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Değerli bir kütüphaneye 
sahip olabileceksiniz . 

gili-z tebeasına Fin ordusuna 
nüllü yazılmak müsaadesi verildi 

~kspres'in Kopenhag muhabiri bildiriyor : Almanya harbe müdahale ederse lngiltere ve 
lnıanga ile Sovgetler Fransa finlandiyaya üç fnka öSker gönderecek .. as k e r ~I -, t ·ı ı a·· f Londra, 14 ( A.A.) ...... İngiliz men iılemesine ınüsa.ade olun - c;iai B. Erkko verdiği bir mil.. 1 tebaumın Finlandiya ordusuna muştur. li.lr.atta Finlandiya.nmild ay zar. 

gönüllü kaydedilmeleri hakkın. Lcmdra, 14 ( ~·~·) - . Niyuz fmda .~!Y~t~~ Biri~ lw'şı 

k d t 
• da umumi müsaade verilmiştir. ~nikl ~~t~~~n Helıınkide. hav.a üatünlUğü v tem~ ~k e rn 1 Ş

· ı e r Ker.a. lngilteredeki Finlandiya kı muhabın bıldırıy~r: vazıyette olacagım soylemi§tır. 
gönüllü kayıt bürosunun da res- Finlandiyanm lsvıçredeki el- (Dmxımı 5 incide) 

lıo~ometinin Harp Balkanlara ve Skandinavya-Tttnel~aşı cinayeti esrarı 
~ bir zaferi ya sirayet ettiği takdirde ' henttz aydınlanamadı 
~: A.ım u. meriyet mevkii ne girecek 
~"'- ile Alman-

~-~:.=t• 
ı.:_·_~ Franaada 

il iki sün ıü. 
il sonra me. 

"1evcut 134 ._ 
...... _ ile ...... itL 
,...; Yel'1bittir: 

-.. inuın. 
Ja.. ı İçin mG. 
i.L ~- açalı Wr 
~ eden taraf 

l""'ndra, 14 (A.A.) - Deyli Ekspre8 gazetesinin Kopenhag muha
biri bildiriyor: 

BerlindelrJ bitaraf menbalardan gelen haberlere göre, Almanya 
ile Rueya, bir "Mahdud askeri tedafllt itilf.f" akdetmişlerdir. 

Bu itilifname, hup lakandinavyaya, Balkalilara ve Yakın Şarka 
airayet ettiği takdirde meriyet mevkilne girecektir • 

Von Şulenburgun Hitlere raporuna vermek ti.zere Berline gitme· 
den evvel bu itillfı akde muvaffak nlmuı olduiu söylenmektedir. As
keri mukavelenamenin Moakovada Sovyet umumi erkiıuharbiyesi ilt' 
19 ikincikbunda Berlinden hareket etmiş olan Alman erkinıharbiyesı 
zabitleri araamda tanzim edilmiş, olduğu rivayet edilmektedir. Al • 
paan~nm ~a. v. ~4• .. t'• ...._. ~~....._M, 
"otyaınialara n Ct,fibr AVPu)>a" ya mUnlıüır kaldikça bu mukavele 
nin bu muharebeye bir güna taallüku olmıyacaktır. 

Ba mJlak, lld faruiyeye göre bir teminat teşkil ed~ktir: 
1 - Rwıyanm 1skandinavyada veyahut şarkta ilerlemesine wfın ' 

olmak için müttefikler tarafmdan harekete geçildiği takdirde; 
(Devamı 5 incide) 

Ayazağa binicilik mektebinde 

28 Subay kursu mu
vaffakıyetle bitirdi 

Halil ile Fatmanın birbirlerinin boğazlarını 
kestikleri ihtimali kuvvetli görülüyor 

Şehremininde de bir cinayet işlendi 
Tünelbaıında biri kadın diieri 

eckek iki kiginin başları kesilmek 
suretiyle vukubulan ölüm hadi. 
tıcsi hakkında emniyet ikinci şube 
m1Wür1Qltl tarafındldl dfin akpın 
geç vakte kadar tahkikata devanı 
cclilmiştir. Fakat vakanın bir ci. 
nayet mi, yoksa Halil ile Fatma
nın biribirlerinin boğazım mı kes. 
tikleri hakkında henüz kat, bir 
neticeye varılamamıştır. HaHlin, 
Fatma ile evlendiklerini yarmış. 
tık. 1.abıta tahkikatı bunun doğ. 
ru olduğunu göıtermittir. Hali. 
lin evvelce Afyon İnhiıarmda ça
lı§tıfı, ondan evvel de T.aksimde 

(Yazısı 5 incide) 

' Fekondite 
Yazan: 

Emil Zola Bu münasebetle tnektepte dün merasi r. 
yapılarak diptomafar tevzı l d 1.di 1 

' ~ı 

.Aya7.lja. binicilik mektebinde 
•çılNı ~ursa devam eden 28 ııı
bl.y çalışına milddetlerini bltir:
mifler ve dün diplomalarını aL 
mışlardır. Bu münasebetle mek
t~ J>ir merasim ya.pılmıı ve 

Orgeneral Fahrettin Altay kur • 
su bitiren talebelere diplomala. 
rmı bizzat vermiştir. ResiınlerL 
miz diploma tevzii merasimi ile 
mezwıları gösteriyor. 

' .... ~ 
1 Şehrcm1ıı;1ıdcki citıattelin iR1rndiği 1ıcr 
,~~--~----~~~~~~- ...---- ~~~-

.Bir Alman gemisi dana intihar etti ! 
f 

Bütün İngiliz ticaret gemilerine j 
yakında top konacak 

, ....... ''"'" ' "' "''''' '"''' '' 11111il111'" il 

Yenı bır hukukube-
şer beyannamesi 
Neşriyata bir iki gÜ· 
ne kadar batlıyoruz 

Gazetemizin İngilizce Daily 
Herald guet~i tarafından vu. 
kubulan bir müracaat üzerine 
tnıilterede başlanan ilmi bir 
ankete lttirak için bir netriyat 
silıileai hazırladığını ve bu neş
riyat arasında okuyucularımı. 
zm g6nderecekleri mütaleaları 
da memnuniyetle dercedeceği. 
~i evelce yazmıttık. Yeni bir 
hukuku be,er beyaıınameıinin 
tayin ve teabitine dair bey. 
nelmilel bir münakapya itti. 
rak için yaptıfınm ilk hasır. 
Jıklar bitmek üzeredir. Birkaç 
gün sonra bu neşriyata başlı. 

1 yacaiımızı arzederiı. ............................... , ............... . 

Riya dö Janeyro, 14 (.A.A.) 
- Bremen liınanına bağlı "'V olf. 
sburJr" ismindeki 6201 tonluk 
Alman vapuru Brezilyanın gi -
mal sahilinde kendi kendini be.. 
tırmıştır. 

Emil ZoJans\I hir lr.ar!l\ntiirii 

Fekondıte 
hakkında 
Edip Hakkı Süha 
diyor ki: Londra, 14 ( A.A.) - 10.191 

hac.111indeki ve Gretafiyeld adm. - "FekoadHe,, Zola'mn NmboUk 
da.ki İngiliz bayrağını hamil bir 111erlcUr. lacll emlrlerlndeu 
samı<: vapuru, bu sabah İskoç- m111hem olıduf tesirini verir. Bu. 
ya sahilleri açııbnda batmıştır. na romandan ziyade ıHr demek 

Vapurun ınUrettehatından ı:· daha dotru olur. ZoJa•nıa bu 
kişi kaybolmuştur. Alevler için. e.erlle okuyuculann u.tat bir 
de yanan vapurun etrafında ya- ... ıden çıkmıt derin tahlillere ka-
pılan araştırmalar bir netice '-uf&C&klarmı ve Mf'rl büyük bir 
vermemiştir. zevkle takip edettklerlnl mlljde. 

Cebelüttank, 14 ( A.A.) - Uyeblllrl&. 
3.200 tonluk "Brodval" ismin Emil Zola bu kl&almun Uk eon. 
deki İngiliz gemisi, Marsilya a. dinde dotum• mani olanlara tld. 
çıkla_nnda imdat işaretleri ver · detıe 110cum ve kalaballk •Deleri 
miştır. M!na eder. "Fekoadlte,, de Zola-

L<?n<lra_, ~!. ( A.A) - Şimdi nın acı wtriblerlnden çok dl'rln 
tesbıt edıldıgıne gore Holanda bl ...... aıyetln l:derı "rWilr 
bandıralı Burgerkik vapuru At. r &'U .. J 
Ju Denizinde bir Alman deniz- ı Bu pheıer ~ yanndan 
altısı tarafından batırılmnıtır. • "b • d 
Buna binaen deni?.a.Jtı kuman • ıtı aren f"a 7.etem•z e 
daftmın, gemisinin yerini mey. \ı. , 1 

( Devafl&I ş fncldaJ .... 
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l şaretler: 

Yeni ınsana yenı hak 
Harpten sonra dünya ne ola. 

cak? Yani yeni insnnların ruhla. 
rı hangi kalıplara cörc döküle. 
cek? 

Y nznn: Sadri Ertem 
Küçük, büyük bütün dc'·letle. 

• in müt:\\ iliği lmbul edilmelidir. 
Bu müsa,•at sözle değil, ancak 
fiille tahakkuk edebilir. Avrupa. 
nın biiyük devletleri §İmdiye lm
d1'r Avrupanrn küçük ve bütün 
diğer kıtcfnrın irili ufnklı devlet 
ve mil • .::tforini kah boğazı toklu. 
ğuna, k&.h yan aç, yıırı tok çalıf. 
trrmak sul"etiyle "beşeriyet" de. 
dikleri kendi medeniyet dı:irekr-i. 
ne Jıizmet ettirdilt,.. 

ilkokul öğretmenlertne veri_ı-u-~., 

Büyük Mrp sonrasındanbcri 
devam eden krizlerin bir takım 
tezler, antitezler halinde ortaya 
meseleler Ptması tabii idi. 

Büyük h&ll"bin sonun.da Avru. 
pada kemalini bulmut olan knpi. 
talizmin antitezi olarak sosyalist 
te!ckkür ve hareketler ortaya çık. 
tı. Faıizm ve rnsizm, li.>eral yol. 
dan yürüyerek tekamül eden ka. 
pitalizme karşı cephe aldılar, 
kendilerini bir antitez halinde or. 
taya attılar. 
Eğer burada bir antitez vv.·sa, 

o muhakkak statik, 919 muahc. 
deleri ile emellerine vasıl olmuı 
emperyalizme kartı çıkan dina. 
mik emperyalizmdir. 

Emperyalist lınreketin karıı. 
sında kolonilikten, yan koloni. 
likten kurtuluı hareketleri mev. 
cuttur. 

Milli kurtuluı hareketleri em. 
peryalimıin mıtitezi halinde gö. 
ze çarpmaktadır. 

Harp sonrasının seneleri bu 
hareketlerin karıılıklı mücadele. 
Jeriıı.i, yahut da zaman zaman bi. 
ribirleri içm yine biribirleriyle 
yaptıklan anla§1Mlac-ı kaydetti. 

Harbi demokrasilerin kazana. 
caiım hesap eden Wells, yeni 
sulh devrinden itibaren dünyanın 
İnsan malzemesi bakımından arze. 
deceği manzarayı yeni bir .. Hu. 
kuka beşer beyannamesi'• ile §e.. 

matik bir §ekilde çiziyor. 
Wellı'in hareketi bana bütün 

liberal an'anenin bir kere daha 
tekrar edilmekte olduğunu ihsas 
ediyor. 

Ben bu hareketi adeta, re.lor. 
muyon hareketinden ıonra kato. 
lik kilisesinin kendi üzerinde yap. 
tığı ıslahata benzetiyorum. 
Wellı liberal an'aneye dönmek 

tarafındadır. Ve bunun dünyayı 
mesut ettiğine kanidir. 

Bir imparatorluğa sahip olmak, 
tngiliz bulunmak §U'tİyle dünya. 
nın en güzel günleri liberalizmin 
hakim olduğu anlar olmuttur. ln. 
giltere lmra Avrupaıından o ka.. 
dar çele ilen gi tmiıtir ki, hiç bir 
rekabetten korkmamaktadır. Bü. 
tün latayı pqinclen sürükleyen 
bir c:ıemiyetin bu muhteıem adı 
"Lı"henllizm" clir. Binaenaleyh li. 
beralizrn lngiliz an'anesi içinde 
mılli bir tekamülün ü~csidir. O. 
na imparatorluk zaviyesinden 
D.kbğıruz zaman "beıeriyet" da
hi diyebilirsiniz. 

Şimdi Wells bu an'aneye dön. 
mek istiyor. Eğer bu beyanname 
bir takım adamlara hitap etmek 
istemiyor, bütün befU'İyetin malı 
olmak arzusunda ise ortaya ha. 
kikaten ''beteri bir cemiyetin" hiç 
olmazsa temeli atılmıt olmalıdır. 

Bunun için de bütün beteriyet 
fikrini yaratacak tqekküllerin 
daha önceden kundmuı olması 
lmmd1r. 

Bunun için: 

Kendi medeniyetlerini! hizmet 
eden insanların da Wells'in vü. 
cuda getirdiği beyannamedeki 
haklardan İstifade edc.bilme:ıi için 
bu hak fikrine müvazi bir de eko. 
nomi planına sahip ol:nllk iktizn 
eder, Meseır, Avrupa şimJiye ka. 
dar kolonilerinden, yan ltolo:ıi. 

!erinden, halklarını aç bıra!u.~r.ak 
çok kaumdı. Fakat bundan sonra 
Avrupa medeniyetinin İstihsal 
kudretini arttıran bütün İnsanları 
zenıfin ederek yeniden bir ~!ah 
mertebesine erebilir. O 7.aman 
Wellı'in hukuku beşer beyanna. 
mesi reel bir mahiyet alır.'. 

Bunu bir misalle izah edelim: 
Avrupanın bugün büyiik i:ıtihsal 
yapan dcvletlCTi sene!erdcnbcri a. 
lırn kabiliyetini kaybeden bir 
dünya önünde istihsal fazlalığı 
değil, istihlak noksanhğın<lan mü. 
tevellit bir buhran geçirmektedir. 
ter. Eğer üstün teknikli Avnıi>a 
devletleri kendi istihs.<ıllerinc hiz. 
met edenlere daha yüksek b "r: üc.. 
l"et tediye edebilirlerse, bunu şöy. 
le de ifade edebiliriz: Eğc.r dün. 
yadaki miJletlere istihsal kredisi 
açabilirler, onlara tiaıret ıenna. 
yesi yerine sanayi sermayesi te. 
darik ederlerse dünyanın yüzü 
biç-dcrf.>irc değiıecektir. Mcseın 
bugün dünyada pamuk istihsali... 
tı birçok yerlerde senelerdenberi 
tahdide tabi tutulmuıtur. Fııkat 
bunan yanında ıa manzuayı da 
görüyoruz. Arzda ya§yan insan
lar.dan yarıdan fazlası henüz ya 
tamamen ,yahut kısmen çıplak. 
tır. Bunların hayat seviyesini 
yÜkıelbnek, onlan pamuklu men. 
ıucabn müıteriai ~k rnüm. 
ltündür. 

Sanayi kut-an memleketler bü. 
yÜk bir it bölümü hududu içinde 
insanlar için faydalı olurlar ve bu 
fayda mücerret bir tekilde ileri 
sürülen '-beıeriyet" fikrinin ta. 
hakkuku için bir menwe olur. 

Her memlelcet büyiik iş bölü. 
münün bir parçası halini aldıfiı 
zamandır ki müsavata kavuşmuf 
olacaktır. 

Fasat bu yola giderken her ce. 
miyetin bünyesini, onun iktısadı 
kudretini hesaplamak ve bu he. 
saba göre clevletin nazım bir un. 
sur olduğunu kabul etmek iktiza 
eder. Böylece bir "vahdet'' huıu. 
le ~eldikten sonra böyle bir cemi. 
yet içinde fertler le hakikaten 
yiikaek birer değer hnlini alırlu. 

O mrnan ferdin tafısmı koru. 
mak hususunda Wells'in taril et. 
tiği bütün haklarla yaıamak im. 
kanmı bulur. 

ilti noAta: 

Çocuk tiyatrosu 
Çocuk J..::Sirgenıc Kuru.DJu· 

uun şimdJye kadar ,·arlığından 
habersiz olduğumuz Çocuk Ti
yatro komJtcsi birdenbire taa
Uretc geçti. Hatta ıcarı Ebcrt-~ 
in de hazır bulunduğu bir im· 
tihanla, Uyatrodn. rol alacak 
gençler! bllo scçcl'ek, nlelike· 
Jo, hir Çocuk Tiyatrosu mcr
dana gethi\·crtli. 

Esirgeme .Kurumunun Ço
cuk ~'iyatro ·nnn. aJt. olan ko
mite, bir YcnJçeri dc'\·~irmesi 
hareketiyle, şurıu:lnn buradnn 
topla<lığı hu hc,·cskllrlnrdn, 
nasıl bir llynknt nnuh; hillnc
mcz. Ilir kulnk ajnnsınclım bi
ze gelen hnberlero göre, bu sn
m\t. fJgiiranlıınnın tahsil dere· 
cclcrl nı·n!-lmüa, ilk mekteple 
lise nrMtndııki fark: kndıır, ko
layca dolclurul:muyncnk bir 
boşluk <la \'a1·1111ş •• 
Bir Sual! 

ldkatc karşı tıknyncaklarınJ 
iimJt cdr.riz. Çfinkü bu sahte 
Jıcn~~kilrları, ıncmh•kcttc bfr 
Dc,·ıet 'l'lyatrosu çu.tılnıcııya 

kadnr )'tı';'atmak nıecburiyctJn
ılc kalan nıckU!lıin mfü;kiiJ va
ızlyctlnl lşitmlyon kalmadı. Ga
liba hir giin gelecek ki, knpı
Jıırını ııçrı•. şhnıllyo kndıı r bir 
kanat çıl'pmnsı hile tccriihc ct-
ıniyen hu nnm7..et .Anlmlnrn: 
"1$tc hakiki sahne, huyunr 
:nu;G!,. diyerek hlr gün nrnmıza 
ııtncrecck. 

\·erlnıslz snnn.t toprnklnrınu
za Çocuk Tiyatrosu ile bir to
hum claJı:ı ntıldı demek ... Onu 
nğnbeylsl kndnr hnylfiz, ynhnt 
iHıl görmek istcmcyız. 

Yirmi yıl evvelki Vakı' ................................................ 
JS Şubat ııııw 

Kuzgunculdan gelirken 

len mesleki konferanslar 
Sonuncusu dün beş mınfakada birden verildi 

tıkolrnl ö~rc'tmculerinin mes- ı lstanbul l inci okul salonun· J bu yazının ilk okul proı;rnmın·. 
lekl bllgllerlni çoğaltmak mak· da Emfnönll, EyUp ve Bakır· dald yeri, yazı nıalzr.:nwı(~rın . 
ıındile tertip edilen meelckt köy ih;elerl ilk okul öğretmen· nnlatınıştır. 
konferansların sonuncusu dün 
bes mıntalrn. olculunda 2000 
dc;ı fazla öğretmenin iştirAkl· 
le verilmiştir. DUn vcrllcn 
konferanslar şunlardır: 

Oknl Müzesi Jionferansı 
Kn.dıköy, Üsküdar vo Kartal 

imzaları ilkokul öğrotmcnlerl
nc l<aclıköy 12 inci ilkokul bl
nnsmda müfottlş Muslihiddin 
Okyay tnrnfmdan okul mUze
lerl etrafında verilmiştir. 

Bay Muslihiddin; okulda 
mUze ve mUzenfn gayesi, müze 
ve sergi, müze kaclroları, mU· 
zenin meydana getirilmesi bu 
ınUzelor hakkında yazılmış ki· 
taplardan bahsetmiştir. 
Okul Kütüphanesi Konferansı 

ierino fepekter Bedri Aka· 
im tarafından okul kUtUphn
nesl mc,;zuu etrafında vcl"ll· 
mlştir. 

1spektcr; tnlcb-Oye okuma 
ze\·kinln nasıl nşılanacağmı 

sanat okul ve bölge kUtüpba 
neleri, kütüphanelere seçi lo
cek kitaplar, mevzu için ta,·si 
yo odilecclc eserler izah edil· 
miştlr. 

Dekoratif Yıı.zı Konfcı-aıısı 
Fındıktı on üçUncU ilkokul· 

da, Sarıyer, Beşiktaş, lleykoz 
ilçeleri ilkokul öğretmenlerine 
mUfettfş_Mustafa GUnerl tara· 
fından verilen 'ockoraur ya
zı konferansında mUfotUA; ha· 
yatta ve okulda dekoratif yazı. 

'fatih Şcrid.1 l{onfcronsı 
Beyoğlu kazası öğretmenle

rine Tarih Şeridi me,·zuu ot· 
rafında ~tufottlş Şevld Bulat 
l'lrafındn.n Galat:ı!-laray Lise
sinde verilen kon feraııst a Şev 
ki Bulat; tarihi hMlsclerlo re· 
sim ve rakamlarla t<-ııhit edil 
meı-;f, birinci ve ikinci d<'vredf 
tarih şeridi içl11 h:ızırlılc şekil· 

Jelini izah etmiştir. 
.')emıı Halinde H••.:imler 

Maarif müdür nıun,·ini Ba\ 
Muvaffak tarafından da lı;tan· 
bul H Uncfl okul snlonuııda 
verilen konferansta dennmo ve 
mUşavcrelcrin ne şekilde ya 
pılacnğı izah olunmuştur. 

Galata yolcu salonu 
Bazı servisler bu ay içinde 

yeni binaya taşınacak 
Salahiyettar zatın 

dünkü beyanatına 
hayret ettik 

İnşaatı tamamlanan Galata 
yolcu salonuna mobllye yerleş
tirilmesine başlanmıştır. Ya
kında. gUmrUk ınuha!azn, po
lis beşinci şube, gUmrUlt ve 
liman işletmesinin bazı servis
leri blnnyn taşınacaklardır. 

Ayni zamanda. Tophanedeki 
bugl\nlcli yolcu salonunun yı
kılmasına da girişilecektir. 
Rıhtımın buradaki kısmı ge· 

nişleUiecek, bir meydan haJi
nc konulacaktır. 

Yenı saı,011-. açıldıktan sonm 
bugUn kl)prUy yakııı yerlere . 
Yaba~cı dill~r okuluj 

lagvedıhyor 
üniversite talebesini lisan ba

kımından takviye etmek ve ay. 
nı zamanda onların bir yaban
cı dilini tam manasile öğrenmele 
ri için Üniversitede bir yaban
cı diller okulu tesis edilmişti. 
Bu okul tedrisatına önUmüzdeki 
ders yılı başından itibaren ni
hayet verilecektir. Talebe lisa • 
nı, liseden gelirken öğrenecek 
ve kendi kendini yetiştirecek • 
tir. Yabancı diller okuluna sene. 
de 80 bin lira tahsisat verilmek· 
te idi. 

Hamiyetli bir vatandaş 
Gazlıçeşnıe ilk okulunda oku. 

yan yoksul çocukları himaye 
maksadile fabrikatör Bay Hay. 
dar okul himaye heyeti teşkila
tının yardım kısmına günde 70 
çocuk doyuracak tahsisat ver. 
mcği kabul etmi§tlr. 

Bu hamiyetli vatandaşa okul 
ve Maarif idaresi tarafmdan te.. 
~kür edilmiştir. 

Resim ve Fotoğraf 
Sergisi 

1'l!!Jll Halkc\·lndcn: 
25 Şubat Pazar günü Şişli 

balkc\·inde amatörlere mnbsus 
bir resim ve fotoğraf sergisi 
açılacaktır. Teşhir edilecek 
rcslm Ye fotogrnfları olanlar 
tafsllClt almak Uzere bu hafta 
zarfında saat 18 den 20 ye ka
dnr Şişli Halkevlne müracaat 
etmclldlr. 

yanaşnn Tlirk vapurları Top
hane tarafına ve yine bugün 
Tophane rıhtımlarına yanaş
makta olan ecnebi vapurları 
da köprüye yakın kısma yann
şacaklardır. Bu suretle ecnebi 
yolcular yeni ~alondan şehre 
gireceklerdir. 

Salonun önündeki rıhtıma 
yüksek bir kısım UAve edile
cek ve vapurların gtlvertele
rindekl yolcular rıhtıma inme
den buradan doğru salona gl· 
l"eeeklerdir-

Hah fiyatları 
yükseldi 

İaparta ha.Wannın met
re karesi 9 liraya çıkb 

Dun 350 bin liralık ihracat 
olmuş, bilhassa. tnglltere, 
Fransa ve ttalya başta olmak 
üzere mUblm miktarda tutun, 
tırtık ve fındık gönderilmiştir. 

Diğer taraftan Almanya ve 
İtalya piyasa.dan m Uhlm mik
tarda halı almak L<;tcmlşlerdir. 
Bunun Uzerlne hnh fiyatları 
birdenbire yükselmiştir. lspar
ta halılarının metre karesi 9 
liraya çıkmtştır. Harp başladı· 
ğındanberl ölU bir hale gelen 
balı plyasaın canlanmış bulun
maktadır. 

Çocuk kütüphanesi 
Şehrimizin biricik Çocuk 

KlitUphanesl, gördUğU rağbet 
ve himaye sayesinde her sene 
faallyeUnl bir kat daha. arttır
makta.dır. Eminönü kazasına 
merbut bütUn llkmekteplerln 
son iki sınıfı müdavimleri bu
radan kitap almakta ve oku
makta oldukları gibi bunlarııı 
arasında bulunan yoksullar da 
yedirilmekte ve glydlrllmekto· 
dl r. Bunu temin için tertip e
dilen müsamere bu Sah akşa· 
mı Fransız Tiyatrosunda verl
ıecektJr. Hem bir hayır işle
mek, hem de güzel bir gece ge
çirmek i8tlyenlerc hararetle 
tavsiye ederiz. 

Dünkü (Vakıt) ta belediye. 
nin salahiyettar memurların
dan birinin Gazi köprilsü hak. 
kında beyanatı var. Yollar 
müdilrilne alt olduğunu tahkik 
ettiğimiz bu beyanatta şöyle 
deniliyor: 

- Köprü ÜZCi":İnin beton o. 
larak inşası hiç bir zaman mev. 
mbahis olmamııtır. Franaada 
tahta parkelerin çok dayanıklı 
olduğu tecrübe edilmit oldu. 

1 iundaa bu tekil kabul edilmit-

1 tir. Talııta parkelerin ara11na 
asfaJt döküldükten sonra tah • 
taların tiımesi besab edileme-
miıtir. Köprü tahta parke ile 
,..Pllnut olmakla bcnl>er en a. 
iır vuıtalann geçmesine mü. 
aaittir." 

Halbuki 31 tkinci.kinun 

1

: 1940 tarihli Cumhuriyet gaze. 

!: 

tesinde Vali ve Belediye Reisi 
Lutii Kırclarm yine aynı mese. 
le hakkında çıkan beyanatında 
şöyle denilmektedir: 

- Gazi köprüsünün üzerine 
i evvelce beton yapılacak iken l bilahare mukavele değiıtirile. 

!
• rek tahta parke dö~cnmesi:ıe 

1 
karar verilmif, pli.ha buna 

ı Nafıa Velrileti de itiraz etmiş, 
21 sonradan yine bu şekil muva. 

10 

fık görülmüştür. Şimdiki halde 
bütün bunlan deği§tİrİp tahta 

i parke yerine yeniden asfalt dö. 
1 temek için 50.000 lir.aya ihti. 
1 yaç vardır. Halihazırda bu pa
l ranrıı sarfına imkan yQktur.'• 

1 
Vall ile yollar mlldUrilnün 

i 
bcyanatlan arasmdakt tenakuz 
meydandadır. Ve her halde bu 
iki türlil beyanattan valiye ait 
olanı doğrudur. Hal böyle iken 

i resmi bir makamı iıgal eden 
bir mildilrlin hakikat hilafına 
beyanatta bulunmuına hayret 
ettik. Sonra köprlinün tahta 
parkeleri en ağır vasıtalann 
geçmesine milsait idi iıe neden 

1 
dolayı demir tekerlekli araba. 
tar geçmesin dive karar veril. 

1 di. Bu kararın biltiln İstanbul 

1 
gazetelerinde ~şredildiği in. 
kir edilebilir mi? 

ııı •••••·----,•••,..• _..,,w..,a ... uuM•·..-,-

Beyoğlu halkevinde 
konser 

Bugtla aaat ıa de Be1oğlu 
hal kevl btnaaın•1a l!:Y Tt)·atro· 

! ilU taratın.1an btr kon.er veri· 
! ıecell, uıUteaktbeQ tototrar 
; :ıergl9t açJlacalnır. 

.ı lo\onaerl verecekler plyano
J da Bayan Rana Se\•en. \iyolon-

t
• sellst Bayan Ha.diye OtUgen, 

\'lyolonlst BUJend Tarcandır. 

Ankaradn seııclerdcnh<•ri hiı· 
• lyatro mcktchl (.:nlı~ıı· dm'Uı'. 
Gayesi, sonra uı;:ılncnk dc\"lct 
ti7atrosuna cl"mnn yctf~'tfr
nıcktlr. 

ŞlrkeU Hayrtyenln allını, Uç ı.ıuma. i 1 
ra!ı l'tlpun.ı e\'\"clkl a~am Kuzı,.Un f 
cuk tsltelcslndcn lstantıula rdmPı- ı 
Uzcırc kalktığı atmda elektr1k ~na- ı 
mosu tıozul:ırnk IAmhAllln .Onmuo 
tur. Baeka bir vapur getlrllmck tçın ' 
telefon edJldlğl Birada. ah:ı.\I •yıtkla.. 1 

nara.k vapurun mın~r~erin! yırlnuf· ı 

Bir çocuk haşlandı 
"•mm1e 1\Atlp ıuusllhlı1ı11ıı 

••halle•lrıde hacı tbrAhlm ao· 
<Atında •• nuınA.rAda oturao 
~ıntnın otıu bir bııı;uk 111.ısııı l\lekt<!ı> idnı·c ino ~yle bil' 

"ual: l\Jek1chinlz nı:ı1rlığı za
man ınc,·cut olan talebe kıvl· 
ronuz devam ediyor ıun? .. 

NetJceyt işitmek için, birçok
larmımn kulaldarmı, bJr h.,. lardıT. 'l'mdt1r1t ~ .U. ....a... ~ .,_ ,,,_,.. ı ır l 

.ıa Şenolıan lh..,rtne ltl\1nıu 1•· 
:nek tenceresi dlHı:Ulmtto. çocıı 

_. ~ııa •Ucu"•> cn•ıhteıtf 7erlertn 
dea 7an.rall auıah~,. taJ 
d.rnlmıftn. 

.,örekçı dükk
da meyha 

Yazan: Hiklfl_~ 
d7'....ı 

E t satan bir 1'İ" JI. 
sine küçük J4,&Iİ 

gahı kuı-ulabiliyor·. ~ 
fo görüJmü~tür; ı,ır ' 
çının kapısı ai:ıJ°' rt ' 
:ıarrd camekanı ~ 
J"tçioi konulabili~.t 
l~n antresinde ~ 
l>°'ta kutusu ı~İ ~dl 
km>eı ilCy ~zecıle~ 
e•leriz_ Fakat -8 ,~~ 
'cahv&ltı ynpmadarı >" Fj, 
ıı amanlarda, ~r ,-r'I 
feri yüreğimiz.de '-
sıl olduğu arratıırd'1 ~; 
c;ö:-elderi, kıtır kıt!' 1., ~ 
rek ve kurabiyeletlY tfl'~ 
mevsiminde serin dpO 
•. li t o ı..:t .ı, mona a ve ııJ .,... 
gözl .. rimize m~ke ~ 
sofrası gibi cazıp .rJ ,J# 
·öre kç.ilerinin, ıÇ10. 
"\<''iması. cidden ~e , 

Benim evin cad 6
11 ~ !cağının ba§mcla bÖ,!.J pıı" 

:fükkanı vardı. F el ~I 
lcilnmın içeriııine ~ s~~ 
;le üstüste, adc:ta 1~.; ' 
1{ibi dizilen yağlı ç t~ 
ve parlak bir prinÇ ~~ 
nar gibi kızarmıt ~ ~ 
ti renk renk kre-~ 
kulatnlari)·le, - ye it 
cım olmasa bile -:- ~ 
ma celMden münı' ,J 
bir yerdi. ~/ 

Yemek ihtiyacıtıJ .. ~ 
tnanlar diyonım; ~1.1 :A 
ğumuzu hatırlafl11." ·~ 

d • b" ti tok oba ıL'ıı, ır ,, 1,, 
w d • . .. ı nun en geçer.Ken rıo" 

:ekleri; burma bu rı1'' 
şekerli çay frnnc;Al~ıık 
naıııl ıılmak ister ~ 
yemek adeta bir snC) IAl:;J • o .... 
çerdi. Zarafetle:-~ 

0 
d 

tesna ve lezzetler• (ısl;. 
dine mnhsuı ve 11~,' ttiıı' . f ,.e . Geçenler.de ar ~ 
~ö,edeki di!kkanırı 

" ,_
1 

• • ta •e ., 
'jOttu ennın, pas Jırı' 
lnnnın paravanr ar 
neyhane tezgah~tl . 
\ktamlan o ıezg dııı" 
:ırasında bir:bi.rİ ar d'1 ;,J 
ralann ve b·ı- o "8 .J ··ıılı"" 

w 1 ~ pı.I :luman ve ag t'" ıgı 
~öküyor... 

0 Evvela duvarları 
a.-f . , 

sonra da yavaf >: ,il~ 
i•·adının ıslak bır .. 
d"li w w ı.c;rıı 

·~ ı veren ustun"' .. " • 
::ıuum çörekçi du 
samimiyetini ıJııılf, 
Caddeye bakan ~.ı 
rıl pırıl nezahatİ i,bJP;. , 
k:ıdar ki sabahl8ı:' ~el' 
aynı y<ı:e ukam~·· 1' ~ 
7.İlmek iateıunesırıe riP'• 
boğaçalar, parla1' r 
rinde aynı nelatetle ~ / 
:ıı-zu edilmesine ra"' 
rinde bir besleıııe ,}_ 
'tüklüğü var. • ı".J 

Dükkinın - tıa~.ıA 
seccel ünvana kad.SS:,eıı"' ı 
hibi olmuıken, .. b~ı;"") 
ınevkiine düımut ,.,arJ 
çük nevalelerin. ;.ı!,ı. 
hakir haline oriJt, tpJ 
nuz. Caddeden bit ~ 
!1usuııiyet daha ~da~/. 
nuyor. Et sotarı ~ ~ 
'1anna kü .. ük scbSe lı'pı" 
kuru yenıişçinin _.f 
minimini l>ir .,.rTfJ't~ 
münasip görÜyo~o.A 
;t DO~Nlr·11, • .J 
NE'yi çekemıyort ~ '°' 

Tıpkı bir fırıod•aıot 
lonu açılmasınd•rt 
ğınız gibi! 

~ 
> 
~ 
<( 
...... 

'.ı~ıltrl \il"''" 
r;iıncfın 

1 IS7 
ıfnlll)I 

c')fte ıı ıs 

lklHcb 16 ı-ı ,k..,.. 
V•ta ,,,_. .. 11 
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''Feko -d. -
~ -........:..:.: n ıte,, ye başlark!!! 

~ Zolanın hayatı 
"QlJf üs meselesi 

ı ~?t•l:-r11:1::·.aı·~:t4i~·riJ 1 ~JJ 
lngiliz donanmasının Nurullah Atacın 

bir şiiri ( 
~8aYı<Uı Yazan: OSMAN YENSEN/ 

'lıiitarlar 11 devam dii.ııya karşıauıda yemin rdcrinı 
~tl.:.gun 1b·ıbi~ir~ikten ki Drayf;J., 1nasunıdur ! l' c ktrk 
~''O ı e ısurahat l'k l b • toın2 .. ~ Şehir" i . smıc ı · çalt§nıam a, 1·c u stıyin 

topları nasıl yapılıyor? Hemen her muharrir §iİr yaz. 
mıştır. Müverrih ve alim Cevdet 
paıa gençliğinde birhayli ıiir yaz. 
mıştı. Memleketimize okuma zev. 
kini getiren Ahmet Mithat "Söy. 
lemek istcdildcrimi şiirle ifadeye 
muktedir olamadığım için terket. 
lim'' <liyerck şairliğini de göıte. 
rir. Mehmet Rnuf şiir yaznrdL A. 
dını beynelmilel ilim sahasında 
duymayan şöyle dursun, her ilim 
adamının eserlerini istifade ile 
tokip ettifi Köprülü Fuat Nas
rettin Hocanın fıkralccını nazma 
sol<tu. 

~ ... ! sıisi! . sım. bana b~hşcdd)i/miş olduğu nii -
lo '<lına, }> ~ıne b~'?- /uzla yemin ederim ki Dray/ii., 
~ t ealıireft:i.s,. Üçün. 1/ıasımulur! 'Ve biitii.n ı·arlığım: 
~ :ı nra crını bitir- la, 1wzmmıış olduğum isüıt ııe 
~ ~tktı .Yfüs mesc. şöhntle, Fransız cdebiııatının 

ltıda, :e kısa b"ır . t ( .... hır ihtilal k inbi.<Jatına yardım ctmi.ş olan c. 
ajt h.:·cıJ>etu. Fran a. serlerimle yemin ederim J.:i Dray 
~c.ıı malı sız fü.s masumdur. Eğer Drayfii.,, 
tıı~.".'. Sefare reın Vesi. masum dcijilse biitüıı bunlar yı. 
~h~llııı:ıt thanesine l•ılsm, bütün eserlerim mahuol -
ı~ n ll 

1• Bunu 'lll:ğu atnında b' Ya· suıı. Drayfiis masumdur! 
~ haıa ır ku- Her şey alcyhinulc 1)cn::iyor. 
'ııı~de bir e kabahat ll:i meclis, miilLi t·e askeri 1.ıw-
,,~<~tı. MUSevi ,ri .... ,, ..... vctlr.r, bii.11iik sotımlı gazeteler 
ı;~lı biliy ve zehirledikleri cf kiirııonmııi. 

h•"illCe d . ordu. na ' B l l 1· . 1 l. -~ aıın .l-.ı • ye. eıu e ya m:: ıl:ır, ve 1<1 a. 
c~da çaı 1 a hak ve halle adalet rncfl;ü.rcsi 1.ıardır. 
Ilı böy1 şnuş olan ıra 7ıck milstcrihim, çiiıı,.:ii neti. 

, da ıı e bir hak ccde muzaffer olacariım. 'l'a u" Usaın .... .:ıı B.· • ç u """-' · ı. Memleketimin 11ala11 1·c hak-
t -ıet; .. ı. a zun -akale . 

\' '4l d ... .cn:zlık içinde kalma.cııııı isteme -
l),_.,abudi alete davet dim. Beni burada mahkt'2nı cdc-
'~h !: aleyhlarlıgvı . ,,11~ ~~ bfürsini::. Bir gün Fransa, onlln 
~ lllasu ıştı. l\im- şerefini lnırtarnuığa yar<lım et. 
~ i~orai 01~~ğunu tiğim için bana te§ekkür ede. 

J ~~Yoru~1/~ıhayet ec/\tir." 
.~ ~ otJ l\Jeın······ baş- Nihayet Zola bir sene hapis 
a .~1Sicurnh anşonun ve üç bin frank para ce7.asınl\ 
~; ltıekt ur Feliks mahkum oldu. Fakat mahkumi

~11.lığı bu~P. Yazarak yet kararının tefhiminden bir 
~ ~:. ~u ın un çıplak. gün evvel, yani 18 Temmuz 1898 
llııı.~Uıiş ektubun a. gece!.i, arkadaşlarının ihramı U-
.~. Zoı~~du. Hükfı. zerine 1ngiltereye kaçmağa 

bıi~.~tUn p n .aleyhine mecbur oldu. 
ırtıis. g~t <llis ahali- Menfada yaşamağa b~ladığy 
~ıı Utı JtıUct eı~: olmak ilk günlerde hatırat defterine bu 

~u.: \.Aiuha~ııne ateş sözleri kaydetmişti: 
t b ~lıta eıne on "Hayatta yalnız hakikatle a.. 
~ 11' halk as~.ıp ve kil- d'lleti istemi.J olmak, diğer ka. 
~ a~ılnı kutıesi her vinıler önilndc serbest ve mer. 
~ ııınıu adan evvel 1ıanıetli Fransamn ivi §Öhretini 
~~ltlda:l~~yor. nmlıafazaua çal~mıak ve .,onun
~~ Yeli . .o.:.mıl Zo. d~, qazeie1.JC sanlJ bir tek ge. 
~ tordunı hihakkin celikle 7uıçm.ağa t11ecbur kalmak 
~ ("eı · Yaın b" f · ""V' Yonu . ız .r tıe ena., ne çırldn §cymi.'! Son. 

rı \'etın n ~ı: küs. rl!• o Framm, matbuatın pi3 ncş. 
llıı ~· ek ıçın ağ- Nyatiyle o derece zehirlenmişti 

~'tııet lri, haza beni yuhalarla 7rotıala-
~ ~:cıır. c.ttncııin 'b?r dığmı zamıediyorımı. Halbuki 

eı o:ı.ı\11tö~~~1Y~. bayır • ben daima omm §aıı ve şerefini 
.~cllı llııt 1>1tyiik - ·ı. 'kuvvetlcndirmerie çalt§tım,· betı 
~1 ~~»<ılrqt01du{fımd11n onun, diğer kavimler arasında 
i11ı bıiı~ ~e.,.1 ~en de J:r. lıakiki biiyiiklüğütıil meydaııa 
,., <le ıı <tu Cl"im?e Fran. rt.kiırmaqa Bauaşan bir 4.!lker 
~~ ~!erz'1·Yaya yaıJtl· <17maktan başka emel besleme • 
~h.ı"t!o.!fleı~~ vardır! dim. Ve böyle 1:.açm11k, 1•c gö!i
~ 1 ~'ni .01ıuıı ismile sümü hırpalayan mütT:4' elem 
r "1.'!ıo.pııı tcrJtediyo- ı:e hicranı anlatmak için yaııını. 
'•~~~uflf:?ccktir!.,, da bir tek arkadaş bile btllama. 
'\'a~ \·e dik'f:1 altın.. 11U1k! Bur1iiıu: 7.adar cpc11 1::tı-
ııı,~~· atıe scy. rap çektim. Faknt hiç bir za. 

'!ati~~ ~atınaklarile maıı l:albiın böyle bir bııhraıı 
biJı 0rdu ~şu asabL ge('irmedi.'' 

tl~~ ~ıtıd' ır gün Zo- Drayfüs meselesir.c karıştığı 
~· 1atnaıc~ çıkarken. gündenberi Zola on bir ay çalı
~~ ~kat l$tcyen bir şamamıştı. 
'llt1ı -.ıdı. ~c tekme- 26 Temmuz tarihinde Lejyon 

-~ Zoıa b' hvctli bir Donör heyeti Zolanm nişanını 
t d lb.ecb ır vestive- muvııkkatPn rcfctmeğe karar 
·ıa..,.,:~ııll't Oldu. Her verdi. Zolanın "ltham ediyo. 
~a. kaf~ ihtiyar rum!...,, i.i.nvanlı açık mektu • 
~o \'e ~h ı:nış bas. bunda göz ve akıl hastalığına 
l;ı~'J. So dıtler ara. müptela oldukları söylenen üç 
~,_lıluy0 kakt:ı ara- yıızı eksperi vardı. Onlar, milel
'- 11ıı.:ı rdu 'll·· ll"f l·r· 1 · 11ıı 'IURu •• ~l1ue ı ı ın a eyhıne dava açmışlardı. 

"'1.•etu ~Üdafaa • lstinaf mahkemesi onların iste. 
ıc. 'il Sözlerle bi. dikleri tazminatı iki misline ib-
i~ 01111oncı !ağ surctile lehlerinde karar ver. 

~C/imıc ur. Btom di ve müellifin bir kısım eşya. 
~1'/ı., .111, ~f .'tfcmin_ sı müzayede ile satıldı. Zola bu 

f? ~ etıni t vı anda, haberi 13 Ağustosta öğrendi. 
ı.,,t.~ru~m.,iz eden On ay sonra, temyiz ma.hke -

~~.,.{'1 'IJckiÜ V? bin. mesi Dravfüsün mahkumiyeti _ 
ıı rı::aıar crı o1an ni nakzetti n Zola tekrar rnem
~rtt>ı.cı~ntn karşı- Jeketine avdet edebildi. 

.~."' 1:: ı(·bQ' N D i T E ...... ·~~~ 
q'l <lfrı • ı ,,.. n ınkişafı l .,,,.. ,,. , 
~~tı ır adam 

ı, ~arı tararından 
~~lan ~C'~ri ola. 
~ uer· U kıt.an 
·111~'a ı l'l:ı.Ue1rr· l'• • u. 
~ l'du ı ın zıh-

ı...· i ~lld0 
Memleke. 

."Q b· en ·· lı ÜYUk gune a-
~·~ b~lıa hakktehlikcy1 
~ la_I' eae ında ge 
~ !'attar Ya~R.k h; -
'ltıı~~~likn, ZCvr.i mü: 

~'a.ı:t llak~en korun • 
~~ ~\'a v rn tedbirle. 

~ı ~lrik e f acialan 
~Ve <lor;~arını, doğ: 
,"llllq ~QcUkl Uktan Rorı. 
N~ı_ ~es ... al rt, opera. 

~lilıı '"l' (il'. i !( ku .. ın , 1.en-
~ l)l \>e d~Ultın~~ıj
~İ ~leke ~ndıı::lıgi, 

~r ~Uci lın nlifus. 
ı :~1•0ti- n olan b .. 
u..·~"'Ya k u -
'"'h da d o~'tnak, ve 
"~ ' ÇoJı; Oğuran ve 

, ~~ti~ukıu ai. 
~ doğ:ı .. nı, cahsırı:ı. 

b ..... , ııeŞ(ı • t 
~'il ir l>l. Yl eb-
~ ~ QC\ıoa an Yaptı. 

~\'\>e .. !1 bulun • 
"\: kal'§ı a. 

büyük bir çınarın el alları 
etrafında teferruu 

ratıcı kuvveti koydu. 
Avm :r.amanda bu kitabın val

nız edebi:vat mensupl· rmı değil. 
bütün halkm ve bilhassa kadın. 
lan alaknd&r etmesini istiyor -
du. Onun için sade1i~e pek ziya. 
de ehemmiyet verdi. 

''Kitabımın 1Ja..Jlmı 1xışa nih·. 
hinlik, sıhhat. kut·uet, sımrıi, ça
lı~nıa, ·ue adnlct destanı olmmn. 
nı isterim. Böylece 11irmiııci a.'J
rııı 1"ım1arını açmış olacağım.,, 
diyordu. · 

Zola Fekonditeyi tn~ilterede 
vazdı. ve Fransaya. avdetinde. 
kitabını matbaa:,•a verdi. 

"Fckondite ı...--t1rabtn çoctıihl • 
dur. Ben onıı menfa.da 1ın::dım. 
0 kitabı viicudrt getirmek ifitı 
<''f!l'1/ zahmet çe7ctim. tıc çok 1•a
kıt 7mybe.ttim... Diı~anlanm 
benim · malıtııma çalı.11rwrken. 
h~n mcmlckrtim~ en iyi, en ha. 
Mm.anc M!~ihatUın t'cri11ord11m. 
Ben omm varalarırırı d.okunmak
l~ onforın sawlırı7mak çareleri. 
nın aram1mcı.ınna Jıi::mrt <lifim. 
l'c mrmlr:kctimin haııafıtıı 1·c 
bü iiklü v .. nü temin eden Fckon-

Deniz vasıtaları 
tarifesi 

\ Ne tipte olursa olsun topyap. her imal safhasından en sıkı test. 
ma son derece ihtisas isteyen bir }erden geçmesi icabetmektedir. 
'ôanattır; Britanya harp gemileri. Hatta bunda bütün maden parça. 
nin silahlarını imal edenler te. }arını alıp laboratuvarlarda en 
hayyül edilemiyecek derecede ince muayeneden geçirecek kadar 
ince ve güç işler görmek mecburi- ileri gidilmektedir. 
yetin<ldir. Büyük top yapmakta iki usul 

Komisyon ilk toplantı
sını dün yaptı 

Şirketi Hayriye ve Haliç ida.. 
relerile limanda işleyen terıcz
ziih motörlerinin yeni ücret ta
rifelerini tesbit edecek komis
yon dün öğle<len sonr:ı il_k top. 
lantısını yapmıştır. Komısyo • 
na belediyeden iktısat müdürü 
Saffet, ticaret odası namına Su
at Karaosman ve mmtaka tica
ret müdürlüğü namına da ra. 
portör Ha)'Tettin Şükrü iştirak 
etmişlerdir. 

Dünkü toplantıda şirketlerin 
hesaoları tetkik e<lilmiştir. Ko. 
misyon ikinci toplantısını gel<'. 
cek hafta çarşamba günü yap -
mak ürere dağılmıştır. Bu top
lantıda tarifelerin tetkikine 
başlanacaktır. 

ilkbahar tarifeleri 
hazırlanıyor 

Şirketi Hayriye ve Denizyol. 
!arı ilkbahar hazırlıklarımı. şim. 
diden b~lamışlardır. !Ikbahar 
tarifeleri hazrrlamnaktadır. Ay
rıca vapurlar sıra ile havuzlara 
alınarak tamir edilmekte ve bo
yanmaktadır. İlkbahar tarifele. 
ri nisan başından itibaren tat. 
bik edilecektir. 

Bu yıl bilhassa yaz tarifeleri. 
nin kabil olduğu kadar erken 
tatb!kine çalışılacaktır. Her sene 
haziran sonunda tatbike başla -
nan tarifeler bu suretle hazi
ran başında tatbik edilecektir. 

lstanbul - Mudanva arasın. 
daki yaz seferleri de nisan orta.. 
smda ba§layacaktır. 

Fındık ihracatçıları 
birliği 

Gircsunda teşekkUl eclon 
fındık ihracatçıları birliğinin 
şehrimizdeki işlerini kontrol 
etmek üzere burada da bir bir
lik kurulmuştur. 

Buradaki tticcarlar dün top
lanarak birli~in nasıl çalışaca
ğmı tesblt etmişlerdir. 

ditede güzellifiiıt de.'ltantnı yap. 
t~m. T'?',murc;uk şirinse, açmış 
çı.rek guzeldır.,, . 

ZOLANIN VEFATI 1902 
Zola her sene sonba.harm bü

yük bir kısmını Medan denilen 
sayfiyesinde geçirirdi Fakat o 
sene eyllıl ayının ortalarında 
öyle şi~detli soğuklar başla • 
mıştı kı, karı koca bir an evvel 
şehre inmeğe karar vermişler
di. Ve 28 eyl.UI tarihinde, ne§e 
ve ~ıhha~en yerinde olduğu 
halde, Panste Brüksel sokağın. 
da.ki evlerinde akşam yemekle
~ini viyo:lar~ı. Hava gayet so. 
guktu. Bır hızmetçi vatak oda
smm rutubetini izale "etmek için 
şömineyi va.kmıştı. 

Fakat ateŞ ivi yanmadı. Bazı 
tuğ-laların yerinden oynamasile 
boru tıkanmıştı. Hizmetçi şö. 
minenin perdesini indirdi, ve bir 
daha bu işle mttgUl olmadı O
cak kendi kendine alevsiz v~dı 
ve gece basıncaya kadar odanın 
üç pencere.si açık durdu. 

Gece yarısına dojh-u, madam 
7.ola müthiş baş a~larile u • 
yandı, biraz sonra Zola dahi ay
nı ~nlarla gözlerini açtı ve 
"belki hava bir.i iyi eder" diye 
rek pencereye doğru gitmev; 
çalıştı. Madam Zola onun yata·k
tan çıkıp karanlıkta kayboldu • 
ğ-unu gördü ,.e o esnada ken _ 
dinden geçti. 

Deniz topları çap itibariyle vardır. Nisbcten eski bir usul o. 
muhteliftir. Nelson ve Rodneyin lan birincisi dahili bir boruya mil
taşıdı~ı 40 santimlik devasa top. lerce uzun bir çelik şeritle sar. 
'ardan tutunuz da küçük sahil mak ve onu da harici bir borunun 
gemilerinin taşıdığı seri ateşli top içine kapatmaktır. 
!ara kadar her çapta olanları var. Daha modern usul bircok bo. 
dır. Normal zamanlarda bunlar. ruları biribiri içinde tazyik etmek 
dan senede yüzlercesi imal edilir: mermiye hareketi devraniyesini 
fakat gemi inşaat programının veren yivleri makinelerle en iç 
genişletildiği şu zamanda bu yük. boruya açmaktır. 
sek sınıf silahlar için talep bir - Büyük topların bazılarında 
kaç misli artmıştır. tam bir sıhhat elde etmek işinin 

Bir teslihat fabrikasmda en zorluğunu kelimelerle anlatmak 
mühim işlerden biri "testing" dir. güçtür. Çünkü bunu takdir ede. 
J·e!!k külçe~i döküm~an:den1 ge]k bilmek için topun büyüklüğü ve 

~hgı .zaman an toJ?d. tmış okadra montajı görülmelidir. 
nı aı provasına gı ınceye a ar 410 santimlik bir topun büyük. 

Hitlerin 
. l liiğü hakkında bir fikir eclinebil. 

hır mümes- mek için nıontajmm ~ir destro. 

sili Japonyada 
'J'okyo, 1 i (A.A.) - A iman 

ınUsteşarlarından B. Emil 
Hell!erich'in Japonyaya seya
hati hakkında yabancı gazete 
muhabirleri tarafından soru
lan bir suale cevap veren Jlam
burg - Amerika hattııırn ida
re meclisi reisi bu seyahatin 
hedefi hnkkında hic bir maHl
mat olmadı~ını söylemiştir. 

ldare meclisi reisi, bazı Ja
pon iş adamlarının kendi ka
naatince hiç bir resmt mahiye
ti olmaması icabedcn bu ziya
rete aHı.ka gösterdiklerini iHwc 
eylemiştir. 

Bazı gazeteler IIelHerich'i 
B. Bitlerin bir milmessili ola
rak göstermektedirler. 

Amerikanın milli mü
dafaa tahsisatı 

Vn~lngton, 14 (A.A.) 
Reisicumhur H.uzvelt milli mU
dafaa hizmetleri ,.e Amerika 
bitaraflığı kanununun tatbllci 
icin 252.3(0.776 dolarlık mas
raC derpiş eden bir kanun neş
redecektir. 

Bu para .derhal alftkadar da
irelerin emrine verilecektir. 

Cenup Kutpunda bir 
ada ke§fedildi 

Vn~ington, 14 (A.A.) 
Amiral nrrd, Cenubu Kutbt 
körfezinde sönmUş lkl ''olkanı 
olan bir adayı keşfettiğini tel
sizle bildirmiştir. 

yerden daha ağır oldugunu ve ça. 
lıştırmak için takriben 100 kişiye 
ihtiyaç olduğunu söylemek kafi
dir. 

Bu gihi montajlar tamamlan _ 
maclan çO'k evvel gemilere konur. 
lar ve birçok kü~ük silahlar gibi 
namlulariyle tek bir parça hali:ı. 
de fabrikadan çıkmazlar. Kiiçük 
çapta topların namlu, kuyruk ve 
montajları tamamlanır ve ondan 
sonra nihai tecrübeleri yapılmak 
üzere hedeflere gönderilir. Ora. 
dan topun tahammülünden çok 
fazla bir barut hakkiyle atışlar 
yapılır. 

Bu tecrübe atıslanndan · sonra 
topların gemilerde'" montajları ya. 
pılır ve atıs denemeleri burada 
da tekrar edilir. 

Britanya siHih fabrikalarında 
imal edilen topların hepsi hemen 
yeni gemilere konmaz, birçokla. 
rı yedek olmak üzere depolarda 
saklanır. Yine bir kısmı yedek o. 
tarak harice gönderilir.Daha çoğu 
tamir isin gelen topların yerini 
tutmak üzere kullanılır. 

Bütün dlinya üzerinde icrayı 
faaliyet eden muazzam İngiliz 
donanması için birçok mahallerde 
hirçok ihtiyat toplar bulunması 
lazımdır. Bu keyfiyet ve muaz. 
zam inşaat programı top fabrika. 
larının şu anda neden bu kadar 
meşgul olduklarını izah eder. 

Biiyük bir deniz topu imali sc. 
kiz ay alabilir. Küçük bir top ise 
birkaç hafta içinde imal edilir. 
Fakat çap n~ olursa olsun aynı 
işçilik ve maharet hepsi için la. 
zımdtr. Britanyanm deniz topla. 
rını imal edenlerin çoğu bütün 
hayatlarını bu işte sarktmiş in. 
sanlardır. 

• 

Mehtapta geziyorduk, yer, g6k, 
deniz ""berraktı , 

Dlr kUçUk bwıesinf dııdıı,".·mın 

bıra~·tı. 

Muharrir Selami411zzetin imzası. 
nı taııyan bir pirden almmıı il i 
mıııradır. 

Fakat bilmem okuyuc nm, 
Nurullah Atacın <la bir zanuml~r 
nteşin b:C- şair olduğunu ve ~iirlc. 
rini en çok okunan mecmualaran 
W"' etliğini bilirler mi? işte size 
5 Kanunuevvel 337 tarihini taşı. 
yan "Dergah" mecmuasında çı

kan bir tiiri: 

MELAL PERiSi 

Hatrımıı. bir gece çliktU ağlama, 

Bir gnrip hnyıılet girdi rtıyama, 
Dedi: ''Sen f4jıksın artık akşamıı: 

ÇUnkU ben gönlUno keder getirdim. 

"Duyurmadan geçer sc\·ginln gUnU, 
Ncr;o bu cihanın dbnmez sUrgUnU, 
Al armağanımı ,.e yar goğsUnU: 
Yarası kııpanmaz hançer getirdim. 

"Beni g6rdUn, arbk tıkmam 

aklından 

Titreyerek kaçar sana ynkl&§an. 
Al kanlar fışkırır elini sıksan: 
Her yanı dikenli gUller getirdim. 

Bahara. erişip dUşme emele, 
Derdini yavaşça geceye söyle, 
B:ı.şmı eğip de §arkımı dinle: 
Hlcrıın ellerinden haber ı;ctlrulm.,, 

NUJ?ULI..All ATA 

Nurullah Ataç, herhalde bu şii~ 
ri ne§rcdildiği Dergahın aynı sa. 
yasında Yahya Kemalin §İiri nasıl 
tarif ettiğini de o vakit okumuş. 
tu. Yahya Kemal: "Halis bir §B· 

iı:-in eseri kariine yegane eser gö. 
ı·ünür, kari, onun sihrine tutul. 
duğu sıralarda, sanır ki başka e. 
scdcr renksiz ve tatsızdırlar." 
Sayın münekkidin, Yahya Kema. 
lin hfıla §eksiz, fÜphesiz meftunu 
olduğunu biliyoruz. Yalnız aklı. 
nıızm ermediği şu: Yahya Kemn. 
lin §İİri anlayış tarzı ile tam te. 
zad teşkil eden sürrealizmi bir 
~oltuğa nasıl sıgdrrabiliyor? 

NiYAZi AHMET 

iki transatlantik tayya
re gemisi oluyor 

Görüp düşündükçe -
Vnşington. l·l (A.A.) Yeni bir şark tasnifi Her biri 35.000 tonluk ild 

transatlantik, tayyare gemisi 
haline getirilecektir. Bu gemi· 
lerin ı:;Ura tıeri 24 mildir. 

Okullar Güneşi 
kapatıldı 

Yakın Şnl'k, rznk Şnrk tn.snitinc lıir yenisi «lnlııı. eklendi. 
~iııuli •·ortn ~nl'lc,, adlı hir co~nıfyn. hiHiimü, bir diinyn par~ası 
claha. 'ıır. Bu Orta ~aı·kın neı·e:.i olduğu ııck lıclll değil. Merak 
edenler, hal"Jtnyı pcrgcllcslnlcw, bıılsunlnr. 

Beşiktaşta bulunan Okullar
güneşinin Maarif Vekilliği ta. 
rafından görülen lüzum üzeri -
ne bütün kuyudatı ve çalışma 
tarzı teftiş edilmiştir. 
Teftiş neticesinde okulda bir 

<:Ok yolsuzluklara rastlandığın_ 
dan kapatılmasına karar veril -
mi~. karar Maarif Vekilli~i ta
rafından da. tasdik edildiğinden 
okulun faaliyetine dün son ve. 
rilmiştir. 

Talebeler, diğer huımsi Ye 
resmi okullara nakledilmişler _ 
dir. 

:Fakat d:wn, ynlnız co~ı·afyntln yeni hir biiliim. tliinya<la 
yeni hlr Jılll'<;I\ llyrılı!:-iylc bitmiyor. J>iinkii gn:.ıctclerdc okuduk, 
ki lm "Ortn ~nrk,. (lcnilcn yc•rdc bir oı"tlu, hem hiiyiik bir or
chı toplannıı<:-t ır. 

"Jliııdbtnn da ilfln c•c1ihwcği söylenen fc,·knli1dc , ·nziyct· 
lo bu ordunun nlfıkn..,ı acnbn nedir? l"oksn. :Kııfkns dnğlnrında, 
B:,tuın kıyılnrındn, J>nğıstnıı ı:cçitlcrill(lc ynpılncnk "1\lajino" 
lnrı, hıı orılulnrııı ıncrkczlcrhulcıı Jınrekctlcrl mi ihtiyaç ha
line Jw)·dn? •. 

J! iç biri hnkkıncla küklii bilgimiz, hele yüzde bir isabet 
11 ıuaC'ni(ınıız t.ahnıinimiz yok. Hütiin bunları meşhur İngiliz 
lhtlyAtınm bir eseri gibi knhul etmek hep iıulcn i);. 

Ertesi sabah yatak odasmm 
~eç vakte kadar açılmamasın • 
dlln merak eden hizm~tçiler ka-
pıyr zorlava.ra.k actıkları :r.aman ithalat Limited 
mada 7JO!ayı yatakta ve Ustadı ş· k l · 

JUr ynrnJnn, A\'nıpn ynngmmm söndiiriilmcsi için, barış 
yollnrı anrn<lığım l>nllnndıra hnllnn<lıra. biiylcycnlcr 'ar. Jlir 
ya111laıı da. koı·kunç bir hnynt hakikati olarak ordular topla
nıyor. Te<·cnıınii noktnlnrı beliriyor. Geçen giin. uçunılan ba
rış hnlonlnrını, güniillcr<1e yaşn;rnn emellerin haynllo anın· 
lllR.."ına hcnz<'tiı-ken, znmnn ve hfülis<'lcri ıı, heni, bu k:ıdnr ı;n
huk \ '(} ynınaıı hiı' surette tasdik c•llt•eı•j::iııi uınnıamıştn.11. 

gecelik gömleğile yere serilmiş ır et erı 
buldular. Madam bir parça ne. Ticaret Vekaletinin veni bir 
fos alıyordu. Fakat 7,ola ölmüş- kararile İthalat Limitet ~irke~ 
tü. terinin lağvedilmeleri alakadar-

7JOhınm cenazrsi pa:r.ar günü _ ]ara bildirilmiştir. Bir mtiddet 
ne müsadif 5 teşrinievvel 1!'102 evvel kurulan bu şirketlerin yL 
tarihinde kaldırıldı. Muharrir - ne aynı zaman içind~ teşekkül 
lcr. ~ılirll'r, arti~tler, müne\'\'er. eden birlikler1'1 çalışmasile uy
ler ,.c amelelerden mürekkep ~unluk yapamadığı görülmtiş • 
be.ş bin kişilik bir cemaat cena- tiir. 
1.cyi Monmartcr kabrist::ınma Bunun üzerine limitet şirket
kadnr götürdli. Bilvük edinler terin lağvı kararla.,mıştır. Yal
teF-irli nntııltlıır 11öyledilcr. Ma. nız ithalat birlikleri kalacak, 
arif Vekili hUkfımet namma bütün ithalat işlerini bunlar i. 

''Anznk", "Yeni Zclnnd., ııskcrlt-ıi, lıcyhctll şapknlnrııc. 
yine Şıu-k kıyılarını\ ı;ıktılnr. ){nnnıtıı, ynlçm dağları Irndnr, 
p~k giizlii Yo çelik yiirckli dnğlılnrlylc (lo iin snlmış 
hir iilkcdir. 

A nuıın, Yarmı yoğunu ccphch•rinc <fökiip i ii!H•tml~kcn, 
"J{anadau henüz ıtk kuvvetlerini göııclcrl:ror. nncnlnrmclnn 
ı;ıkAn dıımllnlnrln enginlere giin<'ş ~;izii ğöstermf) <'D bu Uk 
'npıır kcrvnnım. dnhn hirç<•k knfilckr tn'kfp mlC'cck. Uütiin 
radyolar, tcl~rnrınr, bu ~cmilf'rin hareket noktnla:nm, znınnn
lnriyle hlrllktc iliin ctmlşlcı·cli, llnrhln ''sır,, 'lnn Jbıuct sayıl
ılığı jliinlcr<le bu il~nm nıt\nası nn~ızm <l<•rlnlcşlyor. 

Giivcnilcn silfıhlnrın, ne 7.1\\nllr c;nknr almnzlnr ol<lui'.,"tlmı 
da im apa<:ık m~,·oan okuyuştan nıılnynhlliriz. 

llnkahm ım .\·eni ~nı·k tnsniflnden nnsıl bir netice do~nrn'· " 
HAIHU SÜHA GEZG hürmetlerini beyan etti. dare edecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



on nıoda bir icat ı 
Fikir alınıp yenilik 

imal olunuyor 
.Amerikalıl::ırm h"r i'] husu

sunda. enteresan fikirlere sn..'lip 
oldukları muhakkakt:r. Alek-

Çapa Kzz ........... ._. ._, ,......., ---=--- _,zwww:ı ......... ___________________________ _ 

andr Pnrlini ismindeki bir A. 
merikalı da şayanı dikkat bır 

Dün yapılan voleybol maçları 
hususiyet göstermiş ve mucitler Günün en mühim l<arsılasmasında uzun bir çekişmeden sonra 
için icatlar vapmaya başlamış , • • • • ı d 3 tt "ld" 

J Erenköy, I"ız Muallımın <arşısın a se e yenı ı tır. . .. 
Bu cümle biraz karı~ık ~onın- 1 Kız mekt p~eri nrasmda ter

tfü değil mi! !u;h <:delı~: Alck. tip e<lilen voıe,.bol mü<ıab!lktılnrı 
sandr Parlmı ısmındekı bu ~ nu dun do Kız Muallim '.\1ekte
c1nm. bundan on. sene ~Yvc! bır bi.1de oldukça kalnbahk bir fK'. 
gün: "Bir ~k. kımse'.e!ID fevkn- vi ·ci kütlesi oniinde devam ediL 
lede fikirlerı olabıhr,. f ık.ıt eli. 
spesvaı:st olmadıklar~ JC'ın ~u lf.şli Trrru·l;i - lstmılntl li0~.~i 
fıkiılcrı kap~lı ka.~u:. \(' .?1~Yuı ı Günün ilk ır.iiRab:ıkac;r Şı~Ji 
ı.er.'.'me:;···: di:;e rlu.cı . ..ınmu...<rtu . T(rakki ile t~tnnbul Jiscsı ara-
B~ duşlinceye sahıp olduktan sıııdn olacaktı. f:ıknt Şişh takı. 

sonra, elin.d~ nz co!i pm~nc;ı. bu- mı .s.:ı.hnJa iı;batı , ücut etmedi. 
lunan P.ırlını mu Z."rı - · bır J~bo7 fiinden J fanbul lisesi biikmen 
mtuı;ar hazırlamıı; ':o ~u ısmı \ grlin aclc1i. 
koymu.:tu: l~U ·rın ınkı1afı Y<' 'Br7nN>JJ _ Kr:: l!luaUiı ı 
model ın a J.:ıboratuvar1.. Günün ikinci ve en mühim 

lşte Par1ini mucitlere yardım ınüsıbakasını Kız Muallim Me.k 
ic;ln biz.zat l· ndi.;. bir icatü~ tebı ile Ert>nköv tajcımJ:ırı ya~ 
bulunmus 'e bı~nu hır cok n·nı tı'ar 
ical1nr b 1l;ip etmif>tir. 1 'ıJt~ iki ta:ktm da bu maça şu 

Parlini'v~ on ~e . za;.fmd , i:."drolarıa çıktılar. 
t~ beş • vuz mu~ten :nurac:ıt ı D~enJ.o.v: \fı kaddu:, ll1rt;::{ıf-
ettı .. 1:nrifc o1dukca ?'~ksekti.. fer, Siihcıtlci , 1 l, A 
Parhnı saat baı:;ın. ıkı buçı~~ F:ı::ilet. 
Türk lirası alı.yordu. ~akıt bu l ı. 1\. -: m •rılf"n : p, , • ..,·,,,,, Meki 
borntU\·ardakı. me 11.l ~ nıueıt- J {ıf' Htıtfri'lr: MrWuı fiatmn 
lerc b~~·~k fa.yd:ıla.r temin et· 1t1'za.1t r. ' ' ' 
mektc ıdı. Ovunn .Kı.t l\ u:ı.1 jm gllzel bh 

Nitekim bir gün bir kad n --·----------
'.Parlini'ye müracaat ederek, di. 
'kiş makine.ilnin inkişafı hakkın 
da bir film g tırmişti .. Pnrlıni 

B!sil:let teşvil.z 
ınüsab ;tkaları 

de bu fikir üzerinde dü.ıünmüş ı - - 19!0 scnC'31 blsııd t tc,,vik mu 
YO kadının fikrini b!r icat hali- sabakııl rı a~ğıd:ı yaz 1ı tnrlhlerd<' 
ne sokmuş~u. Ksıdrna veril<'rı yllprlacaktır. 
faturanın yekı1nu :1150 lira idi. A - rurıncl y:ınş: 2;.ı §Ubat 940 
Fa.kat kadın bu icadını yirmi al. "'I'.> ı,uometrcı hl"dlyekl5yU • BU· 
tr bin liraya satsrak muazzam yUkdcrc yolu uz rlıı ı . 
bir para kazanmıştı.. ll l:Oncl yıırl§ . 4 mart ü-1.0 (50 

Pnrlini fivatlart vüksek tut - kUomclre) Topkl\pı • Ç'~kmcce yolu 
mağa mecbtır olduğunu söyle • nzerlnde 
m ktc ve: C - Cr;Uncu ·yarış: 10 r.1art {GO 

- Ne yapalım bir çok icatlar. kUomct-c) McciJi)·eköyU • nuyUltdt·· 
bütün gayrct'lere rağmen muvaf
fak olmuyor .. 
Dıye sebebini izah etmekte -

dir. 
H r ne hal iM, bunun en en. 

tere.san tarafı Parlini'nin icadı. 
drr. 

Garip bir dava 

Bir erke.., e iki kadın 
Bfr Avusturyalı kontes 

kocasını kaybetti 
Avusturya Konteslerinden F.

dd trüd Klodet Von Kostenza'nm 
n:ızi rejiminin şiddetinden ka -
ç&.rak lngiltercye iltica etmiş 
old~unu ve sinema. yıldızı ol -
mağt aklına. koymuş olan !Konte-
in 1ngiliz tebaasına. geçmek i
w Fredcrik Jorj Vartan isminde 
birı ile cvleruni.5 olduğunu yaz. 
mı ·tık .. 

Bu izdh-aç g:ı.rip bir davaya 
s~" biyet vermiştir. 

Eontes Von Kostenza':nın e\'
enmis olduğu İngiliz, mültecilo
re koca bulan bir cemiyetin kô.
t'l)" riir. Fakat bu suç teşkil eL 

hor. Asıl mesele Mister Var. 
un başka bir kadınla evli ol-
1'1dadır. 

r' l Va?.iyet üzerine Mister 
' · ı • ;>n hnl:kmda iki kere evlen

.'. suçundan takibat yapılmış. 
... Bu enteresan davada. iki ka_ 

d ı 1 r.ahitlik etmişlerdir. 
t,.zjliı: tebaası olmak için 

:"J ıst<:'r Varton ile evlenmiş o
lıın Kontes kocasını o gUnd("n 
ı:onra bir daha görmemiş oldu
gundan hfi.kimin sunllerlne kati 
bir cevap verememiş, yalnız 
şöyle demiştir: 

- Varton isminde bir deli.kan 
1ı il nikfıh dairesine gittik, ev. 
lendik. hatta ibir pastahanede 
birlikte cay içtik, bir müddet 
göıilştük. - Sonra. bir daha ko
ca.mı ı.örmedim.. Esasen benim 
istodigim de yalnız bu kadarı 
idi .. 

(Bu itiraf ve bu kadar küçük 
bir delil Mister V arton'u malı.. 
kfun edemeY.di.. lkinci şahit Mis 
Varl.on'a gelince, o da kocasının 
koluna. büyük bir ~km sarıl -
mış, sanki elinden kaçırma.nıağa 
çalqµyor: 

- Hayrr, hayır, benim kocam 
suçlu. deı,öildir. O yalmz benimle 
evlcnmist.ir. Onun karısı be -.. 
ııim.. 

D"yordu. Bu vaziyette ortada 
knlan yine Kontes Von Xostcn
za. oldu .. A vusturyah kadın: 

r<' yolu Uzcrlnd<'. 
D - Dordtincü yarış: l7 m:ırt 910 

(75 kilometre) Top!,ııpı • Çe:kmcce 
yolu Uzerinde, 

F. llttı.ncf :1 arı : 24 mart 94.0 
(100 J,llomctreJ Toplmpı • Stll\'rl yo 
lu Uzerlndc yapılacaktır. 

2 - lOO kllometre olan be,.inci ya· 
rı9a ,Kocaeli blıılkletçllerl cıe i tirnk 
edecckle•dı: 

3 - llu kcıoul;.ır ıseıl hnlllı<le )O. 

pılmayıp her koşu neuccsindo dere· 
celcr nyrı BjTI tcsbit cdl!eodttlr. 

4 - Nisan ayı içinde Romnnyı:ıdn 
yapılncalc olan müsab:ıkalo.rn seçı· 

ıccek t:ıknn için 7 nisan 1940 tmi 
hinde Anko.rndn ynpı1 eak olan seç· 
me mUsnbnknlnnne, bu mUsabııkalnra 
l§tlrnk ebnlş otan blslldetçiler gire· 
bileceklerdir. 

5 - M:Usnbcıkalarn s:ıat dokuzda 
b:ı;Panacatmdan ko~ucu:nrın tanı 

vnktindc ı·oşu yerlerinde h::ızır hulun 
mt!.lan tebliğ olunur. 

Bandırmada idman 
Yurdu şampiyon oldu 

Balıkesir mmtakası 939-940 
senesi lik ma<:lnrı nihcı.vetlen. 
miştir. Fiııal maçında Havran 
takımile karşılaşan. Bandırnuı 
lönıan Yurdu bu müsabakayı 
3-1 k::ızanarak şampivon ol
mu~ur. ---o---
T rabzondn. kır koşuları 

Trnbzon'la altıncı kır ko~usu 
3500 metre mcsaf cde kü<,c'iikler, 
7500 metrede büyiiklcr olmnk ü. 
zere yapılmıştır. Havanın gay
~imüsait olmasına rağmen ko -
5ulara kalabalık bir sporcu ka
filesi iştir::ık etmiştir. '.K1lçük .7 
lerde birinciliği Tavvar Gür, bu 
yüklerde ise Temel Tuzakçı ka
zanmıştır. 

ltalyada lik maçları 
Devam etmekte olan lik ma,t;

lannda. Ambrosiruıa Nov,arayı 
1--0 ma.j?'lüp etmiştir. . 

Romada. As. Roma. ile Lazıo 
arasında yapılan maçta 20.00? 
seyirci ha.zır bulunmuştur. ÇoK 
çetin ve sert bir cerevan alınış 
olan bum çUı. AE.. Roma 1-0 ga 
lip gelmistir. : 

Bu haftanın lik :maçlarında.kı 
neticeler sunlardır: 

"Bari --Venedik 3-0 
Juventüs - Nnooli 0-0 
Ambrosiaııa. - Nova.ra 3--0 
,\s. Roma - La.zio 1-0 
Trieste - Milano 1-1 
Modena - C..e.nua 1-4 
Torino - FloranP.a 2-1 

wma:a 

servis atışile ba.'}lndı ve ilk da. 
kikaJarda Muzafferin yaptığı 
bır ka~ sap ıle savılanm ilk 
da.kik::ılarda beı,:.c kadar çıkıır . 
dllar. 

yorlardı ve uzun bir çc1:işm('den 
rnıu·a Kız Muallim ilk seti l5-
l" alıyor. 

1Kl. ·et SET: 

Erenköy takımı birnz dahn 
· ml:'ınıyor ve Kız Muallim Mek 
U-bini ffikıc;tırnrak onlar dn bir 
Jtaç sayı alıyorlar. Sny11ar <;o. 
ğaldıkçn maç ta o ni~bette he 
yN"mılı bir şekil alıyor'Ciu. 

Her ild taraf ta oyundaki mu
vawneyi birtürlü bozmak istemi 

Kapalı Pisİn 

Yüzmeler inde 
Yeni bir Alman Tekoru 

tesis edildi 
l\111gd~barg (HLL'ltısi) - Buradnki 
r ı p inde yapı!an Almanya yüz 

ıJ'" "amulyon~lıırmrn druı.'\ ilk ınUsn 
a!ta!an:ıda yeni bir Alma!lyn rcko 

ru tc roı lmi!; Ur. 
l.tı .. ı ti ba)'an !Atıl Vebcr JOO nıet· 

r e .rtU tU :> üzm )"1 l d ·U.a 17 / l 
llllİ)"e e b U rclt bu m safed" ·yeni 

ı lr A,m n r J,oru t ~s ctmiı;ıtir. lln. 
\ cbcr bu ;ckoru, l endi rekorunu 8 / 
lO ıınniye kırmak surcUlc tesis el· 
rnlştir • .Muhtelif mllsabalroJnrın ncU 
l clerı şunlardır: 

!!00 metre serbest ~Ü7.lll": 
1 - Pıılt 2 da. 14./4 saniye. 
:? l..a.&kovski 2 da. 14/8 saniye. 
3 - Şrödcr 2 da. 14/9 ııanlyc. 
4 Könlngcr 2 ela. 18/5 s:ıniyc. 
l!OU nwtl"" kurba#'lanı.a: 

ı - B!llke 2 daklko. 3/9 sa.niye. 
2 I~t>lınc 2 da. 44/ 6 :saniye 
a - s. tn .:? dn. 45/ 2 ıs:ıni)·c. 

Hııdmlıı.r .ura md:ı: 
400 m"'re ı;crbcst: 
ı Rannov 5 d3. fJ0/ 2 saniye. 
100 ıllt'tre 51rtıis'til yli.7.nu~: 
ı - Llni Vebcr l da. 17/1 ll!lnlye 
2 - l'ollak ı da. 2J/4 sruılyc. 
,\rtlstllt .ııtıam:ı.: 
ı -- Hnrtcnstin 9.9 pu,·ıınln, 

4X400 m"trn lınY.f11\t: 
ı - Po t S, V. Bresla , ., 4 da kı kıı 

15/ 3 -ınlydc. 

4Xl00 1nırbağlnmıı: 
ı - Heles 5 dakfkn 0,8 s:ıniycdc, 

J{ıı(.ml:ır arnsmılıı: 

SXlOO metrıı acrlM' t: 
1 A.S. v. Bresla\• 3 dn . '13/ 5 sn. 
htnn?>ııl ntılgcsl Rlslldı-t AJnnlı · 

i;ınd:uı: 

F red Apostoli mağlup!. 
Mnclison Skuar Gardende lG 

bin scy\rci önünde Fr:Xl Anos:.O
li ile kar,:la.şan Melyo Bettına 
:~üncü ravuntta.~ itibaren üstün. 
lilğil temin etmiştir. Apostoli 12 
ncl :ra\•umlda. ringi tcrketmiıı
tir. Ring hakeminin müdahale
si üzerine mağlup Apastoli ha.s
t~n~ve sev~rndilmlı}tir. 

Kır ko~usu birinciliği 
BNI il ')' .. r'Ul~C8İ J.tıınbul MlgC!il 

.\ lrtlzr::ı AJ:ınl ğrnl!:uı: 

tstnnbul lroD - 1940 faaliyet yılı 

lur ho~uı;u birinciliği 18 §Ubat pazar 
sabahı 11ant '11,lr> de Heybclloda 
4.r;oo \'(' 7l'!OO metre Uzertnde yapıla· 

<'aktır. 

Alt.kadar htı.keın atlet ve lu:Uer!n 
lı:oprUden kalkan s,:ıo vapunınu nl· 
malan rica olunur. 

-Aovo 
12,30 :r•rogrnm ve memleket saat a 

yarı, 12,35 Ajans ve meteoroloji ba. 
bcrlcrt, J2,50 Türk mOzlği: Ç'.alanlar: 
Cevdet Çağla, Kemal N. Seyhun, 
Fahri Ropuz. lzzetUn ôkte. Olı:uynıı: 
Must:ata Çağlar, ıs,so _ u M.Uzlk: 
Knrıeık hafit müzik: (Pl.) 18 Prog
ram ve memleket saat ayarı, JS,fi 
MU?.ik: Rndyo Orkestrası, ıs.•o Ko -
nU§a111, lS,55 Serbest saat, 19,10 Mcnı 
lekct saat ayarı, ajruıs ,.e mcteoro -
lojl haberleri. 19,30 TQrk mU:ı:lği: 

Fasıl heyeti. 20,15 KDnU§ma (Bibll
ogrnfya) 20,80 TUrk müziği, Çalan -
lıır: Kemal N. Seyhun, Ce•·det Çağ. 
la, Fahri J\:opuz, İzzeWn Ökte. 1 -
Okuyan: Semahat ôzdenaes, Necmi 
Rı:ı:o. Ahıslta.n. 21,10 :ıtUzlk: Saksofon 
Sololan, Nihat Esengin. 21,35 lıılU:ı:lk 
KUçUk orkestra: (Şet: Necip A§km) 
22,15 lie.ınleket saat ayarı, ajans ve 
ziraat, esham, truıvlltıt, kambiyo, mı. 
kut borsası {fiyat). 22,SO JılUzik: 

!kinci sete ErenköylWer da. 
ha C'anlı biı· şe!cildc bMlıvorla r 
\'C' nitekim bu canlı oyunlarının 
°'Cmcresini nldıkla!"ı snyı!arla 
"'Örüyorlar. 

Erenköv 1:3, Kız Muallim 4. 
Oyun daha fazla. heycC&lllı bir 

rn.l alıyor ve nihavct ErenkÖY
üler ikinci seti 15-6 kazaııa
ak füz Muallim mektebini bir 

' 'a}·li yordular. 
CCl"'fNCO SET: 
ı;'akat Kız Muallim illin şaka

va gelen tarafı olma<lı<tım anla.. 
ı;arn.k açılıyor. 'Muzaffer demir 
(!'ihı. Melahat da bomba ~füi a.. 
· ışlar yaparak I~rcnkJy takımı
m mU,5kül vaziy<?tlere sokuyor. 
tar. 

Bilhnssa takım k'Lutam Fevzi. 
venin gür.el ve nulavışlı oyunu 
Kız Muallim takımını bu son 
.:;ette de ac:ık bir sayı farkilc 15 
-l kazandırıyor. 

Çamlıca - Boc/a::içi 
Giinün son mrs:ıhalcasını 

Çamlıca ile Bo~ci yaptılar. 
Bu müsabaka ısampiyon t.a

lmnı belli edeceğinden <;ok mii. 
bimdi. ~ Çamhcalılar bu 
maçta ma<?l\ıp olurl~..a yerleri
ni Kız Muallim mektebine tcr
kcdeoekJerdi. Her iki taraf ta 
.·u kadrolarla yer aldılnr: 

Çamlu:rr: SühcyW, Kevser, 
Fatma, Latife, Nıırinn'isa, Pira. 
1JC. 
· lJoğa=ü,'i: Niliıfcr. Mdô.Jı.a.t, 
Solma::. Selma. Zübcıjdc, Jalr:. 

Neticede güzel bir oywıdan 
sonra, Çamlıca 15-11, 15-11 
g-nlip geldi. 

lla. 'N. B. 

ikinci re ıs 
Ankaraya gitti 

1 tanbul mmtakası ikinci rcLi 
Feridun, umum müdürlükte bazı 
temaslar yapmak üzere i\nkara 
gitm.i~tir. l'"cridun, Ankarada büt:" 
çc meseleleri ve karışık ~ilde ce· 
reyan eden me5e!cler üzerinde rna· 
Jflmat verecek 'e lik hey'ctinin 
salfilıiyeti hakkında bir karar al· 
dıktan sonra 1 tanbula dönecek" 
tir. 

r\1ektepler arasında at
letizm müsabakalan 
Önümüzdeld pazar, mektepler 

a rasmda. 2000 metrelik koşu ya
Pılncaktır. Ynnşlar Kalamış, 
l\ loda, depo amsmda olacaktır. 

Futbolculara ders 

Bır çok futbolcuların oynadık 
ları orunun kaidelerini bilmemeleri 
nazarı dikkati celbcttt•inden, 
l:lüp lokallerinde hakemler tara· 
tından orunculnra ders vcrilmcğe 
baslanacaktır. 

Bu iş için, 350 liralık bir de 
tahrisat ayrılmıştır. 

15 - 2 - 940 Perşembe 
ııı.at 21 de Halkevlmlzde Bay Refet 
Avnl Araa tarafından (İlk M~rotıyc.. 
tin iıtu:ıı \"e SUleynınn Par;a) ha'kkmda 
bir konferans ve Evimlz orl:estrrun 
lnrafxndan da bir konser ''crilecckUr. 
HcrkCJı gelebilir, 

'riyntro ,.c Slnenınlnr 
.şEHİR 'J1l'ATIWSU 

Tepebaşı D.ram Jüsmı: 
.Akp.m 20.80 aa: 

O KADIN 

*•* 
Komedi kıırmı: 20.30 da: Oğlumuz 

Zozo Dalma.sla 

Bu o.~am ti da 
(Ln Maskot) 

16. Cuma akşam 
Şehzadebal}t Tu. 

ran Tiyatrosunda 
(Kl'dl~c ı•eynlr) 

··rK Kasabın hesebını görU 
YAZ(\~, 1V 9kta RSl'f 

Maaşını o gün almıştı; veı.ne· J ,·a b.r .... ın ~~~ 
dar eline parayı veri:ken bir .. dc ! .>~bın ~cft~~ 
liste uzatmıştı: Bu hsteye gorl' ..ı;ndaJu nı ıcr ıılt 
maaşından yedi liı-nya yakın sporru gen~1~ 
p:ıra kesiliyordu. Liste}•i c:r !«:ı::a•u:ıa b.t ~~~ 
kaç kere okudu. fn.Jrnt ,.ı~ö~i heo ı~ı .. mti~ka.I şi~ 
yekfuın gittiğinden mufrCdatı~- 1 sı u~~ın~c. _,# 
dan bir şey anlayamıyordu. Nı- ye. s;=ırı?tıl~Dl~ .. _, 
hayet dny::ınamadı, veznedara: Zilmı ~~rilld& 

- Bana şunları anlatsann ! sabm de Dl bll 
Benim aklım bir türlü almac· ~ .ın;::ı:Jı: 1UııJı'·e 
dedi. ı lusu ıdı. a. bit° 

Veznedar tekt'r te1<er okudu: çıktı. Aklil~r 
- lki lira... Halim Şefik E. girme~ ~ ~~dı •. 

fendinin evlenen oğluna alınan hnllt'.'bıcı~ eefte~ 
hediveye iştirak? kn~abın d )tlf~ 

lki lira lafına birden siniı len- - ...• QtuZ ~ 
di. Halim Şefik E!endinin oı;ıu on ~ 4~ 'o!f 
evleniyorsa oııa ne idi? H~m keı; b:r ka geldl
neden iki lira keziyorlardı! l du~ ka~ }):er 

- H:ıldk:ıtcn azizim. dedi ne- ~~.sa':'a ç~a.ıtı'r' 
den iki lira? . 1 huı:~ur. 8.g-in :.& 

Veznednr Zeki ve hafu.alı bır Kend~~ ~,?; 
adamdı : yana y~s 14>M'I>"'~ 

- Bu iki lirayı tensip eden - Senın koC~-
MUevyet Efendid:r. Sizin mah- lannmdmı:...,ıı:ıı~ 
dumun sünnet <iü~niinde .arka- da:ı mı aydUlt· ~. 
da,f5lar namıruı ~öndcrilcn hedi. mı yapma ırf!lltJ 
yeyi de o se<;mişli, cevabını btra.kıp 0 ş, di~' 
verdi. yorsun ha. ·bı 

Bu söz 8ahııp Efendinin kafa- ya.şT seller P 'Yef! 
sına aan:ıi" etti. Öyle ya 'kendi de .böyle bı~ l1iı: 
~ocuğunun sünnetinde gelen du- salım ~ı.mı~ ç~ 
\•ar saati için daha az para. Ye. sabm ıçın~di ~ 
rilmemi§ti her halde.... t Ş:üıa.~ ~,,..., )ttıl"':tf 

- Peki dedi, sonra... en Y~~ıw; .... ~ _r,,ı 
- lki lira da eu fani dünyaya ~~P dük.k~, 1 ~~ 

veda eden ı.tümtru: Efendinin tüst olmuş~u~0 .. ·· rd BırU4' ..... · cenaze alayına gönderilen c::e.. "!YO u. ı;csi l, 
lenk için!.. bır kor~ cserô! 

Bu söz karşı.smda. yutkundu, geri ç~k!~ rdll· /. 
bir şeyler söyleyecek oldu, du - tma gıdı~o 
daklarmm arasından çıkarama.. lS~ak. dı,bra~er ..1 
d F ı t · · d ·m ır ~ tp;_ ı. ata ıçın en: - b" •er Jı":,,J. 

- A. birader ölecek ayı mı Böyl~ . ır) ııfl"'~ 
buldwı, diyordu. . DUşUndu, ııınadı.. "J 

- Peki geri kalan paralar?.. b~ yer b~~ eP ııı"'J 
- Üç lira da "himaye" cemL yıne hır ı;u~)·s'! 

yetine... ya.caktı. Ne ttti· 
1 

- Evet bwılarm ikisini de gun}~k ~:yli 
vereceğiz. Taksit zamanı ~elmiş Nıtek~m etıJled~ 
ıfomck? Pek aia anladım, Yer şu met tayu: etdi· 
kağıtla. paraları <la gideyim! ar.: kendı_ne ·~ti· 
Şahap Efendi bu 'katiyattah dagu gır.Ill:~,eO' 

sonra geri kn.Ian paraları i~ 00- sok:ı.lda bir '.rt>tJ'1. 
blııe yerleştirdi, yola çıktı. Bir ~~pm~U cıı~~' 
mUddct sonra evinde idi .• İçeri . d g d;1)Jl>"'"". 
girer girmez 90Cuklar boyunu - vm U\'arJ 8Jiı. 
na sanldılar. biri şöyle diyor. ~afları pek tırdJt 
du: ~u ı araşdib~e 

- Mektepten şunu istediler, vm duvarı u ~r 
bunu istc<lilcr. taş ta buld yd. ll, 

Bu ··~·· bö. 1 d di· np taşa ko vugu y e c . . . knrd . ..1" 
- lşçi g-ömlci.im eskidi, yeni- nnı çbtuz ~U-1' ar~ 

sini alııcae-ız değil mi baba! },.,.,.:-d h sel<--cı.eıJ 
Kansı karşıladı: ~ a a ir el d 
- Ne sallanıyorsun hu! Yü- Omuzuna b bit' 

rüsenc! .. Şu ·hesabı ı:örelim: bf>.n tıkları yerd~0p! 
ıxızara çıkacağım. P..akkalm ka.. - Ne ,,0 tı . _Al, 
Mbm, oduncu..nun. kunduracmm nyom:~a ~ 
nra!arını claJrTtavım. eve !}j; ~ 

Sen evde kal. Bekçi, sucu, kö- sabI aldnn • ...,~~>' 
.. .. ••t •. hal tak 't . . d' hırlnştık. ~ murcu, su çu, ı sı <'1!31, ı... d ftc 1 · ebiw-

ltiş makinesi taksitGisi uğrarsa de rs~ c bil' ~~~-'4 
rıen de onların paralarını verir- ım. ' ın v'ı4f 
sin! Ağir ajpr. m~i~e~eri ç~ ~:U:~~ -,'-°' 
t:ı. Odaya gırdı, sutcunun hedı - a· d"" .. diiJ11 • ~ 
ye ettiği vUz naralık defterin dıye BuşuJ;n ıcceil~~ 
llOŞ kalan taraf mı çevirdi: ~· Uo - 0 ~ - Hanım gel bakaJnn, f?U he- nı çok sars~~ 
nı.br beraber yapalım. Benim Hele §U _ ~lllUJ1e ~ 
dhnim karmakarışık oldu. He _ :rı:ansız .01~ _,,ı~ı11 

1 zım. İki Jıra. ~~~ıJ sapta olmıyan şe~ er çıktı... t'1 !nsan ,·e y,. 
Karısı b!rdcn agzmı a.çtı: ~i er. ka.dllŞ.·· ~ıc 
- Bana. bak bey! <ledi. He - ..... ar: g çeleP" 

ı:apta olmıyan ()eyleri ben tam. "'ersm. ~u 'BJ1' 
marn. Geçen a,v da övle dedin. doğrusu çok ~ 
Artık f;Clecek ay tamam alaca.. sazı;t-... bir~& 
~ d d" b tt• l'.ukarıds. gım. e ın, sa :re ım. 1 k IdırJP 

- Ne yapayım efendim. Borç • ~rmı a ~ 
Iulardan bazılarma vcrmeyiver! oır ~k;s1 1t za.~' ıJI: 

- Ben cl3.leme kepaze ola. na meli ve ~~ 
marn. Parayı tamam isterim. boyunca. yere ' ' 

Bu şekildeki mü~aka.şa git _ dinm _taş.1~)-ord~et 
tikçe büyildü, nlevlendi, kapı S:1~iğı ~~eki öt>;,t. 
dışından muhavereyi dinleven flı1ın ~iın rırııı.dl J 
çocuklar suratlarını ekşiterek em -~ 9: e çô~ .J 
dağı1dıla.r. Bu sırada hatırı sa- şm uzerınaaııdt: ~ 
yıhr b!r komı=;unun gelmesile yari mırıl k 8~.d,P 
milıuı.kaşa kesildi. Şahap Efen- . -: Gelece 
di karısına şunu tebll~ -0tti; gıttı .... 

. - Ben §öyle kahveye .gide. AlaettİJ1 ~

2 yım de hesabı orada tam~ını c- 1'JiJ 
deyim. Ve böyle diyerek ala. • GalatasartıY ifl~Q 
caklılann defterlerini cebine so- den Alftetin ~ ~..J 
kup .~:de~ dışan çıktı. İlk rast. ba,kaptan nı1J:3 
geldi~ı bir kahveye daldı. Çok . . J{ mıetll 
kalabalıktı. Burada zihnimi ka- mıştır. n ·t)(!e ıı1 
rıştmrlar diye düşündü. Başka ııi ,-azife51 
b~r kahvcvc gitti. Burada dipte dileriz. ıı 
bir masaya çökttl Defterleri aç_ Ceza göte ~ 
tr. heps•nin yekOnlannı yapa - Bec1m rrerbl"~ /Jı 
c..-ı.k, sonra umumi yek<inu elde ~kanıııınctan= ~ 
edece.it, hepsinden mevcut pa, - A adoJu 1<10"'1 ı.ı 

- Peki, diyordu. Benim ismi. 
ni taşıdığrm adam, lngiliz ko. 
cam nerede . Eğer kocam bu 
Varton değilse, ben kimin karı
sıy:ım? lngi.liz miyim. değil mi
yim? 

Böylece çok güzel bir kadın 
olan Kontes Von Kostanza koca. 
sn; ve milliyetsiz o1al".a.k ortada 
kalmı~ oluyor. Hak·mıer 1ngi -

a.it olduğuna hilltmederek bera_ 
etine karar veriyorlar ... 

Fakat ortada bir meı:ele kalı
yor: Kontesin kocrun kim? Jfon
tes !~iliz mi, deı?il mi? 

Bu hususta muhakeme bir kar 
ral" veremiyor • 

Gazband (Pi.), 23,25 - 23,SO Yannkl 
progrnm "e kapanı§. 

ırn?lı'FEKANS 

~~ Uallm-tn~: 

ALEMDAR s·nemasmdcı 
Basker Viller'in 

Köpeği 

raBmıı. göre % 10 _ % 20 dere- n sicil tı•'f' 111, cesinde tenklhat yapacaktı. Bıstgo iJUrak ettil' ~.J 
Bir müddet sal\m kafa ile Ogot k tındeıt dO ~ 

çalıştı. Bir kaç defterin müfl"C- :::~: teeD~ ;~' 
da.tını yukarıdan aşağıya top - kıut:tı' ı1l ;ft 
lndr sonra doğruluğunu anla - ı:nceye 1.tır· 

. z delikanlr:nnm yalnız. kansına 
17/2/l!HO C'tımartcs1. gllnU nkıı11nıı Sonsuz As!c .. ! · · ~ k den men,.t1!1ıfl • yn.bılmck 1r;ın aş:ıgıd1tn yu arr-
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~ ~ tebeasma Fin ordusuna! ~m'!!L~a~n _deEiz_h~e~~ ş:JiJ!!' g~ Ar!li eciier arasm-
-Ullü yazılmak müsaadesi Uzakşarktaki vaziyet bir cihan harbi doğuracak! { a tavin ve nakiller 
~~(~ tcara Vaşington, ı.a (A.A.) - kUn değildir. Bu mllletlerin ha tebllkeU olmak Uzere de· Ankara, 14 (Hususi) - Adli. 
~· lll\'e edi~o} .. inddeJ nn bUyUk zayiata uğrrunı;, olduk. Amerikan deniz hnrckft.tı şefi hUkClmetleri tarafından yapı- ğlşmlştlr.,, ye mensupları arasında yeni ta-
~~ it.~'!..~.: lan Amiral Stark'ın kanaatine gö- lan aleni beyanata itimat olu- Amiral ezcümle hali bnzırdo yin ve terfiler yapılmıştır, bil-

"'J\J ı~ muvaf resmen teyit edilmektedir. re hali hazırdaki ihtilAfın bU- namaz. Böyle bir vaziyet Av- 120 parça harp gemisi inşa e· dirivorum: 
&;,.~ llıUte la.yYarccı ~ Summa. muharebesinde Sovyct. tUn Avrupa.ya yayılması 1htl- rupa harbinin umumileşmesi dllmekte olduğunu, fakat 19 90 lira maaşla Çanak.kele re. 
~ :ı:ı~~n yolda _ ler 14.000 maktul vermişlerdir. mali ve Uzo.k Şarktaki ınUp· llıtinıalinl arttırdığı gibi Uzak geminin daha. .derhal kızağn isliğine Zong~ıldak müddeiunıu. 
Sn~~t(){Beısı Gloster Birçok ağır yaralılan vardır. Son hem vaziyet bir cihan hnrlıl Şarktaki nzfyet de bir cihan konması lcabettlğlni ve donan· m!si Hakkı Ozkan, 70 lira ma. 

~ 
ttYl'areıetıhn· eimkulltL 4 gUn içinde takriben 200 tank tedi~r·l.ld edebilecek mahtyet.te- harbi doğurabilir.,. manın hava kuvvetlerini 30/7/ aşla Kozan, reisliğine Amasya 

an Amiral Stark Amerikan do· 1941 tarihine kadar 3204 tay- mUddehımumisi Asım Soysal, S ~ ı,.._ tahrip edilmiştir. Her zamhll Mebusan meclisinin tali tah- nnnmasının 1914 senesine na- ynreyo lbla.~ edebilmek için ye- Balıkesir kadastro hakimliğine 
&ı~ ~tayyare miltevaziane bir lisan kullun. slsat komisyonunda beyanatta znran dahn. iyi hazırlanmış ol- niden 576 tayyare satın nl· Elazığ kadastro hakimi Ekrem, 
r~~ bu~ Finlandiya.. makta olan Finlandiya erkAuı. bulunan Amiral Stark deniz duğunu knydettlkten sonra mnk tasan·urunda bulunduğu- 60 lira maaşla M.alatva mUddei-
~ ~~ ~~ır. harbiyesi, "Sununa mucizesi" n. bütçesi projesini müdafaa ede- sözlerine şöyle denm etmiş- nu söylemiştir. umumiliğine Dllzce müddeiumu-
~~ leroniklY!,'!,_etcllege-- den bahsetmektedir. rek demiştir ki: · Ur: Yuşington. 14 (A.A.) - Me- misi Zeki Bilgin, Boğazlıyan bu.. 

Ulı C>"""C "Almanyanın, ve İtalyanın "Öyle zannediyorum kl, bey· buaan meclisinin tahsisat en- kuk hkimliğinc Nevşehir eski 
a.birlerj lngi Nevyork. 14 (A.A.) _ Nev. son hedeflerini ve ihtiraslarını nelmilel Yaziyot harbin bnşlan- cllmcnl 066.772.878 dolarlık mUddeiumumisi Şevket l{onel, 

~~llhıı .... ı..!i.l':Ucliva or: k sarahatle tayin etmek mum- gıcma nazaran bizim i,.ln da- donanma bU+ ... esl hakkındaki ~mfkc mliddelumumiligı-·ne Gil. 
"" -~ue ıçın h yor ta ısrarla iddia cdildi~ne "' ""' e Ukfl • b• kımun lft.ylhn.smı tnsdik ede- rün müddeiumumisi Hakkı Tun-

biJdlti aJınak iU.ere göre, eğer Ruslar Finlandiyayn 1 u··nelbaşı cı·nayetı'nde safha rek Meclise göndermiştir. ca, Gliri'n ağır ceza müddeiu-
~ . ~~~~· kar§! htlcumlanndn. muvaffak son EncUmen ecneb1 memleket· mumiliftjne Osmancık müddeiu· 
J,.~ri~ 27 ya - olurlar ve Alma.nlar da. lskandi. terde bulunanlardan dahB bU· mumisi Nezih Erinç. 
~llrdrr en ilk mil. navyada işe müdahale ederlersa, (B~ tarafı 1 incide) rüşmek üzere bu apartımanın yUk zırhlılar .,.0 kruvazörler Maçka hakimliğine Safranbo. 

hlla\ıat. GönUUUler ~--- 1n U Martin caddesinde Murat a. bodrum katına gelmi§lerdir. Bu. fnşasını tavslre etmiştir. lu ceza h.ftlcimf lJhamf Türel, 
lt \'e 'IN~~lcu stfa- 4' 'Q.lll)G ve giltere Finlandiyayo partımanında kapıcılık ettiği öğ. rada işsiz olan Halil ·Fatmadan 50 lira maaşla Safranbolu ce. 
~ ı....:_ "1l3.ndiyıı.ya bir Polonya, bir Fransız ve lılr renilmiştir. Bunun üzerine Murat para istemiş, Fatma para verme. f h •• kQ t · za hakimliğine Ilgaz mUddeiu. 
· --men kayde. Kanadalı fırka göndereceklerdir.. apartımanının §imdiki kapıcısı diği gibi üstelik kendisini dokto. ransa u, me ının mumlsi Hakkı Tikmanoğlu, Çi• 

~~~ ( A. A.) _ T'\--ı Nevyork Timcs gazetesi Vu. Hüseyin de sorguya çekilmiş, run evine gelip rahatsız etmeme.. çekdağı hakimliğine Gilriln hu• 
~:ııu '' .vA.ıu bu da Fatma ile Halilin evli ol. sini de slSylemiftir. Bunun Uzcri. s·J yas~ı b ,. r zaterı" kuk ha.kimi MUmtaz Yılmazo. 

(l ~Ya.Ya l!!lviİ şingtonun diplomatik mahafiline duklan:ıı söylemi§tir· ne aralannda kavga çıkmış, Ha. ğu1ları, İstanbul sulh hakimliği-
~ıL..ıı-:- Yudnn lçlıı gelen haberlere atfen iyi talim Bu apartımanın sahibi Diruhi. uı yanında taşıdığı bıçağı çeke. (B~ taraf& 1 incide) ne Tokat ceza hakimi Naci öz.. 

ırı...~ ~~ bUrotara 9 ~örmUn kuvvetli yeni bir Rus or. de şöyle demiştir: rek Fatmamn üzerine atılmış, bo. Un, Sarnköy hakimliğine Muş 
~'ili b..1.f (~Uftur. dusunun 6fmali Finlandiyaya - Fatma 8 ay evveline kadar ğazına saplamıştır. Fatma can karıı bir ıüphe noktası gibi gö. eski azası Şükrü Beyhan, A-

""'Qtfl~~-) M k 1 w F tm h rünüyordu. Fazla olarak bu ııra. ··aa · iı·-· K .:-"'l'l • - iş - gönderilmek Uzere olduğunu yaz. apartıman apıcı ıgı yaptı. a a avtiyle Halilin elinden bıçağı al. masya mu eıumum ıgıne oııı-
~ • sil&lı altmn kocası ile alt kattaki odada otur. mış, bu sırada ilcisi de yere yu. da Fransız kabinesin.de bir takan va eski mUddeiumumi muavini 

aıaıı maktadır. maya başladılar. • Fakat Halil ile varlanmışlarclır. Halil, Fatma. değiı!klikler olacağına da:t" riva. AvnUrrefik Gilr, Amasya azalı.. 
~lrl. ga~ ~illerde Karelideki •ı.ddetlı· iyi geçinemiyordu. Arada sırada nın etinden bıçağı almaya aava§- 1etJer de muhtelif kaynaklardan ~ına Karadeniz Ereğlisi hukuk 
~~ .~ın zayiab ~ kocası için "çok g~çimsiz bir er. mışsa da Fatma Halilin kamını cihan matbuatına aksediyordu. hakimi Muammer Levent. 

~ ~ t dil§ 111Sbeten pek muharebeler kek'' dediği oluyordu. Yılba~ın. 14 yerinden hafif surette yarala. Bu itibarla iki gün ~vam eden 40 lira maaşla Giresun sulh 
t )b:,_~e~ ~an Flnlere dan evvel Fatma milracaat cttt mııtır~ Bu esnada Fatma bıçağı gizli müzakerelerinden sonra hikimJiğıne Kelkit hakimi Hil • 
~:Va a kuvvetli- Hnparanda. 14 (A.A.) - Kn. Paranın az geldiğini, başka bir it Halilin gırtlağına da sürterek kc.. Fra:uız kabinesinin 534 mevcut mi Bergöz. Ordu asliye ceza hL 

• nın askere ih. reli berzahındaki §iddctll mul:ia. bulduğunu söyledi. E§yalannı• since Halil son bir gayretle Fat. reyin tam ittifakı ile itimat kara. kimliğine Maçka hükiml Abdur-
~ t't -4 ( A."'4_ rebelcr hakkıiıda alınan son ha. Tarlaba,mda Kireçh.ane sokağın. rnanın elinden bıçağı almJ!, Fat.. n alması her türlü tahmin hudut. rahman Sami Eyilpoğlu, Ordu 

~e k .J - Ayan berter eunlardır: da 13 numaralı eve emanet olarak mayr gırtlağından kesmiştir. Ka.. lannı geçen ve bugünkü harp i. hakimliğine Zile hukuk hakimi 
~ ~.-"e ~~ 49 reyle bırakacağını söyliyerek çıkıp git. dının başı vilcudu.ntlan ayrılın. çin kat'i ve nihai zaferin b:r. müj. Mehmet Ali Derinöz, Gaziantep 
~~ ~ı~ .. 'lle kredi a. 13 Şubnt, Şafakla beraber, blı ti." ca Halil bıçağı atmıs. gırtlağın. deıi gibi telakki edilebilecek olan hukuk hakimliğine Adana icra 

t\, ;:" eden kanu- çoğu göğUı göğüse, bomba bom. F '-t - d.. da k parlak bir muvaffakıyet. Franıız muavin hakimi Sıtkı Akyazan. 
«'h .. ,... •• atmanm son ça .. ., ıgt yer un a an kanlan boynunu bUk. "h" d d hak'kat A b' Edremit ceza hakimligı-·ne Or _ 
"" t bliği baya, bıçak bıçafa 48 saat ıUrt:D de yazdığımız gibi Aksarayda mek auretile durdurmu~. bod. tan m e e ı en yegane ır h . . 

e • ... mu .. +ı..;.. rıırn•.,.- .. ın...ın... son.... Millet cadd-; ... de lOO numaralı ..3-- dı f ta siyasi muzafferiyet oL:naıtur. a.ngazı müddeiumumisi Adnan •· lt ~ .-r~~ ... _ ... - rumU&ll pn ır yıp ıo merdi.. Sö n· h"k. ı·-· ~bıı .. 
1
• (4 a) _ Fin- ·· ·· eh 1 ..ıı E l kmı E•et. Alman bükUmet reisi zmcn, ınar ceza ıı. ·ım ıgme ~ oq.., Finlan~; .... 1.1n .. Summa, Muois. rontgcn mut assıs arınuan t- ven çı f, sokağın arka tarafı. 1. Safranbolu milddeiumumıs· 1• Hu. 

b • ~~ h · ·a· F .. d - ·.1- k Hitlerin de Rayştag mcc ıı uala-
~ <\lteu b jcarvi ve Vuoksi arasında berza. eml dın ktevı ır. at~ uç ~~:!.:ı: nail oilgruHgı~.r en yere dUşüp öl. nndan tam ittifak ile itimat reyi 1Qsi Oskay. Muş azalığına Ala -
~ .... ııı erzahında hın ve o orun .çocu6 .. na uaıuuaA m §t r. alilın eczahanenin bu. al aka Ra ca hA'·ı'ml Hası·p Erkökten, El. ııı.: .,, tark ., merkez mıntakasında ilk hat. ı:-- 1 b. 1 1 d ğ dd dığmı biliyoruz. F t yıtag WI. 'llllt ~ et ında taar- ~re a ınmış, ır aene evve :ıy. un u u ca e tarafına gitmeyip mecliı azalannın harbin sebebi ve bistan hukuk hakimliğine Boz _ 

, )~ llO.tra txılş ve birkaç taki bütün mevzileri Ruslardan nlmış, bir ay evvel a§Çl kadın va. arka sokağa doğru gitmesi, bizi idaresi hakkında Hitleı-den b:.. doğan J tikimi Şevki Yılmaz, GU-
lılı..,,.t r:nevzUnl ele geri almı§lardır. Ruslar, .... ı..... srtaıiyle doktora mllracaat ederek vurdular diye hiç bir feryatta bu. J dukl rUn hukuk hkimliğine Sarayköv ..... t JCMA......., ·d ki • • al ı b k •ua aor armı ve cevap aldık. 

S 
ak olmuı:z.. Talpale ırmagınınw gerisinde bir. yem en ea l§ıne mnuştır. unmaması, rçağın endisine ait t hakimi Rifat Korkut, ~-tanbu·ı 

l v- F b. Un ı ı 1m b b. . arını asla gönneyonaz. Onun i- .us 
111.~, ile • kar kilometre ~esafede kı:.:- is. atma ır g ' eşya arını a a. o ası Wl'Un ır cınayetten ziya. • h" b' • • d kk •- mUddeiurnumi muavinlig-ine Er. 
'C 1'] ,. - 111.Ul ğ ·· ll k d l · 1 d k d 1 • k ğ' biribir,_ çın ıç ınrnız e tefe ür haa.. 

~ ~~ lıatt eyt•ı ikinci ca ını soy yere ev en zın a mış e a ın a, er e ın Krini zincan azası Tahsin Okur, Zon. ~ v tihkfi.mlardan yapılan topçu ate.· a·· ·· H !ili d t" 1 d - ·h • ı· ku kı vcrmiyen bir idare sistemi ile ~a ~~ "u ının istinat eve onunce a e ge ırere~ vur ugu ı tuna ini vvetlendir. H. 1 • 1 ld ı:rnldak müddeiumumilig-ine On. 
• \( r ~ sayesinde g bildik! ri T • k d' takd. · · E kt d ıt erın A man milletinden a ı. .., ~ '" ~."' °'l"a nıuştur. Ka· r eçe e aıpa.. ocam ıye ım etmıştir. v. me c lr. Sonra bunlar bir ci.na.. ve müddeiumumisi Zeki Levent, 
'I• '"'• \( b l · b da. b'l d kil b h ö · ı b. k b • ğı itimat karannı Daladyenin "'t.•Q t • aşka her enın cenu un tutuna ı misler- e er unu oı g rmemı~ er, ır vete ur an gıtseler bile gUndil.. Siirt sulh hakimliğine Sunıç 
"~"'"il• ~Olullarruzları a'"r dlr daha Halill getirmemesini söyle. ziln Tilnelbagında b8yle bir pusu. Fransız meclisinden yahut Çem. hAkfmi Sabri Dllndar. 
~ " rı t» • • 1 dir berlayn'in avam kamrc:-aıından lııılı.~IU11u nıuştur. Bin· 13 Şubat sabahı, Sa.at 10 da rmş er • ya düşürlllmeJeri ihtimali zayıf. tldığı itimat kararma benzcteme. 35 lira m~la Giresun mild-
' -~ "llıl>a ve onlarca Geçen pazar gtımı Halil tek. tır. Bilhassa kendilerine alt ol- yiz: deiurnumi muavinliğine Giresun 
>~Ilı lta,r 11~atıarı önlln· Ruslar, ber7.ah boyunca 250 bln rar eve gelmiş, Fatmayı alarak mıyan bir binada böyle cinayet H'tl • iman da sı..lh hakimi Emine Hikmet Bin 
t.:''~~1ı.rıuharcbe de- asker ve kuvvetli topçu ile yeni. gitmiıtir. Fatma ertesi günil sa. işlenmesi akla gelecek bir vaziyet 

1 
elnn A ya yaphğı ı;:öllil, Zonguldak müddeiumumi 

~'llııı \l r. ien hUcuma kalkmışlardır. Rus. hah eve dönmilştür. Evvelki sa. '.ieğitdir. milli bir ik 80 milvoa insanm göz.. muavinliğine Zonguldak ceza evi 
~ llı~~1:1aı Şarklsfnde tar bu hUcum neticesinde bazı bah Fatma parasını bankaya yatı. Zabıta tahkikattnın bugün ne. lerini ba[;lıyarak karanlıklar için. ınUdürü Fahri Kozan, Bursa aza 

Ilı!) bır'lttddıt teşebblla· :terleyiş kayde.,.,,..;"'lerdir. Fakat racağlm slSyliy~rek tekrar izin a. ticcl~neceği ve hakikatin ortaya de bir ucu tele bir adamın elinde ınuavinliğine Erzincan hakim 
1.bt,h1_ırıırn1ştır. ~ hp çıkıyor, saat on birde de vaka çıkacağı anlaşılmaktadnır. Morg. olan bir İp ile meçhullara doğru muavini MUrUvvet Doğu. Sıirt 
'<l 

11 
... l\n,,.,, 13 Şubat o··g-leden sonra Finlan ı da 1 ıuru-.. klenmesı'dir ·, Daladye'nı'n mtidd ı -t • l·.ıır· l'u 1~ ... etınde bir · o uyor. r.e ecek rapor da bu cinavctl e umuuu muavın ıf"ıne 

~ı,.,1 llıba olunmuş iiyalılar çok iyi bir vaziyette ye.. Cinayetin işlendiği aparttman aydrnlatınakta büyük bir AmD o. Franşada vücuda getX-diği milli GarT.an eski sorgu hakimi Ha-
~lt.tııe\'~ı:!ar rnUteaddtt 'llden mukabil hUcuma geçml§lt!r kapıcısı RUştU, ilk ifadesinde bir lacaktır. Morgun raporu bıçak birlik ise gözleri açık ve ta:na. zım Bozca. Mersin hakim mua. 
\tı~ . rını temizle- air. şey bilmediğini söylemişti. Diln kesiklerinin vaziyetini te&bit ede men iradelerine malik milyonla. vinli<Yine GöynUk mUddeiumumt 
~ ~~I b şu ifadeyi vermiıtir: cektir. nn doğnılufuna iman ettikleri muavini Fehmi Artun, İstanbul 
l>Q!fe~ı b'tar:va.lar, Fin Çarpışma, çok mUthiş bir su. ·•-Ben korkudan ilk önce her selıremininddd cinayet bir sahada serbestçe ilerilemeai. mUddelumumt muavinliğine A.. 

ı.~ ı; llu tıııarr Uzcrin· ette devam ediyor. şeyi saklamıştım. Halbuki Fatma dlı-. Bu iki birlikten hangisinin if. dapazan milddeiumuml muavini 
~tı'Or "eh~ kuvvetıerlni Sovyetıerin bu muharebelerdr ile Halil pazar gilnU ak~mı da Evvelki akşam sa.at yirmide tihara değer bir muvaffakıyet ol. Bedia Söylemez. Yozgat sorgu 
•:ta e~1 .. 1r nakliye ko· verdikleri insan zayiab vo hnıj bana gelerek geceyi çamaşırlıkta. Şehremininde Fındıkzade tram- duğunu ıöylemeğe hacet var mı. hô.kimliğine Antakya müddei~ 
~.,_ "otııı11 8

., erdir. lz ... ...ı • k ğırd ki ufak karyolada gerirdiler. ön. vay istasyonu önünde bir gencin d:c? ASIM U~ mumt muavini Kemal Iren, Na-
ııı: ına em~ zayıatı ço n ır. "( ··ı·· .. 1 ti. 1 b. . illi hfık0 

• 1 v• ıı,., ahtı batarya· ce hep beraber rakı da içerek eğ. o umuy e ne ce enen ır cınayet K ı ım muavın hrıne Gördes 
~~i Ilı hırpalamak- a· A tendik. Sabah olunca gittiler. Ha. daha olmuıtur. ının hakkın 1a ı;ora-u hakimi Avni Erkunt. Kı-
~ ~a b lf iman gemisi lil dün sabah saat 7 sıralarında Katil, Şehremininde Uıunyu. zıltiol hfıldm muavinliğine H~ 
\~b 'ıı t_a,/·"ta. kuvveUerl tekrar bana geldi. "Fatma ile öğ. 'suf mahallesinde Hacıyusuf solca. B!r Franıız Generalinin fikri o;.a sorgu ha.kimi Abdurrahman 
~b~6beı:rare1er1Je şld- daha ı•ntıhar etıı· lene doğru geleceğiz" dedi. ~ında 3 numaralı evde oturan til. Cihan harbinde, 1~16 temmu. 'Bayar, Orhan~azi hakimliğine 
~rıı1 aıı e tutuşmuş, Saat on bire doğt'4 geldiler. tün amelesinden Mustafa oğlu zundan kAnunuevveline kadar, ~fandıklı eski hakimi İbrahim 
111,lar111,tahl)ldat1arına rcendilerini asağıya aldım. İskem. Cahittlr. 22 yaşında olan Cahit Makedonya ordusunda 60.000 Özkavn, Urfa mliddciumuınl 

l'ır.ıa. karşı bom· ( B~ tarafı 1 incide) le verdim. Biraz sonra bir iş için ıirnıi gün evvel hapishaneden çık. Fransız askeri sıtmaya tutuldu: -numuavinlii!ine Urfa hakim 
~ deva dana çıkarmamak için, vapur .:ı0··rdu .. ncU kata çıktım. Aradan ıo ·mştır. Kendisi hapishanede iken i,..leı:inden 20.000 i Fransaya ia. -nuavlni Ahmet Semiz, Alaca 

ı. ''° m etmiş- · ı 18 d :r '1a"kl.mtı·gı-·ne Amasya mUddei" ~~J a 'L kapta.nmı bir müsademe netice- dak.k ermedi A w • d•v• vaşrn a Sedat isminde srrkat. de edildi ve ilk hattı harbe ancak ..,._ ~I ~u.-. 1 a g :r • şagı ın ıgım b. mumi muavı·nı· Zem·n Ak~'n, 
• eı-ıı • vetıerı B sinde battıı7tnı bild!rmeğe m"""" ce•"•tlerle ka 1 B tan vatan ır ~enç kendisile dai. 20.000 ki"i kalabildi. General "" \t~ıııı e 

1 
orgo "'" "''- zaman .... rşı aştnn. u u .. Amasya mUddelurnumt muav'-

·ıı b c var k,. 1 
1 

bur etmia oldugu· ......... edilmek - d han·çten ba k ki · ma m 'nakaşa edermiş. Bu mü. Sarra.il, o zaman harbiye nezare. ı.ı> ~l .. et uy er :. _....... sıra a ş a msenın k 1f%fne Fo"a sor'"• hAkfmi H 1:-ıı llltı llılı,1"'rdt tedir. b 'rmesı"ne ihti ı rıa a'?:!.Va da sebep Cahldln kah. tine aönderdigvi tahriratta •• "'Or. ~ " ,..,~ <:t uı:ı-
ııı.. ş '"'e "' r. Bh uraya gı ma vere. • '1'. t- "'il ~avdut "I • "a ı Londra 1.. (A A ) B brl M hak1--•- vecı " ehmet isminde birisini öl. d ha tahanel ta f d • -' ille ~ ra anmış· • ~ . . - a . mem. u ~ aralannda kav. iilrmesidir. um, s er ra ın an ter- İstanbul mfiddelumumf mua. -

~ >Q~"e töre d ye nazırı Churchill bugün A· e:ı etmiş olacaklardır." . K his edilmiş bulunuyor" diyordu. vinll~ine Erzincan müddeium" 
" .. a UtıkU u vam Kamarasında ticaret va· R:ö•t".-J:- hakikat k d · al1Vcci Mehmetle akrabalığı Bu müthiş salgın neticesinde, ..... ' ' <JOy.,, g n ~ uıı...u en va a an la s d 'l'li muavini Hilmı· Dava-'ıgll, 
" to J et ta "urlarının htmnvesı hakkındP b 1 d - dit d.. .. k ") n e at, Cahide mütemadiyen Fransa hUkCimeti· şa k d Li "'lth,. l>rakı YYaresl " J ha eri o ma ıgı, ur uncu atta ' r or usu. Sinoo hAkim muavinllc!ine A-

~. \'"'•. l<'t arı Uzcrin yapılan birçok suallere verdlğ· bir saat kadar kaldığı teabit edil. -~tar, Mehmedi haksız yere öldür nun gıtma parazitleri tarafından raç sorgu hlikimI lbrahim-Vidln. 
l~~ e ha'tnllJ~rıdtya tay· cevapta, hUkCimetin mUdafaL ıniştir. Hatta dördiincil katta otu. uEğilnU söylermiş.. büsbütün imhasına mani olmak ti, Kastamonu mUddeiumumi 
••h l'l "' darı t 1 ve mukabil taarruz tedbirleri M • kadını• vvelki acce bunlar yı'ne buJucı._ maks"diyle en ma f al ,~ S op arı ran usevı • t. r " • ru m arya muavlnliı?in.e l1.;erkeş mUddeiu _ 
~, tuıd ov:vet ta ne aft pl 11 nları tetkil•tcn hnll ·· B' · nuşlar ve aralarında yın· e kahve. ••t bassıslarını ·· d d" K' · "'lı-.. Uıı.u yyarc· 11 " .. - Rüştu. ızım apartunanın u mu e gon er ı. ının. -numt muavini Hayn· Kulog·lu 

"ll'ttr~ katı olarak kalmadığ1111 söylemiş ve tchll· önünde bir kalabalık var. Koş -:i ~nehmedin ölclürülmesi mesele. le tekmil bir tedavi usulil ihdas tııyin edilmiı:;lerdir. 
ı ... .- ~i keli mıntakalarda seyrlscter bak baka1ıın. ne olmut? diye ha. si münakasa edilmiye baslanmış. edildL Sıtmaya karşı açıları clda. 
''\ ı4 Ql'İp edildi eden bUtnn vapurların pek kı· ber vermiş. Rüştü bunun Uzerine tır. Münakaşa büvümlis. iş bıça. tin muvaffakıyetini temin için 

(~-" ) R sa bir zamanda toplarla techb aşağıya inerek vakadan haberdar ~a davanrnca Cahit Sedadın ilze. ~ayet sıkı nizamnameler yapıldı 

q ' - usla edllece~nt ilAve eylemiştir. olmuştur. rme atılarak üç verinden yarala. Cemiyeti Akvam Sıtma Komisyo. 
t\ H · dıklan F t k varak ôldürmüstür. nunun uzun tetlcikattan sonra, a. 'l\•a · ı S alilın tanı amayı ço Tahkikata mu··ddeiumumt m'"• 

~~ , 1 e QV yeti er arasın se~i~~~~a~!i yaktı. Bana bil. rinlerinden Edib elkoymuş. Tabi. ~~c;;:ı :n~~n~~n;::::~!~f ~:: 
~ ~ k t _..ı biadli Enver Karan cesedi mua. k vmi e 40 · b"l 

l ~qs er"ı ı•tı"la" f yapıldı yil yaptı. çimue ate§ eksik oJmu- d ra ye y santigram, 1. vor. Onu öldürmekten başka ça. ~ene e erek defnine izin vermiş.. hassa tedavi için de, s ila 7 gUn 
re yok? dediğini de söylemişler. tır. müddetle gilnde 1 ila 1.30 gram 

\~ ~ l'e in (Baş tarafı 1 incide) dir. R kinin alınması muktazidir. 
~ ~ ~giltere tarafmdan Balkanlarda Almanyaya kar. Dünkü ~azetelerden bir kısmı uzvelt balık Eğer sıtma sivrisineği, Make. N ~~ ka11l!rnda Almanyanm yalnız kalması halinde. Fatmanın ölü olarak bulunduğu avına çıktı don ya Fransız ordusunun baştan. 

. ~ı.~"eıel'ln alt Pllnlannı tatbik edebilmek fçln ·bu mukavele- yerde karyola, masa gibi eşyalar Vaşington, 14 (A.A.) - Re- başa i:nhaya muvaffak olmadı ise, 
~~ .....,_tcramnda Stalinin önayak olmuş olduğu söylen- olduğu, bunlann burada yatır lslcumhur Ruzvelt bugün öğle bunun başlıca sebebi ordu ku. 

il.. ı ··uıUı.-di k lk kl -ı.,,Jardır A uzeri t l b d ... mandanlannın feraset ve bası·ret. '°" a dıı~ "'ll yayı en geç, mayıs ayında zaptetmeği n. a tı aını ya ...... " . partı . ren e cenu a o6ru lerindedir. 
et
1 

edtı ... :e o zaman İsveç ve Norveçten deniz U.slert l.sU- manm bu kısmı çamabtrhktır. kö. hareket etmiştir. Oradan bir ------------
bı_ ;:''dedir, şede odun istifleri vardtt'. Diin vapura binerek balık avına çı- Almanya Amerikaya 
~:~ !ac akşama kadar ifadeleri alınanla" kacaktır. Bu gezlnU on gUn 
ı.~ &tıdinavya veya Yakın Şartta mUdahalede bu- cinayeti aydınlatacak bir malCi • kadnr sUrecektlr. cevap vereli 

tıı.. ~ htr da, lla%llerln Balknnlardak1 harekltmm mntte- beraber vakada bir katil aranma. sunda tafsllAt elde edememiş· tarafından bitaraf mrntnlrn 

Am~nka Haricite 
müs!eşarı Vels 

Cumartesi günü Avru· 
paya hareket ediyor 
Londra. 14 ( Rncl110) - Ame

rika hariciye mUsteşarı \'elP 
finUmUzdeki cumartesi gilnii 
Rek!' vapurile A\Ttıpava hare 
'cet edecekitr. Vels Almıtn\'a. 
Frar.'3a, İngiltere ,.e ltıılya~ ·zı. 
nret edecek. A\Ttıpanın buJ?Un. 

'<U vnziveti etrafında mıılOmat 
•onlavacak. taahhllde ı?iri~mt. 
verek rnnorunu Rt17.\0elte vere-
rektlr. Dört de,•let mUmel'.t1ıtle. 
rinin lx>\•nnntmr tamamen malı· 
rrm tntn,..,ktır ~

' ~~vae A.lmanyanm Rusyaya yapacağı muavenet vl'ıdi· mat verememişlerdir. Bununla Matbuat bu seyahat husu· Berlln, 14 (A.A.) - Amerika 

'd..,_.tn~v t1ııe maar ilıtlmali kuvvet bulmakta. tir. Reisicumhurun hangi 11- ihdası hakkında Panama hll. 
~. ~ ·™ \lalmuı t.a.kdlrmde Alma.ıı· dır. ihtimale göre Halil ile Fatma mandan vapura. bineceii belli 1 kOmetl tarafından bUtUn muhariplere \"erllen noULYA 

ewelk1 sabah bulU§t1lU§lar ve gö. değildir. 1 Amerika 4e•letlert namına Almanya aevap nrmlştlr. 
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SABAH 
OGLE ve AKSAM 

, her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi muntazaman 

G 
Diş macunu ile f zrçalayznız 

Bıçakların en ucuzu ve en 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. 

GRiP, ROMATiZMA, 

NEVRALJİ, KIRIKLİK 

l't: BOTUN AGRILARI !.' ... :il AL KESER. 

Hasan deposu Bahçekapı, 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, 

iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş •. 
Beyoğlu tr_amvay durağı karşısında_. Şubeleri: Ankara, . Kar~i 
Osküdar, lzmir - Kemeralh, Eskişehir istiklal caddesi No. 3~ 

... ..- . 
Devlet Demiryoltan ve Limanları] 
işletme Umum idaresi ilanları ~ 

Muhammen bedell 7200 lira olan 30000 Kğ. Karpit 26/2/l!HO Pazartesi 
gllnll saat (15) on beşte Haydarp~ada Gar blnaSI dahlllnde~l KomlByon 
tarafından !tapalı zarf usu111e .satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istJycnlerin 540 liralık muvakkat teminat, kanunun tD.yln 
ettıtı \•csikalarla tckllflerlni muhtevi zıı.rflarmı ayni gUn saat (14) on dörde 
kadar Komisyon Reisllğlno vermeleri ldzrmdır. 

Bu işe alt oartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1002) 

Nafıa Vekaletinden: 
1/3/940 tarihinde Cuma günü saat 15 de Ankarada Nafia Veka.leU bl

nnsı içinde Malzeme Müdür!UğU od~da toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunda ceman {205i.li0) lira muhammen bcdelll Ankara lstaayonunda 
\'agon içinde teslim e<liJmek şarUle bUtUn maı:ı:emeBl mUtcahhldo alb demir
den lınal edllmlıJ olarak 170 adet kllometre,.200 adet meyil ve 300 adet mUn. 
hant levhalarının açık eksiltme U!Ullle ckslltmesl yapılacaktır. 

Eksiltme §artnamcsl ve teferruatı bcdcl.si:ı: olarak Malzeme MüdUrlU
ğtınden almablllr. 

Muvakkat teminat {154.31) liradır. 

lBteklilerin muvakkat temlnat ve prtnameslnde yazılı vesikalarla bir
likte mczltQr gün ve saatte komisyonda. hazır bulunmaları ıa.:ı:ımdır. (1108) 

İstanbul Defterdarhğından: 
Tophanede Sıı.lıpazarı önünde Deniz sathından 36 metre dcrfnUğinde 

Batık Vrangel yatının çıkarılmaaı açık arttırmaya konulmuştur. Çıkarma 
murafı tamamen alıcıya; çıkacak demir ve saire gibi kıymetsiz hurdalarla 
ufak pirinç ve çcllk &1bl mevaddm % 20 ııi hükQmetc, SO nl müşteriye ve 
kıymeW madenlerin % 50 si hükQmete, % 50 si müşteriye ve meıkUkA.t ile 
e\Takı nakdlyenin '7o 90 nı hükQmete ve % 10 nu mUşterlye alt olacaktır. 
lhalc; 26/2/940 ı•azartcsı gilnll' .saat l4 te Mllll Emla.k mUdür!UğUnde mU
teşeltkll komisyonda yapılacaktır. Şartname mUzaycde bUrosundan para.sız 
alınabilir. Müzayedeye lşUrAk için 600 liralık teminat ibrazı JO-zmıdır. (1038). 

lstanbul P. T. T .. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 60 adet çift hurç, yüzer adet bUyUk ve orta boy, elll 

adet kUçük boy mUvezzi çantası alımı kapalı zar! usulllc eksiltmeye konul. 
ınugtur. 

Eksiltme 19/2/940 Pazarte.si saat 15 de B. postahane blna.sı birinci kat
ta P. T. T. )IUdUrlUğU odasında toplanacak rnUdUrlOk alım Batım komlsy0-
nunda yapılacaktır. 

.Muhammen bedeli 5500 Jlrn, muvakkat tem\nat 412 lira 50 kuru~tur. İs
teklilerin Upe esas mUhürlU numunelerfle altına esas fenni ve ekBlitme oart. 
namelerini görmek ve muvakkat tcmlnaUarmı yatırmak Uzere çalıoma gUn· 
lcrinde mezkQr müdUrlUk idari kalem levazım Jusmma, eksiltme saatinden 
bir eaat evveline kadar kanunun tarifine göre ha:ı:ırlanmı§ mektuplarını 939 
ıenesi için muteber ticaret odası vesikası, muvakkat teminat makbuzu veya 
banka mektubu ve teldi! .mektubunu muhtevi olarak yukarda Bözü geçen 
komisyon ba§knnlığınn No.lı makbuz mukablllnde tevdl eylemeleri. (860) 

btanbul İkinci İt'rn l\lcmurluğun

d:ın: 

Bir bor~tan dolayı haciz altında 
olup paraya <:evrilmesine karar veri
len fkJ adet on ik~er yaşında araba 
beygirinin 21/2/940 Çaraamba günU 
saat 11 den 12 ye kadar Edlrncknpı 
haricinde Atpazanndn bllrnUzayede 

satılacaktır. Kıymetlnl bulmadığı tak
dirde ikinci arttırması 28/2/940 ta.. 
rlhlne mUsadl! Çarıınmbn günU aynı 
mııhalde ı.·e tayin edilen saatte icra 
edilecektir. ls.,teklilerin mahallinde 
hu.ır bulur..ıı.c:,ak memuruna müraca-
ntlan llln olunur. (3142i) 

srntnı: ASIM us 
n~~ılrlığı \'er: VAK iT Mıılh:ı'lcı 

ı'mıım Ncşrh·ıııı ldnrP ~rlen: 
R,.tik Ahmet Sc,•tnl(il 

Dün ve yarın 
iterüme külliyatı 

6! 
62 
63 
64 
65 

66 
67 

7 nci seriden 

61-67.7 kitap 

Vikontun ölümil 
Lencit 11. 
Liza 
Evlilik 
Gizli Pamuk harbi 

Bizans tarihi 
Scnyolbeos Avrupa 

30 
1. 
ı. 

20 
50 

t. 
60 

~~"~ 1 lstanbul Aallye Altıncı Hukuk 
Mahkemealnclt'n: 

Emine tarafından Kocası BahatUn 
1ncebel caddeılnde 3 No.da mukim 
iken iddia edildiği veçbile bUyUk 
harpte Çermik ınrUarmda ukere 
Bcvkolunmuş ve Rus cephesinde llJ 
Ağustos 332 de mecruh olarak eatr 
dUımU!J ihtiyat mUJA.zlınl Banisi bu
lunduğu cihetle hayat ve mematı 

meçhul bulunma.sına mebni kayıplıfı 
hakkında karar verilmesi hıteğile if
bu davanm icra kılman•tahkikatında 
kaybolduğu iddia olunan Bahatt::lnin 
hayat ve mematı hakkında maltmıat... 
lan olıuılarm llln tarl.hlncSen lt.lbareıı 

yirmi giln içinde mahkemeye blldlr
mclerlne karar verildiğinden keyfiyet 
Ulu olunur. {31424), 

ÜıkUdar Hakuk Hlklmllflnden: 
939/2350 . 
ümmUgUlıüm taratmdan Yakacık

ta iken halen Adapazarmda Semerci
ler mahallesinde aakln Abdullah kızı 
Vahide aleyhine açtıft tesclll tallk 
davasından dolayı yapılan tebllğatta 

Yahidenin lkametglhının meçhul kal· 
dığı tebllğname zlrindekl mUba§lr 
mcıruhatmdan anlıı.§ılmıı olmakla 
dava arzuhallle davanın muallAk bu
lunduğu 5/3/9•0 Salı günü .saat 15 e 
tallk edildiğine dalr davetıyul dahi 
divanhaneye llsak edilmiş olmakla 
dava arzuhaline 10 gUn zarfmda ce
vap vermek ve mahkeme günü mah
kemeye gelmek Uzere key!lyet gazete 
ilo de 11A.n olunur. (31426) 

Muh. Bt>dell % 7,l> t.rmlnat 
Cinsi Hlktan Lira Krt. Lira Kr~. 

Bıı.nd Sakıonya 8000 metre 111! 71 5 33 
Şl§e sandığı 11000 adet 11:?5 84 38 
Llto §İ§elerl için 
ince ve orta vernik 250 k!lo 332 50 24 • 114. 
~uhtell! yaldız 295 kilo 797 :la :rn 81 

I - NUmune, realm ve ıartnameleri mucibince yukarda yuılı d!Srt kalem malzeme 
uauııerte aatm almacaktır. 

n - l!uhamınen bedellerf, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında yazıııdıt· 

m - Eksiltme 4/III/9'0 Pazartesi rtınü Kabata~ta Lna:ı:ım ve MUbayaat ıubesl.ndeıd 
nunda yapılacaktır. , 

IV - NUmuneler her g;ln sözü geçen §Ubcden görUleblleceğl glbl ıartnamcler de parasız 01 t• 
. ırt11' • .ı.1 V - İBteklllcrfn eksiltme için tayın edilen gUn ve saatte % 7,5 ıUvenme paralarllo b ~Jr 

misyona gelmeleri. 

--Kıra/ık odalar 
aııtf 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, ,. 
Muayenehane yapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar I 

Gazetemiz idaresine müracatl 

Tlrklye Cumhuriyet Merkez Bank•ıı 10 ı 2 / 1940 
AKirlF. 

Ka8a: 
Altm: Safi Klogram 7l 721 162 
Banknot , • • • 
Ufaklık , • , • , , 

Dahı1deki Jlu1uıbir'ler: 

Altın: Saft Kilogram 
Türk Lirası , , • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altrn: Safi Kilogram 10012840 
Altına tahvili kabiJ serbest 
dövizler • • , • 
Diğer dövizler ve borçlu 
K1iring bakiyeleri , , , 

Hazine tahvı1leri: 
Deruhte edilen P.V?'&kı ~af. 
diye karşılrğı . , . • 
Kanunun 6 - 8 maddelerine 
teVfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat • , , 

Sencdat cüzdanı: 
Ticari !enetler . • , 'T • 

Esham ve tahvildt ciliaanı: 

' 

Deruhte edilen evrakı nak. 
A ·\ diyenin karşılığı esham ve 
H tahvilat itibarf krymetle 

Serbest esham ve tahvil~t: 
A. van.,1ar: 

Hazineye kısa vlU3eli avan1' 
aıtm \'e döviz üzerine • • 
Tahvilat ÜT.erine , , , • 
Hisse<la r la r • ' • 1 1 
Muhtelif • . ı , ı ı ı 

1 cmmur. 1838 tarittinden 

Lira 

100.881.552.48 
12.631.158.-

1.747.435.42 115.260.145.99 

301.112.50 301.112.50 

14.083.156.90 

27.824.72 

22.471.164.98 36.582.146.60 

158. 748.563.-

17.987.178.- 140. 761.385.-

218.060.788.45 218.050.788.45 

50.800.380.51 
8.394.840.68 59.196.221.19 

7.679.000.-
1 
1 

11.588.84 • 1 
7.808.722.- 15.499.310.84 1 

4.500.000.-
15.278.356.60 

Yekıin 605.428.467.08 

PAS1F. 
Sermaye • • 1 1 • , 

Thtivat akre.ri: • •t 
Adi ve fevkalMe , 1 1 , 

Hususi • • • • 1 

Tedavüldeki Battktwtlar: ,. 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • , , , , 
Deruhte edilen evralf'I nali. 
diye bakiyesi • , • , , 
Karşılığı tamamen altm olarali 
ilaveten tedavüle va?.edilen • 
Reeskont mukabili ilavten te-
da. va.zed. , • , 

Türk Lira"' Me00U1Jtı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli
rin~ bakiyeleri , , , , , 
Muhtelif ı , 1 , , 1 • 

4.217.134.25 
6. 000. ()()().-:::, 

158. 748.563.-

17.987.178.-

140. 761.JSS.-

11.000.000.-

142.000.000:::; 

14.256.42 

45.02s.22ı.ş;. 

Yektirı 1 

itibaren: Jskoınto liaddl ra· 4 Altrn U~rine % 3 . 


