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ıı ahı kuııı§a verlllr. Posta ile gönde-
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~~ •• ? rnahkOm spikerler 
<ttıııc • ( A.A. ) 

HERVERDE 3 KURUS 
Bir Macar meb'usu tevkif 

edildi 

:ı t\d 1hanct · -:- Askeri mahkeme, mem.. 
• Ot.ı. Yolarınd ctk';1 1Ş olmakla ittiham edilen CUMA 8 MART l940 H. 

\; tht'i a 1 Fransız spikerleri Fcrdon- v YIL: 23 • SAYI: 7958 

Budapeıte, 7 (A.A.) - Mebusan meclisi, 
''Oklu haç" grupuna mensup mebuslardan Gru. 
bcr'in te~rii masuniyetin refetmiş ve kendisi 
parlamentodan çıkar çıkmaz tevkif edilmiştir. 
Gruber, şimdiki Macar rejimine düşman gizli 
bir te§ekkül vücuda getirmiş olmakla ittiham 
edilmektedir. f !ı ti gıırabon idam, mahkfim otmiştir. •1>ARE F.VI• Ank.,. C>d.ISTA1'"BUL ·T•'"""'' VAKJTO P"ta kutU•1" ... T,,,, • ., 21<13 cr ... ı. 24370 "'"" 

~k~~k. MlÜl©l©l= Trakya hududunda 
ô·· ~c§l M~ccD ö~ö uçan Bulgar ta,,yaresi 
~il Reisicumhur lnönü'nün 

1 ~e 't'eisliğinde toplandı 
~~~leketin müdafaa işleri tetkik olundu 

A ~~~a. ~'ec~· ~A.A.) - ,Yüksek Müdafaa Meclisi Genel Kurmay 
r"· t11tı tr1~~1lıh 131 bugün saat 15.30 Başkanının da iltihakile icra Ve-
: 1 ~ lılıfündrurnuz ismet İnönü- killeri Heyetinden teşekkül ve 

~~l \'~ tllz e Başvekalette top- memleketin müdafaa işlerini tet-
rJ ~t~~a. ba~arnedeki meseleleri kik ve mütalea eder. Bu Meclise 
, ~, \tttt old a~ıştır. arzu buyurdukları takdirde Reisi-

(!- IJiSjD, ugu üzere Yüksek cumhur riyaset eyler. 
ı-~111 isteriz Şekerlerini saklı- -A ........ _ ................. ······ı 

tıı}J,ı;:~~ 4StM US yan tüccarlar nlıyamadık 1 
't:ı~İk h1.11 Piyasası_ B İ Fransızca Pari-Suvar ga- i 

\ ~ Li ~ .ı.ı:ı:un ıürme.. eyoğlunda bir depoda ~tcsi yazıyor: i 
~~~~ h~di~ndc dikkatle 37 çuval gizli şeker İtalya. Oniki adada askc- ı 

~ ~ ~'••ldan oldu •. Ku. bulundu ri tahşidat yapıyor ve Ro-
'l'ı~ lll~Je ~n bır ha. dosu tahkim ediyor. Bir ta-
~ dii .. rın fırsattan Şeker fiyatlarına zam yapılma_ kım büyük İtalyan harp ge- 1 

,,~ d İılİJ\:ll~~ü. Şekel" sr üzerine şeker toptancılarından mileri Çanakkale boğazının 1 
~tıı11 t!l>ola~o;e toptan- beyanname istenmişti. Bazı top- ağzında dolaşıyor. Diğer ta-

l llı. ~~lok bi.::ı a ~vcut tancrların verdikleri beyanname- raftan Almanlar İtalyanın 
~t ~ ~"Qtıl'a t enbırc or. lerde eldeki stoklarını noksan f Ankara hükCımetine müra
~ ~· htltet 

0Ptaneılarda gösterdikleri anlaşılmış, bunların ! caat ederek İtalyan ticaret 
\ı ~.~i: kd~tec~rak.en~~İ- takibatına girişilmişti. 1 gemilerini himaye etmek Ü-
'l 'it~ ılo k kt butun Beyo~lu kaymakamlığı tarafın- zere Karadenize girmek mü-

dan sıkı takibat neticesinde Be- saadeısini istiyeceği rivaye-'li yoğlu mmtakasında yedi tüccarın tini neşrediyor. Guya. bu tL ı· 
~ ~ .. /• ~eker fiyatı şeker mevcutlarım noksan gös-

1 
caret r;emileri Baku petroL 

ı tı ~: ,rllhr~t1ıiı, Yeni fi: terdikleri tesbit edilmiştir. Bun- !erini Batumdan alarak ser-
t..~ ~arı h k !ardan birinin deposunda 37 çu- bcstçe Romanyaya ve Bul-

cl::. "'il ~ek n er .c. O'aristana nakledecekler -.~lltlıı~ta. ber vereceği val fazla şeker bulunmuştur. Tah- ,.. 

~d.: t~ f11kat ~ Panik aü. kikat devam etmektedir. miş . ., 
... ~ 'tı , Qtl' kere giz V AKIT - Fransız gaze. 

>ttı~ f· \tk ..... .!'ıı:erkr b" d - tesinin verdiği bu maluma. 
.~>~ 1

l''t '"ldı.. o ır a. v 1 p 1 t tm manasını anlamak kabil 
. h~~nı ~uru:ı- e s ar 1 s e değil. ltalyan harp gemileri 

~ ~~~ ~er nmak Karadenize girerek Ba tum-
~~ ii ~n •toklar ı dan Romanya ve Bulgaris-

~~,1~ ~?ıtc~~1:11edc Reı·sı·cumhur tara- tana petrol ve benzin nak-

. ,, ' 

Ateş· açılarak 
yere indirildi 

8 italyan vapu- içindeki . iki Bul.gar za~iti. Bul-
runun kömürü garıstana ıade edıldı 

Müsadere olunacak ~ 7 ~-~>s~.~1 !:1~,liğ ~, 
lngiliz kabinesinin 
verdiği karar 

Lorı<lra, 7 ( A.A.) - Tayms 
gazetesinin. diploma.si muharri
ri yaztyor: 

Dün tndltcr~ kabinesi, İtaL 
yaya gönderilen Alman kömürü 
ilerine vazolunan ambargo yü
zünden hadis olmuş olan vazi -
yeti müzakere etmiştir. Ancak 
lngiltercnin ittihaz etmiş oldu. 
ğu hattı harekette bir guna te~ 
beddül yapılmamasma karar 
vermiştir. Zira hangi memle _ 
ketlere yapılmakta olunıa olsun 
her türlü Alman ihracatmn. ni
hayet verilmesi matluptur. ltal
yanm protestosuna lngilterenin 
vermiş olduğu cevap, bu nokta
da gayet açık olacaktır. Ancak 
Londra hükumetinin İtalyan sa
nayii ile diğer memleketler sa.. 
nayiinin faaliyetlerini ihlal et -
mek arzusunda olmadığını tas _ 
rih ve üçüncü devletlerin maruz 
kalmaları muhtemel müşkülatm 
ve karşılaşabilecekleri mahzur -
ların izale ve tahfifi için imkan 

(Devamı 5 incide) 

6 Mart 1940 gUnU saat 1 G da meçhul bir tayy.arenin 
topraklarımızda >o memnu mıntaka Uzerindo uçtuğu g(jrfi
lerek ateş açılması surctilo yere inmeğe mecbur edilmiştir. 
Yere inen tayyarenin yanın:ı giden TUrk hudut kıtnsr men
supları, bu tayyarenin bir Bulgar askert tayyaresi olduğu
nu >C içinde iki subay bulunduğunu' görmllşlerdir. HUkt'.l
met Dulgariı:tanla. olan stkı dostluk mtinaseholi dolayısiylo 
bu tayyare ilo içindeki subayların derhal Rugar makl!-mla
rına teslim edilmelerini tasvip etmiş vo bu hususta. icabe
denlcre emir verilmiştir. 

Sovyetler Birliğ. 
İsveç vasıtasile Fin
ıandiyaya yeni sulh 

şarlarını bildirdi 
Pariı, 7 (A.A.) - Paris . Soır 

gazetesinin Finlandiyadaki mu
habiri Kessel, Sovyetlerin İsveç 

vasıtasiyle Finlandiyaya bir ül. 
timatom vermiş olduklarını ve bu 

(Devamı 5 incide) 
:ı~~~ •ıcnj .

1
• • lcdccck Sovyct vapurla.-

~~ 11 .Ca.lcb· n d~ın hır f d k b 1 d·ıd· rmr kime kar~I hima- • B l d l h kk d k ~ ~-~~ı ~~~~p;~:~ ın an a u e ı ı b~ ~~~~~~? ~1~~f ıi~ı~;~~ 1 e e iıı e iş eri a ı n a i 
\ ~~ k~ dıııplinıiz. Ya.~ington. 7 (A.A.) - Ha- na In~liz ve Fransızlar ta. f '3 
~- ~ lleı d nı.ınun çok riciye müsteşarı Vels'in Ruz- rafından, yahut başka ibir b d d •k d l / 
~~~11,;;~;·~d:k;ı_ ;:~~!".;. ~·a~~:ışbirk~~~'~!.!';~~~ 1 ~ih~ı:~~~~i·~·m"!i~J:~ 1 azı e z o u ara cevap. 
\.:~t:CUi 0~erelet-e ka- göndermekte ve bu mesajlar- ihtiyacı görülsün? Bahusus • 

\. '1~ t'aııılık . '?'an bu ci_ da A nupadakl vaziyetin an ah- Sovyet petrollerinin hima. I ı. • • • 

u"t~~-i bt\ ••kı h~·n~en ken_ hntlarmı hUl~sa etmekte oldu- ı ycsini İtalyanın denthte et- Belediye kanalı"zasyon işini varidat getırmedıg~ i içın mı 
~~ \ diıipJ[ <1.ııiplinle ğu bildirilmektedir mesine lüzum hasıl olsun 

~~ İ;j~İnb·.~ı ei~. ~:: de~~1i~'ii~~::~~~g~~~:ııt:~:;~nk ~:c;~r~1~~t~~r~~k~~:e~~t i yapmıyor,_ Eminönü meydanına harcanan paralar - Tak-
'lıe "'lcn~i Le ınernte- daha etrarıı mnlümat vere- ne ıstınat ettırilsin? ' 

~~-t1~ ~:~tr; cckur. <ncı-amı 5 incide) .................... - ................. _ sim meydanının tanzimi-Taksim gazinosunun idare şekli ... 
·~~~ ~~~ct~1~!:!:~::~ Veni beşer hukuku hakkında anket: YAZAN : Yekta Ragıp O nen 
~lı~ l'ınaı rp kazanç. ....,___ --- -- - - - _._. 

(Y a,:ısı 5 incide) 

~~;~~~~{~2 Ku~UÔİi~öph~kkafidr~eğiil, hakkın 
&~i'~11~iı~pn'n~~fer o. 

~ '\e d" e Qfe. uozarak k f 1 be 
~··~ ·~:~~:;~~~~ ~1~; u vv e e g a e 

:'l L}IJt '"il · 1 leht'k 
'İıııt 'ılc Ct'ıne lar' ı eye I " 
~~:;\~~:f ~~~ çalacağına inanmak azımdır 

• ~ ~l>c'rac h Ya~ığı 
~ lliıı dcrı d.a~ mey-

i 'lç,~~etrıleı/'1~~in ihti. 
' > '-tı a hir et olçüıün. 

ı.. 'dtı· lıı!ıJı .. zaruret ol 
·"ııı 'Ilı '• • 

~ll ~i 1 
lı~t-ia .. anunu 

~l,,.~l'~h·tıla~tnrettj~ h~ 
·~~ ~~arıçralnız ümit 
~ 1 1tıj .ı 111~ llrdan ınah 
~ 11~~~ elde lar, kendi 
~~ita tıtı k rı kaçırırlar 

1 1\ t- "' 0 ntr l" • ~· llıı: "'e>'d 0 unden 
ıı_ ı k "'ad ana k 
~tı. ~tt- ~te ed·ı· çı ın_ 
~ ~ lo t•rlter ı ır. 
~ t l>tar. ınc \'eyıı 
tı.ı o,~ tı t" 

)- ""t ,.. ~tına llccarla. 
ıı- ,,~. O\e h · . ;\ ı \ek arıcın_ 
((.) ~ilt;:ıı tr ıtol<J Ct ıtlır arı 

Qtıı • 
ı 5 iııoiclc) 

Asırlardanberi deva buluna
mamış bir dert olan beşer huku. 
kunun korunması prensipleri 
hakkında İngiliz tarihçisi Vel
sin hazırladığı layiha münascbc
tilc açtığımız ankete kıymetli a
lim ve edebiyat tarihi profesörü 
Fuat Köprülü de iştirak etmek 
llıtfunda bulundular: 

Bay Fuat Köprülü daha ziya
<lc hukuki bakımdan tetkiki icap 
etmekle olduğunu ileriye sür • 
dükleri bu mesele hakkında u
zun mütalealarda bulınunak iste. 
miyorlardı. Fakat biz kıymetli 
alimimizin fikirlerinin yalnız 
bi1.cc değil. biitün dünyaca muh
terem olacaklarını bildiğimiz -
den ısrar ettik ve ısrarımızı hak. 
h bulduk. 

(Dcwrnıı;, üncüde) Fuat 11'.üpı'itlii. 

Yafimıır neticesi 

Günlerin Peşinden: 

imar mı, sığınak mı 

ı 
Muhter.mı Vali ve Belediye 

· Reisi Lutfi Kırclar'ın bazı tenkit
lere karşı b:c.·az canı ııkılmıı ol-

, 'hı ğunu anlıyoruz. 
- Avrupada hudutlarımıza ka. 

dar gelmesi muhtemel bir harp 
devam ederken htanbulda yapı
lacak şey imar iıi değil, sığmak 
meseleıidir." 

, 1 Diy.enlerin itirazlanna cevap 
• vcı·di. 

oda1arrııclcrn 1>id rö1;cn Reşit Efendi 7ıaıırnın 
içindcıı bir qöriiniiş 

O tenkitltr:lc bu cevaplara bi
ra.ı: dikkat edilince görülüyor ki 
amdaki fark ya pek azdır, yahut 
'emen hiç yoktur. Harp tehlikesi 

Dünkü yağmur 
1 var diye İstanbul ahaliıi elbette 

köstebek hayatı yaşıyac:ak değil. 
Harp tehlikesi şöyle dunun, ha'l'p 
içinde bile İstl\nbul gibi büyük 
biı· şehrin sığınaktan başka umu
mi ihtiyaçları vardır ve bunlarla 

Reşit Efendi hanının 
katı ç<;Jkiü 

U
•• S t belediyenin meşgul olması da pek 

tabiidir. 

Dün sabah saat sekizde li- ı güc;lükle yapılabilmiştir. Saat 
ıııarı<la \'C Bo~·aır.da hıLyli kc::iif on<lan ~onra da yağmur yağnııı-
bi.r t!İS olınu§, vapur seferleri ( /Jcuamı 5 inci<lc) 

Onun İçin biz tenkitere kATJı 
verilı:.-n ocvabı okuduktan sonn 
keneli kendimize şöyle dcdı'lc: 

Cümlenin makıudu bir amma, 
rivayet muhtelif. 

HASAN KUMÇAYI 



!Biı-', ili Kolda : 

Bir nokta, üç fikir 
Cumhuriyet gazetesinde Peya. 

mi Safa, ltaJya ile lnsı1tere ara
ısında kömür meaeleaiae ait ihti.. 
Laftea bahsederken ıöyle diyor: 
*halyanın bir harbe kadar siL 

meıi pek muhtemel d.eğildh-. 1. 
talya b:vaz daha zor ve ekaik ola11 
bile timdiye kadar denizden ıe· 
tirdiği Alman kömürünü hundan 
sonra karadan da getirebilir." 

mek için tercüme edilecek tüe
serlerl tesblt eden bir komiıyoa. 
la meıgul oldu. 

Bu komisyonun seçtili fllbe
serler de )'alıua edebiyat p..heser. 
lcrldir. Garbın ilim ve teknik tah· 
eserleri ne oluyor? 

Türkiyeye, her ıeyin Oıtünde, 
neden edebiyat kültllrO vermek 
lizımıeldiğini hiç kimse, ruyo. 
ııel bir maaril aiatcmi olarak, izah 
edemez. 

Anlapyor ki maarifimiz biz. 
yoruz: zat maarifçilerin phıi zihniyet i. 

.,Alman kömürünü tammnen tiyatlan ve §3hıt meyelanlannın 
kara ,.olu ile ltalyaya 111ıkletmell mutlaka tesiri alwula kalmaya 
çok gtiçtür. Kara yolu ile nakliyat mahkGm olacaktır. 

Halbuki aynı ıueteaia a:rwu 
sayfasında Abidin Dav•'in &J'IU 
babia üzerinde ıu aözlerini oku.. 

pahab olduktan batka lokomotif Di1n edebiyatçı bir kültar ha· 
ve vagon buhranı yüzünden tim- vuı içinde yetiımlt olanlar, mem. 
di yapdan 4 milyon tonluk nakli. teketln bugtlnkft ft yarmkl ne
yab ıetinneğe muhtaç olduğu 8 ıillerine kendi meyelinlannı hi. 
milyon tona çıkarmak müddin kim kılmak nahna dUJ1Mktedir. 
eörülmüyor. ftaJya müttefiklerle ler. 
harp etmek için bahane aramıyor. Hata! .. 
aa İngiltere ile uyu&JOcakbr.'' Bizim bUöıtimiz ıu ki fen ve 

:r- .. - 1- 9 • ilm=- ınayua edebi kültür. Yine aynı cazetenin diler bir -.aaa -
aayfaaında Muharrem Fe,.zi To. dedir. Eler Vekalette bir tel"CÜ· 
py ayıu bahia Ukkmda ıu mi· me ı.üroea karulqp diiaya p.be. 
taleada bulunuyor: aerlttinln lisanmma nakli dü,ü. 

"'ltaJya A.lmanyadan her tene nülmüıse, Türk çoculdanna bu 
12 milJ'oo ton kömür almaktamr. maya .-eritmek iatıııniYol' demeJı 
Bunun 6 milyon toaa de.niz tariki' tir. Sonra, -tma,..hm kime.,. 
ile celbedilmektedir. Oat tarafı. zuamuz liaeye hitap ediyor. Tek. 
na Ror havzan ile Sar ve Silezya nik pheserler ise yolunu çizmİ! 
havzalanndan almaktadır. Yüz Ye '•"wrnen tekeoüa halinde 
)"İnni ltaJyan filehi ba kömürleri bulunmn, mibtakil ı.-.a,ıara bi
taıımaktadır. lıviçre dıemiryol- tap eder. Kaldı ki edebi kültürü 
lan müsait olduğunclaa balya olımyan bir tebi•İJ'ewı yanm bir 

Brenneır geçidi tariki ile kömür ·~~~t, memleketin seneler. 
celbi için 7000 vagon tahıia eL dir beklediii mühim bir ihtiyaca 
miıti. Lakin bu kadar vaıon bir cenp vermeye hazırlanıyor. Bal
ıenede ancak bir miJycıa tcıa nak.. ta ... bir tarafa lmakalan. 
leclebiliyor. Almanya ela kendisi.. J• 

ilin aakeri naldiyabaclan dola,... Herkes kendi 
ltalyaya kömür nakli İçin Yqoa 

Yermiyor. lnıiJterenin almq ol
duğu tecbir bugünkü YUİyetıa 
ıöre JtaJyaaın bütün alır ....._ 
J'İini ,,. daniryolJanndaki uldi
yab " wparı...aı. itlemeaiai 
durduracaktır." 

Acaba bir pzeteain sütunla. 
mula aynı ıünde bir nokta hak. 
landa ayn ayn üç imza tarafın. 
daa iç tekilde ıördiiiiimib ba 
mütaJealardan banpine Jmna. 
lım? , 
Tercümede kronolojilc 
esas şart olmalı 

Türle ~ k1iair lriiJ. 
türü •plamals ,.,...iyle Anbra
cla b:.C- terclime barosu kmuldu. 
Telefon haberlerinden öirmiyo. 
ruz ki büro hemen faalİ7ete 
çerek ilk pliıacla &aanınma ~ 
lecek eserleri tesbit bile etınİf.. 
Bu aeride ıuaJar nt1: 

Homerot destanlan, Sofoklesin 
Kral Odipoı, Odipoe Kolonoı'da, 
Ajax, Filokteteı, Antigon, Etek.. 
tra, Trakyalı Kadınlar adh traje· 
dil eri. 

Eraamus'wı Delllifin methiye. 
al. Bokkacio'nun Dekameron'u. 
Scrvantea'in Don Kitot'u. ŞekL 
pirin Kral Ur, Hamlet, Antuvan 
•e Kleopatra, Kunı GilrWtU. Pır. 
tına adlı eserleri. 

Molyerin Mizantrop, Tartilf 
ımıts kadınlar, Kadınlar me1tte-: 
bi adh komedlleri. 

Ruıo'nuıı Emil adh eMrL Göte. 
illin Vilbelm Mayeatri. Stendal'ln 
Kırmuı ve Siyah. Babalan Vadi
deki zambak lsimll romanı. 

Jyi. Fakat Wr nokta: 
taim1erini J'Ukan79 sıraladı - l . . iı-

lllD tercume er ta'lunde semt 
zaman faıılalan ıöze prp17W. 
Meseli, bir yanda Odip aibi ...... 
Larin tercümesine baılanırken bir 
7&ada da Kınam " Siyah P,i 
19 uncu ,.üz yıl pheae-leriai ıö. 
l"Üyonaz. Acaba bu zaman fuWw 
lir kanııklıiı mucip olmaz 1111? .. 
Tercüme itini neclea bir kronolo
jik eaaaa bağlamıyoruz? Aynca 
böyle bir e ... ta iki türlü faJ'da 
tasa~ edenlerdeniz: 

1) - Eeer, uman içinde inaaa 
..... inkitafmı ıöttarecek; 

2) - Tercümede bô- ama taki. 
W ile talıilai dedikodulan eelbe
clecek yanhıbldarclan kurtulmuı 
olacaJq. 

Bir göriif 
farla 

Oile aona pkan arlcadatJ.n. 
1111JZdan biri, dün aeırettlii lıııa 
bir fıkra ile kültür bayatmmda 
edebiyabn birinci plina ahaclı. 
imdM fikiyet etti. 

Garip bir filciyet. 
Fıkra muharriri fÖyle diyor: 
Maarif Veklletimiz İstanbul. 

daki tetkiklerinde edebiyat ders
l~rine apğl yukan birinci derece. 
de ehemmiyet verdiği gibi, An
karada da, Ttlrk ktllttırnııil garp 
~ taaMl1ldM aaklet. 

yerine 
Geç.. ...... Şehir tiyal!olu. 

- lmmecli lmmmcla "Herkes 
bedi ,.erine" piyesini ..,rec1er-
lren Selimi lmt ppbum çıkar. 
mak mechuri,.tiade kalnnt. H• 
ne kadar tiyatro mütebebhirimiz. 
eserin mifterek müellifi olarak 
takdim edilen irfan Konur ile 
Saim ç.,....., .... ba tıetWa clo-
la7ni7'e " talep ebni,..... da ili.. 
zim dldcatiaaize ~nokta tu 
olda: Şimdl7e bclıiW iııicleW79ti
mızda iatilWi fertler yapardı. 
Demek bundan somaki el çaMik. 
luldanm tebelıeler idare edecek. 

Sovyet ticaret müıneasi-
linin bir müracaab 

Bwnaet. İtalya, Fransa. İn
giltere ve Amerikaya tıftik ih. 
racatmı aerbest bırakmıştır. Di. 
ğer memleketlere yapılacak ih· 
racat mtlladeye tabidir. Sovyet 
ticaret milmeailleri dUn mmt.a
ka ticaret mUdilrll A vnl Sakma. 
m zivaret ederek tiftik ihraca. 
tmm Ruavaya da' serbest bıra.· 
ktlmalltDI lsteqlerdir. Bu tek· 
lif Vekllete bildirilmi§tir. 

-
Emaf Cemiyetlerinin 

senelik toplantılan 
Fırmcılar cemlyethıin senelik 

mnumJ hevet toplantm dUn ya.. 
pılmlft R'egell eenekl f a&liyet 
gör.den geçirildikten sonra yeni 
idare heyeti tee;llmffti,r. 

Şimdiye kadar 31 cemiyet u. 
mum! heyet toplantıamı yapmış
tır. Aym 12 atnde kllçilk denb 
nakliye esnafı cemiyeti ve 15 te 
de lokantacılar cemiyeti ıııenelfk 
toplantilarmı yapacaklardır. 

Yirmi yıl eooellıi Vakıf 
l llu& IHO 

Beynelmilel evrakı 
nalccliye 

lktlbel - BelGllla Jatlılaee' nl8I 
Kambiyo flyatlan ballnmma mubllll 
b1r tedbir olmak lbıa'9 J'nmada "-· 
mlyan edilen fUdr n mtlt&Jeaya tu. 
tıkan mtıttemden ber memıeatı. 
mOaavt JaymeU ba1s be)tDelmDel rr. 
rakı nakdiy. IJldunıı teklif etmele 
karar vermt,Ur. 
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Rektör Ankarayı 
gidiyor 

Kimya Enatitü.aünün ıü
ratle .inp.aına 
ihtiyaç var 

Üniversite rektörü Cemil Bft. 
3el bir iki jfUne kadar .A.nkaraya 
gidecektir. Rektör Ankarada Ü· 
niversitenhı muhtelif itleri et . 
rafında vekillikle göril§ecektir. 
Üniversitenin fen fakWteei ve 
kimya enstitüail binası için 550 
bln liraya ihtiyaç olduğu teeblt 
edUmişür. Yeni yapılacak kim. 
~-a enstitUsU binasının s11ratle 
inpmna bqlanma.k mecburiyetı 
vardır. Buna sebep te mevcut 
enstitü binaamm ihtiyaca Wi 
gelmemesidir. 

Rektör tab8fııatm bir knmu • 
nm verilerek enıstitü inşaatına 
derhal başlanmasını isteyecek • 
tir. 

Af rodit yUzUnden 
Tan aleyhine açılan 

davaya bakıldı 
Hemen her e1lıı bir mahke • 

ınede görülen Alrodit davalarm
dan bir tamıeine deha dün ..U
ye altıncı oeza mahkenlMhıde 
başlanılmıştır. 

Bu sabiha 1.ekeriyamn Tan 
~azeteshıde muhakemenin lddL 
aname okunduğu celeeslnden 
sonra "Genç~ basıaaiyetl,. la.. 
mile yazdı~ bir fıkradan dolayı 
Tan neşri~t mUdilrll ile muhar. 
rir aleyhine açılan dava ldl. 

Sabiha 7'ekerlya gelmemittf. 
Yalnıs Halil LQtfi hazır olduğu 
halde muhakemeye bqlanıldı ve 
iddianame okundu. İddianame • 
de, fikranm buı parçalarında 
Afrodit davasmda gençliğin hu 
sasiyeti, eski zihniyetle çarpıt
masından bahsedilirken isim ve 
madde gösterilmeden mUphem 
ve BUlza.nnı davet edecek malı1-
yette ve fstanl;>ul mUddeiumu • 
misi kutedilerek yazıldıfı ileri 
sUrWtıY.Or. ~uı evvelki neeri
'9.t:ı 4a buna 4eU1 ~ 
mamunlarn;ı._ matbuat kanunu
nun 21 ve 30 uncu maddelerine 
~öre cer.alandınlmuı laWılyoır
du. 

Suçlu Halil L4ttl fddfaname 
okunduktan IODra eorguya Qe. 
kildi. fUD}arı slSyledi: 
"- Gueteniıı llflfriyatı ne ta.. 

tanbul mUddelumumlalnl, ne de 
onun vazife ve memurtyetlnl ıs.. 
tlhdaf etmiyor. C'llnkU mllddel
um.umt Afrodltln mllstehceniy& 
tini, sulh ceza mahkemesinin eh. 
livukuf seçtiği İbrahim Hakkı 
Konvalmm mUtaleasmı aldık • 
tan sonra iddia etmle ve mU.. 
tehcen. davası ac;mıwtır. Yuı 
Konvahnm kast ve tenkitlerini 
ihtiva etmektedir. CllnkU bim 
göre Konvalı. ehlivukuf olaca.k 
şeraiti haiz olmadıktan bqka, 
~ri fikirleri ve her halde fnkr. 
tl'D zfhntyetne muvazi yUrlime -
ven bir vatandqbr. Bunu da a. 
!enen )'UIVOrm." 

Neticede mahkeme. c!avet.e i
cabet etmiyen munnn Sabiha 
Zekeriyanm mrla getirılmesfne, 
Tan aleyhine açılan diteı' bir 
davanın da bulunla birleşt:iril • 
mesine karar vererek muhake -
meyi başka b1r güne bıraktı .• 

Yansın bqlangıçlan 
Kadık8ylbıde Yeldefirmenln. 

de Nemlfzade IObfmda 25 nu
maralı Estere alt &partmwı.ID 
IOba bonılan tutuemut. bu yll> 
den vangm çıkmıpa da lira.yet 
etmeden ll&ıdUrlllmtlftUr. 
Beşiktqt& Şair Nedim aoka. 

'1nd& Mahmureye ait nç katlı 
ahpl) binadan da baca tutıı1111a. 
Si yUzlbıden yangın çılampa da 
s&ıdOrillmilftUr. 

Tramvaydan düttü 
Evvelld gece saat yarımda. 

Fatih - Harbiye tramvayı ile 
Beyoğlmıdan t8t&nbula p;eçen 
Hırkaişerif sakinlerinden ibra • 
him tramvayın arka sahanlığm· 
da dururken bir sarsıntı esna • 
smda yere dilşmilş başından e. 
bemivetll aurette yaralanarak 
hastaneye kaldınlmıştır. 

Bir hıraız altı seneye 
mahkUm oldu 

"Kadeş" vaınıru limanda de • 
mirli bulunduiu sırada içine gL 
Terek eşya çalan Muharrem a.. 
dm1a bir hırsız. Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesinde. 
ki duruomuı 1011unda altJ a.y 
~ mıbkf\m ediJml;.ir. 

Vergilere yapıla
cak zamlar 

Henüz kati ıurette le• 
bit edilmedi 

Anka.Tadan alınan malama.ta 
göre, gUmıiik varldatmm Amı.. 
padaki harp hali do1ayJ81Je Dok. 
aaölJiı yüzbden haaıl olan bllt~ 
çe ac:ı~ kapamak bere vekl
let.ler bOtçelerinde yapılan ta -
sarruflarla 10.300.000 Ura ka.. 
dar bir para temin edllmıatJr. 
Mütebaki kJDD. 'V8l'gilere am 
sureWe elde edilecektir. Yeni 
zamlarm halla ıntımk11n mertebe 
mtlt.eeulr etmıyecek eekllde ya. 
pdmıama itina g6sterflmekte • 
dlr. HenUz bu hwrustaki tasav
vurlar nihai ve kati bir §ekil al. 
mamtfUr. 

Alkoll11 içkilere, nakliyat ree. 
mine. hava kuvvetlerine :vardım 
vergisine olduiu gibi tiltilne ve 
bazı temaşa yerlerinden alman 
rUsuma da zamlar yap1lacağ1 
söylenmektedir. Buııunla bera • 
ber, bu hUStıSta şimdiltk katf bir 
feY eöylemek kabil değildir. 

Kaptanlar arasında 
değişıklik yapılacak 

Komisyon raporunu 
hazırladı 

Tırhan npurun1111 taraya o
turmamıdan eonra Den1zyollan 
idaresinin bu yıl içinde kazaya 
ufravan bUWn vapurlan hak • 
tmda tahkikat yapmak ilz.enı 
İstanbul mmtaka Uman reiali • 
ğtnde kurulan komisyon çallf -
ma.larmı bitirmff, raporlarım 
lıuırlamafa bqlamı§Ur, Ko • 
misyonun tahkikatı ftzerine va
pur kaptanlan arumda brl çok 
değişiklikler yapılacaktır. Bu 
değiıikllklere ~diden batlan. 
mıştır. 

Yaz seferleri 
Denizyoll&n tarifeleri 
lıazırlamaia bqladı 

DenJzyo11an ldare8i ntean ı. 
pndaıı itibaren KaradenJs w 
.ildenls uhiUerlDde yeni yu 
tarifesini tathlk edecektir. 

İstanbul - Mudanya ve cUler 
Marmara ltmantan arumdakt 
yaz eeferleri de 1f5 nlanda baf.. 
lıyacaktır. 

Bllhwa İstanbul - Mudan 
ya arasmda her gUıı gidip gel. 
me kartılıklı eeferler yapılacak, 
böylelikle bir taraftan diğer ta· 
rafa sabah gidip aktam dön -
mek bbil ol&cakbr. 

Uç hınız yakalandı 
Son gQnlerde ı.tanbulun muh

telif eem.tlerhıdekl apartıman.. 
1arm penoere camlanm kırarak 
içeri giren ve y11kte ha.fit palı&. 
da aiir etY&YI çalan tbrahim ev. 
velld gthı Şehremininde bunlar
dan bazıialnu eatarken yakalan 
mıetır. İbrahim bir hafta içinde 
bet ev IOYJD\l!tur. Son defa eoy
duğu ev Siellde Tavukçu Fethi 
eoka.tmda Pukall& apartmıa. 
nmda 3 numaralı terzi Serldabı 
dairesidir. 

Bundan başka camilerden a • 
yakkabı çalmakla Bitli namlle 
maruf BalO.i de Galat.ada Sa. 
kızlı tokalmda bir numaralı e
vin bir odumda oturan deniz a
melesinden Haşimin etyala.rnıı 
çalarken vakaianmıttır. HulQal 
buna ben7.er Uç hmnzlık daha 
yapmıştır. 

Zabıta memurlan fare çlbl 
dlikkin tavanıannı delerek ıçe. 
ri giren Kont na.mile maruf RL 
:r.eli Hamdiyi de tutmUJtur. 
Hamdi Uç gUn evvel Galata.da 
Peroembeı>uarmda ttıtnııcn Rr. 
r.a ile Kusmpqa.da C&mllkebir 
mahallesinde Malftl~ !haan 
ve Retifln dDkklnlarmm tava • 
nmı delerek içeri girmJe, bir çok 
tiltUn ve 1"11 caJarak bunlan ı.. 
tanbul tarafında. tUtUncU Ah • 
metle Aliye eatmıfbr. Hamdi 
ıimdfye kadar dört dtlkkln del .. 
dfğini itiraf etm.1tt1r. 

Firari bir katil 
yakalandı 

Beş aeııeye malıkdm olup ha. 
li fi.-arda. bulunan kunduracı 
ŞUkrll oğlu Altmdif İbrahim 
zabıta memurları t.a.rafmdan 
pkılanm .... 

üniversite ders 
kıta pi arı 

Uç yıl zarfında bütün 
profesörler kitap yaz. 

IDlf olacak 
Üniversitenin muhtelif faldll· 

t.eıerinde okutulan den kitapla. 
rmm tabı hususunda Maarif Ve. 
killiği tarafından karar veril . 
diğini yazmıştık. Bu suretle U· 
aJversite talebeei oot tutmak ve 
yanl1' not satuı almak va.zlye
tlnden kurtulacakbr. 

O ç yıJ zarfmda yerli ve ya • 
batıcı bUtUn l)l'Ofetıörler okut • 
tuldan der1lerhı kitaplannı ya. 
zacaklardır. Bu kitaplar buı -
larak talebeye da~ılacaktır. 
Kltanlar bazırlanmcaya kadar 
profesörler talebenin çalı§!DUJ 
için tıotLv hazırlıyaca.klardır. 

Bundan başka liselerde öp 
Wen terimlerin Untvehsftede de. 
vam edilmesi i~ de Maarif Ve. 
killifi blr broşür hazırlamlfbr. 

Hazırlanan proşUre göre pro. 
feeörler terim öğreülmeal itJne 
Univerait.ede de devam edecek -
lerdJr. 

Aynca t.erfmlerln tatbik ııe • 
killeri etratnıda bir talimatna. 
me vilcude getirilmiştir. 

Çift tedrisat yapacak 
okullar 

Şehrimizin bazı semtlerhıde • 
ki orta okullarm o semtin tale. 
be mevcudunu k&rlJ}Iyacak 
kadar bUyük olmadıfı görlll -
mektedtr. Okul ihtlyacmı önle -
mek üzere Pendik ve Eyftı» orta 
okullarmm aynı idare altmda i. 
kiye böltınerek tedrisat yapma.
lan uygun görtllmtlftilr. Pendik 
orta ve EvU~ orta okulları biri 
kız biri erkek olmak ll.7.ere iki 
biııava ayrılarak aynı idare aL 
tında tedrisat yapacaklardır. 

Sanyer orta okulu da &ılL 
miimeki yıl açılacaktır. Okul i· 
çin daha uygun bir bina aran • 
maktadır. 

Çocuklan Kurtarma 
yurdununGM,.,,.lan ... 
(«uklan ~~ l'Jll'dU is. 

tipre heveti lstanbÜl vali ve 
beledlyereisi Uıtfi Kmiarm bae 
kanlrfı altında fevkallde bir 
tQplantı yapacaktır. 

Toola.nb maarif mMtırlUlb. 
de olacalrtJr. Yurdtm talebe ve 
çahtma vuılyetleri etrafmda gö
rUştllecekttr. 

Otobusculerin 
dıleği 

Şoförlerin belediyeye 
80 bin liralık borcu 

V&rmlf 
Otobüs komisyonu bugUn be

lediyede toplanarak otoblUıçille
rin dileklerinl tesbit edecektir. 
OtobUaçtllerin dilekleri tunlar. 
dır: 

Benzin 'P&ha.1ıla.nmıf bundan 
ba§ka gittikçe azalan yedek par
ça lbtik ribi malraıe fiyatlan 
da vllkselm.i§tir. Bu va.zlyet 
kartı•mda otobU. ücretlerine 
r.am yapmak lizmıdır. Bundan 
bqka Beyoğluna giden otobüs
lerin glberglhlarmm defişt.lril. 
mesi Uzeriııe hem benzin fazla 
gitmekte, hem de bir otobUsiln 
ömril bu fazla vol katetmek yU. 
zUnden nıllmaktadJr. 

OtobU.eçiller bugUnkt1 vaziyet 
karpamda zam istememekte, 
ancak otobllslerin eski gilzer. 
Jtf.hı taki'D etmeleri, bir de be. 
ledlyenln otobU8çiilerden almak
ta olduiu yO.ade on hissenin a· 
im.mamasını istemektedirler. 

Diı?er taraftan Maçka - Be. 
yurt arasmda işleyen otobtllçft. 
ler de hattm Abl.raya ve hat. 
tl Haseki kadın hutaneaine ka
dar uzatılmaamı istemeJrtec:llr. 
ler. Mqka - Beyazıt otobUale.. 
ri bu suretle Beyoflu ile Aksa. 
ray a.rasmdaki muvaaa.Iayı doğ. 
rudan doiruya temin edecekler
dir, Komisyon bu meeele hak· 
kında da bir karar verecektir. 

Diier taraftan IO{örlerin pl&.. 
kadan birikmiş borçlarmm ö. 
denme §ekli etraf mda da şoför. 
ler cemiyeti ile belediye arasın
da görüşmeler devam etmekte
dir. Şoförlerin ı>l!kadan 80 000 
lira borçları olduğu anlaşılı'ııJ§. 
tır. 

Liman tarife komisyonu 
Liman tarife komisyonu bu

giln mmtaka Uman reisliğinde 
toP.la.na.rak Şirketi Hayriye ve 
Hal!ç tartf elerl hak.kmda katJ 
karamı venceıkür. 
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~n1er Vels Berlinde
1 

e er konuştu ? 
~a1~!. ~iman - Amerika;iş 

Harp başladıktan sonra dokuz haf ta 
.Almangada nezaret altında kalan 

fffl;,~f-
Çingenehk kalktı mı 

Harp gl:c;·ültüleri arasında 
kimsenin üzerinde durmadığı çok 
mühim bir hadise oldu. Çing.ene 
kralı, çingenelerin göçebeliiini c. 
hediyen tarihe gömdü. Bu, haki. 
katen mühimdir. Yalnız gezici, 
serazat, kayıt \'C • şart bilmekle 
tanılan ve biraz da bu hususları 
ile meşhur olan çingeneler artık 
evli barklı insanlar olacaklar. 
Vaktile Avusturya hükümdarı 
biı:inci Jozef ile İmparatoriçe 
Marya T creza, memleketleri da. 
hilinde dola§an çingeneleri iskan 
ve ıslah etmek istemişler, fakat 
muvaffak olamamışlardı. Jıpan· 
ya, l talya, Macaristan, İngiltere 
ve Feansnnın bütün çingenelerini 
hiç bir §ey kayıt altına alamıyor. 
du. Halk onlara "Buçult millet" 
der. Bununla bc-rabcr: 

~~r ıgını tekhf etmiş ingiliz kızının Alman nişanlısından haber yok 
~::-""•r 
ıt....~i i•ıctcıi. İngiltere ve Fransaya karşı açıla. 
'-.~ }(· Anıcrikan bilecek olan bir hava harbinin 
~~ h_~~clıin müthİ§ hikayesi dökülmüıtür. 
~~dir: da ıu Göring yavaı yavaş açılınca, 
\~,~'-ha büyük stratej rolünü bıraka-
~dt 1f· hı naıi rak hakiki iktısatçı hüviyetini 
"~ ao.;t~rin ınu. takınmış ve bu kere de Alman. 
·~ lfeı 1 ıt Parti. yanın istihsal hacmından gurur. 

~ 
0liiıırı tarafından la bahsetmeC.e batlamıo:tır. Gö-e kırk b .. ,. ,. S eı ring ilk dört senelik planla elde 

~hıt tefe -edilmiş olan ihtiyatlara temas et. 
~~l ttırıe1c'lvulcunu miı ve bilhassa müttefikler tara
~tıııı, tc Oldu- fından tatbik edilmekte olan ab. 

il ~ lltıi ı>arti lukanın hiç bir netice doğuramı. 
~iüı'ndi Vatan. yacağını tebarüz ettirmeye c;alış

~ S lftir. rcre bağlı: mı§ ve fikrini §Öyle tamamla. 

~~~"·na · mııtrr: 
~' ıı.ı· ıı Parti- _ Almanya müttefiklerden da-

'- ~.., .. i,: devletinin ha uzun zaman harp edebilir ... "b"' , topı~~ V ~lain 
l'~ ',Otiin~lc ııte. Anla,ma Ve Konturatlar 

1lt de telcrarla- Göring Almanyanın Romanya, 
Vlet yek Yugoslavya ve İskandinavya ile 

ıoıı imzalamış olduğu anlaşmalardan 
~~ (I·· ra .... 
ıt"lt Ofirı • "llıter da bahsctmittir. 

tııı.,' lilJtıiı fırı f~vka. Bundan sonra Göring Rusya. 
ıı...,S ttrti ve Zıgfrit nın bir kooturat ile Almanyaya 

biıı,~ lıtare~~rı ~~~üz 350 milyon metre mikabı inşa .. t 
~ 1 oı Görıng- kerestesi, (600.000) balya pa. 

Jı..,a Urınıuıtur. muk, bir milyon ton petrol ve • 
~"' t\ıt, lc\IVVetleri büyük miktarda keten, kenevir ve 
·~ hububat vcrmeği taahhüt ettiği-
CQ~· tiQt ::'I' ni bildirerek, demiryallarının, de. 

uır niz, nehir yolları ve kanalların bu 
t . t~lc telefon ~ıyayı Almanyaya naklctmeğe ki-
~ll ti tayya. fayet etmekte olduklarını ilave 

\,. ... tı:''riııı ~l denizi etmiıtir. 
iıı,;"f\~ı a O!n~la- Nihayet §Una da işaret edelim 
bir~~ ~~lttnıııtır. ki Mister Velsi yemeğe davet et. 

\.~ t fot }•ter V el. miş olan Doktor Şaht, Amerik.a 
'°'bit~ te~lar ile ile Almanyanın daha yakın teşrı. 

~ ltıiiJı· Fran. ki mesaisinden doğacak olan a
'~tı ını lirnan. vantajlar üzerine misafirinin na. 
~ı.:· ' hanoar zarı dikkatini rekmi•tir. ..... "" . l ,,, .. ~ :ı 

--~ti. tCS. "aıiyet. Kendisine bilhassa bu vazife 
"(~llıı · ternıiştir veril!Miı olan Raytba.nk aabık mü-

'

• ~di~~ du~lda: dürü acaba bu vazifesinde muvaf. :sa ltlfından fak olmuş mudur? 

~" r hukuku hakkında anket: 

~~~h~~ fidr~eğiil, hakkın 
~ kuvvete galebe 
~~a!ına inanmak ıazımdu 
,~, ı 't&cide) 

~~ tne"'ıuu .. v . '(~ og-
.. llu 

\ıı~.,.,~~ltlı ~\?t~da 
~~~~ ~i;1~e: 
~"'.'lıı,1~ ~llh'1_ırtnı7.da 

"~lltar "Crern l
~ ee,,. olduğu 

ı. 'ııaıf P almak~ 
"•L Sorduk· 

\~i~ . 
t~ lıtıktt~dan or _ 

..,. . ~ili 'dıtı l~r 
hı..'tl(;.._ .... ı &..... ayiha 
)~ """'"'11r? 

~ıı._n Ve1 • .' • 
.~ ~ ta1t~ ın mu_ 
~~e etr P etmiş 

• . ~alt,;nı ce. 
~~ Yal-
\..~;~ ... - ......... ~ ~ı 11h fik' 

'~~ra~a iı~~= 
lıı.. ""~ - r umu 

...._-~ lı~"e hay: 
~~e t!'eUnin 

~~~~~~~·~~~~ 
~ s~t·~· içti-
\. '1 iM..~ ~ oruya. 
'~ ~ ~huriye_ 
~ ıubi 
ı~~'l'ar İngiliz ~'-'it h,1c1 atılmış 

münasebetlerde, gerek her mil
letin kendi dahili münasebetle
rinde yeni esaslar meydana çı~ 
kacak ve yeni bir dünya kuru • 
lacaktır. · 

Fakat bu yeni dünya ne ola. 
bilirdi? Bay Fuat Köprülü beşer 
hukukunu koruvabilecek olan bu 
dünyayı nasıl t·asavvur ediyor -
du. Bunu kendilerinden dinleye
lim: 

- Uzak bir hulya ~ibi ~örün
Be bile, kuvvetin hakka değil, 
hakkın kuvvete ~alebe çalaca. 
ima bir gün inanmak, insanlar 
için hem bir teselli. hem de bir 
kuvvet kayna~dır. Cemiyet L 
<;inde ferdin kıymeti en geniş 
bir anlamda kabul edilir ve in. 
sanın gerek do~ştan malik ol
duğu haklara ve gerekse yaşa
yabilmesi için şart olan ihtiyaç. 
larma hürmet edilirse beşeri • 
Yet salah voluna sapmış olur. 
isterseniz bana fazla bir s~fdil
lik te isn'lt edebilirsiniz, fakat 
ben o güne inananlardanım ... 

Ben de muhterem alimimizle 
beraber o güne inanmak istiyen 
ler arasındavdrm. Kuvvetin mü. 
ınessili oldu.ğumuz kadar hak • 
km <:ocuğu olmaklığımızı da is. 
terim. 

Mu::aff cr Acar 

Kadın tayyareci 
Madam Şarno 

Fin cephesine gidecek 
Fransanın meşhur tayyarecile

rindcn heykeltraş Madlen Şarno 
halen Vişide bulunmakta ve bü
yük soğuklar esnasında düçar ol. 
duğu bir ciğer hastalığını tedavi 
ettirmektedir. 

Fransızca Parisuvar gazetesi, 
kadın tayyarecinin Fin cephesine 
cideceği hakkındaki bir haberi 
teyit etmek için kendisiyle tele
fonla konuşmağa muvaffak ol. 
muştur. . 

Finlandiyamn asil gayesıne 

hizmete koşmuş olan birçok kim. 
seler gibi Madlen Şarno da Ru.s. 
!arla ımicadele etmek üzere Fın 
cephesine gitmek arzusunu gös
termiştir. Esasen Madlen Şarno_ 
nun kocası Mülazim Fontönoy da 
Fin cephesinde Ruslarla muhare
be etmektedir. 

Madlen Şarno gazetelere akse. 
den bu haberi teyit etmiş ve de. 
miştir ki: 

- Fin ordusuna piyade müla. 
zimi olarak iltihak etmiş olan ko
cama gitmek için buzların çözül. 
me mevsimini bekliyorum. Ko
cam iki aydanberi Finlandiyada. 
dır. Birkaç gün için Torneo gar. 
nizonunda kaldıktan sonra doğru 
cepheye gitmişti. • 

Madlen Şarno Fin ordusunda 
nasıl çalışacağını da şöyle anlat. 
maktadır: 

- Tayyarem hükumet tarafın
dan alındığı için Finlandiyada 
telsiz telgraf memuru olarak ça. 
Jııma1' fikrindeyim. Finlandiyaya 
tamamen kendi arzu ve ihtiyarım 
ile gideceğim için bir hizmet gö
rebilmek gayesiyle elimden gelen 
hC"r §eyi yapacağım. Kocam halen 
cephededir. Fakat tyle ümit edi. 
yoruaı, Tomeoya gelip beni kar. 
§ılamak imkanını bulacaktır. On. 
dan sonra vaziyeti birlikte müna
kaşa edeceğiz. Ne yapmam lazım. 
gelirse yapacağım. Ben düşün
düm ve ancak telsiz telgrafçı ola. 
rak Finlandiyaya faydalr olacağı. 
ma karar verdim .. 

Karacaahmet mezar
lığının imarı 

tlsküdarda Karacaahmet me. 
zarlığının belediyece tanzimine 
karar verilmiş, bunun için bir 
proje hazırlanmasına başlan • 
mıştr. Belediye fen heyeti tara. 
fından bu proje tamamlanmış, 
mUzeler müdürlüğüne gönderil
miştir. Miizeler idaresi mezar -
lıkta açılacak yollar üı.erine ta
rihi me1..arlar dü~iip düşmediği. 
ni gözden gecirecektir. 

Dil!er taraftan Eyüp mc1.ar. 
lıklarının tanzimi için de bir ko
misyon kurulmuştur. 

M. Kemalpaşa için is
tikraz yapıldı 

Bursa, (Hıı.'1lSi. muhabirimiz_ 
dr.ıı) - Seylap yüzünden zarar 
gören M. Kemalpaşa kasabası 
belediyesi, gelir kaynakları te -
min S?avesile (Hal, barsak te • 
mizleme imalatha~~si inşa ve 
sucuk hanenin tevsıı ve kaldı _ 
rım t:ımir ve tecdidi) 0 "ibi husu
sat i<;in vali Refik Koraltanın 
teşebbiisii ve 'Dahiliye Vekaleti. 
nin muvafakııti ile ,belediyeler 
bankacırndan 25 bin lıralık ikin
ci bir istikra7..a karar vermiştir. 

M. Kemalpaşa bel;<lıyesi u • 
mumi meclisi fe\tkalade toplıtn
tısmda istikraz için 18.zım olan 
mazbataları yanmış ve beledive 
reisine meclisçe salahiyet veril
miştir. 

Harp çıktığı zaman, Coy Ro. l 
cers adında bir İngiliz dansözü 
Almanyada bir hastahanede hasta 
yatıyordu. 

Almanlar tarafından nezaret 
altına alınarak dokuz hafta ah
kondu. Nihayet bırakıldı. 

İngiliz kızı şimdi İngiltereye 
gelmiş ve geride bıraktığı genç 
Alman nişanlısı hakkında bir yazı 
yazmıştır. 

İngilizce Sandey Grafik gaz•
tesindc çıkan bu yazıda genç İn
giliz dansözü diyor ki: 

"Bir Alman hapishanesinden 
tahliye edildikten sonra, ağrı i. 
çinde bir kalple nihayet vatanıma 
döndüm. Fakat arkadamda sev. 
diğim adamı bıraktım. Şimdi o. 
nun nerede olduğunu bile bilmi
yorum. Belki de bir tahaşşüd 
kampındadır. Zira bir Almanın, 
bir İngiliz kızını sevmesine mü. 
saade edilmez. 

Haynz Şmit adındaki o Alman
la ben biribirimizi delicesine se. 
viyorduk. Yakında evlenecektik 
ve kocam !ngiltereye gelip yerle
şecekti. Harpten evvel böyle ka. 
rar vermiştik. 

Fakat onu bırakıp gelmeğe 
mecbur oldum. Beni sevmenin ce
zasını, belki de bir kampta gör. 
düğü cezalarla ödeyor. 

O, parlak istikbali olan genç 
bir doktordu. Ebeveyni ölmüş ve 
kendisine tıb tahsilini tamamla
mağa imkan verecek kadar para 
bırakmıştı. Haziran ayında tanış
mış ve ilk bakışta biribirimizi 
sevmiştik. On beş gün kadar geç. 
tikten sonra İngiltereye anneme 
yazdım. Ve bu Almanla evlen
mek istediğimi söyledim. 

Berlinin tiyatro muhitinin tam 
göbeğinde bulunan Fenina barın
da onunla ilk buluştuğum akşamı 
unutamam. Varyetemiz bittikten 
sonra, kalabalık bir erkek ve ka. 
dın arkadaş grupuyla dışarı çık
mı~tık. O dahi beraberdi. Çalış. 
maktan baş kaldırdı~ı pek nadir 
gecelerinden birini yatadığını 
söylüyordu. Mektepten mezun ol. 
muş, fakat şimdi etüdler yapmak. 
la meşguldü. Bütün zamanını 
Berlin hastahanelerinde çalış
makla geçiriyormuş. 

Hayattaki arzularından bahset. 
ti ve Londrayı görmek istediğini 
söyledi. 

Biribirimizle o kadar meşgul
dük, o derece ba.ğlanmıştık ki, 
hiç siyasetten bahsetmiyor; hat. 
ta harbin çıkmasına ihtimal bile 
vermiyorduk. Çok mesuttuk. }fa_ 
yatımda o kadar mesut olduğu. 
mu hatırlayamıyorum. 

O ilk ak~am<lan sonra Haynz 
artık her akşam orada benimle 
buluşmağa başladı. 

Aradan on beş gün geçmişken 
bir akşam Haynz benimle evlen
mek teklifinde bulundu. Şüphe. 
siz derhal "evet" dedim ve anne
me yazdım. Annem, evlenmeden 
evvel iyice düşünmekliğim lazım. 
gC"ldiği cevabını verdi. 

Annemin cevabı geldikten bir 
hafta sonra bizim kumpanyamız, 
Laypzig şehrinde Operetten ti. 
yatrosunda çalışmağa başlamıştı. 
Bu sırada ben Haynz'i ancak bir 
defa görebildim. 

. Bütün ağustos ayıncf, biribiri. 
mize her gün mektup yazdık. 

Sonra Laypzige geleceğini ha. 
her verdi. Hatırlıyorum: senenin 
en güzel günlerden biriydi. Ta
biat dahi bize en müsait havasiyle 
müzaharet ediyor gibiydi. 

Ben Haynz'i her zamankinden 
daha çok seviyordum; fakat o, 
endişeli idi. Arada bir, yüzü mağ
mum bir halde dalıp düşündüğü. 
nü görüyordum. 

Nihayet sordum: 
- Neyin var? Ne düşünüyor. 

sun? 
Cevap verdi: 
- İngiltere ile aramı;da mese. 

le çıkacağından korkuyorum. 
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Yıkı lm ıya müheyya duvarlar 
Dün yağan şiddetli yağmurlardan bazı yı

kılmaya müheyya duvarların yıkıldığını öğren. 
dik. Hele biriıinde dört itçi kendilerini zorla 

tstanbulun bağlık ve bostanlık birçok yer
leri duvarlarla çevrilidir. Hele bir yağmur ya. 
ğınca, birçok yolcular bu duvarların yanında 

kendilerine birer sığınak ararlar. Fakat, yine 
bu duvarlardan birçoğu yıkılmaya hazır bir hal. 
dedir. Herhangi bir kauya meydan verilmemesi 
için, belediye memurlarının mal aahiplcrine ya. 
pacaklan ihtarın büyük faydaları olacaktır. Na
zarı dikkati celbederiz. .... 

1 

kurtararak kaçabilmişler ... 

- --· ---·---·----,·-------··-···-···-·· .............. --~ 

Harp çıkacak. Ah sevgilim; o za
man bizim halimiz ne olacak? Bir 
Almanın, bir İngiliz kızını sev. 
mesi yasaktır. İkimizden birinin 
casus olduğuna hükmedecekler. 
Ben daha şimdiden göz altına a
lındığımı zannediyorum. Çünkü 
bir 1ngiliz da11sözüne nişanlanmış 
Alman doktoru olarak tanınıyo. 
rum. .. 

Ben buna inanmadım. Bizi bi. 
ribirimizden hiçbir şey ayıramaz. 
dı. Evlenecektik. Biribirimizi se
viyorduk. 

Fakat Haynz'in söyledikleri 
doğru idi. Annem de tavsiyesinde 
haklı imiş. Milletler harbe girişti. 
ği zaman bir erkek çocuk ile bir 
kız çocuğu aşk bahsinde ne ya
pabilirler? 

Haynz, muntazaman mektup 
yazmakta devam ediyordu. Sonra 
bir cuma günü - hiç unutmıya. 
cağım - !ngiltereye dönmeden 
evvel Laypzigde ge~irdiğimiz son 
gündü. Ayrılmak ~stemiyordum. 
Haynz'i terketmek ıstemiyordum. 

Geceleyin tiyatroya sancılar i. 
çinde, başım dönerek gittim. İlk 
numaradan sonra tahammülüm 
kalmadı; yıkılıp düşmüşüm. Der. 
hal hastahaneye götürdüler. Beş 
dakika içinde de mühim bir apan
disit ameliyatı yaptılar. 

Arkadaşlarım 1ngiltereye dön. 
müştüler. Apandisit ameliyatın
dan kalkıp kendime geldiğim za. 
man ilk öğrendiğim şey, harbin 
patladığı idi. Acaba Haynz nere. 
deydi? . 

Ondan hiç bir mektup gelmı. 
yordu. Kalbim yeis içinde kıvra
narak bekledim, bekledim. Hala 
da bir mektup alabilmiş değilim. 

Bunun manası şu olabilir: Bel. 
ki de nişanlım, gizli polis tara~ 
fından nezaret altına alınmıştır. 
Zira zaten takip edildiğini söyle. 
misti. 

Onun başına bir şey gelmiş ol. 
ması ihtimali, her gün daha çok 
zihnimde kuvvetleniyor. Bir ln. 
giliz kızını sevdiği için hUkQmet 
tarafından cezalandırılmıştır sa-
nıyorum. 

Çingene, ciğer pişirir, yemeden 
içmeden kamını ıiıirir. 

Çingenenin çergiıi gibi OT"adan 
oraya ıl:,·ünür. 

Çingene çergisinde musandan 
ara~. , 

Çingene horozı gibi ayağından 
çakılır. 

Çingenenin ekmeği rüyasına 
gırer. 

Darbi meselleri c!.e artık tarihe 
kanşıycc- demektir. 

Babil kulesinin inşaımdan ıon .. 
ra çingenelerin de bi~ fırka leş. 
kil ederek düyaya dağıldıkları 
rivayetinden f>aşlıyarak onlan bir 
millete mal etmek isteyenler bir 
türlü içinden çıkamıyorludı. Ne 
asıl vatanlan lncildc adı i'CÇen 
eıki Sencar olduğunu aöyliyenlel'. 
ne de Hintlilerin en edna ıoufı 
olan Paryalardan yayıldıklannı 
ileri ıürenLer tarihi bir vesika ve. 
rebilmişlcı:dir. 

Çingenelere bir (fe " Bohem" 
de\'ler. Bunun sebebi de bazı ta.. 
rihçilerin bunlan Slavlann istili
aından kaçan Bohemya ahaliıin. 
den olduklarını ileri ıünneleri
dir. Fakat bu da isbat edileme. 
miştir. B!c-çok tarihçiler çingene 
vatanmm Himalyaların cenup e
teklerinde ve lndus nch\"İ civann. 
ela aramak IUuna'eldiiini iddia 
ederler. Fakat bu dıı iddia olaralt 
kalmııtır. Çingenelerin Avrupaya 
1398 yılında, yani 542 sene ev
vel büyük kumandan Timürün 

Bir İngiliz çuval fallri- dağılan ordusundan aynlan C>ir 
kol olduğunu kay.deden tarihler 

kası kurmak istiyor de yardır. Muhakkak olan fey, 

Bir Ingiliz fabrikatörü memle. çingenele~İn 1417 yılında Roman. 
ketimi:ıde çuval fabrikası kur _ yada, ertesi s.ene Macariıtan ve 
mak üzere alakadarlara müraca- Transilvanya taraflarmda görün
at etmiştir. Tetkikat için mem- meleridir. Buradan Almrınyaya 
leketimize gelen bu fabrikatör doğru yayılmıılardır. 
muhtelif mınıtakaları dolaşacak 1422 da ltalyaya, 1427 de Fran 
ve fabrikaya müsait yer araya. saya 1502 de lngiltereye geç. 
caktır. Meİnlek~timi~in. ihtiya~ı miıl;rdir. . . . 
olan <:uvah bugun Hındıstan gı. I "Nevi bc§enn en ıefıl ve zelı. 
bi u1.ak bir _}'e,ı:,~e~ müşkülatla Ji'' addedilen çingenelerin bütü:l 
tedarik edebıld ıgımızdcn bu tek kabahatleri göçebe olmalandır. 
lif alıikadarlarca çok müsait kar l 
şılanmıştır. NlYAZ AHMET 

Görüp düşündükçe 
------------------------------------
"Tenzilatlı sat. ş,, lai~ 

Ara<ln. sırada bir dükkanın geniş camları üstünde '•1!,!i· 
yük J•'ırsat!", "Me<-buri Satış", ''.Terki ticaret sebebiyle te:ıiZl• 
IAt!,. gibi Je,·halara ra..,tlarsınız. Gözo çarpacak, tJ\ karşıd&n 
~t;rünc('(•k hııdm hüyiikliiklerf, renk çiğlikleri, ıılışılma.mış 
ncalpllkler, heıl yanyana sıralannuı;;tır. Jtekliimcıhk baknnm· 
dan, hu alımı yaratmanın hiç !;'İİpheslz kıymeti ,·ardır. 

\•1trln iiniinii ku~atan kalabalıklar da cazibenin yolunda 
olduğunu güsterir. Hatta :dz bile, şayet pek acele bir işiniz 
yoksa, soknhır, bakarsınız. .. .... 

Çorapların, lll<'ndillerin, gömleklerin huli\.sa butun eşya
ların üstündeki etiketler, iki fiyat rakamı taşır. Ilımların pa
halısı çizilmiş, ucuzlıtrı keskin renkli, kalın oklarla. gözlere 
soku I muştur. 

Se>·J'C(lersiniz. Zaten reklii.nwıh~ın ilk hedefi, sizde bu 
alakayı uyandırmaktır. Sonra beğenir, ı;:ıhip olmak hevesine 
ıliiserslnlz. iş tıtmam oJur. 

·· Giizel ... Jhınlnra hiç bir diyeceğimiz yok. Ji'akat bütün 
eşyıtmn pahahla.nmağa yiiz tutt.u~u, pahnJılrk için sebeplerin 
c;oğaldı~ı bir zamanda şu ''tenzlli\th satış., lara no dcrecere 
ka(Jar inanmak doğrudur? . 

Bir taraftan sigortalar artar, ticaret gcınilerino donan
ma kın·vctleri ki>mür yaknrak korıH'nlnk eder, milyonlarca 
lıoçi, hudutlara gündcrilirken, malların ucuzlnması elbet bek· 
ı~nemez. O halde bizim , ·ltrinlerdekl bu ilAnlcr ııe? 

Anlamak iste<Uğim şu: 
Bizim piya.ı;amızda. hl'rkes, dllodi~i gibi hu tiirlü işlere 

Jtirfsnıekte serbest mi<lir'! Hiç bir yere hesaı• \'Crilnıcz mi? .~s
kon't-0lar, etiketler üstündeki fiyat inişleri gerçek midir? Dük
kA.nlara bu tiirlü tcnT.ilAt izinlerini hangi makam \'Crlr? Tica
ı·et Odaları bu gibi şeylerle alAkalanır mı'! 

Şüphe yok, ki kimse malını ucuz satmak istiyene: 
- Hayır, satma! 
Diyemez. Fakat biitün kuramların halk menfaa.tlnl korn

mak duygusundan doğduğuna gi)r<>, .. tenzllı\C,. işini bir tuzak 
,.e dalavere olmaktan kurtarmak da bir , ·azlfedtr. Bu nokta
larda halkın uyandırılması lAzmıdır, sanıyonım. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

• 
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Do s maçlan, kumarhaneler 
ve eğlence · yerle i· 

\'O hane sahibi familyası olduk. , Süvari askerleri bı.rıkh, di· 
Iarmı !eltim ve idrak ·ile mahcup ~er ahali ise bıyıksızdır. Bıyık. 
oldum. Fnluıt yukarıda c'la söy- Ir olanlar asilzade konaklarına 
!ediğim gibi bunlar esbabı mü. gidince bıvıklarını tıraş ooerlcr. 
rüvvettcn oldukları için hiç Bu, adet haJine gelmiştir. Bil • 
tok da.vranmadılr. Bir ay ka- tiin sakal salı\·crmek usullerin. 
dar hep bu hadisenin lakırdısını den olma.makin yalnız yarım sa. 
ettiler, gillüştlilcr. Onların bu kal olmak Uzere yanaklo.nnı tı· 
1mretle eğlenceleri, bann da e~- rn.ıs ederler. Saçlarını akşam sa. 
lence oluyordu. bah temizlemek ve tonlu verlcr· 

Hayvanat bahçesinde de b:ı.ş açık durmak adetleridir. 
Bazı günler Recis Park'ta bu. ~el olanlar bile. ba~lanna. pe • 

ıunan hayvanat bahçesine gidip riik t..ı.karı:ır. ~ı<: bır ~mıve~te 
~va.ı vahşi hayvanlnrı seyrede· ıık saçl~ bır kımsc go!ll'edını. 
rek vakit geçirirdim. Bu hay _ Berberli!< ,~ntrndıı ka~tıv~n ~n 
va.nlar içinde bir buçuk manda haretlen ok~ur. Hatta bır .:l?Ün 
ccsam.etindo beyaz bir ayı ve tıraş olm.nk üzer~ berber du~ • 
haddinden uzun ve enli bir yı- ~~ma gıdere.k zıynet. ve lemız
lan, Mısır tarafmdnn hediye 0 _ lıgı hayretle scyrettım. Env~ı 
la.rak gönderilmiş bir den.iz atı, n:eşakkatle ancn:k. yann1 86.at ı. 
Hind1sta.n taraflarından getiril- <;ınde tırtUJ cdcbıliyorlar. 
miş renk renk tuti kuşları Ye tu- Rckl<imcılık (;atıatı 
haf maymun ve şebekler var. :Müşteri celp için türlii türlü 
dır. Bu maymunlar, seyrctmeğe ilanlar, ezcümle filan yerde, fL 
giden kadınlan görilnce rliyada ıan k" · dük'·"- .., t bile gJt..:1--,..,,;0 tilr~u- tilrlil ımsenın .ıuuımu:ı. ~aye 

u.ıwuıı~~ ı a1:i '\'e ucuzca enfiye ve tilti~n 
~van! hareketler ya.pmıığn ve emsali eşya Satılmaktadır. 
ba§lıyarak seyircilerden utan - filin yerde şöyle bir fabrika açıl 
ga.ç olanları kaçınrlar. Iuplan mışbr, .divc bir çok ilan kağrt
bllyüklüğilndcn yaban eşekler, farı ''apıştmlmış :ı.rabalar so • 
Hi:ndistandan gelmiş deve gibi kak sokak gezmektedirler. Bir 
arkası semerli manda, Amerika arsa civarına. büyücek bir tah
v~ Çin t.araflanndan getirllml.s taperde koyarak her tarafına 
gayet 11Uik ve hoş.biram nhular türlil türlü ilannam,cler vanıştL 
taraf ta.nı.f dolaşırlar. Geceleri m-lar. Bu ilanlar birlbiri hi'ı:,,. 
bu hayvanlara. c:amba.zlıklar smda buunur. 
yaptırırlar. Seyre gelenlerden Baş ve ayaklan mcyd~-da a
alm.makta olan para bir sene damlar, sandık şeklinde bir ncs-
7.arfmda epey yekfın tutmakta nc.n.iıı içine girin üzerindeki ya
ise de masarifinin çokluğundan zıları okutmak için sokak sokak 
hnsıln.b kli.fi gelmiyor. Fakat dolasırlar. Geceleri de i11n lta 
hi~t ilmine faydam oldu • ftrtlarmı bir fenerle b~I rrnda 
ğundan bir cemtyet t.a:rnfmdan taşJvıp okuttururlar. Bir taknnı 
seneden se~ye tazmin ohm - da köşe ve .. ,.zarda sanııtmı teş. 
maktadır. hir etmek için kendi i~ini '\"C 

Boks ~n d'.:.kk&nmm numanu:nm. eoka~-
.Bazı ahbabımızla .bcnı.ber bir nr, sanatım ifnde eden harfleri, 

gün cemiyete (klübe) gittik. El· para ile tutulmuş adamların ar. 
lerlııde içi ~ukla dolu eldi. ka.larma ynpıştınrJar. 
Venlik oldugu halde hiribirlcri- Mukavvadan yapılmış harf • 
le dövüşmekte idiler. Hele içle. ler, adamlarm nrknsmda bir SL 
rinde birinin yumruk talimin _ raya gelince olrunur. Bu adam. 
deki mahareti çok üstUndü. In- lar, mahalle mahalle dezdirilir. 
gilizlerce kim olursa olsun yum. Sokak başlarında duran ilin ba
nık kavgası mezmum olmadı • demeleri, iistU ba9ı düzgün, ya.. 
ğmda.n asilzade Wmnı bile bu ZI okuya.bilece~ vaziyetinden 
yu.mnıkçuyu üstat ittihaz edip anlaşılan :ıda.mla.ra. ellerindeki 
snyesinde senede iki yüz bin lnı. ilfuılarda.n verirler. Bu ilfın1ar -
:ruş kaznnabiliyoı:muş. Bu yum. <ia.n ba.,<?ka gen:c herkesin dük _ 
ruk dövüşilnde en maIOmatlı ve kfı.nmda nmnnra \•e dükkan sa.. 
seri olan kimse. milletçe başpeh- hibinin isim'~ sana.tmı bildiren 
livan seçilir ve madalya verilir. gayet kalm harflerle yazılar ya
Bir başlrnsı baş pehlivanlığı ka. pılır. Gene meseld. bir cnflye<"i 
zanmak istediği vakit ikisl de düWnmm önünd-0 adam büyük 
eldivensiz olarak ölünceye ka- lü(;ünde bir kukla konur, (man. 
dar biribirlerlle dövUşilrler. Kim ken). :fabrikaların duvarında 
galip gelirse başpehlivanlık a.. bir mil uzaktan okuna.bilir harf. 
lametini alır. ler asılır. 

lngillzler her ne kadar hadi. 
<iillm.izaç ve ateşin tabiatta kim 
sele.rse de intikam hisleri yok -
tur. Mesela iki ndam .arasında 
bfr 'frliıillW. <>l sokakta. olsa _ 
lar birden nr'kalarmdaki ce
keti çık~ birlbirlerini yum_ 
ıııklamaga başlarla'!'. Neticede 
mağU.lp olnn şahıs katiyen öbü. 
ründen intikam almay.r dilşün -
.mez. Elinden vaprşro beraberce 
ıneyhaneye gide?" ve hiıt bir şey 
olmamış J?ibi yer içerler. İki kL 
şi d<Mlşürken yirdlerden kim 

mnhalcfct etmez. 
lAnilradtı hamamlar 

lngiJterede İstanbul ve dlğer 
nıcmteketlerde oldui?u gibi ha
nıamlnr yoktur. Yalnız ~ 
ler ve fıkarnlnra mahsus yıkan. 
nink i~in bazı yerler val'dır. Bu
rada tenekeden yn.Pt1mı~ küçük 
bir hnuz i~ine (banyo) girer. 
ler. Sıcak ve soğuk su musluk
Jarr nÇTp kendi 'kendine yıkn.mr. 
ıar. 

(Da1ut -var) 

~ Fr~am ve mcmlcltet aut 
:ayan, 12,!5 Ajans ı·o memoroıojl ha 
bcrlcrt. 12,50 Tllrk :m112:1Si: ~Pi.) ll, 
..ıo H :MC%1k: Xan,ık baflf DlUZik 
(Pl), :l8 Program \'() mcmle.ket aaat 
ayarı, 18.11 Tllrlt mll%1ği:, 1 ,45 nlrk 
fı.Ulz1gi: Balk tnrktllc:ri, :Bayram Ara.. 
cı, 1lJ SatJest rrna.t, U,10 Memhket 

&&t nyarı, njam ''e meteoroloji ha. 
bcrlerl, lll,25 TUrk mf1Z1S!t: ı - Okn_ 
va:n: Uefhar.ct. Sağnalt. Muııtnto 
çağlar, cı • Tolcg0%, -ıo xcmuvıuı 
(lıtım kahramtmJık mcnkfbdleri), 20. 
l~ Temsil: SC3 \'CJUI Dağlar, Yazan: 
Tnh1r Olgnç, ~1.l!S Seit>a.s curt n.&0 
ımzııc: Radyo orkcstrli.Sr, 22.;15 Kem· 
ıcekt a.at nyan, ajsııs lııı.berlcıi, 'J:l. 
raat, esham, Uıbvll!.t, knmliyo, nu. 
kut borsası {tJyal), ı:,n Mllz1k: 
Cazb:ınd (PU :S.2!i - ::3,30 T"armkl Bu yıkanmanın befj on kunış 

nıasraf ı olmBSI sebcbile herkes t>rogınım l 'kll'plml • 

ı>rnlıırdn vılmnamayıp deniz ke. 
n!Lrlannda. kokulu l?'JSül yerle
nM ı:;id rler. 

Londnı. fıebri iç:nde ç şme 
ılunmuv-or. Herk sin evind 1!5\1 

' !hm ,:nsıtasile tatlı su nkar. 
7 ngfoce ndamlar sabahleyin "\-C 

"'CCC yııtarkrn ellerini ve ı.1izle. 
rin1 temhlerler. Husust ile diş
lerini öyle temizlerler i bir ta. 
rafmd& r.errc ndnr kir ve pas 
bırakma.zlar. Bcvn dişlerini 
gösterm~k ~çin .-.iır ~ı~ gülüm -
™'rl r 

Mithat Menmen'in 
konseri 

}'m'iste tahs'ı1 tmiş ea:ıc.ıen 
mi.men Milat F men 19 mart 
~ecesi tı"'ransız tiyatrosunda bir 
keman konseri \•erooelrtir. Kor. 
to"nun tnlebcsi ıolan ib'.l ~ç gc. 
r:en hafta .AnkJı:m hnliievlnde 
b.ir koıi.ıııer vermi_,. oo alkııl&n. 
mıştır. 

:M!tat Fenml'n flôhrinıizdcki 
konf.('rindc Bnh, Betofcn, 

k·ı 1 t' 1- 44 3 ~ 1grennıış o U:\O u. em e "'° __..,.yu...-frJll"-
karada ı;e ı m ş 1r. 'aı.a.n:u1 nu. 24431 2 9 24191 25290 25518 miri kabil ciınuvan bu felaket wu yu•l"·ı.-Ofl ' 
maraları ~rraya k~nmıış bı~ h~l- 25i66 25818 25987 z 085 2i1G3 'nzkardeşinden gelivordu. So. t.n.i bir sil . ~ 'tt~ 
d~ ~e!:ir~ıy~~· !')Onlc:-r:. 8o •• <>~. 27265 47131 47240 47GHi 48167 =nıkkanhlımı muhafu.a edomi. çıktı- . 

8
c.iP ~ 

7.> ıle nıha)etLnen btitun hılet. 48190 48321 ~8387 43546 4838.) vcrc~.on~ bir tl')1'at !?anlattı Bu- . Ma.tYkrÖ:,__::~.İt11~ 
ltr ikişer lira amorti nfocııkiaı· 

49241 48908 38525 38623 38825 
1 n~ ~~. Öfraı.ı, lnırhtnnt11' ~de .• --~ıı~s) 

dır. ~ır kedı mbı. domal a.blasmnı den i~ tı'~· 
100.000 lira kazanan 39093 391 i2 39903 40667 "113 ı 7 "zcr:ne atılarak vürunü tırnıa. bir türlu ~ ~ 

6486 41355 41470 4JG41 43043 431713 'ar:ı:ı.<Ya ba~Jadı. İki karcl,.c: biri- Silktin ~c~tJI~ 
43893 43955 43980 43985 4"4306 birlerine vura \"Ul'a vuvarlandT diği i~n i r,6!:,'c fl 
HiOS 4554G lar. Simdi, amele kızlar, işle..~. kan ~sbii~~ 

25.000 lira kazanan 

28054 
15.000 lira kazanan 

9475 
12.000 lira kaaznan 

39533 
10.000 lira kazanan 

453 
5.000 lira kazananlar 
5·121 16200 

3.000 lira kazananlar 
12639 12931 35152 46132 ,1211 

2.000 lira kazananlar 
15274 19168 22781 3j(16 41784 
42966 45172 48582 

1.000 lira kazananlar 
3592 4i02 5920 8474 8676 
8739 11590 13988 14359 14480 

164.28 16867 17140 21535 21760 
~5586 28127 28355 28892 31157 
32220 32449 34398 35411 35793 
36202 38805 47648 47777 ~8626 

100 lira kazananlar 
100 lim banan nmnıı.ralar 
395 H.16 2190 3846 4637 

fi168 5315 6345 5349 5383 
5479 5559 5817 6082 6171 
620S 6289 G625 6708 ~982 

8022 8532 999 9400 99&1 

10206 10216 10380 10482 10882 
11188 lH.19 11431 11588 11816 
11S68 12091 12240 12708 13055 
13494: 13714 14319 14713 14989 
1503115664 15965 16613 16759 
17621 18127 18298 18465 19063 
19154 10480 20165 20383 20636 
21420 21532 

27298 27361 27709 27988 2799d 
28179 28273 28812 29269 29898 
30099 30249 30856 31660 31743 
31843 33581 33614 33785 33876 
34348 34712 35041 S5S71 35582 
35690 36156 37030 37311 37563 
37793 37887 37942 38048 38179 

32515 32717 33574 21634 21834 

8.3.940 Cuma 

Brahms '\'C $open'd n ~me 
par.çalar ~alacaktır. . . ,, 

Bağcılık hakkında 
konferans 

~bl"f!J11iıı1 llAlk~tlen: 

EMmlzde t/3/lDıo 'Camıu1.c3i &0-
nU akp.mx aaat ~.so 6& umumt ~t
cılık 'haklrmda Halkalt 7.traat mt'lrt.C

bt mnınmımmım n.-ıy ·'!Cllu Ttl

:fmdan blr konf<>ran5. vm1~1tt1r. 

Tiyatro ve sinemalar 
sF.IUn 7ll"An:osu 

• Tl'J>Cba§ı Ur.am kısmı; 

50 lira kazananlar 
ni bırakıp ku'l?'llyI r,e'-re dn ı. lıa~ sı:ıJi '1 ~ 
nuşlaröı. Yalnız. aro.larmruw ruı.., büro dJlifE~~ 
bazı?ar:ı endişe r.-i55terlyordn: raniın . ıııe~-;; 

.~26 558 • 591 642 76.> - E<Ycr haknnıt,, .. ~ ~ 'nUh~'biD r,04't~ ; 
817 91.5 10024 10058 10120 "ıu •lilvüşmedeıı bP'hll<ii iilcce'k. inlV3~ ııfııJlJ~ 

b .. sbtı tltn 11c ~ 1012'J l O 122 10203 lQ2SZ 10269 :b'a/.cnt. ~kserivet bu nıan,,ıtrıt• u s·r.e ÖO ! ~!f h~~ 
103501039910513 ıos~610.'i5.'i vı ~örmekten !ez.ret duvdıılrı• -· 1 d~ıııı'ıtr', ... ""ı 

idıı kimse ka,·~yı av1rmaüA - J\1ı ·ııde!l ~ ~ 
10681 10ii6 t-0892 1095 ı ı 1023 tec:~obüs et.mh:ordu. Bir <:O~' mescleJefl 1ı1'· f<W-
11089 11102 11165 1115~ bil'•os.qı Norinin a1Pvlıinde ifli canrıll sı~~(Df·J.iııı 
11192 11~;7 11401 11412 lll~6· Gürlllfüvü ifliten Basen. Mat· l!.V1'arrıı ti Vıİ~tı' 
ll435 ı 153 l 11555 llG19 ll813 \'Ö ve Morani kavP."a.vı avrrmaJt Mats<\Mı s1 ~ 
ı 1919 11945 11951120i512104 ic:in ko<-u&tular. ı:;'aknt at.elve i. vmıı:ı ~itJ olJ~ 
12245 12255 12440 12558 l2ö04 "ind" övte bü"lr\lk bir hn•eı~P ;kinci ·ı~sif ıısf ~ 

vaı dt ki. :oatronun {?'eldi~n' reoc nı1 liııi tı:11 
12529 125i5 12656 126 O l 217~ 1.dm~ dıı'\1-rrı<>rlt. Bo- n bai?rrma· c;mtn ha?det ~d ti 
.12796 12806 12889 12896 ı:;l)zo ~ıı me<'hur oldu. qö'Oie Sl1 "ııf'I ~~ ~ 
13115 13151 13236 L12~i 13323 - Ne Olıl"'"Orstlnt'Z? ?.le ôlU- '10~: ~te tel',(' 
13371 13432 l.3493 13837 13052 •·orsunnz! Bu reza:Jet nedir?. iinoe 8 1' o.~ ,rır-
13979 1.3999 14027 14056 14161 Ye~lerll'lim ı;;ec;i:ni%, voksn heni. 'e ber1!M t!.· f{ 6~ 
14Hlt 14241 14352 14556 l4607 ";z. b~rden kanı dt<~an atarnn. - E!~i ll~1'Je t 
H730 15170 15167 15198 J5665 Öteki ta.raftan, M'ltvö ile M~ .,n verd~ tf>~ ~ 

rcınj. kavS?a edenleri nvmn?1.r1ıo T)emek . ., ,eJ h ~ 15750 15806 16075 
2Z7 2210 2!18 22Sr. 2~2 :4~5 2477 
548 !l07 1092 •~i1ı im9 rnn 
26S 321 322 402 455 4~2 
7iS 793 Si5 9S S~6 991 

u~şıyordu. Fakat. ~ncak Bo. ~y!e nıı · 1 ~ıı ~· ~ 
"eııin ~r sada~ı sffkt'rnu tenıh• - Nı:b''"ıd~~-?' 1 
"debildi ~~ıir"i'Pr knrkn v~ tp. ezim! l\\ectiO ~ 
'~qta te~hlan baJ'fma 9'ı"-'+ilaT'• 1\avt ter 1:'3'\-s tl1!l ~ 
~fnızi ile Norin ise. flM1an da ~sdil~ ~4~usb~ı11.# 
?ıııık, elbiı:ıeleri . '-'TI"hk. sohnn• .,im 1r.i11 111 d ~..1 • 
c:;oluva ava& kP tkhklıır' '?Jllrlfl" ~ıı. J'{fl~,,.ı tC .,..~ 
'urnlnrnı'f!\ll hata etrıınıımıd.a c-bet set';,e,11'1• ~~ ~ ~ 
kim old ı°'unrı seoomivorlar<l• C'\1du'k:· ~. vıı ~ 
&<-en rnütehaklfim bir favırlA ·m.,. acrl1!Jttf "111~ t! 

1027 llOS 1273 1295 12~9 1404 
1492 1802 16477 16212 16311 1607~ 
i678 i82ıl 'i852 7870 7004 7957 
8272 8494 85'4 8717 8719 f>tl62 
9279 0317 D39i 91lG 9l46 09•1 
4228 4342 4469 4679 4557 4Si6 
4 57 4821 ,922 5001 5067 til.87 

'Özürıa devam etti: •vde s"' ·r.it"'i • ~ " 
- Siz deli n1•si!!•z camm' tı.; •~ıın J ..,.l(P;1' 1rı"'A 5269 5258 S56S 5768 G807 598l'I 

159!18 60iG 6197 G245 G274 18~ 

1882 1927 J95S 212.3 2~li 2425 
2s:ss :sa :7i'9 r.ss :ıs.ı2 :011 

~ ı·h·,,,c • ·· 1o•r (f J '·ıırdesin bövle ha .. n~r y.t"r.; ' ' r.11fi11' 11 ~ 
dövü~esi e-örülmt~ fJeV mi. onun,!;~ fii~ 
iir? P.'clTl oe lra~ edecek b!!.r.- hoJd:r: .. 
lrn yer b11lın ... a('{m~ nn? na1m «rin!'Qi ~~· tt' 
;n:ı saat1Prinde a?lve ;~11de bn;. rcl!itn 

5 
ııeıllıc;~~ 

e gırtlak ~lağa gel mir mı... Ma~ k,ctıır ~ ~ıJ 
B ·1.vdi ba.k.almı ne oldu 1'!ll.atı. - O btr ~..ıı 
nız... ıııaallslı i!tJf!~ 

2612 2752 :753 2927 ı:~ 216 

r 
Bu aralık i~ kaimi hir kim 1ur. eocııtı.. ovr A v 

_,,_ - Muanoyu bularak kızlarmm yu.. veceJ.:Siıl ll'>~l . ı k karrd:ı ~ştuklarmı ihbar et.. _ flıı.''l~· bil f; fr 
U pazar yapı aca ;ıişü. Muano. virmi ~ sene- viniz. :4!i~ ~ f ~~ 

. 

1
1ık amele havatmdan ymran • va1e:ı:I 1şbii~nJİ'~.rJ 

f f!, naçları mı~. ~ev~?!; bir ihtivar ka - a·mnıZC ·sıv- IP'I 
i '" 1 metile atelveve cirdirn 7.a.JT'an ~~c~~ır#' 

, . kimse onu ~örmedi. Ona arka- ı.u.-.· u• ,,,,.,.-
10 Mr.rt 9.ıO farihınile yaf>ı,la. ı:;ını <'i-inmüş bir ı.·azivette du. ~nlik . _..,.. .. ,.._ ... , 

oak nuıçlar: r:m Öfrn?:i, hıdma hırkrra ve. vanabilİ::;ıed~~, 
TAI<SİM STADI: ni hir nöhet ı:r~irili An; bir ha- Çok So~ ~ 
Bcvoğluspor - lt'"eoorvılmnz ~ekeile_ Norinin il?.Prind"'kİ uzun den bire~~ 11sJ ~ 

sa.at 12, hakem Bahattin Uluöz, \.'C ~e,,t!J fiStanı :vırt.an«: t:ıkt.8 g~dovı...Utctl; 
yan h&kemleri Muhtar, Mücyyet - Haydi i?'e~ ol....,!!dtiYmı ııinı ~ı:ı.rt~. b!l~ ~~ 
Güredin. 1i id-lia Phene! Pis hayvan! nirlertnı . bit s.~ 

Galatasoor - Anadolu saat lfsvdi inker et bak.al.mı! KaS''ctıı s:ıt11 c-.Ş 
H, hakem Refik Top, yan ha. Ateh-e tekrıı.r boğuk gülme .. bir 1'3~)'ıeDl;Jf 
kemleri Bahattin Uluöz, I'..ahmi lerle doldu. ~j. i~!U1;tğ3 {pf 
Ataaa,·ar. Bo:ıen, bu snTın bövlc ansı - den btl.u>"' 

Galatas:ı.ra~· - Vefa saat 16. ı.rn sih-u bulımmndan bir par • 
hakem Adnan Akm, yan hakem ~ sıkılm.ıstı. Maam:ıfih hafifçe 
teri Samih Duransoy. :th"'an Bay kMlar.nı <-:attıktan ~mıra tekrar 
n. \."1'.kamıı muhafaza edebildi. Se-
Ş'EREF STADI: tjni "\iiksdtR..rek: 
Kurtul11$ - Alemdar eaat 10. - Bu de~ bUvük rc7.alet 

ha.kem Selimi Aka1, Yau ha. affolunamaz! ııatmn.el Öfrazt 
kemleri Tnrf?ut. Halit Üze..r. sir.i slikiıta <lAvet edivonım. Da. 

Eyür - Kale ~aat 12. hakenı hs. bir lif sövlenenfa b:ı.kkmız.. 
Şazi Tc:ı:can, ''an hakemleri dn fenn olaeaktır. 
~t. Halit Uzer. Bir parc;-a kekeliyordu. Bu 

Beşiktaş - HiW.l sat H. Sa. lrudwmuş .kızın :meseleyi bilip 
mi Acıköney. yan h:ı kemleri Şa· uluorta .anlatmasmda.n korku-
zi, Fahretlin Somer. ı d ıı.~ k t N • "--- k-....ıı-ur u. l~ a a • onn. l\u:. ıu'\.tt::. 

F·enerb!l.hçe ·- Bevkor. s::ı.at J 6 rµnin ne mal olduğ1?Illl bildiği 
hakt?m Ahn et Adem. y~n ha- için hiç bir ?.c-ıman OllA sın:mı 
kenıkri &mı .Açıköney. Selami ~ur.:. Bof;en, ı;O:zleri Y3IJ-
Aka.J. larfa dolu. makbur vemaheı:m 
FEı.~EH.BAHÇE S'l'AJ)l: 1 bir haloo titriy~11 zıı.'\"aUt ·ori. 
Suleymanivc - Tookapı saat ne ~ul: bir cöz ~c7..dirmekle 

1 , hakem Halit E~, '.V:\ll ha. va.zh'l'ti nn!adı. <)frr...z:i kımk blı
kemleri K~et Şar:.pa.n. Ziya Ktı 5e:.J.e <-cvnu '\"CJ"dj: 

yomlu. - Benim :sö;liyecek sözilm 
btanbulsuor - .Altmt~ :saat kalmadı Mösyö Boş.en! Ancnk 

H>, nnkem Tank Ör.eren~ .• ·nn bu :f!ım 'Saklamak CJ!ntmı mkı. 
ha.kemlC'ri Fikret Ra\Tnl, f;adık vor.du. 1ste ~di babam da. öğ-
C~ylan. · • "%... 

reım."SC -O,ı;ı ensin.~ 

Tebliğ 

1 Akpm 20..80 ~~ Ecdcıı Tcrbiur,si J..ıtaııbı4l ool-
0 Kı\m1'· 1/fJ ıbi.-ttkld a;rinl1frmdttm 

Muano. ôüWn bıı cirkm mese.. 
leyi işitmişti. Ne diye onu bur.a
ya cağrrmqı.l:ırdı! O, bayatın 
Pislikl~rindcn ru-tık bıkmıştı. 
~ız ~un. erkek olmm, btitüD 
biitün çocuk18rın ekseriya fuııa 
'\-Ofo. Nl>tıklannı m'1diği i,..in her 
Ş<ıyc ı:-öz vummakla kendine bir 
nar~:ı. rahat ''l.'e lurzur teminine 
çniışn d.ı: Ukin iste 1ri.ne onu 
U>do. knflm:vorlardı. pumruğ1.1. 
nu 1caldı.rarak Karinin ilz.crine 

• ~· "' 1 1 - BisTh,€'t te{J\·ik ')ıırı§l& • 
l(oı:nedl kıamı: Aka:ırn 20 ::o <13 : 1 rmın üçUnciisü JO-:'ı.-1940 pa· 

HP'l'li Kf'JJdl l"rrinde 1 zar günü sabahı y.aptlacaktır. 
~ 2- Yanş.<ı tam ı:;aat.91'hl b:ı.'i 

DL!lf:C!:ll11 lf U.li Of'DXI1 hmnca.ktrr. 
Th.ı R.kpm '9 ıh 1 3 - Y:ı.n::;yolu: l\Iccldiyckr.iy 

(llallnır.) ile Kefeliköy o.rasmda jki dc-
'S<r.\ il fa ,gidip f."eliş olma..'< im"'rc .GO 

Cıımn.rt~ ~ kilomcl:redir. 
Yeni Operet 4 _ Y:arışa iştirak edecek o. 

ALEMDAR Sinemuı 

1 - Tüccar Hom 
. 2 - Yalnncı1ar Şnhı 

lnn biSikletçilcrin haz.ırlannuş 
oidu!dtı:n h;-Jde rnua.vyen '\."aJrit.. 
tem. varnn s:ıa t CVl'el )-On J"t
rinde hazır bulunmn.lan ve is1m 
lerini hakem heyetine kaydet· 
tirnlC'lcri lazrm<lır. 

~tıldt. 

- Demek sabidiT ha! lnKfır 
etmh'Onmn övle mi? Ah fi1 
seni öldüreceğim. 

Maranj n~ Matvö. ihtiyar n.. 
melenm k()!JatmdM tutWlal". 
Muano 1:ıoP.1ık bir tmda ile-: 

- Bu dakika 1rn.raımdan y.ı
kı l c::m ''C bir <la.ha. evime ~clme. 



~---------
OQya sahillerinde bir Alman 

~,(~ayyaresi düşür ü 1 d ü 
~~ ı1 a~a) - 7 Mart ta- sablıtnde Helnkel tipinde blr Almanya ttzerindeld 
~ 'f'r~'O. ~::ebllğt: Alman tayyaresini dUşllrmUş u~uşlar 

n~ııı~ı.ı "~ ;_1a;hı ma,.. olduklarını bildirmektedir. JJOndl'a, "1 (A.A.) - Hava 
ltıı~.\Qr ftıı.ıt an ke- .Lond.ra., 1 (A.A.) - Bu ak- işleri nazırı B. Kingley Vood, 
~ı~· Yetıerı gö. eam lngf.lterenln şark sahille- Avam kamarasında beyanatta 
~ıa '1 (~ rl açıklarında Alman oldukta- bulunarnk krallık hava kuv
l~ {ııu, bu. ) - Bava rı zannedilen iki tayyare gö· vetlerine mensup tayyarelerin 
~~°t~ll'llfz a~~~ öğleden rUlmUştUr. Jngfllz tayyarelorl. şimdiye kadar A !manya Uzet1 ••.• Şlın ~YJ•re- bunların peşine takılmışlar- rinde binden ru.la uçuş yap. lJ • 1 şarki dır. tıklannı söylemiştir. 

ovyetlerin Finlere 
r~ sulh teklifi 

bi.": ~ııı..ta?oıı ı i 
~ ~tiıtin Jidde) ı lan mukavemet kabiliyetlerini lerdir. Onlarca tank tabrlp edil-

. ~ğinı ~be gece IJ.yıkı veçhjle takdir cdemiycrek miştir. 
a r ver- istihfaf etm.Jş bulunduğunu ilR.. Stokholmde &iya.si fooliyet 

ve etmektedirler. Stoklwlm, 7 ( A.A.) - Bugün 
Finlandiya körfezini kapla • Stokholmde pek bUyilk diploma

mış olan buzların Ustü en mOtr si faaliyeti görillm.Uştür. BUtün 
hiş muharebe sahnelerinden bi- devletlerin elçileri, bütün ~ iş 
ri olmuştur. Buz Uz.erinde bu başında bulunmuşlard.Ir. Bu ak. 
kadar geniş mikyasta bir ta.ar. şa.m c~bi elçileri mUhinı bir 
ruzun nasıl olun ta yapılmış ol- toplantı vapa.caklardır. Bugün 
duğu suale şayan görülmekte - hariciye nazın, üç de!a başve
dir. kili e-önntiştür. Matbuata hiç 

Manmafih adalarla VUpuri bri tebliğ verilmcm!şür. Öğle -
körfezinin burunları arasındaki den sonra çıkan gazetelerin hu. 
mesafenin pek kısa olduğunu u. susi tnbılarmda memlekete &Ü -
nutmamak 18.zmıdır. Şimdiye kfın tavsiye edilmekt:edir. 
kadar görlilmemiş bir kalınlıkta Her halde bütün bu diplomaai 
bulunan buzlar, Finlandiyalıla - fa.aliveainin hedefi, Moskova ile 
rm bombardmıanlan tesirile Helsinki arasında bir tavassut 
bir çok noktalarda kırılıp par • icrnsı olduğu tahmin edilmek -
çaln.ruruştır. tedir. 
Rusların kayakçı mU!rezeleri SovtJet tebliği 

ile zırhlı Kazaklar ve tanklar lı.foskova, 7 ( A.A.j - · 6 mart 
sular içinde kaybolmuşlardır. tarihli Sovyet tebliği: 
KUtıe halinde yürllyüş yap:ın Mühim hiç bir h9.diae oln:ı.a • 
Ruslıır, Finlandiya tayyareleri mıştır. 
için mlikemmcl bir hedef teşkil Sovyet tayyareleri, Fin kttaa-
ediyordu. tmr ve Fin askeri hedeflerini 

Ruslar, Viborg koyunun garp ~iddetle bonıb:ırdrman etmiştir. 
sahilinde i5gal etmfş oldukları Hava n:ıuharebeleri esnasında 
bUtiln noktalardan tardedilmiş. • üç tayyare dilşmü tür. 

5 - V AKIT 8 MART l~J 

Küin Elizabet ! Belediye işleri hakkındaki ha21 
transatlantiği dedikodulara cevap! 
Amerikaya ne-
den gönderildi? 

Nevyork, 7 (A.A.) - Dünya.. 
nın en l>üyük geınisi olan Güin E. 
lizabet transatlantiği, gizli tutul
mU§ olan bir seyahatten sonra ; 
mart aaat 9.30 da Nevyork lima
nına vasıl olacaktır. Güin Elin. 
bet, harbin başlangıcından beri 
günde biner dolar tediye ederek. 
nhtımda bulunmakta olan Güin 
Muy ve Normandi'nin karşısm
da yer alacaktır. 

Güin Eliıabet transatlantiği. 
2~ ıubatta İskoçyada k!in CJyde. 
barık tezgahlarından aynlnııştır. 

SO polis memuru ile ıüvari po. 
lialcr, vapurun yanapc.ıfı rıhtım 
civarında devriye gezmektedir. 
Halkın buralara yaklaşmasına 
müsaade edilmiyecektlr. 

Londra 7 (A.A.) - Deni% ma
hafili, Güin Elizabet vapurunun 
tcsbit edilmi§ ola.o tarihten iki ay 
evvel hareket etmesini gu suretle 
izah etmektedirler: 

Bu vapurun bulwunalcta oldu
ğu tezgilılıır, Alman tayyareleri 
için enteresan bir hedef teşkil et. 
mektedir. Diğer taraftan bu va. 
purun hareketi. içinde iki zırhlı 
ile bir kruvazörün, bir tayyare 
grmiıinin ve iki torpido muhribi
nin inıa edilmekte olduğu tez. 
gahlann mühim bir kısmını ser. 
best brrakmaktadır. 

35. 000 tonluk 
Fransız zırhlısı denize 

indirildi 
Pariı, 7 (A.A.) - Bahriye na

sın B. Campinchi gazetecilere be
yanatta bulunarak her biri 380 
milimetrelik dört topla mücehhez 
iki top kulesi iJe müsellah bulu. 
nan 35.000 ton hacmındaki Jean 
.Bart zırhhsırun denize indirilmiş 
olduğunu bildinniştir. Bu toplar, 
kırk kilometreden fazla mesafeye 
24 obüs atmaktadır. Jean Bart'ın 
ıür:ıt.i saatte takriben 60 kilomet. 
reye baliğ olmaktadır_ 

latanbulun imar hareketleri şehrin bu kısmı bu auret.lc 
etrafında şurada burada ten- hem imar edilecek, belediye 
kitkAr sözler söylenildiği du- de yaptığı lstlkrıızı neticede 
yulmaktadır. bankaya ödoyecektlr. Yani ia

Bu dedikodular arasında Ukraz düpedüz arsa istimli-
Emfnönll vo Taksim meydan- kine atıluırş olınıyacaktır. 
larmın açılması, kanalizasyon Tak im Mcyd:ımnın 
işine ehemmiyet verJlmedfğJ, Tıu17Jnıi 
Tnkslıu gazinosunun idaresi Koca '!'aksim meydanının 
şekil bulunmaktn.dır. istimlak işi ile burada yapıla-

Deledfyo hizmetlerinin ne cak asfalt yollar ve diğer tan
şokilde ve nasıl yapıldığını ya· zim işleri 100 bin llraya mal
krndan takip eden bir gazeteci olacaktır. Bumda yapılacak o
olmak sıfatiyle şurada bu ten- lan binalar ise belediyeye varl
kttıere cenp vermeyi faydalı dat ıgetirecek ve yine ~ehrln hu 
buluyorum: kısmı imar edilmiş olacaktır. 

Şehir Mccllsinlu son celsele- Belediye, belediyeler ban-
rlnden birinde ft.za1ardan Ham- kasından aldığı ve ur! şekil 
dl Raslnı heledlveler banka· gfö;terilmlş paraları hem a.Itt 
sından alırtnıı bir. mİıyon lira- maksadın& uyı;un blr aurette 
nm bütçede imar işleri varidat harcayacak, bom de şehrin bu 
tasıma tahsisat kaydedillrken suretle yer yer imarına çalışa
itlrazda bulunmuş, henUz sarfe caktır. 
dUmfyon bu paranın şehrin ka- Burada şunu da tebarüz et
na Uzneyon işine harcanmasını Ureylm kl, belediye 939 bUtçe
söylemiştl. Vnli Lutfi Kırdar sine yol inşası için 800.000 U
da buna cevap vermiş, bu pa- ra koymuş ve bununla eehrtn 
ranın varidat getiren işlere birçok cndde ve sokaklarını 
sar!edilınek maksndlyle lıelo- yapmıştır. 
diyeler bankasından alındığını Taksim gaı.lııoaunun idare 
bu 1tlbarla bu paranın kanall· tarzı hakkındaki dedikodulara 
zasyona harcanamıyacağı ce- gelince: 
nhını vermişti. Taksim Gaztııo.u 

Valinin bu cevabı bazı yer- Taksim gazinosu 286 bin ll-
lerde "Belediye şehrin kanall- raya tnşa edilmişUr ve burae,.. 
zasyonunu yapmıyacak, <:UnkU nı ıoıetmek üzere senevt 30 bin 
kanalizasyon varidat getiren lira verenler olmuştur. 
bir iş değil de ondan,, şeklinde Belediye gazinoyu bir ka-
akisler uyandırmıştır. zanç menbaı olarak değil, 11-

Beledlyolcr Bankası beledi· t&nbulluların keselerine a~ır 
yelerln her istikraz talebi kar- gelmlyecek bir tarife ile lşlet
şısında kesesinin ağzını açan meyi dUoUnmUş, bura.sının ida
b!r banka değildir. Bankadan resl için memleektln ticaret ve 
para istlyen belediye bunu sanayi erbablyle zenginlerin-
hangi hizmete tahsis edeceğini 1 den mürekkep bir şirket kur
bildlrmek mecburlyotlndodlr. muş, kendlsl de buna hlsseda1' 
Neteklm llk başta bir şehrin olmuştur. 100 bin Ura serma
suyu meselesi gelmektedir. yeli şirkette belediyenin bisse
HnttA paranın su işine sarfe- al 47 bin llradır. 
dileceği de kUl görülernemek- Şirketin nizamnamesi bazır
te, şartnnmc Ye projeler hazır· lanmış, dUn akşam belediye 
landıkt.nn ,.e iş katı bir safha- iktısat müdUrü Asım Süreyya 
ya girdikten sonra para su işi- tarafından tasdik edilmek Ur.e
ni uzerlne alan mUteahhlde Ye- re Ankaraya .götUrUlmUotUr. 
rilmcktedlr. Belediye şirkete şöyle hiıı;sl'-

lstanbul belediyesi bet mil· dar olmuştur: Gazino ıenevi 
yon liralık istlkru yaparken on bin liraya kiraya verilmiş· 

Romen parlamentosu 
kralın nutkile açıldı 

Bil.kreş, 1 (A.A.) - ParlA- bir bitaraflık muhafaza etmek Beledıye bütçesin-
mentonun tctlmn deueslnln amrezukstunedldra. olduğu beyan edll- de'<ı· açık 

bu parantn mtınhasırnn "vnri- Ur. YUzde aeldsden fazla kAr 
dat getiren .. bir fşe tahsls ede- belediyeye alt olacaktır. Tnblf
ceğl kaydlnl mukaveleye koy- dlr ki, bundan başka 4 7 bin li
durmuştur. rara. bu maksatla ranm temettuunu alaca.kur. 
alındığından beş mllyon lira- Bu gazino nynl zamanda bir 
nm baş'kn. bir htzıqete tahsisi- garson mektebi mahtyetiul de küşadı mUnasohetJle kral, A.yan i 

ve mchuımna bltnbcn iftıttlhl Kral bundan sonra. şubat Mezbaha resminin i.ndirilmf1f;i ne kanunen tmkA.n yoktur. görecektir. 

nutkunu okumuştur: nyıoda inlkad etmiş olan Dal- ür.erlM belediye btt~inde yarım 
Nutkun başlangıcında lıil-1 knn konferaufllının netaykin- milyon lira aı;ı1c Vl:kun gclm~ti. 

Beş milyon lira otobUs, sut, BUtUn bu yazılarla şu mey-
ekruek, Eminönü - Unkapanı dana c;ıkıyor ki, dedikodular 
arasındaki vnrldat getirecek yerinde değildir. tun memleketin en yUksek den vo İtalyanın nomen 1;cnç- ~ 

kaygusunun mllıt mUdnfa.ayı 11[,i mUmessfllne yapmış oldu- Bu a~ığı hllk\ımet kapa)' tır. 
ve millctln movrus mUllttinU ğu hararetli kabulden bahset- Anknradan grkn haberlere g6re 

iStlmll'lk tşlcrlnc hasır ve tahsis Başında. Lfttfl Kırdar gibi 

garanti altına almak olduğu mlşllr. bu sene belediyeye bu bımu.sta yar 
dnn cdilcmiyeeektlr. Belediye bu 

kaydedildikten sonra şUyle de- J(ral, lktısadt vazlyotl tet- ac;rğı fM:la ,•aridatla bazı tasarruf 

edllmlı:tır. müteşebbis ve her işi bizzat 
JCnnnlizn.~yon 1şl kendisi idnre eden belediye 

Knnaliznsyon işi belediye- mekanizmasının şehlrlller 

nllmektedir· kik ettikten sonra nsltert ted- ln.r<lan kapa.yıı.cakt.ır. Mezbaha res 
"Cihanııı sulhtinU yeniden lılrlerc mUvazt olarak iktısa<li mine z.-ım dü~ünUlrnemekWir. 

haleldar etmiş olan lhtllt\f ile meselelere husust bir ehemmi- ··----"-------· 

nin lıUtçesindcn yapılacak bir mcnfnatlııe çok dürüst ve mun 
hhmıettlr. lstanbulun kanali- tazaman lşledtğtnl bu vesile 

mtlletlerln normal toşrikl me· yet atfedileceğini söylemiş Ye 
salleri de memleketimizin ha mllll iktlsadlyatın harlıin se
yntt menfaatlerini nldkadnr raitlne intibak ettirilmesini "is
eden bir takım meseleler orta· temiştlr. Nutukta bundan son
ya çıkarmıştır. rn parldmcntonun halletmesi 

Nutukta Romanyanm tam lcabcden meselelere i~nrat e
ılllmektedir. 

Ankara ve izm·rde 8 ıtalyan vapururıun 
fırtına kömürü 

izmirde birçok deniz 
vesaiti battı 

Ar.kura, 7 (Hususi) - Dün 
gecl!'lenberi ba§layan fırtına de. 
vam ediyor. I'ırtınadnn Dağ ma
hallesindeki teneke evlerin elam. 
lan uçtu, bacalar dü§tÜ. Adliye 
Vekaleti önündeki baraka da yı. 
kıldı. Civardaki elektrik lfunbala. 
rı parçalandı. Ak~ama doğru is. 
tanbul - Ankara arasındaki tele.. 
fon muhaberesi ele inkıtaa uğra. 
dı. 

IZl\!IRDE 
lznıir 7 (Huauıi) - Lodos fır. 

tınasından zarar bUyük. Yelkenli 
ler, motörler, sandallar battı. Tel. 
graf hatlan bozuldu. 

Vels Par iste 
CBıı.ştarafı 1 inci sayfada) 

J?nrl , 7 (A.A.) - Dugtin 
Parlse gelerek ziyaretlerine 
başlamış olan Sumnor Vele, 
saat 15.50 de Elizo sarayında 
H.elsicumhur ve saat 17.10 da 
Başvekil B. Daladye tarafın
dan kabul edllmiştlr. Vele, Da
ladyentn yanından saat 18.50 
de ayrılmıştır. 

Paris, 7 (A.A.) - B. Dalad· 
ye, bu akşo.m hnrlclye nezare
tinde Sumnor Vela ierefine 
bir ziyafet. 'Yerml~tir. 

(ll:ıştararı 1 inci s:ıyfada) 
ı:nire r.in<lc meMi saı fcd ı lee;cği • 
uı beyan edeı.;ekt.ir. 

IJ<mılrn, 7 (A.A.) - lktısatli 
hnrp nez:ıreti, halihazırda ln
gillı kontrol Ussunlle bulun
mnktn olan fi ltnlynn gemisin
den sekizinin hamuleslnln mU
sndere edlece~lni haber veı-
UH' I> todi r. 

Pokuzuncu vapurun hnmu
lcsi, nı usadero edilmiyece.ktl r. 
ÇUakü bu vapur, memnuiyet· 
ten ev\'el hareket etmiş, ancak 
makinelerine Arız olan bir sa
katlık vUztinden seyahati to
clılı Ure ·uğramıştır. 

Cianıı ye Rapido adındaki 
diğer iki ltalyan vıtpuru da. İn
giliz kontrol UssUne gelmiştir. 

Anuıterdıun, 7 (/\.J\.) - Ha
len llottordam limanında bu
lunmakta olan dört İtalyan 
gemisi, Alman kömUrU yUkle
mek emrini almışlardır. Bu 
gemiler, Douvre kontrol UesU
ne gitmek üzere Rotterdam
dan ayrılmışlardır. Diğer ge
milerin tnglllz kaa.rkol gemi
leri tarafından tevkif oüilmiş 
olmalarına rağmen İtalyan 
deniz mahaflll, nlkbln olmak
ta berdevamdır. Bllhassa bu 
mahafilde İtalyanın bUtUn kö
mür filosunun tnglllzlcr tara
fından aerbeıt bırakılacağı 
1annolunmaktadır. 

Disiplin isteriz 
• znsyonunun tnmnmlanmast 1- ne bir kere daha ortaya ko:r

çin evvelce hnzırlanan keşifle- muş bulunuyorum. 
re göre 80 milyon liraya thtl- Yekta Ragıp Onen 
vac; vardır. lstanbulun llt\bıtlll, 
EminönU ve HaUç versanında. 

( Raş tarnJ• ı i.t•cırle) kl kannıızasyon lıH~aatrna iRc 
Toptancı ~c-'.ter tüccarlormın on senede 7,5 milyon harcan

§Cker ~u kclin~rn şeııe içinde al- mıştıı·. Bu knclıı.r paraya rnğ· 
dıklnn n:all;,r ile b~nlann depola. men TUrbeden Bl\.bıa.u yokuşu
ı-mda.jı pe1 akendeci $8bcı!nra ve. na kadar olan kısımdaki btna
ıi!erı mailak'ın miktan bellidir; lar umumi mecraya kanal aç
şekt'-' ıjh·kctir.in cl~tcı·lcri ab top. tırmışlnrdır. Diğer taraflar da 
tancı!ann defterlerini kal'!ılattır. henUz no kanal ve ne de kulak 
m.'lk aradaki faı·l.a dcrMl göste- irtibatı temin edilmemiştir. 
rir. Şayet bu faık ~ker tüccarla. Belediye şimdi kanalların 
nrun açık depola1"10da mevcut de. bağlanmaları mecburiyeti hak
ğilıe gizli clcpokra nakledilmiş kında.· bir tallmntname hazır
Jemektir. Kontrol İ§ir.in bu ka. ıamaktadır. Evlerinin önünden 
dar basit dmaama rağmen bazı kanalizasyon gecen her bina 
tG()tancılar verdikleri beyanna.. sahibi umumt kanale kulak ııc;
mclcrde depo mevcullannı gizle- tırmara mecbur tutulacaktır. 
miş\et- ise bu hareketi yalnız ka. lstnnbulun diğer taratıarın
nunsuzluk, diaipJinşizlik ile tav. dald knnnliznsyon un un inşnntı 
iI ise znınnnla vUcuda getlrlle-

• etmek kafi değildir. cektlr. Tahsisat bulunmasına 
AS!M US ________ _.,..._,...--· rağmen bu işi Uzertne alacak 

şirket veya mUessese buimıık 
znruretl do \'ardır. Yani bele
diye lıu tşi nrldat gctlrıniyc
cek bir lş diye başından ~tmış 

Dünkü yağmur 
( Ba~ tara/1 1 ftıcide) 

ya başlamış ve f astlasız bir şe. 
kilde akşama kadar devam ede
rek vakit vakit bir :-;ağana.k ha.
tini almıştır. 

değildir. 
Enıiıı(;nünc harcanan paralar 

Belediye Eminönll mcydam
ua yUzblnlerco Ura sarfetmlş .. 
vesaire... belediye EmtnönU 
meydanıııa s!iylenild i&l gibi 
yUıblnlcr \'ermemiştir. Elek
trik şirketinin lstn.nbullular-

1 Mantralı muşambalar, istor
Jar, perde için tüller, duvar 
kağıtları, yatak ç<U1afları, 
yünlü ve pike yatak örtilleri, 
el ve ylli: havluları, velhasıl 
tcfri§3.ta ait bilcilmle malze. 
meyi BAKER MACAZALA· 
RINDA her yerden mUsait 

§3.rtlar ve ucuz fiyatlarla 
bulabilirsiniz. 

Hali tasfiyede 

lstanbul Esnaf Ban
kasından: 

Hali tasfiyede btanbul Esnaf 
bankasının 1938 .1939 senesi adi 
umumi içtimaı 27.3-1940 çarpm. 
ba günü saat 9.30 da icra edile
ceğinden hissedarların hisııe se. 
netleriyle beraber bankanın Mey. 
dancıkta Mısırlıoğlu hanındaki 
merkezine gelmeleri ilin olunur. 
RUZNAME: 

ı - Senelik hcsabatın ve ra. 
porların tetkik ve tasdiki ve tas· 
fiye heyetinin ibrası. 

2 - Tasfiye heyetinin salahi
yetinin tevsii. 

:; - Memur kullanmağa mü-
saade verilmesi. 

Bu ylizclen şehrin bazı semtle. 
rinde yılulmava müheyya bir 
halde duran bahçe duvarların. 
dan çoğu catlamış. bir krsmı da 
yıkılmıştır. Ezcllmlc Babıalide 
Reşitefendi hanmın arka tarafı. 
na dil~en vol iiurinde duvar yı
kılması neticesi banın ikinci ka. 
tı ~ökmUş, burada <;alışan dört 
kişi kendilerini gUç kurtararak 
sokağa frrlatnışlardır. Yarala • 
nan voktur. 

dan aldığı bir mtlyon 650 bin / - - - -
lira Nıı!la. \·ekflloti tarafından r KAYIPLAR ) 

Diğer taraftan lodos fırtma~n 
devam ettiği için yolda bulunan 
\'e limana gelmesi icap eden va
purlar henüz gelmemiştir. Bun
lar nra.srnda. Tan ve İzmir va.. 
purlan da. vud.IT, 

geri alınmıştı. Meydanın nçıl
masına işte bu para harcan- Taksim ıı.scmndcn aldıfan 28/2/ 
mı~tır. Belediye meydanın is- 04.0 tarihli tıı.sdikna.meml zayi etUm. 
tlmh\kine ancak 27 bln llra vpnlslnl çıkan\catımda.n esk!.11.nlJı 
vermiştir. Halen yapılmakta O· hUkmtı yoktur. (81689) 
lan tanzim işine de 60.000 lira 1 NEODET 
harcanacaktır. EminönUnden j • • • 
lJnlmpanına qoğru yapılacak Gazi OsmaııP4§& orta okulmıda.n 
lstlmlA.k ise istlkrnzla olacak &Idıgmı oahadetnameyt %ay1 ettim. 
,.e burndn nlma<'ak arsalar sa- Ycnil1Dl aıaca:ımdan, eslda1rl1D bflk· 
tılacak, buralarda bUyUk mU- mu yoktur. 1rt.u Otla BMn1 

essesoler, ba.nlar kurulacak, (ııeo3) 



ibi Uğ den üstün ol u l 1 us dür. 
Milli Piyangonun kurulduğu gündenberi bu kadar büyük bir talih dağıtma rekoru 

başka hiç bir r piyango bayiine nasip Oltnadı. 

Birinci 100.000 lira Kiizanmı Bayan 'Afif c Te7c Konıı Cc. 
malin uğurlu elinden paralarını alıyor. 

TekKoll2Cemal 

2 

Dünkü keşidcde de aynı numaralı biletle iki 
müşterisine yüzer bin liradan tam 

o Lira kazandırdı 
l - Mahmutpaşada T arakçılarda F anilaı 

mağazasında tezgahtar Çakır ve üç arkadaşını~ 
TEK KOLLU CEMAL'den aldıkları 6486 No.lı 

biletle en büyük ikramiye olan 

• Lira ısabet etti 

2 - TEK KOLLU CEMAL tKtNCt 

• Lira'yı ~1(tı 1'' 
lldnci 100.000 1ira1ı1; ilmımiııc11i 7:a:mıaıı 'B<f!/ Ç(l,.Jiı/' . ~ . ac·~~·· 

nomonti<le Ehckız ~oknr:ımln Ya~onli $irkcti 1\lnhnscbcclsi ral.arını Tek lfollu Cemal, uğuru dcııcnmıŞ clı 
Uny Ilnli<lun'un eşi Bnyan Affrc,-o kaznndll'nrnk kendisini hü- , 

yiik l>lr scn·cte kR\·uşturdu. ,. G~ıt' 

TEK KOIJEU CEMAI.; aynca 25.000 Liralık ikinci büyük ikramiyeyi de 23054 numaralı bilet hamili Kısıklıda Malıılerdİ· 
!erden Emekli Binbaşı Bay Faruk'a. 12.000 liralık ikramiyeyi de 39533 No.lı bilet hamili Çiçek pazarında Çiçekçi Ali Dayiya 11 ·~ 

Bir kolunu vatan hizmetinde kaybederek Tek kolu ile çalışan Tek Kollu Cemal Müşferilerirıı 
yüzünü güldürmek hususunda da daima ön safta ve daima tekfir. 

Adrese Dikkat: EminönüTraRıvayCaddesi 27 numara Tek Kollu Cemal Gişe5' 
' 

sahibi Hiç bir yerde Şubesi yoktur. 

Hususi ide.re mUtekll.lt n ökııUzlerlnln Mart 940 Uçer .. 11.ylıklmnm 
Mart 94.0 ~aml>A gtlnUnden itibaren tevzlatmıı b.~lanıldı:ından aylık 

plerlnln cllzdanla.rlyle Zlrn.at Bankaııına mUracaatıarı. (1 H7) 

tık tmı!mıt 
( 1 l!IO!ll'lllk) 

61,ıss • Kndıki5;11nde c1fefn#s in&11ane!J! Munkkfthane c:\dde-
ıı!nde 3 numaralı dUkkt\.n. 

o ı ıoryadıı Kalltarya eoka.ğında Havuzlu bahı;e \"e Gazino 
ll - 3 sene), ~ 

J~ 
O 41,::i5 Florya&l·~·soka#tnda kA!n 4ı No.Jr dUkklln 

7,35, Floryada karşı aokağında kA!n 12 No.lı dilkkAn 
00 • t'ig:SS Floryada kar§ı sokağında ka.in 13 No.lı dilkklln 

F'l,00 ~ /!8,23 Floryada'k&11I .sokağında kA!n H No.lı dUkkAn 
70 00 ~ ı..~ Fıotyada kar§? aokağmda ktı.ln 19 No.lı dUkkA.n 
"00 i 08, Floryada karJI sokağında ka.in 2 No.lt dUkkft.n 
s ı,oo J9, ; JıO't'yaaı6k&111 ısokafında kA!n 3 No.h dUkkA.n 

l-3 
l-3 
1-3 
1-3 
1-3 
1-3 
ı-3 

Yıllık klra muham.menieı11e llk teminat ınlkdarlan yukardıı yazılı ga_ 
ro ve dOkkA.nlar kiraya "Verilmek tlzere ayrı ayrı açık nrtttrmaya konul
., •ur. Şartnameler Zabıt ve MuameJll.t kalemlndr. görUiecekUr. lbale 

-; l ') Pazartesi. gUnU Mat 14 de Dalını EncUmende yapılacaktır. Taliple
" ,!'• t<'minat makbuz \"eye. mcktuplarlle ihale gUnU muayyen sıuı.tte Dalnıt 
n l'l ende bulunmalan. (1412) 

*** 
Tııhrn in tnC 

bedeli ~mlnat 

700,00 ~2,50 VskUdarda. Haclhcsna.hatun mnhalleslndc Vapur lskclc· 
si soknğmcla 22- 2'- 28 No. b!na rJtkazı. 

1:50,00 11,25 Aksaray yn:ngm yerinde Meslhpll§a mahallesinin Aks:ıray 
caddesinde 56 mcı adada 9'4 harita num:ırıılı ve 20,00 
metre murabbaı sahalı arsa. 

Tahmin bcd,.llerl ile ilk temlnııt mlkdarlan :ı-ı!1carda ynzılı cnlcnz ,.e ar. 
-ı ı;atılmıı.lt \17.cre ayrı ayrı açık arttırmaya lconulmu~tur. Şartnameler Zabıt 
·e :Muamelat MUılUrlUğU Irnlcmindc görillccckUr. 1halc 12/3/lHO Salı günü 
aat 14 ele Daimi Encümende yapılacaktır. 'I'allplcrlıı ilk teminat makbu? 

ya melüuplan ile ihale s-UnU muııyyen saattaDaiml EncUmende bulun. 
aları. lHil) 

* * * 
Ttıhmln tile 

l)(l(~C'll teminatı 

lZOi,00 

1:30,00 

90,53 İtfaiye MUdUrlUğl\ ve grupları için JUzumu otan 2i kn· 
lem demir malzeme. 

92,25 lt!alye :MUdUrlUğil Içln 1 adet komple Projektör. 

~tn lledeller1 ııe Jlk temfnat mlktarlan yukarda yazılı demir mal. 
. me,.,. projektör nyn C.).Tı açık eksiltmeye koııulmuşlnr. Şnrtnamelc::- 7.a. 
ıt ve ll~t iı{UdUrJUğ'U kalcmlndc gllrUlecektlr. lhnlc 11/3 !ltO Pıı::.ar
rsl glliıll a~t U d"' Dninıl J~ncl\mendc yapılaraktır. Tallpleı1n lllt teminat 
makbuz veya mektupları ve 040 yılına. alt Ticaret Qdn.'lı veıılltalnrlle lhıılc 

Dev!e~~ f?e.r:nf~yoltarL ve Limanlan1 
işletme_Umuhı idaresi ilanları . 

l - Merkez ve İfletmelerde lııtlhdam edilmek Uzere dört re:ı.sıı.m alma 
cnktır. -

2 - İıtenllen evııatı haiz taliplerin rulm l~lerlndekt bilgileri denenmek 
Uzere adreslerine tebligat yapılarak imtihan gUnU ve yeri aynca bli<llrl
lecektlr. 

3 - İmtihanda. muvaffak olanlardan ortA. mektep mezunlarına GO, lise 
ve muadill mektep mezunlanna 7' lira t.lcret verilecektir. 

4ı - tsteklllerin tayin edilen günde imtihana ı;irebllmelcrl için: 
A - İdare tabipleri tarafından yapılacak muayenelerlnrle sıhhi aın·111lnln 

her yerde vazl!e görmeğe mUııalt olduğu anl~ılmış ve askerliğini yapmış 
olmak. 

B - Taliplerin tahsil, askerlik, nU!uı. cUzdanr, evvelki vazl!clcrlne alt 
bonservislerile Ankarada Zl\t İşleri MU<lllrlUğllne mUracaatları ilfln olunur. 

(1031) ( 1768) 

gUnU mu11yyen ııaatte Dalml EncUmeııdc bulunmaları. 
)/. . :(. 

llill) 

Tahmin İlk 

hMell t.-mlnat 

4022,00 369,15 Cerrahpıı.,tll. hMU.haneı!l itin lU:ı:umu olan tıbhl rcz:\ 
ve levazım. 

1031,76 77,38 Zllhrevt hastalıklar hastahanesi için 1117,umu olnn tıl.ıbl 

ecza. 

Tahmin bedeller[ ile ilk teminat mlkdıı.rlan yukard:ı. yazılı tıbbi ecz:ı. n 
levnzımsatın alınmak tızerc a;>TI ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartn:ı. 
meler Zabıt ve .Mııamelıı.t :MUdUrlti~U kaleminde giirtileccktir. lhnlc l t / J / !liO 
Per~cmbe gUnU saat H de Daimi EncUmendc yapılacaktır. Tnllplcrin ilk le. 
mlnat makbuz veya mel.:tupları ve 9 IO yılına alt Ticaret Odası vesikalaıill' 
ihale günll muayyen saatte Daim! Enclinıendc bulunmaları, (l:;:;oı 

Tahmin 
lx-drll 

218,16 

156,'.!S 

27,00 

45,00 

:!3:>,00 

tık 

U-mln!tt 

1G,::6 

11,72 

2,02 

3,37 

17,G3 

• * * 

Fatih Yanpn yerinde ı.-ırmasti mahalleslnln rı;kl Bmlr· 
lrr hnnı ııoknğıntla 26,!!~ metre murabbaı ııahrılı nrsa. 
Aksaray<ll\ ~feslhpa~ıı mahallesinin Azlmkı\r ııoluığındll 
35 inci ndnrla '4 t,6:> metre murabbaı sahalı araa. 
Aksaray yangm yerinde lncebcy mahallesinin lnlulô.p 
ııokağmda 62 inci adada !l metre murabbaı ııalınlı arsa. 
Ak.~aray yangın yerinde Mimar KemaletUn mnhallesı_ 
nln AzlmkCLr sokağında :.!G ıncı adada ıs metre murabbaı 
sahıı.lı ıı.rsa. 

Akııaray yangm yerinde Çakıra~a mahallesinde J:l;>S 

harita numaralı nrıı:ı ark:ı.sın<laltl 4i metre murab\.ı:ıı 
ııahn lı arsa. 

1 
ı Tahmin bcdellert !le ille teminat ml!tda:-lan yukarda yazılı arsalar sa. 
1 tılmak Uzcre nyrı ayrı aı;ık arttırmayıı konulmuştur. Şartnnmc!er Z:ı·Jlt ve 
1 :-.ruamel:\t .MildUrlll~ kaleminde görillccektır. lhale 20/ 3/!140 Çarşamba ı;il. 

nU snat 14 do Daimi BneUmendc ynpılı:.caktır. Tnliplcrln ilk teminat mıılt. 
buz Vl'Yll mcl:tuplan U• lbııle i UnU ınu:ı)"yeıı ıı.ıulte Dalnıl Encamcnde bu· 
bulunnı:ıları. 'liOO). 

-------~ KTiOP. , 
vo OELGltVOCKLi4iHf: 

P,,.ı. lcutu~u 1255) Galata, 

inhisarlar 
müdürlüğü 

CJ.'\"Sl 

I:lrktrik ınnlzcmcsl 
Elektrik motöril 
MuhtcllC hnyva:ı 1ıoşum lc\'n. 
)lııhtc!lr rlcmlr klirl"lt 
Ağnç mal?.emesl 

1 t i{. 

l:! knlf"m 
Z adet 
l~ lrnlem 

• 
·1 

,. .. 
.. 

.. 
,. 
,, 

.. Tra\'crs ı;;. S; <'n 10 cm. 
k:ı.lınlıkt:ı kuru yontu!_ 
muş :meşe 1rı:ıco ndct .. ~s ,, 
El nrab:ısı 
Çndır 

Cam 
Marlcni ynğ 
Pirinç ve b:ıkır bom 
Drmir lrnrş11n bakır boru 
nr.nılr nıal?.cmcsl 

200 
:; 

.. 
10 nandılc 

::; k:ılcm 

" .. 

.. 
,, 
,. 
,. 
,. 
.. .. 

Dekovil mıılzemr."I l l " 

.. 

rf 

.. 

.. 
Çe lik hnlat 3/ ı pusluk ~QO met.re '' 
J.oltomoli! mnlzcın0.sİ :ı lrnlcm '' ııı ıJ 
Uoyn IC\'llZlml Hl .. •• ı•'\rd:ı. c ·ıır· • 

-u. ıı•· ~ ı - ş:ırtnnıne vc mil!rcdat lis teleri mucibince ~c ~ntııı1 ,11ıı't 
yazılı muhlcl!f mnlzcmc pazarlılt uııullylc clcsııtnıcY ıerde J' 11ıı!· ıı r' 

ıı - l'azarfık hizalarında gösterilen s-iln ve s::ı.nl•l'!'ıJııc' ııiıed 
1 zım ve MUb:ıyant Şubesindeki Alım J{om!syonundll ' ... eçctl Ş 

öıU" l lH - Şartname, müfredat listeleri her ı;Un s erde I' 
a!ınnbillr. ·e s~tl jı.~<.1s11 

l un ' ı:ııc ı • 
ıv - ııtcltlilerln eks iltme için t..-ıyln olunan g . 11ı;tc 

ccklcri föıt Uzcı1nı!cn ' (, 7 ,:> ı:;U\·cnmc pnrnıariyle bır e 
nn mUrncnntlan llı'ı.n olunur. t' 1'4o ~' 

bıılll11\d~ s p 'l 
Hiı n yUzc!c W ınl 1 J • " ~ 

ı el açık l\rurnııısıtr ıcıı ..ıııı : ~ 
tstnnbul kinci lem :ııcııınrlııı';ıın· ı;::ı.ıı. 11 ı;· ,ş~ 

dan: gün il nynl rs>" rı~ ıV' 1 

r ııtll tııııı ırıı / 
!139/ 4126 Alıcı oın:ıln 11 z.ır ·~el' il ı'' 

mah:ıI!lnde Jı ec!C• Dı:ılrcmlzin n::oı~ız~ numarnlı dos_ 
ynslyle mahcuz olııp bu kerrc paraya 
çevrilmesine Jtar.ar verllen İstanbul 
Tahtaknlcde B:ıltaeı hn:ıında. 7 / 8 nu
maralı da irede 140 adet Uç yıldızlı 

saatin birinci nçık artırm'ISI 14./ 3/ !HO 
on Pcrııembe gUnll snnt lG ılan 18 c 
knıl:ır yupıl:ı.c:ı.ktır. Bn nrtımıntl:ı 

ııınlıcuz <';ıya ıiıuıııımıncn lic~erlnln 

runn. ınurncıııı.t 
olunur. 


