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iDE DE F IRIYOR 
Gümüşhanede bütün halk çadırdaoturuyor,yollar ~apandı 
DÜN . GENE ZEİ..ZELELF;R OLDU, Çem eri yn'ın dün 
_HASAR_VE ~~SAN ZAYIATI YOK .söylediği nutuk 
Fin-Sovyet Harb5 Gümüşhanede 60 san

Alın•nyanın Sooyeı R••Y•Y• y•ranmolı ifin lı
lıonJinoııy• Jıol.tleri neaJintl• yoplrfı ıiyaıi ıe
ııf,6iiıler oe tehditler yüaündın ıimolJelr..i horp 
yolnuı. oılıerl 6olrımdon ıl11til; politika iıibarilı 

yani 6ir ıheınmiyd almııtır. 

tim kalınlığında kar var ! I it~ 1 ya ve 
Sovyetler 

ı .İngiltere nihai zaferden 
1 

kaf iyetle emin bulunuyor 

Yazan : Abidin Daver 
Garp cephesinde l\tajino ve 

Ziı:irıd hatları he kıı;, kaıılı mu
e<luken, ,imaJde, flnlede Ru•· 
lu araıımda mücadele devam 
ediyor, Sovyet harp t~ijıkıri, 
lur suçlu balıle muhleıif mınta· 
katarda sükunetten v·~ a keiif kol 
ları arıısındaki müsademelerdeB 
lıah>ederken i'iıı harp tebtii:;leri 
~ i.ancü Sovyet tüllıeninin imha 
adildiimi haber veriyorlar. üu 
So\IYet fırkasında Finlerin eli· 
ne 100 top, 42 taıık il zırhlı o
tomobil, ıtı traktör, 16 •• bav~ 
defi sııahları içın terlıbatı havı 
olarak 278 ot<>lllobil 46 hafif ma· 
kıneli tüfek, 47 &eyyar mutfak 
1110 ben;ir, 1000 deıı fazla eııır 
dıi~müttur. J\luharebe me~danı 
lıeniiz temizlenmek.le old';'ı:un • 
dan ı:aııimet ve esır yekunları· 
nm bir miktar daha kabarma11 
tabüdır. Böylece, k1' ııarpte, ha· 
rekiıta mani olurken IJmalde, 
oııdaıı istifade etmeyi bitenler 
lçiıı bir zafer amili olmaktadır. 

Fiııler 1113 kişiye karıp 3 bu· 
ruk kifi• olmalarına ra&meıı, ha· 
rikulade bir imaıı kuvvetile bar· 
lıi göııı aldırdıktan aonra, timdi 
•e fevkalade bir mücadele we 
muharebe kudreti ııösteriyorlar. 
l' anlı• lik.ltlere saplanma, ve ha· 
kiki bir aevk ve idare kabiliye • 

· tinden ınahrum lıuluıım~ olaıı 
Leh dev Jet adamları ve başku· 
mandanlıiı, koca bir orduyu üç 
lıafta içinde, maf:liıp ve münhe· 
.ıim ellirdiii baıde, Fiıı batku -
mandaıılıiı çok yüksek bir ıev· 
lı:.u idare ır:.haret ve saıı'atl ile 
raıiyete biıkim buluııuyor. Ke.n· 
ıli ordusunu, bu ordunun mezı • 
retluini, memleketin sevkul -
eeyş vaziyetini iyi biliyor. Bun· 
!ardan ve coil'afya, iklim tart • 
larındaıı mükeınmeleıı istifade 
•diyor. 
Hasmın zillarını da ıittikçe 

'8laa iyi öCrenerek oıı1ıaı da is
tismar f.ırııatlarmı kaçırmıyor. 
Ruslar, sayıca ve mnlzemece liıı· 
tün oldulı.ları halde, Fiııler, ma· 
aen, sevkulceyş, tabiye talim ve 
terbiye, bedeni kabiliyeti haiı ol· 
dukları bakımlarıııdaıı faikiyel 
1ayesiııde, ı~diye _kadar, ~ü! • 
manları.ın miıteaddıt matlubı • 
7•tlere ujrattılar. 

Fedai ı,·in kayakçıları, yıldı : 
hm ıüratile Kuılordunun ııerı· 
leriııe aarkarak Leningrad • J\lur
maıısk demiryoluııu tahrip eder· 
ken ayni zamanda bu ordunun 
Finlandiyaya karşı yıldırım bar· 
bi yapmak emel ve üınitleri.ni de 
tahrip etmişlerdir. Fınlandıyaya 
kar~ı harp eden Sovyet orclus~ • 
ııun, yegine menzil battı Lenın· 
grad • Murınansk demiryoludur. 
Gerçi, Moskova • Vologda • Ar· 
kanjelsk demiryolu da şimale, 
Beyaı Denize çıkarsa da, bu bat, 
hududa en yakın olduğu yerde 
bile Fiıılandiyadan 40G kilomet
re uzaktadır. Arkanjelsk limanı 
'te Beyaz Deniz doudulu için, 
lıu demiryolu kışın, a.la bir mu· 
Yasala ha.th teşkil etmez. Lenin
graddan Murmansk'a kadar, cöl· 
ler. nehirler ve kanallaı dan mil· 
l'ekkep bir •u muvasala batlı da 

vars:ı da, kıı;ın, hu da donarak is
tifade edilmez bir bat alır. Kızıl ı 
ordunun tek iaşe ve ikmal halli 
olan Lcniı>grad • .Murmaıısk yo
lu, öte~iıuieu berisinden tahrip ı 
edilip tam verimle çalı~maz hır 
halde kaldıkça, Lauoga gölü ti· j 
maliııdcıı şimal buznenizı kıyı· 
larına kadar uzanan cephedeki 
Sovyet kuvvetleri için, VBLiyet 
daima vahim olacaktır. Yalnız 
Lcnmgrad'a dayanan ve J\lanner
beim hattına karşı harp eden 

- Sovyet birlıkleri, menzil bakı • 
mındaıı müsait bir va.ıiyetıedir· 1 
ler. Fakat. burada da, Fin baş • 
kumandanının adını taşıyan müa· 
tahkem bat, Rusları tevkif et • 
mekledir. Finlandiya hava kuv .. 
vctleri, Fin tayyarecileriniıı İıı· 
&iltereden alıp ııetireceklcri tay
yarelerin kuvvetlendiği zaman, 
Leninıırad şehri ile buradaki as· 
keri hedeflcriıı bombalaııması 
da mümkündür. 

Sovyetleriıı ancak uzun lılr 
yıpratma harbi ile Finıeri zaif 
duşürdüktl"ıı sonra, muvaffak ol
maları ihtimali vardır. Onuıı 
içindir ki, Finlere nefes aldır· 
nıamak maksadile müteaddit 
ma&Uibiyetlere uğramalarına 
rağmen, yeni kuvvetlerle yeni 
muharebeler yapmaktaıı ıeri dur
muyorlar. Fakat sıfırın altında 
43 dereceyi bulan soğuklar, böy· 
le bir kı~ harbi için iyi teçhiz e
dilmediği anla~ılan, iaşe ve ik • 
mal bakımmdaıı da vaıiyeti iyi 
olmıyan Rııslar için, fena neti· 
celer vermektedir. Hava şartla· 
rınııı müsaadesizliğine ve uğra· 
nılaıı mağlubiyetlere raimen, 
Sovyet Başkumandanlığmın ha· 
rekata ve harbe devam etmesi, 
lı.üçilk düşmemek, dahil ve ha • 
riçte relimin nüfuzunu kırdır • 
mamalı. ıibi manevi sebeplere ve 
lıir Jle, yukarıda söylediğimiz 

(ATkası 3 üncü ıuı11fad11} 
ABiDİN DAVER 

Şehrimizde feliketzecle vatandaslara pyecek clikiliyıu 

lzınir, 9 (A.A.) - Şehrimizde 
hafif bir zelzele olmuştur. Diki· 
lide 5 saniye, 15 saniye ve 6 sa
niye devam eden üç zelzele du
yulmuştur. Bunlardan 15 saniye 
süren zelz~le orta şiddette bir 
darbe idi. Geçen zelzelede Diki
li civarında Kaynarca mevkiin-

de bir sıcak su çıkmıstı. Bu SOL 

hafta içinde su artmış ve fışlur· 
mafıa başlamıştır. Zelzele Berga
ma mıntaka.sında da hissedilmiş 
ve üç defa tekerrür etmiştir. 

Trabzon, 9 (A.A.) - Vilayet 
merkez kasaeasile Akçaabad, 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Vardım fooliveti devam ediyor 
........................................................... .,..""" , . "'"" . . . 
Belgrad ve Atinada 
teherrular yapılıyor 

Dün şehrimize kırk dokuz f e
lô.ketzede vatandaş daha geldi 

Zelıele felaketzedekrine bü· ı 
yük ve ıı;eniş mikyasta yardım 
için bütün yurtta faaliyet devam 
etmektedir. Şehrimizde dün ak
şama kadar teberrü olunan pa· 
ranın yekunu (640) bin 175 lira 
44 kuruşa baliit obnuştur, 

Avrıca; ·dün sabahtan akşam 

saat 18 • kadar da muhtelif tüc
carlar ve zevat tarafından 28 bin 
l.ira taahhüt olunmuştur, 

Bu paralar Ankaraya gönderil• 

mistir. . . b- .. k 
Felaket.zedclcrunıze uvu a-

laka ve selkatle yardım eden 
(Arkası 3 vncü sa11fada' 

Müthiş bir fırh~~ denizlerdeki 
bütün vapurlara tehlike geçirtti 
Fırtına Karadenizdeki vapurların hepsinde 
tahribat yaptı, vapurlar limanlara sığındı 

Kemal vapuru ye~ken açarak 
karaya -oturmaktan kurtuldu 

Evvelkigece bava birdenbire 
bozmuş ve şiddetli bir fırtına 
başlamıştır. Marmara, Ege ve 
Karadeniz limanlar;nda bulunan 
vapurlar seJere çıkamamışlar ve 
havanın açmasını beklemeğe 
başlaıriu;lardır. 

Karadeni2de bulunan vapur -
lardan •Güneysu. Trabron limıt
nında, •Karadeniz• Polathane • 
de, cİzmir> Ereğlide kalmışlar • 
dır. 

Pazar günü limanımızdan Ka· 
radenize hareket eden İzmir va-

puru İncboluya yaklaşırken bü
yük bir fırtınaya yakalanmış, ve 
24 saat rienizle mücadele ederek 
bocaladıktan sonra Sinop lima
nına sığınabilmiştir. Vapurda e
peyce tahribat oldu~ haber a
lınmu;tır. ( Arkn3ı 3 üncüde) 

Venedik müı:lkatının 

iç yüzü nedir 1 

Çemberlayn Türk köylüsünün büyük felakete 
cesaretle karşı koyuşunu hayranlıkla anlatb 

• 
Budape~te, 9 {AA.) - )la· 

car tel;:raf ajansından: Csaky 
ile yakından müoasebatı bu • 
lunan malıafilde Iıalya iıe l\la· 
caristan'ın cenubu şarki Avru· 
pada sulhun mulıa(aıasını ar
r.u etmekte oldukları he)an 
edilmektedir. ltalya ve ~laca· 
risıau, YugoslavyR"ya karşı ay- ·, 
ni dostane bisıeri beslemek • 
tedirler. Ziı a, kuvvetli hir Yu· 1, 
ııoslavya'mn mevcudiyeti ı::e· 
rek 1tııl ·a'nın ~erek 1 b~ari.>· 
tanın meua iiııe tevafuk et • 
mektedir. Sovyet Ru:ıı.ya ıJe ... 

,lngiltere - Fransa iş 
:birliği devam edecek 

Londra, 9 (A.A.) - Royter A 
jansı bildiriyor: 
Başv€kil Çemberlavn, bu.l(iin aa

at 14,45 de Mansion House da si
yasi büyük blr nutuk irad etmi.t
tir. B. Çemberlayn, evvela bu 
daveti yaparak k,ndısine •Öı. •ÖY· 
len.ek fırsatını verdijıi.odeıı do
layı Londra be1P.dıyc reisine te
şekkür ettikten sonra deıni;;tir 
ki: 

Harbin başlaııgıcındanberi bü 
tün fikirlerim ve bütıin hareket· 
lerim yalnız bir tek hedefo doJinı 
teveccüh edilmiştir: Bu harbi ga
lebe ile neLkelendirmek için ik· 
tidanm dahilinde bulunaıı her 
şeyi yapmak. 

Harp halindeyiz, Bınlerce ve 

lau münasebetlere ı::elince J\1a· 
caristan, Sovyetler'ıe normal 
diplomasi ınünasebetJerde bu
lunmaktadır, İtalya'da, ge • 
çeolerde Sovyet Rusya'ya her 
hangi bir taarruz fikrinde ol· 
madığını ilan etmiştir. Maa
mafih İtalya, bolşevizmin ce
nubu şarki Avrupaya yayılma· 
sına bütün kuvvetiyle muka· 
vcmet edecektir. 

Budııpeşte, 9 (AA.) 
Csaky, bu sabah Venedikten 
ı:elmis ve verdii!'i beyanatta 
demiştir ki: 

binlerce adamlar, fenııi.ıı ihtira 

1 

ettiği en son ve en kuvvetli tah· 
rip silahlarile mücehhez olarak, 
arkalarında sakladıkları ınüda- Çemlıerla:rn Garp Cepheai.ııde 

Gertla lıeraber 
- Senelerdenberl çizdi!i • 

miz yolda sükunetle yürüme
ğe devam ediyoruz. Sulh için 
çalışmaya devam edecejiir..• 

1 (Arkası 3 üncü sayfada) 

\::--~~~-~-!!"',_..'!!'!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!~1 

Balkan antantı 
daimi konseyi 

' T oplantı!ara 2 şubatta· 
Belgradda başlıyacak 

Bükrei, 9 (A. A.) - Romaııya 

Ajansı bildiriyor: 
Brukan d~vleUerl daimi kan· 

aeyi iki, üç ve dört subat tarih· 
!erinde Belgradda toplanacaktu. 

Holanda gene 
Alman tehdidi 
altına girdi 

Londra, 9 (A. A.) - Holanda, 
iki üç hafta sonra, tesrinisani a· 
yı sonundaki kadar ciddi bir Al· 
man tehdidi karşısında kalacak
tır. 

Daily Telegraf pazetesinin 
Amsterdam muhabiri reklingha
men'de Holanda hududuna yakın 
noktava takriben 65 bin kilomet
re mesafeye yeni bir Alman u· 
mum! kıu-argahı tesis edildi~-

. ni, aarbi Almanvadaki salahiyet· 
tar bir kavnaktan .aldıi!ı haberle
re atien bildirmektedir. 

Bu habere ıı:öre, hudut civarın
da al!tt tooçu kararı:ıahları tesis 
edilmiş, a.ix la clıaoellede dem· 
den hududu boyunca tayyare 
mevdanlan istasyonları insa edil· 
mistir. 

Fin-Sovyet Harbi 
Finlandiyanın istilası 
arlık· suya düşmüş! 
100,000 Sovyet askerinin imha 
edildiği haber veriliyor 

t l 
~ 

Vlberı'un bir ,..,..,..1 

Roma, 9 (A. A.) - İtalyan ııa· ı Gazete muhabirleri, Flnlandl· 
zetelerinin Helsinkideki hususi Y~lann 4 ilA 5 bin maktül ve?" 
muhabirleri, SovyeUerın Finlan· \" nns olduklarını, Rusların ise tU-
diyavı istila plblarının tamami- riben 100 bin kişi kayıp ve mü· 
ı" '"' "" <lü•m~ olduAunu bildir- him imik tarda harıı malzemesi 
mektedirler, -• (Arko."' 3 iin<.'Ü aaııfııda) 



BOYOK TARİHT ROMAN :69 

GE Ç OSMAN 
Yazan: M. Sami Kar•yel 

Can Bahşa; Şeyhinin elini ö~tü 
ve üst sedire buyur etti 

Cm Bahsacia ri1ri oı.m bu ta- ! 
bavril neye «la-tti? a-ç kız. 
bu.ou manevi kudretinden başka 
b..iç bir şeye ham.let.miyordu. 

Hatta, SWtan banumn alı:hm. 
c:ind 'ft şehvi olaralı: hiç bir :fi
kir ııııelınivordu O. yalım Se:r
he ı.r leyinin fev killde lNr mev
lri vennisti. 

Be$ günün hitamında. Sultan 
hanım Kızlar dasını çağırdı 
w: 

- AJa, S@'-h et~ s6yle 
'8lrif buyursunlu_ 

Abdülkadir efendi, beş -"inil 
Abırsızlıkla gecirmişti. Güzel 
Suıt..nla bir an evwl karşı kaT
ya l'e.tmıek, te:"kininin kuvvetle
riAl ve derecesilli anlamalt ı. 
dywdu. 

Abdiilbdir efendi, anyeti&
ma kudretine tnalikti. Sultan 
haıamu.n mürakabe saatlerinde 
bocıcltsi de dairesinde .eoı:ıede Ü· 
_,-u.ı .. o!WVak Sul1an hırnım• 

elrlı:ırone ed.ıyordu. 
Kııılıar aR"ası, han ımırun halini 

beı?eni.,..,..Uu. Ortada blı- 1ıesir 
Yardı. 

$e'/t! efendi. hanımla bir kar· 
.,w.mada te:sırioı vapmı.stı. Sw
t.an hanım. blisbütün deR"isıniş
tı. Her halde bır şehzade dün ya
ya ııetirmek filı hu..o.tl bulacak- • 
ı&. 

1tıdar dası. Sevh efetıdinl.n 
dai.rcSıne ı:e:..ttk: 

- Şeyh efen<iı haı:retreri. mü-
-.ı.e bu·-urursanız Sultan hır 
a.ıoııı elendi haaetleri · arzu. 
ecl<~ler .. 

O...'<ii. 
A bdüllradlr erendi. o!du~ ver* doiruldu. Oku.vanık . lifli· 

ven- • art-ı dacr~sıne vi.i rüdü. 
Ş., v.n arr.ık •o:u ö~renmişil. 

Y .ıı a yukuın çılttı. Nö-
~\t'i kalfalar buv\lr ~iYO'l"laroı. 

Sultan hanımın bulundufı"u o
dıava ııırdı. C6D Bah.şa av~ 
tdL Baeı örtülü. ay parçası ka
Gu- '1>61"lak olan vü.rii açık idi. 

Abdülkadir ett.ld.i,, iQeri ıı;.. 
nr ırtrmeı ıııö2üniin kuvruğivlıe 
Caa Bahşayı yoldanuşta.. Her 
•ui yolundA bulrnU$t\L Kız. 'la· 
-.miylıe bdlıaruntştL 

Cllll Bahta: $ey binin t!linl Oı>
tü. Vt! im ~ buvur etti. 
Ren<:ıis! ırödıınni ~vhinl! dik • 
en l h iirm.1!\Je k.ar{ısmda duru· 
~u. 

bdü 1 adir etftldi, emreder 
lllbl: 

- Oturunuz Sultanunl-
Caa Bahşa; oturacı~ sınd&, 

$1!yh efendi elinden tuı.ıra.t: 
- !>övle ditlmin dıbiııe otu

runuz Sul\aıwn ! dl!di. 
Kız, Adeta bir makineye dön

mü tü Şı>vhin vanına oturdu. 
Dia dızınıe yuhnıruı bir 11.ılde 
idi. 

Hatta muh teris Şeyhin sehev1 
-fe Can Balısarun viizünü ya
tıvontu . 

Abdüı.ıcadir efendi, Su.ltarım 
elini ııvueunun icıne almış. bir 
sevl<"r okuvup duruyordu. Kız. 
titri yorı:hı. 

Bir&Z 901\J'a: dull$ını bltiT'l!n 
$eTh dendi. Suttan hanımı üç 
kere d~rinden de rine nefe&!.edi . 
Ve hiç bir tek sil2 $livlerneden 
R(iıloruu. ııöı.lerine dikti. Ve bü
tün kuvvetiyle Can Bahşayı man
yetitt etmei?e ~L 
Z.v&: lı kız, cok sümıeden 

b'lıı4 blr halt ır..ldi. Ve vüiu.
clunu $eyhin dizleri üzerine sa
hYenli. B.ı~, Şeyhin .l(Ö~Ü 
lz.ttint yaslaııffilj;ta.. 

Abdülkadir e!~di. okur ııı"bi 
mU"lldaruyoı du. Kaınıda nöbet 
bekliven kalfalar Sevhin Arapça 
bır şeyler mınldan~ını duyu • 
yorlu'Clı. 
Nö~\cl kal:fa'muı bile. yilttk

lcri ~en ovnanuıtı. Bi.itün 
ma.ııevi lr.uvveU..riyle Şeyhin nu
rıldısına takıllİııs kalmıslardı. 
AbdıLkadır l!femii, ııöiısüne ba

sı yaslanan Sultan hanımı elle
riyle seviyar, onu, hararetli; 
lw"atttli masaj ye pı vonıu. 

Çok sürmedi. Caıı Bahsa. 
Sevhin hafif el ma.sallatiyle a
vıldı. Gözlerini actı. Tatlı bir 
rüva ııörüvormuş gibi gözleriyle 
etrafı yok.ladi. Nihayet, vari
yeti anladı. 

$eyt,iJı lmcalmda idi. Fakat: 
bu. lba.I ona rm1nk ııeldi- Yad&r· 
.,-amadı. Muti bir kedi ııibi ol
dufru yede kaldı. 

Abdülkadir efendi, Sul\anını 
ellerivie hafif, hafif masaı ya
pıyardu. Gö2le!-ivle de km ııöz
lerine ı;-enırellemi<ti. 

Seytan Sevhın masaiı pek ma
hirane idi. Gene kız• çileden çı
karacak derecede müessir idi. 

Fakat; Abdülkadir ~ncii. ha
rekatıvle. Can Bahş> nm mah
remıvatına ait toraflarıne do
kunmadıjıı besbelliydi. 

Y Alıuz, öv il! bır ovustunn' 
bV"\e bır hareket tan1 vardı ki. 
ııenc dıJbl'nn kendisini kaybet
ınunesuıe im k iı n vok tu.. 

Sultan hanım, arada bir nef
siyle. mÜC<idele edivordu. Mane
viV1ltını bozmamak istiyordu. 
Hic keramet s.:ıhibi Seyhıne kar
şı başka türlü hevecanlara kapıl
mak ~lıe<ler m'ivdi T Miiııema
di?en nefsiyle müeadelıe halın
de idi. 

Abdülkadir efendi; kızın ııöz
lerinden , on\JTI ne d~ye ka
dar bıtkin ve perişan bir hale 
ııeldi~nl ııörüvordu. • 

Hatta; nefsile de ınü.radele
dl! olıduıtunun farkında idi. Tec
rübeli Şevhin elinden böyle vii z
lercu! ııecmist!. Artı.k. bu i~ı 
ustası olmuştu. 
K~. öv le bir hııle ıtel'mişti lti. 

neisıvlıe mücadele edemez ol
muştu. Bu. kıvama ~en Sul
tan ™' yapacaJ!ını sasırdı. 

Fakat: Abdülkadir efendi. du
dalı:farivlt' bir sevler okuyor. El
lerlvle harekatına devam ed.i
vor voe ııözkriY!e de Sultan ha
nımı ~zbedivordu. 

Bir aralık. kendini kavbeden 
Can Bahsa, Şeyhine daha ziya
de sokulmağa, ellerivle onu sar
ma~a. yüzüvle, vürune van~
meta. mev\eder halere ıtirdi. 1h
tıyui elden S!itmistl. 

ts . bu halet! nıh!veve kaııı
lan sikiirını ııoren '$evh efendi, 
her ııeve muvaffllk olduğunu his
setti. 

Artık, başka türlü hattbt e-t
rnt-k lazımdı. Dı•rhııQ kendisıni 
töpled!. Ellerin! Su' tan hanımın 
üzerinden C'ekerek vüzüne ııötür
dil. $ehvetle oarlavan ııözleri 
kapandı. Ve sonra: şunlan fıstl
ni kapattı. Ve aanra: sunJ:an fı
sıldadı : 

- Beni ııörüyar mu.sun Sulta-
nım? .. 

- E-ftt; SevhJın!_ 
- Y&vaş. çok vavas s!lvle .. 
- Peki $eyhim!.. 
- Ne kadar kuvvetle .ıtörüyor-

llU!l f. 
- Tam 1t'uvvet1'! .. 
- .Eyvallah Sultamm. dedi 

( A.rlal&ı tıat) 

IKDAM'I Edebt Tefrika .. 

=BOZGUN 
' "~ EMiLE zo~ Çni,..: •!!LAMI iZZET 1 

10 -----" lmanı!ı iki a bir papaca ı öır telualda bir düşman kolor-
eol:makta, bir ~ sı.,U çor- . cusuıuın Hiininıı'de Reni geçti-
ba !aniye vakit bır•lrnw!an *1fli bildiriyordu. Artık bol ve 
Jola c;;JazıUta nl! mfııı.a vvdı? sarih haberler her teferrüatı ha
Morisi.n &ıiinde, intillm almü ber veriyordu. Süvari ve topçu 
içın Prusyahl.an önlemzye gıdi- kıtaatı :;örünrn~tii: kıt'alar iler-
~i söyled.lkleri uman. i- liyor IM>r koldan ilUsalr. nw>1r.ıas1-
11anmıyonnuş Ribi onıuı: $ilkti. na gMiivonlu. llir aaat ııecikile -

Kadıköyde ilk 
imar işleri 
bu ag başlıyor 

lstim'ak edilecek bina

lara kıymet konuyor 
K!Mhltöyünün ~ash bir ~kil· 

de cr\iaelleşW"uncsi için tıazı.rl.a
nan .imar "roiesi• dün Nafia ve-
~ tetkilt ve tasdl.lr. olı.ın
mllk ilJıere ııönderilıni$tır. Da.-
1.Li ve vekaletince tasdik olunan 
bıı pl:iın mucibince ilk evwl Ka
dıköyündekı .Kerest.eciler mey
danı• açılacaktır. Altıya! ağ
zırıdan Kadıköy iskelesi istti<a· 
mel.iı:ıe irıen biiyiilt yol da a.s1al
ta cevrilecektir. 

'E .-:TR-= - Ik 1j İçiçe üç kapılı 
yup me~ar 1 ·c ı bir esrar tek-

, ları tanzım ve k . b ld 
ı esı ası ı 

ıslah ediliyor ) 
Belediyede tetkikat. 
yapmak için dün bir t 

kom is) on kuruldu 
l:yüpte tarihi aer erilı 

lı tlir şekilıl tetlı.ik H ıaaa.la 
edileceklerini yaztııı tık. 

Sobaya atılan kabaklar 

ve esrarkeşler yakalandı 
Emnivet Müdürlüitü memur

ları dün yeni bir eg-ar tekkesini 
BRVMna Ç1 armıslar ve beş -
rarkeli yattılaırııslard.U". 

Taksirııd Valde Çeşme cadde
sinde 78_. numAr ı kahvenin ü
zerindeki odada oturan Eyüplü 
Mustafanın vine ayni sokakta 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kll'dar dün bn husu•ta aliıka
urları yanın• çağırarak icap 
.. .,.. izahatı almıştır. 
ÖktcMliğiıııİae IÖ"", \n --

bı.ılunan bos bakkal dükkıinının es
\ rat tekkesi haline konduıhl ha· 

ber alınmıs ve ~rUbat alı.nualı 
yaııda Eyüp sırtlamadakl •k- 1 b1J$ dükkana ıtirilmek latenınis • 

Bura>ardaki müteaddit binalar 
da veni yolların açılması için 
is l.iık olunacaktır . 

Takdiri ltıvmet komisyonları 
bunlann tesbitine bQ:.amıstır. 

~ 
mil me-zaTiıklarda tanzim we 

1 

ıslah olunacaklardır. 
Bu Werle &Lğr8'mak ve ma· 

b r" de tetkikler yQmak 
iiuu \il' k.aı.isyoa tetkil o-

~ tir. Memurlar dış kapıyı açın
ı ca ikinci bir kanı ile k~ • 

mıslar ve bunu da biraz ujtraş
tıktan sonra acmı.;.ı.rdır. Fa

kat bu dl!ta ltarsılanna ilcündl 
ve demtr bir kapı cıkmıstıT. Bu 
dnnir k3"lnın a<"tlması yirmi da
kika bcYr ııllnnlb ve içeri ıı:iril
diti zaman bu fırsattan istlfade 

Av ba$Dda cia filiym aec;ile
cektir. ___ .,... __ _ 
BELEDi Ya 

Otobüsler hangi yotdan 

1.ınmuştur. 
tıen.ı. şffrimizin aaaayi 

nıert.ai Uali( •hilleri ile E
,fip o'la<:alı için tanzim faali
yetleri sür'atle bitirilecektir. 

-- ti 

eden esrarkeşll?tin ortada bulu
nan esrar ve esrar icmeğe mahsus 
nanıile şeklindeki kabakları so-

gidecekler ONI VERS1TE 
bada yakmakt.a oldukları ıtllr-iil
müstür. Tekkevi sleten Musta
fa dülı:klıun •lttndakl bodruma 
kaçarken memur:arıa bo~şma -
b baslamıs ve iki memurla bera· 
ber bodruma yuvarlanmıştır. ~u 
uılı esraro niha~ bodrumda 
yakalanmıştır. Tekkede Musta
fadan baska İrfan. Hikmet ve 

Bımıl!luna çıkacalt olan oto • Talebe lokanl~sı açı1dı 
bü&erin Bankalar caddesinden 
geçip ııecmemelerl hak.kında Üniversitede dün bir ~be 
otobüs komisyoıuı yamı katan- lokaııt&sa acılmııtu. Burad.a ta-
nı verecektir. !ebelere çok ucuz ve ivi ~m<!k

ler verilmesi büyük bir raitbe-
Gıda maddelerinin kon• ti mvcııa ustur. Lokaııta ilori-

1ıfan acllarmdı üc esrarkE!$ da
ha t.>t~u=tur. Mustafanın 
oturdulu odada *1"8Stınna '\'8.ı>t
lırken uı:tafanın kansı Ortans 
da bıellrer~ sıka a atmak is
'tcodil!i !:r kutu ile beraber "Ya-

trolu için yeni tedbirler ı-~-ııoenl$lıe .... _,.ti.l«:e""""=kur=· ... • =....,,.....,_ 
r Belediye '!ktrsat Müdürlüğijııe 

merbut eef r dün toı;ılanml.$.ar
dır. Bu içtımada ekmek, fırınlar ı .... --..;.---------1 
ve tekmil ıııda .maddelerinlll 
kontro'isüz satılmaları hakkında 
<olınacak liedbITler ve bu hususta 
Jl!nı bü~VI! konulması lizım ge
len tabstsat nuk1.1t:..n RGrü$Ül
militür. 

Yeni ihtiyaçlar i~in 
tahsisat ayrılıyor 

Yeni ~lediye bütcesinl:n tan
zimi ı(in tekmil subl!lerln ihti
yaçlarının acele bildi.ri.lmesi ta
mım olunmuştur. 

Htt •emtı.;ltı CumhuriV"et Halk 
Partisi konneleri sblt olu
nan ~ni ve kararlar da bu 
ıme mda Beledi'l'I! ReiLılll>e bil
dırileceklerdlr. 

Bu temenni w t:ıkrlrlerin en 
mü'himMinin 'V<'rlertM ııett "'e
bilmeleri kin biitC"elere icabedıeıı 
"l'M!i tahsisat da ·ornı.lacııktır. 

Karabük kokuna narh 
kondu 

Kendisi kömür ıı!eUrt.!T'l!k de
polannda satan kömürcülerin, 
Karabük lrokunu.n beher tonunu; 
araba veya kamvonlııra nakil 
sartivle 26.5 liradan faz.lava sa
tamıvacaklan tamım ol:.ınmus • 
tur. 

Belediyede işlerine 
geç g~!enler 

Vali ve Beledi ve reisi Lutfi Kır
dar d • n · bah erir.enden Beledi
yeye ııelerek hemen bütün kı
sımları ve k.alem;,erJ de tet~ et
miştir. 

Neticede ba.zı amir ve memur
ların vazifelerine Yaktınde gel
medikleri anlaşılmıştır. 

Dün aksam tekmil subelere gön
derilen bir emirle ~ fıelea amit 
ve memurlaruı hemen tecziye o--
Junmaları ve tekerrüründe isim
lerinin de mericezıe blldiril:ınesi 
l bliıı olunmustur. 

dllrt nala lroşuyorlardı. Kötü 
günler ~irtteltlenni tahmin 
eden General Burgen • Deı;föy, 
ihtiyatlı davrandı, Miilhuıa gi
dip iyiCI! karn:nı doyurdu. 

Dört ~e be kledjJii kolordu
nun ani 11JC'atinl ıı;ören Müilı uz 
C.ilhundu; halk sokağa fırlamış
tı · D~k terk ediliyorlardı; ga
ra yığılan lı..sapsız malzeme düş
mana mı kalacaktı? Şehırleri ak
şama varmıyacalt d~man isti -
lisına mı uğrıyacaktı! Yollar bo
yunca köyfüler, ıssıı yerlerde o
turanlar kapı eşiklerinde şaşkın 
şaşk.n duruyorlardı. Bir gün ev
vel harbe yü."'l.ldüğünü gördük • 

lı:ıılamnıstır. Kutı.ınuıı !cin& ıo 
büvil.k parca esrar cıkm tır. 

IWar Adliyeye verilecekJer.. 
Uu 

.# Bir • ., i('.!:Dde Be?oı!luııdl."ll 1 
lto " !Sll kedi ~ nı~ 
murlanııca toplanarak ieaııi u
wJlıerle imha olımmalt u.aıere 
•Hlınavel Ha"'Va.nat Cemiyeti• ııe 
.ıöııd~. 

• Bev°* u 11mıWılr. kW- lllil- ı.:.:.:..;:0:...:1;.:E:.:F:...:E:.:A:..:.R;.:..:..IK~ 
~ ,_, amele "" caw$lıır na v1ıe ıııeaisletilecektir. o.- Sovyet elçiliğ' yeni 
küdar temi.dik ııaVfO!lu 'basl;a • mlisfeuın dün geldi 
.-k ·zı:n nwlıtebf -t~ r- -
lıemi:tlik daittlen de wm.r -..,... Sov:ve-t ftm"'Ulm Anltıını. 'Bıı-
calUlrdlr. yUk ~!.ili m" r.ıııtma ta-* tnıu.:rlarm 6rii.m ve viu ol Harici-e Kom~ 
mübnaatı devam ~tmelrtedir. erk!nındAn Vi.no~adof dün refi-
Son hafta zarfındaki miibava:ıtla kasfvle ııehrimi! Re:mıs ~ sefa-
si:ndive kadar satın alınmış olan ret erkaru tarafından karşılan • 
miktar 3.920.715 kilo kuru üzüm mi$\Jr. 
ve 3_905.130 kilo hurda incire bıı.· Kurbao derilerini hava 
liil olmui\ur. ku l * Sebze "Ve me:vve ha:inde; Be- rurnu top ıyaca1c 
ledive müfettiskrince başlanan Her Yll olduilu gibi bu :vıl da 
tahkikata d<.>vam olımmaktadır. kurbaıa deri ve bam~ak'.ıan Tück 
Müfetfüler dün de bazı kabzımaJ- Hava Kurumu teşkilatı tarafuı
lan dinlemis.'erdir. H!il müd.ü- ı dan toplattmlarak has.ılatı Kızı-
runün verine vekaleten Belıediye lav ve Cocuk Emııeme Kuru • 
ın .. fettl$len n Mu tafanın ta- munun da istiraki:e üc teşekkül 
vini de tıı.sdik olunmuştur. arasında taksim edilecektir. 
...ı. Kücük Avasofyada Saad@-1 a
dında bir kadına ait tavukmı. mı· 
sır at.ar le valcalaVtP çalark""' ya
kalall&ll Kınlı Fatma Birinci 
Sı.ılh ceza mahkemesinde sor· 

l!U.Ya ~tevkil 'Oluıunuı -
tu: * 15 ııün kadar evvel bir otomo
bil çarpması eticesinde yara
la ııan maruf tuih ci ,.e ııruha.rrir 
Ali Havdu Emirin lıain validesi 
70 vasJ.ıırında Alive tedavi edil· 
diJii Haseki hastahane.inde öl
m ve 6efnine nıh.sat verUm.if
tir. 
+.- Hasta bulunan Üsküdar aıiid- ; 
dei1"1Tl\mllst N ıırinin v~i.ı:ıe ve-
kaleten 'Vazife görmek üzere İs
tanwl ııulh blkimlerind~ Meıh-
1!let Alili.in, Üsltüdar miiddeiumu
mi mıı&'Vinlerinden de Ratiı> ,.e 
Sıdkırun Üsküdar mııaviulik:.'eri
ne nakillerine salihiyet verilmiş
tir. 

istilanın ~k homurtusunu du
yar gibi oluyor, bu hoınurtu 1ıer 
an artıyor, büyüyor; arabalara 
efY•lar yerl~tiriliyor, evler b.,.. 
fllıyor, korkunllll .,al çalt.laıtıp 
yollarda aileler kaçıyordu. 

Rüc'atin kargaşal;ğı arasında, 
Ron'dan Ren'e uranarı lıanal l»
yuııtlak.J köprünün yanında va
rılacak menzilin ilk kilometre -
sinde 106 ıncı durdu. Hareket 
emri yani" ..ıerilırıi~. yüriyiiş 
yanlış yapılmı$ ve bütün ikinci ı 

f .rka oraya toplanmıştı. Geçit de 
aııca.k beş mPtre genislikte dar 
bir geçit olduğu için 2eç~ çok 
uzuyordu. 

000 

ADLiYE 

Beynelmilel bir dolın
dırıcı muhakeme edi'iyor 

Mehmet Ali adında bir Trab
lusııarı;ıl.t, dün dolaııdınctlılı. su
ci• le ııekiziaci ııs'.İVI! ae:ı:a mahke
mesinde muhakeme edilmiştir. 

Okunan ta.hhkat evrakına göre, 
Mohmet Ali 1'rab;usta, Par~ 
91! Fnınltfurtta muhtelit dıo!aııdı
rıcılik1ardan mahkılın o:mus. ts
t.an bulda da iki verele elli &.alık 
bo<durıiuktu 'SOnra ..az~ 
iade ederken paranın bir kısmı
m aSlı'Rlak JMKiyle yal<ab.nmıstır. 
Melunet Ali barideki mahkihııi
~leriai itiraf ~tmiş. butad.aki 
suclan inkar ~yemirtir. Mah
keme şahitlerin dinlenmeleri i
ein O.,,ka gYoıe bırakılmıştır. 

- Bıınıd• imanımızı ~t- ı 
mek için bizi kavuruyorlar. Bu
l"llya evvela biz geldik, geçjıp git- J 
meUydik. 

Kanal öbür tarafında, ve - , 
rimli ovanın ortasında, düz yol- ı 

!arda, ol~ bujtday ve arpa 
başaktan arasında yilril.yen kit' ... ! 
1arın bir gün evvel geçtfftleri 
yerlerden ,ııeri döndükleri anla
şılınca homurtular oldu, öfkeli , 
istit!Lalar işitildi. 

Şulo: 

BLr çeyrelr. içinde ordu Jeti ı.op- cek oluna Be\Ior nu::'at hattı ki!- ' 
'• ri bu alaylar, savaşmadan ge
ri mi ~kiliyorlar, kııçıyorlac 
mıydı! 

İki saat ollTIU$hl, 10!! ıncı hill,bir 
türlü tükenmek bilmiyen insan 
dalgasının yanı başında kımıl • 
damadan bekliyordu. S:cak gii
neş altında, omuzlarında silah, 
sırtlarında çanta ayakta dııran 

~rler sabırsızlanı)'Orlardı. 

- İlerliyoruz! Diye devam et
ti. Geçen ııabalıtanberi dÜ"'1aDB 
doğru gidiyoruz diye kulak.ları
mu.ı.n etini yiyenlerin bu ilerleyişi 
tuhaftu1 Olur şey de~! yahu!.. 
O..ldık ve bir kaŞllt çori:ıa yemi-
ye vakit bulamadan 2eri dön • 
clültl 

lan.iı, çadırlar kalktı, çantalara sllecektı. Vls.seınburıı ve Fröş -
baıiland.ı, çatkılar çöziildü. orta- . viller hezımetindcn 900.ra irti -
da yalnız sönml!k üıere ol&ıı u- batsız kalan Generalin hemen 
nıvana at~leri kaldı. gerıye çekilmekten başka yapa-

General Due mühim <ıebep - cak ~kalınıyordu; hele sabah-
lerle rik'ate karar vermişti. Üç leyin ııelen haberler, geceki ha-
K'ÜD evvel Selmad bel~ıye rei- be!'lerden daha vahimdi. 
11 m11aV1ninden g.!ll!n telR?"af te- E, önde Genelkurmay, hay • 
:nt edildi: Markolahaym üzl!ri - vıınıan mahnıu:zhyarak, Prusya-
- vü.ıilmeltte olan Prusyalılann lılann kl!ndi!erinden önce Alt-
lt=e ışıklan görülınuşt.ii ~k& ltırşe gırıneletiııdeıı korkarak, 

Şefler çatkın<lı; felaket peşle
rinden koşuyormuş gıbi, hay -
vanlarıru sürüyorlar, sorulan • 
tara cevap YermiyorlardL 
Prusyalılann orduyu mağlup 

l!ltiltleri ve taşkın bir nehir gi
bi Fransııyı dört taraftan bas -
tıklan sah lh miydi1 Ve bir anda 
ııaniğe düşen halk, bos havada 

Lube, müstehzi se.sile: 
- Biz cephe gerisinde hlz -

met edecekmışiz! Dedi. 
Fakat Şuto t.oşt11: 

Kahkaha kuduzu arttı; $uto
nun yanında duran Moris ona 
halt ~emi Mademki burada ka
z.it gıbi dııracak.lartlı, ne diye 
rahat raha karın doyunnala.rı
na vakit bırakmamışlardı? Ka
rın lan zil çalıyor, yemeden 
tencerelerini döktilllerini dü -

G çmıyen zomon .... 
Ge(en daki!:avı durdurl'lak 
Uru Alınan şairi Goetbe mu

bııkbk iti. liıllnıilıı aon Mles 
yakın anlardaki he-ze!·aruna ka
pdmı"ı, )'O a Zat•aıua le(nte
sini lstenılyecek, maddi vatlıgı.a 
ebcdileşn1esini tcınenni edecek, 
~ dakil<a)'a: .Dlır!• Di>• • 

cek iz'an yoktur. 
ÖIUmsüz dünya, de&işmiJ'ea 

zaman, geçnıiyen vakit, tabanı
m 1 e4il-z bir 
-hlükat ve mcvtuOia "zer; 
>• bü ftvasız ıstll'at>latill, ke-
unİYtll 1 ltileria, öakı~ lıer-

yatla~ın bacil biT meşheri olur; 
taş taş üstüne yığılır, dal dal il•
ti.Ule biner, gül ile ısırgan, serçe 
ile kartal, akreple kuzu, bal ile 
ıı:dıir, b4ınla erlı.<'k •ırlblrin • 
tleıı e)'ttt etlıl ı, ıatlı, au. ııert, 
yumuşak, uzun. kısa, zevk, ele~ 
aaclbumlan doj;'llla:o, bayatın ma
nası kalmazdı. 

Ben I> dakikaya. •N• sGael· 

l ıin! o ... iın. çfuokü ~yonoıı... 
' Aman. durma, ıeç .. • 

1,lemlyen pal, cfi iirne, 
can•ız yelkovan hayat tarlasının 
l<orkulı.ıjudur, nıh "nu ;ıöriınce 
fupcrir. insan yakla~nıaktan çeo 
kinir ve gözler, duran, geçuııyen 
umanın lecaalini g<1tli~•m 
ııwi ~etle bakar. 

* Ne.- Yeai -iin artdt 
iı;lemiyen aaatıcr· loekla.m lla-
111aoı ıuaıuş -.nınm i\a iırperl• 
rim. .ıı. rııı.atnııwı tlllle KP
lanıp kaimııı olan iğneler, yalnd 
gelip geçenleri aldatmak. batta 
sırasında vapurlarını kaçırtmak 
randevularına geçiktirmelıle lı.nl
mıyor duraa, ııeçınİ)'tU zama • 
ııın k:...k11nç h<'yelilaı tıilıl r~ 
)arı lirperliyor. 

Artık işlemiyen Yenicami sa
atlerini yerlerinden sökelim. 

sEL}.Jlli iZZET EDES 

Makine ve elek-1 Anasına bıçak 
trik malzemesi 
Macarlar satış tek

lifinde bulunuyorlar 
Dünkü Konvansionel ile şehri· 

ınize Macar elekLrik ve ma!'in~ 
mahernesi fakrikalıırının -
me~ ııclın4Lir 

Alın= malümata ıı'>re . Ma
car fabrilt:ı~ ı bire Alman f&bri-

ı....,-.ı.oın vEl'dikiecinden yü~de 
10-20 fark ile elektrik ve makı
ne malzemesi veffoeklerdir. F .. 
ıı:...t Macarı.;tandan alacaı!ımız 
bu malzeme ve makine ihtiya
cı tamam<>n karşılı yacak nisbe\.
te olamıyacaiiından mütebaki 
kısım diğer meıllieketlerden te
min edi.lectltLir. 
Eskl~n Alınanva ile 'Tiea:ret 

ya'!lan bir '!;Ok firmalar soı:ı . za.- 1 

man.J'IU'da ttaıvan ve Macar ~a
ret mül!ı>~vlıe miinasebe'UI 
~!erdir. ---o--- . 
Ortağını ö'düren 

mahkemede 

Hamza 

K- c;vş>d.a ~n 
Yervantı tabanca lle ôldürrnıelı ve 
Srroniki de vara.lamaktall mu -
nı.ıa Hamr.ının ilanci aıtr oHa 
ın.ahlre1tıe1ilncie dün m ak_. 
sine baslanmı•ttr. 

Mamun. octaklarmm tııeadili
Tll! çolt az "DUa vedo borı;hı c;ı
k.ardıklarmı. hidise ~ü c;arıı
d.aki dükünde birtrıllı Karabe
tin keserle, Yervarıt n Sttoni
ltin de ~la üzerine hiicurn 
etti.kleri:ııi. müdafaa :tll'Ul't\iy
le tabancasını a,.ıtianna dotru 
ates ettiiini söv leın4tlr • 

iki ~it din!emııis w bım1ar 
v.aıuz H•mzanın ates ~ l!Or
dülr.lerini söy leınlşjerdir, ~ 
sııbit.ler ic;iıı muhakeme bqka 
ırWııe bu"akılmıstır. 

Dargın koca evinl 
yakacakı:ıış 1 

Bt!ykorıda YahköViinde Ha
nım 90kalında 24 numarada o1u -
raıı Mürüv~ pohse mtiracut e
deftk kendisi evde ,.ı:ıklom .ta
da ı.u1..,,.. katJaıın:ı.ı; v.ata.Jduı
..m üatündl!ki ütü.ye ııoaı: dökWe
ı-ek wtuşt.uulmus fak&t kaııniu· 
kr tar&lmdan vaJctinde ~örüle
rek *indiirii.:ımiis old~ llÖY· 
l<S'l4 ve avn bW.ıınduıi'u kocuı 
Mehmetıeıı iİİl>belend.itiııi ilive 
.etmi•tir. Zabıta bidiı;e b•kkın
da Wıkikat v.aı:ımaktadır. 

şilndükce içlerinde kara bir kin 
kabarıyor, gözlerine manasız ve 
taban.sız l(ÖCÜMO bu. .aceleye ma
s;ıa veremiyorlardı. 

Roşa, erlete .az ~mıtyen 
Sapene çıkışıyordu. Gürültüyü 
duyan Boduan her umanJı:t gi
bi va.kur ~t&: 

- Saflarda sesi ltes!n! Dedi 
Disiıılınle yoğurulmuş Napole

on ordusunun askeri Jan, Şuto
nım h.iddl!lli, kötü şalıasmdan 
hoşlanmııı görünen Morise ba -
kıp şaş:yordu. Oılun ııibi bir 
~li, onw1 ıı;ilıi lahsil ııonnüş 

bir Renç, nasıl oluyordu da, bel -
ki do,ı'.tru, fakat söylenme.si caiz 
ol.mıyan bıı 8Ödere hak veriyor
du! Eğer Herer şeilerle alay 
edip aklından geçenleri söylemi
ye kalkaeait otursa sahiden ya
ya kalır tardı. 

Nihayet, daha bir saat bekle -
dikten sonra, 106 ıneıva baı'eket 
emri verildi. Fakat 'köprü üstü 
o kadar kalabalılttı 'ki. yoluna 
konması imkan.su bır kargQ$a
lık başgösterdL 

(Arlı:an rıc-J 

çeken bir çocuk 

Dün yedi gün hapse 
mahkum o'.du· 

Sirkecide tramYaV durak ye
rinde lokanta işleten Berııüz.ar 
ad.ında bır kadının uıtlu 16 y~J.a
rwwo Keruın. annesinden para 
ıstemiş, alamaywca kızarak ki>
fur ve baltareı.. bulamış, bunun.o 
la da ka,..mJ varak bıcaiiını çek
miş ve annesinin üzerin<! vürü
mü<tiır. istimdat ü2erine _:(aka
lanan bavırlı evlit dün Uçün
cü sulh ceza mahkemesine veri.).. 
mi$tır. Kenaıı muhakemede an
nesine yaptıih hakaretleri itiraf 
ederek tekrarlemıs ve bunun ü
~erine yasının ltücüklüğii de n.a
ura alınarak bıcak çelancktıen 
iki. hakarette bulundu~ 
da be• olmak ilıere vedi ııün ha-p. 
.ae ve iki hr• para cl!zasma mab
kıim edi l.ınistir, 

POLtS 

Akbıyık yangınında 
üç kişi yaralandı 

Evv~lki J.1eoe yarı.sındaıı soıın 
Akbıvııkta bir yanım cıkt,izıru 
ve büviil< bir evi yakı.Rını dünkıl 
ııüıobamızda haber vermıstik. Ya
nan ev DeWıııen soka~ında 36 • 
38 numaralı iki kapılı ve üç kat
" ah$aP bır evd.ır. Şükrü ve 1h
ı;an adlarında iki ki.sinin müta
li3ornfı -01dultları bu ev~ beş aile 
oturmakta idi. Yanııın Sükrü
ni.in oturdulu bölükte sobadan 
ı;ıçra_yan kıvılcımlardan cılrnue 
ve o esnada şiddetli fcrb.nadan 
bütün semti tehdit eden bir teh
like halini aldıktan 90nr11 ıllaıye
nln büvük ııavretlerıyle valnı.z 
bu ev yand.ıkı ha.ide söııdürU.l.
müştür. 
Yangın esnasında ev sakin,ıp • 

rinden Ahmet elinden ve vilzün... 
den yan.mı.$, karw Didar ken
clisiıri üçüncü katlan bahoe'l'e at.
ınıs ve kolu kırılınıstır. Yine 1-
ltinci kattan bahçeve atlıyan 

Ali de sırtından hafif yara!an
mış ve tedavi altına alınmışlal'

dır. 

sandalye ile başını 
yaraladı 

Beykoz kundura 1abrikası ame
Jesinden Hulusi ile Ahmet bir ka· 
ciı.a meselesinden k.avııa et.mislt!r 
nl!tlcede ı\hmıet sandal ve ile Hu
!ıisivi basından yaralamı.ştır, 

Yaralı ı.ednvi altına alınJNSlır. 
()()() 

Bir scbk3lı bir kadınıı 
bıçakladı 

Fatihte oturan .-bıkah K.,... 
metresi Zelihanın l<endmni teı
ketmesinden mul!tıer olan.it, bu 
w.e afiladar gördütil San :s.,.. 
yuıd caddeRnde Mehrneı Eıni 
ntn kansı ~ evine ııiderek 
mütl!addit 'f"!' !erinden bıeak.la 
vara1amıştır. :Kava vakalarunıs, 
yaralı Emine Haseki hastahasıe
siDe ya.ı.nJrol$l.ır. 

-OO<h 

Bir arabacı, arabası el• 
tında kalarak öldü 

Fındıklıda oturan arabıı."1 t,.. ' 
mail dün sabah araba.siyle Top
ba neden ııeçer ken araba devril
mi.s w 1smail .altında kal.arak var 
f1')enml$tU'. Bevoğlu butal>ane
slrıe kaldtnlan arabacı orada alı
dıi!ı yaralanıı t.esirile ölmiiitüc. 
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enizle deki 
müthiş fırtı 

1 ~ırın::ın;r. i 
Mihver bozuluyor mu 11 

ltalya, Finlere verdiği tayyare:erin 

müsadere edilmemesini iste.di 

Berlinde büyük bir 
siyasi faaliyet var 

Lıındn.. 8 (RADYOI - İtmya 
büld'lnıetl Finfandivava yolladı· 
lı tayyarelerin orava l(!tmesine 
muhalefet edilmemesi için Al
ınıınn nezdinde ciddi bir te:ıeb
büstı- bulunmuştur. 

Amsterdam. 9 (A. A.l - Bir 
lı:a( ı\indenlıerl Berliıı~ bfıvtik 
bir ııtyıısi faaliyet ı;ı'izı- caromıık· 
ta.Ur. Başvekilette ye barıclv-e 

nezaretinde diplomatik ııörüşıne
ler vapılmaltta olmasına ralm<!n 
henüz hiç bir karar verilmedıli 
ivi haber alan uı.a.iüıllerde söy
lenmektedir. 

Finlandiya hadiseleri ve İtal
y8llın son diı:ı'ıomatik fu\iy.,tı 

karııısındı Alman zimamdaı-lan 
henüz tereddüt etmekıedirlec. 

Çemberlayn'ın dün 
söylediği nutuk 

(Bil$ tamfı 1 indde) 
ba hatlarından kar.., karşıya yelı 
d~erini tacassut halinde bulu -
au,yor lar. 

BllWn Almanya ile meııfur bir 
pakt akde~ ve taarruz ırusalı
ni ond"'1 ö~nm~ olan dıjfer bu· 
yQ bir milletin hucumlarıııa 
ananız lı.alınak Sıra.il Finııwvhya-

Ya d~tür. 
FuıJandı va milll!ti k.ahram&n· 

dar l&lı:at, bızim sempatımıu ve 
bızim mua venetirruZe muhtaç • 
t.ı-. Bu alıcen19 millet tıüınelidir 
ki. Cenevre de son ı t tihaı edil • 
tniş olan karar bizim vereceği • 
ın!z cevap aleliide bir fonn.alite-
1\en ibaret ul.ııuyacakta. 
.Faka~ d~er bır memleket ve 
~ llıcenlll> bir dost daha var
dır iti, ooa da derin sempatileri
mw buradan arzediyoruz. Ev -
vel.1 bu(iin harp halinde bulunmı 
Yan ve fakat birkaç l(iin 7.arfın
da ~le. tuiivanlarl.a muharip 
devletler mecmuwı un bil'QOk ha! 
talık muharebeler neticesinde 
ırörd~ bütün zararlardan daha 
büvük ı:a.rarlar .ııörmüıı o1an Türk 
divand&c. Hatta ~n b~ bu 
dostun u!lradıkı zararın mikda -
tını teslıit etmekten aciz bulı.ınu· 
YON%. Cünkü her saat ye.ni t.af
ıiU.t ile vaziyet d~!$ttlektedir. 
Bızzat Reisicumhurunun yüksek 
lduelli altında bütün bu f.,l.ikl!l
ud., y.,.-1.,re yardım ed..tıilrnek 
lçııı ne yapmak kabil"" }ı.,psi ya· 
pdmalrtQdll'. 11l.9&ru havnnlıklar 
tc:inde bırakan metin Türl< köy
ltı.ü. bu büyük fel~ketleore milli 
hasleti olan abır ve cesaretle 
!-.arşı koymaktadır. Fakat, ~bi
ldir kı, bitler, onl,.,-n dostları o
lan bizler bu milli n 'lket karsı
nnda kmdilerin<' valnız 91'mpa
Uluunızi de~I ıvnl zamanda mu· 
even..t ellerirnw de uz.atmak 
a:ıecburiy elindeyiz. 

lnınlız ve Fransız hükCunet~ 
rı vantıklan Uk )8Tdıma ilave o
brai< '\•e111~n muavenetleroe bu
lunınavıı ~§de o'duklannı Türk 
b üldbn<-tine bildi:mislerdir. Her 
liç hükiı.met bu muavenete ne 
aur.,tle devam edilmek lizım ııel· 
eh~ noktasını blrlik~ tetkik et
mekl<!dl.r. 

Fr.=a ile aramudüi bu t~ 
riki mesai. Fransız ve lııııiliz 
ınilletlııırini ~ıi. siva&i. mali, 

muaveneti bütün sahalarda nasıl 
samımi olarak bırıeşmi.ş olduııu
nun btr başka d<Ohlidir. Fransız
larla ine:ilızler arasında samimi
yet öv le bir nokta va ııemıştir ki. 
haro bitükten sonr;ı da nih .. y.,ı 
bulmasıru ne biz ne de onlar ar-
zu edıvorlar. Bunu derin bir 
•ekle sokmak kabildir, övle hır 
·~il k.ı dtin"'3nın muslihane hır 
.eki.de kurulıma.sına yardım ede
bilsin• 

C<0mberl.ayn bundan sonra de
mi•t.ır k.ı: 

- İnl'ilte,... önüne goeçümiven 
bu harbe ne kadar çetın olursa 
olsun metanetle ve azimle dıevam 
hususunda Fransadan ııeri kal
mıyaoaktır. 

·Uzun al'kı$lar
E~r harbi takio edecek uzun 

senelerde varlı~ızı mllhafaza 
etmek istiyorsak evvela harbi 
kauınmaklıiilmız lazımdır. Bu· 
nun için şimdi muvakkaten he
oimlzin menfaati icabı olan kont
rolü kabul etmek zarureti var
dır. 

Her -ün biraz daha ası1th o
luver ki. Alman hükumeti bir fü. 
tühat olanının muhte:if safhala· 
nna uzun z0ttnandanberi tasarla
mış ve vedikre islihası kabarmıs
t.ır. Bul!Ün Alman hukfuneti .,._ 
kAnı. lne:ilit lmoanı\or\'1~nun 
yı.kıld:ıtını •örmek anı•ı11nd• 

olduklarını izhar etmekten çe
kin:miyor!.ar. 

Bu unsurlar s;m•ll ve cenubi 
Arnerikada uvandırdıb nefreti 
hıç bır yerde uvandırmamıstır. 
Amerik.a Rei.sicumhUlli Pııpay.a 
uörıd<'rdil!i son mesaiında., fena
lık kuvvetlemıe ancak sulh aşı
kı olan adam: arın dostane el.bir· 
li~le karşı konulıabileceRiıti be
yan etmistic. 

Bu sözleri tamamile tasvib e
divonım. Fakat buna sunu da ila 
V<' etmelivim ki. ceer hak kuvvet
leri ".alcbe ca'ıacaksa. böyle asil 
bir hedefe varmak icin paramı
zı ve kanııruzı feda etmekte lıe
reddüt .ııöstermiveceiiz. 

Bu derece müthis lru.-t .., 
kudretlerin ittihadı ka.~ısmda 
iclerinde sahtelik ta<ıyan kuvvet
ll'rine Ta.lan lnıvvoetıennln mü
cadelesi beyhudedir. İstikbali 

. şarsilmaz bir imanle. kollaruru • 
zın kuvvetin° ...., davammn dut
nrlul?una dayan.aralı bekliyoruz. 

Yardım faaliyeti devam ediyor 
Başıcırn(ı ! ;,,ci sal/1Gda) Resmi darrclere oldui!u ibi 

~tstr veliahdının rei~H~ndekl tekmil hususi müesseselerde~-
anedan ıruııunun tf!min ettiı?i sanlıacın da maashnndan 200 li-

mühını .ın.iktard~ tıbbi ecza ...., raya kadar yüzde ·5. ıtıO liradan 
ıııhhl mal:z.eme dun Transılvanva 200 !' .. vat>uriYie hmllDllDml ~ ıraya kDdar yuzde 7~ v., da-
tir. ~ ha yukarı maa$lar kin de )'iiı:de 

Dlln sabah saat'? de humm bir lO teberrüatta buhınulımk ar· 
tı--ıe fehclmize 4ll vataııd,.. zusunun kabul edild.i!i 'lllAlbıl 
daha ııa.klolunmustur. Bu,ıün varakal-arla. tekmil şirket. mii-
dıe '10 kisilik bir kafile daha ııe- essese ve ticarethan<!lerle fıbrl-
e..~Iı:tir. Dün sabah ıı:elmlerden ka ve imalt..thanelere tebli,( olun-
n.nılıı oaıı. 2 si Hıvdaıtı8$11 nıu..<tur. 
Nümune hastah&nesioe yatırı! Ankara, 9 (A. A.) - Kızılay 
ıaışlardır. merkezile temasta btrıunan Kızıl-

. Dikerleri de Sir"keU Hayriye- ha.c birli iti umumi katibi Kont 
ııın bir val)Ul"iyle Sirkeciye ste- Do Rouııe bu aksam şehrimizden 
dri.lmiılerdir. Bunlar; ooada Kı- anıl~ıs ve fsta.nbul:a !?İtmiştir. 
alav tarafından tesis olunan rol- Felaketzedeler ll;in Yunarustaıı-
.rıı:.ııaı...ye 11ötürifmüslerdir. da umumi bir ian" toplanmasına 

Dun vili.yetle toplanan Büvük karar verildiiii bildirilmektedir 
Yarcinn Komitesi; şehrimize ııe- Be!'~adda toplanmış 0ıa;,. 
~n "" -"!tirilecek olan lelaket- 46.370 dinar ile 11 İnııiliz lir.u;ı-
Rde vatandaşların iskanları ile nın ve esya1arın "Önderilmiş ol
IDeSl!\ll. ol:ınak üzere bir .ta.ü ko- dui!ıı bildiri!tn<'ktedir . 
aıte. kurulmasını kanarlaştır- Polonya büvtik elçisi sahsı na-
~~· Bu komite; dil..ıı akşam mına 100 lira teberrü evlemistir. 
·-~ı oluıunuştur. Almanva büvük elçisi Vo.rı. Pa-

Dun .eelenlerin h<'nsine fotoıı- pen haricive vekaletillC! müraca-
ftfb. karneler verilm!$ür. Bun- at ederek İstanbulda bulunan Al-
::,,sımdilfk nüfus ve hüviYl!I cüz- man hastahanesinin bütün boş 

lan m•k-Jarıııa k.aiıa cıla- verl<~ini varalılaxa tahsis ettia;i· 
lak.lardır. Ri biJdjrmi&*k 

Finlandiyanın 
istilôsı 

Bqtara fı 1 inci $111ffada) 
zavettiklerini ilave etmektedir· 
ler. 

&lsinki. 9 (A. A.) - Suoma
salmi muzafferi~i hakkında şıı 
tats.ı-,· vuilmekledir: 

Raoted<' imha edilen 44 üncü 
Sovv.,ı fa~ta•ı bir ts.kvive fırka
sı idi. Bu fırkavı !eski! eden 
15000 ill 18000 neferden. Finlan· 
diva.lılar, ancak iki bin nefı-rini 
esir almııı:ardır. Di~C'J'lerinden 
bir kısmı ölmil$. bir kısmı orman
lar arıı'iına ve bataklıklara doR'
ru. aclıita ma.hkılm bir halde kaç
mıslardır. 

Ganaim, ezcüm~e si'!ih ve mal
ttme bakımından, he· saat art
maktadır. 47 ı;!!yyar mutbak iğ
tinam edilmiştir. 

Helsinki. 9 (A. A.) - Petsamo 
mıntakasında, Finlandiva müf- ' 
reze'erinin büvük 1:.ir faaliyet sar
fettikleri, Sovvet ileri menıleri
ne sık sık taarruzlar y ~o tıklan 
ve sığınaklarla ihtivat erzaka a
te5 verdikleri bi'.diriliyoc • 

---000>--

Bira fabrikası tevsi 
ediliyor 

Ankara. 9 (IKDAM Muhabirin· 
den) - Ba:u mıntakai.arda ııörü
leı:ı bira buhranını önlemek üze
re ' nkao-a Biı·a fabrikasının is
tihs. kudretinin arttırılmasına 
karar veımışti. Bu hususta fab
rikada icabeden inşaa.t ve tet;i
sata başlanmıştır. 

Fin - So\'yet harbi 
(Baş tarafı 1 incide) 

~hile, Finleri )'ıpratmaı:a ma· 
u.Iıur. Yıpratma hU>usunda Sov· 
)etler, kendi a.ıjm İlb&.D vt: mal· 
zeme k~ayna.klarına ı;u"·enmekte
dırl.:r. ı-·ııvaki bu kaynaklar pek 
boldur. l'mlerin --4ikleri lıa
krlere göre, kar~uuwda harp 
etl.,n askerlerin 1Mr kısmı, orta 
bJ&daıı ı:clirilmlş .Kırgızlar ve 
Tatarlaruır. Kaıl eruu başku -
mandaııhgı, zaten hayatlarına 
fazla kıymet vemıedıj:"i bu asker· 
!eri, bol boı harcı) arak Fin or -
dusunun ı.ayısı malıdut insan ve 
....U.Z.,mesini, ilklıalııar ve yauı 
l.alial' yıputmaga utfaşmakıa
•ır. 

Bir taraftan, Kwlordu Finlcr
le bir yıprat.ma JıMrbi )-aparkcn 
cUi:er ta.raftan da Almanya, bu 
)·ıpratmanın müessir uJ.ı.bılrue
lllİ içia j,'ıwaoıli)'1l).. laariçten 
yanl&m ..,..,, .... •*•• mCı11 1e .çal4 .. 
mal..tad&e. Aluıa-nlar, it.aı.> ad.au 
t'rnlundİJ'8,l·a gi>uder;Jen tayya
relcı-m ,&eçınesine nıüsa.ade etıne
dikleri ı,ıibi, Skendıuavya dev -
leııerıni de tehdıt edı)·orlar. Al
maR)'&Buı, kendi dli~ün«sine 
göre, l\luletler ~ıni)·etıade İl2B
hgın bilarafhkla tdifi kahU ol· 
B111UCJ Stbi J<'ıalan<iıtll.Ya yar -
dım elnıek de bıtaraflığı ibliı.l e
tler. Sov)ıet Rw;yayı keno.:.iıe 
IH:Tabu, miiUdıkle11! ~ lııar
~ •liriilı.ı.,.iye ç•lı,,.n Almaa
yanın, Skandinavya devlellerillİ 
laarp lel.didıle t ıalanii,.ya yar 
•-dan -·e çalıı,ınaM, Nui 
""ıtıka:>ınta kendi nıeıofaatıcri 
için, neb41u bedbin el4uj;una 
pslerlr. Aln anya IM.r ıamaalar, 

(Baş tarafı 1 incide) 
Karadenizoen lımanımıza ıel

mekte olan •Ak.su• vapuru iki 
gun .rö.larla evveı.ır.ı gece Boğa
za l(ıreb.ınıı.ş ve auıı sahalı sa
at b,;j0 da limana ı;:eıerek rıhtı
~a yanaı;mıştır. lr.eoolu ile Bo-
1(&2 arru.ında şıddetıı oır fırı.na
ya yakaıaruın vapurda tahribat 
olmuş, bardak, ı.au..ı. gıbı teYiec 
kırılmı0tır. 
Yuıe Karadenizden gelmekte 

ola» •Ankara• vapı.ıru da evvel· 
kı ı:ecey i .boga:ı doşında ııeçi.n1ık
ten sonra awı ıı.abalı .bof(azaan 
gu-ebanıiş. takat tıpi yuzun<l<'ll 
bey koz imleruıde demırlıy.,.-elt 
an<:ak saat 14 de limana gelebıl
~t.r. 

•Aksu. ve .Ankara• ••l>W' -
lan Karadenizde '1 utı:ıon,, .sanı
sun lımaru.arından ~"'a ~er 
limanlara uilravamamı.şıardır. 

l.Jıger taro.ıı..an ~utUUAlt! t>u
lunan v;;purıar da seıcrıerıne ae
vam edememektı:dmer. 

•Erzurum. vapuru <,:a.n.ak.k.a -
leden, •Ltrlısk• ıznuroen. .Ça
nal<WI'• ve •Anatarta• va-putla
rı da 1'Jaramarısten haı·ekıet • 
dememişlerdı. 

1'.vveıır.ı ııun Karabieadalı li
ınanım12.a ~· ;,.;y)ac vapu
ru fır.ına yuzunaen Kanb.ııa • 
dan har~et t<ıern<0m1Ş ve ı.ına
ıumıza da gelememıı;ur. Denu: -
yollarının ınuyaı vapuru da ol
ma<1ıg.ndan aun Jımanunızdan 
Karabı,gaya kalkacak l>o.sl.a ya -
pııamamıştır .. 

Dun ~abah saat 10 da İslı:ende
runa hareket eC:cct•k Dumlupı -
nar• vapuru da ancak Öğl€den 
sonra saat 14 de lıarekı-t euebı.1-
mışür. Yıne dün saat 12 d~ Ka
raaenize hareket edecek ..Cum
hurıyet• vapı:ru billı"->& K.ara
den.zde tıpı ıle Wlfoıi< fırtına 
çok şıddetli olduğuno.an yolcu • 
Jarın. aldığı halae gece ya.nsıne 
kadar rıhtımdan ayrıJarr.~ • 
tır. Bogazda 15 kadar 1 urk ve 
ecnebı vı.puru Karadenize çık -
mak üzere hav&Llll düzelmesini 
bek.lemektedır . 

tiel.lbo.u cı varında karaya otır 
ran Tayyar vapuru cıun sabah 
kendi kendine kurtulmuştur. 
Alanyanın 12 mil mesafesinde 

kayal.k.Jara oturan Tırlıan vapu· 
runun vazıyet• g.t.ık.çe ıeh.l.i.Jre. 
ve l(innektedir. Dalgalar, ahın
daki yarııları daha zi}'ade büyult
mektedır. Fırtınanın ı;ıddeıle de
vam etmesi yüzünden vapurun 
tahlisine i.mkiın görı'.ılemen:ıek -
tedir. 

•Alemdar• tahlisiye ,c:emlsl düıı 
ö,i!leden sonra •Tırhan. ın yanı-
na varmıştır. · 

Bundan başka dün limarum.ı&
dan İskenderuna hareket ed<>D 
.Dumlupınar• vaourjvJe dl! Tır· 
hanın vazivetini tetkik etmek ve 
kazanın tahkikatını veomak ü
zere bir fen heyeti vak'• .}'l!l'iaı! 
l?itmistir. 

Çanakkalede Akbas mevkiiniıı 
150 metre açık.lıarında ka.-ava .ei
den İtalvan bandralı Petsa.ını» 
ba-llkrı gemisinin vaziyeti fen.
iasmıslır. 

Diı?er taraftan Deniz Yollan
nın Kemal ve Kad<.'Ş \•.anmlan 
da bir kac l(Ün evvel ı.,)a;ift ı;:e
cinnislerdir. Zeki knotan ida:-e
sinde olan Kemal vapuru btan
buldan Ayvalı.ita l!ide.r ken Ç.a-

nakkalenin Altınoluk mevld1nde 
birdenbire makineleri bozulmuş 
ve sular,a si.ırüklenmf!ıe b~· 
mı<tır. Kat>tan bir taraftan im
dat isterken dij!er taraftan da 
vaourun sahile düserek t>arça
lanmaması için anbar bezlerin
den velken vaotırmıs ~ böyleik· 
le saatlerce denizle mücadele e
dilmistir. 

Nihayet Saroz tahlisiye ııeınisi 
vetiferek vapuru yedebne al· 
mıstır. 

•Kades. vaoUTUnun da İzmir· 
den "elirk~ bir makinesi bo
zulmuş ve vaour tek makine lıe 
liır.anımıza l!elml<tır. 

.. Dev~t meteornloii ıstasvcııu 
dun alakadarlara denizlerde şid
det:i fırtınanın devam edecetıni 
bildirmiştir. 

---()()0>---

D ikili' de kaynar 
sular f~şkırıyor 

(Bil$ tarafı 1 incld~) 
Vakfıkebir klWL<trrnda 1U1 ..v 
tamamen ve !W> ev uc kısmen yı· 
lr.ı1nuı;tır. ~·emetı.eae•er saı:ı.a:n 
olan evlere yerJeştırumı.şar. 
G~lıane, il tA.A.) -Gf!Cilı:

m.iştır: 
t>on gi.ınler içi.Qde vilayetimiz

de her gün fru;ııaıarla }er•=· 
tı.lar. h1' cdıımekteo.lr. l:lalk. %7 
bidncikanundanbe.ri baraka ve 
çaaırlaraa barırunaıttadırıar. Şeh 
rimiıde ha.reketian neticesi lO e
vin vaziyc.i tehlıkelı ;ıorıilati -
ğürıden bu evler tahliye eturil
mıştir. Şehırdcki diker evlı>rin 
de yüzde sekseninde ~tlaklar 
vardır. Resmi binalar da bu me
yar.da-dır. Yağmakta devam edeın 
kar 60 santınıetreye ~!Jr. 
Kop. Zil(ana ve &nikkor ~
rı kapanm.ştır. 

Erbaa, 9 (A.A.) - Buırün dÖl't 
saniye süren çok şiddetli ve .e:ü
riiltülü, bir lı.ac~z d :rlll
mu>tur. 
Bavındır, 9 (A.A) - Ba'fllldır 

da bugün 2 zelzele lı.lssed.lmli -
tir. 

İ.sparta, 9 (A.A) - ~ ~h
rirniuie oldukça devaml.ı. bır har'e
ketiarz olmuştur. 

Burdur. 9 (A.A.) - Oldu\ça 
şiddetli bir zelzele Olmuştur . 

Şa.r kikarahisar, 9 (A. A.) -
Son 24 saat içinde ikı dda zehe
le olmuştur. 

Antakva. 9 IA. A.) - P'e:i
ketzedelerde" ilk kaiilekr Ha
taya l(elm.istir. 380 ali!m;ta• iba
ret o.lan fel.'.iketzrdeU!rj ev;m.e 
misafir etmek, vara4 kıı.lolıı!r.iııe 
şifa ve tese ili vermek için Ha
ta v 4!ar biribirLeriyle müsatma-
ya e:irmişleıdir. . 

Sori l(Üne kadaT .ehrimize "3 ü 
v.aıraiı olmak Wıere 2:ii fel3lırtııe
de l(elımistir. Bunlann !lski.ııla
rına tahsis edilmiş o:- evlerd.e 
h<'r aile için ayrı ayrı esya.l.ar Aa
zır1aıımış bulunuyor. 

Ölüm 
Şehrimizin marul erıablla -

ıından B. Mahmut Övemın kar
deşi B. Ömer Övem Karıd~ 
vefat elmi~tir. Merlıama Allah -
tan mağfcret diler. lırd...rli aile- ı 
sine tjıziyetleriınizi ınmarız. 

Ktıı.yaya lr.a~ı. istiklii.liei nıiift.. 

?:~~=~~~:=~,:?.;~'[ lSTAN BUL EELEDIYESiNO N 1 
fuzuna açılı bir saba olan, im - 1-lım•••••••••••••••••••••••••m-11 
mandan ve zabitıcnaia çıoji;u Af. 
manyada askeri tatili eôrm.Iİlj 
bulunan, nihayet dıine bdn li· 
maide, Sovyetlere ~ Al ..... -
yanın tabii ıuülleW... ..sde~ 
bu memleket, şimdi Ahaanya ta
rafından terkedılm~. lııın p
rip taralı şudur ki, Soeyet S-
ya, 1''in1andiyayı, sırf A.onanya· 
ya karşı bır üs olarak kullu.ıl
mak için, sevkulceni -ksal!ar· 
la elde etmiye çatışmalı uı4.r; 

Bunu bilen butilıl Aimaa nı.ılle
ti, Finlere karşı -pati be5 -
lediğı ve için ıçın lıoı Mi~ ..a
letm zaferıni istc.ıtği ı..we, 'azi 
polıtikacııarı, So•-yet Rus)aya 
yaranmak maksadile ı.. eU:i uHit
tdiki, ahlakı.ızca !cı!.a ttmet<ıe
dirler. A.man;·anuı, k-'i ....,.. 
faali için, her seyi f..ıa .ıea IMı 
eı:oisl, bu nıeniaatpenıııt hali, • 
na bel bağlamalı: isti)..,. lertieft 
ve D\İUeılere, yeni bir ibret del'5i 
olmahdır. 

Haseki ve Cerrah08$& h trunelerinde yeniden y.,,Unlacak m
.J?makların inşaatı kapalı -" d<ailtmesine konulmustıal'. Talmıirı 
bedeli 1454 lira 89 kuruş ve illı. teminat miktarı 1061 Hra 62 kn· 
rustur. İhale ~4/UIMO tarüılıi '(9'1amba l(ünü saat Ui de Daimi En
cümende yapı.Jacaktır. Şartsamr ve evrakı keşfi~ le>ft i.slıeri mü· 
dürlüP'iinden 71 kurus -ıJuıblliııde alınabilir. Ta · in filt te
minat makbuz veva mektuıılan ile ihaleden 8 ırun evveil Fen i15o:ri 
müdürlüi!iıne muraC"aatı.a e1.....W.rı fenni ehlivet ve m .,,..,,a 'MO 
mali vılı Ticaret O ~ ile 2490 numaralı '=anana l?lire 
hazırl!ıvacaklan kaı>alı ı:aıilmmı. &hale ııünü saat 14 de bdllr J)ıUml 
Encümene vermeleri. 04ll 

Gümrük Mufıafaza Genel Komutanlığı ht.ıbui 
Levazım Amir1iÇi Sa\malma Komisyonundan 
ı - Acık eksiltmede b.ı1Ull8ll beher tonu 24 1'in '90 kurus _. 

hamımen b~!li 12 ton söın.ikak kömürüne taı.io çıkmaclılımdM1 ek
siltmesi 10 i!Wl n•Mtlmıştır .Muvakkat t<Ominatı 22 lira !il kıırıış-
tur. 

2 - Eksiltme 15 İkincikanu 940 oazartesi günüa ..ı 14 8.e Ga 
].atada Mumhane caddsiıııde iıar.alıılm Rifat han ikinci kattaki 1Ro
misyonda yapılacaktır. 

3 - 1stekli!oeT eksiltme ~de teminat makbuzları ""' ~ 
Jen belgeleri k~~· ~ . bulunmalru-ı vı- ev.af .,... ı.ıer~ 
ve teslim yerlerını .ol(l"enmek i$tiyenlerin her ııün komisyona -
racaatlan. (115) mu-

Anuaııya, ~tlere ~ _ 
mak nıaksadile Skantlinırrya deov
letlerini tehditte o kMlar i~ 

ı:itmişfü ki, kendi toprakların • I ll;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.-;;;;;;;;;;;;;;;-;.P!:: 
dan Fmlandiyaya 'bı:\liz ..,e li 

!:=~~" ~öen~:~::a;:"~= 1 \nhisarlar Umu M·u·r1u"rlu"g··n·n•tın J 
ri takdirde bu d.,..·letlerle harp U Üıi 
edeceğıni bile ileri süı:melrt1'n 
çekinmemiştir. Bu itilıadıı Fin -
Sovyet harbi, yalnız 115krri ha· 
rekiıt bakımından tle!ı"\, politi- ı 
ka ve diplomasi faa!ivdleri iti
barile de ehemmiyet ·lı:aznnmış
Qır. •srnıtN DAWJr& 

ı - Şartname ve nümunesi. mucibınce 5/1/940 1arib:ind0! 60 
too zıvana kiıMı.na 'bilip ~ur etmedi&~ e'kıiiltın5i scaitl 
s.abıka dairesiııd<' 19 ~"' """"11t ~dilmiştir. 

il - Eksillmenın 16/J /!'!O 'Alı e:ünü saat 16 da Ka'bata_<ıta 1e
v07.ım ve mübayaat şubeslııdeki ıaJ.ıın koı:nisYonımda Yl\lll!.aı:.ııitı 
ilan olunur. (217) 

: 

Türkiye Cumhunyetl Merkez 
Bankasından 

10 sene ve d•ha fazla müddettenberi ~a. 
bipleri tarafından aranılmadığından dolayı 
2999 sayılı kanunun 41 İnci maddesi muci. 
hince muhtelif Banka ve Müesseseler tara. 
fından Maliye Vekaleti hesabına muhafaza 
edilmek üzere Bankamıza devredilen para
ların ır..iktan aşağıda gösterilmiştir. 

işbu paralar Bankamıza devredildikleri 
tarihten itibaren iki sene içinde sahipleri 
veya varisleri tarafından evrakı müsbite ib
razı suretilc idare merkezimize veya şubele. 
rimize müracaat edilerek alınmadıkları lak· 
dirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan A
mortisman Sandığına intikal edecektir. 

Bu müddetin hitamından sonra vaki ola .. 
cak müracaatların hükümsüz addolunacağı 
ilan olunur. ( 227} 

Ziraat Bar.kasının 7 -10- 938 Tevdiatı 
TL. İsim ---
2.05 Binb 

2.52 .Mukaddl!$ Nail 

ll/10/9'J3 Tevdiaıı 
Eylenlıoca<hn o.,._ 1.-

1.-
1.-

• 0,,-man.. 
• v el.ı Alıaoet. 

Adru - ·-
Ü slrüdar ıı-u.tye orta aoltak 
No. 37 
Topkapı Muta pauı: tek k..,ı 

el3mfıJtınd. 

-.50 • Mustafa Ji.;ol4 
-.30 
-.50 

-.50 
1.-

137.82 
2.-
5.-

30.-
5.-
5.-

• • • 
• M.,lımet Ali 

15/10/SJS T'!Ycüa.U 
K..,;ım. 
?.ıeymet ot. )ı(~ 
Kaymakam $;ıbti. 
lmam Ali.. 
Paııayot 

ism~il Hakkı. 
Hacik 
Mt..l.u Rifat 
21/10/938 teV~ 

10.- Mustafa. 
5.- ll al 1 Alıba& 

-.53 Mehmet. 
1.- Hakkı. 
5.- Arif. 
6.- Mürtaza. 
2.- Ali. 
2.- Şevket. 
2.- İsmaıl 

19.70 Hacı Tosun oıt. Hao 
Mustafa. 
10/12/938 tevdiat& 

2.49 Muharrem 
28/12/938 Tevdiatı 

2.- Çer kes Mehmet Qt. 1J.:a 
Mehmet 

-.50 Bahaettin. 
36.- Şemsettin. 
6L68 Varnalı İsmail IUı1ı:b. 
79.93 Sü'.eynıan onbaşı. 
1.76 akinist Kemal 

16/12/938 T.,vdlıltl 
3.- Patpat olthı Ra&aıı. 

Teımeuta Crdek 16,..._ 

Telefon memw L 

Akdatmede-ni YMl uw\ 'clal" 
~ 

1 .80 Ber her V ekiroılhı Melııw«. 

Beyoğlu 3 cü noterliğinin 14-4-938 tarihti tevdıatt 
Paravı 

TL. bırakan 

1.- Yorııi 
12.06 Fransuva. 
1.56 Ardaş 

4.16 Dimtrl 
10.06 Cibrail 
11.56 Al(avnl 
65.55 Damy.,,_ 
-.26 Pavli 
4.06 Kostantia 

10.06 Ci!.r.ail 
5.06 Froso 

13.73 Al!avni 
f>.76 Nikola 
4.06 

-.26 Pavli 
13.73 Aııavnl 
5.31 Cibra.ıl 
6.56 Lüsi 

71.25 Doktor S"m'll 
ı.46 An don 
3.06 Mihran 
5.31 CibraiJ 
9.- Aleko 
ı3.61 Agavni 
-.60 Viçenco 
4.34 ~~ 
1.57 Yorııi 

20.50 Ctbrail 
5.25 Cibrail 
5.75 Teohart 
1.50 Yani 
5.25 Cebra.I 

51.- Şakir 
44.26 Ziya Zf'ld 
2.85 Harikliva 

-.92 An astasiY9 
-.92 Frolansi 
32.12 Kosti 
-.92 Anastasiya 
5.25 Cibrail 
1.- Andon 

-.92 Flora,,. 
2.85 Gm:iok.J,iya 
5.- Raııoı:ı..i 

2.86 Cilda 
~q3 Vasi~nd 
2.20 Cov:ıruıi 

2.75 !lillM 

:Miltiyadi 
Dımi tnyadil 
Andon 
Vanıı:el 
Toma 
Lazaros 'I'ha .... 
Perikli FotY8d4 
Yakomidi 
Evaıı~ 
roma 
J:ksenefoıı 
Ali Rıza, ı. -Yuvaltim 
Ali Ri.:ıa. Dikraa 
Yakomid.i 
Ali Riz:a. Ta""'1'id.ll 
Aııopyı,ıa 

Anna 
l!.aif 
Panavoı 
Karlo 
Al{oovaıa 
iMesrop 
Ali Riz:a. 'fac>en'd'I 
Viriini 
Samivııı 
Güzide 
Toma 
Agopvan 
Kosti Niko'ııaı 
.Madam ~ 
Aııopyan 
Hasan Paşa vakfl 
Safra oklu Bafra 
Boloso.f 

• 
• 

Y orıııı R.nkll:radl 
Bo90lof 
A<!ar:IVUI> 
Koeo 
Bolosaıf 

, 
Viriin 
Boloııot 

• 
D;mitrl 
Yusuf Cem 

(Ltltfe• ıavfall' ceviriıdd 
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TÜRKiYE CUMHURiVETi MERKE_Z BANKASINDAN ADEMi iKTiDAR (·J':t~rl'",~ 
( Baştarafı 3 üncü sayfada ) 

Parayı 
TL. bırakan 

7.- Diruhl 
-.92 Anastasi~ 
-.20 Pavli 
6.28 Abdülam 
15.- Vanızel: 
w6.- Siirı>ilı: 
~.75 Al(op 
4.- Yaş..r 
2.85 Harikliya 

18.- Ernest..Jı 
-.92 Floram; 
15.08 Ohanneıı 
12.12 Arşak 
26.13 Mahmut 
2.85 Harikliya 

44.25 Yani ve Pe1n 
1.50 Ül(Üst 

13.81 Azaryaıı 
-.20 Pavli 

6.28 Abdülazb 
'4.25 Avans 

6.50 Klemalıo 

4.- Yorı:ti 
1.50 Katerina 

18.- Ernestin 
9.- Diyonis 
4.98 Litanya 
1.40 Yani Karadlmt 
3.16 Har'kliya 
4.- Eleni 

-.67 Eleni 
9.06 Koço 
6.11 Elvira 
4.58 Koço 
6.06 Artin 
'1.06 Kosti 

11.33 Kasti 
3.23 Derviş Riza 
9.06 Yam Ka.!U 
3.06 Veran · ·: 
e.u Elvir. 
1.56 Hayım 
4.06 Yorııi 

28.12 Marika 
4.06 Yorıti 

-.04 Medeni. Rub 
3.06 \neren 
9.06 İrini 
2.06 Mariya 

88.12 Tahsin 
2.41 Niktar 
3.43 Nusret Mu.rtafa 
6.34 Abdüla.zU 

23.12 İstati 
1.96 Raciye 

-.51 Raciye 
1.56 Andronild 

-.06 Panayoti 
2.56 Esayi 

44.37 Avans 
-.03 Medne 
38.12 Poligron 
1.26 Hrisi 
5. 73 Kirvako 
2.56 Dimvados 
3.06 Veran 

14.06 Sava Dimltrt 
23.12 lstiv-ani 

1.56 Agop 
2.40 Zleni 

-.51 Necm~dlıı 
2.06 Faıtma 
6.34 AbdülaziJ 
1.14 Fahri 
1.06 Teoloııoa 

44.37 Avans 
6.50 Jorj 

-.51 Nacive 
9.56 Anastasiya. 
5.56 Karlo Grm 
3.06 Veran 

-.63 Roza 
l.56 Aııoo 

38.12 Tahsin 
,11.56 Faik 
21.62 İbrahim Hali) 
-.51 Raciye 

1.15 Vahid 
2.7B Jorj 

21.46 Rejin 
3.06 Veran 
1.56 Agop 
5.56 Bavlorad 
2.42 Klandr°" 
2.81 Koço ve Pa~ 
7.36 . Yani Lamtırcı. 
2.46 • • 

10.56 Marlka 
3.06 Yani 

21.62 'İbrahim 

-.76 Yaui 
3.56 Diı!ıitrt 
2.78 Jorj 

-.51 Raciye 
5.06 Eleni 
2.81 Koco 

14.06 Kalfa Yani 
4.06 Seroı:ıe 
3.06 Veron 
1.81 Leon 
1.06 KBmi:1. AD 

3.06 Koço 
-.26 İzmaraltda 
1.56 Agop 

21 .62 İbrahim 
-.74 Yani 

108.56 Ciovannl 
5.06 Veliko Hay~ 

-.25 Elbela 
1.56 Agop 

14.06 Kalfavan 
17.62 GalJaıza.t 
l O .52 J ozefin 
3.06 Veron 
1.06 Hrisin 
7.40 İstenisl.av 
4.16 Pavli 
t.06 Kamil 

10.41 Yusuf 
4.02 Süreyya 

36.05 Jo,.,fin 
21.62 İbrahim HaID 

Paraijı alacak olan 

Saraf Mesiy& 
llolo><ıf 
Yakomidi 
K,irvako 
Fatma 
:)'dariya 
Yusuf Celil 
Hatice 
Bolosof 
Zarifi ve şüreklsı 
Boloşof 
Osmanh TicaTet Banklıv 
SaraJim lrvaki 
PapaseTil 
BoJoşof 
Ahmet Tevfik 
Tahsin 
Antuvan 
Yakom'dl 
Kiryako 
Ah~et Tevfik 
Süzınevan 
Pandeli 
Atanas ve Merva 
El Zarifi ve şürekisı 
Kostantin 
Aoostol 
Petro 
Ohannes Papazya:ıı 
Marika 
An~eliki 
Refik Habib 
Osman 
APostol 
Hüsniye 
Arta ki 
Olomb!ya NIJtola!dil 
Riza 
Satiri Y orJ!iyadia 
Hüsniye 
Osman 
Hayım llva 
Saban 
Eftim, Mllib 
"''ban 
Azmi 
Has ene 
Akaraıtı vakfiye Md. 
Yani 
Nikola Hadda V. S. 
Karakin 
Ali 
Kirvako 
Dr. öıner Nazım 
Emine 
Emine 
lstati Kostl 
Ali 
:Anastas 
Ahmet Tevfik 
~mi 
Ahmet Refik, Safimıa 
Y or11i Ramanidi 
Ömer Hulüsi 
An"eliki 
Hüsniye 
:Aznif 
Dr. Ömer Namn 
Rado 
AnE!el:ki 
Emine 
Yani Calu 
Kirvako 
Hanife 
Sofi va 
:Ahmet Tevfik 
Bane 
Emine 
V ıisiliki İstavriyef 
Ladoriko Kazati 
Hüsniye 
Ziso 
Zado 
Nikola Haddad va 
Ömer Lutfi 
Ömer NB'Zllll va, 
Emine 
Halim çavuş 
Bane 
Aciman vs. 
Hüsniye 
Rado 
Ladonlko Kazanı 
Sulta.na 
Kiryako ve İlyadl 
Dr. Baslamacı ve Sei:fiya w 
Vervaka 
Mustafa ve AJ.i 
Danıazvan 
Ömer Nazım ve milstelıll) 
olanhıra 
Yani Klonari 
Pipi Nikolaidls 
Bone 
Emine 
Yorci 
Kirvako flvad'! 
Nikola ve Kozma 
Ohannes fsteıııın 
Hüsniye 
Mazalto 
Kası.mnaşa Maliye WılD 
$\lbes; 
Kirvako l:ıyadl 
Adile 
Rado 
Ömer Nazıan 
Demistokli Miltivadl 
Yor'1opulos bira.der!eı 
Nazım 
Hazım 
Rado 
Nikola ve Kozııuı 
Raderiko Koz.ma 
Yorei Patidis 
Hüsniye 
:Mehmet Ha.vreddlıı 
Viktorva 
Mehmet 
Kasımpaşa Maollye tahsO 
ıısubesi 
Anataş Verost 
El eni 
Yorı:ıi Pa.nldis 
Ömer Nazım ve milateh:ii 
olanlar 

Parayı 
TL. bırakan 

1.51 Direç 
-.73 Panayotıı 
-.51 . Rabiye 
1.56 Yorıii 

-.25 Abella 
3.06 Veligor AJdır.ltovlv 
6.88 Tanaş 

14.06 K&lfayan 
6.56 Andon 

-.51 Raciye 
3.06 Veron 
1.06 Kamil, AD 

1.56 Agop 
14.06 Muhiddin 

1.06 Hrisi 
21.62 İbrahim Hal!J 

6.56 Kar.;;.bet 
4.06 Kalket.i 
9.06 Miha.! 
6.56 Andon 

14.06 Kalfayan 
12.06 Karlolll' al! 
1.56 Rado 
3.06 Veren 
1.31 Lefko 
6.21 Eranik 

16.02 Mari 
4.06 Kaılketi 

21.62 İbrahim IHallJ 

38.62 
23.12 

176.71 
6.56 
6.11 
6.21 

14.06 
3.56 

10.52 
21.04 
3.06 
1.56 
.2.76 
6.21 

12.12 
3.62 

_fl.l 7 
14.12 
1.62 

32.-
3.12 
1.62 
3.12 

-.83 
-.83 

2.82 
9.12 
3.12 
3.75 
9.62 

12.12 
94.-

7.12 
10.58 
6.27 
1.12 
3.62 

13.12 
1.62 

14.51 
3.12 
3.12 
1.62 
2.54 

11.12 
3.32 
1.21 
2.12 

-.84 
2.12 

13.52 
2.37 
3.75 
2.72 
8.12 
1.31 
5.12 

lP,.75 
6.27 

14.12 
1.62 
3.12 
1.62 
2.02 

1 

96.50 
1.62 
8.12 
3.12 
6.62 

14.12 
2.12 
3.77 
1.12 
6.27 

56.50 
48.25 
5.32 
2.12 
5.78 
4.37 
1.12 

34.95 
83.38 
6.62 
1.32 
1.44 
1.37 
4.12 
3.62 
2.12 
9.37 
4.12 
6.90 
1.62 
3.12 

-.14 
1.12 
6.12 
1.12 

-.32 
23.25 
2.12 

-.14 
3.77 
2.12 
1.12 

Fer.zat 
Dimitri 
Petro Paı>a 
An don 
Mihal 
Aranik 
Kalfayan 
Pavli 
Jozefin 

• 
Veroı:ı. 
A.ııop 
Todon 
Aranik 
Gal1olll'aft 
Pavli 
Mihal 
Kalfa yan 
Kara-kin 
Bahaeddin 
Veron 
Agoo 
lstelyanoa 
Leon 

• 
Todori 
Filin Sailamba 
Sim o 
Hıdır 
İstel'.VO 
Ganlolll'aft 
Andon 
İstilyano 
Rifat 
Aranik 
Stamadi 
Pavli 
ls;ı,k Danea 
Karakin 
Kalfayaıı 
Veron 
Simo 
Agop 
Le on 
Paşe 

Yorl(i Zura 
İsrail 
1sak 
Abdi 
Mari 
İsteoan 
Donnaı 
Safer 
Ahmet Klzım 
Eftalya 
Yor.1(1. 
İ:roiro 
Polirıi 
Aranik 
Kalfay1111 
Karaki.n 
Veron 
Agop 
Maryam 
Seroı:ıe Seıkeıryq 
Yani 
Nlkola 
Veron 
Nikola 
Ka·lfayJlll 
N. İznıaro 
Dr. Bazlamao,ı 
Yorgi 
Aranik 
SamueJ 
Serene 
Mardik 
Behcet 
An esti 
Mihal.ak:I 
Roza 
Grolo 
Ali Derv:!t 
Nikola 
Misel 
Ali Ekber 
Vefko 
Jozef 
Kal'favan 
İznıaro 
Jak H~ 
Jozoef 
Mehmet Nllml» 
Mahmud 
Veron 
Nesim 
Aleksaıı 
Art in 
Hazan 
Emine 
Serone ~kernııı. 
Celebi Bedroı 
Nesim 
Dr. Bazlamacı 
Roza 
Anestı 

Para11ı alacak olan 

.Rifat .Haremine 
Angeliki 
Emine 
Ar tin 
M~hmet N<>=n 
Mehmet Nazmı 
Katina 
Nikola ve Kazına 
Aleko, Ka~ina, Vita.11 
Eımine 
Hüsniye 
Kasımpaşa Malive Wıl:ıs:ll 
şubesi 
Rado 
Hilmi 
Mehmet Hayreddin 
Ömer Nazım ve müstebilı 
o1aı:ılar ... 
,Aleksandros VatmanidiıJ 
iı·aklı veres2si 
Yuvan veledi Awa.m 
A!eko ve Katina 
Nikola ve Kozmll 
l.agoriko Kazabi 
Al(OP 
Hüsniye 
Po:ikseni 
Papas Bolloşof 
Karabet Tahtabuıımya:ıı 
traklıı veresesi 
Ömer Nazım v.ı ~ 
olanlar 
tlya Nikolaldi 
tbrahiın ve Fatma 
Hakkı Tahakkuk edenlere 
Aleko ve K~tina 
İsrail 
Papa3 B~oşo! 
Nikr.la ve Kazım 
Vasi! Petra.ki 
Yorııi Pan.idis 

• • 
Hüsniye 
Ra<lo 
Yani Yuva:nidi 
Pnpaz Bolosof 
Ladoriki Kazam 
Vasi! Petraki 
1srael Salti 
Nikola ve Kazma 
Ahmet Vehap 
Mika.'! Şalcıym 
Hüsniye 
Rado 
Talat 
Kirkor Ka:ııabetyan 

• • 
Yani Yordanidi 
Refik vesa~ ·· 
't'a!at 
R~kive, Nadire 
Z:va, Fatma 
Lndoraki Kozaru 
Perikli Kahyaoi!:lu 
Tal~t 
Mehmet veresesi 
Papas Bolosof 
M. Hayreddin 
Vasi! Petraki 
Raiİ Saraca 
Ahmet VehaJ> 
Niko1a ve Ko:mnıt 
Hüsniye 
Talat 
Rado 
Kirkn-r Karabetyu 
Abdunah 
S ranus 
!srail Salti 
Raif Sarıca 
Emine 
Yuvanaki Ayazoltlıı 
Viktorva 
Viriin 
Rukiye Nadire 
Fatma Havriye 
Yani Mavridi 
t.,.,,ail Hakkı 
Hav 
Fani 
Panaz Bolosof 
Nikola ve Kozına 
Ahmet Vehap 
Hüsniye 
Rado 
Salamon 
Ohonnes tsoen:ran 
Hristo Y orıd 
Aleksandros 
Hüsniye 
Andon 
Nikola ve Ko:ı:1111 
Evdokva 
Doktor Riçi 
Hazan 
Paoaz Bolosof 
Kı:rzade Flfüıevfn 
Olıannes İstepanyo 
V•~'l 
Emine 
Ana stas oltlu .Dlmfid 
f(otina vesaire 
Eftalva 
Yordan ve Yanko 
Piver Ananyan 
Andon 
;.ı.,ksandros Tanı~ 

M•dd 
Poliksenı 
Pandeli Kalfa 
N';kola veiKozmıt 
Evdokva 
Salamon Dötoledo 

• • 
Fmine $erile 
Hüsev'n 
Hüsnive 
Mahmut 
Aleko Petrldi 
!Hüsniye 
Y orei Teoloııos 
Nimet 
Olıannes İsteoanvım 
iMina Makslınyadlıı 
Mahmut 
Dr. Gaıliçi 
Eftalya 
Anastas oJUıı Dimitrl 

- . 

H D·R•M•••.•••LO•;·a· ı· r::;:~:=.:~~::, 
- . .A.P. 31,79 m. H65 Kes, ZG Kw, 

1639 m. 138 ""." uo ıı...,. 
Teblellerl her eczanede bulunur 

P.,.,. kutu•• 12s~ı Gaııta, lsıanbuı 10 2. kanun Çarş<.mha 

İstanbul Levazım Amirliğinden: 
2 No. lu Dikiınevi terzi ve çadır kısımlarına .g~ce ekib~ için işçi 

alınacaktır. Bu ekip on beş günde bir gündüz ekıbıle tebdilen çalı
şacaktır. İsteklileriıı aşağıda yazılı vesaik.le Tophanede 2. No. lu 
Dikimevi miidürlüğiine müracaatlan. 

l - İstida 
2 - Polisce musaıddak hüsniihal varakası 

. 3 - Tifo aşı kağıdı . . (i074l (ll9) 
~~..:..-~~~~~ 

lstanbul inşaat Usta Okulu alım salım 
Komisyonu Başkanlığından 

Muha111111en 
Uiııııl llllklan fi yalı TvUın tık leıaln•h 

8adeyah 750 ki 125 kr, 93750llr. 7132 lır. 

Ekıııelr. ıeeooııı lOkr. lOGOGOllr, ueollr. 

Beyaz karaman 
"eya daihıı eti 1800 • 40 kr. nooo lir. 1401 lır, 

Kesm04eker 850 lıl 28.50 
Tozşeker ıoo • 25,25 

Plrln9 700 • 80 

Bulıur ıeo ı ıs 

Y. Merelmelı 200 • 15 
K. mercimek 100 • ıı 

Nohut JllO • 11 
K. laaulra 800 • 20 

K. barbwı1• uo. 18 
J'atates ıtoo • 6 

lloia '1800. !,S 
Sabu:ıı 600 .. 32 
Soda 240 • 6 
S.ırke 150. - 10 
Z., yall ,00 • 55 
Z. tanesi ııoo ı 20 
Sal~a R~ • 25 
'!'m 1~3 lt 8 
Yumnrta 10· Qtii ıe 1.1 

LiıılPn aouo • 3 

Çay 8 lıl (50 

8. pe7nb 250 • 25 
&. peynir 100 • 60 

.ıı:. b•IDJ'8 15 • 100 

İrmik 50 • 22 
tJ~ 150• 12 
Makama aso • 22 
Şehriye 50 • 20 
Nişasta 10 • 25 

:f'irtno DDt ao • 25 
K. üzhoı ıo • 20 
K. kayısı so • 60,71 

K. erik 10 • 2S 1!13500 lir. 115%0 lır, 

fstanbul İn-...a,at mta okahsnun maym 1940 sonuna kadar IhtJ1acı olan 
ınlkclarlariyle muhammen flyaUan ve ilk teminatları yukanda yazıh ena•m 
17 ikinci kanun perşembe &iinö saat 15 de Yüksek ll}eklepler mubasebeelll

llnde teşekkül eden okol komlsyononza ayrı, ayrı a.,ık eksiltmesi yapıJa• 

calılır. istekliler prtnameyi ırıwna Ye sah ıünJerluden maada devafrln avık 

bulunduğu günlerde aynı yere baş vurarak ı;örebUlrler. İsleklller ticaret oda

suıın yeni 7ıı vesikası ve teminat mak:.uzl11riyle belU ıün ve !aa'tle kom.layo
na ıelmelerl. (10752) 

!star.bul Mıntaka Liman Re s'ijin~en 
tl'c adet yeni motörbotun inşasına 5/1/9~0 ~a kao~h zarlla !a

pılan eksiltmesine talip çıkmadıi.tıı,dan keyfiyeti~ avnı se.raıt ~aıı:e
sinde ve kapalı .zıırf usuliyle eksiltmesi on beş ı:ıun temdit edilnı13-

tir. Tahmin bedeli 9600 lira ve yüzde 7,5 teminaotı muvakkatesi 720 
fuıadır. İsteklilETin teminat m;ı,kbuı veva b~nka mekt?p}ıı~ını ve dlier 
mali ve ticari vesaiki muteberelerini ve bu ışlerde ehli"etlı ol~uklar~na 
dair münak.lat vekaletinden alıruş olduktan ehlivetnamelerıle bl:,lı~
te kapaılı ve mühürlü teklif mektuv1arını 25/1/940 ~rse.mbe J!Unıı 
saat 16 dan bir saat evveine ka.da~ Galata<l~ ~!~tını uzerınde mınta
ka Liman reisli.V. satın alma komı.svonu reısliııme ve~eleri .'!'e sart
nameyi ve resimleri almak istiyeıılerin de idare şubesıne muracaat-
ları ilan olunur. (259) 

TL. 
Pa~am 

bırakan Paravı alacak olaıı 

18.25 Refael Talıat 
5.32 Mı>r<lk Vasil 
1 26 H · t iY orJ!U Mimarldi . rıs o 
5 12 Y an Ali Haydar . uv 

22.25 Leonida Karabet Tahtı;b-:rau 
37 M 'hal kl Katina vesaire 4. ı a 

6.62 Nikula Andon 
. 1.62 Me!etyos Diınitri Gir-0 

1.64 Anııelos Mari 
7.37 Evdoksiya Pandozopu}os 
3.92 V asiliki Ohannes- Haıııpaum11An 
6.27 Ara;ıik Papaz Boloşof 
3 62 Kalf Nikola w Kozına . ayan 
3.62 Teofilo Sava 
2.12 lsmaro Evdokva Diyamll\Dıdl 

. Abdullıah 3.12 Olga 
9.12 D!roitıı! A. Andriya 
4.12 Sadık Sami :Arman 

11.37 Grolo Yordan ve Yarıl«. 
2 12 Çel bl B-~-- Mina Maksimyadi.9 . e ""'"" 
l Nik 1 Yani vekili Hasan .- oa 
6.12 Artin Hüsniye 
8.12 Jak Havas Salamon Dötoledo 

48.91 Baruh Abuat Ahmet Abud 
37 J k H - Salamon Dötol'lldo -. a av-

3.12 Verola Hüsniye 
4.27 Ar anik Boloşof 
1.88 Franı:tül Yani ve Yam 
1.45 Mehmet 0-m Ethem 

14.12 PinoloJ)l Nevcivan 
112 Y -' Hanri Coya . orı.-

-.32 Emine ~ihat 
1.26 Hrlsi Yorgl Mimarldt 
J.12 Muallim~ :Anastas oli;lu D!mltı1 
2. 71 Sotiri Koco 

1 
1.12 Mihal Yuvan 

(Mabadi bugün çıkan diğer yövmi gazetelerdedir} 

12.30 Program. ve memlıeket sa
at ayarı, 12.35 Ajaıns vı;. met~ 
roloii haberleri, 12.50 T.ı_ı:rk. mu
zili:i (ol.) 13.30/14.- Kuçuk or
kestra (Şef: Necip Aşkın>:. 

l _ Kalkınan: Minyatur Sıı
iti, a) İkı küçük tavşan, b) UYU 
Yavrum, c) Haydi ata bınellın. 
d) Ve şimdi, Raksedelim, 

2 - Franz Abt: Or.maµ!aTda ve 
ninni. 3 - Brusse1ınaıls: F~ 
menk dansı, 4 - Bra.hms: Macar 
dansı. No: 9. 

18.- Pro2!'am, ve memleket 
saat ayarı, 18.05 Türk mi:iziği, Ca.
lanlaır: Fahire Fersan, Cevd.et 
Caiiıla, Refik Fersan, izzettin Ok· 
le. -

1 - Okuyan: Melek Tokgoz 
ı - Nefise • Hicazkar şarkı: 

(Öldür beni sevmezsen eli;er), 
2 - Sel. Pınar • Hicazkli:r şarkı: 
(Yüzüın J?Ül:sede kızlar), 3 -
••••••• Hicaz türkü: (Şu köylünün 
yosma da kızı), 4 - Dede - $eh• naz şarkı: (Gönül durmaz su ı:ti· 
bi çalilar). 

2 - Okuyan: Sadi Hosses, 
1 - Eviç pe~Tevi, 2 - Dede -

Eviç farkı: (BülbüMi asa ruzi 
şeb ı, 3 - Sel. Pınar - Eviç ıar
lı.ı: (Göz ya~larınız), 4 - Zeki A· 
rif - Ferahnak •arkı: ((Küçüksün 
toncalıır açmış), 5 - ...... - Evio 
türkü: (Elveda dost dell gönül), 

3 - Okuyan: Azize Töıem 
l - Rıefika Hanım: - K~

tar sarkı: (Hep nes'eli sevda 11~ 
'lul. 2 - Şevki Bey - Uşşak $ar
kıı (Salıp sevdalnr zülfü siya.
hm), 3 - Muhlis Sabahaddin -
Nihavent şİırkı: ICok özledim~ 
sini), 4 - Halk türküsü: (Ben 
bir keklik olaydım). 

1T1ZAR: Haccacı Zalim ve Haz
reti Muhammed adındaki 
tefrikalarımızı koyamadık ka.. 
rilerimizden özür dileriz. 

ASKERLiK iŞLERi 

As~<ere davet 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 
Şimdiye kadar askere çağırıl· 

mamış ve çağırıldığı halde kanu• 
ni herhanızi bir sebeple geriye 
bırak:lıruş veya şubeye gelmiye
rek bakayada kalmı.ş ve henüz 
askerliğini ya'llmamı.ş (316) do
ğumdan (335) dahil doğumuna 
kadar topçu sınıfına ayrılmış e
rat derhal sevkedileceğinden he
men şubeye gelmeleri ilan olu· 
nur. 

10 lkinciklnun 
ÇARŞAMBA 

Hicri: 1358 Rumi: 1355 
ı inci ay Gün: 10 1. Kanun 28 
Zilkade: 30 Kasım: 64 
G iineş: 7 .25 Akşam: 16.59 
Öıile: 12.21 Yat..ı: 18.35 
İkindi: 14.46 İmsak: 5.39 

HAVA VAZİYETİ 
Yeşilköy meteoroloji istasyo

nuııdan aL.nan maJ.Uıriaıta naza .. · 
ran, hava yurdun Egenin cenup: 
kısımlarında çok buıutlu ve mev · 
zii yağışiı diğer bölgelerde kapalı 
ve yağışlı geçmiı; rüzga.:: lar d~ 
ğu böıgelerde cenubi, dıger bol
gelerde şimali istikamet.en do
ğu bölgelerde ona ku~vette di· 
ğer böl.ı;ıelerde kuvvetli esnuş de
·nizlerimizde fırtına devam et • 
miştir. Dü:ıı İstahbulda haıva ka
palı ve kısmen karlı g~çmiı; rüz. 
gar şimali şarlôden saınıyede 5 ıli 
7 metre h:zla esmiı;tir. Saat 14 
de hava tazyiki 1022, 7 mili bu 
idi Suhunet en yüksek 3,1 ve en 
dü~ük - 5, 7 santigrat .kaydedil
miı;tg • 

-, 

-


