
Müttefikler Amerika ya 
rn.ooo tayyare ısmarlıyor 

Va,ingt 
illetle . • on, 10 (A.A.) - Müttefik hükii-

rın rnemurla A . 
tına ıs .. · rı, merıkan sanayi fabrikala-

ay ıçınde · d' vlanıa . §ım ıye kadar ısmarlan-:nış 
l rın harıcind 1 b. 
anıak • . e O ın tayyare daha ısmar-

ıstedıkle · · b. · rını ıldırmi§lerdir. 1ol 
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--
ispanyadan Finlandiyaya 
top, tüfek gönderilecek 

Londra, 10 (A.A.) - General Frankonun, 
dahili harpten sonra İspanyada kalan tank, top 
ve tüfekleri Finlandiyaya gön-dereceği haber 
verilmektedir. Bu harp levazımı İskandinavya. 

ya İspanyol vapurlariyle nakledilecektir. 

• • ,tO 

,:::~ ~ ~ 41 3 41 ö ı ü , ?' _ g ~ 4 va r ·a ·l ı 
·"'.:~ pa~iliye ve sıhhiye vekilleri mecliste. izahat verdi 
ıl Qhılige vekili fena maksatlarla çıka-

0·;:' ,,,.~lmış şayialar hakkında şöyle dedi: 

'·;: ~ır kadının dışarıda kalan kolunu, bileziklerini 
·· ~ ~~k için kesmişler, hırsızlık, yagma olmuş ... 

9.:;:~ b~tün milletten rica ederim,. böyle 
:~; ~ ırşey olmuşsa gören var mı?" 

aj tıkara ı 
r!tl v\?11gii~k·~ (Huıusi) - Mecli- ı çocuk dinlememiş, kıymıştır. Fe- j 
11
,. j~:ı.~li ıeı u celsesinde Dahiliye !iletin masum kurbanlarına rah. Yu11anıstan ifli ~t Ver ıeıe felaketi etrafında met, geride kalanlara sabır ve 

~ 11.rqd erek demiştir ki: metanet temenni ederim. Başınız y ·d 10 b. 1 j k 
e ~~el a~Iarım, söze başlarken sağ olsun arkadaşlar, millet var en ı en in ıra 1 

ti' Ilı ~la a/zie:i ve sizlerin vası- olsun. ilaç teberru edıyor 
Cyj Vaz·~z ~lletimizi taziye et- Felaketzedeler, kimsesizler mil-

ı ı· l\.rqd 
1 

e bılirim. Jetin si~sindc en sıcak şeflta.ti Ankara, 10 (A.A.) - Dost ve 
;;et5i~Şlar1'::1, ?ğradrğımız fe. bul~y?rlar ve bulacaklardır. Hi~- müttefi~ Elc;_n hükfımet_i (i;ıadolu 

/ t tttıı b en buyuk ve cok acıdır. metınızle en kısa zamanda fela. zdzelesı fclakctzdclcrı ıcın on 
,,ı~; Cltıda§ k§ bine yakın ~asum va. ket harabeleri üstünde mamure. bin lira yardınıda bulunmağı k~-

te 1p. l'aralıin aybettik. Sekiz bin kadar lcr doğacaktır. rarlaştırmtş, bunun nakden mı, 
~-ıl; ~cıı. }'ı~: \rar. Kısmen ve tama.. Dahiliye Vekili bundan son.:a sıhh.i .malze~~ ~!arak mı gön.de~il. 
11~ U:e "Yaltı~tı: binaların sayısı otuz z~lzele mınta~al_arı~~~ on ~~n mesı ıst~m:lıgını Ank~:ad:n ıstı~ 
soı k lris~ dır. Ancak bu rakamlar suren seyahatını butun efcrrua- zaç ctmış ve bunun uzcrıne hu. 

O ~~ dahil tahmine müstenittir. tiyle anlatmış, felaketzedeler için 1 kumetimiz de ~ıhht malzemeyi 
J. ;ı zııu a az veya daha çok ol- bütün yardımların yapıldığım te. 1 tercih eylemişti. Bu defa öğren-
~ ~ clak flllttindür. barüz ettirmiş, sözlerine ~öyle de- diğimize göre, Elen hük(ımcti 

ııı ,; /,~tniı;.t hakikaten büyük saha- ! vam etmiştir: hem nakden on bin lira, hem de 
11~ tic< ~cı~ ır. Gerek mevsiır:, ge- Zelzele.den sonra sel aynca on bin lira krymetin·de sıh-
csfy ~ l\ lİdd cı~~in vukuu saati felake- Zelzelenin sebep olduğu felaketle. hi rr:al'zeme teberru edccr.ğini ve 

~ Ct~tsj Ctını arttırmıştır. Musibet r!n Uımiri ile uğraşıldığı .sırada bir aynca büten Yunanistanda Ana. 
ti ll?Uııı:ı Yat~ğında ve tatlı uyku. de su tehlikesi baş gösterdi. Kırk~ar_ dolu zelzelesi felaketzeldcleri için 
~t, tı.a haınce bastırmış ne ih~ 'ı eu: Sinop 'iıa.yet merkez kaza.ıanyle para toplamak komiteleri te§kil 

V ~ 'kadın, no hasta.' no do (Devamı 5 incide) olunduğunu bHfümi,ti,. 

,~ v•hhat Vek~i!i~~!I! !~_ah!l!! 
~;~ ardıma geç kaldığımız yerlere de imdat 

Alnrkaf>Trlaki n:isnfirlrancdc istiralıat 

Zelzele · 
mıntakalarında 

istanbulluların teberruatı yedi 
·yüz ·bin firar.ı: buldu 
t • ' , • • " l 

felaketzedelere _bakılmadığı Ceza hükümleri Vali 
' fecil olundu 

Bu hususlaki kanun 
dün :Rahul olundu 

A.iılmrıı,: 10 (A .• \. >' - B. M. Mec
lisinin bugün Doktor Maıhar Germe_ 
nin başkanlığında y-.ı.ptıgı loplatıtıda 

müzakereye başlanırken ktirslyc ge. 
len Adıtye Velüli Fethi Okyar ·~u be~ 
yanatta bulunmu~tur: , • · 

YUksek Meclisten bir ricada bulun. 
mnk i::ıterim. Evraki varille- arnsında 

yolund.aki . Şi~ayeHerih . . ' . 

mev~u~ahs · ~ı.~mıYacciğı~ı -Söyledi 
, , (.Yazısı 3 iincüd.e) 

y 

~ heyetlerimiz girmiş bulunuyor 

j ''Eşya teberru lar l n l m aha t ' dün tevzi edilmiştir. Me:ıc\eni11 eheın- . ) Jtoın:ı, 10 (.\ .. '.\..) - Clavoro Fa.. Bu~a mukabil Maçck'ln Budapeşte_ 
ınıyetl ve müstaccliyeti • hakkında sci~ta gazetesi, Kont c;:aıcı·nın Per_ yi zlyaret · edeeeği hakkpıdakl haber l uzun uzadıya izahat vcrmelt~e yUI•_ -şembc akş~mı1 Romaya tekr~r hare~ ·henüz teeyyUt etmemiştir. Maçck'ln 

'K önt .. Ça~~· · tek;:;ar 
ltailJ_al/li.- g.iifii.cek zelzele fel~ketine uğramış olaıı ye·r. 

!erdeki mahkfim ve rnevkuflara ait 
bir kanun layihası \'P.rdır. Mazbata111 

e~ine götürüp vereceg'-' iz,, ;:n~ıe;a~~~~zibu~~::r:~~~~~~~~:~ ~~:ı~ ~~t:~:;~::~~~~dh::~~:~~ .::~~:~~~Dl~ir R~~a;::~c :;::::: 
J nun liı.y'.hasınm bugUnkU. ru:ı:naıncy:~ Ko~t· Çaki'nin Rom11da Kont Clıın9 sonra Budapeşteyc geleceği haber 

( l'rı~1 ~·1 5 :,1 ~de) (Pctıam1 ,') incidr.) • ve Duçc He görüşeceğini bildiriyor. verilmektedir. 
~ ----~~--~----~--~~--------------~------~--~~~~-· __ · ___ ,._, ________ :........ ____ . .:_..,;_ __ ~----------__.-----,,..._~--~--:-------:---------~---,-------:----~--

iZ mektepleri voleybol riıüsabakalarına dev.arlı edildi' (iij_ .......... :·-~-:-1 
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PôUTIKA: 

Almanya harp sa.hasını 
geni~Ietmek istiyor 

il 

Japonya damokra
silarl ı harp e!maz 

Nazi Almanyası Japonvayı. 
Rusyayı. ttalyay1 demokrasilerle 
kup b.?!tya 1'oyar?lr harp ealıa
~ı genl'§letmck istiyor, Bu. onun 
ideal harp plandır. Fakat bu dev
letlerin kendi arabm•J:hki tezad
lar, demokrasiler karşısına idee> 
loji cephesi teşkil ederek çıkma
larını itıWamu.z bmıkmaktadır. Bu 
yazl.IJlJzCfa JaPonyanın demokra. 
6ilere karşı alabil=ccfi vui}'eti 
kısacaı tetkik edelim: 

Japonyanm Aluaııya ile ve o. 
nun müttefik yapmak istediği 
kunııctlerle beraber yürüycl=ilmc
t;j i~ )'Sln.u dinaır.ilt bir e:np=-
yalist 4'Ufı haiz hut~n.,..ası k5-
fi Mbclt değildir. Filhakika ttaı. 
ya, Japonya, Almanya arasında 
dinamı"lt emperyatzmi tczn.<W ba. 
kmmıdm bir ~lik vardır. 
Fakat bu. bcmıulik beraıbcr kan 
dökınııık. btraber c~c kurmak. 
felaketleri de ..-tı-er gibi pay
laşmm tcmia edemu. Muhtelit 
devletler araamda müştcı-ek a~ 
keri laı:mtıa krası birçok im· 
k.inlaaa 111twaıcli)"Ctine tqhdır. 
!ttifü w ~ hareketi te
min aka prt)u ne Almanya. ftt 

Rusya. ne de İtalya arasm.da mcv. 
cut~. 

Japonyama Şarkta lııgiltere, 
Fr:ınaa aleyhtae bir harbe girme. 
si içiıı 1hbJ mtittcfilderinhı ken
tlisine cfoğnıdln dofnıya yardım 
edebilecek bir h&lö.e bulunmam 
ta&ımdır. 

J a.ponyaya Alma:n,a. ne aaker, 
ııe rnahıı:me g&dermelr fmklnma 
malik.tir. Sadece radyoda ncfn 
vasıtası ile tqciler, telkinler 
yapabilir. Dost we müttefik say1· 
lan Sowyet Raya aruiainden as. 
kc.ri im-netlerin geçmesi muta· 
ıınvver delftdir. OIA. olsa Alman
ya nllfusundan bir 1rrsnunı Asya
kia besletmek lizere ordu halinde 
Sibirya şimendiferi ile Şimali Çi
ne naklcdet:Qir. Bu. ancak bir ro
man menuudur. Rusyayı Garp. 
tan ve Şarktan saran faşist grup
ların ancak roman m~vzuu olan 
bu hareketine mtiaadc etmek ta.. 
eavvuru bile güliiıı.~ olan bir hal 
i;inde lnhiWi kabul etmek de-
mektir. it 

Rusyanın Japonyaya askeri 
kuvvetler vererek :vardım etmesi
ne de ne Japonya:"UD, ne de Rus
yarun bünyesi müsaittir. 

HMile bu tekli alur..a. Japon. 
yanın Çinden Hindista:uı kadar 
gen!ı bir &ahada kara harolerbi 
kıbut ettnc:Si i'1bettiği cfbi. aıu
vaffi ·:ıyet temini için de deniz. 
ıdcn Sino;:apun& hücum etmesi de 
.zarurl ola<aktır. 

Şu ha'de Japonya aynca bir de. 
:niz harbini de kendi kendisi:le 
ba§a:-;naya m:cbur o?acütır. Bu 
J~te ise Jıponvaya ,,ardmı edecek 
tek bir devlet yoktur. Japonyar·n 
Okyanus nbilterinde ve Asyı.Ja 
gen.i~lcmeal mevzutGbia olduğu 
?.ama"\da Am:rih Uc J1ponya a· 
rasır:.daki davalan hesaba katmak 
iktizı eder. 

Böyle bir harp vutnnmda 'lienlı 
ıdevlctl olan Jl!.ponyanın yine de
niz deYJetleri olan tn~ter~ ve A. 
meri':anm neler ya~hileceğiııi 
basit h~plar13 takdir eder. 
B:!y~ den:Z d:vletleri.~ hariç

ten biç yardım görm:den imha 
etmek imkansızdır. Yardım ~ör. 
ımcye ise ne fırsat, ne de imkln 
vardır. 

Japonya Çinde kafi derecode 
meşguldür. Bu mctguliyeti bir de 
ccpheforl genişletmek ve deniz 
ınuharebeleri kabul etmek gibi 
:rnee':'lt!.'?'an-t hareketlerle tevsi et
mek isten:ez. 

Japonya. büyük baTp lçindl 
harbin şar larmdan ist.fade ede· 
rek Hindi tanda, Avuo;traly:?ıdl 
Büyi1k Ok ·ınua sahillerinde bü 
ylik menf211tler elde etmis. tica 
ret sah.,SU'l1 gen;şletmi1. 98.Qayü 
ni esaslı bi,. aurctte tensik ve tak 
viye etmiş' ir. 

Bu vaziyet içinde bıtlUJ"an J2 
pon•"8 fcşi·t rı~:.·Jek:tte: S!i.bi scı 
(jece ı1ar:ııl .. n bır kar itıl•:r:-ın d< 
ğil. t:-~ekkül etrriş ,.en! bir kap 
taliv· .. in taze hamlesini Uade et· 
mektc:dir. 

Bu itibarla Japonya ile ne A~ 
ınınya, ne de ftalvan ikbsac 
bünyesi ayru va>ft ıtrzeder. ? 
nun lıarnlel:ri komUnfzr.ı l'e işbu 
liği var'.'M•ır.a asla tmkin v~rc 
cck bir şekild: d'!ğil ·ir. Coğra' 
ya ve ekonomi bakı mnıdlıl J2 
ponyannı ıenl§lame bti'·aft"etİ 
Ccnubt A!'-v& dr<Fil, Şimali A~va· 
dır. Plndlaıa.nda ve A 't'Wltra lua
da kili ~ ticul menfaatler 

Denizlerde fırtına 

Vapur sefer.leri 
in·tizarnını kaybetti 

Fakir ha~x için 
ucuz ev 

Dahiliye Vekf.leti §chir ..-e ıta· 
sahalarda. bulunan gayri srhbi 
tahta, saı ve teneke gibi madde 
terle yapıl:nıı evlerin ycl'lerlnt
srhhi ve temiz bina•· r yapılmuJ. 
m ve fakir halk için ucm nkr 
den mahatıeler tesMni kararlaf 
tırmlJtIT. Muhtelif ıehlrtcrde mu 
ayyen hadd:n apğı geliri bulu 
n&!1 ha1ka ucuz arsalar verilerek 
bina yapmahnnı kolaylaştı:racal
bir kanun liyibası hazırlanmaktı 
clır. 

Bu kanun ltyibasrna em ol 
mak ilzere Dahiliye Veldleti bü 
tün vı"İlyetlerden pnlan llOt' • 

muıtur: 

1 - Şehir ve hsaba dvarmda 
bot arazift aabn aln:ak. ana ha· 
tine· getirmek. meydan, yqillik 
saha. yol. mektep gibi yerler çı
kanldıktan sonra arazinin mali 
yet fiyatmJ analara takshn ıet • 

mek ve nuliyet fiyau ile satmak 
ciheti dil§UnUlmektedit-. Bu bal-: 
göre bir. iki ü~ oda, hamam, mut. 
fak ve bir miktar bahçeyi ihtiva 
edecek bir arsanın vasati maliyet 
fiyatı ne olabilir1 

2 - Merkez ve mnthakat, ıse· 
bir ve kasabalarda oturanlardan: 

A - Aylık geliri kırk liraya 
ka:!ar, 

B - Aylık geliri 1 S liraya b · 
dar olan memur, amele, esnaf, i~ 
ç~ gibi aile miktarları ne kadar • 
rur? 

3 - Bir. iki ve üç oda, bir mut
fak ve bir hamam ihtiva edecek, 
kerpiç. kağir, ahşap evler vasati 
kaç Uraya t~ edilebilir? (Bu fı 
yatlann tayJnbde en ucuz §art 

lar hesap edilecektir). 
Vilayetler istenilen bu malü 

matı en kıu bir zamanda Dahih 
ye VekaJ•tine göndereceklerdir. 
Vekilettc bu lT'.alUmat tasnif e 
dildikten sonra ka:-ıun projesi Bil. 
yük Millet Mecliaine ıevkediJe 
cektlr. 

Garson Emin 
1kf sene kadar evvel Çeır.ber. 

lıtaş c!vannd~?d e·:inc~e. k'U'!SJ 
ZPhrsnm k•"tdl!fni ııshsı ıf~'l
metle aldattığım sanarak bah. 
~d~ki bir dı·t a~acm1:ı.ıı i"erf 
~irip kansı ile kavnat:ı.sı Ha.San 
çavuŞlt öldüren ve ustasını da 
a.<rtr surette ya.ratrva.n ,arson 
Em!nin muhakemesi dün birin. 
el aifrr ceza mahkemesinde biti. 
rilmic-tir. 

Mahkeme. mUddeiumu.mJ ta • 
rafınd~n id2.-nr ister.en katilin, 
~ucunu sab't bularıık kendh'lini 
30 ~ne mUddetle hapis cezagina 
ma"'ltum etml;.fr. 
._,_ ·-
elde etmiştir. Hindistan ft A. 
vustralva ticaretinin (yüzde 64) 
üne S3hiptir. 

Böyle bir mıntakayı r:ta'"la el 
de ctr:lef,c li1~um voktur tktttad· 
şarlar ona lazım oJ"n l"'Dkin"u
faziatiyle temin et....,i§tlr. rı1 
hu':I As·ntnın f!-:ı;ılinJeJd rratlen 
ter nımt~:ası Ja ponyanm iıti.Ja e 
mt-"lerini her tın biraz <':ıha kuv 
vetlen Uren Aııillerde~dir. 
. Çi.1d .. 1Q ir.k"p.fı Vn demokra 

3d::r ken Uıi.,e gilçlük ~öıtcrmi 
vorlar. Bun11 m•ıkabil cof rafva 
ntn v,. ekon~mnc 11u•tar1n kert:li 
ıine düs-•an cttiji P•tıya vardtr 
Ve en 1''iytı1t tczad ontt"lla k:-n 
diri ar~ınchdır. J•p?nyanın bı 
şartlar İ'"inde kert~inl AJ..-a:ıya 
~uab-na Olı-•1a-ıu:1hrda m"b·•ol 
-na1·a mahkClm etmesine lmkl.r 
yoktu.r, 

SADRİ ERTEM 

Karadenbde bulunan tzmir. 
,{uaJeııU n Gilneysu npmları 
.:nil§kWit!a seferlerine dtfttD e. 
debil~kteditl~. 

tmr dün Samsuna ftZ1ll1I ve 
oradan bueket !tmİJtir. Umanı. 
mudan Bartına giden tflgen va
puru fırtınaya yakala--ıarak Amas. 
ra limanma aıtuımıftır. 

Enelkl gece Bandırmadan ll· 
manımıza gelen Marakaz vapmu 
fn-tınaya yakalanmq. büyilk teb· 
likeler atlatara:C vaktinden ile; sa. 
at 9011ra lirr.anmma gcl:ıbilmi~tir. 
Vaptırth bulunan bUtiln yolcular 
lıMt.a.lanmq, vapur nhtnr.a ya. 
naşttktan sonra bile kendilerine 
gelememişlerdir. 

Deniz o kadar şiddetli otmuş• 
tur ki, denire alııık olan vapur 
mürettebatı ve müstahdemini bi
le h:ıstalanmıştır. Vapurun gü
vertesinde bulunan koyunları de-

l lkokul öğıetinenleı ·ne 

Dün meslekt kon
i eranslar verildi 
İlk okul Ciğretmenlcrl için ter. 

tip edilen mesleki konf~slann 
i:ldn:i scriain.e dürden itibaren 
baf:umuştır. Dlin verilen konfe
ra11sbra 1900 den fazla öğretmen 
!J.t: rak et.nif tir. 
Ukul müzeıi konferansı 

tspekter )tu.llh:ttin tat:anbul 
erkek liscsl:ıde, Fatih kazası ilk 
otit.:1 <lğr :tır.enlerine okul müzesi 
mevzuu ctraFm::la bir konferans 
vernüttir. MusliHttin Okyay 
konreran~mda ilk o~rullarda ·mil. 
zenin gaıesl. mtbc ve ıergi, ilk 
okul müze kadrosu, okul milzesı 
na rJ meydana gelir, okuJ müzesi 
ha'·kında yu.hnıı eserlerle lıti. 
fıc!e f.killfl'ir.i iPh etıniıtir. 
O;aıl kü~üphaneleri 
İlk tedrisat mttettip Bedri Ak· 

alın t:ınıfındari DcFtaf. Sanyer, 
Beykoz kazaları dahilinde bulu· 
nan ilk okul öğretmenlerine de 
.. Okul kUtUpban:leri" nıevıuun. 
da bir konferans verilmiştir. Kon
feransta talebeye okuma %evkini 
aııtamalı:, bunun çareleri, okul 
kUtUpbanelcrlne konacak kitap • 
br, burıtann tertiı> ve t.ambn it · 
teri ettafh ıutette lıab edilmlt • 
tir. 
Şema halinde resimler 

Maarif mUdilr muavini Bay 
Muvaffak Uyanık lttanbuJ ku U. 
sesi aalo un~ EminJnU. Eyüp, 
Bakırköy ilçeleri ilk okul CStTet
me Jerine .. Şema b.,Unde roslnı. 
ler" mevzuu c:tı-afın"'ı bir konfe
rans venrtgtir. ltou):ransta; tec· 
rilb: ve dener- emn derı lb:crin. 
deki eher4 miyrt:i, t:ma halinde 
reıo.,e n"relede 'başvurulacatı. 
tOr!·7ede şema halir:t-Ie rcılmteri 
göst:rcn kltı )lar, mecmualar, 
rnu!ltelif mevzular hah edllmlt
tir. 

Runt işleri . 
Gahta!:uay lisesi alonun~ 

nürettlf Mmrffer Erglln tara • 
fınc''ln verilen "-u konferan·a Be. 
voflu b-uı dıthUin<' eki ille okul 
ö tre~cnlcri irt~rak e~tlr. Bay 
Mu,.a!"cr EreUn lr""nferaıuıtnda, 
·ne ok··llarda ras'lt işlerinin ehem· 
nıiyetinl. rat:iat ~leriıı!n tanzimi 

ve yapılma fCkillerinJ anlatıı:uı 
tır. 

Pasif Korunma 
Kadıkay ~ ildnci Uk o1nı! a 

tonunda ilk tedris.at rnlllctt',tc 
rinden Avni A~ Ka".ftköy v~ Os
küdat kaza.ısı öğr~tme.nlc:.ri.nc 
..Pasif korunma" mev.ıuu ctr;ı.fır: 
da bir konferans vcr;niştir. Kor 
ferans~-da. pasif lıorunt1.1<Jnl!l e 
hemıni. ·eti, ok •llan:!a ya:>daeal 
tefkilat ilzer'rrle esa:lı ımrette i. 
za.hat vcrilır.igtir. 

Kuralar açılıyor 
Öğretmenlere tertip edilen bu 

konfennstardzn ba~ka aynca 
mesleki mcnularda kurtlı'r a~ı~ 
tacakbr, Kurstarm hazırhklanrıa 
bı!Ianrnı§tır. AVln on yedisinde 
fcliyete geçeceklerdir. 

Kurslar (Basit tlctterle tecrU· 
be yapma), (Dekoratif yam) 
kurslarıdır. lıteyen bUtU.n öğret. 
menl::r i§tirak cdebileceklerclk. 

Köy konferanaları 
Köy okul 61retmen1erine •eril· 

meaine karar verilen konf~ra.nala· 
ra on tubatta ba§larıacaktır. Bu 
buıuata huırlrfdara batJumıttır· 

Tuncelinde yapılan 
yollar 

Natla Vekllethıbı t.esblt etti. 
fi rakamlara ~öre 80Jl bir se.~e 
içinde Tunceli vll1yetj dahilinde 
20 kilometre UIUJllı·<lu!lda ElL 
zıt - PWtır ve ~ kllcmet.re u. 
wnluğunda Pertek - !rh.r.ıeld 
volan ~ı:.J)llnı:~tır. Bu yollltrdan 
birinclsme 390,1 «. l! incisine 
164,201 lir& sarfedUmtıUr. 

o 

Bir hapiıhane kaçaiı 
,.akal'Uldı 

Dlln polis. S~erihiaar haplsa. 
neainden duvan de•'.:De•c auretJ. 
!e buraya k1'"&n Halil ~ 
bir mahkQnıu va'talaJDll, adli. 
yeve te•Um ~•mıırttr. 

Birncl IJUlh f'en mıh~meafn. 
1e ırorrr·va r· ... "'f'•l"fl'~ te,·'df etli. 
'en Hı\lil Se(Qr~& ~önde.rile
oektlr .. 

Şehrrde: 

Baltrısalı '"' ebn& fhre.c.t.au tqld 
:a.Uımdırmak ben bir ııllliwmınm• 
projMI. ~tadır. Bıı m,addele

rto ~~ ıxtefgul cl&al&i' btr bir. 
lUc kuracakl&rdEr. 

• tsveQ ile ay bqmda blun tlcAret 
mıalıedeırir>ln mOddeU ay eozıt.ma b.. 
da.:t m;ablmlfUt". Noneo ile o&u U. 
ca.ret anJqmamıım rnUd~tt de bu -.y 
sonunda bltecektlr. 

* Harp ba§l&r tıqlamaa umanı 
ıımdan m.aı:anıu hopltmadaD Bulgu 
ve Sovyet ll.maDla.rm& kaçan Aım.an 
vapurJa.rıııdıLkl cıaJJarm tekrar UmL 
nmı.tZa. getirllıncsl temtıa edllml§t.lr. 

• bmtr kona meyva t~an Ço. 
cuk Esirgeme KUl"l.UaUDa ~~ 
lerl 100 aaııdıll ıııeynd&u eosıra iN 
defa ııeI.r.e!e fe!Akebıedetettne de' 100 

:: -> 
~ 
< 
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G örü nrniyen· ışık 

Bir Holandalı yüzbaşının keşft 
bazı askeri müsküileri halletti 

l'arhı, 10 (A.;\,) - .Mebusan Mcc,. 
llslnde en yıışlı mebus nutlmnu soy. 
!erken ordu hakkındaki taltdiratını 

beyan etmiş ve meclis bu takd1ratıı 

ayn~a kıılkarıık lştirAk eylemiştir. 

Yalnız dört asker .komUnlst mebus 
ayağa kalkmamıştır. 

Bunun Uzerlne reisin teklifi ile bu 

--o--
Bükreşte dilenciler ce-
miyeti meydana çıktı 
Bükreş, 10 (A.A.) - Ste!nnl: 

, Birçok dilencilerin tevki!! netice. 
sinde burada bir skandal çıkmıştır. 

Bu mUnıuıebetıe BUkreşte mıınta:ı:am 
bir dıleneiler cemiyeti mevcut oldug,J 
Ye bu dilencilerden en tanınmış olıı.n
larınm otomobillC'rl, sarayları Ye ııay. 
!iyeleri olduğu anlaşılmıştır. 

---,o---
Paristeki heyetimiz 

geliyor 
.r.arl , ıo (A.A.) - Harici/!! \ :ekA

f,c.U umunü Mtıb1 Mfri§mC"ncyoğlnrµui 
r!yaaeUtıde 'T{frk heyeli .mahswıııın 
Ankaraya dönmek üzere Pansten ha.. 

reket etmiştir. 

Babalık re fikimiz 
Konyada intişar eden ''Baba

lık .. refikimiz neşir hayatının o. 
tuzuncu yılını idrak etmiştir. 
Tebrik eder Ye çok daha uzun S<!. 
neler devamını candan dilcri7~ 

çirdiğiniz 15 sent'de hiç bir şey 
yapılmamıssa bıı hiJriıyeciliğin ka
rakteri tesbit olunmuştur. Biraz 
ciddi olunuz ; ve h el(', uykuya çe
kildiğiniz glind C'!ı sonra yazılmış 
hikayeleri gurur eıT:ıiselerinizl llıt. 
fen çıkararak okuyunuz. Dahil 
sonra, ?.annedcrsenı, yaşmtz elli 
beşi bulmu~ olac-ak. Dünya hırs 
ve tamaından el ve etek çekmek 
için ne glizol bir yaş .. Fakat hangi
niz, Yakub Kadri mi, Falih Rıfkı 
mı. Ruşe.n Eşref mi, siz mi; yoksa, 
bugün modern bir "ümmill'rdcb" 
lik kisvesi allmda bir numaralı 
gençlik münkiri hüviyetini taşıyan 
Halide &fib mi, falan ve falan hi· 
kaye kitabı hakkında bir etüd, bir 
nıakale yahud iki satır neşrettiniz. 
Fakat Çingene evinde musandıra 

aramıyoruz; biliriz ki. kelin m erh e
mi olsa kendi bruıına sürer .. Aman 
aman, Prag ile Atinr-'ia ne de çok 
konuşacak siyaııt meseleler var ya?. 

Refik Halid Bey: - "Bir gün 
çıkıverecek gilzel bir isim arryo_ 
rum!'' diyor; eğer bu Zümrlidüan
kayı bizim bahçelerimizde bula· 
madıysa Hindistan dağlarında a· 
ramasınt tavsiye ederiz. ÇUnkU biz, 
garib bir mahviyet siperi altında 
imal ettiği silahlan, Fin cephesin. 
de kullanılan kimyevi mııddell'ri 
bozuk sahte birtakım Moskof bom
balanndıın ayıramadık. Yalnız, ilk 
edebt hayat nusgunu kendilerinden 
aldığımız Uç dört muharrirden biri 
olırn Rf'fik Halid'in bazı genç hl
ka:vrcilerin kitablartm okumaya 
cidden ihtivact var. Arkadaşlarrm· 
dan "Kirpinin dedikleri'' mfiellifine 
sırtında taşıdığı iğnelerden çekin 
rnı>z ve kork,...,ıksrzın birn kilab 
17ÖndPrtnPl .... rini pXvliVf'Cf'~m. DahR 
sonra kirpinin eti lev:Ptıi dP olıır 
Eğer b~mt içeri ç"'kmezııe bize 
iyi bir tnam var demektir. Saderl' 
Sabahaddin Alinin dairr>slndı>kı 
bnıı mürrıP\•vh:lerden P""'""İY" kitr>h 
11:ön{lr~Pk adf'ti değildir. Ru iti 
barla onu da tfıbiindnn beklerim. 

'Kenan nuı.f'~ 
(Son Dakilca'dan) 

(1) Remzi Kitabe\ 1. 18 Forma. 

. !I) - . -· . . 
Modern harbin yarattığr en elan kcşfcknmasına imkan yok. I 

müthiş korku, havadan gelecek tur, çünkü bir tayyare azami 90 
tehlikedir. Biihassa geceleyin ya. metreye kadar alçalabilmel:tedir. 
pılacak bir bombardrmanm çok Bundan maada ışık, otomobi· 
feci neticeler doğuracağı şüphe- lin malüm bir yolıJa saatte sek. 
sizdir. Bu münasebetle . düşmana sen kilometre kacar süratle sürül
hcdcf vermemek için harp halinde· mesini mümkün kılacak kadar da 
geceleyin şehirlerin bütün ışıkla. kuvvetlidir. İ!'jin garip bir tarafı 
rını söndürmek, l.Jöylece düşman da ışık kaynağına yaklasıldıkça, 
taarruzunu geçiştirmek Iazımge. ziyanın azalmasıdır. Bu lambayı 
lir. Vaziyet böyle iken rastlanılan havi bir otomobil yaoında bu
en büyük güçlük ışıksızlıktır. lunuldtığu zaman ne bu ışık, ne 

Bugün bu müşkülün halledil- de otomobil görülmemektedir. 
mi~ olduğunu, bir Hollandalı yiiz- Otomobillerin arka lambaları: 
baynın görünmiyen bir ısık keş. Bikker Iambalariyle deği!;tirilince 
federek bu zorluğun önünü almış ar!;:;ı arkaya giden ctom~billerin 
olduğunu öğre:ıiyor'..lz. istikamet bulmaları mümkün ol-

Hollan..:a ihtiyat kadrosuna maktadır. 
mensup Yüzbaşı Bikker tarafın- Lambalarını söndüren bir sıra 
dan ke§Ldilcn b:r nevi lambanın otomobil bu arka lambaların ısı. 
çıkardığı ışık an::alc doğrudan ğı sayesinde muayy<'n bir süratle 
doğruya bu ışr~ hüzmesi önüne yollarına de, 1m edebiltnektedir
tesacliif edenl~r tarafından görüL ler. Şu halr:'JP Bikker JJ.mbasiyJe 
mektetlir. Işık büzmesi haricinde miicehhez rr törlü kıtaat gecele. 
kalan herhangi kimse etrafı ta. yin düşman tehWc~inden kork. 
mamen karanlık görmektedir. madan seyredebilirler. 

Hollandalı asl:eri mütehassıs • Arka lfrrrı alarmdan çıkan ışı-
lar bu icadı Hollam:h askeri lima- ğın zaviyesi 25 derecedir. Önde
nı olan Den Helder'deki askeri ki arabayı t->kip eden ikinci oto. 
karargahlar ve IIembrug mühim. mobil ancak muayyen bir mesafe
mat fabrikasında tecrübe etmiş- ye geldiği zaman bu ışığı görür. 
lerdir. Bundan maada d;ıha ta - Işık iki araba arasında dokuz 
marn bir netice elde edebilmek i - metre mesafe kalınca yeniden gö. 
çin Hilversum şehrinin bütün ı · riilmez olur. Bu vaziyete göre i. 
§ıkl:m söndürülere!c bu hususi kinci arabanın süratini arttırdığı 
tertibatlı lambalar tecrübe edil - takdirde ara mesafeyi kapatmak
miştir. ta olduğunu anlaması da mümkün 

Elde edilen neticeler tatmin e. demektir. 
dicidir. Şehrin üzerinde uçan tay- Bundan maada istikamet tayinı 
yareler hiç bir ışık görmeğe mu. icin caddelerin sağ taraflarına her 
vaffak olamamrşlar<lır. · 270 metre başına bir tane bu Jam-

Bu netice elde ediMikten son. balardan konulmuştur. Şoför an. 
ra belediye şehrin muhtelif yük- cak bu 13.mbaların bir tanesini gö
sek yerlerine bu lambalardan koy- rebilmektedir. Köse baslarına da 
muştur. Böylece bir harp halinde l;ıu ~mbalaıi:Jan k~nulm.uş ve-kö. 
elcktr:k fabrikaları imha edilmiş şe dönülür. dönülmez istikamet 
olsa bile; şehir santralı vasıtasiy. tayin ede~ lambalar .vasıta!ıiylc . 
le ve bu lambalar sayeSindc bütil.'1 yola devam imkanı temin edil. 
şehri düşman gözünden saklamak miştir. 
suretiyle aydınlatmak mümkün E~lere, kışlalara da bu lfimba· I 
olacaktır. lardan Jfonulmuştur. · 

Bu lambalar bütün otomobille· Bikker 15.mbalarınm evler için '. 
re de konulmuştur. olan cinsi kitap okuyacak, yazı 

Malum olduğu üzere alelade o. y~:ı:acak kadar bir ışık vermek'te, 
tomobil lambaları ziyalarını yol- fakat pencereler ac;ık olduğu za· 
lara ve gökyüzüne aksettirmek- wanlar bile bu ışık dışarıdan gö. 
tedir. Halbuki Yüzbaşı Bikkerin :ı;j.ilmemektedir •• 
lambasından çıkan ışık hiç bir ta- Yiizbaşr Bikker, bir motörlü is. 
rafa aksetmemekte, yalmz ·bir hat tihkam kıtasına kumanda etmek
ilzerinde aydınlık yapmakta, ay. teyken gece yürüyü~lerincle bir. 
nı zamanda hiç bir şekilde görül· c;ok kazalar ile kar~laşmış oldu
memektedir. Bu ışık aydınlatan ğunu, istikamet tayini için birçok 
ve görülmiyen bir ışıktır. müşküllerle karşılaştığım ve ilk 

Bikker lambalarının çıkardığı olarak bir l:<>ru içine bir lamba 
ziyanın zaviyesi pek küçük ol- yerleştirmek suretiyle ilk olan 
duğundan ancak 73 metre irtifaı gizli arka Jiimbasmı yaptığını ve 
aydınlatır. Bu münasebetle an. sonra bunun üzerin'1e çalışarak 
cak yetmiş üç metreye çıkan zi· mallım ke!?fini meyt-Jana koydu
yanın düşman tayYareleri tarafın- ğıınu bildirmektedir. 

Karacabey ovası bir deniz 
manzarası arzediyor 

l\lııat.afll KPrnal l'ap: 10 (A.A.) - ha sular tarafından çevnımlş bulun. 
ı:;ımav ı;ay:ının yeniden la§mak llze. maktıı.dır. 

re bulun<luğlına dair Balıkesir vilA.ye- Du seylltplardıln dune kadar lOO 
tinden verilen maltlmat Uzerine Vali. den !a:ı:la evin yıkıldığı anlaşılıyor. 

mlz Re!ik Koraltan vaziyeti tetkik Valimiz, Karacabey ve Mustafake. 
etmek ve i<!abcdcn tedbirleri almalt malpaşa kazalarında alınması l:\zım. 

için dUn buraya gelml§tlr. gelen tedbirler etrafında alAkadarla. 
son ho.!ta içinde ııu lstilAsına mıı. ra icabeden emirleri verdikten sonra 

ruz kalmt§ olan ve halen yine sulıırın Bursaya dönmU.şttir. 
tehdidi altında bulunan Mııstafake. Karacabey kaynıııkanıı OvMyse. 
matpaşa ve Karacabey kazalarının men ve dığer Uç koy halkının Balı. 
buf:1.inkU vaziyeti ıudur: lceslrln Suııığırlık ımzası ltoylerlne 

İlk ııeylApta Karacabey boğazının nal<lllerl işi ile uğraı;ımaktadır. Bu 
ııe!IPrln sUrükledlğl &#taçlar vesaire koylerdc bulunan 15.000 kad&r koyu. 
ile kapanmış bulunmıı.sı Hanife de- nun, 8 binden fazla sığırın mühim bir 
resi ile Karaderenin mecralarını c'.... kısmının da nakline muvaffak olun. 
ğlştirmek auretlle ovaya akması neti. muştur. 

ceal, Karacabey ovaıcıı bugUn bir de. Dığcrlerlnln de seri bir surette nak. 
niz manzarMı ar:ı:eylemektedlr. Son llne çalrşılmaktadır . . 
llY içinde '11ftyetlmlz lçınc dUı;ıen yağ- SeylAbı ml'tcaklp 469 koyunun 'bo. 

murların çoklu~u ve buna son gün. ğ'ulduğu tesbit edilmiştir. Bunlardan 
!erde fazla nıiktllrda yağan karların başka beş te insan cesedi bulunmuş. 

inzimamı taşmış ve taşmnlctıı. bulun. tur. Aı;ıkta kalan Uç bin nil!uııun bir 
mu§ otan derelerden ım altında knl. kııımı nkrabaları yanlıırına yerleşti 

mış bulunan bu sahanın, bu su isti- rllmişlerdir. 

lhınclan llkbahıırıı kadar lmrtıılma. 2.200 nUfus da Kızılay tarafından 

ııı maalesef şUpheli gcirulmektedir. lnışc olunmakta \'e h;uıta bulunanlar 
Tuğyanların bilhııssa ova kısmında ctn tedavi edi'mektctlir. 

yaptığı tahribat mühimdir. Unlen ikl Su latılAsına uğramış bulunan sa 
ka:r.ada su altında bulunan ekili ara. hanın bıı{;'UnkU vaziyetini ifade için, 
zlnln mlktıı.n -40 bin hektardır. b!ıtUn bu kurtarma lşlerlle uğTaş. 

Karacabey kauıısma bağlı Ovacy_ makU\ olan Karncahcy kaymakamı 

semen, Gonıı ve 1smelpa§a kCiylert BU- ı nın köyler .ıı.ra.sın9a rnotbrlc gidip gel. 

1 
tarla taı:namen mahsur bir halde bu. m<!kle olduğunu J(aydetmc.k kA.!idlr. 
ıunuyor. Bunlardan ba~ka on ltöy da. 

;._. ., 

r stanbulluların 
teberruatı 

1stanbulun teberruatı yedi yüz 
bin liraya yakla~mıştır. Dün Kı
zılay merkez veznesine yatırılan 
paranın miktarı 15739 lira 14 ku. 
ruştur. 

Diğer taraftan kaıalaıtiaki Kı
zılay veznelerine de yatırılan pa
ranın yekunu 1594 7 lira 98 ku-
ru~tur. 

Fatihte 308 lira 20 kuruş, Ada
larda 170 lira, Beykozda 25 lira 
50 kuruş. Çatalcada 339 lira 93 
kuruş, Şil!de 155 lira 12 kuruş, 
Yalovada 200 lira, Eyüpte 80 lira 
81 kuruş, Kartalda 111 lira 30 
kuruş, Bakırköyde 177 lira 49 
kuruş, Beşiktaşta 640 lira, Kadı
köyde 606 lira 38 kuruş, Sarıyer. 
de 140 lira, Eminönünde 12561 
lira, Beyoğlunda 10841 lira 30 
kuruş yatırılmıştır. 

Tötonya ismindeki Alman klü. 
bü valiye bir mektup yazmış, a
zalan arasını:la 500 lira topladık
larını, parası bulunmayan bir Al
man azanın da parmağındaki ni
şan yüzüğünü teberru ettiğini bil. 
dirmiştir. 

Dün taahhütte 
bulunanlar 

Dün vilayete gelerek taahhütte 
bulunanların yekunu hayli tutmuş 
tur. Bunların çoğu evvelce ver
dikleri miktara ilavelerde bulun
muşlardır: 

Artin Kınacıyan 1500, Adasesc 
Çisekçiyan 800, Arslan Recep 
Mah::l;.ıtQları 700, Koo Pilaka. ha
zır elbiseci 600, Karabet Balyan 
.500, Türk Mensucat Limited Ş. 
2000, Karagözoğlu Ali Rıza ve 
damadı 500, Sabuncakis 500, Ku
maşcı Jozef Motola 1000, Jozef 
Hosyano 350, Türk Amerikan 
Lmd. 600, V. H. Yahni 500, Bar. 
zilay Benjamen 5050, Filips rad
yo şirketi 1500, Helyos müesse
s.atı 1300, Osman Tasaoğlu 800, 
İttihat Değirmencilik Tür. A . Ş. 
3000, Cömertzt:l:ic müessesesi 200 
Kalkavanzade Rıza ve mahdumu 
1000, Abdiilvehhap ve H asan Ta. 
tari 600. Annavi mahdumları 
1000. Mihram ve Vahram Geser
yan 5000, Sarafoğlu Demir kar
deşler 400, Foti Dulo 500, Aleko 
Dulo ve mahdumları 2500, Mus. 
ta fa Nazmi Nal bur 1000, Kara
bet Kuyumcıyan 2500, Dapkoviç 
250, Kalovrisi 200, Dekalo 2000, 
Fratcllo İsperko 500; Rifat Keri
bar 500, Vitali Polikar 3000. Ben
hayım Polacı 225. Hoy Parelli 
700, Alber Alfondari 500, Rolıert 
Ferro 200, Asım Güre Ferhatoğ
lu 1000. Ali Asğar 3000, Davit 
Kasavi mahdumları 550, Nikola 
Dimkof ve Şü. 200, Leon Saran 
500 lira .. 

Vali muavininin 
teftişleri 

Ahırkapıdaki misafirhanede 
bulunanlara iyi bakılmadığı yo
lundaki şikayet karşısında Vali 
ve Belediye Reisi Dr. Liıtfi Kır. 
dar dün demiştir ki: 

"Bakımsızlık mevzubahis de
ğildir. Felaketzedelerin imdadına 
koşmak vazifemizdir. Bugün bir
çoğuna elbise ve çama şır, yatak 
ve yorgan verildi. Ayrıca hama
ma gönderilerek temizlendiler. 
Ayrıca Sirkecide otellerde yer 
kiraladık. Fakat bir kısmı otelle
re gitmediler. Ev tutulmasını is· 
t ediler. Zabıta marifetiyle ev a. 
ratıyoruz. Tutacağız . Kendilerine 
de boş ev bulu rlarsa bize haber 
vermelerini bildirdik. K imsesiz 
olan çocukların Darülacezeye ka
bulü için de emir verdim. 
. İstanbul teberruatı hararetle 
devam ediyor. Yakın bir zamanda 
bir milyon lirayı bulacağına emi· 
nim. Vali muavini Halfık Nihat 
Pepeyi dün aksam misafirhaneye 
gitmiş. geç vakte kadar yatak. 
yorgan tevziatına nezaret etmiş 
tir. I'<'laketzedelerden biri hasta
landığından hasta nakliye otomo· 
biliyle Cerrahpaşaya kaldırılmış. 
tır. 

Erbaada zelzel~ 
tahr ibatı 

Ladik ve Samıundan 
yardım yapılıyor 

Erbaa, ( llusıısi) - Erbaa L 
çerisinde zelzele felaketıni ı yap. 
tığı tahribatın ne kadar büyük 
olduğu gün gec;tikçe biraz daha 
yakından annşılmaktaC:ır. Yeni. 
den elde ettiğim zayiat bilanço. 
sunu bildirirorum: 

Son gelen tesbitlere na7.aran 
kasaba ve köylerde Nenle.rin sa .. 
yısı ( 926) J;° şidir. P ğrr .1:' aralı • 
lar 587 yi t .. muı;tur. :!3ö5 bina 
tamamen yılcılnuştır. Yer, yer 
enkazlar kaldırılmak'b. yeniden 
insan cc"ctlcri ı;ılrnr.:-.~t::ıdır. 
Kac:aba \e kövlerimız.w ha\•. 
\an zayiatı da· çok mühim bir 1 
yeküna baliğ olmaktadır. Ağıl.: 
larda, ev altlarında buluan bin • 
!erce koyun, keçi, man.:ia, sığır, 
at, merkep cesetleri de enkaz al. 
tmdan yeni, yeni c;ıkarılmağa 
başlanmıştır. Maddi zarar ve zi_ 
yanın hakiki miktarı şimdilik 
mali'ım olmamakla berab<>r iki 
buçuk milyon lirayı gı'çeceği 
kanaatindeyim. En mühim \'c a. 
cil yardımlar Ladik ve Samsun.. 
dan gelmektedir. Bağlı oldu= 
ğumuz Tokat vilayeti yalnız beş 
on felaketzedeyi barındıracak 
bir miktar çadırla, on torba un 
göndermekten başka bir şev 
yapmamıştır. 

3000 felaketzede 
Antalcyada iskan 

edilecek 
Antakya, (Hm~usi) - Zelzele 

mıntakasında açıkta kalan fe • 
13.ketze.de kardeşlerimizin ilkba
hara kadar barındırılmaları için 
viltlyctlerimi.r.e taksim edilmesi
ne başlanmıştır. Yüz binden. faz. 
la tahmin olunan bu kan kar • 
de~lerimizden üç bini üç ay için 
Hatayda misafir edileceklerdir. 
Kışın şiddetli soğuklarından ko
runmak \e ilkbaharda inşac;ma 
başlanacak olan evlerine iade edil
mek üzere gelen bu felaketzede 
kardeşlerimizden bir kısmı kbrler _ 
de ve bir kımır da şehirde kala. 
caktır. 

Zara kazasi . haf ki 
korku içinde 

Gece yarısı kendiler ini 
dışarı a tanlar va r 

Zara, ( llusu$i) - Son zelzele 
felaketi Siva"ın Zara kazasında 
oldukça hasar ve insan zayiatı 
vermiştir. Bugün Zarada Cumhu. 
riyet ilk okulu enkaz denilebilecek 
bir halde bulunuyor. Bundan baş
ka a~kerlik dairesi yıkılmış, posta 
telgraf \e belediye binaları hasa_ 
ra uğramıştır. Kasaba evlerinden 
de bir çokları yıkıldığı gibi bun. 
dan başka hasara uğrayanlar da 
vardır. Ka abada insanca zayiat 
yoktur. Lakin köylerde yaralı ve 
ölü me,·cuttur. 

27 kanunm'\'Veldenberi burada 
da hala ze!Z<:'le hafif fasılalarla de. 
rnm etmektedir. Halk ve memur. 
!arın bir çokları çadırlarda otur _ 
maktadır. Hala o günkü felaketin 
korkunç ve deh~et verici heyecanı 
halkın sinirlerinden uzaklaşma. 
mıştır. Hafif bir yer sarc;ıntıı:ında 
bile herkes ~ece yarısı kendini dı. 
~arı atmaktadır. Köylerde bulunan 
felaketzedelere çadır, yiyecek, el
bise ~önderilmiştir. 

Neşet Nafiz 

Iskenderunda İ§ Ban
kası Şubesi 

Ankara. 10 (Hmruııl) - İl$ Ban. 
kaaı lskenderunda bir §llbe açmaya 
karar verdi. Hazırlıklara ba§la.nm~. 
trr. 

Zelzele mıntakasından 
gelen memurlar 

Ankıtrn, ıo (Hııııııııl) - Zelzele 
mıntakasından gel'n memurlar bura
da Kızılay tarafından misafir edil. 
mektedlrlcr. Alft.kalı daireler kendi. 
!erine yeni \'&Zlfe w:rlnc<'yc kadar 
bunların laşC'lerl ve zaruri mMrafla 
rı Lemın olunmaktadır. 

--o-

izmirde arazi heyelanı 
hınir, ıo (A. \ .) - J<cmer Ye l<ı 

zılçullıı istaııyonlan arasındaki arazı 

de bir h!'yellın ba.5~ôsterml§tlr. Ht'ye. 
ıana mıı.rıl olmak için ihtiyat •edblr 
lerl alınmıştır. Banliyö treni tclt h"I 
Uzerlnde lşlerncğo baııta.mıştır. Dl~cr 

hat ıı:ıt.al edllmiııtJr, 
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Zelzele felA~etzed!!sri if in - yapılan dtlflkD nsıcta l 
1 

,ELLERil\t 1 

ala a ar - Macar takımı; 
zie 1- 1 bera ere kaldı 
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XI t ·er KIS 

Esrarlı haç, Sü
leyman halkası 
Yıldız. l\lilştcri ~epeciğı~in 

n?trndaki mllsbct Merıh tepecı -
gi üzerinde bulunuyorsa bu işa. 
ret meYzuun askeri sahada ve 
bilhassa bUyük harn sahalarm. 
da em$tlsiz muvaffa.ktyetler ka. 
-ıa.nacağmı gösterir Utarit tc.. 
peciği altında bulunan ikinci 
fenh tep cfği üzerinde bulun. 
duğu takdırde vıldız vicdan me. 
7.iyetteri il11 havat kavgasında 
buyük muza!ferlyetıer kamruı.. 
t'ağmı gösterir. 

Zühre tepeciğinin tam orta. 
ı:mıda bır '\'Ildız bulunması mev. 
mun c;ekici kuvveti ,.c bilhassa 
cınsi cazibe"i ile büvük bir mu. 
vaffaktl et kazanacağına. demet 
C'der. 
• Ay tepeciP,i tlzerinde bulunan 
b r yıldız mc\•zuun bu tepecik 
"trafmda iş:ıret olunan kabilL 
vetler sayesinde. yani muhay • 
yı1e~nnin km~tile büvilk bir 
muı; affakJV('t kazanaca~ ve 
bu sahada yani muhayyilesile 
doğuracağı eserlerle meşhur o. 
lacamr ~teıir. 

Zühal tencci~nin üzerinde 
bir yıldız bulunması bıt bahse 
başlarken işaret cttiifüniz. en 
'kötü bir ali.mettir. Yıldız yal. 
ruz bu tepecik Uzerinde fena bir 
işarettir. 

Bu tepecik üzerinde bolunan 
bir yıldız da. di~erleri gı"bi hu. 
snsiyet üade eder. Fakat bu hu. 
susıret çok mlithh~tir. Bu tak. 
dirde mevzu mukadderatın o. 
yuncağı olacak ve müthiş faci. 
aJara slirüklenecek demektir. 
Bu iqa.rete malik olan kimSeııin 
hayatı büvük b!r feliketıe ni. 
hayet bulacak. fakat ismi çok 
uzun zamanlar dudaklanlan 
dü-.miyece!ttir. Bu klm~ belki 
bir kral da olabilir .• Fakat kral 
bile oIM. mahldlm edilecek. öl. 
dürUlecck demektir. 

Haç 
Bıru evvel bahsettiğimiz yıl. 

dız işaretinin aksine olm:ık üze
re haç lıw-eti bir tek hali hariç 
olma le U7Jel'C ~k kötü bir işaret. 
tir. Haç isareti yalnız Müsterl 
teneeiii ü1Jel'inde bulundui?n 
takdirde mevzuda büyük tesiri 
görülecek olan bir sevgiye. 8$. 
k& delilet eder. Bundan maada 
han<rl tepecik üzerinde bulunur. 
sa bulunsun, çok kötU bir işa. 
re't·r. 

Di<Per teoecikler üzerinde ifa. 
deetti~iman.'\larşunlardır: 

Zilh'll tepeciPi ÜZf'l'inde olur. 
S1. ant Ye mUthi~ bir ölüme de. 
14.Iet eder. (resim 22 numara 12). 
G~neş te~ üzerinde mali 

dilş'dlnlü~ işaret eder. 
Utarit tepeciitt ii7.crinde olur. 

l!& na.mussuzluP1ı göst.erir. 
Merih te~clPi (Utarit tepe. 

ciği altmdaki) üzeri..,de olursa 
bOvllk nınnilere deli. tet eder. 

Merih te}"("cl w ('M 'işteri te • 
peclr;i albndaldl üz.erinde olur. 
a elddet ve hatti. kawalar ne. 

tfoeslndc ölilmU ~öst.erir. 
Ay tepeciği il7.erinde bulunan 

hı=ıc: m~vzuun muhayvilemne ya. 
nılacak olan meşuın bir tesirl 
gösterir. Bu ta.kd:rde mevzu bü. 
ttın dilnyayı ,.e kendisini kara 
st"~recek. harap edecektir. Eğer 
bu haç Av tepeciğinin alt kıs.. 
mmda bulunursa. mevzu boğula.. 
cak demektir. 

ZUhre tepecis?i tiTRrinde bir 
haç bulunması meşum bir aşk 
macerasına d .. J?Jet eder. 

Kafa çl7.gisi Uzerinde haç bu. 
lwıma.sı başa srelecek kaza ve 
yarnlan j!'Ötrterir. 

!Kalp çiz~i üzerinde bulu • 
nurC'a sevilen bir mahlukun bir 
denbire ölereğini harar verir. 

Müstatil 
Mustatil umumiyetle koru~'U

cu bir işaret olarak kabul edil. 
mişt.ir. (Resim 22. numara 13). 
Mu3ta.Ul ibulunduılu ver itıöari. 
le havatın herhangi bir zama • 
nmı ifade eder ve o zaman zs:r. 
fmda mevzuu koruy'lcz ımta de 
lfilt>t eder. ~er mu'!util hava• 
hattı üzeri.,de ise mevnıu ölüm 
t.eblikE'S~"n kon1yacak demPk. 
tır. (P..csım 22. n• tr'ara 13). 

ır~tatll m ık"dAer"t b.,tt• 
u~rin'.ie bult1Tld' ğu takdirde 
~fak r"r'ldi kayrplardıın 
konıv r clamet·tir. 
ŞTWll di"-':a.t ctrnel"dir kt. mlis. 

,,... Jtei !tat ~ tepe"fk fi. 
1.erfnd~ 'Ihnuvorsa. ırevzuu o 
~phedım ..,,yvr dr-nıeırtir. 

(Daha vm') 

Birinci devre Galatasaray - ikinci devre 
Frençvaroş güzel bir oyun oynadtlar 

Yazan: Hayreddin Balatoğlu 
MüthifJ bir ""°~uk \'ar. Emek. 

tar Tal:sim stadı hafta ortası 
olmasına, havanın fenalığına 
rağmen 1500 kadar tahmin edi
len ?>e~tişJra.rJarilc m~a hn. 
zır. 

Her zaman bir çamur deryn.. 
sı halinde olan kara sahn, bu. 
gün be yulara. bürünmüş; aynı 
zamandn kavi ve katı. 

(Saat 15) misafir takım aL 
kışla.r arasında sahava <;ıkıyor. 

Bıraz sonra da sevimli şampi. 
yonumuz Galata.'3:ll"ay taraftarla 
rınm çılgınca alkışları arasında. 
göz.iiküyor. Soğuk o kadar müt. 
hiş ki oyuncularımız formalıırr. 
nm üzerine givdikleri 18.ch·ert 
sUveterlerlc oynuyorlar. 
Kısa süren m<'.rasimi miltea.. 

kip hakem Dr. Halit Galip Ez. 
~nün idaresinde iki takım kar. 
<11hklı yerlerini aldılar ve şöyle 
dizildiler: 

Frençooro§: Palinkaş - Dr. 
Soy'k~ Polgar - 1la'11Wri, Şa.. 
nlfi 1/1, La::ar - Şu.Juıi, Yacob, 
Dr. :SaTWJİ. Kiseli, P~. 

}erinin yennde müdahale.teri ile 
neticeeiz kalIYQr. 

25 inci dakikada Paşo bütün 
müdafaayı geçti.ii halde topu 
dı§aI'I atarak mühim bir fırsat 
kaçırıyor. Yine bir M.a.car hU • 
cumunda. Dr. Şaruşi mü.sa.it bir 
POZisvooda yakaladığı topu dı.. 
şan a.tıyor. Buna mukabil Gala
tasaray muha.cimleri de son~ 
kikalard& rnuhakUk iki fırsat 
kacırıvorlar, \.'C devre Galata. • 
sarayın yagtırr bir golle 1--0 
Macarlar ale.} hine IU"ticelcndf. 

1K1NC1 DEVRE: 
Bu de\Tede Galataaaray takr. 

mmd& Cemil ile Sarafim oynu.. 
:-orlar. Oyunun başından itiba... 

ren hilrimiwti ellerine al&n Ma... 
carlar kalemiz önünden ayrıl • 
mıyorlar. Osman ve Faruk ye -
rinde mUdahalele.rle misafirlere 
gol ~-apmak imkıinrnı vermiyor. 
lar. Bu arada aleyhimize olan 
bir ka.ç k~ vurusunu Oaman 
~l çıkışlarla neUcesi~ bıra. 
kıyor. 

• 'lHAYEI' BERABERE 
GaJntcı.90rtıy: 0Mttan - Fa. 

1llk, llri.tto - Mmıa, Enver# o~. 29 uncu d&kika.ya kadar gol 
lal (Bedii) - Salcihattin. Eşfak, vapamryan profesyonel Mıcar 
G:lndii:: (Cem.il). Bffdıtri, Bil~ıt takımı nihayet 29 uncu dakika. 
(Sara/im). da E;.taiın kale önünde tonu ez. 

MOSABAKA BA~LIYOR mesi yümnden Şaruşi m. \-ası. 
Ovuna zelrele felaketzedeleri tasilc beraberllii temin etti. 

ve bu hafta vefat e<kn eski fut. MACARLAR AÇILIYOR 
bol federa.svonu reisi Sedat Rr. Bu golden sonra Macar ta.kr. 
zanın hatrrasma hilrmeten b!r mı büsbütün açıldı. Sağdan !OL 
dakika ihtiram sükutundan son- dan va_pbklan &kınları mOda... 
rrı. Macular başladı. Kclemiz ö. faamm müşkülitıa durdurabili -
nüne 1: dar kolayca inen Macar yor. Bu arada Osman fedakira.. 
mu.hacimlerini müdafikri.miz ııe lr. rtanflar vaparak blesini 
durdurdular. Şimdi top Galata • ikinci bir ~olden kurtanyor. 
naravmuhacimlerinde. 35 inci dakik&da.n sonra Ga.. 

GALATASARAYIN GOLÜ latasaravlılar te.'trar canlanrvor. 
Ayaktan ayağa Macar kale. lar. Sağdan F.şfak '\"e Salih&L 

sine inen top 2 ncl dakikada tin vasıtasilc tehlikeli hilcmnlar 
GUndtıziin gUz.el bir ştıtn ile ta. bir defasında Budurinin c;ok g\l. 
leclnln 'batı tılltlhıd6D Ma~ ~. Wlt llirı.attl 1liNll ~ dı
la.rına takıldı. Stat alkıştan çtn. şatt çrkfyQr.A-rkMındiın· SJ.Jtbaf.. 
Uyor. tinin ur.aktan savur6Uğu müthiş 

Bu gol Macarlan şaşırttı. Şiın §iit Macar- kalecis; tarafmdan 
di onlar da sıkı bir oyun oyna. müşkülatla kurtarılıvor. 
mağa başladı ar. Bilhassa soliç. MAÇ 19 S~ EVVEL1tl NE.. 
!eri Kiseli ook güı.el ovnuyor. TiCE lLE Bl'iTl 
Verdiği paslar Galatasaray ka. 1 :Nihayet hakemin dtidilğll mU.. 
lesi için her an bir tehlike. ı sa.Dalraıim bitt;itini ilin ediyor' 

KACAN GOLLER Müsabaka 19 sene evvel yine ay. 
İki taraf muhacimlerinin biL 1 nt sahada bu iki klUp arumda 

tiln ~yretleri taraf e)"Il müdafi. yapılan maçın neticesi ile yani 

RADYO 1 l - I - 940 Pertembe 
12.30: Program ve memleket saat j B ı; Ş t B r A Ş 

ayan. 12.33: AJ&ruı ve meteoroloji ha. 1 ıtAT rı 1'• ... m aeıı <Tlltllte) IActl llatdt 
berlerl. J2.:IO: TUrk Mllzlfl: Yen! §&r. cıtte awoc:llıar. 

kılar ve 'IUrkUler Okuyanlar: Sa.L ::>&."'• Bıktır. -.ur. 
• '•OUl.ı BUCıım-ıetır. 

ye Tokay, Xahmut Karmda,.'I. 13.30: K A U ı il O Y 
Kaau;pna: (Kadmaa. aU). 13.'5/H.OO UALl:ı l'Udlrmeml&Ur. 

Ktızlk: Kaınık h&fl! mllzik (PL) sC•En&ı aa"' mm.l 
18.00: Program ,;e memleket saat O~ B ODA R 
ayan. JS.OIS: lıl:llzik: Radyo caz or. H&ı.r.: .llılukopokıa"" ı:ııtıuıı, ~n. 

kcstruı. 18.40: Konu.2ma. (Sıhhat B ı\ K 1 R K O \:'. 
a&tl). 18.M: Serbcıt saaL 19.10: 3llLTIT.u>eı ımaı.emtııtlt'. 

llAlllRı BIN~ır. 
Jolemleket ıraat ayarı. Ajana ve mete. 
oroloJl habuleri. 19.30: TUrk mtıziğl: 
Fuıl heyeU. 20.ııs: Konupıa: (Blbll
yogratya llUU). 20.30 TQrk mllzlği: 
Çala.nlar: Vedhe, Cevdet Çağla. Ke. 
mal N. Seyhun, lzetUn Okte. ı - O-

ŞEHlR TtY .&raosu 
.'epebap Dram ICrp\ı: 

r·:ıe 20.ao da: 
Hayal Bir JUt)1Wlır 
• •• 

kuyan: MUzeyyen Scnar. lrf.usta!a Koı:nedt ~da: Ccce 20.30 da: 
Ça:ltar. 21.lfl: MUzlk: David Zlrkln soztnır JUSA81 
Uırn!mdan Vlyolouel parçaları. 21.aıs 
lııfUzJk: KUçilk orkestra. 22.ı:ı: ?dcın. 
leket -.tayan, Ajana haberleri: zi
raat. :ır..ııam - Talıvtllt. KamblyO -
Nukut boram (Fiyat). 2UO: Xuztk 
OpereUer CPJ.) 23.00: Mll.alk: caz. 
band (Pl) 23.25/23.30: Yamııd pro. 
gram, ve kapamf. 

Sinema ve tiyatrolar 
BEtOGLD 

---o--

-·~ BAJ.K OPSllS'l1 Bu aJqaın • da 
o( ...... a-411) 

r.om DaJmu 
tarahndan 
prtnfv 

<ll:llAL l!L\JdB 
Bu akfam Befiktq Yeni GOrel 81n6o 

:auuanda 1ktnct bGJrOk ~r: 
Köa .... 

1-1 berabere olarak sona eri . 
yor. 
Deb~Ui IOğuia ve buz lutmWJ 

sahava. raitMn oynuan oyun 
avkli Te l(il.leldi. Macar takı.. 
mmda müdafiler i};. merku 
muavin Şaruşi m. ile Lua.r en. 
!estiler. 

Hücum hattında Kiseli ile Pa.. 
§O çok çalıştılar. Dr. Şaruşi ber. 
mutat beklenen oyunu g&tere • 
medi. 

Galata.sa.ray. takım itibarile 
iyi O'r'lladt. l<'a.leci Osm&n vazr. 
fesini muvaffakıyetle ba!!ardr. 
Mtıdaf~r Faruk Uc Hristt> iyi i. 
diler. Muarin hattı vazifesini 
yaptr. İkinci devnı o~-una giren 
Bedii hiç muvaffak olamadı. 

Hücum. hattında E-fula Sa. 
J!lıattin ivi, Buduri iiyansrzdı. 

Cemil. Gündib. Sarafim \'e 
Bülent kendilerinden beklenen 
OY\IJ\U ~e<:JHer. Ha~m 
Halit Galrn mü!a bekayı çok gü. 
ııel idare etti. 

ı·ayretti" Balatoğlu. 

ıstanbul sporcuları 
tarahndan 

F e)iketzedelere yapılan 
yardımın yekUnu 

29Z3 lira oldu 
Haber refikimizin tcpb'bUaU ve 

spor teıkil!tınm müahereti !le 
htaabuhm on klübü arumda. 
hasılatı tamamen aelzele fela
ketzedelerine tahsis edilmek u. 
zere geçen cum.arteei ~ pazar 
günü tertm ednen maçlarm ha. 
SJla.tr 2200 lira olmuştu. Bugün. 
kil maç ta. 723 liralık bir hası. 
lat temin etmi§tir. Böylece ls. 
\Mıbat, ~ ı.ı~u.ıe . 
ıere (2923) Uroili bir ya.rdrm 
ya pmı§laroır. 

Ayrıca Beden Terbiye& lstnn. 
bQI bölgem de felilretzıcdeler için 
(500) liralık bir maııraf yap. 
mifbr. 

Güneş klubu binası 
Ltanbul bölgeai tarafm· 

dan dün satın almdı 
Güneı klllbllnUn Taksimdeki 

blnumm !staılbul bölgesi tara. 
ftndan satm alınma.sına U,JUIJ 

ıamandır çalI§ıldığı, fak at bu 
çok yer· .de i~in bir tUr!U başa. 
nlamad ~ malamdur. 

Memnuniyetle öfrendiğinıi.zıe 
göre, bt ~ ba.,kulığt bu i§i ni. 
hayet hı lletmfo ve bir.&Jım devir 
mua.met"3i dDn tapuda ~en 
l'&J)tlın~tır. 

Cidden lüzunılu ve mUhim blr 
vaziyeti hallettikleri için balta 
Mlgeuin yeni uba§kanr Feri. 
dun olduğu halde bu işle bUtUıı 
allkadarlar tebrlke hak kazan. 
DUfla.rdtr. 
---------------~--~--
Kız mektepler inin 
voleybol maçları 
lstaııbul kız mU:teplert a.rum· 

da te.rtlb edilen voleybol mUaaba
kalarma. dlln devam. eclildl tık 
ınl\qhaka Kıa muallim mektebi -
Bo~ Uaeıd talnmlan aramada 
oYD&DdJ. Bofulçl sabaya töyle bir 
kadroyla çıknustı: 

NDllter, llaadaa. Selma. lale, 
ZWteJCle. Jıleabat. 

hm-.llbameldeW:.... 

Hilmi Ziyanın FeJSbe. 1191••t. 11ayr1,e. ••· 

k 
satfer~ Fatma, Kelllaa. 

lPallı a-toa Roım. CB&btl't vuau-ıa "°' 
.... (T9rlrQe). 

M&IZJI: llU'llJulraae analar 
RAUTı Mata Ye Sol' 
llCJMll!&: V-1 ,,. AClıl&n. 
rAk.U.ı Taa ,.rç,.... <TllR nımı> 
LAUı X.pluı lıralıc.. 
• u.uı.a ... 111,,,._1 .. ., 

8AaAILYAı Xacera lı"41alan 
"Llı:Au_a ı Gan111terta ıttratı. 
~lKı Bıldl-ıvt1t 

o\8ftlı Kor - MI•• 'ft l!:!ıdlU!la pee!trl 
lSAIUl: t!c a P tıı"Ut!u tı:ube 1 ) 

CTllrtrcw> .., ıra414 u wı•~•ı. 
'f ıUfı A•k ft edınt ,.. 19 lıago 7&ftl3'0r 

!UUıfı Acıttan d&!ıa 1ı n.us •• 8-t&lı?ı:ırıo 
coe:ııu. 
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onferanaı Oyun taınamen kız muaWm 
.Beyofla llaltnn1aden: ınetteblıM hlkbnlyeti altında ce-
BvgUn ,..t 18.80 da Evhn.laıha Te. reyan etU ve llt seti kus mualllm 

peba§Uldakl merkez blnaeıııda Do. 
çent B:ıy m:mı zı:ra Ülken taratm. mektebi 1~2. lldncl seti de ıs.ıs 
dan "Sosy.,,JoJUr Anket., ZMnıuunda kuaııdı. 
mtUJm bir J{lmfc; ana vcrfl~lı:Ur. İklncl mllaabaka İat.Uılll liaesl-

Hcrke3 g~ bil r. le İstanbul kn: lt.elf arumda ya. 
* • * pıldL htanbul lisesi sahaya ıliyle 

J"ıltuı H:ıll' vln • : çıktı: 

Eviınlzln tert1p e~U 1 ~ kaate;. Selma, Olker, J1at1ee. Semaha&. 
rc.n.9 a:mrn en rt .11ndai 13 l!DIO CU. Melek, teW. 
11 art G'llnU etil t 29.30 da.- MUharrlr 
MUt'&t .. 11-ıu w $lltidtıo wra.o.1. ı.tall.I: rlıtEb, Mllfhle, aew.. 
Ur. Mnzuu "Na 1 r;rt•tecl olunur?.. 11..ut., 11..m... Nadlre .• 
dur. Daveffyclerl PJı I:A~ftbt. - Onn yine !atar.bul Jlaeeinln Us· 
den almablllr tllnltıfn ile geçti ve nf'tlcede Is • 

, 
Sinek Bel}ı 

ı.---------~-----------d Kendisine ge~ ~an w et.. l te~eniz ~. ~aima 
rafında yine eskıst ~ıbı sogıık ~en::e getirırım. 
bir karan.hl: vardı. Genç kız diz - Peki. peki.. 
çöktil. dua ctmefe başladı .. Bu serbestsin .. 
müthi.f vaziyQtte.n ancak Allah '!'Otolitombo_ ba§ı 
onu turta.rab irdi. dugu halde hakimtn 

10 U.NC..."'U KISIM aynldı ve ıslıkeala,.. 
Totolitombonun soıı 1tozıı !andı. Günün geri k 

Kontun villbmm damı Uıerinde. ~ yolculuğuna 
ki tehlikeli cambuhkta.n &anra çirdi. Pencereden -----·
zenci u.pk Totolitomba'dan hiç sivil memur evi giSI! 
bir ha.her almak mümkUn ol. Gece s:ıat doku 
mam.J,ftL ei yeniden etrafr 

Acaba ne olmu,t.u? Zabıta 

1 

memur hala evi g 
bunu öğrenmek için pek çok Burı.un üzerine zenci 
stayrct sarfetmiş, uzun müddet nnı çrkardı. Hafif 
tahkiJra.t yapml§ fakat bütün bu giydi, memleketindeıı ..r 
1.ahmetleri baııa gitmişti. M~ çok keskin bir kanı•r 
murlann ~ğırdıkları gibi "Çi. aldı. evin tavan -~·~• 
kolata,. yı bulnıak bir ttirlü orada ufıtk bir d~~ 
mü.ınkUn olamamıştı. ~ıktı ve damdan oa-: 

Esue.n ona. ı>ek büyük bir c. rak mütlıiş yolcul~ 
hemıniyet at!< trniyoriardr .. Zen. etti.. Bir milddet böYI' 
ci ufak bir dil:ka.tle hiç bir şey. sonra nihayet dar 
de.u korkmadan S"'..rbeetçe dola. caddeye inmeğe m . 
şabUirdl. Faknt o her ne paha.. muştu. Bunun ilııe 
ama olursa. ols\Ul tutulmaktan kapda.rmr duvarta.rr 
ı>eit :ziyade. kcrkuyordu .. CUnkU siper ederek deniz 
yaradxlışı icabı serbest yaşama dar indiği \"e gündü 
1a al~ı§tl. Sonra o kendiaini ihtiyarla mutabık 
hoş tutmuş. hic dövmem~ olan \-eçhıle Baron u-··--
iyi efendiıııine hlli hizmet etmek kametine vollandL . _. 
fikrinde idi. Randevu mmtaka:s-.:: 

Zenci efendisinin ölmemie, za.ma.n karaııhkta bit 
ha.ttl Nisteıı ayrılmamıı oldufu. da.ha attı ve bekiemeit 
na emindi. A1'C&k onun kıyafet Bu mmt.aka.da g=..ztf 
~rdiii muhakkııktı .• Toto. 1 vardr .. ~tıd btt 
litombo 'blr gün yine .. iyi efen. r tehlike gelebilmesi th 
disine. rastlaya.cağından enıi11- şilnerek dikkatli b 
di. Filhakika zenci koku almak d?. Tam bu 81t'&da 
ta birinci idi. Herhal:le bir çok birinin kanafmm a,,l 
P<>li~ memurlarma taş çı'carır. rde-n bir ~'re r: 
dr. Kim bilir belki Kont ta onu Derlıat bir kavalrk 
bulm.utan fayda ummut ve o. per etti. Kovu'ct.a.n ,.. 
nun için derhal !a.aliyete geçmiş. hul adam zencinin ııı .. 
ti. Zenci bir gün her zamanki gi. aiyeti alclıimı görün 
bi avare dolaşırktn beyaz sa. p.k bir ıteS!e: 
kallı §&y&m hUnnet bir ihtiya. - Totolitombo.. 
rm ısrarl& kendisini takip et. Dive ~. Zeııcf. 
mekte olduğunu gördü.. Şüphe. - Sen kimsin! 
!enen rıenci a~le ile saklandığı Dive sordu. 
eve doğru l ollaıımaia bqladı. - Ben Kont Serf.,I 
Fa.]çat. şa.yanı dikkat ihtiyar hL dan ~iyorum. 
la biraz gene; görünüyordu .• Ni. - Sen bizzat Kont 
te!rlm o da daha çevik bir hare. sin? ~ 
ketle zencinin vanma yaklaştı - HaYD"- Polisin 1111'. 
\•e kolundan yakalıya.r&k: iwıu görmtı.sler .. Bu 

-Totolltombo!. Koııt Seriiol tarafmdan taldl> 
mzfnTe glftD~lt lsUyor. lini düşündilğil i~. 

Zenci hayrett6 kaldığını gös.. ;uine beni e;önderdi. 
teren bir hareket yaptı, meçhul - Peki. Totolltoın 
adam devam etti: en ne vaJ)Dlaamı :·. ~;.ııtlP"'l• 

- Bu gece Mazarefin öte ta- - Evvell şunu: 
ra.fındalri Boron kayalıklarına derhal Felinet"in saklı 
g:diniz ve biz ııelmeden orada.n ~ villlya gidecek ve 
aynlroayıma.. kapalı oT~uh kaf~ 

Ve ihtiyar adam aynı u.lrin - Peki sonra? 
yürüvtişüyle Yoluna devam et • (DtJ)tf-
ml§ti. Totolitombo derhal evine 
avdet etmi'-. fıika.t Mmen b;r 
kaç dı kika sonra za.bıta tara. 
fın<'an tevkif olunmu§tu. 

Bu kere aenci hiç bir muka.. 
verrıet g«tenncmiş w derhal 
tahkikat ha!dnıin 'n karş·sma çı. 
!ranlmuı talebinde bulunmuş. 
tu. 

HAkimin karşmnda zencinin 
vuiveti c;ok enteresan bir sah. 
ne olrıı~qtu. Zen"'lr;n el ve kol 
h&rekEtlerile ıözJerini t&kvi}-e 
etmea1 bir hayli komikti. Toto. 
Utombo kendilinl IU tekilde 
aıOdafaa ediyordu: 

- GU.l lılldm beyciğim •• To. 
tolitombo kar Jdbi bembeyaz. 
tertemlzdir. HattA. Kont Serim. 
JUn ne işle memnı} oldu~u bile 
bilmes. O yalım çok iyi bir e. 
fendi ldJ. Ben si~ bu hususta 
b!l§ka hiç bir maJtlnıa t veremem 
iti ... 

7'enci yava, adımlarla hlki. 
min vanına kadar yaklqmı§ ve 
d&lma ellerinin hareketıerile söz 
lerini takviyeye çalışarak hAki. 
mlıı kulaima efilmiş bir çok 
teyler ısöylUyordu. HA.kimin bu 
söZrerle allkadar olllığu. r.erıcl 
korıu§W'k~n aldnb notlardan bel 
U oluyordu.. Zenci mrnltıami 
keati~ zaman blkim: 

- Söyllyeceklerinin hepsi bu 
mu? 

Dive sordu. 
- Evet '"zel hAkim beyciğim 

Hepsi bu.. G&11yora11nuz ld To. 
toUtombo suçlu def ildir. 

aa kim bir li.hza dU§UndUkteıı 
sonra: 

- ~kJ o*lum. dedi. Sizi ~im. 
dl serbest bırakıyonım. fakat 
limn old··twıuz ı=ıman tekraı 
cel~eer~ız. 

- Pek.i hikiın bevcifim. 
~ Seni göz hapsinde tutaca. 

-:- Oh hlkim beycitim bu if: 1 
polıa bafaramu.. Fakat siz is. 

tanbut Haest 15.3, 15-l De kazandı 
Son oyun Çal!'lıca • Şişli Terak· 

~I llselerf arımndııı oynandı ve o 
yımu 15-4. 13--3 Camlıca ta. 
zandr. 

~ 
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Ar~at', bu ~tundan IO:\. 

ra §U?"ndan, butad&n "IAla~ geler 
ve cl4den. vlcdanlanııuzı tııhrtf edelt 
baZJ {a.)1alara naıan ctkkatlnlzl cet. 
tıetmek latertm. BDml)t'onnn. mlllet.h• 
t'e'Aketlnden l!titade ~k. ken '' 
kötU ıuye.Uertıu tatb~ •t:mok loUyOll 
(!ıııaDlar veya tepklıt!ll' • ftl' IDIChr ! 
Fellıketten lrurtarmak lçi,n her ~eyi 
y.:ı..pmak lhı~ Utezı vatandall~ 
t>aZt tecavtl;lo.re uğradıkları rivayet. 
ıerlııl du)'..ıuın. ı.ıe:seı• bwılardan bh 
wıesl, bir ~dil\ enkaz altm:la kal 
IJU§, ltolu dı:ardı tmıı. blltılklerlnl 

a' mak lçln kolunu k..sııtı'n, bu ka. 
dnı §imdi haatabaQede 1mıo, B&.§ka 
bir rivayet, yatJua olmll§, htrBızlık 

AkAisar, (~) - Kaza. 
mrs ı>Olis ~lrftltmın cen•ıtetil. 
meein• bn.r wribnlf, mevcut 
kom.ieerllk. eamiyet bürliğilıe 
ta.hvU olumnuttur. Kua uıuıi. 
yet lmirl!ğine polia en1titiiaU 
mezunlannd:ıu Bay Tevnk E
sen tayin edt'mlş ve mumaileyh 
burava _.terek vHifeai"9 hMl•
mıştıı". Tevfik Esen. yıllarca. po.. 
Jis mes)ejiade ~it kıvınetlt 
bir mealek adaınıdu'. Son deta 
Bolu vUAvetl serkoıniıerli~inl 
yatımakta iken enetttUye gide. 
re.le vUbek tal.ttlJ•ni ttınal ev. 
!emiş ve ilk "Amirlik" memuri. 
vetini de bur&da ~ ba§. 
l~br. 

Polis kaclroaunun artmlaca • 
~ eöylenme!;te ve kuanm !ki 
yerinde da.ha tlli lr~nkollar ıh. 
duı dilşilnlllınektedtr. 

Motörlü bvvetl•r hak· 

l 
;,lmU§. 

A.r~lanm '"1en t.emta ederim 
id, va.z:tt.U veya vaz!tem herkes na. 
musltA.rane çahşmtı ve ça.11.§l)'Or. Bu 
rada yapıldıgı mUhtuaran a.rzettlğlm 

Janda konferanı 
Akhiear. (Husual) - Pi~de 

tabur ·komutanı blnbatl Bay ld. 
rl• tarafmdaıı diin pee ulkevi 
konterans salonunda moWrlU 
kuvvetler, mevzulu (ll)'d&lı bir 
konferana verllmi~tir. 'Bu konfe. 
ra.ıısta ~brin bUt\bı mUnevver. 
teri hazır bulunmUftur. Hat:p, 
konferuıuu tok rOaJ a~latmlJJ 
ve hararetle al~lanmnt1r. 

derlerse elbette faydalı olur. Bu ı 
oarla mevkutlıı.r balt.undakl tevkil 
ınllze.Jı.kereıerinlıı ve ın!Wı<U.UUIU" tını. 

lundakl mahk~-'et k.u~ruwı teııu. 
ın!azmı te!dlf ctblt. Atl.J.) e Qcünıen 
tetkik etUktcn eonra ltabul oUJ. 8 11 
... uretlo bugUn bu kıuıuo JO.Y1Jlw 
~u:1...ı ~ lll\M.~t re:1e a~dııd..I 

Bu ~tt ~Ut.c;aklp lro.nw:ı cnadue. 
.cıille 1.~ı:nm.11 ve otdu8~ ~''"'' Mbu 
ılunmu,tur. 

'3U lınılwu.ın bUktlmlerlne ı:-Cre 2~ 
.u.nunuevvel %U tarıbi.ıde ve muten. 
~p gllıılcrc.c vukua gelınl§ o:a.n zel 
.relode ehemmiyet.o surc. te ba.sııra uğ 
raya.n yerlerdeld mahküm ve mcvkuı 
ıardan bir kıı;mı veya tauııwu hak. 
kında veril~ olan c..ıza buıtUmıeı . 

llo tevkif ımrarıarının ln!bZJ mlln:Ut 
va.zly .. t avJet edinceye kadar Adllyt 
VekAlcUnce tcc1I olum b!llr. 

Yuka.'1kt maddenin tatb1k edl'eceıt 
yerlere bu yerlerin hep dnde veya ba 
Z18Dlda mllaaActe va.zlyl Un avdet ey_ 

le.mit olduğ..nu lcra V •klllorl lle;,.ct 
kara."iyle tayin olunar \k ve bU ka. 
ıuuı aı.ıuu ~ ~ mu'l o. 
l.lıe&kLIL • 

mesai o kil.dar kolay yapıtnııı değil. 
Jir. çok •ıkmtıı. .e me~kııtll oıa. 
rnk yapılınl§tır. Bu kadar bUanl1 nl 
yetle ça'l§an tııı!U\llra ~yle böylr 
şaibeler isnat etaaek biç blr zaman bu 
bUmil nlycUe katım telif değildir • 

D.D./26 Nua)aralı tartfenlıı 2 ncı Kısnuıım dola " lıcıt lQadeD1 ıu 
-nahfazalan nak1tyatına mlltealllk "C'' fıltra.n perakende ~ta da lef· 
mil cdllml,tlr. 

Bu ı.nto ~yU 1~/1/llMO tarlhlııdeD tubann mer'Mtr. Pula tlhlllt 
ı çtıı ıstasyontara mUraent cdUa:ı~ (118) t:Ml 

Belediye Sular ldareainJen: 
fdaremlz'n aboıı~an ~ ıçtıı 9 kalem muhteUf ~ acele o!aralc 

baatmıacaktır. l!un'ar tçtn 11.1.oıo Ç&rMmba· stıatı 8&1\t 11 t• ,,. .. ,,.eaıı: 
aı;ık ekırlttmeye girmek t.UyenleriD p.rtııamMlnl "nOnlunel.,-t ~bere 
Tak..lmı.e "1r&Mrviler<leltt idare merltez!nde levQ!m tefl.lğtne mnraeaat 
etme!erl. 

EUUtaq,t ~ (l&Q) ~ au~ ..,..,_.. ~l<l~. 
(16'~ 

~at 

13,%3 

lU! 

20,70 

11T,00 htaııbut 1 in • n\ı olnı'N fçto Un ve ı.te.kama 
ınUtıayauı. 

42:5,00 letanbul ı nci yat okulu tc!n 8'.lt ve Y~ ınUbayaa.
:ı:::ı,ço bt.ıuıbul ı lfıçl yat, okul\l tç\n l3eya:ı. ve Kf.f8.r ı>ep.1.11 

ınUbayna:ıı. 

179,00 lmanbul l 11.cl yatı okulu tc!tl ftabun " &d• 
\ mUbayıuı.sı. 
• 276,00 Ko::sorvetuvar yab )l:smı Jçln tı.yaz "' ıtısvar peyn!Ti 

mUbayaıuır. 

tık mmfoat mtkt.vJan ne tnhmlo bc'1eDerJ yukard3 ~lı mevad 24~ 
numaralı karı"nun 43 lln-:tl m"I tdeıı'ne g 'ke ayn ayrı teısldl 'en eka1lt:ue1f 
konulm"~tlıl. tt.-ı.wı. ll>/l 'IHO fuar.n Çi\'.lU v•t 14 te tıal'?l! ~ctır.ıen~ 
yapı'ac-ıktrr. Şart'lttl'"1er ~mt ve ~erllt ııatiürll' tu ka1 .. mt~de gl:S-lllt. 
bilir. T&IJp'~ tık te-tln!!.t mal·buz \'Cya cıektuplıın ne ihale gU:ıO mu"Vf"lll 
saatte Dalın! EncUm~nie bulunmalan. HOl 

istantul levazım amirh 1indsn: 
Eyüp De.fterdal'l?ldll ı aıımantı Pllılm eYlf!ID oorııp atoıyetertııde 1tı&. 

ıducıe.r 1çln tAıa' ~ı .. o t:lnıı dal\tll:ı1e zatı c;orap ıııakırtelerUe ~ttoma.k tıtt • 
• enlerin Oettefdarda ı numaralı P'tkJmev' MUı.lUrtUğllne ınUrn.eıı.at ı:ırı. 

· · cı~ı 

,stanbul OumrUkler i BaşmUdllrlU~Unden 
ı - lakcndenm GUıvtllc lll~h,~eaı t~l.lı 386 kalemlik muhtellt ctıw 

klmyaha.ne a.ıat ve mılzcnıeştııtn 2~.l.940 Pcr~embe gt1nU aaat 10 da açı). 
ekalltmesl yapıl::.::aktır. 

2 - Tahmhı1 tutarı Ml~ Ura ı'G kuruJ, Uk t.cınln"1 '21 Ura 19 lamıiıı 
t\Qt. 

8 - Şartnamesi BaşmQdQrJQk Levazım aervlafnde heryQn ıarote~ 
• - ı..tekllltria 2't) aa71b kımunun tayin ettlıtf walk&lN&a ~WtW 

llafmtıdOrltUI tımumdald Komlayona s.ımelaıi. (~) 

'C dar tcra Memurtuj'\ınOanı 
lılehmet Atıf km Whrlbanm M'wıtata km Hatlceden 8dtlno aJdrfı TM 

1trtı ıaukaMUnde Spot.ek yaptrfı Kaclıköytiılde ZUbttıpap lllalı&Jl~ IC&.\ı 

dere '"8 TahtaköprU aokaflftlS& Mkl a. • mtı}(errer yeni 28, 80, 60, 80 ~ .. 
No.lı ve tamamma 2593 Ura ktymet takdir edllml~ olan gayri meııkUI vaıt. 
JeU UllfU1 ınult\lf pyrl mtn~\ll ıı.~·e.o Yoğurt,çu<Sa Te.?ıtaköprt ICOrıclft 

IOkU1amluı ~~de ıs.suı ve 40 MJ ~~ha~ uu N.ıtıe Gl~-. 
81/1 numarall hanculn cvStı.fı: 

Zemin kat: ZemlnJ kırmtıı çl.nl d~eu ~ıs tızerlnde Qç oda. b1? ~ 

diven altı, iki helfl ve zemini çlmenlQ ~l>ı'U a<11 Qçak1ı ttk katı& lılr ma~ 
ve ba.bNt aç'1Q luı,pt41.n lbantUr. 

BIMcl bt: Balkoalu bir IQta llıtrlnde Og Qda, ~!>el&. lı!r um•~ 
lbaretUr. 

• lk!Acıi at: ~ ao:a UrA\'lı\\lt ,_, ocıı. ve bir ~b •ramı• ı~ _.,. 
lfbu maha.I ayda 16 'ıra Ue Neaet kiracıdır. G~rt menkul abpp " lçlıı~ 
e:ektrik ve su teatıutı mevcuttur. Aynl budJt dahlll..ııde kapısı K6rdere 9Q. 

katında 80 t&J numarasını havi IJlN ifıyrl m~uılJ:ı zer..ı!ıı µtı klıtf, --. 
rlael kı\tJ ~P alup aem.ln: ufak bir eata llaoritıde blr ~ "lr •t""' 
bir bell. 

Blrinct b\: Ufak b1r eota uııertnde l'kl oda ıne"teUttqr, llJ&ridf ayda 1 
Ura Ue Bılrlıanettln klracı4It. hbu gayn ınenlw'de ~o'ktrik ve su teala" 
vardır. Sahası: Tamamı H6 metre murabbaı Ql\U> bundan 81 metre mun.lıı. 
bal 28, 31/l No.tr gıyn mon.ır.uı ıu bucak metre mura.bba.J da 31) No.lJ ham 

°'"' "'Qtebaldti bal~· 
l - l~bu gayri men!ruıtırı at"tlmna prtnamm 1&/1/&t& ~ ~ 

baren 9SD/1802 No. ile ü:ıkUd:ır lcra Daire'! Q\n mu&yyeı) N~fta~ Mrltutll 
ıönbll~ !çl.Q açd:tır. lJAnda yazılı olanlardan ta&Ja. D\a!O~•t ~ taU. 
)'WW "bu ~eye ve 839/1802 dosya No..Ue meroutfytt!Ull14S •ı.ı.rac:..u 
ebnelJ4if. 

2 - .bttınagya lfltrlk "lıı Y\lklll'da YNıh luyrıl•Ulı )'Qade T,I _..... 
Uılde ~y veya ııııuı ~1" bo.nkınıo ~ıııın.l qıtıkı1'bu ıovctı f4Ueçe!~Ur. lı&. lif. 

1 - !patoıı: Ablbl al~\dtl-.rla c11:. alaca.kWaruı ,,. lrWılc bakla -. 
llU!ı'ertntn P1f1 nm'1nJI tmrtndQkl hıltlan:ı· husua.lle falı " murat& dair *" tddlatanaı l§bu 111\rı tarUılnden ıu~en 20 gUD lc;Snde e....Uı .•llbt.., 
..nı. blrıtkte memuı·b'eUınlse bfüllrmtlerl lcıılıe:!er. AltaJ haldt hU!arı tapı 
llcW Ue •bit oln\adıllça •UI bcdellnlıı paylqma.ınd&D lıariç Qlırlaf. 

' - oa.ten•ea ıtıode arttırmaya lşUrlk edenler artlırm& ..,........._ 
eJN111uı vıe Khıumlu ma!6matJ alı:ut ve buolan tamamen kabul et!DID ad • 
lUMr otunurtar. 

6 - Gayri Meıtlcul 15 ı,tJbat 910 tsrihtnde Pel"§enl'be gbtı saat 18 tıeıı\ 
11 7ll bdv ÜıtkUdar !era mem•ı•l•11ttın"8 tıc defa b!!~~kt:uı IOllra en ook 
•rlUraaa ihale edlHr. A1'cak .erttrrma bedtH l!tubamrren ıc-nettn 1G* 
711 ini b•ılmq ,,.,.. satı§ latlyenlıı alacatuıa rtl-;hanı olan dt~ aJacalıldat' 
bu1utı\lp ta be<W bu'llamt bu gayri menkul ile ~mtn elfflmtş alacülanıu• 
.-crrıuımctan ful"YI' eık::l:ıau en eolf arttırarun tnabbllcttı ba1'! lrahnalr 
Ulere 1& g1ln daha hnıdlt ed1ler·~ ı Mart 910 UrUd:ııie c-.ıma gtlntı 8"t ış 
den 18 ya kadar tlskOdar icra memu..,u~ o:l~da arttmna bedeH -~ 
la'8~tl\ a'ao•!ma ruçhaın o•an cHJer al.aetık"'""" bu ınyrimea'kuJ ile -. 
ml!t ed'lnılt a'!\C."ldu1 meomunndan tulna oıkmalt ıartfle e11 eok artlrfalte 
tb•'• edJUr. Söyle bir b&del eı :cı. edllmez11t ibate yapıJınu w •tıf .... \lf 
dOfer. • 

• - 0.)'1'1 111en'nl1 lrendlllne ibate o•unan ktmııe derll&J 'N)'a 'l'WfhıO 
mOh'et l~nııe parayı ve"'1-.- '""'• lt!lrnn r·st~ 111•rt• ... 1t "nndlatnden e1'VltJ 
•n y0k11411t tetrtttte bıtlunıuı klnuKt anıotmi9 olduıtu bedelle atma~ P&m o•ur. 
• ona Pam ohnas veya bulunmaua hemen ıs .:Un mUddeUe arttnına,.a ~ 
kanlıp en ook arttırrna ibate edl'lr; iki ibate anumd&Jd fark Ye g ... «Qn.. 
1er ~n yUsde 5 ten hesap oıunaoalt faiz ve dl~r zararlar aynca btı.kme -. 
cıet k~ memm1vot'-ı,. .... alte~!ln tabsU olu!\ttr. Jıı!. 1U 

7 - Altct arttırma bedeli harlctııde olarak yalnız: tapu rerar ~ 
20 aeııeUk vakıf taviz bedelini ve ibate karar putıamu ·"ftrmeye mecburdm 
ıoOteraktm ve'f'J?fler tenvirat ve tanztrnt ve tellAllye resminden metnet':tt 
beledi~ :rusull\U ve mtıtut\ldm valuf l~ alıcı~ alt olı:D&yUp &Pttmu 
bı.)dcltıı.4~ ten:D olu,ur l;ıbu ~ayr! meııku1 yukand3 ;a:rt.erlleıı tarihte '71.. 
lrttı'lar t~ra memıı'1u~ "_," .. ,.,,il l§bu UlD ve ~~tailea .Uırm• ~ 
~ u.blaca.11 11t.ıı olunur. oıou> 
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slıing Confessions 'il FamouS'GoldDiggeP' ~'!""···"~ 

Mme. Otero, Former Stage Queen, Reveals With Astonishing Frankness How· 
She Made Her Rich Lovers Pay for Her F avors 
andıThen Foolishly Tossed Away Her Money 

and Jewels aı F ast as She Acquired Them 

ft•mt•• ........... 
CU:S el • l*tlN. tlı• Pettt 
a.u.. P,tel\Jtllı~W 
tt:ırps~•uedt 
.\ltnma of UM • • e • . 
l"M.,M...,.. DO dautıı,. 
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Amerikan gazetesi, Dişi Kazanova Güzel Otero' nun maceralarını tefrika etmiye başladığı zaman, 
vermiye başlamıştı. Soldaki Güzel Oteor'nun sahnedeki bir pozunu, sondaki de maceralarından 

bu tefrikayı §U. resimde göı·düğünüz şekilde 
bir anın sahnesini tesbit etmektedir. 

IQ) Ü ~ Ü 

Kazanova 
Güzel OterO 

Bir İspanyol çingcncsinln kızı olan bu kadın aanmızm en muhteı1s 
Jmdmlarmdan blrldlr .• 

Hayatına bUtUn Avrupa de\"letlerl merkezlerinde milyonerler ve de\'let 
ad::ımları kanşnııştır. 

Bu kadının: 

Bugünd 1.n itibaren HABER uazetesi 
sütunlarında 

Okuyacağınız hatıraları 
,, 

Bir rom."ln :ın'atlrnnnın hayal lmdrdlnln bile temin cdl'mlyeccği s."lfhat:ırla 

doludur. 
İhti.) :ır fişıklarrııd:ın cldo c1tlğl mllyoıılıırı gPnç SC\'gllUerl u{;"Tııncla hnrcnyıırı 

,.e ynşn.) 15ını bir Krnll~c 5üşıuıs1 l!:indo getiren bu kadını, m:ıccrnlarln dolu 
lı:ıyatmı Amerikan g:ızotclcriodo nearcttığl z:ıman blltUn Amerikayı 

he.) cc:uıdıın sarsmt:5lL 

"Haber,, bu hakiki hayat tefrikasını bugünden 
itibaren sütunlarında okuyucularına vermeye 

Başlayacaktır. 

Disi Kazanova'nın kendisi bile, uğrunda intihar 
ed~nlerin ve iflasa sürüklenPn para babalarının 

sayısını bilmediğini söylemektedir. 

GÜZEL OTERO'un itirafları 
Her cins ve her tabaka okuyucuyu heyecanlarla 

sarsacak bir mahiyettedir 

Bugün HABER gazetesinde 
Neşrine başlanacak olan bu emsalsiz 

hakiki hayat romanını 
TAKiP EDINiZ. 

1stanbul 0-çüncü İcra l\Jcmurlu{;-undan: 

ipotek cihetinden parayn çcvrllmesl mukarrer \'C tamamına 2082 Ura 
kıymet takdir edilen Beyotlunda Peruzağıı mahallesinde Taktaki sokağında 

csltl 15 yeni 17 numaralarla murakkam natcmam binanın tamamı uçık art
tırmaya konmu~ olup 15/2/040 tarihine mUsadl( Perşembe gUnU saat 14 ten 
16 ya knd:ır dairemizde birinci açık arttrrması icra ve arttırma bedeli mu
kadder kıymetın % 75 §lnl bulduğu surette alıcısı uhdesine ihalesi ynpılnca.
ğı, a.ksl hald' son arttmınm tc:ıhhUdU baki kalmak Uzcro arttırma 15 gün 
milddctıe temdlt olunarak 1/3/!HO tarıhine tcsa<lllf eden Cuma gUnU ylnc 
d.'llrcmlzde ayni saatte yo.pılıı.cak olan ikinci nçık arttırmaamda ınczl;!ır 

gayri menkul <'n çok arttıran OstUnde bır:ıkılacnkur. Satış pe~ln para iledir. 
Arttırmaya glrm k lstlycnlcr takdir olunan kıymetin 'o 7 buçuj'u nisbctlnd(' 
pC'y akç si \'OY ulusal bir b:ınkanııı teminat mektubunu vcrrnolcrl iktiza 
eder. Mt>zk!ır gn;)Ti mcnh.-u!Un n"'fsinden doğan birikmiş bilcUmlo vergi mU. 
ltcllcfı)cti ile vukı! fQresl ve tcllillyc resmi borçluya niL olmak üzere satış 
bedelinden tenzil olunur. 20 ~nelik vakıf u. ... ız lıedcll alıcıya. aittir. Hı;ı.kl:rrı 

tapu Biclllcrllo sabit olmıynn ipotekli nlncaklılWla diğer alllkıı.<laıların ve ir
tifak hakkı 1hıplcrlnin bu hnltlanru ve hususile faiz \'O mas:ırifc dair vu. 
kubulıı.c~~ ldd .ııarmı ııtuı tarihinden itlb:ırcn 20 gUn zarfında cvr::ıkI mlls
tııtclerf~ l<' b rl kte dniroİnlzo bildinnelcrl lılz.ımdır. Al.si tnk<llrdo haltları 
tapu sk11lrrlle s bit oıınıynnlar satış bedelinin puylnşınıısmuıı.n harlı;: 

kıılırlar. 

EVSAFI UMlnilYE: Mezkür ı;ayri menkul bodrum, zemin, ve birine! kat. 
l.ırm bedcın bo'me duv::ı.rlariylo m"rdivenleri. Yalnız duvar kısımlhn 'Wardır. 
llırinrl katın Uzer! nç,ıktrr. Binanın cephesi G.70 ,.,. dertnllğl ur.;o I!lCtre 
murabbaıdır. Umum mc ahası 7i m"trc murabbaı clup binanın hali hnznı 
vnzlyeUno nazaran evsafı yuknrıl:ı ynzılı oldutu \'Cçbllc tesbtt cdllml§tlr. 
HUDUT: Kadastro plA.m gibidir. 

Cayrl menkul kendl.!incı lhıı.I olunan l\im c dcıhal \'eya v~rilen mOddct 
::arfında parayı .. erm zsc kcnıHs.ndc.ı evv ı en yUksdt trklirte buluıınn kim. 
scye IU"2etmiş oldu&u bedelle nlmağa razı oıurs:ı ona olınıı.zsn veya buluna. 
muzsa mczk!ır gayri m nkul on b ş gUn mUck!ctlc tekrar artbrınayn vazolu. 
narak en ytıksok bedelle alıcısı oı:ın ldm eye ihale olunur. Ve "ikl ihale nrn 
mnd:.ıki farı: \'C g çcn gUnlcr için % 5 t n hesap olun al\ fnl7. ve dlğcr ma.. 
arif lıllkmc hnct>t kıı.lıllnl<: ızın eski alıcıdan dairemizce tah31l olunur. 

Daha !azla mal!ırnat atmak lstıycnler l 9/1/940 to.rihind n ltib:ı.ren dal 
rcMlZd açık ve ı,ı.aılı bulundurulacak arttırm,n ~artname ine \'C 39, 3684 nu. 
maralı do!yasrnıı. mUrncaatıa lcabcd n malOmnt ve tznhntı almış ve bu ım. 
retle nrttırm'lya mU~ ııllllt huıJusnltnn to.mnınile mullnll olmu, olııcnf,ı M 
\'e il .. n ol.ınur. (310ti ) 

Zayi 
Tatbik:;;. mllhllrOmU zayl ettim. 

Yenisini yaptırncaıtrmdnn eskisinin 
hUltmll kalmadıf,'1m bfidlririm. 

Ortnköydo \'Bpur l!<kCIC!löi Simon 
lmlrn apart. No. 8 d" n,.Ju•ri mU

t<•lt.ıltlrrdcn l\I. Nuri :ı·n1.ga11 
(31081) 

Yazıhane halinde. - Sirkeci civn. 
rmd:ı. knhramanzndo hanının ilst kn. 
tı kiralıktır. Kapıcıya ve Beyoğlu, 
:raUmhane, Tnksim Apart. 3 No. yn 
mUracnat. (31030) 

VAKiT kitaqevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 11·20 ikincı ıerJ Kr. 
11 Gorio baba 10(; 

12 Deliliğin psikolojisi 50 
13 tlkbahar selleri 75 
l4 Engerek düğümü 60 
t:> Rasin kUlliyaU fil 'l:: 
16 Samimi Saadet 5( 

17 İstatistik 30 
18 Çocuk düşürtenler 60 
19 İlim ve felsefe 30 
20 Mc:vcudu kalmadı 

oar 1 
Ba serinin rflo ~.30 k:ıruştur 

Hepsini alanlara yüzde 20 iskor. 
to yapılır. Kalnn 4.24 kuruşur 

1,24 kuruşu pcşlrı nlrnarnk mllte· 
bakisi ayda birer lira öı.lenmeıı 
llzcrc Uı; taksite eağlanrr. 

.SAHiBİ : AS/il US 
ll:ıo;ıldılıı yer: \' A 1\IT l\Tnlh:ı:ıo;ı 

Umum Ncşriy:ılı idare t'den · 
Refik Ahmcl Sevengil 

\ ,. 

:ııunrerlt veya tôplu nilc geziııtilcriııdc, şc.>lıirılc, kiiycle, clağ<ln, lrnyırda velhasıl.~ 
·r le ve en gayri mtlsait şartlar altmtln. · ( lçerisino ılınrlçten lıiç bir rnacrde ilt\vc etme~ 
nmekslzin) en acele Ye en dar zaınanımzda nefis ve lezzetli 

ÇAPA MARKA ÇORBALIK 
Uııhıılıat .:-clızc, kompı·6rııc 'c piirc IC'rlııi 

leş on da.kikn zarfrndn lıazırlayablllraiuiz. Bir komprime O\ eaf ve yüksek lrnlitcsl 
ıir gUnlük kalöri snrfiyatınızın karşılığıdır. Her yerde Jrnluı·suııuz. 

Bcşlktnş: CJ.\J'ı\MAHK,\ l(unıhı7 tnı·ihl: 

~ ........... mr: .. :.-...... 11m ...................... :m1 ... ~ ... 

Ttırkfye Cumhuriyet 
AK T t F 

Merkez Bankatiı 6 I 1 I 1940 

li.asa: 
Altın: Safi Klcgram tG ı;S78'..! 
Banknot • • • 
Ufaklık , . . • . • 

Da1ıı1dc7.:i lılu7ıabir1cr: 
Altın: Safi l\ilogrnm · 
Türk Lirası • • 

lla~tcJ..:i Muhabirler: 
Altm: S~fi Kilogrnm 10<>13216 

Altiııa tahvili knp!l serbest 
dövjzlcr 
Dl~cr dö,\izl<>t ve 1')0rc:hı 
KJirin~ bakiyeleri 

İlazinc ta1.villcrı: 
Deruhte edilen '°\Takı "'lak. 
diye karrılıi!1 
l\anunun 6 - 8 maddt'lerin~ 
tevfikan .Hnzine tarafından 
vaki tedivat 

Sr,11r"dct cfi:danı: 
l'irari senetler . . , • 

P..~1urm ve ta1ıvi1rt cihdar': 
ı Deruhte ~dilen evrakı ııai\

~ ! divcnin knnnhfrı ::!Sham \'e 
ı \ ı t.fl Jı1 ... iHit itibari k:vrne• le 

Serbest e>sham \'e tahvila~: 
Avan.nlar: 

Razincve kısa \'adt>li avans 
nltın \'C döviz üzerine 
Tahvilfı t iizerine • • • 
Hisı::ed:ırlar , , • • , 
Muhtelif • • r , , ı 

22.756.751,00 
15.011.754,--

1.655.628,44 

356.436.4i, 

14.084.389,07 

59.198,82 

10.952.399,03 

153.74S 563,-

17.987.173.-

214.874.063.85 

ca.nı.G4:;,~5 
7.563.0~0.70 --
6.95\i.000,-

12.542,53 
1.sor..nı.-

1' r7:iitı 

Lira 

39.424.133,SO 

S56.436,.f:6 

22.0~5. 986,!:. 7 

140.iCil 385,--

214.874.063.~ 3 

5G.2M.S46,15 

• 14.777.264.58 
4.500.000,-

19.0G0.5!J8,30 

517.134.714.~2 
111 -

PAS l F 
Sc;r,,.a ye • • • • • 

fhti11at akçesi: 
Adi ve fcvkal:lde , , , • 
Hususi • • • 

Tutaviildrld Banknotlar: 

1 

Deruhte eclılerı evrakı rıakdıyc 

1 
l<amınun 6 • $ ınaddelerin tev_ 
fi kan Hazine tarafından va ki 
~cdıy:ıt 

Deruhte cd!len evrakı nnk. 
jıyl' ba kıvP i 
Karşılığı tarırnmcn nltPı o'ank 
ılfn·cten t~davüle •;azedilen . 
Rc"sk,.,nt mukabili iliivten te
d:ı. \'a~d. 

Tilrk lAra-ıı Mc1·rlzıatı: 
Altına tahvili kıthil dövızlcr 
DiğQr dövizle' ve ~lacaklı ım. 
rinty i)~kiyc!eri 
\fuhtelif ' ' . . . 

V..r.A.L . .Jy 

4.217.134/::i 
6.000.000,----------

158.748.563,-

17.SS7.1~ 

140. 761.385,-

17.000.000,-

~.500.000.-

3.G43,13 

'16.305.07.'.J,1!} 

l'ckuıı 

1 emn'luz 1D38 tarihındeıı ıtib:ı.rcu: lskoıılo huddi % 4 Altm üzerine 5o 3 

• !!'" • -\.. 

ı..ıra _,Jt/ 
15.QOO.VV"'' 

10.211.l~ 


