
Yugoslavyada komünistler 
Y,eni bir nümayiş yaptılar 

HERVEROE 3 l<URUS Norveçte sene başında 
kabıne aegışece1< 

Zağrep, 11 ( A.A.) - Bu sabah Split'de ecre.
Yan eden komünist tezahürü esnasında zabıta, 
:rovelverlerle hücuma maruz kalmış ve silah 
istimaline mecbur olmuştur. Bir komünist nü. 
l'rtayi~isi ölmüş, yedi komünist yaralanmıştır. 
Polis memurlarından beşi ağır olmak üzere on 
Yaralı vardır. · 
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Astcrdam, 17 ( A.A.) - Norveçte, scneba.şı 
bayramından sonra, daha geniş mikyasta bir 
milli ıttihat kabinesinin teşekkül etme.si bekle. 
niyor. National ZeitllllıJ gazetesine göre hari. 
ciyc ve harbiye nezaretinde değişiklik olacak 
ve harbiye nezareti bir generale tevdi edile. 
ceklir. 
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Gemi dew.ir almadan 
evvel mürettebatından 
700nü bir Alman vapu-
itaıvanın Balk~n- 1 runa nakletti 

larila mevk11 
Yazan: ASIM US 

ltalyan Hariciye Nazın Kont 
Ciyano'nun korpuraıyon mecli • 
ı!n:le ltalyanm harici siyasetini 
İ:ı>ah eden nutku her tarafta bü. 
Yük b"r merak ve al.ika ile bekle. 
itiyordu. Nutkun metni hakkında 

22 yarulı da ku
ra ya ~ıkarıldı 

•janırıların verdiği mclumat bu u- lı •oııtcv ·clc ı ... (A A ) B t k d -· · .. t k d' 
ınumi merak ve alakanın yersiz ' 1 0

• ' • • - u. er e ecegını gos erme ·te ır. 
~ün ö;;.,leden sonra. Amiral Von •\/r)ntcvı'dco ı~ (A A ) ,., olrnadıg·ını gösterdi. ~ ' • 1 · · - ''·la. 
Spec'deki 22 yaralı karaya çık- halli saatle 15.30 da Graf Von 

- ~ .. 
-~ ........ -v ' --· 

Zira İtalyan Hariciye Nazırı. mıştır. Bu. Alman gemisinin, Spee harekete hazırlanıvordu. 
"•n İtalyan milletine hitab eden mühlet bitmeden Montcvideo''"'U (D • ·· ··a ) Kendı· '·c··_,ıs. 1°nı· l>rıfırdını bildirilen Amiral Von Spc cep Z1r7ılısı •iizlcri aynı zamanda cihan efka- ------------.J _______ ct_·a_n_ı_ı _v_ıo_ıc_ı_ı _c _________ . ___ l\._rı.u__ '-' _ __ ___.:. __________ _ 

~;=~~r:·~:u!7r:~r ::~~)im~=~ Mı" l l"ı. Şe'f Rus - Fin harbi l Alm. an_lar ingi_liz .9!!!!!!.~_·'!_P_e!.._in_,'!!!!; 
lüyetindedir. Bu itibarla bu aöz-

~:·!:E.~;ib~eo:ı~tr~·~:,~ Şimendifer mühen- Finler üç Sovyet tabu· sahıllerıne .. Y~~ıden Göze görünmez 

1'i e\·yorktan :Fransız gazete
lerine şöyle bir haber ,·eriliyor: 

Açık ıöylemek lazım gelirse d. 1 . . .k tt• mayn doktuler ·ınsanlar Alemi 
İtalyanın bugünkü Avrupa ıiya. IS erını tebr1 e 1 • h tt• ı 
~n ~~~~:~!':mÇ~k~s~~;ı1-;:~ Shas, 17 (A.A.) - Reisi· r unu 1 m a e 1 er şi!:ı~iı,F~~n~d~·\cnl!~ sa:~ 
~tı•I ettiği ıırada Arnavutluğu cumhur ismet lni\nU bugUn tehlike işareti, saat 9 dan 9,20 ye 
ııtila eden, bundan sonra Alman - Bğ'ledcn sonra Orduc\'lndc ter- O' azısı 5 incide) kadar devam etmiş, his bir hadise 
lıa]yan çelik itffalunı imzalayan tip edilen danslı çayı şereUen- olmamıştır. 

l.'F, ltaha; diğer tarııft:m Lehis_ dirmişlel'llil'. Pek neşeli geçen Basın bı·rıı·g"" ı·nı·n çay zı·yafetı• Londra;17 (A.A.) - Bahriye 
t'\nın Almanya ile Rusya arasın. çay, akşam geç vakte kadar ' rıezareti, Almanların Tyne ve Tes 
ela taksiminden ıonra Balkanla. dc\•aın etıı1iştlr. 1r~larına mayn attıklarınr ve bu 
tııı ve Akaenizin ıulhunu mı.:ha- Sins, 17 ( .\.A ·) - Rclsicu nı· ,.il~elerde seferin tehlikeli ol • 
fazaya ça!ı~an İtalya vardır. Ar- hur ismet lnünilnU hdmil bu- duğunu tebliğ etmiştir. 
'l'ıavutluğu i•gııl ettikten sonra lunan lıususi tren ırnat 23 te Londr:ı, 17 (A.A.) - İngiliz 
.\iman • ftalyan antikomintern şch riıni1,dcn Anim.raya mil le· hava kuvvetleri tayyareleri, 16, 
•ıtlatmaamı çelik ittifaka çeviren veccihen hn rcl<et otmlşti r. 17 .c.immuevvel g~cesi, Frison • 
lt.ıyanın bu hareketi Balkanlar. (Milli 8e.fin sr.uahatine ait di- ncs a..ı;.~;:rı üzerin·ie uçmuşlar, 
c!a ve Akdenizde takibettiği sulh ğu 1ı:ı::.ılar ikinci .<ıahifcııin bi- ma;,.·n J:ikücii düşman tayyarcle. 
_ (Devamı ~ iincüde) riı·ci sfifımun<lallır.) ri 'islerine h<'mbalar atmışlardır. 
-=------------------------ Fakat ba t<u.rruzun neticesi he -

Yugoslav takımı Fe
nerbahçeyi 2-0 yendi 

.Dünkü m(ıçta Fenerb<ı:Jiç,e ka'lecisi bir Yugoslav hii.. 
cummıda topu Jcuçaklıyor. ,(Spor yazılarımız 5 ci sahifede), 

Çay ziya/ elinde bulımanlardan bir grup 

İstanbul Basın Kurumunun "birliğe" iltihakını kutlamak ü. 
zere mıntaka tarafından dün saat on yedide Parkotelde bir çay 
zıyafeti verilmiştir. 

Bu ziyafette vali ve belediye reisi doktor LuUi Kırdarla 
dün sabah Ankaradan gelen Basın Birliği Merkez heyeti reisi Fa
lih Rıfkı Atay ve birhk azalan hazır bulunmuş, saat yirmiye ka. 

• dar eğlenilmiştir. 

n=i.ı:.malfım deği'dir. 

AL~IAN VAPVRU ~ASIL 
RATIRILDI? 

iinp. ı 7 (A.A.) - Adolf 
Lc.onhardt vapurunun nasıl 
dunhıruldu~u ve kendi kendi
sini bntırd}~I hakkında tafSİ· 
lflt gelmiştir. Bu Alman vapu· 
ru, ·Amiral Graf \'on Spee'ye 
mUlı\ki olmak veyahut Alman· 
yaya dönmek istiyordu. 

Lconhardt'ın mevcudiyeti il~ 
gemlslle birlikte devriye \"azi 
fesi gören bir İngiliz denlı 
tayyaresi tarafından keşfedll· 
mlştir. Almnn vapuru, lnglli7 

(Devamı .'f iir•riide) 

Garp cephesinde faa
liyet gittikçe artıyor 

(Yazısı 3 föıcii<lc) 

"l\Iax Go.rdner ismlııdc bir 
kimyager biı' tC!'lU~üt csçrl 
olarak cşrap görünm~z hale 
getiren bir ma-0<1e keşfetmiş.. 
tir; Max Gardner'in bürük bir 
Mr olarak saki.. j·ı yeni mad· 
denin eı-;a ı grafit - sat halde 
tabii kal'hon - olcluğu zanne. 
diliyor. Amerika oı·dusuna 
mensup bir heyeti yeni kc~tC<ll· 
len bıı macldcyl tetkik ede. 
Cl'ktir . ., 

liüçük bir hareketi, ehem. 
ınlyct iz bir an içinde !liinya· 
11111 hır Ul'undan öbiir ucıuıa 

nakleden radro gibi ren harl
k.alıu•ma bakmca e~ynyı hı an 
giizüııe giıı·ünmez eden bir 
maddenin ke~tcdllmiş olrnn I· 

na hayret cclllmez. 

Fakat a<'aba kimya fenninin 
im yeni kc~rı taiıakkuk edecek 
.>hırsl\ dün)'ll ~·üzün<le ne gibi 
inkılıiplnr husule gcle<.'cktll'? 

Şlnıcllki halde hunu tıı) in 
ch•ğil, tc"ıl\"nıra bile lmkı\n 
yoktur; o \l\kil dünya yü .. U 
"cinler \ ' C periler ah'mi., Şt"k· 
Uni alal·aktır. l:şyayı gözt' gil8· 
tcrmiycn madde ile otdnlar <lD 
tahii ~örünmez hale gireceği 
ne ı;:fire nrtık bu yeni silah il 
hiç hlr mlllct başa çıkamıya 
<'aktır; hu fenni keşiften ipti 
(la btj(adc edecek olan mcın 
lcket dhan hilklmlyetlnl el• 
alacaktır; y&hnt milletler ara 
sımln hakiki bir sulh devri at 
mağa hizmet. edl"Cektlr . 

HASAN KUMÇ.-\, . 



18 BtRINCIKANUN 1939 

Milli Şefi
miz İnönü 
Şimendifer mühen
dislerini tebrik etti 

Si\'ns, 17 (A.A.) - Milli ~e
fimiz el Un a !{şam şehrimize 
teşriflerinde is tasyonda aske ri 
ve m lilld erltfın ile lı ii tii rı nı c
m urhlr ve on binlerce lıa1k ta
rafından coşlmn va candan te
zahürlerle lrnrşılnnmrştır. 

Varol, yaşa, sağol Mi!U ~e
fimiz avazelerlle kendilerine 
karşı içten gelen sevgi vo say
gılarını göster e n halka l\lilli 
Şefimiz: 

"~asılsmız Sivaslılar,, diye 
iltifatta bulunmuşlardır. 

Sivaslılar :M1lli Şefe candan 
sevgi ve bağlılilclannı üuyur
mali: fxrsatım bir daha bıılduk
larr için sonsuz sevinç içiu<lc:
dirler. ~ehir uaştaıı başa lıay
raltlnr ve taltlarlu. süslenmiş 
bulunuyor. 

Cumh urrefü;imiıiıı ikametle· 
rine tahsis edilmiş olan nı.Ii 
konağı öntinde lıall{ın sevgi te
zahüratı gece geç vakto kadar 
devam etmiştir. 

lNÖNÜNÜN DÜ!'-."KÜ 
TETKİKLERİ 

Sivas, 17 (A.A.) - Diln ge
eyi vali konağında geçireu 

H.eisicumhur lşwet İnönü bu 
abalı erkenden neztlerine vi
fiyet 'e bele<liye erkanını ça

j'rrarak Si\-.as şehrinin imnr 
~lAnx haklcında etı·a.nı izahat 

ı m rşl ardır. 
Bundan sonra otomobille vi

A.yet konnğını parti merkezini 
iyaret etmişler ve mütoaki

J>en yaya olarak yeni açılmış 
bıan buharları, çarşı:rı ve kli
luphaneyi gezmişlerdir. Halk 
Jıer yerde Milli Şefimize karşı 
b.uyduğu samimi hisler· YO de· 
r.ln. muhabbeti izhar ediyordu. 

Mtllt Şefimiz dc~let demir· 
fOlları cer atölyesinde şerefle. 
lno verilen yüz kişilik öğle zi

ı;yafetlnde bulunduktan sonı~a 
on zamanlarda ir;;lotmeğe açı· 
an cer atölyesini gezerelt 
memleltothniıin bu ondUstı·i· 
eşme hnmlosfnl yalhndım tet. 

kik etmişlerdir~ 
~chir, bnyrak v6 taklarla 

tis!UclUrı •• Hlwa çok {1Uzelclir. 
, .... .,. .. .-,, . ._ :ı.U .. Reislcumhuruınuzu gfü·-

5
t lt ic;ln sokakları dQldurınnk• 

adır. 
ElSlCUMHURUMUZ ŞD1EN· 
D1FER MUHEND1SiııER1Nl 

T.EBRiK E'.CT1 
Slrns, 1'1 (ıA.A.) - Reisi

umhur lsmet İnönü, Erzu
umdan Sivasa. avdetinda mü

benclislcrinıizo karşı dnyduğu 
al~llir hisler.ini inşaat müdü.ril 
. Suııguya ıltideki tarzda ifa.· 
e buyuı·muslu.rdıı·-
" Erzınıum domb'yolu gü:ıcr

itlııııı ikmalden sonra. tetkik 
tmek: bana. hakJki biı• zevk. '\'C 

..,.c·-· • C\ hıç vermiştir. 

Menılekot.ılmlz, umumi bün
esi itibaı.'ile arızalıdır. Dizim 

pıcmlckette yapılan ı;;imendi· 
,er haUnrı fen ülenıinin dnlma. 
Wkkatini cclbodccelt eserler 
f.lmuştm•. Gey:ve - Kara.köy 

E
n.lan eskiclen takdirle ::;ey
lirdi. Torm; giizcı.ogfihı yal
bizdo değil, l>ütü.o dünyada 

çnıc .fen cscı·lorlndcn .sayıldı. 
Cumlıuriyctto açtıb"llllU gii

cı·gfılılnı• hep biı:llılı:·iıulen zor 
c bil'ibirindcn kr;\',nct.li ol
uştur. Sıunsun - Sivas battı 
ülıcndislcrlmiz jçin iftihar 

luuacnlc bir cscıxlir. llalatyn 
üzergfilu bilhassa. Ergani "\"a· 

Wsl her yerde ~Aadiı· sayılat•ak 
"erlerle dollıdnı-. 1'..ı"rzurnm 
üzcrgiilıı iso, çctlıı olmakta. 

tc.~i: lc.ı.inin bel' ~eşitten 
:rJ;ra.ı.lc Jmlıuımıı ·ıııda di· 
bütfüı hatlnı-ınuz<lan iis
ür. 

Snrnsa hoj:;azııı m lıilhn:-.sıı 

Atına \C J>ingt•ıı hoğazlarııım 
nşaatr, fen kutketiniıı ,·c in
nn nzınlııiıı ıın ı Jir Pst'l'lel'i olu.
ak temaşa olııııına .:!,n ılcğı·ı·. 

Boulal'l giirnH•k vat:uııla!;'

karım j~:.in ,>iikst•J-. iftihar \'e~i
lesicllı•. .Bnnlan t~t.k.i.lr <>tnwk 
~ühenılisler ic'iıı {'İ(}.(Ji istifade 
)nevzuudur. l\liihcııdisJik ede. 
biyatnnız im est•rleı"i biitüıı 

'1linya fen nıe.ıniuc ccsaı·etlc 
bnıtnhilil'. }<;rznrum hnttıncla 
J>iıtiin iş n ınuynffn!:;iyet Türk. 

•ı·e aittir. Sermayeyi, istik!)ıtf, 
....,..-,.,,,..,, .. nşua.t ' ' O y\iksck fenni noz:ı.

eti, heı• ne\i inşnnt için lfızmı 
olan j~~ilcrl Tiiı-klc:- temin et· 
ılstlr~ Dlyobilirinı ki, şimen

Ufrr lnşa.!\tmd" 'l'iirk ıu iilw:l
lisll~i her ıııı-~ch·,,·i ha llc•I m c-

Köprü altında 
Bir motör bir sandalı 

parçaladı 
Evvelki gece yarısı Galata 

köprüsü altında bir deniz kaza. 
sr olmuş, henüz ismi tes.bit edi. 
lemiycn bir balıkçı motörü bir 
sandala çarparak parçalamıştır. 
lçine su dolarak batan sandal 
dün sabah köp.rii dubaları altın
da bulunarak kar.aya çekilıniş
tir. Sandalda bulunan adam ka
za sırasında etr.a.ftan yetişenler 
ta.rafından kurt.arılmıştır. Yal. 
mz henüz hüviyeti anl~Jlama
mıştır. Hadiseden sonra firar e
den balıkçı motörü aranmakta. 
dır. 

--o-

Tramvaydan atladı, 
yaralandı 

Hasköyde Keçccipiri mahal. 
lesinde J 9 numarada oturan 
Mahmut oğlu Salih Fmdıklrda 
Bebek istikametinden gelen 
tramvaya atlamak istemiş. fa. 
kat yere düşerek başından ve 
yüzünden tehlikeli sur.ette yara. 
lanmıştır. Yaralı Beyoğlu has
tanesine kaldmlmıştır. 

-..--0-

Enrelki geceki y,angın 
Evvelki ~ece saat ı.ao da Be. 

yoğlunda Bursa sokağında Yu. 
suf isminde birinin 2000 liraya 
sigortalı dükkanında yangın c:tık
mış, dükkan kısmen yandıktan 
sonra söndürülmüştür. Yav€ı ~ 
nm kasten çıkanldığmtlan şüp. 
he edilerek tahkikat yand.mak. 
tadır. 
~ 

Motosiklet çal{ptı 
Y-QŞilköydc İstasyon cadde _ 

sinde 67 numarada ob.ıran 55 
ya§mda Haygaooş İStanbul cad
desinden geçerkqn. Mchrnet Kap. 
lamacıoğlunun ida.reşindeki mo_ 
tosikletin altında ka.lnl~ el ve 
dizlerinden ya.ral3llllll!§tır. Kaza 
sırasında motosiklet devrildi • 
ğindcn Mehmet te yifaünden ve 
kollarından Y,arala.nmıştır. -o--

~uKUl'O. d\\ten 
naırn\l~rf}(ır · 

Beşikt~ta llüçükpazarda 
Mwrt:a!anm fıruuiıda hamurkir 
Silleyı:n,m oğlu. 55 yaşlarm<ia 
Mclım.et Oı;haniye k~lamnın 
yanından. geçerk.tm ayağı ta..§la
ra takılarak bir çukura düsmijş, 
))aşından ağır surette yaralan_ 
d,rğµı:<l:uı Beyoğlu hastanesin.e 
kaldınbnıştır. 
~ 

Araba altında kalan 
çocuk 

Edirneka.pı eczanesi önünden 
geçmekte olan Nezihi isminde 
bir çocuk~ .meçhul bir yük ara. 
basmm. üzerine devrilmesile a_ 
ğır surete yaralanmış. baygın 
bir halde Guraba hastanesine 
kaldınlm'!Ştır. İfade veremiye_ 
cek derecede yaralanan çocuğun 
vücudunun muhteJif verlcri hur
dahaş ~lmuştur. }.I~ul araba 
firar ettiğinden aranmaktadır. 

--o--
F azla içmiş .. 

Be:voğlunda Büyük Parmak. 
kapıda oturan ve İstiklal cadde.. 
sinde Kemani Sadinin içkili lo
kantasında çalışsµı Hasan Arif 
kı.zı Esma Şişav fazla miktarda 
içerek körkütük sarhoş olmu~ 
ve cadde ortasında rezalet çı • 
karmağa kalkmıştır. Sarıhoş 
kadın pc>lisler taraf rndan yaka. 
!anarak adliyeye teslim edilmiş_ 
tir. 

-o--

Adamakıllı dövülmüş! .• 
Büyükderede Canfes sokağın. 

da oturan Hasan oğlu Yaşar 
aynı yerde oturan Celal ve kar. 
deşi Muzaffer tarafından adam
akıllı <lövi.ilmüş ve yaralanmış
tır. Yaralı tedavi altına alma. 
rak suçlular yaıkalanmı§lardır. 

ğo ~11lıihiret iıntJhanuu Iü·zu· 
l'ulll hattımla veı·ıniı;tir. Her 
meslek ~lbi, miihcıulislik te 
nncak t•n ~·ükst•k eser m<'yda· 
ııa. Jr,!Ctiı'<likten sonra olı.ı.unluk 
iıuHha.nını \ 'ermi':' ı.ayıhr. Bn 
bakmulan ı:;imcnılifrr miilıcıı

(tislcrimizi 1ebı•ik Mleıim. Ken· 
dil<>ı·inc kalhi to~ehhiiı·leriıni 
lm IH')'ttn:ıt la ifa<l~ (•tme k is· 
terim. 

M iilıeıulbliğiıı diji;t•ı· .-:-uh<•lc· 
rinıleld :u·kaıla~lara da kendi 
ihti-.asl:ırmııı t•n :\ iiksek e~eı·

leriııl tahakkuk ettirerek nıü
lıcmlislll~ t-C\ iyomizi hcı· iı,;ti

knmette kemal <leı't'<'''"in<• ~·iik
""ıı ııwlel'iııi j-.tc•1·iııı ... 

Ticaret Vekili dün 
Ankaradan geldi 

Bu!]iin Vekilin riyasetinde mühim 
bir toplantı yapıhyor 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu. 
oğlu yanında ihracatı teşkilat • 
!andırma müdürü Servet ve dış 
ticar~t dairesi ikinci reisi Ce. 
mal Ziya olduğu halde dün Aıı
karadan şehrimize gelmiştir. 
Namni Topçuoğlu şehrimizde 
iki gün kalacak ve ya. 
tir. Şehrimizde bulunacağı 
krısa müddet içinde ihtikar me. 
seılesi ve ithalat ihracat işlerile 
me,_,q,gul olacağı anlaşılmaktadır. 
Vekil dün bir mul,ıarririmize kr. 
™1.ca: 

"- İhtikarla mücadele volun_ 
da alacağımız tedbirler iktısadl 

olacaktır. l\Iuhakkak olan bir 
şey varsa o da, ihtikarın önüne 
g~eceğimizdir.,, demi§tir. 

Bugün Ticaret Vekilinin re. 
isliğinde ticaret odasında mü -
him bir toplantı yapılacaktır. 

İhracatı teşkilatlandırm'a mü
dürü Servet, dış ticaret ikinci 
reisi Cemal Ziya ve bu sabah 
Ankaradan gelecek olan ic tica. 
ret umum miidürü Ca.hil Kerim 
bu toplantıya istirak edel·cktir. 
Vekil burada yeni te~ekkül eden 
ihracat birlikleri üzerinde de 
tetkikler yapacaktır. 

Evvelki gece boQazda iki 
gemi karaya oturdu 

Evvelki gece Boğazda 
sis ~den iki deniz kazası 
olmuştur: 

Köstenceye gitmek üz.ere Bo. 
~an transit geçmekte olan 
İngiliz bandıralt Honne vapuru 
Büytilç liman önlerinde öntinü 
görememiş ve kumluğa otur. 
mll'.§tur. Gemi kaz.ayı hafif aL 
latmış ve g~e yarısı kurtula. 
rak y.ohına devam etmiştir. 

Bundan ba.ska balık almak ii. 
zere Yunanistandan limanımıza 
gelmiş olan Kotrti kaptan idare. 
sinde 44 tonluk Ayımikola isimli 

balıkçı gemisi de evvelki gece 
Sarıyere gitmek üzere limandan 
hareket etmiştir. Gemi Sarıyer_ 
de balıkçı Nurinin dalyanından 
balık yükleyecekti. ıı~akat gc. 
mi Boğaza doğru ilerlerken ke. 
sif bir sisle karşılaşmış ve yo. 
lunu Şru?Irarak Iıumelikavağı is. 
kelesi ka~ısmdaki kayalıklara 
oturmuştur. Fakat kaza sırasın. 
da gemi vavaş gittiğinden o_ 
turma hafif olmuş ve uzun bir 
çalışmadan ·sonra gemi keru:li 
vesaitile sabah S. 10,30 da kur
tulmağa muvaffak olmuştur. 

KISA HABERLER 

Rauf Demirlaş 
Ankara belediye reiş 

muavini oldu 
Hafük Nihat Peyelinin ·ts_ 

tanbul vali muavinliğin.e tayini 
ile açılan Ankara belediye reis 
muavinliğine Sivas vilayeti ida. 
re he.yeti azasından Rauf De
mirtaşm tayin edildiğini mem. 
nunivetle öğrendik. 

Rauf Demirta.5 mülkiye mek. 
tebinin yetiştirdiği güzide me
zunlarındandır. Muhtelif yer -
!erde kaYir}akamlık. mutasarrıf. 
lık, beledive reisliği etmiş de_ 
~erli idare amirlerimizdendir. 
İstanbul vila vetinde vaktile 
mcktııpGuluk etmiş, cumhuriyet. 
ten sonraki devirk:rde Sarıyer 
ve Fatih kavmalrnmhldarında 
bulunmus, daha sonra tstanbul 
belediyesi reis muavinlif?:inıe ta. 
vin edilmi~ti. Dürüst, calıskan , 
mezivetli bir idareci olarak İs. 
tanbullularm yakından tanıyıp 
sevdikleri Rauf Demirtafi ge. 
çen sene Sivas vilayeti idare he. 
yeti azahma nakledilmi§ti. O. 
rada bir miiddet te vali vekili 
olarak çahşmı~tır. Yeni vazife. 
sinde de muvaffakıyetler dile. 
riz. 

----o·....,._-~ 

Vilayetle belediye bir
birinden ayrılacak mı? 
Dünıkü Son Posta refikimiz 

belediye teşkilat kam·nunda ta~ 
dilat yapılacağım, Dahilive Ve. 
kaletinde teşkil edilen bir ko. 
misyonun tadilatın şeklini tesbit 
etmekte oldu~nu, lstanbulda 
vilayetle belediye teskilatmın bL 
ribirinden ayrılacağım yazıyor. 
du. 

Vali ve belediye reisi Doktor 
Lfıtfi Kırdar dün kendisini J?:Ö. 
ren bir muharririmize böyle bir 
şeyden haberi olmadığını söyle. 
mi§tir. 

-0-

Paşabahçe cam f abri
kası genişletiliyor 

Şehirde: \geçen senelerden yi"mlc :.!:; lalla- Pa.şabaht;e cam fabrikasında 
- a ılır.. ~alnpıcak•'Ulan.ı t!Ö?~ <l}dı~ilik bit . * SultanabmeUe nsa dilecek o- Hu<ı_'ll 'il llırıı ·1 I Rı ıhhiirl ,~, lrn- mütehassıs heyet dün Macaris. 

lan bcledü•e ıırayıııııı ıırojlıs i r:.ı · lrnl ed i !ın iş olan ı :ıs.oıııı ku; uıı tandan §ehrimize geltnistir. Ya. 
lıanda miisuhaknya konacnktır. da 1-1ö nderilııı i~lir kında üç mütehassısın daha g-e. 

* YılhaŞl gecesi Tnksiın lırıh~c- Bunlara rağıııcıı ıııc·ınlckdlc ha- leceği haber verilmektedir. AL 
sindeki saııinodn ~oruk esirgeme v:ıların müsait giııııcsı schclıiylc dığnnız malumata göre, Paşa_ 
kurumu t:ırafındıın hiiyük tıir balo koyun mevcudu gc~·cıı )lllardan bahçe cam fabrikası memleket 
verilecektir. f:.ııla olduğundan fiall:ır:ı. kı-:; ınas- ihtiyacının mühim bir kısmını 

* Dahiliye vekfılcli leni belcrli)c nıfınunu başka bir zam )apılınayıı- imal edocek şekilde genişletil _ 
le)kili'ıtı hakkında Jıiiliin viliıyellcr· <· :ığı ~öyleniyor • mektedir. 
den lınzı sualler sormuştur. Sualler * Bu n~uı ı~ı ünde ı\ıılak.}qcla Fabrikada 17 ton cam hamu. 
geldikten soııra vekfılct hclediyele· y:ıpılacak pasif korıınnıa tcc ı·ii1J1.:si ru alacak büyüklükte yeni bir 
rin salı'ıhiycliııL· rl:ıir olan ~eni ka- Jı::ızırlıklnrı ikrl<•mi~tir. 'kazan dairesi inşa edilmiştir. 
nuna kati şekli vcrcreklir. * Diyarlıakır :ı'kı·rlil\ ~ubc reisi ---o--

·:t- Bazı lngi!il; firnıalurı bulcıliyc- ,\kifc rüşvet lt·klif ederken yııkala-

yc ololıüs salmak i:;tcnıişlcrtlir. nan Ka~ım, t:cıııil, Ali isıııiııdc üç 
* Efk:ıf iıluresi, isliınl:'ık edile- kişi lıircr ay lı:ıpsc ve para ccza

cek ohm lı:.taııbul U.ılıkh:ınesiııin, sına ımıbkfım olınıtşlardıı-. 
yerine 500 Jıin lira s:ırfilc bi'ıyii.k * Mnrdıniıı crııddar öitrctıııcııle-
bir bina y:ıııtır:ıçnktır.. rinrkn Necmi Erkin Server olrliıı· 

* H::ıkırkii:.Hntle ynpılaı·ak ııüfus ıleki odasında ölü lııılıınıııuşıur. 

sayım tccriihesi iı;in ııuıııcrotaj i~- ..\Iuallinıiıı ~·aıınıaınıs kiinıiirılcn zc
leri öııiinıüzdeki :ı:. ın 15 ine kadar lıirlcnı.liği anln~ılını~lır. 

bilirileccktir. * İskcnderiye ticaret nl ı ı ~L'liğiıı-

Memlekette: 
* Cenup hududumuzclan ynpıl:ın 

hayvan ilıracntınd:ıki :rol$ıızlukla· 
rın öniine ı;ıer;mek ir;in hükumet 
tarafmılnn esaslı tedhirler nlıo
ınışlı. Tnkas surelile Sııriyeve ko· 
yun giinderilmel'ine iınklin veril· 
mcsi üzerine ynzi1•cl diizclıııiş \'C 

ihracat normal )lale gelmiştir. Su
riycye 200.000 koyunun ihracı te· 
min crlilıniş\ir. Elıie edilen kazanç 

den İzmir ticaret odasına gdcn .bir 
tezkerede lıiı· :\fısır Jirııııısı 1000 
ton buğday, 100 ton zeytin :ıağı, 50 
ton sade yağ, yüzer ton bakin ve 
nohut almak istcıııektcdir. 
* Sığırların ıslahında muvaffa· 

ki:1•eUi haşnrılnr elrle edilmesi için 
lıoğa ınülıııyaıısı ;yetiştirmesi ·..-e ha• 
lrnıı işlerin in Ziraat Vckfıleti d irck
tif ve müruknbcsi 111lıııda yapılmas1 
zaruri olıluğu Zirant Vcki\ll'lindcn 
vilayetlere lıildirilmiştir. 

Balıke.~İı' cmukotlan bit amr1.a 

Kızılay balosu 
• 

Her sme mutat olduğu vec;hL 
le Kızılay cemiyeti adına Be. 
yoğlu kazasr Kızılay şubesi ta. 
rafından tertip edilmekte olan 
balonun bu sene de 23-12-939 
cumartesi ~ü akşamı Tokatlı. 
van salonlarında \'crileceğ-i ha
ber alınmıştır. 

Öğrendiğimize göre çok gü -
zide zevattan müteşekkil bir ba. 
Io komitesi teşkil edilmiş ve bu 
balonun geçen senelerden daha 
muhteşem ve eğ'Ienceli olması 
için bütün tedbirler alınmıştır. 
Savın Başv~kil Dr. Refik Say. 

damın yüksek himayeleri altın. 
da yapılacak baloya hamiyetli 
halkımızm candan bir alaka ve 
rağbet göstereceğinden ve çok 
güzel bir gece geçireceğinden e. 
miniz. 

f. 

I 
' ,.. 

Hamdullah Suphi 
Romanyaya dönüyer 

Bir müddet evvel mezunen 
şehrimize gelmiş olan Bükre~ 
büyi.ik elçimiz Hamdullah Suphı 
Tannöver bugijn Romanyaya 
dönecektir. 

-----o'-__,,,... 

Sokakta oynarken 
yaralandı 

Eyüpte Camiikebir ·mahalle
sinde Bıçakçı sokağında 21 nu
marada oturan 73 yaşında Ra
şit oğltı Mehmet sokakta oyun 
oynamakta olduğu bir sırada. 
Mehmet ve Zeki iŞPlinde iki ço. 
cuk tarafından taşla yüzünden 
varalanmıştır. 

--o--
Elektrik kontak yaptı 
Evvelki aksam Rumelihisar1n

da Bebel{ volunda 32 numaralı 
Hamit Sahinin idaresindeki fı. 
nnın kapısından gecen elelı:trik 
~abloları kontakt yanarak yan
~ın cıkmış, itfaiye ve elektrik 
mütehassıslnrı vetiı:erck cer~ • 
vanı kesmek suretile yangmı 
söndürmüşlerdir. 

--o--

y anlıslıkla kezzap icti 
Eyünt~ Kesri celebi mahalle. 

sinde 73 numarada oturan Ömer 
'"lı{lu 16 vasmda r..ıuslafa r mal 
evvelki ·gece saat 22 de Eyüp 
mensl'cat fabrikasından su \<:. 
mek istemis fakat yanhslıltla 
kezzap dolu bir ~iseyi aazmn 
~ötiirmü~tür. Bir miktar ictik
ten sonra işin farkına varnu!'.lsa 
da birdenbire hastalanmış, ve 
vetişenler tarafından derluıl 
hastaneye kal<'lırılmıştır. 

,.--0--

T?"amvay carptı 
Rumelihisarında ~l\folln.fcnari 

soka~ında 23 numarada oturan 
Ae-on Eminönünde tramvav bek
lerken Ahmcdin idarr sindeki 102 
numaralı I{urtuluş - Beya7 1t 
tranwav arabasının sademesine 
maruz ·kalmış. muhtelif yerle -
"İnden yaralanarak tedavi altı
na alır..mıstır. 

Sıhhat Vekili 
Maraşa «İtti 

Antr:p, 17 ( A.A.) - Sıhhat 
''Y'e l~iınai Muavenet Vekili Hu, 
fusi Alataş dün ~ehrimize mu
vasalatını müteakip hastanele
ri trahom dispanserlerini bele. 
diye. cocQk dispanserini, et seb
ze halini meyva pazarmı, mez. 
b:ıhavı. yeni mezarlıffeı ve bii
tün fıhhi müe~se~e ve te"iekkiil
leri gezer~k tetkikatta bulun -
muştur. Sıhhiye Vekilirn!z mey. 
dana. getirilen bu eserlerden ve 
sıhhi sahada basarılan işlerden 
memnuniyetini izhar eylemiştir. 
Akşam belediyenin şeı·efine ver
diği ziyafetten sonra 8ıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekilimiz 
Maraşa. gitmiştir. 

:?! -> 
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Pazartesi! Sah 
18 r. Kin. 19 I. Kan. 

!PP 

7 Zilkade ı 8 Zilkade 

Kasım 41 Kasını 42 

Vnkıtlcr \' u,;ıtı Eı.ııııl \usuli Lıı1ıı ı 

Gürıe~in " :w 2 37 7 :!ü 2 3() 
do~uşu / ' 

Öğle 12 11 7 29 12 11 7 .ıs 
1k!nı1i 14 30 9 ~8 14 31 O 18 
Akşaıu 16 42 12 00 16 43 12 00 
Yatsı 18 21 1 39 18 !l:! l a9 
lmsak 5 ::ı.ı 12 52 5 31 12 fıl 

Balıkesir 1G (Hu"iıtsi) - Balıkesir barosu yıllık mutat top. 
lantısmı dün yaptı. Kanuna göre iki aza kura ile çıkarılarak ye. 
rinc yeni iki ve mevcut elli avukatı geçtiği için daha iki ilavesile 
seçim şu şekli aldı: 

Reislige, avukat Tevfik Ba,§aran, ikinci reisliğe Vedat Ça
ta.loğlu, umumi katipliğe Niyazi Akyürek, muhasipliğe Ömer E. 
dip Ongör. diğer idare cemlisi azahklarma E)sat Budakoğlu Tev 
fik Zerdeci, Kasım Sami Paylı seçildiler. 

Tosya. 16 (Hususi) - Kutamonuya. geldiği gündenbcl't ·d
Iayet dahilindeki imar i§lerine lbüyUk bir hız ve:rmi3 olan valimiz 

Avni Doğan ile fedakar TOtiyalılarm himmetne vUcude gctirıl . 
miş olan hastane binası vali ile mebuslardan Suphi Dicle, Meh

met Rıza. Muharrem Celalbayar ve villyet enciimen azalarının 
huzurile yapılmr~tır. Vali küşat resminde bir nutuk söylemiştir. 
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Amiral Fon Spee kendi 
batırdı? 

Görüp düsündükce 

kendini • 
mı 

Yalan bombaraımanları ! 
'' I> . .:\. B.,, ı\jaıı-.ı, ;.:ali ha haJ al 'c kıırııııt..u motürlcriyle 

i':'ll.\ oı-. l>iiıı, ;\ ı•ııi hlı· ıu·uhc ılo;:!.ııı·ılıı. 

"rBa., tarafı 1 iııcide) 
d~~alli saatle 17,15 te 
·~ır alml§tır. 

. ay~ ve Arjantin karasu. 
ıcuı:ae~ yeni lbir ,muharc. 

~r~an)edeceği yuvvetle 
yolunuyor. Arjantin ve U. 

kudret farkını telafi eylediğini 1 Bundan sonra Ajax, sahil ile 
bulduğu takdirde fotoğraf çekme· Graf Spec arasına girerek iki o-
ğe hazırlanıyorlar. büsü isabet ettirmeğe muvaffak 
ALMAN KUl\IANDANI MU. olmuştur. Bu obüslerdcn biri top-
HAREBEYİ ANLATIYOR çu kumandası me\'kiini tahrip edc-

' 

Bu manevra 1ngiliz kumandanı 
Har\·ood tarafından hemen hisse· 
dilmiş ve Achilles ile Ajaxın bin-
dirmek istiyorlarmış gibi Graf 
von Spee üzerine birlikte saldır· 
maları için emir \'erilmiştir, 

ı\ııknrn l'aklınılıı ~İ7.li hiı· ınn hlC' \lll'llll':'· Bu nıı\ · lclP)O 

AiİrC', So\ ~·ı•t 1:11 ... \ ıı~ a kar':'ı 'J',iı•k - Fı·:ın ... 11; - lıı.ı.tiliz a-.kcr
lrl'iıult•ıı ıııiin·kkı·p hir ordıı kııı·ııl:u·ııl,ıııı':' . .ı\lınnn ııjan .. ı, i':'i 
hııraıla ıla hırnl.ını~·ur n• hıı oı·tak ortlııııııa ;;on hin 'l'üı·k, 100 
hiıı 1ııaı.-.ız \C 80 bin lıı:,.;iliz a kt•ı·lıulcn tl'';'t·kkiil edcc<'ğinl 
ı-ıiylii~or. 

~vazörleri, koyda bek. 
ırler. 

Buenos - Alres, 11 (A.A.) - rek birçok bahriyeliyi öldürmÜ§ • 
'.Amiral Graf rnn Specnin kuman- diğf'ri su kesimi altındaki kompar 
~ . 
~canı Langsdorf. Urugvay memur- tımana nlifuz etmiştir, 

Pek cürctkarane olan bu ma
nevra, iki kruvazörü duman per -
desi içinde Graf \'On Speeye bir 
mil mesafeye kadar yaklaştırdı 

ve iki kruvazör iki taraftan ateşe 
basladılar. Daha şimalde kalan 
Exeter dahi zaman zaman ate~ 
ediyordu. 

1 iiz ılc hl<.: ılii':'iinnwıleıı \ c t l'rı•ılıl iit rt ıııedcn .,.;;yliyl'I im, 
ki "I>. X. H . ., rıirı hıı ynlnııını nslil "'n:ı:ıtkfu·anc lmlmndık. 

lt;iııde zı•kia H' ihulaıluıı cin <'"er gorcııH'<lik. 

Jet>iclco, 17 ( .A.A.) - A. 
raf Von Spee'nin, mahal

~e 20 de kendi müretteba. 
alından batırılacağını, 

tellıerkezi, mahalli saatle 
haber vermiştir. Graf 

demir almadan evvel, 
batından 700 kişiyi ve 

ll<lan mühim bir kısmım, 
demirli bulunan Alman 
ı Tacama vapuruna ak. 

41 etıni~tir. Amiral Graf 
~ ll k.endi kendini batır • 

Yetinde olduğu rivayeti 
l olarak o zaman ortaya 
tr. 
dra, 17 (Hususi --' 

ay Dispatch gazetesinin 
tan aldığı malumata na -

llitıer kumandan Lanpdorf., 
lçıiınaauu ve Montcvidco 
~ muharebeyi kabul cl
'nıre•...-~ .. üf ~, 

Yeto gôre, Hitler geminin 
harp müddetince hacil bir 
llıevku.r' ~almaktansa, bat
tercili'tdeceğini bildirmi§-

.J ~Chr~niclc gazetesi, di -· 
~ Xiiıva.zörü Deutschlandın 
~eniıınde Graf von Speeyi 
Olarak istihlil etmek Uzc-' 
e alelacele hazırlanmakta. 
u Yazıyor. 

°'ııe,.: ..ı , v-uco. 17 ,{A.A.) - Al· 
anın Buenos - Airc,,deki bü

isi von Thcrman tayyare 
ra} a gelerek sefarette Al
Orta elçisi Langman ve 1tal· 

elçisi doktor Bellardı Ric-
g<>ruşmüştür. Mi.ıteakibcn 

n, Urug' ay, hariciye na
ani ile mülakatta bulun· 

elçi, hu mülakattan sonra 
ilerc hiçbir beyanatta bu
acağmı, zira iki hükumeti 

eden bir iş mevzuubahs 
u söylemistir. Sefirin hal 

tından, Admiral von Spee 
ttıi bir mühlet istihsale mu· 
Olamadığı seziliyordu. 
teuik, 17 ( A.A.) - Mü. 
laların verdiği rapor mu.4 

\". Reisicumhur Baldomir 
on Spee'nin tamir için 

~1,nuhtelin 72 saat temdi:' 
ı görmüştür. 

2lıı elçisi Millington Dra. 
ıs'aatıik mühletin bugün 
ı..-: de münkazi olacağını, 
;(11isyonun raporunu ver.· 

.. ltaiiunuevvel saat 18 de 
ı bildirmiştir. 

'tlıJ.z GEMiLERİ SAHİ. 
.\loN BEKLİYORLAR 
~ ?rk, 17 ( A.A.) - Uru..ı 
likümeti, Graf Von Spee. 
ııtr günü akşamı, mahal. 
k' 8 de, Uruguay suların. 
•lriıesini, aksi takdirde 
devamınca mevkuf tutu. 
l haber vermiştir. 

11 
h8;berlere göre, bir Uru~ 
ahıl muhafaza. gemisi, 
lana ve Achilles lngiiiz 
rlerini, sahil yakrnrnda 

~ür. Duncergue zırhlısr 
l Jt Royal tayyare nakliye 

eza ufukta karakol bek. 
~ irler. Bu arada, yüz ka. 

riveli, gemide hummalı 
'c> rhk yapmaktadır. Öğle. 

nra geminin, tütmeğe 
~ bacaları, harekete ha. 
~duğumr göstermi§tir. 
lıtıki.nr, ausnen havayı 
ı:le karanlığa 4>ağlr bÜlıu. 

SEYRE ÇIKANLAR: 
levidco, 17. :cA.A.)' - Graf 
~nin çıkması saati yaklaş· 

Ceı> kruvazörünün kendisini 
t~~lngiliz gemilerile haroe 

ı kanaati de artmaktadır, 
n ,,elçisi Langmann, dost-
?raf Spec'nin uskurların
tındeki hasarın sathi oldu
Ylerniş ye Alman bahrire· 

,. ıtıaneı,; i yatının yüksek ol-
ilAve etmiştir. . 

\' re~ri'seyretmek için li· 
e~var kıyıl;rr muazzam' 
~lialık doldurmaktadır. De1 

t\lerce sandal ve havada 

iarma muharebenin nasıl cereyan Kumandan, lngıliz topçusunun 
~ttiğini hikaye etmiştir. büyük bir isabetle cndaht ettiğini 

Kumandan, ayni zamanda liç ta- kaydediyor. Alman gemisinde bir 
rafla muharebe vaziyetinde kaldı- çok ölü ve yaralı bulunmasının 

gı için geri kaldığını, İngiliz kru- sebebi budur. 

nıı .. clostlnrımızı, hil' ) lrmlıwi :l"'ll' "Jiırıın mııhnrchcsi,. 
ili' tt•hıliık c·nlı':'ınnk, lr•lki a .. lııula gıizl'l hlr plitn olurılıı. l•'n.-
1'nt lcfrrrııaıtn, u .. kı•ri, 'İ)'a-.i hattı'\ nkli iiylc gaflnr yapını~, 
i'ı) le potlar kırıııı':', ki ııli\nın hiitiin nhım, iğreti ynlıhzlaı· Kibi, 
<1.aha ilk dokıııııı':'ta dıikiilİİ\'<'l'i)OI'. 

'vazörlerinin manevra sürotinln 
kendisini müşkül vaziyete soka
rak sahile yaklaşmağa mecbur et
tiğini, ı;alıil ise c;ok sığ okluğun -
~an düşmandan ziyade kuma otur 
mamak için mücadele icap ettiğini 
hu halin Exetrr zırhlısı muharebe 
edemez hale konuluncaya kadar 
devam eylediğini söylemiştir. 

Kumandan bu vaziyet ÜZPrine 
bir duman perdesine sığınarak 

muharebeyi, daha iyi şartlar al
tında tekrar başlamak üzere, ter
kcttiğini ilave ederek: 

Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Ordu başkumandanlığına g-clen 
bir habere göre, Admiral Graf von 
Spee zırhlısı mürettebatından 36 
kişi, cenub atlasında yapılan .Ue. 
niz muharebesinde vatanı uğrun
da ölmüştür, Bunlardan baska 6 
ağır, 53 hafif yaralı vardır. · 

Bir mil.roııhık c>l'<lunun, Hıı")U grnl':'ll~lııılc hir mcnıle· 
kPtı· kar':'ı hiikıııii ıH'ıllı".' )"iiz ı-ckM'rı mllpmluk lıir kütlPyc 
yiiz M'k ... ı•nch• lıirl<' mi hiiı·ııın edilir'! nıi)I<' hh- kararı \erenin 
hlt·i• klıtılı•ıı, fi k l'İ seliunctinılc•n ~iipht• haklı ol mnz mı'.' Bu kR· 
ı·nı·, hir tiınarluuıl.' hnl'ikn ... ınclıuı hn':'kll rı<')'i ifaıh• eılcr': 'l'iirk, 
Fı-aıı..ız, l ııı.:;iliz kııfıllıu·ı hir ara> ıı g<·liıu:c>, onlnrdaıı hfiyle 
:-ıu;ııın !';'l')'lt•r mi <lo~ıu".' 

''Jngiliz krüvazör]('ri ile ayrı 

ayrı muharcbl'ye mU\•affak olaca
ğımı ümit ediyordum . ., 

Demiştir. 

Garp cephesinde faali
yet gittikçe a19tıyor 

lln.rır, hıı ynlnıılurı uplurıanlnr cln, ortl\)'l\ attıklan cılk 
z<·kit ) uınıırtn,ınd.ıuı utanıııı':'laı"tlır, s:ırııyorunı. J•'nknt bu ka
dar kiic:iilrnl'ı!,c rnzı olıı':' dıı sehcpıooi:.r. clc>~ll. J)ıdın. <liin, ''Fin
Jnıuli) n 'c Bnltık., u"1klannda beliren t<'hlikcl<'rl Cinl<'mck 
ic;lıı: "Cnııını huz dcnizl<'rirıirı lntihlij:':i il<')~ ynrar'.' Cenuba, 
hol \ t•ı·iınli cliytll'lnrdnn gec;crek nıı .. rıı ki;rfczhrn ininiz!., ele· 
ııtl';'l<'r 'c koc·n ko<·n .kıtalnı·ı ı•işke-:ı c;eknıi':'lcrdl. ~u son h<'Z.C• 
)lln da hn':'lı ha':'ma ,.c ycpycni bir fikir gihi giiriiruliii::ii halde, 
haklknttc yine o kiik dii';'iincenin, Jtnslnrı Unltıktnn çc\ irme 
fikrinin hn-:ıkn hh- halkasıdır. 

Çemberlayn cepheyi geziyor 

,\nkarıı J•nktınm hir miidafa.a nnlnşma .. ı oldui(n AşikAr
ılır. <ii:t.li knpnklı hiç hir noktası bulunmadığım ise bizim ka· 
ılar nu .. lar ıln hilirlcr. Yalan, muka,·,·adan .kılıca hf'!nzer. Onu 
kıt';'anıp ortnrn c.:ıkanlnrın hu"iinkii hall<'rl o kadnr ıu•nşan· 
ılır, ki ac·ınrnktnıı ıtiilın<'j':C ,·akıt hulnmıyoruz. Ji<'ıHli hn:ım· 
ı·ııırn flll'mln huzursuzhıı-tunda,~rayanlar, tarihin her çakında 
hrdhnht olmtı';'larılı. Yeryiizfıııcanunları hnJCiin de deği~me
ml':'tlr \e onlnı·ı bekllycn son,' yln-Ödünkii ı\kıh<>ttir. 

HAKIH St'HA GEZ(>IS 

. P1aris, 17. (A.ft.-.) - Havasa. münasebctile, son ba~~ini .bul .• J sız topçusu mukabil ateşe başla. E L LE R i N D i L i : 1 a 
Jansı, asken vazıyet hakkında şu muştur. Almanlar munfcrıt bır mış ve düşmanı ciddi surette hır. 
malumatı veriyor: küçük Fransız mevziini işgale te.' Ti>alamıştır. Topçumuz Alman kı. 11 

-

B.u haftanın başınclanbcri. cep: şebbüs etmişlerdir. Topçu at~şiıJ !taatmm gerilerine kadar isabetler Umı·tsı·z aşkların ı·şawı etı' nedı;r '· 
h;n~n faz!~ ~anlı kısımlarındakı başlayan bu taarruz hareketın • )'aptmıştır. Düşman lderhal ricat 
faalıyet, gıttıkçe artmaktadır. Bu de Almanlar, bu küçük mevzie emri vermi§ ve Fransız mermile. 
faaliyet, dün dah~, Mozelin şar - g~rm~ğe muvaffak olmuşlar ve i. rinin infilakları sayesinde, alı _ Buna rağmen 
kında yapılan bır ufak taarruz kı csır almışlardır. Fakat, Fran. rnan iki esir, Almanların elinden tiki mukadderat 

• • • kaçıp kurtulmuştur. Fransız as • ~izgisi gnyct \'a. 
ltalyanın Balkanlarda mevk 11 :i;;;r:ç:~;z~iirt~1~:.na1;eı;~r s~~ ~:rünbd~ ":et~~i~ 

bayının cesedini bulmu§lardır. de birleşmeyip 
( lla§larafı 1 incide) 1932 sene5İnde akdedilmiş olan Düşman zayiatı hayli agv ır görü • 'ayrı ayrı tepecik. ~ 

siyasetindeki samimiyetini ~üp- Türk ltalyan dostluk anla"ma ..,~ • 
L- b • .. • • . '" : nüyorsa da, muhacimlcr cesetleri 'lere doğnı mey. , , 
ıwde ırakır. "Acaba Musolini ~ınm bugun hala merıyet mevkı. beraber alarak çekilmişlerdir. Ta.· lederlcrse bu işa. 
Hiüaie lllırlt •M-•u IUlet- iade olduiunu llatar~tmı~~ı IMa arru.a, hiç bir netiu vermemittir:. ;ret mevzu un fiti ~ 
mek için Jıanai aünil bekliyor?" !a"jtle Arni<.vutldk . ''g~lı~ın ~ Tayyare harekatı, heyeti umu~ !hayat süreceğini, 
suftli hatıra gelir. gaz ara ve ara enızc og.ru ~ı: miyesi itibarile, hafif olmuştur." İyani iki hayat 

Kont Ciyano nutkunda İtalya. atlamaya başlangıç olabılece~ı I'n ·ı· 5 h'll · d v • ~ahibi olacagvı ve 
ı. .. t ·1 .. h l · " 1 d b' "dd l gı ız a ı crıne ogru, mayn• 

ya .erşı gos erı en şup e erın yo un a ır ~u. et evvel tal. dökücü bir kac a:'niz tayyaresi "'J ~nların birinin 
yersiz ve manasız olduğunu, ıtat. yan gazetelennın yaptıldan neı-' tn· .1 1 d·~· ~ .... 1 .. • . b d ~ uıı meşgalesini 
ynaın Arnavutluğu i•gal etmesile 'r·yat t k ·b t · f 1932 t 'h ı1 ~ ın 1 ere ıgı goru muş, ıca e en-• f • ' 

:r z
1
! T .. 1 k e i:· 

1 
e mıJ ır.I k karı • 1 tedbirler alınmıştır. diğerinin ise ale. 

Almanyanın Çekoslovakyadak~ ~~ l ur l:f a yadnv.o1 s~~ .~ ft.~n1 ın Paris, 17 (A.A.) _Umumi ka llade bir işini teş. 
bN'eketleri arasmda hiç bir mü..ı •Yanız azan egı ;uugu e k'l ed V• • ~-ıd kt ld 'v n 11

1
_",. rargahın 17 kanunuevvel sabah1 ı eccgını g~. 

nluclet olmadığını isbata çalııı. e yaıama a o ugunu en sa a- tebl' v.. terir. 
yor. hiyetli bir Jtalyan ldevlet adamı. c~g~ · ht l'f kt 1 Eğer mukad. 

İtalyan Hariciye Nazırının bü. dT de · •t k Akd · · ~ P enın mu c 
1 no a arın. 

tün bu izahatını dinledikten son... nınB ılkan in ııı me.. enkızı'\; oa piyade ve topçu harekatı ol .' ldera.~ ç.iz<?isi bi. 
ve a an ann sulhu namına ıy. "uştur lek uzcrınde za. 

ra-ızihinlerde hasıl olan intıba metli bir iyilik delilidir. ' Lond'°a 17 {AA ) _ ç b yıf veyahut pek 
§ııdur: ltalyan,hükumeti Alman· H 1- ht J ı ' · · em er. 'az bı' k'ld d'l · · ., .u.asa, mu er~ .. tay~~ '{layn. yanında Lord Gort, bazr . . r şe ı e resme ı mış ıse 
ya ile akdettiği·ıçelik ittifakı te. Harıcıy~ !'fazırının buyuk Faşıstl (generaller ve 12 harp muhabiri 1bu ı~ret m~vzuun. mukaddc:_rat 
uvüzi ve~ tedafüi bir anlaşma gi- ı kongrcsının kararlarına istinat e- ı 'olduğu halde dün Fransız cephe. t b~sın~ katı ye~ ın!'-ı:ıma?ıgını 
hi göstermekle hata ettiğine kani den son nutku ltalyanın Avrupa. 'sinde İngiliz ordusu tarafından 'g?6~~rır. Umumıyet ıtıbarıle b'! 
olmuşh'r.; fakat §İmdi bu kanaa. 'ıdn bir sdh unsuru olmak yolun 'm"d fa d'l böl . . t gıbı ışaretlere pek fazla maddı 
tini ifade etmekten çekiniyor. V daki azmini kuvvetle tebarüz et-

1
1 ul a . at' e ı en geyı zıyare 'olan ve mukadderatınnın kendi 

t ya, manyanm revızyonıst sı. tiriy~·; ort".\ Avrupa buhranının ı. yarı 8:~ıcı~. e ır uvve , aJ Al 
. . . · ~y emış ır. t'hti h · · d b. k t 

yaaetinclen kuvvet alarak kendi. ıelecek ilkbaharda Bo;Jkanlara si- A 1 ,bır varlık hukmu al~mda b~lun. 
sinin geniıleme emellerini tatmin rayet etmesi ihtimalinden bahıe.• m an ya masını ka~_ul edemıyen kımse. 
etmek istiyordu. Almanyanın Le. denlere karsı Faıiıt ltalyanın bu lerd~ tesaduf. olunur . 
histana tecavüz edece~ini ve bu a vaziyetini dikkate değer bir ha. Eger bu ıı:aretl~.rle birlit~e 
memleketi taksim için Rusya ile :cıise clarak gösterebiliriz. Küçük de olsa aynı ~amanda mukemmel bır 
anlapcağrnı tahmin edemiyordu. M k · ı p 1 kafa çızgisine tesadüf olunursa 

ltalyanın Arnavutluğu iuali ASIM US u··sta 1 O onya bu takdirde mevzuun zekası 
Çekoslovakya meselesinden 1ayrı -------------- l ya.rdımiyle muvaffakıyetlere 
bir hadise İse ve daha geniş mik- Alma 1 r e "d d 1 ı· k k kavuşacaiiını, fakat mukadde • 
yasta bir istila planının bir par. n a v nı en ev e 1 urmyaca 1 ratının tefcrrüatı hakkında hi~ 
ças'ı değil:ıe bu hareketin o mem- bir malüm?.t bevan edilemiye. 
lekeli başka devletlerin ve meae. mayn do·· ktu·· Amsterdnm, 17 (A.A.) - Al. ceğini ı:övlemek lazımdır. Bu 
la 'Almanyamn itaıali tehlikesin- f manya, velev çok küçük bir müs- gibi kim!'lelerde yalnız umu.mi 

den kurtarmak irin alrnmı• L~r (B f 1 . ı takil Polonya devleti iJ-;as et- ve esaslı hatlarınin ifade ettik. 
T .. Dl aş tara ı •ııcido) 

tedbir olması hatıra gelmez mi? mer.ıek hususun:iaki maksadı res. leri manaları bildirmek, tefcrrü. 
Bununla beraber, Kont Ciya. ~cmisine yakh~ınnsı hakkıncln men tasdik etmektedir. Berlinde, ata g-irirmemek doğru olur. 

no'nun bahse mevzu olan nut- layyal'c tal'afındnıı verilen cm· Polonya umumi valiliğinin kafi F..ğcr mulcaddcrat çiz;isi hiç 
kundan sor:ra artık bu tarzda re itaat ctmiyel'Ck yoluna de- mahiyeti haiz olduğu ve Polon. mevr.ut dnı?'j]1'c ve mevzu valnız 
mütalaalar üzerincle dur.n"k iste. vam edince tayynre ikinci blr yalılarla Yahudilere tahsis edile- alehide bir kafa ~iz~isine malik 
miyoru:ı; halyanın bugünkü Bal- ihtarda lıulunmuş, bunun tize· ceği söylenmektedir. Bu hükfı- ise bu takdirde mevzuun mu _ 
kan siyaseti ıerçekten burada ı·ine Ll'onhal'dt le\al.kuf et- metin merkezi Krakovidir. Ve kadderatının f'avanı dikkat hic 
sulbü muhafazadan ibaret oldu. ın~ş~r. Tayyare, Ye f ııglliz ge. Krakovi. Varşova, Radam ve bir husuc:i,·ctı olmadı~ına umu~ 
ğunu dütünerek hadiselerin inki. mısı Lconhar<lt a :raldnşukları Lublin idari merkezlerine bağlı miyct itib<Jrile renksiz bir ha. 
tafrnı bu istikamet üzerinde an. ızaman .~ a:>"l' balıy~r~u. A~- olmak üzere dört mülhakatı var. yat 0 'irecc'!inc. iyi veya kötü 
yoruz. ;man ınurrttobat Jngılız gemı- ,ldır. En fa:rla miktarr'-ı Yahudi hiç bir tesir altında olmıyaca. 

ltalyan Balkan siyaseti sulhün1 tsınc alınmıştır. Lubline yerlestirilccektir. ~ına, hir kim!'evi !""\'miyeccğine 
;:;;;;;;;;::;;;;;;;;::::;:;;;:;;;:=::::==::::;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;=:::;::::--::::::=====::-::====- \'e hiç bir nroienin yeknnsak ve bu sahada mevcud içtimai ni. ~ 

zamın muhafazasına matuf olun. 
ca Balkanlalardan mürekkeb bir 
sulh blokunu te§vik etmesi iktıza 
etmez mi? 
Mantıkan bu sualin cevabı '' c. 

vct" olmak lazımdır. Fakat ltlll. 
yan Hariciye Nazınnın sözlerin
den bu yolda bir teşlJ hüıe taraf. 
tar. olmadıfını hissediyoruz; fa. • 
kat hiç olmazsa böyle bir teşeb. 
büsü evvelce olduğu eibi 1 talya 
ale7bine müteveccih telakki et
mediğini de yine sözlerinden an. 
lıycruz. Onun için fa§ist ltalya. 
nıntBalkan siyasetinde bukndar. 
cık hir değişikliği de yine mem. 
nuniyetle karşılıyoruz. 

ltalyanm Türl<iyeye kar•ı vazi
yetine gelince, Kont Ciyano, 

Milli Ta~ı1ıtf,,. l1't1sal haftası miin-.,~c1ıcii7,, a;:n f<ıf,. ·" •l 7·,
Li.'lcsindc bir miisamcrc 1·crilmi§tir. Rcımı:mi- miiscın ·ıc le n illi 

cllmlclerle da118ctk1ı talebelerden bir kaçını gösteriyor 

haya tını a \'dm la tma<•a tcscbbüs 
ctmivcceğine hükmetmek doğ. 
ru olur. 

Mukadderat h~ttı ii1.crinde te. 
sadüf olunacak her hnn'!'i bir a. 
d'IClk C'Ok m"oum b'r i~arettir. 
(n.esim 14. numara =>) •• Bu ada. 

A. v~tr.tralya radyosu da 
Türkçe ne"rİyat 

'"'\""'"'Ca1
• .Y • .. ._ 

Londra, 17 (A.A.) - Cel~cek 
·ar.,a-nba gü-ıünden itibaren A -
vıı-tralva radvosu her gün kısa 
cl:ılga üzeri den evvela İngilizce, 
fransı?.ca. alır.anca ve daha sonra 
da türkçe. c:rapça, İtalyanca, fe. 
lemen'.;çe. rusça ve norveççe neş. 
riyat yapacaktır. 

cığa mukadderat hattmm baş. 
langıcında tesadüf olununsa bu 
Jı_ay~tın:başlans:ıcındaki bir &ır. 
'Ta ışaret eder. Bu sır mesela 
gayrimeşru bir doğuş olabilir .. 
(Hcsim 14, numara 4). 

Bir kadın eli ürerinde mu. 
kadderat çizgisini Zühre tepeci. 
ğine bağlayan bir adacık (Resim 
14, numara 5fkat'j surette mev
itiun iğfal edileceğine delilet 
eder. 

Tam avuç ortasında yani 
"Tam Merih" mmtakasında•tc. 
sadüf olunacak bir adacık bü. 
yük bir müşkülat devrini göete. 
rir .. Mesela mevkiin bozulması, 
iı,ten çıkmak \'eya büyük bir 
para kaybetmek gibi bir müş. 
külat devresi. (Resim 14, nuına. 

lra 3). 
Mukadderat çizgisile kafa çiz. 

gisi üzerideki ortalama bir ada
cıkta bır tersliğe \'C aksiliğe işa. 
ret eder. Fnkat bu terslik umu. 
nıiyE-tle 1.cka noksanlığı netice. 
sidir. (Resim 14. numara 6). 

Mukadderat hattı ile kalp çi1_ 
gisi ü1.erindcki ortalama bir a. 
dacık kalo iı;lerinc bağlı keder 
ve aksiliklere delalet eder. 

Mukadderat hattın ( n nihayet 
bulduğu Utar!t tepeciği üzerin. 
de ve hattın SQnunda rastlanan 
bir adacık (Rcsım H, numara 
5) menuun sürdii~ü hayrıtın 
sefalet ve ümil<'izlik icindc ni. 
hayct bttl:H'a~"ır g-i'"lcrir .. (A. 
dacıklar kin d::ha kat'i malfı
rnatr bu mcYzu ÜZ"rindcki bnh
simizde bulacaksınız.) 

Mukaddrrat h...,ttı ani olarak 
tevakkuf <>:?er ve bir ha~ ile ni. 
hayet bulur.:a bu takd!rde bü. 
yük b' r Re:ımct aramak icap e. 
der. F~cr aynı zamanda Utarit 
tcpct'iği üzerinde de bir haç gö. 
rtinuyorsa o zaman mevzuun 
mukadderatının müthiş bir fa . 
cia ile nihavct bulnca~ına ve u. 
mumivl't itibarile b':tün h~.'km 
göziind,.., di'""rck. idama ma1ı. 
kiını cclilc .. ,1 .. ğine hiikmctmek l:"ı. 
zım gelir. ( Uaha ııar) 
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:\.!od. l~kttayi.n birini alaıak: 
- N::ı.;.ılsoı. ikisi de aynı .. Sulh. 

~ ıcrveran~ .. dcı.:Ji .. Hiç bir zaman 
u ltadar bir taksim vapılmıs de-

~ldir. • • 
• Nocera d' ;'Cr kavanozu cebine 
y~rle§tirdi ve tel.:rar otomobiline 
!Jhdi. 

* * * 
7..avallı Mod ! Dimyanın en b-0· 

"İlk şehirlerin.de muntazam otel
ı~rde. asri krezÜ!llerin lüks villa· 
larwda }'atamağa alıştıktan son. 
ra bu zavallı fakir evi. ona ne ka
U.r karanJrk, n~ kadar gamlı, iç 
r.ıkıc.ı: ıörünüyor!du. 

Birkaç hafta<lanberi yiQ. l'u
rene a\'.det etmiş bulu ;uyor .ıu. 
Son .cTarak Sen<:gal scmaıc.rı al
tında clatJ&etmiş ve kanında o 
mı-mleketin hararetinden bir neb
ze ol!tun !·almış idi.. Artık ha
yattan .çelı.ilmek, son.una kadar 
kalın.ak üzere çocuklutuzıclan k~ 
ma eski. mütevazr kfü;ük oda. 
crtına kapazımağa karar~ venni!>
ti. E1415<!n Turene de bunuu ici~ 
gelmemiş miydi? - f 

Burada. hu fakir od.ısında eski 
iıtnmbü üğrtı.rr. bot badeı'.n şe
keri ıkutularr. sayfaları yırtılmıs. 
daiıJmıı ıromanlar, sararmıs Ste
no blokları, kumaş parçalar;, cen. 
2"i atnıı§ kordela parçalan bul
mut :idi. 

Ve hafu:asmıda da eıki hatzra
la.n buluyordu: Titonun keftdüıi
ni i~k defa olarak öpmüş olduğu 
yer •. 

l§tf'. bütün kanının kaynadı üı 
t.· b 
.,ır ya.z günü, öğLeden sonra, is-
mini bile bilmediği bir adamı:n, 
bir lteloebek jğneler gibi kendisine 
maJi1c olduğu oda ve dayand1ğı 
takta kapı .. 

Ve ıbu d::lada yataınaktan. bu. 
ı &da yaf&yıp ölmekten bir haz. 
melankolik bir haz duyacağım 
hilaetti. 

Titoya sadık .kalamamış olmak, 
h~ dei}lsc sadık olduğu hieaini 
bile. verememekten mütevellit bir 
pişrn&n·lık, bir vicdan azabı ile 
bu odaya bağlanacak, hayatını 
ölen arkad3Jınm hatırasına has
r edecckti. 

Şimdiye kadar ona sadık kala
mamııtr. fakat artık ilelebet ona 
bağlanacak, ona saldrk kalacalrtı. 

Tito onun son aşıkı olmak is. 
tiyordu .. O da onwı son aşığı o-
1ara1c kalacak:. Sevgilisinin bu ar
ı: usunu yerine getirecekti.' 

Yatağının üzerine kürkünü 
koydu ve bir sepet içine köpeği
nin yemeğini haurlamağa baıla
clı.. Bu hayvan da son-suz: bir me. 
zuniyct almış olan ansiklopedik 
oda hizmetçisi Pierina gittiktc:ı 
sonra huysuzlanıp duruyordu. 

Odası muhtelif otel ve gemile. 
rin rengarenk etiketleri ile ha. 
kiki rengini kaybetmi' olan çan· 
talar, bavullar ile dolu idi. 

Pencerenin yanma yerleştiril
miş ve kendisine büro vazifesini 
gören bir masa üıerin·e Titonun 
bir resmini yerleştirdi ve kenar. 
luı iı,~('meli bir örtü üzerine de 
içinde ince sarı bir toz bulunan 
kavanoz,1 koydu. 

Bu tan toz, Tito idi .. Bir baca
;..t mı? Başı ve bir kolu? iki bal· 
dırr i!e boynu? Nasıl bilmeliydi 
ki? 

Ve \İrncli her şev gibi ~eklini 
<leğiştirmiş olan viıcutta sarı, al
tın rengi bir toz haline girmiş 
RaJcl ptclraınna benziyordu. 

f•fo•l diı·;ündü: 
- Artık bu hatıralar ortasın

da 5liinıe hazırlana._bilirim. 
Nocera doktorların, eczacının. 

cenaze nakliye şirketinin hesap. 
larını ödedi ve borcunu vermek 
üzere bu keı e kiliseye gitti. 

- Hesabımız nedir? 
Hesap çoktan hazırlanmış. hat· 

ta bes misline çıkarılmıştı. Hiç 
münakata etmeden hatta bir ten. 
ziHit bile istemeden derhal para
lan saydı. Filhakika sekiz papas 
gelmi_şti ama bir tanesi topaldı. 

Bundan sonra gömülme mera_ 
simi için rahatsız olan birkaç ki
şiye de para vereli .. Soruyorum .. 
Dü§üniiyorum .• Aca:lıa ölen bir 
insan neden bu kadar çoL:- kimse
ye iş veriyor. öyle bir gün gele· 
cek ki insan cesetlerini de köpe.k 
leşi gibi bir çukura atacaklar. 

Ölünün yüksek arzularını yeri. 
ne getirdi .. Bazı kimselere tesek
kiir mektupları gönderdi .. Tito _ 
nun odasında kalmıs olan birkac 
par~ esyayı alclı.. Yatağının aı: 
tında na$ıl oldu ise bi rcift kun-
dura kalmıştı.. • 

Ah ölünün kunduraları... Ne 
feci manzara!.. Bu siyah şeyler 
artık mevcut olmıyan varlı[;ın 
şekillerini muhafaza ederler. 

**· 
Pariste iken Pictro N ocera hic 

bir zaman Moda yaJdasmak ' fır~ 
satına malik olamamıs idi. 

Onu Parisli güzel kadınlar or. 
tasında gördüğü zamanlar da, 
Mod ona. İtalyan köylüsünün bü
tün ba•itliği. soğukluğu ile gö. 
rühnüştü. 

Fakat ona Turen'de tesadüf et
tiği zaman bu emsalsiz gezici ka
duım letafetine hayran olmuştu. 
J;akat hasta aşığa karşı duyduğu 
bağlılık onu müteessir ediyordu. 
Genç kadına büyük bir acımak 
hissi duyuyordu. Fakat acı
mak kelimesi ile arzu etmek ke. 
lime$İ. arasında lügatte çok uzun 
bir aralık vardır. 

Bir sabah (cenaze gömüleli üç 
gün olmuıtu) Madlen pencere
sinin önünde sütlü kahvesini içer. 
ken bir mektup a;eticdiler. Bir 
lıamJede mC'ktubu okudu ve eli-
ne geçirdiği ilk kağıt parçasına 
şu cevabı karalamağa başladı. 

"Aziz doılum Nocera: Siz b-?. 
ıU sevmiyorsunuz. Belki beni sev_ 
dij-inizj zannediyorıunuz... Ba.. 
n~ bir daha bu tekilde mektup 
yazmaymız.. Artık ne sizin olu
rum, ne de hiç kimsenin.. Asla! 
Tito benim son i•rğım olarak ka. 
lacak .• " 

Ertesi sabah Noceradan yeni 
bi rmektup gehyordu. Bu na· 
mcde de Noccra gene kadının 
emsalsiz vücudunu kolları arası. 
na almak istediğini bildiriyordu. 

Mod şu cevabı verdi: 
"Aziz do.tum Noc.era; benim 

vücudum israf olunmu,tur. Ar
tık ne 1evebilirim, ne de sevil. 
mek iıtiy~m. Benim son aıı
iım zavallı Titodur. Ona bütün 
hayatımca sadık kalacajnn .. " 

Ertesi sabah yeni bir mektup 
bekledi .. İki gün. üç gün derisini 
kavuran bir ihtiras ile bu mektu
bu bekledi .. 

Nocera niçin israr etmiyordu. 
- Sana bir mektup Madlen .. 
- Teşekkür ederim baba .. 
Bu Noceradan gelen ateş dolu 

bir mektup idi .. Delikanlı yanıp 
tutuıuyor. genç kadını sakin bir 
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- Geriye ... Yamaçlara ... 
Yamaclarda kumandanın bu. 

lundukları yerden gelen davul 
se.sleri. top gürültüleri arasırda 
ancak duyulabiliyordu. 

Zaten ortada dü~man kalma -
mıştı. Geridekilere saldırmak ise 
faydasızdı: çünkü kendi askerle
rini ~erilerine almış olan taıık1ar
la toplar ateşlerini alabildiğine 
sıklaftırıyorlardı 

Üstelik havayı da bir motör ho. 1 

murtusu doldurmuş. yirmi kadar 1 
İtalyan tayyaresi Habeşlerin üs. 
tüne bomba yağl:ltrmaya. topra. 
ğın ve kayaların altını üstüne ge. 
tirmc~e başlamışlardı. 

Artık Habeşler de yamaçlara, 
kayalıkların arasına, oyuklara ve 
daha gerilere dogru kaçışıyorlar-
dı. 1 

Bu modern akbaba ve fil avı, 1 
vadiyi ve yama~ları dolduran ı 
yüzler~ İtalyan ve Habeş ölüsü
ne, inleyen ve can çekisen yara· 
lılara mal olmuştu. 
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mahalledeki şairane evine davet 
ediyor, gelmesi icin yalvarıyordu. 
Onu sevdiğini ve onu arzu etti
ğini, onun etine, kokusuna ihti
yacr olduğunu yazıyordu. 

Madlen birkaç dakika için dü
şünceye daldı .. Sonra bir zarf ka. 
gıt çekti ve bir ilkbahar gibi te· 
bessiim ederek kısaca şu kelime
leri yazdı: 

rü?:el olan italyadan gokrek bu 
çıplak, çorak ve öldürücü memle
kette can veren arkadaşlarını san. 
ki görmüyorlar. yarın kendileri. 
nin de böyle olacaklarını diişün_ 
müyorlardı. 

- Aduvaya! ... 
Şarkrsını söylüyorlardı Genç 

"Saat dörtte sende 
Öp beni ... " 

ve dinç sesler hazan tankların 
homurdanışlarınr. tayyarelerin U

ğultularını, hatta ara sıra duyu
lan silah ve bomba seslerini bile 
bastırıyor gibiydi. 

olacaiım... Şimdi Habeşler çete harbine 
başlamışlardı. 

Asıl kuvvetler Aduva önlerin. *~* 
Bir kurutma kağıdı aradı, fa- de düşmanı karşıl~ak için hızla. 

kat bulamadr. Etrafına bakındı... nıyordu. Dağmık 4kerler ise ça.. 
Kum da yoktu. Fa.kat gözlerinin lrlarm, kayaların ardında gizlc
önünde beyaz ve işlemeli bir örtü ~rek, çukurlardan- yürüyerek L 
üzerine yerleıtirilm.iş bir kava- talyan askerlerini avlamak için 
noz:da Raıel püdrası a:ibi sarı in- fırsat arayorlardn Ara stl'a bu 
ce bir toz duruyordu. askerlerden biri gizlendiği çalı 

Madlen kavanozun kapağını veya kayanın ardından ôil~mana 
kaldırdı. parmaldariylc kava· ateş ediyordu; fakat bu tüfeğin 
nozu kağıdın üzerine eğdi ve toz. ilttiyar ve kof sesi bile onun ne 
dan bir parça. henüz kurumamış mal olduğunu anlatmak için ye
olan mürekkebin üzerine döktü, tiyordu. Bu köhne ve paslı s.ilil1. 
sonra kağıdı büktü ve fazla ge- tan çıkan hantal .kurşun ltalyan 
len sarı tozu tekrar kavanoza bo. hatlarının üzerinden vızlayarak 
şalttr. Zarfı itina ile kapattı; ka- geçiyor; o zaman saflar arasında 
pıda bek1iyen adama verdi ve bir , kahkahalar duyuluyordu: 
lahza sanki güzel bir musiki par. - Hah, hah, hah, hah ı... işte 
çası dinler gibi hareketsiz dur- son sistem bir Habeş mavzeri!... 
du. içlerinden birisi kurşunun gel· 

Sonra kalktı.. Alt dudağını ha- diği tarafa bağırıyordu: 
fifçe ısırdı, üst dudağı ile ku· - Bununla mı bizi yolumuz _ 
ruttu ve kırmızı kalemi gayetle dan ahkoyacaktınız? .. 
ustalıkla ve itina ile yavaşça iki Uzakta dalgalı ve kumlu bir 
dudağ~ üzerinden g~çirdi. düzlük var. Orada Habeşlerin 
Cebınden cıkardıgr anahtarlar- boz ve beyazımtırak hayaletleri 

dan küçük yassı çantayı açanını görünüyor. 
seçti. . . . .. . - İndir makineliyi ... At ... şşş ! 

Kcndısını oyle neşelı. ruhunu Mitralyözler aralıksız ve son 
öyle _hafif. öyle şeffaf hissediyor· hızla takırdama~a başlıyor. Jfa. 
du kı... beşlerin görün<lükleri. ve onlara 

Dudakları kapalı, içinden bir yakın yerler baştanbaşa bir kur. 
~arkı mırıldanmağa baıla<lı ve sun sağnağı altında sanki kavm· 
yüzlerce çift çorap karşısına diz yor. ' 
çöküp, bunların arasından en in. Vuruyorlar mı? 
cesioi, ateşli derisini hem.en he- Ne gezer? ... 
men çıplak gibi gösterecek olanı- Yalnız dört yana korku ı;alıyor 
nı aradı... Jar: kurşunla taranan yerlerde 

- B 1 T T t - artık kimsenin kalmadığı anla§ı-
Çe~ircn: MUZAFFER ACAR lryor. 

İtalyanlar o zaman dizi kolun- susuyorlar... Jd 
da. durmadan ileri yürüyorlar... İşte bir düdük sesi du)rıı 

Henüz yüz adım gitmemişlerdi Yaylım ateş başladı. 
ki İtalyan kolunun yan tarafında Mitralyöller Habeş kal~d 
otuz kırk adım uzaktaki çalılığın nı durmadan tarayorlar. 
arkasından birdenbire bir Habe~ 'tfrkaç beyaz entarili adal'l 
fırlıyor: davranmak için vakit yıkılryor. Fakat katanıar.1'il' 
kalmadan bir mızrak havada ıslık bile sendelemeden gözle~ .... 
çalarak geliyor, bir neferin göğ- madan, daha kızgın ve l 
sü:ıe saplanıyor... larak yaklaşıyorlar... ot· 

Söylenen şarkı bıçakla kesil. Ate~ büsbütün hızlanıYe 
rr.i~ gil:i duruyor; italy&nlar ken· Habcs kalabalığı epeY' 
dilerirıi toparlıyarak silaha dav- rekleşiyor... . 
ranmak istiyorlar: fakat ikinci Bütün bunlar beş daki!C' 
bir mızrak yine sinsi fırlayışla yo~ ve Habeşlerin geriye 
başka bir askerin göğsünü dele. pek azı yılgın bir halde }el 

rek sırtından çıkıyor. !ar ... 
Onbaşı ileri atılıyor: O zaman İtalyan sipC 
- Silaha davran! .. Ateş .. Hi.ı- I sağ ve solundan tanklaı:!'1ıet 

cum .. Yakalayın!.. dığı görülüyor; mitralyoı 
Zavallı onbası belki daha da l küçük çaptaki toplarla 

söyliyecek ve kendisi en önde oL bir ateş devam ediyor... .J:t 
dnğu halde düşmanı yakalamak İtalyan askerleri ke1"'°'~ 
icin aQkerleri ileri sürecekti; ıa. açılan yoldan ilerliyorlar;_~~ 
kin ücüncü bir mızrak en beklen- burada birçok Habeş ölül~· 
miı en bir zamanda onu na yere beyaz elbiseleri kan iç~ 
s:-rivor... 1 bu beyazlık üstündeki lu._;11 
Man~a diz çöküyor. mızrakla. keler Avrupa medeniyetıı" 

rın geldikleri yere yaylım ateşi a· magafııdır... . 
<:;ıyor... - İtalyanlar hu öli.ılerttl 

Sonra hep birden. korkunç bir n~ basarak, onlan ara Jlf~ 
haykırış ve ki.ifürlerlc pusuy3 meliyerek yürüyorlar. Iied 
saldırıyorlar. 1 çekişenlere süngüyü saP1'd 

Bir IIabeşin beya7. entarisi ça. j da oluyor ... 
lıların arasında dalgalanıyor. O ı Habeş ölülerinin yaııl 
şimdi son mızrağını atmıştır: henüz kullanamadıkları J.cıs' 
kentlisi de aynı saniyede yere yı- raklar, hatta bazılarının yı1 
kılıyor ... Ona yaklaşanlar göğsii- okları var ... 
nü ve kafasınr delik dcıik bulu- Daha ötede henüz wıl 
yorlar. Bir İtalyan askeri de hu- lan bir çukura bir tank 
na rağmen onun göğsüne süngü_ beş altı Habeşliyi de alt1. 
sünii saplıyor... rak yamyassı yapmış ... 

J{,.ırşıda küçük hir tepe ... Ora. dişlileri kan içinde ... 
ela çalılar var ve bu çalıların ara. Küçük bir tepeye çıl<atl 
sına birçok Habeş savaşçıları giz- talyan keşif müfrezesi a.tJ! 
lenmişlcrdir. Aralık ancak yedi. vetlere bayrakla i~ret vet1 
sekiz yüz metredir. Birdenbire Yürüyorlar, yamaca 51 0 yüzlerce ağızdan çıkan vahşi bir zaman uzakta Aduva g 
haykırış duyuluyor: yor... . 

- Aaaaaaaaaa !.... Ş~hir bir iki bı.iyücek bl 
Tüfekler yine o paslı seslerle yüzlerce kulübeden ibaret.· 

patlıyor ve kurşunlar İtalyan as- Toplar. biraz önce 11• et' 
kerlerinin başlarının üzerinden rin tanklar altında ezildild 
ıslık çalarak geçiyor. kura yerleştirilerek ateşe 

Haıbeşl~in kısa mrzraklarını yorlar. 
oldukça uzak yerlerden atı,ıarı 
öyle 'Uftalıidı ti... KurfU.niarm 
yüzde doksan beşi boşa gittiği 
halde mızrakların hepsi de birer 
İtalyanı cansız olarak yere seri. 
yor. 
Yürüyüş kolunun ucun<ia bir 

düdük ötüyor; mitralyözler swıu. 
yor ve bir kumanda duyuluyor: 

-Yere ya .... tt! ... 
İtalyan askerleri bir anda yere 

yatarak siper alıyorlar. 
l la beşler saldırıyorlar ... 
Köpüklü ve dalgalı. korkunc 

bir sel gibi yaklaşıyorlar. Bu kor: 
kun1j sel gittikçe daha çok büyü
yor. dalgalanıyor. köpilrüyor ve 
coşuyor. Bütün vadiyi ve hatta 
tepeleri dolduran yaman bir kiik
reyiş var. 

Bu zamanda tüfeklerin maka • 
nizmaları hile ateş ıibi yanıyor. 
Fakat Habeşlerin ellerindeki ge
niş a~ızlı kılıçlar, kürek gibi en
li ve kısa satırlar. mızrak ve kal
kanların parıltıları, damarlan do.o· · 
duruyor. Ayaklardan kafalara · 
doğru sanki bir buz fitili sokulu. 1 
yor ... 

Ürpermeler hissediliyor. .. 
Habeşler yaklaşıyorlar; İtal _ 

yanlar hiç kımıldamadan. par • 
maklar tetikte. eller namluda 
bekliyorlar. .. 

Arada üç yüz adım kaldı. Hala 

ALEMDAR sinerna$ 
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Sahra Bekçileri 
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" ı de Albertin, Suzan. Terez isim. Bu kere doğruca kaplanın ka. ve gözlerinin ara sıra sa.bit na. 
lerini okudu .. Bunlar Mösyö Se. palı bulunduğu mahzene yol - zarlarla üzerinde durduğunu gö. 
riml'e ailesi hakkında malfunat landı. rüyordu. 

Abone kaydını bildJrtO 
!up \'e telgraf Ocrellal. "' 
parasının posta TtJ'• 1>1'd7"• 
yollama ücretini fdare keO 
rlne alır. 
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Sinek Beyi 
............................................ 3ı 

Bunlar korkak bir hizmetçi kü. ' ci katta Kontun kendisine mah. 
mesi idi. Hepsi de Janın ne ya. sus odalarına varmıştı. tık ted. 
pacağmı mera.k etmişler ve ar. bir olarak ışığm sızrriamasmı 
ka. yoldan dönerek delikanlının temin maksadile odanın çift 
Felinetin bulunduğu yere girip perdelerini aşağıya kadar çekti. 
girmemiş olduğuna bakmağa. O- Sonra cebinden çıkardığr kil • 
ııun fesaretini ölçmeğe gelmiş. çuk bir clu!ctr•k lambasile oda. 
lerdı. Jan yerinden bile kıpırda- da mevcut nı<~bilyaların bütün 
ınadı, himıet.<;ilerin dönüşünü cckmelerini, g-Ö7Jerini ara~lır • 
bekledi. Filhakika çok kısa bir maıi'a. tetkike koyuldu. 
zaman sonra hi1.metçiler dön. Bütün parkelerin altını. du. 
m~lerdi .. İçlerinden biri: var aralarını hatta şömineyi a-

veriyorlar ve opun sıhhatini 80- - Asıl aradıklarımr burada ı· Felinet yemeğini c;abuk bitir. 
ruyorlardı. Bunlar hiç bir şey b ı b"l •· · ld ifade etmiycn alelade hatta ma- u a ı ecegım .. dıye mm anı. mişti.. Bir köı:ıeye çekildi otur. 

yordu .. Çünkü Kontun kaplanla du. ayaklarını yalamağa. büyük 
nasız mektuplardı. Mektuplar • oynamak bahanesile bir <;ok kc. 1ı kırmızr dilini bıyıkları etrafın. 
dan biri bir Kuzinden, diğeri reler buraya girip uzun müddet da gezdirmeğc başladı. Sonra 
bir hala.dan. uçuncusu de bir ı ld - l ' · kız kard~ten geliyordu. me~u o ugunn şa lit ~ldum. kıvrıldı ve uyuyor gibi göründü. 

Kontun ailesine mensup kim. Her halde burada daha hır ı::ok Ad:ım relik beli ileriye doğru 
selcrin böyle basit ifadelerle şeyler de bulunma_lı .. ;>.Juhafı - uzatarak ihtiyntla kapıya doğru 
mektup yazmaları Janı hayret. ?;m çok sadık oldug"u muhakkak u1.andİ .. Kaomm kilidini oynat. 
te bıraktı .. Mektuplara ışık tu. son~a sırrını bu k.~este sakla. lı. Dişi kanlan verinden bile kı. 

k b k d - l ~ maga mecbur. Munaka.şa ede. nırdamamıcıtı. Bunun üzerine 
~~aaati:e ~~~a~~~r:c~[ cek va~yette d~il. Hele bir ke. .Jan kapıvı"acar:ık içE'riye girdi. 
~ıtlara bir kibrit yanaştırdı ve re tecrübe edelım. Felinet bl! güri.iltü üzerine de 
titredi: Ki.ğrtta bazı işaretler, Biraz evvel de orada bir kö. hic ~·erinden kalkmayarak ba. 
harfler ~örünmeğe başlamıştı. şeye bırakmış olduğu et parça_ f,ırdr. Jan ilerledi bu keN' kap. 

_ Nihayet yakaladık! dedi. smı sıldı .. Di§i kaplan havkırı • lan verinden kalkarak hamle 
.:\liişkülitla bazı satrrluı o. yordu. Cebinden çıkardı~ bir yapmab hazırlandı. Jan kar!jı. 

kudu: kutu içinden bir kaç yuvarlak sında at~ ~ibi vanan vahşi göz. 
_ Bunlar bana kafi bile. dL hap çıka.rdı, bunları etin ara . !eri ve parlayan beyaz dişleri gö. 

dL ye mırıldandı.. Fakat ihtiyat sına Kanştrdı. Sonra demir rüyordu. Durdtı o da mukabele 
tedbiri olmak üzere iki tane da. parmaklıklardan içeriye beli u. tedbirleri alıyordu. 

- Ben size söylememiş miv. ra.ştırdr. bir ~ev bulamadı .. Ü. 
dim. İmkanı yok oda va girmeğe midi kırılmı!<tı bir şekilde: 
cesaret edemez. Haydi yatalım.. - Yazık hiç bir şey yok! 
diye fikir beyan ediyordu. Hep. yP mırılda1ıdı. 

ha alalını. zat.arak iliştirdiği et parçasını Fak&t hayvan içeriye girenin si önünden geçerken ona küfre. Fakat aralrk duran kilelik bir 
diyor. aleyhinde söylüyorlardı. <'<'kmecede gözüne bir c:;~k ka. 
Fa.kat Jan bunlara kulak asma. dın mektupları çarph .. Bunların 
Jı bil~ ... Hepsi sözünü bitirdik. üzerindekiler hep kadın yazısıy. 
t~n v~ ayak sesleri tamamen ke. dı. Hepsi de ailesine mensup 
~ildikterı !'O'nra Jan S('SSiıı:ce yü. kadınlardan g-elmekte ,.~ kücük 
·ıiyüşüne dC'vama koyuldu. isimle atılmtli imzalar taı,ımak. 

Q<>k kı~a biı- zamanda birin. l ta idiler .. Jan bunlann üzerin. 

Bundan sonra çekmeceyi dik. Felinete uzattı. efendisi olduğunu zanneder<'k 
kati<' kapadı. Fakat tatmin e. Hayvan büyük bir sevine için. kuyruğunu aşağıya indirdi ve 
dilmemiş olduğu yüzünden bel. de önüne atılmış olan et parç.ı. uı:;lu uslu dolaşmağa başladı. 
ti idi. Her S{'yi voluna koyduk. smı vemeie başladı. Adam de. Ağzının ucunda. !lalya vardı. 
tan sonra. hiç bir iz brrakma. mir parmaklıkların arka.sında hayvanın gfü~lt>ri biraz bulanmm
mr~ olduğuna emin olarak ye. 1 beklivordu. Hayvanın hareketl~. J tı .• 
niden aırn~rya indi. 'l'ini seyretmekle vakit geçiriyor (Dahrı rtlr) 

zi mlc VA KlT' a n bone 1 
A ılı·<'~ dcü. işti rmt oc.;,tf 

2;; kuruştur. 
11 '~ rcıuxı;ı.:ıı1 

l'icarel 11Anlarının santlıd 
im sondan itibaren llAn 5'~ 
rındıı 40: le su·rıtard• 1 
nı : dordilneü sı:ıyfada 1: ~ 
'e iıçıinciidP 2: birinci 
1ı11~lık "n"' kr.smece 5 ti~ 

Rfıvuk. c;olc c1evamh. 
renklı ılAn '"erenlere •~ 
ıııdırmrlrr yaoılır. ncsın' 
rın ııanlim . ~aıır.1 30 tu 
1'1Nlri !\fR1lf.-eUf' OlflJ 

KUçiilr tlAnlıtr 

P.ır dr.ra :ıo. iki defası ~ 
dt'fa"'ı 65. dört defası 7ft 
ı.Jdrm 100 kuruştor. u~ 
ılAn 'l'trttnlcrln b;r defaS1 
vaılır. Dôrt satın ~ecrn t~,11 
razla '1.afırları hes kurtı5 
~P f'ıilllr. 

\'akır hcrn do/ınırlan ~ 
lcendl it'larr. ~ crınde. h ' 
lı:ara caddrsinde Valcıl 
allıııı'le KEM.<\l.FODf"°1 J 
tı~ n Rii ro~ıı , lh lf' llA il ,,t; 
Pıl"' I nı1rrın11n 1,.1 fnnıP 



' 
5-V'.:AKIT 18 BlRiNCIKANUN 1939 

il işçi partisi reisi Atle diyor ki: r 

u yeni bir dünyalla tes:s 
etmek istiymuz,, 

·~~~~~~~}Jrj?f~JM 

17 (A.A.) - Dur- ı vermek esastır . DUny.ayı kuv
işçi partis i konfe- vctin ve adale tsizliğin elinden 

!!öz ala n Ava m K a - ltuırt.arm ak istiyoruz. lllz, itti
lnııhalefet g rupu re isi hat tarafta rıyız, infirat değil. 
<ltıe, bir nokta Uzerln- A\'rupa iş lcrlnc niçin karrşı-
b:niş ve demiştir ki: yor.uz sualini soranlar a ceva-

Sinln vaziyetini tas - bım şudur: ÇllnkU bozuk bir 
lt ltı.zımdlr. Çtımber- 1 sulh istemiyor.uz, su lhu yeni 

etine muhalefet c- bir dünyada tesiı:; etmek arzu
ll'akat, muta:rızlaraı sundayız. 

:ı.ıı vau:IJ·ettni tas:vip .Atıc, Rus emperyalizmin
. ~Iazidc ve halde ayni de n bahsede rk e n "hayır,, ı:;es 
istikbalde ge ne ayni leri yükse lmesi üze rine, bin

Qlıı.n idare tarzını ten· başı ;;:u c ı:n.·abı vermiştir: 
0tuz. Kendi k()ndisine sosyalist 
l Partisi mensupları adı veren bir nıillet tarafından 
harbe, mtımkitn oldu· yapılmış da olsa, tecavüze kar· 
~~abuk fakat devamlı ı-; r mtıcad e le ederim. 
letuin ederek nihnyet 

Rus - Fin harbi 

ler üç Sovyet tabu-
ı ru n u imha ettiler 

il.ki, 17 (.ı\..ı.l.) - Fin
~ Yl.iksek kumav.danlığı, 
~ llı.Ustakil müfrezeleri 

~en ve tanklafln. mü-
4ususi seri hlicum kol-
1as etnıiRtir. Bunların 
Sovyctİerin tayyare 
inki civarmıt as k e r 

1·rın e mani olnıah:trr. 
~·anın diğer merkezle
huna mumasil lrnllar 
!ccektir. 
\~Dl YADA SANSÜR 
b~'rLEKD1R1LD1 
~lci, ı 7 (.ıl.A.) - Tcl
llı e ktup sansürü şid
ttırnişlir. Bundan böy
lllar münhasıran, I<'in
lşve,.. Danimarka, İn-r :.-• 
ltıaız, ltalyan, Norveç 
il llsanlarile yazılacal~
· ilnın listeye dahil bu~ 
~ı nazarı dikkate ko-
\a.c11r. Çift kııtlı zaril{\r 
4ııy::ı.ca k ve telgraflf\ r· 
n !azla k elime l..ıutun-
11'. Gizli kodlar mene. 

bombardımanları ya· 
ııı, li elsinkiye, bir 
~Ulteclnin avdetini in
t!r. Dahiliye nazırı, 

llıevsinısiz a,vde.tten iç
il\·ct etmektedir. Hel• 
ikamete kati surette 
bııluumıyanların, tah
ikle ri 11oktalarda kal

•azını geldiği bildirll-
t. ' 

tıl\i, 17 (A.A.) - Sov
laı-ınııı , uzak ~imalde , 
~tl! tnh:viye kıtalari\ e 

t . 
gec; tiklc ri aulaşıl-

· kavnaldarından ıe
t·Ie r ~hu husustu, Fiıı~ 
babc

0

rlcrile tctalıult ct
dlr. l)iğer urartan, 

0ktur ki, Finlanuiynlı
ıntakada, nılihim is-

1> t in ı-,; a etm işlerdir, 
-.nl<ı\:>:IHAHB1 Y~Sl· 
N!N TEBLto! 

r,,\11, 17 (A.A.) - D . N. 
ı hil lliriyor : 
~ı·ad a s ke ri ınıııtakası 
l'biYesi Lchliı';; i: 
k.ıtnlan dün ~Iur. 
P~ta. i~tikanıetleriıı

hareketino uevaın ~t.
t'. Diğ<'r iı:;tikamc llor~ 
~ı: oaskın hareke ti Ye 
lan faaliyeti olm u~-

lllija0n i ltöyünde I•'ln-
11\r, rical ctnıiş l er \'e 
lnuıan yaknu~laı', ev 
~ltın ıt;lardır . 

1 1'7 ( \.A.) - Paıaı·tesi 
' \i ı;re t\o :-.:euchatel'd~. 

~I li'ln ı nnc\ i va c !çisi il. 
it ' t' 1 huzurile lıir ::;c ınpn ı 
.ı Ynvıın1.:nktır. 

lıi tini n~ rsltosi JH'Ofc
'lr ıı Jan Louis Perret, 
:ı, kurban Finlandiya
\ flt\eee ktir. 
~'l'LmllN ZA YlATf 

1 :·ez ;Jt.NL BUL,DL 
111lııı, 17 (A .. \.) - Niga 
~ 1~lleuı nnda ga1.ewı:;inin 

1 
{tdnki muhabiri, Rus 
~ ll.n en az 40.000 askc-
ı!:ıınu , fazla olarcık, yüz 
tin azası lloı\ı\\ı~uıı u 

rl'ıtır>kle dil'. 
~ qonnıuı;; olduğu için 
tllii.ru ı;;ümmek imkan-

~ 1Iltbaharda, korkuDç 
a11tuırl\lar çıkması en· 
lllll'~nctırıyoı" 
qıya askerleri, mem-

leketıcrini istilil. edenlere karsı 
kin besleme !erine rağmen, 
~ovyet ordus u iinıerasınm, ef
radı ölüıııe sürükleme leri kar
şısında nufret duymalctadırlar 

~Finlandiya şimalinden ge
len haberlere göre, başlrnman
danlık l!'inlandiya - Sovyet 
hududunda kilin 'I'ornea şehri
nin tahliyesi emrini vermiştir. 
Sebebi, Pctsnmo nııntalrnşrııda, 
adetçe çok aşağı olan Finlan
diya kıtantına karşı harbeden 
Sovyet kıtalarınrn daha ileriye 
gitmeleri ihtimalidir. 1sveç -
Finlandiya şimalinden gelen 
ktilliyetli mülteciyi barındrr

mağa lıazırlanıyor. 

F!NLER1N lGT!NAM ETTİK-
LER! TANKLAR 

lklı;hıkl, 17 (A.A.) - Yarı 
resmi bir lrnynaktan haber ve· 
rildi~ine göro, .li'i n landiyalılar. 
m uhasematııı başlangıcından
beri ı 7G tank F~tin<tm etmiş· 
Ierdh·. 

ASKER! TEBL1G 
Helsinki. 11 ( A.A.) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
17 Kanunuevvel tarihli aske. 

ri tebliğ: . 
Kara harekatı: Karelı ~erza. 

hında, Rl1slıı.r dün mü~e~~dıt. de. 
talıır Taipal~n nehrı u~rıEde 
taarruza. g-cçmişletJir. Puskur. 
tülen bu taarruzlar, topçununn 
kuvvetli yardrmı ile ta~kviye e. 
diliyordu. 15 ve 16 kanu~uev. 
de, 30 tane zırhlı tank tahrıp e. 
dildi. 

Şark hcdııdunda, düşman. La. 
doga gölünün en yakın şımal 
mıntakasında taarruzlarına de .. 
vam etmektedir. Bu tanrru~lar 
püskürtülmUştür. Leumola ~ıva. 
rında üç clü~man tabur~ ımh.a 
ettik. Kıtaaatımız, Ta~vaJa~:rvı .. 
ye doğru ilerlemektedır. Butlin 
gUn. AiZ'la iervi mıntıı.kasında 
siddetli ;muharebeler cereyan 
etmistir. 

LR°doga ı;ölU Uzerindc, bir ba. 
taryn, diln, üc dUşman tankmt 
t ahrip etmic;tir. Denizde yalnız 
sahil muhafız gemileri faaliyet 
snrfetmişlerdir. Havada. 16 k§.. 
nunuevvclde, dü~ma.n tayyare. 
}eri, bilhassa Petsamo'da ve şi. 
mali Lapunyada uc;uşlar yap -
mrslar ve bir bcımba atmıklar. 
dır' Hava kuvvetlerimiz c;ok fa. 
aliyet göstermiş ve c<'phc yakı. 
nmda zırhlı Rus tank kafilesi. 
ni bo~bardıman etmistir. 

Fin Ctıml-ı•r!"-İsİ!ıi:ı nut~u 
Hels:nki, 17 ( A.A.) - Finlfın. 

diya Cumhurrci"i. öii;leden sonra 
radyo:ia söylcı l; P.'i loir nut~kta, 
Finlandivanın. Milletler Cemıyc -
ti kıırarı karşısında, baştan ba~sa 
sen derece memnunivet duyd,.ı;u 
nu ve Cenevrede temsil edilen 
devletlerin, Ker.disine yardım i · 
çin ittihaz ede:ekleri te<lb~rl~ri 
itimatla beklediğini sö,•lemıştır. 

Cumhurreisi demistir ki: 
"- Bize yardım etmek için ya: 

prlacak yegane şey, mücadelerı 
iyi bir neticeye eriştirebilmemız 
için elzem olan malzemeyi temi? 
etmektir. Müdafaa e.dilecek bır 
kültürü ve bir medeniyeti olan 
bütün dev1etler bize yardım et -
mekle onları müdafaa etmiş ola • 
caklardır. 

Sonra Cumhurreisi orduya, şef 
tere ve askerler. hit aben §Öyle 
demi'}ti.r: 

Cesaretinizden, fedakarlığı -
ruzdan, \(ahamanlığır.ızdan dQ -
layı sizlere teşekkür ederim. " 

t~~~ ~i--~S ~ ~~ ::~ :LJ_ ?--:-~~ 
:::ı':d:;u•nuııa•• Yugoslav takımı Fe- ölge ~upası 

G. Saray -Beyo~I~- nerbahçeyi 2-0 yen i Bakır:~~:~1sında 
spora 2 - 1 yanıldı devam etti 
GaJa.tasaray • Beyoğluspor ta.. 

krmla.rr dün sabah Taksim sta. 
dmda Bavram turnuvasının fL 
nal maçını oyna<lılar. Bir gün 
evvel Yugoslav takımını fevka. 
lade bir oyundan sonra mağlup 
ederek yor.gun düşen satı • kır. 
mızthlar Buduri, Salim, Cemil 
ve Eşfak gibi dört kıymetli 
oyuncularından mahrum olarak 
şöyle bir takımla müsabakaya 
iştirak ettiler. 

Galıt:ıtasaray: Osman - Faruk, 
Adnan - Musa, Enver, Ceüıl -
Barbaros, Salahattin, Gfütditz, 
Bedii, Sarafim. 

Buna mukabil Beyoğlu.spor da 
en kuvvetli kadrosu olan aşağı. 
da.ki kadro ile oynuyordu. 

Bcııoqluspor: Çafatinos - Hı~ 
risto, Cfoelek - Cambaz, Maru. 
li, Çiçovic - Filipa, Çulafi, 
Bambino, Talca. 

Hakem: Bir Poımıyalı mii.lte. 
ci. 

Oyunun ılk devresi ekseriyet. 
le Galatasarayın hakimeyeti al. 
tında oynandı. 

6 ncı dakikada ortadan Be. 
yoğluspor kalesine inen sarı • 
kırmızılılar Salathatinin uzak. 
tan attığı güzel bir şiltle ilk ve 
son sayılarmı yaptılar. Buna 
Pcralılar 19 uncu dakikada FL 
Hpa vasrtasile mukabelede bu • 
lunarak beraberliği temin etti • 
ler. Oyunun bundan sonraki kıs. 
mı iki tarafın neticesiz müca -
de1esi ile geçti ve devre takımla. 
rın karşılıklı yaptığı birer gol~ 
le berabere bitti. 

İkinci devre birinciye naza -
ran daha zevkli oldu. Ovunun 
başlangıcmda derhal hakfmiye. 
ti ele alan Galatasaraylılar 20 
dakika Beyoğluspor kalesinden 
ayrılmadılar. Bu arada Sara • 
fim bütün müdafaayı geçerek 
topu kaleciye kaptırdı. Btı teh. 
likelcri atlatan Beyoğuusporlu. 
lar ovunun sertlesmesine rağ ~ 
men hakimiyeti fl!llerin e aJarıtk 
38 inci dakikada Talcanm kafa. 
st ile galibiyet golünü yaparak 
Bayram turnuvası kupasını ka. 
zandılar. 

Bir gün evvel Yugoslavlara 
karşı oynıyan Galatasaraym da. 
ha aradan 24 saat bile geçme. 
den ikinci bir müsabakavı ka. 
bul etmesi affedilmez bir bata. 
dır. Nitekim sarı _ kırmızılılar 
bunun acısını cektiler ve nor. 
mal vaziyette kolayca yencbile. 
ce.kleri Be\'Oğluspora mağlfıp oL 
dular. 
Polonyalı hakemin idaresi hiç 

kimseyi tatmin etmedi. 
Hayrettin Bahtoğlıt 
---o,---

Askeri Liseler Hentbol 
~ampiyonluğunu 

Kule!i kazandı 
Bu sabah Şeref stadında Zeki

nin idaresinde Kuleli ve Deniz li
aeleri, askeri liseler hendbol §am
piyonluğu için karşılaştılar. 

Bu miihiın müsabaka, üç sene
dir şumpıyonlu~u muhafaza eden 
Kulelinin üstün bir oyundan son
ra rakibini 9 - 3 neticesile nc
ticclenc· ı. 

Kuleli böylece askeri liseler 
hendbol şampiyonluğunu da bir 
kere daha kaz:ınm15 oldu. 

Büyük bil' ~por varlığı gösteren 
bu l\Skeı t lisem.;;. cıdden te brike 
ı:ı/ıktır. 

Kır koşusu 
F enerbahçenin tertip et

tiği müsabaka dün 
yapıldı 

Fcnerbahçe klübü tarafından 

tertip edilen kır ko§usu bu sabah 
Kadıköyünde Fener stadı ile Mo
da arıuıındaki meısafede yapıldı. 

Atletler Fener stadmda bir 
kavis yaptıktan sonra Modaya git 
tiler ve oradan da dönere!c sta:Ia 
geldiler ve bir tur yaparak yarışı 
bitirdiler. 

Neticede Fenerbahçeden Rıza 

Maksut (20,58.7) ile birinci, Hü
seyin ikinci. hak (G:ılat:nlray) 
üçüncü, Osman dördüncü ve Suat 
beşinci oldu. 

Maç heyecanh oldu. Fenerbahçe 
gollerin ikisini de ık incı devrede 

bir dakika içinde yedi 

Dün Bakırköy stadında bölge 
kıl}: ası maçlarına devam edildi. 

ilk oyun Bahaettin Uluözün i. 
dar slnde Akınsporla 1stiklal ta • 
kımları arasında yapıldı. Birinci 
devre 2 - 1 Akınsporun galibiye
tili:1 bitti . 

Yugoslav mıı1ıaclmleı-inin 

Yugoslavlar dün son maçları. 
nı Fenerbahçeye karŞı yaptılar. 
Ve bu maçı 2--0 kazandılar. Ev. 
velki gün, adeta bir yaz gününe 
tesadüf ettiği için maç güzel 
bir sahada oynaıunıştı. Fakat 
dün, gece yağan ve ~aç esn!. 
sında devam eden yagmur yu. 
zilnden saha tamamile çamur bir 
hale gelmişti. Bu hal, Fenerin 
aleyhine idi. Maamafih, Yugos. 
lavların bir gün evvelki çok sı. 
kı mac;tan bir hayli yorgun ol. 
duklarmı da kabul edersek kuv. 
vetleri mütenasip olarak kabul 
etmemiz lazımdır. . 
Takımlar sahaya şu kadro ıle 

cıktılar: n- t 
• Fen.erba1u:c:: Cihat ( -m~ame • 
tin) _ Fazıl, LebiP - Bo~~c~~k 
Ô ı:ı,.at Hauati - Kıtçıık m..er, ı•,., ' B . 
Fikret, Ra.sri (Melih), as:.ı 
(Melih), Melih (Yaşar), RebH 
Fikret (Orha"). 

YııqosiauJf(l: Jeniaro - A?ı· 
aelkoviç, lstokic - Ato~kooıç. 
Broçic, Curcovic - Savıç. Be~
nar. Petroviç, Drenouaç, ı:r.rııç. 

Hakem Adnan Akmın ıdare. 
sinde. 14,45 te oyun3: ba§lan<lı. 
tık dakikalarda misafırler 1 da~ 
kika. kadar Fenerbah~e kalesı 
. . .. d oynuYorlar. Bu baskL onun e . • . d · 
dan kurtulan Fenerlıler e mı • 
safir takım kelesine uzanıyor. 
İar. Bu arada neticesiz. kalan 
ani bir kac; bücu~ sevredıvoruz. 
6 net dakikada Fıkrete h~ h&:L 
tında favul yapıyorle1:r. Fikretın 
çekti~i şütü, kalE.'Cl . korne:ıe 
kurtardı. Kornerde netıce Y?.k· 

7 dakika sonra Cihat guzel 
bir kurtarışla alkışlanıyor. 

Oyun J5 ınci dakikaya kadar 
hücum teşobbüsW:de bulun~~ 
Fenerlilerlin misaf ır t!'lktm Inll;· 
dafaasını zorlaması ıle g~tı. 
Bu sırada ortndan hüc~a .. g.:· 
c:en mic:;afirler Fener kal~~ on~
ne kadar vanaştılar. Sag ıçlen. 
nin c;ok sıkı bir şütü dışarı çık. 

tı.18 inci dakikada Melih. eabuk 
hareket edememesi yüzünden 
bir savı fırsatı kaçırıyc;>r. 

Ovun birinci devrenın va~rm 
saati içinde mütevazin denı.le: 
cek bir ı:;ekilde gec:ti. • ~er. ıkı 
taraf ta lehlerine bir hakımıyet 
tesis edemediler. Bundan, Fene. 
I'in beklenilmeyen bozuk oyum~ 
ile misafirlerin bir gün ~:;·el~ı 
kadrolarındaki hafif dftÇ~ıklık 
olmuştur denilebilir. Fe~er mu
harimleri bıı ilk 30 dakıka za,;
fmda toplu bir oyun cıkarma.~a 
muvaffak olabilseydiler, netıcc 
ala bilirlerdi. . . .. 

32 inci na kikada 18 c._izıı:.ıs.ı ?· 
zerinde, Yt·~oslav sa<; ırı!1ın 
c:ektiği Firikiki Cihat fevkalade 
bir yumruk e<ıkışiyle kornere 
yolladı. 

üst üste olan iki kornerden 
misafirler istifade edemediler. 

2 dakika sonra, mükemmel 
bir aol fırsatı ele gecirmek üze. 
re ;ıan Melih lüzumsuz bir h~. 
reketle favulc sebebiyet vermıı; 
olduffundan bu fırsatı kacırdı. 

Birind devre, Fenerin da~
nık ovunu ve misafirlerin. bır 
~ün ewelki sıkı maça rağmen 
vorulmadan çalışmaları arasın. 
da bitti. 

lK1NCt DEVRE 
Fenerba hçe, yukarıda işaret 

ettiğimiz deği~ik k::ıdro ilı> bıhc;. 
!adılar. Bu de>''re ba~ında Fene. 
rin 4-3 dakikalrk bir hakimi. 
yetini görüyoruz. Bu dakikalar. 

FencrbahQCY6 yaptık1arı gol 

ikinci devre de bir gol daha ya 
n'ln Akmsı-\Or maçtan 3 - 1 ga
ip çıktı. 

Günün ik inci maçı l<'eriköylc 
Halıcıoglu arasında idi Hahcıoğlu 
ı.un sahaya gayri nizami oyuncu
arln çıktığı Geri sfirüldü ve bun
dan sonra oyun hakem Rıfkı Ak. 
o) un idaresinde başladı. 

Oyunun ikinci dakikasında ha· 

kem sert oynıyan Hahcroğlu 
kaptanını dısarı cıkardı, ilk dev. 
re Halıcıoğlu takımı üstüste iki. 
gol yaparak devreyi 2 - O ga
lip bitirdi. 

ikinci devre Halıcıoğlunun sert 
oyununa karşı Feriköylüler iyi bir 
o:ı unla mukabele ettiler ve devre 
ııin sonlarına doğru tek ve son 

da sağdan :\ielihin yaptı~ı hii. gollerini yaparak sahadan 2 - 1 
cumlar misafir kalesi için teh. 
lekeli anlar yaratıyor. mağlup ayrıldılar. 

3 üncü dakikada ani bir mL Voleybol maçları 
safir hücumunda top kornere Beyoğlu halkevi tarafından 
çelindi. Kornerden gelen topu tertio edilen voleybol müsaba. 
santrfor Petro,·ic ncf's bir ka kalarma dün Beyoğlu halkcvin. 
fa vuruşuvla F ener kalesine s de devam edilmiştir. 
karken Cihat güzel bir sıçrayış. l lk ovun Kale ile Siyah.Beyaz 
la topu vakaladt, f akat belin! takımları knrşıla.cmııslar ve Ka. 
direğe vtırduğu için hafif bir sa. le neticede l5-12. ]5-1 Ye 15 
katlık geçirdi. -4 galip ~eldi. 
l\rlSAFİRLER!N İLK GOLÜ ~ n J ori, 1\lühendis mektebi 

Oyunun sekizinci dakikasında maC'ı da 15-6. 15-ll Miihendis 
ıkir .. ci defa yaralanan Firket mf'kt bi kazandı. 
sahavı terkelti. 3 dakika kadar Sakarva - Mecidiyeköy mü. 
on k.işi oynamağa me bur olan saha1iasİnda da 15-7.15-2 Me. 
Fener alevhinc 11 in i dakika.. ddiyek öy takmu ~alip gelmiş. 
da 20 metreden bir f irikik ce. t ir. 
zası verildi. Sol hafm fevkaHide Bu marlard:m sonra da Çelik 
~örüslü bir sütü Ci adm önü kol Evlip halkevine. Mühendis 
kapalı olô.uğu kin plonjonuna mekteb·ne de Galaspor galip 
rağmen iceri girdi. • gC>lmi~lE'rdir. 

Henuz sadra yapılmış 'Vr mı. '=================== 
safir takım hücuma g mek 2a. ka F ener nısıf sahasında Yu. 
manmı bulmu!'tu 1d. sol arım ~o lavlar verleşmis bir oyun 
dik bir orta...~a sa<r acık yeti. C'Ikardılar. Bu arada Cihat yeri. 
serek kafa ile taktmmın ikinci ni H üsamettine, tcrketti. Esa • 
golünü yaptı. Bu golde seri h a. "en C'Ikmış olan Fikretin verine 
reket edip çıkam:ryan Cihat ha. de Orhan ~irdi. Maçm son dakL 
talrdır. kalan Fenerin ümit.qjz hücum. 

Bu golle sarsılan Fenerliler larla şeref sayısı peşinde koşar. 
hfıkimiyeti lamami'e misafirle. ken bitti. 
re kaptırdılar. Ve tanı 20 da.ki. Sabih Turaın 

Yalnız 7 Gün Zarfında 

Bu ŞAYA 1 HA RET 
D E G i Ş i K L i Ki 

İnanılacak 

şey değil, diyorsunuz • 

BİZZAT TEGRÜBE 
EDİNİZ 

Bayan D. BRAi\1ALLE, bir halta zar. 
fında tecrüf:>e ettiği bu yeni güzellik 
tarzı tedavinin cazip tesirinden hay· 
rette kaldı. 

Ancak bir haft a zarfında bin. j metli unsur simdi. pembe renk. 
lcrce kadır.lar, bütün 'burus••k. teki Tokalan kreminin terkibin.. 
lıklarmdan kurtuldular \"C bir de mevcuttur. 
çok sene gençleştiler. Amiller. Her akı:.:n.m vatmazd~n evvel 
yaş ilerledik<'e burusukluklo.rın bu kremi kullanmı.z. Sız uyuı:. 
meydana geldiğini kesfetmisler. kcn c:ldinizi besleyıp gençleşt!. 
dir. Çünkü ihtiyarladıkça eild recek v~ bııruı:;uklu~larmızı gı
bir çok kıymetl; ursurlarını lerecektır. Ancak bır ~.~.ta zar. 
kavbedcr. Bu unsurları iade e. fmda senelerce genç gorunecek. 
diıtiz, cild yeniden taz le ;r ve ~iıı "z. Gi' ndü?.le r icin yağsız ?c: 
canlanır. a ren kteki Tokalon ~ren:ı~ı 

fstc, Viyana f"r,iversite i pro. kıı Anı 17.. Sivah ?enlerı entır 
feı-örii Doktor STF.T::::. ·AI 'ın .k mec:amPlerı sıklaştmr. 
-·anı hayı el ke ı d,,. r ır. fn• k· C' t"Ün :l'lrfındn en sert V(' 

Gen~ lı vv::mlar ,... hü V1 • • • n C' r bir cildi yumuşatıp be 
den i "'nıs.'ll ' 'e "BİOC"F ·• bir vazlntır. 
edilen cildi ihya eden bu kıy. 1 
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T eknik Oku~u Satına ima Komisyonu Baş
kanlığından: 

\'ıltlız cl:ı bulunan Okuhıııı ıız lal ı• lıcsl i ~· iıı C! OU) 'ı• :\liht :ı lıdcnıııı 

i çin de (j3i) t :ı kım kı ccıu":ın ( ~j3 ) Takım t:l hi 'c i lı ı l csi l :ı tııl ııı.ı k ıiz.rn· 
29/ 12 93~ tar ih ine ra<;lla~a n Cuma Hunu s:m ı 1:; le <:11 ~1115~ıı ,11 111la \ tik . 
sek l\luhcn di ;\lck lclı i 'llıl uh:ısclıcsıııılc l o pl .ınnc.ık ol:ırı koııı i ~)onuıııu z 

huzurunda k :ı pa b zıırr usulu ı lc cksıllınc)c k oıııııu')lu r. 

Ell.ıisel crin rnuh:ı nımcn lıcıll' li (['ı0li0) lmı \C ılk l c ıııın:ıt ı:fi!l) lir:ı 

(50) kuruşll ır. h tcklilcr ş:ırtıı:ııııc \ C ııuınunclcrı ı.ıürın rk \ C ı l k lcııı ı 
nat ı ;) nlırmı:ı k iizcrc c k 'ii ll ıncılcn hır ıwıı c\\ cl ı nc k.ıd Jı; Okulıınıuıa ,·ı· 

eksi ilme günii de Yuktick ~l iil ıcn dis '.\l cktrlıiııc ı;clıııclcrı. :! 1911 '>:ı) ılı ıırt. 

tırma Ek s i!llme k:ıou ıı unun 1 :ırifutı \ C şarın:ııııe ıııucılıın~1C ı.ınzını ctlılc. 

cek tekli f mektuı~:ırınııı eık si ll ıııcden bir s:ıu ı cnclınc k::ul .ır Koıııı~)O · 

nuınu zıı nıa.klıuz ınu k:ılıiliJıdc verilmiş lııılıınıııas ı liı z ı ıııd ı~ . l'nstııd .ı rnkı 

olacak gc~·ilknıe rı ı:ızcrcl olarak k.ı hu l cıl ilım•z. u u:ı ı :ı) 

\ Ask e rı F abnka ar umum 

8.000 :\ktı·e lia11utluk liumnıı;. Alı ııa<·ıık 

'J',ılı rıı i rı c ılı h.' rı hcıl rli ı :ıs . uooı lira ola n 8.0UO ıııcıre bpulluk 1"1.l• 
111 .ış .\ '\kerl F:ılırı k ıı la r U ıııuııı \lüılıırliiğlı ıııcrkez ~:ılınalııı:ı Komi1yo

ııunc:ı 27-12 039 ~-.ır~:ım h:ı ı:ıınli 'aat tj ılc l\;ıp a lı za r fl a ıhale edile

eckt ir. !jarl rıaınl' 1 lını 111 1'urıı ~ mıık:.ıhıl ı n•le koınt'}Ondan \'erilir. Ta. 

t ııılcrı rı 11111\·.ıkk:ı l lc ııı ın:ıt olıuı f:.!1011) l i ra ~ı lrnvi teklif nıcktuplarını 
llll'Zkü r günde o;:ın t ı ı ı lc l.::ııl ar kuıııi,yona \Crıııelerı ve kcııd i lcrin~n df 
:! ~!!O nuııı:ı r:ıl ı k:ı nıınıııı ::! ,.c :ı nı :ı ılıll'lcrinılcld H~:ı i ldl' 1.oıııı'i) oncu al. 
ııı:ııl ı k l :ırın:ı \ C lııı i ~ lr a l;l k aıl ıır tiir l'ard:ın olılııkl :ır ına d a ir Tıraret tJ. 
dası \'cs:ı ı ki l c nıczktır gii rı ve \ na ile komİ\)Ona mü racaat hırı. ( 102j'.\) 

~~-~-~--~~~~~~~~~ VAKiT kttaqew 
Dün ve yarın tercü ı1H: 

külliyatı 
L'I o. l l 20 lklnCI a Cr J " 

11 Gorio Nba 
12 Deliliğın psıioloJı.st 

ı 3 llıtb4haı se11erı 

14 · Engerek duğumu 

L5 Ra.sın ıtulliyatı lIJ 
16 Samımi Saadet 
17 lıtatiıtik 

18 Çd'Cull duşUrtf'oltı 
ilim ve feıaere 
Mcvcuaü kalmadı 

l531 
Bu serinin flatı !).30 ınr•~tut 

Hepsini alanlara yüzde 20 lıı k orı 

to yapılır. Kalan 4,24 ıturu,ur. 

1,24 kuru,u ı>et• alınarak mülP· 

balı::isl ayda birtr Ura ödenmelı 
tlnre Uç taksit t 1 1Hıilanrr. 

B,\Ş 

GRiP 
:>I~ ~ ..:ZLE 
i<OMATiZMP 

Ve Bütün Ağrılarını Derhal Keser 
Günde 3 Kaşe Alınabilir . 

-VA-KAT .matbaas 
I r»' I .,. 

K ilap kısmını yenide 
. tanZ,im edip açmıştıı 

Kitap, mecmua, gazete baıar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. .. .......................... ~ 

r--Kıralık odalar--

ilk dolıı kumhnrR)'I Ilankaya ~iit iiriirk"n clıı~·du~nnuz l!'e\'lııı,: ilk ınnh~ıı lii taşırken 
ıluydnkunuz SC\inc:tcn c:ok ılaha tatlıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ilnııknsı para hiriktircıılcrc lıer ~ ıl kııı·'a ile 28.800 li ra 
k ramlto \'eriyor. 

PARA nl nll\:1·ın t m\EX ~EXG l:\' OLABlı.t ns ı.x ı z. 

Keşidclcr 1 Eylül, 1 BirlnclkAnuıı, 1 Mar-t, 1 Haziran tnrihlerlndcc.llr. 

· ·:ramiyelerin l istesi : 

4 Tane 1000 Lira 
4 

" 
500 

" '° 250 ,, 
" 40 

" 
100 

" 103 
" 

50 
" 120 

" 40 
" 160 

" 20 20 
r 

Kur'a~·a anC'nk ;;o Jirn hlı·ll,tirıııtş oln•ılnr gire bilir. llc,aplarınılnkl paralıu· bi r ~eıH 
içinde üO llrı\'lnn n".'nğ ı llii';'ıni l cıı lcr l!, ramiJ·c l •riııi 3 20 Ca:d~lylc alırln r. 

Türkiye 

Ziraat 
Cumhuriyeti 
B ankası 

Ankara Caddesınde demze ve cıddaye nazır 
Muayenehane yapılmağa elverışh kirahk 

1azıhane . Atleye. 
ucuz odalar 

Gazetemiz idaresine müracaat 

Istanbul Belediyesi ilanları 

1 J L; 1 ;ıhıııııı 

teııı inal hcıleli 

35, lfl 41i8.00 Taks im kışlıı ge~·icJi aralığı ıok:ık 11 !\o. lı ınağar.aıı ın ldrJ
4 

2,2:1 :ııı.ou ,. .. " 
!l/ 6 .. Ü'l katta iki ur•~ 

11 ,011 .... 120,00 '}.j/7 iki odalı ikaıntl 
' " " I ' .. 

9,110 120,00 " 
,, ., " 

,, 2:i/ 9 .. iki odalı ikamet• 
.c :;,ou fiOO,UO " " ı• :!:i/ l .. iisl katta büyük 1 
111,811 ı u ,oo ,. 

" .. ., 2;;111 
" 

iiç ortalı ikamet• 

22,:ill :rno.ou " 
Curn huri yel ca cJ<lesl .. ;ı:u22 ,, lıenzi n salış 1011 

2U,i0 2iG,UO ,. 
" .. 28 

" Berber dükki'ln•· 
371,:!~ı .C!l:i0,011 ,ı.(: " " " .. 11110 .. t;araj TC maJaı• 

.c:ı ,nu fi00,00 " " .. " 
:H; .. Kış la altında 2 

111.0U ~iO.UO " .. " " 
lU .. Kışlada müfreı e' 

9,00 120,00 .. ~fcle caddes i 814 " 
Kışla altında ctr' 

18,0U 240,UU .. l'anaroına geçitli H .. mağazanın 
kiraya nrilrnesl· 

ilk teıııin:ıl miktarları ile tahmin beri elleri yııl.:arıla ynı l ı eınlıik J.:ira yıı nrilmck iizerc a~ rı' 
:ırllırın:ıya konulnrn -;lıır. i hale :! l / 12/9:ıg Pcrşenılı<.' giiııii s:ı:ıt H le Dairnl Enc iimcndc yapılncaktır. 5' 
ler Zabıt ve Muamehil Miiılürliij(ii kaleınin<l e görii lrhilir. T;ıliplcrin ilk ıcıninal makbuz ,·cya ıneklıl 
iha le Riinü mu;ıyyrn ~aal le Daiınl Encümende bulunına lan. (IOU()O) 

1 Or. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MVTEHASSISI 

Türbe, Bo%kurd Kıraatha· 

1 
nesi karşısında eski Klo:I Fa · 
rer sokak No. 8 · 10. Öğleden 
ıonra 3 t en 7 ye kadar. 

S' ll llH: .4Sl tl U-'ı 
Ra~ıl<fı~ı \'f'r: ı• Hi 11 \4 attıaa~ı 

Umum Neırlyatı ı.f11rf' f'• lf'n: 
~t 1k Ah met Sttenaıt · 

i lk Muhamıneıı 
tem :nal bedeli 

!li,118 
9U6 

229,27 

350,00 

t :rn5,0U 
t2:ı!l ,4 5 

3056,85 

••• 

Kon cnaıu,·ar iç in Türk muıoiki kllslk 
kilııbından 500 adet bastırılınuı _, 
('~küılar yoll rı için liizuınu olan Taş, f\ıl~ 
lır:ıi~c i~·in l&ıurnu olan ınuhtclir maııe 
Motürlii vesait in taın i rinılc kull ımıJ;ıcıı' 
lem malzeme. 

i lk teminat mil.: tarları ile bhnıin hecll'lleri ~ ukar<la :raııJI 
11yrı a) rı açık ek~iltınc~c konulınuşhır. ihale 4/ 1/ 940 tarihli r; 
l{liııü ~aat 14 le Daimi Enciimenrlc yapılacaktır. Şartnaraefer 

~ıı aını>lat ~l iidiirlüğii kıılrıninrle gö.,rülebil~ Taliplerin il~ 1 
ınakbııt. '"cya ınektuıifarı ile ihale günü nıua)· yeıı saatle D••"'ş1 
ıııenıle lıulıın111ııl:trı . ( 1 o' 


