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Fırtına minarelerin· külahlarını uçurdu, ağaçları söküp devirdi, Unlapanı köprüsünü parçalagıp bu hale getirdi 

rırtına ve kar lstaabala blylk zararlara uğrattı 
Söz Amerikanın! E~er Uzak Şarkta 

bir lıarp olursa ... 
Unkapanı köprüsü parçalandı, gemiler 

battı, minarelerin külahları uçtu balyaya kar111 mütecaviz devlet aı. 
fatile, petrol ambargosunun tatbiki işi. 
ili her balamdan tetkik ederek rapor 
bazulamağa memur edilen mütehassıe. 
lar heyeti bu akşam raporunu tamam. 
lanuı ve rapor neşredilmiş bulunuyor 
En son malumata göre mütehassıslaı 
Petrol ambargosunu tatbik etmeni.ı 

tesirli olacağına kanidirler. Çfinkü tt.11. 
Yamn petrol istokları, kendisini üç 
aydan fazla idare edemiyecek kadardır 
O halde ambargo tatbik edilecek oh•ı 
la, w~n süreceği İtalya tarafından d· 
kabul olunan harp üç aydan fazla c!r. 
vam edemiyecek ve İtalya petrolsü 
kalmak yüziindcn va harbi durdurma! 
yahut mütecaviz vaziyetten çık:nn l 

ınıccb.urivetinne lcnlarak Milletler Ce 

Yıkılan evler, ağaçlar, çarpışan vapurlar 
Fransa Şov y etlere yardım edecek mi? sonsuzdur. Soğuktan ölenler var 

re. - n ne' t an tlahJlınde liaıt'· 
ket edecektir. 

Raporun bu kadarı iyi. Fakat dah~ 

IOnra vaziyet değisiyor. Çünkü ambar 
gonun bu şekilde tesirini hissettirmesi 
için Amerikanın, hiç olmazsa ftalyay 
1934 senesinde verdiği petrolden faz) 
•ını vermemesi lazımdır. Amerika 1 93~ 

•eneıinde İtalyanın istihlak ettiği pet

Bay Laval 

Paris, 12 (A.A.) - Bundan 
bir kaç ay evvel, Pariste B. Laval 
ileSovyet elçisi B. Potemkin ara -
smda imzalanmış olan Fransız • 

Sovyet karşılıklı yardmı andlaş -
masınm müzakeresine dün saat 
14 te. mecrste başlanmıştır. 

Müzakerelerin bir kaç tJn sü. 
recği tahmin edilmektedir. Zira 
sağ ve sol cenahlardan bir çok say· 
lavlar, hükUmetten ist izahta bulu
n:ıc~klardır. 

Diin akşam, Cumuriyet fede 
rasyonundan meb'n.'3 de Lastey · 
rıe, miizakerenin. Ruslar tarafın. 
L' mı, l" ı ausız a'\~ca'klılaı a. :karşı o
~ ~n borçlar hakktnda teminat ve • 
·ilinceye kadar tehirini istemiş ve 
hu hususta hazırladıığı karar tek
lifi okunmuştur. B. de Lasteyrıe 
Fransız alacaklılarının bugün 25 
milyar altın fran~ baliğ bulun -
duğunu söylemiştir. 

( Sonu Sa. 2 Sü. 4) 
~Q ver~~ takdirde bu p~r~ mv~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
iatihllldar için kullanılacak ve h a .... 
için ıarfedilen- · .> c~ektir. • 

Amerikanın bu tavsiyeyi kabul ed;• 
ebniyeceği hakkında fikir vürütmek sı 
l'a11 değildir. Çilnktl Ame·i1·a bu tavı:. 
)'eyi kabul '!dip etmemekte cıerbesttir. 

Ameribnm bu taV1iyeyi kabul et 
lbedifi farzedilir ve yalruz Milletler Ce
lbiycti azası, petrol ambargosunu tat. 
bilta girişecek olursa, İtalya pet rolü ha· 
bab alacak, belki de bütün ihtiyacın 
ttlçlükle tedarik edecektir. Fakat pet 
tol bulabilecektir. 

Bu da Amerikanın ambargo itindek 

t'olilntln bilyilklüğilnil ve ehemmiyet in 

taıtermeğe kifidir. 

Fakat Amerikanın bu işle alakas 
bundan ibaret de~ldir. 

ltatyaya yapılacak petrol nakliyatı· 
l\ın durdurulması veya durdurulmama. 
it da Amerikanın vaziyetine bağlı bu· 
ltınuyor. Amerika, ttalyaya 1934 d' 
•erdiği kadar petrol verme,ri k"lhul e. 
de:ek otu~a. ttalyaya yapılacak petrol 
llakliyatr buna münhasır kalacak ve o 

zaman diğer petrol nakliyatının kontro 
lU kolaytaıacak. aksi takdirde nakliya 
tın önüne geçmeğe imkan kalmayacak. 
trr. 

Pet rol ambargosu şu veya bu b:1 
lrrrndan en son Amerikaya dayandığır.: 
göre önümüzdeki günlerde Amerika · 
nın vaziyeti ve karan bütün dünya ta. 
?afından dikkat ve merak ile beklenr 
Ccktir. 

ti. R. DoArul 

Bayan Afet 
Türk Tarih Kurumu As Başka 

nı Bayan Afet dün akşamki eks
P.resle CenevreY.e gitmlgtir. 

{talyanlar aldıkları 
yerlerde genişleyorlar 
Bu sefer de bir lngiliz kızıl haç 
teşkilatı bombalara hedef oldu 

ı'-Iabeşlere göre on gün içinde yalınız Ma
ka /lede on binden fazla ltaıyan ölmüş/ 

Habqi.taıula bir ııhhiye heyeti it bafımla. 

Negelli, 12, (A. 
A.) - Stef ani 
ajansından: 
Fevkalade seri, 

hafif kuvvetle -
rin hareketi Ne
gellinin etrafın . 
da 200 kilomet . 
relik kadar bir 
muhit içerisinde 
inld~af etmekte 
dir. 

29 ilkkanunda 
mitralyözlü tank 
lar, Aoste mtz . 
raklı süvariler, 
SomaliJi askeri · 
le'". bir bölük 
vrhh otomobil 
Vf' dört topluk 
bir batarvadan 
miirekken bir ktt 
a Neuellirlen ha. 
reketle. GöllP,r 
yolu adrm ta~ı . 
yan yolu taki -
ben, yine Negel
(Sonu Sa. 2 Sü. 4) 

ren karlı rüz; ·ar, 
lstanbulnn lıer 
C" "IY"'lt yo 'h,:w ı 

teli.cı.a düşüıınüş • · 
k0' 1.· •11-pıu~+ıu·. r 
nizde ve kar~,:> . 
olan zar:ır vii7 
binlerce lirayı .--:~~~Jll(! 

bulmaktadır. 
Rüzgar sabaha 

karşı saat oester. 
sonra ~!dde~ini a 
zaltmıştır. Saba -
ha ka dar yağan Küçük gemiler bath, bir çok eıya Jenize JökülJll. 
kann yüksekli • 
ği beş santim tah 
min edilmekte -
dir. Kar, dün giin
düz de muhtelif 
fasılalarla ~ nğ -
mıstır. 
Fırtınam fıni o 

larak geli~i, aeni"' 
vasıtalarını çok 
zarara uğratmış -
tır. T Iİmanda hu . 
lunan vapurlar, 
sabaha ı adar dü . 
dük öttürmüşkr • 
dir. 
Beşikta$ önün . 

de demirli bulu . 
nan Adn~n Hl.PU-

F adalar araıın cla böyle güzel kı1 manzara:arc J" 
görülüyDrdu. 

·u. demirini tarıyarak a<::ılmıştır 
Vapurun icince h~.c ılaı bulunu . 
vordu. Vanur ~rtlnrn.0-a b~c:;laym 
ca hacca <r:tmeğe hazır volcÜlaı 
baftrışmaira baslam1f:1ardır. Va 
pur kantammn rl:ı wıntn·rl~ huluıı 
maım·~r. ·a"?iveti hP ı::. 1 ütün kor . 
kunc bir hale vetirn\is, ta1·falar 
lazım eelen m~nevralan vapma 
~ ba~damışlarrlrr. Vanur Hayrfar ı 
pa~a öniine kadar sürüklenmi~ 
tayfalar vapuru bağlamak iste'. 
miş'ler, atılan halat, vapurun per . 

vanesine takılarak rnlmtJamıştır. 
Buna rnğmen t:rdn ' ar. l:üviik hir 
soP.;nkkanlılıkla bir 1'°[!zanın önü
nü alma !i'a mm affr k olmuşlar, 
vanu!ı.ı kurtarmıc::lardır. 

Fran~rz handıralı Siteaten J!'3Z 
\•a1mru, rla demirini tanvaral< <'.e
nize arılmı~. Çubuklu önÜnde tu • 
tuna hilmistir. 700 tonluk olan bu 
vapur, bir kaç yerinden hafifçe 
yaralanmıştrr. 

(Sonu 4 üncü aayfada) 



~ ! - ınmtN 13 ŞUBAT 1936 1L. az 50 

Fırtına ve soğuklar 
lag ltere Fraasaya veya Alman- Bütün dünyayı ~asıp lrnvuruyor! 

Trenler iş .. em ·yor, gemiler parçalanıyor, 

SON'·HABERLER. 
. . . 

. - • . . or~• _,·- _' "' • - • -~ ~·, ·,. -

yaya yardım edecek mi? ' soğuktan adam1ar donııyor 

lngiltere müs em ekelerile beraber himaye 
bırakmıyacak ettiği yerleri de 

Londra, 12 ( A.A.) - A vanı 
kamarasında liberal bir meb'us 
B. Edene Versailles muahedesi . 
nin askerlikten tecrit edilmiş o 
lan mrntaka hakkındaki 42 inci 
veya 432 ci maddelerinin sarih 
bir surette ihlali halinde, lngilte 
renin Fransaya veya Almanyaya 
derhal yardıma koşup koşımynca 
ğını sormuştur. 

B. Eden, lng-Htere hükumeti 
nin taahhütleri Lokarno muahe 
desinde tasrih edilmic; nldui)pr 
ve hüktımetin taahhütlerine da 
ima riavet edeceö-ini sövlemi~tiı . . 
INGILTERE HiMAYE ETflöl 

YERLERi BIRAKMIY ACAK 

Londra, 12 (A.A.) - B. Tho
mas, avam kamarasında sorulan 
bir suale verdiği cevapta hükft . 
metin, Britanya müstemlekelerin' 
veyahut manda altında bulunan 
~~-iyi te!k7tmeyi düşünmediği . 
nı soylemıştır. Sa~·1nvlardan biri, 

bu cevahın himaye altında bulu . 
~an yerlere d.~ ~a~il o!up olmadı
gını sorması uzeııne B. Thomas, 
buna da müsbet cevap vermiştir. 
SiLAH MESELESi KONUŞU . 

LUYOR 
Londra. 12 (A.A.) - 26 ~ubat 

ta avam kamarasında, hususi si
lah fabrikaları hakkında bir ınü . 
zakere ccrcvan edecekt1r. . • .. * 

Londra, 12 (A.A.) - Kabine 
bugünkü haf calık toplantısında, 
müdafaa meselelerini hususi bir 
ehemmiyetle nazarı dikkate al . 
mıştır. 

Yeni müdafaa planı, bw1tm 
tefcrrüatmı izah eden bir beyaz 
kaabın hükumet tarafından neş . 
rine kadar parlamentoda müza . 
kere edilmiyccektir. 

SAMUEL HOARE KABiNEYE 
ALINACAK MI? 

Londra, 12 (A.A.) - tyi haber 

alan mahafil, hükUmetin, muha . 
fazakar saylavlardan amiral Su • 
eter tarafından verilip bir milli 
müdafaa bakanlığı tesisini teklif 
eden yasa taslağının aleyhine bu
lunacağını söylemektedir. B:ı tas 
lak avam kamarasında öniimiiz · 
deki cuma günü müzakere edile • 
caktir. 

Ayni mahafil. Sil' Samuel Hoa
rm milli müdafaa bakam s1fatiy
le kabineye rı'İreceJ!ine dair olnn 
gazete havadd..c;Jcrinin de mevsim· 
siz olduğunu ifade ediyorlar. 

SAMUEL HOARE DENiZ BA · 
KANLIGINA MI GELECEK? 

Londra, 12 (A.A.) - B. Bal
dvin B. Hoare arasında Yuku bu • 
lan bir göıiişıne neticesinde, De
niz Bakanlığının yakında Sir Sa
muel Hor''e tevdi edileceğine dair 
olan rivayetler yenidıen ortaya 
çıkmıştır. 

Fransa Deniz Konferansına Almanya 
ile beraber girmek istemiyor 

lngiliz er de AinJanyasız muahede imzalamıyacaklar 
Londra, 12, (A.A.) - Bir mu

ahede akdine yardmıehnek üzere 
Rusya ile A1manyamn deniz kon
feransına iştirake davet edilme . 
leri ümidi kalmamış gibidir. 

Delegasyonlar arasındaki mü
teaddit isti~areler neticesinde Fran 
sızfann, konferansa Almanlarla 

birlikte iştirakin kş.tiyen aleyhin .. 
de oldukları. a.'r\lASf11mı1Jh" li"'l'Pn • 

sızlar Alman bahriyesinin gayri 
kanuni oldukları iddiagmdadırlar. 
Fransızların bu vaziyeti karşısın
da İngilizler bir tahkimname tek
lifinde bulunmakta ve Almanla . 
rm tahrir komisyonunun mesaisin 

Bir "Amerika Milletler Cemiyet·,, de kurulacak 

Nevyork, 12, (A.A.) - Nev
york Tiıhes gazetesinin Vaşington 
muhabiri tarafından bildirildiği . 
ne göre, tasavvur edilen pan A . 
merikan konf eransda, her iki A-
merikanın bütün memleketlerinin 
i§tirak edeceği bir muahede tan . 
zimi imkinlan tetkik edilecek . 

tir. Bu muahedede, bütün bu mem 
leketler, "Amerika Amerikalı la . 
rmdır.,, diyen Monroe prensiple • 
rini müdafaa etmek üzere müşte
rek hareket etmeğe karar verdik· 
!erini söyliyeceklerdir. 

Kongre azasından ·bazılan, 
1aponlann, Cenubi Amerikanın 
muhtelif şehirlerine sokulmak te. 
tebbüsünde bulunduklanna dair 
olan iddialar karşısında sık sık 
endişe gösterdiklerinden. Rövter 
ajansı, bu yolda bir ifadenin· bu 
endişeleri izaleye yarayacağı mü. 
taleasmda bulunmaktadır. 

İyi haber alan mü$3hidler, mu. 
tasavvur planın Ameriken konfe
ransın, Şimali ve Cenubi Ameri . 
bdaki virmi Mr cumhuriyet ara -
smda sulh ve ekonomik· b~öfan 
kuvvet1endirmeğe matuf olduğ'u . 
nu sövlemektP. hatta bir "Ameri
ka Milletler Cemiyeti,, nden bah

;eetMektedirler. 
Vaşingtonda clvövm terkedil • 

ndş olan "dolar diplomasisi,, a . 
imdald proje ile bu proje arasın
a. bir münasebet bulunduğu zan 

nma meydan verilmemesi için, 
konferansm, Cenubi Amerika se
hirlerinden birinde toplanmasına 
taraftardır. 

Kış Olimpiyadı 

Son müsabakalarda 
kazananlar 

Sofya, 12 (A.A.) - lki tren 1 malda beraber derece fevkalndde 
çarpışmış, on üç kişi ölmüştür. düşüktür. Ve bir çok ~·erlerde, e 

Sofya. 12 (A.A.) - Dün gec< nizin yüzü buz kütleleriyle kap· 
Strazagar civarında Asparutova lıdır. 
garında vukua gelen tren kazası · LEHISTANDA SIFIRDAN AŞA-
nm sebebi, şiddetli bir kar fırtı . cı 30 ! 
nasmın etrafı görmek imkanını Varşova. 12 (A.A.) _ SoğtıJc 
kaldırmış olmasıdır. o kadar şidddlidlr ki, Polonyanın 

• • • Şimal bölges"nde derece sıfırdaıt 
Sofya, 12 (A.A.) - Gradec aşağı 30 a kadar düşmüştüio Kar

1
, 

nehri ta."mış ve sular ortalıği. ba . şimendifer münakalatına engt 
sarak, Jşvorite yakınlarında bir olmaktadır. 
könrüyii sürüklemek suretile Nev VENEDIKTE 18 KiŞi BOOULDt1 
rckop ile Sofya ara~ında muvarn Venedik, 12 (A.A.) - AdriY~ 
layı durdurmu~tur. tik denizlerinde hüküm süren frt-

Ayni zama'noa. Eutl'Tari~tanın tına esnasında 18 ki~i ölmüştür. 
her tarafmda hiiki:zn ~iiren zor1u Olı:nlerin '}Oğu, ba an üç b~Jıl<Çf 
kar fırtınalan ~imendifer mJna kayığmda bulunanl~rdır. 
kalelerini kesmiştir. ISKENDERlYEDE FIRTINA ZA 
INGIL TERE DENiZLERiNi BUZ RARl.AR VERDiRiYOR 

KAPLIYOR 

Londra, 12 (A.A.) - Dürı ak 
şam, İrlanda açıklarında bir çok 
gemiler tehlikeli vazivette idiler 
Bulunduğu istikamete.bir can kur 
taran gemisi ~evkedı.i.lmiş olan 
Konstan adındaki İspanyol vapu 
rundan henüz bir haber yohiur. 

F1rtına bu sabah hafiflemiş ol. 

lskencleriye, 12 ( A.A.) - Bu· 
rada şiddetli fırtına hüküm sür • 
ınektc ve bir çok zararlar yapmak 
tadır. Dal~alar sahil boyunu tah • 
rip etmiş, yolun bazı yerlerini sök· 
mü~tiir. 

Limanda bulunan İngiliz fHn
su ve diğer gemiler hiç bir hasara 
uğramamışlardır. 

Kıral Aleksandrı öldürenler 
Müebbet küerğe 
Pariı, 12 (A.A.) - Uıtqiler 

muhakemeıinin dün öileden ıon
raki celıeıinde, müddeiumumi 8. 
Rol, iddianamesini okumağa de -
vam ederek Poıpiıil, Kralj ve Ra· 
iç hakkında ölüm cezaıı iıtemit· ..... ~ .......... ..-........ ~----
rın suikastı tuammum etmiı ol • 
duklannı ıöylemit ve iıledikleri 

mahkum oldular 
müteaddit cinayetleri tiddetlendi
riei sebepler olo.ra!< göstermi9tir. 
SUÇLULAR KORECE M AH

KOM OLDU. 
Aix-en-Proveııce, 12 (A.A.) -

Jüri, euallere müsbet cevap ,·er • . ~ ...... ·-· 
etmiş,a~ırceı:-a maıı <~m~si ils u .. 
ta~İyİ m\;.ebbet ıakka hizncdine 
mahkum etmiştir. 

4 Şubatta kıta, İtalyan nüfuzu 
altındaki geniş bir sahavı eyice 
temizledikten sonra Negelliye 
döndü. 

Ayni zamanda. fli??er bir kol 
da, N egelliden 70 Vedaua Par ... 
madan da 50 kilometre ötede bır 
kerif hareketi yaorrakta idi. 

INGILIZ K17.tı µ ı\ÇINA 
HÜCOM 
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11 •retler 1 

Vütgarizasyon 
": idilik 1 
~ mecleniyefi yaratan-! 

-.ı,_, ar; bupnlrii me-
~· • larmanJa edenler kitle -
....__~· ~iribirine zıt sayılan mu
L~ ile lritlenin bupn olılrığu ... _ , .. ,,. 
4.a"-rr ın ırine bailandıfı, laal 

ICit1 ~clufu zaman yoktur. 
e ile mutahaaıı arcur.nclaki 

l_,~~~CUftıın dilini kitleye an·ı 
~)o iilgariıaayon'dur Vulgari 
lıct.,.tf/ Ftıırt laboratuvarda, kütüp
ltır, ; gerçi büyük değeri yok . 
~ l akat bir bilginin milletE' 
lt&il 0 111~ı, kültürüne kaydedi 
,;:ıe-ı _ınaanlar araaında bir ı 
isi,. ' bırliği vücuclo getirmesi 
>tw 'ttutlalta onun halk ara11ında 

a?'-• ııerektir. 
ı.,. , ., milletin ilimden, ihtiscu 
"1. ';flacleai ancak bu şekilde o· 

4'ntz laboratuvarda hapıedi
,)ol~q kütüphanede g~i kalan 
aj'iQ4 '6ir millet birliği yapmaktan 
~ •, bilenlerle bilmiyenler OTO· 

lfClf~ •on.uz bir ~urum açM. 
~ rnata/aaaıa «rcur.ntlaki bu 
~~ Viilıarizaayon lnıracalıhr 
~ V iilıarütuyonu iyi faril 
tlfl ' onu liJilikten, cunklılı • 
it,.' demqojinin riit karJqi o-
4ı. .... ffrrlatanlıktan, banallikten 
-~ lbımtlır. 
~ iilrarUa.yon; bir hakikati 
'lıtti • etm~e.n, hakikatin kıy • 
tqtı 'ıt defııtırmeclen, mücerrecl 
~le .. anlatmak, anlayııı ko · 
~ clruturlannı müıahhaa mi-

Gfhrmcıktır IJ• • 
~Gf ~e Mithat Efendiden aonra 
~Clruayon henü.z pek az tec
~:,...,edilmif mevzulardandır. Bir 
."'ft tc-'r frı, .c.ıC'PCCI ' .Y'-' t1e .;)UO'lllU 

~ •~Ya Resimli Ayda psiltolo 
~•osyolojiye aitl bazı Vülgarİ· 
'tea " tecrübeleri yaptılar. Pro . 
)cı:I r Salih Murad li:r.ik ve kim • 
~e ~ .. M .. Şekip Tunç pıikoloji
~ .. iilııcınzaayona muuallakiyet-

0'"•1tler uercliler. 

~:Clyatımızcla ilim ve likrin 
~ f/ Ve elin lnymederi gibi üıtün 
it, efer olmaaını i.tecliiimize 
tt~ "11iabet zihniyetin halk ma • 
~ l'aYllmaar ancak aöylediği 
t~ )ol tutularak temin edilebilir 
~İil ··•· Fakat eliyoruz, çünlW 
~ICb'izcrayon cahil bir elde cler-
~vtk, •açma bir hal alır. Bil· 
~tl 0 11an banalltıJması inaan -
~ : ~iicerreJ kalmaıından cla-

Wik bir tehlikedir. 

a • • • 
'aq iiw;k mikyata ilim cereyanı· 
' )er Veren memleketlerde il· 
°''!-tr, eto.en laadiaeleri baaite İrca 
''4.i ve hakikatin baait olduğu 
'>t"-tl leQ;mJir. Onun için bu 
'ttlt;ı.J elıetlerde alimler usulleri, 
~il~ itibarile V ülgarizaayona 

en rehberlik etmektedirler. 
a· • • ,,,. ,,e ilim havaaı namına Vül· 

'-1._. Yon ihtiyacım ıöylerken 
~ feyleri meçhulmiif gibi 

-----.--..---,.------~'T"":"'---"""11:'------------· 

Universitede 
1 Heyetimiz 1 

Yabancı dil deısleri 1 Londradan dö dü 
rağbet görüyor 1 Olen tngiltere Kral~ Be~inci 

Universitede açılan yabancı' Corcun cenaze töı eninde bulun
dil dersleri kurslanna talebe bü · mak üzere Londraya gitmiş olan 
yük rağbet göstermektedir. Yaban heyetimizden General Fahreddin 
cı dillerden Fransızca A kursuna 1 ve deniz müsteşarı Bay Sait dün 
devam eden talebenin sayısı art · l akşamki ekspresle şehrimize dön· 
tığı için yeni bir A kursu daha a· miişlerdir. 
çılmıştır. Bu kursun Lektörlüğüne =::ı:::===-==== 
profet:ör Fuks tayin edilmiştir. 

Peda~oiı ~nstitüsü 
cıç1lıyor 

Üniversitede bir Pedagoji ens
titüsü açılmasına karar verilmiş 
,.e hazırlrklarn başlanmıştır. Bu . 
ra<lan fen ve edcbivat fakültesi 
talebes:ni sertifika almaları mec 
huri tutulacaktır. 

Enstitü profesörlüğü için Al · 

Tayyare 
piyangosu 
Tayyare piyangosu dün sabah 

çekilerek bitirilmiştir. 
Çekilen numaralan sıraya 

konmuş bir liste halinde yedinci 
53.yıfamızda bulacaksınız. 

manyarlan bir uzm~n profesör ge am 1 
tirilccektir. L KISA HABERLER n 

inkılap dersleri 
Universitede inkılap derslerini 

dün profesör Bay Hikmet vermi~ 
ve inkılabın kültürel safhasmdaP 
bahsetmiştir. 

Ankara fakültesi için 
Ankarada açılan tarih, dil, coğ 

rafya fakültesine talebe alındığı 
m yazmIŞtık. Buraya girmek üzr· 
re qehrimiz ilk tedrisat ispekterle 
rile bazı öğretmenler Bakanlığr 
haş vurmrn;Jardır. BunJann savıs · 
40-45 kadardır. lstidalanna hr 
nü?. hir revan verilmemiştir. 

Polf• hab•rlerı· 

Am~le jşbaşıyı döv-iü 
Galatada Rıhtım caddesinde 

tütün deposu amirlerinden Jakm 
j)njhıo omo lo A 11 cnltmtı: 4Tn k r <:n
pa ile basından yaralamıştır. Ar 
Jakı kendisini işten çıkardığı için 
döğdiiirünü söylemiştir. 

Rakı içm;ş, para 
vermemiş 

Edirnekapı haricinde Hasarun 
meyhanesinde Hüseyin isminde 
bir adam rakı içmiş, para verme
miştir. Bu viizden mevhnneci ile 
aralarında kavga çıkmış. araya th 
rahim isminde biri v,im1iş. Hüseyi. 
ni hacağ'mnan var::ı.J:um~tır. 

Gect?/~q;n gelen hırsız 
Çarşambada De\'e mahallesin

de 3 numaralı evde oturan Fikr!-
uyurken dışarcla uyurken drsradn 

• Ergani bakır §irketi merkezini An. 
karaya nakletmiıtir. 
* Hacca gitmek ürcre şehrimize dört 

yüz Türkistanlı daha gelmi§tir; birkaç 
gün vapur bekliyecekJcrdir. 

* Ufürlikçülükten suçlu olarak tev • 
kif edilenlerin ikinci iatintakJarı da ya. 
pılmııtır. 

"' Liman idaresini bir yere toplamak 
için yapılan çahımalar ilerlemektedir. 
Galatadaki tahmil ve tahliye serviıin. 

den baıka fen heyeti de bugünlerde ti. 
man hanına taşınacaktır. 

• Sivas valisi Hazim attan dügerek 
yaralanmr;ı ve tedavisi için kendisine 
iki buçuk ay izin verllmiıtir. 

• Emlak ve eytam bankası tarafından 
Ankarada yapılacak memur evleri için 
çalışmalar devam etmektedir. Banka 
memurların aile vaziyetini tesbitle meş. 
1!Ulc\Ür. 
* Finant &kanlığı eq.lik ve eyt.ı.m 

bankası için kredi fonsiye şeflerinden 

Ketrantiyi mUtchaasıs olarak getirmiş 
tir. 

• Ekonomi Bakanlığı, kereste katiya. 
tına müsaade etmediği için in:ir ve il. 
zUmlerimizc lazım olacak kutuluk kc. 
resteyi hariçten getirmek üzere tctki. 
kata baılıtmııtır. 

• Mcyvc1erimizin kurtlanmamalarını 
temin için Tarim Bakanlığı on ton ar. 
ıenikU kurşun toru getirmeğc karar 
vermiştir. 

• Bahçekaptsmdaki kaldrnmlar uzun 
müddettcnbcri tamir ed;lmediği için 
çok bo%ulan bu yot?ınn tamirine yakın. 
da batlanacaktrr. 

bir gürültü i~itmiş, hırsız oJchıifo I Geçmiş Ku1 unla1 
nu anlamış, bağırmıştrr. Bn fer · 
.vat üzerine hırsız bahcede hir 13Şubat 19:?2 

palto bırakarak kaçmıstır. Fik1·i- 1922 de rstanbu!da kaç 
yenin polise müracaati iiezrim> 
naltodan hn~tzın sabıkalı Fuat ol. , fahişe vardı 
duğu aniac::ıJımş. vakalanmıştır. Poli& mektebi müdürü Mustaln 

G(ilip lıtanbuldaki fahişefrrin nıilr. 
sudur. Fakat onu ıöyle anl'!tır: darını gösteren bir iıtatlstlk Mf. 

- Biraz okaijenle idrojen İl· retmiştir. Bu i1Jtatlstiğe göre Jı. 
tiyorum. tanbulda 77d ~lüsllm, 191 Runı, 

Brınu derken kendini bir yeni 191 Ermeni, 121 Jtüıel'l, 171 Ru,, 
keıil yapmlf .anır. 90 Yunanlı, 23 Avruturyalı, 21 Ro. 

Aynı pailrolojiyi rmııahabe manyalı, 8! ltalyan, 5 Gurnar. 2 
Polonyalı, Z Arap, 1 Yugoalcw, ı 

yazanlarda, hikaye yazanlar • Amerlkal, ı Acem, 3 Alman fahi~~ 
Ja, roman yazanlarda, fİ • vardır. Bunlardan başka da fahi. 
ir yazanlarda ela gördüğümüz i - ıe oldllklarına resmi ıan haaıl o. 
çin, V ül•arizaayonan lüzumunu lan 979 veıikcuuz kadın bulunmak. 
likir ve ıanat hayatının hılzıuıh- tadır. Bütan bunların gekılnu 31f>-J 
ı.. ___ 

1

. kadardır. 
muı namına elzem •ayıyoruz. .._ _______ .,......._ ___ _ 

5•4rl Ertem 

Haliç vapurları 

Tekrar eski şirkete 
verilecek mi? 

Muvakkat Haliç idaresi altı 
bin lira sarfile 17 nwnarah büyük 
vapurunu tamir ettirmiştir. Vapur 
bugünden itibaren sefere başlıya· 
caktır. On bin lira sarfile tamir e 
dilen 9 numaralı Yapurda ancak 
bazı eksiklikleri do!ayısile biı 
hafta sonra sefere haşlıyabilecJk· 
tir. 

Bu vapurlar sefere başladık 
tan sonra tamire muhtac olan di· 
ğer vapurlann tamirine- başlnmı 
caktır. 

Haliç vapurlarının tekrar eski 
sirkete devredilmesi etrafında ~a
lahivettar bir 7,.at muhan-irimi7r 
şunl;ın sövlcmiştir: 

"- Haliç şirketinin belediye 
ve 96 bin lira aidat borcu vardır 
Bu para defaten ve tam:ı.rnen ve -
rilmezse vapurlarm firkete veril 
mesine imkan voktur. Belediyen:r 
bu mesele etrafruda şirketle uvue. 
masına ve ba~ka bir hal ~ekli bul 
maıı da t imdilik mevzuu bahis 
değildir. 

Vitrin müsabakasında 
kazananlara madalya 

lki senedenberi yapılmakta O· 

lan vitrin müsabakasmda kaza • 
nanlara madalva dağıtılmakta · 
dır. Halbuki vitrin müsabakasına 
iştirak eden mağazaların hemen 
hepsi yaptıklan vitrin masrafla 
nna mukabil bu madalyaları eldP 
ederek ma!raz~larmda te~hir ni 
yetindedirler. Bu vaziveti göz ö -
nünde bulunduran Milli İktisat 
ve taşarruf c~miyeti iki senedir 
::1üsahaknda l<azanan sekiz mağe. 
za için hmmsi surette sekiz ma 
dalya yaptırm,c;trr. Bu madalya · 
lar tstnnbul, Kndıköv ve Bcyoğ -
hı Halkevlerinde ma~aza sahip 
lerir.c meraF1mle verilecektir. 

Aydın hathnda yo!cu 
mikdan faıla'aşh 

Avdın hattı devlet tarafından 
almai·ak işletmiyc konulduktan 
sonra yapılan son bir yolcu ista . 
tistivinc göre. yolcu miktarı yüz. 
de vüz karlar faı1alaım11~ bulun
maktadır. Hattın devlete ilk geç. 
ti<Yi aylarda )"nlcu miktarı 76.594 
m "ktarmda iken h:rden bire 
137.287 kish·e fırlruıııctır. A vdm 
h::ıttmın bu derece i~lek bir halr. 
gelmesine hrınh~a sehen yolcu ta 
t•ifesinin iT"r",: rilmesirlir. 

F:orvc p'ajı 

Floryanm son sistem bir plaj 
haline getirilmesi için hazırlanan 
proje ilkhaharda L'?.th'.k edil.!cek 
tir. Belediye fen hevetl müdürü 
Hasan projenin tatbikatı işJer!lP 
me~gul olmak üzere li'lorı·::n·a "'it 
miş Ye yerinde yeniden tetkikler 
yapmıştır. 

Üç ayh'<lar 

Uç aylık tekaüt maaşı alanla · 
nn cüzdanlanndaki fiı:ıler bittiği 
için bunJann rleğl~tirilmesine ha~· 
lanmıştır. Değiştirme i~i ayın en 
beşine kadar sürecektir. 

~eğe çalııan ve kırk yıllık 
le, tif, ~ yenici en bulunmUf ıey
"f, il 1 karma karııık, çetrelil 
~ ~ ~e bir orta zaman büyü- -----------------------------------------
t~6ı rarip garip anlatan, Vül- Yazıs1z Hik8.qe: 
~ ol l'o~uk yüzünden doğ . 
~~ -Clıl Viilwarizaayon ue bügi 
~::~arını da hahrlamak M. 
~iP, 

'1.f 0 4 el ela bunların tıTkcur.na 
b::;'ltltıTı tek bir aiper vardır: 

er iti· ........ . 
~i, illa errfeflelttiiellere hitap e-

0' 
"Clrlan iatetlifi bir bardak 

IGezintiler 1 -
Tabiat da bize 
uy dut. 

• 
ilk bakı§ta, ne olduğu pek ~ 

lcı§ılamıycın bir reıim ıördüm. B• 
yaz İpek halatlM, büküle kıvrıla 
ur.anıp ıarkıyor. Mermerden İp 
merdivenler, kabartmalı gümü§ 
bir direk... Ancak dikkat edince, 
ser.ilen üç köıe bir delikten adam
lar bakıyor. Neden ıonra anlıyo
rum, ki bu reıim, bir vapur re~ 
midir. Hem Nevyork limanında, 
kutupta değil. içinde ele k~il 
"Amondsen,, yok. ipek, gür.:Üf, 
mermer sandıfzlarımın hepsi ıa -
dece kardır. 

Korkunç bir kııın, rüzgarla
rın sırtında uluyarak, çığ gibi 
Amerikaya indiğini kulaktan öj · 

renmi~tim. Bu klifecle gözlerimle 
gördüm Bütün ,üaJerte ıanki 
nöbet ıeker 'le clöıenmif. "Fok,, 
lar, "ren,, ler, ltürüklü tulum· 
ltıTa bürünmüı eskimolm da nra
lanıalar, kutup levha•ının ekıi· 
ği kalmıyacak. 

Zavallı Nevyork! Kmla ör • 
tülmüı kocaman hürriyet amtı, 

uzaktan buzlu lanu.u kırılan 
bir lenere dönmiif. "Graf Siyel,, 
leri görmeyin. Kıt kuyumcusu on
ları öyle süslemİf, ki hiç bir ma
aal dekorunda bu pırıltıyı bula • 
ma:r.11ntz. 

Kııın Amerilıatla yaptıklarını 
lstanbulcla vakit.iz bir baluır ita· 
vaıı i,incle okurk~n, nihayet fU 

günlerclenberi lôlı eflilen mqhur 
•oiulı dalgaaı, CIMUln oc •ecel~ 
yi11 ıehrimi:zi Je baılıttlL lıt~ ni
hayet laıanbulcla Ja kar... Ve bü
tün fiJcletile!. 

Bazı yerlerde bademler bahara 
kalkarhen, kirazlar çi~ek açar -
ken, ba:zı yerlerde Je aofulı da 

lım, önüm/en kafıltna bir ölüm 
tuzağı oluyor. Dünyanın teraR • 
ye benzer bir hali VCIJ'. Bir gö.zü

nün alçtılııı ötekini lırlahyor. Bel
ki bir gün gelecek, tabiatle in1C111 
arastncla gizli bir bai tla buluna
cak. Y aradılıı tmihile aJam of
lunun tarihi, ortaya ltoyJaklan 
Jıı görüniifleri bakımından bil • 
mem incelenmİf midir. Bana öyle 
geliyor ki in.anı toprağa, haoa
ya, iklim ıartlarına bağa/yan 

kanun> bir ttıTallı defü. Bamn 
tabiat da üıtünde )'Ofayanların 

fartlarına uyuyor. lıte bakın 
clünya, bu yıl katlar hir lıar1fm41· 
mıştı. Siyaıal durum, ardı ar • 
kaaı keıilmeclen patlıyan bir yel
ken gibi harita terzilerini 101kın11 
çevirdi. Bir yırtık tltılta yaman
madan bQfka yertl• bin patlalı 
ba§ veriyor. 

Habeı İfİ, Mı•ır tlavan Su
riye karıtıklığı, Japon, Çin, Man
ço, Moğol patırtıları, artıp •açın

dan beter. Bu lnuılrımlmdan ya

rın daha kim bilir ne yangınlar 
çıkacak?.. Batıda Roma impar• 
torluğunun yıkıll§ındanberi clün • 
ya, beiyle bir aarantı geflrmecli, 
demek yeraiz olma aanırım. 

Tabiattaki ters!iğin. iklimler
deki §a.ıkınlıiın arrı da mı bu al· 
lak bullak durum içlndeclir?. Kor
karım, ki çok geçmeden lrata1> 
ltıTcla hurmalar bitecek oe ~la -
ele buz clağlMı yüzecek! 

Olma:r.ı bQfaran yeni bir eıatir 
çağına mı giriyonu yokuı1 .. 

S. GezQln 

Zehirli gaz kurau 
İzmit, ( Ozel) - Şehrimizee 

Necati bey okulu!l<la zehirli gaz .. 
lnr kursu at"tlm~şt1ı" Kursa nw -
murlar Ye istiyen herkes i~tirak 
etmektedir. .. 
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rırtıaa ve kar lstaabala blylk zararlara afjra 
(llıt11am l indde) ğı __ bat~ış~ır. _Bunlardan başka kö- .------...... ------

. ~aliçte Kalafat yerinde de . mur ~lu hır kayık k~~ya -~~· ÖUgÜnk Ü Da Va 
mırh bulunan Millet, Seyyar, A. muş,. Kıreçburnunda . ı_kı kuçuk 
bu Islah. Kristina Mari vapurları kayı~ parçalan~ış, .. ı~ alam~n~ 
açılarak birbirlerile çarpışmı~lar k~yıgı karaya duşmuştur. Uç çıftf 
ve dördü de yaralanarak y e~ic: dort .~!:ldal da kaybolmuştur. 
önlerinde birbirleri üzerine ram-ı Bu~.kderede . Ştavro, Niko 
pa etmişlerdir. Uc yelkenli cfo hu Angelıkı ve Va~ılın sandaIIar 
vapurların üzerine. gelmi~. bun kaybolmuştur. Bıçonun sandalı 
lar da yaralanmtı::lardrr. . !>arcalanmıştır. Ana.dolu ka':a 

Limanda bulunan Sami vapu. ~~nd~ ve Yalı caddesı~de _r,roJök 
ru demirini konararak hir Ingili? t~r bıansm?a. otur~~. R.!zelı ~ avaş 
~ile hine binnirmiştir. o~lu. tb:.ahın:ıı~. evı onundoekı de . 

Balat öni.inrl~ demirli bulunaı n~_ır).ı d~rt kışıhk san~ahm deni7 
~üln;lıal vapın·ile ıri1 • .,1 .. ,1 N"7.IJT goturmuş. Anadolu hısarınd:ı b:ı 

1 
' ·" .~.. sandal k d ·· "şt·· Bey vanunı Fener gazino.mn~ araya uşmu ur. . . 

~:ndirmişlPrd;r. Gazinonun ~ah; Çubukl~d~. otura~ .. Şemsının 
krsmr bu yüzden hasara uğ'ramrC' Yıl~ız motoru ısk~le onu~de. Hü 
ttr. '"" seyın kaptanın Hudaverdrı ve Sa. 

f3n ile Günevcu vanurjarı Si' ka motörleri iskele civanncia ~-a~: 
kecide b?ğ'lı bulundukJ?.n verdr mışlardır. İzzet kaptanın motoru 
üstiiste rrelmi~lerrHr Bu iki .Janur parcalanmıştır. 
hu ~uretle kazadan kurtulmuş ı:-ıeyb~li adada oturan Hayda-
larchr. ra aıt sekız tonluk Yıldız, Gülizaı 

Akay id~resinin Paşabah . -1 v_e Çam limanı motörlerinden iki. 
Beykoz arasında demirJi bul~en~~ sı ad~d~. Me.~m.~d~ ait dört ton 
Yakacık vapuru tamamen parça luk komur yukl~ bır .ka~k parça. 
lanmıştır. thsan vapuru karaya o- l~~~.ış, ~sı~ reıse aıt. uç tonluk 
turmuştur. Fenerbahçe va nnı komur yuklu yelkenlı kayalara 
kaptan köşküne kadar batrtiıştır çaryıp parçala~~~k y~nmıştır 
Akay idaresi, pek köhne olan bu San~ ~dmda bırının sekiz tonluk 
vapurlan son günlerde satılığa ~o~?ru de dalg-alar tarafından 
cıkannıştı. Bu va nurların hekçis; ~ruklener~k yanmıştı~. ~ a!ovada 
Osman oğlu Ismail Fenerbahçe va lımana b .. aglı .. M~hmedu~. ıkı ton . 
purunda bulunmaktaydı. Fırtına luk kayıgı vüklu oldugu hald(! 
çıkar çıkmaz bağırmağa, imdat batmış~ır. B~nla~dan başk:ı gene 
istemeğe baslamıştır. Etraftan ye. Heybelıde d_ort çıft~ k_ayı~_ıle l?te. 
tisen balıkçılar tarafından kurta foaun altı çıfte, Saımın dort çıft< 
rılmıştır. tsmailin yatak ve elbi . k~yıkl~n kaybolmuşt~r. Diyaman 
seleri ile 105 lira parası Fenerbah. dıye aıt balıkçı kayıgı parçalan 
çe vaounında kalmrştır. mıştır. . ... .. . 

Haliç şirketinin 12 numara! Ir~Jr Kadır oglu Huseym kap 
vapuru Ayvansaray önünde bat ~ tana.~ı~ dokuz to!11~ motörü Bey 
mıştır. koz onunde demırh ıken demirir 

KENDJLERf NDEN HABER ~mağa başla~ıştır. ~otör ls 
ALINMIY AN VAPURLAR tınye koyuna gırmek uzere ikP· 
Kaba4-.... ·· ·· r. d . 1• b ) ÇubukJarrl~n l,·,ll·nn "P f'nhı·ı 
~ onun e emır ı u u gazhane . •t .... ,;: .. . 

nan Nepton ve Seref vapurları . . ~ıne aı .. l!lvwr, uzenne 
f.emirlerini t· arak açılmışlar . bındirmış her ıkisı sulann ~~re . 
dır Bu iki v~. un nereye gittik y~nma .. kaP.rlara~ Kanlıca korfe. 
bri dün gec vakte kadar anlaşıl . zıne duşmüşle~dır. Burada yap~ . 
m!:)mı"ttr. VauurJann emin bir_y_er. lan manevra hır sonuç vermemış. 
b 1 d . I iş l 1 motar -batm.-ır. Mtın:ıt.ıebai. Kca -
u uo em~r eı:ı . o. ma an muh • dir oğlu Hüseyin kaptanla oğlu , 

temel oldu~ ~bı hır ka_~ya u~.· Hüseyin, Yusuf oğlu Mahmut. 
r~malan ~a ıhtımal dahı1mde go. Halil oğlu Mecit körfezde Ba A· 
nılmektedır. .. Y 

E iki ·· K d . ka snmn yalISina sıgınmışlardır 
.. vve gun ~ra e!1ıze çı n Bitkin bir hale gelen reis ve mü 

Gulcemal vapurıt ıle lımarumıza rettebat b d · d" ·1 · 1 kt 1 K d • ura a gıy ırı mış ve ya. 
J?e ~~ ~ o an ara ıenız vapun1 tmlmışlardır. 
Ereırlı lımanma .. sığmmxşlardır Beykozda Servi bumunda Os
Saadet vapuru dun Marmarayr man oğlu Fikretin Ceylan adh 
kadar açılmış, fakat yol~ ~e sandalı kaybolmuştur. Çubukluda 
~m edemeden tekrar .. d?.nmuş gaz depolan önünde Neft Siner 
tur. Daçya vapuru dun oğledeıı kata ait İstanbul şilebi batmıştır. 
s~nra kal}rnus. fakat bu vapur da Unkapanmda bağlı bulunan ve 
gıdememış, Kavaklarda kalmış • satılığa çıkanJaca~ ilan edilmiC' 
tır. T .. t bulunan Büyükada vapuru da sfi. 

a~r vapum dun . mroz~an rüklenerek hasara uğramıştır. Bu 
beklem!ordu. Gelememış Gelıbo- rada bulunan mavunalann her'" 
luya sıgmmıştır. birbirine kanşmxş çoğu yaralan . 

Bandmnadan j?elecek olan mıştır ' 
Bursa ... vapuru, lzmitten gelece~ o Çekmec>ede bulunan mavtına . 
lan pgur vapuru da gelememış • !ardan 120 kadannın batmış ol . 
lerdır. . dµğu tahmin edilmektedir. Deni~ 

Bu vanurlarm .. yerlerınden Ticaret müdürünün ür. motörü d~ 
ka1!ana~ıklan ve J?Uzel hava bek. batan gemiler arasındadır. 
ledıklerı an1amlmıştır. Dün liman ve deniz ticaret mü. 
BAT AN MA YUNA. MOTÖR VE dürlüğü. birbime kanşmış olan 

KAYIKLAR mavunalan ayırmakla meşp:ul ol 
Hakkı kıntanm idaresinde bu- mm~lardır; bu işe buE!i.in de devam 

Junan 14 tonluk bir kayık Kadı _ edilecektir. Ayırma işi bittikten 
köy iskelesi yakınında batmrş, tay sonra batan mavunalann hakiV 
falar kurtulmuştur. sayısı anla.c:ıılmış olacaktır. Batar 

Mühendis Bay Omere ait bir mavunalardan miktarlan tesbii 
sandal Haydarnaşa önlerinde bat edilenler şunlardıır: 104, 205, 69 
mış, sandalcı Ahmet kurtulmuş . 472, 368. 549 numaralı salapurya 
t ve mavunalar. ur. 

Amavutköv ile Bebek arasın . Halicin muhtelif iskelelerinde 
da Mehmedin. yalısı önünde bağl' sahile çekilmiş bulunan sandalla
bulunan Haydn.r reisin motörü ka· nn hemen hepsi kaybolmuştur. 
yaya earparak pa~1anmıstır. Mavtmalann yanında bulunar 

Bunlardan ba~ka biri Çengel k:ıvrkl!\ml h;r krc~r ,.., ... ,:-tm1!l~r a-
köyün~e. dii!eri n~küdar önünde rasma kansmış. bir ktsmı parea 
taş yüklü. bir de Hav<larpaşa ö lanmıştır. Dün bir çok kayık sa -
nünde buğday yüklü üç mavunr lıinlPri. mavtınalar ara~mda kendi 
bat ""' kavıklanm aramıı::Jardır. 

J"'.O:...,ı.ır. 

Eyünte ve Cibali önHndeld bil· ŞiRKETi HA YRIYE VAPUR 
tfin motarler çarpışarak hasara LARI 
uJramıs, bir kısmı da parçalana Şirketi hayriye vapurlan dün 
rak h~tmrştrr. bir çok seferleri \·an"mamışlar -

A;t,,,~"' reisin llsküitarda Bal~ dır. Evvelki gece Usküdarden 
lutn i~kPl0~n~ıı1~ ha1,1.,., '-~,_,.,.;;. T(öprüvP "elmesi beklenen 11.10 
fle K1tndillf ;~kPl~nde fhrahim vapuru. Köprüye ~elememis. Be
rei~n latvrfı. t!skftdar vapur iske- -;iktaşa çrkrnıstrr. Bu vapur, Köp . 
lesinde Sadık kaptanın kum yilk· riiden son seferini yapacaktı. Şir
lü yelkenlisi batmıştır. ket, köprüden 11,45 seferi için 47 

Sanyerde on beş balrkcı k'lvt. numaralı vapuru hareket ettir . 

Kandilli ruat merke:ziniıı 
verdiği maliimata göre bugün 
de hafif kar yağaeaktır. Soğul· 
dün bef dereceye düsmüsti!r. . . 

miştir . .Bu vapur aa ancak U:>kiı 
dara kadar gidebilmiştir. 

Dün sabah Eeykozdan kalkan 
59 numaralı vapur 10,5 de köprü. 

. 
Dün U nkapanı köprüsünün 

ye gelmiştir. Rumeli sahilinden 65 
~umaralı vapur köprüye gelmiş . 
tır. Bu vapur, Kavaklart"an Yeni • 
köye, oradan da 9,45 de köpı-üve ı 
gelmiştir. 66 numaralı vapur Ru. 
meli sahilnide bütün iskelelere yaalanmı§tır. 
u~yarak 10,15 de köprüye gel l~~r Haliçte batan mavunalar ,.e 
mıştir. Köprüdıen hiç hir vapur tuccar esyasmrn z~rarl::ı ... L.,,,,..,;.,, 
Boğaza gidememiştir. Harem ve edilebilmektedir. Burada zarara 
Salacak LQkeleelrine de uğrana . u~rıyan tüccar eşyasının lu bir .. 
mamıştır. Lıman şirketinin 20 bin ve su ka . 

Kireç bumu, Sarıyer, Rumeli yıklarının 50 bin lira zarara uğra. 
kava~~a da hiç bir vapur gide . d~;:l:ın ~:nılmaktadır. Bu h"~ 
memıştır. ~?r~ Halıçte vii7. hin liraya yakın 
. Paşa.bahçe ile Anadolu kavağı hır :-;-arar n!mu.~tur. 
ıs~eleleri fırtına yüzünden hasara YIKILAN Ac!AÇLAR, UÇAN 
ugramışlardır. M1N ARELER 

AKAY VAPURLARI 
Akay vapurlan da muntazam 

işliyememiş, dün sabah biri 10,5 
diğeri 12,10 da iki vapur Kadı . 
köyüne gitmiştir. 

Bundan sonra kısa fasılalarla 
sefer yapılmıştır. Ada seferi ya • 
pılamamış, Anadolu sahiline de 
gidilememiştir. Büyükadada de . 
mirli bulunan Ada vapurlan Pen 
diğe sıjhnmışiardrr. Anadolu hat. 
tında işliyen vapurlardan biri 
Kartala, diğeri Modaya sığınmış 
tır. 

Kadıköy iskelesine hiç vapur 
yanaşamamıştır. Haliç vapurlan 
da gayri muntazam seferler yap
mı~larrlır. 
ZARARA Uö.RIYAN iSKELE 

LER 
En büyük zarar gören iskele 

V ami• ialiAl..L_p1-..,..,.ı.-.... D · _ı_ 

lenin ön tarafı tamaınile denize 
düşmüş, arka tarafı da denizle 
çevrilmiştir. Dün Yemiş iskelesi, 
bekleme ve bilet salonu tamamile 
deniz içinde bulunuyordu. 

Paşabahçede rakı fabrikası 
müdüriy~inin önündeki iskele ile 
kayıklarına gaz vermek için kon
muş borular tamamile yıkılmıştır. 

Haydarpaşa iskelesinin önün 
deki dubalar kopmuş, Kadıköy is
kelesine kadar gelerek buraya 
çarpmış. kalmıştır. 

Heybeli vapur iskele.si kısmen 
harap olmuştur. 

Çubuklu gaz depolan önündeki 
nhtnnın bir kısmı yıkılmış, adedi 
belli olmıyan isnirto f ıçılan de . 
nize dökülmüştür. 

UNKAPANI KOPROSO 
Unkapanı köprüsü fırtınadan 

dört parçaya aynlmıştır. Parça . 
larmdan biri Sebze Halinin önü. 
ne, diğeri Yemiş iskelesine doğn.ı 
gelrrı.iştir. Bu parça., önüne gelen 
mavunalan da burava kadar sü. 
rüklemiş. un, fındık ~e kömüı yük 
1ü mavunalan parçalıyarak de . 
virmiştir. 

TELEFON, TEJ .GRAF HAT -
LARI 

Şehrin muhtelif semtlerinde 
telefon hatlan bozulmuştur. Ka . 
vaktan ilerisi, Beykoz, Bakırköy. 
Sanyer şehir telef onları ile diğer 
bütün telef on servisleri durmuş . 
tur. Ne Ankara. ne dıe Avrupa ile 
konuşulmaktadır. Telgraf hatlan 
da bozulmuştur. Dün bir aralık 
telsizle Ankara· ile konuşulmuş. 
sonra o da durmuştur. Dün gece 
postahane ile irtibatı bozulmıyan 
yalnız Edirne kalmmtı. 

ÖLEN YOK 
Dün tesbit edilen deniz kaza

larında insanca zayiat görülme • 
miştir. Bir aralık Ha1icte batan 
bir motörün tavfalanndan Salih 
He TemPlin boihıldu~ savi ol 
mu.c;tu. ~kat sonradan ~o:ılih bu . 
11mrn11~ TPrnPl ,ıp "fl..Tah nlaralr 
hastahaneye kalr1mlm~ır. 

ZARAR NE KADAR 
Fırtına zararlarmm henüz tes

bitine imkin görülmemekle hera. 

. Karada olan kazalar da çok 
f ecı olmuştur. Şehirde ve meza~ 
Irklarda, hahçelerde bulunan bin
lerce ağaç köklerinden koparak 
yıkılmıştır. Binlerce cam ve çer
ç;ve pa~lanmış, kiremitler rek· 
lam tabelaları, afişler, tahta per
deler uçmuştur. Cami minareleri 
~? hu arada hayli hasar görmüş. 
tur. Ayasofya camiinin minarele
rinilen birinin külahı tamamen uç
~u~ d~ğ~r hirinin külahı koparak 
egnlmıştır. Sultanahmet camiinin 
minarelerinden ikisinin külahı uç-
muştur. Bayazit camiinin kur~unlan fll 

~1!1atyada Ram~~n efendi nare külahının yarısı uçJ 
camımın avlusundakı ıki selvi a· 
ğacı yıkılmış, saçakların üzerine katın.da çatı arasında yatan ~ 
yıkılarak kırmıştır. hendıs lhsan uyurken baca ~· 

Yenicamiin bir minaresının mış, lhsan enkaz altında kal .• 
külahı di.işmü~ knhbedeki kıınmn tır. Apartımanda oturanlar -.
ıar Kopm~.' :ı\Yi~~~ ~- -:--·· -...------- ~ ı 
inin alemi diismüş bir külahJ UÇ hasta~a.~esıne kaldTrIDIŞlardıf• 
mustur. " ' .. ~uçukoazarda !Ja~ı ~o; 

Tahtakalede Fatma ismindeki mıımn avlusundakı buyuk .. tıe 
kadının ho~ ve harap evinin da- ağacı yı!ılmıştır. Vefa~a.tur . 
mı r.ökmüştür. n!nda 52 n~ma~Jı .. Halıdın e 

Beykozda Çinili camiin mina· hır o~a~n ~okrnu~tur_. . 
resinin tepesi ucmuş. camiin va . . Bakt·~lrnyde Zeytınhk ~a e 
nmdaki ev de çökmü~tür. tl~kü sınde Fı~enk~ane caddesınd 
ilardaki Çinili camHn kü"laAhr da numaralı Eftımvamn beı:; 

• • t .. ,_ •· K ~ Jte uçmuş. kubbesi h~ran olmuş, avi- e\"lnl~ ravrsı rn~mll!=;, :ına 
zeleri ktnlmış, önündeki ağaç t . de l:ım.v~ker. Me!;tanı~ 15 n ~ 
marn A 1i Rizamın evinin üzerine ralr evnıın hır od:ıı:.1 tle mu;111 
yıkılmıştır. . vık,~mT:tır. B~ evde ot~rtt e"I 

Beyazit camiinin külahlan ye. te~lı~eh oldugundan tahlıye 
rinden oynamış bir tanesi uçmuş- mışBtı:_. .. 

1 
..ı _, M 

1 
~· 

tur uvu <11f'rflne a tız rarşı;ı·~ 
Samatyada Çınarda arabacı Be da kasan ~arhkm evinin c~ 

yazit mahallesinde VicHn cadde · Usküdarda Vakfivet so1c~9ı, 
sinde Zehranın evi üzerine sel- da bir kulübe ile Eski mıı 1': 
vi ai!'acr cfü~müı::, iki oda vıkılmış. sokağmila hir evin mutbai!t ·lJ 
tır.Nüfusca zavfat olmamıştır. kılmıştır. Beyoğlunda Bil~ 

trsküdarda Pazarbaşı mahalle- sokaihnda 12 numaralı evin 
sinde Yervant'n evi vrktlmıştır. sı çökmüştür. ·'/ 
Beylerheyinde Tevfik Cenani le;. Defterdarda Feshane fab~ 

p~rto .. fö.~rikasınm hüyük b~cası sının Tabakhane dıvan yıktl ' 
cokrnuştur. Gene Bevlerbevınde tır. Anadolukavağmda MacBJ' ~ 
Yahlar ca~oe~incle ~ir rlrv:ırla hir kağında Nurinin evinin _d. d" 
kaç haval!azı fenerı V?kılm~~ı.r. çökmüştür. Şehzade camii 1Çl:~ 
Kumkamda Daltaban camımın ki altı büyük servi yıkılmış •.. ~ 
kulübesi ~,k1lm,l'tır. Kumkapı pn. lardan biri polis knlühesinin -~tJI'· 
lic; merkezinin damı ucmuş, cam· ne düşmüş kulübeyi k? 
lan kın1mt~trr. Kifoilk Ayasofva- Bir servi d~ tramvay telinin 
da mahalle hekci~i O~manm otur- ne düşmüş, t~li koparmıştır. a • 
dn!Ttt evin ~1zPrine ka~ak a<Yacı Sarıyerde Kont mahalled~;iıi 
yıkılmı~. evı hı:ı.sara nf'r·atmtı::trr. fak bir kliübe yıkdmıştır. bit 

Şişlide K!rkora ait evin üzeri- mahallede Bağ'lar caddesin~~ e' 
ne yanmda~ı apartrma1'!11 ~~c~~ı köşkün catısı cökmüşt~ür. !J0i,şı,t 
vtktlmış, evm catısı çokmnstur. lektrik direm devrilmış. JaJl! .,,e1 
Mecidi~~ k?.vü.~de lz.ıetin e-yi~in kın11!,lıştır. Bakı~köyde ~art118 J11ııf 
çatısl cokmu~tur. Gene Mecıdıve sokaO"Jnın elektrık tellerı koli fi 
köv?nde _94~ nu_1.118::8h nolis C~· tur. Hasköv<le F;ndemlikt~ ~:ol'.' 
malın evı çokm?~~r. Bu sırada yüpte de elektnk tellerı ~;tr11'~ 
manQ'al (fa ~e\'TI lmış, v:m~n cık- mu~. bu yüz~en cerevan ke·1e11t~ 
mi$, ~öndürülmiiı::tür. r.11lı11klndn halk karanlıkta k:ılmıstır. 
Lför. Hasanm kulübP~i. Bevkoz be- dün tamir edilerek cereyan ti d 
lediye marammzu Omerin evinin rilmiştir. Bazı tramvav tell:ııı~ 
catrst ~rn~mPn yıkılmı~hr. kopmuş, tramvaylar işliyeJ11 

Anıı~nl11 l(~vpfYınna Dnl'tS c:o- tir. ~;tf' 
kjl~n:\ il<'iinc>H lrnmi!=.er Nec>;hp Karaca:ıhmet ~elamsız, ~1,1<19 
ait Pvin c:nl <'Pnlıpsi W,pı~nıen <'Ök- kapı. Topka.nı, Eevüo me7-~~J1'rı 
mfiq. avni c:olrnkt.::ı taı;rr Omerin e- nnd:lki yüzlerce servi '"~nd 
vinjn "::mıl~rr krnlmumr. tır. Bundan başka şehir lY" 

Sişlide Havuzlu bahce soka
'hnd'l Se1A.met apartnnarunm üst (Sona Sa. 1 Si. il ... 
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ÜLKEMİZDE 
1 

( Kırkından Sonra 
Büqük eünler 

Maraşın kurtuluşunu 
kutlularken ... 

ız ngı ız ıgorau •Ata•ıu eözUı B . 1 ·ı· d. J. kl~t .,~zanı Teneşir Paklar 
Koca Ragıp ~'"..bir arka- Yazan: Sermet Muhtar Alus 

dn•ı ••ardı. Ma·•ı ao-'u oldu~· ·-·····::ım-·: .... --··················--·····- 4 ········-----····--··:········-··--···-· ~ ., .,- D ~ IJ lı& ........ ••• M••••••••••••••••••••••••••:•••••••• 4 •••••••••••-•••••••••••: •••••••••••••••••e•e ... .. 
ae•eaae•eea ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• ••••••••••••••••••••••••ı ••ı••••••••••••••••••••ı i,in hendiaine '' I ngiliz Ahmet e - ........................................................ ······•··••••••••·•••••• ·- ··················-

Marllflll lmrtıılut yıl dönümüne aid bir hatıra. 

1IIaraşm kurtuluş yıldönümü penç.esidir: ~kir.ede. empeı:ya • 
bu sene de heyecanla kutlulandı. lizmın muhterıs gozlenne çekilen 

11. Şubat. 1920 · bir .~ildir; .h~k~ !ruY!ete gale
!şte mütevazi· fakat her hece.. besıdır; mıllı cıdalın ılk açılan 

Iİ!1de binbir man~ saklıyan büyük "Ya istiklal, ya ölüm,, bayrağı<!rr· 
bir tarih. Tıpkı durgun, sakin. a tşte on altı sene evvel bugun, 
~ azametli baş döndüren engin asrın en yaman silahlarile müceh 
Clenizler gibi... hez düşman ordusunun kuru yum· 

Bu bir kaç kelimelik tarihe nıklarile kendine boyun kırdrra · 
tnilli cidalm göz kamaştıran bir rak bu neticeleri alanlar kahra · 
Renıbolu dense yeridir. 11 Şubat, manlar diyarmm kahraman ev · 
Sakaryaya başhyan akının yolu !atlan, Maraşlılardır. Bu yaman 
llUn üzerine kurulan ilk zafer ta ülkenin, ateş ve alev tufanlarının 
kıchr. bir kat daha güzelleştirdiği bu 

11 Şubat, Saray baykuşlarına şehamet. beld~~ kendine has 
iarşı gerilen yaman bir kartal ne de asıl!ne bır tevazuu var! 

Bahkesir vilayet konağı için 

"alıkairde yeni bü viyöyet lıonafc )'Gl'linuuı kararlcqtınldıiını 
V,> hinanın lemel atma töreninin yapıldıfun yasmqtık. Balıkeair 
"'Wcırummt wönJerdifi yaluırulaki raim, ba törenJe verilen ~ay tö-
1eıtiıti g&feriyor. Konafın yapılmaa Ulı t8f1'İne kaJar bitirilecek, 
Ciiınlıariyetin on iiçiinc:ü yd dönümünde açılma töreni yapılacaktır. 

lneboluda hayırlı işler 

lemli,, derlerdi. Bu zat öldükten 
bir müddet •onra, Ragıp pcqa bir 
iki arkadaıile /tabirini ziyarete 
gitti. Mezar lafı illerindeki: 

"Merhum ve mağ/uran leh,, 
Sözlerini okuyunca yanındaki· 

lere dedi ki: 
- Biz aldanntlflZ.. ~hmet • 

lendi merlrama lngiliz diyorduk, 
mefer leh imif. 

Elelden üstündür 
E•ki Babıali mektubi kalemin

de bir mü•evvit yazclıiı bir ycaı
nın batına " ..... vilciyeti vali ve · 
killifine,, baılıfım lronJllmlllf. 
Fakat bunda bir yanlqlık olup 
olmadıfını pek kedirememİf. Kô
ğıdı kalemin mümeyyİzine g& • 
tamif. Mümeyyiz ita ıeyle )'Clft

lıt bulmak iatiyaı ukollilarJan • 
biri oldufu için: 

- Olmadı. Bumı llommı.z ila 
" •••• vilciyeti vekillik valiliğine,, 
yazınız, d emif. 

Sarık okur mu? 
Bir köylü lıatlın u.zak bir yerde 

bulunan kocasından melıtup al • 
ml§tı. Okumaı olmaJıiı i~n • 
virdi, çevirdi, bir fe)' anlıyamaılı. 
Köyün imamına gitti. imam ke
keledi, heceledi bcqaranuulı. Bu
nun illerine canı nkılan kadın: 

- Bcqmdalıi tabla katlar sa • 
nlıla ii~ llÖ.zii .<;hmbonun. 

Deyince imam, Bike Ue bafır
dı: 

- Kaılın, lıatlın ! Efer it sa
nlula ite, al ıanu kalana geçir de 
..,.. oh" 6ıilealunl. 

Doğru değilmiş! 
"Baı saflıfı,. için arluıJaflnın 

eoine ııitti. 
- Bcqm saf alnın azizim. Ka

nmn lmairJe haatalanıp öldiifü· 
nii gazetede olıuilum da. .• 

- inanma, lıardtlfllll, inanma. 
Karun her mektubunda, en küçük 
bİı' ıeyi bile t hmal etmez, bana 
ymar. Böyle bir fe)' olsaydı mu
laaklıak bildirirdi. 

Bilir misiniz? -~ 
Dünldi Sa~da IOl'daklarumz •e 

cenplan: 

1 - EbeWyor necedir ve ne de· 
mektir? 

- Latince, "daima )'Ukan,, de. 
mektir. 

2 - Nevyork ıehrinin nilfuıu ne 
kadardır? 

- 14 mil,.aa. 
3 - Klinatta kaç yıldız -.ar? 

- &00 milyon kere .mlyon. 
4 - "Okuma, dutUn" sözünü kim 

IÖylemiftir.? 

- Sc:hopenhaa•. 
5 - Tren beldiyenlere nerede ıi

nema seyrettirirler 1 
-~ Boeton ıehrinde. 

YENi SORGULARIMIZ 

Sinopta &aat kale&ine 
IJGnfın iıaretleri kona/da 

• Sinop belediyesi yangn teh· 
likb. elerine karşı hazırladığı ted . 

1 - "Demir hindi,, IÖzünün aalr 
nedir? 

İnebolu, (Ozel) - Bu yıl ge- 2 _ Londranın nüfuıu ne kadar. 
çen yıllarda olduğu gibi Halkevi- dır? 

ırler meyanında yangın başlan -
tıcnu halka anında bildirmek i -
Çin saat kulesinde elektrikle işa· 
l'et tertibatı yapmıştır. 

Şehrin herhangi tarafında bir 
l:n_gm başlangıcında kuledıe bu
~'Ul!ln nöbetçi tarafından halk 
kampana ile haberdar edilmekle 
beraber yanITTn istikameti renkli 
elektrlk llmbalarile de gösterile
'tktir. 

miz Sosyal Yardırm şubesi evin 3 _ Günetin ııığı dünyaya ne ka. 
üst kat salonunda açmış olduğu dar zamanda gelir? 

aşhanesinde 81 yoksul ilk okul 4 - "Adia-Ababa., ne demektir? 
yavrusuna hamiyet sahiplerinin s - "Madamki, dü1ünilyorum. va 
yardımlarile muntazaman sıcak nm?,, ıözünü kim söylemiftir? 
Bğle yemeği vermektedir. Gön _, .. ___ B•ı•.7-C•l•n•a•q•e•t---•ı 
derdiğim resim yemeğe devam 
eden ~ravrulan ,,.fü,termektedir. İzmit, (Özel) - Taraklıda 
Ayni 7,amanda açılan poliklinik bir cinayet olmus, gençler birli • 

ğinden kovulan Değirmenci Ce ~ 
dıe haftanın üç günü köylü ve ka,.. mal adlı birisi. mezktir birliğin re. 
sabah müracaat eden dertli nalk isi Akifi ağır surette yaralamış • 
muayene edilmekte icap edenle. tır. Tahkikat yapılmış, Cemal tev. 
rin ilaçlan temin olunmaktadır. kif edilnıiştir. 

Şarkıyı tutturmuştu: 
Doyum olmaz güzelin edalısına 
Düştü gönlüm aman allah belalısına •• 

BüyiikaJaJa 

- Zntznt soimkıar oaşloor; 
esamilerine dikkat buyur. Gün o
la harman ola. ''bir gözünü kırpa
rak:,, dudaktan kaçırılmış bir ad· 
res üzerine lazım olur. Biraz ön
ce vasatından mürur ettiğimiz 
dört yol ağzının sağı Arslan. solu 
Yenibahçe sokağı idi. Ondan son. 
raki denize vusul bulan cadde 
Mustabey cadldesi, mukabilindeki 
mail olam da Selvili sokaktır .. 
Açık beyan et, nasılım? Şu kafa . 
mm içindeki saman mı yoksam 
ustura gibi keskin akıl mı? ... Esa· 
smdan volkanik olan Prenkipo, 
bir ~ denizin amakma mağruk 
o1Sa, badehu tekrar ruyü-:emvaca 
avdet etse, plAnnu çözecek inje • 
niyör olduğwna inandın dostum? 

Hacı Dana eni kunu sıkılma . 
ğa, heyheyler getirmeğe başla • 
mıştı. Yanındakinin gevezeliğin . 
den kafası kazana dönmüştü. Ku. 
lakları uğuldayordu. Yakayı sıyı. 
rıp başım dinlemeğe can atan hal· 
deydi. 

Bileğine yapışılmasına mey . 
dan bırakmadan, çarçabuk elini 
cebine daldırıp saatine baktı. Al
tr buçuğa beş var. 

Demek öğle çoktan geçmiş, ge
çelei d~ iki saate yaklaşmış. 

Saati cebine korken Arlin gör· 
dü-

- Hayrola, kulağın refikinde 
gözün de saatinde mi .. Yağma 
yok, eteğin elimde, kolay kola~· 
kurtulamazsın. Daa dolaşacağız; 
bir boy da Hristosa çıkıp etrafı 
kuş bakışı seyredeceğiz. Vakit ka
lırsa, merkeplere rükO.p edip Aya 
Yorgi tepesine de suut edebiliriz 
müdürüm! 

Müdürü, kararım çoktan ver 
mişti. Yakayı kurtarmanın en kes
tirme yolu, mühim bir meşgaleyi 
mazeret göstermekti. Tavrını rid· 
dileştirdi: 

- Dün akşam, Nezareti ceH 
leden hini hurucumda, Nazır Pa
şa hazretlerile mülaki olmuş, mü. 
şarünileyh nezdime pek mühim ve 
mütenevvi evrak ve muharrerat 
tevdi buyurmuşlardı. Bunların da. 
kik ve amik bir surette tetkiki ve 
derkenarlannın tahriri eJzem 
Kaffesi odamda yüzüstü duruyor 
Lfıtfet de artık acize müsaade e 1• 

le. Sana dovum olmaz gözüm! 
Horozyan, avaz avaz şarkıyı 

tutturmuştu: 

Doyum olmaz güzelin edahsma 
Diittü gönlüm aman Allah belalı· 

ama 

A.)'G)'Orgi ıepai. : 

Ayni makamla, tıpla p.rta ~ 
ler gibi, gaygaylı gaygaylı ötü • 
yordu: 

- Süperyörlerin ve &mirlerin 
evamir ve tenbihatma, nezaretim! 
zin umur ve muamelatına karp 
boyun büker, suspus olurum ... Bu 
eksküzlere akar sular de durur, çe 
nem de durur, rehberliğim de .. 

Arabacıya sesleniyordu: 

- V asilyadıis, Bahçıvan oğlu 
sokağının kürek kemiğinde kiin 
42 numaralı kuşkafese çek. Di • 
retörümün devlethanesi kapısında 
istop et! .. 

Arabacı araba;p yavaşlatıIJ ge
riye çevireceği esnada, Hacı pal • 
dır küJdür aşağiya Siçrayıverdt 
Akibinde, Artin de Hacı yatmaz 
gibi atladı ve gene kolu kavra~: 

- Nümkünü yok. Asla ve kat'& 
haşa ve kelJa olmaz; olamaz efen. 
dim olamaz. Langır lungur, şalar 
şukur 42 numaranın önüne yana • 
şacağız. Ekselansnm koltuğum • 
da olarak bahçe kapısından içeri 

sokacağım. Verandaya kadar Çt • 

kanp, orada tazimkar orövuarla. 
mm takdimden sonra avdet ede • 

w. ' cegım .... 
Kurtuluşun çaresi yok. Dini• 

cık, çarnaçar razı oldu. Tekrar• 
rabaya bindiler. Evin önüne gel • 
diler; kolkola bahçeye girdiler: 
taş merdiYeni çıktılar. 

Hacının gözleri pencerede bir 
kulağı da mühendisin ağzının i • 
çindeydi. Artin, gene çene veriş• 
tiriyordu: 

- Küçük tur promenadımm 
ettik ve lakin tam lezzetini çıka. 
ramadık. Y almz arabaya otunıp 

yeşil çamlara, mavi Marmaraya, 
afaktaki mor dağlara nazari en • 
dazhk; kanaryeleri, papağanlan, 
keklikleri uzaktan kontamplas • 
yon bizi doyurmadu ... Günümiizfl 
unutma, pazardayız.,Akşama se • 
mada ay dedemiz de var. Vazaifl 
mühimmeni çabuk bitir; muhte • 
sar, müfit tarafına bak. Tam saat 
11 de, bendehanemde seni beklo.. 
onım. Bu akşam, şu pazarın key • 
fini öyle bir çıkaralım, öyle bir 
çıkaralım ki dadı damağında kal-. 
sın! 

Fısıltı kesildikten sonra, sesler 
iki taraflı olarak yükseldi: 

- Orövuar müdüriim, h~ 
kal has ciğerim ! 
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Hlz.o.lannda yıldız lpretll olanlar, lıze 
rtnde muamele görenlerdir. lbkamlar 
Mat ıı de kapantı atı, flyatlan·ırr. 

[~~-l:__K~Ô N_?i ~-~- ~ 
Kaybolan san' atlar 

Evin içinde kimseler yok. Bu
rada neler olmuş, neler geçıniş 
kimse bilmiyor. Ama ben anladı
ğnnı sanıyorum. Evet, bu evde bir 
erkekle bir kadın vardı. !kisi de 
birbirlerini meşru bir muhabbet. 
le seviyorlardı. Herkesin beğene. 
ceği, kıskanacağı bir sevgi. Evli
ler arasında aşkı öldüren iki düş· 
ınan vardır: Biri alışkanlık, öteki 
teklifsizlik. Fakat bu iki düşma-

. na onlar karşı koymasını bildiler. 
Delicesine sevişiyorlar, birbirle
rine "eğer sen benden önce ölür
sen, ben de kendimi öldürürüm.,, 
diyorlardı. Gülmeyin ! "herkesi 
sevdiğine böyle söyler ama, bunu 
yapan babayiğit nerede?,, diye . 
ceksiniz. Bu da doğru. Fakat bu 
söylediğim erkek öylesi değil. Er
keğin adı, Etiyen; kadınınki, Maa 
lendir. Birbirlerine rast gelmişler, 
tanışmışlar, biraz romanesk ya. 
şamışlar. Sonra evlenmişler. Çok 
derin falmt çok tabü bir sevgileri 
vardı. Birbirlerine öyle "cicim, şe. 
kerim canını, ciğerim ... ,, gibi ad. 
lar takmadılar. Her ih.'i sözün so-
nuna bir "güzelim,, kelimesini 
katmadılar. Ayrılırken kapı arka
sında sanşıp öpüşmediler. Herkes 
gibi onlar da birlikte gezmeye ç11, 
tılar ama kollarını birbirine dola
madılar. Birisi gazetesini okurken 
arada bir gözlerini kaldırır öte
kine bakardı. Birbirlerinden ay · 
nlmaya imkan yoktu. Birinin ru
hu ötekine o kadar muhtaçtı. 

(Fransızcadan) 

nmda onlan gördü; fakat dilsiz 
gibi idiler. Papas teselli için uzuıı 
uzun söyledi. Sonunda bunlann 
ağzından belirsiz iki kelime dö . 
küldü ve karr ile koa. boğuluyol' 
gibi düştüler. 

Komşular toplandı. Onlar iki 
kör gibi g-elenleıi görmiyorlardr. 
Olüm esnafı da yetişti. Bu iki sa
ğırın önüne küçük bir tabut koy 
dular. 

PARALAR 
• Londra t'23 *Viyana 
"'Nevyork tU- • Madrld 
*Parla Lt17 - • Berıın 
* Mlllno tı'>.">- *Var-şova 
4' BrUkııeJ ı;.~ - *Budapeşte 
*Atına :14 . * Bilkreı 
"'Cenevre ~1f> - * Belgrad 
* Sofya 2,l- *Yokobama 
* Amsterdam sa •• *Altın 
• PraJ? :ıö - ıı: Banknot 
• Stokholm H!! -

~· -17 -
112 ~ 

114 -
~{') -
U! -

f>~ - · 
a.ı. -

ttôO -
~:J4 -

Şehirde 
oiomobil 

arabanın yerini 
aldıktan sonra!. 

Ahşap evlere ait süsler de yavaş 
l<arışıyor yavaş tariha 

ç E K L E R ' Arabacılık gün geçtikçe o 
* Londra til!1.ö0 * vıyanıı t :ı:ı.~ dan kalkıyor. En geniş meyJan. 
•Nevyork US040 "'Madrid .Hıoıo !arda ve kalabalık sokaklarda bl 

Etiycn ile Madlen cenazeyi ta. * Parıs 12 oo • Berlin t 971~ le, tek tük binek arabalanna ras 
kip ediyorlardı. Cenaze gömüldü. * Mllfuıo 1002.;7 * Var§ova "'2100 1 '~eliyoruz. Bu gidişle bunlar d 
Onlar elleri boş olarak eve dön. "'BrUkaeı f. 2°11.ı * Budapeşte .ı 4\füti iiiiil 1 ortadan kalkacaktır. Dün de ya'V 
d "l y d 1 * Atlna ;-ı3&i·fü .. BUkreş llli4665 1 1 ~ 'b' b I kl b a u er. anyana o a anna girdj . *Cenevre 2 '8~l • neıgrad tt.,ı, 82 ıo • r ıgımız gı ı, ara acr ı a er • 
ı K l d ı ıSTANBUL: 1600. m. - 18 Tokat. b b . lAth ı 'n'n adfl er. apıyı mpa ı ar. Kara clbi· * Sotya 1:14 2ırn1 * Yokohama 2 H70 er, ara a ıma a ane erı 1 

lıyandan nakil. Çay saati. Telsiz caı. · · d 1 kt:: d B 1 \rer selerine bürünmüş oldukları hal • * Amsterdam 1 ı;o1 "' Moskova ıoss 7b cu e aza ma · a ır. un ann .; 
•Prat 19.l7 ır.stokhoım H11!1~ 19 haber. 19,15 Muhtelif pl:iklar veya lerine, kamyon, otomobil, garaj 

de gene yanyana kanape]erine retransmission. 20 Sıhhi konferans. lar ve otomobil tamirhaneleri gel 
gömüldüler. E S H A M Dr. İbrahim Zati. 20,30 stüdyo caz tan. miştir. 

Aradan beş gün geçti. Bu o . ~n,!:;uı 2~.00 ~:;:;;: l~~ go ve orkestra gruplarr. 21,30 son ha. Bazı san'atler da.ha var ki, o 
da içinde olup bitenleri kimse Reji ::ı 12~. nnyon oeı. uoo herler. Saat 22 den sonra Anadolu ajan. lar yıkıld,ktan sonra yerlerine 

u 00 srnm gazetelere mahsus havadis servi. d J1 bilmiyordu. Bahçivan kadın ka. Şir. Hayrly rncxxıl Şark 0eı. başka bir şey gelmiyor. Bunlar a 
Merkez Bank 62 UU Balya U 00 si verilecektir. b' · d • l · · · l 

pıyr çaldı. Cevap alamadı. Bu . u. stgorta .w 11'1 e. ev ış en ıçm ça ışo.r: m:.ı • 
Şark m. ecza uoo BERLIN: 356.7 tn. - ıs Çin ve Ja. ran.aozlar 'ır Bu marr.nrrozlar Ü· nunla beraber içerdekiler yaşıyor- Ponomontı tıOO Telefon ooo n ·· ·k· · 18 40 h b 19k k ~ ~ 

_ P0 musı 151• • spor a · anşı zerine yap~ığımrz kü,_;ük bir araŞ 
lardr. Pençere]erin perdeleri açı ~ ıatlkrazlar Tahvili er konser. 20,45 konuşma. 21,1 o "B~rlin'. hrmayı a~ağıya yazryomz: 
lıyor, geceleyin ışık yanıyordu. "'1933 T.Bor. ı 24 rıo Elektrik oo oo im,, serisinden (eski ve yeni mclodL Ev tarzının değiçrnesi, bir çol\ 
Alt ·· ·· Et' b b h n ""60 ....___ "170 ler). 23. Haber. 23,20 Münih'e mür. h mcr gunu ıyen se ze a · ., .. .. ~"' .. ~vay "· san'atleri de değişfrmtştir. Ta .. • 
c .. esinde idi. Beyaz pantalonu üs- * .. .. .. IJJ ~ 80 Rıhtım ti 00 23'45 dans müziği. takalede, Kutucularcta bu İS][\ ug· 

latık.Dahm ı !I~ m • Anadolu ı .J3 80 BUDAPE E • 
tünde pijama jaketi, başında ha· Ergeni tsuk . ıi :J.J •Anadolu n ıu.w ŞT : sso,s m. - 18•30 rasan vüzlerce imalathane \' rctl· 
· ı d p· ~ d 1928 A .... to o· ı Anadolu ın ı "' Mandis dans orkestrası. ı 9, 5o Maryit Ag.; açtan yapı] an rnri·cHven ·tr • sır şap ta var ı. ıposu agzm a,. - ,.,._, 

• s. Erzurum :Jb MUmeıısu A -11 oô Boden tar. Şarkı. (Mursi Zigan ork. maklrkları, tavanlara göre l'lhtS-
elleri arkasında geziyordu. Bah-1.., __ ,____________ ref.) 20,40. Konuşma. 21 R. Piyesi. 23 dan yapılan oymalar, motif!er, 
çivam görünce hafif bir sesle de- piyano ve şan konseri (P.Lorenzi, Ba. ahşap evlere nıahsm; çıkma1 !lriI1 
diki: "---' _IJ d riton)24plfilc. oyrnalarrvesairegibi ... 

- Hava iyi. Fakat bugün pi- Jıuı al"' IJ.o-ı.UH4ı BOKREŞ: 364,S m. - 18 Stüdy~~ Bütün bu i~lerin mühim llSta • 

poma ne oldu bilmiyorum. Biı -. - - - --.-. orkestrasının ikindi konseri. 19 konuş- ]arı: vardı. Bilhassa a P,'açtan ~·a. · 
türlü yanmıyor. H • k A •• ma. 19,15 kC'l'ıserin devamr. 20 hah pılan merdiven parmaklıkları içtıı 

1 aye mu• 20,15 plak yenilikleri. 21,15 Bükreş fi. ~imdi yalnız iki dU kkfm kalmış• 
Piposunu bahçivana uzattr . ı 'k k k · ( r 

armonı or estrasmrn onserı şe.: hr. Bu işle uğrıı.şanlarm söyledi • 
Bahçivan bunu muayene etti. t. b k Al. Aleksandresko) Rich. Wagner'in e- ğine göre, bunlnr ca taşra idn ya' 

Fikirlerini hn·palayan yoran çinde tütün yerine havuz kena . sa a amız ı serleri Romen Athenee den nakil) 23.15 pılan siparişlere mal yetiı~frmel<· 
yalnız bir düşünce vardı: Ya biri rmdan toplanmış yosunlar vard•. 1 dans müziği. tedirler. Bugünkü mesken tarzın· 
ölürse! Ne felaket, y:\_rabbi. Kan. Bahc;ivanın ka~1 matbahta biri- MOSKOVA: 1744 m. - 20 Tiyat. da tahta narmaklıi{ln veri k.aJma 
:31 yokken yaşamak! Kocasının ar- nin 'gezindiğini işitti. Gidip baktı -3jrlnciyc 20, ikinci ye 15, ,~ l o:"l1tı,ı :ı lialk' ""0 ''· ıwuecd. H Altnan. nuşt . m-nıvenıere t€mır par • 

• ca konf. 22,55 aralık. 23,05 Fransızca maklrklar konmaktadır. Tavanla· kasına kalmak! Bunun imkim Madlen penpe peni~m- ı'le orada u··çu··ncu··ye 10 l ı a 
ve....... · yayım. 24 tspanyolc..1. konferans. 24,30. ra tahta oyma ve süsleri de yap 

\·ar mı? Böyle bir şeyi akıl, man- idi. Muşamba cila.sile mayonez vereceğiz Portekiz lisanda konferans. tıranlar kalmamıştır. BilhassJ ah· 
tık vicdan kabul eder mi hiç? Kn: yapmaya çalışıyordu. j POSTE PARISIEN: 312,8 m. - şap ev yaprlmasınm men'j üzeri-

l b · b h · · l .. I KURUN, san' atı teşvik, güzel ya- 1 da, güze ır a çe ıçım e guze . Her ikisi de çtldırnnştı. Bun- zılan tanıtmak cmelile her yıl bir 20,39. Plak (çocuk müsikisi). 21,14 . ne, bu gibi işler büsbütün orta· 
zarif bir evciğezleri vardı. Hiz · lann ruhu 0 kadar bir idi ki biı edebiyat müıabakası açmaya karar , hab. 21,37. Plilk (hafif mUııiki). 21,52. dan kalkmıştır. Fakat son birkaÇ 
metçiye ihtiyaçları yoktu. l\fadlerı aşk üstünde olduğu gibi bu aşkın verdi. Bu yıl bu müsabakayı .. Hi • Piyano konseri. 22,25. "Kasta Diva,. sene iç:nde en kenar mahalleler • 
yemeği kendisi yapıyor. Biraz O· mahsulu üstünde de birleşmişler . k!ye,, üzerinde açtık. Müsabaka ıart· filminden parçalar. 23,10. R. piyesi. de bile h.iibik ve modern evleril1 

·k.:. 24,05 kabarden nakil. uapılışı. bu o-lbi ah~ap süslere ih• bur olan kocasını seve seve sevine di. Ayni felaket iki.sinin başı ii lan ve gönderilecek hı ;,.ye, üzerin • ,, ,..,. ., .. 
· b h de aradıgwmuz değerler şunlardır: ' ROMA: 420.8 m. - 17,20 Eritrc'. tivaç göstermiyor, bunlar artık~· 

sevine besliyordu. Etıyen a çe· zerine düşmüş, ikisini de ayni su k · "h ka ' tl r 
ı _ Mev.zu serbesttir. den nakil. 18,15 varyete ve onsen rı e rışan sana er arasına gı • 

den kopardığı gülleri getil'ip ka. . rette yaralamıştı. Artık, bu bili - 2 _Şimdiye kadar ncşrolunmamış 1 (Dina Narici, soprano). 19,25 hb miştir. Şimdi ev yantrracak ol:ın · 
nsma koklatıyordu. Bu temiz se\'· neınez, hangisinin yüreği daha z:. bulunacaktır. (muht lisanlardan). 21,35 Fr. Lehar'ir. ların bu gibi ustalara ve imalat • 
ginin, mini mini, tombul bir hedi if ise ilkin aklını o kaybetmiş, hi. 3 - ıooo kelimeyi geçmiyecek • "ııen dul,, isimli operetinin yayımı hane] ere· baş vurmasına Jünun 
yesi oldu. Bir kızcağızları doğ ri diğerinden ayn ya.~ynmıyacağı, tir. 1 21,30 acz. kalmnnuştn·. Bu yilz<len, Kutucu· 
muştu. Onu da birbirlerini sev · için, sonra ötekisi de 0 yolu tut- 4 - Makine ile ve kağıdın yalnı.7. VARŞOVA: 1345 m. - 17,45 Koro larda, ev inşasma ait bu g:bi ·~ıe· 
dikleri gibi seviyorlardı. Bu seviııı muştu. bir tarafına yazılacaktır. tar. halk. şarkıları. 18,15. Konser. 21. ri yapan dükkanlarda başka ti · 

S 5 - Şubatın sonuncu gününe ka· konser. 21,45. hab. 22 R. piyesi. 22.35 caret işleri yantlmakt:ıdır. Halbtt· 
}i yavru bir y~sma girdi. oma 1 A · s ,,·1 

~ 1 dar elimize varmış bnlunacaktu. T~eh şarkıları (He ena aarevıç ve · ki bu dükkdnlar bir carşr teı:;r-1 
iki, sonra dört yaşında oldu. Ni- İn1nbul Beltdİl(\'Sİ Bu akşam saaf 6 _ Müsabakaya girenler, gön • 1 Witas tar.) 22,35. Haydan eserleri Ku. edecek kadar kalab::ı.lrktı. Görii • 
hayet altısını buldu. Artık bahçe· $ehjr11"yaf rosu 20,30 da derdikleri hikayelerin altına adları· artett tar. 23,35. Plak. lüyor ki modern mimaıi ve zevl<· 
de gezecek oynayacak bir çağ., lf lf f llll''lf JI nı yazmıyacaklar, herhangi bir işaret VIY ANA: 506.8 m. - 17 .05 kanşıt, !erdeki 'deği~me ihtiyaçların yül<· 

:;yvdi.e ~~:J~:r:::~~n~;:,yı~: 111111 A ~~~ lı ~?k':d~;~~~:~ :~~ı:,::s:~:c:~:::~ :c;rn:::tr~p~::~n~~· ~:::: ~~:daK;ç:~ ~1~~şik:ı~n~~~k~~\~~~~~~l~~~n?~i; 
dir. tınacak eserl.: Fr. Liszt, Joseph Marx) ticaret tarzı ko"7171.1laktadır. 

Pekle kosu yaprvor, bahçivanm · 1 d ""'!!!!!!'!!!'!!''!'!"!!!!~!!!'!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!'!!!!!!!!l!!l~!!l!I'#-... ·" Yazan: 7 - Tanınmış mubarnr er en mü· 19. Hab. 19. ı 5 Tiyatrodan nakiJ piyes. =---·---
diktiği çiçekleri koparıyordu. Balı 111 1 rckkep bir jüri heyeti, gönderilen hi· 19,25. Konf. 19,35 Konf. hah. 20,20. ven; E•e1 le,. · h d y Müsahjpzade ı 1 ~ 
çede büyük bır avuz var ı. a · llllllUI Celal J kayelcri okuyarak birinciliği. ikinci- Garmisch • Parterkirchen'den nakil IV 
ramaz küçük kız bazan bunun ke- liği, UçüncülilğU kazanan hiUye1eri krş olimpiyad haberleri. 21 ,35 konu§ _ 
narına gelir, kırmızı balıklan. kur tesbit edecek, bu hikayelerin ilk sa· m3. 21,50 "Mukaddes yalan .. isimli pi. 
bağaları görmek için eğilirdi. Fransız tiqairosu tularr gazetede negredilecektir. Mü- yes. 23 hab. 23,10 Richard Wagner'in 

Bl
·r gu"n b1'raz fazla egwildi.... HALK OPERETi sabakayı kazananlar ellerindeki müs· ~aatr, artistler Wanda Achsel (ıopra. 

veddeleriyle idaremize gelerek ka · 
Od d b h · la k uşar Bu akşam saaf zandıklanm bildireceklerdir. no) Alf. Jerger (Bariton) Kari. Bisut. 

asın a a çıvan on . 
1 

ti (bas) Luise Griks (Alto) Jos. Berze 
k 'ki · 'tt' Bunlardan bi 20,30 da 8 - Birinciliği kazanana, 20, ikin· apıCI l ses lŞl 1. . (tenor) Viyana !lehir operasının korocıu 

k k ·d· Et' · d f ciliği kazanana 15, üçüncülüğü ka • ri kalın ve yü se l ı. ıyenın se· son e a ve Wiener Symph. orkestrasr. (Pr. da: 
· zanana 1 O lira hediye edilecek ve hi· 

S·ı. Oteki uzun ve ince. Mad]enırı. Dost Yunanistann . f,ohengrı'n. Tannhauser, Parsifal). kayeleri 936 ydınrn en güzel hika . -
kı·. Bahçı'vanla kapıcı hemen kos,- Kıymetli Artistl~r. 1 k · 24,25. Ja~band (Rudi Gross'un ork.). yeleri olarak neşredi ece tır. 
tular. Kan, koca henüz sudan ÇI· 

kardıkları küçük bir vücudün ya
mba~ında diz çökmüşlerdi. Bu h.ii· 
çük ~cut at-tık bundan sonra bü
yümeyecekti. Sapsan çehresi ar · 
tık pemheleşmiyecekti. Etiyen ye
rinden kalktı. Bu viicudü kucağt · 
na aldı. koşarak eve götürrlü. 

M&dlen arka$mda gidiyordu. 
!kisinin de çehresi ıslak cesedin 
yüzli kadar saranmştı. 

Pa ;pas geldi. Yatağın iki ya-

Zozo Dalmaı ve KoCinyoti•in iştirakik 

ÇARDAŞ FVRSTIN 1 * yarın akşam Beyoğlu çiçeği Hikayeler bugünden itiba • Pertembe CUMA 
Takvım l.l Şubat l4 Şubat 
======119 Zilkade ıo Zilkade 

Fiyatlar 35-50-60-75-100-1~5 ' ren yazı itleri müdürlüğümüze 

Loca 400-300-500. Salı akıamı Ka· j' gönderilebilir. Zarfın üzerine 
dık" Hal d uuo doğu9u 6 38 f> !'rı 

oy e e. "Hikaye müeabakaıı,, kayd• ı rno batışı 11.40 17,41 

k 1 1 . ..ı ı -;nbah namaz, 6 08 6 Ol Karkamı~ta ıtüzel bir 000 
ma r.aır. <>ğte namazı 12.2s 1228 

ifk mektep ikindi namazı t!i,20 J 5,21 
.a.kşıı.m namazı [ 7 ,40 l 7. 41 

Karkamış, (Özel) - Eski adı beye açılmıştır. Yata1 namllZJ 1911 19 f.l 
Crablus olan nah_;vemizde gün · Nahiyemiz hudut ve tren hattı imsak 5.18 5.17 

den güne ilerleme vardır. Son de- uk .. zeri
1
ndedir. KarşıdSa yeni baştan j ~;:;~ ~=~=~ ~::;~ ~~ ~~~ 

fa plana uygun olarak yapılan uru an Fransız ( ur iye) Crab • .__ _____ ..._ __ _... __ _. 
mektep, çok güzel olmuş ve tale • lusu ile karşı karşıyadır. ' 

lta'ya ve Habeşistan 
Rnmada Societa Editrice di Novistl

ma tarafından "İtalya ve Habe9ista~·· 
adlı bir kitap neşredilmittir. İçinde ,ı.ı 
bahisler vardır: 

Habeşistan nasıl bir yerdir, Ad~ 
h:ırbine kadar İtalya ve Habe~istan, ~ 
duva harbinden günlerimize kadar. bd 
gür.kil Habeşistan, İtalyanın hakları. 

Kitabın başında asıl Habe!istanı .,e 
Habeşliler tarafından muhtelif zaıııa"· 
larda memleketlerine ilhak edilen yer• 
terle bugünkü hale gelmiş olan ffa~ • 
şistanı gösterir bir harita vardır. tç~tt; 
de HabeşHlerin iptidai cezalan t1e ~P
tidai yaşayışlarını gösteren ıeki.ı retid' 
bulunmakt'.ldır. 

Bütün Dünl}a 
Haftada bir çarşamba günleri nette:• 

dilmeğe ba,l•nan "BütUn dünya bit .•· 
rada,. mecmuasınm ikinci sayısı da , ... 
tifadeli yazılarla çıkmı§tır. 

Tavsiye ederiz. 



T - kURfJ1' ıs ŞUBAT UM -

Dlalll llrtlaa 
nerken donmuş, 6lm.üştilr. Şehri
mizde de bir adam soğuktan öl
müştür. İbrahim oğlu Yahya ismi
ni tqıyan bu adam Kaannpaşada 
ki evinden çıkmış, piyangonun 
çekildifi asri sinema binasına ge. 
lirken yolda tıkanmıştır. Yaşlıca 
olan bu adam piyango salonuna 
girdikten biraz aonra iilmfiltüı'. 

Dünkü Keşi dede Kazanan Numandar 

Cesedi doktor tarafından mu. 
ayene eclilm~ kaldmlmıştır. Kal
bi zaff olan bu adamm soğuktan 
tıkanarak öldüfü anlaşılmıştır. 
TRAMVAY, OTOMOBiL, aro. 

BOS 
Dün tramvay aeferteri de mun

ta·.ıam olarak yaı>1Jamamqtır. Bir 
çok tramvaylar, kar temizlemek 
için tarak kullaıunışlardır. Bakır· 
köy servisini yapan otobüsler de 
seferlerini yapamamışlardır. E • 
yüp otobüsleri seferlerine devam 
etmişlerdir. 

Dün bi~ok otomobiller maki· 
nelerinin domnaR yÜziinden iş 
yapamamışlardır. ?lüşteri alan o
tomobiller de tabi ile delil, pa
zarlık ile müşteri almışlardır. Sir
keciden Fenere gitmek isteyenler, 
Beyazitttan dolaşarak gidebihni§
lerdir. 

MEKTEPLER 
Dün birçok mekteplerile ders 

okutulmamıştır. Bazı iptidat mek
teplere talebeler gelemediklerin · 
den tatil edilmiştir. Orta ve Lbe 
mekteplerine gelen talebelerden 
evi uzak olanlara izin verilmiştir. 
Yuca 'U1kü ve Hayriye mekteple
rinin .camJan kmlmış, denhane • 
ler karla doldutundan den oku
tulmanuştır. Kandilli, EreD.köy 
ve Uakiidar, Amerikan, kız lise • 
lerinde de tam ders yapılamamış
tır. Haydarpaşa Useal 8fleden 
sonra tatil edilmiştir. 'Oniversite 
denhanelerinln bı.ıunun da 
smıatr 1ardiml otctnlunctan o 
smıfJarda ders olnıt111amanuff;ır 

IZMIRDE 
Diğer taraftan dün de haber .... ~ . 

k cıkaramamışlardır. Bu fin şldc!@t' 
Uaküdarda ve diğer bazı ki se:vlln fellketini andıracak bir 

rde gene ekmek sıkıntısı şekilde lzmir ve civanın büyük 
. . 

lCOMOR FIATLARI 
~flrenlere g(in dofmuştur .. 

heri bekledikleri kari 
dederek hemen kömür 
ftatlanm yülmeltmifler-

iltatnüriin kil08U beş kunJltan 
~ kurup, odunun. çekisi 

~ ton beş liraya çıkmll-

~~~ MODDEI UMUMiSi, 
Ol.DO 

~~~~ci ile muhabere t.e • 
~ "-uemedifi için ne gibi ka.. 
~~ old1Jiu anlasılamamqtır •• 
~Sa Oaıaıea müddei umumi&i 
~bri bir köyden keşiften d& 

bir su baskmına manız bttakmış. 
tır. Bilhassa Menderes ovaaı Ge
diz ovası, Söke ovası tamamen 
&a1ar altındadır. Ayni r.amanda 
İzmir şehrinin bircok mahalleleri 
Karşıyaka, Mersinli civan da ay. 
ni su fellketl altında kalnq ve 
yalnm Mersinlide 81 ev yıkıJmış. 
tur. Bununla beraber suların en 
çok yahlarda, karantine ve civa
nnda tahribat yaptığı bildin1mek 
tedir. Karantinede sulamı y(llmek 
lill yanın metreyi buhmııt ve bu 
ydiden bfttnn nakil vasttalarmın 
c:alnıımalan kelftmüıtlr. Son aldr • 
iıum bir habere göre Kordon 
k&milen su altında oldulu gibi 
çarşı, belediye civan, gümriik ö • 
nü de su altm<la.mr. 

Noı 

89 
120 
nı 
2f1I 

308 
340 
348 
C09 
5M' 
630 -72'1 
739 
83' 
88' 
910 

=~ 939 
958 -10'11 
171 
173 
!lt -m -290 -488 
521 
582 -m 
MI -7'11 
7'2 
761 
RG 
Ml .., 
m 

2000 
n • l" 11'1 --2'11 

285 
~20 

41 -671 
721 
739 -811 
811 -3001 

1 • .,. 
ıu 
UI 
211 
240 -.. --.coı ,73 ,. -!it' 

Eminönlntle 1 elclcollıı Cemal 6İıesi liatemizin fÖ•tertiifi 
miJlcafaılaı derhal verecektir. 

Ura No: 

30 "' 30 9'19 
30 4018 
50 105 
30 111 
50 191 
50 20'1 

100 2.11 
50 290 
50 311 

500 388 
150 •ta 
50 "° 50 441 

500 45'1 
50 !)Of 

50 ':i23 
ao ~ 
30 :;15 
50 !i81 

100 Att 
ao n1 
50 m 
50 748 
30 '795 

38 -50 500& 
30 Tl 
30 81 
50 117 
30 18' 
50 ~ 
50 463 
:, 518 - : 50 '1fYI 
30 a 
30 858 
30 881 

IOO 885 
IOO 8MJI 1: : 
ıoo 107 
• ıac 
• ıa . -ao 281 
llO 2CI - -IO -ao uı 

30 ' " 
1 = IO 80I 
50 8'I 
50 8'7' 

100 90S 

500 -so '100f 
50 .,, 
il 148 
so t5S 
ao m 
ıoo m 
IOO rıt 

50 U3 
100 uc 
ao • . -ao • 
IO 91 
30 809 

500 .,. 
100 732 

IO 7K 
30 R5I 
IO toO 

IOO Nl 

Ura No. 

3000 "1 
IOO S3& 
50 170 
30 m 
IO 820 . 
50 ~ı 

.150 •13 
so 982 
IO 918 . -50 9°'1 

500 109 
30 tl9 

IOO 115 
30 22.0 
5G w 

9000 315 
30 S1'1 
30 1 S08 
30 , m 
sn us 

uo m 
30 873 
&0 m 
50 -IO 811 

ao • 
10 10109 
ao • 
ao • 

100 -t• 181 
50 499 
30 m 
30 -ao sa 

100 -
ao • 
• m 50 .,. 
IO 715 
• '111 • . .,. 
so -

100 -- -. -• m IO MI ... . , .. 
ao • • lll 
50 153 
• 111 ... 
• il& 
50 'IJ1I 
10 ıt• . -IO sa ., m 
IO M& 
• 411 . ., 
IO 111 .. -10 745 

100 ,,., 

30 -
50 -. ., . ,..., 
18 13' 
30 220 

30 -so 3SC '° 418 
30 C35 
ao w 

IOO -50 519 

Lira No. 

50 844 
500 m 
50 971 
30 988 
30 .. 
50 13048 

150 '19 
IO 122 

IGO 14fl 
100 t6! 
50 '?Ol 

100 >5% 
3CI .!.il 
50 ·127 
50 •c.1ft 

500 ,.,, 
30 '6.1 
50 w - '" 50 512 

500 515 
100 !'i27 
150 r,aı 

1so "" 
30 883 
• iM 
IO 781 
so '111 

- 762 roo m ao .,, 
so su 
• 811 
• m 
• 8.TI 
ıoo m 
• 973 
.. t4Gtt 
ao 21 
ao a 
liO ft 
30 79 
50 105 
S0 H4 • ı• 
IO 302 . -
ıl -• = . -.. -
30 -50 610 

~ ....... ~ ....... -. - . 815 ., 
851 

ta 
918 . -• 181 

IO 55 
• 15 - .. • uz 
IO tü 
IO 1'1' . -• 7.81 - -• 312 . -100 3tO 
16 U3 

so -500 511 . -100 588 

- 811 IO t2I 

Lln No: 

• 908 
IO 930 
50 931 
30 95.1 
IO 978 

1&0 ıım 
IO 129 

ıeo 141 
• ı 152 
50 l66 
3" ?04 
5ft 'U9 

3n -
r;t) il 121 
~ 189 
sn '81 
r;t) \13 
ı;o ı' \20 

s: ı : 
50 1 993 
50 ~ 
sn • 
so 1 914 
50 918 
50 17"60 
SO tM 
• m ISOO :J.!}l . ,,,. 

1M dl ., "' 
50 '92 

., "' 100 5G9 
30 511 

so -
- '130 500 808 

so -. 30 910 
• 151 . ao 9S'7 

. IO ıem 
IO UI 
IO -. -• m . • '* 

IGO 91 . -
IO -. 50 644 
30 109 .. .. 
• 111 
• uııo 

' • 1u 
liO 1" 10,000 15Z 
30 209 

tel !lS 
IO 111 
IO Si . -· IO MI 

30 -IOO 447 
• 45C 

• IO 481 
IO 781 
30 &19 

!IO 982 
IO 200Ct 
30 5' 
IO UI 
50 158 

il -
IJO -30 241 
ID 388 
50 311 

Ura No. 

50 -30 610 
50 650 

50 -30 881 
30 .,. 
50 722 

150 7'1' 
30 81• 
50 819 
30 90'1 
50 21013 
30 .. 
60 109 
30 ız 
• 1 

1so ıu 
30 183 
30 198 
&O 319 
50 3Z5 

500 -., ... 
• !i!I 
50 510 

r;o -. -150 518 
&O 11' . ., 
&O -108 l90 
39 22009 • • ao 109 

150 111 
30 128 

IOO Si' 
so sa 
IO .qc 
&O .. . ., 
30 m 

IOO 8M 
IOO 709 
ao m 
30 111 
• 717 

• m soo 739 
• 744 

100 7.&2 
30 801 
50 803 - -. .. - .. .... 

- 41 
30 " 30 ., 

150 1J9 
IO ZM 
IO na 
50 858 

50 -ao ca. 
30 • 

&O '" 
30 -••• 
50 ftZ 1 

30 705 ao .,.. 
ao m ., .. 

100 9'18 
IO 'M005 • • IO 81 
11 ıu 
• 118 

Ura Neı 

• 80I . ,,. 
ao • 
30 981 .... 
IO '11 
ao m 
50 U5 .. ın 
ao m 
50 Ul - -• 31' 

150 .,, 

- aı 1• .. 
50 Sil 
50 .. 
• tft 

1• "' 100 717 
150 711 

IO 711 . .,,., . -. -. -IO tM 
30 111 
50 .. 
IO m81 
IO 185 
30 107 • t• 

- 151 • • . -. -... : = . -
IO -. -a ne 
IO 2'1C)ll . -. "' 50 .. 

100 1 -• • 50 !i95 
60 ~ 

150 MI . .,. - "' • MI 
so 911 -.,. • a 
ım ıu 
ı• ıa 
ı• 111 

30 111 
ao tıt 
IO 111 . -
50 -30 MI . -50 517 
50 5'I 
GO '118 
• 781 
• m . "" 50 118 . 

150 28005 . 
100 "' 
IO tn 
r.e 1t1 ., m 

• • • • • ., -• • ... 
• • 111 • • • • • • • .. -111 • ao 

uo -• t• • • • -• • • -• • 
"' • "' • *' l!fft 

ı: 
Hl~ 

= -• il' ., .... • -HP -• • • .. .., ., -• • .. 
lr 
it 
r . : .. 

1 .. ·• • IO 

• •• -•• • ,. 
libolu Belediye Reisliğinden : 

54'1 
581 
8'5 

1000 "1 
IO A025 • 
ao • ., n• 

50 as 
IO 511 30 -ıee m · 

30 Sil . - 30 tTS ıeo as -.. 
~ C..ilaohıda :rap11acak elektrik t•İlatı 7irm1 sin mlddetle T• 
l ..,, ..ıu. eailbaaefe kon muwtar. 

,....,, ~ bedeli oa 7f)di bia heı Jb lira olup :rbde ,..di 1-pk mu 
l ..... b "1313,, lirac1D'. 

.. .,,. 
82'1 
811 -90'1 

so -
100 -30 :nı ... -ao m. 

• m 
HO '11! 
IO 'IWI 

soo '" IO RtA 
50 m 

• '789 
500 '7'11 
... ı ••• 50 • 

llO tm 

50 3.12 

50 -ıoo w . -100 w . . -
• m 
ao • 
30 :JA9 
50 ,.. 
IO "1 
30 su 
• ns 

. -UiO 491 
ao •• . -

uo -. -. "' 

' . • :. ~ ,. 
= pll.n femıl .......... ..--ı. ............... 

t Geliho~BelecliJ•endwMniaemiracaatlan. ~-----u~~1------------,-1
-----------------.....;,::...;:.:;:.:.:::::::::::::::::::::::::::=::::::=:=~ 

\ ....._ llsallbne 20/2/938 Peqembe alni aaat on ,..dide Gelibolu • AOnıeron• ,.tanlauı Beledtye~ı ne~ıarı 
Dal...lnde ,ap.t.cakbr. lsmit, (Ozel) - C. B. P. p . . 

....._ ..__ UJIUD olarak Terilecek teklif mektaplannm aaat on nel sekreterliii '8hrimiz avukafl. K-.lf •••ili l7IO lira ola •fiktat Yddıa ..... iPa lbm 
x., ~ .. ._ encUmene •erilmeai ıarttır. (8l8) lanndan Bay Sedat Peki Denizli olan tlOO ..-. miklb kırma tat kapalı zarfla ......,_ b 1 • 
~ Halkevinde bir konferans verdfr. ......... Şartaam•i lnamn mlldiirlillbden ahmr ....._ ~ 

d 1 k 1 ğı d: :::::~=· :~:ı: ~~ ~~~ ~~-~ 11 da daimi _.....;.. ,.,.... •• ~ arma gene OmUt8D 1 de partinin tayin ettili mevzu et· _...._;,e ••nuaa iat11......- 2490 N. h arttaw w .wıt.e ..... ~ 

d rafinda konferansını verecektir. • .... :ruılı Y•IJra Ye ll08 lira 21 lmnlflak lll1lftlclrat .... . 
ara sabnalma komisyonun an: -------- ... ..,. mektabile teklif melduplanm ,üanda ,... ..... .... 

....... t.a D••lll•ıa: 11 • kadar bpalı sarflarnu dalmlenclw Ye1melldir. (8) (711) 

~~~~ı~~~-~~•Q• ·~~~~~----------------------~ ~.ı.•,•,-..w:.,~•i 21111931 cumarteei stbdl eaaı ıo ela Anka· .,.,.,. ~ 1ran.r ,, ... a... z A Y ı Doktor 
Genel ~·alılı lmraimda Saba alma Komiqo • d ınermedl komo1 ,,. apa camlı lld ttaldktar orta ~ MO ...._ 

, ~. . kapaklı do1aPlı *• -' t1a1 '°" ..... aJdılım plladetnamemf kaybet • Hüseyı· n Ua .. 111•· 
lllo ldlo.Da 7IO lira .... ~·-au ~i para· JPnw malı murü11a 8m1 mütambalr dm. Yeallilll alacapndan hWaal pk. 

.._ .... ~ ,.._.. - dl ,.. müoratt lıL tar. (V, Ko. 13521) 
9LJ... - a almaWlir. Defe l&etım lrdl HIJ/tıe tulblDe •Lı llıl 1 !1ı1Ş.ıw1ubl.ı ttltll 
...aıane paurblma airmek iıtiyenlerin U lira 21 lmrat- _. cama IOntl mt 10 c!an 12 ,.. a. Oı wı ŞcrLı'L 

tt-~•IMI ••kbuaa Jle liD " •atiauh Komiqoaa ki Y1ll'ID&lan. dat ....... ,_ı pqMta aa ıto,.. • ._.....,..,. ..... ---..... 
(121) (718) •tdacalmdan talip o1udarlll ...... atlan Gaft ohmur. (V. No. 13570) 

.... HınM •us 1411ıııti..,, .. _ 



ABO/fl IAR1'LARI' ·- ...... - -... ,. - -
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fl'•lllert: naı 
TelsrU ....... AITlllTJI ........ 

P'a9ta trutumı No .. 

~ m m 
z = wrm = .. =--ırırıunwrnwnurz mu mumu mı naur .... ı•wn•a•wsmıusmıusmı-nsar 

1"8nbul 4 üncii ?cra memurlufundan: 

E · t S d v Oksürenlere: Katran Hakkı Ekr 
moıye an ıgı -.-. --.------------~ 

..... birinci derecede ipotekli ohap , .. iali üç ehli..., tara- Turk elbıse deposul 1stanbu1 4ncü icra memurıutundan: 
,....._ tame•ı:- M3 lira la,met takdir eclilea Kuımpapda Sefe- Bahçebpı Şekerd Hacı Bekir karfı· E • t S d v 
rllros malaalleaiade Meec:it 10lrainada Ui 18, 1eai 18 No. la hir nin 11nda 85 numarada aradıtmız yerU ye m nıye an ıgı 
1t• mı apk artbıaaJ& YUedilmif old11ianclan 28 - 3 - 938 tari- ecnebi buır ve wrlama elbiaeler, 
W.. -a..U .,_._ ... sGail IUt 14 cim 18,.. kadar dairede hi- .,.ıto, pardesular, çocuk elbiaeleri eb - N••ma biriaci derecede ıpoteld. olup iç ehli Y1llmf teWot1.fnı~ 
..._. artbrmuı icra eclilecelrtir. Arttırma bedeli lu,meti muh•m· ven fiyatla bulabillninis. · memma 480 lira kqaaet takdir edil en BoğUiçinde Anadohi 
....--ı. ,;,71 ni balclap takdirde miifteriai üwinde lnnlolecaktır. Yeni çqltler ıelmitir. Pınattan iati- Gamda Gllua el1nm Biriaci Ha 11r 10kaiında eaki 7 m.iibırrtlJ 
AW takdirde en ._ artbraDm taahllüdii haki bin.ek a.... arttır- fade edinb. ev. No. 13227> 11 No. 111 &ahçeli iki lmımclan iha ret bir eYin tamam• açık 
- IS sla mlddetle temdit edilerek 10 - 4 - 938 tarihine mÜla- Pefln " ver•lye muam•I• ,. ....dilmit olclaiandaa 28 - 3 - 938 tarihine IDÜ8adif 
., cama.- aut 14 d•.18,. kadar keaa clairemiscle ppılacalr ı•pılr. he alini uat 14 den 18 ,. kadar clairecle Mrind 
.... acık artbrmumcla arttırma Mdeli kıymeti ma ........ eneainin icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenln "' 
~ 71 al halmadılı takdirde latıf 2280 No. ha kanan ahklmma lff· .. ...._. ikinci icra M•wrbalaadmu buldup takdirde miifteriai üzerin de bırakılacaktır. Abi 
llıalİ imi bıralabr. S.bf pefİDdir. Artbrmara iftiralı etmek iati. !potek cihetinden ve paraya çevril. en IOn arttıranm taahhiicla baki ~almak üzere arttırma 15 .. 
,....._ kı,wıtı mahammeaeniD % 7,S niaMtinde pey akçesi Tep mealne karar verilen Fatihte Çdmılrçı detle temdit edilerek 10 - 4 - 938 tarihine miladif ~ 
.ol Wr •abam teminat mektahama hamil llahmmalan lbnndır. Kema:eddin mabaDealnln Sangilsel .,_ uat 14 den il 1a kadar keza dairemizde rapılacalr .iJdac( 
ltülan tapa aic~li .He eabit olmı~ • i~li alacaklarda diler :-~~ ::~b:ı ::sn::; artırmumda. arttırma bedeli loym eti nmhammenmin % 71 
............. ft irtifak halda ealuplennın ba haldarmı ye ~le n 135 murabbaa mıktannda icL madılı takdırde 1&bf 2280 No. ha bmm ahklınma teYfibil 
'- ft '!"8..nfe dair olu hl.tiala nm enala mlabitelerile birlikte i reli bir ana •tıh~çdranlmıttır· Mu. l»ırakılır. Satıt ıaetindir. Artbr mara iftiralı etmek iatı"..-. 
lla tarllôatlea ltn.na nilaa,.e 20 ıb wfmda Wrlikte clalrmabe hiJ kir anaya •babı vukuf tarafmdaiı 1oJDuıti mahammenenin % 7,S nia betinde Pf11 ~ Y9J& 

.. wl.S la..chr. Akai takdirde haklan tapa ıicUli ile 1&hit olnıı • 415 Ura 48 lnınq laynwt takdir ecli1mlt '-nbnm teminat mektubamı hl mil 1-111JUD1llan lbımdır. 
,.Jar eatlt Welialn paJlatmallD dan hariç kalırlar. Müterakim ohıp talip olanlar makOr Jaymedn n tapu ıiciUi ile 1&blt obm,an ip oteldi alacaklarda diler 
9Wsl. tnwlrlJe, tamiflyeden mitneWt l»elediye rÜl•umu Ye ya. ylsde 7 5 nl nlabetinde pey akçesi ve l'&llm Ye ittifak hakla eahiplerini n hu lutldamu •e tiueuile 
laf icareai ft 20 ...tik nlaf ica nlİ tawW Mdeli miba1ecleclen yahut ulwıal bir bankanın teminat mek. Ye muarife dair olan iddialarmı enalo miabitelerile bJ,likte 
_. olaaar. Dala& fasla alalamat almaJr iatipnler 18 - 3 - 938 tubunu Yennete mecburdurlar. Arttır. tarihinden itibaren nihayet 20 sfln sarfında birlikte • 

tarUmaden ltD.ren herkeeia s&nh llmeai için dairede açık hulandu- :. ~!· 93
: ~r~ine1:-•:':;;: hllclinneler1 lbımdır. Abi takdirde baklan tapu ıicilli U.. 

nlacak artbtw ~ 934/2419 No. 111 cloqap •tlnc:aatla aipo1tane :.. ~ıind; bulunan i. olnu,anlar .. tq bedelinin paJlat maamclaa ~ kalırlar 
•ı .ıar ..,.._ .. wat ftl&ilri alnl»ilecelrle;I il&n olmnr.r. (609) kinci icra dalrealnde icra olunacak ve kim .....P, tenftriye, tusifi1eden mBtnellit heled!ye re..

mtlftedler tarafmdan verilecek bedel Yalaf icareei Ye 20 .....tik Yalaf İCaNli ta'l'iai bedeli mba 
Ye lavazım muhammen 1aJmetin ,we 15 ini te . tensil ohmar Daha futa malumat a1ma1s mi1eaıer 18 - 3 -

cavla ettlll takdirde 10D mOfterl lke. t.arihinden ib1-ren herlr..U. tire bilme.j için dairede açık 
Posta T. T. B. 

müdürl .. ğünden: dade blralalacü akli takdirde .. 1'111aca1ı arttırma tartnameai u. 934 - •ı3 No. hı doqaya 
Jı111hamz • Mnakbt mlfterlnln pey bakla müfus DJmak atla lllRk8r doqada mevcat Y.a iki ... ltilecıeldm Ula o 

fUdJe arttırma 2. 4. 935 tarihine mtlsa. (810) w.u wm•b • peqembe .un1n .... 14 &m 16 
IOO ,.ı..ıa (llOO) 413 ,. kadar temclidea ,m. dairede 1mı-------------~---------ı 

llGO - l 700 talam eJldae (21871) 1118 ft en p arttnuua tlaerinde 1ınab 
ffllll ı ıınlllln 1 tllllllf1 • , • • 1 - (1111'n 1139 llaktlr. Hlk6mete alt 1ll1clmle rmmn 

,, .. , mtlnyededln tefrllr ohqıacalm-
llP.mla Dilk•n nla o ~~·~ ~ıP.r~et'4_..lllM...-iıi1iiıil'lllııı ... ~ ....... ~~--.......... _.._-.ı._.._.,...,;..111R1ı ....... ~ ... ~ldh:r-t5t~r-tlİıı~ 
pelerin, elW.. •• baketler aJJ'I aJn" lrapalı wfla ebilbne1e yan ipotesll alacaklarla diler alakadar. 13 mart 936 cuma ıünü IUt 15,30 da Ankaracla idare 1t1"1na1mM1• 

bmıJmuttv. H• iç elctiltme .. a tahat 93t tarihinde " .. t on mm " lrtlbk balda talılplerinla bu palı arf aaulile aatm almacakbr • 

...... AalEaıMa Poeta T T~ W..m MldlrlQlau toplmcalr 4Jım, == :=: ===~ • ite ıilmek im,.._. 111.81 llra1ık mnakbt teminat. 
SatnD Kcmaiqommda ,.pılacaktD". tlbaren Jlrml sile icind evrakı mOapl num ta,U. eltili neiblan •• te JdiRerini aJDI siln uat 14,30 

• ı..ptald prtaameler Aab_. Lnuım Mllcliirlllbden" WerDe birlikte dQ-eye 
8

b1Jdlrmelerl 11. dar ICOmiayon Reialiline Yel'llleleri lbımdır. 
Llaiahalda Lnama AJaiy9t M..YiDUlbidea ...,.... olUU ....;ı. mpdır. Abl halde haklan tapu ildL Şartnameler paruıs olarak Amaracla Malume Daireaiade ft 

ıı .. lr. Talipls. ,üanda yuıh lwliaatlamu idare Vnaelerine 1ed1e •bit olmayanlar •tıt bedeHnln darpapda Teaelltba n Sak M&dllrlQGaden dalıblmaktadır. ( 
,. ..... amklan ........ .. nlaut ....... ...... t.m. pqlqmpmdan 1'aric; kalırlar. Daha 
..t tıınldap....., ~de yasılı ._ik "teklif mektuplarım futa maıamat almak isteyenlerin ı4. 2 M11hMhllea bedeli 11518 lira olan adi Ye ..naam ~ 
.,. •...aeld tarifat dahilinde " •Jn &Jl'I ~ sarf lpriaiDcle ilahın- IS& pOnden itlbaıen herkeain c'tt· ve rapti,.leri 30 mart 938 puart eai tini uat 15,30 da bs*t 
-:S,......,. L-ı.. -'-• tarih ..ı~ -~ wım.l lfin dairede uıh bulundurula - l"I a -'-- d 1~-~- L!---..1- ._ 1 LA-- -. .. *™ e ı.ı..u.. .a• cama iUnl .. t on aarde cak olan 93415952 u111 1 e l'UllUlra a uanıı ....... nua l&wu amacaaur • 
..... ....-.. Xaaaiqon Rl;aMtlne tndl etmeleri il&n olunur. dmll'alı ~ ma:tı. ~t Bu ite slraıek iatiyen1erin l 183,70 llraldı mankbt teadllll~ 

('141) (824) ,,. maJutDI mu1dlre alt erbabı vukuf bnuaun tayin ettlii •ea;Jralan Ye tekliflerini a1111 stlD .-at l 
raporunu sar&P anbJa blBrler. ev. No. kadar Kom~oa Reiallilae ffl'ID•1eri lbımtlır .. 

lstanbul müzeleri genel 
direktör lüğüaden: 

T ... apa .....,. ..aı11ia .. 1E91 if bed.S 1371 lira 74 1mri1t olar 
-- ........ OWlllll ile •• tdad Jdltldia8a l20 lira • kmat 

W.Oi ... Met demir aaaha faa camek&m açık •Dtmer• ko 

urk Hava Kurumu Sabnalma 
Komisyonundan: 

4 .._ Hupr ~ o. -.ıellf •na pllk as. Wriaç .. 
.. sa"* ....... pik tel .. tel ciYI, ... plik tel. 180 Jd. 
lo ... Wbl, 180 kilo flatia ••mile, a•mpara lrqıdı, Jath hop., 
2llO ilietN ~ ._., makara, tire, 23 kilo pamak, 2400 metre 
9'ftt. a1a1r tlUdt ipllll •tm alımealdır. ı 7 - 2 - 931 aut ıs de :::r.,..-lacaimdan iltelrli olaalar prtaa...W PaJUllO Di-
•- Bade ...... ı•.Wllrl.. (727) 

JJndarma genel komutanlığı 
·-· ... -ra satınalma komisyonundan: 
·-·--, .. _ ....... bpab aarf ... tıllliltmeeinia 

,...rrmtı illa .m. ~ J.....,_ n Polla mektebi te1-.-
d • piri -...W.p iflllllırce .Wli..... - • 

ış;.,.... 1•1 .(9), 

13484) Şartnameler AU....da Malnme daireeiade "Han.mıMılll 

----------- T•.UAew ye Snk MtW&rlQWea param olarak dal:ıtıllnalı:ta9' 
Satıhkikiev 

........ MqrOtiyet mahallai Ko. 
-... IOllak 37 n 39 nıunara1ı ve Muhammen Mdeli 50675 lira olu ISS ton healin ZI - 1 -
•ldnr odalı bab5e Jdrp iki ev acele Ç&11amba pnü aaat 15 30 da bpah wf uaalile Anbrada ldar9 
.mlıktlr. aumda sabn almacakt•r. 

TaJaılm Ouhalle caddeü 1 numara. Bu ite sirmek iatiJ•lerha 37• 71 llraldr annakkat teminat 
k dtÇll• bhvetlnde fnkete mira. mmun taJİD eltili veeikalan •• te ldiRerini &JDI İÜD aut 14 

caat. (V. No. USOS) '--d Kom" R • ı·a.ı- 1 • Ja.......;~-.. ar UJOD eıa 1 .... ,. Yerme el'I .,_auaD'e 

Şartnameler 2SO kunt mabbi linde Ankara •• Ha1_,... 
lstnW A.U,. 4 lld Habk Mah. aelerlnden alınabilir. (711) ........... 

Posta T. T. 8. ve levazım 
müdürlüğünde 

....... ld llllaall418 n1d1l avubt ZL 
,..Selin tarafaldaD Parilde 102 aftllae 
ele Roel a NOU91Jle de oturan Hermo 
otla JPrederlkO DancllrJa awhkemeads. 
ele 115'94 _,. Ue ~ tlf'a davur-
lllll .....,. ......... .ae: dava o1anan na. Poeta ..,,... " naldi19 memur .arma ...-ilmek llzere ftllllll'lr 
aen betlilata ralmen mahkemeye pL olu 180 talam elbiae Ye b.abti 28 pıl.t 1931 tarihinde ft 

-4illnden pyabmda mubakem.,e de. de Ankarada Poeta T. T. Umumi M&dllrlfliünde topla•cals 
vam olunarak tapu kaycbnm ıetlrUdl. Satım Komiayonuilda • .autm..ı ppdacaktır. 
llnden ,,. bu byrdda bedeli feraim 180 talom elbiee" kuketin mahammea kı awti 2780 
600 lira olarak ı&tterllmlt oldapdan • -, ' 
büllle muameleli llJ&b karannm c1a. Irat ı.iaab da "1'I ....... 
ft olamımm 20 cin mUcldetle tebBIL Talipı..ie mesk& tarilae rutlıJ&D cama s6D6 maanea 
m w !l!Mdw) ... ntn 1111/0H çarpın. dar lhl' sepn teminat puaamm idaniınis .....m.e ·Yld•~ 
.. tini mt 14 de blralalmuı brar malrlRaz yeya bnanea 11111 teber 1...ab t.ainat _. .... "" 
..ams. oldatandan dava olunan DID prtnaiaede yuıh •••ild ,..tana a alarak ....-.. kowllı•• 
ılaalııden itibaren yirmi ırUn içinde 1tL caatlan lbandır. 
,.. etmec11e .,. ~ ~Jmedlll a. -.-ki fU'blame1- ~rada Lenm Malhlrlllll_..~ 
..,...bir ""' ıldAımedlll _...._ . • 
ftlıla1an ımw ninlt addolunanlı 11• taabalda Lnuım AJD1Jat Maa .. n11.-... ...,_ ea..k 
,.. .... •tlJriim~ .. --.... (la) .., 

til1ıl ..,_. ._... •''I ı ...... a..1.:;:==::;:=::;;ıe=============~ .... {•ar~• 11111111: Allll 


