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ti, 'ı' ta. 11 (Hususi) - Romanya hükfıme
l<J.:,.ccri rn .. ~a emnu mıntakayı, bütün Karadeniz a c beş mil . . k d . . . .; 1~ ıçerıye a ar temdıt etmıştır. 
t~ !ch~Ya maden mm takaları ve muayyen bü

ırlcr de dahil olmakta~ır. 
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Milll Piyangoda 
Kazanan nu ar ar 

Sıraya konmuş bir halde 
(5 inci sayfamızdadır] 

~ IDAltE EV!:Ankara CaıUSTANBtTL •Telgr:ıt: VAKITııı Poııta kutuıru: 4-&• Telefon: 2Hı3fYazı). 24:\iO ıtdare) 

Şarki Karahisar vilfıyeti Rusgada yenıden 
Yeniden teşkil olunacak sınıf askere ça 
l<..ilkit vadisinde muntazam lngiltereden gönderilen harp mal

~ ~ . bir gol_ !lapı~°:~ak . . zemesi Finlandiyaya vasi odu 
'2ıncan felaketin- Dahılıye y ekılını~ -~atıplerın ltalyan gönüllüleri Helsinkide --~----

' 
' 

den alınan bir suallerıne verdıgı cevap 
ders daha 

ş l'azan: ASIM US 
~'tic \ifa ı.:"11, l:~ Yetlerimizde, Erzu-
)~ lıtıttı ncan gibi senenin mü. 
~ ttı:de •nda karlarla örtülen 
-..•lı!ılc hillkımızın kayak sporu. 
~ ~1"11 olınarnalarındıın ve bu· 
'tı.. ltıUd~larrndan bu sütunlarda 
ı~HiJc. l evvel teessürle bah
~tt • •on zelzele dolayısiyle 
tdı~dllıl lllıntakasındaki ahaliye 
~"tıı Yetiıtirmekte tesadüf 

bu ~orluklar memleketimi. 
L~ 11 Yerlerinde kayak ıpo· 
~lld: ~derecelerde ihtiyacımız 
>\ t) Runu çok açık göstermiş· 
>-tt dıııı 'tlet. merkezinden giden 
~~~' ;§kılatı §immdifn- gü
' ' ıı a olmasına rağmen Er
~ ~t :ol!arda kışın şiddetin_ 
~,~rı do a.r tabakalarının kesafc. 
ıı,..~•ra !aYI ancak bir hafta ıon
·~ o) bılıniştir; ıimcndiferden 
ı,.,~ ~n felaket yerlerinden ha. 
lif , ht11

1~e Yine aynı sebepten do. 
~~\l~ ?'a~dım vasıtaları ye. 
tt• ~•ıtır. 

·~ '" t"_ -

T.·ovıııja sığınmtş bir aile 
• (Yazısı 5 incide) 

Londra, 1 1 (Hmınsi) - Rus 1 riyetçl mebus Hamilton Fiş, 
hUk(ımeti, Finlandiya mUcade- l<'inlAndiyaya yardım için 4 
lesine şiddet \'ermek Uzere ye. milyon Sterlin tahsinini tekli[ 
niden bazı sınıflar sllAh altına etmiştir. 
almaktadır. Moskovada. 1921. Jı0nc1ra, 11 (,\.A.) - Rcutcr 
1922 sıfırlar ısil!b altına ça Ajansının askort muharriri 
ğırılmıştır. I<'in!Andiyaya İngiliz harp le-
İııg11iz harp malzem e ı Fin· nzımının gönderilmiş oldu~u- ' 

Iandifaya ,·ardı nu haber vel'lyor. Ve diyor kl: · 
Londra, ı ı ( Huımsi ) - Fin- Bunlar, ~inlflndiya.lılnra 

landiyaya yardım için fngllte- Ruslardan iğtınam cttı ki eri 
reden gönderilen harp malze- teçhizattan daha faydalı ola
me,sl, Flnlandlyaya nsıl ol- caktır. ÇUnkU Rus malzcmesl-
01uştur. nin büyük bir kısmı orada tın. 

IIelsinklye gelen İngiliz va. kUm suren şiddetli soğuklnr 
purları malzemeyi boşaltmağa dolayısiyle esasen kullanılmaz 
Jaşlamı__ştır. bir hale gelmişti. 

Amerika m.eclistnde Cumhu- (Deva.mı 3 üncüde) 

Yunan Başvekili General Metaksas 

Elen millet ini felaketzedeleri-
mize yardıma çağndı 

(Ya:ısı 3 üncüde) Nöbet bekTeıJcn hlr Fin a.~7;cri 
ltl '~rumda vaktiyle bir-
~1 ıarfedilerek bir futbol 
l~ ~hılacak yerde kış mevsi. 

İy •uı kayak ıporuna e
~İıı t t Verilseydi, bin beı yüz, 

\.' .,.~etrc yükseklikte olan 
['tı.4,

1 ayetlerimiz için kayak 
\.. •dq •!•ıtırılmıı olsaydı An. 
ı"ll .,: !•rnendifcrle giden yar. 
~ ~otjltalarının yollarda uğra
)1 ı 1- Uklara kal"şı Erzurum ve 
ll~ t raflarından gidecek• ka. 
~~fki!atlarla bir gün içinde 
ı~'iı ~ ırndat kuvvetleri yetiş

Tekirdağ ve Zilede EstoOya ve Romanyada 

ı:ıı;: Urdu; şimendifer güzer. 
hil' •~an yerlere de bunn ya. 

ı,. llııl'dur'atle yardım edilmit 
) '\ı \l, 

fırı k . 
, , ıı tsıf kar tabakalan yü-
t~ ~Yayaluın, hatta atlıların 
>\ >a~' irnkan bulamadığı düz 
~ tİdl! Yerlerde kayak ile ko

~ı~ i, 1 tbilir; meyilli olan yer
~t ~ kayak vasıtası ile fev. 

()(IJ/ ~~le h~ ıür'at temin edilir. Bu 
· ~~ı .. :r adam günde iki yüz 

~-· t· mesafeye kadar yol ala. 

4 ı; ,,,) •rılandiyalıların Ruslara 
. 13 ' ~~t~;•k!arı m uharebelerde el-

~l.tıı hj erı muvaffakıyetlcc-in 
~ k r kıımr mitralyözlü ve 

N 1~. ~Yak teıkilatlan sayesin
\!lı~ h' trnek ki kayak sporu 
t,~t ~~ı.lnemleket için kıt gün_ 
ır :·~" b' 1.ı ~,~. ıuı ır zevk ve eğlen. 
şı tııu~·ı . nakilci bir idare Ye 

lı lı 
1 
•faa meıeleıidir. 

~~.,~de Yapılacak it basittir: 
\~ııı ~etlerimize kayak vası-

~ / ' ti b~~t;neıi için sporculardan 
.35 'ı ~.tl').I: ~illet harekete gecmeli-
4S3ı ~~~C..~ :tıı_rn, Kars, Ardahan, 
· ~~ll l tbi yerlerde jıındarma 

ı~ .. l.tı. kayak kullanmağa 
1', \ ~"l':~•lrnelidir. Diğer tıtraL 

7Zl"o' \).'• fi h kıtalar te§kil edilme. 
·~ı, \"iti': !rıaluatla memlekete i
. •,~~/ hariçten mütehassıs 

~.~ı:ı; ~etirilmelidir. Bic- ke
\~ ~ etın zabıta ve milli mü_ 
> ıj'll~ "'-e~leri kaynğı bu şekil. 
\)1;1'itııi;~dıkten aonra ş.-.. k vila-
~ bit e kayak va•ıtasının 
l\ ~İirı 'S°!'. ~aline gelmemesi 
'l~b egıldır. 

~h-~r dokuz yaşında 
~-.-~ tkfikimiz sekiz yaşını bi

~i t ~ ~17.una basmıstır. Refi
~ tıı '.tık eder. simdi ye kadar \ 1tı:ıl1bi hundan· sonraki ncş
~ c~ d.a muv;:ffakıyctler tc· 

Crı:z:, 

şid~etıi zeızeı·e oldu . So - u k tan 
Reşadıyede bütün çeşmeler kurudu g . . . 

• 

Zı1c, 11 ( A.A.) - Dün akşam 
22,30 da, şcluimizde sekiz sani
ye süren orta şiddette bir zelzc. 
le olmufjtur. Hasar yoktur. 

Gerede, 11 ( A.A.) - Bu sa.. 
bah, 1,40 ta beş :::aniye devam 
eden oldukça şiddetli bir zelze
le olmuştur. San;ıntı yüzünden 
halk arasında büyük bir heye
can husule gelmiş, fakat hasar 
olmamıştır. 

dan şehrimize gelmiş olan fela
ketzedelerden 21 yaralı Talas'
da açılmış olan 80 yataklı na. 
kaha thar.4Cye ya tırılmıştrr. 

ANI(ARADA YAPILAN 
TOPL:ANTI 

Ankara, 11 (Hı<.sıuıi) - Bu
~n}?_ahiliye vekilinin yüksek 
reıs.ıgı altında yardım komis
yonu ~z~ları ve hayırseverlerin 
ve valmın de iştirakile bir top
lantı yapıldı, yardım işleri etra
fında görüııüldü. 

Tekirda~. 11 (A.A.) - Bu sa
bah saat 4,10 da c:chrimizde şid. 
dctli bir zelzele olmuştur. -

Çankırı, 11 ( A.A.) - Dün ge. Şirrnn, 11 (A.A.) - Son !e-
ce burada oldukça şiddetli bir lllketlarz neticesinde kazamız-
zclzcle olmu~tur. Hasar yok- da ıs:.ı ev tamamen, 500 ev de 
tur. kısmen yıkılmıştır. ~tnill lnhf. 

EIG:ığ, 11 ( A.A.) - Bugün d~ın .ov miktarı dört yUzdtir. 
Erzincanihın EHizığa gelen 14 I< elflkete maruz kalmış olan 
nüfustan ibaret felaketzede is- j halkımızın ihtiyaçlarının teml
tasvonda milli vardım komitesi ni ve sıhhi Yaziyetlerinln ko
vc halk tarafından kar~ılanarak runması i~in başta Gtimtişha. 
hazırlanan yerlere yerleştiril • ne valisi olmak Uzere al~ka
miş ve her türlü istirahatleri te. dar meınnrlar tarafından ı~-
min edilmiştir. zım gelen tedbirler alınmıştır. 
Ka11scri, 11 ( A.A.) - Erzincan. (Dem mı ·' ün<:iide) 

Afıranistanda 
Mecburi askerlik hizmeti 

ihdas ediliyor 
iki komünist lideri tevkif edi l d ı 

1\:a.hh-c, l ı (A.A.) - Mısı:_i 1 m~na~a}~tın ıslahına tahsis 
gazetesi yazıyor: {)dıleccktır. 

Efganlstan hlikiımcti, emnl- Ayni gazete, komUnist partl-
::ret tcdbirlcı·iııc devam edcrel<, sinin faaliyetini takip etmek 
17 yaşından itibaren mecburt ic:ln istisnai tedbirler almdıi!;ı· 
askerli!;: hizmeti ihdasına ka- nı yazıyor. Hükumet devletin 
rar vermiştir. emniyeti l<:in tehlikeli ''esika-

Dlğer taraftan hUkCimcıt bir lar ele gcçil'm!ş ve iki komU
vergi ihdas Ptmiştlr ki, bunun nist lideri tevkif etmiştir. 
hfı.sılatı derhal slllth mtlbayca- TcşkiHHın muhtelif basının 
sına, ilti radyo postaE11 tesisine evlerinde araştırmalar yapıl. 
\O Uc cl cnıiı'yolu inşas ı surctile ımştır. .... 

çok ınsan o •• u 
Tlül>rrş, 11 (.L\.) -: Evvelki ık. I rınlarda ekmek bulunmamakta _ 

,am Ronıanyanın her lararında Yl'. dır. Odesa limanının buz tuttuğu 
ni bir ~oğuk dalgaq büJ.:üın sür- bildirilmektedir. 
ıniiştür, Atina, 11 ( A.A.) - Memleke-

Jlararct ılere<'c i, Bükreştc sırır tin her tara.fmd:ı. fen:ı. havalar 
allındn !!7 dereceye diişınü§tür. Bü. hüküm sürmektedir. Şımal mm· 
koviııatla i'e. hu dcre<'e, 28 l' kadar taka~ında hararet sıfırın altına 

düşmüş, kar yağnıa.ğa başlamış 
\"c münakalat inkrtaa uğramış. 
tır. Sclin,ik karlar , altındadır. 
tyonyen denizinde fırtma. gemi
leri, mahfuz limanlara iltica et. 
mek mecburiyetinde bmılmıış -
trr. 

inmiş idi. 'J'ıına r.chri, lamamiyle 
donmuştur. Trenlt'rin :o;efcrlerinde 
tcehhürlcr olmuştur. 

nt1krtş, 11 (A.A.) -. Gitıide şid. 
delini arttırmakta olan soifuk JÜ
ıündcn dün ıs· ki'i ölmüştür . 

Menemencioğlu Sofyada 
Riqa, 11 (,\..4.) - Eslon'.\ııda ,ım. 

diye kadar hi~ görülmedik bir so. 
Auk dalJtını hükfim :;ürmekledir. 
'!'crrnometre sıfırın allında 4 t cle
rt'ceye düşınii~tür. Rigad;,ı ela sıfı
rın allınrla 31 dir. Fe\·kol:\rle ~oğuk. 
!ardan bircok kişi ölmilştür. 

:\l oskO\nda soğuktan 
donanlar 

Mosl-;oı•a, 11 ( A.A.) - Ter
mometre sıfırın altında 40 dere. 
ceye düşmüştür. Sokakla~da bir 
çok kimseler donmuştur. 

Nakliyat felce uğramıştır. Fı. 

Ticar et heyetimiz Sof yada 
iki gün kalacak 

Sofya, 11 (A.A.) - Bulgar a· 
jansı bildiriyor: 

Fransadan Ankaraya dönmek
te o~an Türkiye Hariciye Vekale
ti umumi katibi büyük elçi Bay 
Numan Menemencioğlu yanın-da 
maliye müdürlerinı:len Celal Said 
ve diğer şahsiyetler olduğu halde, 

bu akşam saat 22.25 de Sofyaya 
gelmiştir. 

Sofyada iki gün kalacak olan 
B. Menemencioğlu garda Kral 
namına başmcbeyind B. Gruef, 
başvekil ve hariciye nazın B. Kö
scivanof, hariciye umumi katibi 
vekili B. Altinof, protokol müdü. 

(Devamı 3 iıncüde) 

LehiStanda bir ih A a . . 

harekeli keşfed· 
Gizli telsiz ve.rıci postaları bulundu, tevkifler yaplldı 
\ ·ilnn, t t (A.A.) - D. N. B. 

Ajansı bildiriyor: 

Polis dlln gizli btr ·Leh teş
kllAtt keşfetmiştir. Çok geniş 
olan bu teşki!Atın hedefi, as· 
kert tarzda. teşkilAtlnnmış bir 
T.nh h:\rPketi \'ll<'ntiR ı;~1irmr.k-

tir. Evlerde yapılan araştır· 
malarda gizli telsiz verici pos· 
taları da bulunmuştur. Şimdi
ye kadar 60 kişi te,·klf f'dilmiş
Ur. Bunlar arasında Vllnndakl 
eski Leh üniversitesi profesör. 
leriyle Pat Ajansının eski mU
me~sill el~ hıılıınmaktnılır. 

Paris. 11 ( A.A.) - Pat ajan. 
sı tarafından tebliğ edilmiştir. 

Almanlar tarafından Poz.nan. 
ya, Pomeranya, Silezyadaki Leh 
ahalisinin sürülmesi kütle ha -
!inde görülmemi§ bir vahşetle 
yapılmıE;trr. Bir çok vahşet va· 
kalurı kaydcdilmcktadir. 
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Almanya harp sahasını 
genişletmek istiyor 

111 

lfalva Almanya 
hesabına kenrıısin, 

mahvettırmez 
Mibvet" politikasının demokra

ailcre brtı cephe birliği ile ta· 
mamlanması nazi Almanyası için 
hedefti. Nitekim nazi orduları 
Polonyaya hücum ettikleri za. 
man ltalyanın da harekete geç 
meai beklenmişti. Fakat İtalya 
harbe girmedi. Musolini'nin mil· 
tea.ddit nutukları ttalya.'lln bu· 
gUnkU dünya manzarası karşım\
da İtalyanın aldığı vaziyeti izah 
etti. Son defa Kont Ciano'nun i · 
nt ettiti nutuk ise İtalyanın hartı 
hakkındaki tclakkisl.ni daha sara. 
batle meydana attı. 

fF O IF t O liil @l V lt1J ~ lÜ liil <dl ~ liil 
k©ı~@ı 0@1 lr o o <dl lYI 

Y ok.sul çocuklara 
dun mesele i 

yar-

Marmara ve Ege denizlerinde 
fatma aym şiddetle devam et. 
ı:ıektedir. Akdenizd.e havalar dü
ı.elm!ştir, Bu sebepten buradakı 
tta.purla.r seferlerini muntar.am 
yaQma~a baslamışlardır. 

l{eı:ıe.z mevkimde karaya oturan 
İtalyan bandıralı Arkova gaz 
1cınisi de hala ke."ldi kendine 
lturtulmağa çalışmaktndır. 

DENlZ KAZASI 
Fırtına vUzUnden evvelki ak. 

Çocuk Tiyatroaunda: 

, c<üçüK artisUerımi 
zın muvatf akıyetı 

ı Mahkemelı;rJeı 
Barda geçen 

yaralama davası 
Bir artistin yüzliniİ; 
sen genç 9 aya mah 

oldu .. A . ~..,... 

Geçenlerde Beyoğ1~1 ~ 
ler" bannda vukubulan bi~1 -, 

tama. vakasmm muhake? 
vcdlnel ceza mahkemesi 
dan bitlrilmiftir. . 

Vaka şövle otmustur: 'I 
Muhsin adın-ta bir fC~ / 

ak§am "Güler banna g1tııııt·~ 
zilne kestirdl,i artist kız~ 
Uehlveyi manama da-vet 
beraber içmiştir. r tıt 

Muhsin, Behiyeyi \:> kadı ~' 
ğermlştir ki o gece ~ra bef ti. 
mahın"lı teklif cttni\. lnı: dl~ 
da çılrramıyacaiJ ic:in "'-; 
1car1damak Uzere on lira fıt lak 
tir. 'I ~ 

Muhsin kab-.ıl etmiş 'f/C ~l 
ipek tr'endilinl vererek: ~ . balyanın ittıfakma rağmen AL 

manya Ue beraber harbe girme
mesi sebebi hariciye nazınna gö
re Polonya taarruzunun iki dev. 
Jet anamda karar verilmi§ olan 
cualarm mdına olarak hareket 
edllmeainden Ueri gelmiştir. 

· konuşulacak 
İstanbul ilk mckteplerindeki 

yoksul çocuklara yardlm maksa 
eliyle faalirettc bulun11n himaye 
heyetleri yerine her kazada birer 
.. y oksuJ çocuklara yardım cemi· 
yeti" kurulır.asına karar verilmiş.. 
ti Buıtline kadar ancak Beyoğlu, 
EminönU ve Fatih kazalarmda bu 
cemiyetler teşekkül edebilmiştir 
Bu cemiyetler .ihdas edilemcdi~i 
için Halk Partisfnln himayesinde 
teşkil edilecek olan birlikde vU· 
cı.J:la getirilemcmiştir. 

Karadenlzde bulunan İzmir 
vapuru Sinop limanına iltica et. 
mi§, bavanm acmnsını bekle 
rııe&t" başlamıştır. DUn Hma.nı· 
mıza ~elmesi icap eden Gilney. 
su vanunı ile Karadeniz vapuru 
da Polathanede kalmıslar. deni
ze ~ıkamamu;lardrr. Dün lirna 
rmnzda.n karadeniu hareket e. 
d"n Cumhurivet vanuru da fır· 
t·na kanşısmdn Kara~nize ~ı. 
kamamrs. ve bo~e.zdıı demirle
mi tir. H&vanm açmasm1 bek. 
lem.ektedir. 

"Ja.m saat 17 de Beşiktaş önlerin. 
de bir deniz kazası olmuştur 
Burada demirli bulunan vapur
lardan Latif kaotan idaresinde. 
ki Sebııt şilepi demirlerini tara
mlfi, Raü kaptan idare5ındeki 
Zühal şlleoinln lizerir..e diişerek 

Dört seneden.. 
beri şehir tiyat.. 
rosunun bimave
s!nde olarak fan.. 
lf vette bulunan 
l:>u sene'lin ikinci 
Çocuk Tiyatroım 
temsiline başla. 
dı. İstanbul r,o
cuklan fçfn bBv. 
le bir tefıekkU· 
tUn ne kadar 
raydalı oudulfu. • 
nu bir kere daha 

- 1'1.n bitince bana n,t 
~j tşarct et. çıkarım!" demiştif·~ 

Fakat Behive mendili al~' 
1 sonra işaret etmemif, Mulı1;1 l>eraber gitmiyeceğini eö~ 

ltalyamn harbe girmemesi ae
bcbinin bu nazari izahı vaki olan 
hldlaeterin tef airinden ba~ka bh 
§CY de~ildir. Hakikate varabil. 
mele için hldiseJcrln tefsirlerinı 
dei{l, mahiyetlerini g8zönilne al. 
mak iktiza eder. 

ftaJya}'I Almanya De birlikte 
harp maccrasımı atılmaktan me
neden .cbcplcr neterdir? 

ltaJyayı mUttefiklere karşı dllt· 
man olmaktan çıkaran cvveHi coğ
nf yıdır. lkinel acbep de Alman· 
ya lle Ruıya arasında yapılmış 
olan ve şümuJU ltibııriyJc hal~ 
yı atlkdar eden it birliğidir. 

ltalyayı mllttefiklcrlc 'kar§ı 
karfıya harp ettinniycn ıebep bir 
tamf tan aiyaat ve aakcrl, diğer 
taraftan ekonomiktir. 

Slyut ve askeridir. ÇUnkU hal. 
ya her feyden önce bir A kdcniz 
devletidir. Bu Akdenlz devleti Uç 
urartan müttefik donanmanın 
tehdidine maruzdur. Bir yandan 
Franu lle hududu vardır. Bu bu· 
i:Jut aahaaından geçecek mUttefik 
ordular ,tmatl İtalyayı harabe ha· 
tine aokaeaklardır. Beri taraftan 
Almanya ile hududa IT'al=ktir. Al. 
manya Ue mllttefik olduğuna gö
re Atman kuvvetleri Fransıdartı 
karşı şimali ltalvada yerleşmek 
suretiyle Almanyayı mlldafaa e. 
deccklerdir. •Yani şimali İtalya 
bir taraftan dUşmanın, bir taraf. 
tan müttefikin harp sahası ola
caktır. 

Akdenizde lılklm otan müttc· 
fik donanma yalnız sahilleri tah
rip ile kalmıyacak, aynı zamanda 
~danını hariçten tedarik meebu· 
riyetlnde olan ltalyayı açlığa mah 
kiım edecektir. 

ttalya lmparatortufu deniz a. 
ıpn mUatemlekclere sahiptir. 
:Müttefik donanma bunlarla ana. 
vatan arasındaki irtlbab kesecek
tir. Adılar işgal olunacaktır. 

Bütlln bu f edaklirhktar yapı· 
lırken Almanya Zit?frld hattının 
arkasında rahat kalacaktır. Eğer 
müttefikler şimali ttalvadaki 
kuvvetleri tahrio ederek Alman
yaya doğru yol açsalar bite uzun 
aman halis Atman toprakların. 
da harp omuyacaktır. 

Bu vaziyet içinde Almanya ga. 
lip 2elirae ttalvadan Tiryeııte ve 
TirolQ iııteyceektir. Halbuki İtal
ya harbe ~imıedi~ için Alman· 
yanm muhtelif demzlerde OOş 
bıraktığı ticaret sahasını işgal et. 
mektedir. Bu suretle bir hayli ik. 
tıaadi kudret kazanmıştır. 

Harp Almanyanın mağtUblyeti 
ile neticelendiği takdirde mlista· 
kil bir Avusturya, mlistakil bir 
çclıoslovakya. müstakil bir Le· 
hiatan kurulacaktır. Bu müstakil 
devletlerin halva için naııı1 ehem. 
miyetli birer iııtinat noktaııı ol
duğu malUmdur. Avrupada bU· 
yük politika vapmak arzusunda 
olan her devlet kendiııinc nilfu1. 
mıntakası, istinat sahası ayırmak 
mecburiyetindedir. ltatva için 
merkezi Avrupanın kUc:Uk dev· 
Jetler tarafmr'an işgali, Almanya. 
nı.n hakimiyetinden yüzde yüz 
faydalıdır. 

Bunlardan başka İtalya ile 
Rusya arasnraki te7.nd ~it~ide 
artmaktadır. Bu tezad nüfuz ba. 
kmımdan olduğu kadar, ideoloji 
bakımındaOOır da .. 

ftalvanın sulh davası aşa~ vu
bn maJQ.,..dur. Varmak istedif!i 
dyaııt kombincznn Avruoada İtal· 
ya.. Fransa. İngiltere, Almanya. 
dan mürekkep dörtleri kunnıık 
-.e mUmkUn olursa muhafaı:ak5.r 
bir AWTUP8 lnşa ederek Alman 
1tuvvetlerln1 komilnizm aleyhi.ne 

Vaki olan ınilracutlar üzerine 
maarif mUdürlU~ mesele Ue ata. 
kadar olduğundan bugün saat on. 
da maarif mildürü Tevfik Kutun 
başkanlığında, bUtün kaza ma· 
arif memurJıırrnm iştriaki Ue bir 
toplantı yapılacaktır. Bu toplan. 
tıda, şimdiye kadar yapılan var· 
drmlar gözden geçirilecek ve bu 
cemiyetlerin niçin tc ekküJ edile.. 
miyeccğine dair izahat alınacak 
llr. Ayrıca yardım tarzının değiş 
tirllmeai i~in bir bnu- verilecek. 
tir. 

Doktorlardan ilaç 
yardımı isteniyor 
Vali Etibba Odasına bir 

tezkere gönderdi 
İstanbul milli yardım komitesi 

reisi Vali LCitfi Kırdar, İstanbul 
ctibba odası riyasetine bir tezke.. 
re göndererek, felfiket.zedeler için 
Hmunu olan birçok iliçlarm oi. 
yaS3da mevcut olmadığını, halbu· 
ki bunlann doktorlara nümune o.. 
tarak gönderildiğini ve hepsinde 
mühim miktarda bulunduğundan 
bwtları felaketzedelere teberru 
etmelerini rica etmiştir. 

Etibba o:luı bu dileği doktor· 
tara bildirmiştir. 

İstanbul doktorlan kendilerin. 
de bulunan bu gibi nilmunc ilAç. 
ları yardım komitesine vermeif' 
hazır olduklarını etibba oda.sına 
söylem!şlerdir. 

- -o- · 

3475 numarah 
kamyon nereda? 
Hüviyeti meçhul bir 
adam Edime yolun· 

da ölü bulundu 
Evvelki gece Edirne tarafın

dan tstarrbula gelen saman yilklü 
bir kamyon. beygir sırtında giden 
ve kıyafetinden Arnavut olduğu 
sandan yaşlıca birine çarpmı§. ba. 
şını tekerlekleriyle ezerek ~ldür
miiştilr. 

Kamyon vakayı mütealnp he.. 
men kaçmış. yalnız: civarda bulu. 
nan ban kimseler numaraııının 
(3475) ot:luğunu g8rmilşlerdir. 

Fakat bütün araştmmlara ra~ 
men ne b6yle bir kamyon, ne de 
şoförU bulunamamış. kazazedenin 
de hüviveti tcsbit olunamamıştır. 

Ceset Vidos kövünde teşhir c. 
ditmckte ve mUddelumumi mua
vini Fehmi de tahkikat yapmak. 
tadır. 

kullanmaktır. Almanya İtalvayı 
harp sahasına sokmava çalıştıkça 
İtalya uzaklnşıvor. Almanya harp 
sah•stnr başkalannı ateşe atmak. 
kem;ni masun bulundurmak l~in 
genişletmek istiyor. 

Ateş hattını genişletme~e mu 
vaf!ak olamazsa tek eıkar yol o· 
tarak C$klden:beri malQm olan f. 
talvan tezini cankurtaran olarak 
kullanır. Faknt ttalvanrn Alrra.n. 
ya hesabma bir harbe gireceğine 
lnanm:tlr mUmkUn de~ldir. 

SADRI ERTEM 

ETROSK VE KADEŞ 
ÇANAKKALEDE 

Dün lskcndcrundan Umanr. 
mıza gelmesı beklenen Etrlli5k 
i1e lzmirden gelecek E'adeş va· 
'lurla.rı Cana'<kale 11.manmda 
'mJmrşlardrr. Bul?iln gelmeler! 
-nuhtemeld:r. Farabivadım gele
"ek olan ~vvar vanuru Marma. 
istedir. İmroz hattında işleyerı 
~ursa va"uru Canakkale lima. 
"lma s ~,..,ıı,bl'. Bartın noaw1 
ııı yapan üıı::en "'aPuru b~a A
masra.da. bulunuyor. 

BİR VAPUR KARAYA 
O'IURDU 

Fırtına vüzünden diln Ca.nak. 
lcaleve gelmekte olan Romanya 
bandıralı Bukrest vaouru kara
ya oturmuştur. Vapurdan Uma. 
nımıza gelen telsizde pervanesi. 
nln bozulduğu, bu sebeple lmro
zun imali şarldelnde karava 
eitWH bildirilmiştir. Saroz tah
' isivesi v.aounın imdadına gön. 
icr'lccektir. 

Dört gün evvel Ça.nakkalenin 
.\kbaş mevkilnde karaya oturan 
tta lvan balıkçı ~emf ıinl kurtar. 
mak kabil olamamıstır. Kayala· 
ra oturan (eminin tahlisine ça. 
hsan Snroz kurtarma ecmis! 
ilin alakadıtrlara R"Önderdf~ bir 
telsf?.de frrtTnanm cok şlddetlen
me!l yilz{lnden kazuede 2eıniye 
va ~ıaşamadıimı bitdirmf~tir. 

Evvelki gil.n Canakkalenin 

bıu;ara uıh-atmıştır. • 
Sebat vauun1nun burun tara.. 

hıdaki uzun baston. Zi\h&.1 va. 
ounınun kaptan könriisü üzerin 
deki arka l!I"andl dlre'nne carn
•nış ve direk nar<'atıır."lnk knn
tnn knTlrfüıUnfin il7.eriııe dUşm~. 
tür. Kaptan köprils de kıtmıen 
ı:ıarça lanmışt.Ir. 

TIRH.AI'ffiAN HABER 
GELDi 

Alanva 88.hllinde karava otu. 
ran Trrhan vanuru hak'tmda dUn 
~k lvi haberler g-elmiştfr. Va
nuru lrnrtarma.ıı;a eahFan Alem 
tlar tabtish·esl havanın dlluldi
ı}fnf, vanunın bir numaralı nm. 
"'armdaıtf suhırm, tck'r.~ekf 
yara -çimento ile kanandıktan 
ı:ıonra ta.memen boşaltıldığını 
bilıi'rmektedfr. 
Vanunın şaft dalreı!lle lru • 

manva amb1ınna aızan ıular da 
kendi otomatik tulumbala.n flto 
boş~lttlmıısbr. tkt numanl1 am· 
bardaki sularm da temiz1enme. 
sine baştanmrştrr. Asıl yara da 
'bu ambard"dtr. Bu tPfn de bu
'?iin tamamlanacatı bi1dfrl1melt. 
tcdlr. Vanunın attmdakt kaya • 
1 r dlnam!tle nar"•'anm dır. 
t<urtarma fRine tftzım otan bir 
N>k mal,..,.enıe "ne dinamit ve mU. 
teha••,"lardan mUrek1ren bir be
vet dHn rıkşam saat 18 de Uma. 
.,.m1zdan hu 1ıc•t gurette vaka ve. 
rinc kalkan F.mınım vs.purlle 
bıtl"f'ket etmişlerdir. 

Vanurlıı kerecıte ve maranvo7 
•rstalqn da t!'Önıierilmfstfr. Bil. 
hassa havanm dOzelrrıe•f vanu • 
"Un kurtnr11'nası Umitterini c;o. 
bttmıstır. Bu hnber dPJ\fvtle • 
rimfz arasında büvUk bir mem. 
nunivet uvandırmıştır. 

1 KISA HABERLER j 
'Şehirde: 
* Ot.omobll ve ot.omobU ak8a.mı iL 

ııaıa.tçıtarı dUn Ticaret odasında top. 
l&nmıılar, ar&larmda bir b!rllk kur 
ınak tgınt gör1lfmU§lerd1r. Bugünler
de birUğtn Dlıaınn&me.ınt blwrl&yıp 
VekAlete göndereceklerdir. 
* Olln ll'UtaUne elma, !'ranaaya 

~ndık, fn.sulye ve Romanyaya mu 
ıum miktarda portakal gbDdertlml~ 
Ur. RomaııyaW.ar çok portakal iste. 
aıekt.edlr. 

* l>u.on la1mll lııgW.a vapuriyte 
dUn tın:ıaoımıu 2000 ton muot gel. 
mtıur. MuoL buhranı tamanwı ön. 
ıenml§Ur. . 

• GUmrtııc muh&faza memurları 
zelzele fctaket.zedelerlu yardım ol
mak üzere aralarmda 1300 lira top. 
tamı.§1.aı'dır. 

* Roınanyn ve BuJgaı1stnıı b1zlm 
va.ısıt&mwa Brezilyadan kahve ge. 
drmek latemifterdir. BrezUy& kahve 
~keU bu l§J Uzertne almı§Lır. 

il> Ticaret VekAleU Hindiltandaıı 

çuval geUrUlmw tein, çuvalcılara, 

Amertkadaıı çM lml!Jtne mahaua tel 
getirilmesi için de çivi tt.halAtçılanna. 

akrldiut BÇtJ~ itin nWcadarlara 
emir vermı,t1r. 

Devlet voya vlltıyetlore bağlı mu. 
esaescler vo belediyeler ile bunla.re 
ballı teaisat hizmetlerin! yapmakta 
olan yabancı devtet tebD.alarmm oe. 
ya.hat. \'C lkt!.meUerinl mahalli poll.J; 
teşkllAt.ma blldlrmelert ve bir senelllı 
parasız ikamet tezkeresi a.lınala.n tA. 
zım g elirken, bir çoklarmın bu kanu 
Dl muaıneleyt yapmadıkları anl&§Jl. 
m.t§Lır. Dahiliye VekAleU bUUln dev 
let te§kll!tma bir tamım yaparak 
yabanct devlet tebaAlarmm devlet tcş. 
klli\t.mda çalI§ınıı.larmm kanun nua 
rmda hJç bir kıymet Us.de etmedl#tnl 
bu aebept.en bu gtbl plualarm kaiıu. 
lllJD fJtl'~t ~ ~ tl7Al?'e 

ikaz edilmelerinJ blldimıl§tir. 

lf. KUtabya çlnJ tabrlkumda tel. 
grat fincanı yapmak tein b.azırWdar 
Uerleıntçtır. Fabrlkanrıı yaptzğt tec.. 

rilbe n:ı.uvattakJyeUe ııeUceJenmlıtır. 
Fabrika mUdUril B. Mehmet. Çin! eldr 
edllcn önıeklıu1 a1Aka1ı makamlara 
vennl§Ur. Devletçe bu fincanlar uze 
rinde tecrilbelrr yapılacaktır. Tecrü. 
belerin neUcelertne g-öre. memlekeUıı 
bu lhUyacmm KlltAbya koalln ve 
oaknıak tqı.rıdan t.emın olunma& 
mUmkUn olacaktır. 

* Belediye geUrtece#i ot.obtlaler 
için Şlfllde tramvay atölyesi yaıımda 
blr praJ yapmaya katar venniftlr. 

4' Bokaldarda açılac.ak bacalar için 
Jtın belediyede bir toplantı yapılml§, 
bu ~lıı otrkeUer tarafı.adan ayn ay. 
n yapılmayıp belediyece bir elden 
yapılınaaı meacleal etraıuıd.a kararlar 
verllınl;tır. 

.Y. &tediye OakOdar tramvaylan 
nm vaziyeU etratmda e5Uh bir tet.. 
kik yapmaya karar vcrml§Ur. Bu tet. 
kik bUtçedeıı evvel blUrlleçekUr. 

Memlekette: 
tsuıııouıuıı:ı uıudağa g~nderilen 

kar temizlemeğ makine.si Otele ktı.dar 
yolu temızleml§. fakat kaldığı nokta. 
da bir gece içinde karla örL01dllg11D 
den BU damlacıktan donarak mllDdlrl 
çatlamı§tır. 

• Glresuııda Uç sene evvel bfr eve 
gttef'l'k lkla1 erkek biri kız Uç çoc\lğu 

öldilrmek 11UreUyle baba.larmdan in. 
UkAm alan canavar k&W Durmm be. 
ledlye meydanmda ld.am cdllml§Ur. 
* Ba.nuun Çocuk Eılrgeme Kuru. 

mu Samsun merkcziııde eoıı Uç ay 
za.rtmda lkt yüz aekaen yedi çocuğa 
yedi bin l1d yUz kJrk dokuz kilo ek. 
mek tayını ve 6065 kab 11cak yemek. 
verllm.!1Ur. 19 çocuğa elbl!e, ayak. 
kabı ve çoı:ap &lmınq, on çocut& aut 
l»&\U ... ırıllktetı 1eva.zmu fttilmlotJr, 

hatırlatırken kU· Efe Ali kome. 
çUk sanatkarla- disinde ç.ok 
rm her temıdlde muvaffak olan 
biraz daha fazla Bamın ,atma 
muvaffak olduklanm söylemek 
?izi rok me?1ınun edici bir ha.re. 
ket oluvor. tFte Efe Ali btr çok 
dans ve şarkrlarla sil8lenmiıı: gU. 
7.el hfr komedi. 

Mevzu c;ocuklan olduılu 
kachr bUvUkleri de a1Akadar e
debilir. Nevzat. Fatma \'e Fe
tih roJlerlni bUvUk bfr kudretlf' 
bqarnuşlardır. KUçük artistleri 
tebrik ederiz. 

Yeni bir ihracat 
~ ,,birJıği 

Tiftik · fiyattan çok 
yükseldi 

Yapağı ve tiftik tüccarlanrtda.ft 
10 tanesi ••thraeat Btrliğl" bari· 
cinde 500 bin Ura sermaye ile bir 
ihracat şirketi kurmağa karar 
vermişleıt:iir. 

Bu tlieeadar bugQn ticaret ve 
zahire borrasında topbnarak bu 
huıuata 5tÖrüşecek1erdir. Şirket 
bilhasS4 birliği" kontrolU altında 
k6yJUnlln elindeki mallan ucun 
kapat.,,afa çalı§anlarta mUeadele 
edecektir. 

Tiftik fiyatları eon gilnterde 
çok yUkactmlştir. 15 gUn evveli. 
ne göre l S kuruş fazlalık vardır. 
Buna ihracatın faılalaımuı se. 
hep olmu§tur. 

İki gUn evvel 4500 balva tiftik 
atılmıştır. Ankara tiftiği 135, 

Karahiur 140, oğlak 140 kurut
tur. İ~iltcre, Lcto.,ya, Maearia. 
tan ve ttalyadan çok mal laten. 
mcktcdir. Fiyatların daha da 
yUkaclecefi Uınit edilmektedir. 

.-0--

Zelzele mıntakasmdan 
gelen talebeler 

Zelıele Felaket! dolayısiyJe §Ch. 
rimize gelen tıtebeter maarif mU· 
dUrlüğUne milracaat ederek bura. 
da-ki mekteplere yerle§tirUmelerl
ni lıtemlşlcrdir. Bu talebelerin el· 
terinde 51nıf vaziyetlerini glS&. 
teren vesaik bulunmamaktadır. 
Bununla beraber çoeuklann uzun 
zaman mektepsiz kalmamaları ı<>
zönUndc tutularak istedikleri mck 
teplere yaz:ılma.lan için muamele. 
teri yapılmakta ve keyrtvet maa
rif vektııetine blll:!irilmektedir. t. 
leride vekaletten ıeleeek emre 
g8re hareket edilecektir. 

--o-

Doktorumuzun babası 
öldü 

Tıb Talebo Yurdu idare tablb! ve 
lst.anbul Erkek ~ ve pntemJz 
doktoru Neca.eddin Atuatunuıs b&
baaı Yusuf 'tuaeuıı duçar oldutu 
hutalrkt.tı.n kurtulamryarak dUn gece 
Yetat etmııur. Cenaze& bugün aaat 
11..3 ta LAlellde Tayyare apartnnan. 
lanndan 2 inci datre 1 r aumarum. 
dan knldınlara.k, ne.mazı Beyuıt ca. 
mlinde ktimacaıc. EdJnıekapıya c6-
mWeeekt1r. Dokt.orumUQ an AmJmt 
tut.nJarimlıt ~~ 

tir. 1 
Muhııin buna tc;ertemit fteıı'~ 

bindeki iil~tl ~ıbrarak 13 
nin yüzünü üç verinden lr 
tir. ' 61 
Duruşma sonunda suçu 1 

1 
~ISrülcn Muhtfnln dokuz: '~11 ( 
~Un hanis vat:masına ve se f 
de iki ytlz Ura t•77nlnat öde ~" 
ne karar verilmf~tir. ~ 

-0-

Katil Nazminin Jl'I 

kemesi yeniden 
görülecek 

Dmhriyede hıraıılrlr 
diylc evine S!irdiği polis ft. 
Baariyi öldüren ve kendişitı1 

kalamaJc lıteven bir poli• il~ 
bekçiyi varahya.n Nazmi b 
aftır ceu mıhkcmC$i urıfı1' 
28 ıene mU"~etle hapu 
edilmişti. 

Fakat tasdik icln temviıt 
karar katilin alevhinde 
n&kudilmit ve muhalcenıef' 
niden bqlanmıştır. . ~ 

I 

·Sühulet kütüphaıı"1 

aleyhine açılan d•~ to 
.,Maarif Vektletfntn .,ettf f'r v 

u.-numlyc bayiliğini atdnn" 
!inde kartlar ba,ttrarak /ı. 
bavilerlne 11:CSndcret'l ldta~ ~ 
mih Ldtff h&kkmdt mndd~~~ 
nıttlkçe vaJ>tla., tahkikat Mtl t1,! 
ve atevhinc dava acılaralc •!;;! 
aalivc ceıa mahkemcdne 
mittir. 

() 

Bir karar nakzen ;.d' 
edileli 

Sirkeei.de kasap çırafı Ci~ 
ijldOrmek makıadiyle yarıP~ 
Şerif, b;rinci ağır ceıa tTıal'ı~;I 
ıi taraFmdan 8 sene haı-e 
lelim edilmişti. ,; 

Temyiz mabkemcıi itte~ 1, 
dilrmete kut"' gCSrmedıf,'~ 
muhakemenin yenMcn gÖfl" 'j1 
lstc~iyle karan boımut vtdd~ 
yapılın muhakemede rrıU İl 
mumt mütaleasnu ıöylerrıe) ~ 
ıaman iıtemlştir. Muhak~ 
kabir eline bırakılmııtır:/. 

Yirmi yıl eYVelk~ 
ıs~' 

B 1
• d .. ._,,, 

er m e numayJsdfS' ~ 
Londra - Buraya vtınıt e ıf.'. 

berter-. na.z:ıran komUntatıerlı! 'J 
ytotar> da icra etUkler1 c~ 
neUc~de wkubutaıı m~ ıı!Y.M 
de <22> ktOi makWJ .., uso> 
yaratt oldu#lJ blldtrtllyor. ~a' 
smda tk1 maktW polla " 'P': ... 
polla bulumn&JctadıJ', N ~ ~~ 
Raytftağa ı.ca.us etmek ~,rl
rtnden zabıta memurları OJ""- , 

•teo açmrotardl'l'. _A 

:; -> 
~ 
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Katip Çelebı ve 
Evliya Celebinin 

mezarları 
"Münasip yerlere 

naklolunacak 
Ankara, 1 (A.A.) - Haber aJ

dığımıza göre, l 7 nci asırda yaşa. 
mış ve Türk dünyasının ilim ve 
edebiyat sahalarında kıymetli e· 
serleriyle büyük bir şöhret bırak. 
mış olan Katip Çelebi'nin f stan
bulda Vefa civarında ve Evliya 
Çclebi°nin Kasrmpaşada bugün 
metruk bir halde bulunan ve 
yerleri açr!acak veni caddeltr üs
tüne tesadüf eden mezarlarının 
bugünkü durumlarının tesbitine 
Maarif Vekillii!i tarafından Top. 
kapı sarayı müdürü Tahsin Ö1 
memur edilmiştir. 

Vekillikçe, bu mezarların mü· 
nasip yerlere nakli ile sahipleri 
a.1ına birer anıd olarak muhafa. 
zası için icabcden teşebbüslerde 
bulunulacal:tır. 

---o-

Memleketteki 
yardımlar 

Ankara, 11 ( Huıuıi) - Bu a
yın onuncu günü akşamına kadar 
Kızılay Ankara merkezine yatırı· 
lan teberrularm yekunu ı milyon 
330585 lira 14 kuruşu bulmuştur. 
Vilayet ve kazalardaki teberruat 
hakkm:la gelen malumata göre; 
Mersinde 7 500, Silifkede 2400, 
Tarsusta 15050. Mutta 824, A. 
namurda 900, Giresunda 7200, 
Bulancıkta 527, Denizlide 15300, 
Aydında 14720, İzmitte 13355, 
Erzurumda l 6000, Bursada 30 
bin, İzmird~ 89164. Ödemişte 
5500, Karadeniz Ereğ!isinde 3400 
lira toplanmıştır. Birçok vilayet
lerde de kurban etlerinin kavur
ma yapılarak felaketzedelere gön. 
derilmesine karar verilmiştir. 

--o--

Yunanistanda iane 
komftesi kuruldu 

Allnn, 11 ( llıı U"'i) - Bir
çok Yunanlılar ta.rafından iz
har edilen arzu ve Başvekilin 
hissiyatına uyğun olarak Tllr
kiyedeki zelzele fel~ketzedele
rine iane toplamak Uzerc bir 
komite teşkil edilmiştir. 

Rusyada yeniden iki 
sınıf askere çağrıldı 

( Haş trırafı I İ11<·ır/cJ 
halynıı tnn·nl'ch•ri Almnnya· 

ılnn ~eri ıı,:iindl'ı·ilcli mi·: 
J.,onclra, 1l (Htl'•tı"i ) - ltnl

yanın FinH'ındiya için gönde
rip Almanynda tutulan tayya
releri, Alman hlikünıetiııden 
tekrar ltalyaya göndereceğine 
dair Kaunas'da bir şayia do
lnşnrnkta ise ele, hcııliz bu tccy 
yUt ctmi~ değildir. 

Hcl-.inki, 11 (.\.A.) - "Jln
,a-.,. Berliııden gcl<'ıı haberle
re göre. ltalyadnn l•'inltuıdiya. 
ya ~elirken Alnıaııyada tutu
lan ltalyaıı tayyareleri lloına 
tarafından Herliıı nezdinde ya. 
pılan teşPbbUsler iizcrlne ltal 
yaya iade edilmiştir. 

Garllıaldi Lejyonunun ilk eC
raclı Helslnkiye varmıştır. 

1 ki :,:Ciniill ii ııı·rıı"' 
llcbinkl, ı ı (.ı\.,\ .) - Ll

chteıır.:telıı Prensi :F'crdlııand, 
Helsinkiyc> gelmiş ,.e 1''iıılı'\.ndl. 

ya ordusuna göntlllll knyd('dlJ
mlştlr. Yarın kıtasına iltihak 
edecek tir. 

Stol.:holm, 1 ı (.\ ,,\ .) - lle
niiz teeyyiit ctmlycm haberlere> 
giire, Danimarka prensl Aı;e 
J<'inlılncllyn ordusuna gönllllil 
kaydedil ıni~li r. 

SO\J<'t ,.e Fin znyintı 
Stokholın, 1 t (A.A.) - Flıı

laııdlya cephesinde bulunan bir 

Is' cc; harp mııhabiriııe güre. 
Huslar, Fin harbinin ba:;;langı
eıııdaııbcl'I 50.0000 öltl \ ' C 50 
bin yaralı ,·ermiştir. 

Gazeteci, Rusların diuıcn 
şaylnlnrrn tersine olarak hnr
he seçme kıtalnrını scvketıııl~ 
olduklarını iUtve etmektedir. 
:\tnğllıp olan 44 Uncu rırka ek 
seriya model olarak anılnınktu 
idi. 

lsvcç K•·alının nutku 
Stokholm, 11 (A.A.) - Kral, 

meclisin açılması münasebetiylr 
irat ettiği nutukta memleket em· 
niyetinin korunması meselesinin 
daima ilk planda bulunduğunu 
kaydettikten sonra ezcümle de· 
miştir ki: 

Mutasavver ıslahatın bcynel. 
milel vaziyet dolayısiyle tahdidi 
icabctmekteıdir. 

lsveç, Fin milletine gerek 
maddeten ve gerekse manen elin· 
deki imkanlara göre yardım et. 
mek vecibesini müdrik bulun· 
maktadır. 

Şimal memleketleriyle ve itti
faklarla bağlı olmıyan 'diğer bita. 
raf devletlerle te~riki mesai dai
ma emelimdir. Bu teşriki mesai. 
nin esas hedefi bitaraf devletlerin 
müsterek menfaatlerinin müda
faa~ıdır. Bunun aynı zamanda U· 

mumi barışa hadim bir kuvvet o. 
lacağını ümit ediyorum. 

Tekirdağ ve Zilede 
şiddetli zelzele oldu 

(Baş tarnfı 1 incide) 
Girt• ... 1111, 11 (A.A.) - Aluc· 

rR \'e Karııhisarrln son vaziyet 
hakkında Giresun valisi ~tuh
tar Akman şu beyanatla bu
lu ıı muşlur : "FelAkct mıntak a. 
Jnrıncia . gUıı geçtlkçç vaziyet 
iyileşmektedir. Du mıntaka
Jarda hUkf.ımct ve halk tarafın
dan 40 kadar pavyon yaıltırı. 
lnrak açıkta kalmış olan yul'l· 
taı;:lardan bir kır.:mı yerlcştirll
diği gibi diğer bir kısmının dn 
çadırlarda barıomnlan temin 
olunmuştur. lkincl sıhht imdat 
heyeti de I'arahlsara Yarmış 
,.e işe başlamıştır. 

üçUncU heyetin de yarm 
,·arması bekleniyor. Bu heyet-

lerle yllz çadır ve birçok cşycı 
gönderilmiştir. 

Hc~ıullyc, 10 (Hu"'u"i) - To· 
kat vali~i Sali\hattin, herabe· 
rinde jandarma komutanı ol
du ğu h a ld e beyglrkrl.c buraya 
gelnılşlerdir. 

200 aslcer Reşadiye • Niksar 
şosesini açmağa muvaffak ol· 
muşlardır. 

Ilcşadiyeye yardım yapılma. 
ğn başlanmıştır. Köylere de 
yardım kolları koşmaktadır. 

Heşndlyenin çeşme suları 
kurumuştur. !<"adlı sahasında 
ki lıeyelı\n dc,·arn etmektedir 

Burada bir yanardağın indi 
faından korkulmaktadır. 

c. '/.. 
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Dün gece 80 l 
t 1 

felaketzede geldi ayyare en . 
ıstanbullular ın 

Alman 
Belçika üzerinde müte-

madiyen uçuyor 
Londra, 11 (Hususi) - Dün Bel. 
çika toprakları üzerinden uçan 
bir Alma ntayyaresi yere inmeğe 
mecbur edilmiştir. Belcika hük\ı· 
meti, Alman tayyarel;rinin tek. 
rar tekrar Belçika toprakları Ü
zerinden üçuşunu Alman hüku
meti nezdinde protesto etmiştir. 
Buna rağmen bugün, Belçika Ü· 
zerinde birkaç yerden tekrar Al. 
man tayyareleri görünmü~. odafi 
topu ateşivle tardedilmiştir. 

iki Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Londrıı, 11 ( Huıuıi) - Şimal 
denizinde yapılan hava muhare· 
besinde bir Alman tavyaresi tah. 
rip edilmiş. bir İngiliz tayyaresi 
kaybolmu~tur. Dün Fransız hat. 
tında da iki Alman tayyaresi dü
şürülmüstür. 

Almanya İtalyanın si
yasetine müüzahir 
Bernc, 11 (A.A.) - Basler 

Nachrichten gazetesinin Berlin 
muhabirine göre, İtalyanın Bal. 
kanlarda komünistliğe kar§ı bir 
sed çekmek yolundaki gayretleri 
Almanyada tasvip olunmaktadır. 

--<>-

Garp cephesinde 
Paris, 11 (A.A.) - Havas a_ 

jansına göre askeri vaziyet: 
Çok şiddetli soğuklara rağ

men. kara ve hava harekatı art. 
maktadır. 

Müteaddit hava müsademeleri 
olmuş ve bu müsademeler esna
sında iki Alman tayyareı;i tahrip 
edilmiştir. Alman tayyareleri 
Fransanın şimal ve doğusunda 
mutad keşif uçuşlarını yapmı~. 
!ardır. 

teberruu 750 bin lira 
lslanbullularm teberruu -

dünkii tıtahhütler hariç - 720 
bin 847 lirayı bulmuştur. Bu pa. 
ralar kızılay merkezilc şubeleri. 
ne tamamen yatınlmıştır. 

Kızılay merkez vemesine ya. 
tırılan 19.361 liradır. Şubelere 
tevdiat ta şöyledir: 

Beşiktaş 1,025, rskUdar 243, 
Beyoğlu 9,146. Kadıköy 275. A
dalar 94. Eminönii 6.210. Ba
kırköy l~l. Eyüp 54, Fatih 
1.561. Beykoz 64, Şile 17, SiliYri 
134 liradır. 

Dün vilayete ı::elerek taahhüL 
te bulunanlar hayli yekfına baliğ 
olmuştur. Bunların verdikleri 
para otuz bin lirayı geçmiştir. 
Bundan başka Singer kumpan. 
yaM da evvelki taahhüdünü 6 
bin 700 liraya çıkarmı~. ''ilayet. 
<:e müesseseye tcııekkür edilmiş
tir. 

Dün gece yeniden Haydarpa... 
şaya 80 feliıketzede gelmi~ir. 
Bunlar bu~n lstanbula ı:-eçiri
lerek misafirhaneye verleştirile-
ceklerdir. ~ 

Evvelce gelmiş olanlar için 
Fatih tarafJarında ev tutulmak. 
tadır. Bunlar bir kaç gün içinde 
misafirhaneden buralara naklo
lunacaklardır. 

MUALLİM VE TALEBF.LE. 
Rt~ YARDIMLARI 

Mekteplerde zelT..ele fehiketr.e
delerine yapılmakta olan yar • 
dımlara devam olunmaktadır. 
Şimdiye kadar muallimlerin 
yaptığı teberru 44.25 lirayı , tale. 
belerın teberruları 5872 lirayı 
bulmuştur. Gerek muallimler \ 'C 
gerekse talebeler tarafındım ve
rilen eı;ya miktarı i!'e 17772 par. 
çadır. Ayrıca mektep hademeleri 
de aralarında 25 lira toplayarak 
Kızılaya vermiıslerdir. 

--0-

Exeter kruvazörü battı 

Cephede, ha-ıkın müfrezeleri 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
Bu müfrezelerin faaliyeti küçük 
Vosı:e"lerin ağaçlık tepelerinin 
batısında ve doğusunda ve Sar
re'ın batısında bilhassa göze 
çarpmıştır. Sarre'ın batışında Jid 
detli bir piyade muharebesi ol- Buenoa - Airea, 1 l (A.A.) -
muş. düşman hatlarına çekilmiyc D .N.B. : 
mecbur kalmıştır. Pampero iazetesinin iyi maliı. 

--o-- mat alan bir membadan öf'rcndi. 
İtalya ile İngiltere ğine göre cenubi atlantiktc Graf 

arasında Spec zırhlısiyle yaptığı çarpıtma
da muharebe harici kalmış olan 

lıeınılrn, 11 (A.A.) - lngil· İngiliz Exeter kruvazörü Maloni
t e re ile ltalya arasında bir ti- nesc ~iderkcn Bahia Blanca'nın 
<'arct anlaşması imza edilmiş· 80 mil açığında batmıştır. Bu 
tir. Anlaşma, kaçak kontrolU- kruvazör mürettebatından yaralı. 
niln İtalyan 'apıırların:ı. sebep larla ölüler ve diğer tayfa Fran
oldufu zorlukların ekserisini sız Dunkcrque zırhlısı tarafınl:ian 
izale etme ktecli r. • Malon1nese ı:-etirilmiştir. 

Komiteye TUrk - Yunan Tica 
rel Ofisi Reisi B. Pczmazoğlu 
riyaset edecektir. Komite A.za
ları Izmirli maruf şair .Mihafl 
Arglropulos Atina \ ' C Pire ti
caret ''e sanayi odaları reisleri 
ve diğer şahsiyetlerdir. 

iki bitaraf vapur mayne Görüp düşündükçe 
. -

.ı;\tinn, J ı (,\ . .ı\.) - Atına 
Ajansı bildiriyor: 

B. Metaksas millete hitaben 
aşağıdaki mesajı neşretmiştir: 

çarparak battı Saraylı, villalı, ve otolu 
Amstcrdam.11 (A.A.) - Ho. muştur. 10 tayfa bir s~ndall: ÇözUlmez bağların ve sıkı 

bir ittifakla bağlı bulunduğu
muz asil TUrk milletinin ma. 
ruz kaldığı rcHtket önUnde hiç 
bir Yunan kalbinin duygusuz. 
kalmıyacağmdan emin bulu
nuyorum. 

landanın Turida vapuru Holan. kurtulma~a IDU\'aCCak olmuş d · ı c. 1 er' 
da sahilleri açıklarında Noord. tur. Alman tayyareleri bu san· 1 en 11 • • • • 
hondcr civarında bir mayne dalı da mitralyöz ateşine tul· 
çapmışlır. Mürettebat kurtul- muşlarsa da· mermiler isabı•ı 

Hilkumet kendi hesabına 
yapması lcnbcdcn şeyi yapmış
tır. Fakat bu kabil hallerde ve 
bilhassa bö)•lc bağlarla hnğlı 
bulunduğumuz bir millet mcv· 
zuu bahsolduti;u zaman yapıl
ması icabeden yardımı iste
mekle, btltUn Elenlcrin hissi. 
yatma tercUman olduğuma kn
niim. 

Buna binaen her Elen sanki 
Yunan milletinin haşma gel
miş bir feH'ıket me,·z.uu bahis· 
miş gibi yardımda bulunaca
ğından eminim. 

Japon kabinesi 
çekiliyor 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japon 
Başvekili Abe, kabinesinin istifa
sına karar vermiş ve bu karan na
zırlara ayrı ayrı bildirmiştir. 

mağa muvaffak olmuştur. etmemiştir. 
Amstcrdtwı, 11 ( A.A.) -

1343 tonluk Manks Norveç va • 
puru Ouragans şarkında bir 
mayne çarparak batmıştır. 

Yedi kişilik mürettebatı bir 
sala binerek kurtulmuştur. 

Londra, 11 ( A.A.) - 1146 
tonluk İngiliz Morthwood vapu. 
ru şimal denizinde iki Alman 
layvaresinin taar:ruzuna uğra _ 
mı;tır. Bu tayyareler gemiye 40 
kadar bomba almışlar ve vapu. 
run güvertesini mitralyöz ateşi_ 
ne tutmu!'lardır. Bombalar isa_ 
bet etme~iş ve mitralyöz ateşi 
de kimseyi yaralamamıştır. Va. 
pur hava dafi topuyla Alman 
taarruzunu tardetmiştir. 

J\opı'nhnı;:, 11 ( A.A.) - Ileı 

llngsk 'J'idende ,;azctesi. geçen 
gün Jngiliz sahillerinde Alman 
tayya.releri tarafından honı· 
bardıman edilen iki Danimat'
ka ,·npurunun lngiliz gemileri 
llln himayesinde seyahat et· 
mekt<• iken bombardıman edil· 
dikleri hakkındaki Alman ld 
dlasmı reddetmektedir. 

Rusyada tayyare komi· 
seri değiştirildi 

Mos1(01•a, 11 ( A.A.) - Tas ıı 
jamn bildiriyor: 

Mihael KaganoviG başka b 
JJ<mdrl\, _1 1 (A .. A.) - Salt vazifeye nakledildiğinden tav 

nkşnmr tnınlterPnın şark sa- yare endüstrisi komiserliğfr 
hil.ler.indc Un~~lnst~r· vaılUru 1 Şarukin. ve tayva:e. imalatı içiı 
lkı Alman ta)) aresınln hllC'u· de komıser muavını olarak Jn 
ııınna uğramış ve hrıtınıştır. yovlef ve Voronin tavin edilmiı::: 
Vapur kaptanı ile iki tayfa öl- !erdir. • "' 

Kısaca: 
____ .................. ......_... .. _ ........... ____ ..................... . 

ı --1 
1 
! 
! 
i Sinemalarda el illlnları 
i Sinemalarda, yer göstermek bahanesinden ' Sinemacılar eğer müşterilerinin ellerine. 

ıtoııınn) ncl.n "on ı,riinlerde ınuhte~e.ın hir dilenciler cemi
,\~• i kc.,tedilıııi .• Ora Jtazet<'lcrl, huna .. Skandal,, diyorlarmış. 
l'alıkikat <leıinlc~tirilim·t>, ırnlnını-:-lar, ki köşebaşlarını, k.ala
halık JrC~itlcri kc..,cn dll<'ndlcr, omuz ~llklp geçllrcek adamlar 
ı l<' f:;ill erdir. Hunların kimi sıu·ny, kimi ~alo, kJml oto Hhllıi 
inıi.,ler. llep..,inin mii.,tcrek hir , ... _.;tı da zenginlikmiş. 

' Ga:ıeleler buıın 'ni('l ıı "Skandal., diyorlar'! Anlnma.dını: 
Bir cHtendnin zengin ohnaı-;ındRn, olabilmeslnclen dahıı tabii 
ıliinyıula ne , ·ar"!Onlar, cliinyırnm en 1'.ıyrnetll mR.lını satıyorlar. 
l'uznra çıknrdık.ları şey, haysiyet '\°C şerertir. Onlardan mah
ı um olarak Jll\rayR kaoru•;nırlarsa, çok mu'? 

Atalarınuz: "Damlar& danılay& giil olur!,. derler. Dllen
l'iler, bu fö:ii, fikirden hayata in<lir<lller. Metelik metelik top· 
lnclıklarındnn, güniin birln<lc nltın lılr giH f,;tkardılar. 

Şimcli bu pnrıl parıl altın denizi karşısında gfü;lcrimiz ka-
mn.;tı~ı için hb: de: 

' - Skan<lıll ! 
Dlyonız. Skaıula1, toplayııl hlriktlreıı bir dilencinin haııe

keti ınl ; yok .. a hu damlaları yerine hart•amayan biır:im mi? 
- "D<'ll saçar, akıllı toplar!., 
Sii7.Ü de yine bir ata yadlgArıclır. Zamnn 7.nman bunu ken

, ıli kC'n<llmb:c tekral'la4'1\k fena ohnryacak galiba. 
Ynlm7. ':'U skanclıtl mc!iicleıdnd~ akıl ercllrr.medlkfm bir· 

ııoktn \'Rr. ' 'Cemiyet., terin o kadar güç kurulchıit'u, 7.0rla y~a
tılnhilclliii 7.nmnnımızcln, dilendl<'r, na.,ıl olrnıış d& cemiyet ku
rahllmi ı;;l er, tf'~kilAtlarını hu <leı·ecede nac;ıl genlşletebilml~ler. 
il e>lc m<"nsuplarmı ne gibi bir tılsımla büyle :otcn-et. , ·e :otamann 
hoj;1nııo::lnr? .. 

J~~er ~üylenenler doJ::ru is<", bu i':'in altında yalnız ktişe
ha•:a kRynaklarm<lnn zlyMle haşka dolaplar, hn';'kn ka,;anç ma
clcnlerl aramak JAı.ıın gelecek \"C korkarım, kl ""'ıl o %amıuı 
hakiki skanclallnr ortayl\ c;ıkat•ak. 

1

.: istifade ederek elimize iki yapraklık bir ilan tu- kendilerini mutfak surette film mevzularından 
"k" ·· haberdar eden lıir şey vermek istiyorlarsa, ni. 

tuşturuluyor? Bu nedir?.. Belediyenin ı ı, uç rı·n m 1A b ·· d b" k b" · . ı 
3 , ese a on eş gun e ır çı ar ır sınema 

sene kadar evvel bu ilan dağıtma işini menetti- mecmuas ne t Ier' il h Ik 1 ı şre mez . .. em a mecmuayı 

1 
ğini hatırlayoruz. İki yaprak: On kuruş .. Ayıp. seve seve alır; bir şey öğrenir ve okur: hem de ı 

Snraylar, , ·111Alar, ~Rtolar, liikı;: otolar, ha.';'ka t iirlii mf', -
danR gelemez. Damlalar, ı;t"'1, deniz, hııttl\ Okf''"n" obalar hile 
hlr Jnc;ıuı iimrüniin kıcl\ zllın:tnınn hu kad1tr J:f'lll' blr ıeneti 
~ıf:clırama7.. 

fll\rl, h17. Jıtiiziiıniizii nc:"'ak Yf'r ) ii.r.iinılcki hA•ll!it-lf'I' sulft
nı, kom';ln memleketler df' hirlf'';lik kl\pl"rn lıı>n7.Prlf'r. Rlrtnı'lf'· 
ki "e,·lr<- "'<:""'' ' 'f'Y" yiik"-<"ll~l, mııtlft1'1\ i'ıteklnc1e de hlrtA
kım ın<"dler ,.<" cl'!Zirler cloğurur. Klmhlllr lılZ(1f'I ı'le ne ıı:enıElıı 
tlllcncHer, u n.lır ! UA 1\1\1 S CJI A GEZ~ 1.:\ 

tır. çirkin bir idet ortadan kalkar. ...... ....... . ............... ·-·-··-······-·--......... .._ __ .. ..__ ... ._. .... _._..__.. 
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XI !Net KISIM 

Muhtelif şekildeki 
hatlar 

Avu~ içinde i hatlann giheJ 
çızilmiş oJmalan, pembe veya 
knııımya yakm bir renkte bu
lunmalan Iizımdır. Bu hatla
rın tam olabilmeleri için Ur.erle
rinde küçUk kollar, haç \eya ça
tal falan J?)Öi her hangi bir gay. 
rimuntazamlık bulunmamaJ!J 
gerektir. 

Bu hatların rengi ucuk oldu
ğu takdirde mevz:u kuvvetsiz. c. 
nerjisiz ve umumiyetle sıhhat. 
siz denıektir. 

Hatlar fevkalade kırnuzı oTdu
ğu ta.kdirde bu da fevkalade 
bir enerjiye ve şiddetli bir ka
ra.kt.ere işaret eder. 

Eldeki hatlar san olduğu ta.k. 
dirde mevzunn karac_i~er Ye saf. 
ra kesesi hastalıklarına temayülü 
var demektir. Bu te.mayUJ icııbı 
uevmun melfinkolik ola.cağı da 
ınuhakkaktır. 

Çatallanmış olan hatlar umu
miyet itibarile iyi olduklan gi • 
bi aynı zamanda bu hattın ver
diği haberlerln kıvmttini artt?. 
rırlar.. Meseli kafa çiZt?isi so. 
.nunda bö:vle bit' catal bulunma.
ar zek!nm partaklı~dan ziyade 
teksif kuvvetinin fa!"J!llrğm.a de. 
!Alet eder. (Resim 24). 

Her hangi bir hat üzerinde bir 
le.ke bir nokta. bulunmas bu hat. 
tı zaVTflatrr \-C ilerlemesine ma· 
ni olur. 
Sa~r. yani bir ço pürilzlc

ri ot:ın hatlar (Resim 24) fyi 
bir işaret olarak kabul edı1mez. 
Bir hat il.zerinde saçak bulun. 
ınası o hattm işaret ettiği mezi. 
yetimi myflabr-Eğer bu saçak. 
lar hayat hatt.nm sonunda bulu
nuyorsa bütün a.sabf varlığın 
kayıbnr bildirmiş olur. 

Dalgalı hatlar karakterdeki 
kararsızlığı v kuvvet zaafını 
gösterir. 

Kmk hatfar, pflrüzierin gô _ 
.rünmcğe başladrğ noktada baL 
tm manasını harap ederler. E
ğer bn ptlrüzler son krsmılan bi
nöirine J?irerek birleşmiyorsa 
bu takdirde işaret kötndllr. E -
ğer bupürüzler sonunda bfrlcşi. 
yorlarsa o zaman kınk hattın 
ifade ettiği mana. vahim olmaz 
ve hat yine eski kıymetini alır. 

Çift hatlar, o hattın ktvmeti. 
r.i arttmr; yani iki misline çı. 
Jnınr. (Resim 24). Biribirinc t>ek 
y:ı.km olan çift kafa hattı f eY. 
knl§de bf r ktıdrete deli.Jet eder. 

.Adacıklar daima fena bir l
t.arett:rıcr. Bunlar U7.erlerindeki 
bulunduklan çizgi veya tepe. 
ciklerln zayıflamasını ve hatti 
<b~bütnn kıymetini ka.ybetmesL 
nı ı ret ederler. 

Bir ana hattan yukanya doğ
ru çıkan çizgiler, hcrhan~i bat. 
tan ayrılıyorsa o hat için iyi bir 
oşarettir. (Resim 24). Bu çizgi· 
ler hayat hattmd8ll aynlrp Yll
karıva dofru <'Ikttklan hkdirde 
enerji artmasma deJAlet eder .• 
Bu enerji veya gayretin h:uıgi 
68.hada olac~ c;ıkmtt hnt'arm 
aldıklan istikamet ile tavin o. 
lunur. Bunun aksine olmak üze.. 
re aşa.!TJ doiru inen (inici} het
lar kudret ve kU\..,,-et noksanlığı. 
na. delalet eder ve avnldığı hat. 
tın kıymetini azaltır. 
.Adacıklar halinde tec:ckkUl et. 

mıe otan bir bat zihinde kudret 
ve istikrarm vemc:ut olmadığına 
'foHllet eder. (Resim 24 l. 

Elin iri bir çok kl <'Ük hatlar 
tarafından krıtcdildiı1;i taknirde 
bu vazivet biivilk bir asnbivet 
ve fikri endiı;e aJA.metidir. Bu 
ışarete malik olan kimselerde· 
karar yoktur .. 

Sağ ve gol eller 

lki clin mulabaktini temin e
debilmek ic;in sağ ve sol ellerf 
birlikte tetkik etmek lazımdır. 
l3iribirine uyan iki işaret tara. 
fmdan \•erilen herhangi bir ma
lômat dnha kııtidir. 

Sol elde mPvcut fakat sağ cJ 
tl?.erinde 1?Örilnmeyen herbanırl 
bir fr.aretin ifade etti~i bir tc. 
mayUI. mevzuun tatbil·ind ya. 
radılrşmda bu temavUlUn mev
cut oldu~u fakat ·bu tP-mayü. 
liin mc"rZuda hl~ bir f'ekilde tc. 
zahUr etmfyecıW?ini; hi<( bir mey 
ra veremlyecrflinl meydana ko. 

yar. Bu tema.,ıüJUn me\•Tuda 
mevva vereMlme!I kin aynı iŞa. 
retin ~,_~ el t!~rlnde de ~örlin-

si ka erdi. 

_..,,, 

kaynar sular f ı. f{Ifl y o.r f,_-_S __ i ıa::aı.iın e~k~B ___ e-=-IJ}, 
- Sonra hemen ·su aatosu şe dibine gitti .. Daldım. ~ Tokat, (Husuıi) - Büyük z.el. 

zelc faciasının en müthiş gaddar
lığı Repdiyede olmuştur. 
R~diye kazası tamamen ha

rap ve yerle birdir. Burada zel
zele çöküntü ıelilindc oJmu§, ka. 

saba batmış, toprak şerha şerha 
yarılmış, akar sular kurumuş ve 
k&ynar sular fışkırmağa başla
mıştır. 

Kasabada çlkan yangın, facia
yı katmerli bir şekle sokmuş: 

Uşakta belediye ve 
parti faaliyetleri 

Bu kasabada görülen faaliyet genç eleman
lann tesanüdü ile ne güzel iıler baş rılacağına 

bir misaldir. 
Ufak (Huıuıi) - Faydalı İ§· tır. Bu meydana. kasabanın muh

ler mevzuubahis olduğu zam:ın t.::lif yerlerine, hUkUmct dairesi 
~§ak'ı ~nutmak mü..-nkün değil- 'le 8!.keri kı§la. ceza evi ve bir ilk 
dır. tplı~. mensucat, ta.Mkat. şe· okulun ihata ettiği diğCT bir mcy
ker fabrıkaJan ve pek cıkidenbe.. 

1 
dana höparlörler konmuştur. Bu 

ri halıcılığı ile şöhret kazanan surctl~ Ankara radyosunun mem
kasabamız: parti ve ~lcdiyc faıı- lckct ve dünya haberleri, becldiye 
liyeti itibariyle d~ dikkate layık- içtimai ve iktısadi teşekküllerin 
tır. Çünkü örnek denecek bir te· 1 ilan-l·ur. içtimai, iktr!adi, sıhhi 
'~!1üt ve çal•,ka.,lık her sahadc> ' konfer?noıılar her f?Ü91 öğle ve ak. 
goze çarpmaktadır. şam vakitlerinde halka muntaza. 

U§ak'uı bu sene vücuda getir. man duyurulmaktadır. 
diği yeniliklerden birisi ders YL Bu sene yirmi beş bin metre 
1ı ba~ında. hal~ yardımı ile an· mu~bbaı k:ı?dmm inşa edilmiştir 
lan lisedir. Uşak•ın bir lise ihti- i'kY.. .. harda da çarşıyı etraf~ 
~acı~ı lduymuş ola;ası ve a!11an toplamış olan asfalt gcnişlctilc· 
~senı.n ~abahlc bır tal.ebe kütle- ccktir. Bu sene mühim tniktarda 
sıne _sahıp bul.unmasr ka~itba.mız- kaldırım yaptınhcağt gibi. mo
da kültüre verıten kıymetı ve t~h- dem b;r de belediye binaSt inşa 
sile kar§! ~österilen alakayı gös- edilecektir. 
termektedir. 
Açılan lise takdire layık bir in- Y~e ~u ene a!t kısmı ya.pılını 

tizam ve mlikcmmeliyct içinde _ otan ıtfaıye gara1r tamamlaruru 
dir. Muallim kadr03u tama~"'ır. olacaktır. 
Bilhassa muallim işinde ş.:!kcr Ka5abayı faal bir merkez bali
Eabrikasındnki yük!ck seviyeli ne koyan vatandaslann parti faa
mühcndis, kimyager gibi vatan- liyeti de örnek olacak bir mahi
da~Iardan büyük istifadeler tc _ yettedir. Bu haller halkın beledi· 
min olunmaktadır. ve ve parti cçiminde ne kadar 

lk!cdiye faaliyeti kasabanın isabetli surette lı2rcket ettiğini 
imar işleri üz:crir.!de tehir edn~iş isrot etmektedir. 
bir haldedir. 

Cumhuriyet caddesinin cenııp 
kısmın:ı dilsen yetmiş bin metre 
mur:ı:bbahk csld mezarhk yerine 
tnü~hasaı.s bir mimann çizdifi 
plin mucıörnee 'birkaç bb ~am. 
akasya ôil.=iferek orman parrtr vu 
cuda getirilmiş, etrafı da beton 
parmaklıklarla çcvn1miştir. 

Çarşı ortasında. kıEmcn yangın
dan harap olan knınnTan da dahil 
edilerek imar plinı taShih otun. 
mu§, gc~ bir meydan açılmış. 

RADYO 
l:!.30: Program n memlcltet aaat 

ayarı, 12.35: Ajans '\"e Meteoroloji 
he.bcrled. 12.~: TUrk mtlzlğt: (PL> 
18.30/H.00: !LUz.lk: K~ık hafif 
mtlzik (PL) 1!.00: Program ve mem. 
leket at ıcyan. ıs.os: TUrk MUıJtt: 
TUrklller ve o;yun he.va.lan. Sadi Y • 
Yer At.aman. 18.20: TUrk mUzlğl. Ça.. 
luılar: Faııtre Fenan, Refik Fcnıau, 
Cevdet Ç ğl.ıı. 1 - Okuyan: Necmi 
~ıı. Ahıakıın; RadlCc Erten, 19.00: 
Serbest au.L 19.10: Mcml ket saat 
ayan. A ns ,. meteoroloji haberleri. 
19.2:1: TUrk lfllzlği: Fasıl heyeU. 
20.00: Koııupn& (MUn kahraınanhk 
mcnkfbelcrl). 20.UI: Te.mail: Köylln 
Ba.~: Ytwın: Tahir Ol~. 21,16 
Serbe$t at. 11%1k: RM;ro orkca. 
tram. (Şet: Dr. Praetmiwı). 22.16: 
Memleket eut yan, Ajans lı3berl~ 
rl; zira.at. Eslınm - TalıvilAt, Kam. 
blyo - Nukut borsMt (F1yat). 2.2.33: 
ıroztk: Soll.!tler (P!.) 23.00: Müzik: 
C&zbaııd (Pl.) 23.U/23.30: Yumkl 
program ve kapanı~. 

Sinema ve tiyatrolar 
BElOGLU 

MRo\1'1 lılqa n ~· 
Kl).)Cr..B. Verdi "" A~ 
rAl."'~ı 
LA~ı Kaptaıı kral.~•• 
'u.n11 tı•1o1ı.-mıı11• 

lllAKAS1'Aı VAcaa kadııılan. 
!lLKAZA•ı Quptutııı ltllUI. 
'itil• lhldmncırıtırttr. 
UIRh 

ARK ı ttc tJl2M.p CS9U$:U bulıe tıf.'JOI 
<Tllrtce) ft Kadııııu uıu-•ı. 

'fAN: AU ... Td 'ff lilka&o JaDIJ'!l'• 
&Kl"C: .-..H&ıı ~ lı:ııvvctU'" &\11. 

coeuıtu. 

l~TANB(Jl 

n".AAB ı 8&mlml uıa.mıa Yi ;.m ıvıarutu. 
(,"r;)ll8r.ıu.n'A~ı Aemtını an~ n Amid& 

l1Jl!d! 90!> lilbete f el&lretl 
AZ.,&: ABa sotlalt W lla7dut hı\111 
.Mll.1.1: BeYhttıtmts gU:ı!e• tt Ca~&lu.~ 

~~ 
'tl-'ft Ui ı BI lm:aıııı.rttr. 

nft AL ı !llld::rmtır l<ıttr 

U.P:MDARı 8erittt~tınt• .,...:ı!er '" C&m!ı&tı-

8 f; 'f K TA.., 
•CAT :Pı Tacu.a •Ilı (Ttlrllcd LonJ llarıll 

C!ft• •-W. 

Pirinç dolu çuvalla ya· 
kalanan bıkalı 

Lütfi i min ir b alı, Sll"· 

'tmda bir çu 1 :rinç oldut!u haJ
dc co'tal.-ta giderken: görülı:nil , 
ya1<a'anmıstır. 

Pirincin kendisine ait oldu u.. 
nu isb3t cdcmivtı1 ıınbıkah. birin. 
cl sulh c~zc bilimi tarafından 
tevkif edilmiştir. 

12 - 1 - 940 Cuma 
ııCBET At Harp (Tllrk~) 

V~RUDAR 
RALCı UlcOPOloaun aıeUıtı ma.ctral&."!. 

DAKIRK01' 
:ıth.Th'ADt: --~ 
&A!U1'ı 

lr.HtR Tll"ATROSU 
.'cpeba§ı Dram Kramı: 

,.. ~c 20.SO da: 

Hııyut B1r Rllyıı.dır 

• • • 
Komedt Kıammds: Gece 20.30 da: 

soztno K.ISAsı 
----o-

UAt.J( OPJl"_.IlETt 

Bu llk.,."8.m 9 d& 
Zozo DaJmaala 

( tRtN TEI'ZE) 

CEMAL SAlllR 
Bu ak§am BŞkt.q Yent Cttreı sine. 

mumda ikiııcl bf.ly11k eser: 
KÖR 

ALEMDARsmemasında 
Hücum 
Çıkmaz. Sokak 

Konferans 
U11lrlldıu· llalkevlnıte_: 

14/1/19(0 Fuar gtınll eaat 15.30 
>oçenl Ahmet Ardcl tarO.:mdan 

lZci%ele ve Ttlrklyede Zelzele mmta
ltalan> mevzuıu bir konferans veri. 
occk1.U"; herkes gelcblllr. 

-o-

F elaketzccleler menfa· 
atine müsamere 

Zelzele fela.keUne uğrayan \'O.tan

':iqlnrn Be~tq Halkevin!n bir )'llt'. 

dımı olmak Uz: re 1S/1/9t0 Cumartcııl 
v.kpmı aaat 20,30 Bc§lkta§ Gürel 81-
nemasmda b1r rnU.samcre terUp edil. 
mJ1Ur. 

Müsamerede htanbut bcledlyeat §C

blr armonisi 88.Dalkd.rlan tnra!mdan 
bir konser verilecektir. 

vüzlcrcc insan .diri diri yanmıı
tır. 

Sağ kalanlar nihayet ~O • 60 
kişidir. 

Maalesef, Reo:adive fneiası beş 
~ün onra haber alınmıştır. 

Hük\lmet. yolun çok sarp ol· 
masına. ve k'şm şiddetle hüküır. 
slinnesine :raj7men dc:-':nJ imdat 
ekipleri ve 200 ;..,;,kf.r v""la rtl-.\nl· 
mı§, Tokat Valisi Sclilıattin de 
Re§adiycyc görJJerilmi§tir. 

Günl:rcc aç, çıplak, &UStız ve 
çok acıklı şartlar içinde bitıp ka. 
lan zavallı vatanda!'lar bu suret. 
le muhakkak bir ölümden kurta
nlmıştır. 

Rcşadi:vedcki zayiat mühimdir. 
Köylerdeki ö!üm rriktan henüz 
t~bit edil~-;!tlı'. 

Erbaa ve Nibara yardun kol
lan hareket etmiş, facia önlen. 
mis tir. ·. 

Ölenlerin gömülme 'i§lcri niha. 
yet bulmuştur. 

Şimdi, köylere koıutma:ktı.dır. 
Sıhhiye Vckf:Jeti 69 dc.ktot' ve 
bir o ka~ar sıhhat memuru ile bu 
mmtakada faaliyet sarfctmckte • 
dir. Do~torbrımız büyük bir f e· 
ra<?at. fedüarJık içinde hasta, ya.. 
ralı vat?nda~tan kurtllınağa ça. 
lışl""<'ktadır. 

Tokat - 1\ırhalın Gülit kö
yünde yeniden kaynar sular fış.. 
kırmaktadır. Halle telaş içindedir . 

Knza merkezi defittirildi 

Tokat - Reşndiye, Tokat vo. 
lwr_ın aeılm::sına ealı-lrvor. Re
şadiye ile muva:ıala develerle te.. 
rr.in edilmektedir. 

Reşadivenin kaza merkezi Baş. 
çiffik nahiyesine naktedilmiı1tir. 

C. Y. 

Spor -------------------
8 haftaki lik 
maçları ~roğramı 
·B '<lıen Terb1~ latm'""~ı tit. 

bol ·--1.z.-.:1' .. • ~ t-''19,:ı. .. 
aı""l6M11ıw;an: · 

14-1--940 tarihinde yapıla· 
cak lik maçlan. 

TAKStM STADI: 

Kara.gümrilk ....:. Fenervıtmaz 
saat 11. hakem Tank özeren 
gln. :Yan h·akemıeri Sami Akal. 
Talio Gilrkan. 

Vefa. - '.Eii'0.1 sa.at 13, hakem 
Refik Tôp, yan haJ-emleri Sami 
Akal, Fahrett..'n Somer, 

Galatasaray - P-evkoz saat 
15. hakem Af,'llet r.ö~dün. van 
hakemleri uhtar, Mlleyyet GU. 
redin. 

ŞEREF STADI: 

l"eniyıldız- OrtakBy saat 11. 
hakem Necdet GeTen, ya.n ha.
kemleri Tank Bulay, Sadık 
Ceylan. 

Alemdar - Beylerooyi saat 
13, hakem Basri Bütün. yan ha.
kemleri Halit Uzer, Rahmi A. 
ta"'avar. 

lst. S'>or - Topkanı saat 15, 
hakem Halit Er~. van halrem
Jeri Bahattin Uluöz. Necdet Ge.. 
7.en. 

FE!\'ERBAHÇE STADI: 

Beşiktaş - Aitintug saat 13, 
hakem Sami Aeıköney. yan ha.
kemleri ~1kret Kayral. Ziya 
l{uvu.mlu. 

Fenerbabce - Süleyma.niye 
saat 15. hakem Şazi Tezcan. 
yan ha.kemleri Neset Şannan, 
Sabahattin Yaraman. 

BAKlRKöY STADI: 

!Jalıcıoilu - lstiklil saat 13. 
haltem $anıfh Duransoy. 

R1ımelihisar - Akmspor sa· 
at 15, hakem Ihsan Bayrı. 

Lik hf!yetleri toplanbaı 
Birinci ve ikinci küme tik he. 

yctıeri ton1 .. ntJ'lı ba-le!!'!a cslti· 
si gibi her hafta P~r.artesi Vf' 
sah ~nleri srat 18 de bölge 
merkezinde yapılacaktır. 

Demİr$porlulann, 
k~n~reıi 

18tanlml Vemirspor kliwii. U. 
kafüıl•ğ;ııden: 

lfilesi altında Kont ile buluşur. lamadım.. ..ı~ 
sun.. O seni orada beklevecek.. Zencınin üzerinden sıı 
Onu takip ederSln .. Sana veni e. rordu.. Kontun elleri~e ~ 
mirleri o verecek. Nasıl anla. 3püyor .. ~ıyor gibi bıt 
jm mı? - Oh, sizi bulduğuff1 " 

- rvet anfadım.. kadcrr mc'"' t of..f .. ..,,. a1 
- Gel d .. ha yaltma. Daha baş. Pfen•Hm •• lki keredir~~ 

!<a söyliyeceklerim de var. tıyonım .. Sizin için aııı~ 
Meçhul adam 7.encinin kula. ıeere de at!atmm .. 

1'roa. e~ilrniş den!::bı. tat;ıı mırıl. _ EveL diye kont tt >t\ 
t.-n.:ıa k_:ır.;an hafıf b•r ~!ile ·ıatta hemen "'imdi<len b\I ~ 
venı emırler vermT ?aşJ,'lm!ş. 1 'aM'llı~m.. :ı.: .ı.1 ~ 
tı. Z4>nri bQcpyla pekı., olur.. D 1 be?ı' ... ~. d (IJ" 11.' 
~bi fraretler ya.myor vahQi göz.. , • ın ~ . 1• ..,ım 1 ı;e ~ 
feri k~aranlıklrn del~e!t i~..erce. ı:ra ~ıtm"!ı~ln. Her~tlr~ il.~ 
•· tc ·b· 1 • r. ı:tozetleme ışı ı:evşeını, ,.ıı 
.,,ınc a ~ 4:!'" ı ııar Gryorı..u. lı Fel' ~· · '·tan -ıdii :ı 

Birdenbire bifvük ,,..,..,,,ı,ı.10. me ı açııa. o . ~ 
nn ıırkst«ll'ndski msJızenleri'en. - Zavallı ha\vanct1,.. '4r rr. 
kovuklardan r.ivn.h e:eI~eler rık. Dire zenci müteessir · 
tı. Kumlar illerinde yer dc~is. - Sen yavaşça kaf& JI 
~in!ıer-e ilf'rlene:;c ba~!sdı .. Bun. kapısmı açarsn.. Be~~ 
1an e·rvc'~ m-e<"'-ul a,ı·mı P.'tirdü öte ta~fında buJuna~::;,1 
ve v-ncinin kolunu km'Vetlc sı. l - Fakat hayvan CP' 
karak: lar .. 

- Bak!. - Hayır .. Ben on~u rP 
De:li. ğım. Benim sesime k~1 

Gclr:-eler şimdi bir cta;re tec;l:il (IJafıO 
etmıpler ÜT.erlerine doğru geli. - ' 

_yorlardı .• Kontun adamı: 1 D .. 1 t nı e 'il, 
- Polıs.. uze -~ -.tı 
Dlve mmldnndr .• Zenci korku. Merkez B3:ıkasmm dlW; tııj 

d8ll tif:rcyerek: mu:d& Çtkaıı hattalık v&ZJ'f' 
- Evet oolis.. AkW k\'!lllIUda harld ıııu!JS. 
Dive tekrar etti. kftnu 25.09~.086.97 oımaaı_ • .: 
- Haydi kaçalım.. kcn yanlı§bkın: 22.09:;.95""' 

Ve eğiliı; ka:valıklan kendile. ~Ur. Taahlb ederlt- /'. 
rine sip~ ed"rek kumlar üze . I __./ ı ~. 
rinde koşm~!l bıışladılar. Tam 
bu mrada birderb1re va~t:ın bir Zayi 
reflektör lı-aç8J11an de .. haJ T'l"ev. ı 935 3Sinde .lstanbul 
d8ll& koydu.. Art.tk kaçmaları sen 
mUşkülleımıf ~.. Bir kaç el si. 1 abu§ oldutum 800 sicil ıı 
18.h natl:ı.dL. Eir ka~ kurşun lı'.a. 1 marot clli:danını z:ıy:t euıııı-o 
vabklarda.n sakere1t. ıslıld!lr ça. , a cag&undan csldırtntn buıa",ı; 
larnk uctu .. Totolitornbo l!cı ar. W:mı bildiririm. _., 

kadn..~ t~en taşıı atla:rak ka. -
r,ıyor1ardı. Fıı kat takioçll!"n on. bt.ıınbul OtUncll lcnı 
tan bir &n iç.in olsun {!özden dan: 
kaybetmivorla.rclt.. Zenci ile 
kontun adamı derhal deni:t ke. 
narına ı;relmislerdi.. Aya.kten 
suya demneie baqJanuşıt. Polis. 
ler, iki taraftan ve arkadan bir 
varım daire şeklinde sarıvorlar. 
dı. Çemberi yarmak? Buna im. 
k&.n voktu.. Bir kunırun Clerluıl 
işleı:ini · i;ona· · el'direbilirai.~ :. 

-Totolitombo. suva tiımak. 
tan bı.ı;ka caremiz yok.: 

- Evet blöf vaomalıy1::;.. 
Dive z;mciyi teyit etil. 
Esasen baeıı ·lan suva srlrmiş. 

ti bile.. Tereddüde mş.hal kal. 
rnıvordu. 

llk olarak Kontun meçhul ara. 
·m kenc·.:ıi suva bıraka<ık yü,._ 
~l{e bao:la"1ı. Tot">litOMoo da onu 
~akip etti. Bir an içiıı ikisi birden 
:özden kavoo1 1ular. Bir dalga a. 
-alan"a ~irmi"ti .. 

Bir a.., sonra ıenCi on Jtıet-e u. 
~akta tekrar ~ ·un ü:-"'rİ"tde gö. 
'Üldü ve arkadaşını çağırdı: 

- HPy!.. 
Dif,eri zenci kadar yü7.emcdiğ\ 

~çin l:>in bir zahmet'e ar?:ı~şına 
vetisti. Dund:-ın sonra b:ri~irine 
1ardım ederek unkhra ·to~ ar.ıl. 
-nai:ı ve refle!ctö·ün ışık!anıdan 
·ızakl·wnaıta r3JT5t?'"U'. B<'-~et 
versin ki dalı-olar onla-ı sakl•yor
iu. Bir mfütJet sonra cfa tama. 
men ~ömen kaybolmu~tular. 

lki cı·1am riribirlerine fovkalA. 
ie yok'~::;mış1·1ar. Ko-ı.tun gön. 
dermi$ oldt~ Yabancı ad;ırn: 

- ÇP.1< uzalctayız.. Artık sabile 
doi{ru oi)'lmeföıiz.. 1 

Dedi. Bunun a,..erine Totolitom. 
bo ant bir hare';:et yap:tra1: jcoti. 
kam•t delf!'ltirm!!k isteii. Fa'·at 
tam hu cırada a·kadaqna müthic: 
bir ~e!rilde çamtı.. Bu hareket 
kuti ıni itli. yot•cn bir kua mt? 
huna ;:ı~cal: ken-'!Vi ceva.., vere'>i. 
lirdi.. Kontun tıı-"çhııl n..,amı bir 
f rvat kooa-rak (fen;'l!in dibi~ 
4or-u ir.:"tefe ba~l~r .• Zenci vah. 
·i ~ile bir: 

- Vav. 
Çekti.. S')nra arkndaşım arı. 

··0~1111 11 ırlN f'trnfıT'a t-;ıkınc!ı .. 
11ir lwç r:ı.ki\ca '1ek1P~İ •. Kim"'"'nin 
~u ÜZ"'rir.e cıl,nıad1f.rnr C!ö:i\nc~ 
.,nt!\co·1m,ı hir kaç J.-elime mrrıl. 
la.,dı gilldii ve sahi'e cloğru yQz. 
mcıı;e ha,.'n·:h. 
Be~ dPkiha sonra c;ahile cakrL 

'::ırın ilzerine \.~-ırrnı .. tr. ~f'niıden 
-ıkmıc: bir ö~~" ~hi ~;u.;"di ve 
·-~<trnk ehrin ,.otunu tı-ttu. Di. 
'"3Z il"nrle reflp1,törun ıst~ altın. 
.-ta si0 'lh ıtölg"''erin harc'cet et. 
me,,te oldnklan gf-üyordu. 

Fir çevre1< cs-:\t şNıra e\'V~ıce 
kanr'a"lnl~ nlan verde Kont Se. 
-izotle '1ulu1tMı•rtu. 

- 1'7a~ı1 valrıız mı"m? 
Dive Kont S"fiml sordu. 
Nefes npfe;;e ka'mı o~a'l zenci 

llir l{f·~ ne'~ aldı. sonra izahat 

:M'.ahCWI olup pııray& .,, ,,ti 

karar verilen bir adet JcDJ 
trlk mıırı.-a be§ lAmbalı 6""' ... 
ndet Snhlb1n!nse31 mıırk• 5 
2G/1/9<0 CUnıa gtınn ~t J 
bare.n İtıtanbul belediyesi 
dJ&tanmd& ve ınuhammeD .. .IJ 
% 73 f1nJ bulmadıCS ıatcoı'~ • 
9ıO Pnzartcst gü:ıü ayni rP 
lınlde ~li aruırmak suretıf. 
~ utuı olunur. ( 

l'ıuıbane tınJ•nde. - Sf'~ 
rında kabramanzad<' b~ 
tı kiralıktır. Kapıcı,)·& ~ J 
Talimhane. l'aJtBim Apaıi- 1sı mllracaat. 

VAK/ 1 ' 
~ 

Cbzetcde ~ı.an bOttııl_~ 
lnıJcrln hukuku ~ 

ABONE TARlı.,.ı;sf 
Mcınt ~ et ~t.O.tf 

iç.lndo cı:r 
Aylık 03 1lfl 
a aylı ~o ~ 
6 a~ lık '7" ~ 
1 yıllık ıııot 

Te.rlCeden BalkM Sl~ 
83 dn. otuı: kuru;, dQ(JlO~ 
b!r~lne &im.iyen yet·' 
yetmı;, be;er kur~ f'J.. 

Abone kaydını blldlrd' fJ 4 
telgmt Ucrctlnl ıı.tol'' • 

om poma veya bank• n~ ~ 
QcreUnl idare kendi ~ I, ~ 
Tiir?dycnfn frnr p05tV; 

kez.lmle V AIHl''tl ' 
l"o.ztlll'· i 

Adres dcf,'1 tırıııo O 
25 kuruştııt• :f 

h .• AN Ocl'.ET~~ 
Ttc:ı.rot l1 nl:ırmm ~ ~ 

tın llODdıın 1 tlb3rc.n O.\l' 6' 
rw.ıa 40, iç an,> faJ:ırdll ır,/ 
dördllncU yfad3 ı; 
üçilnctıdc Z; birtnclcte 4l 
)"lllU k mcce 6 11r'iıd11'• 

BIQ W.; çok Vll-~~ 
renkli UAo reronlertı 

lııdlrı.'lcler yııp.ı:r. IJ~~j 
rın unum tın 'O "ıv-~I 
Tfcart l\lnhJycttc oı 

n.u~ük ıuu1ı11' ' 
Bir de.a 30: Ud del~ (f 

defııaı 65. C:ör1. defa!' t)C ~ 
dcfuı 100 kunı,tur# 
Utı:ı: vere:ılerln bit' ~ 
vadır. Dört antm ıeç 
nn bı:Ja aatuıan bel 
hesap ed'llr. d ' 

')f:!li 1 B11dl!'1!1Cftlqtıt', 
ııar.r.ı 81kllnncmt..~ Halkcvt lemstı kolu gençleri tara. 

tmdan d& bllytık (Akın) plye311.e 

KlUbümiL."ÜD 'Senelik adf kon. 
gresi J2-l-940 ct~ma -gtlntl n. 
aı 17,30 da Ye-'lltılle tstasvo:ıu 
kanıuım'1·sJd klüp lokalinde ya.· 
tıılacakt,r. .AJA!::ili zevatın tc • 

verme~! kov-.ıl~·ı: 

Volnt hem doğrUdoJS 1>' 
lçendl ldnro J'crnde. ııcıı' 
catıdr~lpıjc OrnanbC>' ıı~ / 

KI!:M.' ~Dt;N tııE!' t,ef• 
ro:rJ eııyıe l!Arı kıı.bU 1 

• 

rnn"n t~•~tı-n .. : ı:>sr· J· KAOlllOt' -: '1'"1.kh ecl=· llk. Suva atıldık. 
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~--ri ..... çd-..e-n-ya_p_lla ..... n ....... va-rd ...... ım---la--r 1 Mil~~- Piyango I~ 
~l~an Kralmın teberruu Hariciye OUnkU çekılışınde kazanan numaraları 
ı v e k a 1 et 1 n e v e r 11 d 1 ı~.!!'=rak!'!~ 0!!!'~,~~~!!!~!!~1425 1 
' 24182 15457 16167 16520 16577 16170 

11 
t:ı~ı~ı 1!_ < A.AJ - Efpa 86. tarafından ıoo Ura tebemı edil- 16814 16873 16924 16934 16987 

tt l~ın • uareketlan fel.tketıed.. m{ftir. 82 ile biten numaralar yinnifU 17060 17091 17103 17148 17157 
liaı:ı' Etıaıı Kralı ffafmetll Za. BERLINDEKI TJ;BERRULAR li~ ~alacaklardır. 17216 17306 17359 17459 17488 

l«ıô lııa ~l'lfındaı. teberru edlln . Berlln. ti (A.A.) - 94ındakt 174&9 17578 19585 176t>S 17652 
~:ıııCtıııı;~: lirası Us. Efgan Kml. Tf1rlt klnbiinde bir top!tn~ı ya.pıt.. 50.000 lira kaaznan 17789 17849 17873 18008 1806& 
~ !4 oıa tararındn tebemJ e. mıftır. 4369 18189 18267 18285 18632 18665 

11cıle ~ l.OOQ lnıiliı lirasını BerUn bil~k •Ietmlı Hfia'e., ~ 18727 18774 18818 19018 19024 
• tktJeune te•dl eytemlt- rede anavatanda vukuı 1elen bfiyilk 69 ta. bltm numaralar ıo. tef 19aı5 19041 19056 19118 19139 
>ılıttılf\A 'harebtlan faciası etrafında bir ko. lira amorti alacaklaıdır. 19185 19201 19324 19372 194.53 

ıtllkora DAN VARDtMLAft nu,mı yapmıttır. 25000 lira kazanan 19471 19534 19645 19662 19702 
~'t P.tçı~ ı~_<A.A,) - Fransıı BG. Bu toplantıda feltıket1edetere ilk _. 19750 19791 19797 19847 19871 
··uaı ın P1Ulkll, Fr.anaıı bO)'OJ. yardım olm•k üzere 6.000 m1rk te.. ••- 19954 20288 20307 20334 20594 
~k ~lttnıııttan ıdını bir yndım bura edilmiş ve bu paf'8 konM:1los. J 5.000 lira kazanan 20'37 2ıt75 21215 21314 21387 
~!ttııı te. Yırdım komltulne ~ ıutumuıa tevdi olunmuştur. l ~tta2 21112 215155 21680 21751 21839 ' 
"il ıtırı ey1emlftlr. Almın:vadakl konıolosfuklarımız. ~· 21870 21900 21918 22079 22139 

~%koıı baıka Amertkldıkf 'Ram da da teberru kabulüne başlanmıf. 12.000 lira kazanan 22245 22276 22278 22323 22325 
~ b Osu 200 . doler. \'ı • tır. Blt(O\t hıyırşeTer Türk dostu 22351 22387 22388 22483 '22697 

llı11Jıteı~Yak eictllllmiı •aa1taal). Almanlar da. fe!Aketzedeler için te- 6025 22731 22788 22800 22914 23069 
~~a\>aa .Z::•t tarıfutdın HS 'do bttnıattı bulunmaktadırlar. 5000 lira &c.zananlar 23110 23140 32258 23278 23321 
. ~n111nın Ankara bllrosu 23335 23354 23356 234S8 23505 

D 
16"5 1921 20681 28664 29513 23508 23545 23597 23627 23664 

h 1. V k · ı · . 4000 lira. kazananlar m1s 23921 24349 24440 24460 a ı ıye e ı ı n ı n 1504 16517 23251 23991 == ~4m = =~~ ~~ 

Ankarapalas- lzmir 
TEt.EFON: (3438) 

!zmırtn en modern. CD temıı ve w muntaz.uıı aılf.

yuvasıdır. Kontur. temızhk. ut·uz!ulc o.ukt&Sıoda.D Anta· 
ra Pata.sm tevkınde ot.eı yoktur. 

Banyolu. kaJunferU, müteaddit firn<rlt old~" gı. 
61 oefis yemekler vereD ıokaııtayı. paataba.oeyı. ve ıu. 
mathaneyı havıdır. 

M 
2000 lira kazananlar 24950 24991 2S036 25116 251 ıs 

·~ eolisteki izahatı ı!:ı:=~=ıni4 ====~ -~.:::r:,:~~o~.:.ü::.~8!::~:~: .... _ .. 
~.ıı dU tt (A.A.) - B. M. Mec. vntfelertnl iyi tra etmediklerinden ka l 26153 26239 26310 26591 26658 cı~9.8tJ Ura k u bedeW parke kaldırım tnoam 6/1/940 tarlhlııd6D 2•11/, 

t 'l ıt!A nı.n toplantısında harek.. n baıı '"8tllerln merkezlerden ay. 1000 Jir3. zan.an ar 26662 26724 26826 25910 27158 9'0 tarilılne mtısedif çarpııba ıunu eaal 15 kadar kap:ılı zarı uauıııe eUUt.. 
l!i Paı\ ııı etrafında Dahiliye \'e. nlmadıldlt'ından bahsedıl<!f. \'azı. 334 1422 3007 4030 6446 27182 27272 27284 27312 27378 meye konulmu~tur. Ek&ltme vm,y.t datmı encümeninde yapılacaktır. 

ı ztrak tarafından venlen relerini lwl lfı etmlyen memurlann 27522 27553 27590 27794 27813 uuvııkkat •ft-•-ft• 12•• .,. liradır. •'1 
~ 1 ltıflt J 7769 8906 10."i94 13246 16096 27816 27843 27896 2793'1 28136 l/U ~.. ,,..,.w ' 

'ları1t takıp birçok batlpteı bulunabllecdlne ihtimal veririm. Bu 1§ nlt cvrcJ;, pro)o, metraJ flyal bordro!U, k~U hlllAaaıa. huw.S 
rd bazı mütalealarda bulun- Fakat eğer •ana. bunlar çok mah.. 17628 185&6 l9486 l9528 2~181 28215 28285 2 329S 2&1%1 2S3SS nıwne. teavıyeı turabi)'e, pıc ve ka.gtr 1n$Utuı& atı umumı ıennı e&rt. 

\&~ııı'" dullar. Fakat tlmdlye kadar vaılre. 20488 21001 21490 22120 22224 28451 28455 28651 28103 28761 aame, Baymdrr;ık lşlert Genel §&l'bınm~. eksiltme ıartuameai ve muk&v.ı& 
-._"'ltaıYe Ve~Ui Faik öıtrak, bu ılnl rapmamış memur görülmedi. 22* 26947 27883 29846 32326 28861 28378 28990 28097 29139 proje81nden lbnrel olup her zaman Nafia MUdUrlUğünde görUleblllr. 
't\'bı .•ra karşılık olarak da şu j Bir iki yerden kulolıma ıeldi, belki 32169 33313 38895 38899 39874 29200 29215 29436 29455 29489 ıateklllertn en az on ~ bin liralık benzen l§lert yaptıktarma d&1r v... 
.\r~d ernııştır: alı de duydunuı. Bir fkf vllAyetln 29569 29589 29655 29$72 29737 1131ka tatlnaden ihaleden sek!ı. gUn evvd VllAyete mUraeaaUa ata.caklan 
\a le~~larırnın beyanatını şu su. vaU&I merkezden a)•rılmamı,tır. 200 lira kazananlar 29848 29943 30097 30156 30168 ch'lyctname De Ticaret Odam vesikaamı 2400 numaralı kanunun tarlti YeO-o 
"tllıle\' etmek mümkQndnr. Hunlar blılm malQmatımıı dahltin. 30174 30ll7 30382 30382 30435 tıtle teklif mektupıarma ektemc•ert prıtrr. 

lııtı/lln jeolojik bir tetkik dedir. \'ılllerlmtıln her zaman mer. 80 450 830 '773 1137 3oss9 30632 30645 30 681 30701 TekW mektuplan 24/1/940 Çarııamba gOnU saat H e kadar malı:bas 
~it ~ ı. inşaat tarıının asla. kezden ayrılmaları raydalı ohnaı.. 1397 1628 1128 17lt 1743 30728 30765 30802 30814 30823 mukablfüıde rilAyet datmı encUmenlııe vertıecekUr. Posta Ue gözıderileceJc 

lıı ~e >"ardıma ıtdilip aldllme. Şarkt Karahlunn )'eniden teşki. 2400 2541 3472 4038 :395 30835 30863 30942 30944 3:?965 mektuplu ladcll tahhUUU e mUhUr mumu ile mllhUr~n olacaktır. Poetada 
r "ra ildlrUmesi, milletin orerdı. il hakkındı arktdıtlmmın söyle. 4489 1292 llOl 8108 6331 309S2 31043 31080 31097 31155 olacak ıeetkmeler kabul edilmu. (127) 
~ ltrır' muhtaçlara muntazaman diklerini dinledim. Zannederim ki 7112 7451 7601 7747 8018 31169 31172 31210 31244 31270 

tıııt' baıı memurlar aftır hare. daha enel de bını sliylenmlttl. 8966 9995 10194 10389 10673 31343 31431 31441 31643 31560 
~ •tr~rlar ''e vilAyet merkezin. Bunu tetlı:tk etttrecellm. Fakat tU.. 10904 11084 tteN 11788 12146 31588 31597 31771 31963 32110 

Sark~IYorıar. Bunlann tecıl. ra&ını da aöyll1e7lm ki buırfttı Şarki 12148 12368 12562 13187 13470 ~420 ~2471 = = ~~= 
'l ~tıı Karahisar vUAyetınln Karahlur vllAyetl mevcut olsaydı, 13720 13844 13975 14058 14105 ·"' 
~~lıı teşkili, Erzincan ballunın netice yine delifmlyecektl. Zıten 14441 14744 14922 14948 1!028 33134 33147 33223 33263 33363 

, ~!~kı~eıru, Killdt udis.inde bh oradaki kaı1lar arasındaki mu•au. 15090 15871 11124 18128 1619" ~~ = :;.,~ ~~ =~ 
J! "ll.'!Jt ta bizim en ziyade mOşkOJAla uJI. 16427 16538 18702 tW.7 17799 

33895 34030 
M043 34077 34089 . ta blrer birer cevap arze. radılhmız kmmdır. Vlll)'et teşkllA. 17894 18'?96 18391 18789 18800 

34168 34189 34268 34278 34328 ;;lj ~~ tının mevcadl1etl ,OelOIO berterıf 18'80 19019 19443 19178 19838 
ı~~ketın Jeolojik bir tetkiki' odımeıdl. 19978 20369 20587 21818 21850 34348 34!29 34623 34688 34740 

1 ~ •ıt~lnıaıı, bQk6metln de çok Ark•daJlanm11 lno.ıı tanının ıs. 21921 21987 22191 22443 22801 34770 34~ 34981 35048 35114 
1 ıtı 1 bir feydlr. Bundın ev. tabından bahsettiler. Ba ıelz.elenln 22838 234l62 23065 23.134 23918 35121 35247 35356 35361 36378 
~1\ı:tle nııntakasında Olk!Jlde vu~"'Uundan enet in~ tenmın aslı. 24365 24891 25493 2!567 25759 = = ~~ ~~~ ~~~ 
~ Yapıtmı, ve )'enlden mr. hı aramızda mevzubahlı oldu. Son.. 26212 2S376 26437 26575 26683 

Srı tııukavemetli olmuttur. ra telkin ettikleri !ilerden hlrlıl de 27319 27488 27571 27818 281~5 'l6'79 ~20 3~4 :.7003 3'70080 
'tt'°_nra da bu har1beler Qze. bu olmuşt\ır •. Bunun Qıerlndt bun. 28917 28970 28998 2"453 29825 17188 37224 37296 37394 37407 

ı, it 111den inşaat yap~ağımıı dan sonra daha çok duracajlı:ı. 29951 29989 30121 30411 30524 37459 37477 37568 37651 37745 
~lı11 11~111n biltün nimet ve vası- Çok haklı olarak bazı arkada~ler 306t)5 30657 30828 Jt173 31203 37968 379s,ı; ~169 38180 38213 

~ "4111 l ki adi 1 d J ıu~ •t771 31917 38277 38277 38344 38404 38481 ı.: _l'tıu stıfade etmef;e kuvve. Kil t • ı n e muntaıam )'O u • 31207 31..._ 3178'7 .ıı :' • .,.,
7 

38!"SO 38577 38.c;Jlg :u;&79 
ıf ~l "!i kadar çalışacağız. mazun bulunmamış olm~sı~ın :; 32158 32295 32310 32551 33382 :;a,00 J89o4 ~16 3~912 38927 

t •rtt ııtalarının ço~llılması. felAkeU lefdldedcn sebep er en • 33971 33989 38242 35407 3561C: 390~,8 l905ı 39067 39113 39174 • t<ııı •doşım tanlye etti. ?'>k rlsl olduRundın bahsettiler: Blı de 35714 361'71 3Vt05 36'721 3738.9' 

1 hftıııı t. Fakat, ei'h:r bu baılıre. bu işte arkadaşlarla hemrlkırl:ı. 37643 37704 38297 38780 38874 3f\337 39388 39390 39498 39561 

1~ E~ feltıketzede vetandnşları. Rasih Kaplan (Antalya) - EAer 38985 39230 39241 39395 33989 39571 39646 39658 39775 39794 
J ' l' nıamnzıın iıtedllU kadır bu •llAyet IMndllmemtt olsaydı, 
J / ~,111:11,emedlllmtıe bakılarak böyl~ olmazdı. 50 lira kazananlar 

'tıed ttın •ılıAını ıahlp olundu Dıblllre Vekili Faik öıtrıık de. 
lı~ eyjnı ki, o kadar eblk de. •amla - Bu vadinin tosesl mııale. 

..,v. ~'tlıt~ ~r bir •llll~etin başar'9ca~ı t~teTden 
? it ,nıak lbım gelir. Felükeı dt'Aildlr. Gene bu seyahatten avdet 

t E~•llıYettc vaki olmu~tur. Bu ettikten 6onnı Reisicumhur llaıret. 
l\tıı ~ bir re!Aketln selece leri Kilklt •adislndeki bu yolun be. 

~ ııcııı rabcır tahmin etmemek hem~hal yapılma11nı ve bunun Uk 
~ >tl>ııı l'0ruın ki, b0)1ik bir ıar. Pılını alınm11ı lüzumunu bize em-: 
~ lı\~,~dık. Ondan 10nnı çabuk rettiler. 8in1enıleyh bu lhtfy•o dı 
~tl~1 c)( keyfiyeti yalnız: vesaı. 1tönllm0ftilr. tnpllah lmklnını bu. 

,. . 'eıı:dan d~lldlr. lur .,. btrayak en'el cok ıazumlu 
er' °'tile kış çabuk ıeldi. J4a,ko olan bu )'Olu da yapanı. 

4ı Y 
11 

daha çok ılddeUI oldu. 
f'_/ ~lı lııtrlne )'ardım leln sevket. 
tjJ ·~.il ııe:~~lar da ba$ka mıntakl
f'J l~ hııt rıınıış delil, her an re. 

. j '4t il~ ()~den lnganlndı. rellıketln 
1 ~ ı 'ltı~ltr~n insanlardı. Her an 
ti' 1 't tııııı &arsıntılann blraı son. 

ı t l'ıın Yuvalarında ne ııbl bir 
/ ~~ı "lll\~taAını bl1lyorlardı. Ba 

l'l 
1 
tııı il Ye ile :vardım• kotın in. 

~~rı: kadar bQyQk fedakArhk 
.ı ~l ltııı 1

1 laledir bu)'Urununuı. 
~ ~ ~ dtQi~dat •uıtalırtmmn ek. 
,. il tt 'e:/ biti Hıl mQteeutr e. 
. ~ ~'l'rrııtedcll zlyıde tıblıtln im. 

pıtı" ' lere at n •lddetldlr. 
r' r tlirı dildi, ıımı bOtQn kl'ıyle. 

ıı '•ıe Q lhtıyaclannı s6nl0. 
1 ~it ~edlAf ilbl tatmin ettlftlml. 

1 j >ttll\. o\ı:dilerlne blr C'evıp ve. 
F l '1~rırıı1

1

1 bQtiln •111talar1mıılı. 
$11 :. ~ıt~ l&tl)~ c onlnın )'ırdımınıı 
C. -ı: bırı,, Ota "11ı. Fakat onların y1r 

ııı' ~it~~~ Rtc~ra tamımrn yetltmek. 
f " 'oı a,_1 !yorsak bu. k6y10 ile 
~ ~--~tııı11d 1nd1 herhınıt blr flt'k 

b • \,ı_ \>a~,~~ deaıı. m11lesef ma. 
C ~ıı{'ıı •le arının bu klk61c mın 

hı ltn &t l'hlrıe olmasındandır. 
~ ~~ ·~Qra "' seve •erdlli eşyanın 

llftor ~Untaıaman szitnıedl~i 
1\ tı12ı ~l llurıı.nn mantıum '" 

6~•"'.f < ,ı-._•lı-tt::alc Ritt!Ainl ifade ~de. 
f.YJ 'tbtıı> dc~lllm. cnntrQ. say. 

~) tdlr ler hunlar lizerfnde de 
rııl l 1ıırıa ~i GQn Reetılcçe bu lşlrr 

fo ~ ~~~ktedlr. Razı memur 
~ etUkl#Uldu .. 

ıcra kanununda 
yapllacak tac iıat 
Kanun Li.yihuı Mec

lise verileli 
Anl"al"a, t t ( llıuuıV - tera ve 

lfila kanunundı yapılacak tadlUer 
hakkındaki kanun ttylhısıru hllkCı. 
met mecl11e nrmlftir. Kanunun 
yetmlf kadar maddealnin tadili tek • 
Jlf edilmektedir. 

Muelp 1ebepler llylh111ında yeni 
tadil projesiyle timdi)~ kadar mev. 
cut menuata biraz dıha llheler 
ynpıldılı ve mevcut bazı hiiki'imJe. 
rln de!ılştlrlldlill, ılacakhlar lehine 
)'eni hilkOmler vuolundu~ıı Midi. 
rllmekte ve tıdtller ftt aııretle hüll. 
N edilmektedir: 

A - Ödeme emrt tehllllne Jilıum 
kalmakıııın fltımlann icrası. 

B - Merci hlktmlne ınkAr olu.. 
nın lmıa üzerinde te\klkat ~apmak 
saldhlyetlnln verllme~f. 

C - Tetlctlr merellnin lnklr olu. 
nan imıayı tetkik ederek ltlnııların 
muvakklten reflne karar •erilmesi. 

O - fstıhblr danlınndı lennın 
denm "''>,. taliki basurunda; mer. 
ele sal hfyet itası. 

Ç - tnb idarelerinin tarartan. 
na karşı 10.b dalraafne itiraz hakkı 
tanınm111. 

F - MOddılUeda le•~ 

104 134 141 317 449 
460 481 487 594 660 
664 687 702 724 ':28 
746 747 756 839 845 
882 864 948 1010 1043 

1066 1082 1273 1305 1443 
1447 1496 1644 1680 1693 
1768 1876 1970 2030 2046 
2017 2133 2302 2480 253.1 
2533 2644 2693 2745 2751 
2897 2967 2973 3068 3178 
3292 3429 3441 3626 3668 
3822 3&27 3867 3881 3905 
4099 4163 4352 4368 4402 
4445 4493 4S6S 4698 4705 
4723 4729 4786 4795 4817 
4907 4933 4978 5055 5194 
5210 6387 5395 5402 5412 
5448 5481 sm ım sne 
584Z 1965 1973 5988 6021 
6113 6132 6145 6162 62S4 
6310 6323 6457 6633 6648 
6551 7142 7198 "1273 1293 
7298 7371 7457 '7158 7668 
7773 1788 7854 1183 8.138 
S412 8508 8570 8572 86.17 
8725 8726 8&37 8852 8996 
9108 9161 9193 9234 9248 
9301 9302 . 9353 9380 9454 
9487 9554 9513 9670 9780 
9863 9987 10075 10166 10202 

10246 10268 10375 10413 10537 
10565 10746 10774 10908 l 1039 
11283 11304 11309 11403 tt420 
11442 tt508 usso 11593 lt83R 
11728 11733 11741 11733 11794 
11800 11900 11963 11967 12050 
12062 12070 12122 1218.l 12185 
12319 12403 12417 12446 12491 
12731 12734 12937 12938 1301!! 
13025 13027 13049 13057 13107 
14148 13176 13182 13217 13284 
13318 134&0 135&2 13600 1~59 
13877 14002 14012 14311 14403 
144.13 14484 14542 14619 14625 
14691 14727 14920 14926 15256 
15346 15415 tssoı 15521t l~ .. 
11~ 188159 18'773 1Bl1~ 18821 
UıMt 11187 ı"* mıa 111S1 

t.tanbulda yapılacak 
elanek fabrikası 

tstanbulda bir eknıek f abrlka... 
ı \"llt>mak teklifinde bulunan 

Pclkman isminde bir İngiliz An.. 
l(a.rava !ritmi~. Pelkman şeb· 
rimlze dönmüş, Ankarada 8 sa. 
<ıtte 32.000 ekmek <:Jkaracak şc. 
1dlde bir fabrika va"'mak humt· 
"unda Ankara belediveaile mu. 
tabık kalmıştır. Kendisi burin· 
'erde tngıı~reve döne-oek. lstan. 
bulda yapmak istedi~ f a.brika 
·~akkmda teklüini oradan bil. 
direeektir. 

Teşekkür 
6otl Har'b!ye Nazın General Ziya 

KutnB#m ve!atı mUnaaobeWe ailesin. 
den &f&ttdaki mektubu aldık: 

uıuıuc bizi matemlerc p.rkeden 
al1e rela1m1z1n haat&lı'1 ~ ceJıUe.t 
ile alalmdar olınak veya b1zl tazlyet 
etmek ~ttunıı g!Satereıı MUdaf&ai 
Alllllye VekAlet1ne. bUlUn lltl!h arka.. 
dqlanna, Deftizyollan mQdUrtlne, 
&mgeme demeli Azal&nıı&. A vnıpa 
dan ve t.qrl\dan telgraf ve mektup 
yolhyan doırtlannnza ve mubalJ mtım. 
kt1n yapmak lc;tn u.:-pn dokt.orta.. 
ruıuza pzeteDlZ vamtamyle te§ek. 

aUrlertmb:l blldirmentzl rica edortz. 
()t1u Zevcesi 

:.>ıman Mblr &atııak Vlft)'e &alaalı 

Zayi 
BUyQkdeTe UkelcsWI :mensup 65'3 

numarot&jda mukanr-t lk1 cJfte San 
dalu:nm pWtuı J:aYt olduğundan 

bulwıduğu takdirde hllkmU o1amı)'L 
c.a.ğı !U&lftm olmak U~ere U1n olunur. 

Nor.JDCttin KOOATA.f 

MllllU : 14:-11" U:; 
Ka~ıMılh \'rr \'AKii h>lhu~' 

Urrıunı Stttr•vah ıdıırr rdt>n 
..... &luuel M""n11•t 

ist. Lv. Amırlif ıntlen : .... 
2 o.b Dtktmevt Un:' ve Qadır kl!tmlanm gece ekfbS lçbı ttçf alm&cak

lır. Bu ekip OD bee gQrıde btr gtindll.z ekibi ile tebdllen çatqacaktır. latekll. 
lcrtn aoaı:tda yazılJ veaıJkle Tophanede 1Jd Numarala J>ildmeYl .llUdUrluauzı,. 
mQracaaUan. 

1 - lsUda 
2 - Polisçe muııaddak hllmllbal \'araka& 
8 - Tl!o e.gı kt.ğıdı. (1071) (119) 

Muhammen bedeli MfO Un. olan 10.000 adet toprak kUreğt 24. 1. t~ 
~mba rQnU eaat (15) on belle Hay~ada gar binam daMtodekf 
kmiıfsyon t&ratındruı kapalı zart uau·ue aatm lmacaktır. 

Du i~ gtrmek fateyenlcrtn 428 llnılık muvakkat temtııat, bnwıun t&J1ıl 
etti#t veııika!nm teklltlerln.1 muhtevi zarflarını o.ynı gUn saat (1') orı 
dörde kadar komls)'on reW!ğine vermeleri tAzımdır. 

Bu 1o- a!t p.ıtnameler komlayondan ~ olarak dağıtılmaktadir. 
{218) 

P~ T. T. Levcurm Müdürlüğünden: 
1 - Tallb1 çıkmayan 8 ton Grafit pazarlıkla almncaktır. 
2 - Muhammen bedel (2640) muvakkat temlnat 09S) Ura olup 

zarlık 2t lklndkbuıı D.O ~.arşamba gllnQ saat (161 d& Ankara.da P. T. T. 
umum mUdUrlUk binMmdald Satmalma Komlııyonunda yapılaea.ktır. 

S - lateklller, muvakkal temlnat makbuz veya banka teminat mektuba 
tıe kaııtml "ıı'ko.larmı b~ml'en mozkClr gQn ve saatte o komtııycna prUan 
ıstrenmeJc tet.rı de tıer gün A.nkarada P. T. T. Levazım. tııtanbulda Kmacı. 
yan Hannıda P. T. T. ~va.zım Aynlya.t Şubet MUdUrtuklertne müracaat 
ecSetek°erdlr. (6608> (10125) 

Devlef · Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

işletme 
ilanlar• 

tdareınlzde mQnhal bulunan 160 Ura ma.ıı.olı gelAI ı:a..ıp.ı.ueı'uıd w.ctor 
aımac&ktır. 

Şera.lU öğrenmek Qzcre evrakı reamlyeleriy1e blrllkte Umum HUdQrttı.. 
ğüaıUS Zat lolen MOdllrlUğllne mllracııat etmeleri lllzumu UA.n olunur. (824) 

DarülAcezeJılD )'lllık ihtiyacı için satın almacak 9000 kilo Sabun ve 4000 
JdlO ZeyUnyağı kapalı zarf mu!U Ue ekalttmeye konutmll§tur. TahmJrı beckU 
6820 U.. ve llk tem!n&t 421 Ura GO kuruotur. Şartrıameal Zabıt ve Mu&meat 
MQdUrlUğU kaleminde görWebWr. lhale 29/1/9;'0 PUartesl gUnU aat 15 te 
I>&lm1 ErıcUmen~ yapılacaktır. TalJp!ertn 9t0 yıtuıa alt Ticaret Od&lı vea1.. 
ka1ar1 ve Uk temin&t makbuz veya mektuplarlyle 2490 numaralı kanuna l'Ö.. 

re bam1a.yacaklan kapalı zartıanm ihale günU aa.at 1' de kada.r Dalml En.-
cüıncne vermeleri. (832) 

inhisarlar U. Müdü~_luğünden _:>·/~---~ 
ı - ~· " numunut muctbiııoe 2t500 adet geıınctk rqt ipek lak-. 

ıtdl no bob!ıı pazarlık! ısatm alınacaktır. 
n - Par.artık 16/1/940'Salı a:unu saat 16,80 da Kaba.tqta Levazım ft 

Mü yaat fUbeı.lndekt A.lm2 KoınlaYQDund& yapıtacaktzr. 
m - Şartname her gün 8ÖZll geoen çubeden pa.raaız atmabWr. 
IV - btek1llertn puartık tot.rı ta.ytn ednen gQıı ve aaau.. ~ 7.G rU 

Cle ps.ra1&ı1le blrUJdı9 IDGkar kom1aycaa pıme!td (Jl.28\ 



NDM A 1J I~ 

Her ay olduğu gibi bu son l<eşidede dahi; Yine en büyük ikramiyelerin hepsini 

N i MET AB L A'nın 
• 

1 
ve.rerek Re .... orların Rekorunu kazandı. Sevimli 11c Uğurlu Elli Piyango 

I(~aliçcsi NiMET AVLA 

NiMET ABLANIN uğurlu, elin
den bilet alıp en bü:yii1c ikrami
yeyi kazanan Fenerde Kiremit 

rnahallcsinde 4 No. ela 
Ba11an Vesile 

llliJ~n:v~ 
ı GiŞ ·. · -..., 

!5,000 Lira kazaıımı Çe11gelköy de Ilamanı arkası 11'lo. da 
Bn.umı Scrcf Giircl · 

NiMET ABLANIN uğurlu elin_ 
llen. bilet olıp büyük i1mımiyayi 
kazanmı Eyiip 36 ncı okul öğ-

retmeni Bayan Leman 

~00 

25.ooo 

4309 nnmarnlı bl1etlo lzdlhamclnn dolnyI · 14:;02 Xo.h lıilcHo J\:n<lıki;~·iindc nny 
Ahmet•o 

ir 
isim vo adresini bflclircnıiycn hir zatn • 

272:S6 numnralı biletlo Çengelk.öyiimlo llnınam 
arkn~mda mı ınnrn ı ele Ilnynn Şqret Gürel 2 o 

J{AZAX DIRDL YE l'ARAfoIBlXI TA~IAMEX YERDİ. 

602:> numaralı hiletlo Snrıyerdc Tiaynn 
)fiikcrrcmo 

r-~ ~ ~ I M D 1 R o K u y u N u z . NİMET ABLA·, Kazandırc!ığ;bü;ük ik;;;iyeleri hiç bi;-;;;;r~~· .. 5;;-·~·;;; .. k·;~;·;~r;~ ............. ~ 
i · paralarını derhal veriyor. Sayın Müşterilerimin bizzat gelip paralarını almalarını rica ederim.~ ............ --................. ........_ _______ ....... .._._..__. .. _________ .__.. ................. -........................... .._ ... _ ............. _.....__ ................. ......__. ....... --········-·---... ._... .. . 

M ı ı ı 1 P ı v a Jlil g o n u n v e ifil n lS3 n u e t u er .n ~ e n ~ n. 
Birinci planı çok zengindir. Son günlere kalmadan Biletlerinizi NiMET ABLANIN uğurlu elinden alınız. 

NAZARI DİKKAT : )lilli Piynngonun kc.idc giinlcri tl<'~fşmiştlr. Jıirind kc~iılc 7 Şubnt, lkind kcşido 7 mnrt ve O~iincii kc,cıo 7 Xls:mdndır. 

ı lllrinci kcşidcnln en hiiyfık. ikrıuniycsi lkinci kc~idenin en hüriik ikrnmi-ye::.i ı ı lJçündi kc~idonin t'ıı lıiiyük ikı'l'.ın~ı 
H0.000 lJtRADIH. Biletin bedeli 1 Hrn<lır. 100.000 Jı1RADJJt. Biletin }ı('dcU ı liradır. 150.000 T.lHAHin. Bili-tin heılcli 2 Liradır. 

'J'n~rn sipnrı~ıcri muııttıznın ,.e scıi ı:iiıHf('rilir. Hiç bir yerele ~uhesi yoktur. ı\ılı·c',: J~nıiııönii 'J'ı·aıın·ny ca(1'l~ı;i Xo. !W/:H , 'f'I.: 22082 l\"l~fE'l' <;Jşw;t Salıilıi X1.ME'l1 ı\Ilfo\ 
"'·«' .. ~. •'' • .. . . h ••• ·~ .ı. J . 
·~ . - ;.., 't . ~ \·" . ~' ... l :.z. ... 
~ "- . . . . . 

. . -. ' ' ' ,, . . t ~ 

- . 
~ •. :::'.~ ... ;,_.,;_·.-~ ':v';~ • ... <,· -Piyango Bayileri ar.asında ciddiyeti ve doğru sözlüğü ile şöhret bulan 

Her zaman olduğu gibi daima birinci ... Daima en önde ..• 
Bu keşidenin en büyük ikramiyelerini yine TEK KOLLU CEMAL verdi : 

ı Birinci büyük ikramiye Birinci keşideden itibaren devam eden Os
manbeyde Afitap sokağında 58 Na.da Bayan 

Neb.ahat ikinci keşidede biletini almaktan vazgeçerek işbu bilet Piyango Direktörlüğüne iade olundu. BAY AN NEBAHAT. BUYV/( 
iKRAMiYEDEN MAHRUM KALDI. 

:; :otK!tA T: Bi;inci keşidede başladığınız bilete sonuna kadar iıiad edercesine devam ediniz. 

... ikinci . büyük ikramiye 
3 OÇüncü büyük ikramiye 

Kadıköyünde Çiftehavuzlarda 238 ' No.da 
Şirketi Hayriye Fabrikası Ustabaşılarından 
Vehbi Usta 4369 No.lı biletle kazandı. 

Adresinin teşhirini arzu etmiyen Bay Leon 
27256 No.lı biletle kazandı. 

Dördüncü büyük ikramiye • Eyüpte Orman Koruma T alimgaliında Baş
çavuş Bay Hüseyin 6025 No.lı biletle kazandı. 

ıı 
• ıf 

. 30.000 Lira khzaııan Bay ·ır c1ıbi Usta Paralarını Te7' 
J(ollıt Cemalden alıyor. 

YENi TERTiP BiLETLER GELDi 
Acele ediniz, son günlere kahnayınız. 

Bundan 
günleri 

sonra piyango çekiliş 
her ayın 7 sindedir. 

-----------------------------.ı------~· 
Taşra Siparişleı·i vaktinde sür' at le gönderilir. 

Kısa Adres: (tstanbul TEK KOLLU CEMAL) kafidir. 
Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

r 

12.000 Lira kazanan Başçatmş Bay llü.-;cyin 'P"rtı 
larını Tok Kollıı Ccmalclcıı alıyor 

Adres: Eminönü Tramvay Caddesi 27 No. TEKKOLLU CEMAL GiŞESi 
Sahibi MALUL GAZi EMEKLi SUBAYLARDAN CEMAL GÜVEN. 


