
t rrtıtr~l 

Yeni bir Firavun 
mezarı bulundu 
KAhire, 19 (A.A.) - Apğı Mısırın en ge.. 

ni~ göllerind~n biri olan Menraleh gölü kena. 
rında yapılan hafriyat neticesinde MilS.di taa
dan l 000 sene evvel hükümdarlık etmiş olan 
yirmi birinci Firavun sülalesine mensup bir Fi. 
ravun mezarı mey:lana çıkarılmıştır. 

bir 

ingiliz 
Daring torpidosu 

batırıldı 
iki 'Alman vapuru 

zaptedildi 
(Yazııı 5 İncide) 

Günlerin peşinden : 

Bira buhranından 
dönen başlar J 

Yeni beşer hukuku hakkında anket: 
'=w~__..... ,,_,,--~ ~ sı::ıııw• - ............................. ~~ 

Beşer hukukunun 
kısa bir tarihi 

/ııgiliz cilimi ı:e tarihçi Wells 
tarafıtıdmı halcmc alınarak be'lj. 
nelmilel bir münaka.'}a mevzuu 
olmak ii:crc Dcyli llcrald ga::c· 
tc,,indo ııc§Tolıoıaıı yeni beşer 
hukuku 7<iyih(l.srnı diüıkü (Va
lcıt) ta o1.:uyucu7arımı:;a ar::ct. 
tik. Bu 7ci.11ihayı tef/.."ik ı~c milta. 
it:a ederken bc~er huk·uku be. 
1ıaıı ıı<ımclcriııin kı,,a bir tarihini 
de. lıatırlamok faydasız sayıl· 
ma:::. 0111m içiıı bugiüı bıt miihinı 
ankete tohsi.<ı ettiğimiz sütun
larda bescr }ııılmkunmı tarihçe: 
si11dcıı bÔhsctmclc isti31omz: 

1688 lngiliz parlamentosu 
Jaques II yi hal' ettikten sonra 
bir hukıık beyannamesi kabul 
etti. Buna Guillaume III de mu. 
vafakat etti. Bu beyanname ilahi 
hukuka müstenit krallık verine 
halkın kabulüne lahik bir kraL 
hk 'teessüs ediyordu. Bundan 
başka, İn~ilizlerin asırlardanbe
ri istedikleri bütün hürriyetleri 
ve garantileri de kanun haline 
koyuyordu. 

Bu haklar şunlardı: ParlR. 
mentonun muayyen zamanlarda 
toplanması, vergilerin ve ka-

nunların ancak parli.mentoca. 
kabul ve tatbiki, istida hakkı, 
jüri tesisi. 

Parlamento intihabatııım Ye 
parlamentoda müzakeratm ser. 
bcstçe icrası, İllbilterenin yazı. 
1ı kanunu esasisi takriben bun.
dan ibarettir. 

Diğer cihetten 4 temmuz 1776 
da, kongre halind~ toplanan A
merika Birleşik devletleri mü • 
messilleri de müttefikan İngiliz 
hukuk beyannamesine ben1.er 
bir hul-..·ulc beyannamesi kabul 
ettiler. Bu beyanname, "Birle. 
şik müstemlekeler müstakil ve 
hür devletler olmak hakkını ha
izdirler ve olmuşlardır,, ibaresi
le bitiyordu. 
Fransız İhtilali esnasında, 

"Fransız meclisi müesse.sanı" 
yukarıdaki misallerin, Montes. 
kiyö'nün fikirlerinin ve 18 inci 
asır filozoflarının tesirilc 1789 
ağustosunda dünyaca meşhur 
ve mallı.m olan ''insan ve vatan· 
daşm hrıklan bcııaımamcsiııi,, 
kabul etti. 1791 tarihli Fransız 

(Deı-amı ! incide) 

Altm3rk vapuru h3disesi - - - 77':=- - awıa 

Lord Halifaks Norveç sef i · 
rine bazı su~ller sordu 

(l·uısı :S i ncide) 

Okuyucularımıza yeni hizmetimiz 
• 

10 kitabı 25 kuruşa 
• 

verıvoruz 
Bir seri hitabı alabilmek için gazetemizin ba§ 
taralında dünden itibaren ne§ı·ine ba§ladı· 
iı kuponlardan 15 tan esini toplamak kafidir 
Vakıt. mlktnrı mahdut bir seri kitabı okuyucularıııa tahshı 
ederek yeni bir hizmette bulunmak istiyor. Bu maksatla 
dünden itibaren gazetemizin başlığı yanına lllrer :ıtupon 
koymaya başladık. Bu kuponlar 15 gUn mUddctıe devam 
edecek n bunları toplayıp "VAKiT,, kUtUphanesine geti
rene asıl fiyatı 160 kuruş tutan 10 kitab yalmz 25 kuruş 
1;ibl kUçllk btr para mukabUinde ,·crHcccktlr. 

:Kuponlara sıra numarası konulmamıştır. Bununla oku 
yucular kuponları sıraya kotnıak uhmctfnclf\n Jrurta
rılmı' oluyor. 

ıoo kurufluk bir ser i gfızel kitabın 2:S kuruşa Teril
meal göriilmemı, bir firat tenzilldlr . Kitabların adedi mah
dut ,.e h u tenzJlat muvakkat bi r ~.amana münhasır olacağın
dan hu kitnp 11crislnl cldo e tmek lgtiyen okuyucula~ 
kuponhuı henıee biriktirmeye ba~lamnları menfaatler! lk· 
tlza~mdahdır. 

\"erilecek ldtll rılarm aşağ16akl listO<l"ki a<llariyle, 
milclll f ,·cya mntcrchıılcriııin lshnlcrlnc, ~ny rn adetlerine 
,.c ""'' rt r a tlarmR bir gfü: ge~llrıııck ynpılıuı fC<lakArhğın 
clf\fC<.'e.!ihıl (;füıtcrnı cyc kılfldir: 

Flyntr bml MUelllf ' ""3" Mll~rt'lml 

ıs Kader - \ 'olrer'dcn TUrkçeye çeviren: Aıım Uı 208 
20 Kleranı Terru Eararı - Arnolt Oalopcn'deıı Çcvire.n: v. G. 800 
ıo l'u1011lın·,>ada Se.ralıat - Yazan: Aarm Uıt ıu 
20 Şark T.k~preaJnde C'inayd - lnglllzceden çeviren: \', G. 160 
20 Her M<'mlekette Birkaç ıiln - Çe\•lren: Ahmet Ekrem SH 
20 Soıı Korıııı.n - Franııı::cıı.dan Çeviren: Fethi Kardf'e 3i6 
ıo Kafka. HlklyeJeri - GUrcUcedcn Çe\1ren: NlyaıJ Ahme.t 120 
20 Son Ehllulip Muharebeleri - lnglllzccdcn Çeviren: A. t~krom 280 
12,:i Adana Ziraat Amele.! - Ya7.an: Seyhan Mehuau Hilmi Uran 187 
12.~ l.ondra S<-ynhat NoUarr - Yazan: A11m Ua 192 

ISSi 
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Yeni beşer hukuku hakkında anket: 
---.....~ - ,_, "'-' - -----...... 

Beşer hukukunun 
kısa bir tarihi 
(C:aş tarafı 1 i.nci.ılc) 1 sa.b!t oluncaya kadar masum te. 

~t.ıesasiyc kanununun başı- Jfikki olunmnk lıizrrndır. Tevkif 
na konn.n bu bcyı:ı.nnaınenin ba~ zarureti luı.cul olursa kaçmamn. 
lıca maddeleri eunlardır: t sı için 1Uzumu olmıynn her ne\'İ 

l - İnsanlar hilr ve hukuknn I şiddet kanwıen cezavı muciptir. 
milsav! olarak doğarlar ve hür ı 10 - Ifade ve izhan kanunen 
ve mUsa.vi kalırlar. İçtimai fıırk. 

1 
mticssisi umumi huZO.r \'e nsnyt. 

Iar ancak umumi menfaate rnils.. • şi bozmadıkça hiç bir kim.0 e 
tenit olabilir. hatti dlıü bile olsa fikir ve ka-

2 - Her dynsi teşekküliin naatinden dolayı takip oluna -
gayesi insanın tabii hukukunun nıaz. 
muh:ıfaza.mdır. Bu haklar, hür - 11 - lo'ikir ve kanııntlerinin 
riyet, mlllklyet, emniyet ve taz. scrbetçc izhar \'C n~ insanm 
yik ve istipdndn karşı mukave - en mühim haklarından biridir: 
mettir. Bunun iı:in her \'atandaş, kanu. 

3 - H8.kinıivet milletindir. nun tavin ctti'!i vakalarda bu 
Hlç bir heyet, hiç bir 5ahıs mil- hilrriyctl suilstimn1 yUzUndcn 
Jetten gelmiyen bir nUfuz ve mcsul olmak ş:ı.rtllc serbestçe 
kuvvet istimal edemez. konuşabilir. yaz.'lbil!r ve basıp 

4 - Hürriyet. başkasına za- neşredebilir. 
ran dokunmııya n her şeyi ya.. 12 - insan ve va.t.andruj hak_ 
pabilmcktir. kmın masunaveti btr 11nı.umi 

5 - Kanun, n.ncak cemiyete kuvvet teşkilini istilıam eder. 
zararlı lıa.reketlerl menedebilir. Bu Jru\"l"Ct herkc.,in menfaati 
'.Kanunun menettiği bir fiCY ya. için kurulmu.,...ı.tır. idaresi ken -
sak edilemez ve hiç bir kimse dllerine tevdi edilmiş olnn ea -
kanunun emrettiği bir şeyi yap. hıslar bu kuvveti hususi men • 
mağa loba.r edilemez. fnntıeri lcln kullan.nnıazlar. 

6 - Kmıun, umumun nrzusu. 13 - Umumun kuvveti '"C 
nun bir ifadesidir. BUUin vatan- idare masrafları için umumi ver 
da§lar ya bizzat, yahut ''cldlleri gi li\zımdır. Bu \'ergi, herkesin 
vasrtaslle knnunu yapmağa yar- kabiliyetine göre, müsavi bir 
dnn etmek hakkına maliktirler. surette va.tandaşlar arasında 
İsterse himaye ister ceza etsin tevzi olunur. 
.kanun herkes için mUsavi olma.. 14 - Vatandaşlar ya bizzat. 
lıdır. Kanun nazarında biiUin yuhut vekilleri V8.Sıtasile. vergi
vatandaşlar mUsav1 olduğu i. leri knbul ve cibayet tnrz ve 
çin, istidatlnrma ve kabiliyet müddetini tayin etmek haltkma 
ve faziletlerine göre, aynı şart. sahiotirler. 
lıır altında mUsnvi bir tarzda 15 - Cemiyet, idaresine mü
bUtlln umumi hizmet ve vuJfe- teallik hu.susaltan dolayı her 
lere kabul olunurlar. memurdan hesap sormak hakkL 

7 - Hl~ bir kimse kanunun· na ma:Jiktir. 
tayin ctUğf haller ve usuller 16- Hnklıın emniyet altma 
haricinde ne itham, ne de tevkif nlmmayan ve kuvvet ve salll.lıl • 
-0lunııbiUr. fümfi hareket talep yeUerl tefrik olunmavan bir oo
edeuler, yapanlar ve yaptıran • miyct esas haklarından mah
lar cezalandınlmalıdırla.r. Fa. nım demektir, böyle bir ceml
kat, kanun htlkümlerine uygun yet meşnıtt olamaz. 
olarak mahkemeye sevk veya 17 - MWklyct, gayrikabllf 
tevkif olunan her vatandaş f taa. tecavüz ve mukaddes bir haktır. 
tc mecburdur. Mukavemet ceza. Hiç bir kimse kanuni şartlarla 
YI muciptir. tasrih o:unan umumi menfaat i-

8 - l{nnun, ancak zararı ve cap etmedikçe ve muhik bir taz 
bedihi bir şekilde lUzurnu olan minat verllmedlkQO bu hakkın • 
eczayı verir. Hiç bir kimse, an· dan mnhrum edilemez. 
cak eWelce•kabuJ ve neşrolunan NOT: Yarın yeni hukuku be
kanun haricinde başkn bir kn- şer Ulyih:ısınm muharriri 
nunla cezalandırılamaz. Wells'iD bu bahse alt bit' teçiht 

9 - Her §ahıs, mUcrimlyetl makalesini dercedeoeğiz. 

J3iı-', iki nolda: 

Islan bul 
Yenlcaml muvakkıtbanesl a.. 

nUnden scccnlcrJkl seneden • 
beri saat yelkovanlarının ellfi 
~lifine tam on lkl üzerinde bU
YUk bir sabırla bckledlklerlnl 
ı:örcceklerdlr. Yıllar yılı, şeh
re, zamanınr en doğru bir a -
yarla bildiren bu snatlerl işle. 
tecek müessese yahut memu • 
run nasıl bir eşref zaman bek
lediği meraklıdır. Sadece. haf
talar ve gUnlcrdenberi ellerini 
yüzlerine kapamış olan bu hl· 
~arelerln vazifelerini yapama. 
maktan d'lğan bir hfcab içinde 
olduğunu görmekle cidden u -
zUIUyoruz. Artık yeter! Bu el· 
lerl oradnn cekip, bu yelko • 
vanlnrı f!'ilrtclim. 
Almız bir tane daha 

saatleri 
nrz. Uzun boyu n dik yakn 
giymiş kıyafetlle EmlnHnUn -
deki meşhur saat.. Adeta bu 
meydandaki faaıtyete nezaret 
eder gibi yUbekten bakıyor. 

Fakat zavallının haline ne 
dersiniz? işte 48 saattenberl 
dlr ki onun da kollıırı hep ay
nı dakika üzerinde. Yani 48 
saattenberi şehrin bu mınta • 
kasında saat boşe on var. H{L 
yırdır lnp.llah- Acaba gözleri· 
n~ uğuşturmak ıcın suyu han
gi mnkama gönderelim 1 

Şüpheli bir ölüm 
Fatlhto oturan Fuadın bir 

buçuk yaşındakt çocuğu Ali. 
dUn birdenbire hastalanarak 
ölmUş, cesedi muaycno eden 
adliye doktoru En\"er Karan 
ölUmn şüpheli görerek morga 
kaldırtmıetır. --------
Yirmi yıl evvelki Vakıt 

IG ŞUBAT tHO 

Yirmi sene evvel tehrin 
atoku • Şehrimizde bankolar ve trautt. de. 

polarmda 120 vagon ıoı..-er aıevcuUUr. 
Bundan tıqka muııt.eııt uıccar elin· 
de 10,.5 vagon fCkcr bulwımaktadıT. 

Muhtellt ellere dağttmıı bq yüz 
blıı kilo plrlııc ve bir milyon iki yüz 
btn kilo da seytJnyagı vardır. 

~ Sah ı Çarıamb., 
> 20 Şubat 21 Subat 
~ -, 
<( 11 Muhırrcml l t Muharrem 
.,_ ı<uım 111 Kuım ı fi 1 

Deniz Ticaret mek
tebi ıslah edilecek 

Mektebe yeni müdür 
tayin edildi 

MUnakule VcJcAleU lstnnbul 
şirketler lıaş komiseri SU rurl 
Devrimer OrtnkOy yUksek de
niz ticaret mektebi mUdllrlU • 
ğüne tnyin odllmlştlr. Şirket· 
ler başkomlserliğlnc Nnfıa \'e
kAletl elektrik mühcmdlslcrın. 
den llısarnn tn.rJn edlleceği söy 
lenmektodlr. lhsa.n şimdi Ha • 
tayda, oradaki elektrik işleri • 
nln ıslahı ile meşgul olmakta -
dır. Yakında gelecek ve yeni 
vazifehlno başlıyacn.ktır. 
Diğer tarııftnn aldığımız 

maliımatn göre, Nnfm VekA. • 
leti Deniı 'l'lcarct l\lckteblnhı 
ıslahı Iı;:ln hazırladığı progra -
mı önUmUzdekl senedoıı IUba. -
ren tatbllrn. başhyacal,tır. 

Mektepten çıkocak clonlzcl • 
lerln bilhassa ameli surctto 
ders görmllş olmalarına ehem 
mtyet verilecek ve vesait alı -
nacaktır. 

Tütün alacak in ::iliz 
heyeti geldi 

Memlcketlmitdcn mühim 
miktarda tütUn mubayaa et • 
mok Uzcre Jngllteredea ge -
len reji heyeti Ankarnda alA -
kadarlarla yaptığı temasları 
blUrmlş, şehrimize dönmüş -
tur. Heyet, temaeları netice -
sinde beş milyon liralık tntun 
almağa karar nrmlştlr. Bu hu 
sustald muamele bir harta 1 -
çlnde tamamlanacak ve be$et 
buradan Yunanlstana gldel}lk 
oradan da. tütun alacaktır. 

Yakında aynt maksatla dl • 
ğcr bir lngntz hcyetlnln şeb· 
rimlzo geleceği haber alınmış. 
tır. 

DUn limanımıza İtalyan ban 
dıralı Vesta vapurtıe ham de • 
rl, boya, kAğıt malzemesi, c;l • 
mento, ktmycvt ceza, toz. mer· 
ıner, cam eşya ve demir eşya 
gelmiştir. 

DUn harloo yııpılan tbrac:ı.t 
200 bin liradır. Bflhnss:ı B_elçi
kaya kUUlyetll miktarda boğ -
ılay ve kuşyemi göndArilmtştlr. 

tmtlyaıları fesbedllen Ecne
bi şirketlerin buradaki serma
yelerini harice mal olar:ı~ cı • 
karmaları Icln yeni bir karar 
verilmiş, bunların para ycıine 
buğday da göndermelerine mu
Raade olunmuştur. Ult olarak 
eski elektrik şirketi plyas:ıdan 
2500 ton buğdny alarak Belçl. 
kayn. göndermiştir. 

Arkada§mm elbisesini 
çalan mahkemede 

Tahtakalede arkadaşı Mus. 
tafa ile bir odada yatan beto • 
na.rme nmeleslnden fsmall boş 
ta kalınca arkadaşının bayram 
ltk elbieoslnt çalarak satmış, 
yakalanmıştır. 

Dun, birinci sulh ceza mah
kemesinde muhakeme edilen 
lsmaU, ağlayarak: 

··- Aç kr.lmıştım, her şeyi 
göıe alarak çaldım." demiş • 
Ur. 

Mahkeme, tsmı.ı.llln 2 ay hap 
sine ,.e hemen tevldflne karar 
\1ermlşttr. 

"Tenasül hayabmız" 
isimli kitap 

Dlr Alman doktoru tarafın
dan yazılan ve profesör dok -
tor Tevrlk Remzi lle Cemil Cn
hlt tarafından tercUme edile -
rck forma forma satılan "Tc • 
nnsuı hayatımız'' isimli eserin 
mUddclumumtllk tarafından 
müstehcen olup olmadığı tct -
ldk edilmektedir. 

MezkOr mecmua Uc;: sayı cık. 
mış ve fevka!Ado bir rağbete 
ı.ııazh:ır olmuştur. 

Y umurla ihracatçılan 
birliğinde seçim 

1 
•k•ıırı \ 11"'" • .,,,.111 \ 0 , 1111 1 , .. ,, ı Yumurta ihracatçıları birliği 

hlssednrlnrı dUn umumi bir 
'••lnrştn 1 ıı il ı:s 1 10 11 ıs toplantı yaparak birliğin mu -

Bw eetırlnrı yazdı.1ımız ısı • 
rada gazetemizin fotoğrafçısı 
yukarda gördUğ'UnUz resmi se. 
tlrlp t.ıraktı: 

C&a.Dedereem taıııJ'ac&Uı • 

ılııılıı .. ı· h 
o3ıe 12 28 6 40 12 23 6 BD dUrler eyctini secmlşlerdlr. 

b lntthapta bu makamlara tuo _ 
lktndl 13 ıe t 88 13 27 9 88 cardan Zlyn I~ılıç, suknu; 
Akpm 

11 
48 12 00 17 

t9 
12 001 Hamdi Delemeş soçllmlştlr. 

Yata 19 19 1 8l 19 20 1 81 Bu heyet blrli~fn ihracat lş-
lmak 1 10 11 23 G Ol 11 20 

lcrlnt derha.1 ta.nzlmo başlıya • 
i caktır. 

Yeni çocuk bahçe- 1~ 
leri açılacak Jı .............. ....---

Bu bahçeler asri teçhizatı 
havi olacaklar 

Olrulla.nn açık bulunduğu za
manlarla tatil zamanlarında ço. 
cuklarm oyun ve dinlenme lhtl. 
yaçlarmı karşılamak 11zere 1s -
tan bul maarif mUdiirlUğU tedbir. 
ler almaktadır. 

Alınan tedbirlerin en başında 
işçi ailelerin çocukJanm b imaye 
etmek {W}re ba.rmdınna oaaıa
rmm teşkili vardır. Geçen yıl 
muvaffakıyetle çalışmış olan o. 
daların bu yılki faaliyetlerin • 
de de mtismir neticeler verece • 
ği tahif görülmektedir. 
Barındırma odalarından ba.<s· 

ka çocukların boş zamanlarını 
tozsuz ve topraksız bir muhitte 
geçirmeleri için çocuk bahçeleri 

kurulmaktadır. Şimdiye kadar 
11 çocuk bahçesi faaliyete geç
miştir. 

İstanbul ilbavlı{{ı nvnca şeh. 
tin muhtelif semtlerinde çocuk 
bahçesi daha hazırlayacaktır. 
Bu baht-eler umu.mı, tam asn 
teçhizatı havi ~ocuk bahcaJcri 
olacaktır. 

Bu husu!"ta ha7.11"hklara baş.. 
tnnm rştır. Şişli. Beyoğlu, fcıtan. 
bul taraflal'mdnn manda Meci
dh·e~nviinde dP bir çocuk bah~ 
si ar1'acn ı-trr. Dokuz r.ocuk hah. 
"esinin verleri tesbit edilmekte
dir. Bahceler vaz tat;llnc kadar 
hazırlanmış olacaklardır. 

Öğı·etmenlerin 
şark hizmetleri 
Henüz kat'i bir karar verilmedi 
Öğretmenlerin iki yılhh 

mecburi şark hizmetinde bu • 
lunacaklarına daJr dUn bfr 

sabah gazetesinde çı~n.n ha.va· 
dlı hakkında henüz kaU bir 
karar verilmiş değfldlr. Dlzlru 
husus! fsUhbarımıza göre, b6y 

le bir mecburiyet umuma teş. 
mil edilmlyecck, şadece yeni 
t:ıyfnlerde öğretmenlere tok . 
lifler yapılacak: vo bilhassa 
Muamm Mektebi mezunları • 
nın mecburi hizmetleri nazarı 
itibara alınacaktır. 

Şehir NJeclis:nde belediye 
zabıtası talimatnamesi . '' 

müzakere olunuyor 
Seyyar satıcılar bundan sonra sa~ah
ları yediden itibaren bağırabilecekler 
Şehir Meclisi dUn saat on 

beşte Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Lütfi Kırdarın başkan· 
lığında toplandı. Geçen celse • 
nln zaptı okunduktan sonra 
bazı evrak encUmenlere hava . 
le edlldi Te celseye on dakikn 
fasıla verildi. 

İkinci celse, lklncl reis ve -
kili Faruki Derollnln başkanlı· 
ğında açıldı. Taksim gazinosu· 
nun işletilmesi hakkında bUt· 
çe encümeni tarafından hazır. 
lanan mazbata okundu. Buna 
göre, gazinoyu işletmek Uzere 
110,000 lira sermnyell bir şlr· 
ket kurulmaktadır. Belediye 
4 7 bin lira ile bu şirkete hisse
dar olmaktadır. Bu şirket 
Taksim gazinosundan başka 
Florya plA.Jını ve Emtrgrmdakl 
Hidiv köşkünü otel olarak tş· 
letecektlr. Şlrkete halen Tak · 
sim gazinosu ihale edllmlşUr. 

Gazinonun Uç senelik kirası. 
nı belediyeye peşinen verecek· 
tir. Şirket kA.rın yUzde seki 
zinden fazlasını belediyeye 
terkedecektlr. 

BUtce encümeninin mazba • 
tası okunduktan sonra SelAml 
tzzet., Abdülkadir Ziya söz ala· 
rak Valt ve Belediye Reisinin 
bu husustaki gayret ve mu . 
vaffakıyetlerlnl sitayişle yade
dorck teşekkürde bulundular 
Müteakiben mazbata kabul o -
ıundu. 

Ruznamcnln son maddesi 
yenl belediye zabıtası ta.ltmat· 
namesinin mUzakoreslydl. DUn 
kU celsede 43 mndde okuna -
rak kabul edildi. lklncl mad • 
de hayli mUnaknşayı mucip 
oldu. Bu madde ş6yle idi: 

"Saat 22 den yediye kadar 
sokaklarda ve 24 den yediye 
kadar ev ,.e apartmn11lnrda tve 
balkın çalıştığı, yatıp kallctıf;ı 

ve istirahat eylediği ')•erlerdE> 
hoşnutsuzluğa ve sızıltıya 
meydan verecek şeldldc ha~.,. 
rıp çağırmak, gUrUltU ve pa • 
tırdı 1apmak yasaktır. Zııbrtn· 
dan izin alınarak yapılacak 
dUğUıı. müsamere ve balo gibi 

toplantılar bu kayıttan mUs • 
lesnadır ." 

Tevfik Amir Kocamaz, saat 
24 kaydinio saat 22 ye indiril. 
meslni, Ekrem Tur, ev ve a. 
partmanlarda dUğün ve balo 
verilmemesini istedi. Bazı aza.. 
lur s~bahın yedi kaydtno ele 
ltlrıız ettilerse de neticede 
madde aynen kabul edildi. 

Bazı azalnr keman vesalr 
musiki Aletlerlle lkinct ve U -
çUneU derecedeki sokaklarda 
"konser" veren aceze ve t\.mn -
ıarm hareketlerinin bir nevi 
dilencllik olduğı.ıou, dJlenclli _ 
ğln ise esas itibarile memnu 
olması la.zımgeldlğini söyllye • 
rek bu gibilere verilen musaa. 
denin de kaldırılmasını iste • 
diler. Hayli mUn:ıknşadan 
sonra memnuiyet knydl kaldı· 
rılmndı. 

Çıplak resimler 
basan mecmua 
Haşet kütüphanesi 

sahibi mahkUm oldu 
"llaşct" kUtUphanesl sahibi 

Plyer Morlson, dun birinci ns
llye ceza mahkemesi taratın -
dan mUstehcen resimleri muh
tevi mecmua satmaktan hapse 
mahlttlm edilmiştir. 

Davaya mevzu olan mecmun 
c;:ıplakların bayatından bahse. 
den ve ynşayışlarından muhto
llf sahneleri sayfalarına geçt • 
ron bir mecmuadır . 

Muharrir Peyami Safa, rca· 
sam Şevket Dağ, tloktor Obeyt 
ve doktor Fcrldden mUtcşek • 
kil ·ehlivukuf da mecmuadaki 
resimlerin müstehcen olduğu. 
na dair rapor vermiş, mahlte • 
me dUn vel'dlğl kararda Plyer mlştlr.. Jblll~ıtıtl 
Morsyonu matbuat kanunu • Karar ınuc ıoPl~ .J 
nun 31 inci maddesinin ilk lnr piyasadan , 
fıkrası deldletlle ceza kanunu· tır. 81\ııııJ' 
nun 426 ncı maddesine göre, } Plyer ?tJorl-
blr a;v hapse, 16 llra atır para olunmuetur~ 



~~ 

easusıarı-n~sıl çalışır: 2 

t rnıntaka için ha
Ağ1rc~zada bır 

~~n casuslar var katıl davası 
~r~::~Y~~ızda: ilci şubesi olan bir Alman fabrika. Nikah masrafını ödeyen 
~~i za s r' ~iman. ,ının neşrettiği bir rir..alede bu maktul kadında hak 

- 'lıııe1t i:ıı d' ırc:l.eli iki mıntakanın Almanya tarafın. iddia e~miş 
~~biraz ek •klerın. dan i§gal edilmesi lazım olduğun. 
i'l dcvaın 12.arıyor dan bahsediliyordu. Tabii bu Hirkac n.r en-el Ferik~yUıı · 
n ~ki nazi edıy?r.: memlekette muhtelif akisler yap. de Aziz Slill'yınan adıııcla biri· 

~Pılıyordu, ta~r~ka~ı tı ve birçok Alman mağazaları· ni öldUren KAmil Yıldırımın 
'llıUter d ~ırı~cı. nrn camlan kırıldı . tilin ikinci ağır ccızn ınahke • 'h te :bdı.~ ıra. işin J:aribi, bu meseleye tevkif mes inde duruşmasına başlnn
t~~ kafi' bibus ~t- olunanlar arasında Almanların da mıştır. 
~ ru:ıce d r. ?Jetıce bulunuşları idi. K n tıı Yerdiği ı raaesiııcl c ,.a 

r_ıııağa hahılı k.a~. Son ağustos ayı içinde Polon. kayı şliyle anlatmıştır: 
tc ı:a~ alkı hırı. yadaki hadiseler fevkalade veha. .._ Den Aziz RlllPymanııı 

~ ret etmiş. met kesbetti. Gestapo ajanları eyirı<l<' ot,urııyorcluın. Bir ~Uıı 
4~>'•frJi~ . Polonyada muhtelif umumi yer. gelişimde A7.iZ ~liJeyınnn h em i 
~lar tıren leri berhava etmek, demiryolları. l' \'C almadı. Kanınla evl e ndi · 
4:~1oııyaya bi nı, tcldon ve telgraf şebekeleri- ğinıiz zaman nikflll <'ilzda ıı ı 

· 1• llu 1 rçck a. ni tahrip etmek emrini almr~lar. mızın masrnfrnr verdiğ i iı:in : 
1 llolon n ar uzun dı. 
• ~~aladeYad.~ yaşı- Bu plan kısmi bir muvaffakı. Karın lıc nimclir, sana 
... ld' ı:uzeı ı h d K · T d n.'rıneııı ! " 'lıllj ıler. C" .... c • yete var ı. atovıç ve arnov a ])i\·c kurıııır ıla eYe Jwııatlı. 

ı Ytti>erv orunu.~te ~ar1arı bir miktar tahrip ettiler, • 
"th er Ben ,.ares iz cHinti!l gide rke n ~'- İdile • Yanı a. diğer mıntakalarda telefon ve " 
~~Ya hr. Halbuki telgraf hatlarını kısmen bozdu. :'IJ'knındnn ko:;;arak !17.crimc a. 
lırıların tsabına ça. \ar. Bundan maada birçok sui. tıldr . Boğıışmağa bn şlaclık. Bu 
tıı en u 1 sırada çocuğu evden bir hıçak 

'.· Ufak b" sta arı kastlar keşfedilmiş olmakla, me· getirmişti. Faka t he ıı dalın 
1,lorlardı Fır temas. şum neticeleri önlenmişti... . k · ı 
~ b · ak t 1 m·vel davranarak eliının " C'S ı · '• b)a a mu. Bu h3,_diseler birc;ok nazi ajan· 
•tıı 1 !\'\az ... h ıncslne ra~mcn bıça ğı kaııtını 
~· ar. l>o ·• o;JCr "! tarının maskelerinin .clüşmes.ine 
~ıı ta lonyadakı ve namuslu geçinen bırçok kım. \'C rastgele salladım. Sonras ını 

iıt ~ildar suslarından ıelerin hakiki hüvivetlcrinin lıi 1 m iyoru m ·" 
~ b· na 1 , , 
ı ~· ır tii rnus u ve meydan" çıkmasına vesile oldu.. Din kın• n şah it \crıl<'n M c h • 
~l'lıac i~~ar olara~ Bir gizli teşkilat meydana çıkarıl. nıf't ele ,·akayı aynı ş<'ldldc an· 
~ .. llanıu1 • 1 Halbukı mış ve Leh polisi bu teşkilatı ta. la ı m ış. m 11 ha keme ı;ahi t lcrin 
~;•for~a s .u tücca. mamen ortadan yoketmeğc kat'i ı-elhi için başka bir gUnc hıra· 
't.,ttiruıd~~ ılc Varşo. surette karar vermişti. J;:ılmıştır. 
~ c;~trı ~· Po~onya. Ağustos ayın1n son ~ünlerinı1e -----<>----

!tatili> r ııncnıa birçok kimseler tevkif olundu, 
~Qdı, 0 hesabına fakat ne yazık ki bütün bu ı:ay· 

~arası . retler hiç bir i~e yaramadı. Al. 
bıı}'\ilc n~a bırçok man hücum arabaları ve tayyare. 
)~Ut afı;maların teri hudutları geçmişti. 

t ç~ııa g zınola11:.la, Alman kuvvetleriyle beraber 
Qltıi ~f .. gars~nlar, Polonyaya birçok da Gestapo mc. 

orltrı var. muru giriyordu. Bunlar işgal e. 
~ ara11 .. dilen mıntakalarda panik yarat

t b·trııer "da oyl_e us· mak işiyle uğra~ıyorlarclı. l faikı 
't lle tay~ardı k! rcs. heyecana veriyorlar, düşmanın 
ı. Cdtbit 

1!' ed.ılmek ~eldiğini, içeriye kaçmak icabet. 
t tahın.ışJerdı. tiğini söylüyorlardı. Bunların a. 

ı.~!ilda sıllerini ta. rasında zabit ve polis kıyafetirde 
~"tııak Yap~ış\ardı. olan birçok kimseler halkı arka. 
lı."Iİar it enıelınde o. !arından sürükliyc:rek kasabaları 

6:'1 1 "aa~plara alın. 'boşaltıyorlar, böylece 'Leh kıta. 
"'l'1ı ıafelc · · · · ı ltt . au rı ıçtn lannın daha ıüratle rıcat etme e-
>eı bcgt tı gen~ler ta- rlne sebebiyet veriyorlardı. Hatta 
•1 ~tdı anzıg şeh. Polonyalı zabit veya polis ünifor. 
·~%,il· ması01 taşıyan bu gizli memurlar 
~ ~i İd~~~d.~~ . i~- emirler de veriyorlardı . 

,_.,,,.... tı rn OJısını og. Hileli radyonun yalanları 
~ aada . 1 d , t "c ,.1• propa. Gestapo a1an arın an maac.a 

~ ~tk., 1 
ah kullan- Almanlar radyo vaııtasiyle de 

~ lloı0n mükemmel propaganda yapmaya 
ııı ıı te/an1n işgali ve halk arasında heyecan uyan. 
;· ~ıı111Çlcr beş bini dırmağa muvaffak oluyorlardı. 

~~~ bİl4arardan. ~aada Devlet radyosu s~ikerinin ?ıa.k. 
1,t:ıı.daltilllak ~çın 17 üzerine zaptedilmış olan sesı ıle 
~~tıliy halıs kan halka yanlış haberkr yayıyorlar 

lll"•IP"•I.' ~Ol <ara ~tdu. Bunlar ve her an için memlekette heye. 
~~arı Ytılmakta ve can uyandıran h~lkı paniğe dü. 
~0trar;n muayyen şüren şayialar ortaya atıyorlar· 
~ t~tc}ıJ~sı ve siyasi dı. 
~de bir 1• ~ynı za. Bu hileli plaklar ile yayılan ha. 
bıtı bu §ekıldc leh. herler ve verilen konferanslardan 

t fhüa~·~n_çler Po. hiç kimse şüphelenmiyor, herkes 
~ liit~lt~lata maruz bunıın devlet radyo istasyonları 
tıı11~ı11a ~rn paraşüt tarafından yapıldığını zannedi. 
~ 'nırn •nen Alman yordu. 
ı~t hiç k:ten lehçe Alman • Leh hududundan ka. 
c Caat ctıınıenin ma. çan halk pek aı eşya götürmeğc 
~tittik~e?en doğ- muvaffak olmuşlar ve bu halk ile 
'ı .arı a· crı görül. beraber Gestapo ajanları da teb· 
\ıı.ı~ıJi.hl J•nları. her dili kıyafet ile memleketin baf. 
t.,.rıllıatı Ve ışaret rına girmeğe muvaffak olmuş. 

ıt~. ta fcvkala. lardr. 
~ıı 111erıc İç ~ehirlere giren bu Almanlar 
.ıir ~ltib l>otonyaya ilk günlerde hareketsiz durdular. 
tr ~"ırıı.en on bin Evvelce hazırlandığı veçhilc Al. 

~b~1bıt kı Polonyalı manların evlerine yerleşmişlerdi. 
:~~ ~rıuy0'~ı Leh po. Bunların hiç bir hareketleri gö. 
~) "~if r ar~ı. Bun. rülmüyordu. Ancak geceleri Al· 
~liıı~ttin~:~ı~ ?ldu- man tayyareleri keşif ucuş\arı ya. 

t il .\lrn kı ıkı AL parken ara sıra bazı evlerin elek. 
·~:ııu, huanyada ha. triklcri yanıyordu. Sonra-:ian bun. 
'ti terı hu~Uttan ge. larm tayyarelere verilmekte olan 

~\j~tiııi d ut muha. işaretler oldukları anlaşıldı. 
~ tlcti ~Yanlarına (Drtıamı 1ıarın) 
çllıakın Polon-

'lı olduğunu 
~!; ~lıl'rı 
l fc"ka~~§ebbüsleri. 

ade rnuvaf. 
b il\ 

... lt~llat~~ aünler 

~' na §Öyle de 
ıı.~c ddu 

'•ta ll'l eden bir i. 
~'tğl>o hususi bir 
~;~hı h~şlarnıştı. 
ı.~·~ er, Polon
.'tt lllara d.. .. .. 

1r:..n.,,,"1tr leh u.ş~r~. 
1ııc t J>Olısının 

~1ı,1}' alyik yap. 
~ı .. ı~ biorıardı. Bun 
~ııaıı ter fabrika 
~1dtık~ •kalliyetleri 

ihtikar komisyonu 
lhtlkar komisyonu eltin top· 

1anacakkl'n mıntaka ticaret 
mildllrU A ,·ni 8akınan uhat . 
sızlrğınclan dolayı iı:tiına bu · 
gllne kalmıştır. 

Komisvon huglin saat lG. da 
Tiea ret 

0

!ıfUtl Url ii ı:ıı m iişu ,. ı rl 
;-.;ceın<'ltiıılıı reisliı?:inclo toılla • 
nacaktır. 

Okullarda yeni sömestr 
tatili 

1 kind yazılı yoklamalardan 
soıır11 lılr hafta tnttl wırilcce • 
ğ'ini yazmıştık. Bu tatil ıı; 
marttan itibare n başlıyacak · 
tır. J.~mir yakında okullara 
tebliğ edilecektir. 

Ankara Haberleri: ·················-.................... . 
* Maaclin umum ıniicllirlliğil 

şııho 111Udiirlcrinclcıı lzzcttin 
~ıshaY tktısat Vcl(alcli hiriııl'i 
sınır ~ıuretti:;;liğinc tayin edil· 
miı;;Ur. 

* CUmrlik Veki\lf'ti ıııllf<'t · 
Uş ınuaYinlerinckn N'cc cl l' t Ye. 
ner, mlifctti~liğe terfi etmiştir 

* Dcvlot Sfırası lkind sınıf 
nıUH\zimlikl~rinc Anlrnra ha · 
kim nanızetlcrindcn MchmC't 
=-:omcr \ ' O asliye mahkemes i 
başkatibi Perin Onan tayin c -
dilmiştir. 

* inhisarlar \'ekili tstnnhııl 
dan diind il. 

* Bir mlidclettcnlıcri lstan· 
tnılda bulunan Rm·yct \' C l'o · 
ıonya sefirleri Ankaraya ılliıı • 
elli lcr. 

* Dahiliye Vekaleti vırn~·et· 
ıcre bir tamim ı::öndermiş. hn
sııst ınuhas('beclen maaş alan 
mualliınlerden maaşını alma· 
nıış kimse bulunup bulunma · 
dığınr sonnuştnr. 

* Getece l( hafta yurdun lıa. 
zı yerlerinde pasif kornnma 
ku~sları açılmasına karar ve · 
rllmiştir. * Felaket snhas ınılaki husu-
st idare nıf'murlarına ıla avans 
Yerilmes i karnrlasını ıı ıır. 
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fjomoalar altında 
f inlandiyanın zafer şarkısı besteleniyor 

tfh~l-
Ebedi sutn 

17 nci aıırda 1 ngiltercde in
$1-\nlığı e-bedi ıulha kıwuıtunr.ak 
içi:ı bir ceı·eyan vardı. Bu hadise 
kaydcd:lirlum şöyle deniyor: 

74 yaşındaki bestekar 
hazırlamafra. 

Sibclins yeni b~r eser 
başladı 

' 'Ebedi sulh fıkir ve temayülü 
nynı zan~andn lnt:ilizlerin <laimi 
orduya knı·;ı bir nefret fi\n-i ile 
beraber m~ydan buldu." Bu bit 
tcfsiı·dir. Orduya ltar~ı nefret de 
en nihayet sulha kar§ı §iddetli 
bir arzunun aksidir. 

Finlandiyanın m::şhur beste. 
l:arlarından Sibelius Hclsinki ci
varındıı:ti evinde ve Sovyct tay. 
y"rcl-rinin l•ombaları altında va. 
tanı idn yazdığı bir milli c:arkının 
sen l:ı;;ı-nlarını t:\m'lmlamaktadı r 

Fin 'T.iJIİ musi!dsinin ba Jası ~a. 
yıla-ı s :celius hale:1 yetmiş tlört 
raşı · da c;ır. Memleketin biitiin 
güzelli klerini melankolik bir he. 
ye::an ile ifade etme ~e muvaffak 
olan hı kuvvetli bestekar:ı ateş 
;:ıltır: :l a ol:ın mcml ::keti terketme. 
ı,j birçok kereler ta\ rive c l··-.-• .. r 
ise de Sibelhıs bütün bu teklifle. 
ri reddederek: 

- Finlandiyayı asla teıketmi 
yec::ğim.. demir.tir. Finlandiya 
şimdi Finlandiyalılar tlrafınclan 
miirlafaa edilmiyor mu? Benim 
onlara tam bir itimadım var. Ni
hayet yaratonak istediğim eser de 
ancak böyle ateş altında olan bir 
meml'!kette doğabilir. 

Filhakika Sibelius u zun sene. 
ler kırlarda ve ormanlarda tek 

başına bir münzevi hayatı sür. 
ıniiştü. Harp başlamazdan birkaç 
ay evvel yeniden cemiyet havatı. 
na karışmağa karar veren Sibc. 
lius, Hclsinki şehrine gelc:rek bir 
anartıman kiralamış idi. 1şte har p 
büyük bestekarı bu kiiçiik apar
tımanda yakaladı. Sibelius düc;. 
Tan tayyarelcr!nden atılan bom. 
baların yağmur gibi yağdığını 
a örclii. San günlcr:!e binbir r ica. 
tlan ~onra Hclsinkiye birkaç kilo. 
metre mec;a!cde olan bir orman 
i-:inde!<İ kiiciik ah-ıap evine ce!d 
l·rek rserini orada ikmal et~e ğe 
1rn<1lıı d ı. 

Sibeliııs kticiik tahta cv:ndc 
bomba f'Üriiltii!cri altrncla çalış. 
maktad1r. llelcinkide pathvan 
her b"""'' 1 bestekarın evini sars. 
makti1dır. Gecen gün evinin ci. 
v:ı.rrıa düşen bir bomha b::stcka. 
nn kiiı:ii k evi '1fo c::ı.,.. !arını kır
mış. Sibclius hic teliis gösterme. 
elen k~ l1:tT:ıs , p:ıncurları kapatmış 
ve ycni:len cnlı r.ma lfa ba"larrıı~tır. 

F.·ansa kralı dördüncü Ha.nri 
c'e Avrupn hükümetkri aı-asmda 
bir ıulh ittihadı kumıak istemiş
ti. Ra!ıip Sen Piyer ' 'Avrupa hü. 
!tu:netleri arasında un1uıni mü. 
s11lnhn projesi" adlı bir kitap çı. 
karmıştı. Rahip ıulh şartlarmı 
on il<i maddec~e toplayordu. Bir 

1 

münazaa o!ursa, serbest b:I' mem. 
lekette toplanacak bi'r heyet hal· 
ldccekti . 

Avrupanın nefret uylllldıran 
dü~m:ınlaı·ı, silaha 1Cmlm1ı toplu 
bir hareketle suıturulacnklL 

1795 de Kant ''Ebedi sulh'' ad. 
lı escrinC:c b=r çok nazariyeler 
ıcrdetliyordu. Kaııt ıf.>cdi sulhun 
tedricen r:e &l r ctlc yerle§eceğini 
izah etmekteydi. 

Bakft petrolleri 

"Silah yere" başlıklı bir maka. 
lc"'inc!c Avu:;tun·alı bir kadın, 
hnrp ctmiyen milletleri medeni. 
yetin en yülcsck 1<.,c.emeııil'de gö. 
rüyot• ve medeniyetin birgün ebe. 
di sulhu d~ğuracağınt ileri sürü. 
yordu. 

Bu kadın başta İngiltere ol. 
mal< üzere İsviçre, F elcımenlt, 
Bclcİka ve Danimarka hükümet. 
lcr:İ~İn iıimlcrini ıayıyo'rdu. 

Tuna yoluyla Almanyaya nakledilmek ıçın 

Nehirde buzların 
çözülmesi bekleniyor 

Falmt bunlar söylendikten ıon. 
ra milyonlar ve milyonlarca in
san kanı aktı. Bl!gÜn lnl;İltere 
bütün !at veti ile silaha sarılmış 
bulunuyor. Ma!1eviyatı kuvvetli. 
dir; galip geleceğinden emindir. 
Öyle iken yeni bir "Hukuki Be. 
şer" bcyannruneıi için ilk hare. 
ket orada görüldii. Miletlcrin 
md~adderntlnrı belli olmadığı 
~ünkı-dc <'lrtllyn atılan bu fikir. 
muha!ckak ki insanlığrn en şuur
lu bir hnreketi olacaktır. 

Dcyli Telegraf ~azctesının 
Eükreş muhabirine göre ı\1ma:ı. 
va, harp makinelerinin Rus pet. 
rolü ile çah§masını te11in icin li\. 
zım olan hazırhkları büyi.ik mik
yasta yapmaktadtr. 

Bu plana göre Bulgaristan ile 
işbirliğ i yapılacak ve nakliyat i. 
çin de bilhassa nehir yollarından 
istifade olunac~ktır. 

Rus petrolü evvela Bakfıdnn 
Batuma kadar ya Baku • Tiflis 
• Battım yoluyla veyahut Baktı 
• Batum petrol boruları (Pipe 
- Line) vasıtasivlc getirilecektir. 
Bu mesafe üç yü7. kilometredir. 

Batumdan petroller asgari ye. 
eli bin ton ağırlığındaki gemilere 
yi.iklenecek ve bu gemiler hamu. 
lelerini Bulgu limanı Varnaya 
bosaltacaklardır. Buradan da pct. 
rol demir yolu vasıtasiyle, Tuna 
kenarında olan ve Varnaya 100 
kilometre mesafede bulunan Rus. 
çuk'a naklolunacaktır . Bu lima
nın tam kars1sında Romenlerin 
Giurgin lima.nları vardır. işte 

Zamlarını alamıyan 
öğretmenler 

1 llrnlnıl öğ rctıncnlcriııdeıı 
kıdl'lll znınını g-örmiye nlcrin 
ıaınlarının iidc nrnesi için bel e· 
diyc hus u s i iılnre hlitçcsiıH' i · 
lu,·c tnhı;isnt ko)·ınu ştur. Zaııı 
gi\reıı öğretmenler zamlarını 
ynkında aln<'Rlilardır. 

----o----
Çivi buhranı var 

Zelzele mıntalrnlarına klil 
Iiyctll miktarda <;İYi g-iin deril 
cliğ\ndPn şehrimizde ~i\'i buh • 
ranr haşlamıştır. Fabrikalar 
t~rafınclan harice ısmnrlannn 
ve çivi imnlinde kullanılan de· 
mir teller henü z g-clmecll~i i . 
çiıı fnbı·iknlar imalatı durclıır 
mu s l a rö ır. 

bu şekilde Rusçuktan hafif AL 
man gem!lcrine yüklen-ccek Rus 
pctrolii Tuna yoluyla Almanya. 
ya götürülecektir. Nehrin buzları 
çözüldükten sonra derhal bu şe. 
kilde nakliyata başlanacaktır. 

Yeni tanklar ve sarnı~ vagon. 
!ar sa t ın alınması için Bulgar hü
kfımeti Bulgar c1eır.iryolarına 100 
milyon levalık kredi vermiştir. 
Alman m(ihenclisleri Varnada bü. 
yü!{ tanklar in!'ası için Bu1garis. 
tana gelmişlerdir. 

Bu vakalar karşısın:Ja üç neti. 
ccye varılıyor: 

1) - Almanya petrol ihtiyacı. 
nı temin etmek için koruma işle
rinde asla tereddüt etmemekte. 
dir. 

2) Petrol meselesi Rayş hüku. 
meti için büyiik mikyasta bir nak. 
liyat me~elcsi<lir. 

3) Almanya ihtiyacı olan pet. 
rolii Tuna yoluyla memleketine 
getirebilmek iç:n Bul garistanın 
yardımına güvenmektedir. 

Diğer taraftan İngilizce Tay
mis gazetesinİ:1 Biikre~ muhabiri. 
ne göre Almanva. Rus petrolünii 
R omanyadan Köstence y oluvla 
getirtmek için de bir proje hazır. 
lama1ttadır. 

Dünynnın en cesur ve hRrpçı 
milleti olan Türk, milli varlığı. 
na matuf her hareketi, bir ioret 
dc:-si olacak §Ckildc ıavmı~tır 
Fakat daima, sulh tnraftan kal. 
mı~tır. 

840 da Türk orausıı büyük b "
meydan muh:ırcbcsini kazanmıır; • 
tı. Padi§ah ikinci Murat; har!, 
sahasını geziyordu. Bir nokta na. 
z:ırı c1iltkatini celbctrniıti. DÜ!!· 
man ölülerinin hemen h~psi ıenç. 
ti. Yanrndn buhınan kıırna.ndnn. 
!ardan birine bunu anlattı: 

- Garip değil mi, d:-di, ölü. 
lcr icinde hiç bir akıııkallı ı;örc. 
medim. Hepsi genç, laı:c .• 

Kumandnn mukl\bcle etti: 
- Eğer içlerinde bir nksakallı 

olsay~ı b."lşlaı-ına bu felaket gel:•: 
miydi? 

A!uakal, bizde daima nkıl ve 
basirettir. Türk kumandanının 
pndişaha verdiği cevap, sulh nş
kmın en güzel bir misali değil 
mi? NlYAZI AHMET 

Görüp düşündükçe 

Suç, h8.ıa o eski gelın ! 
Hııı:,iiııii, hu~iinüıı .... i.ra .... i, ic:t iınai ahl[ıJ, h:na .... ııu yazacnk 

olan ıarilı1:i, c,;!;cr clo[:;ılıı.rsn, ,·a,r ha':'ına ı.:,clcnlcrc! .• 
Jkrcket n•n,in, h:i ıJi,cleı·, ~ aı ııız i<;ı•ı•<lcıı .'•<')'l'CılilirJ .. cn 

ı,:ı1·1 ... ıl;:t11'. Ba';oka hir zihnirct \'(' lw';okn hir ruhla hıı knrı':'ık. 
lı,i::.n 'u:r.nl.taıı, lu•le hirnz ıla c .... kiıtıi';o hiı· znnınn arkn .. ın<lnıı lın
kılıı•sn, Jwlki de o knd.nı· znhnıet <'(•kllıni)·cı·ck. 

nııı,:iin. h<'l' karadan hir S('S c:ıkf)'Ol'. l>ilt• ~elc•ıı llC'r aAız, 
ıııııtlak .... un·tt<' k<'ıHli lrnkkmılnıı, kı•ıuli h:ıklıltl!'ınılnn •fom 
, ıırıı~ or. J~ahnhat, ~uç hilli\ o c ... kt gelin. ' l'cllescn ele, pullnsnn 
ıla kiııı ... c>ııin nlıhj!ı yok. "hııkııkıı tlii,·cl" tlc ''hnlrnkıı bc~cr" 
,ı.:ihi aya!: lnr :ıltındn .. Ycr,,·iizii. "hnnını" in '•Jınlayık" tlnn iba
ı·et hl r knlnha lıJ, in ılnl ıı. J\l'tııli ~·npnıı in ı·ın hepsi, iı;o\0<liJd(lrini 
"ıu; ~a;\ 1111.' ol'laı·. Ba';oknlnrının i-;;lc(liklcri ı ... C', nnl'ak "..,uç" t ıur. 

)l••..,rl:l hir <le,·lC't, d(•ııizh'ı ·iıı ıkı·iııliklcıiııl Jlll"'ll hnliııc 
ı.ı·ı'. üııiirıc ~~<·len l!emtyi hnt ırıı'. ;\fal, ı·nıı ııınlncılcr. Hiiz~iir. 
ıarm h:ı,·n,ma u _, ·aıı "m:ı:rıı" lnı· ıliiker, hn c·<'hrııru•ııı makine· 
lı•ri kiir hir ıı,iıli~le µ.üh hir hnlıkı; ı J!<'rıılsiııi, ı;:fıh hir ~·oku \il.. 

·ı111 • 11 nıı ıo"lal', ı-;11Jar k(ipi.iriir, .... n<;, tahta, direk, iıı ıınrçalnrı 
·,:ı, ·ıırn ıırar. 

- nıı nP'.> 
J)İ ;\'<' SOi':\ l''illfllZ. 

G ii 1 ii ııı wl'l er: 
- ('nııııııızı ı,ornyor111:: 
Jh'rkr . .Sonrn hir 1Ciin knzıltklRrı r;n'rnra rlü~ilnrc de kı· 

ıııl't 1<"1' kopa ı·: 
- nıı ııe rcza lPt ! Bn ıH' hiı,;i ııı ık' l<'t ! 
l>iyc ntc':' pii..,kiiriirl<'t'. En ~nrihl -;;11, ki "di ,c ıli':., tırnR~n 

nınl," ılii..,tıırnndnn n\·nz n,·nz ... ikin·ct Nl('nl"'I', hu d:l\nnıtı 
:1\ ml~tıırl:ll'Hlırlnr. li.<'THli hi!Nllkleıi ..,jlfıhııı, hir ı;:iin geri 
rı;i':'İ kar':'ı"'ıncln, hC'lllf'TI hir µ.iiH•;·c·in ııı:ı..,ııııılp•tiıı0 hürüm.' 
·•k .,ızlnnı)·orlnr. 

% }' rı Leh iŞ<;i 
~~t\ d •pıyorlardı. 
~~ıtı. ~a açık tah. 
1 "c İl eıcıa Po· 

örnerani'de 

'Alimu1a fdıikd::cclc7crimi: için foıır. top7aıı<m acnı; 7;dar Tiirk 
- Yunan uayral;/arile siisl<. ıımi.~ .cu111dıkl<ır öııiüıdc; ve ro:..lt ela. 

[jıttrkcn 

Mn\ i, )'C'';'İI, ı-iit l)(';raz kilnplar l'lkl)' Ol'. nıınlnrro..t her hl 
ı ·iııin h<'<ldl <fökiil~n kırnTn ,·.-hnlinl, h:ı<;:l.;I\ hoyıınlara fiil, · 
IC'nıt•kt 1 r. 

Yuknnla yarmki tarilıı,;lyl nııı"ıııı, i .... tc nsıl Jııı yiizd<'ııtli. 
iı.A ıni:ı StlHA dı.;zG1S 
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i ® vav, : 
~ fi\Jle yok J . . 

Fransız askerlerin e 

ıono ton muz 
dağltıldı 

Ji'nınsız müstemlekeleri sHB . .h 
altında bulunnn gençlere '·apw-. 
lar <lolusu muz göndermişler· 
dh·. 

J"ransız hükümeti bu muzlaı ı 
para vennodiği gibi :n_a.kliye 
masrnflnnmn da yalnız bır kıs. 
mını tediye etm!ştir. Ma.~rafüı. 
nn mütebaki kıf::mı muzları gön
derenler tarafmdıın ödenmi~tir. 

Halen Fransaya bin ton muz 
gelmiştır. V:ı.sali olarak on nıil. 
}'On kilo meyrn. vnrdrr. Bu n.a .. 
d•de meyvalarm Jıcpc:i <:ephc!cr· 
de bulunan yüz binlerce askere 
taksim olunmuştur. 

T orpido muhribine 
kruvazör deyince 

sahtekarlık meydana 
çıktı 

lngıliz domuıruru;ma mensup 
olan efradın ilk vazifelerinden 
biri <le fc\'kalade temiz giyin. 
mektir. 

Nitekim geçen gün Londra 
caddelerinde bahri vcli clbi.<Jesi 
ile dolaf;'.an bir delikanlı. üze.. 
rindeki clbi~.csinin eskiliği ve 
pisliği ile polisin nazarı dikkati. 
ni celbetmiş; delikanlının ~ap -
kasında "Pcnelop'' gemisi işa
reti bul\Ulmasma rağmen <leli • 
kanlıya yakl~arak : 

- Pmelop ııc tip gemidir? 
Diye sormu!i, delikanlı tercd. 

düt etmeden: 
- Bir hafif kruva?.ör ... Ccvn

bmr vermiştir. 
Polis İngiliz doIJ.3.Illll:ısma 

mensup bütün gemileri teker te
ker tnnıdığmclnn Penclop'un da 
bir hafif kruva.zör d~ğil, fakat 
torpido muhribi olduğunu bili • 
yordu.. Bunun üzerine: 

- Lütfen hüviyetinizi Ye. 
rin .. 

Diye salıte bahriyeliyi sıkı~tı
nnca nihayet adamm dona."lnıa. 
~·a r1ensup olmadı31, nnc:ık tay_ 
fa olarak ticar t gemilerinde 
oa.bşmıs ol<tuı:rıı meydana ~rk. 
mıştır. 

Tiyat roda aşık olmuş 
Londrada.n yazılıyor: 
1nn-iltcrcnin hafif sıklet boks 

~n.ınpıyonu Erik Bon bir kaç 
gün C\-Vel Norvik tiyatrosunda 
• ·ono Nanet i~imH operetin 
tcmsilindC' hazır bulunuyordu. 

l3oks şampiyonu baş roldeki 
l\Hs Ji:lliot'un cazibesi tesiri al
tmda kalmış \'C bir antrakta 
:ıı tıstc takdı:m olunmak fırsatı. 
nr bulmu"tur. 

Bu knrsılaşma iki gencin bi. 
rıbirlt:'rine iı...<şık olması neticesi. 
nı doğurmtL'? ve boks şampiyo
nu ile opr'_rct artisti cvlenmeğc 
.knrnr '·cnni'jlcrdir. 

Erik Bon bu ny sonuna. ka
<hr, krtasma iltihnk etmeden e'·
'"<'l Mis Blliot ile evlenecektir. 

Sl<ilcrinizi Finlandiyaya 
yollayınız 

l"inlandiyanm L:l.hey konso • 
losu Lahti'deki en büvük ski 
fabriknsmm bir bombardıman 
.nctıcesindt:' tnhriı> edilmiş oldu· 
ğunu ve bu sebeple kü<}ü.k şi -
mal cumhuriyetinin en büyUk 
ihtiyacı olan ski cihetinden :.r.or. 
ltık çekti~ni bildirmiştir. Bu 
sebeple Finlandiynya müm.kiln 
olduğu kadar süratle ski yolla.. 
m k icap etmektedir . 

Finla.ndiyanm Holandadıiki 
konsolosu . unlan yazmakta. -
dır: 

"'SPOt"CUlar !.. Skilerin.izi Fin. 
landi}"a müdafilerine veriniz .. 
Finlandiya.nın ihtiyacr olduğu 
bu vasıtaları Roterdam'da bü _ 
yük bir antreposu bulunan Stok_ 
holm'deBurjc ve mahdumu fiı'
masma yollayınız. .. 

Bu talep üzerine Lim.burg 
sporcuları içtima etmişler ve 
aynı gece ski'lerini verilmi!J o -
Lın adrese göndermişlerdir. 

Heybelide yapılacak 
kır koşusu 

İstanbul Atletizim Ajanlığın
dan: 3 Mart 940 tarihinde Hey. 
bcliadada yapılacak TUrkiye Kır 
koşınıu Birinciliğinde !stanbu1u 
temsil edecek takı~ar su sekil. 
de tespit edilmiştir. , 

ı inci ,takım Maksut, Hüseyin, 
Artan, Osman 2 inci taknn Rem
.zı, Vclidemir. Manisa, tzak Genç 
taknn Hab ip, Merih, Sn~. Süren 

Edirne'nin şe
hir planı hazır 

- Nasıl': Bo.<; nlcrin vinden 
göriinen dört ağacn. h<'nzemiyor 
dejfil mi'? 

Hizmetçinin yumurtal:ın ge
tirmE-si Ü?~rine Yemek masasına 
~e<-)lrli. Mora.nj: bütiin bunların 
ona senede tam bin altı )"Ü7. 
frang-n malolduğtmu anlattı. 

Kanadalı beşizler 
ilk deta bir film çe"irmek ıç 1 n . 

C:ençlik 1 ü. 
yal<lt'I ısmiylc 
ÇC\'irdiklcrı fi. 
limdeıı sonm 
bı.iyilk bir şöh. 
ret l.:ı.z.ı.wnış o. 
lan Lan h~m"ı. 
reler bu kt ! ~ 
d<? ''D<lrt An. 
ne,, isminclc i 
ikinci filr:ı: ? i. 
ni hn:m l:ı.rrı.ı 
tadırlaı. 

Pri~ill.!, ı:oı 
nıru i 'e Lola 
hemşireler i'c 
dörtlUncii hl;. 
deşlcri \'aziyc. 
tine girmi~ o. 
lan Gnl Pc:l", 
"Dört Anne'' 
filminde ba!j 
rolleri oynıya.. 
caklardır. An~ 
ca.k bumda b:r 
mesele ml'vzuu 
bahsoluyor ... 
Dört An'1eııin 

edrld i 

l'ilyaın Poı-d, ,ı :wı [,;, :mı mı soııı-a Chr llar. 
lflııu ,1ihaııc/ 11.ııu:t •. .1. o il:·llıl.arm ]lCl: §ık 
bı;·ld ıklar; bıı artfat l'cs:mdr yllrdiiğiitıilz Diya
ııa l.IC'l:ig ile cvlnıdi. Burada' 1wrp yaı al.tarı 

nırnfaatiı •c verilen bir bnloda ill• c1cfa 
görıiW yorlar 

J Asfalt yol üzerinde 
yapllacak binalar ~fatyi), buraya bilhassa .apar

tımanı görmesi için d:ıvet cdil-

tesb .Iİ edılı· yor aiğini ı.;eziyor. b.u. iy~ ~usa.~~ • 
rm saflıklnrm •. ı. ıçm ıçm mılu • 
\"ordu.Yem<>Jt.lcr de bir havli lüks 

Ecii,·ıı<. (l/11.~u.,i) - F.ıdirne 
1 

ile hazı.rlnnmıf"..ı. Yumurtalar ~ 
şehir planı nihnyet so11 ~klini dan sonra dilbalığı, kotlet ''e 
nldı. 1itı seneclenbe1 i ,;Urup gi - kuşkonma1 .. l'\1us-ıhabenin m~v-

• den bu iş bazı noktalar liiT.i.in- zuu ansızın J.am·ile tlöndii. Ya.-
den ep<'y ~ccikmişti. kri: 

Son :Lamandn aı::folt yolun y&. _ Nasıl Janvilden memnun 
kında Eclirnenin içinden gc~c>C<'- muı:ıunuz? Doğrusu ccn ornd11 
ği ı;i:z iiııiiııc'le bulıır.•Jıırulnrak olı:am sıkılncn§nn tahmin edi. 
işe blraır, <lalın hız ''et'ilmi'.} Ye \'orum. Pek yekn€'.ssk ,.e eğlen. 
pifı.nı h::ı.zrrl:ı.mnkta olnn ıwofo- resiz yer ... inşallah bir gün lfa .. 
:;ör :B;gli ~nfia \'ekfüe~i f'.ehirci. dam ?\1nr~·anm nrzusuı.m yerine 
lik mütehassısı Hilmi ile birlik- j g-,•tinnck için ziyaretinize gide
te E<ilıııeve ge:erek knc!n-;tro he rir,. 
yeti!e birlikle rıra~d ü.ztırinde Faknt. v:inc, mukaddermiş gi. 
latbiknttn buiunmm1: umumi bi. Boşenler hııkkın<ln görü~ül
m'ifetlişliklc beleclive dairesinde me!!'e bn landı. Valeri. l {onsta.ns 
t?":.inlcı l'C çnh~nrnk bütlin düğüm tarnimdan bir kar. <lcfn balola.. 
lü noktn:ları çÖ7.mii!;lcrdır. ra davet edildifdnden ı;ururln. 

1

1 
... •• bahsedivor. ve bilhassa Mada.m 

1 
1 u s0n \"C mustpıck. ralı~m,a- La BnrÖn Döloviks diye y;ı.dct -

l 
.a::-dım sonra. tcsbıt l'<lılc.n. ıı.~n:- ti ;.i s .!l'afini hic ağzından dü -
sanların tamamlanması ıçın en .~ d ~ 
l:ıs:ı bh- müddet kabul olunmu,cı. şurm11yor u. 

1 
iı:ı normal bir sa.fhav:ı girmiş • 1 - Geçenlerde bir ~ün bur:ıyn 
tir. 1 ~eldi. Çok tatlı. çok şen bir lca-

1 

Ö;frenJifrime ;!Ur" P~falt yo. dm ... Vaktilc kendisini tanımış
ll'n ~ereceği semtler ,.e züzcı·- tınır. dqfü mi? lzdi \'ncrncfan 

J 

g-ii.h tamamiJc tesb;t edilmis bu- sonra biradenle aralarında p~ 
lunnıakta•Jır. Pllmın tasdikini ra ıcin ~ıkan ihtilfıfı tab!i bili. 
miit eakip asfılt iiY'rind,.ki bi ~ yo:-sunuz ..• Kon~tansı ~kemi -
rılar hemen istimlak cdil~l"ek. ven biri varsa i~tc odur. 
bunu miiteakip tl> devlete:" va . . . . • ~ 
p1lması kararlı-ıctınl:ın ot,,1: ~a.. ~nra.. Morıs1? şış~anlıg~ 
zino. ba.nka. inhisarlnr gihi .bi- ;.~me.ı:. sıhhat~ı~. oldu~'lll1u, o • 

l nab.rm in~asımı. baslnmı.caktır. ıur_sc aıleyc h;ıyu~ felaket oln. 
• cagmı, o çocuga bır kard~ti ver· 

Bu arada mm·cut mesken bub- rnemekle hata işlcn.ild;~ni sövlc 
ramm karşılamak ü?..ere Edir - di. Esasen. mııhrem olarak işit-çocuklaıı ·inılcr olacak?. , . 

.Ameıfüaıı film ümillc.d bu. M ne<ıe mUsa.ıt ~:ırllarla ve de\'k. ti~ir .. e göre. Konstans kocasın _ 
Karadeniz ve arma- tin teşvik ,.c kontroHi nltmda d~m 7j'-·adc müctcnip davra..'l ı • na enteresan bir çare bul. J 

muşlar: l\anatlamn bütün rada lodos fırtınası bir ın§nat şirketinin veya yapı yornrn5. 
dünyaca §öhrct kazanını~ o· Kurndcııh: ,·o ~larmarn dl'. kooı:eratifinin faalivetc geç - :\fafy~ ,ı:!Ülcrck: 
lan he1iz knr:l ı;lerini bu mm ni1.hulc t1iın.~~ı. fügo d c n izlnue me~ı uı~1 1~ 1~~ı:~dt~t)~u t!~~ı:'~ - . d ! yı 1a~n. z:ırıt~ı~a1 k:ılrrşa. icin nngaj' l'lmek iqtenıiıo1cr- tlP Jrıılo~ l'ırtııııısı JıUl(tlm sl!r - ' 'ur ar,,~ 1• .": ~ gı - ıı· ~ sız e on ar ::. : ı ı;crı a mıyor -
dir. muktedir. Vıtııııı• ~crerlcri in·. I .1~4Q ~m~ Jçın 1ı11~r ~l\~mm- stınuz. . 

}nfriltere kralınn ta'·dim edL ti k b t 1 t' p dan rok eanlı \"C vcrrnılı bır yıl MoranJ: 
..,, 1.nııı 1ıı1u ny c m şl ır. 

1 1 
nzk.Rr olac:ı1ı:tır. - Bizj Doşenler d bi zene-in 

len ve o zaman fcvl:nlilde entc· ~Unll mnnrmıza s:c nıes ıe . - --- o kim.!<€ erle nasıl kıvas edebilir. 
rcsan ynradılıı:ır olduklarım bir l<'nerı l{ar:ulcniz vrıpuru •I lın · · d d" 

0 1 
d k·. tbcn · · ı t Ed' K sın.ız. e ı. nar a ı ser\'c • kere daha ısbat etnıış o an \"On. :ıkşauın .kadnr hcnuz s~ı~c • ırne aı-apınar ele c!sa bakınız bir ala '-' "Ocuk 

~1nri, Scsil, Anet ve Emili "Dört miştl l\.l\çUk \"aırnrlnr bo"az .; "' 
•• 

0 
• gürezleri yanmaz mıyım. Anne" ye bUyUk hir hususiyet claıı h.arndcnlı.c çıkanınmakta .. Yaleri söze karışarak: 

temin edecektir. \C hanının açmasıuı belde - Özyendig.ime aifre gu'" • _ Erkek dobc~ından emin 
Fak"t bur:ıda bir mesele d..ı- , t c"i ı · "' ıııc" c • r cı · ı eşlerin yapıldığı (Sarayiçi) n. olsam belki daha b·r cocuıfum 

h~ mevzuu bah_soluvor. A.nJ?C , BüyUkdcrc önlcı·iudc hir de bu sene bir hayli pa ra sarfe- olmasına muvafakat e.derdim. 
dort.

1 
~cuk b~~t~r .. ~un~n _ ıc:ın <;ok 'apurlar ve ınolorl~r lıi • dilerek muntazam tribünler in- Pakat a nnem dört krz do~rclu. 

anne cıuen _ınnın 1 ız . ogur. rllrnıiştir. şa ,.e bu müsabaka her bakım. Ben de ona bcnzc.mekten cok 
muş olması ıcap cdeccktır. Vapur ücretleri dan mükemmel surette organi?.e korlrnvorıım. Ah bilseniz o cihet 
Annabella oi~Tayron :1irkett Hnyriye. Hn.Ilç va· ı cdıleccktir. ne fecidir !. 

P . . h ıııırlıırile liman lçinclc işleyen Annesinin vaziyclini göz önü. 
overın cvıne ırsız kli•"'lilc H'saıttn fiynt tnrlt'elc. - ı Bı"r kadın tevkı"f edı·ıd·ı · · ı d . • ne g-,..tırer\?k bır an ıa.yale nl-

gırmıs rini t<ıshlt f'ılf'ı•f'!k ol:ın koınıs- ılı. Bir çift a'-·akkabr, bir elbise 
~ Ik" · t 1 t '-"a Sul taırnhnıet civarıııdn. otu. .J yon ynrın ·111c·ı op an ısını "· ,·evnhut bir ~apka için aylarc:ı. llolivuttan bildiriliyor: 

Annnbelln ile Tfron Po,·erin 
buradaki e\'lcı ine gecen giin bir 
hırınz girmifjtir. 

lkı yıldız bir müddcttcnberi 
Vnşingtonda oturmakta o!duk .. 
larmcnn evde hiç kimse bulun. 
muyordu. 

Böyle rahat bir saha bnlmuı:ı 
olan hır~ız hiç bir ihtiyat t?dbi. 
ri almağa lüzum görmemıs ,.c 
halının altınn yerlc.;tlı ilmiş teh
like zillerini de ihmal ettiğin • 
den. polis Tiron Poverin villfı.. 
sına hırsız girdiğini haber nl
mış. hemen ,·akıt mahalline ye. 
lişmlş i.sc de hırsız kacucak z..ı_ 
man bulmağa muvaffak olmuı:;
tur. 

ıını•aktır. ran Hüscyiniıı Ycrcmll k ızma iiıülen. koca bulamıyacnğım di. 
Geçen colsetlc komisyon a - bakmak lizt>re evjnc :rcrlcşeıı ve cndiı;e eden. tohwna kalk -

7..ılamın tnrlfclerl ynprlncnk Şefilta adınd:L lılr knılın, ıu.r. mrş dört crlıı; ve Urk~k kız ... 
idaı-elcıı1n hcsaplnrr YC alfl lrn . ölUnce C\'dekl bnıı eşyalar 'e 
llurlnrm tnrlfcler Uzcrlnc.leki lılr gUmllş tabaka ile lıir nğır. - - Hayır. hayır, diye mrrıl • 1 
clileklcıi dnğ1trlmış olduğun - lığı ıı.şırnıış. l a~mı~tı. dandı. Vaz.iyet.imizi vahimlcş _ 
elan nza.lnr bunları bir hafta • Dun hırsız hn.stnbakıcmıo 1 tirmek bizim için büyük bir ka· 
iri, znnumd:ı tetkik etmişler • rnuhıık<'mcsini lıit!ı-cn Sulta •

1 
bahat olur. Bir parça zen~in ol

dir. Yarınki toplnntrdn P-sa~ ııabmet hirinf'i sulh c·c;ı:a malı· mağa. yükselm,.ğe ~ah~ırken 
mllzakcrelercı lınşlanacaktrr. kemesi Şefikayı 2 ny hapse sırtmıızı cocuk yükü ile doldu.. 
Yt:'ni tnrifolcr önllınlizdcki uy mahkum nlmiştlr. Kadın im· ıanıayız. Ben aşikare söylüyo . 
baf:mlln totbfk edilecektir. men tc,•kit'.. olunmııştu.r. rurn. Moranjı pek bü)iik mevki. 

· Ş b • d !erde görmek isterim ~ ve eminim 
u eye a vet ki, sözlerimi dinlerse yük11Clc - . 

Enıtu(in ii ı\"kcrllk Şuht ı-.iıı - 1 tektir. Zuva.Ilr barom. dört lu-
ıll•n : B Q R. S A zr yüzün.den bir t ürlü baş kal _ 

Yedek tnbib Yzb. ~G3~4 sirll rlıramadı. )değerse bi.ı. t edbirli 
uunıarnlt Ahmet Cc.mll o~ lu _ Ankara 19_2 _940 davranırsak, zengin otdW.,~muz 

H olivut polisi 
maktadır. 

l 308 doğ'nmlu Hasan Xecati • ı erlin Reni istediğimiz gibi çeyiz.. 
tnhkik:ıt yap~ nin kı :ı. hir mll d det r.arfında Ç c K L E R Iiyebiliriz. 

~ubeye mUracnati. ! Moranj bu sözlerden pek zi. 
_!!!!~~!!!!!~!!!!!~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~~. ı 1 :steru • < l ngirıı.ı ~ Zt vade mütehassis oldu. Karısının 

100 Oolar ( Aı: ıl'rllrn) 130.19 elini ÖPe.rek · R A O V O 20.2.1940 Salı • ıoo Fnınııı.& r· rıını ı :z.o~ - Görüy~r musun :i\tösyö 

12.30: Program ve nıcm.foket ıınat 

ııyarr, 12.M: A.jMs vu Meteoroloji bil.. 
berlerl, 1%.UO: 'lmrk MUzf~ Çalanlar: 
&'nhirt Ferc:ın, Rcm.."!l ?f. Scylıu:ı, 

FWır1 Kopuz, Rct'lk Fcrmı.n. 1 - O".u. 
yan: Mua1a!a. 9-ltlar, Azize TlSzem. 
13.30/14.00: MUzlk: Kıırı:;ık hntif 
mUzlk {Pi.) 18.00: Program ve mcm. 
lckct s:ı.nt ıtyut, 18.05: YU%lk: Opc. 
r t Scleksyonlan: (Pi.) 18.tO: Konuş. 
ma (Çlttcmm saaU). l .55: Serbest 
aaat, 19.10: :Ucm!ckl't ıaat ayarı, 

Ajruıs ve meteoroloji haberleri, 19.30 
Ti11"1t Mllzfğl: Gffdard~ köçek t.&kımı 
.Ankara nufyosu küme ses ve ııa.z he
yeti. İdare eden: Ueınıt Cemfl. 20.15. 
Kon~ (lırtısııt. ve Hu'kuk Sa&U). 
20.30: Tllrlr lıılU%iğf: Faml heyeti. 
21.15: IConaer takdfml: Ham Bedii 
nnetkcn, 1dll%ilt: Radyo Orkestrası. 
(~et: Ferit Alnar ). 22.1!": Memleket 
saat ayan. Ajıuuı haborlerl; ziraat. 
Esham - T.ab\1lfi.1. Kambiyo - ~u

kut lıorım~ı (Ffvntl .• 22 3?'i· Mllı:ik. 

ıoo JJrc t , tta~ıı ) 6.GS Matyö. krınm ne kac.lar akıllı ve 
CCazband <Pi.) 23.2S/23.SO: Yarınki 100 t \ (\;ro Fr~ıılu 29.105 iyi kalplidir. 
program ve kapanı:. 100 Flortu (t·l'ıeıul.'ıılq 69.2377 

100 Uan mark (<\lruan) 

Tiyatro ve Sinemalar: 180 0cı. .ı cudı:ıka> 
lO& l>rraJı.rııl { I'unarı) 

21.822S 
0..965 

~LHlR T11 ATIWSC 
Tepcbnuı Dnun. mmı: 
Aky:ım 20,30- <!a 

O li.:AD I N 

• 
HALK OPERETt 
Bu akpm 9 da 
l~BLJ!Bt C t 

Yııkmc!a: 'Oç Kuyum 
cır. Yazını : 'Yt3Ut 

Stlrurl 

100 Le~a C»uJauJ 
lOO Çdt.ııUıwıtlP IUUOtlU 

180 ı•eaet.ı .,t.pıaa_, a} 

ıoa z.uou <l..dmıaa > 
100 hnc• (lbcu) 

'00 Ley ( Rolner:) 
t lO Ola r ( 'fu cala'V) 

ın Yea c.ıap., 
118 lawı ... ,...., 
l Ol RR .. ft tr.r: ) 

1.6825 

13.36 

Eebam ve Tahnlit 
Ergani 
1935 %5 hnzlııc lnhvıll 

1 gas. %:J b&mı~ t.s.ımli 

A nadolu D. yolu I, U r. 

111.80 
.. ~.~o 
n ... -
{.Q.so 

ALEMDARsınemasında 1 

1 - Şarlok Holmes \ 
2 -- Sonsuz Aşk ·-----------

Yemeğin sonunda. h izmetçi 
mcyvalan bırakıp çıktığı za -
man. lıloranj göz ucu ile kansr
n.a. Matvövü iuret ederek: 

- :Mösvö ~'İatyö bisimdir. <>
ııa her ~evi aövliyebiliriz:,. dedi. 

Yal.eri başıyla muvafakat t". 
-dince : 

- Balunız karde«ıim. ihtimal 
iri yakında bbrilıayr terlcedecc. 
ğim; katl olarak dalla bir şey 
yoktur, fakat bir~ aydanbe-
ri tıöyle bir fikir gtttmektey:im. 
Dcğruau &eki: sene hararetle 
~n sonra. ancak bet" bin 
frank maa!la kaimalt iwm brk
t:ırmu mı! 'Bir de bu :maqm 
arbk bürimeyeeeğini bilmek 
beni btisb6tflıı bedbin ediyor. Bu 
~ i~inde ~lr~ dl. 
llUlck r, aramak da.ha: fyf <JL 
mu mı?- l!i~ovu tanınmıs; al
t r ~t' evve-1 fnbrilrıı~ emfrlc-

.,\ylık 



Adliye Vekilinin 
lzmirdeki tetkikleri 

J 
-

mc.n.faatinc olarak inkişafa pek 
müsait bu işte gllnden güne 
fe)·i:ı:ler yaratıyor. Gönül ister. 
eli ki lzmirde blr adliye sarayı 
ile· modern bir ce?.3 evi olsun. 
Bunları mali imkan elde edilin· 
oo tahakkuk ettirmek vazifem • 
dir. Yeni teşkilat kanını layiha.. 
sı hazirlaruyor. Bunutıla dava • 
lann talik edilmiyerek çihuk 
bitirilmesi temin olunacnktrr.,. 

Vekil yarın Manisaya gide • 
cek, b~r giln kaldıktan sonra 
Soma, Bergama., A vvalık Uzc. 
rinden Bahkesire gidecektir. 

• 
esın 

ba.ekm çok şiddetli en~aht.a is • 
t!nat etmlştir. 

Sar'm garbında da dün lkl ta.. 
raf devriyesi arasmdn kısa bir 
milsademe kaydedilmiştir. 

Havalarda İngiliz tavvarelc
rinln Hellg-ola.nd Ur.erindeki u -
çuşlnrile .Almanların !nglllz sa.. 
hillerl açığındaki iki uçuı:lcı.nn.. 
dan başka Almanların, Fransn· 
nm şarkında ve şimalinde uzun 
'stikı:;n.flan kavdedilmlştlr. BU. 
tiln bu uçu.,lar e&ıa.smda muha... 
rcbc vuku bulmu.~tur. 

Altmark hô.disesi 

S- VAKiT 20 ŞUBAT 1940 

loaring ismindeki ingi
liz torpidosu batınldı 

iki Alman vapuru zapledildı 
Loııdra, 10 (A.A.) - Amiral 

Uk dairesi, "Dnrlng'' lngifü 
torpido uıuhrlbluiıı torplllc ıı . 
mlş vo bntırı l mış olduğunu 
bildirmiştir. Du torplUo muh· 
:ıblntn mUrottehntından bir 
,.ıbny ve 4 er kurtnrılmtştır. 
.., subay vo 148 erin tı.klbeli 
uınınm değildir. Dunlnrm öl • 
ınUş olmnsından korkulmak • 
tadır. 

"Darlns" torpido muhribi 
"Do!cndcr" sınıfındandı. 1932 
do inşası ikmal olunmuştu 
Gemide, 4,7 Snı;Hlt 4 top vo da· 
bn ufak kalblrodn 6 top \'ardı . 
Dar!ng 8 tane ele torpil kovanı 
ile m Ucchlıozdi. Dıırln~in sura 
ti. 36,6 mlldl. · · 

J,oııdrn, 10 (A.A.) - Torpil· 
leucn Dnı·llng destroyeri lngl. 
llz donanmasının harbin bl • 
dayctlndcnberl zayi ettiği al • 
tıncı destroyeridlr. 

ZAPTEDll.ıJ.~~ ALMA.V . 
GEl\ULEH.1 

Lon(}.ra, ıo (A • .\.) - Röyto· 
rln bildirdiğine göre, Vlgo il . 
manından hareket etmiş olan 
2542 tonllft.toluk "Rostock" 
Alman yapuru. bir Fransız 
bnrp gemisi tarafından zapte
dilmlştlr. 

Diğer taraftan, ytne Vigo 

llmıınınclan hareket etmiş olan 
3000 toullııtoluk Morea Alman 
\'apuru da dUn bir İngiliz harp 
gomls1 tarafındnn mUsadere 
olunmuştur. 

LUL4.NDA IlEli.l~EMEKTEN 
\;SANA • ALl\lAN 
ll.'11IJıll."l~L1L~I'tİ 

Loneım, 10 . (A.A.) - Bir 
lngillz hnrp gemisi tarafından 
yakalanarak 18 şubat tarihin .. 
de Jngilterenln garp sahille • 
rinde bir lnglllz limanına gö • 
tUrUlmUş olan Morcnu adında• 
ki Alman vapurunun uğramı" 
olduğu bu fıklbet dolay1slle 
vapur tayfasının mutat hHA.fı • 
na vapuru batırmağa teşeb • 
l>Us etmemiş oldukları beyan 
edilmelttcdir. Yedi zabit ile 
tevkif edilen Uç kişi bir taba'°' 
şlld kampına scYkedHmlşler • 
dlr. MUrcttcbat, harbin blda • 
yctlndcnborl bulunmakta ol • 
dukları l spanyol limanında 
beklemekten usanmış ve tali • 
lerin.l tccrUbcye kıyam etmiş 
oldukluını söylemektedirler. 

Londra, 19 (A. A.) - 1512 totl 
bacmhurnkı ve lmpertaı t.rnn1poıt 

adındakl İngiliz sarnıç vapuru tor. 
pillenm1ştir, 

Almanya ı'.e Sovyatı Dünkü ze:zaleler 
ler araSIOda 8Sk8rİ Muğlada bazı evler 

b
. . f k , boşalbldı 

. lf ıtt a var mı! Eskişehir, 10 (A.A.) - Blrt 

(Ba: tarafı l incide) 

b~rdımanlar ile büyük Al
man te..'ıirlcrinin barap olacatım 
da dü§iinüyor. Bir müdafaa har. 
lıi ile iktifa ederek senelerce mu. 
kavemcıt etmek tıkkmnı tercihi 
ba:inde muvaf fnk olabilmek ise 
ancak Sovyet Ruıyafl lıkandi. 
navya ve Knfkasya tr,·hndan bar. 
ln ıürük!cmelr, İngiliz ve Fran. 
~iZ ordularının mühim bir kıamı. 
nı bu cepbelerıe dağıtmak, aym 
zamanda kendiaine de Balkan. 
larda ailiıh kuvvetiyle bayat 18· 

haıı yaratmak ile mümhüıı olabi. 
leceğini hesap ediycr, 

dUn gece saat 20,46 de ştddetlt 
ve diğeri de bu sabah eaat 
3,30 da hafit olmak Uzore iki 
snrsıntı olmuştur. Fakat, ha • 
sar yoktur. 

Yozgnt, 19 (A.A.) - Yoz • 
gatta bugUn sa.nt 12 de 8 sanl· 
ye suren şlddetll bir ıolıole 
olmuştur. Hasar yoktur. 

Muğln., JD (A.A.) - Blrl pa. 
zar sabııhı 4,5 geçe ve diğeri 
bugUo saat 2,30 da ~uğlada 

iki deta zelzele olmuştur. Teb• 
ilke gösteren bazı evler boşat
tılmıştlr. 

lngilterenin hediye 
ettiği erzak Adanada 

Adan"' U» (A.A.) - Felt. • 

l§te bunun için Almanlar Voa 
Rhbentrop'un Molotof ile İmza. 
ladığı ikbudi anlatmayı aıkeri 
bir ittifnkla k.endi makaatlannı 
iıfhsal edecek .urette tamamı ketzedelcr ıcın dost Ingtllz mll 

1

1 
• •! 

1 
d a. lotl tarafından hediye edilip 

ma ' ı:ı ... yor ııır L l 
E - ı ·1· t uh bi • ekenderunıı çıkarılan ve bu • ger nırı ız gazc e m a n· • Al So t k • • • rada Kızılay umumt merkeıl mn manya • vye as c., ıtti. ,. !u d • d" - • 14 ellyle taksimatı yapılan erzak. 

~• na aır ver ıca rna umat teey. ·· d k ı ., t d 
1 

_._ tan iki vııgon içinde 177 çuval 
i'Ut e ece 0 una nı 1•Ye 0 81°' un. 83 aandrkda ikişer buçuk 
yold.an Almanların bu ~llcrıne kiloluk. 1992 kutu cra\'yer 
ermıt olduklanna hükmetmek 1 1 66 d kta ln 660 
·~ 1 kt" peyn r , san ı y e 
ıar.mgc ece ır. k 2 Al ·ı Sov t1 8 . 1.•. ulu marmalat, O cuval şe • 

manya 1 e ye ~r ır ıgı kcr, 10 çuval fasulye, 14 çu • 
arasında bu maksatla ımzalana- b · eak b" 'ttlfak muahed . . k 1. \"al ezelye. 6 çuval plrınç ,.e 

ır 1 eaırun e L 2 "UVal tuz Aıdanava gelml• 1 ' o!una ola t_.ı_L.'!" ,. J '"'" me ~n ne un auanıı Sc ... ·ban vflfıvetl vasıtasne Kı • 
mahı' e•ı-. knlnuııına i ' .. k. 1 -1 J -; • - . . • m.ran yo zılny anbıırına teslim otunmuş-
h!r; Sovyetler Btrhiı Kafkaıra- tu 
da, ynhut B!llkanlaı-da bir tarrnı:ı ~unların fclAkct:r.-"clere tev 

' •' d o1ona" l b"f bu t ,ı.;.u. nıycun c • sa nr ı.e aar- zll için Kızılay merkezince ter. 
ruzu Alm:ınhır Balkanlarda yapa. tlbat alınmıştır. 
:akbrdır. Ondnn eonra Sovyetler 
Birlicini kendilerine yardım et. 
mck mecbur;iyetinde brrakacalt. 
ladır. O zaman hrro bütün ma· 
,nasiyle cih:uııümuJ bir tekil al1t. 
caktır. Almanlann ekme!derine 
de ıimdi bulamadıkları· tereyat 
;ürülmüş olacaktır. 

Hariciye Vekilimiz Şükrll Sa. 
rnccğlu ln'?iltere ve f (':mıa ile 
h rbin Balknnlara ve Akden~e 
1iravetini menetmek için kl'f'."şılık. 
lr ynrdım paktı İmzaladığı zaman 
Sovycller Birl:fti len kom•tesi 
!"Crlıi ve haricivc komiseri Molo. 
tol bu hareketi hlr nutku ile açtk· 
~a~ açı[İ'n tenk;t ederek: "Türkive 
"ıarp rna~rekine uirdi. B!r gün 
1>unun pışmanhğım duyacaktn-.'' 
·~mı,u. Halbuki Türkiyeyi hrrp 
'l"l ~re!line gİrmia olmakla itham 
~den Mobtofun bu &Ö7.lerinden 
'-ııirlcı:ıç hafta aonra Ff.,..)andit'1ldn 
'-arbe tutufmnsı tarihi bir ibret 
levhnsr olmuştu. Eğer aynı Molo 
tof Saracoğlun•ın neticesiz kft!an 
Moskova müzakerelerin<1et şimdi 
~lmanva 'le ask"ı·i bir Ht:fok va.,. 
tı~ı tahaklrnk ederse b•t tarihi ib 
ret levha!mm yanma ikinci b!r 
levha daha aaılmı~ olaca'd'T. 

ASTt''~ US 

ceklcrinden endf şe edilebilir. Şura 
sı aşıkardır ki ticaret ve !-eyrisefa· 

· in müzake;eleri }·ep)'eı:ıi bir safha 

ya ;irmi~. 

---o---
Darüşşafakaya Adana • 

dan 20 çocuk geliyor 
Adann., 19 (A.A.) - iş 

Bankası umumi mUdUılUğtl 
kimsesiz feltı.kctzede 1:ocukla • 
rın Darllşşatakada yUkırnl< tnh· 
sil devresine kndar okutturul. 
mnsını karar altına aldığın .. 
dnn b~ çocukları ayırmak Uze
ro Adanaya gelmiş olan ban • 
ka malt tetkikat mUdUrll, ~;ey· 
bnn Kızılay merkczlle ynpt~t 
temns neticesinde llk posta o
larak Adanadan 13, Mersin .. 
den ve Tarsustan 7 kJ, cemnn 
20 talebe ayırmı ştır. Bu Uıle • 
beler bir kaç ı;Une kad:ır lstaıı. 
bula gldcceklerdlr. 

Manisa ve Menemen 
ovalarını su buh 

tzmlr, 10 (Hususi) - Son 
yağmurlnr yUzUnden Manisa 
ve Menemer. ovaları yeniden 
taştı, mezru araziyi sulnr kap. 
ladı. Bazı yerlerde sular oo • 
solerl aşmıştır. 

Kcmııtpnşadnn Parsa k3yU • 
ne gide n bir arabayı sular gO. 
tUrmUş, arnhada bulunan Ha· 
!ilin karısı Ummi ne blr bu • 
cuk yaşındaki k.ııı Hatice ~ 
iulmpıtur. 
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Bıçakların en ucuzu ve · en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş 'i 
asan deposu Bahçekapı, Beyoğlu tramvay durağı karşısında. .,..ubeleri: Ankara, Kara~;, 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, lJsküdar, lzmir • Ke.meralh, Eskişehir istiklal caddesi No. 32~ 

MÜDÜRLüGüNDın 
BAŞ, DiŞ NEZLE, GRiP ROMA TlZMA 

ve bütiin ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 

günde 3 kaşe alınabilir. 

' \. 
° Fakat azizim takdir 

O, ŞAYA .. ~ .. AY ET 
• 

CiLDE M LİKTİR~ 

Her akşam yat.mazdan evvel clld 
unsuru olan pembe renkteki To -
kalon Kremini kullanınız. Terkibin
de Viyana Üniversitesinin meşhur 
bir profesörü tarafından keşif ye 
''Bioccl" tabir edilen tabii ve ihy:ı 
edici kıymetli bir cevher vardır. Siz 
uyurken cildinizi besler ve genç
l~tirir. Her sabah uyandığınızda 
daha yumuşak, daha güzel vo da
ha taze bir cilde malik olur ve bü
tiln ~izgi ve buruşuklnrdan kurtul
muş olursunuz. GUndüzlcrl de yağ
sız beyaz renkteki Tol•nlon :Kremini 
kullanınız. Terkibinde şny:ı.\ıi hay
ret bir surette elldi besliyen ve 

Bu takclirfuniı siizleı'İn .,İlin iı:in 

de SÖ) lenmec;ir.İ i for misiniı? 
!'.AHALI GOZELLll< 1\1( ES C 
sı~ı,ı:ntsı: U(.iRAMADAN' BU 
CALtnl DiliKAT "1'EX " c 
KOI •. \l' ,-c ÇABUJ\ ~t,\IJI\ 0-
LABIL1RSIN1Z ŞOl'LE 1\İ : 

güzelleştiren unsurlar bulunduğ~n: 
dıın en esmer ve en sert bir cıldi 
bile bcynzlat1p yumuşatır. 40 ve 
hatta 50 yaşlarındaki kadınlar bile 
bir genç kızın nermin ve sevimli 
cildine ve cazip glizcllikte bir trne 
malik olabilirler. 

Binlerce kadınlar, bu basit tecrü
benin ve kendi kendine yapılan te
davinin şayanı hayret ve müsmir 
neticesinden memnundurlar. 

nkara Caddesinin en işlek yerinde 

a dü a 
Vakıt Matbaası idaresine müracaat 

<ide t-;ulh Hulrnl.; Hiıklnıllğlıukıı: 
lfarar: 2 

Cide Kasaba mahal!eslnden G\·eynl 
oğlu Abdullah karısı Zebranın Cide 
kasabasındaki bir bap e\" ve lıir par. 
ça bahçe ve bir bab fırının taksimi 
hakkında mUştercklerl mUddeaalcy _ 

him üveyni oğlu Abdullah vcrcsesln_ 
den kızları Suat ve Hllmiye \'e Ne
biha \"O Maltbule ve Patma ve Hlk-
met ve oğlu Raşıt alcylılerlndc açtığı 
d:ıvanm görUlcn muhakemesi ııonun. 

1 iNHiSARLAR 
Cln.;i 

Dand Sakııonya 
Şişe sandığı 

ı.ıto şişeleri için 
ince ve orta \"emik 
.Muhtelit yaldız 

Miktarı 

8000 metre sif 
0000 adet 

250 kJlo 
205 kilo 

.'.\Iuh. Bc·dcll 
Lira lir§. 

71 
1125 

332 50 
797 50 

% 7,r, tenılnat 
Lira Krş. 

84 

24 
59 

33 
38 

94 
81 

~ 
,.ısrı? 

r "' 1'• tP 

l'~~ 
rsı:ır 

dıı: Tafsilfllı !llımında yazılı olduğu 

Uzcre taksimi istcnllcn mezkQr Oç 
p:ırça gayri menkullerinin aynen tak. 
simi kabil olmadığından umum nra _ 
sındıı bllmUznye<lc satııurnk heclcllc -

rlnln hisseler üzerine tal<slmi sureUle 
§Uyuun izalesine ve saUş bedelinden 
hissesine dU,şen parııyı almıyruılar i
çln paranın Zlraııt Bankasına :;"ntırıl. 

,,rıııdJ 
I - NUmune, resim ve §artnamclerl muclblncc yukarclıı yazılı dört kalem malzeme hi::al 

usullerle s:ıtın alınacaktır. 
n - :Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekslllme saatleri hizalarında yazılıdır. ~ 
III - Eksiltme 4/ITl/040 Pazartesi gUnll Kahata,şta Levazım ve 11.fübayaııt l}Ubes!ndeld 

nund:ı yapılacaktır. 
111

rtl' ", 
IV - NUmuneler her gUn sözU geçen ~ubrden görUlcbll<'crğl gibi şartnameler do parasız: 0 itte tr> 
V - lsteklilcrfn eksiltme için tayin edllcn ;.!tln \'e saatte % 7,15 gUvcnme paralarilc birli ~1,14) 

mıısma ve bu işleri yapmak UzerC'Cı. 
de mahkemesi başkdtiblnln memur 
tayinine ve masrafın hissedarlardan 
alınmasına temyizi kabil olmak uze_ 
re 24--1-04<4 gUnUnde lld sayile ka
rar verilmiş olduğu evvelce gıyap 

k:ı.rıı.n ve da\·etıyenin llô.ncn tebliğ e
dilen Fatma ve Makbule hakkında 

gıyabt hUkmUn ihban tebliğ makamı. 
na ktılm olmak Uzere iltm olunur. 

. (31449) 

btanbul Asliye t)çünc!J Ilnkult llA
klmllğinden: 

9S9/1S·ı7 

Mehmet Kadri tarafından Sulta _ 
nahmet ırnçUkaya.sofyıı, Kasap Os -
man soknğındıı 14 N'o. da Ali kızı 

Meryem aleyhine mahkemenin 930/ 
1347 No. lu dosya.sile açılan bo:;anma 
d:ıvnsmda tayin olunan 16-2-940 
tarihinde saat 14 de mUddclaleyha 
Meryem mahkemede bizzat ı:e yahut 
bll\·ekfile gelmcdığindcn hnkkmdn. gı
yap kararı ittihaz ve llAnen tebliğine 
ve mahkeme 2G-3-9i0 salı gUnU sa. 
at 14 de tayinine karar verilmiştir. 

llô.n tıırlhlnden ltlbaren beş gUn zar. 
fmdıı mumalleyhe. Meryemln :tıraz 

etmediği takdirde bir daha mahkeme_ 
ye kabul olunmıyacağı ve ı;ıyabınııa 
muhnkemeye devam olunııcağı tebliğ 
olunur. (31477) 

• 
ZA Yl - Emln!lnU malmUdUrlUğün

den 1413 li\•a numarasile almaktıı ol. 
duğum maaş cUulanımı zayi etUm. 
Yenisini alaca~ımdnn esldslnln hUk. 
mU yol<tUr. l\lıılCıl \C mütekait 

31480 :l\lu .. tafa PAKER 

* * * 
Sahibi bulunduğum 3813 

pH'ı.ka sayılı kamyonumun tek plflka.
sınt zayi ettim. Yenisini alacağım -
dan eskisinin hUkmU ~•ktur. 

EyUp tlı;şl!lıltlcr ıııırn::ım 18 den 
Al><lullı:ıh Blrgiız. Sl li:l 

SAlllBI : ASHI US 

Basıldığı yer: VAKiT ~fıılhA:JSJ 

Umum Neşriyatı ı L!.-ıre ec!en: 

Herik A lırnel Sr,·cnııil 

misyona gelmeleri. 

Milli bira ve 
meşrubat 

Türk 
tinden: 

Anonim Şirke-

Şirketimizin hissedaran heyeti 
umumiyesi sureti ad iyede 21. 
Mart.940 tarihine müsal:lif Per
şenbe günü saat 10 da İstanbulda 
Birinci Vakıf hanında 32-33 N.lı 
dairede akdi içtima eyliyeceği 
hissedarların nazarı ittilama ar
zolunur. İşbu hey'cti umumiyeyc 
iştirak edecek hissd:iarların malik 
oldukları hisse senetlerini nizam
namei esasimiz ahldimma tevfi
kan tarihi içtimadan on gün ev
vel İstanbulda Birinci Vakıf ha
nmtla 32-33 N.lı daireye tevdi 
ederek mukabilinde bir makbuz 
almaları muktezidir. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi İdare ve mürakip 

raporlarının okunması 
2 - 939 senesine ait bilanço 

ve kar ve zarar hesabatının okun
ması ve tasdiki. 

3 - Meclisi İdare ve müraki
bin ibrası. 

4 - 940 senesi için mürakip 
tayini ve tahsisatının tesbiti. 

19.2.940 

1 tanbul A llye Ulrincl Tkaret 
1'lahkernC11lııdeıı: 

Sultanhnmamında Yenicaml cad -
desinde 33 numarada manifatura ti
caretlle i§Ugal etmekte iken 25. 9. 
939 tarihinde inASına karar verilmiş 
olan İhsan gvrlmln alncaklılarile 

aktettlği kongurdatoya mUtenllik bU
tlln e\'l"ak ve bu bapta ınııs iılaresin. 
ce taru:ım kılınmış olan mutallıhna _ 
me ile blrlllcte mahl<erneyc verllmiş
tlr. Malıkerneee bu işe bir lcnrar ver 
mek için l. 3. 910 cuma gUnU sant 14 
de bir celse akdedlleccktlr. Kongur. 
datoya itirazı olanların haklarını 

mllda!aıı. için bu celsede bulunabile -
eeklerl ua.n olunur. (24564) 

Devlet Demiryoltan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 7200 lira olan 3QOOO Kğ. Karpit 26/2/1910 Pazartesi 
gUnU saat (15) on beşte Haydarp&Jad& Gar binası dahilindeki Komisyon 
tarafından kapalı zarf usullle satın aıınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 540 liralık muvakkat teminat, lmnıınıın tayin 
ettiği vesiktılarıa tclcl!Ocrlni muhtevi zarflarını nynı gUn saat (Hl on dörde 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ıa.zrmdır. 

Bu tşc ait ııartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılm:ıktadır. 
(1002) 

* * * Fındık için D. D/HG ~o. ile yeni bir tarife ihdas <'dilmiştir. Bu tarife 
tecrübe mahlyellnde olmak Uzere l-S-1940 tarihinden itibaren bir sene 
içln mer'i olacaktır. 

Fm:ln ta!.sllA.t için istasyonlara mliracaat e<lilrncsl. (74Fi) (1202) 

Paşabahçe Müskirat 
Fabrikası Kanal ya. 
pılması l:il: 
Paşabahçc Müskirat 
Fab. İhata duvarla
rı tamiratı: 

Teftiş Şubesi blna
s:ndn yapılacak ta. 
mirat ve inşaat işi: 

* * * 
K~U Brdf'll 

Lira Kr. 

1315 43 

1105 27 

3043 89 

% 7,5 Tenılııntr 

ı.ım n:r. 

98 65 

82 89 

2211 29 

~ 
~ 

,. 

.. 

I - Keşif ve şartnameleri mucibince yukarda mahlYC 

~ 
ucrl 

yazılı i§ler açık eksiltme usulilc ihale edilecektir. <$ııti 

II - Keşif bedelleri, muvakkat temlnatıarr. ek~lJtfJ\C · Jl'. 
nnda yazılıdır. ~ 

III - Eksiltme 23/11/940 Cuma gUnU Kabataşta µc,•e:Illl 
şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. uı:.ı;--

IV - ŞR.rtnnmeler keşif bedelleıine göre 6, 5, 7 kuruş ı:ıı , 
gUn Levazım ve MUbnyaat Şubesi veznesinden alınab11lr. Ae 

le .. ., 
V - lstek11lerin cl•slltme için tayin olunan gUn ve s:ıııt : ... ı: ,.c,,... 

vonme par.alarlle ve şartnamcıcrlntn F Cıkrasmdn yıı.zılı ' 
mezkilr komisyona gelme1erl llln olunur. 

Gayrimenkul ·ı~~I satış ı ..-·l 
Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başkatiplıfe 

vurl'' 
Kaclri .Ali, SUieyman li'ikri, Ayşe ye Emfno ıııtııdl 

ylan Ye ınliştcreken mutasarrıf bulundukları Gıı .cııl 
Cedit mahallesinin Keresteci sokağrnda eski 13,) p91)) 
ve halen 3 numnrntaj ile murakkam, Eyyilbf htıll!rcııiıı, 
ruf, sağ tarafı sığır kasap tUccarı İbrahim vcs?1

1i ıııı ı 
zasr, sol tnrafı 7.lncirli han sokağı, arkası zıııcır 21ıı6 
ğmcla 1 unmaralr mağaza, cephesi tariki fım ııo ~rı ,c/ 
lira kıymeti mulıammenesinde altında bir dU1>1' od-' 
ele tolosl u bir kat He sonradan iHl.Ye edilmiş oört 0 ~e~ 
kattan ibaret se~sen ~etre murabbaı saha. uzor~Jl ı; C 

gir hnn şuyuun ızalesı zımnında açık arttırına)ıı ı;ıı6U ~ 
tur. Birinci açık arttırması 4. 4. 940 tarihine .1e 5ııl 
perşembe günli saat 14 den 16 ya kadar Beyoğlt1tJrıtı" 
kemeleri başkatipliği nezdinde yapılacaktır. _Art tııı:dr 
muhammen kıymetinin yüzde 75 şini bulmadığı el ~ 
son arttıranın taahhlidil baki kalmak Uzerc ııd~lctl j 0 
19. 4. !l40 tarihine mUsaclif cuma gUnil saat 14. 11.ıo c 
dar icrn edilerek en çok arttırana kat'i olnralt ıll ll ,,o r 

tir. Birikmiş YC ihale tarihine kadar hil'ikecck bill·j(t11~' 
\'f'r~ilcrlle e\ k:ıf icarc>si \'C tellA.liye rilsumu flC·~·e 111 
taviz l>Pdeli, ihale pulu vo taııu harclarr nıUştcrı. ı-ıfı:;. 
tırmaya iştirak edecelc ldmselerin gayri mcnkıı1• ııı:~ 1 
hnmınen('sinin yüzde yedi buçuğu nlsbctindc pc~tııbll~o 
ya milli bir bankanın bu nisbetto teminat ın_l'l• 10 ol, 
ınclerl şarttır. Arttırma bedelinin lrnndisine ıllıı dC Jl1{ 
rafından ihale gilnUnden itibaren yedi gtin i~ıı;ıııılo 1 
kasasına ödenmesi mecburidir. Aksi takdirde ııll}: 
lcreJ{ lrnndisinclcm cn·el en yUksel{ teklifte IJUll~11::ııc 
zetmiş olduğ"u bedelle alınal;a razı olursa onn ıtı 0 11 ~ 
ve o da rnzı olmazım veya bulunmazsa hC'nlcJ.11 ~ı:ı fi 
mUdıletlc nrttırmnya !,;ıkarılacaktır. Yapılacnk i co\ 
lara telıliğ edilıniyeccktir. 1Ilizaycclc sonıındn °1\~cıile1~ na ihale' edllcr-ck ve Jıer !kl halde birinci ibnle tııttl 
iki ihale arasındaki farktan Ye zarardan nıcs'l11 -rı<'ııl' 
Jhalc farkı ve gPçcn günlerin yilzclc bc5 :fnizi 11bıtı1 ~~ 
hacP-t kalınaksızm tahsil olunacaktır. 1potelt ı;tl J{i Jııı 
lnrla diğer alakadnrlnrırı gayri menkul iizerind;0 di11115ıı 
hususiyle fniı ve masrafa ye sairoye dnir olan rıl r 1 

rakı mlisbltclcrile yirmi glln içinrle satış ınl'Il>:tlı:ııı1d[iı 
keme başkl'itipliğinP- bildirilmesi lflzrmdır. i\lt~1 11ııf F 
tnpu slcillerile sabit olmadıkça Erntış bedclin11~cce~d" 
elan hariç kalacaklardır. Arttırmaya iştirak c !lğııl ~ 
rin bu ilanda yazılı şartları kabul etmiş sarıJı.ı.C Jı~cı'1 

malCımat almak isteyenlerin narıırn sayı ile 111~)- ~ 
tipliğine müracaat etmeleri illln olunur. (24~~ 

-a~~~~!iiiiiiBiiiiiiiiiiiiliiimmiliıliiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimliZi---~ f ..t: ed' 
F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıkl"n tazeliyer.ek çoğaltır. Tatlı İ§tah tcrtli·~ ;fi'/ 
Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. Muanrt~dıırµ (1 

bıtzlarda, barNık teml:dJiğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerine, Bel gevıekliği ve ademi ileti 
1
, 

kilo almakta şayani hayret faide lecr temin eder. tJVV~ 
FOS FARS O L'ün cliğcr bütün kuvvet ıurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, J( 

ISTIHA TEMlN ETMESl ve ilk kullı?nanlarda bile tesirini derhal göstermesidir.~ 

~ Sıhhat Vekaletinin resmi mlisaadesini haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR ANo KU VET iŞTiH_A şurubu 

t 


