
IYanın Moskova elçisi 
Romaya döndü 

ff ERYEROE KUR US Sakarya nehri tamamen 
yatağına çekildi 

Alapazarı, 9 (A.A.) - Sakarya nehri ta
mamen yatağına çekilmiıtir. Su altında kalan 
mahallelerden sular tamamen çekilmiştir. Kaza 
merkez ve Söğütlü nahiyesinin au altında kal
mıı olan köyleri halkı tekrar köylerine dön 

~ 9 CA.A.) - İtalyanın Moskova et.' 
~.CUıtu Roıso Romaya gclmiıtir. Rosao
~iyaya. taarruzu üzerine 1talyada 
So.,et aleyhtarı tezahürleri protesto 
iri• •. ı~a.lyadaki Sovyet elçisi Parelkin'in 

ele ~n~ vermeden memleketine avdetin-e 
'!kıl etmek üzere geri çağrılmııtı. 
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a.rti Meclis Grqpundal Çemberlaynin mühim nutku 

eııeıe teıaketine uğrayan vatandaşıara ''Ne/ es almadan silô.h 
Yapılan yardım ve alaka dolayısile h 
UkOmete ve medeni 8.leme ve cep ane yapıyoruz,, 
Şekkür edilmesine karar verildi istikbali, sarsılmaz bir imanla kuvvetimize ve 

1 

.A.Kk4ra, 9 ( .A..A.) - C. H. 1 
Ond·ı· 

1
. Partisi Büyük Millet Meclisi 1 ıona ısme grup? bugün "9-1-9.40" r~is 

" 
1~ vekılı Hasan Sakanın rıyasctin.. 

~ Q~an: ASIM US de toplandı! . 
fr Rumanıede .ı~~ır mebusu 
irlrıaızcıya yeni giren bir Mehm.~t .. Ald~!l"rı n Ege m!11ta. 

r : Bu kelimeyi Portekiz kası tutun mubayaatına daır o. 
~ denilen Salazar on se. l~n sual ta~riri~e. Ticaret ve t.n. 

{ 1 Utbik ettiği mali siste· hısar Vekıllerı;ıın . cevaplarıle 
iç· tlcct cfkarıumumiyesine ordu deba.g-at ışlen . ha~kmda 
~ >'~dığı bir raporda kul- Antalya .~e?usu l_ııuııh Kapla ~ 

ldlre hukuku ileminı:ie nm takrırın~ tetkık eden Partı 
hcyncl ·ı ı b. t . Grupu komısyonunun raporu 

t~ .. mı e ır o onte- vardı 
lôhret ı ·ı· da · J . a an 1 ım a m- Rumameye geçilmez.den ev 

· ı:Jcph _Bert~eJemy bu vel zelzele mmtakalarrndan ye: 
!'c k begcnmı.ş. Fransı:- ni a.vdet etmiş olan vekillerimiz. 
tiaa. ınp. gaze:esıne yazdıgı den ilk defa söz alan Dahiliye 
eti 1 tnakalesınde onu ter. Vekili Faik öztrak, felaket sa -

>' c alml§tır. hasmdaki tetkikatınrn nctayici 
.iı.,~Y bu kelimeyi kulla- ile gerek hüktlmct ve gerek te. 

( 
~rle diyor: şekkiil eden mahalU yardım ko. 
~di. . miteleri ta.rafından bu hususta 
~ li~al~sme) franıız- ittih'az edilmiş, olan tedbirlerle 
~il .t•~eııne uycua mu- yardım hizmetlerine dair izahat 

llıa 1rıidır? Ben bunu bil. verdiler. 
"-~ ~nirn ihtiaaımı dahi. Bu mevzua dair M>rulan sual. 

lttı·lıir ıneaele deiildir. Fa- lere de cevap verdikten aon.ra 

11 S..~Ye lüzum aördüiüm Srhhat ve tçtimat Muş.ven~t Ve. 
~d· ~nn raporundan ..al- kilimiz Dr. Hulüsi Ala taş da bu 
'det ~onaliıme ıu manayı {Devamı 3 üncüde) 

Mi 
111 
ş~f] da~~m~zın doğruluğuna dayanarak bekliyoruz 

Ya~ında c~nup j ...,~. ~ Çemberlaynin zelzele müna-
vılayetlerıne ~ sebetile memleketimiz 

gıdecek ~ · 
n:~=u/ 1~!~ ya. ,: hakkında söyledigv i sözler 
kında cenup vilA.yetlerine bir , 
tetkik seyahati yapacakları ) 
haber verilmektedir. 

Diğer ta.raftan Milli Şef in > 
son seyahatlerindeki mÜ.58-- ) 
hedelerini ve yüksek direk. 

tiflerini ihtiva eden raporları ' 
da hükumete tevdi olunmu~, '1 

rapor suretleri allkadar ve.

1

' 
klletlere dağrtılmıŞt:ır. 

VekAletler raporlar üze. 
rinde tetkikler yaparak la. 
zım gelen tedbirleri alacak. 
lardır. 

~~" 

Londra. 9 (A.A.) - Reuter a
jansı bildiriyor: 

,, Metin Türk köylüsü, büyük felakete 
milli hasleti olan babır ve cesaretle 

karşı koymaktadır,. 
Çcmbcrlayn nutkunda FinlandJyanm kahramaııJ.ıltn

dan bahsettikten sonra memlekctlmlz hakkında ,öyle 
<lcmiştır: 

Diğer bir memleket TC diğer Alicenab Qir dost daha 
varJır ki, ona. ~a derin sempatllerlmizt buradan arzediyo
ruz. Evvcltı. bugUn harp halinde bulunmıyan ve fakat birkaç 

. ~ devlet idareıinde e-

. t~ '*' doktrine ihtiyaç 
. ıemilerinde kaptan

~ ttirt. iıtikametlerini bul 
~.!, bl!'er ideoloji fenerin· 

Zelzele devam ediyor 

Başvekil Çemberlayn, bugün 
saat 14.45 de Manaion Hoose'de 
siyasi büyük bir nutuk irat etmiş 
ve demiıtir ki: 

Harbin başlangxcmdanberi bü
tün fikirlerim ve bütün hareket. 
terim yalnız bir tek hedefe doğru 
teveccüh edilmi~tir: Bu harbi ga. 
lebe ile neticelendirmek için ikti
darım dahilinde bulunan her şeyi 
yapmak. 

gUn zarfında zelzele, tuğyanlarla bUtUn muharip devletler 
mecmuunun birçok ha!talık muharebeler neUcesinde gör
dUğU bUtUn zararlardan daha bUyllk zararlar görmüş olan 
TUrk diyarıdır. BugUn bu dostumuzun uğradığı zararın mik· 
tarını tesbit etmekten Aciz bulunuyoruz. ÇUnkU her sa.at ye
ni tafsllM ile vaziyet değişmektedir. Bizzat Relslcumhuru-~""i~leri odoiru olamaz. 

~Yı tehlikeli kayalıklar 
a...~İnnek Iizımaeldiği 

• --.1ı; mümkün olan ,ey 
• ~u Ye irade ile fiiller 

, 91' lll'aımda mücadele 
..... _•ıt hi ._._~_ ol • ~t r in.an y una va-
di1eı llrzu ve irade ile fiiller 

>0111 ~r •!-•mda mütevauıt 
~~erinde ıiderken kar-
d~h~rlan aıiari had. 
~tld •çın idare adamları. 
~ en 'he yapmak iatedik
~ "~h olarak bilmeleri 

!lrttır.'' 
ıı . 

de ~dare hukuku filemi bu 
ltcu~~ ~ttiği Condition•li•· 

Saı 1 ıle Porteki% devlet 
t?rtıc~ann on aenedenberi 

l'tjillıi kette tatbik ettiği hu
diı kastediyor: bu suret. 
'-- l'Onaliz "C d' . 11:elirrı. .. m on ıtıona. 

'. t°'b .. e~ın Hitleri:rm. Fa· 
r btn llnizm gibi mefhumla
~hır ~tri olduğunu gösteri· 
.. >'"dcı/'k11da Berthelemy . 
~ ~ Ctnali:rm rejimini 
t ç0~ letinin hususi karak. 

.. •ittc~~n olmaıı itibariy. 
ıJeti iı• ıben:rettikten sonra 
il ~ve ediyor: 
ı~ lcend· h ~ i . 1

• eaabrma nonnal 
lıit Sır\ lıherat demokraıi-

l tct.a..en az hir rejim olarak 
ı..~. "-nfdc.ve fevkali.-

)~ da ıhtiyaca en zi. 
. ı.. ~r:lan aiıtern de odur. 
ı hir ~ her Fnnıız demok. "'--·~I\ ın·ıı· 'f ..• .• ""'"llff-tc ı ı vazı elennı ı. 

"h"lir°lamadığı k.anaati
~l~I~ etten "~ halifeler

' lciiç"&c f olan Tur4ciye ida
~, t ~ .. Portdcizin muvaf. 
ie ~he ett!ii rejimi dü. 
~ et edenm.'' 

•ıı ll' 
lt i~r:;"nin Portekizdeki 

:ltrj iiıc 1;11e karıı hayranlığı 
t değiliz tınde durmak niyc
h h\J~'h: • Ancak beynelmilel 
lılrnu llnda ihtisas ile "h 

orıll· 1 ola b' şo • 
'ti 1•.rııc•• n 1~ ad~~ın "Con
k· bır r .. kelımesı ıle ifade 

1}>c curnCJırn bahsi arasında 
~.•iatcrni~~r!yctinin bugünkü 
l:ı.llc Cirn lcı ı?abında Fransa 
t 1 tbernf dıyc göstermiş ol. 

l'd 'dilecckkb!imiz h~abına if. 
tdtriz: ır hadise olarak 

~ 

Suşehri köylerinde taş taş 
üstünde kalmadı 

SlTS.s. O (A.A.) - Suşeh
rlnin birçok köylerinde taş taş 
UstUnde kalmamıştır. NUrus 
zayiatı ehemmiyetli bir yeklln 
tutmaktadır. Vali Akit lyldo
ğan yardım işleriyle <;;ok ya· 
kından allkadar olmaktadır. 

Valinin reIAket mmtakala
rına giderek açıkta kalanların 
barınmalarının teminine çalış
ması fel~ketzedelerl memnun 
etmiş, kanayan yüreklerine bir 
teselli menbaı olmuştur. Kar 
tipisi şiddetle dnam ediyor. 

N. N. 
ŞARKI KARAHlSARDA 
Şarki Karahl"ar, O (A.A.) -

Son 24 saat içinde burada iki 
defa zelzele olmuştur. Telefat 
ve hasarat yoktur. 

lSPARTADA 
İspart.a, O (A.A.) - BugUn 

sabahleyin saat 7 .3 5 te şehri· 

Felaketzede 
hayvanlar için 

mlıde oldukça devamlı bir ha· 
re'ketiarz olmuş ise de bir za
yiata sebebiyet vermem1ştir. 

BAYINDIRDA 
Bayındır, 9 (A.A.) - Barın

dırda bugUn biri 9 e111 beşte, 
ikinci ve kuvvetlisi de 1.56 da 
olmak üzere şimalden cenuba 
2 zelzele hissedilmiştir. 

BURDURDA 
Burdur, O (A.A.) - Bu sa

bah saat 6,75 de burada olduk
ca ~iddetli bir zelzele olmuş
tur. Hasar yoktur. 

ERBAADA 
Erbaa, D (A.A.) - BugUn 

saat Uç buçukta burada. dört 
(Devamı 3 ün.ci,UU) 

Yunanistanda 
Umumi bir iane 
toplanmasına 
karar verildi 

(Y~t 3 üKCü&) lngiliz himayei hayva-

na ~ir~e; ~~~~~ ~0 r -A-.... -i"1-... ~-.. ~-.. ,-.~-.... -~.e-.. ·~-·~-·i·~-.. ~-~· i 
de harbetmek 

·istiyor ? 
Yazan 

Sadri Ertem 
Balkanlar, Felemenk 
ve Belçika yolunu ı 
münakaşa eden ilk 
yazıyı bugün ikinci 
sayfamızda okuyunuı 

Yeni sene bir sükUrıd i~inıde 
başlam1ştır. Fakat, bu sükunet 
fırtınalara takaddüm eden derin 
sükUrıdan başka bir şey değildir. 
Harp halindeyiz. Binlerce adam
lar, en kuvvetli tahrip silahlariyle 
mücehhez olarak arkalarında sak
land1klari müdafaa hatlarından 
kaqr karJrya yekdiğerini tarassut 
halinde bulunuyorlar. 

Havalardaki faailyet yalnız 
bir tarassut dereusinde olmaktan 
çok uzaktır. (Deoo.mı 3 üncüde) 

nun yüksek idaresi altında bUtUn bu felAketzede yerlere 
yardım edebilmek için ne yapmak kabllse hepsi yapılmak
tadır. lnsanı hayranlıklar içinde bırakan metin Türk kör 
ıusu, bu bUyUk felA.ketlere mflll hasleti olan sabır ve cesa· 
retle karşı koymaktadır. Fakat, tablidfr kl bizler. onların 
dostları olan bizler bu millt fel!ket karşısında kendilerine 
yalnız sempatileıdmlzi değil, ayni zamanda muavenet elle
rimizi de uzatmak mecburlyetin.d.eyiz. 

İngiliz ve Fransız hUkftmetleri yaptıkları ilk yardıma 
ııa.ve olarak yeniden muavenetleııde bulunmaya Amade ol
duklarını Türk hUkftmetlne bildirmişlerdir. Her Uç hUkll· 
met bu muavenete ne suretle devam edilmek IA.zım geldiği 
noktasını birlikte tetkik etmektedir. 

..................................................... 

44 ncü Sovyet fırkası 
nasıl imha edildi? 

Helsinkide 
şenlik yapıldı 
Londra, 9 (Radro) - Son 

muzafferiyet üzerine bUtun 
Finlandiya şehirlerinde bUyUk 
tezahUrler yapılmış, Helsinld 
bayraklarla. donatılm1ştır. 

Hel~dnki, D (A.A.) - Suo
masalml muzafferiyeti hakkın
da şu tafsillt ·verilmektedir. 

Raotede imha edilen H Uncll 
Sovyet fırkası bir takviye fır
kası idi. Bu fırkayı teşkil eden 
15000 HA. 18000 nelerden, Fin· 
landlyalılar, ancak iki bin ne
ferini esir almışlardır. Bunlar, 
her tUrlU mukavemetin bey
hude olduğunu görerek teslim 
olmuşlardır. Diğerlerinden bir 
kısmı lHmUş, bir kısmı orman
lar arasına Te bataklıklara 
doğru, açlığa mahküm bir h:ıl· 
de kaçmışlardır. 

Ha.yanın soğuk olmnsından 
dolayı, mUnferit mtlfrezeler 
muhakkak bir öıuıııc ıııahkuuı. 

.... Füı askerleri kc.<Jilmck üzere olan inekleri götürlüyorlat' 
durln.r. Şimdi, SoV'yet mUdafnn 
tertibatında, bir gedik açılmış 
bulunuyor. 

Gnnalm, czcUmlc silAh ve 
malzeme bn1umından, her saat 
nrtmaktadır. • 7 seyyar mutfa. 
ğın lğthınmı, Finlnndiyn kıtn
u tını lıilbaı;su memnuu etmiş· 
tir, 

SO\')'Ct TCbtıı,rt 
Mo ·ko,·n. O (A.A.) - Tebllf: 
8 Kftnunusanide mUhfm hiç

bir hndise olmamıştır. 
Ukta nnpola ve Petroza

vodsk hıtikametlerlnde devriye 
ıntırrezelerıntn faaliyeti kayde· 
dilmi~,tlr. Kareli berzahında 

,(Devamı 3 ündütü) 
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1 
Almanya ooralerje 
POLiTiKA: ı .,,.,,,,_,el"•' . 

Eey:Jelmi:aı b~ ' 
harlletma'ı< isliyor 

ı 
Bal!ranlar Te F elemenlt 

B·•l:-ika :volu 
Almanya harbi hudııtlan bari. 

cindt ya.pır.ak fst!~'Cr .. 187"' ~en
beri Uaşlıyan bu anueye cevam 
etmek •~'nd~ir. 'etMıı.,, i"'!r 
Jano!lyayı, ltalyayı, ıtuaya"ı be 
raberce harbe eüriiklemek, )'a
hut CW&dece B.u&q,yı harp ortağı 
yapmak. bunda da muvaffak o. 
lam9!a bttanfle.rm ilst'.i.ne sal 
dtı""'!lc rt~httl~'r. Jaonn~vı 
ltatJayı. Rmwavı Iw.mdısiJe bir. 
ilkte harbe sokmasuıa ımkan 
yo!.t.ur. Bu lmiliaızl;kları mU.. 
teaki1> vazılarımıztk iı.ah ece 
ce-~ı .... 8i% bt~C!ı aalt!bet b'r fm. 
kiaın tahatnk prtlamıdan 
lrolluşalım : 

Denizlerde şiddetli bir 
fırtına hüküm sürüyor 

dolandırıcı 
mahkemede 

Sekiabıcf &ili" otza 
neli dlln beyne~mlleJ bir 
'-nc""'nı mubakem•tıd 
nıştır: 

Dolandıncı ltaıyu 
1aq Trablusgarota TilJ'I& 
ad& altı nmnarada 
~h~et Ali Tnbluef 
\ft'\rto. Partıte dn1•T'I İzmir, Aksu, Ankara, Ken1al ve Kadeş vapurlarında fırıına tahr ınat yaptı 
tan iki av Jıapae mahkO 
muş. Frank!urtta yine 
ncılık su~Ia.rından bir ~ 
~" h&'lV:e .-ir.rı;~ ÇZ!rJ'trt. -

M!hıbet imkan Almanyan.'T' 
harbi bır netiCO''e baf;Uı.mak ~çin 
bir Juıruç hareveU yaomaaıdır. 
Bu Jauruç Jıa.re:.eti haııtr? laU. 
ka...,et~ in!t1'3.f edebilir? 

Bu hattketin be:'\efi ~..-ajinn 
irtir•'lct>ti Cfeclil.,.fr. l?u istikamet 
ancak BaBtanlar. l'elemenk ve 
Belçika yolu olabilir~ 

Son z:ımanfarda Alman}'8~m 
bitaratıar iberinde yaptıit t;u_ 
Y':ılaı bir takım hareketlerin 
işaret noktuı addocerek vut. 
yeı; ~öz önUne almabdJl'. 

}JMa,.,uo-rm Fo1'~~1Prn d~. 
nı yapacaiı hareket ya 24 a#tJe. 
toeta fmzala1Ht!l Rus - Alman 
ademi tecavüz mus.ledesi bil. 
kllı:ılerine göre an~r:ık ta. 
hıı'thık f'('.fP,J': vı-Jıut bu muahe. 
dt"1'1 1l\ h!l~t!'lerf bfr tat'afa bt. 
rakılarak do~dan doğnıya ya. 
pıhr. 

Almanya ile Ruayaıım Bal. 
kanlar taerfnc!e bir anlqmaya 
-varacalrhrmı akli selim bili 
b.'>u'de mumdur. Almıınyı.yı 
Romanya net.rollerine ve Kara. 
denize kadar aerbent bırakmak 
ya.rm Dakuyu Alınan kuvvet.:e. 
rine te .. hctmek i;in mc admıdır. 
Feıtkal~tJeJiklerl kavdetm~ğe a. 
lışan veni tarih belki bunu da 
~pteC:er. Hadisenin bu eekilde 
cereyan ettlğbıi kabul euu bi. 
le Almanyanm bu ıarUar içinde 
ya,,e-i;l 1'ar"ket k"-d=nt Bal. 
kaıı devleti addeden İtalya ~
ta olmak 07.ere bir talcım kuv. 
""etlerle karşılaşaca.ktır. ltalya.. 
nm Sovyet Rusyayn k.ar§ı a!dı. 
ğı v"zl;et malOmdur. Bu p.rt. 
rar ı..:n~ B"''a."'•-r-1' amı e. 
dilme-t"D b!r hal'J) sa.but vttcu. 
de getfrilmif olacaktır. 

Bu J,~. hiç arzu e'31tme4'fifi 
hal<'• ttaı,,.vı belki fle bir eiln 
lnciliz. Franaız kuvvetlerile 
mUttefik l&fma sokmaya kadar 
ink! af ec!ebilir, ltaıycnm böy. 
le bir vaziyet vukuunda bita. 
!'af katmasma fmkatl yoktur. 
B5yle bir vufyeti Jhciu eden 
Almanya yeni bir ceohe açmak. 
ta. dilpnanJarmı ml11001arla 
eavılan miktarda arbrmakta :ne 
gıbl f&yda tasavvur edebilir? 

A,,._. •manda AlmuV"a BaL 
kanlarla bugün temaa halinde. 
dir. Bu temaatan lkttudt fay. 
da'•n varc'7. Bal'::antar "•ro 
sahur deıffldll'. Onun Mytece 
harp aJıuı olnnvan lllll'takala. 
ra iktısadt bakÜndan ihUyacı 
vardır. Bu mmta!talan a~e 
•ermet tglne ~lmez. 
~ gebf' .. ter"en .. o1avı A1ma.,. 

~nm rephPYI Ba!Jf P-nlafdu de. 
ğil, Felemenk, BeJrika yolu Uze. 
rinden )'&l'mUI daha _GC>k al.la 
ya~m gelir. ~ ba amanda 
Ba'kan'ar tçf"I r-tu mahzur. 
1ar TTtnct!t .... ,,..,.. 

Runa ile VUIDda lhtnlf ol. 
ıruyaafa Kibl. hain u. de te. 
zad~ dOpaa. ltaı,a IUff:akma 
adılı 1ra'ır. ~ - tkba. 
d~ ,,,?A.,., ttft~ ~ ~"' 

Bu 11ttltlar ifo'nde ,_,,.ıvalr 
bir akmm ~neler te. 
min ecLıceliDl ... "Milden it .. eL 
me!t mCmkln Wild!r. Ancak. 
har~ lreftdl .....,. chr-nd• ,ap. 
ms ~ ..,.,. .,...~ 1t!r dllftndye 
1ruvvM Y81"mlt ahir. 

Komp hu4uttardaa acılaeak 
~:kten 914 barblnde oklufu 
gfbf r.-rsnm ~'U'lllda Jıarp 
)'al)mlk. r'""f ,,,~rn• ... .,,, 
mf1...,. ''""'ar ~ ~it m. 
klın wreeek mfdtr! ~ava 
IJtlı>heeiz bu Omit'erle bu hare. 
keti arzu etmektedir. 

O'm'"' f~ ptt'e "lan &'l"ll. 
mnda daUna bir hayli fark var. 
dır. Ba fara aman ,&rterecek 
tir. ""ı> .. • ""'"hakv' t1'a,, rok. 
ta Almanvan"' "'"'rnc'' 1rotııf'' 
hucfı• ... •-4-.. ~· ~k aca. 
"Ü Jaaro •hı.mı ftbancı bfr 
:-tMı!eWe gıtJrtmektfr. 

Evvclld gece bava blrdeııbi 

Zelzeleu~.8 f a'.a'.<ele re bOZlllUJ, tlddetll bir fırtına. ., başlacuçtır. Marmat'&, 1D~e vf' 
Karadeniz Jlnıanlıtrm:la bolu· 

:ı:-'rayan l1avvan'ar nan \'apurlar sefere çıkacaklaı u!§ • na.vanın açmasını heklemegt-
1 başl.uuı~larJır. 

Hayvanları Kcrta.rma Cemi. Karadenl:de bul4Dan va 
v~ti cuma.rtnl eilnU yaptığı bir purlarda:o GUneyau Trabzon 
too!antrda Şarki An~dolu. fe•i.. llmamnda, Karadı:>nfz Polatha· 
keti eaııu~da _tedavı edilecek nede. lzmtr Ercğlida kalmıştır 
~·a..-:iye::.e dUşmil!l hayv~nlara l'l.zar ~unu lln1:ın1uuzdnu 
varcuma karar vermiştır. Bu Karii.dwi~ }uıreKet edtın h
nıür~tıa ır~tr1n ve hava'fsJ • 

1 
mir V&ı>ur-. lnt-ıbuluya. ~akla.· 

n~ _bır mtif~ttf .. e htr .. nı~ınur şırkcn bUyUk bir fırtınaya ya 
o?noerılmiştır. A~adan Galıp te I ka'anmış, 24 s:uı.t dcnlıle nıU · 
Zıraat Veklletı ı.e temu~ bu. cadele ederek, boe&Jadıktarı 
~nmak Ozere A.nkaraya gı::mlş. eonra Shop ltmantna t'!t~naotı. 
rE~ebt rne!'•let·otTer Hinı ıwei ıuışt.ır. Vapı:rua. epcycc talırl· 

Hayv:ınat CemivtJeri de bu me bat. old~~u 1.aber aııu.oıu1ut. 
eele Ue alal{adar olm~lar ve Kara:aenl::den llıaaaıwız& 
LoLJra cen:11)ctı bir telgratla bu gelen Aksu n;ıuru lkl ıun ro
bususta ne ~ibi tedbirler almdt. mrh:. evvelki ıeee Boğaza glre
~ı:ıı sormu:4ur. Ye'lle :.,;-e gene bilm!ş. drın ubah a~:ıt 8.30 dıı 
te'V!lfl1. rf>v"" vp,..;ı,,,;trt.ir. ıtmana gelerek nhum& yanaş 

!ııeiliz Himıwef Havva.na.t Ce. mı,tır. lneoolu Ue öoiıt.:ı Mra· 
miyeti llk va..rd.ım olarak iki yüz .sıud.ı thldeut blr ı1r .. 1n.ı)a ya 
?ngiliz lirası gönderdiğini bil • kalanan vapurda tahribat ol 
dirmittir. mu,, bardak, çanak rtbt şey 

Müd,.ıe;·•·mumi mua. 
vinlil-Ierinc!e 

UıkUdar mllddeiuınumJ mua • 
vinlerinden Orhan ile M;ıınire ts
to.nbuJ mUddeiumuınlllfin~. !1-
tarbut mOdc!eiurnucıt rr.uavir:.te. 
rhd,.., Rıt10 ile S ... kıva ft .. 1..fı-tar 
t:W"deh•mmnt nuııvinF;;.: .. -ı~ 
h:ıısn J.ulurıa'l ttskfıd'!r hanmle· 
rinden Nurinin yerine de tstan
bi.il sulh ha.imlerinden Mehmet 
Aliye vekalete çaltşmak ulihiye 
ti verilmiıtir. 

Univeraitede S~enografi 
ku:r3b.rı 

Hukuk ve fktısat Ft.kUl•est 
talebeterlne Maarif Vf'kftlf·'U· 
ntn karart1ıe Steno~rafl t!f' 
k11a J'&1ma uııılU öireülmesl
oe karar ver1lmlf. bu hususta 
hazırlıltlara başlanmıştır. 

Denler, YUksek t?ttısat Vf' 

Ticaret oknhında harta~a fkt 
Mt ıöstenlle,.elttlr. Dene ıtlt· 
me ihtiyari tutulmuştur. l{ura 
Uçe kadar devaw edcıcektir. 

ilkokul öğretmenlerinin 
konferamlan 

· ilkokul öğretmenleri bugtın 
Kandım OnUçUnctt okulda 
(Okul kUtUphaneat), Kadıköy 
dUn ikinci okulda (Pasif lro
runma). Galatasaray lisesinde 
(Rııısat fşlerfl, tatarı bal Erk"k 
llıaslnde (Okul mU1.e11f), Tst-ın 
bul lnz llıeslnde (Şema halin
de reahaler) mevıuıı etrafında 
konferans verecektar<!!r. KOD· 
fer:ınılara devam mecburi ota· 
rak tutulmuştur. ,,_ 

Kurban bağıroalc 
ve derileri 

Her 711 oldulu gibi bu 711 
da Kurban deri ve baJıraakla· 
n TUrk baTa kurumu tP.çk11M· 
tarafından toplanacaktır. Bu 
bu.usta lcabeden tedbirler 
alınmııtır. 

T1tln1z bazı basle menf•~tll 
ta"'slann «"Uıd btr t)ara mnka
blltnd• bu t-a~ıraat ve dertı .. 11 
ıeçtıa ba)'ramlarda topladıkla
n cOrl&l4ü'U için halkın dik· 
kat •lm•l tanf7e olunur. 

Ankarr hira fahrikuı 
teni edilecek 

Ankaradüi bln. fabrikuanıı: 
lltibul 1rudrıtlnln artml!»UI b
nn nzerf.,e bu d-f• h~!ida L 
cabeden U.an ba~ıamm.tır. 

Nara atan kadın 
m.j.IW'" nl--\u 

Eft911d ~ Y~flc11Tekt.e nlra 
atarak do11\1'1!2 ve 6telr1\e ben.. 
kfııe sataşan Hida vet adında 'bir 
kadm yabl&.mnJt, birinci sulh 
ce::a ırab krrneeine ~rllerek te\'. 
kif ~"""'ttl. 

ter kmlDlT$trr. GUverteyl yala· 
yan dalgalar bazı tabta tıınm 
ları da pa.rçalamıtlardır. 

Y Jne A~rc.Q-..oılki~n relen 
An ... ı..n. vı.ı.~ura evvelki recey. 
Botaı dıtında ıeçtrdl:.Cttn aon 
r:ı t°!'ln ıu.b'\h Bo~~~'1sıın stre
bllmı,, fakat ttpl 7tt1Unden 
Beykoı ônlerinde demlrJ11erek 
ancak sM H te Jiıuaı:ıa sele· 
onru;9ur. 

Bu vapurda da tahribat var 
dır. Bardalt, tabak gibi eşya· 
!arın bir çoğu kmlmrfi, yoku· 
lar lokanta aaıonla.ruıda sal· 
lantıdan Y•U'elıt :r\J'ememl•1•l'
u..t. ~kcu Hl AD~U.l'a VoııU• ad.fi 
Karadenfzin Trnu;;on, SamJuu 
lıuıaularından başka diğer il· 
ma"llanna ufrayanuı.mı,ıardrr. 

Diler taraftan Akdentzd.
buluoan vapurlar da seferleri
ne devam eueıııeaıel.tedlr. 

Er .. urum vapuı·u C;.Daktale· 
den. EtrUık hmlrden, Çanak 
knle ve Anafarta vapurlar1 
Mermertsten hareket edeme
mıtleıdlr. 

Kanblp vapuru gelmedi 
~vveuti ıuıı Karab~&uan 

gelecek Sen·ar vapuııı fırtınM 
> UzUndeıı Karaul&aılan hare
ket edememif ·u limanımıza 
öa selememlşUr. 

Denlıyollannuı llıtl::rat npu· 
ru olmadığ1ndan dtla llmanı
uuzdaıı Karabl&a1a kalkacak 
poata yap:lamamııtır. 

Dlln aabab saat ı O da laken· 
deruna hareket edecek Dum 
lupınar vapuru da ancak öğle· 
den sonra aaat U te baru::et 
edebllmltUr. 

Ylne dlla 1&at U de Kara
denlıe hareket edecek Cunıhu
rlyet vapuru bilhassa Karade
nl.zde tlpl ile karı,ık fırtına 
çok şlddeUl oldutuudan yolcu· 
tarını aldrlı balde geoe 7arısı. 
na kadar rıhtımdan ayrılama
mıştır. 

Boğuda 16 kadar Tiril ve 
ecnebi •aparl&n Karadcnlıe 
çıkmak Uzere bl\vanın açmaaı
aı beklemektedir. 

Tanar •apara 1notüha 
Gelibolu elTarında k•ra1a o

turan Tayyar va~u1·u d~n sa 
bab eu.t a.ao da kendi kendi 
ne kurtulmattur. 

Fa tat npuruıı dO meni bo
zu lm uş. luı: bodoetama8f yan· 
lanmıştır. Bu JUMlen hareket 
edeeek halde değtJdlr. 

Paroe talUlJu& Tapuna )'ede. 
ğtne alarak bu;un. Umauımıza 
gettrecekUr. Jç~n.deld yolcular 
da Saadet ve Dumlupınar va
purlarına aktarma .cülerek 
yerlerine gOtUrul~klerdlr. 

Tırhan vapanı 

Alanyanın 12 mll meaateata
de k&7ahklara oturan Tırban 
vapanınua vı~yeU ~tUkg~ 

tehllteU l>lr ••ztJ'•t• strmet· 
t.dlr. 

Dalıatar. altındaki 1aralan 
daha zi),de bUyUltmektcdJr. 
Fırtınanın ~ldd~tle devam et. 
meal 1U1Unden ••r"ran Tut. 
retı b1 011& btı• tahttllııe ırıı.-

Jtiı'.avetfn düıı muh&kenıeai bi. 
tırilerü 8 JiiJ:ı h&pbı ~~ 

~&..-..• .~~~ ...... ~~...-~~~~~~~~~-

Alemdar talıllstye gemlsı 
dUn öğleden sonra Tırhanın 
sanın& varmışur. 

Bundan başka dun llmanr· Şüpheli bir ölüm 
mtzdan lskeoderuna hareket Paralı TO ihtiyar bir ka· 
eden Dn ml .. pınar vapurlyla de 
Tırhnnın vaziyetini tetkik et dm ölü bulundu 
mek \ ' C kazanın tahkikatını 1 ?wfccid~ye köyünde cskı Ot.man· 
yapmak Uıere blr fen beyeU 1ı aol:a~nda otUTaft Artiıı kızı El· 
\•aka. yerine gttmlttlr. mu adında ihth-ar b'r kadırı diln 

liir hııhkçı gcuılslnin evi,.,1e ölii bulı:nmuştur. 
va.ıly<ıti fena Cese:1 i ı;ncaye.~ et"1en bet .. dl"'" 

Çanakkalede Akbt.1' mevkii 'ı.cki::li ölJa:aQ :";'c!f r:ür~:::ııı 
nln lSO rnetr.. acucl:ıuııJa ka den fşi adhyeye haber •ermiş ft 
raya. giden ltalynn baQdıralı :-ı.dtiye doktBrU E~vcr K1tran çe. 
f>et.samo balıkçı ıernlalnfn va· :ed: ~aayene et~ştir. 
ziyetl teınalaşmrştır. Etmanm gtıli ~it"!ırok ,,ara11 ot. 

Gemi m Utcmadiyen tahUsl7e du~ I;c:-:··.:an tarafmean sCSy· 
gemisi istemiş, fa.kat gemi kur lenilmckte&ir. 
tarmauın iki tahlisiyesi meuuı --ô-

oldU~'Undan UçUncusu de tA- tAüvenih Ali Ha~ar 
mirde bulunduğu için gemtolo Emi..:- kaynJl-•sı 

0
_ldü 

imdadına gidilememiştir. ',... ..._ 
Tayyar vapurlyle meşgul o- M~rhmn m~.IT'lb ve deniz 

lan Saro:ı tabllsly~t halyan roman~ım 1- 'i l!:o .. ~~ C:'~ln 
ıreuıisinl 1\urtarmak Uıero bu· U'""•"UJ 10 wndı fl?Ulve. 
gUo yanm'l gidecektir-. -reçenlerde otomob!l kaza"ı 1re. 

Kem .. l ve Kade, :lrmlş, Haseki huta.neatııe ya. 
Vapul'lan ~tr'.,.,Tm. 

Diğer ta"aftaa denlzyollıırı. İhtiyar ırs.ırn ald·-TI varP~.,, 
uın Kemal ve Kadoş vapurla- tesfrlle dtln ölmüş. ,.~•at!I 11iltve 
rı da birkaç ıun evvel tehlike •fok+,.,nı '1'tıvPr Yaran t&r8f P"'an 
geçirmişlerdir. nıuavene edilerek defnine ?QJıaat 

Zeki Kapt.u ldareelnde otan veli~!~. 
Kemal vapuru lıtanbuldan Ay- F.,Z"YI \"&"UI ~tar yalaiıdı 
valtğa gfdorileıı Canakkalenln adliyeye verilecektfr. 
Altınnlnt mevkfhıde btrdenbl· 
re ma'ktneterl boıulmu,, ıutıır 
la slirttklenmefe baoıamr,trr. 
.. i.aptan bir taraftan lmaat la· 
lt$fl.ön dıı;cr tarcılt..n vavı.u·uıı 
3ahlle dUşerek pı..rçnlanmama. 
sr lçJn anbar bezlerinden yel· 
ken yaptırm•t. bnytellk1e 1aat 
lerce deot:ııe mücadele edll
ru !ştir. 
Nilıü.yet Snroz tahHsfyel!ll ye. 

tlşerek vapuru :ycdec11ne al· 
mıştır. 

Me?'!!n vapurn da. yotcuta.n 
n1 aktarın& ederek yerlerin• 
gôtürwUftUr. 

Kadeo \·apurunun ela hmlr· 
den geilr~eo bir maklne.st bo-

lnhiarlar iizüm Ye incir 
ah yor 

lnhisarla"ln Uzilm ve incir mtı
ba'VUtı dn-a.n etmektedir. Sen 
hafta nrf~1d mtıbayutta t!rn
c'iv~ '':tchr , .. ~"' •tm-q elan mlk
uı- 3.~."rt 5 '910 "1ttıı .,~ ft 

3.905.130 kilo hura& incire 1biıii 
~1r-·~:~r. 

ıuhouı. vapur tek makine ile 
limanımıza gelmiştir. 

Ankandakl devlet meteoro
l,.,jt '".'"'""OD d1\n ~'~kadrr1 "nt 
denizlerde frrtınanrn ffttdf'trfl 
devam edeceğiı:ıl blldtrmtşUr. -------.....----

1 KISA HABERLER 1 
Şehirde: 

1 

tal Ktznn Dirile IDdirne ortaı*llhmu 
zi)"Vet etrnt,, talebenin der8 n mil. 

* JCneUd cece eaat bire dotru h&Uertıe aJ kadar olmuttur. Jtm. 
Sultaıı&lmıotte Akbryıkta Şlllcrtye ad. DUUk " ipO?' çııltom&ll De •ltkadu 
ıı bir lca4m& ast 8' aun:ı&nJı aıı,.p olan Gaera1 ta:ebenlD bu bmuatald 
evden )'UJ'ID eıkmıf. 88,,. as numa. mıeaaüıiıd takdir etııüftır. 
raJı ev,ert de 1&brak ~ "8-t llOllra * Muratlı 'ıavalJ.slııde galmaa bı1.7. 
l&ıdıu weo.u.ıı..,u.-. ~ .i.i.llkıt flmd119 kadar llWu. 

KeDdUerbıı )'aDIDldaıı luirtarmU IWDIJOIUU. Bu bN KııaraUmm Booe 
lçfrı «auta etl&yan GQ kip af1r IU. A.ydm çllUıctııden VeU olha KUlt&. 
l'<ltte 1U'&lutan.ll hıMrt&haaeye lral. ıaıua aturmaııı.a caıman Clt bef 6k1l. 
dml.mJtt.ır. •~U huauaa.r LWeburguda baba 

* &u~t ftu.ya bı1d19 koııııar. :w.ar:ceıı ~all..la.ııllll§. bwı:arm l,,111._ 
Utt ... ki.a;.a~ao Vlaag'radot ft nft1<a. btırga.znı Kutııatd kö)'UDMD H~ 
_. d:ID a&bab1d Jroavauıyonea tre.nUe "• Uzeytr oJdua;u aıılatılmlfiır. 
ıohl'tm• pbnlfllı'. * Edlnıo bo:edl,yeal 80D gUDJerde 
)ıftlpm payeatnı bala olan bu R.wı ba"'anet zanırl)• t17at.:an berinde 

dtptematı. ~"ı-et Bw)awa ~ Vllkubu:an ytlbekllıt tetkik ederek 
b~'ÜJI ~ pa~ &a1Uı h&mlı\d!ft fiyat ltateatni vUAyete ver. 
edu~ ~ upm Ankaraya ıt m1et1r. VUAyet beyetmce ~rhal 
JocekUr. taaJUt edflen bil lilteDIQ tatblldlN 
~ .Aôara ~ W&t. ı.ı&fıMOOl•fW'• 

tıoat atqut ll. Htı18co da aym t~. * l.a.. ut ADJ"dotuda balen Habef!L 
ıe ıeımtıttr. taıı Yl;lıytmular1111 8lldlran '7 ıtm Jal-
* Jıı1aoar ·~ n.Jrrı-9 " -nurlan ~tl'dlr • .bmtl'de ~t>k 

makine t&tınhJarnım btr mUmeaUf evler yat'murd&.YI buara USl &Dllftlr. 
4D.ıkU ~ phrir.ıhıe centfttr ~ ilet ~eallelt <JUmllll••kO, 
Macar faLrilu. ıan. .AJnıaD tabrtk&la.. içtıı ddal tıtr tehllke tefkll eden eet 
rmdla J'Gm4e 10 • IO ladllr fiyat tar. J&tıllmm ...,,yetbd •ü ICID mGee. 
kP• bu DlAl•meyı I'~ iMi t-ıM..r aluı&m&DUf olm&11 .111-
•erdh'. .oOnden ao arınetkAllun aat 21 c1e 
* Tophane - Fındıklı 70luau laklp - ba1JuJı ~ beraber ~kıı. 

.ıtmet• maatur htulmalan •aröt da oldufu bir sırada - 0.m&ncık fO· 
&&rar < tUk:~ • lddla ed«ı ototl11ÇO- ..rDdeD bir ..., plmlf. cadde ve eo.. 
lertll ba ~ .... ~ t.etMk ICakJan .......... - fala .... 
ettlrllıaı'kt.ediı'. ~" maklae ,._ w.,. IOld••tll*'ltlr. 
,ubutnllı Yllı>ao&:ı bu teLkJkat aeu. * BUeoU& "~ &ftlıaUarm.ı 
eıeelne göre bir Jcatu 9dacekUr. ela ~ allD J>Jdfeblr '*'-• 

avukatlds ....... moclblw - ... 
f'O lımdlıd .., ıUll ılla aftla& Nime. 
tnltala ....... ~ KalabaJ ,.._ 

'a f.,..t...ıe ~,. bff' lllV t.'l~ .-...... , 
'd\m olmuştur. Burı1ar 
ı!nin te•bft edUebllen 111 
'•ı. Avrc--1 şe?ı!:-:er.nıır bit 
cnmun adliyesinde kavdl 
~ ... , 'f\ .. '-:ı: ••• Ve'•f'••;n~f" , __ .... Hl 

ken.ıew Pien bfr mO•ldr 
'"laııırl~f$ ve kendisinin bl 
milel bu dolandınas olduiU 
'it erl;Jmfrttr. 

Burada Huılt11 &vat 
~ir:!in dflklri~rn ... •n dl'._._. .. 
vatcı Nrırlden de M Ura 
dnın13tır. Do!-.:ıdmcı J. 
ıia ki ~larm1 ltlra:t, aa 
-"" ,_, ..... , .. ,erl-1 !nk!r 
ve muhakeme §ahit Cf~"' 
b:ı.ş'ra bf!" '8ne lm'a:htmfl1'""' 

Katil Hamwnm 111 
kemeame bafb.ocl' 

Vataa ~ Mp 
"nnırt. d'9" }lnıon~~ 
Vlm!d' otun" Sıtttd~t tettntf kadmm eolrakta doıa::_.•...,..• 
larıru mım aeroerek 
trılt. yablnur!lrtır. 

B"rinct n''- ce,, "'' 
P'at.ınayı tevkif etmttttr. 

Anneahıe bıçak ..... .,... 
çocuk 

Di1ll üc:Ondl A1h ~
kel" etılnde on altı nımd!.-ııl' 
çocuğun mubakemeel yapJPI""' , 
t.ır. 
Vılcanm kahramanı oJ&ll ._,_ , ... 

n.an S'r~e..;rle, Ramf~'ve <'9 
ı1fnde totantacı'ık va'la11 
Benrtızara bıçak çekmek " 
!U.rdeu ma.ınundu. Kenan 
sindl"D tst.ed!" m.rayı a.llı.ıltllli 
ca e!fne ~"'frd; ~ b!l- t-T~ t.ff 
~ v"rfl~'lren ,..,1rhı_,.~ 

kadmcaiua ağama ırelea 
teri aavurmq. hattl 
mdüemede h"r-tıı ıı-•ıf'llll' 
bn• t,.~r-r ~tmf-tfr. 
Mı•halteme IO!'UT'da 

lrenam 1 dD h...,.._ 2 Jjd 
oara ceı.asma mahkam e 
tir. 

Yirmi yıl enelld \/•__., .. ... 

Jet • 1 • "'

~mim yerleri 
Yllllpll&r ı.tımlıU* ,_ lılt 

lul11I mqdana ptl:dl. ile.rap bir 
'<~m. bir bbumna kanaldı 
de otuna lıtr emıt.. Bir 8IDd .. 
ıtlf'eri. 18ltflert ıoıcuıua 
aıerbemet. sece ~ ..ar. 
~m~-----ıete ted bir Mime ll&ft edeıll .. 

anlan oe~t ı~ mont tir 
hallne kOJID&lr &Caba mQmlcOIE 
mJ'?' 

2 -> 
~ 
< 
'-

• ~ Teııfce malııı'1e .. tndf' ııe ,..a lmıllıll& "1911 -cimi JIPd. 
bir eıırn.,.t Olll"Qflur. ltınıaaD cıısaa ıe ~- ıV•kıııer VHatt fo;ıaıu va,.u r" 
=-*flnü !~! Çe4k~ Ue Talı'1' oıtu ile,.& fil ... ttq aGt.,ek'dldlr. ('_.,........, ~ 
18 J'&f1Dd& lıt'UdC&te Ali aı..ad& 1117· a.11: Aftllılı .._ J1urt A:rfıı11N. ,._,n 1 il 1 '7 T • f.., dobta ,, 
ti1l ..,.U ~den ka"'I& gdcımft a.19 ...-: A't'Üat ı..aa llalD Ar. O..., • U il 1 11 U • f d 
Mustafa .Ali U,_ 411ltlt ~ ama. Dalıl 1llDallll " ........., aa: bıfııdı H 4' 9 '7 H '7 t .. 
mim ilk deııdr tlfl. !am&l11D Al 111e. ~ ICll&lı&•. Ala: Fuls ...,.._ .üııfua• il ı;t ı~ M 1" M 11 ff 
meal Gartndeıı tok&rall eocu"161d0r. ua: ..... Olılctr. 'IDıddlllalr...... T ... ı 11 " J 11 JI .. , -
mhU'P. 1'ıııttı ~ ta ..... ..S. abent 111ıo ,.a: Aftb& A111D1t "-iP a • u 61 a • il 
UN-~ ._. P&1r. Bl1ecG adi! . ••dı•~ıft~nr!_llletlt.JJL ___ ~~~~--tlllit.:::J 



Cemberlciynin mühim nutku 

'Nefes almadan _silah 
ecephane yapıyoruz,, 

(Bctf t 
tr .. araf1 l incide) lNGtLTERENJN 1\10DAFAA f artırmak lazım g-eldi~ini, ya • 
~~n tai"J"'r"l"' . . d"" TEŞKİLATI kın.da bazı mad<.lelcri tayin usu. 
~r" .. - -rı'Tlız uş. E. b na h · ..:ı lb ı·· •~b· t t 1 .Yı .. 1 . lck " auıarı ü . _ .,ger u =ızıranı•a cc c. une ...... ı u u acn0 nı soy emış 

r'kCtlerin i 1 .zcrınde hatta dilm:ş olanları ilave ederseniz ve d~m;ştir ki: 
faydaıç erın~ kadar u· 1 2.750.000 e yakın bir vekun el. - Biz Almanva ~ibi int;kam 

tırıa :tdır. 1 ke~ıf uçuşları de edersiniz. Rıına ~ulh :z;ıma _ er fık!rler be~ı 0mivornz. Yah"z 
oı r~frncn h . ı nının muvazzaf ve yardımcı Alman milleti biin1elidir ki. har. 

dugu g'b" a\alarda da, ka- ı kuvvetlerini. büyük bir rakam bin U7..aması ve acı neticelerin 
atında 0;dı ~ncak h:arb~; ilk tutın gönüllüleri, sayısı her an bütün mcsuliycti Alman hüku. 

lak· • ugumuzu bılıyo. müthiş E"rette artan t"vvarerL metine aittir. 
aıı 1kı harp d . .. .. 1°ri. l'ııhrive efrııdını ilave cdi. Vazifemizi ifadaki a?.mımız 
b etın~l·t d'. enız ustıınde ce. nız, lnaföz seferber!i.Yinin da- de her 1.amandan zivade birle. 

~·,..:· . ~ ır n·· . ,.. h 
~d"'" de . · ortay zarfın- ha sımdiden ne muauam bir c:ik bulunuvoruz. lınnaratorlu • 
~en tarr.anı~ler Alr'la~ geıri- ni~lx-t oldu~unu ~öriirı:ıünüz. ~tı'l1Uztın bütiln i:n."!anları. bü _ 
: r. tnıylc tahliye edil- Miil(,....,M,,.1 b;r r:ıfif 1"1Üeafaa yük ve kahraman Frans;ımn 
atb· t k·ı· • na 1n başı eş ı atımız oldugunu da unut kudreti. nıccl<>ni,,et ic:ti'<balinin 
~tan d .. angıcında bizimki • mavınız. bize zaferimize bağlı bulundu _ 

d lrtı~n Orttc bir kuvvette r... {{unu anlavan herke~in manevi 
~et ta nakliyat filosu bu NEFES AU' A 11 A. ~ ~lLAH. tasvibi hep bi~ mi:~hirdir. 
~da~ rfında 1a~teC:"lrn tara· JJA . 'IYORUZ 
ltdan "c3•a kendi ta• fa~ı t~- ı !3.;r rok m~~rm~iyctıer Geke_ 
ac cı~ilrkcdilen g Y.1 d hl cc;,ız ve bn bızım ıçın pek acı o. 
r. u-a.000) to cmı ~rt a 1 lr,.~J-tır. t•"'tıi:z kPrada harbct. 

; . ıt •· n zayıa ver- · F k Jel'·· ~ ıı.ı ""ra:ı ise R 1, 1. mıyorıız. • a ·at :r.3manr ~e ı~ı 
lıt ,·e:ı Cıt="rı çılı; ya ka .ı • \'akit hütiin c:i<Jrlı>tile yannıaya 
b cn.b· ı· amama tl\ ve haz.ırl O · · a· k" nii:ı; """"~;n C3"1"1d" bl'l 1JT'"''O • 

d 
tılun:. ık ı:nanl:ırırda mah. f anlıyo~uz. .,~uhn ıçın ır ı 

Bu derece miithiş kuwet \'e 
kuclretlcrin ittih~dr kı:ırsı~ınrla 
içlerinde sahtelik tasıyan kuv. 
vetlt'rin \':ıl:-n kuv\'etlcrinin mü_ 
C'::t.dclcc;i 

0

b<'··hı·de1;~. Anrak he. 

Cllj "a tadı n·· f ne es a nl~<.. :ln Si...!. yapıyoruz. rU7.. fstiJ<bali l""lr.ClTlnıar. hir İ-
:ı \a·ı~ltı Rcrnnr. . ıger tar.~ • 1"itema"r\"en silah ve ceohanc mania, kollarımızın kuvvetine 
~ •a.ından h crıne veya duş- "" "'""l'lr•:r.. ve rl:n·nmızrn do~rulu~Tna da • 
t~tıl:rc lcoıa er ~arala eerpi- C.emberhvn rundı.n sonra ih. ysınn .. ;-'{ bekliyoruz. (Şiddetli 

bııirn . Y b.r hedef tef- racatr artırmak fakat ithalatı alkırlar). 
taD,.,, t·car,.t filomuzun --------·--------------------.. "",. _.,,,..,. "'••en ~ 

~~~=~:~~!~~~~::::~ Zelzele devam ediyor 
ttllıiJ. s~rctıylc el ~c ettiii-tt •tın , 

tıı llıtk "ey ve gc:ek yen•den 
:ııı 'atın 

1 
a cnebı ıremleket

tf ı altına rnak suretiyle bay. 
lt~ıı ı.ıll'lı.ı a. geçirdiğimiz ge. 

( Ba1 tarafı 1 incfrlc) 
saniye suren çok şiddetli ,.e 
ı:-UrllltlllU, bir hnrekctiarz du
yulmuştur. Hiç bir hasar yok
tur. rı ttriy tn~ tonaj:nı tenzil e· 

r ıo) b·' akiki zayiat ola- AKHlS.\TIDA 
((bir~~ ton kalır ki, yeklı- Akh:sar, u (ı\..\.) - Cece 
}'P 0la11 •

11
}"t'n) tondan mü. saat 20 de burada hailr bir zcl· 

~de bitı.caret filomuzun an. zelc olmuştur. hasarat yoktur. 
ı.'tı~ haki:idye~e~tir.k .. GÜ~! C~HANEDlJ 
l' ll'ıtJ. f Ctını en at 1 ma-

t'->Jlt'nill.a a::a ediyoruz. Graf Gümü~luınc, o (A.A.) - Diln 
llt\t. en p 1 k _, . ge<'e saat 1 ~ yi ıo gece cok şid-
oı tınd ara ı..emz mu· detıi ve biri hnfif olınaK tizeı·c 

Ct l':ıaıı "'en biri sonunda rr.ağ- 2 defa .>er sarı:mıtısı olmuştur. 
i ~tet ,~ Yc~idcn karşılasma- ~:1a., .. r ~ ol.tuı. ı.ı\lh, . :. ; .Uiıin· 
lıb~tırtlla ernıyerek kendi ken. cikıiıwnilaıılıcri Laraka r e a · 

trı ı Atıa sı. neticcsinee yalnız dırlnrda hp.rınmııkt.a.dırJ.a;r. 
l A~e•n k~tık denizini bu mü- Şehrimizde hareketinrz neti· 
ı "'a:.. b rtar. makta kalmamış , \ot ah cesi 40 enn vazi)eti tehlıkcli 
~ ııter rı:-.. .,:n;., cilıımc:ü. 
'rı.. 1tıc t · gurUldilgliııduı Lıu evler tahli-

~I ''C irıı:ı: a!11ir kabul etmez . 1 h d ki dl 
~an,,,. •rnış b:ıluı.uyoruz. ye ettır imiştir. Şe ir e · • 
't · rq ı:ı ı,c:r t!\' leı .n uc .rU~lle tı~kstıuin-

•ı~ b·' Olonyava kan:• mer· ttll\i ır ta · de catlalLlv.r vardır. Resmi bi· 
Ç~~ !tir Brıda kuvvetini tat. ı nalar da bu meyandadır. YnJ;'
t;t~·lct h~k· 'ıp:;rı PoJ,,.,,,alılar ı nıakta clevanı eden kar GO san
~ 1k ctr-~1~da ra~ıı ml:ııme. 

b tııı:ıi 
1 
ıgın1 • onların ellerin

~ ~· er" ' 
"t ıı· 1lccckı e~ ı:nembalarını ve 1 
•~· 1 rı.. crı:ıı kapar-k ken- ı •ıı "'ıl .. ,.. .. 
~i .ltıqtırn c unıe rııal kum et· 
"·ı·~ı \'e~:rı nasıl kurşuna 1 
tle .ır;n b' Alr:ıv.nhrt yerler ı 
~, 'ti~ltr· ıtr'>k ""'sillerdenb"rİ 

n k ı Vert ..:ı 
f tncıi! . et•ıen ve toorak. 

J:'· tctıc se crını nasıl kovduğıı· 
l.'I!. Yro:Iiyoruz 

"ildi . 0- ~ 'Yl'y:ı 
ff ~·~ıı. YapıI::.n taarruz 

aıtt ı\Jıtlan ·ı ~ , ttllıi ya ı e menfur bir 
llıi 0~-cn ş .ve taarruz misalini 

·~~letın ~!.ş olan diğer büyük 
~tıı •ıras ~umtarma maruz 
ıı:ıı:· };'itıt~rı ı~lı>ndivaya duş· 
tıııd ~ g0ıı dıya karll\rla veya 
bj t tıı-,ı. crbl: nıestur arazi ü-
" ' ıı.. ,.,.., ızt · 
"~ ·-crh~rıı . erın yapt1ğımız 
•& t:ıa~ Ctsıı: konan .. ··1 
l\t ttızları.. suru e. 
~1 b~~lı\l"lıakt :ı. mult.~bcle et. 
Ilı h•~tıllı gibi adır. Fınlandiva 
\~~.ırriyct aynı hedef için 
~t ta \'e 1 ve adalet için çar· 
~t:~'tlc h:r~e e.ttiği harikuliide 
~oan ır. 1-'inı e~ı. hayran bm:k
"'c :~r .. faka:nb'·'J'.a milleti krh

~tır 1~ırn rn ' ızını sempatimi. 
İt ; .. ~u al' Uavenetimize muh. , 
• ~ı ,.. ıccnap ·ı rıı· '-en,.,. nıı !et bilme· 't" Olı:.n 1. rede son ittihaz e· 

teı,. "'arar b" • 
'l ib ap alcl ız_ım vercceği-
Ç!ettı arct kat ide bır formaı:te
t l' 1?erıaYn 'llıvacıı.ktır. 
deısi baı' Fr~nsı~ hüku. 

ıı ~ a~ dola adyenm uğradı·ı 
ı.l'ıı~tıkten Yı teessürlerini ı..~ 

·•ıırı aon IA"-
., t,.bc· SöylC<J·~~ bu d~v!et a. 
-~ ıı etrni ı ~• son. Ur nut. 
ô"U~ §u"ft ,,ş ~e demıstir k"ı. e ·• ıı. ·"'1 ..!l'lıı • • • 
kildııe ~e~ileın~ım kı, In~iltt'. 

etarıeu" C:etin 1Y<>n bu harbe 
'tııı.d e \-e . ol unıa olsun 
l~~l~ 'F'ran~ınle de:-am hu. 
~l>he'" an gerı kalmı . 

h berı ~erisind 
lltınaYn, ilk ~n .b~hseden 
ceı~. davete ~ ıkınci si. 

~ .. ~ lO.o tldifini eooioook. askc_ 

timctreye çıkmıştır. Kop. Ziga
ua \e :::iiınıwr daı;lan kapan· 
ruıı;tır. 

ERZVHUMDA 
Erzurum, l> (.\./\.) - Son 

:!4 snat zal'fın~a vil~yE1timizde 
yer sarsıntısı olmamıştır. 

BugUuhu trenle l.ı· •. ıııcaııa 
48 anıele gönderilmiştir. Br
ziııcnn vilt\yctl emrine \"t'ri!c n 
E~rzurum vilfı.yct memurların

dan bt>ş memur ilr. nUnıııı.t> 

hastıdıaııetıı ı.,c.ı;; CC.t.UCISI da Jull 

ak:,,aıııkı treı.ıle Erzincaııa git· 
mişlerdir. 

CçlincU umumi mUft>ttl9lik 
müşavir ıncmurlarınclaıı fı şl 
do 'f'ra bzoııdaıı Heı ıııı:;tın .}'CJ u 
ılc h.ı·zıııcnııa gituıı~leı·dir. 

J>!3nı·bal~ır, U (A.A.) - Zcl· 
Zf'le felAkctine uğrayan k:ı.ı
SC'stz 1,;ot"ukhır<.laıı lt.ı4 kız, ~& 

l'rı.ck o.mnk ti .. ..: ıc ıırn <;veli· 
~un tın!Hmları Diytırb:ıkırl:!r.r 

tarafından tcahhtit edi1nı•-;:1 r. 
Nlifusa f'Vl{ıt tc'sı•ll etirllmC'ı: 
suretlle cocuk vcrlldiği tnk<lır
dc bu talep lıi r misli artacak 
tır. 

Ucn17.Jlde biı· l ardını koıııilc i 
kuruldu 

<İmı gllııe y<'li:iın fazlalnşınak· 
tadır. 

Yunanist anda 
Umumi bir lane ioplt.nma· 

sma karar verıcdı 
Aıı7.ara, 9 ( A.A.) - Fransa 

büyük ekiliği J<"ransa hjikCımcti 
tarafından verilmesi karar altı. 
na alınmış olan 5 miiyon fran. 
g:n tezyit cdi!eccJini Hariciye 
Vekaletine bildirmiştir. 

Ankara, 9 ( A.A.) - Feltıht. 
zedeler için Yunanis:ıtanda umu . 
rrJ bir iane toplarunasma karar 
\·erı\diği bildirilmektedir. 

POLONYA ~EFlRtNlN 
TEBEnRUU 

Ankara ,9 ( A.A.) - Polonya 
büyük elçisi hareketiarz felaket. 
zedelerine bir yardım olarak 
şahsı namına 100 lira teberru 
cylenjc-tir. 

PAPE:\IN BiR 'l'EKLlF'İ 
Aıılwra, 9 ( A.A.) - Almanya 

büyilk elçisi Von Papcn Hı.rici. 
ye Yekfıletine müracaat ede:ck 
lstanbulda bulunan Alman has. 
tanesinin biitiin bos verlerini 
yaralılara tahsis ettlğini bildir. 
nıiş \"e bu hareket hükümct ta. 
rafından te~ekklirle karşılan _ 
mıFtır. 

Anhara. 9 (A.A.)-Amcrika 
büvük elcilifti, Anıerika büyük 
ekiliıH ic;in müb~yan edilmiş o. 
lan iki kamyonetin Kızılay Ce. 
miyctine verilmek Üu.>re Ford 
Motiir Kumpanvacıma iace edil
miş ol<lu~unu Hariciye Vekalc. 
tine bildimıiı;tir. 
BEL,CRATrA TOPLANAN 

İANELER 
Ankara. !I ( A.A..) - Bc'grt. 

ta fclfıket?.edeler irin toplanmış 
olan 4G.3'i0 dinar ile 11 İngiliz 
lir:ısmm ve e~yı1ların r?Öndcril _ 
miş olduı!n b;lc1iı-i1Tl'C!{tf'-lir. 

Aııkcmı, 9 ( A.A.) - lsveG el. 
ciliı!i. İsveç krahmn haketiarz 
fe!iıketi d?l~yısile v.1ki taziyd. 
}rrinin ncısıcumhur 1nöniine ib. 
1?"'"' Hr .. i<'iye Vekaletinden rL 
ca evkmistir. ------------
Macar Hariciye na 
z1rı Huuapeştede 
Bııdn111•ı;;tt•, U (A.,\.) - Koııı 

Çaki, bu sabah Veıır>diktl'n gel 
mlş , c gnzctel'ilcrc ,·ercliı";i be 
,·anntt:ı dcm'~lir J.:i: 
• 8cne1Ndenberi çlzdigimiz 
yolda slikiın<'tll' yilrllıncJ·c de· 
vnın ecllrorıız. Sulh için çalış· 
maya clcYnm Pdc<·ef;iz ,.c nıesa 
lmi~in ınuYaffal\lyetlc bitc<'cği 
ne llmidlmiz Yardır. 

Kont Ç:ıki \'eıırı•lik milliika 
tının snıninıl bir hava içind<' 
cereyan cttiğ'ini bilhassa teba
rüz ettirmiştir. 

Erzincarı~c.~i 
111al1Hün1 

50 

.. ~ .. dliyc V ckalci:i mahal
linden isimlerini istedi 
An~ara, 9 (H.ı:;usi) - Adliye 

Veka!::ti Erzincanda fcltkct gün
leri::tde ca1sİj)~rane hl::metler gö. 
ren 50 kadar mahl:\ımun isimlcrı
ni mahallin.:e:ı istemiştir. Bunla. 
rı:ı geri kalan mahkumiyet müd· 
cletlerinin tecili için bir layiha ha
zırlanacaktır. 
Diğer taraftan zelzele mıntıı· 

kasında ceza hükümlcrivle tevkii 
kararlarının inf~ zının t;hiri hak. 
kınC:a hük.ımetçı.! teklif edilen l.ı. 
yiha adliye encümeninden geçe· 
rck m:clis nıznamesi.:c alınmış· 
tır. 

L5yihanın aldı~ı son şekle gö· 
re 2 7 kanunuevvel 1939 tarihinde 
ve müteakıp gi.ınlerde vukua gel. 
miş olan zelzeleden ehemmiyetlı 
surette hasar:: uğrayan ycrlerde~:i 
malıl-um ve mevku!l::ırdan bir 
kısmı veya tamamı hakkında ve. 
rilmiş olan ceza hül~ümlcriyl~ tev· 
k;f l:ar'\rlarının infazı müsait va· 
ziyet avdet edinceye kadar adli· 
ye nkaletin:e tehir olunabıle -
ce;.ıir. Bu ycrkrin hepsinde ve • 
ya bazısında müı>ait vaziyetin 
av:iet eylemiş c-lduğu icra vekil· 
!eri h'!yeti karariyle tayin oluna· 
caktır. Bu kanun bu yıl sonuna 
kadar meriyctte kalacaktır. Adli 
evrakın po::.ta ile tevz;:ne d~:r ka
nunun telgrafla tebliğine müte
dair hükmünün tatbiki üç sene te. 
hir c<'"lmi~tir. 

Erzincana giden 
mahkumlar 

Ankara, 9 (Hususi) - Ankara 
ecza evindeki rr:ahk\ımlardan 100 
kisiJik bir e"rup Erzincana gönde· 
rilmiştir. Bunlar Erzincanda en
kaz kaldırma işinde çalışacaklar· 
dır. 

Naci Demirağın 
hayıı severliğı 

Ankara, 9 ( A.A.) - Sivas 
mebusu Aödurrahman • 'aci De. 
mira(;-, Sivas vilaveti dahilinde
ki liselerle orta ve ilk okullarda. 
ki talei:>enın çalışmalarını teşvik 
ve kimsesiz talebeleri himaye 
maksadilc "Demirağ mükafatı,, 
namı ıle ve her sene tekerrür et. 
mek ii1.ere be~ bin liralık bir 
miıkafat tertıp edilmi ştir. Bu 
parn ile heı: vıl okullarnıı birin. 
dli!dc bit:rcnl<'re hediveler vt:>ri. 
lecek ve fakir çocuklara elbise 
vesaire alınacaktır. Abdurrah -
man Naci Demirağ'ın memleket 
Qocuklarına karşı gfüıterdiği ya. 
kın a:aka ve maarif Se\·erllği 
!;Ükran ve takdirle karş•lanmış 
ve kıvmctli Yardımlarından do. 
layı kendisine Maarif Vekilli -
~ince teşekkür edilmiştir. 

Sovyet fırkası nasıl 
imha edıloi 
BaJtarafı 1 iııciclc) 

tlifek, nıitral~·öz \'C toııı;u ateşi 
olmuştur. 

l lııY:ıııın muhalefeti yilzl\ıı 

deıı, So\ _.-et tuyynreleri yalnız 
istikşaf uçuşları yapmışlardır 

.\lnııııı:;u<:r.n ~cı;irilmck l~tc-

neıı hnlrnıı ııınlzenıcsi 
l\.opcnhaJ,:, O (A.A.) - Ber 

liııı;ke '1 Hleııcle, gnzctesiııiıı 

Bcrıın ıııulıauiri, lla\ as .\jaıı
,,.nıu Al..ı~.ıy,L tarufnıdau duı·· 
rluı·ulaıı silahlara dair olarak 
vcr<li~ i nıallımatı itınaın edici 
bazı haberler ,·ermektedir. 

Jlu h:ılıcrlerc giiı·e, .Alıııan

yn, ltalyadnn gelip Finlandi 
yara SC\"kCdilmek ilzerc lsvcçe 
gidı'n Feı-lbota yUkleııc<'ek o· 
lan parça hnliııde slH\h \"e tay· 
yıı.rcıeri ımsımitzdc uurdur
muştur. 

Alman siyasi ıııahaflli, Al 
maıı) nnııı So,·yct - I•'inlandl 
r:ı harbindeki bitaraflığı tlola· 
yısiylc, l<'inlaııdiyaya nit nıal
zcıııcnın Alınan arazıı:;indcıı 
gec;ınl'slııe ııı 1lsc1ade Nıllrncsi 

ne, ltalyn Alnınııynııın çok yrı · 
kin doııtu olmakla hcrnber. 
katiyyen iınk!\n bulıınmadığı · 

nı söylemektedir. 

ciddi bir Alman tehdidi karşı 
sıııdıı kalacnktır. 

l>aily 'l'olcgrnr gazeleslııiıı 
Amatcrdaın muhabiri Hel•
linghanıen'<lc Jiollaııda hudu· 
duna yakin no 1<tayn taluih<>n 
Gfı hin kilometre mcısafede ye 
nl bir Alınan umunıi knrarga
hı tesis edilrliğini, garht Alman· 
yadaki s:ıl.,hiycttar bir kay 
ııaktan nldlğı haberlere atfen 
blliirmekv'dlr. ı-cılııd ta va e anunu 

\b·l)ıil e de 18 ~ılan davet ne: 

Sıı~?.n kişin·en 28 e kadın· 
~ınin ~- tn ~ker~ ah 

I ll h ~Bbit " , atırıatnı edilmiş ol-
l§ ve demi§tir 

Benizli, ( 11 ıısusi) - Memle 
kc>tiıniziıı bil) tik hlr kısmını 
hnraıl etlen zelzele ltfetinden 
muztariı> olnnlnra ynrclını iclıı 
l>cnizllnıizdc \"alinin başlrn.nlı
gında rardıın komitesi derhal 
rnaliycto grı;nıiştir. VilAyct 
mC'rkezlncleıı ilk yardım ola· 
rak Kızılay merkPzine 3500 il 
ra nakdi \"c fnlırlkaWrlcrinıi 
:r.in teberru ettikleri bir yngon 
iki yUz sekiz torlıa un ile on 
teneke hel\'a Ye hayırsever hal· 
kın teberru ettiği beş balya ça. 
maşır, ayakkabı ile Hıı.lkevl tn
rafındnn nlrııan ve Dikiş nakış 
kursu talc he !eri nl 11 diktiği 
365 parça don ve iç gömleği 
Rivasa ~öııderllın.iştir. llnlkı· 
mızın hayır sııverliği cidden 
şayanı takdirdir. Ru işte vazi
fe alı\!\ bayanlarımız da haki· 
kalen hummalı bir faaliyetle 
çalışmaktadır. Tcbrrru ve yar. 
dımlar de,·am etmekte ve gUn-

Hoıandaya Alman ta 
arruzu bekleniyor 

Bu haberr göre. IJ11c111t civa
rmda ağır topçu karar~nhları 
tesis edilmiş, Aix La Chapcl le· 

JJOn<lra, U (ı\ .A.) - Bollan- d<> Demden hududu boyunca 
da, iki Uç; hafta sonrn, Teşri· tayyare meydnnlnrı istasyon
nisani ayı Ron undaki kad{lr Jarı inşa edilmiştir, 
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Mısır hanedanının teberru ettığı 

361 balya eşya ve 16 
sandık ilaç dün geldı 
lstanb~l!ular•n felfıketze<lelere 

yardımı hararetli bir sekilde de. 
vam .. di} or. Dün Kız;lay merkez 
v~z · e in: 1 ~053 lira yatırılmıştır. 
F~ti::te 1026, Kartalda 112, Be
şiktaşta 1250 "1000 lirasını Ostro 
Tür't tiitün şirketi vermiştir" 
B:ıkırköydc 150, Sarıyerde 422 
Beyoğlunda 19528, Üsküdard<ı 
1028, Eminönünde 10765, Kadı. 
köycie 621, Eyüpte 132, Çatalca· 
da 895, Yalovada 100, Silivride 
72 lira yatırılmıştır. 

Bundan ba§ka dün birçok tüc· 
carlar ve sanayiciLr vilayete ge· 
lcrck taahhütte bulunmuşlardır. 
Akşam altıya kadar bunların ta
ah:ıL:lü 28 b:n lirayı bulmuştu. 

Diğer taraftan Mısır hanedanı
nın teberrüü olan 361 balyada 
çadır, battaniye ve giyecek eşya 
ve 16 sandık tıbbi ceza da Trıın
silvanya vapuriyle gelmiştir. 

Mekteplilerin felaketzedelere 
yardımı 

Zelzele felaketzedelerine yar· 
dım ma 1:sadiyle okullarda iane 
toplama fa'\liyetine devam edil· 
mektedir. Öğretmenlerin yarchm
ları 2310 lira beş kuruş. talebe. 
)erin de 47H lira 36 kuru~u bul-
muştur. . 

Ayniyat olarak yapılan yadım-
lard 1 öfr:tme:ılcrdcn 149 parça, 

lira ro 'wruş yardımda bulun
muşlardır. 

Diğer taraftan kız lise ve orta 
'>!;l:llariylc, sarıat okullarında ta-
1ebeler fcla'~etJ:eddere verilme~ 
üzere yün işleri hazırlamaktadır. 
I Iazırlanan yün i~leri ara~ında 
battaniye, fon:la. corap. eldiven, 
k::ıalc gibi işler pek çoktur. 

islerin bir an evvel bitirilmesi 
için ·talebede büyük bir faaliyet 
göze carpmaktadır. 

lnhis1'r m:murlarının yardımı 
İnhis;orl"r klarcsi memurları 

zalı-:el: felii1<etzedclerine ilk yar. 
dım olmak üzere sonkanun aylık· 
lanndan yüzde bir nisbetinde tc· 
berruda bulunmuşlardı. Haber al· 
dığımıza göre bu kere bu yardım 
200 liraya kadar rraaş al~nlc:r i. 
çin yüz-le beşe. 200 liradan fazla 
maa~ı olanlar için r!c yüzde doku. 
za iblağ cdilmicıtir. 

Şehrimizdeki lta'y&nlar 
1 1.000 ıira verdıier 

ftalva başkonsolosu 1stanbu1 
valf~i Lülfi :Kırdarı ziyaret ede. 
rek lstanbulda bulunan İtalyan 
tebaasının vardım olarak ara::ı. 
rında topladıkları 11000 lirayı 
Kwlaya tevdi etmiş bulunduğu. 
nu bildirmiştir. 

Vali tarafından başkonsolosa 
teşekkür edilmiştir. 1 

talebderden 14.557 parça eşya 
almıştır. Okul hademeleri de 99 --------
Parti Mecl_is grupunda 

Ba.ştarafı 1 üıcidc) günkü şerait içinde müstahsil • 
yardım hizmetlerinin kendi ve. J Jerin menfaatlerinin azami de • 
kaietine taalluk eden cihetlerile recede korurum~ olduğunu mi .. 
teşkil edilen yardım heyetlerinin sallerle bildirdi. 
mesai tarzlarını ve alman sıhhi Aynı mevzu hakkında lnhi • 
tc<lbirleri izah ettiler. sarlar Vekili Raif Karadeniz de 

Bunu müteakip ruznamenin mübayaanın inhisarlara taallük 
birinci. maddesinin müzakeresi- eden kısmı hakkında i7.ahat ver
ne başlanarak takrir sahibi dikten sonra takrir sa.bibi Mch
Mehınet Aldemir'in okunan tak. met Aldemir'le Bitlis mebusu 
riri üzerine Ticaret Vekilimiz Süleyya örgee\TCnin bu husus • 
Nazmi Touçuozlu memleketin taki beyanatı dinlendi. Bu me. 
en mühim ihracat maddesini vanda Seyhan mebusu general 
teşkil eden tütün mahsulii hak. Naci Eldenizin, zelzele felaketi. 
kmd:ı. müstahsillerin menfaat - ne uğrayan vatandaşlara yardım 
.lcrine matuf otmak üz.ere hüku. vesair hususta geı:ek hükumet 
met,.,,. Ötcdenberi alman tedbir • tarafından sarfcdilcn ga)TCt \'C 

!eri izah ve takrirde mevzuubah_ faalivetlerdcn ve gerek medeni 
solan piyasa ve satış muamela. memleketlerden gösterilen mad. 
tını ve mahallinden aldığı mallı. dt yardım ve alakadan dolayı 
mata istinaden Ege mmtakasın. hükumete ve medeni aleme te
dan ne kadar ve ne fiyatlarla şekkür edilmesi hakkmdaki tnk. 
tütün mahsulü satıldığrtıı \"e bu- riri reye konularak kabul olun. 

Ba ikan konseyinin 
toplantısı 

Biih."Teş, 9 ( A.A.) - Romanya 
ajansı bildiriyor: 

r:;alkan devletleri daimi kon -
scyi iki. üç \'C dört şubat tarih. 
!erinde Belı;ratta toplana<'aktır. 

du. 
Ruznamenin ikinci maddesine 

1 g-eçilmczden evvel vaktin gecik
mesi dolayısilc Antalya mebusu 
Rasih Kaplanın teklifi üzerine 
bu maddenin gelecek ktimaa 
talikine dair olan teklif de ka
bul edilerek saat 18,15 tc reise. 
ye nihayet verildi. 

Görüp düşündükçe 

"Fal,, a itibar! 
Jl<>rkc~iıı nf;zında ıııt•':hur bir falcııım adı 'c leni yıl lıa,k

kın la gnlııtt·n \'cnliği haherlcı· dola':ıyor. JlRzı dediklerinin t.a
lıiat tnmrın<1nn tnsdik crlilh;.i, ona biiyiik bir itihnr kazandırdı. 
ı;ııııdi nı·tık, kimi Jı;iirscniz, kimi dinle eniz hep unun hlkil)'C• 
Jr.ri)"lı" kar':ıla':'ıpır .... ıınuz, ~n~ılııl.!nk şey ı;-11, ki huıulaıı 6onra 
ıln hiit iin s<il lcdikleriııiıı bir bir c;ıkııııısı lıekleniyor. 

J•'ikrı•t, hlr ı-lhindc: 
"inan halük: ezeli bir şifadır alclanmak., 
l>ı•ıııi-:;tl. Hiis<>yin Cahlt te, ,nktiylc ;\' a1,dığı bir nc!ôlr p:ır

c,:n ... ındn, Siilcyııın niye ehi\ nrları dibine <11:7.İlen falcı kndmlnr 
ilııiiıw ı;iimr.lıni~ hnklulara hayrnn bir dikkntlc ha? .. nn nskcr
d klcrılt•n hnh);<"d<·r , ": 

- <'nııun sizi nlılııtıyorlar, par:uııı.ı nlıyor hu ıncliıııJar! 
l>cr. J.'uknt yazıyı ~ine 111~rcrdklcrin nğzmdRn: 
- Zarar yok alsınlar. Bi7.c mcınlekcttıeıı haber \ 'Cri-

rorlnr ~·a ! 
' linrı-;;ılı~ı ile hitirir. 

EH·t. al<lanınak belki hir ~ifadır. Uilıncmek, gi.irntf'mck 
lıir tı·~clli ol<lujlıı ı.:,ihi. Ynlnız insanlık içinılı" bir hRkikat aş
kının yn~Rılıf:ınft da şiiplw yo'ktur. Jhı iki zıt inanış ara"ındaki 
hıwalaıııalar olmasnplı, h"lki tf'kiiıniil \ 'O ilcrleyi~iınizrlc hu 
lrnıln r ıdi<: , e ı:<>ç olınıyıı<'nktır. 

Banu ii)·h· J.\'<'liyor, ki fnl, dfr, r<•ınil, hiiyii, kiHıinlik J,rihl 
':<')'lı•ı·<• knr-:;ı dııyıılaıı )nkııılık , .c 111.nkhk, "<'\'J;İ ile nefret hi· 
ruz <IR )'ll':ll) an c:n:lııı hacllselcri 'c o hihli~elcriıı (loj::-nrdnğu 
psikoloji il<> nli'ıkalulır. Hııh \ '(' ı:.iivılf' rcfnhı iı~indc ilıııiir ii· 
ren, t:ırilıinc znfrrl<·r. f"tihlC'r, şnnlnr kat.an, geçıni';'i hoş, h:ili 
ıııiikı·ıııııwl, ı:,<"lcı·cl::'i ~lgortnlı milletler hu tiirii gnilı haberle
rin<> n lılırı-. f'f ııwzlC'r. 

Fnkat . ilmi !'l'\'İyt•"i ne ka l:ır yiiksl'k olıır"n 01 ... 1111 ı-l)nsi, 
t:ll'ihi, milli hoz~unlnrn uı:-:,myıııı, fı"lfıkı-t<> hii•· iik kurlınnlar 
'eren cemi> <'tl<>r arnsınıla "~nih", sem hir f<> .. ı-111 kn) nn~ı he
\ C'Iİlle hiiriinii;rrır. "'l'ıı._n,·vııf. , u ıln ) inl' hihll' st•lırpll'r ~ap
ıııı':tır. Bıı~iin. hiitiin ıliirwn hnrp yiikii, "'Ut, ılo~t. nnn hnhn 
nrısı, korkuıu; hir ~l'l<'ı·ck kfıhtl'•ıı nltııııln lııliyor. Z<'hnııil<><;<'n 
miishet. iliınlı-r<lrn, mNlcniyı•tin ~ıırıırıı l't r•ı, iHiim \'<' tnhrip 
'nsıt:ı"ı ynpılnnık lll"ll!'nh"·tiıı utnrwı h~lin"' so1•11ln•1 ''F<-n,. 
cl<•n iiıııiıliııl kcsıni-:;tlr. 7.nlmiin hflldmlii'.:,inı• ı.n1·':'1 ılcrin hlr 
tik..,innıc ılııyuyor. Biiyle hir ruh hııhmnı iı:iııclc urnı .. n he1

• 

hnğlııyı':ı, dfrc itlhnr cdi';'i pek tc haksız \"C selı<';ıslz sn;; ıl:rnır-
UAJ{KI St'HA GEZ<ıt' 
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Seyahatler - Yolculuk-
lar ve kazalar ... 

du~~~<f~~~~~~~~~u~~~ .3u maçın hasdall tamamen fe;ake!zedelere tahsis edilmiştir 
Uılxkla.ra ışa.ret eder. (Resım 22, I _ · ! ta b ld. ü Ank ra.da 
numara 6). Eğer bu adacık haL · . . s n u a ç ve a 
tm Ust kısmında bulunm kta i~ D l • t ı~ı maç yaptıktan sonra. Maca-
mevzuun tırnakları da tısa ~~ 1 ug asın vası qe - r:!'!tanm. Frençvar~~ takmıı, ~l. 
yuvarlak isQ bu takdirde adacık ~ele. felaketzedeierı n:ıenfa.atıne 
boğaz hastahklannı ve bronşit. { . 1 ougUn altnıcı ve son bır maç ya-
leri işaret etmiş. olur. Eğer • ld pacakl9:rdır. 
mevzuun tırnakları uzun ise bu name s l açı l Taksım stadında G8:l~tasaray 
adacık ciğerlerin zayıf olduğu. - Fenerbahçc muhtelıti il.e oy. 
ııu gösterir .. Mevzuun tırnakla.. ~anacak ~u maçın hakemı Ha. 
rı kısa ve dip! · be , d ··1 lıt Galiptır. Ve saat 15 te baş. 

erı } az egı se s t. . k b k Jıyacaktır 
:!~~~n~~!1~~:aC:ığ;: erve ının yarısını arısına ıra ıyor ~ıa?r 'takımı §i;ndi;;~ kadar 
nı meydana koyar. vaptı~ı 5 ll?8.9tan 2 sını kay . _ 

Londradan bildiriliyor: ı tinin yansını karısına -terket.. betmış. 2 sını ka.zannırş ve bı. 
Eğer mevzuun tırnakları fev. Bir müddet evvel ölmüş olan miş demektir. rinde berabere kalmıştır. Fakat 

k:a.lide yassı, yani basık ise sıh. artist Du~las Fa.irbanks'ın. va. bu neticeler Macar takım.mm 
hat çizgisinin fuıt kısmında bu. siyetn..:ı.mesi açtlmı§tır. Bu vasi. Vilyam Povel 22 yaşı..,- zayıf olduğunu göstenncz. Çiln
luna.n bu ndacık sinir hastalığ'ı. yetnamcyc göre Duglas serveti. da bir aktrisle evlendi kil misafirler müsabakalarında 
nı ve felç ihtimallerini haber nin varısmı dul zevcesi sabık Sidden güwl bir futbol oynama. 
vermiş olur. Esasen ileride tır. Lady Asley'c bırakmaktadır. Amerikadan gelen haberler ga muvaffak. olmuşlardır. 
naldar bahsinde bu mev.zuua. ye. Ancak servetin bir milyonu tc. film yıldızı Vilyam Poyel'in yir. Bu~nkü son maçta ise Ma.. 
nJden temas· edeceğiz. cavüz etmemesi lazımdır. Ma. mi yaşında -ve ı>e.k az tanınmış car profesyonellerinin en iyi o. 

w IQ.m olduğu ilzere Lady Asley, Diana Levis isminde bir aktris_ vuninrmı oynamağa çalı§acak _ 
Adac!k. daha aşngıda ve Ay Duglas'm UçüncU karısı idi. le evlendiiini bildirmektedir. · lannr Um it etmek icap eder. 

tepeciği _üzerinde bulunursa bu Dugla.~ oğlu Du~las Fair. Diana Levis-ilk .defa bir baş Galatasaray - Fener muhte _ 
işaret böbrekler Ave mesanedeki banks Junyor'a servetinin kırk- rolü oynamak üzere an~aje e.. !itinin ne suretle teşkil edile • 
~ıkla.ra deialet eder. {Re. ta on ikisini bırakmıştır. A.nca.k dilmişti. Bu film .Eddi Kantor c~nj bilmiyoruz. Yalnız bu i. 
mm 22, numara. 7). bu paranm da 600 bin dolıın te. tarafından çevrilen ''Dört ·kil. ki klübiln çıkaracaklan.mti.şte • 

.Adacrk haline gelen 'her ha.t cavUz etmemesi şarttır. çük anne" dir. rek takmıı en mükemmel şekil. 
veyahut bir adayı kateden her Bundan maada karcteşlerinc ve Malum oldu~ üzere Vilyam de hazırJamağa çalışacaklarma 
çizgi muhakkak ki fena. bir işa.. hem~irelerine servetinin müte • Povel bir ay evveline gelinceye inanıyoruz. BugtbtkU maç hafta 
rettir. Bu adacıklar il.zerlerinde baki kısmını vermektedir. Şu kadar hasta idi. Hasta yatağın. arasında oynanmış olmasına 
bulmıdukian hattın veya el i. kadar ki mirası iki milyondan dan kalkar kalkmaz vcnidcn ça. raftrnen gerek hasdatm fe!aket
c;indeki yerlerinin \'8.8.detmektc ibaret olacaktır. Ger> kalan ser. lışmava. başlıyan Vilyam Povel zedeler nıenfaatine- olması, ge. 
otdluklan imkan ve mezivetleri veti varisleri nrıısmdn taksim o. bir gün gUz.el Diana Levis'e te. rekse iyi ~utbo~ oynıyan ,Macar 
hfoe b:ııdirirler. Herhangi bf r te.. hmııcaktır. . sadüf etmiş ve derhal aşık ol. lan son birdefa .. daha.· seyret.. 
pecik tizerindeki bir adacık 0 Şu hesaba göre Dugias $ervc.. muştur. mek ~undaki nıeraklılarm 
tepeciğin kıymetlerini aşağılar. -- hayli kabank bir·:s.·ekUn teş~I 

, etme.si sayesinde .epey kalabalık 

Daire Bu ai~:şam u--·. . tophyaca.ktı_r. ~·,___,_ 
Daire, yalnız cnneş tepeciği 1\ İnetnasnida Balkan Güreş Müs~ba-

iU.erfnde bulunduğu zaman mU.. k 
kemmeı bir i~ettir. (Resim 22 Büyu"k o~· ra müstesna Galası . . . .., alarma hazırlık 
numara. 8). Bwlda.n maada her.. Bcılkmı ~ .. ~ 
hangi bir şekli &ima kötü bir DENJAML\'~ .. ·-GIG1'1l • MAJUA GEBGTAJU .. :~' .:. yon komite..,;tUfen: ~.. i 
alAmetUr. Bilhassa. Ay tepeciği (Scala do ~filan) dan (S<:ala de !lilan) .: d~~· . 13-1-94-0 t.aıihine mUsadlf 
ilµr:b_ıde bulunmasr mevmun ve bUtUn Scala de M.llan artisUeri ... Dekorları... 300. figil- cumartesi günü saat 2o de SU. 
boğularak öleceğini g&terir. leyma.niye klilbU lokalinde 1sta.n. 

Nokta 
ranr... Orkestraları ..• ve dehfl.kAr artist. bul bölgesi güreş ajanlığı tari. 

Herhanjti bir hat üzerinde te. 
sadüf olunan bir siyah nokta 
(ki bu nokta bir düğilm halin. 
dedir) bulunduğu hatta göre 
ant ve zaman zaman yakalanıL 
mMJ muhtemel olan b&zr rahat. 
sızlıkiara :i§aret eder. 

· Meseli.. kafa çizgisi ii1Jerinde 
olursa. Bir çarpışma veye. bir 
.kazaya delfilet eder. (Resim 22, 
numara. 9). 

Hayat hattı üzerinde olursa 
ani bir ha.stalrı?r gösterir. Sıb. 
hat ç~.si üzerinde hararete i. 
€]al'et eder. Diğer hatlar üzerin. 
de bir noktanın bu!t.!!Unnst mU. 
him bir işaret değildir. 

Kaf~s 

Xafese umumivetle avuctaki 
tepecikler üı.crinde rastlanır. 
(Resim 22, numara 10). Bu işa.. 
ret mevzuun müşkUl ve manile. 
re rnstlayacafrna delruet eder. 
Bu i~arete malik o!an mevzu 
kafesin bulunduğu tepeciğin 
sembolim etmekte olduğu saha. 
da. muhakkak surette muvnffa. 
'?Yet.sizliğe uğrayacak demek. 
tır. 

xm ONCU KISTM 

Yıldızlı mustatil - Haç 

G b M • · k •' · · f mdan tertip ecı;ıen Greko Ro. 

a y orlay'ın ışUra ı.e ! :~ ~~1~~~t:ı:ı11r~~ 

V 
' ehemmiyeti halz bultm<;luğun. 

d • A k·ı daıı bu milsa.bakalara a.•ii.~da er ı Ve Ş . ·a· ·rı isimleri yazılı olan miltf "taimn 
rntr~cilerinin de ~eiert e. 
hemmivette tebli~ olunur: 

Meşhur Kompozitörün hnyatına, eserlerine ve aşklarına 
da.lr ~evrllPn en .gUzel Ve en bUyUk bir filmdir: Bu ftlmde 
Slaca de Mllan'nın hnklkt sahnesinde çevrilmiş A!DA, 
RtGOLETTO, TROVATORE, LA TRAVlATA parçalarını 
göreeek ve dinliyecekslnlz Cidden bcdll bir ziyafeti musikiye 

11A.vetcn: EKLER. JURNAL son dllnya h:ıhcrıerf, b••a:••• yerlerinizi evvelden aldırınız. •••••• 

RADYO 
l:LIIO: Program ve mealleket aut 

ayan, 12.M: Ajanı ve lııleteorolojl 
haberlerL 12.~: Tllrk lılüzitl (Pl.) 
13.80 - 1'.00: lUlslk: KUı;:Uk Or. 

kutra (Şef: Ncdp Afkm). 18.00: 

10-1-940 Çar~ba 
tSTANBVL , . 

l".E'JLAR: Baııı!nıl anlqma ... ~akt 
•on nıuıe ftllkeU., · 

C'ElfaıtntT.tş: se.mı~ aııG.ım• •e .Arado-
lııdakl 80D acı... l'el&lutl, ' 

AZAKz JllldlnnmılfUr, 

?ofH.LI: .Allbabaıun mlraSl ve Savat <tiran. 
2TRA:'fz JJlldtrmemlllllr. 
HfLAJ.ı Blld!nneml;tlr. 
AL'EllnAR: J!Odlmıem!ıtlr. 

BEŞiKTAŞ 
8UAT Pc Y&4UJıt ... (TI!n .. > l.ottl lla.rdS 

Ç1tt4J avcılar. 

~r...-z nıldırm"tnlttlr. 
CJl zı:ı.: 8tldırmmı1şttr. 

KAOIKOV 
RAr.r.: Bflıflrmemllt!r. 
gCJu;yy" 1 Harp <T!Ukçıı) 

Os.K O DAR 
11.U.Z: ı llutap,;Jnnun mııtı.ı. · m&.Ceraİ&rf 

B'RIRROV 
MİL11VAnt: Blldlrmem~ır. 
ıuıuaı Blldtnımnıwtır. 

Mehmet Cobarı, Musia.ta Çak. 
mak, Adnan, Yusuf A.1!tan, Ya. 
şar Erkan, KOçllk lfüseyfri. 

-o-- . 

Mekteplerin lik heyet
leri toplanb giinleri 
İstanbul mektepleri spor böl. 

~esi tarafıooan lik heyetlerinin 
to'>hnma günleri te9bit ·edil. 
miştir. 

Buna göre her pazartesi fut. 
bol, salr ıntnteri krr ·kO§Uları, 
ı>erşembe günleri de kwarnı 
voleybol lik b~yetleri . saat 16 
dım itibaren İstanbul · maarif 
müdUrliliünde toplawtcaklnrdrr. 

Bundan başka sair günleri de 
e~keklerin voleybol lik heyetle. 
rı sut 16 dan sonra toplana.. 
caklardır. 

Kapanan Bezezyan Li
seJSİ talebeleri 

~a.oanan Ermeni Bezezyan li. 
sesı talebe!erinin, okulun türk. 
r.c tedrisat yapması dolayısile 
Pertevniyal ve Vefa liselerine 
almme..sma karar verHmiş, ken
dılcrine tehlisfat yanılmıştır. Bu 
okul talebeleri oturdukla.rı semt 
tere ~3te tasdiknamelerlle okw 
idar<"lerine müracaat edecek 
lerdir. -

Sabah olduğu zaman avukat 
yeniden aramalar<ı, mücadeleye 
Jı:~~~ bulunuyordu. Odasından 
ayrılmazdan evvel Roland ile meş 
gul olan oda hizmet~isini çağır· 
dt: 

- Mari, dedi, matmazel uyan. 
dığı zaman benim bildiği yere git
miş ol:luğumu söylersiniz. 

Ve sessiz adr::ılarla uzaklaşır
ken kızının sesini duydu: 

- Baba, sözlerinizi duydum. 
Size teşekkür ederim. 

O glin saat on olduğu halde 
Mösyö Merimans henüz avdet et. 
memi;ti. Kapı çalmdr, pcstacı Ro
lan1 ismine yeni bir mektup ge· 
tirmişti. Genç kız asabi bir hare. 
ketle mektubu açtı ve çıkan ka· 
ğrdm altında sinek bevi çetesinin 
üç şövalyesinin ismini taşıyan 
milthiş A. S. T. imzasını gördü. 
Genç kız gözleri korku ile büyü· 
yerek §U cümleleri okudu: 

"Sinek beyi şövalycl'!ri f ev kala. 
de bir içtima aktcderck şu kara
n vermi~Jerdir: 

Mösyö Valeri Biı:lsky ötüm ce
zasına müsb.h41.ktır. Hüküm ya. 
nnki cı:.ma günü güneş batarken 
infaz olunacaktır. 

A. S. T." 
Genç kız trrnaklariyle avuçları-

nı parçalıyarak ağlayor: 
- Alçaklar, alçaklar .. 
Diye inliyordt!. 
Ne yapabilirdi.. Kuvvetsiz ya

takta yat,yordu .. Sonra haydutla. 
nn tehditlerini muhakkak yerine 
getircc~kl~rini de biliyordu .. Her 

·geçen saat demek onu sevgili Va
lerJ:fen biraz daha ayırıyordu ... 
Mcktubwı tarihi bir gÜ."\ evvelki 
idi. Şu halde Valeri hakkındaki 
müthiı hüküm o gece infaz olu
nacaktı. 

- Ah Allahnn, ne yapmalı. ne 
yapmalı .. 

Diye titriyor, nafile, boş, belki 
yüz türlü teıcbbüs d:iiünilyor; 
fakat nihayet bunların hiç birin
den müsbet bir netice alrrak im. 
k~nı olmadığını anlayor. ümitsız 
ağtayordu. Hangi çareye baş
vunnağı düıünıe daima meçhul· 
le re aaplanıyot.~bir .til.rUi.bil'. kur
tulUf sa.reel bulamtyOt"dq.. . .. 

Birkaç zaman ıenra uş'tlr yeTıi· 
den bir mektup gctirivordn. Köş. 

. kün posta kutıisunda bulUnan bu 
zarfın kim.in tarafından bırakü· 
dığı maltım değilıdi. 

Bu aon mektupta da fU cümle· 
ler ya.nhyordu: 

"Roland Meritr'an&, Valeri 
· Biclsky'i kurtarmak ister mi.siniz? 
Bu aksam saat sekizde bahçenin 
parmaklığını qmız.. Bir aünu• 
mız orada bir ağaç arkaamda 
saklı bulwıacaktır. Onu takip e.. 
elini% .. Adamımu: bir kapı önünde 
duracak, kapıyı calacak ve yolu· 
na devam edcc:eld:ir. Kapı açıldığı 
:zaman siz içeriye gireceksiniz. 
Aldamtarı.-nı.ıdan bir diğeri yirmi 
adım kadar gctjden sizi ta!dp 
edecektir. E3er polis sizi takip 
ediyorsa bu adam I8lık çalacak. 
tır.. İşte o zaman pek geç kal. 
mış ol.a.caksım7.. Çünkü artık 
zahmetın:r.e del:nıez, bu i~aret 
~rine Valeri Bielsky derhal 
öldilrülecektir. 

A.S.T.,, 
Çıl~ına. dönmüş olan Roland 

milthia mektui.;u defalarca oku. , 
yordu. Fakat her ne olursa ol. 
sun bu daveti !t3..bul etmek mee. 
buryietinde idi. Havatı pahası. 
na bile olsa Valeri'yi kurtarma. 
~a ~lışa.cak ve yahut o da sev. 
~lisi ile birlikte ölecekti_ Ba. 
bası avdet ediyordu .. Yalnrz ba. 
Şll'!a lııı.r0kct etl"leö-e karar ver. 
miş oldu~ için bııbasma hiç bir 
şey söylemedi .. Bütün gün oea. 
sma kapanarak hareket şeklini 
tanzim etti .• Ne yanaı-aktı? O 
kadar sakin gcri'nUyordu ki ba. 
bası hiç bir §evden şüphelen. 
medi .. 

- Kendimi o kadar kuvvetli 
hissediyorum ki baba.. 

Yıldızlar bir hal hariç olmak 
ti.zere elde bulunan isareUerin 
en mükemmelidirler. (Resim 22, 
numara 11). Müşteri teneci~ ü. 
zerinde bulunan bir vıldız yük. 
sek ve şerefli bir mevki vaade. 
diyor demektir. 

Program vo memleket saat ayan, 
18.05: TUrk Mllz1ği: Çalanlar: Fahire 
Fersan, Cevdet Çatla,, Retllıı: Fersan, 
lzzetUn ökte. 1 - Okuyan: Melek 
Tokgöz; Sadi Hoascs: Azize Tözem, 
lS.55: Serbest 11aat. 19.10: Me~ckct 
saat ayarı, Ajana vo meteoroloji ha. 
berleri. 19.SO: TUrk MQzlği: Fasıl be. 
yeU. 20.15: Konutma (Dıı pÖUtika 
tıMaclcrl). 20.30: TenWI: En haklı 
in.san. 21.00: Scrbcat saaL 21.10: Ko. 
nu§ma (Haftalık posta kutuau}. 21.30 
KU%fk: Rlya.seUcunıbur D&ndosu {Şef 
lhaaD Künçer). 22.115: Memleket .saat 
ayan. Ajans haberleri zira.at. Es. 
bıun - TaJıvilA.t. Kambiyo - Nukut 
bonıuı (Fiyat). 22.35: Müzik.: Bir 
koıuıerto (Pl.) 23.00: lılU%fk: C&zband 
(Pl.) 23.25 - 23.3-0 Yannkl program 
vo kapa.nı§-

ALEMDAR sınemasmda 
Hücum 
Crkm~Sokak 

Bu sözlerde emniyet bulan 
Ölüm Mösyö :M'<?rimans rahat bir kalp 

SUvari yUzba.şrh~dan mUtekalt i!e yeme:;ini yeme~e gitti. 
Utarit tepeci~ üzerinde bu. 

lunduğu takdirde yıldız mevzu.. 
mı ticaret hayatında şayanı 
hayret bir muvaffakıyete ere. 
ceğini gösterir. Ancak şuna dik. 
ka.t etmelidir ki Utarit tepeciği 
üzerindeki bu yıldız ya!n:: tica. 
ret sahasında muvaffakıyete 
değil aynı zamanda iş veya ilim 
sahalarında da muvaffakıyete 
dehllet edebilir. Bunun için mu. 
vaffakıyetin han~i sa.hada oln. 
cağını kail surette kestirebil. 
mele üzere cld2ki diğer isaretle. 
rl de inceden inceye gözden ge. 
çirmck ve ona ~öre bir hUkUm 
\•ermek lbıindır. 

(Da1ıa tıar) 

-o-

s:nema ve tiya'ro!ar 
BE\OdLC 

fPi;&l eefio•ll llulma C&bt11t VWeı"ID ıt0-
PC!'1 !TllrkçeJ, 

lO':LEK: BıraJıı?mıı kula~. 
AAM\ ı Tuuıı 

TAX~IM 1 Tu ııartU'I fTllrlt ftln•ll 
LALE: TtkılaJI mabet. 
\ ıı.ııuı 1:1ı1<1ırmdmı•ıır 

l''\KAlt'fA: Kaur ı;eeeş! '"' CaDanrb' o-.wı 
Af.KıUAR: O&ııJ;atulJl itirafı. 

!:!IHı eır.ı rme!"11ırllr. 

'"Rf: KnrlıUfllz ad'ıım Ye Etı41111l• ceuım 
SA•&ı Uo ahba.p cavu:ı.ır ııam t.cdlJW 

tTUrltCf'' " ita<! .. ıu ulta~.,, 
T ı\Sı Aek ve edıv•t , .. Ştkago ya.nı..t>r. 

A sıs: mı.ttrm•nıı:tır. 

i'j 
ŞEHtR Th.ATJt.OSU 

'.'epebaşı Dram Kısmı: 
Gece 20.SO da: 

Hayat Bir RUyadır 

••• 
K<>medl kısmmda: GllııdUz H te ço

çuk oyunu. Gece 20.SO dn: 
Sö:z:lln KısaBı 
---0 

HALK OPERJ:Tt 
Du ak§&ın 9 da 
(Rahmet P:fen41) 

Zozo Dalmaa · - . 
tAnıtmdan • 

·~11rfnlar ·. . 
.. .. ı. 

: ..:. -:'· r"I • ~ •. r 

ve C. H. Partisi lst.::ı.nbul VilA.yct Yaln•:r. kalınca Rol~nd yerin. 
merkezi Daire M:UdUrü RU§lU GUncr den kalktı, çekmeoesini Çekti, 
evvelki gün vefat ctmi§Ur. cenazesi bir rovelver alarak rehine yer. 
bugün saa.t 11.ao d& Aksaray Kllçtlk. leştirdi.. Pzerine en eski, sade 
lAnga Fener tramvay durağı Sulu. bir elbisesini ghıniş bir hizmeL 
bostan sokıı~ 18 numaralı evinden çi ön.!il~Ü ta!~?.,"i:I .. Bir kl'.t 
kaldırılacak Valide caınllnde namazı vu'ra.rıva çıkarak sirvis merdi. 
kılnıdıktan sonra Merkezeiendi'dc veninde? aşağrva ba.'ıçeyo irıd!. 
aile mnkberestne nakil ve detnedile. Bir pohs memuru orada. rö"-~t 

si,; · be1~liyordu .. R"la .. i parmaklık. 
ccktır. Allah rs::e~ eyle :. •· : • Ir kamyı açtı .. Polis ~e~enin .bir 

oda himıet~isi oldıı~ z:uı.,,e. 
Eski polis memur!annd&.iı YUl!t.afa d 

Halim e~l 1~ bir kalp eekte. erek ehe~iyet bile vermed!·· 
Roland ııae-a. ~la b'dı ve hıç 

sinden ansızm ve!at etmııur. tereddüt etmeden yoluna devam 

1 
Merhum, gazeteci arluı.datnnız Hıı. etti. F.llf ııdnn kııdnr fleride yol t 

ııı ErUlz;'Cn de daymı idi. J bir' dönemeç yapıyordu. Bir. a. ] 
1 .Allah rahmet eyle..,ln. dam ~,;,.,. a•'~~ ._, · · 

.,.,,~ •ACl<'!µı:t., g"Jz.ıennuş:" 
ıl 

ti Ge k d • olluıı . nç ız ogructı. d3'1 
ne doğru YürüdU.. J.."~fi 
disini takip etmesini IP'. 
O da itaat etti. t b!' 

Rola.nd uzun mUdde ı; 
hul adamı takio etti. rd 
raMlmırFJ S?ıbı rarnlY° 

Bövlece eski Nisin~ ,~ 
hk, en ter.ha bir ına.hSJ> 
c!ar l?el.diler.. Meçhul 
"ak bir evin tahta kfltl • 
··~re vur~ukt!.\ll so'"~ 
devam etti. Kanı acdd1 .. ~ 
kısa bir tereddüt de~ 
dl. Geri dönmek ist ~ 
arka!arından takip etl'l'I.~ 
1iğer ac'l.m 1-cmcn ~re:~ 

- Valeri l3ielsJcY'111"' 
bıvılıvor. ' J. 

Dive sövleniyordu. 1v. 
manda genç kızı oaıuı: 
riye solunuştu. Genç ~~ 
lık bir koridora ~ir~ 
'!etti, aynı zamanda / 
kasındaki kapı kal)aıııt1 

Bir kaç sanive sonı1l /, 
li bir elin kC1'11nclan \TB~ 
ru hiı:ıcıetti.. Bir ees: . 1 

- Beni takio edinıZ·~.
Dlvordu. Gene: kJZ 1 

içinde idi. Emreden s~5~ 
nrm1ş de~ldi. T:trivı-ru' · 
mak. imdat r.aITTnrınk ~ 
sesi kısılan boğazında. 

Bir müddet daha n\'111 
'-·iırüdülcr. sonra birde~"' 
1.ınu bıralrtılar. Gene }ev 
hkta ortada kaldı. Bit' 
etrafnu l!llerile yot::ııdfı 
kııranlık ve ho~ıuktsJ1 
bir ~ey bula.ıriadı.. ~ 

Ai:ır bir kilit arka 11, 
rıanmışw. Demek onu. ~ 
mişh .. rcU. &ğırdı, istiJıl~ 
ti .. Hiç bir cevap alaJJl 
tün kuvvetilc ha"kırd1d·~ 
do~ atıldı, fakat ?~ 
çarntı. 2.4 

·Alda tıldıemı anfaıııış it t .. 
la ümits!zliğe .dilşerek ~ lı· 
ve çöktü ve sıcak g t,f 
dökmeğe başladı.. '·~ 

DU!UndU, kim bilir. ~ ~~ 
sev~ili Valen belki de ' 3;ı 
T'!lÜ')til .. Ah yaMl::~; ne ...., • 
faciıt idi :Gu.. HAydttt.1.~:~ ·< 
kendisini nasıl bir intıP' ~.~ 
bövle hansctm!~ler4i. ~ ~ 

Bir çok düşünıc~ fi ~ 
calr:yomu. Y'!n:den ka.1"1 
cı•'J1 t?tti. b!.'"1-nr, rq;;.,f(llf 
etti. Fakat duvarlu. b~ıe 
duvarlar sesini iade e~Jıl' 
hayet bllyük bir ümitsl 
de düştü, bayıldı. 1 
_____ (D~ ~· 

VAK/1 ~: • ~ ltİ' 
Guetedo cıkan bUttlP F j " 
!'e8lmlerlıı hukuku ~ • l. 

ABONi': T~~ ~; 
Memıe~et ){;.~ l. 

içinde ' {. 
Aylık 9:; 15-S '-. 
a ayırk 260 4'6 ~· 
• aylık 475 sıo .... 
1 yıllık 000 ıaoO tı. 

Tarlfedeıı Balkan ~ 
ııyd& otw: kuruş dil§Uf ııt'· 
blrliğtne girmlyen y~ 
yetnı.1§ be~er kunıı tP 

Abone kaydmı bil~ 
ve talgrat ııcret!nl s.b0%18 ;oıı: 
nm p!>sta veya btuıka f!trııı' 
tlcret!ııJ !do.re kendi oze 1 
Türkiyenin her ~t,ıl 

kezinde \ 1 .AKI'l"ıl ıt 
ya.zılır. / 

.Adres de~ştJruıO ·O 
25 kuruştııt• 

1L~~ t!CRE~ııt I 

Tkaret tlft.nlarııun sı&Ji? 
tuı ıoudnn IUbaren ıJJll (jO 
roı.ıa 40, ıo aa;,rınıı:.r.ı& ~ 
dör.ın.-.cu sny.:n.ıa. . J;. 
llçllncDdo 2; blrlnolde '; 
yanı k~mece 6 Jlradfl'· 

Bi\yttk; t-0k detarnV• 1' " 
re.nlill ll!n \:erculero llJ 
JnJirmeler yapılır. ~ .A;JI' 
.ruı ııanUm sataı •O ıc.JIO'" .J: 

Ticari Mahiyette O 
Küçük tıanı:s" ;. 

Bir de.la 30; iki (ı&l~" 
defası 65, dört de!dl ~~ 
defası 100 kunı§tur. 
11!n verenlerin bir de!~ o/ 
vadrr, Dört satırı geı:eı' 
rın fru:la satırları: bCI 
hesap edilir. 
Vakıt hem doğnıda21 

kendi tdare yerinde, ıı.eı1l ~ / 
c:ı.dde.'.Jlndo OrbanbeY' ~ 
KE"M'.ALT::DDİN tn:ıı:rı et• 1 
rosu eliyle llAıı lta.bUI ed 
J-Annn t•'"f"'n•t: 2"ZSS)· · 

··...J...ü~ .. . J • 

··• .,. r .... , .,... 

. 
• 
~ 

fı. 
,ı;,~ 



.. .. .. 
l"a.ta'bet Taht.a burunyan. 
reyo~lu emvali metruke 
il1t"Tfi~. 
llahmut.. 
.Aôdon. 
J~eiü. 
ı · a.raefttm o"Tu. 
! "iko'a va Koz::ıa. 
'J"on?i. 
Y orgi Apostplldi. 
/ 'lrareti '18.liftye Md. 
retrn Y~rl. 
:tr. P"1'1damrmJI). 
J.ııdon. 
J ~ma.11 Hakkı. 
J ı:iı ve84ire. 
(r.man. 
J "11 'il"' r.,.. .. tfane. 
Jın Amon. 
J drinva Yorgi. 
~yıl.. 
Fvdokya. 
t 'ma.il Hakkı 
J r"T.'ye. 
ı ll-n. 
l lisnfye. 
( haıııw. tat~ 
f sne Re.stifl)S, 
I 'IWtas ~Iu Dimttrl 
y. nt f..opefüı. 'VlltAire.. 

1 
TL. 

{.83 A~ Fıeyzt 
~.şı Nikola.kt ~ 
5.- . üıi 53.ğredo. 
3. 7ô Moi:a Ronl. 

3C~.30 . Tunlk KeMrJ'l,ft. 
2.50 Ev8,..~iya. 
5.- ~atirıa.. 
2.- Vaha.it. 
ı._. Şa.i-.ir. 

5.- "flll1&f Vl&ykm. 
3.- Emine. 
-~ D!m!;.ri. ~atı.. 
-.60 J)irilitrl Evn.:nidl. 
5.- Lula~ 

11.5'1 Pattd3!i IMencieroilu. 
l .- !~ot.ika-
ı.- .. 
9.50 Piiıelopl. 

-.30 Dimilri v.~ 
S.- Va&! K~ti 
5.15 Dtnıitrl K.irem!t. 
2.- v~ 
3.!6 A<Wa. 

20.5.1 .M.ul;arlt. 
23.!';0 Aııdon Vt~ 

2.50 E"·doksiya.. 
~.- X8.t!na. 

16.- Brone. 
1.- Şa.klr. 
6.5(} Teodora.. 
5.eo Yf~~ A..'tnıet. 
5.- Maryanti. 
~.-tul~. 
l.!iT K&tina. 
'-- Arla'k KftrkçiJU. 

-.30 D'ır'trl. LeJrO&. 
1.- Sakfr. 
1.20 Ko~ 
2.10 V ako IA\1. 

48.81 Andre Korlrf. 
18.- :AıoJ'n.n.. 

2.:50 Evdokıd,.... 
'2.- Vt '-an. 
s.- J(atffta.. 
ıs.- Brnm 
l.-
f.85 
~51 
2.37 
6-

UJSO 
-.ua , __ 
1.

-.98 
2.~ 

-.36 
23.U 
a•s 
2.06 
2.U 
9,06 
5."6 

ll.1 .. 6 
ı.c~ 
6.5& 
2lS 
4.06 
1.CS 

21.12 
9.06 

l3.06 
2'06 
9.0$ 
5 "13 
5.06 
7.81 
1."'3 
2.$ 
5.06 

-.66 
ıı.5s 
4 ~) 
2.31 
9.M 
ıı;ı 

5.00 
2.:s 

,9.12 . 
2.82 
ıt.M 
25.63 

6.56 
4.2-6 

J3.43 
9.06 
S.08 
9.00 

-.GS 
3.06 

11..53 
2.c6 
3.06 
:s "'6 
2~ 
4.0Ş 
4.68 
2.06 

---.06 
8 "$ 
l."6 

-.M 
-2'> 
!.01 
t.r,& 
,.('18 

"°" 

Parayı . a:acak 
olan 

Vuil. 
Modva.no. 
Emin. 
Hatk.e. 
Scmpatya?ı -ce Ment!~rysn 
A 1ıoı,·$andT. 
!darei vakfiye Mıd. 
M&rika. 
f~ ve Pezube. 
T:ı.na§ Süt;U. 
Hulı)si. 
§=:.b-'>..n. 
A't'lteliko. 
Dmin. 
Elpfüa.. 
.Ali. 
,. 

1'.eıalnt. 
~ban.. 
I .;a.vn.L 
Lom:ye. 
!'turi.ıta. 
Kohen. 
UJıieya. 
Andon ve&afı-e.. 
Aleka-ı ndr .Aala.nid!s. 
fQirei Va.ktiye Md. 
L..~i&.. 
ff Uf.n ve Pembe. 
E:en1. . 
H&!an Sabd 
Jorj. Kut& 
I~. 
t J:'l.lıiıı!. 
Abdllffeknr. 
~a:h.n. . 
l lasaıı w, Pentk 
!lihata.ıd. 

r.sıer. 
ı:vbf. 
J .UC...Oılj'&D. 
AJekMDd!"L 
Harika. 
Jl&fti ~,... 
leontd&~ 
Ali. 
l:tt&tyo& 
} todyil.no. 
1 :va. V un. litef o. 
Eütr,U Ta.na,e. 
Ea.rolca.. 
J..ngelikt 
.Abd~Cır. 
~ 
Jbrahim.. 
hin~ 

~~Ara.~ 
Aleb&i1dr Aala.nidla. 
Mariks.. ' 
Ayşe Hi~t. hıa.nt 
Mehmet Arif. 
tdarei vakfiye. 
c~neraı euıan 
~li. 
El~. 
El4!111 
AbdU~. 
tcoron,a. 
Dh~ttro Pa.,,a-4of-uıo. 
~ht Ebtıty.eetya.n. 
And0ttya.n. 
?-tarik&. 
!~a Hehmet Arif, 
T.vkAf fclamt. 
Teıuş SUtçU. 
O.ie ve Musta!a 'ahm. 
J\li. 
Uleni Melko. 
r:mliı. 
r:r.1em-:o. 
~ek"rci~. 
J po11toL 
J a.rikJfyL 
PbÇOhi Etmecry&. 
Fırmeyu. 
t l""""İ va.kfiY9. 
)farikL 
l vka.t idareai. 
1 '~ Hikmet ve inayet. 
~ !ktrya.n. 
:\~uh•ano. 
El eni. 
Cva.dis Makulyint 
?>iça.. 
F!tro. 
Fnıtn.. 
f !"ıe!'ıo DIMd7an. 
J~ıtto. 
p~ 
Şık~~yan. 
V.ariıta. 
I! •lni. 
! 1 'aref ~kfi~ lfc!. 
>. 'ldre ve Muatafa lbfim. 
Tıl:tor sn•tya.n. 
!l~ VuU, 1.Woı. 
Sltlri. 
J'ıtnı& 
Damomten V~ 
~hbti. 
A't~U~ 
ır~met. 

Sı.lrlr Pi~ 
·~mı~ 
Marika. 
TMtoramr.r-

1 

ı - vAJ:Ji - 10 rxtN'crtt..~ ıHt 

Banl{asından: 

TL. 

4.06 
2.''S 
e.M 
2.06 
4.06 
2.:;1 

22.12 
2.(1') 
3.06 
2.06 
8..21 . 
2.es 
1.22 
3.~ 
4.M 
4.ea 
ı.ts 
ı.~s 

13.{3 
25.~ 
3~ 
3.G6 
2.11 
l..S1 
1.!58 
1.79 
2.06 
2.06 
6.82 
4.0S 

-.68 
4.M 

-98 
2.M 
9.1'~6 
9.48 

-12 
U.06 
2.06 
2.C6 
4.~s 
5.1\6 

-.M 
U.12 
2812 
l.i9 
l 14 
8.o& 
3.08 
4.0& 
2.06 

23.lJ 
2.06 
U3 

fJS.12 
1.28 
ı.::s 
6.M 

12-18 
-.C6 
2812 
~.00 

13.43 
1.M 
~.63 
11.57 
S.C6 
1.:53 
1.58 
8.?4 

81.25 
18.12 
-.sı 
15.f12 
5Qt 
1.28 
1.?.8 

-.C6 
2.06 
1.06 
5.5$ 

2S.12 
1 1 4 

15.62 
1.55 
1.1 6 

20.12 
1.56 
5.53 
4.06 
4.'''3 

25.~'l 
3.06 

20.12 . 
1.16 

16.6Z 
l."?8 
1.28 
2.31 
4 'll 

28.12 
ı.~ 

18. 1.2 
655 

-.1:6 
1.!56 
1.06 
6..5& 
2.06 

~'·"S 
1.71) 
4J16 
3.06 
1.28 
ı.~ 

-.O& 

-

Paravt ala.ca.k 
olan 

P~tro. 
~ ltirl. 
F. 'e .. i. 
S ıcH,1e. 
P?tro. 
'! 141~ 
r ıru:eıı. 
s >t:ri. 
P~tro. 
?-.farika.. 

, 

(227) 

'J. leks&.ndr veaarre., 
Fer.§:.ina.. 
lı"cnmune. 
E ıbrl. 
".l ıkvor Sükmıyan.. 
ı.-aza.n. 
l'erual. 
} "e!İ.met. 
2::>iça. 
ı.:utvenoa. 
Fleanto. 
Fetro. 
Aleksa.ndr, .. 
Ynnf ~uf"l:t. 
~ ikrU ve MUnevver, 
E ltfrf. 
~ larika. 
!J wır. 
'Iak!oP. 
Fttehlko 
l:tenl. 
Yo~ Panayot!dL 
Pera.nika. 
Petro. 
F ızklilln.li. 
f !ri.f~. 
J lf•·0 U vakfiye Jd&r'ML 
)'arika. 
~.>tiri. 
le.tter. 
Karabet. 
Euan. 
J-:aymı Ga"'°"" 
Swa HaralambidL 
Ş lkril ve Münevver. 
~::mail. 
ı ·usta.fa ,.~ A1L 
l\ larl Kit~clyan. 
Petro. 
~Iarıka. 
l adidr ~lu Ham 'httiledart&n. 
~)tiri. 

C-bamıeı w Bay& 
~ ef c.9'()ğltL 
Xiryako ve Aadon.. 

" Elent. 
1: asan. 
J n~eliko. 
~ 'iV:ı H&ralambldt 
l ara.bet.. 
2::>1.;a.. 
"\' asilikL 
)'odvıtno. 
J ilS ! ... ast.al-an~ MDa. 
:-ı:ucts.ta ve All 
Yani. 
Eostl 
Yo~ Kandt>l§.kL 
Fvkaf İdaresi. 
ı:-ayun Giretdilvin.. 
Vahan. 
S'omt. 
tı~-a. Va~n ve tstefa.. 
Kiryako ve Andriya. 

" • Perur.. 
E°3t!rl. 
rr1fl•L 
\"e~~-
Swa Harala.mbidt. 
1rımail. 
E>b'at. 
:I x"'r."'ki. 
Ya.set Hason. 
1· idore Koresf. 
Yani. 
Veysi. 
'f\ f arikn. 
Ömer. 
lfa00n. 
l?!1'1ba~ı:ın. 
1:-ldor Koest. 
Yasef Sala.monA 
Sokrat. 
Kirynko ve Anc!::>n.. 

,, .. 
Ohannes ve TakuhL 
Ffrx'tf. 
$1.va Harala.nıbidl. 
s·uevman ve · Hüaeyin 
H 'lynn Garson. 
E'eni. 
J. 'lP.'elikL 
Y:ıf'i. 
H ılıist 
N~t. 
S"tiri. 
.Aram. 
lra~, .. 1 P.~t. 
81.rfloM. 
Anvnt. 
Kirya.ko ve A.ndrlya.. 

,. .. 
~ecmettf,, ~ Seyfettm,, 

jLMfım.....,._,, ., 
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Mücevher satışı lstanbul Defterdarlığından : 
latanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

l' <ıklımw 
Sıra .\"o. 

Mıiktlftfin ac/ı 

iş l r .wymlı 
Aılu:s 

,!fahnlle X . . rnl:ak N. 
.ıt ıı ıra lıı 

Kira /\. 
Ka:aıır 

L. J\. 
Bıılıran 

/,. K. 
7.nmmı 
J,. il, 

Ttşlıir 

No. 

4Ci3 
4GI 
4G:J 
<{(j(j 

4G7 
4GS/ 1 
ı!GS/2 

4G813 
4Ci~ 

470 
4i ı ıı 

4il/2 
4i2 
47311 
473/2 
473/ 3 
4iU1 
41412 
474/3 
4iG 
477/1 
.j77/ 2 
.-;·9 
"80/ ı 
.(80/:.! 
<IŞ0/3 

4S0/4 
<180/ 5 
480/ G 
481 
.(83 
4115/1 
485/ 2 
485/ 3 
48fı/l 

4l!G/ 2 
ıtB7/l 

487/2 
487/3 

488 
4Ql / I 
491/2 
492/1 
492/2 
4!13 
49Vl 
494/2 
494/3 
494/4 
49 i/~ı 
49i/G 
495/ 1 
495/ı 
05/ ;J 
4!>!i/ t 
4tlj / :i 
4!1Ci/1 

~. 

4!16/2 
40613 
49i 
<l!l8 
4!19 
510 
4;:; 

lJoıuıı 
ı..·o. 

38/ 331 
38/ 83!1 
3818•3 
38/Sli!! 
31!.'ll!J(J 
3S/ S!ll 

.. .. 
38/ 910 
38/ 913 
3~/9:!1 .. 
3R/ 936 
38/ !H:? .. 
SSJ97i \ 

.. 
" 38/1021 

3S/ lfı:ı;; 

" 38/ 1061 
311/106:> 

.. 
" .. .. .. 

311/10Ci8 
38/1080 
38/109G 

" .. 
38/10tl7 .. 

.. 
311/11Si 

.. 
n 

38/1189 
38/123~ 

•• 
38/124:\ 

" 38/12i0 
38/12i3 

.. .. 
" .. 
" 38/12i4 

" .. .. .. 
38/12SO 

" .. 
311/12111 
38/l-!!05 
31;/J 303 
:18/ 132i 
38/ lOOG 

Ilr$ap 
No. 

\. 
808i2 
80932 
809i2 
!iO!lSS 
Sl2i!! 
81!!97 .. .. 
811i72 
81 illi 
Sl83i .. 
l\2212 
fi3•!l!I .. .. \ 
82304 

.. 
" 82!11ifi 

8:i2:1i 

" G01i3 
151177 .. 

•• .. 
" .. 

(j4j46 

i2i0i 
83589 .. 

" 
83607 .. 
7i308 

" 
" 

84253 
71Hl .. 
i821i7 

" 84742 
8•ii9 .. 

" 
" 
" 84803 
Jll 

• .. 
" 840!)5 

.. .. 
11501( 
85352 
8541!1 
85G81 
8:!734 

• 

ismi 

Halice 
lliknıet 

Fatma 
Cemal 
Jl:ıticc 
Alıd urralıııı;rn 

.. 
" Celileli in 

Zelıha 

Rıfat 

.. 
Ojeni 
7.ehriya .. .. 
Sfircyya .. .. 
~aeiyc 

ı:criıle 

.. 
ı.oım 

Sıdıka .. 
•• .. .. .. 

Haldun 
!'\aime 
Fuat .. .. 

.. 
•• 

Hamiyet 
Dllrliba .. 
Hnva .. 

.. 
H .. 
•• .. 

Sıdıka 

" .. 

... 
•• 

Mı(ırdle 

Fatma 
~{niyet 

llya5 
D:ınyal 

. Jlclıtıiıı ciıısi Snniıl:ra f,ı/ımin 

t~lilw kıumıl 

nir çift rorn ldirıe. 
llir allın s~aı. 
Üç allııı hilt.zıL.'. 
Hir roT.a ıırrıl:\nlık 
1:> adrl ıuıT:ırlıl.: allıııı 
Bir all 111 ~:ı:ıt. 

n:r ııltın kü .. ıek. 
Bir rlıııa .. lı kol ~aali. 
J:ir allın snııı. 
Jlır t. ltın saat. 
Rir çift rou kiirıe (lıir 1111 noksan). 
l\ir ro:ı:a yiiziik. 
Bir altın kö~tek. 
Bir çirt l.:aravana l.:üpe 
Bir allın ııaııt 

Hır gümüş lnhaka 
Rir roıa yüıül.: 
Bir pırlanta yüzük 
Bir pırlantalı l(erıianlık (!I in~ noban) 
Hir çift ro:ı:a lüpe (lıir tn~ yok) 
Bir altın l.:Ö5lel.: 
Bir ı:irt altın kol el ül:tınec;i 
Jlir çift roza tek t:ı~ küpe 
Jlir pırlantalı )Üzük 
Bir roza yfo:ül.: 
Bir roza l üılıl.: (2 ıa, nok~An) 
Bir çili roıa küpe 
Bir mi~kal inci (dar:ısile "2fi., ırrıım) 
Bir :ı)tın c;aat (c:ım fenberi yol.:) 
Bir allın kü .. ll'k 
Bir altın tabaka 
Bir pırlantalı ilne 
llir çift ıurlantalı lıı:iipe 

Bir pırlantalı pantanti( 
nir altın hile1.ik 
Rir allın ~:ıat 

Bir roza bilezik 
Bir altın saat 
llir altın kö~telı: (mıufalyonıı tlmıı~lı ve 

4 la~ı noksan) 
Bir cift ror.a küpe (lıirinin J.:ohı )"tık) 
Rir z:iimrüt yOzük 
für altın saat 
4 parça hunla lallı lıı.kıaıı (1720 ıram) 
Bir buhurdan (280 •anı) 
Hir altın .seat 
Bir çift roıa küpe 
Tiir roı• pantantif 
Kırk heş grıım inci 
Hir altın saat 
Bir altın kordon 
Jlir altın kordon parcı~ı 
Bir rou yiiz:ük: 
Bir ron yüzük (pırlantalı) 

nir roza yür.rık 
mr çift roza küpe 
1900 ıram (lüıııü, (lıir ııümü, lırmu. lıir 
srınıüı 8)'1111., l\,;.i fincan 111.bofıı, 4 ku1111, 

1 g ıarf) 
}lir pırlantalı yüzük (hir laş ııohan) 
Rir pırlantalı yür.ük 
Bir roza )·üzük 
Bir altın hurda ı;:ıat 
Bir çirt roza küpe 
Rir roı:a yürük 
Bir rou kırık yü_ıük 
Uir altın minrli saat 

Lirrı 

<40 
:rn 
~IJ 

3:ıo 

:ın 

liO 
311 
fıl) 

40 
20 
-40 
20 
:\1) 

:!ti 
1Ufl 

5 
u:o 
ı:;o 

1 ;,f) 
!l!'i 
2;; 
12 

100 
:!() 
50 
10 
211 
lli 
8 

l IO 
80 

100 
80 

llltl 
1 :, 
15 
20 
20 

3!'i 
1 :> 
50 
20 
:ı ı 

7 
l f)f) 
:rn 
•ı
w•l 

f,I) 

12 
~~ 

2• 
40 
15 
10 
25 

50 
40 
15 
S5 
40 
35 
2!"> 
:!O 

2:>0 

Yukıırdn !~imleri yaıılı borclıılnr nndıb olan borçlarını lıorç 'ltn<''li mıırihinre l\ıiemrmlş oldıık
l:ırındnn :120:? Xo. hı kırnun lılikmiine Jt/irc htr Jıiri h:ıı..kın,ın lı:ı,ıayaıı takiıı hıı\f'hi~ lr. rrhinltri ıırrı, 
:ılı·ı 'IOlışa ~·ık:ırılıııışlır. ltelıinlerin ne olılultıı n hnap vr takip do-ıra Yr rrhin •~~hir n11m11r:ı~ı lırr 
lıor~·lunıın i•nıi lıiıa~ında _ı:ö,ıcrilıni~lir. nchiıılr.r ı; Şııbnt 9i0 t:ırilıiıır. k:ıı!:ır Caltnlo~ltınıl11 Sanılık 
hinnsı i~·iııılrki ("aınek;intla lt'şhir e,Jikre~lııdrıı i~lcyenkr ı.rörrhilirkr. Ht•hiıılrrin ı:u;ık 11rllırrıı:ı'lı 
i Sııhııt ıı•o t:ırihint' mii<ınılif çnr,:ımha f(iinii S:ınılık l:ıra(ından lslıınbul lırlı·ıliytsi ııırz:ıt ıl:ıircsinıl<' 
.Snndnl lleıle~lcninde) yapıl:ıcal.:ltr. Bor~·lııl:ır ,.c rehin hakkında :ıyrı :ıyrı ili.n ıııalıiyelinılc olnı:ık 
,.e horçlııl:ır ile :ıhcılıırııı ~:ıtı~lan ha heri temin edıl ıııck üzere il:iıı olunur. (2GI) 

412/1 

8:> 

22fi 
:!!il 
lU ı 
Gli2 
:13 l 

410 

1
.,.,. __ , 

1'.?ili 

1:!i7 

21i1 

2G1 
313 
;.22 

;ns 

11 il 

Hl~ 

1!l9 

617 
731) 

li9 

3!17 
li'.!O 

1179 

laH 

713 
?:ili 
9:)2 

20 

H. Sermin çorap 
imakisi 

Ali 11.ırahiın 
lc:ıhHci 

Frlt:ı h "arnç 
l~ırl.:ur cil:ın 

Halid kahvrd 
hmail lıcrlıcr 
Arif terzi 

Sükras döknıed 

Mıılı:ırrcm :t~çı 
hmail l{<iınlckçi 

Emine Rcccı> 
çnm:ışır im:ıll 

Kirkıır cil:ıcı 

.. 
O<ömnn saraç 
ı~r:ıil oı!IL: Ynko 
tenrkrci 
Y:ırtıın llallaç/:ın 

ıış~·ı 

A rmaıı:ık Pıı pu:yaıı 

manifaturacı 
Yorki kıındıır:ıcı . . 
Ft>~·zi tcrlikı;-i 
Kazaros biçkici 
llımıdi O. Şiikrii 

teni 

~lcrcnn 

•• 

.. 
,ı 

11 

.. .. 

.. 

., 

•• .. 
,, 

" 
D,,H 
D,, II 

.. 
" 

Şerife Küre :ı~çı ., 
J\~r.ım trılikçi ,, 
Z:ıfcr orgnn <lüi';nıc ,, 
im:ıli 

Mihr:ın ~:ıpka imııli ., 

-:\erşrhııh kuıı,Jurıırı ,, 
Jlihcyin kn~kt>l irıınli ,. 
Yervnıı : knsket~·i ,. 

Adil t:ınıirci .. 

lbralıim P. 
C:ırni sokak 
No/:!G/ 1,2 
Merc:ın C. 
~o. 23 
ı.; 7.11 il Ç. :ı2 

.. 101:! 
Paşa C. :-i. :.! 
\'. H. K. 2,~ı3 
Şerife J>. H. 
No. 43 
M. llonıncı 
~ok:ıl: Xo. 4 
hmetiye C:. Xo. ı:ı 
::'>Iercnn C:ıfc-

riyc H. 2:ı 

Caferi) c 11. K/~,21 

M. l'rnnçar~ı 
:\o. 108 

•' 
Şerif P. JI. :\o. 22 
M.\".11 . 1\12,G 

Sünlıiillrı il. :;11 ~~o. 

J\gopy:ın 11, 7 

Yaldız JJ • .( 
\,ı[Jı.l il. 5 
lmaıııeli H. K/2,18 
~{. ç1kmı11.1 13 
~liiradyan ır. :\o '.!G 

Tıifrılar 1/3 
Jın;ııııcli il. K/2,21 
Ka!cıJ:ır II. 9 

K Yeni JJ. 1\/4 
R Xo. 
Kızlar:ti{nsı Han 11 
Hü~ıü P. H. 2i 
Hii. Ticaret il. 
l\o. 5 
Stıle.}rn:ın: nozdıı-

-') 
/w 

!)0 

90 
37.;ıo 

l :::; 
itli! 
ı;3 

27,:>0 

1,5 
i:? 

37,50 

37.511 
8,87 

!? 1 ,U~) 

:?2,63 

1211 

90 
!J() 
31i 

JOS 
GS 

5Ui 
2i, 
4j,13 

3lı, 

45 
3;,,oı 

120 

26,40 

0.21 

7,lli 
11 ,:!:ı 
1 ,O:! 
O,llll 
!J,ı;-, 

4,72 

f>,G:? 
:!.!)J 

2,SI 

11 ,:!5 

1 ı.2:ı 
~.r,r, 

5,27 

5,(iıj 

5 t.110 

27.00 
27.01) 
j,~l) 

rn,:w 
13,63 

l !i,32 
s. ı o 
5,9:.! 

8,i9 

n.:lıı 

1 ·LLI ) 
3G.Otl 

~nıı kemer 14 1:>,ı3 3, i~ 

5,'.!3 

0,0 l 

l,i3 
2.:!:i 
0.20 
0,30 

2,17 

1,G7 

ı.2:ı 

0,GO 

'> ., • -·-·' 
o.rı:l 
ı .n:; 

1,13 

G.21 
li,21 
1.lili 
3,i3 
O.S:.! 

:ı,'.!!i 

1,fi'.? 
1,15 

2.02 

2.iO 
2,Sf) 

i,21) 
0,7G 

1.{2 

1.11 

O.Si 

.(,0:1 
-4,05 
1,ııı:; 

!!,4J 

~- .,, !l.>, ,. 
93a.10.· 

93G,ID} 

g37,31 

9:\~.37 
93!1,41 

,ı .. 
,, 

.. 
93!i,31 

s• 
,, ' 93i,~I 

93s,''' ,, ,, 

.. 
,, 

.. 
~fcrcan Mnliyt' Subc~i ı.ıükellı•flrrinılen ~ ııkarıda ndı ve işi ve lit·nrrldlı aılrr~i ~·~··lı ~=-hı~lar trrı:I 

tirarclle .}eni ııılreslrrini lıilılirmcıııiş ve lehelliığu .c;alıihhrlli hir kim"Se E:Ö ıernıcnıış \e yapılan ıırıW 
lırm:ıda. da lıııhınnmnmış olılııkhı rınclan lıir.:ılnrıııda gii 5trrilrn yıllara :ıit knnınç ve buhran Ycrıdlcrirı1 

YC zaml:ırıııı hnvi lhh:ırnnmelcriıı hiı.~:ıl krrıılilcrinc telılil:i nıüml.ün c laııı;ıfıştır . 
Kt.)"fİHt 3fı92 numıırnlı kanunun 111 ve 11 inci mıı<.ldclerinc ıc,·!iknn lehli~ nrinc «eçmek üıtre 

iliın olııııur. {2:.!D) • 

~~~~~ıh:ıa~n~~~~--;1-;===================::-:-~-::~~~-:-~-:::::.--1:::: !t( 

ht.nbul A~ll:re t~çllncU Jlukuk HA- ~ o R ~; A ,r KAYIPLAR / \'· 
kimlifinden: ~ \. _ _ ~~ tan 

Mehmet Kadrl tarafından Sultan. I Sen Mi,eı Llııeıılnden 1934 te . ..rl ~ar 
ahmet KU .. Uk A)•uotya, Kuap Os. Ankara 9-1 -940 .... ,rılY. Ilı ... ğ"ım Sertifikamı zayi etUm. ~ )11' 
mıın •okak H No.da All kır.ı Mer:r"m 'ı •---- Ç E K L ı::. R çıkaıacaJ'rmdan eııldıinln tıU11:1 birı 
Lleyhlne nuı.h\temcnln lı39/1347 No.. kl to ,,Cf'\ da 

yo ur. llitıd v oı "· 
smda kayıtlı boşanma davasında 1 St~rllıı (İııglJlz) 6.%1 ,. c31oS Cl 

milddelaleyhln gösterilen adreılne 100 Dolıı.r (Amerika) l ::sı.eo • • • .ı: 1lla 
gönderilen dava arzuhallne verilen 100 l~r&"917. Frankı 2.91 ~ 
me~ruhatta mUd<lelaleyhanm lkamf't. 100 Liret (ltııl~a) 6 ·o ÜskUdar lialmUdilrlOtundf'n ~ lı 

·' sıra numarası ile oı:-ıumdan alzıl ,,,1 t.ı_ 
glhmr terk ederek Yemene gitmf~. lOU İınlçre l•"r::ııkı 2!.1.10 I' 'ıo; 
Ytmendekl lldreııl de bcllrıılz oldu~u lOO I11orin (F<'lemcn!') G9. l5l.IO olduğum m&&§ıma ait reıım1 ;JI ~ 
cihetle evrakı drı.vanın mahkeme dl- Hıo !\.a~<;ınıark (Alman) zayi ettiğimden yenisini al& ~ 
vanhanesine talikine ve hUIAııa.1 rnuh. 100 Bel eııldslnJn hilkmtı yoktur. 1 'ıcı/ 

ga (Il<!lçllia) !?l.iS Adrf'a: ÜAklldar Kantan-d ~ .1 il 
tevlyatmm bir ay r.1Uddetıe 1\l ncn 100 llrrahml ( l.'uıınn) 0.9'3;"i ,. •.......- • r 

Mahmut F.fendl 90kak ?'O .. 
tebllCine knro.r veri!ml~tir. Bir ny IO() V.vl\ (n:ılgnr) l .59~5 
zartmdl\ dava l\N:uhnlin'n t~'>ellük 100 Ç"!w~ınvnk ktıronu ev.ıe: F1T1'"AT ./_ 

ve on ~tin zar!ıntla ctvap venne11I ve 100 l'cu·tn (l•pnn~I\) U.19 ~ 
muhakeme gunı• de 16.:l.9!10 Cuma 100 L.liull (Uınl,.tan) Jl<>yoğhı SuU blrlntl hukuk 

gUnU r.aat H tayin edllınl• oluıığun- 100 l'<·n;;ü (-'fn<'ıtr) 23 .. i5%1 m~lndl'fl: ı1 
dan muhakeme gUnU ınUddclale~ha. 100 LP~· (füımrn) o.oG.i Dalıklı Rum ha.stahanesinln ::~ 
nın bizzat V<'yo.hut bll\cka.ıc hazır JOU T>lıı:ır (\"uı;<•,.lnv) :ı.ı:;;.; Bomo!'ltl birr.hr.neslnde müs ;I 
bulunrna.sı, ı;clmedit,i tııkdirce ı;ıynp 

1
10~ ı·<'n (J::pon) 31 . 177.~ Yani Burnazo alt>yhlne açtıfl d~~ 

kararı ittihaz olunacn~ı tebll~ olu:ıur. 100 t.-vrç füıronıı SO.R'!•a ma!ıkc>mesi sonunda l2S~) 1 ~ 
(310i~) 100 J:uble ( l!ıı•) ı.11,9:;9 ., Unündeıı itibaren yUıdt '1 

ı.ıl' ==============================-===---=====================-=======- ı J faizi ve yUz1e bet Ucreti ve tlJ' _ Esham ve Tahvilat tahsıllne dair verilen 9.12.939 t• ~ 
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49.12 
2.31 

28.J1 
6.98 
fi.56 

lö.'13 
~.91 

lLOS 
25.6:.l 
8.06 
1.11 
1.5G 

71.25 
5.87 

-.72 
1.34 
l.3-t 
4.12 
2.37 
!5.57 
2~.?5 
18.25 
4.97 

- .72 
6 62 
1.82 

- .12 
2.12 

-.1~ 
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9.(}2 
9.12 
-.17 
912 
4.97 

G.27 
11.6.2 

4.12 
13.12 
2.U 
2.12 
2.~7 

Parayı alacak 
olan 

Triyandafilidia. 
OhanneA ve Ta.kuhf. 
Sava Haralambidi. 
Yusuf. 
Veyai. 
Zoiç& .• 
.Afroditi. 
Rasih. 
Modyano. 
Muıııtda ve Ali. 
1~mıül. 
Yani. 
Mark o. 
Marka. 
Necmettin ve Seyfettin. 
Kiryako ve Andon. 
Kiry:ı.ko ve Andon. 
1konomidi. 
Oha.nncs ve Takuhi. 
Afarika Konduli. 
Haralambidi. 
Kahvecivan ve Eyolomoe. 
A!roditi: 
.An~cliko. 
Aleko Polvos. 
f..,.akli PlastoC. 
Fi fi. 
Huli.ı~i. 
Sotiri. 
Hullısi. 
l'\ilrnlıt ki ve Dimitriyadi. 
Panavot. 
Efzatosi Fotidiı. · 
Fatmıt Adile. 
Teolo~os. 

' 1 
1 

Akarcti l"Akfiyc T\f::l. ve Kate. 
rin&. 
Vasil Filipaki. 
1ı;tnnidi ve ~Iariy:ı. 
Yaı1i. 
Vasiliki ve Arvlriyn. 
8iilc,·man Fikri. 
nr. Jsta\·riui \"C M.ıriy:ı.. 
Filipi<l:ı. 

1.34: 
1.34: 
2 .37 
4.12 

3.12 
6.62 

15.7!5 
28.2:) 
1.37 
J.R2 
2.12 

18.87 
9.12 
4.97 

-.47 
1Ui2 
9.12 
6.62 
1.22 

19.lO 
1.:17 
~U2 
2.12 
6.82 
:l.:12 

f>3.37 
1nıqiiıı 

Kiry;ı.l;:o ve Andriya.. .. 
Oh:ı.nr:e! \'e Takuhi. 
Amra. 
Ahmet. 
Aleko. 
Sokrat. 
Sava. 
Ni'<oli. 
t 1'R kel Pla!'tof' . 
!stefnnos Saı a.ndi. 
Aram Mc1·cikyan. 
T..ok.ıı.iya. 
A~-:areti n!-f"yc ,.c T{,,frvı. 
:F'-. t;na Adile. 
YarliS?"ar oı!lu Hanı hissedarları. 
Tcol~os Bavr:ını: ui. 
).iu.st.ı.:a RaŞtu. 
Foti. 
J~~atL 
Nikoli. 
!stefano!ll ~nraııdi. 
Satiri. 
L4"n:'lida İsa ki eli 
E:'·:rcm. 
J:T!7.JT'l~)U. 

çıl.'aıı dirier tıcı>mi ga::<'frlrrdcdir.) 

isi. Lv. Amırli~ınuen: 
2 No.lı DlldınP.vl tf'rzf ve ı;ndır k~ımınrınlL gec" cl: lbi ıı:ın l ~t;I alın:ıcak

tır. Bu ekip OR beş gllnde bir günı!Jlz ekılıi ile teJ·lllen ı;alı,ncnktır. lstekll. 
terin a~ağldll yazılı vesıı.iklc Tophanede lld Numaralı Diltlmcvi MUJUr!UğUne 
mUracaatlan. 

1 - istida 
2 - Polisçe muıı11dıfalc hU11nUhal varaltnsı. 

3 - Tllo a,ı ktl.ğıdı. 

Belediye Sular idaresinden: 
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Jdnrcmi.z!n r.bon,.mnn servi!'[ ı~in 9 knkm muhtel!! e\•rnk acele olnrnk 
baıılırılııcaktır. Bunıar için 17.1.010 Ça;-şamb:\ gUnU saat 1r. t,. yapılt.cak 
aç•k ek:ı!ltmeyc girm,.:c lstiyeıılerln m.rtnnnıeslnl VO! ııUmuııelerl nlm::.k tı:ı:cre 

Tnkslmıle Sıın~ervil<.!rdcki lilıı.ıe ıııcr}.eıdnı:e k,·:ı.zım ı:' LO!.,:ne muracant 
elmt 'erl. 

Eksiltmeye ı;lı e .. ekkr (lS:l J lit:ı.!ıl.; Jılu\ .ıl:d . .ıt tL111lu:ıt :> at ırne~'ı''\rJır. 

llG·IJ 

Er-ıınl 

81\"a.s - Erzunım IH 
~hır.a - Enı:rum Yt 

19.80 
19.10 
ı:ı.ı:; 

hUkmU.-ı mUddelalevhln tkarrıe1' -"' 
- ttV 

nın m .. c;hullyf'Une mebni UAnerı r/> 
ğme karar verilmiş olduğundsD ~ı 
karar hUlt.&ni hllkmlyye mal'V' 
lta.inı olmak U%ere llln oıunur. 

1 
~~-~-~~~~~~~-~~~--~~-(3-~ 

nlbiil! 

VAKiT matbaası 
Kitap kısmını yeniden 

açmıştır tanzim edip 
Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına diz.Y! i .. teri alır. 

.... ~ ....... ... . ~ .... ... ~ l · - · · . 2"amt!lmml~lllRI ........ ~ 

VAKOii 

Dün ve . yarın 

~{D1rA~~~n 

tcrcilıne külliyatı 
11 - 30 Kitaplık üçüncü serı 

~ 
,ı' 
eı' 

rııttııl' 

l\unıııra 

21 Huxumd:u millet 
22 Yenı ilmi zihni.> et 

23 Mevcudu kalmdı 

2 ı (Ytiatin iktısadf i~krJ 

2:5 Cuırıhurıyet 

26 Tf'rcilmenia rolü 
27 oeı;rişışler 

?.8 r aokon 

Kuru!! 

~o 

7iJ .. 
GO 
.50 

100 

Y::.u.hanc h:ıl'ııdl'. - Slrl:ec! cin 

rınoa kı.ıhram:ı.nznı!c h:ınının Uet vıı 

tı l rlr:ı.lıl:tır l\ıı.pırıy:ı VI' Beyn~lıı 

1'tı""'""'1P, Tnltı:ıiııı Apaıt. ~ r:u. )'fi 

ıuUrnca:ıt 

29 Kapıtalıfm bu!ıraoı 

Slambo 30 

nıı s~rinln natr 6.1!5 tu_ 
0
,r0 

Hcpsıni alanlara % 20 ı.~ j~ 
yapılır. Kalan 4..92 kurıı~üD J' 
lrnrı•ıı peqin alml\rıık ııınırb .t' 

• OJ~ 
sı ayda bırcr !ıra ödenınele 

!l\JTllll: A.\111 U~ ,4i 
l\:ıcılılı!!ı '"r: \" \l\IT MnftJll, 

l'rı;ıırıı ~f'•rlnııı i'1:ırf' tı!tO• 
lldık A lıttH·t Seu·na;il 


