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. - Bu kuponu kesip ınklayınız -

Bir it 1 ~~lilr~, ~!an heyetı Bükreşte 

HERYERD 3K 
Almanyada 100 kişi idama 

mahkOm edildı 

27 26 §Ub (A.A.) - Bir İtalyan iktısat 
'- flıhat ~b~~~nu buraya gelmiştir. He
~.....___ mmisinc başhyacakt><. ÇARŞJ:ıl\1BA 28 ŞUBAT 1940 ~ YIL: 23 * SAYI: 7949 

Kopenhaı, 27 (A.A.) - National Tidendo 
gazetesinin Bertin mahabirine göre, yeni Al. 
man kanununun tatbikindenberi Almanyalda ka• 
ranlıkta hırsızlık, kasten yangın çıkarma ve aa.. 
botaj suçlarından dolayı 100 ki§i idama mah... 
kum edilmiıtir. 

İDARE EVl: Ankara. Cad.İSTANBUL •Telg-ra.t: VAKIT• Posta kuturu: 49• T'leton: %H13 (Tazı) - %43i0 lldan) 

,,.eğlı O-nii.r havzası için1 

ulş - l e f iye ti tesis olundu 
i~~·retli olan bu mükellefiyet, maden işlerinde 
t~ 18as sahibi vatandaşlara tatbik olunacaktır 
. :Utivet mah- Kömür. müsiahs~ll~~~ bir ay zarf znda 
l&\ıkı~elerinin hır satış bırlıgı kuracaklar 

~aıı he lı Ü r mel ret.~~~~·.=~d .~: ~~~! ~!. ıa l~~ :: ~~~ d '.".\~" .~~:~'!,::,':· ~:~~!~ 
".~. Q~Q nrttırılması için Ucretli iş mll- nıcsi hakkında koordinasyon 

• :·lif~ .ı. il: ASIM US kcllcfiycti tesisi, :Erc~ll kiJmllr heyetinin teklif ettiği kararlar 
"t """ haYzasında bir satış hlrliğl ih- Vcklller Heyetinin dUnkll içtl-

~t ~ 11ıın1 ~ ~~~t lat n ınuhalcel11(:si ·dası, ha nada is_tihsnlin tnıızi- marntla görüşlilınllş ve bazı ta-
~~ tlt~cle anbuı ndliyeıin. mi, kok stokları tesisi vo bun- j llilleı·le ınerirctc konulma lan 
~~IQ~tınde cc;\-cyan eden 1 taın·ip ve kabul olunmuştur. 

''L" ı hıı·az durmnk - ---- ----- -
1 

Bu dört karar bugUnkU Resmi 
t-'b ler-·t~h ~·ıı" ş ı•· Gazetede neşredilmiştir 
1 ~. 'bitkalarını nakleden ıU 1 . e ın Kömür havzasında tatbik 

1 • Crc daha gö::dcn edilecek ücretli iş mUkellefl-
' t:ı-_ teşe'Kku·· r u·· • ycu hakı~ınuaki karar esasıa-

~:~itı rını bildiriyorum: 
A-'~~ li~~~la~~ılnd~r sabahk Ankara: 27 (A.A.) - Riyaseti 1 - Kömlir istihsalini mem-
~ 'it d ·•ııı~.,, L .uın ço İ"kctln lhti .... a"larını t"'mı·ne 

t ol.ı - "ı.tıı:e b ·· ··k b' Cumhur umumt katiblığinden: " J ... " 
~~İ· '\llır..._ P uyu ır kafi bir derecede bulundur-

..._,1,tt .ı ''"'Ya '-- .. layo Rciscümhur İsmet İnönü, Hal. 
ti~ "•h 0<1,. r. malc gayesiyle Ereğli kömUr 
~~~:;~evvel dü§ünül. kevlclcrinln sekizinci yıl dönUmU ha\·zası için ucrctll iş mllkelle· 
' Ilı k' gören asliye m{\na.setietile Halkevleri ve parti fiyetl tesis edilmiştir. 

ı..· 2tııiı 0(di ııı.lonu ye- mümessillerinden aldrklan kutla- 2 - Birinci maddede yazılı 
l' -. ~ ç1ı. 1~n birinci nğır ~1 - 1 b·ıd· iş mUl~ellcriycti Zonı;uldak vi-' • faL_' t\llill<ık 1 1 ma ve bag ılrk duyr;u arını ı ıren 
"- ll"ll k mrnr aş. k U h . 1 IA.yctl ahalisinden kömür işle-
'ft,: ıı 

0 
ot-idorlnrı doldu telgraflardan ço m le a.ssıs o a-L'll ~ h ı rinde az çok çalışmış olan ve-

tıı, t~i b~ e gclmi~tir ki, r:ık kendilerine teı;ekkUr ve muvaf- ya bu işlerde çalışmayı ~det e· 

Vels 
Romadan Berline 

hareket eltı 
Roma, !"/ ( .A.A.) - Sum.mer 

Vels Amerikan gazetecilerini 
kabul etmiştir. B. Vels, muha
sa.matm tatili hakkında müza
kereler cereyan edip etmiyeceği 
suailine menfi cevap vermiştir. 

B. Vels, Mus.c;olini ve Ciano 
ile yaptığı görüşmelerden n 1-
talyada kendisine gösterilen gil
:ıel muameleden <;ok memnun ol
duğunu bildirmi§ ve mülakatın 
kendi vazifesi için çok faydalı 
olduğunu ili.ve etmi~tir. 

(Devamı 5 iııci.dt) 
>'lj~~ v, >'c;{11~uhalt7meyc fakıyct temennilerinin iblıığına a- dinmiş ailelere mensup olup 
ııq_ı\'l. ~ı.ı . . d 1 Afrcdıt mu. nndolıı aüın"mı meml'" c•-1'.,ler. aıı~,.ma Y•"'"ln" .. elnıl"'., bulu-
li"i)~ tii'~·I~ kcck olan hc-1 dlr. .. . .,.., .... wu,. nan ~ycyn. '1ııc"' bl; işle ~eşgul f "'""

8
'"

9
"".-e•n,.,e,,,,e,,v"v"'"e"l"'"'"''\ 

~~,,l'ıııu~ \' apıJnrınm s:ır- ._ _ _ _ ___ _ (Devamı 5 incide) 

'f t~ llıı!~r b c •a.londan çık. --------------------------

~~~~~~: Çörçilin bitaraflara · Bir Türk 
tı~o~~~~.Y~:i:~lc~~ • bı'" r h ı"tabı gazetecisinin 

~ b 'Ycr~k. tarafla- y e n 1 L h : ~ lllı:lfa!nn dördüncü ondra seya ati 
\ , ~~da ~:ll1aıı ve muhn: 

'ıı e tıa, Pılınau uygu:ı ------------- Bu meraklı tefrikada 
1'~~rı1ar1e~.cautecilcr1e B itarafların müşkilatında.n ingilterenin neler okuyacaksınız? ~ 1~ b.:11 bıı) ınleyici kart· 
~~~~ki ~rıdu_klıın için d ..... h t t k I" d 1 1851 yılında lngnterede-
t ~l\ııı~l!çiJe ~ll'lı Brralnrmı usan ıgına ayre e meme azım ır Dllltlr Suryda. açılan zer-
IL.ı~ ı..._"tl <>nü'1Yecck ıurct. gl - Sergiye giden TUrk 
.~ ~~lilılırı n~e nleni mu. Londra, 21 ( A.A.) - Avam l~rce, vapurları batırıldığı ve gazetecisinin başından ge-

~ ijı' 1!lır. kamarasında, bütün mebusların bınlerce kendi denizcilerinin öl. çenler - 89 sene evvel ln-
')ı:ı~. l) Qrnda dahn zi- şiddetli alkışları arasında bah - d~il~ü_ğü umandan ziyade glllzlcr nasıl yaşardı? -
.~ ~İidc! ~laııdan gelen riye nazırı Çörçil beyanatta bu- muşkulat çıkarıyorlar. Binaen _ Londranın Lüks Eoknkla-
~~'Qıjt' Yar '•u1nıurni sözüne luna.rak harbin ilk dört ayı i. aleyh İngiliz hUkfunetinin bil - ı·ında geçen bir gUn - Türk 
) ~~tııııı :.. tızib:ıtın ne çindc en az 35 Alınan denizat • tün bunlardan usanmaya. başla- gazeteci lngillz kadınları 
~~· "~ ~;:;1r~rnck rnak. tısınm yani Alman denizaltı mış olma.sına hayret etmemek arasında. - Yarım lngilte-
'ft..~llltı · e1·1ndcn biı'İni mevcudunun yarısının batml - lazımdır. Bizzat ben de artık 

1 

re, yarım dUnya. - Bir 'il-
. ''il.~ ~t: mış olduğunu söylemiş \'e bu bıkmaya ba.5ladım. Şunu tered.. Uida tanıdığım Mis - Astı 
)~' noli:I • • • aynı müddet içinde Almanyanm ddütsüz olarak kaydedeyim ki, mi, fakir mi belli değ-il -

· ~ lı~!·1 crı atıyorlar. ondan fazln deniz altıyı hizmete bita:~ara . 8:İt mukaY~le~elerin 1 Val5aınr, hlktıyeler ... 
~,, it koyabilmiş oldui!unu hiç zan - tefsırınde hızım rchberımız hu- 'leni tcıtriknmı~ etrn!m-
~ 't 1 '1~d _] ~ • k 1 l k d ~ ~ili t Ct g .~ oı,anclan netmediğini i!f\\'c etmi&tir. ktı.lu u a ı: ı: egil insani mü - i da esaslı Te çok entcrc nn 

\ ~11 ııror. BtıYor. llnğrış- Çörçil mUtcakiben bltarafla - taleaıa: .hakım ~imalıdır. bir hiiltl ayı bııgüıı ikinci i 
~\~ı: unun üzerine ra hit3.p ederek şöyle demiştir: Çörçılın bu soz.leri fevkalade A)"lfıınuut" olnıyıınu:ı. : 

-b~.~.-~noltbu va•'ıyette Bitaraflar, kendilerine vazi - alkışlanmıştır. M ·ıslı" go·· r·u· ımem"ış 1 
"I ·~ J ... fe!erini gi)sterdiğim zaman, yüz 

FINlANOA 

Sovyctlcrin cenupta taamtz istilromctlcrini gösteren 'lurritcı 

Viborg cephesinde 
Sovyet tazyiki müte

madiyen artıyor 
Finler Petsamonun cenu

bunda da çekildiler 
JlelsiııkJ, 27 (A.A.) - Fin

IA.ndtya; resmi tebliği: 
DUşınan Yiborgun cenubun· 

daki adalarda ye Karell berza
hının merşezlne taarruzda de
Yam etmiştir. Ağır zayiatla 

tnrdedllmlş ise de muharebe 
denm etmektedir. 

Taipa.le nehri Uzerlnde dUş
manın şlddetll bir hUcumu ha· 
reket noktasına kadar tarde
dllmlştlr. (Devamı 3 ihıcüdc) 

Bulgaristanın qeni 
Ankara elçisi 

Bay Sava Kirof dün sabah geldi 
Sa\•a Kirof, hararetle mukabele 
etmiş Ye kar:§ılayıcıları arasın.. 
da Galatasaray lisesinde okudu· 
ğu zamana ait eski mektep ar· 
lcadaşlarmdan bir kaç zatın da 
bultındu~"Unu ö;'!renince kendi • 
lerile pek dostane ,.e samimi 
müsafahada bulunmuştur. 

Bulgar elçisi, kendisile görü. 
fjcn bir muharririmize, şunlaı-ı 
söylemiştir: 

- Yeni vazif emc ba.Şlamak 
(Devamı 5 incide) 

Günlerin Peşinden: 

ilahi Nane Molla! 
ı Asım Us'un m(\tbuat hilITiye

tinc dair dünkU yazısı meğer bL 
zim N &.nemolla.'nm hoşuna git. 
mcmiş! Ve hoşuna ı;itmcdi~ini 
gösteren bir takım lfıflar etmiş! 
Bundan dolayı teessüf etmeğe 
mahal yok. F.%scn Asım Us da 
o yazıyı Nancmolla'nm hoşuna 
gider, yahut gitsin diye yazma. 
mıştı: fakat biz itiraf edelim: 
Nancmolla'nın s(izleri bizim çok 
hoşumuza gitti. O kadar ki kah
kahalarla güldük. O etrafında 
söylenen sözlere kulakları tıka
mı§, gözlerini de kapamış: 

- Ortada matbuat hürriyeti. 
ne temas eden bir mesele yok. 
Sadece matbuat kanununun bir 
kaç adi işlere müteallik forma
lite maddesi var.,, diyor. 
Eğer bir kaç gün evvel gaze

telerde matbunt hürriyetine da
ir çıkan yazılara biraz dikkat 
etmiş olsaydı böyle bir söz söy. 
lememi. 

Ama denilecek ki o va.kit NL 
ncmolln dn Nanemolla. olmazdı. 
Bu da doğru! 

. Hasan .Kunıçayt. 
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1 1 1 POLITiKA 

Seyahatiiı ilk 
~-eı~ balesi 

Amerika Hari::iye Müsteıan f mmt.akalar lzatolik unsurlarla do. 
Awup:ıdaki tem.-ıslanna ba~lııdı. luc!ı.:c. Avusturya_ Çel:cslovakya, 
Romaya geldiği gün Hariciye Polonya artık kntolik kilisesinin 
Nazırı Kont Ciyn.-ıo ile, alı~ı nüfuzundan çıkmaya baılaınıtbr. 
Musolini ile konu§tu. Valn:ı bu Bu nokta Papanın manevi bezi. 
tcmaslcr hakkında fikirleri ten· metiru ifade ettiği gibi, ıiyasi faa
ı.ir cd::bilccck h~ bir beyanat ve. liyet aahaıımn da danılmıt ol:lu. 
rilmiı de~ilclir. Yıı.ln:z HJ\riciye ğuna d~iılct etmektedir. "Is.il" 
Müstcpnnın Roma:la!ti ilk tc.. insanlığını ''HitJer·• raaiz:minden 
mash:·ınm memnunluk ifade ede. kurtarmıı.lc katolik otoritelerinin 
c:ek bil" h:llde olduğu bildirilmek. elbette ki pliınlnrmda dahildir. 
!ecfoo. Nitekim Papanın Noel münasebe-

ilk tedrisat öğretmen.,. 
lerinin zam vazi veli •· 

Baıem 
zam 

tatbikinden e ·vvelki kanununun 
müddeti müktesep 

Amerllt3 Hariciye Mütteıarı tiyl" ileri ovdüğü ıulb teklifleri 
bu ... " :ı seyahatinin il:inci k1'- bu bakımdan haztrlanrmıb. Ve 
mı ol:ın Berlinde bulunmaktadır. milletlerin hürriyet prenaipini 
Aııl müstakbel sulhun belkcmiği. müdafaa ec!er gibi cörünüyorGu. 
ni. Alrmnyadan alacağı intibalar Çünkü kı.:r:-tnnlneok mı11etler ka. 
tqk'l edecektir. toliklerc!i. Papa bunu amanın i-

Faruiyet bir taraftan devam e. ~planna göM ifade etmesini bil. 

İlk tedrisat öğretmenlerinin 
m~lan veni bareme göre teş
rlnisaniden itibaren verllmeğe 
başlandığını yazmıştık. Yeni 
bareme göre bundan sonrn ter. 
filer dört Vllda bir defa olacak. 
tır. Bazı öğretmenlerin bu yıl 
zam ı:örme za.manı geldim ve 
barem kanununun tatbiki dola
vısile dört sene beklemek zorun
da katacakları ileriye sürlilmil§, 
alaka.darlara mtlracaatta bulu • 

nulmuştür. VekA.let vaziyeti 
tavzih etmiştir. Gelen emre gö. 
re öğretmenlerin barem kanu
nundan evvel kıdem zammı al
mak için çalıştıkları milddet 
ınilktesep bakhı olarak sayıla • 
cakbr. Yalnız Uc;: yılhk zaın 
rnliddeti dört yıla çıkarı1mı§tır. 
Öğretmenler son kıdemden iti. 
ha.ren dört yıl c·n.lıştıktan sonrn 
~aM P,'i)rcceklerdir. 

Barem kammunun tatbikfn -

hak olacak 
den sonra zam ızörmAk için tat. 
bile tarihinden itibaren d ört yıl 
beklemek mecburiyeti asılsız • 
dır. İstanbul mruırlf mUdlirlliğll 
~·eni zam şekline göre dört ytl 
ınuvaffnkıvetle ((ahşnıL~ olan 
öJ:rretmcnlerln adlarını tesblt 
"tmektetllr. Bunlar 250 kadar. 
dır. Yakında listeler hazırlana
rak tasdik edilmek ilzere Anka· 
raya gö.ll1lerilecektl.r. 

dedL•rıun, Amı?rik:ının tasavvur 
ettiği b~ sulh iç.in Avn:ıpada 
kendisine mcsnetlik vazifesini 
görecek ne cibi unsUl"lar vardır? 
Bunu kısaca Lıhlil etmek L. hal

Muaolini için de bu lmtolik deY
letJerin kuvvetli b!r de'Yletin bi. 
kimiyetindeo kurtarılrnıı olmaa, 
her bakımchn faydalıdır. Bu dev. 
letler, haUi AJnıanyanıa hudut· 
lan ile l tnlya arasında bir tıım.nor 
vnzi!esi gönelrr bile t tclra için 
karlıdır. Çünkü bu tampon de.,. 
letler üzerinde !İyad kültürel te
sirler yapmak daime mümküD
dür. Almanyadan lıurtanlmıt 
memlektel"r f tal'""~=:ı t~ ···••· 
ile ist:klillerine DTUfacak olur. 
nrsa uzun müctdet ltnl;ava ka'rşı 

minnettar kııJacaldardır. Ba bü-

Almanyada kalan 
gemi:erimiz 

Yeni şehir planına göre 
de faydalıdır. 

Amerika Cumb\ln'ei.sinin &~n 
.enenin .onunda Pn~ ;ıo • _ _j b:r 
aafhnya giren münnseb~tj müte. 
madi bir şekilde samimiyet ve in· 
.kipf kaydetn:.?ktıedir. Eıascn bu 
inki~ın sebebi de iki tnrahn A \'. 
rupa sulhu ir.in clfü: • ., •···. ı ... ~1 r. :.. 

Tesellüm için giden 
heyet geri döndü 

Alma.nyada inşa edilerek harp 
çıkması Ur.erine memleketimi. 
zo gelmeleri imkansız bir hale 
~ren 5300 tonluk Doğu, Ege
men, Savaş isimli gemilerimiz
le 3500 tonluk Şalon vapuruna 
Harnburgda nezaret eden heye
timize geri dönmeleri bildlril • 
mlştir. llk olarak dUn mUhendis 
Rah.m.l, güverte lostromosu Os. 
man. makine lostromosu ŞUkrU, 
telsiz memunı All ve elektrik 
memuru Niyaziden mürekkep 
00.ş klşlllk heyet şehrimlr.e dön.. 
mUştilr. Bunlar Doğu vapurunu 
nlm~a giden milrettebatta.n bir 
kısmıdır. Dört e'ellllmlzin bu va
ziyette artık memleketimize g~ 
tirllmelerine imkan kalmamış • 
trr. Diğer taraftan Almanyada 
inşa edilerek harp başlayınca 
Alman donanmasma alman de. 
nlzaltı gemimizin bir infil!k ile 
battığı anlaşılmıştır. 

Oı taokul ve sanat okullarının 
yeı leri tesbit edildi 

tnlarda ittihat etmit olmalan,dır. 
Ruz\felt bİİ" tıınıftan Avrupa ıe
hirlcrine hnric.iye müatqanru 
gönderirken, diğer taraftan da 
Papalık nezdine bir mümessil 
aö.-ıdermeği ihmal etmedi. Halt.O 
denebil'.r ki Ruzveltin sulh tcşeb... 
LüaG ilk hamlede Papadan, dnha 
.aııra Muaolinidcn kuvvet nlarak, 
Berli.oe doinı teveccüh etmekte
dir. 

Papalıftn ıulh davasını anc.U 
btolik kilisesinin Almanya kar. 
1111ndaki siyasi düıünceleriyle 
mütalea etmek iktiza eder. Bu 
heknndan katolik kiliaeai neler 
arzu eder? 

yük h:r kazançtır. Hııtti o kadar 
ki bu vaziyeti, İtalyanın hu~t·tla. 
n ~erden geçiyor, diye !Jile 
mütnlea etmek mümlriindür. ltaJ. 
ya A~rupe siyuetinde rol OJ'ft&. 
mak utediii zaman kendisine 
peyk olabilecek devletlere mab. 
taçtır. Bu de...letler Tana boyun
da ft Merkezi A YrUpacia olunca 
ltalya İçin daha mü"1it nüfuz aa. 
halan açdmq denektir. 

Şu haJde Aınerilrmm milletle
rin kendi iıtiklillerine sahip bu. 
lunmalan tezi. Papmım lmtolik 
isi ıürüleriıd 1nıTtanna aı:nıu, 
ltalyanut timal hudntlannm em. 
niyetini Ye Üftll; TlÜfuZ\t:\U 11.tt• 

Yeni yapılacak şehir pl!tnma 
göre yeni okulların inşa edile. 
cekleri yerler tesbit edilmekte -
dir. Bunların ilk tedrisata ait o. 
lanlarmı evvelki gUn yazmıştık. 
BugUn de orta tedrisat, ticaret 
ve sanat okullarmm yerlerini 
yazıvoruz. 

Yeni planda mevcut orta o • 
kullara ilaveten 39 lise ve orta 
okul, 10 sanat. ak§8.m sanat ve 
ticaret okulu inşa edilecektir. 
Pliında sanat ve ticaret okulla. 
nnm inşa edileceği semtler fUll· 
lardil'! 

EminönU. Kllçtlkpazar, Aksa
ray, Fatih, Eyilp, Tepebaşı, Be. 
şiktaş. Galata, Kadıköy ve Me
cidlyeköydilr. 

Orta okul ve liselerin semtle. 
ri de Gala.ta. Firuza.ğ~ Tak.sim, 

Harbiye, Osmanbey, Kurtuluş, 
Şişli, Mecidiyeköy, Kasımpaşa, 
Hasköy, Maçka, Beşllttaş, Abır
kapr, Sillevmaniye, Vefa, Kum· 
kapı, Yenikapı, KüçUkpazar. Fa
tih yangın yeri, Sofular, Edirne. 
kapı, Topkapı, Eyilp Rami, Ba.. 
tattır. 

Bu semtlerin de ba%ı1arında 
açılacak okul miktarı ikidir. 
Liste tasdik ed!lmek üzere Ma· 
arif Vekilliğine gönderilmiştir. 

ERZtNCM."DAN GFıLEN · 
öGRE'Tı\.1ENLER 

Erzincan fclaketı.edelertnden 
13 ilk tedrisat öğretmeni İstan
bul Manri! mUdlirJUitü emrine , 
verilmiştir. Bu öğretmenler sı. 
ra bekleyenlere tercihan ilk a.. 
~ılacak öl:'l"etmenliklere tayin e
dileceklerdir. Aknanya katoliktife, biJhaaaa 

kiliae t~kilatma kartı bir müca
deleyi tenelcrcc evvel açımı bu
lunmaktadır. Bu mücadelenin 
§İmdiye lmdar geçen ıafhalan ka. 
telik tqkilatnun prestijini ihlal 
edecek bir mahiyettedir. Buna 
lmrşı koymak lazımdır. Diğer ta
raftan Almanyanm İ~gal ettiği 

tırma karan bir fıat üzıednde bir. 
lqmiı bulunmaktadı:r. 

Seya}ıatin ilk safbaımı in bu 
tekilterin tahaldruku için atılmq 
adımlar t.Wdü ediyoruz. 

SADRtERTEM 

ifti nolda: 

Bronz onparalıklar 
:Yalanda tedavüle 

çıkarılacak 
Nikel 10 parahklarm yakın. 

da tedavUlden kaldınlmam ka
rarlqmqtır. lıblfye VeklleU 
bunların verine pronz on para· 
tıklar pl~ya çıkaracaktır. 

Fiyatları tesbit edinceve kadar 

Tiftik ve susam ihra
catı menedildi 

Perde altında neler 
hazırlanıyor? 

Darphaac dUnden lUbaren yeni DUn alA.kadarlara tebliğ e
oıı paralıltlan dökmeğe balla • dllen bir kararla tiftik ve su· 
ıruştır. Bunlardan 150 milyan a. sam ihracatının menodildlği 
det buıla.caktır. Yeni on para.. bildirilmiştir. Bu husustaki 
hklann evvelce orta.lan delik kararların aebebl, hUkümetin 
olmut kararlqmlf, fakat eorı· tbracnt maddelerimizin satış 
~..+~~Ut olmaması kabul e- ctyatlarını bizzat tesblt etmek 

vw latemesldlr. Bu suretle ihracat 
Amerikan Hariciye NezareU diğer caddelerde ber gUn Tak- l maddelerimiz harice tam kıy-

mUsteşarı Sumer Vels'ln yal- sim meydanı gibi ynprlrp bozu- l'T,,., .. rl jrin Jübi e metlerlyle satılacaktır. Halbu-
ıırz bitaraf memleketlerdeki lan telefon, bavagazı. elektrik btanbul O- ki bugUn bazı tUccarlnr ucuz 
amuml vazlyeU tetkik edeceği gibi ferşlyata ne dlyellm. Eğer peretJnln Prl- fi.Yalla harice mal söndermelt· 
irlvayett doğru crkmadı. Ame- bunlan da halkın gözUnden m& Donnaaı tedlrler. 
.rlkalı diplomat iptida Romaya saklamak !Azımsa., bUtUn cad· Nuvart'ın aah- HUkClmet, yenl !iyatlarr tOI! 
:uğrndı: oradan da Derllne el- deler boyunca birer tabtapcr· :ae hayatının bit edinceye kadar hnrlce hlc-
ıdecek. Daha şimdiden Berlhı- de çekmek lcabedecekl Fena 1trml beşinci bir tekllfte bulunmamaları 1-
~e yeni bir sulh plAnının orta- değil, bir vakitler selvllerl, 1enesl kutla· cin dUn tUccarlnrdan birer tn-
:ra çıkacağı rivayetleri var. minareleri ile meşhur olan şe- nıyor. Sanat- nhhUt mektubu lstcumfştir. 
lier halde perde nltında bir bir, bu aefer do tahtapordeleri k!r l~ln ynpı· Dugllnleı-de diğer bazı mad 
19eyler hazırlanıyor demektir. Ue şöhret kazanacak demok... lan bu jUbUc· delerin daha llırnclarının men-
,;Jecelerln gebe olduğu sözUnU re Şehir Tlyat- odilmeı:;l muhtemeldir. FJynt-
Jmutmamak ltızımdır: Hiç kim- rosu, Halk O· lar tcsblt edildikten sonra tek-
•enin inanmadığı bir sırada Yirmi Y?I evvelki Vak!t o P er ot l ve rar ihraçları se rbest bırakıla 
lıa.rv patladığı gibi htc bir u1emtcekUn bUtUn 1ahne aan· caktır. 
!kimsenin beklemediği bir za· n ş..ı.ı UdO ntkılrları !ştirAk edeceklerdir. Diğer taraftan tiftik ve yıı-
manda bir sulh suneşl doğa- JUbllenin mnvaffaklyetle ı;oç- pağı ihracat tUccarları dUn sa-
l>illrt Meyhane ve kahveler meslnl temenni ederiz. bab Zahire Borsasında bir top-
!Asri Kehanet Orneği kaydediliyor ---·-o ıantı yapmışlar, yapak ihraca 

Gazetenin biri okuyuculan- POUa mlldıırtyets bl.ldmum merltes- Denizyollan UmUJ11 mü- tının serbest bırakılması !cin 
ııa havadisleri vukuundan bir ıvo g&ıderdi#l bir tamimde kendi dürü Ankaradan geldi .Acknrnyn ikl klşlllk bir heyot 
aun evvel babcr verece~tnl ,.._ gönderrueğe karar vermlşler· 

u daireleri dahlllnde bulunan tıUU1ıı ·'-= !etı cumsrt~l ~U Vekl'- dir. Mehmet Ali ve Şerafettln-
na.n etmiş. Havadisleri gUnU meyhane, bira.hane, bar, kahve han letinln daveti tmrine Ankıınva u k b 
*tlnUne, hatttt sanU santlne ve- hamam, pansiyon ve ape.rtunanların· ı:iden Dentıvollan umum mDd-il. den m re kep olan cyet ya
renlere karşı şUpheslz bu, mu- kayıt ve Wbltlnl blldlrm11Ur. nu gtbı rU İbrahim Kemal Ba.vbora düb rın Ankaraya gldecettır. 
hlm bir muvnffakI .. ·ottlr. Fnknt b h · Arpn thrııcntı Azaldı 

J mahallerde mll5teclr, ıntl.&tabdemin sn. a r>ehrbnize dlSnmllşt:Ur, Arpa ihracatı vsnursuzluk 
ıbu gazete rra.Iiba hnvndlslerln gtb1 b{1 U .,.,, •' Aft"" ka dedll C!~ı...ı. :tJi:led 1J &' "' l D ,-ıuar: ......... y ~ .. _,_4.ll '\."e v_ı:, en sonra - vU:z:Unden aznlmıştır. Bu der· 
!alacağını altı B"' evvelden ha- cekur. mum mUdUriln ..... ,ı·~ de falet " " remı ~·n ~ • bal fiyatlara t<ıelr etmiş ve beş 
:ber verdiklerini iddia eden ga- me ve fA·-e muavinleri topla wı..ı- • para dUşUklUk olmuştur. 

tundan Venkel inhisarlar u
wunı mUdUrU Adnan Halet 
Taşpınıırı ziyaret etmiş ve mU· 
hlm miktarda tutun satın ala
caklnrmı söylemiştir. Bu hu
susta. görUşmoler yapılmakta
dır. 

Diğer tara"ftan bl r gün ev
vel memleketlmlze golen lngl· 
llz tUtUncUlorindcn Hlzbek 
Mıı.Jtsivel do İnhisarlar umum 
mUdUrlyle gtsrllşmUş, alacak· 
ta.rı tutun miktarları Uzcrlnde 
maın.mnt vermiştir. 

Belediye muhasebecisi 
Ankaradan döndü 

Bir müddettenbcri Ankarada 
bulun:ın belediye muharebe mU.. 
dUril Muhtar dün .şehrimf7,e dön
mli$tlir. Muharebeci valiye An· 
karada takip ve lntaç cUi~i I~ 
ter etrafında izahat vermiştir. 
Evvelce yazdığımız ~ibi be!cdi
ve ile maliye arasında 1297 se. 
nesindcnbc.ri ihtil8..flı bir şekil
de siirilp dden ala<:a.k ve vere
cek meseleleri üı.crinde tnm bir 
a.nla.şma. olmuı;.tur. Yıılunda iki 
claireoln bor<:lnn k~1lıklt ibra 
edilecektir. BelediyenJn malivc 

· ve bo~·cu 3,465,000 liradan f RZ.. 
ladır. Bu pa.ranm yalnır. df5rt 
\"ÜZ bin lirası ibrava g!recck, 
belediye bu pal'aVl ee'd.z talts!t. 
tc Ode•;"ccektir. Belediye dört 
vUz bin lira icln sekiz sencd2 
320.000 lira faiz vermiştir. 

aetelerln ve muharrirlerin yn- :E Çarşamba!Perfembefl nGJ'Ü idarenin vaziyeti Urerin.. 'fUtUn satışları bUtUn mın· 
ıtılarını okumamış! - 1 de S:Ö?Ü3miişlerdlr. Aldığımız tn.knlarda cok hararetlidir. A· işten menedilen 
if ahtaperdeli > 28 S,ubat 29 Subat mal<'unata. göre, donizyollan f. mortka.Iılnr, Almanlar, Jnglliz- mimarlar 

dd 1 h . ~ - , da.resinin ı::ınıt vn.cyeti bir çok 
Ca e er §e rı <{ lil Mubarrcmf <!ti Muharrc~' vapurla.na Jmza.ya uğraması lor ve FranSI2'lnr mUhlm mlk· Belccliye fen heyeti t.nrafm • 

Taksim mcydnnmm rılt'lnsıı f- vtızt!ııdcn hayli aars!lm1stır. U- t.ıırda mal almaktadır. dan baz1 fon memurları h<tkkm-
lanzlm edfllşfnc <lokuna:ı V~ . "•~•..,, ırn Kı•ını ' ' ' mum mlldUr bu hueus~r Ur.c- Hga mmtaknsında bu yıl da tahkikat yapttrmaktadrr. 
N<ı, bir ynzısmda, meydanın rinde M!lnalcale Vekllletlle tc- şimdiye kadar 31 milyon kilo ~mtn.kalnnnda projc!ere muha-
etrnfına tahtapercle çcltllmcsı- '.,._,. ,. ' • " ,, , .... ' ' '"" ' ' " • masJa.r yapm.ıı1trr. tUtUn saUlmıştır. Bunun 30 :if olarslı: inşa edilen binatnn i· 
nl tavsiye eti. Yapılan işlerin I" 1 ~~ - milyon kllotiuuu tl~cear mUhn· vloe kontro. l etmemir.ıle.rdlr. •llnc~ın • 17 lJ (0 e &6 l3 13 -~ trol u ~ 
bozuk duıcnlne karşr nnkteıı dı·ı'?ı ı~. Amerikadnn felal::etzc- ya..'l e ı;ı r. Bunlar f's'rlJda.r fon memuru 
bir tedbir.. O:te ı.ı .z1 o f9 u 21 fl :.ti d l • • ld• Karadr·nlz mmtakası~dnkl Huliısi, E..-ntnönU fen mcnıuru 

Fakat, fe Taksim mey.danı lktnıll ı6 s.-ı o M u ıw e BJ e er ıçın eşya ge l satışlar ise S nıll~on kıloyu Necati \'e &>z:ıi, Kadıkö·ı me • 
ile kalsa iyi .. ÇQnkU bu tahta- Akşıu:ı ı: :ıa ıı cıo 17 6.~ u oo ET.lort vapurile dlln J.meri. Uulmuştur. Uu mln tnrın 2Jı 'Iltırlar'n an Kt.:mildir. Bundan-
... •tMBll<ia o,-n&s:ıaıı yap- yaw,, uı 21 ı Si ı.& %3 t ~l r 

1·E.~ fP.rnketzedeler icfn mil- milyoo kilosu tticenr t.n ra!ın - ba!'~a sküda:da minıar lfo."llaJ 
ma - bozma oyununun haki· tınsıık 6 69 ıı eı 4 57 ı~ r;p ~:m r. fktnrda eşva ge1mS~tir. dan alınmıştır. ı i!e Gıı.'SJ t:ıda r "imar Arama bl .. 
atini ıUlar•t tetanhul kinb11 , 1 ,..·•T bilhe111s& dvPN11t ..... v,. Şehrimtıe ~e-ler.ı Airo nn tü ··tr l'le":"1" müdqc.tle tş ~f\mruna-
ulrlııl•rt snreblJ-.c.Pkl~rdlr. Va. ------------. J'ı!~'!ı Mad t .. t<>rltlil', . ' tfln &il'l.-tıtl trl:ır• m•u•lbıl Au 1AJ"1 Mblii edibr\~.i:r. 
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Birçok yerlerde 

Yen iden zelzeleler 
oldu 

ı ,~bı.ı"eşr nırııe oaşuıyacagı~ 
-~ "~eraklı ve eğDen c::e ıa ~uzvelt Panama kanal ını geçerken oenız , kara ve hava 

kunda blırkaç söz k ti . k d 1 ·ı · · ı dd t d f 1 .. .. t 

l{atJscri, !?1 (A.A.) - J{ayse
riye bağlı Pınnrbaşının Pazar _ 
viran nahiyesinde bu sabah 1,30 
da hafif, 4,H> tc ~iddetli olmak 
üzere beşer saniye süren iki yer 
sarsıntısı olmuştur. Na.biye mü
dtirliiğii lıinasile bazı evlerde 
çatlaklıklar hnsıl olmuştur. 

~ -~~ -· uvve erı uman an arı e nıu ea ı e a ar goruş e 
~
·. . 

Develi merkezinde de dün 
11 ,:w da iki ve 14,15 tc 4 sa.lliye 
süren iki hafif, saat 20,30 ve bu 
sabah 5,2!l dn b~şer sa.niye sü
ren iki şiddetli sarsıntı olmuş. 
tur. Devcl:yc bağlı Yahya na
hiyesinde de 3.30 da altı sani~ 
ye devam eden yer sarsıntı kay
dedilmiştir. 

,C.)~ • Londr<ı, !J7 ( A.A.) - Birle- kavi olduğunu ve cumhuriyetçi- karar surctilc Amerika rcisicum 
j- ~ şik Amerikada bir cumhurreisi. ler kazar.sa dahi, bunun harici hurlarmın üçüncü defa olarak 

~ 1&· 
>ı..ı....ut Bcr • • • 

l ·4:~ ln . [ıısuıııı "fı1'lı f/ı BillıJr .<mrayda Tiir7.- patnıonu 
>c~. gıltere 19 -

L "'t . A;,ın bir tneo:.hun.cu genişliği 48 İngiliz k- ·lemi diğer 
~~.· ~ "ı:tıerik -:ı erıy. bir yer ilave etmişlerdi. Sergide 

, ~ ~~~ de Ya asının mu. ta'? ~ir milyon cins eşya teşhir, 
t • ''l%Pılan iş, o se- edılmış, 6.700.940 kişi ziyaret et. 

t l~'~ hpıı~ ~aray" da miş, duhuliye olarak da 505.107 
'' ~~, >'a llıiIJ a tı: Sergi- lngıliz lirası alınmıştı. 

p; •• de 'ı't' etıerı, bu a- B h"d' · "il ı u muazzam a ıseyı tesbit~ 
tc~klcr ırak etmişti. giden Türk gazetecisi, L<-n-drayı 
~1lir~ı.. İstanbuldan "'Yarım İngiltere" ve "Yarım 

< ~·ıı r~ltc:Y~rdu. Birçok Dünya" olarak görmüştür. Orada 
_, ·~ :ındreyı ve sergiyi her milletten insanla konuşmuş, 

~~~Ilı İSğraya gitmişti. onlardan kitabına birer renk nak. 
~ adis•• enernediğimiz şetmiştir. 
~ 11 

bir "'gazetesi mu Seyahatnameyi naklederken, • )'q • ol iitıc . -
~J ~ıtın· gazetccı- metne sadık kalmayı bir tarih 
h~~'.ad.ı gı~, Yolda, ser- borcu telakki ettiğimiz! de kay
ti ~ııcıcti ~;düğü çok l:letmek mecöuriyetindeyiz. YaL 
agadJı bi Lo~dra Se- nız bugün bize pek garip gelen 
~ Bene r kıtabında ve anlaşılması güç kelime ve ter

lııanı evvele ait o- kipler türkçeleştirilmiş, fakat 
:Cla]( c, baştan sona muharririn uslfıbu, ifade tarzı 
.~cc;c İstifade ile mümkün olduğu kadar muhafaza 

~ 'r: 'l'··adır. Şu nok. edilmiştir. 
~t~k h~rd~ gazetecisi, Londra seyahatnamesi hakkın. 

1 had· ıselerle kar. da son söz elbette ki muharriri. 
' ' 8~ 1 bi/~eleri gayet nindir. Onu okuduğunut vakit, 

<t ı1 '~~ ıfade ile an- bizim bu kısa tanıtmava. ı;ığdrra
lt~"!~:ıu evvelki görüş madığımız fevkalade güzel, tek. 
~t ~ 1tıa.nı~ ~e devrin a. rar edelim, zevkli, meraklı ve is

tp>'tni\· okurken, tifaldeli vakalar bulacaksınız. Ya. 
t~, ır zevk ve- rı.n gazetefllizde okuyunuz. 
~·~c 
ı~' " . §tınd 

t ~ ~Q~litıku . an dolayı 
·~ .tcYi sızc g-g sene 

:'<, ~!Cti~·tngiliz mille
~ .. "dcn·' anlatmakla 
t~ c de tc'Y~tin 89 sene 
~i ;~kt~l'lh edecektir. 
~ linya r: Çünkü 89 
~,~0~Un·~1 en ince te. 

<tır llzün ·· ·· d 
1 ~ • onun e 
~ttl'a.h ilk .. 

ıt tcıaj .. goz açan 
' {t'•nı~ ı::ordiiğü şey
~\rı~l'ı ba;~nı kaydetti. 

llıcrakı an sona ka-
lı• a takip ede_ 
<taı · " ı.ll ar h"k 

~ ~~ llıtıh 1
• ·ayclerle 

ı~~ ~c]lll arrır, bizzat 
t "il oıınez tuhaf va. 

ı·• ~ ~ aat> tıı, Loidra
'f.ılq t trı · cı snkaklnrın. 

t • zeno· . 
b~~'tnı· .,ı aıleleri-

t~"'1<ıra1?· hazan bir 

'i
_,4 ~tına asil aile krz r,,, alda • 
lt~•a ve nıp mu_ 
' "· &alonlarrna 

~' "' 
~l'~Sıtan bü .. k 
·• ' ipr Yu Lon
l -~On bir~da~ından bi_ 
t-r on b· ıncı günün~ 
~ t b· lt g .. 

~.~~1ııı1tna,1 un devam 
ı. ~ liğu olan Billur 
"~ ~ lcada, açıldığı ı;e-
• ~l't y~~ Yani 1851, 
> \t~tın1:~dcmj : a:. 

b:.t ~ , gu 936 ve 
'~ t ~lg 
p ~tkkllıuavini. 
~r, ~ leri 
~ dibı llavinlerinden 
~ ~an ITeeza:1ı~1ar 

\. ~.~lı... bırlıktc 
r ~lQ. ~le gnıa git t ~ · :Vol!arı göı: 

t 
~~~ı~ı.ll R 

"l~~l'Uk ~- hastalık
lth:":ıı .. ır dikkatle 

• ~ ıı~ıı, ~Osteren Ak
t ~. ()oğ11;· B. Ziya 
.~~afra1t u tam za. 
~t lcalcı tyetle ya_ 

~ltı;~ ~Unp de lohusa. 
~ ~ 1.'atın "~.dikkatle 

~tıfct \'guzide ka
()lay, ılrnaza, bu 

te~ekkür e. 

li;:ı ~ . 
'" Uaı c-· unay 

Sovyet ··Fin harbi 
(Baş tarafı 1 incide) 

J,,ndo~a gölünlln şimalinde 
şiddetli topçu raaliyeti olmuş-
tur. • . 

Kuhmoda dilşmanın nılite
addit sığmağ"ı tahrip edilmiştir. 

Petsamonun cenubunda dtiş· 
man kıtaatı bütUn giln taar. 
ruzlarda bulunmuştur. l"lnlft.n. 
dlya kıtaatı Nantzire doğru 
<;ekilmiştir. 

l>iğer mıntakalarda :F'inl~n
diya milfı'ezeleri muvaffak!· 
yetll ı>usu harpleri yapmışlar
dır. 

17 Sovyet Tayyareıi 
Düıürüldü 

Hebinki, 27 (A.A.) - Başku. 
mandanlı~tn bir tebliğine göre, 
Finlandiya hava kuvvetleri keşif 
uçuılanndan maada düşman hat. 
)arının çok gerilerinde hava üs
lerini ve mühimmat ıdepolarmı 
bombudıman etmişlerdir. 

Finlandiya tayyareleri harekat 
sahasında ve memleket içinde 
müteaddit hava muharebeleri yap
mıştır. 17 Sovyet tayyaresi düşü
rülmüştür. 
V1.:>0t"~ Tamamen Tahliye Edildi 

Sto:ıtholm, 27 (A.A.) - Nya 
Daglicht Allehanda gazetesinin 
Finlandiya cephesi mubabirinı:len 
tekfonla aldığı bir haberde Vi 
borg cephesindeki Ruı tazyikinin 
her ıaat daha ziyade arttığı bildi. 
rilmektedir. 

Finlandiya makamatı tehir ci
vannı tahliye ettirmiştir. Şehir 
bomboştur. Fakat kalenin Üzerin
de Finlandiya bayrağı dalgalan. 
makta 1devam ediyor, Viborg şeh
ri Bjorkeenin Ruslar tarafından 
iualine rağmen müdafaa edilebi
lecek vaziyettedir. Ancak Ruslar 
birçok fırkalarla Kotka ve Fre
derilcsham üzerine yürümeye ha_ 
zrrlanıyorlar. Daha §İmdiden Sak
kijearvi Üzerin-e pervaneli kızak. 
larrnı ıaldırmı~lardır. Finlandiya
lılar bu mevkii tahliye etmişler. 
dir. 

.Alman \ 'C tnı:illz g<.'mllerinln 
ınii ıulcme~i ya lan 

Kopenhag. f1 ( A.A.) - Nas
yonal Titende ~a.zetesinin Ber
lin muhabirine ~öre. Almanya~ 
nm li'inlandiya harbinde tavas
sut teoebbwrune dair olan ha. • 

nin üçüncü defa olarak intihap siya..cıcl üzerinde hiç bir tesir n::ı.mzetlikleı-ini kovmalarını me. 
edilmemesini amir bulunan ana. icra clmiyeceğini haber vermek. neden bir kanun lftyihası kn.bu
nenin terkine iyiden iyiye ha - tcdir. Demokrat partisi azasın.. iünü istemiştir. 
zırlanılmış bulunulduğu söyle ... d::ı.n b:r cokları, B. Ruzveltin se. Daldoa, 21 ( A .A.) - Panama 
niliyor. çilmesini° temin için şimdiden kanalını ,ı:e~erken reisicumhur 

Matbuat, haftalardanberi bu mücadeleve girişmiş olduğu gi- Ruzvelt kanalda bulunan Ame
mcvzu etrafında dönüp duru - bi, bizzat nuzvclt halkın en faz- rikan deniz, kara ve hava kuv. 
yordu. Şimdi gazeteler cumhur. la teveccühünü kazandığı İlli- vetleri kumandanlarile mülead. 
reisi Ruz,·eltin na.m1.etliğini ko. nais'de nnmzetl:ğinin ilfmına dit defalar görümüştür. 
yaca~ım açıkc;a yazıyorlar \'e müs:ıade etmiştir. Ruz,•elt keza Panama reisi _ 
cumhuriyetçi namzetlerden hiç Vaşİnf;tor.,.la te!l1İn edildiğine cumhuru B::>ydu dn. kabul et -
birisinin onu mağ!Up edemiye - ~öre. B. Ruzvelt, nam1,ctliğini miştir. Kanalı g-entikten sonra, 
ceği kanaatini ilave ediyorlar. koyduğunu demokrat partisinin reisic··mhuru hamil olan Tun -
Röyter ajansı muhabiri cumhur senelik kon~esi aktedilmeden cnlo~a kru,·azörü meçhul bir A. 
reisi intihabının dahili siyaset- ilan <'tmivecektir. mcrikan limanına hareket emri. 

!Joclrıını. 27 ( A.A.) - Bu sa
bah Bodrumda 6,20 de zararsız 
b:r yer sassıntısı kaydedilmiş_ 
tir. 

Terme, 27 ( A.A.) - Dün ge
ce kasabamızda saat 22,23 te 
orta {ii<ldette ve zararsız yer 
sarsıntısı olmuştur, 

ten ziyade harici siyaset esası Ncvyork, 21 ( A.A.) - Nev _ ni almıştır. 
üzerinden yapılacağı kanaatinin york senatosu kabul ettiği bir 

Fatsa, 21 ( A.A.) - Bu gece 
saat 10.20 de on saniye suren 
şiddN!lli bir 7..Clzele olmuş ha. 
sa..r yoktur. 

Ordu, 27 ( A.A.) -- Dün gece 

Ereğli kömür havzasında istihsal 1 

nası l tanzim olunac~k ? 
Bir Fransız 
torpidosu 

Bir Alman tahtelbahirini 
mahmuzlıyarak batırdı 

2~.20 de ~ ~aniye süren çok ~iddet· 
li bir zelzele olmuştur. Hasar yok· 
tur. 

Erbaa, 27 ( A·A.) - Dün saat 
12 de orta şiddetli ve 4 saniye sü 
ren bir zelzele olmuştur. Zaziyat 

Sömikok ve kok satzşlaız 
Etihanka verildi 

Aııkanı, 2 7 (Hususi) - E
reğli köınUr havzaımıcla istih
salin tanzimine dair karara gü
re, 1ktısat Vekftleti Ereğli k<>
ınUr ha,·zasında imtiyaz veya 
ınal, Iluhsat tezkeresi sahiple
rinin istihsal pro~ranılarını tn
yin eder ve bunların ellerinde
ki işletme ı>H\n ve projelerini 
istlhsall tesri lıakıınınclau tek
rar tetkik ve tatbikını yakın
dan tnldp ettirir ve her lşle
menln malzeme, ft.lat \'e edevat 
Ye an bar eşyası mevcu tlnrrnı 
kontrol altına aldırır. 

l ktısat Yekı\lcli ınUstalısil
lcr elinde bulunan ve buluna
cak oları işletme malzeme ve 
anbar eşyalarını istihsalin in
tizamla devamını temin mak
sadilo ilıtiyac;lara göre tahsis 
YO tevzi Ye mevcut tamir fi.Jet
lerinin çalışmalarının havza
nın umumi ihtiyaçlarını karşı
layacak şekilde tanzim ettirir. 
Tevzl edilecek malzeme yeni 
ise defter kayıtları kuilanıl
mış ise mahalli iktisat mlldllr
lliğtinco tHkdir ettirilecel{ kıy
met Uzcrinden muameleye tt\
bl tutulur. 

Muhteli! imtiyaz \'eya imal 
ruhsat tezkeresi sahiplerinin 
hudutları içinde acil olaral\: iş· 
lctmcyc alııımalarmda fayda 
görlilerı kısımları alll.knlı flınil
ler veya. diğer hudutlar içinde 
mUtedahil işler en mllsait işle
tebilecek nmıııcre işlettirmeye 
lktısat Vel{{ıleli salAlıiyettar
dır. işbu karar hUklimlerini ye
rine getirmek ınaksndile lcen
dilerlntlcn iatenllerı işleri der
hal yapmağa ve lAzıın gelen 
maıtımatı Yermcğe kömür mUs 
tahsilleri mecburdurlar. 

J\:ok Stoklnrım Etibnnl.: 
Ynııncnk 

Kok müstahseli\.tının tayin 
olunacak mrntakalara scvkedi
lerek stoklar kurulması \'e 
tevzi işlerinin Etibanka tevdii 
hakkındaki kanıra güre, husu
si kok ıntıesseseleri de dahil 
oldu~u halde blltlin kok istih
sal mllcssesclerlnin kok mUs
tahsoH\tını tcabeden mıntakn-

lara sevkoderek stoklar tesi~ 
ve oralar<.la bunları tevzi et· 
mek i~leri Etllıanka tc\'dl o
lunmuştur. Stoklarrn ı>eral;:en
dccilere veya tı\.li toııtam·ılar:ı 
turıı tcı-lim ve tevzii işi J:;ti
bank ile mczkr şehirler bele· 
diyeleri arasrnda tanzim olu
nur. Sömikok fnl>ı·iknsile şehir 
gazhaneleri 1~4lJ de\'resi için
llC 1939 istilısnl mıktarını elde 
edecek şekilden lstilısalde bu
lunacaklardır. Kol;: ınUstnhsil
lerl tesbit olunacak resmi sa
tış !iratları Uzeriııden ve n.n
cnıc Etilrnnlcca &üstıcrilccclc 
mnhnllero veya alıcılara satış 
yapmalda ve bunun haricinde 
hiç l>ir satışta. bul unın amakla 
mllkellertirlcr. Gerek Söınii
kok ve gerek Karahlik lrnkla
ı-1111 \'e gerek mahalli gazhane 
koklarını istihH\k sahalarıııda 
icabı lınlindo tek fiyat Uzcrln
den ı-atışa ı:ılı:armalc ve bunun 
için de muhtelit cim~ kokları 
tayin olunacak nislıetıerdc 
tevzi etmek usulli tatbik olu
nabilir. Kol;: könılirli tevzia
tında resmi dairelerle mali , 
lktısacli, içtimai, sınai ve sıhhi 
mliesseselerin veya hayır te
şekkUllcrinin talepleri ten·ihan 
karşılanır. Ilu nılies;:;eselerde 
tasarrufu temin edecek tedbir_ 
ler alınması ve ezelim le teshin 
vasıtalarının harareti 20 dere
ceyi geçmiyecek su rette ayar
lanması ve hunlar da kok kö· 
nıUrlcri ile beraber ve daire te
siı;atının teknik imkll.nı dahi
linde lıir miktar da taş kc>mll
rilnlin yakılrnnsı imkAnı temin 
olunur. Kok kt)mUrUnUn tek 
elden ve tek fiyatın satışından 
ve halitalar vlicuda ı;etirilme
siııden hasıl olacak farlclar 
milli mahrukat men.uuııdn ko
ordinasyon heyetinin karnrile 
yapılncak sarfiynt lc;in bir he_ 
snp da toplanır. 

Mlllt Korunma Kanuniyle 
tesbit olunan tahsisattan yu
knrıkl madclclerde yazılı işle
rin tedviri için 250 bin liralık 
bir mlitedavil sermaye ifraz ve 
Etibank emrine tahsis olunur. 

Polonyadan geçen yiyecek 
maddeleri yağma olundu 
Biikr<.'Ş, 27 (A.A.) - Alman 

deıniryollnrı umumi mUdUrlll . 
ğU, Romanya demiryolları u. 

herler Berlindc tekzip ed!lmck
tedir. 

L<mdra, 21 ( A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Almanlar Petsamo açıkların
da cereyan eden bir deniz mu -
harebcsi esnasında iki Alınan 
~emisinin battığl hakkında or -
taya bir haber çıkarmışlardır. 
tngiliz deniz makamları bu ha. 
berin İngiliz gemilerinin mevkii 
hakkında malumat istihsali 
maksadilc yayıldığı kanaatinde
dirler. Bahriye nezareti Alman
yanm bu merakını tatmin niye
tinde değildir. 

mum mtıdUrlUgUnden Fleııs. 

bnrt~ - Bordeburg - !nder ve 
Varnemunde yolllc 1slrnndL 
nnvy:ı ve Baltık memlcl;:etlerl_ 
ne yapılmakta olan her tUrlü 
emtin nakliyatının 27 şubat 
tarihinden itibaren tatil edil. 
mosl için ica.beden tedbirlerin 
alınmasını talep etmiştir. 

Ccrnauti'den alman haberlere 
g-öre Romanyadan Almanyaya 
Rus ifgali altındaki Polonya ara 
zisinden · sevkolunan malların 
nakliyatı yeniden haleldar ol 
muştur. Çünkü Sovyet Rusya
Romanya hududunda kain Ora 
scni'den Polonya tarikile transit 
olarak .SC\'kolunan et ve saire gi 
bi gıda maddeleri yağma edil 
mis tir. 

Paris, 27 (A.A.) - Fransız Si. 
mou;ı torpidosu Finistere burnu 
nı;ıklarında bir Alman denizaltısı
nı batırmıştır. 

yoktur. 
Tircbolll, 27 ( A.A.) - Dün gece 

saat 22 de 3 saniye süren oldukça 
~iddctli bir zelzele olmuştur. Halk 
korkudan sokaklara fırlamıştır. 

Hasar yoktur. 
Giresun, 27 ( A.A.) - Dün gece 

saat 22,30 da 2 s.ıniyc devam e<len 
oldtikça ~iddctlj bir yer sarsıntısı 
olmu~tur. Ilu iki sarsıntıyı rnuhte· 
lif fasılarla iki yer sarsıntısı daha 

Pariı, 27 (A.A.) - Fransız Si. 
moun torpidosu, Alman denizal. 
tısına su':lan çıkarken çarptıktan 
scnradrr ki müteaddit b~mbalar 
atmıştır. Bir müddet sonra deniz 
üzerinde l:eniş bir yağ tabakası 
hasıl olmuştur. lakibctmiştir· Hasar yokt:.::-. 

1ionclnı, 27 (;\,,\.) - Hava 
nezaretinin lıllclirdiğinc göre 
lngiliz tayyareleri bugün Ile
ligolanrl küdczinc mu ' 'affaki
:retli bir lrnşiC uçuşu yapmıştır. 
'fayyarelerden biri dl.inmemiş
tir. 

J .onct rn, 27 (.A.A.) - Htwn 
ne7.ıırctl bildiriyor: 

lzmir, 27 ( A.A.) - Evvelki 
gün 9,30 da 3 saniye deYam eden 
bir zelzele olmu5tur. Ila :ıı yoktur. 

Maarif müdiirleri 
arasında nakiller 

Son 24 saat zarfında Krnli- Aııl:ara, 27 (llususi) _ !kin-
yct ha va lrn netleri clUşman ci umumi mUfettişlik m:ı.a.rlf 
arazisi \17.eriııe muvaffakiyetli müşavirliğine Bursa maarif mü 
akınlar yapmışlardır. Hcligo- dürü Fakir E-rdenı tayin olun -
land, şimal denizindeki Alman muştur. 
sahili \'C Almanynnın içerisine Erzincan maarif müdürü Bcd. 
do~ru keşif uçuşları da yapıl- ri Ahıshalı Kocaeli maarif mü
mıştır. Gece Krnliyct kuvvet- dürlüğünc. Kocaeli maarif mü.. 
lerlne mcnsuıı tayyareler Bal- dürii 'Jfomal }~rmat Kayseri ma
tı!( denizindeki Alınan sahille- arif müdiirlğnc. Kayseri maarif 
rinln ve Derline kadar Almr.n- miidürü Turgut Tarhan Gazi • 
yanın merlrnzi Uzcrinde uçuş- antep maarif müdürlüğür.ıe ııak. 
lar yapmışlnrdır. . len tayin e<lilmi~lerdir. 

Görüp düşündükçe 

Limoıı l uk sulh ' o 
l•'ii hı·cr, hiı• ı .. crc clııhn ~ullı şartlarını söyle.<li. ~·eınl>el'layıı 

huna bir n utukla cc\'ap H'l'diktcn som·a, ikinci bir fırsatla: 
- Belki kkra ı· hıtı·ı~ iı,:ln enerjimi kullanmak lnıkArum 

bulacagım ! <.'üııkü lıııgiinkii ~i3 a:-;i hn\"ll 1 hnrıştnn ümit kesti
ğimiz ~ünlcrd<•J;j kad:u· lrnra. değildir. 

Jh~<ll. 

"J:uzxclt,. in -:ah::.i dostu ,·c ılmcrik:ı.nm clıeınmiyctll bir 
aıl:ınu olan '' \ 'Pls", Hoınaln uğı·nılıktaıı sonrn, Hcrlln yolunu 
t uttu. J>iinyacla harı-;; için hirkn~· tnrnfh gayretler lınrcandıl,"'llla 
':İİllhC )'Ok •• 

~aten d aha ha':'lnmadan dıı hcrk<•.s, harbin ıılc~ hinclo idi. 
lUmsc bıu·ı.,..tnn n~ rılıııak i~teıniyor; t;n;:;-ın korkunç silllhlnrJle 
medeniyetin yık ı lnt·ağı ileri ı;iirüliiyor<lıı. 

Hiitiin bunlarla l>crahcı", hnqı ııatlaılı. Sınırlnr tutuştu. 
:\IillcHcr Ot'U\dan kalktı. na~·rnklar yırtıldı, 1aıilılcr knpnndı 
, ·c ıstiklı1lll•r ynj!;mnyn uj:;rn:lı. 

Şiıncli bir t araf, milli hakJ:ırm tnııııınııısım, kfü;iiklüği.in 
~·uhıl acaJ.: lokma hnlinclo giiriilnwmesini, herkesin ,·atnnınn, 
bayrnf;ııın hiiı·mct, cılilıncsini istiyor, 

Otcki taraf da milli hakları hnyat sahnhu·mdn nrııyor. Bu 
, ha~·at. s:ıhalnrınm hutlu<ln ncı·eden geı,;cr'! nu hmluclun içinde 

kinıl<'r ı.nlır'! Jlnnı.d hn-:;k:ı haklulıı çnrpışıı··: J>üşiinnıüyor. 
Jüınh a\ uçl arını, dünya harita ı üstiiıulc r:ı ıgclc gczd.1-

ı·crck haykırıyor: · 
- Bunu isterim! nuım da! Bıınu da! 
Siynhla hclnzdnn dnha J.:e.skin ı·cnk fnı·klari.} lo ayrılan, 

bu iki inanr-:;taıı biri yıkılmadan Lıarr-;a nasıl Ynrılnlıilir? An• 
Jaynmı~ oru m ! 

ıo;on yıllaı·ın a('I tccl'iiht•lcri gi.;,..tcrdi, ki tlerin içtimai yn
r alar, gcli':i giiı:cl snr~ılnrln ~ifıı~ n J;:n \'U';'t urıılamaz. D<'ıin yn
r:ı, clcrin \ 'C etrnflı t cclıl\'i btcr. Son muharebe de iı,;;Lo hu yiiz
dcn koptu. 

Eğer. ortadn çok ağır ye dllıli solı<'plcr hulıınmn nydı, 
hangi <le,·Ict ıliiğii";'lllC~i ~(i:r.c nl ır da milyonlan·a C\Jfülmı, be
ton lrnlclcr<', karlara. sı;iiıniilii sipcı·Icı·t• ntnrdı'~ .. 

Sıı lhii, hayatın hiit iin geni~liği içinde ) ıı.~nt mnk için, her 
~eyden cince onun tcncfrüsiine nn!tlll samimi bir hı\\n lftzıındır. 

''~fiirıih ,, nn ln~mnln.rı gthl olnnlnr, limonluk çiçeklerine 
benzer. Yaınna harnrct.]('r, <·nm kııhhcler nltınıln nçrlan bu çi
çekler, nı: \'akitte kan ızlıktnn iiliirler. 

B ugün , <:nrpı7an iki şihnlyc değil, iki flkir<lir. Uirhlrlnirı 
<'ıt n cl i i .,..ınn ıı ı iki fikir, kl hlrl yt•re s<· ı·ihneılen fıtckinln elinden 

il illmıı bırakııın~ııın lm klin ta ıw,·nr bile e<lll<'nll"7., 
JIAJ{l{( SlJHA GEZylN 
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"A!rodlt,. mcsalcsı yüzün
den muhtollt ı;:ızoteJer nl~:>:hl._ 

a9ılm dnı: WGr.dau Uç t.anc
slne dlln asliye 8 ve 3 Uncu ce

mahkemelerlndo başlandı. 
Ev\"elA. Akşam gazetesinclo 

"Akşamdan Akşama,, sUtunun
da. "Ya tocuklarımıza ne oku
tacağız?.,, moveulu yazı hak
kında. aleyhine dn.v:a açılan Y€L· 

N<ire.ddlıı ile me ul mUdUrU 
• evket H.ado'nun muhakcmo-
lerine scklzincl asliye cezada 
bakıldll 
MUdeiumumUiğin iddi::.n::ı· 

meslne göre. Vft. - Nn bu yazı
alyle Atrodlt davnsım gören 
mahkemenin illa. kararına te-

r edecek mutnlealo:r UAi'e c.t.: 
miş olduğundan kendlstııin 
Matbuat Kanununun 35 inci 

ddeslnln lL tıkrasiyle teczi
yesi isteniyordu. Mn.ddo ZO 11-
adan 200 Uraya kadar hant 

:para. cezasını omrotmc.ktecllr. 

Muharrlr. kendisini mUdafAa 
fçfn: 

" - Ben yazımı çocuk terbi
yesi hakkında yazdım. Atrodit 
da.vnw ile nlft.knlı değilcllr,, de
di. Şevket Rado da ayni şey
leri söyledi ve hAkim yazıda 
bir suc unsuru göremediğin
den hor. ikisinin de beraetfne 

arar verdL 

on Telgr aleyhincdkl dın·n 

lkincl dava Son Telgraf ga· 
zetesıııde Burhan Cevat imza
ısiylG' Ethem lzzet tarafından 
:azılan "Ben olsaydım 1., isimli 

dan doğmuş olan y.fn.o ayw 
m&ddeye uygun muhakeme ld.1. 
Ethem lzzet de: 

" - Ben, dedi, muhakeme 
k arına tesir edecek bir şey 
YIWllndnn. Yazı rapor hnkkın-

i<li. "Ben Unlvorsite pr.ofc
sörlorl yerinda olsaydım. istifa 
ederdim,, dedim ve rapordaki 
noksa'll1ığa işaret etmek iste· 
dim,. dedi. 

Neticede mahkeme, "Bur
halı Cevat,, ismiyle yazı yıır.:ı.· 
mn Ethem lzzet olup olmadµ 
~ının tahkiki 1-çln mUddelumu· 
mlllğe mUzekkero ynz1lmasına 
karar vererek muhakemeyi 
'Jaşkn bir güne bıraktı. 

Nihayet geç vakit Tan gaze
testnde "Afro41t Davası,.. baş
lıklı yazıyı yazan Bablh Zeke-
rlya ile M lldllrU Meaul Halil 
L€ittl DısrdUncunnn, Asliye U-· 
çUncU ceza mahkemesindeki 
muhakemeleri .görUld.U. 

Bunlar akkında da ceu is
tenilen madd ler ayıı1 idi. Ay· 
nca Halil LOtfinliı Vll - Na
nın dava mevzuu olan ynzn 
ınnı iktibas ettiğinden Matr 
uııt -:nıununun 27' inci m~ 

desi lle cezafandınlmnsı da Is• 
t nlyor-Ou. 

İddianame okunduktan: son
ra Sabiha Zekeriya dedi ki: 

" - Ben yazımın başırulıı. 

frodit dav.a ının ara kararın
dr.ıı ltııtfyyen balaatmlyeccği
mi v m.üt:ıleada. linlunmıyn.
cnb'lmı tasrih etmiştim. Yazım 
:!klnt.1 Dir mes""l olarıık nmr,.. 
~ok kftı.phırım:rm s,:acnRT~ım~ 
ıı:a olrutabfllr. mi!.fi~! Okuta
maz mıyn?,, meee'Tesfni mllta
lea ediyordu. Afrodlt ise cdc.bt 
bir eser olup terblyed olm:ıdı
fln.dnn bu mesele ile nutkal'I 
değlldl. Bu taltdfrde ATmau ve 
Fransız pasaportu Ue memle
ketimize giren birçok kitapla· 
n çocuklara ynsak mr edece-

? diyordum. 
"Afrodlt pednı;oji hnkeml~

rlnJn eline dUşmck felllketfne 
u radı,, cUmleslyle de mnhtV 
keme kararının isabetsizliğini 
ebarUz ettirmek lsteme.dim •• 

Afrodlt halrkmdakJ "Edip
tir, fakat pedagoji ilo alAbılı 
değl1dir,. telf4kkim1 neteklm 
T'aHm ve Terbiye heyeti de ra
porıarrnda tnsTlD ettiler. 

Arn. karannn hfc bir zaman 
tnan etmedim. esasen k:ırarı 
bllmlyordum. Şimdi okuyunca 
ağrendlm.,. 

Ham Ltıtfl de: 
. - Dan. evrakı bize telıliğ 
edildf!1'1 zaman ~ri, karan ım
dlrflmem~tf, ki mukaye yn
ınıbllelfm. 

Bundan sonra müddeiumu
mi muavftt~ iddiasını sl}yledl 
ve ~Jalnrm CE>Zaln.rmm anblt 
oldu~trnu, her fkls ntn de M t
btrat lrannnuntm 3:; f d nı.,d
d '"İttf' göre c znf ndıl'ılmnınnı 

4 t'ldi. 
Mahkeroe. VaJA Nüreddfn.11 

knrannın tr.tsdik cdillı> ed!~me· 
lğlntn sorttlmaSTna, mUdaraa 

Jr;tn mtthlet v"rflmesine karar 
vererek muhak~mfyt talik e-f.tL 

r e 

.. C\'Yorkt.aı:ı. bildiriliyor: 
Bir sirkte yangın çıkması bir 

Anı~r:ika F,efu:inin vahŞj: ba'y.\".all.. 
lar istilasına u~amnsına sebe
bi vet vermi~ir . 

Etıdiana'ya vahşi hayva:n kol .. 
lcksivonla.rr ile meşhur olan bir 
sirkin gelcccı!i hrıberi yayılın. 
ca herkes fm•kırlade sevinmiş-. 
bilhassa ilk temsillerin verile • 
cef.i Roçesler sehri büyük bir 
lm)Tam vanmai?n: hnzrrlamn112 _ 
tir. Fakat ne vazık ki bu şehir 

ba.lkmın hm·es1eri kursalHarın~· 
ela kalmış, valişi hayvanl&n 
tıey:rcd~lim derken, bil~k bir. 
felaketle karşılaşmışliırdir. 

Mesele şudur: l\1ah1m sirk, 
blitiin v:ıhB_i hnvvan koUek0 i -
yonları ile :if?hrirı civanna gcl. 
micı, tııdtrle.rı kurarak yerleş • 
miş.. Fııkat' o ciin n:kşam olur. 
ken sirkte birdc.nbire müthiş tiir: 
yanITTU çıkmış, hayvmılarm ltur 
tarılması için da knfeslerin ka~ 
paklarmı nçmnktan b:t§:k:t çare 

a v 
da 

• 

es as 
lngiliz Harbiye Nazırı Oliver Stanley 

Yanında mas~e getirmediği 
müşkilata maruz kaldı 

• • 
ıçın 

Londradan yazılıyor: 
bıgili.z harbiye nazırr Mi&tcr 

Olivcr Stanley geçen gün Kaniı
dah krtalarm talim gördiildcri 
Alderşot karargahını ziyaret et
miştir. 

Birdenbire gilZ: tehlikesi işare. 
ti verilince askerler.. dCrhal korun. 
ma tertibatı aldılar ve yüzlerine 
maskelerini geçirdiler. 

Ancak'- Mösyö Oliver Stanley 
bu vaziyet ka11ısmda miihim bir 
müşkülle kar~la!}mı~: Yanmda 
gaz nraskcsini getirmemişti, OaŞ'
kamndan ödünç; almasına da im
kınt yoktuı 

Harbiye narın faaliyet lıak-
ktnd<ı Kanadalı kıtalara kuman
da etmekte olan General Nopton 
ile mü:1akaşa cderkc.n birdenbire 
gözyaıı cazının tesiri görülmeğc 
ba§Jamıı ve Harbiye nazın gibi 
biltün maiyetindekiler de bur.J:fa.n 
müt ir olmuşlardır. 

Bunun üzerine. münaka~ar 
derhal k~ilmi har.biye nn%Jn 
generaller ve matbuat mümessiL 
leri gittikç_e k~iflcşmeğe ba Jar. 
gazın tosir saha&md.iın kac;mak 
istemişlerdir. Bu suretle nazır ve 
diğer zevat ökaüterek, göeya§ı 
dökerek, gözlerini, yüzlerini men
dilleri, işarpları v.e eldivenli clle
ril!le muhafaza ederek gaz mınta.. 
kasından dışarcya çıkmıtiardır. 

Ancak temiz havaya çıkmak 
kabil oi:iuktan soma nazın vıe aı:
kaclı§.ları rahat bir ncfrs a1nıal: 
imkanını bulahilmi§lerdir. 

Bir; garctcci nazıra bu hakiki 
manevra ile: kar§.tlu.şmağJ bilh~ 
sa arzu edip etmemi olduğunu 
s~uş, harbiye nazın miatu O;. 
liver Stanlcy §ut cevabı vcrmig.;.. 
tir.: 

- Eğer ben bilhusa yaptıamı 
ol y.4ım, lierkeın.en ~el liendi. 
mi emniyete alırdım: 

"Bekarlık sultanlıktır,, 
Bir mfrasyedi evlenınemek 

iki milyonu reddetti 
ıçın 

Ne91orittan yazılıyc~: 
Binliaşı Ifüg Frascr "Kahra. 

man ünvanını kazanmağa IByık, 
C&ki ve inatçı tik beıtüdir. 

Binbaşı Hug Fraserin babası 
fcv.kalfil::lc zengin bir adamdı ve 
oğJunun bek5.r kalmasına asla ta
raftar değildi. Sağlığında oğlurut 
daima evlenmeği tavsiye ettikten 
sı:ıııra geçenlerde ölen ihtiyar., 
sen.-etlıtln yansı olan bir milyon 
yilrbi.ıı. doluı miras oJUak bı. 
rakmı§tır. Ancak bu mirnsa sahip 
olabilmesi. için oğlunun evlenme. 
• lazımgcJdiğinI de.: yasfyctna

mesine t:ıiri.nc. şart olar.ık yaz_ 

12.30.: Program ve memleket ııaat 
ııyan.. 12.30: A,faIUl ve.; met.CC!rOlojl 
haberler~ 12.fiO: 'Illrk mUZ!gt: (Pl.) 
13~0)].i.OO: Mib:i-: Kllt!lk cıDtcstrn. 
lAOO: Program Te mamlekct unt 
~'art,. ıs.~: Ttırk Mllzlğl:. Fasıl be. 
yeti. 18.:13: Serbest sa.at, 19.ın: Mem
leket sııa.t. aya.."I. AJi'.ııuı ve mctnoru· 
lı:ıji hlberlerl. 19..30 TUrk MUzl~ı. 

20.15: Kornı:un: {DtJ polltllm hAdi
lclerl), 20.3Q: Telllt:il: Blr sukutu hn
raı.. 1:&.zan Ekrem Re§tt. ~00: Ser
best saat, 21.10: licmu~ (Jla!talık 
poata kutu:m), 21.!30: MlU1k: Hlya. 
ticumlıur btuldow. 27.15: Memleket 

aaat ayarı, Ajaına !uıbmicri; zlr:ıat, 

Eshnm - Tah1·ll ~ • mbiyo - N.ı • 
kut ~ (Ecya.t}. 213:5": ~"Uztk: 

~ (El.J 2J,2jn:uo: Yaruık 

pro;ram \1C kap~,. 

--o,--
Resim ve Fotoğraf 

sergısı 

,lı;H lia'I \iu.d 11: 

lli\lle•lıni• it' 'lll'l.t.~ci.'l blr R m 
'l:c oFtot:ra!. u:rglsl aı;tl.'llı,tır. H"r 

l1n aut. ıs den !!Cl ~e kad.:ır ı;czm ır 
ecrtto ttı.r. 

Tiyatro ve sinemalar 
I> rt &llr aq:wm O dA Ç\mıbe1'11 

maktadır. Bu büyük servete rağ
men binba§ının neye kar.ar ~er
diğini tabminı cdeotlniz? Bekir 
kalmakta ısrar t 

Hug Frasct" bm hususta §..unla. 
rı söylemiştir: 

- Htthangj bir tesire kapıl. 
mmnai<', evWun.~lı için eJimdeıı 
gelen her §ey;i ppauğun. Şim.. 
diki hay;attmdan memnmıU!n.. 

Babam servetini bana v.eı:miJOr. 
fakat ben c permım fa.izini al
mak ha.kkma mal.ikim.. Büyük 
bir ııen:naye. tc]kil. etmese bile o 
para: hancı rahat n bilhassa kaı. 
dmsu; bic hayat temin. edebililT. 

28 - 2 - 940 Çar§amba 

Sinemuındn. XIU'lld .Jübüml 
ı - Şehir T.cyııtrotU Tara!tıumn 

(Hlııdlsbn (Jerhl) 

2 - Halk Openti (Nm:a.rlm tf
r.lkD.e) Leblebici lliu' Rl11' A/;3 

:t - VRT,Y1:te Numan!iı.rr. 
olTEL:-22~ 

. EDtll Tt;r: D.O tr 
Tepcbqt Dram xmnr. 
• .A l:f_am 20.30 da.: 

O KADni 
• • • 

Komedi kısmı: Gllııdtlz 14 le. Çocıık 
O.)IUOU. A~m %0.30 da: 

Herkes KP..odl X-crlndn 

--o-
ILU.K orEJ~f::'Iİ 
BiL afl:nm saat ll 
<fa : Z'ozo DalmRsls 

(t'\"ç Kuyumcu) 
Yb.z!ltı: 

1:"ttmf SUrOrl 

ALEIVJ :AR Sineması 

1 - Cebelüttarık 
Casmu 

2 - Knçakçılar 

y-

Olma.dığt 1?örillinü.5tür ... 
V.ahşl lıa.yvanlar, kırlara ve 

ormanlara k:ı.ça.:c Uın.idHe kapak
lar a~ılinış, fua1: y.an}?Jlld..ın 
korkan filler, kaplanlar, aslan
lar. maymunlıtr şclıro cloğru 
kaçma:ğa ba-şlamışlardır: !!"te bu; 
şekılde Roçester şehri bUyük 
bir tehlike içinde knltnıştır. 

Hnyvanfur:m bir dC'!l"eceve ka.. 
dar rlililcştirihniş olnınlarma 
rağmen. fillerin1 aslruı '\"O kap. 
lanlarm şcliri istila etmelerinin 
Halk- üzerinde do~uğtı heye
canı tahmin edersiniTM 

llk" olarak Valla.s Ve~i is:min
da bir kasap iki fil tarafından 
şiôdette takip edilmiş-.. Zavallı 
r.tiliıın bitRin bir h:ıtae öahçe 
du\"arınt ~;u ak tchiikeyi nt • 
latm1ş-.• 

Luiı; Lodnrbak ismindeki bir 
scyynr- ımtıcr da diğer bir fil tn
rafmdan oir çıkmaz sokağa so. 
kuimuş; hayvanın tehd;di altın
d~ kalmıştır. Za.vallr Luiz so:ıı 
diıkilial:mnırr yaR~ dil§ii 
nilrRen ~irkte ca.lJşanfa.rda.ıı biri 
imdadına ycti§Illiş. hayvana 
"NcDI" cfıve seslerunosini söy
lemi$ir.. Koca fil "Nelli" ismi. 
nin söylendiğini duyar duymaz 
derhal tehditkar vazivetinf ou • 
ra.Rmıs ve hortiımu ilo Luiz.i YJt. 
kalad1~ gibi srr.tma çıkararak 
şebirde wcmirmeie başlamış. 
Şehir bütün gece korku ve 

dehşet içinde kaldrktan sonra 
nibavct. sabahın saat altısına 
ıia*r.u bir çok vahşi. h...--yvanlaı: 
ve bilh11s..c;a aslan, kanlan ve. f'ıl
ler- kafesler.ioo ka.oa.t.ılab.ılmiş,. 
aııcak en müskül iş maymuıtla
n ela ı::er,!reollineR ol~tur.. 

Y.angmdan ve Şteceden kor
kan ma..·vmınılar bütiin şcllire 
dağılmışlar, hatta bir <:oklan 
g-eccvi. evlerde. dük.Rinlardn., u.. 
mumt yerleroc. Kiliseleıxli>~ neci~ 
mişTar ve. saban olunca mevda.
mı. ~kmn;lar .•. Polis sirk a.dam
larmın yardunifo fuı cambaz 
hayvanlar.ı da t.opln.v,a.rak h -
rin sükutunu iadeya muvaffak 
otmuı;tur. 

s · p o r 
- -~- - -. 

Edirnede yapdan 
sokak koşusu 

M<linıC'. (Htısıı.si nııt1iabirooi= 
dm) - Dfuı ha.IJrevlerinin Jru .. 
rnluş y1ldönümü mü:nasebetifö 
F.c:lir.nc halkovi taraf'mdmı bir 
soRak koşusu tertip edilıniştir. 

Çok lıeyecanla takip olmıan 
mı yan~ 30 da nfazla atlet i~ 
tirak etmiş ve hepsi de 3000 
metreyi bitirmiş1enlir. KQVU 
Tıalkevi önüiıdft ba~ış hasta. 
ne arltasmdrut, erlrek !ise~nin 
önilnderı, tstanbul yoltt eadd • 
Binden umami mtt!ettişlik önüıt:. 
den g\lÇit rek hıılkevi ön:ilnde 
sona er.m1ştir. Neticede Edirne 
birinciliğini eli'nd tutan: Ba.R:ı.n 
ÖZSUz birin~i. Vahit ikinci, na
m O!kiç üc:ilııcü olmıışludın. 

lrrz maktcplert 'a.sınd:.ı. 
oley.bol maı;ı 

Edirne. (H. i mtt1ıabirimiz
deu) - Bir kat.; haftadrr devam 
etmelrt.e olan kız mektepleri a.. 
ns~~ \:oleybol mnçlarnın 
düu de Edirna e!'kek lisesinm 
iim.nnstik s:ılammda devnm erlili
mi ·r. 
Akşam lcz sıınat ckultl t&le-. 

beleri ile Edirne lisesi ba vanıa
ı:ı: aramnd~ ol.a.ıı. bu müsa.baka. 
3-15, 5-15 gibi farkla. netice
lenmiş ve liseli baynnla.r tara -
!ından kazanılım tr.. 

Cezalandırıl n 
Eutbolcular 

/;eden Tcrbiucsi 1stanbul böl. 
qcsi bas T:xıuhli ı.ııdan: 

1 - ·Bevoı!luspor JdübU az:ı.
lnrrndan l 565 bölı:c ırleit savı
rı K~o Kondidiıı; iştirak ettiği 
bir mUsaba.kadaki suihareketin
den dohn., ıreoo! diroktörlilktcn 
teczive mUddeU tayin edilin ye 
kadar müs:ı.b:ı.ka.larn. iştirn~tcn 
mencditrnistir. 

2 - Taksim Yeni yıldn klü.. 
bü azat rından 'Tuna.ş Hııcapıı.. 
tos f203Z sicil sn.yılı) işt.i.rak et
tiği bir müsabakadaki uihare , 
ketfndaı dolı\vı bölgemiıce 2S-.. 
2-1940 tarihfmen itibaren bfr 
ay müddtle mU!'laOO.ka bo~-kotıı 
cezası verllmL~tir. 'rf'bliğ olu • 
nur. 

- 13 - . -Jj~~ 
- Vah; Yah! .O beygi11 kafa:... koca., srınkl ~ ,cıııı ~ 

II, uzun suratlı, aptal kadmın ten uyoyu~ U)l~~ 
ne fikri ola.bilir. Gazete olmr. renmek istJYof ?J99~, ~ 
diye;. ıt.acasınt o kadnr oilY.Uk la.rmm u~ e Iİdl'....ı 
görü~"Or .. o kadar takdir ediyor taktan öbiır:UI1ıtltJttl'Y 
ki, onun sözünden hiç ç.ıkmıyoı:: yor ve onlaJ"l ~ 
Bana. a.ncak şunu söyledi: Ço· ru.vm:Jar.dt. J3leZ'~ 
cuklarm m~akka.ti "ok· istifu. B!roenbire' r;tf1'. ~ 
d~i azmış. Bir de değirmenci- rmldndıklartıU'1gr. ~ lik n.ileyi gccindiremedii!i iciD feslerini tutt1Ig.fdl ~~ 
karı koca. değir.mene lfüfilred.L van limba.'11' fıtl1!:: 
yarlar. Hele M.ösvö Lonavör., oğ- tekrar a:vakf~ ~ 
tu büyüyünce giaip Paristc.. yer_ rn:k vatak .. ~~·~ 
Ieşmesine mani olmı~ Gene Irndın "3- UV"2 

Genç-adam, Boşf~er v..e fo... mai!a. b:ı.'11:ı.cl\ıır.ıJ'1l 
ran31arda t:esadU:f ettiği rnh hn- milyonlarca ~ ti!l' / 
!etini ayneıı kövlilleme de bulu.... bir ~aliittP11 ~~ A 
yord~ Onlar da. aile servetini nen"C~ ktı r,ııtrı 
taksime ui(ratmama.k; bir mer. medi. BIO~ ~ ~ 
tebc yükselmrık ve f;ehirlerde imr cıkard'~ ,.et.~· ~ 
~rülen lüks hayatı: yru;ıvnbil - a-eçin ırct"Pfık ~ ;t 
mek ihtiraslarile. hareket: cdi - ı{a koyuldıI: o~ııfl 
vor.faı:dr. Ma.työ bütiln bu eeY'"- malfu n~~~ ~41~ 
ler.i Maryana anltıtmnğa ha. barona ow~.:;~v p 1, 
ıırlanıyomuış gibi bir ta.vır a;. çel1:i ve CW"'"cr b ~,IS 
lırken yine "~coemk şu. siiz:. vdr.: SonJ:3- a. (ır ~ 
teri sövlemekle iktifa etti: ası~ 

_ Löpayörün. agiaşµıağa. hak 31 Jı 

kı yoktur. Onun iki ineği ve bir. (Jo·· ı en ( 11tşf' 
beygiri v.ar.. Çpk iai olduğtı za;;.. U ıııw' 
man yarıma bir de vardımcı a:- K.. k"' tip ~ cb . :i 
raauir. Halbuki biziİrr btr salnı:h oy a IsJl ~~ 
bir ouçuk rra.n~z Raln:nşü; toP_."')"" 
liem de DIZim ne de1ii~im:iz Gönen. (IlılS""']1iltiiJı 
\.-ar ne de tarUı.mrz. •• Vallıtli1 ben: na.hh-cye bağl~ıC~.# 
onun haline gı»ta ederim. Hani tip ve muhtat Ql>''ı?;J 
biz bir değirmenci ofal>ilseydilt Kavmaka.miıli~11'W.1- ;;& 
şüphesiz mugin ve bahtiyar o- makamımız ~ tıı1"" 
Inrduk. başRanJığmdil A 

Bb:ibirlerinc balho güJW;ttı1L rulrnnJtır.. ıJ Ji$ /.h 
tmı: sonm bil: müddot değirmeni Bu tonıaııtı 11~" Ql'.. 
scyro daldrlar. Sahilleri sCiğtıt: ınasr d'oUıvısilc rıı5 \11 ~ 
ve ka..vak- ağa.çlatilc cevı:ilmiş o. Gönen _ :MBJl\ f1;J ~ıl. 
l~ ~çille !f!lla~ sulan derin Gönen yoll~~ ~'(. 
hır süklin n;ımm a.kıyonht.: Ta- ğ.t konuşulın~' t>iıf?'.A 
biat: sanki dü tine.eye dalın$;. edilmiştir: yıırte)ı vr 
Her tar.afta mUheyyiç bir hnre alivete get;illll:::.ttt-~ 
kctsizlik hükiim_süı:ttyordıı. Bir- tcdb:rler alJll~~~ 
dcnbire Matvö etile: bir Y,e?:i gös.:. YOiun ve yol~~~ 
teretek ha:fif sesle.: veti lin.kkındıı ~_;, ~ 

- Aa..! Orada. sQiHltler altm- rllşen J<M'll's.t<l~~;g 
~~iri var galiba. Bir fmıltı i.. arasındaki .birl!

11
f, J." 

~ttim;.. zası ve idiıJ?leS!...rtoi ")) 
Maryan gülümsedi: nü-T· SOf'..-t f' · 

Bil. B ..1~- """" SDla ~ .. -ttıbS 
.• - ıy:arum.. W::~ ~n ""'~ hakkımfa:: 'W-" ~ 
~ evvel ka.rşıdalti kuçµk. bt. sövlemiştfr. ·ıı<JC ~ 
naya yerlt>$.D y,e:ııi cvlikır olma.. Ydbnşı işle\'1111" 
Ir. ons~ .ın:ıaep ark~; ra ya.rdun cd, 
Madam AhJelem tanır mı:sm · rektifler vetJll • _J 
!ate odur. /P'ptJ;ı/t 

Janvile yeni g<Sçet.miş olan Kı8Q ff abe~~t ~ 
Anjeleulerin aliva1i. Maty<S ile <· Gerede Zi ~~J 
Mnrva:nm atakalanm celbel ~ sene ha.valıı.flJl ~6ııf.ı!4 
mcttte idi. Madam Anjelcn, ~lru' den dftGiniJ? to ~ı;:J 
ym. ~da. büyük ynpıh; c:rm: dahıı. tpUS: '""' 
mer, güzel bir kadm: kocası tarak köyl~~li P' 
dört yaş daha. bilyijk, yak~k- tohumluk ~· ;I 
lr, §en bir delikanlı. Blribirlori... maktada". :ıi~~ 
ne çtl~ il.şık olan bu iltl ~ ... Ad~adır . İı-f ~ 
milteıtabil ilıtiraslarnu tabııı.tm. civa.rnıda b~\~~ ~ 
huzurunda serbestçe. tatmin e. eden Tohtif Ş1r t el '~ ' 
debilınck: için Jan.vne ç~ilmi&- onda bir ci .. ~~Ji ~f. A 
Jerdi.. Ormanın tenha köaeteı:~n. şmda EmlJl!l ~ı~l 
de, çmıc.nlcr nr.asmda, ırnıagm ıu olar.ak bUl ~~.~ 
.k.uyt:Q yerlcıiooc, hep onlara .., 14 ~t.1' ~ ır-·1 sevişirken tesad\lf olunurdu. ton sarttP ~-iil~t.~J 
Bilhassa 1"9Ce!eri. Jtn-tıırda, sö;. hare..ltct e,dell tıJtP" · 
ğüt ağacla.rı altında geç vakit.. dos frrlm~ 
lere kadar yalnız kalmaktan mLcrtır 
pek ziyade hoşlanı:rfardı. Mar- · · 
yan sözüne devam etti: 

- lşte çocuk istem.iyen bir 
kadm daha! ~ ~ kendisL 
le konuşuvordum. Evlilik haya.. 
tmm tadmı almadıkça doğur -
mıyacakm.ış. MÖS}'c) Anjaton de 
kansmm.. dof.urmak ve emztrı • 
m.elb?11; '-üeudü bozulur diVQ cn
d!ee ediy.oroııış;. Bwıun i~ da. 
ha beş sene bu hayatı ıürecok. 
ler ,.c sonra nım topu.: tbi o .,,lan ı\5tıt• 

-'·! 8 ıı.ylık 
yanl\ew-. ~ 6 axiı" 

Matyönün ~van ver.ı:ai_y~ • "'"'ıı 
dalg:ın dal1UD di.imlıunekta alda.. Tarif'edeıı cıu: " • 
!iu:ı;ıu görilnce ~~ Jsaihn ilave dnıotvıı ııu::,~,~~ 
ettı: ttno gtrrııl ııır ~~ 

- Yana:bH.irlersc! ~ k.U~l;~ı" ~ 
M h •. ır· m··dd t .... m~"' Ak>tıe ·~~~ ll':,iıı' 
a~o u c ı.ı.wJıı=aza. tel!>.~ 1.1'-"l.JŞl';.J~, • ., 

larrna de'l.>ain etti. Aca baı. ha.ki • ~ ·sYA K~od' ~ '.I' 
kat. ~ tarafta.. idi?_ Ku:-la.r. rctınf ldaJ'C t e;.ı ~ ~ 
da §.Ö,vle. tatlıca bir BQvda ha. Tll.tldJt111~J'f'• -11"::?. .. ıd'c, 
vatı s.ürtnek daha clveı:işU de. .. "' ~ ~ 
ım uıiydi? .. Artık ç0C11.ğu olroı. , Adtd dd"' cc ~ 
yacai?ma dair Pariste ettiği ye- u>!'J 1~~ lf~ 
ınin hatınna geleli. Tlc:~t. ıı~,ıısı~~r"o 

- Bak! Herkes istedi~i gibi tın eondtt~c; ~~ ı~ fi 
yaşnr. Belki onl'an rahats~ ede;,- rmd& '°' 4'.,CY().41 l 
rfz. Haydi :vatm:ığa gtdı:!im. ı dfirdOJ)cı> ~,: 

E'Vc geldikferi ıaman hfzmct. 
çiyi uyuya kalmış buldular. O. 
ou usuıtacık nynndınp yattı.ğı -
ua Yolladıktan sonra. lılmb:ı:v.ı 
alarak çO<:Uklarm odasına ~- • 
tiler. Kapıya karşı duvnr ken:ı.. 
rmdakf kaeyolnd'a altı ~mdn 
ikiz oğTaniar, Döniz \"Q B!ez, b!. 
fi'birlerlne sarılmış uyuyorlar. 
Biraz ötede Ambnıa~ yatıyor: 
dört yaşmdn. fevk:ıltd gllı;el 
bir yavrucuk. Nihavet. üçUncU 
\-at.akta. on beş ayılık Ma.tmw:>l 
Roz. }VI çıplak biı:' halde mı. 

1 mşl m.ııy0:r. Kil~çUk elleri. 
I yorganmı o kad r ~a -
mış ld anncsf onu tekrnr sıkım. 
kr ört.mcğe mecbur oldu. K:ın 



r-------------------------t eğ ı i kömür havzası için ış !fener voıu cina· eli 
mahkemede 

'11ükellefiyeti tesis olundu 
~~ fora/a l iAcıd.e) tahşmağa mUsalt olmadığı 1- lAyctl dahJUnde davet edlle.ı.ı 

1 
b : diğer vUAyl'tlet t,;ın köylerine lt.de edllenlcrlu klw8clerin kOyh:ıiudekl ztru ı 

tU il.den işlerinde me· yol maaratları ruurettep oldulıı.· istihsal lı,ılerl Zlrau.t Vektı.le· 
~~ 1~rlnden istifade e- ları mUeaseselerce ödnlr. tluce tanzim olunur. Altıncı 
,•• ı~1 tlsaa erbabı san· 11 - Listeler umumlyetlt madde mucibince toplauau 
~tbı hlluuıum vatan· lkl ay çah~ma ve bir ay istlrk· nıebaliğden lmkAn daireııılndl 
lr ltık olunur. · but. esası Uzerlnden tertip olu· bu işlere yardım edeblllr. 

,lle~ö el'i tabirine havza nur. Çalışanların IUyatıarı ve 1 20 - Bu karar neşri tarihin 
~~ıı~Ur lstlbsnU na- k:öylerlndekl lsUhsal •azlyclle· Jt3n ltlbaren nıuuıberdtr. 
.. ~e tıe Anıu olan bilu rl gözönUnde tutularak ıu2uru • • 

ı ~lcrıe kok ve biri- \'e thUyaca gore bu mUddetJc Kömür müıtahsıllerı sa 
"'•6 <len direklerinin rl çoğaltmak veya azaltmak b§ birliği kuracaklar 

ı ~- 11'1tli gibi işler de eurctlle değiştirmeye lktıaaı 
t~tı~dl Vek~leU salA.blyetlldlr. Ankara. !7 (RU8'1tm) - Ereğ 
-ll~il lerıne tı mUkelle· 12 - Usulu dairesinde iş ba fi havzası k5mUrlerl satış b!rli· 

Katil metresini öldür· 
meği tasarladı mı? 

~~I U e<lilenıer saylerl· şına celbedllenlcr davete lca· ğl teş!dU hakkındaki karara 
'~t 1~etıerlnl allrh:ı.r bet ve mUkcllofiyetJ ita etmek ~öre. Ere~li hrıvzasında.ki kö- «I.;.:;::~~..;; 
ıı~e tıaaı Veklletln mccburlycUndedlrler. ikinci mllr müstahsilleri bu karann ~-

' 
1 

•ctt &6re tesbıt edilen dereceye (dahli) kadar kan vt- neşri tarihinden itibaren bir ay 

Katil Yn1:-wp ma7ı1:emede \ >1.r~leraır. BunlarlD slbrlyet hısımlarından birlnlu tc:~1e 84 satış birliği teşkil e. 
ı", ~•~e •an sahasındakı ölUmU, ~hsf hastalık, yanğtn dip statüsUnU tlttrsat Vekaleti. 
·" ~"bı~~tlyetterl de carl &el, tipi, fırtına, gibi mUcbir ne tasdik ettirmeğe mecbtfrdur. 
~ t;ıılı t ... r. Ücrete tıtlb· haller mazeret sayılır. 'ar. l.st.ihsa1 edilen kömUrter da- Pazar ~ünü Fcneryalunda 
~'ıııll.lıırnll ile meşrut· 13 - ÖlUmlc yangın, sel tıı•I bili ve harlcl nlya.c;alara ımtı~ metresi Fatmavı kıskançlık ylL 
~~tle ı.ullerden ııtUa· fırtına ı;ibl mUcblr sebepleı blrliılJ maıifetlle satılır. Bu ka- zilndcn. 16 yerinden bıçaklıya 

11 
llıtınavebe sureti Dahiliye VekAleU teşklla.tı ta· ra.nn ~rf tarihinden satış bir. rak öldllren ve evvelki gün ya. 

l' '-ttrıı.8U1Une tAbl otan rafından tevsik olunur. Şahsi lic?inin faaliyete başlavaca~ı ta. kalanan Ara~h Y&kup dün cUr· 
ı'\ ı..tthhat halinde bulu- hastalık mUkelleflyetl tebliğe rihe k:ıdar müstahsillerin bU • mil meşhut kanununa göre &d· 
~ \ •ııı ~ enıacııkları mlld· memur olanlar tarafından kay tUn eatıelruı Ereğli kömilrleri liyeye 2'etirilmiş. ikinci afu ce. 

~:•Qn cret verilmez. iş makamlara ihbar cdlllr. Zon· işletme idaresi tarafından idare za mahkemesinde muhakemesi. 
~~ ~ •s ıncı maddesı guldak vlldyetl dnhllinde nıın· ed;lir. · ne başln.nllmıştır. 
~U 111nhurlyet hayra· taka lkUaat mUdUrlUğOnUn bu· Satış b!rliği hamule kömürle· Ufak tefek. zayıf bir adam o. 

1ı~ ~bet~den gUnlerde ça· susl teşkllAtı bulunan yerler rlnin Havzada vasıta Uzerinde lan katil P."avet yavaş bir seslt' 
~, tide bulunanlara do kaymakamlar bu ihbarı teslim şarti?e satar. Dahilt ve cinavetlnl şöyle anlntmıştır: 

ı, 'UflUQurı hUkUmlcrl mozk~r tcşkllMa bildirirler hnrlr.f pl\'n.!alara hamule ve ih- "- Fatma ile dtirt seneden· 
' ~lld cretıert verlllr. Dl~er bllcUmlc yerlerde bUkCı· rakiye olarak verilecek kömür. beri Ara~ta nikahsız olarak o-

• ~ı..iterıne lş mUkelle· metin sıhhat teşltllfi.tı tarafın· 1er satış bir11ı?ince tar.~im ve turduk. bu rırada iki <;ocu~mu:r 
1't~ 'lll dl dan tevsik olunur !ktısat Vekllet!nce tasdik olu. oldu. fakat rok yncı.ıımadan öL 
~ >~u e lcnıerle bu • na<!ıtk nlAna göre satılır. :o _... •• 
~b ~k n tatbikine me· U - Yukarı ki maddede J&· Ere~ti kömUr havzasından ls.. ıfü!er. 
\'t~) \'e oıaoıardan ye zıh sebepler ve mnzeretler do Bir sene evvel Fatma burada 
ı.~~"llerıerın listesi lk· layıslyle vaktinde iş başına gel tlhsal edilen kömUrter yıkanmııo bulunan annesini özledieindeıı 
" " n o!a.rak satthr. Ancak tabii te · 
t ta ce hazırlanarak mlyenler bu sebeplerin zevali· ~ekknt icabı olarak veva vtka • bahsetti, tuttum. kendisini bu. 

~UQ~ VekQletlne gön· n1 müteakip dorbal iş başına ma eüc;llli70 gibi teknik sebep . rava <"etirdlm. Fakat kısa bit 
~? 

10
atdan yedek su- gelmlye ve bu sebeplerle ook terden dolayı kömliriln tUvenan zaman sonra benden ayrıldı ve 

~~~?e 76 numaralı ka san kalan iş mUddetinl lkwaıe olarak satılmasına tktıı;ıat Vekl. HU.Sevin isminde birisi ile se. 
\''a •e lktısat ,.e MU· mecburdurlar. !eti mUsaade edebilir. Yıkanmıe ..:i$meğe başladı. 
:'ıı t VekAletlerlnce ı~ - lktıaat. VekAletl lf mU· veva ttiveMn olarak satılan kö. Geceleri annesinin yanından 

~')euetkik ve koordl· kellefiyeıını takip için Zongul mUrlerin kili ve rutubet hadleri kaçarak. Hilsevinin vanına gi-
:;,~le ııce tasdik olun dak vllbeU dahilinde lcabe lktrSa.t VekAlet'nce tayin olu _ ciiyordu. Kendisini bir kac; de· 

ıı"Q.n'rler de llll DU· den teşkllA.tı yapar. Bu teşki· nur. Dahnt plvasava satılacak fa ~örerek yine benıber v~a -
'lt~t. Uı:ı mucibince te. IAtın vazife \'e sallblyetlerı k8mfir1erin (hamule ve lhraki· mamrz için vaJvardım. fakat 

~~derı lktısat Vek61etlnce bir talimat ve) fiyattan koordlnasvon he . her şeye rağmen benimle bir 
, ~ tnUesseselerJ ta· name tle tesblt olunur. Bu teş vetince ve harici pivasava sa. taha oturamıyacağını sl>vledl. 
"~"ııı Celbi için her ne ktlAtın masrafları 6 ıncı mad tılacak kömürlerin fhamııle ve Vaka gtinU araba ile Giiztepe. 

ı ~&11.rı~ltıo.da otursa ol· de muctblnce tnhsll edUen me thra!dye) flat esasları tkttsat ve doffnı eidivordum. Birden. 
~ a Yapılması ya- baltğden ödenir. Veknlet'nce tavin ve satııı birli. l)ire HilN?vinln evinin öntlndeıı 
Q"Uıı 16 - Kendilerine lt mUkel· ,ı;ine tebll~ otu.nur. Ecnebi Bula· l(aoah bir araba rıktı. Dikkat e· 

t t~ ~ı işletmeler tara- leflyctl tahmil edllenlerln He· rma eefer vapan Türk vaourla- dince içerisinde Fatmarun otur· 
~ılld bl lı;ln 1938 ve tolerl o mahnlllo en bUyUJS rtnm mırfedeccklerl kl5mUrlerln "1uğunu ırördüm ve hemen ken. 
~;,:t b ıı. sarfedilen pa- oıUklye a.mlrine tevdi olunur. bedeli dış pfvasava veskedilmi" -ti arabnmd'.ln inerek onun ara 
tı~ı.r~~1na isabet eden Bu listeleri alan en bUyUk muı :hrakJye bedeU itbt hesap ed!. ba.smıt A.thtdım. Fatmıt ıra•TT • 

~
1~~ buı eaaa tutularak kiye Amiri sekizinci maddede Ur. mrştt. Beni 'örUncc rnhntıadı 
~~~111 ıınacak miktarın ki usul dalreslnde tebllğatı lfll Dahllf ftvattar 01'.erlnden res. T<endlslne vtr.e aynı ecl<f

1
de yal· 

~~~tin 1938 ve 19311 ettikten . sonra mUkelletlerln rnl ni!bisf tah!lt edllmt" kömUr. \'a.MD vakann&ı7a başladtm: 
~ ~.ta.satı işçi mil: ııstelerde yazılı tarihlerde ve !erden hamule ve thraklve ola - - Kız. senin !~in evimi bar· 

~ ~ Ue,
8 

h &arpları bn llAI gösterJJen tş yerlerlnde bazı r rak dış nlvasava sevk e<Jitenle- kımt bırakıp buralara kadar 
lt~a:eeıerce zongul bulunmalarını temin eder. Bu rin flvttt farkhı.n eatıft blrHIFin. ge'cfim. etme evleme .. ,. dedim. 

>tine 1 iktisat mUdUr· mUkelleflyetl mazeretsiz tfn· ee al&kadsrlardan tahB!I edilir '.ıütUn bunlara karşı kUfürle 
ır'tır1ı~:ncıe blrltğl vez dan imtina edenler hakkındu ve bu farklarm resmf nlsbisi mııkabele etti. 

~~ııııııe · milli korunma kanununun 54 takvim senesi sonundan itlba • Ben de kendimi kaybettim. 
, ~"t.ıııı tine to mUkelle UacU maddesi mucibince takl· ren bir av içinde maliye vezne. Ne vaptıı?ımı bilmiyorum. Va • 
~ --~~beı edııenıer daim\ bat yapıhr. sine vatınhr. kndan sonra da farkında olma. 

''" 1 "al t ki 17 tk v kAI ti b k Satış blrl!lrtnl teşkil eden dın dağa ~idio yatmısım. sa • 
• "'fa • ış 1 arına - tısat e • e u a- !'?ltlstahslller birti!!in masrafla -~l~ltşı ayrılır. Dalmt rar bllkUmlerinln tatblklndt> nna umumf lmraratlan nlabe • bahlevJn uvanmca aktım başı· 
, cıııellda bulunmak kendi teşkllAtı vnsıtnslle lfa e· tinde fetfrak edenler bu kara ma eeldl ve do~nıca OskUdat 

ı. ti iller bl ı ı d ı ,.,1 b t ı ı ı Da ~ civartna ~ittim . Maksadım k&· ~t 11tt lk r ne sı· em yeceb azı ş er ç 0 • nn nem. nden evveu mt'stahBı'I. 

\
. lncl • d hlll s hh t ı ı Mua 1 T'\kola gitmekti. Fakat oolisler 

llDh& a ye, ı at ve et ma · !er tarafmdan aktcd11mi• *"tt.• ı... " r1 ı b d ~ .... b>'li tanıvarak vakaladılar. Bı. 
, "Cl 

8 
venet Vek"letle ve ca ın 11 muknvele'eriııin hU1<Umlerl mah ~>ıı~ıa ınua dahil olan· dtger vekAletlerln taşra teışkl ruz olup bu hitkUmter aatTr, bir ça"h nereye attığımı bilmiyo 

t~~~lleu taıu~tırılanlara lAtı memurlarından da ıstıfadı ll~lnin tef'kıtl devre!inde Ere"· '""m ... 
Q~ ~11.k ııce, diğerleri edebırr. ti k6mtirlerl ı.,1etme idaresi e;. Halbuki. katil Oskndar mUd. 
~ıf 'Utunlrlırıtaaksı lktı· 18 - Bu karar merlyet mev tıı, b;rJiry'nln te~k"l"""'T'I ıııonrıı dP!nmıımiH~inde verdiği ifade -

11
1t. 'l'ebc

1
e şahsen teb· lı:ltoe girdiği tarihten ltlbarerı bu birlik tarafından tAtb;k 0 . ılnde "Fatmavt dört yerinder 

~ cııa111 iğaı ikinci 81• en geç bir ay içinde Zonguldalı 'unur. Bn kaTann l'Y'!!:rİ t!\rih'n. vurdum. SoT1rasını hatırlamıyo· 
, llltııı nra köy esası mmtnknsı tktısat mUdUrlU~ll 1en evvel lmrar edllmfq kömltr "''m ... demfı;.t1. 
~~al'nı ın edilen liste işletmelerin halen merl dahil! terle hamu!e veva lhrnkive ola Okunan ranora sröre FatmP 

'lı <.ıll'e akarnıar, nnhl· tallmntnnmelerlnf esas ve şe rak kömür almakta olan' vası • :.am 16 lerhıden tklsl ağır olma~ 
~tblı\tıa~UdUrterl, köy· kil bnkımlnrından blrleştlrecell tıılann il<rııalf hamule etmesi i 01,,.rc varatqnmT' ve yaralar' 
~ "'ın<I Ye ihtiyar be· ve tktısat Vektlletlnln tasdiki "in verllm<>~l mı•~tq:r.f t.o-X.milr )"' .. fhır!en ölmil~U. 
ı, ~btbııan bu llstelerlıı ne arzedecektlr. 'er hakkmda bu karın• hHküm Dfııtpnften ı;11hfttere de. Yaku. 
" lltat eceg.ı bir yerP 19 - iş mUkelleflyetlne tA 'eri tatbik olunmaz. Ru karar h·•n dı:ıha evvel Fatmavı yinE' 

tıı >a
011 

Usuııerle llAn bt olmak Uzere Zonguldak \"I· ne.!lrl tarihindrn mer'idir. yııraladığmı, ve kadma valvar 
~lllur ~· Tebli~atııı ması sonunda dava<ıındıın VBZ. 

~htıuab akarnıaralfs VıeJs Romadan Ber· ft"irdP•inl m9hkemedebirda· 1~1111ttı:ıcı " 81 gönderlllr "" varımrvacac"hna dair söz ver· 
~~ cı nurıUsbası talik ~ı.ı;.ını anhıtttlar. Fatma.run ab 
nt~lllar Bbası teblll;e <t4'Y fl , ..... rle: 

ı~ 11cu rıeıdlnde hııfo· iı'ne hareket ettı• .. _Bir l!fln Fenervolu istas 
t\ ~lr nushası tebll~ vonundn Yaktın vıınmıa P.'ele . 

~:~at 1 lletcnın zlrln ft'ık, <'eblndPn krtchda Banh ke -
l~aı Z~ıa edfJdlkten ( Brl:J tarafı 1 ınrıtte J yayı ziyareti mUnascbetlle VM mik saplı bir bıÇa.Jr çıkardığın· 
t tıaat nguldak mın. B. Vels. Berlln Parfs ve Lon • fingtoo ile Roma arasındak ve: 

'\ ~1liaıennıUdUrlUğUnf' d.rayı z!yaretten sonra Amerl • tyl mUnasebetlerln bir otşa 
1
':-- Fatmaya sövle. kendl~lni 

~ 'nlar havında ça kaya dönmeden B. Mussolini ile nesi otwak Uzere Awcrlkauuı li'dilreceğim!,, dediğini söyle -
't~11ı.ııtı: iş mUkelle- •tekrar mUlaki olması muhtemel Habeş lmperatorlutunıı bultu dJ. 
''t (!aın tı tnUeasese. oldm'hınu lh888 eylemiştir. kan taoıuıağı tacll etmeslolıı Mahkeme, dl*er şahltleriıı 
• ~t 11

1\cak u CÖl'ebllece~ Vels gece yansı Romadan Ber muhtemel bulunduiunu lstlh celbi ic:in muhakemeyi ba§ka 
~lb A.nıarla teb· !ine hareket etmiştir. lsviçre • baratına atfen beyan etmekte bir ı;nlne br:raktı. · 

~~'~!~lerınde mUkcıl den e-eçebrken bir kaç saat isti. dır. 
,.~~ı. b nu 1ın adı, soyadı. rahat edecektir. Dlğer taraftan Nev8 Cho 

''llh Und ğ Bern, 21 ( A.A.) - Summer nlcle'ln Roma wubablrl, şu ha· 
~~ l>"o u u vllrı Vels'in yarın sant 16.58 de Beme bert veriyor: 
\~\'o h " 0 

ltöyU bnn. ~elme!I beklenmektedir. Muma- iyi malOmat almakta olan 
~ı~l' ltıtıd:ngı lş Yerin ·ıcyhin Federal earavda kabule.. bıabafllden verilen haberlere 

buı et için iş ba 1·1 k ts i k ıı. Unacnğı söste ı ere v ~re onfederasyonu göre B. Hltlerln Vela'e bir 
~ıı011 .. t ~elsi Pillet-Golbaz ile görilşece. "Sulh pJAoı,. tevdi etmesi muh 
't~ll-.; lrıe tı, mtıkel ~ sövlenrnektedir. temeldir. Bu pl!n mucibince 
\.~~ .. , ~itenlerin ııh . Roma. ~7 (A.A.) - Öğrentl· ufak bir Polonya vUcuda ıeu 
•;f!ltıt .~ra1;11 kömttr dlg.fne göre 1 Martta Berlloe rllecek, Bobemya ve Moravya. 
\ 111t 01'-".'~kllA.tt tara rnuvasaJatı multarrer olan ya muhtariyet verHecek, ipti· 

ı. Unu Summer Vele, daha evvel bir- dal maddeler ve müstemleke· 
\~ eı r. Bunlar. ltac; sun tsvıcrede kalacaktrı. ter Almanra için nısfet daire· 

"~-""~ertı,U bulu. Dally Telegraph gazeteBlnln sinde tevzi olunacak ve t.ali-
•ıbbt.tlert Roma muhabiri, Vela'iD. ltaı· 1 hat .l&hdU eclllecekt.11'. 

KaragÜmrük spor 
ıahaıı 

KaragUmrilk epor sahasmrr 
'5 sene mllddetle bP<ten terbi· 
•r~I trene) direktör!Uı'!'U emrinf' 
verilmesi betedlve daimi encU. 
menlnce kabul edilmiştir. 

Alman General 
Konsolosu 

Alma.n S?eneral konsolosu diln 
ubaA vaJ.bi m,fa.ret etnıiıür. 
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Cumnuı iyet mahkemelerin in 
istiklaline hürmet 

( llt.ıf ıurufı I ım.1deJ kusuru cörülnüyen br ma.'ıltcme 
Etralrnda bw kat'ar neıriyat o. heycanin çah,ma aırasmda clbct

lao baıka luışka davalar davet •· le İ::tenilmed:!n ve elbette ~t oza 
dem bir da"e:run tahrik edeceği u· ~.ocuk tarafından yapıl:ruı cof. 
a..umi meraka, bir roman muhnr. !•unluk nfüıılanamıu ve teıvik. 
r ı·i olaralı bildikleri ÖJ!retmenleri. tc~ci. o:iilcmcz. 
ni "oir &e avukatlık c:üobesi içinde Cumhuriyetçilik, milliyetçilik. 
ı .. mnck ve canat hakkı uğrunda h~Jkçılık. liıyiklik gibi i.'11ump ıı· 
bir mü:tdeiumumi ile nasıl cenk arlarmı başına yan-nıı olan te~ki. 
l1:1tii,ini iıitmdı mer""ı ile kay. ii.ıtı e.aıiye kanununun muhafa
,oaıa:ı liae çocuklarının akınını zaaı için nnmudan üzerine ye. 
~"mm::diniı.. Muhakıeme aleniye. ınin elmiş bir Büyük Millet Mec
t;nin nasıl geni• bir nükyas alaca- li&i ve bütün kuvvetleri vazifeli 
ğ:nı tahmin edcbilirainiz ve bük. başmda ik::n Türkiyede inkıta, 
mcdersiniz ki o ıabah koridor. dü;manlannrn kara &rtica çehre. 
lara gelen bu fevkaliıdclik aade_ h• 'İ.> le değil, dahııı ziyade •tırı in
ce, o kadar iıtcyip Ye kimbilir ne.. kıliıpçı kıyafeti ile or~ya çıkma. 
•~terilen ıelip de, mahkeme aalo- lanndan korkulabilir. Onun içia 
nuna eirmckten ve muhakeme cumhuriyet rejiminin her ne , ... 
ıahnesini cözü)'le görüp kulaiiy. ki:de ve kıyafette çıkana çıltş19 
le dinlemekten mahrum kalmanın duşmanlarına karşı müteyakk&a 
verdiği masum bir gençlik heye- bulurunıua gerektir va unulmıya. 
cnnındandır. Hiç yoklamnya lü. lım ki disiplin düşmanlığı rejim 
'um kalmadan kabul edilebilir, d.itmanlığının mayo11o:hr. 
buraya gelip loplananlaı-ın hepsi 
ayrı ayn Türk iııkılabımn bekçi. Bir zaman evvel ~azetelercle 
teridir; fakat l"ttiklaJ veya Cwn- gazeteciliğin twifi uzun münaka• 
huriyetin 10 uncu yıl nv.·,ını ıöy. ıalan mucip olmuştu. Bu müna. 
liyenlar veya buna tempo tutan- ka,alar nihayet g~teciHk pireyi 
ıann biç biriıi. yi..,. hiç yoklama.. deve, deveyi pir= yapma!ıtır cibl 
ya mahal cörmeden iddia · edilebi. latifeler aruın® kat'i bir tnrif 
lir ki, .a1ona imklnsızlıktan dola- neticesine bağbnm:ıhızın karbo
yı giremo:niş olmanın veya alın. lup gitm'şti. Fikrimizce iki türlü 
mamıı olduğunu zannetmenin, gazetecilik vo.rdar: Birisi işte 
kendini gösteren teıirinden baıkn bahsimizi. tetkil ~- mi~t?.: o': 
bir fikir ve duygu izhar et- dutu. glJı, gazetecının ~nd11e71 
mek ma'."adın:fa değildiler. Cenç kcn:h anula~•na .u:r~n b~ tekil: 
liselilerin bundan başt,8 bir •ey 1 de arzetmeaı, dığen halukatl.:n 
dü~ünmedi!tl ··i belli idi. Türle 1 oldu~u .ı!bi t:ö~termcsidir. ~cm· 
n;illeti r.a:nına. serbest ve müsta. t:ketımıztn mıllı ~tlen ı!1k'" 
kil, aclnlet tevzi efon b!r teşel<kü.. lap n~:nı?a da olsa h:'ltikntl~r~ as
le dtşanı:!an bir telkin teıcb~sü ~ deıpştım"Cmd<tcar •. f:iakıkı ve 
t..atrrhnna bile gelmezdi. bıze lnznn r.la.."I gnzetccıl l' her ıc.. 
• Hali l'k taL-t.- L' Jİ olduğu gibi göstermek, göste. 

, ve genç ı .--11 vır _L~•--•· d 
.. b' 1.. .. 8 ·- ıe . ._ b l rcuu11- tanftb ır. "'1n ~r uzum uz rı.... n aa u 

ettiği, zihniyet karımnda hisle-
rini açık açık ha)'lunnak lüzumu. 
nu du•·acak muhal bir ihtimal ile 
krı·ş.lcımıı b:l.e clsalar bımun için 
~eri olarak elbette adliye koridor. 
!arını da intihap etmezlerdi. 

Böyle iken; bakınız, bu manza. 
rayı yeni nesil zihniyetinin eslti 
bir zihniyetle çarpışmaaı, memle. 
l~tte inkılap Ha•larından birine 
karşı bir irtica hareketi ıezdikln·i 
için gençlerin harekete geçmesi 
suretinde söaterenler olilu. 

inanır.az.sanız bu muhakemenin 
uteai günü neıredilen bie maka
ledeki ıu ntırlan lütfen okuyu. 

AS'.~1 US 

B~lgar is' anın veni 
Ankara ele.si 

( Bcış tarafı 1 fncfde) 
Uzere yarın akşam Anka.ray:ı. 
gidiyorum. Türkiye Cumhur • 
reisine itimat mek~µbumu tak· 
d!m etmeden ve muhterem Ha • 
rlciye Vekfllnlzf ziyaret etme • 
den bittabi siyrıst bcvar.atta bU
lunamıyacnğımJ takdir edersi • 
niz. 

nuz: 
,.Afrocl' .ı - "ld'" •. Maamafih ıfr.e Uk fntıbalnn· 

.. , ıt uavasının ıoru ~i~ mı bir kat: sözle ifade ve iz.har 
gun ma:1keme aalonltt'mda bırı· etmek isterim. Ben lise tahsili· 
ken ~enç~iğiıı ~.öıterditi hıı11asi. 1 mi Galatnsarav lisesinde yap • 
y~t, ~zc:ran~e ıukranla d~rulacak mıştım. Aradrın 27 sene ı?eçtik. 
bır hidııedar. Mahkemenan cero. ten sonra çok sevdiı!im TUrki • 
yan ettiği oda:!a müdôeiumumi 1 yeye tekrar avdet etti~ime son 
iddianamesini okuyor. fakat dı· derece memnunum. Sefir olarak 
tarıya biriLen ha'k ve ıençlik ta. burava geldiğim için çok mesu• 
bakaırnın rürültüsü bu iddiane- 1 dum Bana bu vilksek vazifenin 
menin dinlenmesine •• anbttl. verilmeslnJ bllvük bir şeref. if
masına da manidir. latiklal marı- tihar ver!ci bir vaziyet telakki 
lan sÖ) liyerek geri kabul ettiği edivorum. 
bir zihniyet karıııında hisl:rini iki millet arasmda zaten mev. 
açık açık haykıran gençliğin bu cut ve havli ilerlemiş olan dost. 
hassasiyet~ omuzlanna yüldcn- luı?un daha zivade inkişafını ~ 
diMeri inkrabın hakiki müdafileri min maksadile bUtUn kuvvetim• 
olduklarını isb-lt etmiştir." le çah!}acağım. Bunda muvat. 

Afrodit ismindeki kitap aley. fak o1aca"ım<1an, aramızda te. 
hinde göı ülcn müstehcen davası essfü.ıı etm 1!i olan itimat ve d est. 
yanlıı bir . i~tihRt neticesinde e- 1 tuının daha ~a7.la1aşacaı'Yından 
çalmış ol '~ılır. Bir kitap hak1un. Omltvarım. 1l;irk topraklarma 
la böyle b·,. dava açılmakla Türk gelir .l"el~ez. TUrk mnt~uat m~
inkrlabı. ve hürriyet esaslnrı ne. messılle:ııe karşıl~tıgım içın 
den dolayı tehlikeye dü~müı olu· ç?k sevme duvuyonım. Gazete-
yor7 cıl~rle sık sık temastl!- buluna • 

B
• üdcf • • • b" kit Ca!!tma emin olabllirsınlz. 
ır m eıurnumının ır ap 

Ankarava gittikten sonra ga
zetecilerle- etraflı Burette ~örilg. 
mek mümktln olacaktır . ., 

hakkında mahkümiyet talep et. 
mesi ıöyle dur.un, mahkemenin 
mahkumiyet hran venneıi bile 
böyle bir idJia3 • hak vermea. Zi· 
ra mahkümiyet kararının temyi. 
z1 vardı:. Temyizin önünde de ka. 
nunl .-ın ruhunu nefh ve metni. 
ıU ifade eden bir millet mecliai 
duruyor. 

Sava Kirof. kend!sinl karşı • 
hyandarm dostane tezahürleri 
arasında otomobiline blnmi~ ve 
Bul<Par b::ı<>konso!oslle birlfkte, 
kernisinln mi~ııfiri olarak Maç-. 
kıldaki i'<amet..,fıhma g!tml!"tir. 
F,Jrinin bu hafta ınnunn do~ 
itimat mektt,bunu Cumhurreisi. 
miZP vermecı.I ve mUten.kiben tek 
rar f qtanbula gelmesi muhte • 
meldir. 

Ankaradaki lzmir 
heyeti 

ir:önU tarafindan 
kabul buvuruldu 

Cumhuriyet kanunlannın kat'i 
icabı mahkemelerin emniyetine ve 
istiklaline hürmet etmektir. Tür. 
kiyede fikir hün-iyeti adına olsa 
da, istiklal marşı ıövlemek •ek
linde yapılsa da balcimh·in ka. 
rarları üzerine müessir olmak i . 
çin bir nümayiı taıavvur oluna
maz ve olı.ın.a buna aslft rr.üsama. 
ha edilemez. Hedefi mahkemele
rin emniyet ve istikl5lini iblnl o. 
lan hareketler tekil ve mahiyeti 
ne olursa olsun, Türle ink:labının 
müdafaası gibi göıterileme-z ve 
adliye koridorlarrndRki hadİEA! a. 
lelide b'r merale tehacumundan Ankara. t1 (Hıı.BU81.) - Şeh• 
ve adliye makinesinin işlevişi kar- rlmizde bulunmakta olan .limir 
şmnda adalete mütmrin bir ıami belediye ~isi Behçet ~z ıle vi
kütleıinin tabii mürakabcıinden llyet me •.ıs.f ~az:. d.~n ak~am 
iberet iken bunlar san'ci memle. ı O.ımhurreısımı.z !nönu. tara!!IL: 
k•tle meydan k b" ·ı dan kabul cdılmışlcrdır. Mılli 
t ·hl'k • kaı çı an 1'~:ıı.:r?erı e~ Şet kendilerini yemeğe alıkoya.. 
e d~~~·~nezah_ rtı pnolc ııı;d•" -~~s· rak iltifatta bulunmu~tardrr. 
!d.ı~e urat 1 un a le.ısır. Belediye reisi ite heyet busrtın 

.., muhtelif Vekaletlerle temaslar. .Yuii..w,..,............ da bulu.rwualanhr. 
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· Bıçakların en ucuzu ve en 
Hasan deposu Bahçekapı, 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, 

iyisidir. 10 a~edi 25 Kuruş k01, 
Beyoğlu tramvay durağı karşısında. .... ubeleri: Ankara, Karıı24 
Üsküdar, lzmir - Kemerallı, Eskişehir istiklal caddesi No. 3 

'MuktcClir bir Kurşun kaynakÇtya ihtiyaç vardır. ücret lktldnrına 

glSre tesblt edilecektir. Talip lerln 

Sümer Bank İstanbul Şubesine 
• 1 

illl••••-Hemen mUra.cuUarı. 

' • 
inhisarlar ·- umum 

m ü d ü r ı ü ğ ü ·n den : , 
' 

I - İd&remlı: için muhtelit eb'a tta (323,653) 'M3 kereate pazıırhkla 

1atm almacaktrr. 
ll - Pazarlık 29/II/~O Pcryembe günU ... t 16 da Kabat&§taki Leva

zım vo MUbayaat Şubesi Ahın Kom!Jıyonund& yapılacaktır. 
m - Eb'at llııteıl her gUn adı geçen ıubeden almabutr. 
IV - 1.eteklllerln paznrlık 1çin tayin olunan gün ve saatte ıözü geçen 

komuryona gelmeleri. (H88) 

Devlet Demf,.Yoıfart ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Muhammen bcdell 26WO Ura olan Qç adet r!Sn~en clhuı ve teferruatı 
9-"-9'0 salı günü aa.at 16 de kapalı zarf uauUle Ankarada idare blnaamda 
.satın alınacaktır. 

Bu tıe girmek i.sUyenlerln 1987,5 liralık muvakkat temlnat ile kanunun 
tayin etUği vc.slkaları ve tekllnerinl aynı gün aaat l 4 de kadar koml!yon 
rctş!lgine 'l.'crm~crl ı:ı.tmıdrr. 

Şartnam~ler 130 kunıp. Anka.ra n Ha.yd&rı:ia§• . veznelei':\nde aatıl
maktadır. (H34.) 

w ' Ankara Caddesinin en işlek yerinde 
ir lık d •• kkAn 

Vakit rv1atbaası ıdaresine müracaat 

r------------... ,. 
VA KIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete baıar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. ............................... 

KAYIPLAR 

1937 u nestnde 1.atanbul 4.5 lncl llk 
mektebinden aldığım diplomamı zayi 
ettim. Yenlainl çıkaracağ1mdan cıık.I. 

ıılnln hUkmü yoktur. 
Taııkn.sap Nı'"l'bahar mahallesi 
llatlp 1\";\cl ~kak No. 23 Turhan 

(311518) 

• • • 
Ergani maden .idadiye.sinden 337 • 

338 ıınrf 4. ten aldığım taadlknamf'ml 
zayi ettim. Yenlsinl alacağımdan hUk. 
mu yoktur. 

Erı-a.ııl m aden ca.mlkeblr yab&nı-ı 

kay ıtlı Abdlilkerlm oğlu Mehmet 
Aril. (31~7) 

latarıbul DördUncU lcra l\l emurlu. 
fwıdan: 

937/3104 
"Ta vz.lb tıAm., 

Meaud'a borçlu lbrahlmin mahcuz 
olup satılma.ama karar verilen ve 
oı.rtname.sl 27 /2/910 tarlhlnden ttiba. 
ren açık bulunan ve birinci arttırma. 
sı 18/3/9(0 Pazartesi ıaat H ten 16 

ya kadar DördUncU İcra Dalrestnde 
ve lklncl arttırması 2/4/940 tarihlnde 
aynı saatte EyUpte korucu Mehmet 
Çelebi mahallcııtnln AyvanMray cad.. 
desinde eıık.I 66, yeni 36 No.lı altında 

iki bab dUkktuu ha\1 S8-l hwede 116 
hl.r.ıeılnln ıatıoına karar verllen kıa

men ahşap haneye ehllvuku!lar tara
tmdan tamamına 1160 lira kıymet 

ta.kdlr edllm~ olduğundan 14/2/940 
tarihi! 114.nnnıza llAveten ve tavzihan 
11An olunur. (311126) 

latanbul tıdncl ters Hemnrlafun
dallı 

930/3882 

Dalreınlzln 939/3862 No.lı dosya. 
sile mahcuz olup bu kerre paraya 
çevrllme.!lin• karar verllen A kaaray 
Ordu cadden 298 No.lı apartmıanm 

bodurun katında gardrop, kanape, 
mangal veaalrenln birinci açık arttır
maırı 29/2/940 da Peqembe gUnU ıa.. 
at.' 15 ten 17 ye kadar l!a edileceğin. 
den bu arttırmada mahcuz e~ya mu. 
hammen değerinin % 7:5 ıtnl bulma
dığı tnkdlrde ikinci açık arttırmHı 
5/ 3/940 da Salt günü aynı ııaatte ita 
edilecektir. Alıcı olanlar muayyen 

' gUn ve saatte mahallinde hazır bu. 
lunacak memurine mUraca.at ederek 
almaları llln olunur. (31529) 

Or. Necaettm tasagun 
Sabahlan 11.30 • ka ıJıır; ak~aro.

lon 17 den ~onra LAieii Tayyart 
Ap. Daire 2; No. 17 de ha~talarını 
kabul eıler. ( T t ltfon: 23953) 

ANiTESi~ 

Baş, Diş, Nezle, ~~~ 
Romatizma, soğ 

Algınlığı, Kırıklı~ 
1 

'(.e,e~ 
ve bütün ağrılarını derhal ,.lıP' 
Lüzumunda günde 3 ka,e 

mmmilillll 
·~ . . . . 
-·~ ' 

, Kı a da ar 
Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane, 

Muayenehane yapılmağa elverişli kiralık ucuz odalar J 
Gazetemiz idaresine müracalJ 

tatanbul Beolnr l İcra lıfl'murluğun. 

dan: 
939/2101 
Bir borçtan dolayı haczen paraya 

çevrllmeılne karar verilen Garod 
marka 9 IAmbalı yeni bir radyo ile 
pli.klan 1/3/940 Cuma gtınU l'!aat 13 
ten itibaren Belediye mezat salonun
da açık arttırma llc satıla.cağı ve 
muhammen değerinin ~11zde yetml§ 
be:lnl bulmadığı takdirde lklncl art
tırma ~/3/940 Salı gUnü aynı ma... 
hal ve vakitte yapılacağı cihetle alı_ 

cıların 939/2101 No.h dosya ile orada 
bulundurulacak memuruna mllracaat-
ları lllzumu !ltm olunur. (31528) 

ıstanbul Beled 
ı ı an ı a r ı /ı 

ıJP ıı ... ~ 
b llmlA.klnln umumi menfaatlere uy~nlutu tıudll< '!..ı!!,~~ 

lira kıymet takdir edllml~ bulunan Beyazıt Camcı Ali rn > ,.r. l°J 
rlyet caddeslnde 60 - 62 eski 72 - 7' Yenlkapı 6'9 ad• ıııjl JP."' 
r,ayrl menkul Un mutaııamtı olduğu tapuca bildirilen s•lU:,;ı,.ı1J".'.~ ~ 
maninin ikametglhı olarak göıterilen Beyazıt Camcı Ali oJd ,;r f' 
caddesinde 194 No.da bulunamadığı NoterJlkçe b1JJ!rllrı11~ 1~ ~ No.lı kanunun 10 ncu maddesine tev!ıkan lcabeden tebl ,ııııı' ıı,.. 
gayri menkule, belediye dalre!lne ve umuma m3.hıruıı rn•11 

<!etle talik edildiği llln olunur . 

Mart I 1940 ila Mayıs: 1940 (3) aylık tekaüt ve yetim maaşları cetveli~ir·· BOR SA 
- Ankara 27-2-940 

--ÇEKLER--
ı Sterll"I (1ng"ill:ı) 

100 Dolar (A.rıerika) 
100 Frıv1.11ı: F:rankı 

JOO LLret ,ltAlya) 
100 tıwlçre li'Jı..nk ı 

100 1-,orln (l'clemenk) 
ı 00 l taallll\rk ( A lmıın) 
l 00 llclg., ( Hdçilıa) 

l 00 lhrahml ( ı·unan) 
100 Lıl\a ıuuıınrJ 

100 Ç..ekoslo\nlt kurontı 

100 l'cz.etn ,bpan3ıı) 
100 Zllotı (l..chbtanı 

100 l'tnı;6 (Atacar) 
IO{) l .RJ' (Homc.r) 

ıoo Oln r Cl'nı.:os::wı 

100 }'l'n (JRJ)()O) 

100 h\C'Ç l'{uroııu 

100 Ruble tı~·ı) 

ıııo.19 

ı.us:n 
6.7, 

29.%725 

69..%5%1 

2:?.01 
0.97 

Js,435 

28.55 
o.ı;ı7:; 

S.0825 
31.22~ 

sı.oos 

- Esham ve Tahvilat 

1 
E!ham \I! Tllh\1l!lt Uı:erlııe 

m~'"'melc olm:ınıı,tır. ---
SAllJBI: AS!Jt U~ 

&.ı,1 lıt ıı'tı \"l'r: \ 'Ali/1 l\lrılhsııı<ö ı 

l l1t1ıım Nf'$riyııtı lıJore tıll'n: 

Hcrilı Alırııı-ı Se\ engı l 

lstanbul Defterdarlığından: tfttl 
Eyüp, F'atih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar, l{adıköy mal müdürlüklerinden mütekait, dul ve yetimlerin Mart 940 ili mayıs 940 (3) aylık ma.B-11~ . 

TARIH ! = 
4-3-940 Pazartesi 
5 ,, " Salı 
6 ,. ,, Çarşamba 
7 .. ,, Perşembe 
Ş ., ., Cuma 
9 ,, ,, Cı:martesi 

TARiHi: 

4_:3_940 Paz1rtesi 
5 ,, ,, Sah 
G .. ,, f'.ars.ıınba 
7 ,, .. Perşembe 
8 ,. ., Cuma 

ye günJeri... ~f,1 

Beyoğlu malmiidürliiğündcn: Üsküdar malmüdürlüğünden Evüp maımudUrl l<~U~;ıt 
Mülkiye yetim A<>keri vetim Mülkiye yetim Askeri yetim Mülkiye vetim ,~t~~ 
ve tckaütleri ve tekaiitleri ve tekaütlcri ve tekaUtleri ve tekaütleri l /,ııO 

1-200 1-250 1-300 1-600 1-40 j.Ol ~ 
201-500 251-SOO 301-600 GOl-1200 41-80 20l /."1 
501-900 S01-l5PO 601-900 1201-1800 81-120 4ol~ 
001- 1200 1501-2230 901-1200 1801-2400 121-1~ !JO\ .... 

1201-1soo 2251-.1000 ı201-15oo 2101-aMo .ıaı- ııa. fl.J 
1501-1s~o 3001-3780 ı501- ila 3001- 115. 0-

Beşiktaş mal.müdürlüğünden: 
Mülkiye yetim Askeri yetim 
\'C tekaütleri \'C tekaütleri 

1-150 1--350 
151--.150 351-700 
351--500 701~1000 
501--650 1001-1300 
651-800 1301-1600 
801- ilit 1G01- ili 

Eminönü mal müdürlüğünden: Kadıköy mal müdürlüğünden: 
Miilkiye vctim Askeri vetim Mülkiye yetim Askeri vetim 

Falih malmüdürlüğünden 
mülkivc vcUm As:reri vetim 
,.e tckaütlcri ve tekaiitleri 

·~ 
2 nci '1 r 

tı!l(et' 

ve tekaütleri ''c tekaUtlcri ve tckaütleri ve tekaiitleri 

1-400 1-500 
;>()1,-1100 

1001- 1600 
1601-2100 
2101-2600 

1-250 
2:ll-fi00 
501-750 
Wl-1000 

1-500 
:>ol -1000 

1001-1500 
1501-2000 
2001-2500 

1-500 1-500 
501-1000 

1001-1500 
l !lül-2000 
2001-2500 

1 inci j?i~e ..; ..... "'~ 
\'C'~JW t)eJ' 
teıcsU 

~501--4~ 
4001~ 
4501~ 
1)001 _öOoO ·" 5501 ·ıı , 
6001- J ..... / 

d'Y~tv" .:ıı' 
1 - Zat maaşları sahiplerinin ınuavye~ giinlerdc gişelere 'mü r:ıcaatla maaşlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde ist ihka klan umumt t e 

1 
il fY' 

verilecel:"tir. cı1) ~ 

9 ,, ,, Cumartesi 

401-1000 
1001-HfıO 
1401-1800 
1801-2200 
2201- na. 

501-1000 
1001-1500 
1!>01-2000 
2001-2500 
2501- na. 2501- ili 

1001-1250 
1251- ili 2601- na. 2501- ila 

ı - Tediyatn sabahleyin saııt dokuzdan itibaren ba~lanacak ve 12 ye kadar devam edecektir. Ve öğleden sonra saat (13) de tekr ar başlanarıılc d,ıı 
yet buln<'aktır. d<llfıı 

:1 - Maa.~larını Emlak Bank:ı. smlan abcak olan zat maa~hl!'l s::ı.hiJıh:rinin cüzd:lnlaıwuı mal miidi.irlüklcl'ince vi~8ioc lilzum yoklur. Buıılıu' 
ruya bankaya müracaatla idik razatta bulunabileceklerdir. 


