa.n Ueretıerl uzertııe 
cağa aittir. 

8 - Daha !azla bilgi edinmek lsUyen, keşi!, proje tenııl ~,ıı 
ı:ıartnamelerlnl görmek arzu edenlerin dairnt encUmene muracl!Jl 
110.n olunur. (1042) 

istanbul P. T. T. Müdürlüğünı 
İdaremiz telgraf hntlan kanalizasyonu için 1200 adet beto%1t 

açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4--3-!140 pnza.rtesl al'11 ı; 
Po.stane binası: birinci katta P. T. T. MUdUrlllg-u oclrunnda toP 
dUrlUk ahın satım komisyonundl\ yapılacaktır. ; 

Beher beton kUnkUn muhammen bedeli 70 kuruıı, 
muvakkat teminat 63 liradır. 

Tip 208 A: 4 lambalı Sllp@r dlıan.-16,1~ 
Si m, 186-585 t-. ';08-2000 m, olmak aurıt 
6 dfJ/go •rıhan, .__ flütün dalga ıohalannda 
,,üksek bir hıumiyn, - Nrıriyatın prk 1:ü~•l 
alım r, - M ak em m 1P I ayırt kabih:Jt1i. 
Pelc ırh ı•e gü::@l bir mahfa;ıa. - ._ 

lsteltlllerln olbabdakl §ıı.rtnameslnl görmek Uzere ~&lı&<tıl" /. 
mezkQr mUdUrlUk idart kalem levazım kısmına, cksutmc gün;; 
940 senesi için muteber ticaret odnsı vesikası, muvakkat te 
zile komisyona mUraca.atlan. (]:?19) 

Gayri menkul satış il' 
Taksitle: 110 Peşin 99 Lira 

16 - 2 - 940 Cuma 

İstanbul İkinci icra Memurlu
ğundftn: 

Sade tin malı olan Vesileye olan 
381 lira 22 kuruş borcundan do
layı birinci derecede ip:-ıtek gös
terilen ve borcun ödc..rımemesin· 
den dolayı paraya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına üç eh· 
livukuf tarafından (1410) lira 
kıymet takdir edilen Eyüpte Otak 
çrbaşı mahallesi Mezarlıklar cad· 
desinde eski 4 - 18 yeni 51 - 53 
nolu bir tarafı arabalık ve hazan 
Mehmet ef. Ve Osman ağa 
menzil ve bahçesi ve hazan Otak· 
çı Hüseyin ağa Mescit türbesi ve 
bir tarafı İfrazcn· Sabri efendiye 
ferağ edilen hane ve bir tarafı 
Namazgah caddesi ve bir tarafı 
M~cit caddesile mahdut evin 
tamamr açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. 

l3,30 _ 1' MUzlk: Karışık ha!I! MU. EVSAFI: 53 nolu kapıdan içe
zlk (Pl.), 18 Program ve mcmleltct ri girildikde mermer bir taşlık, 
8 aat ayan, ıs,r; TUrk mUzlğl: Çalan. mermer musluk halen ahır odası 
Itır: Fahire Fersıı.n, Refik }~crsan, kullanılan üç adet yer odası, ku· 
Fahrl Kopuz. l - Okuyan: Mefharet yu iki gömülü küpü olan bir 
Snğnak, Mıı.hmut Kanndaş. 18,.Cıl mutfak. 
TUrk mUzlğl: Mızraplı sazlardan 1!18.Z Bahçede üç J...-uyu sokak kapısı. 
eserleri Kanun: Vecihe; ut: Şcrll; 51 nolu muhtelif meyva ağacı 
!çil; Tambur: tzzettın ôkte, 19 Ser- vardır. Bahçenin iki tarafı duvar
bcst saat. 19,10 Memleket sant aya. dır. 
n, ajans ve meteoroloji lıabcrlcrl. BİRİNCİ KAT: Merdivenbaşt 
19,25 Türk müziği: Çalanlar: Fahire üzerinde camakanlı bir oda ayrı 
Fcrsan, Refik Fcrsan, Fahri Kopuz. bir bölük halinde kullanılan biri 
Okuyan: Itndl!e Erten. Hl,45 Türk yiildü i1ti oda bir heJa vardır. 

tefrik edilecektir. 20 sl~ 
taviz bedelile tapu 11~ r' 
ya aittir. 2004 nolu ıc ıı1 
kanununun 126 ıncı f 
tevfikan hakları tapt.l teli 
salıit olmayan ipetCftll 
larla diğer alakadar~a bl' 
fak hakkı sahiplerinitl -e 
rmı ve hususile fail'-.~ 
rlair olan iddialarını •11itl 
den itibaren 20 gün ıÇ &" 
mü!>bitelerile birlikte f. 
bildirmeleri 15zımdı~· j\Jt 
dirde hakları tapu sıc Jif. 
olmayanlar satış bede ııt' 
Iaşmasın<lan· hariç 1'~e5 
ttrma şartnamesi ıı~r re 
dan görülebilmek ııtC ıı&' 
tarihinde icra divanlı"' ~ 
sılı bulunacaktır. Fatl~~· 
almak istiycnler sııll 
939 • 4031 dosyasıf\Jl 1~ 
istedikleri oalılmatı ~ıııl 
takdiri kıymet rapO ~t~ 
leri lazmwır. Miiza~ · 
rak edecekleri~ ~;::ı.ı ~ı 6!r 
le ait bütün maliıtnll ıııtv 
addolunacakları nan o cı'' 

~ 
ı.tanbnl Mobil>~"'~ 

gaııcı ve Hnllıı.ç E .. nıı! ıll~ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 

ROMATiZMA, SOGUK 

muzıgı: Hıı.11< tUrktucrl, 2° Konuşnın: İKİNCİ KAT: Bir sofa üze· 
(Mflll kahrnamnlık menltıbe!erl), 20, . d b" . "kl"" d la 1 .. oda • . rın e ırı yu u o p ı uç , 
15 Tcmsll: Seylnln dUdUğll. ;ı: azan. bir gu5ülhane bir hela elektrik 
B:ıhn Golcoğlu. :r.~uslld kısmında: Sıı. ı . .. . 

.._. A•ft ft ... "l l" ı··onuşma· Yardır. Gayrı mcnkulun umumı dl ... a\•cr ... ,m ..... N , " • • •• 

h t ti) 21 "O ''U~ık· nadyo sahası 810 metrcaır. Bundan 76 
(Sıh a saa ' •" .u.ı. .. • bb b. d D'V • 

Aşağıda yazılı mcvııd !Jll tıl 
tetkik etmek, mUddctıerıcfl" 
yeti idare azaJ:ırmın )'C~ re p 
aza intihap eylemek OJ~ 
mumlycnln 19. 2. 940 P ııııcı' 
sna t dolmzdan on lk1Y0 

1~ o: 
toplantısı takarrür ct~0; f'ı alllkadıı.r esnafın mcılt de JıY 
attc cemiyet mcrkcZlll 
lunmaları rlca oıunur· 

k t ?" 15 ?.1emlcket saat a. metrem ura aı ına ır. ıgerı 

ALGINLIGI, KIRıKLIK 
Or es rası, -"'• b h d. 
yan, ajans habcr'erl, ziraat, esham, a çe ır. 
tahvtl:U, kambiyo, nukut borsası 

(fiyat). 22,35 .MUzlk: Qızpand CPI.) 
23,25 - 23,80 Ynrınkl prpgram ve ka. 
pnnl!J. 

BİRİNCİ AÇIK ARTTIRMA: 

ve bütün ağrılarını derhal keser 18 · 3 - 940 pazartesi günü saat 10 
dan 12 ye kadar İstanbul ikinci 
icra dairesinde yapılacaktır. Ve-

P. T. T. Umun1 

IAiznrnuncln giindo 
3 kn~c nlmnlıillr. 

üdürlüğünden: 
1 - tdıırc lhtlyııcL lı;ln W0.000 nöct 2 No. h fincan kn palı zıırflıı eksilt 

me1yc çıknnlmı;. tır. 
2 - Muhammen bedeli (50.000>. muvakkat 'teminat (37M) lira olup 

ckı:Utmcsl 2S ubıı.t 910 çnrşamb. gUnU ııaat OG> da Anlınradn J,.T.T. U· 

mum mUd11rlU c blnr.sındald satmalma komısyonun,da ,vnpııacalı:tır. 
3 - l!:tcklllcr muvakkat .tcmlruıt ınnkbuz vryıı. ba~kn teminat mcktıı 

lıllc kn:: ınt ı•e alkl ve teklifi muhtc\1 lcap<ı,lı ?.llrClr.nnı o gi.iı;ı 'lnııt 15 e kn· 
dar mc%Jtür komisyonıı verce klerdlr. 

4 - Şartnameler, Ankarada P.T.T. levıu:.m, lstanbulda P.T.T. leva 
zım :ıynlyat ıubeıı1 mUdilrlUklcrlndrn (250) kuru~ mukabilinde verllecektlr. 

(147) (3:l9) 

ALEM DAR~ ı nemasında rilen bedeli muhammen kıymetinin 
- 'in 7 5 şini bulduğu takdirde en 

1 - Şarlok Holmes 
2 - Sonsuz Aşk 

Dev1et Oemiryoltan ve Limanlara 
işletme Umum idaresi ilanlan 

çok arttıranın üstünde bırakıla· 
caktır. Aksi takdirde son arttıra.· 
nrn taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edi· 
lcrek 3 - 4 - 940 tarihine müsadif 
çar§amba günü aynı m~halde ve 
saatte ikinci arttırması yapılarak 

1 

en son arttıranın üstünde bırakı
J:ıcaktır. Arttırma peşin para ile
dir. Arttırmaya girmek istiyenıe· 
r:n iç.bu gayrim:nkule takdir e

Muhnmmen bedeli 2::200 lira olan 50 ton ııillndlr yağı 29-2-040 perşembe dile:ı kıymetin './~ 7 ,5 çuğu nisbe
~UnU saat 15 de lmp:ılı zart usuıu ile A.nlmrndı:ı idare blnnıımdn satın alma. tinde pey akçesi veya ulusal bir 
calctır. bankanın teminat meıktubunu ver· 

Bu işe ı;rlmek ıstıyenlcrln 1740 liralık muvaklcat tcmlnnt !le kanunun ıneğe mecburdurlar. Gayrimen
t.ıyln ettıtı veslknlr.rı ve tel.liflerini aynı gl\n snat ı ı d" knd:ı.r lcomlsyon Jrnlün nefsinden doğan mütera· 
rt ıs1ııtıne 'ermelcrl ır.zıındır. kim vergi ve tan2ifiye ve t~nvi· 

Ş~rtnamc.ıer parasız o'arak Anlmrııdıı Malzeme d lrcslnd~n. Hııydarpa-

1 
riye ve rusumu dellaliye lıorçlu· 

şad:.. TescllUm ve Sevk şcfilğlııden dıığıtılncnktır. (11!!0), ya ait olup bedeli müzayededen 


