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Ükômet, milli korunma kanununun 
atbikmevkiine konulmasına lüzum 

Altm ark had isesi büyüyor 

Çemberlayn bugün 
izahat verecek 

Berline göre: 
Hadıse, komşu memleketleri iki 

taraftan birıyle beraoer harne 
girmeğe sevkedecek mahiyettedir 

Am•f.erdaın 20 - Gazeteler Alt
mark hldlıesi hakkında Berllnden aı. 
dıkları ha~rleri neırl'dlyorlar. Bu 
haberlere göre :Nazı erkA.nı hAdiseyı 

Alma.nyaya kom;,u memleketleri ya 
Almanya, yahut İngiltere ile birlikte 
harekete ııevkedecek m&hiyette ad· 

dttmektcdlr. Almıınyanm bu hld•sc 
hakkında. kararı a.~kerl olmaktan 
ziyade siyasi olacaktır. 

• • • 
Loııdra 20 - :Son·eç jharlclye na• 

zırı Koht Altmark hı\dl.sesl hakkın<lıı. 

(Devam1 4 iinciidc) 

gördü 
Vekiller 
Heyeti 

Kararı ajansla 
ilan ettı 

Ankara, 19 (A. A. ) - lcra Ve
killeri heyeti bugUn saat 15.30 da 
Ba.ı;ıvekiı.lette Başvekil Dr. Refik 
SRydam'm riyasetinde bir toplantı 
yaparak 1D40 mali senesi bütçesi 
milzakere!linc başlamıştır. Ayni 
zamanda Milli Korunma Kanunu
nun tatbik mcvkiine konulmasına 
karar vermiştir. 

( OevRm1 4 ün~d,. l 

Bir Alman karargahı 
bombardıman edi,di 

Bir Yunan vapuru ingiltereden 
gelirken torpillenerek battr!ldı 

Karadcnizde bir motör 

iki gün ölümle 
pençeleşti 

.. 
Hclslnkl 20 - Karelide Sovyet u. , rad& Finler pek az kuvvetle çok f aik 

kerleri tazyike ve hücuma devam e- Sovyet kuvvetlerini periran etmekte· 
diyorlar. Fakat taarruz daha hatif· dlrler. 1''lnltrin tazyiki çok mUeıı:ılr-

Fırtına hafifledi Kara
deniz vapuru bu 

sabah geldi 
Birkaç ~ündenbcri Karadcnizdc 

hüküm süren karaycl frrlmaeı ha-

nır Alm"" ı1nni7'~ltı!ımm J.i\rıımıı"'\ ıı~rı~·nn fn~i1iz pc(ro? ~allnr.c: ı;c· 
misi G r~ta fM nın:ırken ... 

Londra. 20 - Fransız batarya· 
lan bugün Alman şehri Pcarl"ı 
bombardıman etmiş ve bu şehirde 
a lliye ~arayım hedef tutmuştur. 
Çünkü Almanlar lıu binada ka· 

şehrini bombardıman etmelerine 
btf karşılıktır. 

tir. Sovyet ukerl miktarı Finlere 
nlsbetıe çok fazladır. Sovyet tayyare· 
lcrl dlln Abu, Hango, Saim!, Kuvla 
cıehirlerlrıl ve diğer kUçUk fthlrlerl 
bombardıman etml~lerdlr. 

ıs inci Sovyet fırkasının Ladoga 
gi.ı1UnUn §imalinde imhası Finl1ndlya. 
dıı bUyUk memnuniyet uyandırmı§tır. 
Bu mmtalmda dlğ·er bir Ruı !1rk1.11 
da çok mU§kUI vaziyettedir Ye tama· 
nıcn imha edilmesi muhtemeldir. Bu· 

~Sikada .bir komplo 
~~~~ .. ~Ydana çıkarıldı 
~~ ltıııe •• (A. A ) 

' i.llııeı 1" r lı !icr· • - Bir komplo meydana çıkanlmı;, ve ''Al. 
,~' C\~aıı.r:1 1 bu kon1plcıya dahil olmak töhmetilc un altı
,,, ~rıı. •1 "r · 

\i•trı 11t~y . ~lll'ldiJt· 
ill'ilf\ bu:ılcr. 5 k~ ~cksikıı. rejimini devirmek ma.ksadile hare-
!\ l\l\d ho.r, ser~~~ tevkif. edilmişse de Rcis.icumhur Kardena.. 

\:ı 11'tıo l\ P0ı V1.:Sl bıra.kılmıı;lardır. 
: ııı"~h~o < \ . ,~nYalı lise talebesinin nümayişi 
lrırl r~<>lt ll~c l1,;z~~ .. - Vilno'daki Polonya lisesi talebesinin Lit

l ııu."' d .,, rhılıa.nc~r~tta bulunması üzerine hüktımct makamfart 

l 
ıı~, 6ıııet ll'ı "lıncıl' ('.rını kap:ı.t.mışlar ve bu suretle 200 talebenin 
t\ • it h"'k ll'ıaıtalllı ?ine nıanı olmuşlardır. • 
l~llter kı~ı rntı:11 • nı~zkur talebeler hakkmdıı. adU takibatta 

t-ıııo, <Oııılra etlırı b. il.fnza etmektedirler. 

t 'lıı\/"1.i~ <A. ,;r aylık ticaret muvazenesi 
~:l!.ı r rıı.'l 11 bir ist~ :-- İngilterenin ikincikanunla ticareti hak

' r~ ,, kad,\r f tısUk cetveline naz:ıran lthalit ihrncattan 60 
'~ ... t~~ il nzladır 

Sqıc n' .. d . ı· d 
J~'ll evı~c 31 buçuk mılj un :ıleı· ıııg ı~ ·-

dlr. 

imha edilen fırka 
Roma, %0 - Finler tarafından im· 

ha olunım 18 inci Sovyet fırltuı, Man 

{ Oevl\mı 4 üncüde) 

Türk - ingıliz · 
Fransız muahedesi 

Tescil edilmek üzere 
Milletler cemiyetine 

verildi 
~ene 20 - lnrııtere vt Türkiye, 

19 teıırini11.nlde Ankarada imza •· 
dilen TUrk - lnglllz _ FraruııT. kar~ıhk 
lı yardım paktını, teııc!l edilmek Uıe
re Milletler cemfyetirıe tevdi etml§· 
tlr. Bu, sade bir tonnaııteden ibaret 
değildir. ÇUnkU muahede Boğazlar 

rejimine alt Montrö mukaveJe3ile 
al!kadardrr. 

fiflcmi,tir. Pazar 1:iinü limanımı -
za gclme~i icab cd~.n Karadeniz va· 
puru yo1da ıiİddctli fırtınaya yaka-
lanmış. hayli bocaladıktan sonra 
dün ak~am g-eç vakit Boğaza girc-

bilmi~tir. Vapur dün geceyi Biiyük. 
dere önh·rinde geçirdikten sonnı 
bu sabah limana gelerek rıhtıma 
\'anaşm~tır. 

Fırtınıı. yüzünden blr moför Ka· 
radeni:ı:de bUyük tehlikeler ~ec::lr
mL'!tir. Dcmirtaş il~minde olan bu 
motör Köııtenced«?n kutu kercstc>si 
yülckmhJ ve hareket etmiştir. Fa
kat yolda deniz §lddctlenmi~, ve 
motör iki gün dalgalar arasında 
silrUklenmi~tir. Tayfall\r canlarmı 
kurtarmak için motördeki btitUn 
keresteleri denize atmışlardır. 

Bir~ok defa batmak tehlik~i ~e
çiren ''e öteır;l beri~! parçalanlLll 
motör dUn akşam limannntza gc -
lebilmiftir. 

Bu sabah Kasımpaşada 

Bir Adam kendisinden ayrılan 
karısını bıçakladı 

Ağır yaralı olan kadın mahkemeden boıanma 
kararı almış ve eıki kocasının barııma 

tekliflerini reddetmiş 
(Yuıaı 4 ünciidel 

rargah kurma~lardı. Bina harar 
olmuştur . 

Fransız bataryalarının !'cari 

şehrini bombardıman etmeleri. 
geçenlerde Almanların Alpak 

l'orpıllenen Yunan vapuru 
Londra, 20 - Hclli adında 

1100 tonluk bir Yunan vapuru 
Finistcr burnu açıklarında tor· 
pillenmiştir. Vapur ingiltcredcn 
Yunanistana kömiir götürüyordu. 
(Garp cephc$i harekatına ve de· 
nizlerde faaliyete dair diğer tel· 
graflar 3 üncü ıayfamızdadır..) 

Majino hattı nı ziyaret eden 

Emekli Ger:eral izzettin 
Çalışlar bu sabah döndü 

Sabık ordu kumandanı "asd harp 
henüz başlamış değ i ldir,, diyor 

Fransa hUklımctinin daveti üze- ı umum ~üdürü_ Muvaffnk Mene
rine g:ırb cC'phC'~indcki Majino mcncloglu Pan.c;tc. k:ı.lmıştı:. !ki 
hattını görmcğc giden sabık ordu ~Un son~ g:l:ncsı beklcni~or. 
kumandanlarımızdan emf'kli gene- Çok dcgerlı \"C tanınmış askerl 
ral lzzeddin Çalışlar ile matbuat bir mütehassıs olan gcnnral 1zzed. 
he,·etindep muharrir Hüseyin Ca- d~n. Çalışlar. Sirk~ci gıı.nnd~ ~e~~
hid Yalçın. Falih Rıfkı Atay. Ncc. sını karşılıyan bır muham~ım.1%1Jl 
meddin Sadak, Zekeriya SrrtC'I ve sualkrine §Öyle cc,·a.b Yermıştir: 
matbuat umum müdürlüğü mü~a. "- Fransada bir.i c::ok M knrşr
\"irlerinden Şekib buı:ünkU ~cmp. !adılar. Majino hattJm ~taslı 111-
lon ek!presilc şchri:nizc dönmüı;.- retle tetkik etmek imkanmr bul-
lerdir. duğum için fcvkıılitde mr.mnunum. 

Heyet llz.f4ınndıı.n Ana.dolu ajanm (Devamı 4 ün~il:!.::) 



Yazan: OTERO. ( 38 J Tercüme eden: V · G. Son giinlerde İatanbula 
Derhal yerimden fırladım ve pencereye ko§tum: 
Kar!• kaldırımda bir adam duruyor ve oturdu
ğum evin kapısını, pencerelerini gözetliyordu. • 

- Peki, dedi. Sen git, ben de 
sonra gelirim. Belki de gelemem. 
O zaman, sen Berlinden döneceğin 
vakit, gene burada buluşuruz. O
nun için. köşkü ol 1.tğu gibi, eşya· 
sile bırakalım. 

- PekftlA, dedim ve ertesi günü 
Ben Berline hareket etilin, o Lon
draya. 

Tompson lngiltereye yalnız mı 
gitti, başka birisiyle mi bilmem? 
Fakat benim Berline tek ba~ıma 
gideceğim fÜphesi xli· Bcrlin sefa· 
retindeki Fransız ataşelerinden bi· 
ri}•le tanıştım. Seyahati de beraber 
yaptık, Berlinde de biribirimize ar· 
kadaşlık ettik. 

Ilk günü. akşam yemef,rini Bel""' 
linin meşhur içkili lokanthlanndan 
biri olan Hillerde Ga,)ton Botrez 
ismindeki bu ata~ ile beraber ye
dim. 

Ertesi gün Tompsondan bir 
telgraf geleli. 

"Dün ataşe ile beraberdin: Bir 
<iaha bul.uşurşan benim!e alakanı 
kesersin!,. 

Ültimatom dehşetliydi!.. 
Derhal bir telgraf çektim ve 

eiddetle, katiyetle tekzip ettim.· 
:Yanlışı olduğunu, iftira ettiklerini, 
aldandığını söyledim. 

Fakat o akşam tekrar Gastonla 
yemek yedim. Yalnız, son derece 
tedbir alırustım. Gayet hususi bir 
yerde buluştuk. Bizi beraber ye
mek yerken kimsenin görmesine 
ihtimal yoktu •• 

Ertesi gün bir telgraf daha: 
"lhtanma rağmen dün akşam 

sene ataşe ile beraberdin· .. 
Bu sefer ben de daha şiddetli 

bir itiraz telgrafı çektim ve üçün· 
en defa olmak üzere o akşam ge

ne ata~ Ue bJJ}ustwn. 
Uçündl bir telgraf: 
"O adamla görüşmekte devam e

diyorsun. Eğer kendisini bırakmaz 
san bir daha beni bulamazsın ve 
Paristeki köşkilmQzün bütün eşya· 
ısını derhal satarım.,, 

Tompsonun bQtün olup bitenle
ri naSıl olup da günü gününe ha· 
ber aldığım bir türlü anlayamamıı5 
tmı. Son telgrafı Qzerine bunu bir 
kere daha düşünürken odaya usa,k 
ıtrdi ve: 

- Madam müsaade buyurur
larsa kendilerine b:r şey arıetmek 
isterim. dedi. Bütün ha."'ekat ve 
efallerinin nasıl tarassut ve kon· 
trol altında bulunduruldutrunu an
lamak isterlerse lötfen pencereden 
baksınlar. Şu dakikada evin ôniln 
de duran adam ... 

Derhal yerimden fırladım ve 
tptneereye k~tum: 
ı Kaf'JI kaldırımda bir adam du· 
rayor ve oturduğum evin kapısmı 
pencerelerini tarassut ediyordu. 
u~ yanıma gelerek, alçak ses· 

le devam etti: 
- İşte bu adam, dedi, sizi adım 

.cinn takip eden, nereye gittiğinizi, 
kimlerle buluşup görü~tüğünüzü 
~enen bir hususi polis hafiyesi· 
~fü. Biraz evvel gelmi1', bir bahane 
ile benim ağzımı aramak istemişti. 
Kendisinden şOphelenerek size gel
dim, haber verdim efendim .. 

İngiliz dostumun siyaseti çok 

ustalıklıydı ama, pek de çabuk fo
yasını meydana vurmu~tul 

Derhal oturdum, güzel bir mek
tup döşendim ve gene kabahati o
na atmaya çalıştım: 

"Aziz dostum. diyordum· Beni 
Berlinde tek başmıa bırakan sen· 
sin. Halbuki bilirsin ben yalnızlık· 
tan ne kadar sıkılırım. Burada bir 
iki kişi bana arkadaşlık ediyorsa 
bunu da mı çok görüyorsun? Esa· 
sen beni bırakıp Londraya gitmen 
le ne kadar sadakatsiz bir erk<'k 
olduğunu gösterdin. 

··Geçen gün Londradan bir ta· 
nıdık geldi. 

.. _ Tompsonla aynlah çok ol· 
du mu? diye sordu. 

"- IIayrr, dedim. Bir haf ta bile 
olmadı· 

.. Adamcağız ha}Tet etti. Çilnkü 
seni Londrada tiyatroda bir k3· 
dmla beraber görmüş. 

''Benim ne kadar kıskanç oldu· 
ğumu bilirsin. Sen biltün bunlan 
bana reva görüyorsun da benim 
bir erkekle yemek yememe bile mil 
saade etmiyorsun. Doğrusu tees
süf ederim ..... 

Mektubu postaya verdim ve 
ben de derhal Parise hareket et· 
tim. Köşkteki kıymetli eşyayı, 

her biri bir servet olan bibloları, 
tab!olan, altın ve gümüş takımları 
ona brrakacak değildim ya! Hepsi 
ni aldım. Kimisini sattım parasını 
cebime koydwn, kimisini de ba· 
vullaruna doldurarak Berline gö
türdüm. 

-IX
ESRARENGlZ BlR AŞK 
Taliim beni bir yere müteaddit 

defalar sürüklüyordu· Fakat, ben 
evvelce bulwunu~ olduğum yerle
re, ikinci defasında tarnamile bam· 
başka bir insan olarak geliyordum. 
Vakıa ekseriya. hattA daima, dı~ 
görünüşüm ayniydi: Dünyada pa· 
radan ba~ bir şey düşüruniyen, 
zengin adamdan baŞka bir şey ara· 
mıyan bir kadın. 

Fakat içim her seferinde değişi· 
yordu: 

Bir vakitler SC\'gisi için yaşıyan 
bir kadındım: Sevdiklerimin peşin· 
den İspanyadan Portekize, Fran· 
sadan ltalyaya sürüklenmiştim. 
Sonra, zevki için her şeyi feda e
den bir k~dm oldum: Kumar ma· 
salan paralanm gibi sevgililerimi 
de eritmişti. Yalnız bir tek şeyle: 
ihtirasla hareket ediyordum. 

Berline bu son gelişimde ise ta· 
mamile bamba,ıca bir ruh ta~ryor
dum. Bir tek düşüncem vardı: 

Berlinde ~diye kadar elde etme
diğim bir sanat muvaffakiyeti ka· 
zarunak istiyordum. 

Fakat, insan hangi istediğinl', 

derhal malik olur kil hele benim 
taliim daima bana aklrmda olmı· 
yan ~yler hazırlamakta ustadır. 

Berlinde de karşıma parlak bir sa· 
nat bayatı çıkmasını beklerken 
güzel bir aşk çıktı.. 

Berline geldiğimin ikinci günüy· 
dil· İndiğim otelde beni çok iyi 
karşılamı~lardı. O gün de dışarı 

çıkarken otelin katibi önümde 
yerlere kadar iğilerek se1Lm verdi 
ve: (Dmwnı \'U) 

Alman 
akı ı 
başladı 
Tüccar olduklarını söy· 
lüyorlar fakat İ§ sahasc 

bu kadar geniş 
görülmüyor 

Trakyada su 
baskını devam 

edivor 
Geçenlorde hUkUm sllren ı:fddot. 

ll kar fırtuuı.sını takip eden dc
,·amlı yağmurlar yUzUnden Trak
ynnm birçok mllııhat yerleri yeni· 
den su baskınına uğramıştır. 

Bu sabahki konvansiyonelle ge. 
len Trakya yolcularının anlattık. 

larına göre Uzunköpril ve Keşan 
clvarmdakl birçok köylor su altın
da kn~t.ır. 
Yağmurlar devam etmekte ol • 

duğundan sellerin tehlikeli bir fiO· 
kil almasından korkuluyor. 

Konvanslyonelln Yugoslavyndan 
getirdiği iki Türk ailesi, bllhıuısa 
Manastır havallsinde karın yUk -
sekliği bir metreyi bulduğunu. bir 
çok köylerle mll.nakale vo frtiba • 
tın kesildiğini, nncak ııskcrl kuv • 
vctlerin bUyU.k yardmılnrlle yol • 
larm açılo.blldJğinl bruA tcslrln • 
den kurtu1runadıklnn bir dehşet 
ve heyecanla sl5ylemc.kted1rlcr. 

M.aamnfih kışın fcvkalil.deliğinc 
rağmen tren yollnrmm normal bir 
halde bulundurulması temin edil • 
dlğlnden bugUnkU konvansiyonel 
tarlfe5ine uygun olarak tam 6,40 
da gelebiJmlşUr. 

Ekspres Uç saat kadar rötarlıdır. 

Almanyadan mlitemadiyen 
iş adamı gehyor 
Son günlerde A vnıpa trenlerlle 

gelen iş adamları n.ıızan dikkati 
celbeclecck kadar çoğalmıştır. 

Hemen hemen her trenden fiç 
d6rt Alman çıkıyor ve sadece tUc. 
C3.r olduklarını söyJUyorlnr. Fakat 
ekserisi bum.da ne yapacaklamu 
izah etmek lst.cmediklerlnden §im· 
dilik neyle meşgul ol:ıcaklan ma
lflın değildir. 

Almanlarla yapılan 5 milyon u. 
ralık ticaret anlaşma.emm btı lm -
dar tacire ~ Bahası temin cdeınl. 
yeceği muhakknktır. 

Esasen anlaşmndnki tiltUn ve 
kuru meyva kısmı istisna edJJlrse 
diğer ihracat maddelerimize veri· 
len kontenjan pek az olduğundan 
geniş bir ticarl faaliyete zemin 
olmasına imkAn görUlmUyor. 
Diğer taraftan Macar kadm ar· 

tlstlcrlnln nknu devam ediyor. 
DUn de üç kadın artist gchnlştir. 
Bunlar şehrimizde kısa bir mUd· 
det kaldıktan sonra Bağdada gi
deceklerini söylemişlerdir. 

Fıstık piyasası canlandı 
Antep 19 (A.A.) - Müstahsili ko

rumalt için z!nıat banlmaınm fıstJk· 
piyasasına yaptığı mUdnhale piyasa. 
da bUyük bir hareket uyıındırını~r. 
Ha1eptekl ıılıcılar fıstık mUbayaasuın 
b:ı.§lnmışlardır. 

Bankanın doğnıdıın doğruya milB· 
tııbs!.llerden mUbayaada bulunına.aı 

fıstık yeU:ıtirlcllcrinl birçok tuzuıı 

masraflardan kurtarmaktadır. 

İzmirde fırtına ve dolu 
h.mlr, J9 (A.A.) - Evvelki geceki 

lodos firtması esnasında. Unın.ndıı lı1r 

ltayık parçalandığı gibi OOzı evlerin 
kl.rcmltterl de u~mu.,tur. Fırtına es
nasında yağma.ya başlıyan dolu 7 
dakika sUrmU~ ve bazı camlan kır· 
~tır. 

Yeni belediye zabıtası 
talimatnamesi 

Dün Şehir Meclisinde müzakeresine ba~landı. 
Sokaklarda keman çala rak dilenilebilecek 

florya plajlariyle Hidiv köşkünü ve 
1 aksim gazinosunu işletmek .için bir 

şirket kurulması kabul edıldi 
Şclı.lr meclla.1 diln toplaııamk ye»l 

belediye .zabıtaaı taıtmatname.alnt 

mUzal:ereyo ba§l~tır. 
Dünkü tcplantJda. zabıta ve beledJ. 

ye tn.llmatııo.meainln mUZ&kere.cln· 
den evvel, 'l.'akalın gulı:ıoaile birlikte 
lc.-ıbmcla ı.ıorya plAJlBnlll ve ÇUbuk· 
ludn Hidiv ktişktlnU de l§letmek tlze. 
re 90 bl.n Um sermayeli blr §lrkct 
1.c,jkill \•e bu §lrltete belecUy~ln ~2 

bin Ura sermı:ıye Ue ~t.ıral•l bakkm· 
dald encümen mazbata.aı üzerinde 
mtl.uıkerelcr ceroyan et.mı, '\'e mazb:ı.· 
tn. kabul edilml§Ur. 

MUtea.kiben 600 maddeden ibaret 
olan belediye zabıtam talimatname.al 
mUza.kere oltmmU§ bu maddelerden 
bir kınını evvelki §eltlldo ipka edil. 
mı,, bazılan esulı tadll&.Uı tabi tu· 
tutmuştur. 

Kabul edilen maddelerden blrl fU• 
dur: 

lilıddo 2 - Saat 22 den 7 ye ka
dnr 80kaklarda ve 24 den 'l ye kadar 
ev ve apartmıanlard& ve halkın çalı~· 
tığı, yatıp kalktığı ve bUralıat eyto
diğt yerlerda hO§nul!JUZluğa ve ıımJ. 
tıyn meydan verecek rcldlde bağırıp 
çnğırmak, gürUltU ve patırdı yapmak 
ynaaktır. Zabrtadan lz1n almarak ya· 
pılacak dUğUn, mn.a.mcre ve balo gl· 
b1 toplBDtılar bu kayıt1ardan müatea. 
DAdır. 

Umum! caddelerde Be)')'U çall;lCl• 
lığın meıı'i hakkındaki maddenin mü· 
zakereal hayli mllnakaplı olmU§, 
bunlarm arka aokaklarda da men'i 
Lttenml.§, fakat dllenmcktCll.Be, keman 
ı;alıırak .ııolınklardan geçen blr ln.s:ı

nm bu vasıta Ue lnaanlrğm merhamet 
ve yardmıma mazhar olmruıı ~ehhıde 
Mcllha Avnlnln mUtaıenm kabul e--

KUo ile 
şarap satışı 
Perakende fiyatlarını 

cmmıı;ıUr. 

Tallnıatnıunerun dün kabul edilen 
bazı mUhlm noktaları ounlardır: 

YoUarda, mcyda.nlıırda, umuınt na 
1tll vasıtaı:ırındn berkesin girip çık& 
bileceği maho.\lerde yerlere UlkUr
mck ve 81.l.mkürmek vo balkı Ukaln 
dlrmek, ul8.!ıdıracnlt ve sıhhati bou 
cak flll ve hıı.rekcUcrde bulunmak ya· 
&ııktır. 

Umuma mahsus yerlere ve nakil 
vamtaıanna glrlp çıkarken veya bl· 
let alırken fUşlı>, kakJ~mak, sıra bek· 
lemeylp öne gecmek veya herhangi 
bir aureUe ba§knlarmı ro.hal.BIZ etmek 
yaaaktır. 

Herkea 111lprüntU.SllnU mzmtı ve 
koku yayılmıyacak madeni blr kapta 
muhafaza cdece-:tUr. 
Yağmur sularının b1nalardall gelen· 

lerln., geçenlerin Uzerleı·tne akmaları· 
na manJ olllnae&k tedbirler &lınmuı 
ıa :ı:ımdır. 

U lediycce tayin edllecck gün ve 
saat harici blna.lardaıı halı silkmek 
ve blnal&nn cam ve ıı:ı.Jrealni allmck 
aureWe gelen geçenlere zanır vermek 
memnudur. 
Boı arsalardaki kuyular kapatıla.. 

cnkLır. Belecllycoe tayin edllecek ma· 
ballcr barlctndo caddelere, yoll:ıra. 

meydanlara, kapı ve 
pencerelere çama.,ır L'lmak yualctır. 

Yollarda ve meydanlarda devamlı 
aurette durarak herhangi bir ıey aat· 
mak ya.s:ıktır. Şehrin kenar mahall~ 
lerlnde. sayfiyelerde, Belecllyelerce 
mahzur görülmedi~ takdlrdo bu gl· 
bl aatıalara izin verilebilir. 
.. TaUmatnamenin dlJ!er mattdelert· 
ııin o:ıUzakere31ne ~UteakJp lçUma. 
lJ!.rd& devam olunac:ıktır. 

Küçük· Sehir 
Haberleri 

belediye tesbit edecek • Yumurta ihracat tacirleri dün 
ticaret odal!mda toplanarak yeni 

HQktlmetın, rakıya ka:rp açtıCı 

mUcadelede az alkollll içkilerin •U· 
rllmUnll arttumak lçln inhisar ıa· 

nı.planw !ıçı ile açık olarak. aattır· 

mağa karar ftrcllğlni ::rıızmt§tık. Bu 
aatı~tar §lmdlllk yalnu: tstanbulda 
yapılacaktır. İyi netice aiuursa mem· 
lcketln dlğer yerlerine de yavaı, ya. 
vao te§Dill edilecektir. 

lnh!aarlar tdarealndeıı aldıı!mUZ 
maJtlmata gare, ,ehrlml.zde fıçı tıe 

prap aatxulıırmn iltl haftaya ka<lar 
bll§la.nacaktır. 

Bakkallarm bile dllkkADlarmca ın. 
tı.1a&rm fıçı garaplannı bulundurabil· 
melcrl için gen.tı tertibat almmnkt.a· 
dır. 

kurulacak birliğin nlzamn:ımeslnl 
görllşmilşlerdir. 

• Şehri..'l1izde tetkikler yapan 
gUınıilk ve inh!sarlar vekUi Raif 
Karadeniz Anknraya dönmtiştür. 

• Adli teblignt için köylere ka
dar giden sUvari mUvezzilerdcn 1'3· 
Uf'l.de edlleN'k köy Jl9Stnlnrı yn.uıl· 
mağn ba.,lanınt§lır. Bundan sonrn 
köylilnUn mektu!>u vilayet merkez. 
lerlnde gecikmelere uğramıyacnk, 
doğruc.'\ köya sevkedllebilecektlr. 

• Kn.raden!z ve ?Jnrmaracla el· 
maiden, Egede lodo3tan kuvvetli 
fırtma htikilm sUrmektcdir. Birçok 
vanurlnr limrutl:ıra iltlr.a et.mf,11cr. 
dir. 

• Şehrlmlztlekl iki bin el doku
lnhlaardan en u blr fıçı almak ma tezgahı sahlblerl ticaret odası

t:arUle litresi 18 kuru§lan satı§a çı· na mUrn~t ederek standard.izas, 
karılacak olıın bu tıa.rııplo.nn pcra. yonun memleketln her tnraf;nqn j. 
kCJıde fiyatlarının teSblU belediyeye nuıl olunan dokumnlar içi., ta.tbilı: 

brrakılmıştır. Eelcdlyenln bir fiyat ecliJmr.ainl lstP.ml§lerdlr. Vaziyet 
luırıflklığma ve ibUkAra meydan ver ticaret vekaletine bildirilecektir. 
mcmclt l~ln fllmdidcn hıı:-c'tt>te geçe· • Eml:iönU meydanının t.ıı.nzimt 
ı'ek o.çık tarabm perakende rlyatmı işleri devam etmektedir. lnşaııt 
tayin etmesi bekleniyor. Herluı.Jdo yııkmdn bitecek \"e tramvay durak 
~rabm halka 20 lrunı§tan fazlaya yerleri det;i.,Urtlecektlr. 
sattırılmıyncağı ve böylece hU~me· • Fonna forma neı;rolunnn ''Te
t.ln temlıı etUğl kolaylık ve ucuzluk- nnsUl hayatmuı" adİı tıbbi eser 
tan halkın t.ıı.ranna bir çıkar elde mUstolıcen olup olmadığı :nol:trurnı-
edilmcsine tmkan bırakılmryacağı f dnn mllddclumumfükçe tct.Jdk o -
umuluyor. lunmalı:tndır. 

~ 

Balkanlara il , 

300 b1 

Çek ge~ · 
.tatile katııe 
rek harbe gi~ 

Almanyadan kaçaJI ~ 
lerlnden 28 klşllik bit~ 
sabahki konvansiyonel 
rlmlze gclmlştiı'. 
MUşterek bir ~ 

ile seyahatlerlnl yaP ı,o 
bu milltccl.ler Yu~~.ı;ı'. 
Balkanlardan geçebl~ 

Milltccller kendile~ ~ ' 
bir muhnrrirlmlze bU~ Jet"'.. 
içinde fJUlllan söylcIJlİ4 

- Çekyada hayat d
dllmez bir hale geldi~~ 
dıışln.rımızdan inık!n b JJl»J 
mağa devam ediyorlat'· 
çak olarak BaJtanl~ 
ÇekleriD miktarı ~'....d' 
geçmiştir. Bunlar arsı""'. 1' 
kadınlnr da vardır. ·-'fil l'ı 
mıdmlıı.mnız da, bıı---

nuım olarak d~ 
llzere Fnuısaya gitlll 
için yakmda onlar ds ~ 
dlr. Kaçanlar arasıncı-~4 ordusunun bir kısmi et 61 
kil eden bazı genersUefııı 
Bunlar mUJtocllcrl ~rt 
nı.k harbe hazıriıyorlat'd 
den timldfmlzt ke31Jli3 ~ 
nuna kadar mUca.dcl 
edeceğiz.,. 

Çek milltecllerl. bııfl ~ 
-:elen ,ka!iJeler glbl su 
ln ~ya giderek 41 sindeki ~"'I lejtyoııtııı 
caklardır. 

Gelenlerin ekserisi, !'1...ııı 
rlnln işgali ilzerlne taJll":. 
rıda brraken üniversite 

Londra - Çekoslo~ 
nan Skoda si!Ah ( 1) 

her gUn b!r kaZlJ. • 
makta.dır. " , ,, I' 

Esldden • kund:U.. ~~ 
slmdi mUhimnıat f& ~ 
Bata, faalh·eti.oi - jçlJI 
zünrlen • iki gUJt 
mtuUr. 

• • 
'Ps.rl9 - Leh ordulaı1 :dl' 

general ~ikorskl ~ 
draya gidecektir· • 'lı 

•• ~1 
K:ıhlro - Burada bulJJ~ 

pon heyeti, M19lf 4ffı>. 
ticari ve slyast bir tıf 
ln.ıµruı..sı imzall)'llcB~dj 
Japonya. ayni ~it' ti 
l!UUd(a da. böyl~dl 
ynpmak ıasavını • .~ 

• • fJ1f":' 
Ne\york - AmeJ"ik.S ııJt"' 

JcUorinfn ihtiyat el• :ı 
oon Uç ny z!lrfıtl 
dolıır artmıı:ıtrr· 1<JP'! 
Dünya ~1lzUnde bU ı1 
fl«;:to fltİsi bu1UJ?'.\Jl0e(l_e;/ 
dolar bugiln A- 13. 'ff>"" , 
hazinelerlnde bulııl' • 

• • ıt 

Parls - Harbin bJd8'd" ,J 
Belçika bududııl' ,.ıJsP' 9' 
binden !ula bOJıl:uıe 
;-a.rcsl, mUrette g6 
farka.. (SlovakY3 ) 

Ur. • .. ~ 
Londra - L~e!tlb ~ ~ 

eden birçok ttııltt-1f; 
Almanya yoluyla u ff"ıv.ı 
mektedlrler. 'B IJJ'fl" 
t..Ulcsem burgluW" 
tünııüte41r. 
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DiL BUHRANI 
111 Kareli cephesinde ikinci müdafaa hatlarına çekilen 

~ıı· &f . jJı · k . d 1 Yalnız gramerlıniz mi yok! Değil gramer kaideler, prenaipler 
·-"1 e r a z a n 1 a r dilimizin mal;;simom \'0 mlnJmom kadrosunu ksblt edecek bir Jug&~ 
aı~ . timiz dahi yok. Kelimelerimiz son derece asgari haddine dilpnU~ttl:r. 
~ O derece ki, bir muhardr ola.ra.k, n.nla.şılabilınek i!:ln, meselii. mütlılt 
..,_.,,,) ~----- kellme!>ini J..-ııllanıp kullanamıy:ı.c:ı.ğunızda tereddüde diişülmek derece-

pr ... ~~~-... f z·Anık,eral~.kntendistizs·nl/a eadi mdiş aolanslarld.,a a-h ı H o 1andan1 n rı u·. da- sine Yanhyor. 
1 

1 ~ _.. "'"' HalbuJd inkılabmuzm ana. prenslpi neydi 1 He-r ıııa.lıa.da yeni me.. 

b f 
tlcni.vet sm·iyesinc yürümek. Fa.kat, bug-ün, Tlil'klycde, herhRngl bir 

.lııgi\t fa a t e d b ı· r 1 er ı" garbh ~ibi konu~nbllir mlsinlz '! 
ile ere hiik. . . Gülünç bir muamma olmayı göze almadan. 

(1 "a~~Ultuıan ~et~ lngilizler altına çag""ırıld 1 Amsterdam, 19 (A.A.) - Hol· .. Er1c~iyat ~~iz. pek aşağılık bir kac:lroya. inmek t.ehllke8lne ytl-
C) I' . ~!·~~·et etnıe ~er an dolar. l : landa hükumetinin son teblig~ inde ruyor. İhm clHımız bır OsmanJr - Türk muıınmıası ha.Unde. Acaba ye-
~ ~il" a ıye ne ge. karar ver- ni meflmnılnr lı:in arab ve 11.ccm kelimelerini mi, be""'elnıllel kelim--

~ " il b' zaretı t · "Holanda her ne taraftan olursa "·· .,. 
'G ll' k arafrndan F" 1 d s lcıi mi Jmllanmalıyrz? .• (şura) mı ıliy~eğiz (kurultay) mc (kon 

ı ~~ bııı~~l'ikana:~~ede Yed- ın er ün yirmi ovyet tayyaresi ~!~u~eb~~~~~~ğ:~t~:a~~~a=~a~~~~ grc) mi?., ' ' • 
~ , ~~e 

8 
ar bunı ve tahvi- • Tabirlerle zihniyetler sıkr sıkıya bağla ol<lağıma. göre hangi pren- i 

'tlj. ~r. abııağa arı derhal hü- d"• •• d""kl .. b"ld. • J nmızla karşılaşacaktır." deniti· sıp daha zararsız olacaktır?.. 1 

glU ~l\Qı.a' davet edilmekte. uşur U arını 1 ır 1 yor ar yo~ilhakika bundan bir kaç gün Dil anarşlı;i edebiyat \"e lllm külttlriinil son derece gtt~le§tlrdgt 
iliı>iıı tıı:n başı gibi nnıuıni se\·iycyi de son clcreco düşürdü. Biz bu buhrana bir gi... 

çe', t!lııı de birk. ıca caddelerin- Londra, 20 - Finlandiyadan cı tayyareleri, Sovyet bombardı· evvel müdafaa hatlarını gezen merln ~ifa. ,·ereceğini ummuyoruz. 
~~ ~ı; 01a.n b~ç dakika. boş gelen haberlere göre, Finler La· man tayyarelerine daha büyük bitaraf gazeteciler grupu Hollan· Memleket entcJlclrtünli:mılnJ Ira,. 

r ıreı'P te\i l'i tıezare ~ otonıobildeki doga gölünün ~imali garbisinde bir itimadla hücum etmekte ve da müdafaasının mükemmel oldu· kırda.tan bu bulır:ın, bizce, mut-
b1ııçatıta k tine ait vesaiki çok büyük muzafferiyet kazan • büyük zayiata uğratmaktadır. ğunu v.e askeri sahada Hollanda· la.ka bir akaclemi y:ı.ra.t~a.ktır. 

bıı.... hlıııa:ııı,.._ ayholırıuş ve bir mıo:la-'dır. Bı"r kaç gun" denberı· F' ı· d" kA h b" . nın muazzam gayretler sarfetmek 
r·~ ı -uııştlt' :ı ~ ' ın an ıya er anr ar ıyesı 
,llilr. l'>t'sızhkıarr . Bu sirkat mahsur vaziyette bulunan on se· evvelki gece harekat bölgesinde te olduğunu görmüşlerdir. 
(İlcat O\i~ hahı:ı on dördün : kizı'ncı· Sovy•t fırkası Sı' skı"J"•rvı"· k ·d:ı 1· f ı· Holandanm silahları mükem . ~. b e "' ~ ço şı ıJet ı tayyare aa ıyeti oı· 
''il a.şı:ı... r Vetilın · tir d t · h d 1 · meldir. Dig~ er taraftan yüz binlerce ı rı ~ -•tI§tır ış • e amamen ım a e i mış, 18000 duğunu bildiriyor. 

i10 llt ~Uz . anlardaki .. Rus ölmüş ve esir eldilmiş, bulun· Viborg müteaddit filo tarafın. asker ve sivil en modern vasıta· 
,,11 t~, l~.ııı. ... l.U.ncıe11 n l . ınutbiş so- maktadır. d !L b d a· tarla mütecavizin yencmiyeceg~ i 
'ıı"' .. W' t «ı 1 ne Çik d an ıuom ar unan e ılmiştir. Hiç 
ıel"', ~ '% Ça Yej Yalti . a a Albert Fırkanın bütün harp levazımı bir zaman Finlandiya üzerinde manialar kurmakla meşguldür. 

~-h 'altaı~t tlanı7"trr. ilindeki yeni Finlerın' elı'ne geçmı"ştı'r, lk" k" k d k ~· l " ltı "1 n evve ı gece ı a ar ço tayyare 
Jeli, ıı ~"e•t eııecuı · . u noktada Fin teblig- i bu hu~u•ta tU ta(· 

Fransada 16 Troçkist 
tevkif edildi ıııv.n~ ,,. .. \ ~ ln" İllL~tır ,. " uçmamıştır. 

·•1w... ··•ııc:ı V\J .,.,,~ı · silatı vermektedir: ııv .. ~ı? "I afaa . "<l Yon kur n1 k . v· ' · 1%t ı.stik 0 u "Fırka muhasaradan önce mü· 
• ~ar-. httg\jl'l l"aztna kayıt • 
~o<fJ eıı hl~ ~ısıl'tn başıanı.ıştrr. hım mıktarda takviye edilmi§ti. 
J, p ~ d:ı. :• olaıı}, en geniş gölle _ Fırka 18,000 ölü ve yaralı vermiş 
Jl11 ltiı rılaııııarı hiı:ı~aleh gölü ke. ve bütün levazımını kaybetmiştir. 

/. •ııı ı lsa· arı-ıYat . . Bu levazım meyanrnda ezcümle 
dJJI : ı tlal'lt!{ dan ıooo neticeınn- 20 tank, 36 top, 17 traktör, 32 

,j. .. ıra..,l1 e~1• sene evvel a ~ ·~ ıı. ş ola · seyyar· mutfak ve saire vardır." 
it !' ı ıııııı Ilı 11iilalea· n :\1rmi bi-

el ' ır. e~tı ıne rnensub bir 
g~ lıı ll%'d tneydana çtk-

l . ...ı :ı.ıı l!l'l 
ı.W, e çile • tab li 

r dS !\\t~ıllıi l1~ b ~e edilen 200 
't 1- l~ ~ ~ ."e A..J::Uınarka Slesni-
td j{ \t~~~ ~it El~ ~a~liyeti ta.. 
r. e~ ~ ~~ı l' 8i.iıı tniş~-
.~ Q;ı. ~el<:teafrrı., on ıki Alınan 

acaıtıar~-Bınııar Dani-
.11 1.Ur. 

ınd~ ... ..... -. ------

~ 
ıd' • \,. 

I{ etı,• 
ııu. ı s~ l~l~lıilııia 
~e~ıı. lla_ll 
~ _aeak cıtlı i<! 
ı:~b lıı~ '> 't alçın. "Ha"be 
~ ,ı, , .•• bı. .. 1 ' 

··~ "ll>o~. 1l'ıı+ı~. ''"l lkh yazısm-<l"11t ' • "llll tet.ltik 
~ a.ıı1a.11 ederek 
~et~e( ıı Çiğn 

~~ ~~l!lrı.e \>e llıağ~~esine mll-
~lr bır it 'J>.ı. • b olmak için 1Ye l:°Hı .. ıtrJcı"e · 
~ıı &.ıı~a -...~ettir " ?ın dü.şnıi-

1\. %t ;~ ~ ~a 11. • Bıı:ıaenaleyh 
it -~ "'liı~ ~anıar ·· 
arJa ~llltt: ı başı ~uzerinde 
Uıı : iVi ır. lfa . adıgı ~aman 
~~~ ı.~lila ~ıı.l'ant~at Balkanlar 
"• c:lağı E!ttıeııe~ altındadır iti 
~ lı:tı.aga daha hayal. 

f ~ lQ4q • lllahkfundur-

tj&b~; l~,lıa ~:~~~t 
I> .}' i h.... \ll •• 
r) \ t'• ~"iltJtı J\r tod.i t . . . 
• ~~1°11 ~hı t ltıAı.. ışlllin ma

t• ''e""-.· h.a\tı.-..alesinde " ~ ,, J '\!)!\ ' 'Ql '\l'lıd , ~-er. ıı>..Yll.Jı•n ~ O!al'l ~ llllistehcen 
ııl ıl 1 '" ~ ltt "Ol"ahlın 1 iJlfı . ~ : "lb t. ··_Joıı. &'Ünl Hak-
,r ııot~ ~I'\ h l'abftıı. l'<>dit" erde çr. 
s ı; ( ~ lı l>aş adlı ese-
,;ıı kl'rıb~l'oılıt 8.l'a~ sarayı de-

··~ııt ~~ o.1 acih b nasıl Ylk-
V eııı ıt~t baştnt u tereddi 

11...ıı~ ı hıt I!~ ki '\ı'e ila Ve ezeceğiz" 
ltP'. \>\,ttı tı~ lı:ıl'alı, ediyor: 

~~ ~I'\ altta ını. P 

~ ~~~~~t u!~birt~ ~r:;. 
~~ı' ~ ı~t-, :ın~r.ol" g~da da o. 
~ ,,.} il Jıı; ·lıtıgeı '\~ı>(! Yoruz.,, 
'ccv ~Q~ıı tc:ıa,,a l!1ı. eh/n bir cüzü 
tıf· 1:1.~ t\ba~~ "~i:ve ı~ukurun -a 
110~· ~J~~ ll c: etliıi 1in<!e bulun-

Y ~u~ lı Yor. 
~ o~· ~ 6l e. a, ..\ 
ııı. ~cııt l'ı\ıiı:ıı..ıhtı.atıy . 

~ oı11 "il a ıle s 
, et~G )(lıh~~l'. ll oı ll&l<:ert h' o':l'~tlcr 
~ 1~~1i~l' lllll<lrğıtıı ır lltlfa.k 
ı 1.~biıı 'b lıı~n lııglı~ araştır. t ~le ~l:ı.. 'ltıa.t d ~tetelerin. 

ıı. CUı "<l.tılal'a ogl'U ın 
ıı~1 fı 111 lıılıht 9.4~ lliray li ~Ute.nıa 
ı ce 1 ~ ·l)ı~~t t\~eı '11 bir e ~e do -

-,v!C.'Jf ~~' u:dir, huı\lrıdı.ı~aluyet al. 
,#'

7 

./ı~l~~ı-e , ~oı gıınu ka.y _ 

*
~~:ı. "~ ~ Olof•u 

• ~4 tı~l ?aııl'h~lll•l lt 'I'ürkiyenin 
· ~· fi ~l'o l\tll':J~ ltı.t ıı. tEl(int'üi' 
~ ~t~ 'l~ ~: il~ o tanı """ bir 
~ tl?'Ar ~ıll~bıı~ı . l'a\ Yaıı:ı an te~Jdd 
e ;fi ~~~ı'l\rı ~l'tıı~U.t-lti nu !loyle 
sıı6' ~ \f~ t'ııtı ~ oı Y!.!ti • 

ıtıı .. •· b1ı lrııı.ıt1a • haro tnah 
ot] ,'1Qı "'l)\t-a l!Q ıthaın -

~· A~ııtt ~ t ~1~1el"ilıd eden 
01 l tı~tı ~. ~~liht ~lldi~·a.q en birkaç 
ı fi. t~~ 4~a ile eı- a~~: ibre: 1 harbe 
ı~/ '~~~ 1~\>~'kltıı~lteli ~ ~olotof ev~ur 
rr-.'.i ( .ı.a•ttı ~e ır ittif §ınıdi ur -..ı.~ lıı l'ııe b ak Yap-
~ ~'aıııııaı.ı .t~lihi ib-

ış ot 1ltinci b · 
acaktrr ır 

··ı 

DlC'.;ER CEPHELERDE 
Diğeı- depheludeki vaziyete 

g-elince, son iki gün içinde Rus 
kıtaatı Finlanıtliyalıların ikinci 
müdafaa hatlarile temasa henüz 
gelmemişlerdir. 

Pitkaerenta' da Finl!nuiyalılar 
muhasara ettikleri Rus müfreze· 
sinin tasfiy~sini bitirmişler ve 38 
top almışlardır. 

Kareli Berzahında Ruslar 
Sununa üzerinden Viborg istika· 
metindeki ileri hareketlerine de· 
vam etmişlerdir. 

Sovyetler\n 15 günlük şiddetli 
bir muharebeden solll'a Manne.-· 
haym hattının Finlandiya körfc" 
zile Vuoksi gölü arasındaki bü· 
tün mevzilerini işgal etmiş olduk· 
lan ıöyleniyor. Bu suretle Fin· 
landiya orduımnun sağ cenahı 
geriye çekilmiştir • 

Rusların sol cenah üzerine olan 
hücumları da muvaffak olsaydı 
Finlandiyanın Ladoga gölilnün 
doğu·şimalindcki" stratejik vaziyc· 
ti çok tehlikeli olacaktı. Bu böl· 
gede Finler yalnız mevzilerini 
muhafaza etmekle kalmamış, ay· 
ru zamanda donmu§ göl üzerinde 
kızaklarla hücum eden Rus kıta· 
atınr püskürtmeğcde muvaffak 
olmuşlardır, 

Kuhnoda, 54 ün<:ü Rll.6 fırkası 
ve buna yardım eden Siberya ka· 
yakçdarının taburu o kadar bil" 
yük zayiat vermiştir ki, artık 
cephenin diğer kısımlarında as · 
keri hareketlere iştirak edebile • 
ccklerinc ihtimal verilmemekte -
dir. 

Fin ordusunun ısağ cenahı bu 
ordunun en zayıf noktasını tc§okil 
etmektedir. Viborgda Finler ye· 
ni mevzilerine çekiliyorlar. 

FiN TEBUGI 
Dünkü Fin tebliği bu cephede· 

ki vaı:iyet etrafında şu malumatı 
veriyor: 
"Düşman dün Berzahdaki yeni 

Fin hattının müstahkem nokta· 
larında.iı birine hücum etmişse de 
tardedilmiştir. Ruslar sahada bin 
kadar ölü ve altı tank bır*m.ış · 
lardrr. 

Müdavir bölgede Finler bir 
Rus kolunu yakalayarak dağıtmış 
ve üç topla bir çok mitralyöz 
iğtinam etmişlerdir. 

Taipa.le nehri üzerinde Ruslar 
dün hücuma başlamışlardır, Mu· 
harebc devam etmektedir." 

TAYYARE FAALiYET! 
Fin tayyareleri dün düşman 

hatlarını ve gerilerini bombardı· 
man etmi! ve müteaddit hava 
muharf!beai yaprruşlardır. 

20 Rus tayyaresinin düşürül· 

düğü sabit olmuştur. Batkaca 
dört Rus tayyaresinin muhtemel 
olarak ldüştüğü bildirilmektedir. 

Fin hava ordusunun bidayette· 
kinden Çok daha kvvetli oldğu 
artık aşikar bir surette görülü· 
yor. Her gün düşman kolları 
bombardıman edilmekte, Fin av· 

GAYRI MOSELLAHLAR DA 
StLAH ALTINA ÇAGRILDI 

Finlandiya mtemadiyen asker 
toplamaktadır. Sulh zama.nmda 
ahvali sıhlıiyeleri dolayısile as· 
kerlikten istisna edilmiş olanlar 
da silah altına çağrılmış ve ordu
ya iltihak emrini almışlardır. 

SOVY;ET TEBUGt 

Moakova, 19 (A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

18 şubata Kareli Berzahında 
taarruzumuz muvaffakıyetle iler· 
!emiştir. 

Tazyikımızın altında düşman 
gerilemeğe devam etmiştir Kıta· 
atımız Vdoksijarvi ile Jaurapaan 
jarvi gölleri arasında Salmenkoj· 
da nehrine varmış ve Muola şeh· 
ri ile müstahkem mevkiini, Vi· 
bogr'un 10 kilometre cenubuni:la 
Summa demiryolu deniz istasyo· 
nunu, Kujannes şehrini ve Malı· 
salahti dcmiryolu deniz istasyo· 
nunu iş.gal etmiştir. 

17 ve 18 şubat tarihlerin-de kı· 
taaturuz 312 düşman istihk~mı 
ele geçirmiştir. Bunlann 41 i 
topla mücehhez beton istihkam· 
dır. 11 şubatta 18 şdbata kadar 
kıtaatımızm eline geçen beton 
yuvasının adedi 92 dir. 

Hava kuvvetlhimiz ıdüşmn kı" 
taatrnı ve askeri hedefleri bom· 
bardıman etmiştir. Cereyan eden 
hava muharebelerinde 21 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Paris, 19 (A.A.) - Polis 
müdüriyeti bir kaç haftadanberi 
Troçkiciler mahafilinde tahkikat 
yapıyordu. 

Polis, vaktile komünist entcr· 
nasyonaline veya enternasyonal 
işçi partisine mensup bazr un · 
surların ihtilalci propagandalarda 
bulunmak üzere dördüncü enter· 
nasyonala bağlı gizli bir teşekkül 
kurmağa çalıştıklarını tesbit et· 
miştir. 

Polis bir çok propaganda risa· 
leleri ve tab makin.alan müsadere 
etmiş ve 16 kişiyi tevkif etmiştir. 
Bunlar askerleri itaatsizliğe teş· 
vik cürmünden dolayı divanı har· 
be verilmişlerdir. 

10 günde 10,000 
k~loınetre seyahat 
İngiliz dominyonlar na
zırı Londraya döndü 
Londra, 19 (A.A.) - Domin· 

yonlar nazırı Eden matbuata be· 
yanatta bdlunarak Avustralya ve 
Yeni Zelanda kıtaatının muvasa· 
latmm şarkta ve bütün dünyada 
çok iyi intiba hasıl ettiğini bildir· 
miş ve bu kıtaatın evsafı ile Mı· 
sır hükumetile Mısır milleti ara· 
sındaki halisane teşriki mesaiyi 
bilhassa kaydeylemiştir. 

Eden 10 gün zarfmda 10,000 
kilometre uçmuştur. 

Bir lngiliz torpitosu 
torpillenerek batırıldı 

Garp cephesinde bir Fransız müfre· 
zesi pusuya düşerek zayiat verdi 
Pe.rls, 20 - Garb cephesinde 1 BATAN 1NGİLİZ TORPİTOSU 

Almanlar üç gündür daha şiddetli Londra., 20 - Amirallik dairesi 
ba&kmlarda bulunmaktadırlar. Ge- S. A. Kup('r tarafından kumanda 
çen gece teması muhafazaya. me~ edilmekte olan Daring adındaki 
mur küçük bir Frarunz müfrezesi- torpito muhribinin torpillenmiş ve 
ni teşrinievveldenberi ilk defa ola. batmrş olduğunu teessürle bildir -
rak muvaffakıyetsizliğe uğratmış- mektedir. 
!ardır. Nid'nin şarkındaki bölgede Bir zabit ile mürettebattan 4 ki
bir Fransız müfrezesi pusuya dü- şi kurtanlmıştrr. 9 zabit ile 148 
şerek 20 kadar ölil vermiştir. tayfa kayıptır. 
Diğer taraftan Almanlar Mosel Bu muhrib 1357 ton hacminde 

bölgesinde heme~ hemen bir gün ve 120 milimetrelik 4 top ile 7 ha.
evvelki ayni mevkide yeni bir fif top ve sekiz torpil kovanı ile 
baskın yapmışlardır. Bu baskrn mücehhezdi. 
çok şiddetli endahta istinat etmiş- 1932 de inşası ikmal olunmuştu. 
tir. Sürati 35,5 mildi. 

Sar'm garbmda da dün iki ta _ Darnig destroyeri İngiliz donan-
ı-af devriyesi arMmda kısa bir ınü. masrnm harbin bidayetindenberi 
ıııademe kaydedilmiştir. zayi ettiği altıncı destroyerdir. 

Havalarda İngiliz tayyareleri- YAKAJ,ANAN ALMAN 
nin Heligoland üzerindeki uçW}la- VAPURLARI 
rile Almanların !ngili:ı; sahilleri a- Vigo limanından hareket etmiş 
çığındaki iki uçuşlarından başka olan 2542 tonilatoluk Rostok Al
Almanlarm, Fransanın şa.rkmda ve man vapuru, bir Fransız harb ge
şimalinde uzun istikşaflan kayde~ misi tarafından zaptedilmiştir. 
dilı:nL,tir. Diğer taraftan, gene Vigo lima-

nından hareket etmiş olan 3000 
DANİMARKA 1.JZERİNDFJ BİR toniHltoluk Morea Alman vapuru 

AUL\N TAYYARESİ da bir İngiliz harb gemisi tarafın-
Bir Alman tayyaresi dün öğle. 

den sonra Danimarka ve Yutlan
dm cenubundaki arazi üzerinde uç
muştur. Danimarka bataryaları 
tayyareyi uza.klaştnnnşlardır. 

dan müsadere olunmuştur. 
TORPİLLENEN VAPUR 

1512 ton hacmindeki ve Emperi
ya 1 transport adındaki İngiliz .sar
nrç vapuru torpillenmiı:ıt:ir. 
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Harbin 
Sıklet merkezi 
Şarka dönmüşe 

benziqorl 
Ur.un ııenr!nr Ball<an nıuhablrlJğlnde bulunmuş olan JUI Suvere.yn fratlAIIAla 

Parisu\ıır gar.cteılnde BalJuı.nJıtr ...e ya.km ııarkm vazlyetlni t.etldk edr:lı 
ııa;vanr dlkkııt bir makl\le neşretmı11t1r •• DaJJcan memleketlerinde Ü)cl'ÜlJ&. 
Jer görmüıı olrın Franıu;ı; muharrirlnln gö.rtişUnU aynen apfrya nakledi
yoruz: 

B
ffiKAÇ gündenberl harbin 

m erkezi &kletlnin ıarka. 

geçmiş olduğu görUIUyor. 
İngiliz gazeteleri üst~te 

manalı haberler almaktadırlar: Ga.
liçyada Alman kıtaıarı ve barp malze
mesi yi.lklü trenler görülUyor. Odesa
da Novorosis ve Batumda 1.stlbk!.ın
lar inşa edilmekte olduğundan bahs~ 
diliyor. Romanya tizerine yapılan ;ıan
tajlar tacil olunuyor. 

Bu işaretlerin kiyınetl her ne olur
sa olsun, teksif olunmalannda her
halde bir mana vardır: .Almanya ya
ltm şark mcvzuunda Rusya ile anlaş

geı;;tığim sıralarda bizzat 
ettim. 

Bu et.sa.nevi dUşUnceler bir harp hıı.· 
Unde Bulga.ristanı ilk d&r~yi yemeğe 
sürUkliyeceklerdlr. Ve Türk ordll.8U· 
nun ilk ileri h&reketine mR.nJZ kala· 
cak olan böyle küçük bir devlet içta. 
bu vaziyetin §aka kaldıracak tıı.r&fı 
yoktur. 

Fakat: Belgrad kon!erıı.n.n bu han.. 
yı değiştirmiş ve bu zlhnlyet1n tadD1 
için lllt a.dımr te~kll etınl.§tlr. Buıtln 

Bulgaristan kendhıine yük.aek btr 
mevki verilmekte olduğunu ve kendi
sine kar§I ııert tehdit .ııözlerl kllllaml• 

mak yolundadır. 
Bu faaliyet Bcl
grad konferansım 

yakından takip et. 
mektedir. Bu kon
feransın hakiki ne
ticeleri hakkında 

pek az kaU malü-

F:~::·;·Jö'L .............. l 
J SUVERAYN f 

malt istenmedl~ 
bilmekte<iir. 
Belgrad görllpıa. 

leri ırırumda eski 
bir rüyanın hıı.trr• 

landrğl görünU • 

t .......................................... J nüyor. Aatrlıı.rca 

Roma.nm raklbl 
Ola ıı. l • t & D• mat verildi. Bu 

konferansın bir Balkan organ.lza.ııyo. 

nu yaratmakta mUhlm bir hamle 
olduğunu söylemiş olmakla pek ileri· 
ye gitm~ olmam. 

Romanya haric!ye nazrrı Greguvar 
Gafenkonun vasıta.sile roJU ve vazi· 
fesi icabı şuurlu bir kudrcl olarak 
hareekt etti ve ilk defa Avrupanın 

yüksek siya.ııeti icabı olarak kom~usu 
Bulgaristan ile dostane anl9.1malar 
yaptlma.smı tetkik etti. 
Kon!eranın müteakip TUrklye bari· 

ciye vekili Saraçoğlunun derhal Sot
yaya ulaştırmış olduğu haber budur. 
Bu haber Kral Boris ve sabık Başve
kil Köseivanof üzerinde büyi.lk bir te. 
ııir yapmıştır. 

Aradaki manilerden birinin böyle 
halledilmesi Sotyada bir gevşeklik do
ğurabilir ve böylece bazı: yanlış gö. 
rUşler sone. erml;ı olabilir. 

Bulgaristanda - henUz tatmin e
dilmemiş iddialan bulunduğundan • 
memleketlerinin herhangi bir yağma.. 
da. muhakkak. kaza.nacağını zanneden 
kimseler mevcuttur. 
Eğer Romanya ve Yugoslavya üze

rine motörlil kıtaları gönderen .Al
manya ise bu Almanyanm bUyi.lk 
harpteki müttefikini de dtiışüneceğinl 
\'e muhteris kral Ferdinandın, haya
linde yaşattığı Balkanlar hlkimlyetı • 
n1n Sotyaya verileceğini ümit etmek· 
tedirler. Eğer bu hareketi yapan Rus· 
la.r ise o zaman da mesele yok de
mektir. Ruslar Bolşevik olsun veya 
olmasmlar Bulgarların kurtarıcı.sı. 

dırlar.. Sovyetizme gelince, çek.inile· 
cek hiı;;bir şey yok demektir. Bulgar 
.ziraat kooperasyonu o k&dar Herlemi~ 
bir müessesedir k1 Sovyet ıııla.hatç1ıa
r1 bunde. Uunal edecek hiçbir huııuııu 
bulama.ılar" 

Bu faraziyeler ne kadar ııafdllA.ne 
olursa olsunlar Bulgarlstanda. fevkıı.
lA.de yayılmış bir vaziyettedirler. Bu 
nu birkaç hatta evvel Bulgarlstımdan 

mak istenmedi~ni bilmektedir. 
Bclgrad görü~elerl aıra.mıda e.ld. 

bir rüyanın hatırlanditı a-örüı:ıllyor. 
Asırlıı.rca Romanın rakibi olım bt.a.ıı. 
bul §ehrinın Akibeti 11.Zerfnde yenide.ı:ı. 
durulma.ıc_ bu fehrl yeniden. yalan 
şarkın bir medeniyet merkezi yapmak 
fikri ortada dol1t3tYor. 

BugUn Türkler 1ata.nbul& eski Kost&ıı 
tlnlyenln perestljlni iade etıneğe bak· 
maktadırlar, fakat hiç kimsenin tek. 
rar yaşamasını arzu etmediği bir Oa
manh devletine merkez yaparak de· 
ğil, yalnızca bir Balkan federasyonu
na merkez yaparak ... 

Kim.bilir belki de bir gün gelecek 
Haliç ııa.hlllerlnde, güzel camiler lle 
.ııiliılü mahallelerde, Balkan devleUeri· 
nin mll§terelt iktisad! ve ııiy&sl mese· 
lelerin! mUnaka.şa ve mU.zakere eden 
bir meclisin tola.ndığ.tru görecejiz. 
Biraz AkllA.ne bir dU~UnU§ tama.mm 
tedatuı bir karaktere malik olan bu 
inkl§at& geni§ mlkyuta. yard.mı. ede. 
bilir. MUcerret oldukları za.man da.!· 
ma tedhl§ ve ıa.nta.ja m&?UZ bulun&n 
Balkan devletleri birle~ekle kuvvet
lenmi§ alacakla.mu anlanıağa bqla. 
mrı;lardır. 

Balkan yarmıadaaı devleUeri bu 
mllhlm içtima 1Je biribirlerine y&kl&.§· 
mış olduktan 110Ill"a İngiltere ve Fran
.ııanm a.skerl ve iktl.s&d! meıı:ı:ıedl ne 
takviye edllmtı ola.n TUrldye Balkan 
bekçiliği vazi!esini en geni§ geklllerlle 
üada ıuıla tereddUt etmez. Ankara 
bUkO.metl, §U veya bu hallerin müda· 
halleııinl icap ettireceğini evvelden bll 
dirmek niyetinde değildir; fakat &n• 

1a.şılma.sı mUmkün tormUller dahilin
de Türkiye herbangl bir Balkan dev
letinin taarruza uğraması tehlikes!ne 
lı:&rııı hiçbJr iıı blrliginl reddetmiye. 
cektir. 

BütUn bu kıı.rarlu evvelce ltt1haz 
olumnu§ ve iptlda.t ma.hJyette ve 8.11• 

(L1?tfr11 Mhif,.,li re•ııiriniz) 

·. 



Milli korunma kanunu 
tatbi ~ mevkiine konuldu 

(Baştarafı 1 incide) · 

Kanunun bükümleri 
Ankara. 20 - İkinclkfuıunun on 

aeki.tlnde BU} Uk Millet :Meclisince 
kabul edilip ikinclkfmunun yirmi 

lt:rsmda. merlyetc giren "Milli Ko-
runnuı. Kanunu" Vekiller Heyeti
nin dUnkU karo.rile tatbik mevkiine 
onulmuş bulunmaktadır. 
Ba kamın "fl'Vkalade hallerde" 

devletin btl.nyesini iktı83t ve milli 
mlld:ıfnn. b:ıkmıından tnkviye mt.k
sadile VC'killer heyetine vnzifc ve 
eaUlhiyetler vermektedir. Kanun 
bu "fevknlade holler" i de tasrih 
etmektedir: 

Hadiselerin - = 

tefsiri 
(Baş tarafı 1 incide) 

rahp:ı.53 Jı:ı.st:ı..nest doktorlarından 
Gnllb. Bo.laritöy cmnı.zı akliye has
tanesi dokforlanndnn Cc\·det a.Ier
hlndo taıdbnt yapılıyor. 

Memlelretımlzln tnbabctl itin ol. 
dnğu kad:ır l~timnl mua\'enet f,cş
ldlitı ~ do ~fit bir manzara. 
gösternıiyen bu i5tc IULldkatcn 
dört doktorun mcs'ullyetlerl \'ar 

mıdır? Yok mudurT Bu ciheti an-

a - Umumi veye. kısmi ııcfer
bcrlllt. 

b - J)evlotin bir harbe girme
ci ihtimali. 

c - Türkiye Cumlıuriretini de 
o.lakalandıran ynbancı devletler a.· 
rasmda harb hali. 

Kanunun ikinci maddesine naza
mn Vekiller Heyeti bu fevkalMe 
hallerin zuhuruna bhıa.cn, bu ka
nunln kend.Wne verilen vazife ve 
r.alfı.hiyeUerin üa ,.e ~tim&liııe tu
zum hA.sıl oldul;"1Ulu görllnce derhal 
lmnunun tatbikma başlıyarak key
fiyeti ilAn ,.e BUytlk Millet Mec
lisine arzeder. Vekiller heyeti dUn
kil içtinuı.ı:nda kanunun tatbfkma 
knrar verıuiş ''C bu kararmt Ana
dolu ajansıyla ilim etmiştir. 

Bu kanun mucıöince, hükfimet 
lfizum g8rilrsc, halkın ve milU 
mUdafaanm katı ihtiyacı olnn :uı.
nırl maddelerin itJtlhllı.k mlktarmı 
tayin ve ta.hdid cdebilecc'lttir. un. 
kil.met tensıö ettiği ticaret mües-
8cselerinl ve ticaret birlfklerlni 
kredi. döviz ve akreditif ile tcç -
1ıiz clerek bu müeııseselerl za.nırl' 

maddelerden memlekette stolt 
yapmağa mecbur kılabilecektir. 

Kanundn ihtildirn mlni olacU. 
~k esaslı hUkUmlcr de vardır. HU
kümet dahllde lUzum. gördilğU 
maddelerin a:ıamt fiatlarml, cins -
1crini, nevilerini ve vaımınrmı tcs
bit edecek, yüz kuruştan fazla alıe 
''eril}lcrde mU§terinin talebi nzeri
ne satıcı fatura vermeğe mecbur 
olaca.ktı.r. 

Gene bu kanun mucibince hUkn
met her türlil nakil '\'8.Srt.a.lnrmm 
sevrilseferlnl tanzim ve t&hüid c
debflcceJ1l gibi a.z:ımi na.kil ücret
lerini de tayin edecek :ve bu vası. 
talnn :malzemelerini ve mutad üc
retlerini vererek devletçe lfizu.m 
görülen yerlerde ,.e hizmetlerde 
~at.Irabilecek ve ihtiy~ gördli
{;rU takdirde değer pahaısmı vere
rek satmnlabilecektlr. 

HUkümet bu kanunla almış ol -
duğu saWıiyete istinaden kanu. 
nun lüzum gördUğU hükilmlerlni 
tatbik edecektir. Binaenaleyh yu
karıya hulüsMmı kaydetUğimjz lıll
kUınlerin şimdiden tatbikmn b.at:
lannıı'} değildir. 

Sovyet- Fin harbi 
cak malılıeme heyeti tahkikat ,.e (Baştarafı 1 incide) 
mahclrcmc neticesinde tayin ooe- ncrbaym hattını arkadan rurmağn 
blllr. aJyeUenen Te Fin mbvzllerlui c;evtr-

ml§lnrdır. Yt-nlden 9 Sovyct tayyl\tte1 
dOşürOlmU~. 

Fakat bir <le bMisemn :ı:altlri mek lsUyen flrka.ydı. 

ııuuwuıısı nr ki bana. knl"Şl efk!. · Sempati mesaj1 
n umumlyenfn müteessir olmaması Lonclra, ıo _Fransız ba ca. 

F ıu çocuktan ıeferber 
edlldı 
HcWnW, 20 (A.A.) - 1.9 ı:ubatta 

Alıoda sekiz kere tehlike iJ&reU VC• 

ı11ıni§Ur. liuarat ehcmmlyctstZdtr. 
Ölen ve yaral4nnn yoktur. 

kabil değildir. Sıhhi vn.ziyetl ha,. yar P. 
kiknt<>n tehlikede olduğu Guruba.. • nevaı bugün HcLslnldye vuıl olmu.,
,.,_,_k_ C -'- h--'-- tur. Yarba.y general Gamclln tnrafm· 
VAhU oy \'C Cır.uıpnşa ~··••·ue-

ı rl d to bul 
...ıdl el d311 mareşal Mıınncrhnyma bir ı;cm. e arasın a. o mo e t>• p g -

meğe tahammUJ cdcm.1ycrek ınmo. patl munjı glltUrmll§tür. 

Diğer cihetten J'WU'C§al Mn.nner. 
haymın tceıbbtlstl UzeriDe F1n çocuk-
1 an Te (;Cllçlcrl .zıro.aue meıııuı ola, 
cakl:ı.rdır. 4JZ ve erkek olmak t\Zcrtı slle 51\blt olan polis memura 5chlr Viborgda tah~idat 

hMt:ı.nclcrinde hiç olmn.zs!\ hn.sta.
tığmm m.alıtyeH ciddi htr muaye
neden g~lrflerel: tamamen anln~
Iabilooek surette yer 1m1~ 
h~ kfmsestz zavalhlann b1l ~ 
mwıvcnct miiesseselerinden göre. 
bileceği ya.rdmun drrccosl ne ola
btllr! 

Halbuki bngtln dlbıya '"&z!yil o 
haldedir ld h~..twıo iledlh-lmlz lı;
ftoınt mnı:m~net ınüesscsclcrinin 
hugilnı'lcn yarma ruilli mtillafaa 
hlmıet1 denılıte etınelcriııo mecbu
riyet h!stl o!a.billr. :ı\lmanlıı.rm 
ya.Jnrı; Prnğda. cm lıln y'a.tnlth h:ıs. 
taneler JU'..urfadıklarmı matbuat 
sütnnhırmc'fa oknı'luSuınm bn gün. 
!erde ba.7.:m ölilm lı:ı.llnc r,clnıt, bir 
polls memunmu 'bllo im.bul edeliJl
mfllc için hnstanelcrfmlu'lo bir tek 
yatak bnlunnuunasuu ~ğrenroel' 
çok at"I oluyor. 

HASA.ı."i" h.~ÇA l'I 

kerl kuaktero malik olan görll§me
lcrde göuic.ıı geı;lrllm.l,, nitekim bazı 
e;W'llDOglcrdeıı m~cyc dll§cn Yu,gat;· 
Javya da blrllğc 11Wıakdıı. aona kalma.. 
JWDtı.. 

Huırya ve Almanyaya Jw.rııı yapı

lan bu aıılqma .s!yueu ne neticeler 
doğwıı.bllJr ! 

Öylo zamıcdlyon.ım kl harp ına.Ize
m~3Jnln bUyUk blr kIBmmı FlnlAııdl· 
ya harbinde kaybet.m13 olan Ru:;;yn 
:Jılkm §ark ictn dertıaı tatmin etmek 
istediği ihUraıılnru. maıtk değildir .AB 
ke.:1 kıı.drolı:ınnuı bir FlıılOJıdlya har
bi!ı.l ldaro cdemccliklcrln1 isbat etmıa 
oldukları bayla bir rnnınndn, Kwlor
du kumandanlığmın 1ng1ltere ı.-e 

lı"ra.nsa tarıı.!mdıuı tutulmakta. Olan 
TUrkiyo ve Balkanlara ka.r§l harp aç· 
nıaları biraz istlhzayı mucip bir lıa
rckıııt olur. 

1 te bu ı:ıol:t.ıı.da Almanya \'8.Zlyete 
nılldııJuı.lo odlyor • .Almanya için Avnı
pe.ruıı f:lrkı Stallıı lmparatorlugunda 
olduğu ~bi ano.ncvt bir karaktere ma 
tik olnn alyası lhtırnaıarm hedc!l de· 
ğildlr. 'l"akm §nrl.t Almanyanm yaşa
mak için muhtaç olduğu hububat an. 
bandır •• 

Macamtunm. Yugo3la\'l'B.llm ve 
Romanynıım hubub:ı.b, Bulgaıiatanın 

HeJmı,ıd. ıe (A..A.) - ldOhiıu mik- ya.olan 9 llo 17 ıu-aamda olan takri· 
tarda Fin ktivvetıert ~ lılanner- ben ıro.ooo Fin ı;ocuğu için bir .nevı 
hayumı .kumandaaı aıtmda. Sovyct ae!erberllk na.n edllmlftir. 
tazy1ldn1ıı en kuvveUi olacağı tahmin Yaatıı.n 12 ne 17 AnWnd& olan kız 
edilen Vlborg llnUndo tah&ff{lt et- 'fO erkek çocuk1arm& 1.00 :metre mu. 
mcktcdlrler. nu rnttdd<ıt z.a.rtmdtı Fin rabbaı genı,,llğtnde b1r aı:azl parçaaı 
hava kuvveU<"ri lıemen inlutaa:z ol&- tevdi edilecek ve ÇQCUklar da bU &ra· 

mlt Sovyet cephesinin gertalııdekl .r:lyl l§lcteceklerdlr. U y&fmdan 11§8'1 
yollan ve glmencli!cr ıuı.tıaruıı bom- olıın ~ara 50 metre murabbal ı;o-
bardıman etmektedirler. ~ğindc tıtr nra.d vcrllecc.ktlr. 

Finler 100 lwnyonluk bir Sovyet (8oT7et - :ı~ın 1aarltlbe 4a1r daha 

kolu.nu imlııı ctml3ler ve ınouırıu bir ( evvel nlınnn telgr:ı.tlru' 3 tbıcU •J'fa.
llvayı nt;ır zaytntı.ıı bC%1mete uğrat- mm1adır.) 

eski kar s m b çakladı 
Bu Mbah Ka.sımpn.pda sokak 

ortasmdn kıskan~ ytizllnden bir 
adam eski kıırısınz bıça.kla ağır 
ı;urctte yara.laml§t.Ir. 

Ahmet iaminde bir kunduracı i
le genç ve güzel bir lmdm olan 
Hüsniye bund:ı.n iki sene kadar ev
vel sevişerek cvle~lenlir. Fa
kat son z:mıanlarda aralarında 
geçimsizlik bqlamış ve nihayet 
Hllsniyc nrtik bu hayatı;ı taha.mmUl 
ede.miycceğini aöyliyerek evinden 
kaçıp yine Kumı~a oturan an
nesi Ayvenin yanma yer:le§DliBtir. 
Ay.ıtl zamn.nda da koe&81 bakJrmda 
boşanma davası a.çtığından mah
keme nihayet birkaç gün e-111e l bo
şanma kara.n venn.iftir. llubake -
me sıralormda mUtomadiren Hü.s
n,lycye mUmcaat ederek banımak 
istiycn, fakat her defasında r:ed 
cevabı alan Alı.met ou karar üzeri
ne ne yapacağını ~lI'Dll3 ~c kan· 
smm yolunu gözetlem.eğe bqla
nuştır. Nihayet bu s:ıbslı annesi -
n1n evinden çika.n Hilsn.iye sokak
la Ahmedi birdenbire karşısmda. 
gl5rmüştur. 

Ahmet tekrar etilü kamıma yal
varıp ya.karmış, fnkat H~niyc bu 
defa do. rcd cevabı verdikten son
ra yflrllyUp gitmek i&~tir. Bu
nun üzerine birdenbire cebinden 
btlyfik bir bıçak çıkaran Ahmet 
HUsn,iy<'nln Uz:erino saldırmış \'e 

muhtelif yerlerine saplamağa. ha§· 
l&n1f3ttr. Etraftan yeiJ3enler ka • 
dını kıınlar içinde yere serlll bul
muşlar, Ahmcdi de :tanlı bıçağı De 
yakalamqla.rdır. 

.Af;rr surette yaralı olan Hilmi
ye Beyoğlu ba.stanemno kn.ldml -
mış, tahkikata. baılanmıştır. Ah -
met verdiği ilk ifndedo d~'jtir 
ld: 

"-Karon beni bıraktıktan eon
ra başkıılarile görilJPlleğe bqladı. 
Bunu benden saklıyor ,.e yalmz 
benimle geçinem~inl s<syllyerek 
barışmnk istemiyordu. Kcndislııf 
sevdiğim için bu vaziyete tah&m
mül edemadim. Bu sabah da yine 
banşmalı: teklif.imi roddedtnoe ne 
)-'ll.pacağımı ~ırdmı.,, 

Romanya sefaretinin 
bir tekzibi 

tstubol, IO (A.4.) - Eak1 Rumen 
ba§veldll Jullu ld:anlunun tevkif edil· 
dlğtne dair blr gazetede çıkan baber, 
Rumen aetaretlnhı matbuat BCtVl!1 
tarafmd&n kaUyeUe telU:fp edilmek· 
tedlr. 

Vali Çatalcaya gitti 
Vali L~t!i Kırdar bu sabah Çatal

caya gttm\~t1r. Orada tetkikler yapa. 
elik ve akşam üzeri oelırlmWı döne· 
cektır. 

·-· ,'t' ' • •; ·, : "'• ' a ' ı ' .. • ' : • ·. ı. , ' ' ..! ı• • '. • • Yat veren taneleri, Yugoslavyanm 
madenleri, Romnnyanm petrolU. Bo.· -.iii Her «iİn 
tumdan Tuna aczma binlerce toıı ya- ı~. 
:ııcı madde getirmek lmkAolan, Ana- 31 1 

Uçan ayaklarına kalbimizi... Gülen sesine aöynü 
müzü takan gi;•ftl 

GINGER RÜGERS ı1olunun krom. meyve ve sebzeleri, 
UÇ{lncü Ra;n htık1lmetln1n yakın prk ~" 
tan umdu.,'°'U mcııfııaUeı1 btll!aa eder [~Her zmn."'n dwıntirik hareketleri tatlı haln!larile bizi teshir 

J1'numz muıuı.r:r:lrl llt\lkmı ama,- t~ .eden 

mumd:ı.ıı sonm &wyet r.usyanm ~ JAMES STEVART 
tcttddı.it ctmckf., oldupnu \O Al- ,,..~ 

nmntn.rnı bnruı ı.ıuı• S<wyeUAl'det\ ~ ' Fransızca SözUQ ) 
ya1ııızc3 gfüUn~U laırtannalannı \ 

:: ::::ı.~~ıctn ~c 10 11~ ~ATEŞLİ K A D 1 N Fılı::~ 
.Balkan antantı kOnft!r&Dlll 8011& e- - ~ Jh ' ' '-[ Batta.n ~a zevk. .• Heyecan ... Aılc... bras ve nq eylCJ 

ıV ermcı; btr tecrübeden g~ecektır. ~ L _ L E • • Bu perted>e 
llCllUklwılıhğm.J k!ı.yootmez ve [~! $Üsledi1er. A nın U .. ""t 

'"fer bosulmasma mllıaade etmezse s-" 

Adliye Vekilinin 
beyanatı 

lzmirde tetkikler yapan 
Fethi Okyar 

Davaların süratle 
netıce?enmeleri 

için tedbirler alındığını 
söyledi 

İzmir, 19 - Adliye Vekili 
Fethi Okyar bu sabah valiyi, 
milstahkem mevki komutanını, 
belediye reisini makamlannda zi· 
yaret etmiş ve sonra adliye daire· 
sine giderek tetkikatta bulunmuş 
tur. öğle yemeğini İzmirpalasta 
yedikten sonra kadastro dairesi· 
ne gitmiş ve orada da tetkiklerde 
bulunmuştur. 

Saat 17 ,de sayın vekil Deniz· 
gazinosunda baro tarafından şe· 
refine verilen !i3Yda hazır bulun • 
muştur. Vekil yarın Manisaya 
müteveccihen şehrimizden ayrı· 
lac:aktrr. 

Vekil tetlcikleri h:ıkkmda gaze· 
tccilere §Unları söylemiştir: 
"- t:mirin büyük hamlelerle 

terakki ettiğini görerek çok se· 
vindim. Gerek viliyet, gerek be· 
lcdiye ve gerekle h:ılkpartisi ri· 
cali ile yaptığım temaslardan ~ok 
iyi intibalar aldrm. Mabkcmckrin 
iyi i;lcdiğini işiterek ayrıca 
mil{tehir oldum. Tapu i~lerinin 
de muntaum cereyan ettiğini 
aöyliyebilirim. Halk idaresi, halk 
menfaatine olarak inki~afa pek 
müsait olan bu muhitte günden 
gilnc feyizler yaratmaktadır. Gö· 
nül arzu eder ki tzmirde iyi bir 
adliye binası ve bilhassa daha 
mlikemmel bir cezaevi vücuda 
gelsin. Bu emeli, mali imkan ha· 
rul olunca tahakkuk etirmek va· 
ıifemdir." 

Adliye Vekili Vekalette teşkil 
olunan husuii komisyon tarafın· 
dan ha:m'Janmakta olatı yeni teş· 
ki15.t kanunu layihasm~an da 
bahsederek, verilen emirler ve a· 
lman tedbirlerle davaların talik 
edilmddcn mümkün olan tsür'atle 
neticelendirilmesi ve adaletin 
tam manuile temini §imdi dahi 
itnk4n dahiline alınmış olmakla 
beraber yeni t~kil~t kamınu ile 
bu 11ür'atin daha geniş §Ckilde eı· 
de edileceğini söylemi§tir. 

İatinaf mahkemelerinin tekr.ar 
tesiai bu kanunda nazan dikkate 
alınmaktadır. Vekil davalann 
fazla talikinin hllkimlerin terfitc· 
rine müessir olduğunu beyan et -
mittir. Yeni te§killt kanunu usul 
kanunları ve bS.kimter kanunu ile 
de al!kadardır. 

Gr. izzetin Çalışlar 
(Baıtarah 1 incide) 

Bu mükemmel mlldnfaa hattı 
askerlik hakrmmdan Mn derece 
JaymeWdir ve geçilmez bir hal • 
dedir. Frnıısızlar sak.in ı·e ncı;eli 
b1r haldedirler. Scyahatlmlı:den 
çok iyi intibalarla dönüyorl1%. 

- Harbin nasıl neticelencceği
nl kestirmek mümkün müdür? 

General, bu suale gUJUınsiycrck 
~ suretle mukabele etınlştir: 

- Bence asıl lıa.rb bentlz bnş
lamıı değildir. Bittabi harbi, dalın 
fazla kuvvetli oltı.n tam! kazana.
cakt:Ir. Şimdilik harbin Ba.l.knnlara 
sirayet edeceğini zannetmlyoram.,, 

Heyet reisi Hll!cyin Cahid Yal
çın da fjUDlan söylcmlştlr: 

.. _ Fransayı ziyaret intibalan. 
mız gayet i~idir. Fransrzlnrı çok 
kuvvetli vo neşeli bulduk. 

:Ma.jlno hııttmm geçilmesine im
kAn olmadığı k.ıınaatl umumidir. 
Fr:ınsada herkes luu'.bl mUtteflk
lcriıı ka.zanaeağma emin olduğun • 
dan pek rahattırlar. Fransadn, n
detl kendi memleketimü:de seya. 
hat eder gibi en iji §ekllde dol113-
t.ık. Efitiln a.Skerl tesisatı bize g5s
tcrdiler. Balknnlar sa.kin bir hııl
dedir. Şimdilik .hntbln Bıılknnlarn 
gcçmlyeceğinl zannediyorum.,, 

Heyet W:Asmdan Fnlih Rıfkı ,.c 
Necmeddln Sadak da l<~ransa se • 
yahat!nden fe...-kal!de memnuni -
yetle bahsederek. Fransızların 
gösterdikleri bUylik TUrk dostlu~ 
nu bilhassa tebarüz ettirmişler ve 
bu müttefik memleketi pek kuv
,·etll bulduklarını işaret etmi~Icr
dir. 

iŞ ARllı'OJlt 
80 yqmda.yım. Tahslllın arta. U!&'k 

bir memuriyette bwundum. Evliyim 
Odacılık, ko.pıcıtık, gece bekçiliği. 

bankalarda evrak tıwzl momurluğ'u 

V.S. gibi işler yapabilecek kudrette· 
ylm. Dllrllnt ve vaz!!e~lnn.ıı btr {:'Cnç 
olduğumu l.sbat eder ve her tQr!U ke. 

bu Dk " ınuva:tnldyctıı tecrübe lıı· ealonlAnnda kopacak kahkaha fırtınaama §tmdidet1 
tikbnldcld kuvvctlnln garantisi o!ıı. hın:ırlanmız. 
caktlr. 1 cıJ ~:rJrdla!UD-ll l!le.!!!!llftlllS!li 

1 
falet verebilirim. 
Ad~: Şlıı!I lla$a.t ~laı'k No. ~:S 

1 ffi!!i.. JlaNan n~lı'ı Mu :tnra O milin 

Altmark vapurn hadis~ 
(Baş tanın ı incide) { He.rlln, JD <A.A·> """' 

bcy:ınatt.ıı. bulwımu;,tur. Hariciye na· teblifine ı;-öre, Al~~ 
ı:ırı hUIA:mtcıı ılernf§tir ki: mark ''apuru h~ 
"- Altmark '"npunında tanı.!ım.ız.. makta devam ediyor· ·rl" 

dan araştırm3 yu;:ıılmadı. \"apuru mu- Alman mntbuaU~ 
ayonc etmek istedik, kumandanı mu- Unln ıchndetlnc fs -• 
vn!altat etmedi. Norveç htllromeU vnpurunun &ı6hlı o!J.lo"" 
vapurda lnglllz c.strJcrl bulunduğunu Norves Jlmarunıı dı& 
bnn1lyordu. 1ngiltcrenin i:ıc h~bcr1 kaydettikten sonra erıııl 
vardı. Her ne olursa olsun İngiliz se- lıukukudUvel ka!dBI ~ 
mlalnln bAreketi bltaraflığ'n tecavüz. lo J.talmnyıp Norve~ 
dür. Bu hususta. MllleUcr CcmJycUno \'crtlmcmtıs t.ılr tecı& ııııll" 
ruUmcnat cdccc{;tt .. , nu ve binnelaych ~ ; 

ı 1 1 
ol;uurınamest ınuci ;,J 

ogı tercoın no dai nazarı rlı:ı tnglltercye kıırfl r"1 
Londr$r 20 - Bll§''Ckil ç mbcrl&)'• '\"e ha.tU aakerl ~"" 

ı:ın bug'lln Avam kamaramnda, Alt· IAzım&eldiğilıl y.ızın~J,. 
mark vapuru hl\dlacai ctrnfmcla beya ,\mskrdaııı, J9 (• 't, 
oattıı. bulunması muhtcmc:d1r. ki blt.&r&f ımU§l!hltlel'f 

Bu meııelede İnglllz hUJ.rometinin yo, Norveç veya 1~ ~ 
fikri §Udur" Altm:ır'km ınn=Isi ,.c IJU f;i l.ıir harelteU ciddi 
gcınJnln Norveç knrnsulnnna ve tın odtımcz.. Nnz.i ztnııul!~ 
ha.wl Sersen limanına J>lr1~ ıcraıtı. ctmclcrl, kuvvete ın ~ 
Norve; bUktımeUnl incecıen f!lccyc lU3miyl elde et.tnc1' 1 ti 
tahkikatta bulunın;ı,ğa 'Ve ezcümle :ti. Esasen bu m~tl 
yareUnln scbcbhı1 arılaznağa tnhnk wnavynya doğrll ~ 
edecek mııhlyelto tdl. l"ra:ısız _ l.nglllZ ın 

Altmark ııiJtı.hlı bulunuyordu. Bu ınet e4eceği k~:!°.,ı, -
gemi aUıuıtıktekl fo.allyetı:ıdo Gtc.f ~ Altmark hA.~dl' 
!on Şpeyc yardım e~U. Alt.mıı.rl' bfr ta1ırfk olc'lut:unu 1 

lblr Almruı hıırp gemls1 veyahut hiç ter. 

olmazsa bir muavin harp gemi.si tclA.k Zecri tedbirler ~ 
ki olwınıa.lldır. .. &..) 

Gemide ynpılan nraştırm&nJn ~00 Berfin, 19 (IV"-
eıs1ı1n bulwımamıı.aı ue nctıcelcnmeı.1, gazetesine göre. ;\1~ 
tıu &ra,'}trrmıınm çok rot.hl yapıldlp· letler Cemiyetine 'iti 
.:ı.ı lsb:ı.t cylemektcdlr. Eğer bu nala· devletleri. NonreÇ 
mam ~tırmo.t:ır sayesinde Almnı:ı· ihlal etiğinden 001'~ 
ınr esirleri A1mıuıyaya glStürıneıte karşı derhal ~r~ !cip 
rııuvaıt'.ak ol:ı:ıl,ardI. bu lnglliz htikıl. ya davet eylcınCS1 1 

metlnln elinde Norvec bUlromeUne dir. 
karoı ağır btr rtltlyat mt.'"ZUU ole.· Ölen AJm3pl11r1° 
caktr. · • 

1ng1Uz hülrllınetl, bu mtı1ıuıazau. meraJnm1 
Norvetln Londradaki elçı.lne bllclir· OsJo, 19 (A..A-) ~I 
~r. nu hıuwıta :Normı: hlU.1lmeti hadisesi esnasında- • 

e t;lSi'Uıımeıer l>qtamtJ'ltr . .nu görl.1§ bugün dcfmdiltni~tl# 
meler dostane bir hava lçlnde devam Almanyanın Oslo e 
aylcmektedlr • 1 Jun~ugtur. 

Zelzele devam . 
eaıvor 

lngilterec1en gönderilen 
erzak dağıtılıyor 

Ankı:c-a, 20 - Gelen lıaberlCJ"e 
göre, yurdun muhtelif bölgelerin· 1 

de ~clzelelcr devam etmektedir. 
E6kişehirde ıbiri evvelki gcu sa· 
at 20.45 de şi~ctli ve dii;eri de 
dün sabah saat 3,30 da hafif oı· 
mak üzere iki sar&ıntI olmu§tur. 
Hasar yoktur. 

Dün de Yo.zgatta saat 12 de 3 
saniye slircn şiddetli bir .zelzele 
ohnı.ıştur. Hasar yoktur. 

M uğlada biri pazar sabahı 
4,5 geçe ve diğeri dün aaat 2,30 
da iki defa :zelzele olmuştur. Tch· 
likc gösteren bazı evler boşalbl' 
tnI1Jb.r. 

DOST INGILIZ MlLLETlNIN 
HEDiYE ETTl<'it ERZAK 

OACITIUYOR 
Adana, 19 (A.A.) - Felaket· 

zedeler için !dost İngiliz milleti 
tarafından hediye edilip İs'kende· 
:una çıkarılan ve burada Kızılay 
umumi merkezi ~Jile taksimatı 
yapılan erzaktan iki vaı;on içinde 
177 çuval un 83 sandıkda ikişer 
buçuk kiloluk 1992 kutu gravyer 
peyniri, 55 sandıkta yine 650 
·tutu marmalat, 20 çuval şeker, 
10 çuval fasulye, 14 çuval bezelye 
5 çuval pirinç ve 2 çuval tuz A · 
danaya gelmiş. Seyhan viliiydi 
vasıtasıla Kızılay ambarına tes· 
lim olunmuştur. 

Bunlann f elakctz:ede1ere tev.ı:ü 
için Kmlay merkezince tertibat 
alınmıstır. 

r~ıstrın Ankara 
elçısı 

Kahirede kral tarafın
dan kabul edildi 

Kahire, 19 (A.A.) - lıfourın 
•eni Arikara elçisi Abdürrahman 
Hakkı, vazifesi Oa§ın:ı gitmeden 
evvel Kral tarafından kabul edil· 
miştir • 

POLiSTE: .. ._, __ _ 
.(ız muallim mektebin

de yangın çıktı 
Çapad ILkl kız m uaijlm mektebi 

t.a.ı"lx!leri dUn bir mUt\det heyecan 
e!,;lrml;,lcrdlr, Mcktebl.n kalorlter 
lıı.lreılııden birdenbire fazla duman 
rıktığmı gören talebeler feryada haf-



Kız mektepleri arasında 

Volevbo! 
müsabakaları 

Ka mekteb!erl 'oleybol llk he. 
yetinden: 

21 - 2 - 1940 çıt.rHamba gUnU ya. 
pılaca.k voleybol mnçlan: 

Saha komiserl: M. 'l'oprak. 
Bo~azlçl L .• ~andilli L. Saat 15, 

hakem H. R . Yalnn. 
Çamlıca L. • lnönü L. Saat 15.30 

hakem H. R. Yalım .. 
Erenk5y L. - ŞişU Terakki L. 

Sa.at 16, HA.kem l-L R. Yalun. 

Milli Bira ve Meşrubat 
Türle Anoninı 
Şirketinden: 

Şirkctimfain hissedaran bcy'eti 
umumiycsi sureti adiycde 21/ 
mart/ 940 tarihine rr.üsadif per" 
şenbe günü saat 10 da İstanbulda 
Birinci Vakıf har.-:roa 32 • 33 No. 
lu dairede akdi içtima cyliyeceği 
biS3edarlann nazarı ittilaına ar· 
zolunur. İşbu hey'eti umumiyeye 
ittirak edecek hissedarlann n:alik 
oldukları hisse senetlerini nium· 
namei esasimiz ahkamına tev· 
fikan tarihi ictimadan on ıün ev· 
ve? İstanb-.ılda Birinci Vakıf ha· 
nında 32 · 33 No.lu daireye tevdi 
•derek mukabilinde bir makbuz 
-ıtmatan mukterl:lir. 

RUZNAMEIMOZAKERAT 
1 - Meclisi idare ve mUrakip 

·aporlanT'tn okunması, 
2 - 939 senesine alt bilanço 

ve klr ve .zarar bes.abatınm okun· 
ıran 'ft tasdiki. 

3 - Meclisi idare ve milrakı 
hin ibra:ııı . 

4 - 9-t r senesi için mürakip 
tayini ve tab•iHtuım te.blti. .. 

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

A A 8 ~ R - Alrşırn Posta• 

Garip bir aevkitabiiyle tabancamı çıkarıp elim<.. 

Bu derin mağaranın içinde vıcır l;apak gibi bir şey aradım. Hiç bı. 
v11.:11 ka)'ııayau ou cuzauuı msaır ;<:.)' bu.amadıru. ~u haıde? 

Ja.ın ut:.Ul\!.11 ht:psırun :Ml;;.arı sa· 'terae :)l4ıJ.ııt:n o4uaıll havay. 
kauan ~ştı. Jiu gö::ıtt!l'ıyordı.. mı uçmuştu! ü;:,ğıu::ıwu.ı ~Y•t:W". 
kı ou adam.ar uzun :ıen.c.erdenbe,, .a........u6cıu :)e, ıçıme garıp oır kon .. 
bu.ada, bu yeraltı mağarasının ı l sınmeye başladı. 

çinde yaşamaktaydılar. Fakat bu· Bu adam ncJ.cn ve nasıl bira .. 
raya acaba nereden giriliyordu? .ıa Kayoo.muştu? 

Bu mağara, içine girdiğimiz ma Hele oir llh..ll aklıma gelince yıl 
ğararun en aşağı 9-10 metre altın ıırun.dü~mu~ gıbı tllicuım. 

da olduğuna. göre, demek burad•ı Yoksa twan adam..arnı.ın tuza 
içiçe büyük ve derin mağaralar bu ~ına mı du~uştum! tiu y\!rde su 
lunmaktaydı. , unen )'arıuı adam benı tuzağa m, 

Deliğin öbür tarafında hal~ aşa Jü~üıme}'e muvaııak ol.muitu? 
ğısını seyretmekte olan timsah a Acaba be.i bu mağaı a)·a . sırı 
dama bu alt mağaraya nereden • .ızak kastıle mı sokmu~tu? 
gidi:diğini sormak istedim. Eğer mağ1.ranın methali kapan 

Aşağıda bir kadın cesedini par .ruş ıse bu muhakkaktı. 

çalayan insanlara dalmış olan tim Gözümün önüne biran içir.de a 
sah adamın omuzuna dokundum J<ığıdaki cüzamlılann kadm ceseck 

Birdenbire dalgınlığından sıç- ru parça.layışları geldi· Benim dt 
nyarak yüzüme baktı. bu mağarada açlıktan bayLdığuru 

Ona ışaretlc buraya nereden gı· ve cüzamlılara parçalanmak il.zere 
rileceğini sordwu. Maksadımı he at.Ildığın.u gorür gıbı oldum. 
men anladı· Garip bir sevkitabıiyle tabanca 

Fakat sırtlan yüzü gibi yüzü mı çıkarıp elime aldım. Ve hemen 
nün buruşuklukları gerilerek gül mağaranın kapısına doğru kolltum 

dü. Fakat kapıya gelir gelmez, birden 
Bana i~etle buraya girilecek oire geniş bir nefes alabildim. 

hiçbir yer olmadığını söyledi. Zira mağaranın methali kapan· 
- Peki, bu cüıamhlar buraya mamıştı. JJemin bizim girdiğınıiz 

nereden giriyorlar? diye sordwn. gibi durmaktaydı. O ha.de baruı 
- l~te, buradant kılavuzluk eden timsah adam ne· 
Bana baktığımız deliği gösterdi den birdenbire kaybolmaya lüzum 
Demek oluyor ki bu cüzamlıları görmü~tü? 

bu delikten aşağıya sarkıtarak at· Acaba benim tabancamdan korJ.. 
maktaydılar. Herhalde bu adam tuğu için beni hile ile oyaladıktar• 
lar tufan insanlan tarafından afo son.el ilk tırsatta kaçarak aklınca · 
roz edi.miş günahlı adamlardı. canını nu kurtarmak istemişti? 

Yoksa bunların bu derin ma· Yoksa gizli bir delikten girip 
laraya kapaulmı~ olmalarına biı '.mybolarak beni tutan adamlarına 
sebeb olamazdı. E~er cüzamlı er haber \'ereye mi koştu? 
lanlan buraya kapamış olsalar· Her şeyden evvel kendimi emni 
beni buraya geti rmiş olan timsah yet~ a:abilmek için bu mağaradan 
adamın serbest gczcbılmesi ne na derhal dışarıya çıkmak lazımdı 
sıl imkan olabilir? Burada herhangi bir baskına uğ 

Zira timsah adam da bu fecı haber vermeye mi koştu? 
ha'.e bu t-.astalık yiizllrıden gelmiş (De,·amı ,·ar) 
ti. 

A5-1ğıda, derin mahr:ıranın içindt 
kaynaşan bu feci insanların halim 
fazla bakamıyacaktım. Manzara· 
nın fecaatinden Meta t'inirlerim 
bozulmaya baş!amıştı. Kendimdt 
bir fenalık hissediyordum· 

Timsah adama bu cehenncm ı 

tenıa~amn kii.fi olduğunu işar('t 

ettim. Adam beni tasd:k eder gib 
ba~uu salladı. Sonra tek sağ ciiylı 

~ 

demin kaldırdığımız ta~ı göstere· 
rek: 

- Bunu kapıyalırn .. diye i~are· 

etti. 
Taşı iterek kapadım. "Fakat. ta 

şı deliğin ağzına çekip ay~a ka: ı 
Uğun zam:rn Tim;;ah adamın orta 
dan kaybolduğunu hayretle göı 
dü.:'ll. Adam oradan sır ol..nw~tu. 

Ben ağır taş kapağı kapamay. 
uğ:a~ırken bir daki:rndan fazla bi · 
taman geçmediği halde yerde sü· 
rünen adamın birdenbire oradaı 

'cayboluşu beni ~şalatmıştı. 

Belki mağaranın loşluğu içind . 
, mu göremiyonım diye öteye beri 
ye gidip adamı aradım. Fakat a 
ıJam ortada yoktu. Nereye gittiği · 

~ dair de en ufak bir iz göreme-
ıliın. 

Nihayet hayret ve merak içindı 
hiltün mağarayı dolaştım. Adarr: 
yoktu. Hayretim ııon derecedey 
di. Bu yerde sürünen adam birder 
'>ire yerin dibine mi geçmişti? 

Tekrar, cüzamlıların bu~unduğl.. 
c~iğin etrafına döndüm. Yerlerde 
l \l ad:ımın açıp gidebilece~ veya 
f'1ne d~cceii bir delik ye'l_a 

20.2.1940 Salı 

lS.SO/ H .00: Müzik: Kar~ık hatlı 

ınOzlk (Pi.) 18.00: Program ve mem 
'cket saat ayan, 18.03: Müzik: Ope 
ret Scleksyonları (Pi.) 18.40: Konuş 
ma (Ç:.ftçtni.n ııaaU>. 18.M: Scrbe:ı ı 

saat, 19.10: Memleket sa.at ayarı 

Ajan.ıı \ 'e meteoroloji haber leri, lD 3( 
rürk Müziği: Gerdaniye l~öçek takım ı 

Ankara racl3"C u kiline sca ve gaz ht' 
yeti. tdııre eden: Mesut Cemil. 20.11> 
Konu~mıı {İktısat ve Hukuk SaaU ı 
20.JO: TUrk MUzlği: Fasıl heyeti 
21.1:1: Konse r tnltdiml: Ha'U Bedll 
Yö:ıctken, MUzlk: Radyo Orkest r&lfl 
ı Şef: Ferit Alnar) . 22.l:i: :r.ıcmleke1 

saat ayan, Ajan.~ haberleri; ziraat 
E:ııbam - Tabvi!a.t, Ka mbiyo - Nu 
'rut bo::-ııa.sı (Fiyat>. 22.SG: MUz1k 
t Caz'band C Pli 23.211/ 23.30: Ya.rınlı 

ırog-ram ve kapanı;ı. 

Tiyatro ve -Sinemalcı· 

';EWR TtYATROSU 
·epe başı Dram kmmı : 

Akşam 20,SO el& 
O K AD iN 

HALK OPERE'J.1 
Bu ak~ıun 9 da. 

1,E B LE B t O) 
.ılanda: üç Kuyu 
cu. Yazan: Yusuf 

dUnırt 

'\LEMDARs·nemasmd, 
l - Şarlol{ Holmes 
2-SomuzA.şk 

1 

Düğün dönüşü 
Nakleden : L. L. 

Gece yansL Kadri ile Fahriye f bile geçmemişti. Fakat kadın kıa• 
:ırkadaşlannın dilğünlerinden mı böyledir; söylediğimiz IÖzlc~ 
Jömnil~lerdL Arkadaştan da, den, hiç düşünmediğimiz bazı ~ 
kcn:!ileri gibi sevi~erek evlenmiş ticeler çıkarmak tekniğini fevka• 
terdi. Kadriye ile Fahriyenin üç iade bilirler. O zaman ıda bizden 
senelik evlilik hayatlarında, ua nefret ettiklerini, tiksindiklerini 
detlerinin monoton inki~ına ma söylerler. Ve bir okşayış ile van• 
ni olacak en küçük bir geçimsiz - kn n:ticeyi tashih etmek iste11oCk 
lik bile görülmemişti. Tabiatile yılan ısurmış gihi hemen yerle • 
böyle bir hayat bir zaman sonra cinden fırlarlar. 
can sıkmaya başlar.- Kadri kendi kendine: 

Kadri, frakının plastronıınu dU· - Ala! diye mınldandı. Şinr 
zelterek: eli ne olacak? 

- Bunlar da gitti, ldiye söze Psiposu ile oynayarak, bil" 
başladı. müddet bekledi. SonTa tekrar ya· 

- Bunlarda gitti, ne demek? nma giderek ve bir yerine dokuıı• 
- Yani, bunlar da evlendi, de- mamaya dikkat ederek üzerine ti' 

mck istiyorum. ğildi; yava~ ve tatlı sesle: 
- Fakat öyle bir tarzda söyledin - Fahriye, dedi, düşilncca~ 

ki, sanki idam edilmişler. Hakika olma. Çocuklar da senden ba§~ 
ten siz erkeklerin evlenme nak· türlü hareket etmezler. 
kındaki fikirlerinizi anlıyamıyo· O, yatağından fırlayarak inatçı 
rum, acaip buluyorum. Bir kimse ve yapma bir nefretle Kadriyi 
evlendiği vakıt ona acıı:sınız. süzdü: 

- Hakkm var, Fahriye. Daha - Demek, senin ne olduğunu 
-doğrusu: Bu da gitti, demeliy· anlamak için üç &enclik bir .ıa• 
Jim. ınan geçmesi lazın:Jlı. 

- Neden bu da gitti? - Tekrar söyliyeyim: Sea. 
- Çünkü bir erkek evlendi mi, düşüncesiz bir kadınsın!. 

hayatta ola.ıtlann listelerinden - Sen alçaksın 1. 
silinir. Şimdi Kadri de ifrit olmu~tu. 

_ Vay?!. .. Ya bir kadm için - A, insanı artık mecbur celi• 
öyle değil mi? yorsun ... Söylediklerinin sana da 

_ Hayır. Kadın evlendiği taaJJuku olabilir. Daha liribirimi· 
gilnden itibaren ya~amağa ba~tar. zc a~ık olduğumuz sıralarda sen 

- A öyle mi? Ya evlenmeden bana kendin itiraf ettin: Benden 
önce? ' evvel, bir zabitle küçük bir aşk 

- Evlenmeden önce, evlenme· macerası geçirdiğini söylemiştin, 
ye hazırlanmaktan ba~ka bir ıey yalan mı? lş.te, ? z~n ? zabite 
yapmaz. varsayıdın. şundi ne 1<>ylıyecek • 

- Maamafm, evlenmeden ev· tin?. 
vel tam manasile bayat sUrcn bir - Ha §öyle, bravo t Bütiln dü· 
çok kaı:!ınJar var. Evlendikleri şllncelerini orta ya koy bakalım 1 
v:ıkıt te ıayfalar dolduracak tekli' Bunca zaman bir aşık ko::ayı tem· 
de bir maziye sahlp olurlar. sil ettiğini anladın mı §imdi? Za· 

_ İnklr etmiyorum. Fakat bu, bit, zeki olduğu için elinden kur 
kendilerini alacak erkeği vaktiyle tulmağa muvaffak oldu; sonra 
bulamadıklarından ileri gelir. Ve, seni yakaladım, kapana ıoktum, 
bir kadın, koca rolllnil oynamayı çünkü sen ıaf biriydin... J?.e.ğil 
kabul edecek adamı aramakla, se· mi? Söyle. İstersen, evlendıgıne 
nin dediğin gibi sayfalar doldu· pi§man olduğunu ve binaenaleyh 
rup mazi adını verdiğiniz ıeyi hürriyetine kavuşmak için boşaıı· 
yaratır. Ba~ka kelimelerle, mazisi mak arzusunda olduğunu da 
otan bir kadınla mazisi olmayan söyle 1 
bir kadın arasında şu fark vardır: - Boşanmak istc:ı:iiğimi aöyle-
Birlncisi, bebeklerle oynadığı za· miyorum. 
mandanb:ri hayalinde yaşatmış - Söylemiye daha cesaret e· 
bulunduğu ide:!! ilk hamlede eri· demiyorsun, fakat istiyorswa 
~emem~ş halbuki ikincisi bu ide· şüph~iz. 
alini, yani kocasını derhal bulmak - 1stemiyonım 1. 
bahtiyarlığına nail olmu§tur. - Beni gardiyan tt'lakki cdcıı 

- Kadınlar için bu kat:lar bir erkeğin yanında yaşayabilece
dU.,.kün fikirler beslediğini blı· ğimi mi zannediyorsun? Hayır 
m:~dim. bayım, bunu sil aklından l Sen 

_ Fikirlerim asla kadmlann boşanmak istemiyorsun da ben 
kıymetini indirecek mahiyette de istiyorum 1 İşittin mi? Ben istiyo· 
ğildir, Fahriye. Ancak, hayatt~ rum 1 
gördUğümil kelimelerle ifade edı Bildiğin kadınlardan olmadığr 

mı ispat etmek için boşanacağu ... yorum. . 
- Demek ki, senin fikrine gö Ben de hür yaşamak isterım. 

re, ben de de:ii'gin gibi • seni b:.r . - Bu aurdle, b:lki de şimdi • 
l:ı.mamış olsaydım, bugün maziy~ den içini kemiren başka birisini 
m::11!k bir kc:dın olacaktım. Yanı daha rahat araı;tmr bulursun.. 
birisini kapana sokmak onun~a Çünkü senin bu fikir ve arzulal'I" 
evleninciye k:ıdar, arkasısrra bır nı açığa vurmam:ık için bu fırsatı 
çok dostlar değiştirecektim. Bu beklemediğine dair beni kim tc• 
mün-:ısebetle, seni sevdiğim için min edebilir? işte, bu fırsatı da 
e\•lenmedim. Bilakis seni akılsız sen yarattın! 
ve aptal buhrak aldat!lllya mu· - Ben mi yarattım? Ben mi? 
vaffak oldum!... Yanl b:n koca Gayet kurnaz bir yolla münaka-
1ramakla m:ş~ul bir kadından ş:ıyı a~an sen değil misin? Şimdi 
ıl':ıcıka bir sey olmavm seni e;örür de, n:rdeyse bir de aşıkım oldu· 
~öimcz: "İşte bukhık I" diyerel· ğunu söylemen kalıyor! 
leni aldım t Sen beni almadm. - Orasını bilmiyoru..'111 Kimse 
D:n seni a1dı:n ... Böyle de'til mi ' bana aksini iıddia edemez 1 Ar.ıu 

Kadri, münaka~anın ba~ka saf ettiğim ncr şeye inanmak ha.kJm· 
haya girmesinden sinlr]en-rıi~ti: drr 1 
Fahriyenin yanına yakl~ştl. Ehm Fahriye ttvnnı değiştirdi: 
uz.ata~ak ok.,am:ık istedi: - Münakt:l ... amıza de·ıam etme· 

_ Hayır, Fahrh•edğim ... Bum.· nlze hacet yC:k, bayım Son gÖzil 
l vukatlarım1z söyliyecek 1 Artık cl~ek btem yorum ... 

O, verind: n sırravar.ak: Gidebllirsiniz 1 
_ Çek elini ı Bana dokunma' Kadri elbi:esini alarak yatak 

~iye hıı•rkmiı. oda:::ın .'an çıktı, çalıçma odasının 
F ka 1tan:ıpesine uzandı. - il t ..• 

_ nana dokunma, dedim: İkisi de sabaha kadar h:ç uyu • 
•o't'"a mahalleyi ayağa kaldın :na.:iılar. Fahriye durmadan ağlı· 

' 

yor, Kadri de mütemadiyen cıga· 
ıım ··· bil' ü b _Çok dUşünceslzsin, Fahrly~. raiçiyordu. Ertesi glin t n un· 
gene damarın tuttu!... tarın düzeleceğine vaziyetin atı· 

Fahriye ağlama,ıa bıftfadr. Kad kunet bulacağına emindi. Fakat 
ri b:ı~ın;n ucunda bekliyor, hıçto bunun için evvela kendisi teşcıb· 
~ıklana boP,-ultı!'unu ıevredivordu büse geçmeliydi. Kadınların akJı· 
Tereddilt ·kinde idi. MUnaka~a!1 na bir şey girdi mi her türlü •· 
nrn bu sekilje lnki<1'lf etmesint !olsızlığı göze alırlar. Bunu önJe· 
kendisi de ıkd erdiremiyordu 

1 
mek l.tzımdı. 

FüriyeoJA aöylcdilderi •klmd•n (Lttım uJf&1f. plrtı•b' 
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HDsnU hattan : tO numara aldım 

sen de benim gf bl rap. Su nevi vazife feri 

h!I wapmalc ıcın TUN GSAAH KRİPTON 
ampullarının bembevaz ve p arlak ısıtına 

111ııvacın var. 
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i S TANBUL 

ANKARA - İZM 
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ZA Yt - 19121940 ta· r 
rih in de tatbik mühiirü· 
m ü ka ybettim yenisini 
çıkaracağım, eskisinin 
hükmü yoktur. 
Bahriye mütekaitlerin· 
den Ahmet Adem Dam· 
gacı. 

Almanca 
dersi 

Seri ve asrt HABER 
M etodiyle ve mutedil 
ücre t le ders almak is· 
teye nl erin "Alnıanca 
öğn:tmeni" ismine mek· 

ı tupla gazetemize mü· 
racaatı. 

' • • ' • ' • ', ~. ı~.\;r \1 ,.. -~ .,~ ..... •:,.... 

Baş, Diş, Nezle, GriP 
Romatizma, Soğu 

Algınhğı, Kır1,klıl< 
ve bütün ağrılarını d~rhal ke•et 
Lüzumunda günde 3 kaşe alııı" 

-ADEMİ İKTİDAR TULUMBA TATLISI Sabah, öğle ve akşam her yemek· · 

Tahletlel"f hu' eczanede bulunut 
~ 

Ptwt• kutusu •1255) Calata, l•tanbul 

··--..,.... 
------------------İstanbul Defterdarlığından: 

Muhammen ııenel!k :Muvakkat teminat 
ican 
Ur& U ra 

Kumkapı Orta okul• 270 eı 

Ze>Tek orta okulu 7:1 17 
Yukarda yaz.ılı mektep bakkallyeleri hizalarında &'!S:ıterllen senelik mu. 

hıı.mmen kira Uzerlnden Uç .sene mUddetıe ayn ayrı kiraya verllmelc üzere 
açık arttırmaya konulmuı;tur. Senelik kira bedelleri d!Srt mllı'.ıı.vl taksitte 
nakden ve p~!ncndir. lhale 26.2-940 pazartool gUnU saat H de Mllll Eml~k 
MUdUr!UğUnc!e mUteşekldl komisyonda yapılaeıı.ktır. lsteltlllerln muvıı.klmt 

teminat mnl•buzlııTllc beraber iji ahl~k sahibi olduklarına dair zabıtadan 
mahkQmlyet ve sabıkaları olmadığına dair Adliyeden, sarı hastalıkları ol· 
ma.dıkl:ırma. dair belediye ve hUkOmet tababctınden alacııklan ve!alkl ibraz 
e tmeleri muktaz!dir. (1033) 

l~adri pek kısa bir uykudan 
aGrıra kalkıp hazırlandı; yatak c» 
dasının kapısına vardı. Müsaade· 
yi beklemeksizin içeri girdi. Fah· 
riye yatağına uzanmıs, ağlamak· 
tnn kızarmış gözlerilc yuzune 
baktı. Kadri bir tebessümle yanı· 
na gitti. Yatağa oturarak: 

- Fahriye, kliye fısıldadı, dün sa 
na bir şey söylemiştim: Sana dü· 
'üncesiz demiştim. Halbuki iki· 
miz de düşüncesiz değil miyiz? 

Fahriye soğuk bir tavırla cevap 
verdi : 

- Anlryamıyoruml 
- Fabriycciğim. Görüyorsun 

ki evveli ben afdileıniyc geldim. 
Kavgaya sebe;biyet veren benim; 
dUn söylediğim o cümle .•• Kaha._ 
hatli olduğumu kabul ettim; ve, 
bunutı için senin affını dilerim. 

- Yalnız bir cümle değil. Ma· 
zi hakkında söylediklerini unu· 
tuy9r musun? .. ~ 

. 
fi gelmez mi ? 

- Ya sevdiğimi söylediğin ~r
kck? 

- O nu sevmene müsaade edi· 
yorum. 

- Bilmem hangi söziL'1e inana 
yım. Dün söylediklerine mi yok· 
sa şimdi dediklerine mi? 

Kadri, onu öperken: 
"Ben de bilmiyorum, hangisine 

inanayım ... '' diye dü~ünüyordu. 

,-Alaturka ve alafranga_, 

YEMEK:TATLI 1 
PASTALAR KiTABI 

Yazan:FA H RI YE NE DiM 
Her eve lazım olan bu kitap, 
hine yalan ycmelc, tatlı pa.stn· 
laı· pi~irmeoini kolay surette 

ti\rİf eder. 
fjatı: 100. ci ldiisi 125 kuru~. 

Satı, yeri: 

ten sonra günde 3 defa 
Midelcrdeki ateşi söndürdüğü gibi..... i' 

Bu" tatlının en nefisini, T ürkiyetl 

r ___ i __ n _______ ı ·:;:·.·.!.· A\ LEı~n eMski şevherc"isi çl:hDanyoDr. ,1 
ı_ ile dişlerinizi fırçalayınız. _ . ~ 

Rad lın .· ırıc ·A~ IE THANEn..ıe:~ 
ik! Mer!<ezi: Bahçeka::>J, Şuh~leri: Beyoğlu, Kıı.ntkp>'ft:' 

Müstesna bir formill le ve 
aza.mt itina ile yapıldığı ,.e re. 
kabet kabul etmez bir fiatla 
satıldığı için yurdda ecnebi 
mamulatımn hakimiyetini or. 
tadan kaldmnı~tır. Kazandı. 
ğı bu rağbet sebebile elde hi~ 
stok lıulunmadığmd:ın d:t mli... 
temadiyen fa7,c ihzar oluna. 
ro.k piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız: sade 
dişlerinizi temizlemek, koru . 
mak ve gü7..elleştirmck)e kal. 
mazsmız, \'Crdiğiniz pnra da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

Sabah, öğle ve akşam her y~mek 
ten sonra günde 3 defa 

' 1 '" .. "T ... 1 • • • . • • --~ ~ • 1 • ' f : •.• ;. t •• ;"' ~~:. t>.' ~.)~ "' 

İstanbul Defterdarlığından : 
Topha.nr.de Salıpnzarı tinUndo deniz snlhındıın 36 mclre dcıin!lğlnclo b:ı. 

lılc Vrangel yatının çıknrılmıuıı açık arttırmaya konulmuştur. Çık3rm!\ ma.'1-
rarı tamamen alıcıya, çıkacak demir ve.saire gibi Jcıymctıı!z hurc!:ı. arl:ı. ur:ıı, 

t>lrinc;; ve çelik gibi ıncvatldm % 20 si hUkOmetc SO nl mUı;terlyc ve kı}•mcl· 
11 madenlerin yUzdc 50 111 hükumete yUzdc 50 sl mUşterfye ve mcrl<Oktı.t ile 
evrolrı nnltdlyen!n yUzdc DO nı hUkOmctc ve yUzde 10 nu mU:;tcr!yc alt ola· 
caktır. 1hıı.le; 2G-:!-940 pnrnrtem gllnU .!a.nl 14 te ~Ulll Emh'l.k mUdUrlUğllnde 
mUtc~ekltll komisyonda yapılacaktır. Ş:ırtn11me nıUzayedr. bUm~ıın hın p:ı.r:ı. . 

soz nlınablllr. MU:r.ayedeye l~tlrnk için ~00 liralık teminat !bra .. ı ltızımdır. 
(1038) 

llf! ·· ·······················-· ····sı·······c:u· ıx•· ·· ··· .. ··:··· ··· ·····: · a: .i ::::::::: i:: :i ::::::: ::;::: ::r:: iili ! E!:i:2:a i :iF.i:: t:. :! i:ii :i:r:::!: · ··· 

isfanbul P. T. T. Müdürlüğü 
tot' 

İdaremiz teısra! hatıan kanallusyonu için 1200 adet bC ,ıı•' 
açık eksiltmeye konulmuştur. ı:::~iltnıe 4-3-910 pa?~'\rtesl r' 
Postaııc bin:ısı hlrlrıcl k:ıtln l', T. 'l',MUd•lrlU;;'li od:ısmd!\ tO 
dürlllk alım ı:atnn komisyonunda yapılacaktı:. ıo 

Beher beton kUnkUn muhammen bedeli 70 kuru§, b"P,ıo 
mu\·akkat temlnnt 63 llrndır. ııı" .. 

lstekl!lcrin olbabdakl ~nrtnamcsinl gönnek Uzcı e çıı.lJŞ ,e "', 
• f\ 

m~zk(lr mUrJUrlll'< idari kııl!'m 1evıız1nı l:ı~m·na, el:s;!~nıe b 1
' t"I~ 

IHO ııcnc~i !çir muteber ticaret odıun vc-ılkaı:.r, muHıkJ<st 1
' 

7J'c komlryonıı mUracantınrı. (12UIJ 

T okat Vilayeti Daimi Encümenindetı1!r1• 
1 -Tokat Turhal yolunun 244-+ 2ii-244 !l'?i kllorilctfC,_.f.!t ,·t" 

ynpıııcıık parke k:ı.ldırım ve beton turut\·ar inşaatı :r;nflll r'°'t 
<llkll (22619) lira (lS) lcuru§ l<e§!ino g6re :?S-2·!1!0 tnrııttn~ 1 , .. r 
şambıı gtinll uınt l:'i.30 dl\ umumi meclis salonunda ek.:-Ullllc" 

re kapalı zar! u3ııllle el•slltmcye l;onıılnıuılur. ~ 

2 - Mumkk:ıt tcmlnnt (16951 Jlrn (65) kuru~tur. •tll O 

3 - Eltslltmt?ye ı;irmek IJtlyenlerln ,.kıılltmc icln nıuıı:Y' ,ııt! 
en nr. seki?: gUn evvel Tokat Nafia ı:.ılldilrlllğündr mUtr.~ckl<11 11 o'r 

··l 
komisyona mUracnntıa vc:dka nlmo.rı, Ticaret odıuıındn kil)• 
terir dltcr bir belgeyi de hamil bulunması ~ıırttır. ~ıı' 

tefti .J ı 
4 - Tekli! mektup!Jırı, işba ''<'lllkalıı.r ve muv:ıkl:nt t:" 

veya bankıı melctublle hlrlll:tc tn:-ifatı l<nnunly<' c!n!re ıı:ıt!~ e,., I" 
den lılr s. ı nl evveline ı.ad.ır kom~·on relsliğıne verıilr 
makbuz ruınır.. 1.ııJ tt" 

5 - Yukarda ynzıiı olanl3rın haıiclndc ı;tlnJ,.rill'Ccl< 
kabul edilmez. r t' 

ıııııı 
6 - Posta ile 1,önderl'erck teki!! nı,.ktur!.,rm•lıı tc01 

/ 

takdirde mesullyet kabul r llfonıe::. ~!it p 
erı· 

7 - Her nc\1 rll,um, tcllılllye, s-azcte 111\n Ucrrtıerl [}ıt 
ca~n 11.lttlr. 111 <' 

- Sabret l sözümü bitirmedim. 
sa'na •daha söyliycccl:lerim var. 
1Manrn, karısından, tanışacağı 
ilk erkekle evlenmesini i:ıtemek 
doğruau akılsızlıktan başka bir 
şey değildir. Şöyle söylemek icab 
ederdi : Erkek olsun, kız olsun, 
kendiıile bahtiyar olacağına ina
nacağı bir adamı ooluncaya kadar 
beklem elidir ; böyle bir karı • ko· 
co: da bblz. Esasen evlilik hayatı
mız ünlftı:t .. a ç • enelik bir za· 
man geçmiş olması ne uygun bir 
çüt olduğumuzu ispat ctmiye kil· 

ISTANBUL INKILAP 

• __ K_ır_A'lµ.' ... 
1 1111

Ankara Caddesinin en işlek ve=~! 
............. mııı .. ... 

{ti' ti' 
R - D:ıhıı fllzla lıllgl r.dlıımck lııtlyen, lcr9l!, proje 11cıı' 

t'artnıımr.lerini r,örmck arzu rdtmlcrln dn•'"11 l'nc!lmene. nı ıır A 
ııruı olunur. (10i2) ~J 

. [Devlet o;miryoffan v;-L-~~~ 
işletme Umum i<?!aresi t i~.; Or. Necaettın Atasagun • 

Snh:ılılıırı 11.:111 ı k ıııdıı r; n kşııro

ları 17 dcıı füllrR 1.1\lt•li TD\)'11rı 

:\p. l>nlre 2: :>:o. 17 ılc lı :ı~ııılnrııı ı 

k:ı!ıul ~ı!rr. (1df/on · :.!:t9!°1:1) 
Vakıt Matbaası idaresine müracaat 

. ,,,_;.;,. ~ ~ ""'.-.. • • .J...,._ 1 ••• ' ••• ' • ; • '~ • • : ' J , • \; • ~·, 

-- ------ - ------ ·O'uııt 
Frndık için D.D./1-:G N'cı. l'e yrnı bir t:ırlrc ihdas ,.dl•rt'11 l1 

t ecrübe mııhlyctlncle olrınl< llzc'rc 1.;:.910 t:lıihlnclr.n ıtı~ıi 
mer'i olncaktıı'. _ S) (l 

Fx:ln tıı.!ısllM iı;llı istn:ıyuulnrıı. rnliracn:ıt edilmesi. ( ' ' 


