
Polon _ 
Aı Yada __ 5~_.o_~o sivil , 
~~~~- ~}durulmüş 
~ .1939 d ' (A.A.) - Alman mat. 
'llQı~ilcr· a 58.000 sivil Almanın Po.. • 

ti ı..or ı tarafından o'~du··ru"ld" ~ .. .. 
~k Ul §ekild . ,ı ugunu 

Qi, 1bcti h k e bıldirmekte ve 20.000 
r.. ~le ' ,_ a kında da bi hah 

~•·ı Y~tnckt-.:ı· r er alınama-
\1: er b ~ır. 
t ' u rakamı . olıj11~ ıtaıarınr ~ arın Polonya ııef enn. 

"Vakıf,, kuponlarını 
toplamıya hazırlanınız 

ı;llııu idd' n ugradığı zayiattan çok 
ıa cyJcmektedirler. ÇARŞAMBA 14 ŞUBAT 1940 ~ YIL: 23 " SAY1:793~ 

Değerli bir kütüphaneye 
sahip olabileceksrn i;~ 

lDAKE EVl:Ank11ra Cari l~TANBtTL ·n·ı~rar: VAKiT• " " " '" ... .... , ,,,,.,," 

Vustralya kıta-' 
arı Filistine geldi 
~llzak/arla. Yeni Z el_and kıta/arı 
u aşarktakı müttefık ordularına 
Vvetli bir müzahir olacaklardır 
etıer Birligv i . 

ltl) 
~r'arııarın 
1
1klerine 

1
:cak mı? 
-~a t~ rı: Asım u~ 

h.:- ~Phcsind b"' "'k :"'Q~ıt 1 e uyu 
i fa.k 0 rnıyan kış. 
~ ~ at bu sene bü. 

>-ı.~ec7 hareketleriy. 
~lılt_ ~ anla,ılan ilk. 
'~ ~.un için Sov. 
~. l\a.r tnuhendislerine 
~~l<aıya hudutta. 

~e ; Yaptrnnağa 
· tak ile Suriye. 

lrı"h' a ~ ırn kuvvet-

Garp cephesine gc1cn lngili= topçu1art 
l..on<lra, 13 (A.A.) - Hcıı· 

tcr'in askeri muhabiri yazıyor: 

· Cinaye tin lşlcndlği yer; ve kapıcı. 

Maktul kapıdan çıklıktan sonra okla 
işaret cdılen yere lto.dar gclcbilmlı;; 

Orada dilı;mUştllr. 

Hafikli Halil ile Ispartalı Fatmayı 
boğazlarından kesen kim? 

i e l\ır bir iki gün. 
A '·ustralya ,.e Yeni Zclanda 

kıtaatının ilk kafilesi Mısıra 

~elmistir, Döminyon J.cı~a~U, 
nynen İngiliz ordusu .glbl ten
sik cc11Imiş bulunuyor. Kıtaat 

nynı tllfek. aynı top ve aynı • 
tank karabinalarile mllcC>hhez
dir. BUUln dömin~·on kıtaatı 
1nglliz Camberley askert mck
t~bint!W.j!!J1Jo111f!]1 er tb.n!h · > 
zabitleri taratıntlnn talim ve 

~arlJman .kap1cısL bırşey söylemıya.r, fakat Recep ısminde birisi F atmanın 
Halille evıendığrni, Halilm köyünde iki çocuğu ile karısı olduğunu söyledi (Devamı 5 incide) 

llı~t.....""" it' her taırafta 
'-.'ı 0

"· Her an mat
' ' muazzam bit 
l~~~.~·:• alan Alman. ""'Ç~rek hareket F • l A d Dün sabah şehrimizde son se. şı kan içinde bir adam elleriyle aşırı yerde bulunan Tepebaşı 
~ lt..ı~•rıi fiilen orta. l n an ı· lJan ın mu- nelerde görülmemiş bir cinayet boynunu tutarak sokağa çıkmış, mevkiine koşarak vakayı haber 
"it ""r t k h vabsı olmuştur: s~ndeliye sendeliye birkaç adım vermiştir. Bunun üzerine zablta 

..,. iıı~lde a~;yeca:l: Dün sabah saat on bire doğru attıktan sonra yere düşmüştür. memurları koşarak vaka yerine 

~~'tı~b:~deenbil:r.idzu. man kav eme t m u.c ı• zes z• Beyoğlunda Tünel başında Metro Bu adam yere uzanınca elleri. gelmişler, yaralıya sual 6oracak 
~"' ..... hanının yanındaki Erkanıharbiye ni boynundan çekmiş, oluk gibi olmuşlarsa da öldüğünü görmU§-

sokağında Lütfüllah apartımanı- kan fışkırmaya başlamıştır, Bu. terdir. 

~~f:~7'.~~ Sovyetlerin artan hücumları kar- mn d=s~~·~·~ti;;•lÜ ei;İi·oı· biii'~'mAl'~;~ya ar;~;d;~J 
~;~~~=.~·~~~k~ şısında fazla devam edemiyecek 
't "-

1
" ta.itil <!evlet oto. Jl 4 k d 

~~~t~:~~~::.~; On beş gündekı Sovyet zayiatı "Y.l. OS O Va a ekonomik 
imzalandı 

' il 'l.a.te Kafkasyada 

~~.İdiıi ~nı.}.ovyetlcr 33 QQQ İ b U 1 CJ U b • l >a • ~tt'~~ı resmen • 
~ ~li\rırı 1 ~~as ve llClsinki, 13 (A.A.) - :Fin- hücumlar yapmışlardır. Bor- ır an aşma 

cı.!'ıtltye '. a~ etmek H'rndiya r esmi tebliği: ıahda muharebe de,•am etmek· i>: bir r:hliyaç ~~= Kareli berzahında, dUşına· tedir. Finler burada dUn en az 
~L F'ak Por verdıgı nın Summa bölgcsilo Taipale 25 Rus tankı tahrip ctmişler-

~;ııı >~'>'il:! Sovr.ctt_cr nehri Uzerlndo hUcumları ev- dir. , 
)~İ>:l>'cak Ya Turlus. ' vclki günlerin aynr şiddette Ladoga gölUnUn şimalinde, 

~VVVVV\A' 

Bekar ve evli bütün kadın ve erkekleri 

l\lo kma, 13 (A.A.) - Tass 
Ajansı bildiriyor: 

Muvaffnkiyetıe neticelenen 
(Devamı 5 incide) ~'il tte tiik~ahu~ ısl~~ devanı etmiştir. So,·yct hlicum- mUteaddft dtişman hUcunıu kı

~ ~dıır ki ek l>ır mu. l~rı ptiskUrttllmUş vo Flnl~r rılmıştır. Bir düşman kolu tah 
. -~ ltırı111 Y Almanyn. bırkaç muYaffnkiyctli muknbıl rip cdilmiştir.rn,.. .. ,.,.,.,, .5 hır.irlc. 

, il bir f apıcısı ola. 
ilıtiy8 ehn adamının 

1~.~llt• ç ası} olmuş. 
Eski Metinleri Yeni Harflerimizle 

Kolayca ifade için l:q ıt· 
~~,~. F'r_,.. 
~~i \'e F' •12 Yardım M · 11" lf b • ~'ta.'ınd~nıa ile Sov. 1 1 a a emıze uygun 

1 
~ 'tur ~•kacak hcı 

~-"·~~'~:~i~İn:ı~:: Bı·r transkripsiqon 
\.~l~•tt .

1 
Kafkaıyada 

"'-> ''tııa 1 
e büyük as. 

~~:_~:~et~;·bi:ij~ şekli bulundu 
~t~t- :n Bal~a~laı 
~t hirs1:r~~tık~. ! Edebiyat Fakültesi De-
~~~. ı:"i~:urın:ıaıı ~~ti: kanı Profesör Bay Ha-
S]~ L"'~iye~ddıya ha~bi. midin gazetemize 

"llj~~bııı e bu ım • h t 
,~ta Qıı ettirecek ' • ıza a 1 

t.f \ ~~~~llkdirde Ka~: Eski metinleri yeni har!l(frlc 
~ . "\i, le k~" hudut!/\. naklederken uğradığımız müş -

llıı ı·· fı bazı ted. külatı bertaraf etmek; ayrıca 
' ~ Uzurn gÖrülii. müsteşriklerin bu vadide kullan 

~
er li.~L !İirk f • dıkları USUlü 1slah Ve bir ko-

\"fll\ "tın h e karıumu laylık olmak üzere İstanbul Ü-

1,( "'-"tt~ .dt"İrı ~- ceJ?helcr: niversitcsi edebiyat fakUltesi ta. 
~ ~I ~ •to. S ır dıkkatle rafından yapılan tetkikler niha.. 
r. :ıtt ~ ı .. _ ovyetler bir. yete ermiş: ve kendi lchçemize • "' t. Petrolleri ü. göre milli alfabemi1..e uygun bir 

\ lllc111:-Çın Almanla. transkripsiyon şekli elde ectil -
( '•~ı ili tahrik" t d mi..+ir • 1),, 1\1' S . a o. S" 

1 ClllJı ıı;•~ey~ bir. FnkUlte tarafından h:ızırlanan 
ınrıulf') ( D<'unmı 5 iııriıl<1 ) 

alakadar edecek bir eser 

F·ekondite 
Yazan: EMiL ZOLA 

Zevci münasebetlerde gebelikten korun· 
mak için alınan sakim tedbirler, ebelerle ope
ratörlerin entrikaları, doğmadan evvel ve doğ
duktan sonra öldürülen çocuklar, orta halli 
vt~ zengin ailelerin hotgamlık ve durendişlik 
yüzünden çocuk yapmamaları, ve bütün bun
ların feci neticeleri ... 

Bu kitap hakkında Fransız edibi 
Leon Dode şöyle der: 

''Hiçbir kitabın beni onun kadar teshir c>ttiği, bn.ğlıı· 
ıl ıj;;ı , .o galcrana. getirdiği Yilki clc~lldtı·. O, kökleri, ~ö\'dcsi, 
ıo yaprakla~·ile mükemmel bir in ... anhk nğacrclır. Ye icindr. 
J'ın·,·ctli hir üssarc kaynıyor! O eserin ctrnCmıla, deniz üze· 
ı·i nılr olduğu gihi, sıhhat ,.c nc<;:O , .C'rid giizcl bir 
, okıı ,·:ı.rıhr.,, 

16 Şubat Cuma günü 
gazetemizde 

Günlerin pe§inden: 

B1ra buhranı 
inhisar idaresi bira fiyatlarını 

yarı yanya inClirince sarfiyatnun 
arttığını, bu yüzden Ankaradaki 
bira fabrikaırnın geniılctilmcıinc 
bile başlandığını biliyoruz; bul. 
dukça bunamak insanların tabia. 
ti iktizasıdır. Anlatılan yeni bira 
dü§künlcri Ankara fabrikasının 
ıcrişlctilcrck istihsalinin arttı. 
nlmasrnı bira buhranmın izalesi. 
ne kafi görmiyorlar; Şişli taraf. 
lannda Bomonti isminde irntiya1 
müddeti biUij!i için birkaç sene. 
dir muntta: duran bir Alman bi. 
ra fabrikası bulunduğunu da ha. 
tıl'latmak. iııtiyorlar! 

bu hiiyiik eseri ibda ellen 

Bize lrnlırsa bira buhranını., 
bir hakiki· bir de ıun'i tarafı var. 
Ankara fabrikatının genitletil. 
mesi timdilik buhranın hakiki de. 
recesini bertaı·af edecektir. Bc..
n.onti fabrikaunı·ı diriltmek \"C. 

yahut karlı bir fiyat ile inhisar i. 
daresine devretmek arzusunun 
doğurduğu sun'i tarafı için ise • 
hükumetin liizum göreceği zama. 

Jhı~iin ikiıwi ~ayf:ımızda na kadar beklenebilir. Zamanı gc. 
Zola'nm hnyatrru oknpınnz. lince ve icabcdince IıükUmet ls-
<l'V'<l'V'<l'V'VV-VV-V"\>"vv-v'V'v'V'vv-"""'"""'"""'"""'-"""'"""'"""'"""'"""'""JV-.l'VV·J tanbulda da bir yeni bira fAbrika. 

sı kurnbilir, HASAN KUMÇAYI 

• 



• 

V.\KIT 14 ŞUBAT 1940 

j_P_O_L_l_T_i K_A_j 

.~~~.~~~.~~~~al ~~~~~~~~1~ ilkokul başmualliml~ri dün t<?plandı 
nun manası Bafüanhlar ellerini. tekim edemiycr.lar. · 
takası haline koydu. Şüphesixbu. ne kartı müdafaa edemezler. Ni. B l l e l • 
kollıırrnı bağlıynrik ve sulh şnr. 1 Bunun için Balkan devletleri n ş m u a l m e r l n 
kılan söyliycrck ağustos böcek. arasında pl&nlı bir fütısadi faali.· i,..1- . 
leri gibi ötecekLer demek dcg;L yet hiç olmazsa, istihsalittın ve b · 
dir. Sulh halinde bulunmak, eı:. gümrüklerin, harici pauırlıır iıi. kl •ıı • d l ır 
zuya liyık görülen sulhu kuvveL njn tanzimi ilk hamle olarak te. 1 te l erı n e ne er var I ~Y:··d ... evır:·~~·· ~~ le müdafaa etmektir. Balkanlar min edebilir. Biliriz: Uç kelime ı _. ,,,,.,. 
~uthu ancak kuvvetleri, birlikleri, ile ifade edilen bu meıelelerin ı 
nnlaımalan, beraber çalıımalan halli kolay deiildir, Fakat Bal. ~ 
nisbctinde muhafaza edebilirler. knnlar iktrsadi büyük bir uzviyet Her ay mn.a.r1f mUdllrlUiünün Teklif ed11en ruzname meselele.. ~{ - Smrfla.ra göre yaş kayrt. ~ muneteri .. 8dJJJl'.;J 
Hatta muhafaza edilecek sulh SA- haline ginnec!ikçıe de Bıılkanlıı.rın başka.nlığmda toplana.cak olan ri şunlardır: !arı konma..cq, anonnal çocuklar 1 riyat yapı.lınIY~ıll 'I':~ 
dece bugünkü AV1'upa harbi kar. müstakil bir hüviyet &ahibi olma. İstanbul ilk okul ~ öğretmen. 1 - llk okullamı ilk üç smı. tc;in, ihr.a.ri &mıflar aç1lı11aaı. 1 kes, ne yaza~f;feıı ~ 
fı11ndaki \'llİyct değildir. Bal.. lan mümkün olamıyacaktır. Jeri ilk toplantılarını dUn yapa • fı hayatbiJgiSi deraf mihveri ~- • - Köv müfredat pro{{l'Mlr ğu içindir. ~ -il 
kanların Avrupanın inkiıaf tan. Balkanlr:ı:-:ın müstakil hüvi>·et rak nızna.menin haurlanma es:ı. sasma göre tedrisat yapmakta- na illve eilllen zira.at dersleri İ- taplar neşrolU!)ı.ıt 
hinin akislerini t.nşıyan b0

" haya. sahibi olmalan kendi aralarında SJDJ görUşmUşlerdir. Ruznan1e dır. 1kinc devrede toplu tedris çin ltı.zım olan aletlerin köy o ~inde eşe dos~ı..{ılt' .ı.ı'I 
ti vardır. Bu hayat harp veya iı bölümünü bir hakikat haline maddelerine konulınak üz.ere usulü yerine yeni ve ayrı dersler kullıırına verilmesi. tiye nasıl IIWP ~~~ 
sulh zamanmda Balkanlann, Av. sokacak derecede gerçekten Bal 6ğretmenlerden gönderilen tek. konulmaktadır. Öğretmenfcr ta. 5 - Oküma kftnplıırnı.n ha.yat hakkında yol J:'~ JI 
ru1>3nıo tesirine karıı müstakil kan sulhunu arzu etmeleri, ve liflerin sayısı 200 dUr. Bwıları 1ebc.nin birinci <1cvl'eden ikinci bilgisi Un1telerilc nlkalı okuma 1 Fakat diyece: 'ft/' 
bir hüviyet aahl1i olması ile an. buna gelip geçici .ebeplerle değil. tasnif ve ruznameye koymak ü. devre tedrisatına geeer..ken im _ pırc:nlnnnm ilavesi. feneydı. Herkeeiı! 
cak idame edilebilir. Çünkü BaJ. ebedi olarak inanmnlım iktiza e. zere bir heyet kurulmuştur. He- tjban g~imıelcrinJ istemişler - 6 - Çocuklar icin arn :"İne- ribirine uvar ıxıı "re)el,. 
kanların asırlardanberi çektiği u- der. yet ay başmo. kadar 1!1esalsini dir. mn.larm vlicude l?'etiriln-esi. 1 Doğrudur; be~ 
brap ve hili 4inmiyen acıu Bal. lktısadi iı birliti bundan aoa. ikmal ederek ıı.ıznameyı hıwrl~. 2 - İlk ınektep b.lirnabıame Bunlardan ba§ka d!ier bi~k tanı birlbirl.nC u ·r-. "JJ 
kanların parça parça ileri teki- ra daha sühuletle tahakkuk ede. mış bulunacaktır. Rumamenın sindeki ''talebenin okul hayntt. mııddeler dnha mevcuttur. Rıa. nilecek §eY eksetl l~ 
ınül merhaleleri gösltten Avru- cektir. hazırlanmasından sonra. llk top na kanstınlması ve okul işlerile name kııın bir ~manda. ikmal c.. Mel!Cli bllllcı;..ş .... 
panrn nüfuzu albnda kalmasıdır. Demek ki Balkan ıulhunun te.. lantısmı 4 martta yapacaktır. meş~l olması,, maddesinin tas. dilccektlr. ka.da.r evvel ı;ı. bJll"':" 
Asıl kurtanlması lazımgelen Bal- melini ildısadi {1.111;1iyetlcr te,kil rih edilmesi arzu oluomul'}tur. bir nllmune kitlııl~ 
kan phsiyeti, Balkanlarm ımai, edecektir. Bu iktıaadi facliyet mektubunu ele 

8 ı.ıı~ 
mali, ticari, kültürel hüviyetidir. ise ancak mütekabil emniyet ve Ambalaj· kAg""ıdı Gazı" ko""prüsUnün Mahkemelerde: "Ey Merek! Bil ~ 
Bulcimkü Avrupa harbi karıısın. ebedi sulh arzusuna cfayanacağı.. d --- môl mt anc kadllr ~ 
daki, tekevvün eden Balkan zih. na ıöre diplomatların ve lcültir t• ti ld" B k ı·ı d rı·k rülmmnf.1. AtıCOk ff1I 
niyeti bu müstakil hüviyet olma adıımlanmn ikbsl\di faaliyete yol ıya arı yükse 1 tahta parkeleri ır a 1 e,ı ı ~ biraz irzSal'rdil 
İ•ti-"-m '.aulh" sözüyle ifodc arrn•k içı"n daha bir zaman çalıa. daha güzel 0 ıı 1iJ!1' 
;dil~en_. b ... ,r saflnasıdır. m~-1~ .. _ ,·~ .. bcc'..:?Cektir. Omı't ede.:r alametı• go··s'erdl "an 00 hüsün" M~ J .... .... lan buk • Piyasada. amballj k~r buh. Gazi köprUsUoUn tahtıı pnr- ı <lli·yi 1\liıteal'tı "'"~.-J ....... , .... 

.Balkanların iktısadi birlii':i bu ri~ ki bu yol • Çl\ • geç~z, rant başlamıştır. Alak e.ma.f kelerhılu bozulmaar bakkıoda nıınun şükranı ~ıi '":t 
müıtakil varlığın tcmdi olacak- planlı ~al.kan • .ı'. tıaadı faalıyet ticaret mildilrlllğüno mUraca.nt belodlyed~ aallblyottar bir zat Mahkemede güçlükle !ara Uti/at ctme"'.,,,-
tır. Balkanlard:ı bugün müstnldl merhalcsıne en,ır12.. ederek bilyllk tilccn.rlarm elle. dUıı demlşUr ki: l k dl.. lunı.u ôli-l makbıl ., 
devletler vaırdır. Ve bunlar ken. Balkıınl~da yenı hayat bu rindeki malları saJdadıklannı - KöprUoUn Uzcrlnin beton zapto unara a ı ruldul;ta, olba~! '" 
düerinc göre birer ekonomik pm. ıartlarla ~yanın en ç?k gıpta iddıa etmişlerdir. Bu yüzden olarak ınoaın hiç bir uman bbba sevkolundu Gördünüz del'"' JP'ıtO 

• ve ha.,....,tını celbedecektır ambalaj kağıdı fiyatlan · yüzde movzuubabı oh:namı•tır. Tahta AAffl~ 
na sahıptirJer. Faknt bu biribi. J·- · 300 · " tup nUmuncsi, ~ 
l • d SADRI ERTEM nısb3tinde vü.kselıniştir. TL pnrkeler Franı&da tecrUbe e· Balıkpazarmda kendisinden ..+ır ~ 
erm en ayn, ayn yaşayan uzvi. caret müdürlüğü bunu bir ihti· dllmlş çok dayanıklı oldujtu vel ha.zırlanmıı;ı--~fllıl ' 

yetler ikhsadi hüviyetlerini bü. kilr hareketi say·n-ı. derhal 1 1 b h&raç istAmıeğe gelen Mubar • va.zılacak olsa, tı.1 ;!~: .. it' 
~ .u.a. an aşı mış, u ve bir de çok ha- rem adınd&ki aabıkaJıyı evvelA başka b" ını FJı 

S 1 B. ı· . Zam farkları ödenemi- ~~.kata. başlamış bulunmak • fit olmaları nokt.aaındıın ter- .ba§ına balık tablası ve yumru.k- Keza ~:~os~ı:!'ı~ ovyet er ır ıg""' 1 clh edlltnlşUr. Tahta parkele~ la wrduktan sonra bı~laya • ğiniı: parayı a--
yen öğretmenler Esn.-ren kağrt depola.Mllın rln arasına ovvolA beton dökU· rak öldilre.n balıkçı ŞUkrilnün L ifade ~ Al ı t h "k n.k okul öğretmenlerinin zam mevcudunu tesbit etmek için lecektl. Firma astaltıo daha kinci ağrr cımıda. glSrlllen mu • sevincinizi · ·~ı: 

!'4 man arın a rı • fa.rklan vilayet bilt""cıindeki talı evvelce verilmie bir karar oldu.. 1Yi olacalını teklif etUğinden lınkemesi dün bttirilnılı::, mUd.. İ,§te bu sevincıı> ~i~ ""°" ğundnn bu~nlerde um··-• bir ~, vel bazırlanmJ§ .. ..ı. · k 1 1 r sı.,.,t .;ı--Jı.ı;. dol"yısile verile • ., wıu bu teklif kabul olundu. deiumumi muavini mütaleasmı ç•B ~ I ı 11 qı,.-
.l rlne C n ( ........ wı.ı "' ~ arama uapılması muhtemeldir. u ue a o~ ..ı. 
'. 1 apı a a ( 1 ı. memlı'+'. Ögrw etmenlerin m!lrrdur J Asfalt dökUlUrken tahta la- söylemi•tir. --..e1• --Thnıt~''" 
"" ']W ...,.. Kag" • ıt mevcudu olup tA saklı _ " ~t'I "~ı '1KU4+ olduklarmı dikkate alan vilayet rıo şişmesi bcsap cdllcmediğlD· · -1 k nBl ~ 

(B ...... tar Ve'-""' t"htik"r '-'"ptıklan ""1 ,."Vl
0

U eu~lunun SU,.UDUD sa mn (tU ar~ı :t " aş tarafı l incıdc) yeni yıl bütçesine bu gibi öğ. Ju..ıu _,..,. a. ,;µ. deıı yağmur yağınca tahtalar ın......... "' ':1 ' - ibid' Zir bıl4Jj 
a. ç yüz bin ask~ gctİrmİ§lcr, in.. rctmenelerin zam farklarının (). ~~ftr~la.m a~r ce.ta.l.:ır w~ri - şişerek iohiua. pey,da etmiştir. bit oldujhınu \'e ceza kanunu • ~ '[fi.::ı,m a görüliffJ~ • 
.:;:lizlcr de Avustralya ve Yeni elenmesi için tahsisat koymuş _ Şlm4i bÇ>şluk bırakılarak bu iş nun 44h 8 !1-.c

1 
i tem~desiln~ göre 1k8 marcılar l>CJule '!I~ 

7o} dal •~~-ttan ---•ek t ~~ı Al .... ( "-- 1 ,. ~..ne apı" e czıyea nı, anca ,, 
• ntt 1 llD~- m'1roK ep o. Ul'. Cüm'riik ve inhisarlar ......, O\• ye .,..rıı. lD....w.ı yap~ Qla~- k~ ati .()Lmn. aaw;nizd~ t."J(.S·ı 
ı .. Süvey§e kadar gelmi§ olan Emil}· önii J.;;aJkPV "nde.. tadır, Parası ınUtcabblttcn ~ncl _a_..ıdu.ıtrlin'k tılduğt!nd 51 oldum. RABBIJ!~P. f', 

ol ·-ı k d Yakm '"l>- •t. ~. ,. 1.T J ·ıi tah ıı ı "'t }{Jt it n [ • UüU. .. ı ıan ~nzar. ~ ... ımmrun. ~ ınparau.ı .. u or usunu konferans ve a s o unacnıı. ır. vP.ru qn nı ısfemıdfr. - 't' SIN dua..yi bi . 111",ıP So!rktnki garnizonlanna sevket. ~hrimizde bulunan Gümrük ağır vesaitin setmeslne mUsalt dıtğumu ar:: be1JO 
.ni~Jerdr. Gazeteci nrkadaşlarnntzdan ve İnhisarlar Vekili Rııif Kara.. bir Yazlycttedlr.,. Müt.aleayı müteakip suc:lu bir mtz tohrir 1.-ılı~ı)'f, 

Ancak bir noktayı unutmamak Cklil Salih yn.nn saat 5.5 ta Er deniz dlin tnhls:ır.lıırda meşgul denbire yerinden kallaı.nık ilerf BirisiI!At bir b~ıı 
icabeder ki Sovyetler birliğinin minönü halkcvinde "İnkılap ve olmuş, bir anı ""'-rUklere fl'ide. Vapur ücretleri buwiin geri söylennıeğe ,.e delllik ala· den:nek niyetin.dcS ~ı;lt 
-.1.. B-----1"- k ''-~-- köylü., m"'V911}U bir konfe1'8.J1S' J;Um o· ft tl " - - :~lr P"'. 11-".. e:ıarı:pyn, gttc nanuısya .. .,... rek başmUdürlc göril§mUştür. konuşulacak me crı g-ostennege bıı..<Jlamış. raberinde kUc;"':'"~ı; 
taraflanndıın hcrhnngi bir ~ekil. verecektir. Anndolucln. bilhassa Vekil bu Jıa!ta. sonunda şehri • ~üçlilklc T.aptedilerck hakibtte işte onun da yetIJM: 
de harekete geçmesi Almanya ile k<Sylerde senelerce köylWerJc te. mizden nynlncakttr. Tetkik se.. Şirketlhayrlyc Haliç ,.o LI- deli olu~ olm3dı~m tesbitf lçln kitaptan bir örner· ~ 
aralarında tam ve kfünil bir an. mas ctmi3 olan nrkadaşımızın )'nlınti için Anadolunun baz:ı :manda lşllron motörlcrin tıc- tıbbuıdlıye gönderilmiştir. o1' f':'J 
ıa ...... amn yapılmıf olmn:ıı -artına konforiMı <'Jlt.cresan olncnktır. tak 1 ret tarifelerini tcshit <-der.ek "Hedi11a ~ 

r·· .,. mm -a urını dolaşacağı ısöy • 1 Alı' Kılıç aleyhı·en n- a..: ~ t kaıf'S! ;ı 
bağlıdır. y ıenmch'tcdir. · ~ o an tarife komisyonu hu Aa· ıw vr-r &C'P'? ko/J"' 

Geçen aün Frankfürter 7..ay. iTmi yıl evvelki Vakıt bah ıaat ıo da nııntaka Liman açılan dava tar. Vumılunda ](l 
tung gazcte:ıi b:r makal~inde in. • ...................... -....................... Susuzdere cinayeti mu· reisllğlnde lllt l~timamı yapa- fa.yi hatırla c 
gİlizlcrin Alm.."',Jl • Rus münase. H Şırlıat 1!J20 caktır. Dıı ilk toplantr bJr ba· Tür.cardan Hüsnii Himmctoğ. niya::ımdır.,. p 
ltetlerinin aldığı şekli Alman • t. Felemenk Cemiyeti Ak- ha kemesi bitti ıırhk mahfyoUnde olacak ve lu tarafından sabık mebus Ali Bir davet '1,~· 
tal •· scbctl · · bo k • İki sene kadar evvel polis ve alA.kadarlnrla şirketlerin he- 'Kılıç aleyhine ac:ılan 10,500 Jl. nun da fonnlllil j 
çi::,:,::~nrnk ~~~n~st;: vama girecelc adliyeyi hayli uğraştıran ve es. sapları ve dileklerl gözden s-o· ratık nlaca.k dnvastnın görül • "Bu g806 ~ ·-.-
dilinden babıederck !Ju yoldaki Ltılıcr meclisi heş reye kor- ra:rı ~çlükle çözülebilen Okmey clrileccktir. meaine diln de asliye hukuk hibba ile nıu sfJ,,ıflt'dı 
tcıebbüslerin beyhude olch:l'llnu şı elli dokuz rey ile Fclcıncngln danında, Susuzdcrcde işlenen mahkemesinde devam edilmiş - re biilcpıck mu cf 
ıöylodjktcn sonra "Almanyanrn ~~:t:•,ı,·ıı 'ıAş~ı'r·.nm flahll olm:ısmı cinayetin muha.kem~si biri~i a- Dünkü ithalat ve tir. ':'ııır~,~!/ı,u~'!lnı~tıl4t1 
So ti b' ı··· ·ı tı- ğır ceza Dıahk('.mesi t.arafmdan " ""'' ~ v• ,j) 
ıaı':: b~~ n~c:!i ~e::~ ~i:al~:: llnrlciyc Nazırı !'ılöo;yö (\'antnr- bitirilmek üzeredir. ihracahmız İddiaya göre AJi · Kılıç Salih dır.,, el'-A 
d l knbel,;) Amerika işlir:ık ctmcı;e d:ı. Bir sabah derede tefessüh et.. Dün bir gün içinde 400 bin Bozok. HüseyiıJ Cavit ve R\'U • Nezaket kaid dlrl":' 
esinden jba:-ettir; talya i!e itti. hi Ccmh.·eıı· Ak,·nının tcsl edil" liral k ·ı.--• tn kat Hamdi Eminin "urduv11 kol· f:işililik olma.dl· erif.V: ;.Aı.ıt fakı · Jd - 'b• • d lu .... miş bir Jınlde cesedi bulunan . ı ııu~ olınuştur. gil • " ,..- . _,. J·-~ 

ru ne 
1
°t 1 u3'uboglı 1 .>

1 
en~ .. c < - ccl!inl ~ii)ltmlşlir. Dadaylı tbsa.nı füdUrdü;;.ıı sanJ· tere ve Fra.nsıı ~ geçtikçe bili lcktif şirket Ankara.da. "Fres • oet kayısı gö

1
uu_ ... ~ rı 

yor. n ya «evı t \ıuşrnnm 6 " h b bub konmt b..... denı·ı- mevı..tde •ma -1m•nı.,. "'°'ı!:~.tJ 
ld • kad d "'ı • .ı.. 1 lan Arap Murat hakkında diln a.ssa u at ve zahire üz.erin .... '" ....... ıı;ı. "' 'so.& .. ,.ııv .. 

o ugu ar c:r.o.:rıısı oaııma. ~------------ d '·i b .... •i"•"'•a ve bah .... 'l..; beledi van.ıı,.ı-~- ··~eıe(;t, ~ 
d " d • t• Al ~ • mUtalensım söyleuen mUddelu. e.ı;; mübayaalarmı arttırmak • ... • 0 ~......... _., • - r- ıu;u ,., ~ 

nı ır. emıı ı. man gazetesı. -.:::::: Pf>r•emb. Salı J t.ad tn veden kiratamıf, fakat sinema sa canm isterse·•' tJ 
nİJı icabında lt.n.I d ti ğuna -::: ~ muınt mua\·ini, suçun Mbit ol· ır. Yakında ı;ıt.ere YC vandıktan •"nra •.:-'-hUdUnU ifa ele: .ıe · .~L-•-- So ya os u > ı 4 Şubat t 5 Şubat duğunu idda. ederek 418 inci Fransada.n yeni heyetler srelme- ~ ı.;uuı !iteler göstenı' uı f~ 
ve ıluuuuna vyet Rusyanm fe- · bekl etmiverek kira bedelini verme _ değil. Hele ~~~ "" 
da edı1e1>ilcceği man:ısmn gde."1 ~ maddeye göre 18. sene hapisle sı crunektedir. Dün a>Tica ınlş ve belediye de kefil g&ter- Hin istediği d~ ~ 
bu sözleri Musoliniye knı· .. 1 bı'r <( :, i\luh:ırrenl G \l uh mm teczivesini i!5temifftir. Ancak hariçten vapurla.rla bir çok jt.. dikl · tU Hil d · ı..ı J ft1' ·:tıf :r müdd · • · · t tahf'f be ha.W.t N,.,,..... da 1-ı ı· en cC<ır snil Him.mctol. aıma aea . -1.rt!P" ccmilck&lık o1duguw 1-d·r Sov. ._ eıumumı ış e 1 se • ~u_.ı geuıuş ır. 1 ... __ 10 500 ti - daraldı. Hi·:.ıer,...... ~ 

b
. li . ... .. ı.. ım ,, tı ı.. ,,, ' ı o bi bulunduğunu ileri sllrmu··cı ve unwuı , rayı tahsil et • """' •• t- ~ 

yetler ır ğınin Finla.ncliyada u"'.· "' N mfstir do""kmege.. ~,,;_ J 
• 1152 ncl maddenin de nazara a.- usret Safa Coşkuna - · ~~eı· 

radığı müşkülattan dohıyı timdi. \ ı , , , , , , , . \ , . ,,, ı, ,,., hnmnsını ilave etmış· tir. s p t d '· k Şı'mdl tUccar Himmetoğl al bulamıyonıs. .. ,.ı~.~ 
Ye kadar M-'-ovn h;:ıru· t" t · on .os a n "tKan Y"'Z•"a ov - ~ U y __ , ld ~' v_ıfll"' ~·"' .. • :r.:e 1 a. Muhakeme karar verilmek ü. " .. .. " mı:ı.wıın o uıs... w, rafmdaeı kabul edilmiyen Alman GOnc~ııı t 

00 
duğıınuz imuı, cevap •crdlAlnlz ya- ıın Ali Kılıçtan parasını i.ste • pratik yolunu b ~ 

taleplerini temine matuf bir tnz. dnf;ıı"' 6 58 17 6 57 ı 15 zere .5ka bir gilnc bmıkılmrş· zının s1.ı, hükmünü wni bir teylUe mektedir. ' müller. örııeld!~~~ 
yik manasına dı; alınabi!ir. O~c: 12 28 6 <18 12 28 6 4G hr. knbuldcn başka bir fe)' AÖ)'lemlı Geçen eelsede Ali Kılıcm ve - Bugün böyle wr~,1, 

Dünkü ııkşam ~azctelcrinde çı. fl,ındi: 15 21 9 40 15 22 9 39 dcltildir. kili bu hadiseden evvel mUekki. den 2'iriıtilm.iyOr·~ 
kan bir Moskova telwafl 11 ıu. Akş:ım : 17 41 12 00 17 42 12 00 Askerlik İtleri ba~iıe bir meslekdnş tn~iyesi da- linin sirketten ayrılmış olduğu- zı meraklıaı \'SJ':.n~~ 
bat tarihinde Almanya ile Sov. Ynhı: 111 12 1 32 19 13 1 32 Emirıüııı1 <ıııkcrlik şub~ılndtn: •• . nu ve bu keyfhethı resmen tes. dan kendilerinBd,cO::;" 
yetler birliği arasında bir ticarcıt fmo;rık : 5 18 11 37 5 17 11 35 336 do#umlulıırın ilk yoklam• Ka~ıtık \'erecefjnfı satırlano <;fi edlldfğl !çrıl Myle bir ta.ah· sadr doğruda.il ~ 1 

" iktısat anla§ma$ı imzn edildi. ba~Iansııcı J9 ~ubat suo peuırtesl altını çfımeye '"° üstnnde dn,iln- ' hUt ile alakası bulunına.dığmı decek ve tama.J!1~~~ 
iirü bi~:l'ı:-di. Acaba bu hnbcr de --- sünüdür. Şube mınt:ıkım dabllirı - meye nlışınız. ileri silrmilftil. zere edi~ ~~..t 
Almanlnrın Finland;ye. \•nziyctin. tinin de müttefiklere ge,.eceğini deki mnhnlllit:ı mnh~u!I cetveller "Efkftrıumumb·eyi aydınlatmayı DOnkil 1-~..ı- · lan muhtevı ,_.. Pfl' 
d • • " ve umuma umumdan haber \'er. . •• ce~. Ali Kılıcın ve.. bast d }1Lt •• ..t • 

en ıstif:ıde ederek Sovycll.r: bir. dü~Jnerel< büylik Alman şehirle.. nil b4lıınduklnıı mahalle münıes • me)'J j' edinen l*bbQslerf bir kıll henuz katı ısbat delillerini ~rma.lı.-;.1! .... klJ~...ı;.r'J 
liğinc şimdiye kadar reddedilen rinin bnştıınb.-ışa tahrip edilecc. illerine gönderilmiş ' 'e müracaat Amme hizmeti obnık '"•bal -"en topla~adıf.uu söyleyerek Uz.erme "a.uw-ıctılt'~~. 
talepleri nih.ay~t kabul ettirdik. gwini anlıyor. Onun iÇt'n horbin ııiipleri de te,blt erlilmi~tir. Her A ""' mUh!et ıstemış --ı.ı. d b ''Borçluya ı:ııe ef~ ı · · · .. u ., resmi te14kk1Jer bu biımell yapmı- . . '. '~~c o U "Sev<riyo ..:ı.; .. •' D ~ti 
erını. ı"""ia. edenleri hnltiı çıkara_ si!ılet mcrkezi:ıi Sovy.etlcr birliği nııılı:ılle kin tefrik edilen günlerde ya memur olınlara (yani bfılere) cıhetln tetklkı ı~ın. sicilli tJcare- ,... u-" L.....tııı 

cak bır hakikat var mıdır? Dıı.hn topnı!drc.-ına götüımck istiyor; özü ı;cçcn hu doğumlu erler ma- tc tezkere :.vazılmuına. '---- etiketler yapıP; ,re 
doğrusu ticaret vı:ı iktısat a:ılaş. Kızı lordunun Kafkasyada ve Be- h:ıllc mümcsslllerlle son nQmunesl- bu telAkkl ile muvaıf bir yardım i ti · &&ra.e Ancak "boJ'Ç)Ul_MU fi!'/.. 
rnası §Cldincle il.Sn c<lilen bu \•esi. '.\)' r>yada taarruz hareketlerine ne mu,•nfık nüfus cüzdan. ve ince apmak mecburl)'etlndedlrler.Buraya wrm €_r_. --<>--..!......- ~önderilecck ~ ~ 
kaya Sovyctler ile AJmanya nrıı. ..e .. mrsi bu noktadM'I kendi i"inf! kfıl~ıtlı (.C) ndet roto~nınarınt hn- kadal rlberaberfı; blll'lldı bütiln ku•.. bir hayli ~aJ.Dl~,tı~~ 

. • ... 1 vet m ııe btrıete11m ... diyen bır ,... Sinema u··cr .. tlen· Bo ı tdu~·111""" ,,. ""da sıyası \ ' C nskeri jş birliği yanyııcağım, belki Sovvetleri mı en şub,yc mlirac:aat edecekler- rı -batka blldfklerfalı kendimize ,... rç U O 6-;Irıel' 'Jı'. 
meselesi kan;mıı mıdrr? harbe sürükle~!l:tcn aorr~ bir ' dlr. Mllrncnat mnhoJll tt,kcrllk ~u· kalsın- 0 DslGpta bir cınabın mu. r.,.. la;vca ödcyem ı I' 

Bu nokta şimdilik ~ili deJiil. gün Rus toprakları üzerinde tn. lıc biıın:>ıtlır. h b ı,.nl~ sene vçrgi ve resimle.. duğunda.n, gö~,,· ı>iıl..t,ı' 
4 • • ata ı olanıı)'acalını anıatmıt oı.. rln tevhidi Ur.erine sinema du - m kt tarı be!J'1 Jıll"-' ı:r. ffİlterc ve Fransa ile pazarlığa gi. mamalı mı ldlT huliye u~retl•rinde .._ __ ..ıu.t V1ll eki up d bir o ı eo•·~ 

Alman.rıı ........ CCt:ıhc5İndc Vı'\ • mn) 0 m'·"nl .J" •• •• , . b K d ~· .. ~ .r- ca. ıva a .. ~ı.AÔ~ 
... b" k .. ·r· 1 1 rıJ 'ı ı.a annı mışunı.ıyor. ıo ancı a rl:liu .ıs. Ş. den: "Blıe1ardım•11ile&lnl)'apm111n ptlmıştı. Bu tenzilat vekilet~ dilmek ıuzuınu ,, f>'::,,t'A 

pacagı üyü tnarruz ann ngiliz Acaba Moskova hüki'ım::ti Sov. Kadıköy, Üsküdar, Beykoz kazn- 'lllasıl ham bir memur ıae,. bf1km6. klfi (örülmemiş, belediyeye ye- A~ka dair o13'1JcS.oP'.d~~ 
v.e Franaız kuvvetlfri tarafından yetlcr birliği için nslR İyi bir ni. lıırı çevresinde hulunıııı (336) do- · ni1 aynı 11zıdı ohmıdan ~ek iden bil · f O ,,.. 
hüyu··k miky .. •tn mukLlhil tnarruz. yetle ynpılmıy .. n bu Alman t"""· 11 1 b 1 rf 1 n t.c gat vapılarak veni • tup deftcrın n .. rnl< "1 r 

..... •' '"s ı;ıım u ya :ıncı ere n s..... 'l 9•0 veya okamamıt ıln'Onme'" sizi •o- d ..... bı·r tan"f ta · · bild" 'l fhtı'•1ftÇ :r ;...ıcı lı' 
lar davet edcccg'"ı"n·,· pek iyi bı'Jı". 'kl • h iki · k la. .. ._ e nzımı ın - m3.3mn. :r~ ~ıw ı ,., cnnf! ve ta n enne npı · tarihinden ftiba~en ilk )'oklaması - kuyucular" ınıı lhıllndt hakh eı. mı•ttr. Bmtunla beraber bı'r rnk "lflr.rde r. ~ 
Yor. Hele önümfü~deki ynz. l'l)C\'. ~~•· mıdır? b •- k A.11.k 19 ~ ra !eVJ!l • ı16 ·Al f . . _._ d • ,..,_. . . . 1 '"". n:ı nş ... nnc:a trr. u adarlann nil- ·knnıblllr ıma "efUnumaml7e" r... ıinemala.r ücretlerini hayli in - kalmadı. "Çok ı .. ti~ 
11mJnucı enız hiınımıyctin:n o • Bu sualin ce,·ahmı ancak bun- fus cüıdanlnn ve ikamet kiıgılla • nünde dellL dirmijJlerdir; Belediye iktısat dınr" hikınetınv· iti"' 
.rı•ğu gibi Ame>"ikaya ıipAriş edi. ıfl'n ııonrıııki h~diıı,.1ı-r verecektir. rlle birlikte mfirac11Atlara i!An olu- Haddiı:U bilmek c:ok le)' bilmek- müdtırlr.J;:ı bu h"-·-- t.e•ı.ıı.t- bfl yiz• 
len "-~areler ile hıwft hnkimiye. ASIM us "'f§U .... ._ ~ şıldı me rlıtf· 

-.;JIJ nur. tir. ?'fl betl•m'ŞtJ!'. lcot.a.v a.nıa.eoro 
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r11l:!T1l!l:::tt·Tt4·4f ·~ ·~ 11 if:E3~~ 
Rus - Fin harbinin iki aylık bilancosu >J·· •• -it~ 

't~ - -
'ı•eko d" 

~ ........:..:: n ıte,, ye başlarken 

trıil Zolanın hayatı 
ok,~lluk seneleri 
S;ni Yazan: OSMAN YENSEN/ 
t.; ~ ~~.1840 

tari- ı isim bulmak Hızım. Bu isim ken. 
~ld ebıyata kÇocuklu.. dine hürmet ettirmek için cüs_ 
~ bu.e bir inz·arşı k;n seli, vücutlu, bir parça ağır ol
~tet llıeşhur ıcap hıs- malı. Natüralizm kelimesi hoşu. 

K J • d h .. "utupııanel~rımızın 
a r e 1 e e r g u n Umumi küı~!!!de<imizi tel. 

~ı. J.J 1'~~a ah\'~maıı~ı ma ~idiyor, onu kabul edelim; 
~ı Ctıllı Yedi dahı. realız.mden daha canlı ve daha 

• . kaybe . Yaşında kuvvtlidir. 

b 1• r t a b u r . ~;ifr;dr:;:;~;~~:~~' ;~~~~~te ~~; e r 1 Y O r noktalar Üzerinde durmuş. Ra. 
pcr: her halde çok mufassaldır. 
Gazetelere intikal eden kısımlar. 

~:lenıı1 y~· V: o RUGON l\IAKAR'LAR 
b~~er bitib'ı~ ~on- ikinci lmvaratorlulc dcvrin<fo 

\'ij~ a<h. Babırını ta_ ya~yarı bir ai1etıin tabii ve içti. 
~ Servet .. t anın bı- m.ai tarihi. 

Sı~kil\ısa b{de beri. Zola edebi hayata atılalıdan. 
~- ba§gös~ za.~an beri daima muhayyilesinde, bi
~"r.tları b' erdı: E- ribirlerioo zincirlenen büyük bir 
aıı ırer bırcr eser ~ilsilesi g-e1.dirmişti. Mui. 

bit a ile 
0

.. yi, hali ve istikbali cemeden bir 
llıahaııedguı, gayet destan yanmak istiyordu. Tam 

bu~list kat' eski bir bir sene çah~ıp nuı::-on Makılr'la. 
,~aı~tolduıar ın~ taşın- rın planını hazırladı. Yirmi bü. 

hilw\ıartıyo~ • neler yUk ciltten ibaret olan lm mu
~ati'JC, en ac' Zola ve az:r.am eser. ikinci inrnaratorluk 
aı-4 aııty0l'd 

1 lllahru.. zamanında yaşıyan bir ailenin 
~~ı Yo~ . . her uzvunu muhte.lif muhitlere 
~ la hiç k gıbıydi. koyup onları a\TI a~Tı tetebbü 

~~~~en C:ek?nuşmaz- etmek, ve irsiyetin hayatta ne 
~t1"llar tc .1ı:gcn ta.. mühim bir mevkii olduğunu is. 
~h k.adnı 8~~ıne ma- bat etmek gaye~ine müı1tcnittir. 
bitj llıni ~e 1 eaı ka_ Zo1a. bu kitaplarında bilha~a 

~. llde e ~uı eder_ ilim ve fenne ehemmiyet ver. 
~p taiihin v encceğini miştir. Onun kanaatince insan
~ edeceğ' 0!1a nasıl !arı ıslah etmek için e\·vela on
f~dı: ını kendi ların dertlerini bulup ortaya 
~ ~ihin kovmak IRzımdır. 

ı : ı~ içinde hon~ı gel. Ru~on Makar'ların son cildi. 
~ >ıU.hat 

1 
afıf bir nin neşri münasebetilc, 21 Ha

h~ t~aaşıa ~2 de Zo- ziran 1893 tarihinde Fransıı 
""l{~di. a.şet kü. .Maarif Vekaletince Bulony or_ 
tutu l\1tA.n manında Zolanm şerefine muh. 
~ dcPhanes· l~m bir ziyafet verildi. Bü· 
~' l't Sencındc günü yük Fransız ve ecnebi edipler 
ı:ııar kau Çalıştı. Bu Zolaya scnalarda bulundular. 

l11 Oldu.. mesleğini Bir kaç ~n sonra Rugon :\fa_ 
~a hetıii Maamafih kar'lar müellifine Lejyon Donör 

~~tdu ı ne yol tu- madalya~ı verildi. 
h~nd~ Zola yirmi sene 1..arfında fe\'. 

~.:_fikir} z.olanın ('. kal beşer deme-*e layık bir eser 
: ~ı. li erı hemen mevdana !:"etirdi. 
~~il} ıt§et kütüp- Rugon Makar'Jarın şöhreti aı 

Sfenks gemisinden 
kurtulan bahriyeli 
Deniz ortasında geçen 

bir faciayı anlatıyor 

Sfenkı isimli mayn tarama ee
misi geçen cumartesi günü Al. 
man tayyarelerinin taarruzuna 
maruz kalmı~ ve feci şerait için. 
de sulara gömülmüş idi. 

Bu faciadan kurtulmuş olan l 9 
ya§ındaki bir bahriyeli başların. 
dan geçenleri şöyle anlatıyor: 

"İki Alman tayyarelii ı:emimi. 
zin üzerine dikildi. Mitralyözleri 
ateş etmc~e başladı ve bir bom. 
ba bıraktılar. Bomba geminin or. 
tac;ına iı;abet ederek kaptan ile 
dört tayfayı öldürdü. Önde bulu. 
nan düşman tayyaresi yeniden 
dikilmiş idi. Ben geminin orta
sında bulunuyor, kurşun yağmu. 
rundan kurtulmak için saklanma. 
ğa çah~ıyordum. Gemimize bir 
tek bomba isabet etmiş ve bizim 
topçular da derhal faaliyete geç. 
mi!ilerdir. 

Deniz müthiş dalgalıydı. Ba~
ka bir gemi bizi yedeğine aldı, 
güclükle sürüklcmeğe ba~ladı. 
Talihimizden olacak. ertesi gün 
bizi diğer gemiye ba~layan kablo 
koptu ve böylece ümitsiz ve kuv. 
vetsiz bir halde dalgalara terko. 
lunduk. 

Makinelerimiz calışmayordu. 
Yegane ümidimiz dümeni kulla. 
narak dalgalara mukavemet et. 
mekti. 

İıveçte çıkan Stokholm Tidni. 
gen gazetesinin Finlandiyaya 
gönderdiği hususi muhabiri şu 
haberi vermektedir: 

Harbin başındanbcri Finler 644 
hücum arabası ile 331 tayyare 
zapt ve tahrip etmişlerdir. Bun. 
dan başka Finler 1550 at, 63 sah. 
ra topu ve yirmi tane de traktör 
elde etmişlerdir. 

Şimdiki halde kullanrlabilecek 
veya tamir olunabilecek hücum 
arabalarının miktarım kestirmek 
mümkün değildir. Ancak bugün. 
kü vuiyete göre seksen tane 
tank Finlandiya ordusunda iş gö. 
rebilecek haldedir. 

Tahrip edilmiş tayyarelerin 
ekserisi mo:iern bombardıman 
tayyareleridir. Elde edilmis o. 
lan Sovyet tayyarelerinden ba7t. 
ları Finlandiyalılar tarafından 
kullanılmıştır bile .. 

. Finlandiya tayyareleri yukarı. 
kı y~k(ından maada iki Sovyet ba. 
lonu ile bir de müdafaa balonu 
tahrip etmişlerdir. 
Muhasamatın basındanbcri Fin 

landiyahların ele g~çirmiş olduk. 
lan top miktarı 203 tür. Bundan 
maada 29~ mitralyöz ve 155 ha. 
fif makineli de Finlandiyalılar ta. 
rafından zaptolunmuştl;r. Halen 
28 zırhlı Sovyet otomobili Fin 
ordusunda hizmet görmektedir. 

Finlandiyalılar tarafından eL 
de edilmi~ olan 63 tane seyyar 
sahra mutfağı, Sovyet ordusu i. 
çin mühim bir kayıptır. 

Nihavet iki aylık harp esnasın. 
da üç Sovyet harp ~emisi batrrıl. 
mış ve bir denizaltı da mayne 
ç:ırpmak suretiyle b~tmrştır. A. 
dam kaybı için kat'i bir rakam 

vermek mümkün olmamasına rağ. 
men Sovyet ordusunun kaybı iki 
yiiz bin kişi kadar tahmin olun. 
maktadır. 

Her Giin Bir Tabur 
Aynı gazetenin Kareli cephe. 

sindeki muhabiri de şu ı,:ayanı 
dikkat mal(ımatı vermektedir: 

Sovyet kıtaları bütün Kareli 
cephesi boyunca taarruza geçmiş. 
!erdir. Tayyare hiicumu, topçu a. 
teşi ve hücum arabalariyle takvi. 
ye edilen bu taarruzlar bir neti. 
ce vermiş değildir. 

Muhasamatın ba~ından beri 
Ruslar her gün vasati bir tabur 
kaybettikleri tahmin olunmakta. 
dır. 

9 Şubat tarihli taarruzlarında 
Ruslar iki bin asker ile 2 l hücum 
arabası kaybctmislerdir. Bundan 
maada Ladoga gölü civarında ha. 
reketlerinde de Ruslar 19 hü. 
cum arabası bırakarak geri çekil. 
mişlerdir. Bu vaziyete göre Rus. 
!ar bir günde 40 hücum arabası 
kaybetmiş oluyorlar. 

En müthiş Rus taarruzu Tepal 
mıntaka!lmda olmaktadır. Bura _ 
daki Rus mevzileri, Fin mevzile. 
rine 60 kilometre mesafededir. 
Ru!l)ar cepheden taarruz etmek. 
le beraber Mannerhaym hattını 
cenahtan da çevirmek istemekte. 
<lirler. 

Pasuride 700 Rus öldürülmüş, 
on iki hücum arabası tahrip edil. 
mistir. Summada yedi hücum a. 
rabası saf harici olmuştur. 

Bütün bu ağır zayiata rağmen 
Sovyetlcrin taarruza devam ede
ceklerine dair Fin mahafilindc 
kat'i bir kanaat vardır. 

da hafızı kütüplcrin t.cmbcllik 
yapa~lc İstenen kitapları vaktin. 
de vermedikleri, b.'\Zı kitapların 
İyi muhafnza edilmediği ortaya 
konuyor. 

Kütüphanelerimiz hakkmda 
söylenecek tCY o kadar çoktur, 
ki bir kalemde birkaç yüz fıkra 
ynzımık mümkündür ve hepsi ma. 
!esef kütüphanelerimiz lehinde 
decil, aleyhinde. Eğer bir tek fık. 
l'ayı lehte ynzmak ic. .. 6ctse, o da 
ha(ızı kütüpleri her §eyden ten. 
zih etmek için olmalı.dır. Çünkü 
en kıymetli kitapları ıimdiye ka. 
dar onlar muhafaza ctmiılerdir. 
Saym, fihristi olmıyan kitnp. 
lan torbalarla taşımak mümkün 
iken üzerinde titremişlerdir. Bu. 
nu ben söylemiyorum. Şimdiye 
kadar kütüphane ile uzaktan, ya. 
kından alaknsı olan herkes ıöy. 
lemi;ılir. En başta mu:hum mu. 
allim Cevdet gelir. 

Sayın üstad Osman Nuri Er. 
gin'in "Muallim Cevdet'' adlı 
kitabındaki uzun rapor, bu cihet. 
leri bütiin teferrüatı ile belirtiyor. 
Ben bu Cıkramda yine Muellim 
Cevd~tin ısrarla istediği bir nok. 
taya temas edeceğim: T aanifi bi. 
ran evvel bitirmek ve mükemmel 
bir fih"ist vücuda getirmek. Çün. 
kü fihristlerin hepsi yanll§hr. O. 
zerinde "Risale'' yazan bir mec. 
muada en kıymetli vesiklara rast. 
larsınız. 

Faik Rcıat bey Külliyatı leta. 
ifinde anlatır: 

1\ ı. B ~n .. ıncşhur zaman içinde bütün medeni mem 
~\ı!ı~~eldiğ~tuk fikir. lcketlere yayıldı. •Rusya, lnı:iL 
~~it nı ~muhit- tere, Almanya, İtalya \'C fspan. 

~'il\ y ef~ınc olan yada harıl harıl tcrcü~eler ya. 
~ li. V cnıden cnn. pıldı. 
.:_~ ~~~u. ;{ kuvveti le Bizde de Zol:ının eserlerini 
~:'~· er gece sn- terclime hu~usunda cüıi olmak. 
1~lt1l'ılı~' ~~zıp okudu. la beraber menınuniyetbahş bir 
~~Ilı,-:'· ır çok hika. faalivet stÖf}lc.rildi: 

1~1~P~ ıs .1911 de Ahmet Sahin Bey ta. 

Gemi De, ... iliyor 
Böylece uzun müddet dali!:alar • 

la mücadele ederek serseriyanr. 
denizlerde dolaştık. Ne kadar za. 
ma ngeçti bilmiyorum .. Artık a. 
.sal:>ıtnı.z tamamen geri1miı idi. 
Birdenbire müthi~ bir dalga ge. 
miye yandan çarptı .. Ne olduğu. 
mu anlamadan kendimi suların i . 
çinde buldum. Etrafımda birçok 
adamlar daha vardı. Bir arkada~. 
la beraber elimize geçirmiş ol. 
duğumuz bir küreğe sarılmıştık. 
Geceydi. Her taraf karanlıktı. 
Denizin üstü yağ ile doluydu .. 
Bofulmak mukadderdi.. Bir dal. 
~anın geldiğini görünce burnu. 
mu tıkıyor, ıu ve yağın girmesi. 
ne mani olmağa çalışıyordum .. 
Yanımda arkadaşlardan biri biraz 
ileride yüzen bir tahta parçasını 
yakalamak istedi, fakat öyle zan. 
nediyorum ki muvaffak olamadı. 
Etrafımda birçok baş sulara dalıp 
cıkıyordu. Her taraftan acı fer. 
~atlar yükseliyor, anacığım! .... 
Bablcığım ! .. diye bağıranlar olu. 
yordu. 

Oğlak kesmek için haz1rladığı bıçakla 

Sivasla bir adam 

Kütüphanelerden birinin fih
ristini karı§lırırkcn gözüne "Mih. 
ı'Ü mah divanı'' ve ''Lami tarihi" 
adlı iki kitap ismi ilitmiı. Mc. 
rakla hafızı kütüpten ist.emiı. Bir 
de ne görıün. BM-incisi Şeyh Ca. 
Ubin divanı, ikincisi de Faizi'nin 
Zübdetüleı'ar adlı eseri .. Peki bu 
isimler kitaplara nasıl verilmiş 
diyeceksiniz. Birinci kitahm ilk 
sayfa11nda: 
Mihr-ü mah kim asumanı devr 

""a~~(!g·66tarihincle rafından: Nana (R. M.) 
J~ 'a ıı e~~en cıktı. 1923 le lsmail Müştak Bey ta. 
• l ~ i'ı~ıı b1.,ti; Edip rafından: Assomuar (R. M.) 
~~anı UYük pro_ 1927 de Mehmet Gayyur Bey 
1..Jı~ı. ar, piyesler, tarafından: Nebiemmare (R. 

karısını kesti 
ederler ruzu §Cb. 

mısraı varmı§. Memur, ilk harli 
okur okumaz, fihriste geçirmiş. 
ikinci ktapda da hüsnühat heves. 
karlarından birinin kalemini de. 
nemck için olacak, yazdığı b:c 
"la" ve ''mi'' harfini yine m~ur 
birle~tirip kitap ismi yapnuf. Fa. 
ik Reşat, lctııifindc: "Peki tarihi 
nereden çrkarmış .. Jşte buna ıİ7. 
de §aşın, ben de?" <liye latife ya. 
pıyor. 

ı~· ~bo('; M.) 
b>.ı Odasın llU: l 69 1930 da neşat Nuri Bey tıtra-

Sh·u, (Husu. 
ıi) Sivasa bağ. 
lı Kangalın Ma. 

ld~\'rin da düşünü. fından: Hakikat tercüme edil. 
~ ~ırı ne meşhur a- miştir. 

.ı... ~eı- U. devr Yapmalı • 

ğara köyünde 
çok feci bir su. 
rette i~lenen bir 
cinayet hadisesi 
olmuştur. Bu hu
susta elde etti
ğim tafsilatı bil. 
diriyorum: 

·? he tem e aıt muh. 
\i..~ı~lına1;8 eden bir 
~~ 1\ "'e Yırn. Bu e 
~, bi~ b:enk verme: 
~ij~kiyet~l' Vakit sa. "k· ıı en ayrılma
iJ~k~tı~e~c;liğim adi 

~~§ıiı- a.ıd~ı. vücut 

~ '' · liaıbası.na::ı. cır. 
tıı "'C!~h· Ukı hunlar 
leSeti~nden b~ka 
ıı; \> "'· fenn t r. 1 e ln.. e. cc-
tr. ~lirna~Şahedcye 

t r kırım 
1
. ve sivasi 

""ııefl. e ıyim. E"" 
t11 b:rıa ,. ~-

\lıir iline· ermeliyim 
., . ~e k;d Sahifeden 

~ ~~ddi ~r <;arça. 
(~le inr akuı, ai. 
~ ! ~, .. ı".am 

~~"'boıUel!ifle~ cum
J;ııaı tnarnak .. 

~ '1 01 ıcın 
r~\l~Yat {;ah. Tas. 
~~~ıı-ıe;de aşt~n ba_ 
ı.."*ı:lllt llıaır k kelıme o. 

\~a:~rı.· te~~pnan-
!lıııı · us et. 

, ........ ,._,~ '~ ~a 
, ıı;rii :alıyım. E. 

ıı ...... _. ..... ~~t ~ e lllariz ol. 
~; t ~h~tıcının az 

~al{at k~[; Ben de 
• 1Yen ma
t 

~b· kena· · 
ı.n tu .1.m1 tahlil 

. ı~ ist.fiu temayu. 
~~ ı~ttık olunduğu 
'l1fı ~1tı<:Ien bu .• ambarı 

~ 
alalını luzı.ımsuz 

.:.Y!ı • ' ve sade. 
"' kı~e 1>1· 

(Dcııamı yann) 

lstanbul kay
makamları 

Belediye şube müdür
lük maaşlarını 
alamıyacaklar 

Ankııra, 13 (Hususi) - Dahi. 
liye Vekaleti İstanbul valiliğine 
bir tamim göndermiş, uhdesinde 
belediye reisli~i bulunan vali ile 
uhdelerinde belediye sube mü. 
dürlüğü bulunan kaymakamların 
esas memuriyetlerinden 'aldıkları 
maa1 veya ücretten başka i:ıir pa. 
ra alamıyacaklarını bildirmiştir. 

Bu karar yeni barem kanunu. 
nun meriyeti tarihinden muteber 
olacaktır. 

Mançuko İmparatoru 
Japonyaya gidecek 

Tokyo, 13 (.\. A. )- Mnnçuko 
imparatorunun Japon imnaralorlu
ğunun kurulu~unun 2600 Uncü 
vıldönUmü münasebetllr. .Jaoon im
paratorunu tebrik etmek ü:r.ere S 
martta Tokyoya gideceği öğrcnil. 
miştir. 

Mançuko imparatoru. imnarator 
ailc>sini'1 l"l"i'"nfi..f olanılr hir hııfta 
Tokyoda kalacak Ye 13 martta 
garbi Japonyaya hareket edt>rek 
imparatorluk bani11inin türbı>ııinne 
el:ilmPk iizern Kyoto'da hir mllri-

Birdenbire bir projektörün ışı 
~1 gecenin karanlığını deldi. Atı. 
lan bir tahlis vcle~ini kaptım, bir 
kac dakika sonra tanımadı~ım 

bir gemiye cıkarıldım. Sonra~ını 
bilmivorum. kendimden gecmi _ 
~im .. ·Hislerime sahip olduğum 
zaman ilk sözüm arkada~1ıuımı 
sormak oldu .. Kırk dört ki~inin 
kurtarıldığtnr !IÖylediler .. Demek 
ki 7.avallılarrn bircoğu ölmiiitü." 

Kongreye davet 
Kııılav O-miveti Beşiktaş ka. 

1.a idare. hevetindcn: 
Ka,..a ve ka7~'\mJ7.a ba.~lı ı::ııbe. 

lere kn vıth bütün a1.antn l 7 şu
bat 1940 cumıı.rteı1i ~ünii ı::aat 
15 le toolanaca.k olıın ka1~-ı kon. 
eresinde bulunmaları rica olu • 
nur. 

det kalacaktır. 
lmparatori<;l'nin rf'fakalindc !lf'· 

nhat edl'ct-k olıtn M:ıınçuko impa
~ıı.toru, 20 martta. memlekctinP. 
dönecektir . 

Mağara köyünde oturan Minas 
oğlu miihtedi Nuri Çakırın kö. 
yünda oturmakta olan Ali kızı 
Zeliha ile yedi sekiz yıldanben 
evlidir. Küçük köyiin yine küçük 
bir evinde oturan bu karı koca. 
nın dört çocuğu vardır. Oldukça 
mesut denebilecek bir hayat ıü. 
ren Nuri bir gün karısına: 

- Buradan göçedelim: diyor. 
Zeliha bu sözü kabul etmiyor. 

Kocası hiddetle: 
- Ya, demek s.cn başkasını se-

Tırhan vapuru tahkikatı 
'l'ırh:ın vap11riylc dC\nizC'iliği· 

mizl alı\kaclar eden di~cr hnzı 
i~lcı· 117.crinclc ç:ılışıın komis
~·on cliin ele Liman rch-:li~indı> 
toplanmıs, akşam ı:-eç vakte k:ı 
dıır miizakerclerdc bulnnmuş
t 11 r. 

Komisyon cllin Kasımpıışa 

hanızlnrına giderek Tırhan 
rapurıınu muayene etmiştir. 

Koml!lyon Tırhan su,·arllerl 
ile hftdlsc ş~hitlcrini de dlnli
ycccktir. Bilhası::a hadise sıra· 
sında otomatik iskandil ftlcti· 
nin neden kııll:rnılmadı~ı ar:ış
tırılmaktadır. 

Komisyonun mesaisi uzun 
ı:ıiirccektir. 

;;hbQ arı "e an nn : 
~eltnekmuhit ınc- 1 

\"\a~ı>ara~ 
\'\ ~ı te~- r1uk dev 

"- lı~\li .~hbu etmek- 1 

K ısa ca : ---···-.. -.... ·-----.. --·-·-.. ---· 

Deniz nakil ücretleri ••• ~ı,..,. ve i t' . 
ta~acak ç ırnat te. 
"Iattı olan her 

~I • Cll tetkik C.. 

'll'ıiıı 
i.. er Ve sebep-
~ı~ 
~ Ve harP-ket • 

tncsleğirne bir 

1 
_ Boğaziçi ve Haliçte işleyen vapurlarla di. beri mühim bir niıbetsizlilc: dahilinde devam ı 
ger deniz vasıtalarına ait ücretler bugün teıbit edip 2itti. Bu misale okuyucularımız daha bir-
edilecek. çoklarını da ilave edebilirler. 'ı 

Yanlı~ hesap bağdattan geri <löner, derler. Netice: Bugün tesbiti beklenen deniz na. 
Kadıköyle Üsküdar 2ibi aynı yol uzunluğunda kil tarifesi birçok vatanda§ları bu haksızlıktan 1 
bulunan iki iskelenin bilet paraları, sadece ayn kurtaracak, ve ücretlerde bir müsavat meydana 
ayrı idarelere ait olmak dolayııiyle. s~nclerden. getirecektir. ı 

._ .... _. . ._ ...... ____ ...... _________ .. ___. ....... _ ............... --····- ···-----------............... , 

viyorsun öyle mi? .. diyerek ora
dan ayrılıyor. 
Oğlak kesmek için bilediği bı. 

çafını hazırlıyarak zavallı dört 
çocuk anası karısını çok vahşi bir 
surette boğazından kesmek sure. 
tiyle öldürüyor. Katil Nuri yaka. 
lanmış. tevkif edilmiştir. Katil 
karısının İsmail adında birisini 
sevdiğini ve cinayeti bundan do. 
layı işlediğini söylemektedir. 

Tahkikat devam ediyor. 

Fakat bu latifenin çok acı ve 
iç sızlatıcı tarafları vardır. Avnı. 
pad11.n burnyn gelen birçok müıı. 

( nM•n1>1' fi T1Jr;r1r) 

Görüp düşündükçe 

Yüksek bir şahitlik 
111.;;iliı: (;cııc•rali "Hiıl'', ıliin ~c«c ı·atlyoda ~'iirkço bir ko

mı':'ma ·' apt ı. J(inı..,cnin yanhıııma muhtaç olmadan, dilimize 
fik.u· \e his ... i ııi .ı-.ı~ılırnn IJiı- l alJa ncul:rn neler (iğrendik. O, 
"J ·:ı-J:im•andn gu~th•t· A<:ı,;iı·ıni';', !':Chı-i, kasaba) ı,kÖ) ii <liiı;lii.lt.lerl 
klükd ic,:iıulc gürmii':', çnlı':'ııınlam, ) aı·ılıuı lıaı-ckctleıino ya
kıııtlaıı haktıtı';' hiı· adamdıı-. 

Omu1.Jı11·ııuln, kt•mli millet inin dost 'l'iiı·kil l'l c J,aı·ı;ı l>es
Jcdij:i,I !'-t·,·gi t• ... cl'lt•ı·ini t:ı':;-Hlı~ı iı;in, hfıtliscleı·c \ 'O o hfülisclcdıı 
11 k ııı gitı igı uıaddr 'e nıh 3 atak in l'lna kawıı· inmekten kendini 
ala111aıtıı':'lt· Gittikt<'n, ~ördükten, anl:ıyııı ıııuhnkcınc ettik· 
tt•n ı-.oııı-a,ıııa11dıl,ıanııı :.üyk<li. ~on zl'lr.clı; ııH'ıııll'J-.cıiıni~. 
lı,;in btİ) iik hiı· felakettir. l•'akat onun hıHn,ra k:ılılrrdrğı toz 
bulut ııırı 'c ı:ı.::,l ıkhu·ı ic;imlc milli ft•ılnki'ırıı;.;m CO';'kun izle. 
t'ini, doı-.l millcllı·ı·in l>izc l>e:ı.lcıliklcl'i .sc\ gi llclillcı·iııi de gür· 
tliık. Hu gonı':', ';ıiıplıcı-iz tnm L>ir h•sclli dcğil<lir. Yalnız elhir
liğilo hıi) ıik bit· 'atan yaıw•mm 1111,.,ıl \ c ııc kml.nı• çabuk bir 
:-.ııı·ı•t le :-.al'lhlığını anlamak ZC\ ki de, l nrnııın acıısını yaı'l ;ra· 
ı·ı~ n naıınoı-. 

' \'urcklcl'iıııizi zelzelenin bizzat k(•ndi i kadar gam \ 'O ız;· 
t ıı·npln clohlııran l>ir kütülüğii de yinp hu fada içiııtlo iir•rcn
tllk. Cnhil hfrtakıın kiım.clcr nı·a ... rndn tkılikoclulıtr ~ldu. 
"}·urclını,, lann l u.µ,ıuaya uğradığı süylemti. ,\kıl nlınnz şenill· 
lar ııytltıı·ııhlıı. 1"cnn süz, mikroı> gihitlir; çabuk: buln~ır. l \'cnn 
ytiı·el.:lil<'•·dt'n da~ılnn bu yalanlar, blı·c;ok tellliz yürekli; fakat 
kıt dü~ünccli ;)m·Ua<;-lnn indtti. \·ıu·ıhm ate~ino .soğuk 
Nll kattı. 

l'iiz JıamlC'tlcn bld bo~a gitmiı; olabilir. ])fınl ntlıı her ~c~ 
it,:iıı, bir han. payı, bir kayıp miklıH'ı nyrılınal.: ı;cı-c•ktir. l'cJ.. 
uzak bir ihtimal ile, tııtnhm, ki yıu•clnıı i~inclc ile yii.alc bir ak· 
~aklık olmu';ı olsun. Ynrdıını Jckclcııl<'k it,:in hu, bir schcp ıııi
dlr·: l~te General "Dld", bltnı·nt hir ınii':'nhitti, Onu ı·:ıdyoda 
ılinle<lik. Gnzetelcrde okuduk. 

Uizim "Jiı:1.1lny,, mızın, milletler lll'll.Sııu..lal,i deI:crini hizt.' 
kar~ı o mu ı ... tıat edecekti'? .. J,l'hinıizılcki her ~ahndct bi1.i ı;e
\'iııdiı'İl'. Faknt l>u ı-ahitlik bizdt•n h:ı ... kalarııı:', knrı-.ı olınuk 
':'artlyle. Bu, Gcncrn

1

lin ~Hzlcrin<lc ··ı{ızılnr .. n liızn;ı gcldi~i 
J.:adar !'ay~ı ~fo.termcdi~iınizi, onıın kıyııı<'tini tııkılir ctm0tli· 
i,timlzi l'iezcrek utnn<lım. Aı·tık o dillcıi kop:tsı nlı:ııJ,ların c·nıı· 
11\rınl\ ot tıkannuştrr, !'1tnıyorum. .llı\li:lU SOllA Ggzc;J '\ 
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Kırmızı balonlar 
ingilterede telaş 

uyandırdı 
Lon.dra.dan bilclirildiğhıe gö

re, lngiltercnin §ark sahillerin. 
de oturan kimselerin havadan 
dilşecek Jarmızı renkteki balon.. 

· ln.rdan eakmmalnrı için umumi 
tebligat yapılmıştır. 

Ha.t:tA bir §Chirde zabıta §U be 
;'nJ1aU1Cyi neşretmiştir: 

"Düşman, en ufak bir temas
la. :µeş alıp alevlenecek veya in.. 
Cilft.k edecek küçük kırmızı ba
lonlar atmaktadır. Bu balonlar. 
dan kendinizi sakınınız..,, 

Bu vaziyet knrşısmda pafis 
müdafaa §ebekeleri şefleri bir 
kaç gündcnberi erkenden vaz.L 
fe almağa başlamıştır; sabah
leyin işlerine giden kimselere ze. 
hirli gaz maskesi ta.kmalarmı 
ihtar etmişlerdir. 

Bilallara öğrenildiğine göre 
Almaniann şark sahillerine at
tn.JB oldukları bu kmııız:ı balon.. 
ln.r alelade birer meteoroloji ba
lonu imiş •• 

Şimal denizi boyunca serpil -
mlu olan bu balonlarda. hususi 
bir radyo tertibatı da buhmdu_ 
ğundan .Almanlar bu vasıta ile 
alıcı r.ıydo cihazlan üzerine 
tazyik yapılmak ve neşriyatı 
bozmak istiyorlarmı§ ..• 

Diğer taraftan bu balonla.r 
!ngiltcre adaliı.n ilzerindeki rflz
glr istikametini taldbe de yarı. 
yomıntı. 

Garp Cephesinde 
.seyyar banyo 

l'ra.Iı8u.ca Pe.rlsuvar ga7;etesi. 
)'3Zdığma göre, seyyar mut

!&klardan sonra bu defa da sey. 
yar banyolar cepheye gönderil
nıietir. Ingiltere hilkfuneti garp 
cephesinde lnilunan lngiliz krts.: 
lan emrine Uç tane seyyar ban. 
yo gımdermiştir .. 

Bu yolarm h blrl üçer 
ton ağırliğmdadır. lçinde sıcak 
d~, banyolar olan bu vasıta
lar Myesinde günde yedi yüz 
kfşinin yılmmxıası mümkün ol • 
maktadır. 

Mahliemeye <Iüıen kedi 
Londrada.n yazıldığına göre 

Mis Kast.en isminde bir genç 
kız oldukça. kibar bir lokanta.da. 
oğle yemeği yedikten sonra bir 
de kahve ısmarlamış, fakat 
kahve fincanmı dudakla.rma. gö 
türürken 'l17.erine atrla.n bir ke
di biltiln ka.hvcnln, genç Jazm 
yeni mavi elbisesi ü7.erine döküL 
meeine sebebiyet vermiş .. 

Bunun üzerine lokanta sahibi 
i1o Mis Kasten arasında bir &n
ln.smazlık zuhur ettiğinden genç 
kız mahkemeye müracaat ede
'l'Ck elbisesinin tutarı olan kırk 
006 liralık bir tazminat davası 
açmış •• Genç kız elbisesinin nr. 
tık giyilemiyeoeğini iddia etmiş 
()lduğundan mukabil t.araf §U 
eevabı vermiş: 

- Elbiseniz berbat olmuş de
ğildir. Evin :tçindo pek fıla gi. 
ye bilirsiniz. 

- Fa.kat bu benim sokaklık 
cl.bibndi. 

Bu sırada Jıa.kim soruyor: 
- Kedileri sever misiniz 

- Kedileri sevmem.. Bilhas.. 
sa başlmlarmm kedilerini hiç 
80VDlCD1.. 
~ bu itiraf gonq kıuı. dnva

mm kaybettiriyor. Çünkü IngiL 
t.Ol'edo kedileri sevmek lli.znndır. 

Ha.kim icabını dliı:ıtindUkten 
sonra lokanta.ya ıbir kedinin gir
mesinde dikkatsizlik görmemiş. 
!oktan sahibinin beraetine karar 
verml§tir. 

Acıklı bir ölüm 
ff. l\Iuslcş:ırı Zcl.i Do~ıın, Ç. Kn. 

lr. cumhuriyet mcl.:tcbi müılürü 
Sabri ve D. ır. YolJ:ııı memuru 
l Cıtnnın b baları H' A1"'\"alık M. 
Hususiye mcmunı Rifntın k:ıyın 
pederi emekli sub:ı1 Jard:ın Bııy 7.1-
va Gökafan şub:ılın 12 nei paz:ır
lcsi gunü 'lie/et cimi~ ,.c aynı gfin 
rennzesi :ıkrnb:ı \C dostlannm t'llc
rı fizcrfndc mera imle Edirncknpı 
~chitliAine defrıcdilmiştlr. Allahı:ın 
rnhmel dller, l«:dt'rli nlle~lne hc\':ı. 
•ı lıı:ı:i 't'I f'Yll"r17. 

Edime, (Husuıi muhabirimiz.. 
den) - Beden terbiyesi mıntaka 
reisliği tarafından idare edilmek. 
te olan kır koşulan dün de hava. 
nın yağışlı olmasına rağmen spor 
sahası etrafındaki düz ve arızalı 
arazi ile şose üzerinde yapıldı. 

Mıntaka birinciliğini meydana 
çıkarması dolayısiyle diğer koşu. 
lardan ahenkli olan ve 7 500 met. 
re üzerinden tertip edilmiş bulu. 
nan bu koşu gençler tarafından 
büyük bir alfika ile takip edilmiş.. 
tir. Müsabakaya 14 kişi iştirak 

etmiş ve birinciliği sanatlar mck. 
tebindcn Hasan öksüz, ikinciliği 
orta mektepten Halil, iiçfincülü. 
ğü de sanatlar mektebinden &ıb. 
ri kazanmışlardır. 

Birinciliği kazanan Uasan ök
süz bu müsabakayı 25 dakika 13 
saniyede almı§tır. 

Yine dün yapılması kararla§
tmlmrş bulunan lise ve erkek öğ. 
rctmen okulu A. ve D. takımları 
arasındaki lik maçları havanın 
rağışlı olması dolayısiyle geri bt. 
rakılnuşttr. 

~ i!iM~li~ 

Diyarbakır kız sanat okulunda 
güzel bir sergi 

Diyarbakır, (Haausi) - Kız 
sanat okulunda, talebelerin yap
tıkları eserlerden mürekkep ola
rak açılan sergi muhitte, bugün
lerde DiyarOOkırın en mühim hli
diıesi telakki edilebilecek derece
de alaka uyandırtnı§tır. Okula i. 
Javc eöilen ve yeni inşa edilmis 
olan binanın bitmesi dolayısiyle 
talebelerin Uç aylık çalışmalarını 
talebe velileri ile diğer alakadar. 
fara göstermek ma.ksadiyle açılan 

sergi çok muvaffak olmu tur. Ser 
giyi umumi milfettiş Abidin Öz
men faydalı bir nutuktan sonra 
kurdeleyi kesmek suretiyle aç. 
mıştır. Talebelerin muvaffak e. 
setlerini görmekten pek memnun 
olan davetliler, sergiyi gezdikten 

Sonra yine bizzat talebelerin 
hazırladıktan çay ve pastalarla 
iğzaz edilmişlerdir. Gönderdiğim 
resimde sergiden bir köşe görUL. 
mektedir. 

Felaket gören ipsi/ede 
normal hayat başladı 

Sivaı, (Huıusi) - Sivas mın. 
takasında feliket gören şirin yurt 
köıelerinden biri de Hafiğin lpsi. 
le nahiyesi ve köyleridir. Kış bu 
havaliae bütün §iddetiyle hüküm 
ıürer. Naliiye ve köylerinde zel. 
zele f elik eti çok korkunç gürüL 
tülü sesler arasında duyulmuştur. 
Nahiye merkezinde merhum vali 
Muammer tarafından inşa ettiri.. 
len klrgir mekteple. ğeçen yıl 
ikmal olunan karakol yılalan bi~ 
nalar arasındadır. Nabiye ınüdü
rii Faik~itclcin, jandarma takım 
komutan vekili Niyazi, muallim 
Gaffar felaket saatinden itibaren 
bütün nahiye ve k8y işleri ile çok 
yakından allkadar olmu§lardır. 

Hafikte kültür 

rede her yıl artan bir kültür faa. 
liyeti vardır. 

Sivasta kayak sporları 
Sivas, (Hususi) - Sivasta kr§ 

sporlarına layık olduğu ehemmi. 
yet verilumektedir. Bu da genç. 
lik arasında büyük bir çalı§ma 
ve canlılık yaratmaktadır. Kı~ 
sporları bu yıl daha intizamlı ve 
daha organize edilmiş bir ıekildc 
yapılm!ftlr. 

Kayak sporu bu sur~tle Siva. 
sın en canlt teşekkilllcri arasına 
girmiş bulunuyor. Her hafta pa. 
zar günleri 100 kitilik büyük bir 
kafile karlı tepelerde kızak ve 
spor hareketleri yapmakla mcş.. 
guldür. 

Sivaa (Huausi) - Sivas ve ka- J 
zalannda kültüre büyüle bir yer Kadın 
verilmektedir. Bu mektubumla 

hekimleri aylık 
toplantısı Ha!iktcki kültür faaliyetinden 

bahsedeceğim. 

Hafik Sivasın §İrin kazaların. 
dan biridir. Kasaba çevresinde 11 
okul ve be§ eğitmenli bir okul 
mevcuttur. Merkez okulu beş ''· 
nıflı Ye beş muallimlidir. Bugün 
bu mıntakada 900 e yakın ilk tab. 
ıil çocuğu mektebe devam etmek. 
tcdir. Bu rakama eğitmenli okul. 
lar dahil değildir. 

Köylerde cumhuriyet köylüsü. 
nUn yardım ve faaliyetleri ile ma
arif vekSlcti planlarına uygun 
yeni mektep binaları yükseliyor. 
Bu mekteplerin kurulması ile 
köyler daha güzel manzaralara 
kavuşmaktadır. Halkın ve bilha&. 
sa köylünün kültüre kar§ı çok 
candan bir alakası vardır. 

Merkez ilk okulunda himaye 
heyeti 30 a yakın fakir ve kimse. 
ıiz çocuğa srcak öğle yemeği ver. 
mektedir. Mektep çevresinde de 
gençlik te§ekkUlleri büyük faali. 
yet halindedir. 13u suretle bu çev. 

l.2,30 Program vo memleket saat 
nyıın, 12,35 Ajans ı; e nıeteorolojl ha· 
berlerf, 12,:IO TUrk mtlzlğl (Pi.). 
18,20 • 1' Mllı.ıılc: KUtUk orkestra, 
18, Program ve memleket ~at nyan, 
18,G Türk mtl%1ği: ÇD.Janı:ır: J?ahlrc 
Feraan, Vecihe, Renk h'erıuuı. 1 -
Okuyan: J.ttlzeyyen Sunar, Sacll Hoş. 
ııes, Melek Tokgöz, 18,65 Scırbest sa.
at, 10,10 Memleket ı>:ıat ayan, ajaruı 
ve meteoroloji habtrlerf, 19,80 Türk 
MUziğf: Fuıl h•yctı, 20,15 Konu~ -

'l'i.ırlc Ginekologi Kurumu bu 
ayın toplantısını Dr. Mahmut A. 
ta'nın baıkanlığında yaptı. Bu 
celsede evvela Prof. Orhan Abdi 
Kurtaran, Ahmet Kemal, Behçet 
Sabit Erduran, Bahaettin Liitfü 
Varnah ve Op. Feridun Şevket 
Evrensel'in fahri balığa seçimi 
yapıldr. Sonra fenni kısma ge~l
di. 

Dr. Mahmut Ata, Adet kesimi 
kanamalarının diyatcrmi ile teda. 
visine dair tebligatta bulundu. 

Yapılan münaka~alara Prof. 
Kenan Tevfik Seunel, Dr. Or. 
han Tahsin. Ahmet Asım Onur, 
Hadi İhsan Gediz, Nuri Süleyman 
Canbakan, Şükrü Fazıl İlkel ve 
İhsan Arif ittira.k etti. 

Aynca Prof. Kenan Tevfik'in 
tebliği üzerine Fere hakkcsinin 
etioloji ve tedavisi etrafında mü.. 
zakereler cereyan etti ve bu ıncv. 
zuun Herdeki celse ruznamelerin
den birine alınmasına karar veril
di. 

14 - 2- 940 Çartamba 

Tiyatro ve Sinemıılar 
ŞI.HtR TiYATROSU 
Tcpcha~ı Dram 

kısmı: 
Ak,:ım 20.30 d ı 

O lulDlN 

• • • 
Komedi lamıı: GDndüz U te Gocuk 
oyunu nkş:ını :!0,30 ıla OfJLUMUZ 

----0--

1! \LK OPEllFTl ~PmJDI 

ına (Dı§ pollt.Jlm b:ıdlselerl), 20,SO Bu :ıkş:ıın !) do 
Tc.nall: Bir taşla üç kuş, Yuan: MU. (l,a MaJ!~ot> 
allA tıuan Born. 21 Serbest ıınat. 21. 1G. cuma akş:ııııı 
ıo Konuşma (Haftalık posta kutu.su) Şehzadeb:ışı Turoıı 

Kız Mektepleri Arn mcla 
Yapılacak Voleybol MüMbakaJarı 
Kız mektepleri arasında tertip 

edilen voleybol müsabakalanna 
bugün de kız: muallim mektebi 
jimnastik salonunda devam edile. 
ccktir. 

Bugün yapılacak müsabakala. 
nn şampiyona üzerinde bir tesi. 
ri yoktur. Yalnız ikinciyi tayin 
edeceğinden yine ehemmiyetini 
muhafaza etmektedir. Bir lir. 
priz olmadığı takdirde artık Çam. 
hcalılar şampiyon çıkmıs sayıla. 
bilirler. 

İkincilik için kız muallim ve 
Kandilli liseleri bir hayli çarpı. 
şacaklardrr. 

Şitli Terakki • lstanbul 
Günün ilk müsabakasını Şişli 

Terakki ile İstanbul liseleri ya. 
pacaklardır. 

Eğer Şişli Terakkitiler bugün 
de sahada isbalıvücut etmezlerse 
geçen seneki şampiyon taklm ko. 
lay bir galibiyet kazanabilir. Fa. 
kat nkipleri sahaya gelir ve ts. 
tanbul lisesinin karşısına çıkarlar
sa sabık şampiyon takım zorlu bir 
müsabaka yapar. Ulkcr, Selma ve 
Hatice oyunda daha dikkatli o. 
lurlanıa maçı kazanabilirler. 

Erenköy - Kız Munllim 
Günün en mühim müsabakası. 

nı hiç §Üphesiz ki Erenköy ve Kız 
Muallim mektebi takımları yapa. 
caklardrr. 

Müsabakaların başında şampi. 
yon namzedi Çamlıcaya çetin bir 
maçtan sonra ufak bir sayı farki. 
le mağlfip olan kız mua1Jim mek
tebi ikinciliği almak için çok ça. 
lışacaktır. İçlerinde Hayriye, Mc. 
liliat, Muzaffer ve Fevziye gibi 
çok teknik oyuncular bulunan bu 
t:tkım, bugün, Erenköyün kar§1. 
sında zorlu bir müsabaka yapa. 
caklardır . 

Buna mukabil hakikaten son 
zamanlarda iyi oyunlar çıkaran 

· Erenköy1üler büyük bir enerji 
sarfederek biltiln takımlara tehli. 
keli olmaktadırlar. 

Diğer takımlara nazaran daha 
teknik olan kız muallim bugün 
için Çamlıcadan sonra şampiyo. 
nanın en kuvvetli namzetidir. 
~-~çİ 

Günün son müsabakasını Çam. 
bca - Boğaziçi liseleri yapacak. 
tardır. Şampiyon namzeti bulu.. 
nan ÇamlıcalıJar bugüne kadar 
yaptıltlan bütün müsabakaları 
kazanarak 12 puvanla lik'in ba... 
şmda bulunmaktadırlar. 
Eğer bir sürpriz olur da Boğa.. 

ziçine mağlQp olurlarsa şampiyc. 
nada mevkileri bir hayli sarsılmış 
olacaktır. Teknik noksan, fakat 
taktiği çok kuvvetli olan Çamlı. 
calılar bugilnkü müsabakayı mu. 
hakkak kazanmak için çok çalışa.. 
caşlardır. 

Bilhassa içlerinde Güner, Sil. 
heyli, Nl•rinnisa, Fatma gibi gö. 
rüşleri çok kuvvetli olan bu o. 
yunculann bugün takımlarını ga.. 
lip getirmek içni çok çalışacakla. 
rr muhakkaktır. 

Tebliğ 
İstanbul Voleybol • Basketbol 

Ajanlığından: 
939 • 940 yılı İstanbul voleybol 

birinciliği müsabakalarına yakın. 
da başlanacaktır. Tertip edilecek 
müsabakalar hakkında göril§ül • 
mek üzere alli.kadar klüp murah. 
haslarmın 16.2.940 tarihinde sa. 
at 18 de Bölge merkezine gelme. 
leri rica olunur. 

Ayrıılı~ 
Tercüme Eden: SV~ 

- Ay, posta gelmiş! zel günler~.~ 
Ve her sabah olduğu gibi bu. rı arada bit ~ 

gün de hizmetçinin getirdiği mek çük bir ıoJcatı~ 
tupları aldı; onların üstünü okur. Korsikaya 1'1Jif P'ı 
ken konuşmağa devam etti. Sesi hoş oımuştU· fi 
Kolet'in asabına dokunuyordu. de Jorjun aY~iÇ ~ 
Çünkü o birkaç sene evvel bu let kocasını 
mütehakkim sese ve bu mütehak. kadar çok s~r 
kim bakışlara itaat etmişti. Bel. gün o ~~ se~ 
ki de yine bu sese ve bakışa her tu. Kendını bal 
zaman itaat edeceğini hissettiği şımarmaktan ,-. 
için o daima bu sesten ve bu ha. B" kJaJcsOO :..JI' 
kışlardan nafrte ediyordu. . ırı rtısı d~ 

. ! rın P. CI tJ1":.. - Sana da hır mektup var • b! 5 ç~tca Kôlet gözlerini kaldırdı. Elini nı ır s_: a ~ .A 
d • d raz son... • (fJ"' 

uzattı. Fakat krzkar e§ı onu ur. lmdı. bi.zıııetÇI 1' 
durdu: ' ~ 

- Mektup Jorj'~nmış: ~vve. tu~ Belki bir-' ,ı.ı: 
la ben okuyayım. Yıne ne ıstıyor: Fakat diişUndUd' 
aranızda her şeyin bitmiş oldu. K 1 t yerind~...d 
w h~1· la ' o e ~ gunu a a an manuş mı. r . sıktı• 

Kolet itiraz etmek istedi. Son- kntn c ınalı dL ŞI ~ 
• M" d 1 1.. asını .::...ı r~ ra vazgeçtı. uca e eye ne u. d' ği ibi bll .. • 

zum vardı. Onunla mücadelede sev ı gtosunıı 
al. 1 • -· · ld cası man 110 g ıp ge emıyccegını cvve en d tti BiitilJS ıJcf 

bilmiyor muydu? ~ c ıi ordU· · 
- J orj her halde asker ol mu§- hm t y.e ky akta ~· 

d d d• a t<ı so .1:,,ı 
tur a, , e ı. • . • _ Otoınob~ e 

Kolet e kız.kardeıının sesındc d" •• d tabii g tıı' 
kötü bir sevinç var gibi geldi: ıyışı S~ih seıı 

- Evet, cepheye gideeckmiı1 I - f ' ~ . . • . · ma orsun ~a:ısı terk~tmede~ ~vvel ıılenı:ıı Xrtık otorı1 Jld 
ıntızama koymak ıstiyormuı. Bır d t yordu· 

. d b h d' N a o uru tıif vasıyetname en a sc ıyor. o. - "b" büyii1' 
terde senin imzana ihtiyacı var. :u ~·~ hareket 1 
mıı. İşte boşanmak istemeyi,inin om 1 nç k•~I 

1ar E - bo 1 zaman ge . il" ceza ı... ger şanmış o say. d - 'bi elitu 
dın bütün bu can ııkıntılannmn t.~J!.u gı J .ı uruyor: ,,, 
kurtulurdun. D"kkat et 

Solanj, Jorju ukrar görebil. b - dı ~1.;nt~ .. . aşına e6 ..... mek ımkanını veren ıeylere: n· rdu Btı 
"C k t 1 !" d' d ıye> ' • an Si ın ı an ıyor U. d-rü du sır 

- - "h. u yor . • 
- Fakat onu. gormege ı tiya.. det hissi içinde 

cın yok. Ben gıder ondan mese. t dan ıcaY 
leyi anlarım. İmzalanacak kağıt. ne or a ... cıa ~ 
ı . . . sınm yan.,. 
arı sana getınrım. otomobilleri, 

Yine her şey eskiden olduğu gidiyorlardı: 9 
a:ibi cereyan edecekti. Kolet bun. ne olabilirdı. 
dan üç sene evvel kocasının ken. Noterden çı ~ 
diaini aldattığını öğrenip de kız.. let en evvel • ;ı,ut 
kardeşinin evine ı;ığındığı ıaman, bundan hiç de t 
Solanj ona bfr daha kocasını gör--. müyordu. Fa~ 
meğe ve bu mesele baklanda iza. - Nerede ~ 
bat almağa müsaade etmemişti. ceğiz?.. ı"! ~' 
Jorjun mektuplannr o alıp açı.. Diye sordu bit,. 
yor, ku:karde§inin yazacağı ce.. yişinde tuhaf Jı"., 
vaplan o dikte ediyordu. Sanki -Nerede 0 

kızkardeşinin hayatının yıkılı§ın.. nobe'' de ı.... ,,~ 
dan büyük bir saadet duyuyor. Otomobili .1f,,_. 
sanki onun bombot geçen ihtiyar süratle işlettı· 
kız hayatının biçareliğini bu fe.. Jet hiç bir şeY Jc 
la.ket tatmin ediyordu. onun kolunu ,,ısıs 

Koletin mukavemet ettiği tek Jorj eğilerek 0 J 
nokta, talik meselesi olınu§tu. O, öptü: e )il" 
boşanmağa hiç bir zaman razı ol. - Meğer,~·" 1' 
maıruştı ve Solanj da fazla ısrann Ve biz bileme od~ 
bir şeye yaramıyacağını anlıya. Basit mi? .. 1 ·tti·" ~ıl 
rak susmuştu. du? Neresi b:de ~ 

- Jorj seferber edilmiı, Jorj larımm gölg ıtıôl~ 
gidiyormuş!.. facianm karşıt! sdi" 

Evveli boğuk, fakat sonra can. kıymet diye •. !,ıs 
1ı ve müthiş bir ısbrap kalbini miyet verdiğ;~ 
kapladı. Kardeşi ağladığını gör. ne manası ka giclil 
mesin diye başını arkaya çevir.. Jorj cephe~ıer ~ 
di. meselelerin. osil 

- Saat beşte seni almağa ge. ğer azapların :~o~~ 
lecekmiş, ben o zamana kadar i- Kolet ona tc:fİ 
şimden dönerim.. mek: ona bet 11uc~,.-. 

Yemekten sonra Kolet evde tiyordu, faka~?': 1 
yalnızdı. Küçük salonda bir pcn. karşısında dU>t,iJe',
cerenin önüne oturdu ve tahay. cclc, irade ede de'': 
yülata daldı. Onunla birlikte ge. madı~ı için 61 
çirdiği kısa saadet seneleri gözü.. - Evet 1 ·ııti*' 
nün önünden geciyordu. Ne gil- Demekle 1 

. 1 

Bu J k 11A l kSine1118d-Akşam pe ve LVI. e e bir 
Türk Artistlerin Şaheseri 

21,80 MUzJk: Rlyasctlcumhur Bando. lıyatro unda (Kecliııe 1'~11nir) 
su: (Şet: lhaan KOn~r), 22,15 lfem / 

ıcket aııat ayan, ajans haberlcrı. ıı - ALEMDAR !o:tnemasında ' B R il d · ERTUoRUL MUHStN CAHiD~-;. ~ mat, eşbarn, tahvtıat. ıc.anıbiyo. nukut ~ aş o er e. - GV~ 

bol"eaaı (fiyat). 22,SS.Mllzlk: COJ:b&nd 1 c ı tik TAYFUR - NF.CLA - NEViN - SUAVİ - SAtT -
{Pl.), 2:ı.2s _ 23 so Yıtnnkı yırognun ı - a'Sus n amı 
ve l<npıını, 2 - Küçük Prense• 



1 - VAKiT 24 ŞUBAT 1940 

ıırın TürkiyelBlr Alman vapuru mürelfebafı tarafından balmldılProfesör B. H~m:-ı Fel&ketz~delerimiz için 

1 
· oın gazetemıze Yunan· ·standa 

8 ÇİSi Harp başındanberi' 148 lngiliz, 120 beyanatı . . ' . 
~~~att A bitaraf vapur z,ıgaa ug~radı <B~ ıamt• ı W:IMJ 2 milyon drahmı 

J 
a nkara ve eskJ metinleri yeni harflere t 1 d i ~ar k • NHJ'Oi')&, 13 (A.A.) - Ncv. manya bandıralı Transilvanya va. tevkif edildi~ini •ıre hamule tetki. naklederken bUy\ik faydalan do. iane Q p an 1 

il e et d york Timea guetcsinc Rio de puru 9 ıubatta Çanakkale boğa. kinin iki saat ürdUğünü bildir. kwıaca.lc olan bu usul ve §ekil 
~ e ıvor Janeyrodan gelen bir telgrafta, zının 100 mil uzağmda bir İngiliz mişti. Bu malumat doğru değil. etrafında kendlsile konuştuğu • Atına, ıs (A. A.) -At.iııa ajan. 
1~, •ta (.a ... Hamburg ıtmanrna mensup 3771 harp gemisi tarafından durduru. dir. muz fakülte dekaDJ Bay Hamit ıı bildiriyor: 

ta.'1 te 13 11--ılg ·) - Mısırm toniuk Alman bandıralı Vakama tarak hamulesi tetkik edilmiştir. Londra, 13 (A.A.) - Harbin bir muhanirimize §U izahatı Gazeteler, Anadolu zelzelesi !e-
la il t<lllen arııtan elçlll- vapurunun diln mürettebatı tara. Transilvanya, vesaiki muntazam bidayetindenberi ticaret gemileri. vermietir: Wtetzedelerl için cumartesi gUnU 
t Ş.ıbatt 4bdeı Hakkı rınclan batırıldığı ve Havkins olduğu için süratle serbest bıra.. nin uğradığı zayiat hakkında bah. "- Milst.eşriklerin umumi • halk arasında açılan iane defter

l7 Ae_~ktalr.Atıkaraya ba- zırhlısı da da.hl lolduğu halde bir. kılını§ ve yoluna devam eylemi§. riyc nezareti aşağıdaki rakamları vetle kendi lisanlarına ve bil-
•"' l . llakkı B ka l gilli ıırhhsm civarda tir vermektedir·. hassa şark eserlerine ait me • !erinin muvaffakıyetli neticesini 
"~ ~ tllllrd ey ç n ın ° · tinlerl naklederken hususi bir h mmi u bari1z Urm kto 

t, 182 ltarad: ~onsoıoa. bulunduğu bildirilmektedir. Alman radyosu vapurun boğa. 148 İngiliz vapuru, 14 mütte. transkripsiyon usulU kabul et _ e e ye e te et e -
~o 9 "e 1 sefaret kA· RJyo de Jaı:ıeyro, 13 (A.A.) - zın methalinde Türk sularında fık vapur ve 120 bitaraf vapur. 1 ri }.'\- clir. 

~h~ıı..~•0108 ld9
1
30 .ıa lstan· Havldm kruvuöril Amiral Har. tike ma uwdur. Fa.kat ekseri. Umumi tahminlere göre, la.neye 

~ ~~~. 8 . vod. Havas ajansının muhabirine A 1 k t 1 F•ı• • 1 yetle bir mU.Steşrlkln kabul et· l.otirak etnıi§ olanların sayısı 100 
k bire hooey Havas •Jan- beyanatta bul··---'· Vakama Al. vustra ya 1 a arı 1 [stıne ge dl Uği usul ve sistemle diğer bi. "tr -..uh b 4 ~AA & 1 rlnln usulü arasmda fark bu • binden faı;ladır. Bunların 830.000 i 
U~ aııatıa, a irine Y•P- man vapurunun dün yakalandığı. lunduğu J?"örillınilştUr. Bu su. Atmadan, 150 bini Pireden ve öte-

~!eııın kendı ~Urklyedeki nı bildirmiştir. Vapuru ıo zabit retle oimdlye kadar umumi bir 
'·~"' ll iıılJh 

1 
a ııe modern ve 36 tayfadan milrekkep müret. (B~ tarafı 1 ıncide) General Vcy,gand'ın Mısıra traruıkrl-'Yon sistem! tes'A e-

""'da .. 1 a esını gK k t ba.. il bl t d'kt ...-. terbiye edllmlRtlr. Bu suretle ynptııı:.ı son seyahat müttertk ..,... .ıa ı. • ıı.r urme e ... 9 e a CJC ver ı en ...,.... ~ 0 dilememştir. Bize gelince, bı'zde 
'<tltdı. ıtuıı a"ık f 'kl k rta ı tı lnglllz ordusu ile döminyon kı · orduların Qbeukleştlrllmesine i "' et- " ı r- ra u n mı§ r. de, ilim adamlan ya kendı'lenn· e 0111 ... et lrnkA o ı 13 (AA) N taatı arasında 1914 de mevcut mUhim surette yardım etmlş-le " Ufu"u nını ı o, · · - orveç "'o··re bir sistem t.atbı'k, yahut 

"El .. k d bandıralı s d farklar tan..amcn ortadan kalk tir ., ~ ll ltılşur· ay etmiş nosta vayuru mayn.. • milet_,.;klerden birinin kabul 
lt ıı Q • dan yah t t rpild t Uüt e- ı:nıştır. Avustralya ve Yeni Ze- Kudüs, 13 (A.A.) - fkincl A. ~·· 
\.aıbıtıdllea'-nıdlr '-' iki mil· ve u o . en. edve landadakl mühimmat fabrika- t 1 d t .. ~ı d ettiği sistemi takip etmt§lerdir. 
( Q. k ~ den bir infilak netıcesın e pazar vus raya or usunu ei'... e en Memleketimizde Üniversite • 
ar 

6 
ağlar,.. ardeşllk ve günü balnu§br. Milrettebat kur. tarı da lngtılz fabrikalnrı ti- kıtalar bugün Filiatine gelmiye nin muhtelif mm müesseselerile 

t ~de .. ın tak l ı1 v Am 'ka 't pinde levazım vapmaktadır. ba .. lamı<>tır :ı..t~ '4 ceır. 01 v yesin! tar mıştır. apur erı ya gı • ~ :r :r • ilim ada.mlarmm bavle ayrı ay. 
~~lı ı81l' ttoı an \'azifemln. mekteydi. Yakın Şarkta Fransız müs· Londra, 13 (A.A.) - Reuterin rı sistemler kulllll\rna.sı doğru 

'> l.IJ~'l ltı llly •ındarlarının laveç Vapuru Nasıl Babrılcb t~mleke ordusu kumandanları- Yafadaki muhabiri bildiriyor: ~örillmedi~den mim alfabeml. 
~~~ lşaca&ıetterj sayesin- Londra. 13 (A.A.) _ Şimdi le BUyUk Brltanya ve impnrn- İlk Avustralya kıtaab bugün ze uy~ transkripsiyon usuın-

t "' na kanı bulu- öğrenilmektedir ki İsveç bandıra- torluk kuvvetleri kumnndo.nıa.. hazırlanan kampına vannı§tır. Bir nUn tesbitı muvafık görillmtlş, 
~· k·urıı:ı, lr Orama vapuru pazar gUnU ka. rı arasında. sıkı bir irtibat var· t&.1<oçya alayı tarafından çok u.. bunun için İstanbul Dniversitesi 

~. Ortı111 etıtn Yakın şark ranlrkta ve kendisine hiç bir ib. dır. mimi bir surette karşılanmışur. edebiyat fakilltesfnce hazırlanan 
t ~a>'retı~1t l~in sarfetti- bar olmadan torpillenmiştir. Va. ranor daha evvel Maari! Vekil. 
'-tlı: ta){ıp rt hayranlıkla pur üç dakika zarfında batmış ve M k d · k • k liğine gönderilmişti. Bu rapor 

1 ltıt l'tlılb: <!YJeınektedlr. 24 ki§iden mürekkep mUrettebat. o s. ova a e on om 1 Ankara dil fakültesi ve tarih 
ita .. tıt~tl 'l'Urk dostları· ancak tahlisiye vandalJarına at. kurumu gibi alAkadar milesse _ 
'lı~ erıne uymakta- lıyacak kadar vakit bulabilmiştir. selerln de mUtalealan almdık • 
n0r lley Kaptanla kansını ve 14 tayfa. b • 1 m • 1 d tan sonra tekrar IBtanbulda e-
~ ~lae ltı~ı bldayetJnde yı hamil sandal henüz bulunma. 1 r an aş a 1 m z a an 1 debivat fakültesinde Maarif Ve. 
~l' tere t\ at ınektubunu rnışur. kili Haaan AUnln riyasetinde 

e\et tıkaradnn Sof· Kurtulanlar arasnda beş tsveç. (Bn.f//: t ..... 01, 1 ı-..ı""') tonlanan heyetçe ~özden g..,..i • 

A 
""Y ... , , ım,oa., lecaktır. Eş;ya mübadeleslnlıı , ... , "I U, btr Da.itlmarkal, Uç Cenu:bt A. r;örUşmelel'den sonra, 11 Şu- daha ziyade faıJala~tırılması rilmlş ve . son şekil verilmiştir. 

\l İy9 Yekı"lı" merikalı ve bir Terre.neve'li var. batta Moskovada Sovyetler dUşünUlmektedlr. Eser broşilr haline getirilmi~ 
dır. Birliği lle Almanya arasında Bu anlaşma, Sovyetler Bir· tir. Ya.kında neşredilecektir.,, 

Af OsJo, 13 (AA) - Amerika bir ekonomik anlaşma imza· llğl adına harlcl Ucaret balk 
( fi\ YOnd dan Llverpola gitmekte olan 5200 lanmıştır. komiseri Mlkoyan ile Sovyet-
'~ a ton hacmindeki ve Nidarholm a. Du anlaşma, iki memleket ler Birliğinin Almanyadakl ti· 

~it lJ (.1 dındaki Norveç b:ıyrağıru hamil bUkômetlerinin, 28 Eylül l 939 caret mumessiU Babı:ırin ve Al· 
::"il ldli ·il) - Adli~ vapurun mOcehbezlerin-e vapurun tarihinde Sovyctler Birliği bnlk manya adına da Alman hUkQ· 
tı!ııl So~e tetkiklerde batmış olduğunu bildiren bir tel. komiserleri meclisi reisi \'C ba· metinin ekonomik meseleler 

~~lla Ve ceza evinde graf gelmi~tir. MUrettcbatm kaf. rlciye halk komiseri Molotof için husust mumesslli D. Rltteı 
\.~l'a tnUteakibcn U. fesi Oslo limanına mensup başka lle Almanya hariciye nazırı n ve Almnn ekonomi heyeti rcleı' 

~;oı ta kız enstıtilsUnU bir gemi tarafından kurtarılmış. Rlbbentrop arasında tentl cdi- 8. Ech9urre tarafından lmza-
~~~"fıbc,.1,?~an hastaneyi, ttr. len mektuplarda blldlrilmlı;; lanmıştır. 
"--~ , ~· maden su.. Nidarholmun mayna çarptığı bulunan arzulnrınn. tekabUl 

\ , ~~layet fidanlığı- veyahut torpillendiği malQm de. eylemektedir. l..ondra, 18 (A.A.) - Yeni 
~l' .~tda halı vo di- ğildir. Alma n • Rus anlaşması hak-
~ ~~e?.arlrğı dn. tet Londn; ıs (A.A.) - Bir in. Bu ekonomik anlaşma muci. anda tefsir tta bulun n Times 
~ı."Ücıı a:ya.r akşam şc. ~iliz harp gemisi bir tahlisiye bfnce, Sovyetlcr BlrJlğl Alo.ıan· azcteslnfn Rottcrdam muba-
\ılli~ 'v t1Yafette hazır sandalına binmi~ olan "Orania" yaya iptidai madde lhraçe de- biri, Rus - AJmnn mUbadelesl· 
~ \ıe ~.23.u sabnhvanla· ismindeki İsveç vapuru mürette. cek ve bu ihracat Almanynd11.n oln iki memleket arasındaki 
~ıı aıd~Uriyet mUd • batından birkaç kişiyi kurtarmış. So\'yctJer Birliğine endUstrl mllnnkaldt ıslah edilmedikçe> 
:._ ~ ı,..,.~ halde otomo. tr. 1854 tonluk olan bu vapur. maddeleri verllmeslle telafi ve Sovyetlcr Birliği harp halin· 
l"ıı " ~ına gitmiş _ zannedildlğine göre şimal deni. olunacaktır. Bu ı:ınlaşmanm de bulunduğu mUddetçe derpiş 
· . veıtıu zinde torpillenmiştir. merlyete girmesinin daha ilk edilen bir milyar mark mlkta-

~ d tı!Ut ..... ,Sandıklıdaki Tranıilvanya Vapuru Nerede senesinde. Almanya ile Sov· rına baliğ olmasının pek de 
<!\·~ ""1.lrln trenle se- Araıbnldı yeller Birliği araıındakl Uca: muhtemel olmadığını bildir-

~~ eyliyccekler • Lonba. 13 (A.A.) _ Reutcr ret mübadelesi, umumi harp· mektedlr. 
~~ (od '1. ) ajansı bildiriyor: ten beri en yüksek seviyeyi bu-
~ ~~· - Adli.ve Salihiyettar kaynaklardan bil. 

~a.·11 l'e \' beriııde Afyon dirildiğine göre, 6672 topluk Ro. 
~!;~~Parti reisi ol. 

~~illet, lZa gelmişler, 
~ le h.aı'- belediye ve 
~~!~ "" tarafından 
~~ veıı· Adliye Veki. 
~ _ .... ıı:ı~en çav ziyafc. 

'~ eVin· Ve adlive da.. 
\ l'ııcı~ teftiş ettik • 
'i ~ -~cı..ıı aYrıl.mı~r • 
~~tıt~ 

ilQ \r ~~etinde 
~ 18 (lf 

't... llıUcıu''~ıt.!i) - iç U
~~~iltıu~rinden Rem. 

ı ~.~ ıı..._"iııli~ ll"tna umwn 
ı:-. ."'lllttıı e, teşkilat • 
.,~ ~t trıUdUrU Servet 

~" ~lnıı~sl reisli • 
,4, ~! - dir. 

'Ql .. ''~le • • 
"ıı ~ii .ı:;nın telıir 
~"(tı ı kaza 
~~ tlıda ~) - Zelze. 
f ~ı~a~ta hUkUmle. 

Ye \1 .._ ?ha}\ arnun infazı 
~ b6 ~tlt'ı .. Ln.ller arasmn 

'4(ı~ctın'<l.ll knzaıarı da 
ce i thaı cdJl 

Yeni zelzeleler 
oldu 

Unyburt., 1B (A.A.) - Saat 
4 .3 te orta şlddetll yedl saniyt> 
suren ve soklzl kırk ikide hafif 
iki zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. . 

Zile, l3 (A!A.) - Şehrimiz 
de bu snbab saat dördü 40 ge. 
çe beş saniye suren orta şld 
dotte bir zelzele olmuştur. Hn 
sarat yoktur. 

Sn·n.s, ı:ı (.A.A.) - Sıvast.a 
dün 18.66 tc 3 saniye devan 
eden hafif bir zelzele kaydc 
dilmiştir. Hasar yoktur. 

J~ı·baa, 13 (A.A.) - Dlln se· 
ec Erbnado. orta şiddette iki 
saniye süren bir zelzele olmuş 
tur. Zayiat yoktur, 

Niksar. 18 (.A • .A.) - 12.2.940 
saat 19 da başlayıp 1 O sanlyr 
aUron cok şiddetli ve bunu tn· 
ldben dört fasıla. ile orta old 
detll gUrUltülU ve barıt olma!· 
Uzoro eabnhn. kadar 18 zelzelı> 
kaydcdllmiştlr. lnsan zayiatı 
ve hasar yoktur. 

lzmirdeki aeylap . mm· 
takası ağaçlanacak 
/::mir, 1S ( A.A.) - Kemer ve 

.. {ız.ılçullu mevkileri arasında u. 
~avnn hevcliln mmtakasnıda ya
"lılan tetkikler bu mmtaka.n'Tl 
eazın su ~kon a~ğlar14 teşclr 
~akdirlnde hevelinm önüne ı?e. 
.. ilebileccffi netlcesine varmıı:ıtrr 
Sunun Ilı.erine bu mmtaknvı ko. 
nıluk haline l?'Ctirecek surette 
q_ı'i'a,çlandırmağa ko.rar vermiş 
tir. 

tik tedrisat umum 
müdürlüğü 

Ankara, ı,, (Hıumsı > - İlk 
tedrisat umum mlldiirlUğüne ta.. 
Um terbive azasından Hakkı 
TonsNc tavin edilmiştJr. 

Sovyet-Fin harbi 
( Bq tarafı ı i>ıcidc) J şılmaktadır. Bu muharebeye iş.. 

Kuhmo bolgeslnde Rus hU- tirak' eden Sovyet askeri muaz. 
cumu akim kalmış ve 1'"lnler zrun bir yekfuıa baliğ olmakta -
wilteaklben bazı dUşman mev· dır. 
ıilerlnl işgal etmişlerdir. 

Hantc yak ininde Flnlft.ndl) 8 Baltık üzerine mebzul kar 
topraklarına girmek lstlyen yağmakta bel'de.,·amdır. Bunu 
bir dUşmnn müfrezesi hududun blııaen hn\'a faaliyeti bugUn 
öte tarafına. tnrdedllmtetlr. yalnız Mnnnerheim hattının 

FlnUl.ndlya tayyareleri Sov· bombardımanına mtinbasır kaı 
yet kollarını ve üslerini bom· mıştır. 
bardıman etmiştir. 
OUşman tayyareleri faali· 

yetJerlnl KnreU berzahlle La· 
loga gölünün şlmallne basrey· 
ıcmlştir. Fin avcı tayyareleri 
ve bava dafl topları dört dtlş· 
man tayyaresi dUşUrmüşlercllr 
n Scwyet tan1..-ı tahrip edildi 
Hclsinki. 13 ( A.A.) - Sov . 

vetler Fin mevzilerine karşı 
muau.am kuvvetler !'ICvke+mek. 
te oldu/hından mukavemet mu. 
~ızest nfhavctsiz bir ~ırette de
vam cdenıfvecektir. Zira Sov • 
vet tazvikf vakm bir Mmanda 
"rla.n bir şiddetle kendfrı.I b1r 
iaha b;ssettiN?rektir. Bıına bi. 
'lıten vaaMdllen varnmıJPrm 
oıliratte ftlrnesi ltımndrr. Or 
-.,ilvorıhık bir mem1PkE>t otan 
!i'in 1 ~ndhntdan Wf>'I hfle<'e&inderı 
'ıt?'lıtSl fstenPWIP?.. Sovvct taJır. 
"lt7.lRMl1TTI s!ddPti~ tQ'1rln edi· 
• ı-n ta-rlflıtrm adedi kAfi bir de. 
'ildir. Bu rakam valnt~ Kareli 
"err..hmda bOtlin !'ekor1Rn kt. 
··ar,.,lf ı:ıtmdiden 72 ye baliğ ol • 
'Mktad rt'. 

Her g!bt 3ô00 ölü 

Stokh<>lm. 1., ( A.A.) - Bu
rava l?Plen mnH'ıma~ göre, Sov. 
vet•er Kıtrell berzahmdakt ta • 
q_rrıız1ıın esnasmda her gtin 
3000 öHl, varalı veya esir ver • 
miolerd!r. 

Bu taarruzdan on bea S?iin 
•vvcte varan başlanrııçtanberl. 
t\"'11 Ordunun verdiği :zayiat 
m1kta.rmm 33 bine vardığı anla.· 

Şimal cephesinde Sovyetleı 
Nownnslnnd'daki devriyelertı 
mahsus mUhimmntı ihtiva edeu 
pnraşUtler atmağa çalışıyorlar 
Bazan Fin de..-riyelerl Sovyot 
aske rlerinden daha cnbuk dav. 
rannrak bu mühimmatı ele ge· 
çlrınekte ve bu suretle devri· 
yeler arasında mUsademeleı 
vukubulmnlttndır. 

Fransadaki gaze
tecilerimiz 

Pan.,, 1~ ( A.A.) - Tilrk p. 
zetecileri bahrive naztrmm da. 
veti üı.erine Breste gitmişlerdir. 
Kendilerine bahriye zabitleri 
refakat etmiştir. 

:Amiral bu münasebetle söyl<"
diğı bir nutukta, kendisinin 
Fransız bahriyesini temsil etti· 
C!i Kemal AtatürkUn mUheyyic 
renaı.e merasimini hatırlatmıe 
ve Emile Bertin kruvazörünP 
~österilen güzel kabulü yad~ • 
mlştir . 

Müteakiben davetliler Brest 
.mmtakMmı zivaret etmiş ve 
visamiral tarafından bir harp 
~emisir:de knıbul edilerek şeref. 
terine verilen öğle ziyafetinde 
ha.?.rr bulunmuşlardır. 

Heyet ar.ası Brestten ak~ 
Uzeri aynlmış ve avrıhrken zi. 
varetit\o: tevlit ettiği alakayı ve 
1?östetilen kabulden memnun ol· 
dukla.rmı bildirmişlerdJ.r 

Tünel · başında~< i 
cinavet 
(B~ tarafı t incide) 

Bunun yanından uzanan ve a
lartıman kapısına dayanan kan 
~zlerl takip edilmiş, aparttmana 
girilerek bodrum katlllcl inilmiştir. 
Burası çamaşırlıktır. Bir tarafta 
odunlar istif edilmi~tir. Yerde 
·ıüzükoyun yatan boğazından ke. 
sihnif bir kadın görWmüıtilr. Bu. 
ııun üzerine keyfiyetten müddei. 
Ltmumilik haberdar edilmt,, tah. 
;<ikata nöbetçi müddeiumuınt mu. 
avinlerinden Mahir elkoymuı, Ta. 
l>ibiadli Enver Karan Cet(tleri 
muayene etmiıtlr. 

Adliye doktoru bunlann biri. 
birlerini öldürmµ, olmaları ihti. 
malinin kuvvetli olduğunu söyle. 
miştir. Tabibiadliye göre kadınla 
-:rkek arasında kavga çıkmıt. er
:Cek kadının boğazını keserken 
ti aha güçlü kuvvetli · olan kadın 
'?ıçağı eline geçirmiı, o da erke. 
~in bofazını kesmiştir. Fakat ka. 
lın bunda muvaffak olamamış, 
~rkek bıç.ağı tekrar alarak kadı. 
nın başını vücudundan ayırmış. 
'tendisl de sokğa çıkıp ölmliştür. 
erke~in karnında bıçak yaraları 
'a vardır. Bunun da itişme esna. 
·ında olduğu ihtimali kuvvetli
dir. Cesotler karakola kaldırıl. 
:nış, ilk olarak apartıman kapıcı. 
sı Rügtü sorguya .çekilmiştir. Rüş. 
tü ölünün, Hafikli 326 doğumlu 
)aban o~ullanndan İbrahim oğlu 
Halil olduğunu, işsiz bulunduğu. 
nu, son zamanlarda hamallık yap. 
tığTnı, hemşehrisi olduğundan a. 
rada srrad kendisini zlvarete get 
diğinl slSvlemiş ve demiştir ki: 

- Ben apartımanın dördüncü 
'<atına c;ıknuıtnn. Halilin aşağıya 
bir kadınla gcldlitlndcn haberim. 
voktu. Kapıya inince kalabalıkla 
':arşılaştım ve hAdisevi öğrendim 

Zabıta tahkikata girismiş, Ha. 
'ilin Ağahanurnı caddeshtde Res. 
um apartımanmın kaoıcrsı Recer 
·ıe de sık sık 1;!8rUştUj!ü. ban ı:a. 
nanlar onun yanında katdıJ; an. 

' 2fılmış, Recep bulunarak sorgu. 
ta çekilmiştir. 

Recep, Halilin köyünde bir ka. 
-ısı ile iki çocuğu bulundufumı 
'1urada Aksarayda Mtııet cadde. 
;inde Yusufpaqda TUvekkül ha. 
~amı karıısında 100 numaralı ev 
ie oturan Isnemıt1 Fııtm.1 ismin . 
oie bir kadınla bir müddet bera. 
'">Cr yaşadık1annı, 90n zamanlar 
1a evlendiklerini sövte-:niş, elna.' 
vetten malGmatt olmadığım bil 
.iirmi$tir. 

Maktuliln bazı hemşehriterl d~ 
bulunarak ifa.delerine milracaat 
edilmiştir. Zabıta tablbiadllnin J 
teri sUrdU~ü ihtimali nvıf but •. 
maktadır. Fatma ile Halilin öldü. 
rüJmeJerinde bir ktskanclık sai. 
kur çok kuvvetlidir. Apartrman 
kapıcısı RilştünOn bu iş hakkın. 
da hayli matOmatı olduğu anne. 

kiler de hllkQmct merkezinin dltcr 
mahallerindendir. 

Atlna civarında bulunan mnlte. 
el mahalleleri de in.neye bUyUk 
bir nispet dahilinde lştlrak etmL,. 
terdir. 

Bu ian~ yekQnunun takriben Dd 
mUyon drahmi tutacağı tahmin e. 
dllmekteclir. Fakat, hakikt rakam
lar ç~ba gfintl belli olacn.t-
tır. 

tane verenlerin imzasını ha"1 
kfığıtlar 23.000 clir. Bu kağıtlarda 
Başvekllle Bayan Metaksas'm da 
imzalan vardır. Bunlar clldlenmlş 
olarü AtinadakJ Türkiye BUylllc 

Elçlllğine tevcil olunacaktir. 

ttalyadaki ecnebi mil· 
bayaa komisyonları 

Roma, ıs (A. A.) - Röyter 
blldlrfyor: 

lyt malt\mat alan mahafilden 
öğrenildiğine göre, hnrbln başm. 

dan bert ltalyo.da fııallyetlerlne 

muntazaman devam et.mlş olan 
cıuNelit ecııebi milbayaa komla -
yonlarınm • ki bunlar arumdıı 

lnglllı komisyonu da vardır • fa· 
allyetlerlne birkaç ay için niha
yet verdirilmiştir. 

Alınan lktısat neuretlnln m1ltc
hassısı Dr. IQodyilsUn Roma zJya. 
reti tıe bu tedbirin bir alakası olup 
olmadığı belli de~oildir. 

Dr. Klodius'Un Romadakf ikame.. 
tini bir hafta kadar temdid et.ıuc-
81 bekleniyor. 

Ruzvelt yeniden nam· 
zetliğini koymuyor 

Nevyork, 1~ ( A.A.) - Far. 
ley'in reisicumhurluğa namzet. 
!iğini, B. Ruzveltten UçüncU de
fa olarak rfya..seticumhura nnm.. 
zetliıfüı.i koymıvacnğı hakkında 
teminat aldıktan sonra, var.et. 
miştir. 

B. Farley'in B. Ruzveltl ziya.. 
ret ederek Uçüncll defa reis.! ~ 
"umhur olmasına muarız oldu • 
'{unu söylemiş, müşarünileyh to 
namr.etliğini kovmıyaca.ğı hak • 
kında teminat vermiştir. 

Bozuk çıkan nümune 
Belediye veteriner mUdllrlll • 
~ tarafından alınıp tahlilhane-
ve gön:lerilen 49 salam nilmu.. 
nesinden 32 si, 16 sosfsden on 
dördü, 21 yumurtadan on üçll 
bozuk çıkmıştır. Dört konserve 
nümunesi de tamamen bozuk 
~öriilmüştür. Beledive reisliği 
bu hususta şubelere bir tamim 
C{ôndcrmiş. gıda maddelerinıin, 
bilhassa ko~ervelerden !ık sık 
nllmune alınmasını, tnhlilhane. 
ye gönderilmesini bildirmi§tir. 

-- -0>---

Şehir Meclisinde 
Şehir Meclisi dün saat on beş. 

te tonlanmış, bazı evrak encU· 
menlere ~nvale edilmiştir. Mee.. 
lls cuma gUnU tekrar toplana. 
caktır. 

KUtüphanelerimizni 
hafi 

(Baş tarafı 3 QncfldeJ 
teın1cler, kütüphar-..eJerimizde lı
lenen bu gibi cehalctlerden iıti. 
fade ederek bizim admı duyma. 
:lığımız eısia eserltı:i keşf ( 1) ıe. 
iip iıtinaah ediyor; AYnJpada 
\·astsnyor, hem para. hem ıeref 
kazanıyor. Biz de ancnk mizahı.. 
ımza fıkrclar hooiye edebiliyo.. 
nız. NIY AZI AHMET 

liimektedir. Fakat RilştU Fazla 
bir ıey sCSylemcmc.ktedir. Cina. 
vetin çözülmesinde Recebin de 
'lilyük ·bir rol oymy~:a~ı muhak. 
kak görülmektedir. Zaıbıta n:uh. 
elif izler üzerinde yilrümekt 

dir. 
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.\ /' KAYIPLAR )\BRiYANTiN HA 
1932 senesi Pcrtcrniyal li e'i <lo- • \( 

BAŞ, DIŞ, NEZ LE 
GRiP, ROMATiZ
MA, NEVRALJi 
KIRIKLIK 

ve bütün ağrılarınızı 
derhal keser. 
Lüzumunda günde 
3 Kaşe alınabilir . 

...ı<3 . 

istanbuı Defterdarı ığından: 
lbb. 151 Aılrc•!!l .Matrahı l\a,.;ıııç H11h . Cı•ıJl St·ıw 
~o. hlm ,.o Soyadı -------

Komfııyoncu Hb. Katırcı oğlu 1521.80 0.00 0.00 99.77 937 
.J/ 60 Roberto .Moncerl Han 11; 13 No . 

Mantocu Hb. Fındıkçı Rem.. i2i.22 o o 104.i2 937 
12/4 Yani Hacı llya kızı So!ya rl :;:; No. 

.. .. 135.51 o o 19.51 93 
11/65 Yani Hacı llya kızı Sofya 1500.00 45.00 !l.00 216.00 939 
9/43 Yani Hacı llya kızı Sofya İthalAt TUc. Hb. Alyanalt H. ıs 1200.00 144.00 2S.80 li2 80 938 
12/32 Fredrlk lstanley Parlo HilAI Komen- Hb. Hııbynr H . 4Ci 817.0S 122.M 24.51 o 03S 
11/49 !\esip Ersan ve ortakları uit Işhanesl 

Hocapaşa Malfye Şube~ mllRelle!lerlnden yukarda adı, ~I ve Ucaretgtüı ndresıeri yazılı şahıslar terki Uca
r Uı ycnl adreslerini bildirmemi~ ve tebellüğe ıml!ı.hi1cuı bir kimse göstermemiş \"C yapı\nn nrn. tırmada da buluna. 
mamıı olduklarından hizalarında göııterllcn yıllara ıılt kazanç \"e buhran vergilerini \"e 7..ıınıla:rını ha\1 ihbarname. 
lcrhı bl7.zat kendilerine tcbllğ'I mUmkiln olamamıştır. 

Keyfiyet 3692 sayılı knnunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek Uzcre ill\n olunur. 
l 1151) 

Gayrimenkul sallş ilanı 
lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

M~ut'un lbrahlmc zimmeUndekl 500 lra ana para için mahcuz olup 
bu kerre borcun ödenmemesinden dolayı paraya çevrilmesine karar verilen 
EyUpte Korucu Mehmet Çelebi mahaluinln Ayvansaray caddesinde eski 
56 yeni 36 No. lu dUkkAnm borçlu uhde.sinde bulunan 3S' te 116 hissesi 
açık arttırma ile satılacaktır. 

Hududu: Sağ tarafı tutl dUkkAnı sol tara!ı vapor Lskclesi caddesl ar. 
lm.sı Bede.stanı H,cı Hüseyin vereııe.sl ile mablUl arsa cephesi EyUpsullan 
caddesi ile mahduttur. 

l:\> saf Ye yaz!) eti hazırnsı: Ayvanııarııy caddesinde 36 taj No: ıu ah. 
ııap kapıdan zemini çimento §&plı, ııol ta.rafı tahta. lle bölUnmUıı kUc:Uk 
mcthalden vo tıhJap merdivenden birinci kata çıkılır. 

lllrind kat: Bir so!a üzerinde biri bakkal tavanlı iki oda ile altındaki 
dUkkAnm üst kuımma tesadut eden mahal natamam musanrlırn vaziyetinde 

Askeri· 
Kaınus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
.... uıı;. yeri: 'h\KJ'l JUWbc\·I 

\"e halen bakkal dUkkAnı eıyaıımı depo ettiği mahaldir. ••••••••••-• 

.lklnel kut : Ahşap 'korkulukııux merdivenden çıkılır. Bir sofa üzerine ~nkara caddesınde 
ahıap bölmelerle ayrılmış blrl tavansız 3 odadan ib:ıret olup çalınm bir kuı. 1 
mı açık ve sofanın zlyn.sını temin için ko~ damına penceresi vardır. Bu • ı K ,· r a l ı k k af 
sayrl mcnkulUn alt kuımında Ayvan~aray cadde 36 taj No.ııını ha \'l olan 
,.e Ay•;an.saray vapur lıııkelesine de kapısı bulunan kısmen camekanlı ve kıs. 1 
men ah~ap kepenkli bQlmelcri ah:ap zemini çimento şaplı bir ah§D.p tavanlı "'e oda 1 ar 
dUkkAn ile bunun bltl§lğlnde ve vapur iskelesi caddesinde 2/1 taj No.lı olan 1 
onu cameklnlı yer Uzcrlndo payans dö~ell kuzlnası olan zemini çimeııt<ı 1 
raplı ve kuımen bakkal tavanlı bir ahçı dUkklinmdan ibaret olup dukkıın. 
!arda elektrik tesisatı vardır, Bu ahçı dUkkAnı !oıUısednrlarından ve alacnkıı 
nunına kayıUı olup evvelce bakkal ilUkkAnı iken halen apıılı oldu~u \'e ba· 
zı odaları hWıedarlar ve bazılarını ayda ll'iO kuruşla kiracılar ı,ı;nl 

etınektcdlr. 

ı - lııbu , ayri menkulUn arttırma ıartnameıi 27/2/19'10 tarihinden iti. 
barcn P37/310i No. 11~ lııtanbul DördUncU Jcra dalreıılnln ınuay_}cn nunıa... 

raamda herkesin görebUmeııl için açıktır. llA.nda yazılı olanlardan !ıızla ma
lQmat almak isUycnlcr, i§bu şartnameye ve 37/3104 dosya numarnsıle me
muriyeUmlze müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya. ~UrAk çin yukarda yazılı kıymetin yUzdo j ,l'i nlsbc
Unde pey veya milli Wr bankanın teminat mektubu tevili edıleccktlr. 

(Madde 124) 

3 - lpotek sahibi alacaklılarla diger alAka<larlarm ve !re.fak hal,kı sa. 
hlplerlnln gayri menkul üzerindeki haklarını huııuslle faiz ve masra.a uıı.lr 

olan iddialarını l§bU UAn tarihinden ltlroren yirmi gün içın<le evrakı mUsbl
telerile birlikte memuryctimlze bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları 
tapu akili lle ııabit olmadıkça satı,, bedelinin payıa,,maııından hariç kalırlar. 

4 - Göııterflen günde arttırmaya l11UrAk edenler artırma şaı tmı.mcslni 
ok\}mll§ ve ıuzumlu malfimat almış ve bunları tamamen kabul ctıni§ ad \'C 

IUbar olunurlar. 
5 - Gayri menkul 1S/3/l9i0 tarihinde Pazartesi gilnU saat 14 ten 16 

ya kadar 1.ııtarrbut Dördürlcil lcra memurluğunda Uç ıle!a bağırıldıktan sonra 
en -çok arttırana ihale edilir. Ancak arttııma bedeli ınuhaınmen kıymetin 

yüzde 75 ini bulmaz veya salı§ l.stiyenln alacağına ruçhanı olan dığer ala
caklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul ile temin cdllml;ı ala.
caklarının mecmuundan faz.laya çıltmazaa en çok artlıranın taahhüdü baki 
kalmak Uzere arttırma lli ı;Un daha temdit ediıerek '2/4/ 19to tartlıimle Salı 
ı;ilnU saat U. ten 16 ya !tadar lstanbul Dôrd!ıncU lcl'a ırıe~urluğu 9dasında 
arttırma bedeli satış isLlycnln alacağına ruçhanı olan diğer alaçaklıların 

lıu ı;nyrı menkul tıe temııı edllml§ aıacııklaı:ı ınecıııuundan fazlaya çıkınnlc 
tö&rtlle en çok arttırnno. ihale eCllllr. Böyıo bir bedel elde edilmezse ıha.le yıı
pılmnz. Ve satı§ tıılebi düşer. 

6 - Ga;,Ti menkul hendlslne ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet l~nde parayı \"c.rmezse ihale lınrarı tesholunarak ltcııdlılndcn evvel 
en yUl;sek tekll!te bu:unan kimse arzetıni§ olduğu bedelle almağn rau olur
lia ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen oıı lıcş gün nıfiddetle arttırmaya 
çıkarılıp en çok arturnna ihale edilir. lltl ihale arasındaki ınrk Ye geçen 
günler için yüzde ô ten hesap olunacak taiz ve tl!Acı· zararlar uyrıcn hük
me hnc,.t kalmaksızın memurlyetimlzee alıcıdan taHSll olunur. (Madde 1331 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde oları\k ya,lnız tapu fcrag harcını yir- , 
mı senelik. vakıf ta vız. bedelini ve ihııle karar pullarını· ,·erınlye mecburdur. 

MUtcraklm vcrs-ller, tenvhat ve tanzifat ve delUUlye resminden mutc
Hllıt belediye rOsumu ,.e miltcraldm Yakı! lcarcsl alıcıya ait 'Olmayıp arttır
ma bedelinden tenzil olunur. 

lşbu gayri menkul yukarda gösterilen tar)lıte 1.stanbul DördUncU lcra 
Mcmurlu{;'ll odasında lşbu Ulı.n ve goııtcrilen arttırma ıartnamcsl cl,p.lrcsinde. 
"~tılacağı illin olunur. (31417) 

s.-.H IBI : ASIM U:> 

"ı•ıftiııtı vn: V H\IT M:ılh:ııı ~ı 

Urnuın r-\e.şriy:ıt ı fJlııre ttien: 

Rrfik -' fıml'I <;rvf'nıtll 

1 

' 

' 

\111\ara ..:addt':ıııııu t'lı uakırı 

ıuırnt~ında, ürhanbey hanında 
<at \ 'f' ıda olarak kıralık ye:leı 

\Jlmdal:: ilan biirosıınn ,,,.-, 
ı· ant. ................... 

BORSA 
- Ankara 13-:ı-9 40-

~ t.~L i. l< 
l :steril ı ( tııı;il i:ı: ) li.21 

ıou Uolıır ( ,\ı .er ika) 130.111 
ı ou f"'rn.'1t1ıt: l• raııkı 2.llS51 
ıuo Llrl't ,!tul.'lt) 6.G:m; 
ıou h \ lı;rc l ı. ııkı :!!:J.10.~ 
ıuo Flor in ( l "elemeu k ı G8.9G 
100 l<ul ~nııuk (Alman) -
ı ou lkl;.ı ( llrlc;lka ) 21,U l lH 
100 Uırııhııı l ( \' unırn) 0.96.; 
100 Lt•\ıt I Kulı;Br) J.5787.i . 100 f,'f'koıılo\·u1' kuron" -
I UO l'rı ı· t rı , lııpııııl a) ı:ı.ı:r:-.; 

ıuu Zllutl ı l.t' h l>ttan) -
ıoo l'ı•rıı:o (.\tıwn.r) 2S.S.>!?."J 
100 .,.._, ( ll orıH"ıı ) 0.91~.; 

100 Ul u t ( \'uı,;uıılavı S.OG.) 

100 }ten •(,Jnpoıı J 3U.7G:?.> 

100 l '-wç Kurunu 3U.82i."i 

ıou ltuhle ı ı: ı •ı ) -

- Esham ve Tahvilat -
1038 3 !i llmıml~·l"ii 19.64 
Er(nni 19.90 

Sıva~ - >:r~urum Y 19.:SS 

1 
Dr. iRFAN KAYRA 1 

RöNT GEN ~OTEHASSISJ 
Türbe, Bozkurd Kıraatha 

nesi karşısında eski Klo;l Fa-
rcr sokak No. 8 · 10. Öğleden 

sonra 3 ten 7 ye kadar. 

ko7tl1H'U sınıfııııl:ın alınış olduğUJll S açlara F cvkalade Bir Güzeli ık 
ıa,clikıııııııeyi l.:ı) hcllıtıı Yenisini 
al:ıcuğııııd:ııı rskisiııiıı J..ıyıııcli yok 
tıır. Mcı:lıcır Sami l313i9) 

• • • 
Aş:ı~ııla ismim ynzılı ıııiılıfırüınü 

7.a\'i eltim. Yrnisıııi ~·ık:ırnr:ığıın. 
ı!ı;n eski-inin hiikıııii roklur . 

. \111/.;lıııle ,\l><myn111/.: (31 lOli) 

ilan 
(\f,;iiılıır icra 111eııııırlrıiiıııı<loıı: 

!1:1!1. l!lli 
;\f:ılıl"ll7. olııp rııU':ı\·:ı c;cni!rnesi -

ne karar 'erilen gn7.İ no \ ' C otel ın. 
l:ırnl:ırı "!.O• su!ınl !llO l:ırilıinılc s:;aı 
1 J de !ıaşl:ı

0

ııııık surl'lilc <::ııltlchos
t:ııı bkdc 'ııknk fı3 :\o. d:ı lıiriııci 
nc;ık :ırltırııı:ısı y:ıpılae:ık ıııu!ıaııı. 

ıııeıı kıyırıclin r-;, 7!i ~ini lıulııı:ıdığı 

ıııkılirılc ikiıırı nrltırnıaya lıınıkı

l:ırıık '..!:i sulı:ıt !J iti r.uıııa siinii :ıynı 
s:ırıl \'C .\·~·rdc ikiıır.i rırllırnı:ı'ı ~a
pıl:ıcağı ı!:iıı olunur. (31~11) 

il:ın 

1~11111/111/ frrn /11il. imlii}i11de.11: 

l.!JJ!l- 1 :lii 
(;ııı:ıı:ııl.ı Errııcııi kili.sesi C"iv:ırın

ıl:.ı K:ı rnl sokojlıncl:ı 1 O :\o. hı lı:ı
ııcniıı ikinci kıılınıla hrrhcr !hıra. 
l:ımLo'> Y:ınıııılıı ,.c .\lin:ı;la P:ılisi: 
yc;ııı eıııl;lcsi l>crchııni soknk 23 :\o. 
da mukim iken hıılcn iknmeıı:iılıı 

ıııec;lıııl EIİ,:t\'CI '"' l'in·dc 1.ı·n so. 
kak 111 :'\o .• ı:ı ıııııkiııı liİC!'llr llH'

ııııır!:ırıııd:ın ııl:ııı \lı·ksıınciroc; lı:ık. 

lnnnd:ı lsı:ıııf,ıı! 4 üıırii icr:ı dııi
rcsinin !l:l9-13ii sn) ılı ılosy:ısile 

Soliri oğlu Yorı:i Z:ıh:ıriyndic; ı:ı. 

r.ırınrlnn lıir kıl:ı ipolek scııcılilc 
merhuıı ı:n~ rınıcııkuluıı portı) ıı f,"C\" 

rHıncsi ~·oluyla ~:ıpılnn takip iizc: 
rinc vaki !tirnzınııı rl'f'i i~ll•ııilıııiş 

\'C ı:ıriıı eılilt·ıı ~iinlcr iı;in yıık:ı. 
rııl:ıki ııdrrslcriııizc göııılcrileıı ı!:ı. 

\'cliyelcr hilı1 lcbliğ i:ıde Nlilınesi. 

ne mchni !! 2-!HO l:ırilıincle ıncz. 
kıir ıl :ffcliyclerin 20 ı:iin miiddcllc 
iliıncn lclıliğinc k:ırnr verilmiş -
tır. 

::'ılür:ıfa:ı 5-3-940 s:.ı:ıl 10 dur. 
Me1.kiır giinılc ızc>lıııl·ııiz ny:ı hlr 
vekil ı;ıiiııılcrııırııiı :ıksi l:ıl.dir<lc 
nıiir:ıf:ıay:ı gıyaheıı ıle\·aııı cılilcceği 

\'e da,·cliyclcrin lehliğ ın:ık:ııııııı:ı 

k:ıiın olm:ık lııcre iliınrn tehlijl o. 
lıınur. (:J14lll) 

lstn11bıı/ llrşiııcl irrn mrmıırlıı
ii ıı m hm : 

938.1 :iO sayılı dosya ile, Todoru 
oğlu Aıı:ısl:ı\ln enckc Beyoğlu Ay
ııalıc;e5ıııe Eıııiııcmııi ııı:ıhalk,inılc 

oturuyorken Yuııanl~l:ına giderek 
lı:ılcn iknıııclğiılıı hel!i olııııynıı 

Y:ıııi K:ıı;olnki rşi I.r.fkolC':ı ı.iıııınr. 
lindcki 18G lira !l.t kuruşun l:ılı~i!i 

için h:ıczcn ıı:ır:ıy:ı ÇC\Tİlıııcsiıır 
k:ırar nrikn Kıırnıırıaş:t Ey~ ülıiiııı 
,\ !ıııırl dendi ııı:ıh:ılle,inin (C:ırııii. 

~rrif) .~oka~ınıl:ı hir lar:ıfı JHhcyin 
nğ:ı ve ll:ın·a kn<lın menzili nr,a. 
lıırı Ye Alınırl:lğe ''cre.,rsi nırıı7.ili 
\'C l:ırafı rıılıii ıııııunıl ~mi ile ~·cv
rili eski 3G yeni 4j YC 4 7 s:ıyılı ı:e
ıııin kısmında k:ır:ııılık lıir ıııullı:ılı. 
bir oda Ye hir kııyu, :ı rııa k:ıll:ı lıir 
s:ılıanlıkla lıir oda ile lıir lırl:"ı~ ı . 
hirind k:ıllıı iki od:ısı ol:ııı ve la
ııııııııı 1:.!:i lira clcı'.ir.rli lıııhııı:ııı :ılı. 
~:ıp hir lı:ıp c\•iıı hurı:lııyn :ıil ~a
rını p:ıyı uçık arllırııı:ıy:ı çıknrıl. 
ılığıııd:ın: 

1 - .\çık arııırın:ıo;ının l!)_:J_ 
9.(0 •rılı giinü s:ı:ıl 11 lı•n 1 G y:ı kn
ıl:ır ılain•de icı·:ısilc nıuh:ıııırıırn ılr. 
ılr.riııin ':'- 7;, :şini hıılılııilıı l:ıl.ılircll• 
ilı:ılc~i iı•r:ı ,.c lııtlııı:ızsıı eıı ı;cık 
arltıranııı tıı:ılılıiitlli h:ıl.:i k:ı!ııı:ık 

şarlilc l:i l{İİıı dalın tız:ılıl:ır:ık :ı-1 
-!I 10 çarş:ııııha gi'ınii :ıyııı vaki ile 
ıf :ı i rcılc y:ıpılac·ıı k ola ıı iki nri nrl
l ı rnı:ııla rn ~·ok nrllıraıı:ı ilııılrsi 
,cra kılınar.:ıjiı: 

2 - Arllırrıı:ı şnrtııııııırsinin iliı
nınclıın İ!ilıarrıı ı:; .ı;:lın ~onr:ı lıt"r
kc.,in _ı.riirl'lıilııır'i için ıl:ıircılc nı;ık 
htılııııılıır ıılncağı. 

:ı - Ynrsn ipotek salubi 11lıır:ık
lıl:ırl:ı ıliüer nı:ık:ıılnrl:ırın ve irli-
f:ık lı:ıkLı :ılı iplerinin hu fiil) ri-
ıııcnkııl ii1.crindc.ld lıcrlı:ıngi hir 
lı:ık!:ırıııı , .c Jııı,ıı.,ile foiz ve ııııı~
raf:ı dair cılaıı icldinl:ırını il:"ııııncl:ııı 
ilihan•n 20 giin kiıııle err:ıkı nıiis
lıilr,ilc icrn ıl:ıirrsinC' lıi!clirıııclcri 
ck~i l:ıkdirdc lı:ıkl:ırı l:ıpıı sicille. 
rllc s:ıhit olmaclıkı;a ~alı. lıcdl•li -
niıı p:ıylrı~rıı:ı~ınılnıı lı:ıriç k:ıl:ıcnk
Jnrı. 

1 - .\ rllınııa,·:ı i~lir:ık rrlcC'C'klr
rin ıııulı:ırıııııeı~ d°ı•ğrriııiıı % i,;ı 
ııhlır.liııılc Jır.y :ıkçı·si ,rrııırlrri vr. 
ya ıııılli lıir h:ınbd:ın lrıııirıııl rıır.k 
ıulııı !o!<'Iİ1111rleri \'C fazla hilc:i cıliıı
ınr.k islcyr.nll"riıı d:ıirl"yc nıiir:ıennı. 
l:ırı i!iııı olıınıır. (31ı10) 

Or. Necaettin Atasagun 
S:ılrnlılHr ı 8.:m o k acl: ı r; :ık):ır r . 

ıorı 17 den ~onrıı l.Cılrtı T:ı))·:ırı· 

.. p. Uaire 2; No. 17 ıle tı:ı-. ı a l :ırını 

kıılıııl f' ı!c·r. . (1 1'/rfıın· ı:rn:ı31 

I" 

~ 
O DO KiNiN HAS 

, c 11.\ SAX S \ Ç S.\ lffXU \ C Ş.\MPCA~~ 
diil.:iilm<'..,iıw ıııııııı olıır. Ayıı i zamand• 

kil\ ,·ctlt•ndiı·cı·c·I.: f(' , kaliıc lc hil" lct~1fct 

HASAN DEPOSU YENi AD 
Bahçekapı, Beyoğlu Tra mvay durağı 

istanbul Mınlaka Lrman Rerslı"' 
üç ndet yeni Motorbotun kııpnlı zartla yapılan eksiltili~ 

hur etnıedığindeıı ltcyılycl ayni §eralt dairesinde ve pazar 
tında talibine ihale edl:ecektir. 

Tahmin bedeli 8600. yüzde 7,5 teminatı muvakl<a.te 720 
lstel•lllerln teminat makbuz veya banim mektuplarını~ 

vesaiki mutcberclerlnl ve bu işlerde ehliyetli olduklarına 
\·eklUetln<len almış o'duldarı eWiyetnamelcıile birlikte l~ 
ı:UnU sa:ıt ı:> tc Galatad:ı. fühtım caddesinde lstanbul ınıD 
llğlne ve şartnnmc.)1 nlınal< lstlycnlerln idare şubesine ııı 
olunur. 

Adalar Malmüdürlüğünden: 

Semti ) levkil 0111,,1 

nUyUkada ıı:amino Balık voli yeri 
Heybeli ada. 
Durg:ı zda 

" 
" 

Kmalıada 

" 
" 

lsUın·oll 

Köy önU 
Mana3tır 

Halik 
Par tik 
Jarden önU 
J\:arataş 

Manastır 

lıkele onu 
!'artık 

Yukarda cvs:ı.fı yazılı 11 adet bnlık 

l:ırııı 29/ 21910 I'crşenbc gUnUne kadar 
kıl a:ı.tış komisyonuna mUrncaatları. 

.. .. .. .. .. .. 
" 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğündetl: 
7/2/910 taıihlnc raıllnynn Ç"arşambn ı;ilnil saat 15 de: 

naııı birinci katta P. T. T. nıildUrlUğU odasında toplanacak 
8atım; komisyonunda zararı müteahhit nam ve heııabınıı e U 'il 
kararlaştırılmııı olan Bebek l'. T. T. Merl<ez binas1 tdmlr~)dit 
yen .iıantte toplanan lcomlsyona mür:ı.cıınt eden talibin t 
haddi lı1yık ı;örUlmediğindcn eksiltme on gUn müddetle -i.J' 
!HO Çarşamba gilnil saat 1:5 te yapılması kararfR§tırıımı§tn'• 
Ura 3 kuruş, mu\·n~knt teminat 72 llradır. .,. /# 

Taliplerin olbaptaki keşif ve şartnamelerini görmek ~ 
minatınrını yatırmak tızere çalışma gUnlerinde mezkQr ısı:., 
lem levazım ıusmma, clt.sillme gUn YC ııaatlnde de cn az ol 
l!r:alık bu işe benzer llJ yaptığına dair idarelerinden aımı~ ,
lı1tinaılrn İstanbul Y!H'1yetlne milracaatıa eksiltme tarihi.il 
alının~ ehliyet \'e D39 yılına alt Ticaret Odası vesikası ve 111 

makbuzllc Komisyona müracaatları. 

Ankarapalas-

' 

TELEFoN 
lzmir1n en modern; en temiz ve eu ıııuO dll" 

yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk oo'kta.5111 

ra Palasın fcvkınde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriCerli, müteaddit firıŞt;r~f!P, 
oi. nefis yemekler veren lokantay1, pas~h~ 
~aathaneyi havıdir. 


