
l~anı hk-.... . 
1 ına Omu ırlandalı-
arın affı isteniyor 

\~l'l, 2 (AA) : 
' Urıarı baz ' · - Ruzvelte ve Amerika-
~kiıtre1t C 

1 
lrlandalr şahsiyetlere telgraf. 

'ffı. ~de idanıaovcntry suikasdi neticesinde İn. 
~n. Anıcrik:ııkCım edilen iki Irlandalının 

ltir, n teşebbüste bulunması talep 

HERV R KU U Alman topraklarında 
şiddetli infilaklar 

• 

Bern, 2 (A.A.) - Dün gece saat bire doğnı 
Balc'de 15 kilometre kadar uzakta Bal:len ara. 
zisinden gelen bir infilak sesi duyulmu~. mütc. 
akıben bir yangın görülmüştür. 
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Alınan malUmat, Alman topraklarında muh. 
telif mühimmat depolarının infilak ettiği zanm. 
m vermektedir. 

t 1 oiH rf'\ 

lfl yaşarııasına verildi 
n "O~©llr~D Ü9 ©le® 

Sovyetlerin yeni bir tabiyesi 
muvaffak olamadı 

•• 
,_oseivanof antanta muvaffa-
tClget temenniSinde bulundu 

Sibtrya imha taburu 
(Yazısı 5 incide) 

Maarit Vekilinin tetkikleri 
~~hıikeyj ki Yugoslav Hariciye Nazırı diyor ki': 

~öreu~çı Bu antantm Balkanlardaki Sulh ve sükOnun -idame-
:'( • • r • • • • ( 

~~:~~~;. sine bütün kµ.V~QOle ç~lf Şlfğtnr ;Spa~: eüec~ğ~z· 
~-~s!n ~Üzakereleri. • J · 
~ ~ y •çın bıc-çok Alman 
~~ ~ılavyaya git. 
la.-.;'~ ~ n sebebi Bal. 
;;.."' ~~ Balkanların bita. S. ~il.aa için bir blok 
~~İr ıp edilmiyeceğini 
trıdij ~~ ~AlmaııJm-__.Bnlkan. • 

ıııeır oı~ıte ~ blok te§elCküli.ınü , 
~· ~1.~iı11, .fdl cephe almak de. r 
· ~ tJ...~~ rrı..ı.1 - ~İa ediyorlar. 4 
~111 a~.l'~fdinde de böyJc • 
~İli ~l~~Y~a.n .vermeme:.: 

, ,. Dünkü toplantrdl!lf ı ~ır gö~Üt-
1 . .. ı . . t1 Maa,rif Vekili Hasan Ali Yücel 

1
, §e:~rimizde~i ,~etkİ.klerine · dün de 

r'.cvam t;tmıştır. 

,geçirmiş , ve öğled:_en sonra d 
.maarif .müdürlüğünde umum mü. 

• fettişleriİı iştirakiyle. bir toplant, 

li~ ~, .. hır bıtat"af blok 
~b~,~~ \' Une kar§ı bir nevi 
l~ 1Yot k~r. 
~ ~ bı~lt1c1 bugün harp halin. 
~'letıt ~ı~,,~Uerden herhangi 
~ ~t ~rırı bit 01.nıyan Balkanlı 
!\ı \i; il "a/taf vaziyet alma. 
~~ ~l~~e!J kendi aralann
~~ .. tü~ı :ı/le. teyit etme. 
~ '11.i fi.ili 'Ya.it'· fıkirdir; fakat 
\ ~ ~""'ıYor i~et .artık değİ§. 
lj t' t' Urkiye, Yuna. 
~s. ~ ,.._, nn ite tngiltere 
"-'~. 11tlıda. •nda harp tehlike. 
~iıı '" ~laatllaPnalar yapıl
-ı~da. lıa.ıde Ltnalar meydanda 
~ ~ ll-ıka 1 1kanlı -devletler 
( ~ da ın~f'" .~itarafl!~'
\' ıı!ttkiJi A a rnudafaa ıçan 
tı,~•,.aı,;1• lınanlann itiraz. 
~~ hitaı-aft Çünkü Bal. 
\" oıJt.tt"arıs ıktan çıkarak in. 
~~il 11!11 zeha tarafına bağlan-
~ ltit·~"ıd~n ~hın~ uyan~ırabi. 
-~ d !arına erlın hükumeti. 

h.tİL.: Ciild· •ehebiyet vermek 
~'llll "'l'Jıtı; ır 

~l ~Ce 
0

L 
il' ... O\l •. ,. 

• ıı · 1 Ürk• ınu ahaza çok ., ... h. •Ye y . 
lh.. .,._, ""1rrı in .' unanıstan ve 
~~lıt~tıdl\kj R•ltere . -ve Fransa 
'~~ &,ikan anlaşmalar bugün 

Oı"' Sıkı..~ antantının bita. 
ı...: ·• ... sın b ~ ~111dığı y a sc cp oluyor 

-ıı t de k..._ ugoslavya iı'üku. 
ı...~·d •ooul ed'ıld" ~ · · • • ··aq der •ı;ı ıçrndır 

'ıt._~ 0latı h 
1 

bu sene nihayet 
~ ~~t ~qtıı':n nntantın ·yedi se
' ~~totülnı··asırıda hiç bir 
)t. lıı-t , llnt Uyor. Bu taktlir. 
l~ lıt;.11'1Pine arıtı içi.nde bitaraf. 
~ h ",... rtıuhnlıf g- ·-1 • 

cı,1 c.ı~et d oru mı. 
~ td ~arıları ah~-geniı bir sa. 
~.•I oı t~ {' nıudafaasını iı. 

'~? Ilı- da o arı. bir anlatmaya \ ~-ı~-. rnanı telakki edile. 
b ~111 ıı .'rıta .. 
~ "ti'"••t~ rıtı bırınci derece. 
\lttı t~k ~~~ter·elt kendi ba. 
\lı ~t bıt-Jikt •ge.~ büyüle bir 
~ tt~fUla~ ınuıtercken Bal. 
~ 1 \j;'. •i ihti nda_n birine tnar. 
\..~'~r;tclbird~lıne karşı alm. 
\"ı t~ C~ini ~·· Bu tedbir tnri. 
~ .\""' ltıiHir lkcmrnel ıurette 
~~" llada· h tnlya Almanya. 
\~!\,il~" isr:zırladığı bula. 
~i /\ lly'-k ~·ade ederek Bal. 

iltl"i"l'ıil"utt ~rnıı ise ele işgal 
Ye .. ugun hudutlann 

"t'Çtnem· • -(1) ıştır. Bugün 
evamı 5 incide) 

Uiin öğleden evvel. gilzcl .sa. 

1 
naflar akademisine giderek jüri 

• 
1
heretinin çalışplalarını · gözden 

.yapmıştır. . r 
Vekil, şehrimiıJde birkaç gün 

daha kalacaktır. 

~·DoktOrU . öldüren . .. . .. . 

Dört .ıııımıŞrcsimleri 'Naciqe atılatı!Jor 
. . - f Ankara, 2 (Ilıısıısi) - Haseki 

Bclgrat, 2 ( A.A.) - Daşvekıl j d. k l hastanesi doktorlarından Kilislı 
ve Hariciye Nazırı B. Mctaksas H l d h d d uru an Mehmet Alinin ölümüyle netice. 
riyasetindeki Elen heyeti ile ha- 0 an a U U Un a 1 !enen cinaye~ tah.~ika~a. il?ug!.in 
riciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu ı deva medıldı. Muddeıurnılık Js_ 
rJyasetindcki Türk heyeti, dün • • A l f k' A h l j t.anbuldan bazı malümat istemiş. 
:~ei=~dci~ ';~~~:1:~ ~;~: yen z m an ar arda arz 

1 
~~;:~ ~:~f1k~~~;eb~~::ı~!~ 

kili B. Tsvetkqviç. hariciye naz.ı.. 6 . . but kanununa göre tahtı muha. 

~~;~~c~a:~:littı~~k~~g!~ Denizaşırı hizmetler · için ayrılan lngıhz ~~~~ke~~~a~~k~~~re~~~~i~ 
büyükelçileriğYugoslavya harL •• •• 11 .. b 1 k d la çıkıyor ne kadardır. 
~1~~::ı~~t~rm~~~~ıı:~~::~i~ gonu u ta ur arı y~ ın a yo a~u~=n Na(B~d~ı ~ö~~1~~) 
dan karşılanmıştır. Bir askeri 
kıtn selfım resmini ifa etmiş ve i 
mtzıka milli marr:Ian çalmıştır. ı 
Bclgrat istafl.}·onu ve istasyon 
meydanı Balkan Antantı dev . 
!etlerinin bayraklarile süslen - 1 
miş bulunuyordu. l 

Belgrat, 2 ( A.A.) - Hnriciy.'.! 
nazırı B. Gnfenkonun riyasetin. 
deki Romanya heyeti bu sabah İ 
saat 9,20 de hususi trenle Bel - 1 
grada muvasalat etmiş ve gar. l 
da Yugoslav hariciye nazırı Cin. , 
car Markoviç ile Romanya ve { ~ .ı;t 
Türkiye büyük elçileri, Yunnn ' : 
orta elçisi ve bir çok şahsiyet . Zt.'i.. 
ler tarafından karşılanmıştır. ( -
Bir askeri müfreze tazim mera. l ,... 
simini ifa etmiş, mızıka Roman •. 
ya ve Yu,1?oslavya milli marşla . 
rını ralmrntır. 

· tik toplantı 
Bclqrat. 2 ( A.A.) - Yun~is 

tnn. Romanva ve Türkiye harı . 
ciye nazırları sarayda defteri 
mahsusu imza ettikten sonra ha. 
riciye nezaretine giderek Mar .. . 
kovic'in bürosunda ilk dof&: ola. 
rnk toplanmışlardır. Yarım sa. 
at süren bu . toplantıdan sonra 
nazırlar, Beyaz saraya. giderek 
naip prens PauJ tarafından ayrı 

Yeni f tıgiliz tankları bir talim csnasm ela 

ayn kabul edilmişlerdir. 
Prens Paul ile Prenses Olgn, 

Türkiye, Romanya ve Yunanis • 
tan hariciy<' nnzırlm·ı şerefine 

(Devamı 5 inO'Ulc) 

Amııtcrdam, 2 (J\.A,) - Bitlerin, 
30 Kılnunusani nuUrunda bltaraflar. 
dan bahsetn1emcsinl bltariı.flar, cndl
~clcnni azaltacak mahiyette tefsir 
etmiyorlar. Alman lntalannın Bclçl· 
ita ve Hollanda hudutıarmdnkl tc. 
ccmmuunda bir azalma yoktur. 

Hollandada çıkan Utrcchlch Nl
<•uwsbnnd ga?.ctC?Si, hu lıusustn \'erdi· 
fi bir hıtlıcrUe, l'olonyn muhnrcbe-

sinde taarruz !aallyctıeri gösteren Al 
man generallarından von Rclchcnau 
ile Blaskowitzin umuml karargtıhlıı. 

rmı Hollanda hududu karşısında kur· 
duklarını yazmaktadır: 

Londra, 2 (A.A.) - lnglltcı:e Har. 
biye nezareti d"niznl'}ın hizmetler IQin 
nynlnn ~o:ıll!Hi tabııtİnmmı y:ılnhıln 
1ngiltcrcdcn hareket cı.lccckl~t-lnl .söy. 

. ' 

ıemlş, fakat bu kıtalarm nereye gi. 
deceklerlnl tnsrfü etmemiştir. 

Ohambcrlaln de Avam Kamarasın· 
da lngnterc hUkfımctlnln harbin de. 
,•amı için bnzı mnıı ıtııtınarı muza. 
kere c~mcktc olduğunu, fakat bu ltl
IA!lar nkledilmcdcn, bu hususta par
lllmenlo<la mUzake~eıerde bulunulma. 
ııı nm\•nfılc 

lllifllı'. 

olırııy:ıe:ığını beynn et. 

Günlerin Peşinden: 

iyilikleriniz yerin; 

l !o~~~~! 1!~~-·(~~ketu' 
f lcri ıçın toplanan yuz bön parça 
A y:ı yakın eşyadan çoğu Erzincan 
l ile Tokata gönderilmiş;· ·yalnı:ı. 
1 pek az bir miktan muhtelif yel'. 

lrr:len buraya getirilen felalc:etze. 
delere verilmek için ihtiyat ola 
ı-uk depolarda duruyor. Şimdi Kı. 
zılayın elinde bu maksatla bir. kı 
sun eşyanın durduğunu görenleı 
''lstanbullulnrın vcrclikleri yar. 
dım eşyası hal:1 olduğu yerlerde 
bekliyor'' zannına kapılıyorlar-
mış ... 

Hnldı veya haksız ~öyle bir 
şiiohcye düşenler olabilir; fak? · 
onların bu şüphelerini asla tctkıl 
ctmeğe liizum görmeden bir ha 
kikat &ibi kulaktan kulağa yay. 
ınaler.-ı doğru değildir. Bilhassa 
bu türlü sözler bizzat yardım eş. 
yasını vermiş olanların ağzından 
çıkaı·sa şayianın mahiyeti daha 
çirkin bir şekil alır; çünkü yar. 
dım fcdaknrlığının yüksek mane. 
vi kıymeti ı;ayianın mcsuliyetiyle 
2özdcn knybolur. 

HASAN KUMÇA YI 
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]ilde Sanat: 

lkı 
ar 

yelçilik 
daki fark 

1328 senesinden 1918 c kadar ve saltanat mUessescsile modern 
Türkiyedc §ahlanan bir milliyet bilgiyi birleştirmek ihtiyacında 
hareketi vardr. 1940 da Türk idi. Zamanrn politik hakim şart. 
cumhuriyetinin esas teşkilat ka. lan bayle bir emrivaki ihdas ct
nununda milliyetçilik vatandaş. mişti. Tarihten gelen şartlara da. 
Jann kanuni vasfıdır. yanan bu hadise önünde akli se. 

928 veyahut umumi harp mil. limin ve mantığın kabul edeceği 
liyetçiliği ile bugünkü milliyetçi. izah, Ziya Gökalpın izahı idi. 
Jik arasında bir fark var mıdrr? Halbuki bugün hayat ve şart.. 

Bazan bu iki cereyam biribirL ı lar bize yeni prensipleri kabule 
nin mUtcradifi :sananlar vardır. • icb:ır etti ve milliyetçilik bu~ 

Fakat böyle bir hüküm venne'k kil hakim şartlar altında şöyle bir 
yanlıştır. İki cereyan da mahiyet izaha maliktir: • 
itibariyle tetkik edilecek olursaı Türk milletinin kültür hususı. 
aradaki büyük fark, idrnk tarzın. yetini muhafaza etmek, onu mua. 
daki değişmeler derhal göze çar. s1r cemiyetler seviyesine çıkar. 
par. 

928 milliyetçiliği Ziya GökaL. 
pm tarifi ile şuurlanmış üçüzlü 
bir hareketti. Ziya Gökalpa göre 
milliyetçiliğin şıarr "Türk mille. 
tindenim, İslam ümmetindenim, 
Avrupa medeniyetindenim" idi. 
Aynı mütefekkir milleti tarif 

ederken "Dili dilime, ıdini dinime 
uyan'' diyordu. Ziya Gökalpa gö. 
re Türk milliyetçiliği bir yandan 
Avrupa, bir yandan İslam çembe. 
ri içindeydi. 

Türk milliyetçiliği bu suretle 
bir yandan tslam kültürü, bir 
yandan Avrupa medeniyeti nüfu. 
zu altında taksim edilmiş oluyor. 
du. 

Bu devrin telakkisine göre, 
Tilrk milliyetçisi bir yandan İs. 
lam btidcşlerinin tefckkürUne. 
bir yandan tefekkilrüne iştirak et. 
medlfi, fakat tekniğine mU§tcri 
bulunduğu Avrupaya bağlı idL 

!atım tef ckktırü, f etsef esinde 
hfildm bir unsurdu. Hatta ilini ta. 
birleri Arap • Acem beynelmilel 
mikyaslarına göre tayin ediyor. 
du. 

Avrupa sadece bir teknik dün. 
ya idi. Onun kUltürU hudutlarda 
tasfiyeye tabi tutulacaktı. 

Bu devirlerin gUzel ifadesini 
"Ben bir Tilrkilm ,dinim. cinsim 
uludur" mısralannda bulmugtur. 

Bu tarif ilmi mi idi? 
Milliyetçiliği tarif eden ve ilmt 

olduğunu ileri aUrcn biı:_çok iddi. 
alar vardır. Biribirlerinin tam zıd. 
dıdır. Cünkü henüz sosyal me. 
selenin felsefeden, politikadan u.. 
za.k tam müsbet tarifleri elde e. 
dilmlı değildir. Vaziyete, şart. 
lara, hayatı idare eıden prensiple. 
re nazaran milliyetin tarifi 
cok ilmi mahiyette göıü. 
kcnler de bile kabul edilmiş si. 
yasi1 içtimat prensiplerin bir nevi 
izah ve tefsiridir. 

Sosyal mC9elelerde henm 11. 
min vazifesi hadiseyi mahallinde 
teshlt eden müstantiğin işine ben. 
zcmektedir. Ziya Gökalp hilafet 

mak.'' 
Türk cemiyetinde milliyetçili. 

ğin bu şekilde izahı, .. layik" lik 
esaslarını kabul ettikten ,ve in
kılftpçı bir hamle ile 'rurk mille. 
tini muasır cemiyetler seviyesine 
çıkarmayı gaye ettikten ve halk. 
çılıtı şıar haline koyduktan son
ra hayatın en sistenlli bir sure~e 
ifadesinden başka bir şey degıl.. 
dir. 

Kendi şartlan içinde te~
da düşmeden yapılacak millı
yet hareketi ''Avrupalı • Türk" 
tipi ile kemalini bulacaktır. 

Avrupalı • Türk artJk Avrupa 
medeniyet dünyası içinıde iş bölü. 
rnilnc girmi§. onun usuJUnü, şek
lini kabul etmiş, Türk ruhunun 
hususiyetlerini muhafaza etmiş 
bir insan olarak telakki edilcıbi. 
lir. 

Avrupa dediğimiz zaman nt 
yalnız bir coğrafya, ne de sade 
bugünktl Avrupanm tagıdığr ce. 
reyanlann topyckitnudur. 

Avrupa dediğimiz zaman Yu. 
nan ve Utin dünyasından akıp 
gelen röneunı ruhunu temsil e. 
den, objektif görUşU. iman yerine 
bilginin ikamesi, tabiate ve insa. 
na doğru gidi§in devamı ve bu 
ruhun balkettiğl eserlerdir. Yok. 
u Avrupa medeniyeti diye 
ne kUseden, ne de skolastik.den 
bahıediyonız. 

Bu şartlar bizim tariht dunı. 
mumuı:u iıah eder mahiyettedir. 
Bunun içindir ki iki milliyet tad. 
fi arasmda bariz farklar görüyo. 
ruz ve bunları biribirlerinin mü. 
radifl saymıyoruz. Nasıl bu ce. 
reyanlar biribirlerl.nin müradifi 
değilseler iki cereyanın edebi. 
yat ve sanat telakkisi de tama. 
men biribirlndcn ayndır. 

Birincisi hülyalı romantik şark 
mazisine dayanırdr, ikincisi ise 
bilakis ölçülü, berrak zevkli, kla. 
sik medeniyetin ebedt oluşuna 
kablmaktır. 

SADRI ERTEM 

istanbuldan yapllan Kaza kurbanı ilfa-
yardımlar ıyeci dün gömüldü 

Arasıra kulağımıza §U tanda 
bazı aözler geliyor: "İıtanbulda 
feıatcetzedeler için toplanan yar. 
dmı cıyası olduğu gibi yerlerinde 
\:!uruyormug r. .. " 
Yardım eşyasını vermiş olanlar 

üzerinde elemli bir tesir yapan 
bu kabil pyialnuı asıl ve csa&J 
olmadığını tahkikata müstenit bir 
kanat ile okuyuculanmıza temin 
ederiz. istanbulda yekunu yüz 
bin parçayı bulan eşya toplanmış. 
tır. Bunlardan çoğu Anadolu. 
da fellket mıntakalanna varmış. 
tır. Bu arada Kadıköy tarafında 
toplanan eşyanın miktarı 18 bin 
parçadır. Bunlann 14 bini de fe. 
laketzedelere tevzi edı1mek üze. 
re Erzincan ile Tokata gitmi§tir. 
Yalnız Anadoltıdan btanbula bin 
bet yUz fellketı:ede sevkedilmi~ 
olduğundan burada muhtaç olan. 
lara verilmek üzere 4 bint Kızıl. 
ay depolannda ihtiyat olarak bek.. 
letilmcktedir. 

Muharrirlerimizden biri dün 
Erzincandan yeni gelen mahalli 
Kızılay başkanı Münir Atasel ile 
Erzincan merkez Kurtuluş ilk o. 
kul öğretmeni İrfan Kösebay ile 
konuşmuştur. lstanbula gelen re. 
laketzedelerin yardım teşkilatı 
nezdinde murahhaslığı vazifesini 
gören bu iki zat muhanirimize, 
fcUiketzcclelerin gerek halktan, 
gerek bük\tmetten gördükleri 
vardımdan dolayı minnettarlıkla
rınt temin etmişlerdir. 

lstanbula gelenlere şu tarzda 
yardım yapılmaktadır: Felaket. 
zede tManbula gelip de yardım 
:eş1#s ~er etmez, 
fer~ bir yere yerlegtlriliyor ve 
cUne lü bme veriliyor, bu kar. 
·~de fd!ketzedcnin rami ve ismi. 

Bostancıdan bir yangından 
gelrkcn denllen itfaiye oto· 
mobllinden yaralananlardan 
Saldhaddin evvelki gUn vefat 
etmiştl. bileşmek Uıere iken 
birdenbire vukubulan 61Um. 
şUphpell görUlmUş, cesedi mor
ga knldırıJmıştı. Morgda yapı
lan otopsiden sonra dUn cena· 
ze merasimle kaldırılmıştır. 

Cenazede vali muavini Ha 
lltk Nihat, belediye retı mua
vini Rlfat, ltfatye mensupları 
vo nrkadaşlan hazrr bulun· 
muş, itfaiye bandosu alayın H· 
nUnde gfderelc matem havası 
çalmıştır. 

Cenaze namaıı Beyazıt ca· 
mffndo kılınmış, Edfrnekapı
dakl Şehitliğe g6tUrUlerek gö· 
mUlmUştUr. 

lstanbullulann tebernıu 
tstanbullularm felaketzedelere 

teberruu dfin aksam 991545 li
rayı bulmuştur. Bir iki gUn zar. 
fında teberrularm btr milyonu 
bulacağı muhakkak görülmekte. 
dir. 

adresi yazıb:iır. Ne gibi e yaya 
muhtaç ise hepsi temin olunduk. 
tan sonra bunlar karneye kaydo. 
lunuyor. Odalarının sobasına, i. 
cabederse yatak ve yorganlarına. 
kömUrlerine kadar her şey verili. 
yor. Fazla olarak her gün büyük. 
ler için otuz, küçükler için on beş 
ltunış yiyecek parası yevmiye ta. 
yin olunuyor. Defatcn ellerine on 
sekiz, yirmi lira gibi bir toplu 
yardımda bulunuluyor. 

Bakırköyde yapı
lacak sayım 

tecrübesi 
Vali muavini Haluş iza-ı 

hat veriyor 

Cumhuriyet matbaa
sındaki vaka 

1 • 

Bu sene nırfında yapılacak nü. • 
fus yazımı münasebetiyle Bakır. 

1 
köyünde daha evvel bir tecrübe \ ,..-.. _ . .,.... 
sayımı yapılaeağrnı yazmıştık. • 
:Bir gazete bu saynnın geri bıra. 
kılacağını yazmıştır. Vali muavi. 

işinden çıkardan bir işçi eski 
makine şefıni bıçakladı 

ıllin yolunu bek\em• ba§lam~. 
tlJ". 

ni Haluk Nihat Pepeyi dün bir 
muharririmize bu hususta §Unla. 
n söylemiştir: 

- İlkbaharda Bakırköyde bir 
sayım tecriibesi y.apılacaktır. Yal. 
nız günü henUz malüm değildir 
Bakırköyünün birçok köyleri ih. 
tiva etmesi ve her nevi n~may" 
ınüessesatı bulunması itibariyle 
sayım tecrübesinin bu kauda ya 
pılması istatistik umum müdür 
lüğünce tensip edilmiştir. Ses se 
ne evvel yapılan umumi nilf u~ 
sayınunda numarataj yeniden ya. 
ptlmıştı. Bu tecrübe için Bakır. 
köyündeki noksan numara levha. 
lannın tamaınlannıası al!kadarla. 
ra bir an evvd tebliğ edilmişti. 
Geçen hafta Bakırköy merkezin. 
de ve köylerinde yaptığımız tet
kiklerde bazı noksanlar g8rdük. 
Bunların şehir dahilinde ol.anlan. 
ntn tamamlanmasını belediyedeki 
numarataj bürosuna ve köy hu
dudunda olanlar kin de kayına. 
kamlığa emir veroik. 

Tetkikattınızda yeniden muna. 
ra levhalan konulan bazı binalar 
üzerindeki levhaların ve brmııı 
yazıların in aat sebebiy~ kaybol. 
duğunu gördük. Bu gibi verle. 
rin numarası büromuzca tamam.. 
lanmı~ aayıldığlndan ve ikind bir 
tetkikte gözden kaçmıı olması ih. 
tfm~ıli bulunduğundan sayım gU. 
nünde tahrire memur olanlarm 
bu mahalleri bulmakta güclilk çe.. 
lcecekleri muhakkaktır. Bu yll.z. 
den hem vakit kaybolacak. hem 
de halkın vaktinden !azla evlerin. 
de kalmalanna •ebep olacakttt. 
Halktan, binalara konulan levha.; 
lann ve kırmm rakamların hllsnU 
muhafazasını rica ederim."' 

ilave dersi alan 
muallimler 

Maarif VekUlifi bUtün okulla. 
ra yolltJdığı bir tamimde bazı ijf. 
retmenlerin den saatleri az oldu. 
ğu halde keneli branştan barleln. 
de dera aldıktan görUlmn,tUr. 

Badema bu gibi öğretmenlere 
ilave aldıktan saatler için Qeret 
verilmiyeeektir. 

--o.o--
Şişli Kızılay kongre&i 

Bugtln lSğleden sonra saat 16 
da Şişli Kızılay şubesinin senelik 
kongresi yapılacak ve bu milna.. 
sebetle felaketzede kardcşleri.mt.ı 
için şubemizin faaliyetine iştirak 
edenlere bir simitli çay verilecek. 
tir. 

Cümügıuyu yolundaki 
çalışmalar 

Belediye R. muavini Lutfi Aksoy 
dün GUmÜ!i!Uvuna ~iderek mU. 
hendis mektebi ka.rşısmdnki set 
Uz.erindeki tesviye ve tanzim a. 
mellvelerini gö1.deo f{e<;irmiş . 
tir. Yol inşaatı mUnnsebetile 
bu~ lii?!eden sonra yarın ak. 
~ama kadar A VM"Pa.şa - Gil
mllıısuvu volundan nnktl vasıt.a. 
lannm ~ecmesi menedilmi tir. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt .... ...... " ................................... _ 
8 Şuoot ıeıo 

Memurlara zeytinyağı 
Ayvalıktan getirtilerek Mallycnln 

Kaaımpq;ı ambarında buluuan )'Uz 
bin kilo mtktarmdakl zeytınyağmdıı.n 
dört bin kilosu Maliye nczıırctınc gc. 
Urilerclt (75) acr kuruştan memurin. 
m tcvzilne b&§lnnm11tır. 
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Alman makine komisyoncusu 
avluva çıkar çıkmaz, tekrar Van 
b Me~et Ali ile karşılaşmıştır 
Mehmet Ali, bn 6C!er bir ka.t da
ha hiddetli görtinmekte o1mam. 
Da ırağmen ses çıkarmamıs w 
vım. tam içeri girmek mere 

• ıncrdiven basma ı::-eldiği bir sıra. 
' da ansızm arkasından hücum e. 
' derek elindeki bı~a,ğı Jru~ine 
, sanlamıştır. 
~ Neye t:~dırnun fariana va-

ramrvan Vim. vedi!H bıçak dar. 
besi altında can havlile baıun1 
çevirince, Mehmet AH, bu sefer 

. ""'" -
• de bıcağı zavalh adamın ~öğsil. 
1 ne sokmuştur. 

Yarn11Almrztt1r1T~ede 

Dün sabah saat on bire doğru 
Cumhuriyet matbaasmda maki. 
ne dairesi önünde şayanı tees
süf bir vaka olmut, Vanlı Meh
met Ati isminde btrl. Alman te. 
ba.asmdan makine komisyoncu. 
luğu ile meşgul VUli Blümel'i 
bıçakla ağır ıurette yarala.m14. 
tır. 

Villi Bllimel matbaa.da maki. 
ne §efllği yaparken eon zanum. 
luda ayrılmış, makine komls.. 
yonculuğuna başlamıştır. DUn 
de, kendi vasıtaslle sattıfı ro. 
latif makinesini kurarken, hlL 
metinden memnun kalmadığı 1. 
çin çıkanlan Va.nh Mehmet Ali 
içeri girmiştir. Mehmet Ali, o 
srrada arkndaşile konuşmakta. o. 
lan Villinin yanına. yak~ 
kendfginln tekrar l§e alınmasını 
lsteml8Ur. Villi matbaa.da et!kf. 
ıl gibi şef olmadıimdan işe a.lm. 
mumda bir dahli olanuyacaıt"ı. 
nr 6Öylemlş, arltada~Ie kon\lŞ 
masma devam etmiştir. Meh • 
met Ali menfi cevap ilzerlne ma.. 
kine dairesinden cıkm1'. Vllll 

Bu iki darbeden büsbUtün !er. 
o;emleşen Vitli merdiven avaf!m. 
da yere yuvarlanmış. ve ~rill. 
tilye yetic;en matbaa mensunla. 
n tarafmdan f rfki odıwa kııt. 
dmtm1ştır. Bu 8U'lda. etleri ve 
vilrll kan irlnde ·kalan cıırih 
Mehmet Ali de. teleforı.la. re'be. 
·:li1en bir 1'0lis memuru nuuifeti. 
le kankola getUrutmUştUr. 

Villi Bltimele dün hutanedc. 
bir eeın.hi ameliye vamlmıştır. 
Sıhhi Va.zf veti abr iıın d~. hava. 
tmdan ümit kesilmio; deiildir. 
Vanlı Mehmet Ali. karakolda 
vaın1an ilk aorıruda, i~Iedlit et. 
nayetl olduiu rribf itiraf etmifS. 
tir. Mehmet Alinin, matbaada 
ViUt Btumclln vanına girmez • 
d'!n cwet. makine dairesinde 
Fahrivi aradığı tr.sblt otunmuş. 
tur. Fahri. kendJsinln matbaa • 
daki sufüıtima.llni meydana çı • 
karan te~idlr. 

Katil. kırm.m '5f P.lı, b\r bt~ 
~: Vllllyf lildlırm'ök lolD blrka<: 
gün ~VYf:l ıatıp ~dJğıııı !tirat, 
etmiştir. 

Tahkikata devam edilmekte. 
dir. 

Elektrik malzemes~nde ihtikar · 
devam ediyor 

Stok mallar anı baskın 
tesbit olunacak /arla 

ihtikar komisyonu dün toplan. 
mıı birçok mUeaseseler hakkın-
daki tahkikatını tevsia "karar 
vermittir. Bütün alınan tedbir. 
lere rağmen hlll birçok madde. 
ter üzerinde büyük farklarla UıtL 
kir yapıldığı görülmektedir. Bun 
lann en baıtnda elektn1ı: malze. 
mesi gelmektedir. 

Son zamanlarda hariçten va -
purlarla mUtemadiyen elektrik 
malzemesi geldiği halde fiyatlar. 
da biraı: olsun tenzilat yoktur. 
BUlkis ea uf ak bir elektrik mal. 

ıemeai eıldıine göre yü.ı;de yilz 
pah.ah satılmaktadır. 

Bunun, gelen malların ban 
kimseler ta.rafından derhal depo 
edilmesi ile meydana geldiği an. 
taşıtmaktadır. Piyauda pek u 
mal vardır. Fakat depoluda mU.. 
bim stoklar mevcut olduğu tica. 
ret mUdürlUfllne ihbar edilmit
tir. 

Bu yolda derhal tetkikler ya. 
pdacaktır. Lil.zum görWdilğU taJc.. 
d.irde depolarda aramalar da ya. 
pılacak ve stok malların miktarı 
teabit edilecektir. 

Beyanname dağıtan 
genç nası l yakalandı 

' Erzurum lisesinin onuncu aı. 1 kendisine arkadaş ola.rak kandı. 
nıfından tardedilmlt ve bunu giz. rabildiği btanbul Erkek liseain. 
leyerek orta mektep mezunu gi.. den. Sinop'lu Fa.ik iaminde~i tale: 
bi yeniden kayt olunduğu lstan. be .. ıle :Onlv~ralte ~en Faıc~ltesı 
bulda erkek lisesinden de vaziye. mudaVlmlenne bu:zat tevn et
ti anlqılarak ilipği kcsilmit Ni. mek isterken suçUstil yaka~ak 
hat Silabilaroğlu adında Sinoplu tah~ik~t e .. :a~ı ve elde edtlen suç 
birinin tahsil bayatı esna•ında ge. ddillerıle bırlıkte mahkemeye tev 
çirdiği vaziyetlerle iti tip kapıldı. _d_i_o_lu_n_m_u....;ş;...tu_r_. ------
ğr riviyetlerln ruhi ıınikleri ve Leblebi kavanozunu ça
mektepten kovulmuş olmanın vü. 
cuda getirdiği infial hisleri tesiri. lan mahkUm oldu 
le büyük iş ~örmek ihtirasına ka. 
pılarak bazı hareketlere girişmek 
istediği haber alınıp takibine bat
lanou§tL 

Maksadını terviç ettirmek için 
muhtelif ecnebi şahıclara müra. 
caat etmi' ve hareketlerindeki 
kuvveti göstermek için bir mii<l. 
dettenberi de gazetelerde mevzu- . 
bahs edilen beyannameleri tertip 
ile öteye beriye göndermi!J niha. 
yet İkineikAmıo aymm 24 ünci1 
gtlU bunlardan bir kısmını da 

Yaıar adında birisi beş arkada
~· ile birlikte Şehudebaşı:ıda 
lcblebicl Hıılilin dükHnınc~an yilz 
paralık leblebi alırken, leblebi u. 
nu tatlısı bulunan bir kavanozu 
çalmı~tır. 

Fakat do.kk~n çırağı görüp uıı. 
tasına si:Sylcmlş, o dı malını geri 
iıteyin:.e Yaşar kızarak bıcağı:ıı 
çekmiş ve Halili yaralamı5tır. 

İkinci gulh ceza m"'bke:rıesi 
Yatan 17 giln mUddetle hapis ee. 
zaGına mahkum etmiştir. 

• •• 
Kaı>uk HikQydİ 

Yine bir gUn atet 
lÖı: aohbct ederler~, 
·crbe gelir. KavulU 

- Seo benim~ 
"la ben sana açayıtn ı 
~ın içine atar. tA 
Yağlı kavuk ilk --:-___.ti 

lar. alev alev mavi ,1111:;..' 
lar içinde, çatır çatır 
s:nda yanar, s;der. 

O yanar gider .,-. ,.,. 
vakasmı yine bıraJrtllll' 
~u niçin ateşe attrJ.ı!d ;il' 
Bir iki düşlindUktefl 
ki: 

- Ben, büyilk ~ 
Bu kavuk onun bDi4· 
tabutuna konulmuş: ol 
ten sonra bekçinin k 
ve sıelmiş. Peder • 
''baba yadigandır". eli~ 
na takmış. Ta CSIUO d• 
~ivdi. Vefatında onu 1~ ~a kadar teşyi ettL d0. if' 
koltn~unda eve. d8~ 
ne olmadı ; benım dJ 
Hal ve tavrından ~-
dild~ini a,,hchm. "flll' 
•,•nl ~ötüreceğinc beO 
dım.'' 
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İal ıneseleleri : 

e\rıniyelerdeki 
ihtikar 

~th~ tesirile . Yazan: Suat Derviş 
~ltıilde ~\halat ~~ ih - ı leri miktar itibarile de indirmek 

~e< klıktan dan de~şi_k _ anca kihtikiı.r olarak tavsif· edL 
ra, baıı tu erhaı ıstıfa. lcbilir. 
:r başıaa1ıa~~ar ve esnaf Yıvecek ve giyecek eşya üze . 
~~it eşya' hen_ıen he. rinde ihtikar mevcudun azlığına 
~ ltiler. B nın fıyatıa _ ve tedarikinin ctiçlüğüne daya • 
~a tııun azaı azı maddele. narak yapılır. ls kuvveti üzerin. 
"llıı ll:ıuvakk ~ası, güçleı;. de ihtıkar ise bunun aksine ola. 

~ı harb~ e~ ve kıs - rak işsizlerin cokluğuna ve iste. 
g~~ci bir ın .. 1lk başlan. nildi~i kadar işçinin kolayca te. 

~ıı.. bazı etnudafaa tcd. mini imkanına dayanarak yapıl. 
l'ılı; lhracınışya~ın_ mem. maktadır. 
oıtı 11edılnıesin hukumeti Bu ikinci nevi ihtikarın me\' • 
~ın l'Ukbu kabil eş. zuu olan vurttaşlarımız muhte. 

ı,, ~ol'd afi bire !!elrnesi için kirler yüzünden bugün iki kat. 
~.11!" U. :Bu 

2
; Sebep gibi tı bir gadre uğramaktadırlar. 

1 ~Utan i b?P!er üz"rİ- Binlerce aile ha.len bu ihtikarın 
ıı ~~ı~esi 

0
f tıkar harbin tazyiki altındadır. Gündeliklerin 

~l'i 1ktısadi arak meyda. düşürülmesini intaç edecek ma. 
"e 11de uya d sıkıntıların kul ve meşru hiç bir sebep yok. 
~ lelaşh h ır~ığı he • ken sırf fazla kazanmak hırsi. 

~el~ıı i ~~etı ruhiye. le, veyahut kendi yakasını A vru. 
Uıı llıda k~ f~srnar etti. padaki harbin doğurduğu ve do. 

h e duğu ha 1 derecede ğuracağı zararlardan tamamen 
~ • g·l>iyasaaalde bazı em. kurtarmak ve onları sadece baş. 
liu· :ıstel'di a~ cekti. Az. kal arının omuzlanna yüklemek 
~Jıııeti~Jı~atlatı art. gayretile hareket eden bu ikinci 

f~ll .1 llıücad 
1 

u çeşit ih. nevi muhtekirlerin hareketleri 
:idaı Ütlısacu c eye geçti: de birincilerinki kadar mücade. 
,~~ tetıbirl Ve cezai bir leye değer ve onlar kadar gayri. 
'I' b l' l'.da ba~r de aldı. Bi. insanidir .. 

(!a ~ka t~~ceğimiz Bu nevi ihtikarı yapanlar <la 
~ b b~a k Urlusüdür ve vatan ve millet haini olarak ilan 
ı ~hır tcdb~şı maalesef edilmelidir. İhtikarın bu ikinci 

ı-Ju ır alınmamış. ve daha muğlak ve o nisbette de 
~t llltıı İŞçi • • gaddar şekline karşı da müca _ 
~lfı llııde Va Ierın günde • deleye başlamanın zamanı \'e a. 
a lllıdur kiP~lan ihtikar • lakadar makamlann bu cephe. 

-aQ;r gibi ış kuvveti de de derhal harekete g-ecmesi ~
~laı; ~Unu sa~ılıp alınan nü artık ırelmiştir. Aldı~ ted _ 

{ işçiy n fıy~tı i§ kuv birlerle birinci nevi ihtikara kar. 
..,, l' e Verılen gün. şı şiddetle mücadeleye girişmiş 

; ı kıl'rn . olan hükumetimizin yevmiyele. 
::ı:e ~ ~ ha ctınin tesbi • rin ihtikarını da başı boş bırak. 
J.i~ğu ttırebfratını ve nesli. mayacağına kati emniyet ve iti. 
t "e it .~gari lllesi için muh. madımız vardır. 
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Rus - Fin harbinin 
iç yüzü 

Döğüş ne gibi 
sebeplerle başladı! 

(Baş tarafı cfıinkii s"yıcl<r) 

Misumiyetine tamamen emin ol. 
masına rağmen Finlandiya bu 
hadisenin inceden inceye tetkik 
olunmasını istedi. fakat Sovyet 
Rusya bunu reddetti. 

Hatta tamamen aksine olmak 
üzere hemen üç gün sonra 21 kii
nunsani 1932 tarihli ademi taar. 
ruz anlaşmasını redl:letti. Halbu. 
ki, bu anlaşma kendi teklifleri 
mucibin-ce 1945 senesine kadar 
muteber olacak ve daha evvel 
reddedilmiyecekti. Bundan m5.da 
Sovyet Rusya Finlandiya hük('ı • 
meti tarafından her hangi bir ye. 
ni uzlaşma teklifi yapılmasının 
önüne geçmek için de diplomatik 
münasebetleri kesti.. Ertesi sa. 
hah yani 30 tcşrinsani tarihinde 
Sovyet Rusya harp açtı .. Bundan 
dört gün sonra Finlandiya Mil. 
lctler Cemiyeti Umumi Katibi 
Mösyö Avenol'a müracaat ederek 
Cemiyetin içtimaa davet edilme. 
sini rica etti. 

Finlandiya ile Sovyet Rusya 
arasında Moskovada cereyan et. 
miş olan müzakerelerin mahiyeti. 
ni anlatmak üzere hazırlanmış 
olan vesikaları 8 kanunevvel 1939 
da Mösyö Avenol'a verdim.. Bu ... 
vesaık tetkik olunduktan sonra 
meclis 14 kanunevvelde vermiş 
olduğu kararda Finliindiyanın 
her türlü muhlihane çareye baş. 
vurmuş olduğu gözönünde tutu
larak kendisine hiç bir mesuliyet 
tahmil olunmıyacağı bildirildi .. 
Mecliste aynı zaman.da Sovyet 
Rusyanın Milletler Cemiyetinden 
çıkarılması teklif edildi. 

Harp devam ederken 

Almanyanın zırhlı ve motörlü 
kıt31arına bir bakış 

Fransızca Lö Tan gazetesinin 
askerlik işleri mütehassısı ya. 
zıyor: 

Polonyanm iı-gali tamamlan . 
dıktan sonra Almanvanın askc. 
ri kuvvetlerinin yeni bir rolü gö. 
rülmedi.. Garp cephesindeki e 
hemmıyet.siz keşif hareketleri 
ile topçu düellosu Almanların 
hakiki kuvvetleri hakkında mn. 
lümat verecek mahiyette değil. 
dir. 

Polonva harbinde en ziynde 
dikkate ·carpan Almanların zırh. 
Iı ve motörlü kıtaları olmuştu. 
Bııgiiıı Galicyava tahşit edilmiş 
olduğunu duyduğumuz da yine 
bu motörlü unsurlardır. 
Almanvanın zırhlı ve motörlü 

kıtalarınln hakiki kıymeti ne. 
dir? Bu hu.susta ancak Polonya 
harbi tecrübesinden sonra kati 
bir hüküm verebilmek mümkün 
olmuştu. Bu harpte Almanya. 
nın yeni bir kmn:et ortava kov. 
mamıs olduğu eski kuv~·etlerile 
iş gördiiğü anlaşılmıştır. 

Hl:1S St'rı.esi kiinunue\•velinrle 
Almanva beş "zırhlı .. fırka. dört 

hında emniyetlerini temin eden 
ve fevkalade bir sürntle hare . 
ket eden piyade unsurlardır. 

6) tKl TABURDA:\ i\IÜTE. 
ŞEKKtL B1R TOPÇU ALAYI: 
Bu alayın malik olduğu silahlar 
ıo.5 luk yirmi dört toptan iba
rettir. 

7) MOTÖRLÜ BlR PİYADE 
TABURU .. 

S) BİR ADET T A.:\'K VE 
HARP ARABALARI DA!:<,l TO. 
PU TABlJH.U .. Bu tabur üç bö. 
lükten miirekkeptir. Her böliik. 
tc :3.7 santim<'trelik on ikişer top 
vnrdır. 

Bitirirk<'n ııunu da iHive ede. 
!im ki, motosikletler de dahil ol. 
mak iizere bu motörlü vasıtalar 
bin tan~yi tecaviiz etmez ve bir 
tek hat üzerine dizildii:ri zaman 
yüz kilometre uzunluğunda mu. 
azzam bir arazi kaplar. 

Zelzele mıntaka
sınaa tetkiki er 

"hafif" fırka ve dört "motörlii.. Ev tiplerinin tayinine 
fırkavn malik bulunuvordu .. lş. 
te bu on üç fırka Polonyanın iş. çalışılıyor 
galinde ileri harekette bulun - Nafia Vekaleti zeı7.eıe olan 
muştu. bütiin mmt...'l.kalarda muhtelif 

Zırhlı fırka (Panzcrdivizion) cephelerden etütlerine başlamıs 
un vazifesi daha ziyade mani bulunmaktadır. Bu maksatla bu 
kırmaktadır. Bunun icin de tank mıntakalara üç ayrı heyet gön. 
ve hiicum arabalarından mürek. derilmiştir. Bu heyetler evlerin 
kep bir livası vardır. Bu liva neden yıkıldığını, tesbit eyle _ 
hafif ve ağır olmak üzere 330 a. mc.kte. en kısa bir zamanda ve 
rabadan. topçu ve makineli tü - en kolay bir şekilde yeniden 'ya. 
fek birliklerini nakletmek için oılacak evlerin tipleri ve şekil. 
de a\Tıca 130 arabadan müte · !eri iizerinde de tetkiklerde bu. 
şekkildir. lunmaktadırlar. 

Şikayetler, Dilekler: 
········--·····················--......-· 
Maliye Vekilinden 

rıca 
Gircsunun Hacı Mıkdat ma. 

hallesindeki 216 tahrir numaralı 
binaya konulan iradı gayrısafi. 
nin f:ı.zlııhğı hakkında itiraz1. 
ma komisyonunun verdiği ten. 
zil kararma k:ınaat etmiyerek 
temyizini istemiştim. Bu sıra. 
da bina tndiliı.t gördüğünden 
temyiz istidasında bu cihet te 
zikredildiğinden o zamanki ınal 
memuru komisvonun bu tadilat 
dolayısile yeniden karar vermek 
salahiyeti olduğu mütaleasile 
bu istidamı tekrar komisyona 
havale etmiş ve komisvon da bu. 
nu kabul ederek \'erdiği 660 tan 
150 ve indiren kararı 29. 11. 33 
de tarafıma tebliğ etti. 

Aradan üç sene kadar geçt!, 
935 vergisinin 660 üzerinden he
sap edildiğini anlıyarak 450 ye 
indirilen karara göre tahsilini is. 
tcuim. Bu defa da aynı komisyo. 
nun bir muameleye dair ikinci 
bir karar vermek salahiyeti ol. 
madığmdan bahsedildi ve dO!':\'a 
beravı tetkik Maliye temyiz da
iresine gönderildi, hal böyle ikPr. 
dört yıldır fazl atarh edilen ver. 
ginin tahsili için her an tahsil. 
darlar tarafından sıkıştırılmal\. 
tayım. Tahakkuk eden ver~iyi 
veriniz de ileride tenzi!at yapı -
hrsa geri alırsınız diye tazyik e. 
dilivonım. 

9?1:> senesi vergilerinde hilaha. 
ra kanunla yapılan yüzde 25 ten. 
zilflltan dolayı geri alma khğım 
lazım gelen vergilerden bir kıs
mını çok zaman sonra ve altı yüz 
küsur kuruşunu da ancak bir ay 
e\'\'el almıwa muvaffak olabil • 
diğim gibi -belediye hissesi diye 
tefrik edilen altı yüz küsiır ku. 
ruşunu da heniiz alamadım. Şu 
buhranlı senelerde fazla tabak. 
lmk ettirilen vergileri vermeye 
muktedir değilim. Fazla tarhiya_ 
ta ait kısmın icrasını tehire emir 
verilmesini rica ederim. 

Ta7ısiıı Giirsoıı 

~tlircı Y~şaına şartla. Suat Dcrtıiş 
~ ~~l'. }t"· ıhtiyaçlarının 

~l'ı \·~ ~er e 'Yatının takdi. 
ku ~ laıep rnt~ada olduğu 

uır.ı,..., .. \".et; l'. Jş kaıdesindcn is. 

1 l1ı. ~\\~ b~f Ve boşta olan 
~ kı . b \i~~nduğu zaman 

Ue~İıı UgUıjk .. o}ur. unuıı 
1~de h u ıstihşal mü. 
di~i ltuurn ıhtiyaç ol • 
l bi ~ada a~ılmak üzere 

Romen petrolleri 
meselesi 

1922 senesindenbcri mcmleke. 
timin mercii sıfatilc Milletler Cc. 
miyctinin bütün içtimalarında 
hazır bulundum ve bu miicssese. 
nin şimdiye kadar mütearrıza 
karşı bu kadar vahdet ve kuvvet
le hareket ettiğini, taarruza kur. 
ban olana da bu kadar kuvvetli 
maddi ve insani yaridım ettiğini 
görmedim. 

Hafif fırkalar, keşif ve takip Vekalet. di~cr taraftan hava. 
için kullanılır. Bu sebeple bir 
cokları hafif ve süratli araba _ !arın müsait bir şekil alması ii. 
!ar olmak üzere, mitralyözlü o. 7.erin<' jeoloır. sismograf \·e ~hir 
tomobiller ve fırkaların ba§lıca miitehassnrslarından mürekkep 
silahıdırlar. diğer bir heyeti de zelzele mm. 

ı;. • takalarrna gönderecek. heyet, 
1fotörJU fırkalar, a~KCt)ert ta. h • b• h ]d • d" '! 

h f k + adi k von.. asarın asgarı ır a< e ın ırı . 
sıyaıı, zır sız a a,.. am.: ,... '' mesi için alınması Jı'lznn gelen 

Adliye sarayı 
Şehir Miitehassısı Prost h;. 

taııbulda yapılacak resmi uiııa 
plfrn !arını görmek istemiş, bu 
jstek :hakadar makamlarca 
taın-lıı edilmiştir .. 

l'ı<:ab-.haıd: ış kuvvetinin 
\'el'i ~CSi hl altında bu. 

{lit ~İler~ d crn gündelik. 
bak kilde talıa fazla kar 
1• ltnıııa esbit edile _ 

en \'e an ihtiyat or. 
~ lle~'ril\in sanayide maki. 

('ı-t:<aııarak 1?~ayyen bir 
: iı.~ı \'e ışın vericili. 
lat~k d bu"lunla bağlı 

h~.1hsaıd~r .s~halara bö. 
~~.!!ircaı ışın ınürek _ 

ı tııub1Zler or neticesi orta. 
~~i adeıe d~su, iş paza. 

b4' isin tnUnasebctlerL 
'. e%ıyc~ruri bir fak. 
ıı Ilı supabı halini 

'ç, 'tnıcıker 
Nı doku 1rnizde ınade. 

l'lıı h.a.ın ,~a sanayiinde 
1 b 1lhaıat ~·arı mamul 
tıı ~ rnu ının aUtlması 

~l'ı arne~~seler faa. 
1a 

1 
da a Urdurmuş. 

~~ bi rnuh~ltın~şlardır. 
aı lrıU {;ekiııne ~ bır alıcı. 
, llıa §teli 51 ve lımu • 
~ ~lıi ltabiliye ~a~arlardaki 
, ~ı-aı- olaraktıf ııı düşme. 

,!lıta görrnu hracatımı. 
:1.l Catı ş olrnas .. ~ ""\!eli a alak 1 yu. 

ı .kaı de a ad~r sa -
Q "tq ?tıış1ardYnı akıbete 
lır~ ilana !~· Bilhassa 
~al'bj ltık vr~~nde ~iddet. 
~ ~leı-?l doğurd~)şte b~. 
a~ doıayıs·l ~ bu a. 

l'ııı 13 b 1 e bızde de 
fh-..aYeyeUl~nttnaktadır. 
~-~tta:n iaı. rnücsse _ 
v~~eljı.ı ~tıfade ede 

· <tJ • 1\ erı · · 
, 11.l'il.ı %!er ~1 azalt:mış. 
»~~ o1ınu§, e;k·l>--25 a. 
:~ı;uo k <lıı l'e ~ en 11 O-
f ~ b 11tuşa\'~ıyeler bu . 
'~a.q U ııllku a~~r inmiş. 
~~ ır, t tlıttinde çok 

~~~~i~h <!lt''" 
:'l<ıl'iı a bu .. ıg.iıniz veç . 
~~;· ~esi fi~ 1~ Ucretıe. 

lsviçreyi de pek yakın· 
dan alakadar ediyor. 

Fransızca Le Temps gazetesi. 
nin Cenevre muhabiri yazıyor: 

Cenubu şark A vrupası devlet. 
lerinin bitaraflıkları ile pek ya. 
kından alakadar bulunan İsviçre 
matbuatı bir kaç gilndenberi 
Balkan Antantı konferansı için 
müteaddit makaleler neşret -
mekte ve son günlerde bilhassa 
Romen petrolü üzerinde dur . 
maktadırlar. 

''La Tribune de Lausanne" 
gazetesi, en büyük ekonomik 
silah olan ablukanın harp üze -
rindeki rolünde ısrar etmekte 
ve Almanyanın bitaraf memle. 
ketler istihsaliıtmı elde ctmeğe 
ve bilhassa yüzde yetmiş beşi 
Fransız ve lngiliz hissedarları. 
nm elinde bulunan Romen pct. 
rolünden istifade etmeğe çalı§ • 
tığını tebarüz ettirmektedir. 

Yine lsviçrede çıkan "Cour. 
rier de Geneve" isimli gazete 
de Romanyanın petrol mesele -
sini tetkik ettikten sonra: 

"Üçüncü Rayş hükumetinin 
projelerinden şüphe ederek 1n. 
~!iz Fransız garantisini kabul 
etmek üzere istical göstermiş <ı
lan Bükreş hükumeti Almanya. 
nın vaitlerine karşılık \'ermekte 
ne gibi bir menfaat görüvor.,, 

Diye sormaktadır. Bundan 
sonra ablukanın tesirlerini tet -
kik eden mezkur gazete muha. 
samatın başlamış olduğu dört 
aydanberi Almanyanın geçen u. 
mumi harbin ilk iki buçuk sene. 
si içinde duçar olduğu müşkUH\. 
ta maruz kaldıe-mı tebarüz et • 
tirmekte, ve iktısadi harbin da. 
ha manalı bir şekil alabilmesi 
i~in İngiltere hüki'ımetinde bir 
iktısadi koordinasyon ne7.arcti 
kurulmasına doğru bir gidiş ol. 
duğunu bildirmektedir. 

Sovyet Rusya, Finlandiya ci. 
hetinden- gelecek bir tehlikeden 
korkmakta olduğunu ve Baltık 
ve Şimal Buzdenizi üzerindeki 
stratejik menfatleri münasebetile 
Finlandiyanın topraklarını Sov. 
yet Rusyaya terketmesi lazım 
geldiğini ileriye sürerek siyaseti. 
ni müdafaaya çalıştı. 

Şimdiye kadar tarihte böyle 
Sovyet Rusya gibi kll':lretli ve 
180 milyon nüfusa malik bir 
memleketin Finlandiya gibi an. 
cak dört milyon nüfuslu bir mem
leketten çekinmekte olduğunu 
söylediği acaba görülmüş müdür. 
Sovyet Rusyanın siyasi yapısında 
ve askeri imkanlarındaki zaafını 
takdir ettiğini ve en küçük bir 
komşusuna karşı bile kendisini 
müdafaa edememekten korktuğu. 
nu bütün dünyaya anlatmış olma
sıdır. 

Milletler Cemiyetinde hareket. 
terine muarız olunacağını hisse. 
dilince Sovyet Rusya FinHindiya 
hükumetinin Milletler Cemiyeti. 
ni içtimaa çağırmağa hak sahibi 
olmaı:Jığına, FinHindiyada yeni 
bir "Halk Demokrasisi hükumeti" 
kurulmuş olduğunu ve bu hüktı • 
metle cok yakın münasebetler 
kurmuş~ olduklarını ileriye sürdü. 

Bahse mevzu "Demokratik 
Halk hükumeti" bir efsaneden 
başka bir şey değildir. Bütün 
Finlandiyalılar memleketlerini 
Sovyet Rusyaya ve bunun yarat. 
ması olan muhayyel hükumete 
karşı koymak için meşru hükfı. 
met etrafında toplanmış bulunu. 
yor. Sağ ve sol ~enahıı: biitiin 
partileri hüklımetı temsıl etmek. 
tedirler. 

B uhükumet muhasamat başlar 
başlamaz teşkil olunmuştur. 

(Som' ynrm) 

lardan tamame.ı: farkı. m.a kınclı tedbirlerin nelerden ibaret bu -
vasıtnlardan mut_e~~~!ldır. Bun lundui!unu yerinde müşahede e. 
ı~r alt! tekerleklı buyuk ?tomo. decektir. 
bıllerdır. Tekerleklerı a.~ı:~. yol - Bu hevetler hazırlıvacakları 
lnr~ tema~ etmez. En buvuk hu. raporlarİ vekalete \•erdikten 

A<lllyo Yekftlcti tarafından 
Sultnnnhmette yapılacak Adli· 
ye Sarayı planı da Prost tara
fından gözden geçirilmiş, Prost 
yeni binanın eski hapishane 
hinnsmın olduğu ~abanın daha 
on beş metre içeriye yapılma
sını muvafık görmtiştUr. Bu 
takdirde Sultnnahmet meyda
nı hayli geııişliyerektir. An<'nk 
Adliye bu geri çekilmeye itiraz 
et ın iştir. 

susıvetlerı cayırlarda, tarlalar. 
50 

d h 1 · · f 
da büyük bir süratle ver değiş. lı'vnert~ er a ımk ~= ve 1b~a kaa. 
· l · k ·b·. t b·• r J ıne geçme uzere ır a • 
tırme erı ve ?u. ur gı 1 • a 11 ~- nun projesi hazırlanacak. bu 
rı.zaları kola,lıkla aşabılmelen. proie meclisin bu içtima de\Te. 
dır · d ·· ··1 kt· 

N. 't k' (P d. . . ) l ı;ın e goru ece ır. • ı e ım anzer ıvızıon ar. 
dan daha siiratli oliln Ye daha 
gcniı- tesir sahasına malik bulu. 
nan hafif Ye motörlü kıtalann 
Polonya ovalarında daha mücs. 
sir harekette bulundukları gö. 
rülmüştür. 

Bir zrrhlı fırka (Pan1.erdivi. 
zion) un teskilii.tt şudur: 

l > BlR ERKANI HARBİYE. 
2) BlR KEŞiF I<ITASI: ts. 

minden vazifesi anlaı:ıılan bu bir. 
lik mitralvözlü otomÖmiller, mo. 
tosikletler. bindirilmiş piyade 

Japonya ile Romanya 
arasında 

Tokyo, 2 (ı\.A.) - Domei 
,\jaıısı Jıqıoııya ile ıtornanya 
arasıııdıı lıir ticarnt anlnşııınsı 
aktcdilcliğlnl hnber \·e:rmckte 
ve hu anlaşmaya ait mllz~kr.. 
ratın geçen senedeııherl d<',·aın 
etmekte olduğunu ilfıve eyle
mektedir. 

Çllnkll lııı takdlnle Hı. g<'ride 
Blrıbirılireğe kadar olan bina
ların lslimlflki it•nbedecekllr. 
Bu ise bir milyona yakın bir 
paraya mal olacaktır. Adliye 
sarayı bliyle geri yapılırsa Fl
ruzağn camii olduğu yerde ka· 
laC'al<, etrafı yeşil saha olacak
tır. l<<'yfiyet yf'nl baştan tet
kik ohmmaktad1r. 

toplan ile tank dafi toplarından G 0 .• ru·· P du·· şu·· n du·· k ç e miirekkeptir. 
3) Bl MUHABERE TABU. 

RU: Bu tabur, bir telgraf ve bir 
rndyo bölüğünden müteşekkil. 
dir. 

4) Her birinden ikişer tabur 
bulunan iki alaylı bir harp ara. 
bası (tank, hücum arabası ve 
saire) livası .. 

Her taburda vasati olarak 
seksen harp arabası bulunmak. 
bıdır. Zırhlı olan bu arabalar 
yirmişer virmişcr ayrılarak her 
taburda dört bölük teşkil olun. 
mustur. 

İlk iiç bölük 2 santimetrelik 
mitralyözler ve nihavct 3,7 lik 
topla mücehhez zırhlı otomobil. 
!erden mürekkeptir. Dördüncü 
bölüğe mensup olan zırhlı ara. 
balar da 7,5 luk topları hamil. 
dir. 

5> BİNDtR!L:\lfS BİR St. 
~~H ENDAZ LİV AST: Bir alay 
sılah endaz ile. motosikletli bir 
tabur. Bunlar harp arabalarının 
faalivetine yardım eden ve ica.. 

Çok ehemmiyetli bir tahkik işi 
Eı·zirıı·nıı \'(' Saı·k Aıı:ulolu unun hazı ycı·h·rini hara he~ l' 

,.c,·ir<·n zl'lzcl<•, hi;lft hir iı· :H•ısı ,.c hlr haıııh·ct hc~·c<·nru haH'n· 
~ ~ .. ~ 

ılc \'tıl'lığ'ııııızı :-:tl'!"IJ> ıhırııyor. 
lı;<'nlı·ıı, <!ı-.nnlan, :rakın, ıızrık iilkclr.rd<'n hu toprak pnr

~n"ıııa <lo~ru, ':'<:fka t kc;·H111lıu·ı yola ı:ıkn rılmı:;;t ır. 
'l'iirki.rc, hin iic; ~-iiz oncln ~hır. h<iylc lıir ynrntılı:;; hiicu

ınıınn uğ'raını':', o ,·akiller d<' yııı1t.n';'lar Hlmiiş, çatılar ~iik
mih;"tii. J•'aknt o :t.nnınıı ~·nrnım:r.ı "ın·nrıık kcll(U cllınizclcn haş
kıı kinıse yoktu. Pek nz ynlınıwı kolu lıiz<' uzanmak insnnlığıııı 
g-fr.•t l'rmi ";-t 1. 

Uıı~iin, 'l'iiı·k fcliık<'ti, Tiirk znfrı·leriııiıı, rl'iil'k inkılllJllR· 
rıııııı. Tiirk hal'lkntaı·ının iistiimlcıı J,?Ciriildiijlii il:ln, hiitün <liin 
>"llllıt df'ı·in "" gl'llİ':' C'lll1rnnmnlıır ~·apt ı. Jll'r ycr'11'n hizc doj: 
ı•ıı ko",'ll';ana la r ha",'ladı. 1 n.,:ııı lık, k~ıuli içincll' hf r yiiz nklıllı 
fl'-:;kil ('()<'ıı Tiirkiin ul:i;ra<lı~ı felfıketi, hirnz ıln. keneli acısı 
tuı Ji mlc ~iiı"(lii. 

Hiiyiik ılostlnrımız, s<',·ı:ill konışulRrımız, hnttn ı\mcrlkn. 
Çin ~lhi <liin~·nnm titı1 iihiir m·umln yn':'nynn, hattfi hnşkıı 'liin· 
nılnra nıNısnp olanlar hill', hn noktnıln <'n ~·akmlnr gihi 
har<>krt rttill'r. 

- ~Jc~a.· oıab~ı 1zlık dolayı. 
l'ı-a~ lld .1 tnekted · F ! 
~~~l~l g~::uradeyl~eş~ i 
~..ı_r. ~n r~.c~k hiç bir : 

Kısaca: ._..._ ....... ---···········----··-·····-·-·-.. ·--···········-....... l<'nkat 111' .\'M:ık. ki ıırn<l:t ı;:ırıula k11l:t'klnrıınıza f<'nıt hn
hC'rll'r nk-.cfli:r~r. Tin7.an J::l7.l'fl'll'rcfo df' <'n innnılmıyacnk M\\ .. 

lrr <'ıkn·or. 7'00 ki,h·<> iki kilo rkınck. hir kilo mnknrnn faln•ı 
w~ril<Hr:;ı "ii)·ll'ıti,\·o·r: Tiii,\·l<' <'irkin lıntUı ii!r<'n<' rnknmlnr. mlk 
tnrlar knrşısnHln "hiç,. in rok )·iik .. ck llir miınac;ı ,·nrclır. Su
c;nn hiı•, lnınlarn J:!:İİJ'I' pek flnhn n<:il "" ı?;İİ7.<'1 <1111'1tr. 

"tı"<lna ~u 1şçiler es 
~ d ~ııtf~tıroikleri kıy: 
~ ~i ~"arn c .fazıasne ya. 
a~e>c<!lt j.d1Yorlar. Yi 
~ aile ,, ıyatlarının art
l-~·a.,... JC\.'tn• 
"a.k ·qk l'a . ıyeler esa . 
~ 1?tırn~1 satın alma 

~.~daha z..aten eski. 
ıı. "az· aşııgı düşmüş 

'Yette gündelik 

Boğaziçinde başıboş dolaşan köpekler 
Jstanbul için 7•öpck1crin çok 1nt1ımrluğıı gcı::.içi yine boy l>oy yc::.cıı bıı. başıboş lıayı;011• 

§chir derler. Ilattô frCttk ga::crclcrüıdc ;:ıı. lamı birer yaictğı olmıt§lur. 
ma11 zamaıı bundan bahsedilip durur.. llalkın mcrhamdi onları mdürmc[Jo nw. 

t Gerçi, §dıir içinde, yirmi otıız .'Sene cuucl nidir. Ilayuanları J\orımw Ccnıiyctiııiıı ııa::(1. 

j• olduğıı gibi sitrii siirü dola~mı 'h·üpcklerc artıl; , ı dil:kııtini cclbcdcri:::. 
rMtgcliıımiyor. 'Ji'akut kcııar semtler tıc Bo. . . . 

•M•••••••••••• ... •••••••••,• ... t••111ı••N~"·••• .. -..1 ... •••-•••••••••••'-••••••n••••----•••••-tf••••••• ... • .. .,.••••-•• .... ---• ... •-•••••••• 

Sim<li hiikiım<'ff<'n ril'nmız "ll: 
J)('\')l'tin kofıı 117:111Hllll•. nıı fı:thrr)f"ı•j "011 Jınlkn"JftMTt hl• 

ı:ırnk, tıi ilk kn;nıai!'ln:t knıhr iıı.;(11. Rii,\·lr "<',\·l<'r J.?Crçrktl'n 
olmıı..;<:n. hıııı:t SC'hf"ll olnnlnrı lrnhr<>f<:ln. Ohnamışc:a. yalan 
,;jylh·Nıl"rin '11llr.rini knrı:tr<0:•11 . Onlnrı hiit iin millete f<'..;llir l'f
c:in. ,ı\c:il ruh h<''.\'<'C'ıınlarını. ıl<'ı-in "nrınntıh ı;ocfkat ahhı;;lnrım. 
hu \'stlnııhu·ln innt<'\." nll"ratan alc:nklnr• <'<'7.aların <'n korkunrn 
ile cllllcrc ılestnn etsin. JIAKJH St"'HA GEZGİN 
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EL:.LERi -a _ ~--~~~~~~,, ,,. ~li.1ı"li.1ı~ ~al'l>vta , 

i L i ~ ~{'.S ~ ·-~ v. ~ 1 S i n e k B e Y 1 

Mentf3
zühal ya ta saray la 1 ·-0-nlar-dır-.. -Bizi-g-ord-Ulcr-=-.• -=-.ı.'"3.-k ad-ay--a çı~kUk; 

tepecig'"'ı Beşı· ktaş karş !aşıyor ~~~gl~.)~;aZidü~~:-1e~·iy~~~ı~l~~ r~~l~~i~ı~;:::ı~n~~ hal'('ketine mani olmak istediler. yetinden emin olıı 
Bu i aı el altmda dti?~a.:ra. , fakat avukat kimsevi d;nlemi • ra: w' 

~dmış olan kımsclcr, ha.kıkı ın.. 1 . , , . yordu .. Derhal ileriye atıldı, en _ Hayırlı yolc 
an kalbini temsil ederler. Bun. Yamı 1 ak~ım stadında Gala. s._a hangi takımın galip çıkaca. ŞEREF STADI: sadık arkndaşlan da keıı<lisini ıı volculuklar .. d'~ 

!ar fol·kalade alicenap ve sem. tasaray, Beşıktaş karşılaşıyor· kgu·!"ıdıu"rk.estirmck bir hayli müş. Şişli . Kale saat 10 1 ak • takibe başlamışlardı .. Cok ileri. Diverek eğlencı111_1.ıt 
tikf Jaı-. 1 em: ye gidemediler.. Bir dönemece Kont ile arkadaY"..ıı 

pn Ku\~~tli bir karakter \'e fer. Bitme~ ~ze~ olan lik maçla - Hakiki bir varlıkla abanwa Basri Bütün yan hakem: Samı I geldikleri zaman başlannm üze. ıı temennive ce''ll~-
dıyetçilığc malik oldukları için, tmdn rn~_lumbır karşılaşma _o. imkanını bulan bir Beşiktaş hü. Asla · Hakkr Erte ; rinde hakim bir ses duydular: lerdı. Düşmanl~ 
erait kendilerini dar vollara bi. lan.bu mu~ab~~.a. t~kımlann l~- cum hattı karşısında Galalasa Beyoğluspor. Galataspor 11,45 - Dur!. kimsiniz?. takibinden ırartul~ 

le ürüklesc. onlar ,ine bayat t~kı ~evkılerı uzermde pek mu. ray müdafaasının uzun müddE:'t hakem: RcCik Top yan hakem: 1 Dostunun sesini tammış olan mütevellit bir sa"~ 
ı av..,n"'ındn mu" hım' bı'r rol 0 ,_. • hını bır rol ovna.yamıya~_ktı.r. dayanabilmesi ve muvaffak ola. avukat· t'k ti do "''"' .. ,, Gnl t - b b" Halit Özer - Rahmi Atasa'-·ar · 1 T .d B' l k T d B' l k 

1 
·ame ne narlar. Çtinkii şayanı dikkat a ~ray ~cm~n. cdecegı ır ılmesi içm çok iyi bir giinünde J • - a e ıe A v. a e ıe s ·v ba.,ıamış]rırdı .• ıılf 

·ahsiyetleri onları muhnkknk g~leb<; ıle va~ıyctını. kuvı.·etlen • bulunmam la7.ımdır. Y. Da' utpaşa - Fcncryılmaz b!ziz.. SePin dostların .. Sana yar. Ufak ovad~ki ~ 
mrydnna. <:ıkanr. d~~emıye~~t~r. Y~ılsc de mev. --o- 13,30 hakem: Necdet Gezen yan dun g~tirivorum.. ahırlar mınta14&:1do-',;-

Bunlar fcvkalidc hassıs bir kı!nden 1!1uhım ~ır ~y k:1ybc_t. Dahili Pentatlon hakem: Halit Üzer ·Sabahattin· Daha sözünü bitirmeden Tade zaI!'an havretle 
kalbe malıktirler, f kat umumi. n~ı~ec~~!~r.. Be!iıkt~m ı~ lık birincilig"' İ Karagümrük Anadolu 15 3~ 1 ~ie~sky ~~nın?a iki arkad~cıi~e Dı~lerine kadar,.-.;:. 
, c-llc bu karakterleri gizil, kn • ~>ı;ıncılıgınr kuvv~~lendıımek . .. ' bırlıkle on len ne <'Jkıvcrmıstı.. on bes kif.i biitiiJl 
lır ıçm maçı kazanmak uzerc oynı. lleden Terbiyesi Genel Direk. hnkem: Bahaettm Uluoz yan ha· 1 İki adam derhal b;ribirlerıni tn. mi~lerdir. BunlB!'ıs. ~ 
Dejcnerehğe giden zaaflıırn yacn{?ı tabiidir:. . . törlüğü istanhul Atletizm Ajan. kem: Fahrcttin Somer • Sadık nıdıklnrmdan büyilk bir hara. Jriri mek siiphes~Jı 

\ 'C yalancılığn karş.ı asla mer. . :\~açın en muhım noktası b:. Iı;;.andi'n: Ccyli: 1 retle sarılmışlar. ellerini sıkı. du. S;nek Beyi !'O ô 
hamet duymazlar. hntta kendi nh·n.cı _kıırşıla..şmaum re.van. ~1 mn.. FENER STADI.· yorlardı. ku"n oldııı"Yu kadar. ~~----

!"etinde ol d B d G.2.940 Sair giinii saat ı 7 de ~ocuklnrmın bile fenalığa sürük. " . uşu ur. ırıncı C\. d Be ·koz - Hilcil 13 30 l k . -:- Sin~k Bevi ş{1v.nlv~lcıi bi7j 1 icat rrörülmüczlerdt· "'.JI 
lenmekte olduğunu görseler, ev. r~c ~~ıktaş 9aınta~ayı 1-0 urarak uzun atlama ve gülle at > • 13 

em. takın cdıvorlar.. Şımdı adanın dakiler i~aret \·erf11"' 
l;itlıktnn rcddetmeğe asla tered. venmıştı. Bucun hal~ ~azır ta. . ma ile Beyoğlu Halkevinde Spor Ahmet Adem yan hakem: Neşet ·;1'ihıriedir1er. 1 d 
düt etmezler.. kımların en kuvvctlısı bulun.an. ı d b Şarman - Selami Aka! : Dive avukat vnz!y"li anlattı. ml§ ıır ı: · c:itlil Galata d sa onun a aşlryacaktır. ... - Hey ı. .. kıJ11 

Taarruza. ut!ram1s olan bir . ~aray rev~ş. mn<:ın a ıyı s.2·940 Perşcnbe günii saat Vfa - Topkapr 15,30 hakem: Tade r:e.mnwıdu: . p arkadaşlarını büyük bir mertlik. bır netice almak ıçın çalışacak. Tarık Özcrcngin yan hakem: - B~lıv?.rum.: dedı.. . Havdutlıtr ce\'8 
le müdafaa ederler, bilhassa bu tır. .. 18 de B. ]. K. Salonunchı yuksek . - Hıc; şuphcsız bu gece sahile İhtar tnzı>'e"d_i:. it 
taarruz gizlice hazırlanmışsa Takı~larm kadrolarını .goz.. atlama: Samı Duransoy ihsan Bayrı; cıkarlı:ır, _ Drrhal ı~tf!lritıi1 
müdafaaları bir kat daha artar. 1 ~C'n ~eçırecek o~ursak ':azıyet~1 11.2.940 Pazar günü saat 1 o --o-- - Ben dP on'arı OC-~livo,.um. vm. voksa hiç bı 
Büyük bir ihtirasla sever ve :~l:_ıl.asaray lcbıne oldugunu go. da KoHej salonunda koşular ya İstanbul mektepleri - Peki va k12:.ı'r'1. Kac;ırdık siniz. b·r 
nefret ederler. Bunlar için va. ruru~- ~ . 1 k böl · · larr kızın1 ne olac-ak'> Avm z.1I""and 
sat yoktur. ancak ifradı bilir _ . A ~ agı .. kınlan santrfor Sabrı. pı aca ttr. fipor ~e~ının ı Dive avukat t~F ri'l ~ordu. muru b'>'jJamıc-tJ .. r\11 
ıer. Yl de hucum hattından çıkar tavzıhı - Kızınız mı aziz üstat.. Ben npk Bevi ı:ıöva'v:te, 
Doğuştan itimat edici ve na. l'l?ak mecburiye~indc kal~n. Be- • Bu pazar yapılacak 27-1-1940 tarihinde tstan. bu rezillerin ona da el ntn"q ol. rini n;rda~aa !"1~ıı 

ınuslu oldukları için bir çok ş!~tnş bu mevkıde fbrahımı le.:. lik maçları bul Erkek lı.esile böl~e Sanat dukl_arır.ı bilmivordum .. !\ha. • 1 ('~l'lc~· .'"C' ıc1erı;d ft 
kereler mütiıiş sukutu hayalle. rube etmekte deva!? e_derse. mu. :\fektebi arasında vapılan maç. mafıh teessüre kanılmayın d~ .,..,,n s•l.rb. 1 "'~l'd ·"c•·~ 

dafaadn. kıymetlı bı neden Terbiyesi lstanbul Böl· J t b k d tır " re uğrarlar. Bunlara vurulacak . . r uzvunu tn hakeme dayak atıldığı bazı um. Allahın yardımilc onu da e"1 ıı:: en ~m wl 
en büyük darbe hayatlarmm kavbetnuş olacaktır. gesi Ba~knnlığından: ga:ctcler tarafından yazılmış ol. kW"tar;rız... lannr ~arrrıar? b i~ 
sonunda nldanmaktır. I-"'a.k~t şurasrn_ı da ~abul et • 4 - 2 - 940 tarihinde yapılacak dugundan tahkikat vapılmış ve l - '.~'"~1 ~c onlar tuafından le .. llltar venıde!I 

Bu gibi kimseler arasında bir mek lazımdır kı, Beşiktaş bu maçlar. dayak hadisesinin vaki olmadığt , hanseaılmıı::tır. _. f<"'m'rr:,.;z. 
çok kişılcr bütün gün ibaşkalarL maçla _çok ku\'·vetli bir müdafa. TAKSIM STADI: ancak, ma<:m. bilhassa Sanat Tade nefret dolu hir sc.ı::lc: Ko.,t inatla ('('vs

0 

nm kalplerini Güneşle doldurup adan zı~"ade kuvvetli .. biı:_hücum mektebi futbolcularının oyunları - Al<'~klar.: Onudft mı tuttu.. _ Onl"n 'tl; b. 
bir çok kimse}i mesut ettikleri hattın~ m'!.htaçtır. ~nku karşı. Süleymaniye - !st. Spor, Saat sert bi rcPrcyan nlmnsı yüzün. lar .. Pekı n~kı: o~u da. kurta _ 1 n""Y!i\~<'<''·ı::;niz .. 
halde akş.1.1Dlcyin kendilerine smda~ı m.~dafaa çetin ,.e çalıs.. 11,30 Hakem: Şazi Tezcan yan d~!1. hakem tarafından tatil edil. r_ınz. Haydı şımdı berumlc ge. Ve nvnı zarn"ıı..r~ .... 
bir teselli bulamaz ve mclfınko- kan bır mudafaadır. . hakem: Fikret Kayral - Ziya Ku· dıgı anlaşılmı~ ve keyfiyeti ala.. hn.. . _ _ . na da mrr1:ı.:ınar31t ;r 
lıyc kurban olurlar. Bunlardan <?}:un Galatasaray muhacım · yumlu; ka.lıların raporları üzerine let • . Dedı .. Ve l\ 1osvo Merımrın bulur"vordu · 
roğunun intihar ettikleri Yaki • 1~~1~.ın şanssız \'C durgun bir kik <:den 1stıı:ıbul me~tepJeri fut ıle bera.?~~}f'::indcki kimseleri _ Ölme!·!': iil('Jiıfl' 
dır. gunune ~tlarsa, Beşiktaş hü. Fener • Altrntug saat 13,30 b~l Jık heyctı, hakcmın macı ta. alarak. goturdu.w .. . dürPlim de .. 1'hd :11 

Bu isaret altında doğmuş cum hattıle, Galatasaray mü • h~kem: Halit Ezgü yan hakem: tıl etmesınc sert ovunlaıilc iL Malum oldul!u uzere $mek landık harı's'lTte'erde 
kimsclerln başlıca. karakteristik dn!'!lnsmm çe_kişmcsini seyrede. Muhtar - Müeyyet Gürcdin; mil olan Saruıt mektc.bi talebe Beyi şövalyeleri de aynı gün veva giyotin altıtıd• 
!erinden biri de fevkalidc mağ. cc~z ~em.ektir. ' Galatasaray _ Beşiktaş 15,30 ~indc-n ikisine iki &-ne müddet. ~:e avnı saatte ilk defa olmak mektense burad:ı c;lt 
rur olmalarıdır. Bunun i,,;n bir .. Neticeyı Galata.saray lehine le bovkot eczası verilmiı>t'ır. u1.ern Saadet udasına rıkıyor ( 

.,,. gormeklc beraber yuk d .... hakem: Adnan Akın yan hakem: ':S ·ok kereler başka.lanııdan liltuf . •V• • • an a &ay 'Kcvfivl'tı m('mnuniyC'tıC' tav. lard}, .. l3.undfln ~ra F'CUltı.uı 
Jilenmektensc ölmeği tercih e. d ttirıgımu: vnzJy t hasıl olur. • azi Tezcan - Halit :ı-::r.: ü ; zih c eriz. Taae ~lelskv -0il sinl gafil nv. ,----ııiiiıı .. 
lerler. " Bu gururlarmda pek R A D V · J ~ -o;...;...:. lam.ak ısterkcn kendisinin nasıl 

hassas olduklarından pek çabuk Q 
3 

_ 
2 

_
940 

Cumartesı" Kız mektepleri atleti-m ~afıl avlanmış oldurhınu ve bi. 
yaralanırlar. Cemiyet hayatına h . 6- lahar:ı Totolitombo'nun ihaneti. 
~eçip i5 başına gcldikleri zaman ıa.so: Proı;rrun ve mcınlckl'l sa.ıı.t t nız uzun • dalga postnsilc. 23•25123_30 eyetı toplanmadı nin cezasıru vermek ürere na. 
mı.isnmah:ısız şiddetli hareket • ayarr, Ajans ve Meteoroloji haberleri ı YnnnkJ progrrun, ,.c kapanış. Dün akşam toplanması icap e. s~l siir3:tle gemiye avdet etti~i. 
lcrile çok kımsclcri danltırlar.. 13.50: Türk Mllzlğl: <;alanlar: Vecihe, 1 den krz mekt<'plcri ııUelizm he. nı, frrtip ettikleri miithis ölüm 
Fa.kat bütün bu titizlikleri işle- Reşat Erer, Ru§cn Kam, Cevdet Ko- ŞEHlıt 1•11 ATıto u yetleri ekseriyet olmadığmdan cezasından sonra iki:ıci defa o. 

~:~:arşı duydukl:ın bağl1lık. zan. Okuyan: :MUzcyycn Sunar. 14.30 ij Tcpcbn!!t Dram Kısmı toplanamannşlardır. 
SIHHAT Mllzlk: Rlyasc.Ucumhur .Bıındosu. • Bu akşam 20,30 da E k 

Yukarıda bahsettiğimiz yara. ı5.ı5115.ao: MU%lk: ~band -<PI.) o KADIN r ek mektepleri atle-

lonunda ovnanacak olan bu maç 
larda Erkek Muallim - lnkılıip, 
Haydarpaşa - Ticaret. HalTi. 
ye - Darü~afaka t.akımla.n dılışa malik olan kimseler kalp ıs.oo: Program, ve memleket :saat • • • tizm heyeti Pazartesi 

çarpıntısı ve kalp hastalıklan. ayan, lS.05 .MUzlk: Radyo caz orkes. Komedi kısmı: GllndUz 14 tc Çocuk günü toplanıyor karşılaşacaklardır. Maçlara sa 
na manızdurJar .• Ekseriya baş trnsr, 18.40: J{onu§ma (Yurt bilgisi ve Oyunu. Akşam 20.30 da• Oğlumuz 
ağnlarmdan, kulak ağrıların _ Sevgisi). 18.55: Serbest snat, 19.10: 
dan, göz ve böbrek iltihaplarm. Memleket s:ınt ayarı, Ajaruı ve Mete. 
dan muzta:ri~~!lar. oroloji haberleri. lD.30: TUrk mllziği. 
MEN:b~ GUNEŞ TEPJOCIGl çaııınıar: Hakkı Derman, Şeri! lçu, 1 
Güneş tepeciği 21 kanunusani tzzettın öktc. Okuyan: Mahmut K11-

ilc 18 şubat ve nihayet 25 şubat rmd~, 19.45: Türk mUzlğl: Saz cscr
tarihleri arasında dünyaya gel. lcri, Çalanlar: Hakkı Dcrmnn, Şerif 
miş olan kimseler için menfi o. lçtı, lzzcWn ökte, 20.00: Türk mıızı. 
larak kabul edilmiştir. ğl: Adana tOrkUJerl, Adanalr Aziz, "c 

Bunlar kendi işlerinden ziya.. San Recep, 20.10: I<omşna fCUnUn 
de b:ışkalarınm işlerile meşgul 
oldukları zaman daha ziyade mcsclelcrl), 20.25: Tilrk MUzlğl: Ça. 
muvaffakıyet kazanan kimse- la.nlar: Vecihe, Cevdet Kozan. Rtı~en 
lerdir. Bunlar umumi refahı tc. Kanı. Rc3at Erer. ı - Okuyan: Se
min etmek ve başkalarının yar. mabat Özdc~s. Necmi Rıza .Ahısknn 
dımına koşmak için büyük bir 21.1s: Mllzik: KUc;:Uk Orkestra, 22,15: 
gayret gösterirler.. Mllzfk: KO~Uk orkestra, 22.15 Mem-

Bu gibi kimselere daima hü. leket saat ayarı, Ajaruı hatıcrlcrl; zl
kumet meclisleri ve parti §efle. rant, Esham • Tahvllrıt, Kambi;ro -
ri arasında tesadüf olunur. Nukut borsası (Fiyat). 22.SO Konu!}· 

Fnkat bir çok kereler bu gibi ınn (Ecnebi dillerde _ Yalnız kıs..'L -
kimseler emir altında bulunur dalga posta.silo), 22.30; MUzlk: caz. 
ve daha .zengin veya daha kud. band (PJ.) {Saat 23.00 c kadar yal- ı 

retli kimseler tarafından fena 
bir şekilde kullanılırlar. 

Şehir Tiyatrosunun bütün 
hasılatını fcHiketzedelere talı· 
sis ettiği büyük müsameresi 
5 Şubat Pazartesi akşamı ilk 
d~fa olarak: 

PEMBE SOKAK 46 NO. 

il \J.1\: Ol'EIIBTİ 

Bu akııam 9 da 

Btiyük Operet 
(l..n !Unskot) 

-o--

ALEMDARsinemasmda 
1 - Cezair Sevdaları 
2 - - Lorel - Hardi 

Hovardalıkta. 

~rkC'k m~ktepleri kır koşula. at 13.30 da baş~~ktır. 
rı lık heyctı na?,.'lrtesi günii sa- ı S .. .. . . 
at J6.:m da Maarif müdürlüğün. ert oyun yuzunden ıkı 
de toplanarak aynı JS inde ya. I sene cezalanan 
T>!lacak koşuların €'Snslarım tes. l 
bıt edeceklerdir. 1 oyuncu ar 

-- ıı- Geçen hafta oynanan İstanbul · 

Mektepler arasında 
bugünkü maçlar 

. :\lcktepler arasında yapılan 
hk maçlarına bus:iin Taksim Ye 
Şeref stadtlarında devam edile. 
cektir. Şeref stadında: Taksim 
l!scs! - Vefa ile saat 13,30 Işık 
lısesı - Pertevniyal lisesi saat 
l~,40 ta karşılaşacaklardır. Tak 
sım stadında Şişli Terakki - ls 
~anbul lisesi saat 13,30 da, Bo. 
gaziçi - Bölge Sanat saat 14.40 
ta karşılnşacaklnrdır. 

Yarın aynı zamanda mektep. 
Ier arası voleybol marlan da ya. 
pılacaktır. Beyoğlu Halkcvi sa. 

1 ~ fı~llil" 

lisesi ile Sanat mektcbı arasın.. 
daki macta l akemin müsabaka. 
yı tatil ~etmesine sebebiyet ve. 
recek der~cede sert ve favullil 
ovnavan Sanat mektebinden 
Haydarla Adnan 940-941 ders 
seneleri zarfında mektepler ara. 
smda y~pıl8:ca~ bütün spor ha. 
reketlerıne ıştıraktcn menedil _ 
mişlerdir. 

--o
Voleybol şampiyonası 
lstanbııl volcıJbol • basketbol 

ajanlığuulan: 
Yakında ba.şlana<'.ak olan höL 

ge voleybol birincilik maçları 
hakkında görüşülmek ürere bu 
müsabakalara iştimk edecek 
klüplerin salahiyetli birer mu. 
rahhaslarmı 5-2-1940 tarihi. 
ne müsadif pazartesi günü ak. 
şamı saat 18 de Bölge merkc _ 
zine g-öndcrmcleri ricn. olunur. 

A~lık 
S nylrk 
G n~lık 

Pek ender olarak sen·ete ka. 
vuşurlar. Fakat bu servetlerini 
de çabucak yemekte asla çekin. 
mezler. Bunların işlerine ve biL 
hassa işlerinden ziyade başkala. 
rmm işlerine büyük sadakat ve 
sebatla bağlandıkları görülür ... 

Tiva.trovu, umumi toplantıla... 
rı. her türlü cemiyet ve içtima.. 
lan severler ve bu vasıta ilo hu. 

İPEK 
Sinemasında 

UYDURMA HAY ALI V AKA
LAR DEölL ... HAKlKl SURET
TE AFRtKANIN EN ESRARLI 

' MUTHiŞ YERLERiNDE KOR-
KUNÇ - V AHŞi KABtLELERt 

ARASINDA FiLME ALINAN 

- ,~----~---" 
e u G o N Siner sineııı, 

u.s!_yetleı;ini, kabiliyetlerini tc
baruz ettirmek isterler. Pek en.. 
der olnrnk muhafaza. etmesini 
bildi\deri vazifeler başına ge . 
lirler. Bu işlerde muvaffak ola.. 
ma.yınca. da karanlığa cekilir, 
müşkül, yalnız bir hayat sürer 
ve umumiyetle kö§elerindc ses. 
siT.CC ölürler. 

füsbet Güneş işareti altmda 
doğmuş olan tiplerin aksine ol. 
mak ili.ere bu gibi kimseler na.. 
diren intihnr ctmcğc baş vurur. 
lar .• Bunlar oldukça. ku\-vetli 
ı,ahıslardır. Her türlii ıztırab3. 
karşı ibüyiik bir tahammül gös. 
~ .. 

(Daha 'l'OT) 

TOCCAR HORN 
Xefi ı11usikli, Aşk ıncvznlu ve Violon na.h...ııel 

S O Nn".BE·s 1 
Filmini mutlaka görünüz. llaş .Rollcrd0~ı0,. 

KATE de NAGY ~Eg~<{-lrf. P 
GENÇLİK .•. AŞK ... TC ŞEFKAT Filmi olaD b~JI 
İHTİRASLI BlR MEVZU ·rn BlR AŞK MAJ'!!ıı "r!. 
İIA.veten: KAFE BOHEME: Danslı ı-e Musı-;;: 
EKLER JURNALDA en son dilnya ve h.rl' o' 

~ugUn saat 1 ve 2.30 da tenzllAtlı rnatl 



lırat toplantrs:nda antantın ı Sovyet-Fin hm bi' Tehlike i açıl< 

'
,.~ HeJslnki, 2 (A.A.) - Bugun (f Öf ,iUn 
0 amas k • d • Helsinkide üç defa hava tehlikesi 1 na 1 ~ r ar ver ı ı 1 işareti verilmiştri. Bunlard~ il_k~ (Baş tarafı 1 incide) 
(il... U gcu yansından az sonra, lkincısı de Bulı:ariştan B.:.ll:.r.n.L."\r.n ııul 
-;' laıa,/1 l . sa.at 13 de, üçlincüsil çek kısa haou ihlfil ct:n~!ifon zi)·acfo m:: 
'8.e:.,, ~ Veri~) ı söylenen z:nllddet için me.s:ıisinc sür"?ek prtiylc saat ~4 de veril. , h:;Jaz.:ı. c.:ıd:şcsi ib ::lütdı..:~::: :;ö 

...... -~,..._ !\'ekil T '~kş~ır. devam etmesi karar18.§tınlnu3 miştır. Dün Sovytelenn hava faa. nm.::1ckto=Iır. Bu~a mı.!c~..>.l §ı.-n. 
1'ız.~ kar: ~ • w ı. tır. liyeti bir gün evvelkinden çek 1 ~i Balkanları ş:rn:ı!:lr.n, Tun3 
eı~Ye bU.YUkvıç, Ro. ' BeJgrad, 2 (A.A.) - Du ak- daha şiddetli olmuştur. Finlandi- havzn•ındıı.-ı tchrl"t ~d::n ı~v!· 

st haılr bul elçileri şam, Romanya alçlllk binasın yanın cenubunda rirmi kadar 'ı tchlil:clcr peyc'.:ı c.l:t:tıştur. 
,,__"'"" ~ unmuş. da ,·crllen ziyafette Bay Ga· mevki bombardıman edilmiş, bil. Dü~ün:elcrim::::clc d:ıhn nçı!t 

~lantı dev) tleri fcc:.o bUyUk bir nutuk söyll· bassa, biç bir asken bedefi ihtL o!mnlı için &.kt:ntı:.r üzerine §İ. i 
~bu ~~:ranaı e .. ~1 na. yerek. Bıı.lknn Antantının Av- va etmiyen münferit ka.sabalı:ır I r.ıııl:fon g:::!cn td1Ii:.:.: •• :u ~.:!.. 
. a.~ d~ d og eden rupa vaziyeti hn.kkındaki nok- bombalanmıştır. Dün mUhim 1 söyliyebU"riz: Bu tehlilıc A1 

evıun e. taJ nazarını, konferans netice· miktarda Sovyct kuvvetleri, La.. i~tilitnıtl•r. 
~-..,.~ ~t . . sinde neşrolunacak resnıl teb· ponyanm merkezi olan Rovanie.. AJ:ruml:ır Avusturya)'!, Çc~ 

· ~ he~tı sefır• Uğdo ıhttllsa cdlloceği şekilde niyl bombardıma.-ı cttni§lcrdir. ı kcval.)·~yı, Lchi:ıtnnı il}'!~İ c~tik 
~ ver~ fzab eyliyecektir. Hasarat pek c.iizidir. ilk gelen ten sonra me:nfo!:e~Lr:-.·n "135 

'- erecek.. Bulgari.atanın g&ter- ~:lcre göre si~il .a?aliden iki :;ük }"una d~vleti'' ol.:! ;kımu ıı_ılı 
._ ) f>re p l eli""• ·· zaberel: 1kiti olmUş ve yedı kişi ynralan. sık ı.ndc edıycrlar. t~:-e.dcruzc 

eı.ıek ed?8 O • gı mu mıştır. Müteaddit noktalara Sov. iııen TuIL"t nehı-ini bir Alman nclı. 
, 1 ( Y ıleı- Betgnd, 2 CA.A..> - Reu~er yet tayyareleri, tıokaklarda kaçı. n rddcyli}·orlar. 
.\ıi~~~-J _ Ha . Ajansının lıusust muhnbirıne şan sivil ahaliyi mitralyöz ate~i. Alm:ı"l crrn ~·a1nız Tuna nehri 

kı to !1tı konsc~: söre, Delı;radıı gelen başhca ne tutmuşlardır. hal:l~ınt'!aki bu tcltJ·ki terzbrı bL 
· el> antzaından 

80 
ın murahhaslar, Bulgaristan va- Sovyet Tayyareleri :o Macnmtnn ve Romanya üuı. 

)etıatırı, Prens P1:°~ vaılyotlnln, Balkan Antantı Nereden Kalkıyor rinde:ı Knr:ıdenize doi;nı besi". 
lel't ~k YODıi!}lerd!~. konferansının .temel taşını teş- Helsiolö, 2 (A.A.). --: E6i~ a:ı-. ~ikle_ri_ i~ti!n cme1lcrini ı!Östcnnc. S1ct· l!!Qen sonra da kil ettiği kano.atJndodirler. nan Sovyet tayyarec1Jerınin 16tiÇ-. ge it lfıdır. Son ~amanlnrd!l Scıv. 

,A .. ._..IL. E I?, Bltndan son. Umumi telAkkiyo söre, sul· vnbı csnaıunda bunlarını iki sene yet Ru&yayı K.efkasvn t rafından 
~·en:~l'etlnde rc!rnt hun muhafazası Balkan moso· askert mektepte bulunduklarını Irnk, tr.-n:ı pctrolhri üzeri."lc lL\. 

~ ~b~ı Verilecektir lesinin hnlllni kolnylaştırmak· iddia etmelerine rağnıeıı pek nz nrruza te~vik etmeleri de yine bu 
~1111 1 gıu.ete~in ta. ve konferansın muvaffaki kWtürc aahip o':iuklan görül. istila mr. ·sndı ile aliılm:brdır. 
. :ı·~ 'lllaıı. dUnva of yetine ulaşması hususunda çok mllstür. Bu esirler, Sovyet tay. ü..vyetfoı.· Birliği bu tüı·:ü teşvik. 

....,,,...,,.,.eh~ bu konferen ~ cesaret ,·erici bir dmll teşkil yarclerinln, Estonya tayyare mey fere hapılarn!ı hnrd~:n gççecclJ 
h.~ Yeti göster • etmektedir. danlarından uçtuklarını tasdik et. olurşa kendileri cc derı-.nı yn Ma. 
~ al B. ŞUkrU Saraçoğlu, dün misler ve Tallin civannda 80 tay. canı;tnn üzerinden, ynhut Sov. 

ııı,_ gö: tnahfillcrde Bulgar Başvekfli Köseiynnoilu yarelik bi rhava ilıısü bulunduğu. yellerin mü san desi ile Lehiıta.,,. 
';ı~lele:r konferansın yaptığr mUJAkat neticesinde. nu söylemişlerdir. <fan ScvyetJeı-cı r,cçen ve sindi. 
~~~i hakkında iki Bulgarlstıının Balkan Antantı- 120 Mitrclyö:ı: Alındı aivil idaı·e itib.. ... ·iyle Sovycth·in, 
~"Can J\ıı llltıhtemeldir: na dahil bulunmamaklabernber Stokbolm, 2 (A.A.) - Svens. nııkcri işgal itibııriyle Ahnnnlnnn 
Qı llıllb ~tı memlc ~ Balkan yarım arlasında sulhun ka Dagbladct'in Kuhmo cephe. elinde bulun<luğu ıö}'lencn yer. 
~~~p ~evletlerle muhafazasına, Balkan ı)aktını sindeki bu&usi muhabiri telgrafla lcrdm Romanynya lcal\'Ü% ede. 

~!lıetnıeır erı,. imzalayan de\•letıer derecesiu· bildiri!or: cektir. 
~ tlcart eU~ın kendi de çalışmak arzusunda bulun· Dlln yapılan muharebelerde, Bu auretJc başbyacak olan Al. 
tıı~ ~ebi lllUnasebet . duğu kanaatinin kuvvetlendi Finler düşmandan 120 mitralyöz m.-ın tecavü:ı:ür.ün fırıuı:t ve imkan 
~'thaıat~:_mleketle.r. ğini söylemiştir. ve bir &ahra topu almış ve 4 hü. b:ılduğu takdirde &fürm!.ardn 

t ktırta "'1ll mümkün IJUn D. Sarncokll ı Bul· cum arabası tahrip etmişlerdir. nerelere kadar gideceği ve n~ gi. 
~til'tneı 1:acak Rekil. garlstandan barcket. csnnsın· Fin mevzilerine karşı ileri sü. bi kanşlkhklar ihc!as edeceği ~im. 

~~rıt.rt~ll ~ da Bulgarlsta.nın Balkan au· rlıten Siberya taburunun imha e. dide.:ı ke~if ve tayin mlil:m-:ez. 
~kıarı . a~ ~emle. tantı hakkındaki dostane hleıil dildiği teyit edllmektedir. Tabur Onun için böyle bir t.aa:-ru:::un 
~~ ~etı ıı:raı ıhracat yatını gösteren bir bı1dtse oe· mevcudunun yansı biçilmiş ve bütün Brukan devletlerine ~:ım~I 
~~ nı~kete geç • reyan etmlştlr ki, o da, Bay diler yarısı da esir ve yaralı ola. b"C' hare!tet olacnğını knhul etmek 

tı.. ~ \»~ kJetdi sait §erait Kösefvanofun "Konferanstan rak bybolmuştur. zaruridir. 
:<Q'fl!~a~ la~ muvatfaklycller temenni ede· Yeni Bir Sovyet Tabiyeşi Orta Avrupa harbi bugiinkii 

eta,._!tleııeıesı o~ Ro. rtm demiş olroagıdır. Stokholm, 2 (A.A.) - Gece ~eklinde devam edip giderken 
~ ınevıu de filphe Y~nan bWJveklll Geııcral ~eç vakit alınan haberler, dUn Almanyanın Bnlkanbr üzerine 
'ah.. u bahsola.. Metaksas, Dal kan Konferansı Sovyetlcr tarafın~ Kareli bcr. şu vey~ bu 'e!cll.<le ~i~ taar:ruz:ı 
'~ İyj h lçUma.ınıo mu\'affaklyetle bl· zahında Summa bölgesinde ya. geçrr.esı clcdığırr.ız gıbı Sovyctlcr 
\h~ltndJ ~ber alan teceflne dair olan kanııııUnı pılan taarruzun görülmemiş bir Birli@ ile evvelden nnfa§nuş oL 

~ ~t.ı fine göre, izhar ederek demiştir kl. şiddette olduğunu teyit etmekte maı:ına b3frlıdır; ltnlynyı da tat. 
~~~\lha~evletıer~fn B. Saraço~hmun ınüt~leası ve ~ene;aı Stern'in tatbik. etti~ min etmeğe çıılı~sc~~r n"'laşı?ıyor. 
~~hetıerf ~:111 ~ · na iştirak ediyorum. Bulgıırls· Yel!, tabıyc bakktnda bazı ızahatı Felmt g rp cephcsınd~ Alman or. 
~ in ııtyns· nzı L tan şimdi Bnlkanlnrda sulhun ıhtıva eylemektedir. dularıntn muhtemel bır m~vaffn. 
~, ~ değjŞiklikt v YU Olubnfaz~sı esasına dnynnnn Rua başkumandar:Iığı muharc. lnyeti halinde Sovy~t!~r~n veya 

1 ~ le.§kU ~~ · siyaset takip ediyor. be.ye tanklann ı:erisınden yapıl~!1 hal~!'nın m~vafal«;t~m bıle l\ltl'.a. 
~ • B M tnl· sözleri UAve hUcum dalgalarıyle başlamJ!, mu- ğa lu.zum gormeksmn bu tanrru. 
~ k 11lercıe • · 0• .satı, şu teakıben bu usul akim kalınca, :ıu mutlalaı yapaeakhr. 
~tıııtcran~lav~ ü1~ et~lş~~r • A ta t bUtUn ha· hücum arabalariyle takviye etti. i!!tc bugün Balkan devletleri. 

~ llt!:nesi i~ ~i a. t a an ~ nl 
1
' tibn ını ge ği piyadeyi ileri ıürmü~tür. nin bitaraf b:r blok şeklinde mü~. 

~ ~ ll".tiza~ere~:;, Yi~~~·~r~n B~~~nl~ ber:ber b~ Ru~ kumanda heyeti'. dün: ns. terek ~ir müdnfnn eeohesi kurma. 
~~ ~ !ne ? ş ker, sılfilı ve mitralyöz yilklU lannı ıcabedcn fi.ey, Tuna havzn-
~~l l'. selcleı- or. ımUhnndan, dnhn zayıf değil. muazzam zırhlı kızaklar seferber smda Mecarizt~n, Bnll:anlarde 

~ bi•~b . belki muzaffer çıkmıştır. etmiş ve bunlan arkadan gelen B 1 • .. •- d cı~ ır.... hnld i l't!la. 1c1 ara ihtısas y l H • · u nan ...... n a l.lUbu • e ş m. 
~~~eb ~Vdi ve b ko ugos av ancıye na· hilcı~m arabal~rlyle takviye eyle~ di Balkan antantı ile ~ı-alı~nnda 
~ııt ı-t:! ~ d.evletlc:rcu ı-ar: zırının beyanatı mlştır. Bu çel~ ~u~ mühim pi. birletmi! olnn dc· .. Ictler üzerine 
~ ,...1?_ birli~nin fda.. Dclgrnd 2 (Hmmsi) _ Yu yade. lcuvvetlenm hımaye etmek. teveccüh eden bu istila tehlikesi. 
~) ~~ten· • teydı. cm 
ıı-.~!l b!r ıden. mem. goslav ho.rlciye nazırı ltalyan Muharebeleri bizzat taki e • · · 

hı ·~Cd §ekılde bu gaıetccllerlno beynnatta bulu· k p • Hıtlcr.-. Berlın Spcr tnrnvrnda 
~ IQ" t<:cklerdir k d dl ki. denler Rus ıtalannm hi(j bır va.. söylodifi um nutkunda tekrar 
t ~ ka · nara c · d kit bu kadar şiddetli bir hamle Mman!nrın ya§tımDk icin toprağa 
• Z ( ı1. rar " - Bu sefcr~l toplau~ı a yapmadığım müttefikan kaydet. ofo., ihtiynçlnr:ndan • b:ıhsetti; 
~ a.ı~·) - Bugilnkil Antnntın eski o.erine devam mektedirler. "46 milyon lneilizin 40 milyo.'1, 
~"'~~1 ilk tedbır" cdec"~nl ve sulhu Balltanlar- Rus zayiatının vüsati henilr F d 9 ·ı k"l t r ·'\lllJn • 1 0 A d •-ı •i . • , · rnnsanın ;ı mı yon ome re 
"ertıc devamı Jüzu. a rta vrupa 11 .,.. tv ye OY· malUm değil~~· hprağı var. 80 milyon Alman 

~! ~ .. ı.. tıkarar olmn• Uyeceğlni tt!mln oderim. Bu an Fin Reıııcumburunun '-00 OOO kil t t k ·ı ·k 
ı.._ "'~it -:ır k 1 d 1 1 lb o . omt' re O}?rn. ı.e ı . 
·"'~ i clcvlctle.rden tantın B.ıl ıın ar at su uıı Beyanatı .:~ d " _, d. 

ı. 8lcd··· Ukt'.\ tJ fd ı bUtUn Lı.· ., (,. LUa e emc.z "c 1• ttı tıah 1t'tni bir sene ve 6 • ne n anıes ne Hebiaaı, .. ""-A.) - Parıa. Almanyllnın in"ilterc ve Frnn. 
~4! ·il ; Vermedikçe kuv'·.?tıylo çalır;:tıf,ını lsbat 0 • men tonun aç~ltşı. esnasmı:ia Reisi- saya yttptığı gulh tcldifi A !rr.:!.n 
~ lrıı:a ~dl SCnelik bir deeegiz. Sulh yolundaki m~sa cumhur l{alho bilhassa §~yle de. oı·dclarını Avrupa:un Enrlnnda 
,~ bic bi d.ll:ceJ..-tir. Bu imiz diğer devletler t.n.rafından mlştir: ,.e cenubunda r.c:rl:cst b:r"°drnuıla. 

it lltıı.ıstiııı. Antant- da ~·ardım ~ttrUyor. Bu husustıı ''Sovyetleıi~ vahşiyane ta.arru. nd ı·I Alman • ftıı.lyan atl:cri it 
<'ı.tıtan~ göstenne en ia.zln çıılrşnn ltıılyan devle· zunu delice bır hareket addedl. titakındaki "Hnynt $O\.ası" mnd 

t 
yukanda ti oldu~unu syyllyehiltrim... yoruz. Şerefli ~bir sulh için mUza. dcıinin ifııde cttif,i ır.r.kr.:ıt el~ 

Otu ,1 kereye g!rmegc hazın.z. ~akat bundnn baş'ta b:r çev <!cf,ilc!lr. 

O 1 d U •• ren Na c; ye an~ at 1 y o, Sovyet ıunamdarlan Fın mı ileti. Bü Ü:'I b:ı hn'dkntler mevdanda 
• ni boyundur~kları altına alacak. iken Bnlkanh devletlerin Bnlknn 

(~ tanru zan~edıyorlarsa alda?ryor. h..ı-lutl:ın d:ıhilindc ve ı:adecc t>i 
!.ı.,," ıq.,O./ı ı . lar. Fin mıtletı hakln:ını. müdafaa rib'.r!crine karşı nraln.nnd~ ynp. 
t,~l.!t ..\J . incide) ı ~mıı bnşlu~ı. Boı?a.znna sa:ı ederken ve bolşcvırm~n garba tr&.lan B"'llrnn nntanhnın bur.ün. 

~et l lle nlş:ınJan lınca kcndlmı kavbattfm. Daımıı rloğru yayılmasıne manı olurken kü ve yarınki emniyet ihtivneına 
iL • ;ktık. Mehmet ! yanımda taşıdığım tabancam' ~ö terdiği ~ne":1. ku~et ve fe. kafi r.elebileceğ-ini, yalıut Ball:an. 

{~~t aptıkt.an sonra rekcrek ateş ettim. Tabanca ta dakarbk zihnıyetı ile dü~yaya bU. blardan htrhanl?İ b=rine hı?.riçten 
l"\ ~ i~:ek için Avru şımak mutadımdır. ÇilnkU cbE> yüklüğU~il isbat etmlştır." . gt-lecck tchl:kc:ıin tahnlckuku ha. 

\..ı llll' .. )'Ol'du. O errada . . . Eenebı memleketler ve bılhas. lin:!c derl•nl bu antnnbn bu şel:il. 
~~b..~1~8inden 

1 
oldubım ıcın ~ecelen t.clıir ha sa tsvee tarafından vapdan yar. de'-ı· te'll"k A •• 1 r. ;:"'1\ el me . . . . . . ~ H • • e ve .ccrıvu- ere ı:ru-şı 

~ ~ J:_C<;nıişti. Meh. rıcınc gıttığlm olur.,. :hm dolayısivl: mımıettar~~gmı da bir müdafııa şklini n!abilcceği. 
~~ Viiz lirasını izhar eden batıp şunları soyle. ni zannetmek boş te~llidir. Bal 

'~~~ ba halletmek Um. Al d 27 ml~tir: • ltanlnnn :ııi..'l1nlin.:!en bugün bofü 
~~~ ~ket etti. An. manya a genç ''Ecnebilerin yardrmına 'ı~det. m;ş olnn tehlike meydnnda i!cen 
lı~~i l'ıtdau doğruca idam edildi 1i ihtiyacımız vardır. Dlğer ;ıhct. Bal1ı:an devlctJ~ri kendi nı."l'lamı. 
h. ~ltıda duvdum. Kcn_ ten miJletimize yapılan ~n~ani da b:t.ornf bir blck tel!kil ederler 
IJ'!lltıı lr 11 bir telgraf Anutcrdıım, 2 (A.A.) - Go var:!ımın dilşıramn _ r,ayri ınsant 1 <ı.ı BaHmnlnra isti'u niyeti 1."<lslc. 
>aı.._ ~be!-1 "Buraya dön ccn SonkAnuıı ayrnda Almnn bi r~ekilde kullan?ıgt h?va kuv_ yen devlete veya <levletlerf' tanr. 
)\'~.. ll1drm. Arkan yada 27 kişi idam edilmiş, U vetlcrine kar!}r sivıl ahaJı_nin kcn. rw: \•esilesi verilmiş olur c"'ı i C."1. 

~ldtth~ite!drn heme~ kişi do ldnma ruahküm odilml~ disini mUdafaa etmesi ıml:a?mı c1işelere düşmek de, lmrllr"" dan. 
ltJ ~Bir iki defn ise de lıUk!lm hen Uz infaz edil vermesini de şiddetle arzu cdıyo. br diye çcbanlnnn lıoyunlan ağıl 

~~~ ~~ lmlyeti yok. ruz." içerisine a.lmnktan çekinmesi gi. 
'~~fııı 

1 
ak letivordu memlştir. Sovyet zimam~.rlan meşru bi b:r şey olur. ASIM US 

tt~bl<fllı l'lce anJıvor Bunlardan 6 sı vntana hiya Fin hiiltCımetivJe muza kere etme. ı-
~ oO~ı avrııma11ile a not, 8 U yangın çıkarmak, 12 ği küstahca rcıddet~lşler ve bu da halkcvindc bUyUk ve mUm· 
~ \>lıba~ lllu~tu. Bura El cinayet, 12 si hırsızlık Ye go- sureti eyatnıı a~az!. elde ~tmek taz bir kalabalık huzurunda 
~~ il ketıerini ~ö co tocıwUz, 8 i cephede bulu· de~il· mcmleketımızı bolşevıkleş. "Selçuki Türklerinin Bağbada 

l &ô~nıı istedim nan askerlerin zararına dolan tirmek de,_ hıtediklerlni isbat et. duhull\,, mevzulu konferansını 
~ ~'hh edL dırıcılık cUrtlmlerlnden mah mfşlerdir. vermiştir 
~~~a~ \1d"kA.J,.+fne si. kt\m olmu,lardır. Fransız profesörü kon.. Profesör çok alkışlanmıştır 

· Oıı-e 'ın. Bu slS Konferansı mUte:.ı.ldp Frnn· 
~~".\ p,''hne vt•rUdl' Mah'ld'ınııımn hnv,,lf b'r 1mı feransını verdi sız bUyUk elçlllf.inde btiyllk ıı 
~. ::_ övıe hlr r;ey mını geneler t<.ışkll etmekte· Ankıı.ra, ~ (A.A.) - Profew Um şerefine bir cay ziyafeti 

~IJnızd& bo • ~ır. sör Mıuıslgnen bugUn saat 16 tertip edllmlştir. 
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tramvav rayı parçalan.uca 
ir'1.rh yoldan çıktı 

l 

Partnlannn trnm-rnr rayı tamir cıUlfyor • 

2$3 nuınar:ılı Mecldlyı::L••~Y 
EruinBnll tram,·nyı dUn sabah 
i.30 da Tnksim durak mnhnl 
llndcn Gnlntns:ırarıı. doğru he· 
reket ctml~. fnk:>t dalın 10·15 
metre gitmeden tekorleklerdP 
rnkubulan bUyUk bir gUrUltü 
İle nrnoadnki halk yerlerinden 
sıçramır;lnrdrr. 

Bir an sonra trnm'"n:nn bir
<lenbfrc rnylardıın c.addeye cık 
uğı ve parke taşları Uzerlnde 
lukır tukur yUrUdU~ü görül· 
ın uş, ,-atmanın yerinde tedbir
leri sayesinde bir facianın öntl 
nlınmı~t1r. Araba durdurul 
<lukten' eonra kendllerinl aşn-

l~mer ıkadaki T Urk
lerin ~amiyeti 

On. on beş kişiden ibaret olan 
bu vatan yavruları fel!ketzedeler 
içiıı tam beş bin lira tonladılar. 

Doattanrnızdan birinin Arneri. 
kada tah5ilde bulunan bir genç 
kızı va:. Diln bu ~enç, mUntvver 
Tilrk k11:1ndan ailesine gelen bir 
mektupta memleketin g~lrdlii 
zelzele felaketinin Amerikadald 
Türkler üzerinde uvandırdığı te. 
cssUr heyecaru görUJUyor. 

Dostumuz mektubun babıe te. 
mas eden fıkrnlarmI kopya ede. 
r<:k matbaamıza g<Sndermf§dr: 
biz de aynen a~ağıya dercedlyo. 
ruz: 

"GeJeUm oradaki zel .. leye: 
Buna yalnız ben değil. buradaki 
biltün Türkler çok UzUldUk, ve 
bir miting yaparsk para toplama. 
ğ1 kanırlaşttrdrk. DilnkU pazar 
gUnU şehirde bulunan Türk ce. 
miyetine gittik. Hemen bUtiln 
yurtta§lar hatır idiler. Bir de 
burada Unlvenited ~ tahıilde bu. 
lunan on, on bcs talebe vardı. 
Herkes mümktin. mertebe ailldlt 
ediyordu. Zekinin (kocası demek 
istiyor) bir konferans vererek fe. 
ci vazlyetl esaslı surette anlatma_ 
sını ~kliyorlardr. O konferansı 
bitirdikten aonrn herkes para1JT11 
verivor ve alkışlanıyordu. Benim 
{!Üzel alaturka oyun bildiğimi bL 
\enler mutlak oynamamı ve bu 
suretle daha fazla para toplama. 
mı istiyorlardı. Bu şekli iyi bul. 
maır.akla beraber kabul ettim. 
cünkil '"vntan kindir" divorlardı. 
·ralebelerden birini karşıma ata. 
rak zey~ği ovnadım, çok l'ek ~k 
:ılk1şlandm1 ve tam elli lira topla. 
dım. Vaziyet cidden teessUr veri. 
ci idi. İşinden edilmiş 'cocuklan 
olan birkaç kişi bunu düı;ıilnme. 
den eıknnp para verdiler. BaZ1la. 
n da borclanıvor, fakat vatanda' 
larn r.r.Ieeek dive t!ev;nc sevine 
verivorlardı. Hem rönUtden. Bu 
suretle tam beş bin lira toplawk 
Sevinci~den ağlıyordum." 

Gümrük İmtihamnda 
kazananlar tayin 

edildiler 
Kdnunuevvol ayında yapılan 

gUmrilk lmtlhanlarında ltazn· 
nnn 12 lise mezunu yeni vazı 
fclerc tayin edilmişlerdir. Dun 
Iardau Uç kişi lstanbula ve do 
Icuzu da İzmir, Zonguldak 
Trabzon. Bodrum, ve lslahlyı> 
gllmrUklerlne tayin edilmiştir 

tetanbuln. tayin edllenlPr 
F'etbl, Refik, Sırrı \'0 diğer 
mmtakalnra tayin edilenler d< 
~hıznffcr. Muhtar, Cevat, Nt
\•nzl, MUflt, Cemal, Ferruh 
'1urııt ve Hayrtnnlleac1ır. 

Yeni ticaret 
müfetütleri 

Ankara.~ (lluıust) - Tlca 
ret Vekt\leU mUfetttşllklerlnP 
Zlraıı.t banka~ı müfettişlerin· 
1en Muhsin Baç ile Gazi LlseRI 
Bğretmenlerinden Mehmet Ce· 
lA.leddln tayin edilmişlerdir. 

~Jya atanlar \'c etrnftan yeti· 
eenler trnm,·ny rayının 2 met
relllt bir kısmının yamyassı e
zilmiş olduğunu görmüşlerdir. 

Hat ancak ıınat 10.20 de kre. 
men tamir cdllebflml.ş. 11oyrhıo
fer bnşlam1ştır. 

IUdisenin herkoslıı iş ve 
gUçlerinc gidecekleri bir zama
na. raslnması yUzünden binler· 
ce kişi yaya ve otomoblllerle 
lstanbul tArafına geçmcğe me<: 
bur olmuşlardır. 

Rayın QUrUd UğU tçln ezildiği 
antaeılmış, dUn gece sabaha 
kadar bu kısımdaki ray de(;iş. 
tlrllmleUr. 

AUimeti tar ika 
yüzünden 

Jki kalem ıirketi mah
kemelik oldular 

"Nur Kalem,, ile "Joo Fa
ber., ~ı·~tH.1en anısında a4<ı.ıue
u uı.na.a oeuzeru•ı )'UZuuuen 
aar;;uum bıu11c uava acılmı~ 
uuıuuuıaktu.dır. 

Meınııeuıı.ı sebebl Qt>ylcdir: 
'.Nur Ka!em,. de soo zaın&n· 

Jarclan "Jon l''aber,, 1n çUtar
uı~ı uınsauh ka1cın1c1·1n beu· 
zerini çı~anuaga başıamıi, bu 
nun Uzerioe "1',abor., bir 
banıtaya. kefalet yatıraralt 
bu kalemleri piyasadat 
toplamıı ve .A81Jye İkin 
i ceza mahkemeauıe mUraca" 

• t ederek markasının çalındı 
ını ve AIJUye ikinci Ucarc.t 

mahkemesinde de zarar ve zi 
~ ıu olarak on blu l1rahlr. blrcr 
ıJ wa açmıştır. 

Dava açılınca "Nur Kalem,, 
tiınsablı kalem tmallnl tattı eı. 
miş, o da bu sefer ik.Joci ticaret 
mııhkemesiııe müracaat ede. 
rck "Jon 1',aber., şirketi aley
hine on bln liralık zarar ziyan 
davası açmıştır. 

Asliye lklncl ceza mabkeme
ı i durul)mayı benUz bitirmedi
ği ic;ln Ticaret mahkemesinde
!ti davalar te\·hlt cdllemem1t· 
tir. Duruşma müdafaa lçltı 
kalmıştır. 

Çaldığı paltoyu rehin 
bıralanıt! 

HUıse1in adında blrleS Sirk .. 
el civarındaki kahvelerden bt• 
rfılude oturan Babaeddiolo 
paltosunu çalmış, götürüp 10 
lira.ya rehin bırakmıştır. 

Btr müddet sonra yakala.. 
nan HUııeyfn, dUn birinci ıulb 
ceza me.hkemesfno verllmflJ. 
paltoyu kendi paltosu sanarak 
nldıltınr iddia etmletfr. Fakat 
kendi paltosunun kurşuni ol
duttu işaret edlllnce Hflseyin 
lnkArdan vazgeçerek çaldığrnr 
söylcımlştlr. Duruşma karar 
verilmesi lçln başka bir gUnc 
kalmıştır. 

Ziraat Enstitüsü kayak
çılan Uludağa geliyor 

Ankara, 2 (A.A.) - Yüksek 
mekteplerin sömestre tatili 
bnşlamaeından blllstlfade yUk 
ısek ziraat enstltUsU kayakçı· 
!arından bir kafile bu akşamki 
trenle Uludağa hareket etmlo· • 
lerdlr. Memlekette toplu v" 
muntazam bir şekilde kayalı 
idmanlarına bldayettenberi co1' 
ehemmiyet Yeren bu ıpord f' 
dalma başta giden yUksek zi 
re.at cnetltUsU okurlarını bl 
cok arkadaşları uğurlamıoıar 
dır. 

o--• 
Sürt em?nyet müdürii 
Ankara, ~ (Hnsn.,I) - Sllr' 

dördUocU emniyet mUdUrQ Ke 
mal Alyanak görUJen ltızutıı 
Uzertne vektdet emrine alııa
mıttır. 
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Çok, Pekçok Mühimi •• 
ı;t ve sebzelerin iyi cc ıılşmcınc..-..imlen, mcyvnlııl'lıı güzelce yıknnmnuıasmclnn, 

içilen sulnrın tcmir. TC snf olmnma:-.ııHl:ın hil<oıl olan solnc~n dedi~imiz bnı· ... nk kurtlnrı 
en muzj Juı;panlnrclır. Bunlnr; ince hnrsn~ııı iç ~arıııa ynııışnl'nk \"C knn emerek 
,etişir \'"O Ül'erlcr. Ekseri yt•tlc ço<·uklnrdn bulunur. 

Hnh.izlik, knn ·ız ilk, knrın nğrıları, knrm ':'i~mclcri, burun, makat kn-
şnıııın<:r, bhnl, obuı·lıık, 

gece korkulnrı,fgikmc<lC 
baş diinıııc i, snlyn nkmnsı, snr'nya benzer s!nlr 

\O işitmcclc bozulduk... Hep hu kuı·tlnı•ın tc::-iriılir. 
halleri, 

.. - \.-

Bir kutu Öllnlrl 
6 

~ ' '\ 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve kiiıçüklere emniyet ve 

itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. 
Dll\l\:1\'l': l\:ullnrı dıktan 24. ~aat sonrıı sohu_•nn <lÜ';'llH'7.sc <:ocuj::ıınuzcln :-;clıırnn 

olııııulığ'ıııa itiııınt ediniz. Sıhfı.'lt \'ckdletiııln rc~mi nıü ~nn(lcsiııi hnizclir. Tarzı istimali 
kııtuln,.ın iC'iııclo yazılıdır. }i"iyntı her ccznhnıwd:.- :!O kuru. tur. (Sı\~TA) i~minc clikknt. 

... . ... . ..... -._ .. . . . . . . .. ..................... 
İ ~ Bankası ikramiyesini 

kazan a n la r 

İş bankası şubat keşidesinde 
büyük ikramiye kazananların i. 
simlerini 'dün yazmıştık. Bugün 
de diğer kazananların isimlerini 
bildiriyoruz: 

Yüzer lira 1-azananlaı·: 
Zeki 36133 (Ankara), Bedia 

17014 (Ankara), Nurettin 1571 
(Edirne), Ali Erkal 3318 (Mer. 
sin), Tahir 22951 (İzmir), Bel. 
kıı 17068 (İzmir), Mehmet 9755 
(İstanbul), Moiz 2823 (Galata), 
l\luhsin 6810 (Beyazit), Belkıs 
<!9488 (İstanbul). 

Elli,er lira kazananlar: 
Ankarada: Ali 33407, Hulusi 

35196, İbrahim 26539, Fatma 
31492. İzmirde: Osman 1993, 
Yaşar 23893, Mediha Osman 
8850. İstanbulda: Melahat 12 7 43 
(Beyoğlu), Abdülaziz 5424 (Ga. 
lata), Satı 66417 (İstanbul) İzak 
27 598 (İstanbul), Necdet 5922 
('Üskiidar), Diğer şehirlerde: 
Hamdi 2466 (Trabzon), Zahide 
2806 (Samsun), Gül Cemal 911 
(Malatyn), Mahmut 20 (Berga. 
ma), Şazan 2095 (Balıkesir), 
Mehmet 717 (Bafra), Senccr 634 
(Ayvalık), Demir 991 (Akhisar). 

Yirmi beşer lira luı.7.nnanlar: 
Ankara: Nuran 7090, Yılmaz 

'•"'38, Nilüfer 36148, Erol 10412, 
uri 35052, Hakkı 32546, Faik 

31065, Sevim 26020. 
izmir:le: Enver 18776, Habip 

20068, Ersin 20244, Kamiran 
21707, Hendrik 11785, Esin Erol 
17150. 

İstanbulda: Sevda 55496, ib. 
Rahim 89029, Süreyya 89173, 
Ah:nct 34344, Vasil 47449, İs
mail 89592, AHicttin 60248, Yek. 
ta 7978 (Kadıköy), Azmiye 3793 
(Kadıköy), Yusuf 20914 (Beyoğ 
l:.ı), Hnlim 2447 (Üsküdar), Me. 
Uha 21926 (Beyoğlu), Ahmet 42 
(l.leyazıt), Mefharet 13732 (Be. 
yoğlu), Akif Çelebi 2073 7 ( Ga. 
lata), Sıdıka 855 (Beyazıt). 

Diğer şehirlerde: İzzet 101 (A
dapazarı), Hüsnü 1350 (Afyon), 
Salih 1328 (Bursa), Fazilet 248 
(Ceyhan), Hamdi 875 (Diyarba. 
kır), Osman 1572 (Edremit), 
Çetinkaya 2655 (Eskişehir), Bed 

_______ , 
1nhisa-r1 ar Umum . . . . . ... 

M ü d ü r ı ü ğ a n d e:· ~ : 
ı - MU!rcdat listesi muclblnce (4fi) kalem hırdavat leva?.ınıı pazarlıkla 

satın almacaittır. 

Il - Muhammen bedeli (485) lira mııvakkat teminatı (36, 37) Jlraılır. 

III - Pazarlık 'i/2/040 Çarşamba. gilnU saat 11 de Kabataşta Levazım 
ve Milbayaat Şubesindr.kl Alım Koml~·onunda.• yapılacaktır. 

ıv; - lstckli1erin pııznrlı'k için ta;)lin edilen gUn ve saatte % 7,:5 gilvcn. 
mc parnlntiyle birlikte mezkClr komisyona. gelmeleri. (ı;69J 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Sakine Seniye ve Iı'atmo.nm 18882 hesap Na.sile Sandığımızdan 
aldığı (:.?50) Jltaya kar~ı blrlncl detccede ipotek edip ·vadesinde borcunu ver. 
mediğlndcn hakkında. yapılan takip üzerine 3202 :!'\o.h kanunun •6 ncı mad. 
desinin matutu •O ncı maddesine göre satılmllSl icabc<fen Haydarda Hacı. 
!crhat mahallealnln Haydar caddesi HacıCerhnt camii sokağııtda eski 63, ye. 
nı 77 kapı ve ı harita No.lı kayden 9~0 metre mesahası olan. b!}-hı;cll ahşap 
bir ev ile yanm masura suyun tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttır. 
maya konmuştur. Satış tapu ı slcll kaydına. göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
girmek lstlycn (160) llnı. pey ak~sı Voerecektlr. Milll bankalarımızdan biri
nin teminat mektubu da. ltabul olunur. • Birikmiş blltUn \'crgllerle belediye 
resimleri vcı valtıf lcaresl ve taviz beücll ve tell~lye rüsumu borçluya o.ittir. 
Arttırma ~rtnomcsl 12/2/940 tarilıindeıı IUbaren tetkik etmek istlyenlere 
Sandık Huku\c ı,ıcrl ecrvl!!ıl~de açık bulundurulacalttır. Tapu ııiı:ll kaydı ve 

sair ıuzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vnrdır. Arttırmaya 
girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkanlan gayri menkul hak. 
kında her §Cyl öğrenmiş adve ltlbar·oJunur. Birinci arttırma 25/3/940 tart. 
hine mUsac11! Pazartesi gUnU Cağa.lo~lunda kdin Sandığımızda. saat 10 dan 
12 ye kadar yapılacaktır. ~ruvnkkat ihale ynpılabilmesl için teklif edilecek 
bedelin tercihan alınması lcabeden gayrimenkul mUl<elle!lyetlle Sandık ala
cağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm taah
hUdU baki kalmak şarUlc 0/4/940 tarihine mUs:ıdlC Sah günU aynı mahalde 
ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma.da gnyrl menkul 
en çoJ< arttıranın Uı;tUnde bırakılacaktır. Hakları t11pu slcllfcrl!e sabit olmı. 
yan all\kaılarlnr v~ irU!l\k hakkı snhqıler!nln bu haklarını ve hususile faiz 
ve masarlfe dair lddialnnnı llCın tarlhln'1rn IUbaren yirmi gUn içbde evrakı 
mUsbitelerllo beraber dairemize bfldirmrlr.rf ID.zımdır. Bu suretle haklarını 
blldlrmemlı olanlarla hl\kl:ın tapu trlcUlerllc sabit olmıyanlnr satııı bedelinin 
payla§ma.ııından hariç lmlırlar. Dnha fazla ma!Clmat almak fstlyenlerin 
93 /72 dosya • •o.Bile Sıtndığımız hukuk işleri servl.ıılnc müracaat etmeleri 
!Uzumu ilAn olunur. 

• :ı(. • :(. .. .. 
DtKKAT 

Emniyet Snndılj"ı; Sandıktan alman gayri mcnkulU ipotek gö~terınek al
tlye:nlerc muhammlnlerlmlzln koymu_ş olduğu lnymetın ~i ~O nı tccnvliz et
memek Uzerc ihale bedcllnin yarısına kaclar borç vermek stırctile kt>laylık 
göstermekteuir. (1877) 

rettin 30 (Gaziantep), Mehmet '---------------------------
6694 (Giresun), Ziya 506 (İne. 
bolu), Turhan 1522 (Isparta), 
Münire 1258 (Kars), Zekeriya 
3721 (Kayseri), Nuri ye 2695 
(Konya). Ali Karagöz 1333 (Ma 
nisa), SaJim 1383 (Nazilli), !b. 
rahim 1157 (Ordu), Şefika 1025 
(Sivas), Ayhan 1543 (Tarsus), 
HaS<ı.n 1285 (Uşak). 

~--------Uir:ılıl: Yr.::ıh:mı·. Slrltecl clvn. 
rmdıı Knhramnn"'tı.de h3nmm llst ltatı. 
Kapıcıya ve E"YOulu, Talimhane, 
Tnlt.sfm Apart. 3 No. ya mUracant. 

(:\12S3) 

Askeri 
1."<.. a nz us 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
Sn t'! \l'ri• \ \Hl'I ... il·:hı'\I 

- 9 

Or. Necaettin Atasagun 
Sah:ıtıları 8.30 a k:ıılrır; ııkşuıv

ları 17 den sonra l.!ılı li T:ıyy:ırı 
\ p. Daire 2; No. 17 de ho~t:ıl:ırını 

i knhul edPr. (7 elrfon: 23953) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için 50 adet çut hurç, yUzer adet bllyUk ve orta boy, elli 
adet kUçUk boy müvezzi çantası alımı kapalı znrf usullle eksiltmeye konul. 
mu§ tur. 

Eksiltme l9/2/9i0 Pazartesi saat l:J de B. postahane binası birinci kat
ta P. T. T • .MUdUrlUğü odasındn toplan:ıcnlt mUdUİ-ltil< alım satım komisyo
nunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1!500 lira, muvakkat teminat 412 lira 50 kunı,tur. ls
leklllcrln tipe esas mUhUrıu · numµneleri'e alıma esas tcniıt ve eksiltme §nrt
namelerlnl görmek ve ınuvnkkat tcminatlıı.nnı yatırmak llzere çalışma gUıı
lcrinde mezkfır müdUrlUk idari kalem levazım kı.smına, eksiltme saatinden 
bir sant evveline kadar kıınu:ıun tnrlflne göre hazırlanmı~ mektuplarını 939 
senesi için muteber ticaret odası vesikası, muvakl:at teminat makbuzu veya 
banka mektubu ve tekllf mektubunu muhtevi oları:.k yulmrda s!lzU geçen 
komisyon başkanlığına No.lı makbuz mukabilinde tevdi eoylcmclcrl. (860) 

Nı.. 

ı 

2 
3 

• 
5 

il 

1) 

JO 

J1 

VAK 1 T 
Ce~ 

1 
Yaz:ın ve l'ürkçeye ı:c,·ircnln ndı · ~ . . ..... ~:ın.r:ı Kr, . 
l\aılcr (\'oltcrden) Asım Us ·- --~ ___,. • 2{18 1 ~ 
Oiınıplyad oyunl:ırı Vlld:ıa Aşir 

l\ılcrnn~ Terrııs esr:ırı (Galopln'dron) r.. V. 

Yugosl:ıvy:ı scy:ılıat noıl:'ırı Asım Uıı 

$:ırk Ebrırcsinde clııuyct (Clırıslie'den) V. G. 

Elrüsk \':ırosu (Pro~pcr Meirnıc'dcn) Hayd:ır Hlfat 

Her fll!:rnleketıe birkac sün (l\lııhtclif ınüclliflerden) 

120 

30t 
112 

31i0 

.t,lımcı Ekrem 352 

Son korsan (Fon l.ükncrde'den) Feıtıı Knrılcş 3i6 
Knfk:ıs hikilyeleri Cl\azlıek'ten) :"iy111i Atımet 120 

Son Ehlisalip muh:ırebelcri (Kollins'tcn) Ahmet Ekrem 276 
Pııthol kııldeJeri Nüzhet Abbaı fO 

10 

20 
10 

20 
20 

ıo 

20 
10 
20 
10 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRiP, ROMATi Z 
MA, NEVRALJi 
KIRIKLIK 

• v 
A 
c 
E:: 

• 
M 

-E 
v 
o 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
iş 1 e tın e Uınum idaresi ilanları 

Muhammen ucdcli 2 00 l!ra olan 3~0Cı kutu (bir 11:.rcllk kutıılıucıı) 

haşarat öldUrilcU mayi 19/:!/1940 raznrtcsl gUnU saat (11) on birde Hay. 
dnrp~ada Gar binası dahilindeki komisyon tarıı!ındıın açık eksiltme usulllc 
satın alınacaktır. 

llu işe girmek istlycnlerin 210 liralık mU\'l\klcat tcmiflat ve kanunun 
tayin ettiği ve.snildc birlikte eksiltme gUnU saatine kudar komisyona mU. 
racnatı:ırı 10.Zımdır. 

:r.u işe it şartnameler komisyondan parasız olarak dağ-ıtılmaktadır. 
(784) 

:f. • :(. 

Muhammen bedeli 28000 (yirmi sekiz bin) lira gJan (200001 yi.rml bin a-_.,.. 
det da-r hat kayın trıwerı-1 !2·.f !l4.0 pazartcs) gUnU saat lG,80 da kapalı zarf 
usumc Ank~rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i~e girmek lııtlyenlrrln 2100 (iki bin yilz) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat U,30 a. ka· 
dar komisyon reisliğine vcrmclcrt 10.Zımdır. 

~artnameler HO (yllz kırk) kuru§a Ankarn, İzmir, Eskişehir ve Hay. 
darpaşa ve:o:nclcrinde satılmaktadır. (648) 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin Adalar MUCcttıııllğl blnıısı yazıhanesine bir gişe yaptırı. 

lacalttır. 

Bunun için 7/2/940 Çnr§amba gilnU saat 15 de ynpılae{lk açık ek!lltme
ye girmek istlyenlerln şıı.rtname ve resmini almak Uzerc Taksim Sıraservller 
Caddesinde ldare Merlu~zinde Levazım Şc!liğlne mUrncaat etmelerJ. 

Eksiltmeye gircceklf'r ldare ve?.neslııe depozito olarak (30) T. L. ya. 
tırmış ve makbuzunu almı;, bulunacakla.rdır. (82fi) 

SAHiBi : ASIM (}~ 
, , Umum Neşriyatı idare eden : 

ıı:ısılılıl!ı \'rr: \ 'AJ\11 M:ılh:ı:ısı 

Rerik Ahmet ScvengiJ 

,, ~ 
b ••t ··11 (Jğ1 ve u u 

derhal keser~ 
Lüzumunda b: 

l a • 3 Kaşe a tft 

deıı: 

ılll ~ 
Altuntaş nahıyes.!1 ııır' 

den Sandıklı oğlu ıııU '" $ 
Jlnvşnn \'C GU!silrll ıtltl 

Mehmet vnrislcri }.~~te" 
Sandılc ve Eairenın 111 ·O' 

c~' 
sarrıf oldukları Jll tıt 
1·Undc ve mcv:ıkld ıı:ıtı t 
i1 :' 
ve evsafı saireler! _fD~ 

11ıılP' 
yazılı l 750) lira nıu ıS> 
{102) 'oııçult dönUıJl ~,5ıtl! 
ve blr çayır l:a bili t ı 

~uıı , 'dan satılarak §U~ &• 

~r 
~ar 
l~lz 

verilen karara blnııc~ı:tııı' 
ı;-UnU saat (H) te ~etJIC-;., 
do açık artırmn su r1 > ~ 
Artırmn.,§:ırtmı:ı'nelc • 1$tl)~ 
bnrcn aı;tlttıf. Alıllal' t '"" j 
on n!sbetlnde teill111°' ~.J'.I 

0ndD 
burdur • .Muayyen g 111 
dan sonra en zıyadc . ııl;il,' 

U terı de bırakılır. }.! ş se 
fında para '-01 ycrillcı oe . 

" udde 
rak on beş giln JII '"IJ'.lel 

• J3Uv- I 
tırmaya konulur. oıcı191 
en çok arttıranın ıııtl 
nur. lhale arasınd .rııt· 

11 cıv 
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