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Köprü pazartesi halka ve nakil vasıtalarına açılıyor -
• 

Köprüni!n, itı§aat esnasında alınmış bir resmi .. 
. Gaz;. köııırüsii İsWıbul şehri

run en dedikodulu meselesi hali
~' aiklı. Köpriinün Mr tUrlü na
"u Va&talaırma açılmamış bulun
ll'.lası, tahta aoksamının kabarma.-

ııı, demir telrerleklıeTe karşı ka
palı tutulması voe inşaat esnasın>
dakJ bazı PIAn ve sıpariş değiJ;ik
lılkleri me<vzuu.n ehemmiyetini 

( Arka..ı 3 ü nci! ıayfada) 

(Arka&ı 3 üncü sayfada) 
Vatanlarını kahra maııca miülafaa eden Fin askerleri '!'ltralyöz b~nda .. 

Bu mın.takada 1~14 şubat ge
cesinde vaziyet QOk cidxi! idi ve 
Finlandiyalılar mukavemete de
vam ediyx>rlardı. Çarıpışma, QOk 
mü1ıhi!\.. bir 1illrette devam edi -
yor. 

rda 

TOPLANTI BELGRADDA Y APILACAK 
Belgrad, 14 (iKDAM Muhabi

ri telefonla bildiri1ıor) - 2 şubat 
1:a ~l.g.radda toplanm1' olan Bal
~ Antamı konferansı, Antant 
Azal.ırrının iktısadi mesai birlik -

lerini temine tevessül etmiye ka
~ar vermiştir. Aynı zamanda 
Balkan payitabtlarından bkinde 
iıir .ik!tısadi konferansın toplan-

(Arkası 3 üncil sayfada) 

-Ziegf rit tehlikede! 
Garp cephesinde Almanla rın 
yaptığı taarruz geri püskürtüldü 

Mısır Avrupaya asker göndermiyecek 
.Aan.sterdam, 14 (A.A.) - Ha

vas: R!hin nehri ve tabileri üze
rinde parçalanan buzlar Alman 
makamlarını pek ziyade endişe
ye düşürnnelctedjr. Bu makam
lar buzlar eridiği zaman, Zigfrit 
haıttının lbazı i.stih.kamlan için de 
vahim tesirler husu'.e getirebile
cek uzyanlardan ioo<rlrnyorlar. 

P aris, 14 (AA. ) - Sıflr altın-

da 20 dereceye inen soğuğa rağ
men 13 şu.bat gür:i.ı ile 13/14 şu
bat gece.si hir ts.kım lıiıı:l!seler ol
m~ur. Dı:>Vrzyelerin faliyetle
rinden tıaşka ACm n topçuları 
bu gece zahlrl hiçbir sc.'bep ol -
maksızın Biidıe'in şimalinde a· 
ni bir ateş açıruşardır. 
Diğer taraftan Allman kuman

(Arkası 3 üncü sayfada} 

Vaşington, 14 (Hususi) - Bu
l(iin beyaz sarayda reisicumhur 
Roosvelt ve HarlciV'e N azrrı Hull 
Amerikanın Paxis Büyük Elçjs:i 
Bullitt ile de Avrupa ihtilafından 
do~an mese-leler hakkında müza
kerelerde i!ıulumnuşlardır. 

Hariciye müetıeşan Welles eur 
ma71tesi !(Ünü Reks Vapuriyle Av
rnpaya hareket ıedecekıtir . 

CiANO AMERİKA SEFiRl !LE 
GÖRÜŞTÜ 

Romadan öğrenildiğine gö İ
ta!zya Hariciye Nazm Kıont CI· 

(Arkası 3 üncü •a~fadc.) 

Dün bir Alman 
vapuru daha 
kendi kendini 
berh ava e tti 
Bir Alman vapuru ya· 
kalandı, 4 ticaret va· 
puru daha torpillendi 

Rio-de-Janeiro, 14 (A.A.) -
Bremeµ limanına bağ!ı «WoJfs
'burg. ismindeki 6201 tonluk Al
man vapuru Brezilyanın şimal 
sah:J'nde kendi lreııdfni batır -
mıştır. 

• (Arkası 3 üncü. sayfada) 

? • 

Kadınla, erkeğin biribirlerini 
öldürmeleri ihtimali kuvvetli 

Tünelbaşı fa • 
ciasını örten 
e.Tlll' perdesi ' 
büt!in çalışmıı.
lua 111ağm<m 
dün de tam& · 
m en sı:vnJ!ma • 
mıştır. 
Tabkikaıtın ye· 

n i safilıalarını 
sırasile anlaıta
bm: 

Halilin Fatma 
ile tıera'ber bir 
il.f evveline ka
dar Taiksimı:le 
Llınarıti.n cad -
desinde Mur&t 
apartıma
n ınd aka. 
pıcıb.k ettiği an.
laşıhmştır. Fıııt
manın burada 
!kocası Halil ile 
geı;inemedilk -
leri, sık sık kav .. 
p;a ettilkleri tes
pit edilmiştir. 
Fatma bir ay 
evvel, aldığı pa.- il~~~ 
ra ile geçine -
mediğini söyıi • 
yerel< apartı -
man salıiıbin • 
den müsaade is-

( A r k a s ı 
3 üncü.de) Müthi,y faciaya ıahne olan yer i§te burasıdır-

; 

• 
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SAYFA - !? 

BOYOK TARiHT 

ç 
Yazın: M. Sami Karayel 

Şerif.paşa imdat alamıyordu. Ka
lede zahire ve cephane bitmişti 

Yeni yolcu 
salonu tefriş 
ediliyor 
f:skı salonun yıkı!ma

sına baş1arıacak 
Yewı;en ınuhıı:f.ızlan ve devşir- ( 

m& I!liİ.Sloii.ın.".Il mühcL'<iiler i olan 
...ı-ıer ser. !?ı ~J.o;ıne müda -
ba;ie Stilar. ıSeni pa; /yı din
k!mez oldular. 

Şerif paşa ile murclıhası ara
mıda şu yolda mükaleme oldu 

- Eğeır, kaleyi Şah hazret.le-
ritıe 1.eslim C!dm-seniz sizin ve 
aııt.:erlerinizin ayil.s12 olarak hUr
riyetleıı veril.ec«ktir. 

Şerif pa.şa mul<.:tbelıecle bulun
amıştu~ 

- Şı.h h~~tlcırirre selamımı 
.OOlilt ey leırsiniz .. Kale benbn d&
lil. padisahımındrr .. Binaenaleyh 
ııe .kayıtJ.a ve ne de '.kayıtsız ola"* teslim eder.oem. .. Ancak harp
le alab!fusiniz? .. 

Sefr; aldığı cevap üzıerine av
det edecek1.i. Fakat; Yeni..,eri ınu
bafızkın lle'firin üzerine hücum 
ite ,..,..ıedı !.ar. 

Şerif paşa: twıl ve şanQ layik ve 
mlldebbirane işi i.d.M'eve çalışı.rkeıı 
ıde+ışhauelerin icra eyledii{i bu 
bal suitesir 1'asıl evl~di. 

Şalı Abbas; sefh-inin yaralan
~ haber aıhrca bütün lruv
'telleriyle Ravan kalesine hücum 
lltti. 

Şerif paşa imdat alamıyordu. 
Kalede zahire ve cıep.lı.ane bit -
II!i8ti. Nihayet, gırtl1'k., gırtlağa 
~l!u. Ve neticede Şah Ab
bas ~!eri Rav.an kalesini İŞ: 
•al ev'}ediler. • 

Fakat; Bu işgal acı oldu. Se
firin yaralemnası hesabı <:Ok kan
lı bir mukabele ile ödendi. 

Ravan uleması obir fetva ver
mislerd'i. Meali şu idi: 

- B±r Şianın katti, yetmiş 
kMlrin katılindm efdaldir. 

Za.ten İranl;a Osmanlı Türkleri 
~ mezhep kavgaları olu -
yu-du.. Şia ve sünni meselesi 
sark hudutı.annı kavuruyordu 

Sünni ve Şia ulemasının biri
tıtrleri aleyhine fetvala.rı meş

but'dur. İki \ omşunun büyük 
düşmaiibırı. olan Slavlara karşı 
i:ıszız'olık.lı bulunmak lazun geiir
lııen mczh<:?p kavgalarile biribir
~ katlediyorlardı. 

Sah Abbaa önüne gelen Sün
ntvi katlediyordu. Bu suretle 
Tibrh, Ravan. Nemcivan, Kara
~. Gürcistan Şah Abbasın eli
ne ıteçı'.11işti. 

V-e burada eline geÇ".'11 on ıım
leree Sürmiyi kılıçtan goeçinnişti. 

Gürcist.a.n prensleri Aleksandr, 
Le'vendo, Curcin takunları ge
lip Şehm ord.usumı takviye et
mişkırdi. 

Bu dahi arzı ubudivet etmek 
fizere İstanbula g.ttikleri vakit 
tamakar vükolamızın mal kopar
mak ıizere kendilerini Y ediku
le}"e hapsetme loııdne m iressir bir 
mu.kabele idi. 

O vak.itki devre göre, istila
mız dµrm~ dduğund"n vüka
lliniz saf!<!an soldan ne buhır~•rsa 
bpmayı adet edinmişlerdi. 

Elb.Jsıl, Yavuz Ali paşanın sa
da-etinde K<&ptan Cağalc,z.u Si-

• ruııı ~ şal'ka !OE!rdar olduğu sı
ralarda bütün Azerbaycan eli
mtzden ı:;tmiş, Van, Kars kale
ilect de tazyik attına girmiş bulıu
Düyordu. 

Yalnız, irva.n Beyleır Beyisf 
IDaız:i<;tanlıların imdatlarına isti
naden bi:r müddet Sah Abbasm 
hücuml:rrına muhalıefüt edebil -
ıo.i6ti. 

1 ~n baştan başa Sünıı.i i
di. Hoıım de Avar Ttirltlerinden 

mu~kk.eo müiıeaesıp bir halk küt
lesi idi. 

Caiialoı:lu Sınan paşa, bu de
f.aki s?l'tiarlıiı;ırıda her cihetle 
ehlıyetsizlik uösterdi. Asker ta
rafından teZıCiil edilmek, bü.yük 
ma/?hlbiy~<tlere uw4-:.mak. son
ra Can Bul.ad zade Hüse.vin pa
şanın haksız olara:k katli ile da
lı-1de buyiik bir !{aile çıkarmak 
v~ sah-e ı;bi vahim e<ıerleri gö
rüldü. 

Serda:r Caj.1aloğiu, oon baharda. 
Erzı.ıruma vasıl ohn~ idi.. Maiye
tinde külli as~er ,-ardı. Ekseri
si kürt m UAvn Jruvvetileri bir 
kısmı da Erzu.nım ve V&n mu
a vin kuvvetleri idi. 

İn..'=1'.1 t.:mıami.:ı=n Galaia Yol
cu salonıı.na mobi'vC' y:. rle~lliil -
mesine basJ:uım ,strr. Yakınd 
Giionrük Muhat-- . .a, PoLs B%inci 
iuı:ıe . Güm.-ük ve Liman İs'.e ! -
mesinin bal! servis!Ni bu binaya 
tasınmıva başlıyacakla.rdı.r . Av
ni zamanda Tophan:dek.i bugün-
kü Yolcu salon.u'1tın vrkılmasına 
da girişi leoı:>kti r. 
Rıhtımın bur.a.ıiaJd kısmı gp 

ni<l·E•tilccck ve bir meydan hfiline 
konulacaktır. Yeni salon açıl -
dıkt;ın sonra but!iin köµrüye va
kın yeı.~eıre van.asan Türk va
.,m-J.arı Totıhane tarafına V'l.' yin.e 
·buı:?iin Tophane rıhtımlarına ya
na"1T!akta olan 'ecnebi vapurları. 
da .köprü-re yakın kısnw. yanaş -
mı ya başlıyacaklardır. 

Esasen asker şirazesinden çık
mıştı. Ortada mevcut nizam as
lcıeri Kaz.an kaldırır ba;;sız tayfa 
ruumde idi. Bu suretle ecırobi yolcular ye-

Enoeke padişalıl.ar, sHerlel'de ni salondan şehire gireeeldlerdir. 
askerm ve serdarların başırıda bu. Salonun önündt>ki nhıtıma yük-
hınu:'Clu. En ufak yolscız;uıda- 5e'k bir kısım ilave edilee<J< ve 
n malı.$ !inde düzeltir, ileri gi- va'Ourlrın _ııüverteleıindeki yol-
denı.'erin kelleleriıtt uçunırd'U. cu}ar nhtnna inmeden buradıan 

HaJ.buki, son devirlerinde pa- j doii:ıı.ıca salona ııideceklerdir. , 

J.aruı. Kadınlarda.n ve saraylar- vı LA y ET 
disahlıar sefere çıkmaz ohnuş. ----0-- · ı· 

dan ayrılmıyan padişahlar askc.~ · 
lermi ehliyetsiz serdarlaııa tevdi Pasif korunma çalışmaları 
ederek seferlere :vo1lar olmw; -
lardı. - . 

Eğer, surdıar ehliyetli ve na
muslu ise bu intizamsız askede .. 
rin hakkından ~yordu. De
ğilse, Cağaloğlu gibi rezıl ve rüs
va olW'du. Üste de d~man kar
şıs:nd;ı bozgwtluk edip kaçar -
la.rdı .. 

Her ne hal iseo C~ za<le 
rnai)'etin(M bulunan killli <ısker
le Erzuruma gelmişti. Maksa
dı Şahın üzerine gitmek işgal 
eyledikleri yerıleri geri alma:k ve 
şii k\IVV'e'\J>erini de! ve ref eyle
mekti. 
Şah, o sırada Kars ile Ravan ara

sında bulunuvordu. Kuvveti de 
serdar Cagal zadoelün kuvvetine 
nazaran hiç mesabesfude idi. 

Erzurwn valisı Ko;e Sıofer pa
şa, serdarın huzurwı.a çıkarak: 

- Devletlfını; Tam sırası.. Şa
hın kuvvetlıeıi azdır .. Kars k.aJe. 
~e Ravan anısında ve gayri mü
sait bir vaziyettedir. Derhal ü
zerine vanal:ım, dedi. 

Caj!aloğ)u Sinan paşa: 
- Ola:maz, ma.ksat si..zin bi!· 

diğ?niz ız>bi dıeği;lıWr. Eşrd z;ı
"man bekl~mck ııerektir. 

Diye mukabelede bulundu. Van 
Bey1"r Beyisi Ahme pl,.a da: 

- Efendim, elimiz.! · bulun:m 
bu gayri muntazam kuv,·et!tri 
burada tutmak tehbkcddır .. Sı
cağı sıcağına at~şe sokalım ve 
Şahın üzerine varalım, dedi. 
Cağa! z.ıôe; Ahmet p:ı~anın fik

ri de: 
- Olıaınaz .. Askeri biraz talim 

ve t<ırbiye ile meşgul eylemek 
gerektir .. 
Cevabını verdı. Bütün bu red

lecin ardında <tek bir fi!l:ir w 
maksat saklı idi. Cağaloğlu Si
nan paşa; Elinde mevcut olan 
kuvvetleri az görüyor, Çıldır 
Beyla- Beyi.si Karakas Ahmet 
pasaru.n dahi kuvvC'tlerile ordu
gaha gelmesini bekliyormuş .. 

Ezurum w Van Beyleır Bey& 
ri Cağaloğlımun bu gizli olan fiKr. 
riııi öğrenince; Huzuruna çı1:a -
rak müttefikan: 

(Arkan var) 

Sehcim.i~ pasif korunma için 
150 bıtn broşür bastı:nhnıştır. 

Bunlar J>azartes.i gününden itiba
~ me~ ve halka evzi o
hınacakt>r. 

Diğer tar3.ttan itfaive kurslan
nıp tettişlerine bllgÜnden itiba
:reıı ıb~nılacak:tır. 

l~E~-l.~IY~ 
Su makineleri mübayeası 

için k misyon 
Yazın şe!uıimizin susuz lkailımG.

ması ve her semtıte suların bol-
1.aştıonlrnası .için Belıediye Sı>l.ar 
İdaresi ~hl.- SU}'1ınU ye<ni tesisat
la takvive "'1>ecektir. Bu meyan-
aa Kağıthanedeki tıeırşi havu,,,_ 
J:a:rı da yeni makıi.neler ilavesiy
le büyWtülüp genişletilecek -
tir. 
~reden satın alınaceık o

lan bu makinerenn mi\bayaetım j 
yapmak üzere bi:r koııniı.-yon ~ 
loıl olunacakt:n-. 

MÜTEFERRiK -------
rzincana bir ten 
hey' eti gidiyor 

Zelzele lliıntakasında femıt 
etü.dılerde bulunmak ve yeni köy
leırle şehirler>n yerlerini tesbit 
etmek üzere büviik bir fen heye-
ti bı;~ün şehrimizden Erziocana 
hareket edeoekfu. 

----<O----

~KONOMI 

Fındık ihraç birliği 
Gdresunda teşekkfü 'eden fın -

d:ık ih.racatçıl.a:rı birliğinin şeh -
ri.:ıni.zdeoki iş:e.-ini kont.rol etmek. 
fuere burada da bi:r birlik k-urul
muı;tur. 

Buradaki tücca:nlm dün topla
oaTak birli~ nasıl Qaiışacai?ını 
lıesbiıt etmi:şlerdir. 

IKDAM'IN Edebt Tefrik••• ......, ...... 
Morisin ekımeık istediğini, du -

yunca kalktı, çall>tasını lkal'l$tl!'
dı, sonra ·ı<eLıp ı.ısu~a Morise bi
raz peksinıet verdı: BOZGUN 
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üwtelik tıovooa. yııjjmur yağı -
)"Dl'du. Sabah duasını bfürdJc -
ten 90nra lstawm çıkaran Paş'ı 
ıtörüıııce seslend.i.: 

- .Allaiııoo so le de W.e yrye
cek .ııör.ıdersinl 

Lepul açlıi<ıtaıı lııeriresten faz
hı muztsriı>ti: 

- Hiç değı.1'.<e bir lıolmna ek -
mek tıul6ak! Dedi. 
Roşa sesi kestirdi. Müıtemadi

yeıı mide ·i d.üşürnnek ay~. 

O ~"Una kemerini s kı:voıtlu. 
Uzaktan uza{ıa tüfek sesf duyun
ca inadı kaıb.ınnış. Nasrl ollıa 
Prusvalılan tı:opeliveceklerdi. 

M1oris pel: bi1ıkin uvandı. B~ 
re!ket VCTSin 'bol ikurıdurıılar için.-! 
de avaıtı s!mıemlştı ... Kah.ve pi.
ııirdi'er. Lulıe: 

- Seker ist yC>n ler baş par -
maklannı oba.mp eriliin diye .bek
lesinler! Dedi. 

Kimse gülmedi. S<'ke.r kaiıve i
çilir şey delTHıdi. Bari peksimet 
olısavrlı. Bereket verniın birkaç 
patates bulup paylaştılar. · 

Moris: 
- Bi'ısevdim Şende ekmek a

lımını! Diyoniu. 
Jan ses<iz dinl;'VOrdU. Sabah

lE."V'in sırası o\ma&ğını sı;.,•liye -
rek odun 1Dp!anuva ~itmek isie
miyerı Sufı> ile atışmıştı. İşler 
kötülestikce disiplin de a:zaiıvor>
du. Şef'er ağız aQrn#lı:' cesareti
ni ııösterom.lvorlaro ı. J an da, a
çıktan ııçıi!a. ifıyana s~ olma
m ıM: ;('in o!britcsini :bil' tarafa 
bırakım.ak filzı.m gcldiJtini an1aıdı.. 

- Sakla, heı,kt iç;n yok. 
C'ok mütehassis olan Moris 

sordu: 
- Ya sana? • 
- Beni düşün.ıne .. Daha ilci 

tane var. 
DoWtı söy Iü.vordu. Haı:ibi göz 

önünde tutarak üç parça pek5i
met s:ık1aınıs!ı. Hem bir J>tıtates 
yemişti. ona kafiyrji. 

Saat ona d~u 7 nci kıolnrdu 
hareket etti. .. 106 ncı kend'nı 
Ot yavlasınıfa bulup Jı:an;ıdan 'bir 
ııün evvel te~k!'t<likleri Belvili 
l?Örii!J<'e ~erilediğini ankıdı. 

S •tın homuron11dı: 
- Vay canına! .. Bizi topaca 

ce,-indilerı 

Lube r~ve etti: 
- Ml'eli.k ettniyen ~efler ne

reve e~cfS<' orava gidıi.ynrlar. Ba
caiklanmın kıymet verdi!ltleri 
yo.1< ld . 

Herei 1\flkeJ.eoımi.,tL. Mnris 
m<>ııalkla ~<>1 tarıt'+at\d kik-ii k bir 
onmanı .f!ÖZlüvordu. O!'!narxlan 
bir süvari çıJoııı..ı.ş, onu bir ikin-

İKDAM 

şirketleri 

lağvediliyor diploma tevzii 

Ticaret vekaleti dün 
bu yeni kararını ala
kadarlara tebliğ etti 

Dün Generaller ve da

veililer huzurunda yapıldı 

Tica.et V kaieti:nin yeni bir . i 
kararile bir müddet evvel kuru.. ı 
lan ithalat lımitat şırketlerınm 
Jai'.,,vedilmeleri dün alaka.darlara 
bildirilmiştir. Kısa bir miı<ldet 
evvel tesis olunan •bu şirketlerin 
gene ayni zaman içinde teşekkül 
eden ithalat bi'!'liklerinin çaılış- 1 

ma.sile uygu.nluk yapamadığı an- 1 
1ası.lm ıştır. ı· 

Bunun üzerine limite! şirloE"tle-
rin laıtvı karanlaşınıştır. Yal- J 

ruz ithalat biTlikleri kalaca.!< ve 
bütün rth:alat işlerini bunlar i®- 1 
re edeeoektir. 

ONI VERSITE 

Rektör ziyaret kalxıl 
etmiyor 

Sömestr ta.tiline başlanmış o
lan şehrimiz Üniversit'esi talebe
t'1"inden m ürekketı .ka.la:balık grup! 
dün BW'sa ve .Ulu Dağ•a ha
rekıe>t etınişl~i.r. 

Profesörler de :istirahattcd.ix -
leı-. ~<ıktör Cemil Bilse<! boınu 
teyiden c!ün rektörlük odasının 
.kapısına şöyle bir levha astırmı~ 
tır: 

cRektör sömestr tatilinde l>iç 
bir .müracaat ve zivaret kabul et-
mez ..• 

Kü.çük haberler 
,, ,o,. • .. ... 

Dün Ayazo~a..blti Süvari ve 
Binicii:ik okulunda 1939 - 40 ders 
yılmı biti.ren Scıvari ı.abitrerıine 
merasimle diplomaları verilmiş
tir. Merasimde Birinci <Ldu mü
fettişi 0rl{eııerıll Fahreddin Al
tay ıile Kurmav başkanı Tümge-
neral Zl!:ki, Tümkomutanı Tfun
general Osman Tufam, Süvari mü
retıtişi Tüml!eneral Baki Tande-
mlr, Ba:ş muharririmiz İstanbul 
meb"usu Abidin Daver bulunmuş
tur. Merasim salonunda mek
tep müdürü Kurmay Albay Saim 
Önkon bir nutuk ;,..;.ı edere){ gene 
subırylm-a QOk ııüze) öi!fitler ver
mis ve onlara başanlaır dibıniş
tır. Orgena.ral Faırh'<rl<lin Altay 
da süvar.He~in kıymet ve ehemmi
vıruni :ınJ.atmış, bilhassa Ba:'.;,ı;n 1 
Harbinde Büyük/ 
Harpte ve İstiklal Harbin -
de Tüıık süvarisinden bahsetmiş, 
süvari subayının muvaffak ol.a.
bilrrl'<'k için mutbka, çevik, ça
buk karar verip ~abuk tatbik et
mesi, aıt•s gibi olma" lazrm gcl
diğini söyleınis, Mck-ep müdü -
rünü ve mualli:nler.ini tl>brik et. 
mi--tir. Ocgeneral müteakilY'n 
diolomo.lan tevzi etmiş ve birın<·ı 
çıkana süvari Binba~ısı merhunı 
Aziz tarafııı.dan vasiyet edilmiş 
olan gii-zoJ im al tın saat. i kiııci
ye bir :ı:tın kalem. üçüneü, .. bir 
;rüm ~ kalem verilmişi ir. 

En iyi ata bimn subaya ela 
bi.- all.ın kaJı;ın ve mekte-"< -
bu sene tavrı harel-ot itibarile 
bi;rinci ııelen suhava da l11r gü
müş kalem h:'<li)"C eclilm;, ır. 
Burulan sonra davetlilPre bir cav 
ziyafeti verilmiştir. * Şehrimizde tifus miicade!esi 

iQİn alınan tedbirlerin faydaları 
görülmüştür. 

Sıhhat İşleri Müdürü Ali Rıza 

Mektıebi bitiren ger><; subaylaır, 
ı ıınuh't'elif süvari aladaril-e zırhlı 

birliklere tevzi ediJıeceklerdıix. 

bu tehlikuı.in tamaınile önlendi- O~Nl.l. 

ğinı söylıemiştir. 1 * Ticaret Odası Meclisi topl.an
mı.<tır. Toolııntıda muameJıe. ~

gisi m.aıtrahlarııu tesbit eden kır 
misyonla, borsada müt<>şekkö ha
kem komisyonuna iştirak ede
cek Oda mümessilleri seçilmiş-
tir. 

SORUYORUZ! 
Bataklık olan cadde 

Taksimde, Talimhanede, Fe
ridiye caddeGinin halinden 
çok <ikiyet ediliyor. Orada o
turanlardan hemen hergiin 
bir mektup alıyoruı.: Aman di
yorlar. bat:ıklıkt:ı boğnlaca -
ğız. Bir kere yürüm~ve imkil.n 
yok; yürürken yanınızdan bir 
otomırbil geçerse tepeden tı:r
uağa zifosa bulanıyorsunuz .. 

İstanbuluu hali malfun. Be
lediyeden derhal bu cadde -
nin yapılmasını talep edecek 
değiliz. Ancak bu geçilemiye
cek hale gelen caddeye hu 
yağmur mevsiminde kum dök
mek, hiç dei(ilse hu suretle 

r
alkın zifosa bulanmak!~ Ia_u'-
tarılması mümkün değil mı -
dir? dire 

Soruyoruz 1 1 " --- - -- -~ 
cisi, bir fu;ünciisii t.altiP etmişt'. 
Üçü de kımıldamadan du~yo;
lardı. O kadar u:zakt?1.ar iti, bıT 
yurıın.ı>k lkad3r gıöriimüyolılaniL 

Moris Janı dürttü: 
- Şuraya bak. PrusYa ühlan-

ları. 
J an l('Ö?'Jerini uğouştu.rdU: 
- Sa.Jı.i! 
l IIB ncınm ilk gördüğii Prusya

hlard L Bir buçtik ıeydanberi dö-
n i.tp dolaştıklan halde ne bir tek. 
fL'i<'k vaık:nu.s'.an:h. ne de tek düş
man g(innüşlenii. 

Haber ajtl7JC!.a.n ağıza dola~ı. 
Henkes o tarafa bakıyordu. Lu
be: 

- Bir tanem ya~lıye ibenziyor! 
Dedi. 
Ormanın solunda bir alay sü

vari göründü. K.t'ala:rı durdurdu 
lar. E}mirl<?r _geldi. 106 ncı bir ır- ı 
mağı n kenarında. al!eçların arika
sında mevki .aldı. İki saat bek',,_ 
diler. Ufcilcta dü"1nan kütlesi kı
mıliamadan duruyordu. Jıooıuna 
v.alk"t ka'1bett.ikleırini anloıdılar, 
tekrnr vole çilahlar. 

J ar mütPessirdi: 
- Bu scler de döltüşıniyeee • 

~! Dive sövlendi. 

Tarifeleri tetkik komis
yonu toplandı 

$irlreıti Hayriye ve Haliç ida.
re~erile tim.anda iı;liverı tenezzüh 
m<1töıılerin.in yem ücret tartfel:eri 
ni tesbit edıece<k ol.an k~on 
dün öğledoı.n sonra ilk toplantı
sını yapmıştı,-. 

Dünkü !i:>plim!ıda şiorket:Crin 
hesapla.rı >tıetkik edilmi.ştir. Ko
misyon ikinci toplan.tısını ~le
cek hafta çarşamba günü yap: 
~k4r. 

ADLIYI! ____ , 
Bir üfürükcü mahkemeye 

verildi 
Beşikt.aşta Mehmet Zıeki a

dında bir adam üfüriikçülül< su
çiyle Asliye Ceza mahkemesine 
ver.Ilımiştir. Tahkıika·ta göre, Mclı
met Zekinin üfürükçüliiık yaptv
ğı haber alınmıs ve evine emni
yet müdürlüğü kadro komiserle
rinden. biri gönder.clmiştir. M<>h
met Zeki .koın.iseri ol<umuş, üf
lemiş ve bir de miska vexmıştir. 
Tam bu sırada memurlar cür -
ıınü me:ıhut yaµarak Mehmet Z.... 
kiyıi yakalamışlardır. 

iDürdcii muhakemede şiı.h:rtler 
dinlenmiş ve 'Meh!net Zeki üfü
rü.lı:çillük yapmadığını, kendi.si
nin camiler~ kur'an okuduğu
nu iddia etmiş1ıir. Muhakeme 
ka.ra:r ic;i:ıı başka güne k.alnııştır. 

Mnrisin de bir el olsun ırtmak 
için avuçları kaşınıyordu. Öyle 
yanl.rş hareket OOilıııişti ki, 106 
ncı muhasaııaıya diişınüııtü. Ar -
tık sol taııaflamııda mütemadi -
yen düşman süv8'?1İ'leri görünü -
yor, onlan ~üyor, takip edi -
yordu. Yava:ş yavaş uzaktan u -
zalta muhasara editii.kterini aırı
lıyan erler kı:ıııruya ba.şladılar. -
Paıı ve LaJ>Ul mütemadiyen: 

- Artık canııınrzı sııkıyorlar 
diyorlardı ... Birka(; kurşun yol,. 
la.sak!. 

Bavuna, duruıı din'enmeden 
YÜrüvod,ar, yürüdii:kıçe ym"J(UO

:kı-Jdaırı artıyun:lu. Yaslı fatına 
patlama<lan evvel geleceği an
laşı hrna. onlar da düşmanın ya
kınla~akt.a oliııA-unu a.n:b.yor -
lardı. 

Ot da hava açtı. Sıcak bastı.-.. 
dı. Yol yokuştu. Meydanda in 
cin Ydktu. tek ev störüıımüynrdu. 
Daha, üc fersah yol kaıt'edecek
lertli. Moris bunu söyleyince Jan 
erlerin Beu>sa var:ı.mrv3Cakları
na kanaat getirdi. Y okİışun mey
li miitemadiyen artı)'D!ldu. 

(Ark= var) 

Tıyatro 
Bıil... -~ıuı bir telgraf alıyor -

sunuz. Yüz kiı;ili.k bir rövü trupu 
İ•tanbula gelmek istiyor. Siz s&
viniyor.mtıuz: Hay hay diyorsu
nu7.. buyurunuz~ Sizden tiyatro 
binan:ıın plfrnı~ı istiyorlaT. Gön
deriycrsunuz. Avuç içi kadar bir 
sahnede hiçbir ~-~y yapmıya im.
kan ~·ok. Bükreş hayretler için
de: K°"a ~stanbuWa yüz Jıl~ilik 
rövüye müsoit bir tek tiyatro 
yok mu? .. Yok )& ••• Amnn nasıl 
olur? .. İşte böyle, basbayağı olu· 
yor! .. 

Atina Kral tiyatrosu )·etmiş 
ki~lik bir ekiple lstanbulda t""1-
siller vermek istiyor. l'rtcmnu -
niyetle: Buyurunuz diyorsunuz, 
ba<ı<JmJZJD fuı:tünde yeriniz var!. 

Evet, ha$ımızın üstiinde yer
leri olduğ'u muha k:kak, fakat ken
dilerini ağrrlıyatak yerimiz yok. 
Saray gibi tiyatro binalanndaki 
konfora alışmış olan Ellen san'at
karlannı salaşlann kutu odaları
na sokacai:,l'JZ, 

Paris bize gelmek iıotiyor. Ko
medi - Fransez san'atk5..r1arını 

dinleyip seyretmek ze,-kini ta
dacağız. Fakat o san'atkiirlan 
salaşımızın kapısından sokarken 

Şehremininde 

bir cinayet 
17 yaşında bir genç 
arkadaşını öldürdü 
Evvelki geee Şehreminindı.> bir 

cinayet işlenmiş. 17 yaşında bir 
J!'EllC 18 yaı;mda bir arkadasını 
sokak ortasında bıçakla iki ye
rir.drn 1 •eralıyar.ak öldürmüştür. 

Katil ~ehrerpinin<le Uzun Yı.t
suf mahallc,inde Hacı Yusuf so
kağın<la 3 numarad<ı oturan tütün 
amelemnden Mustafa oğlu Cahid 
ü,-göroür. Cahid evve1ki gece 
ŞohT<."11'1'1irıinde arkaıd~laııı.nd.an 
18 y.aşında Ahmett oğlu Sedada 
ras\la.mıı;, bir 'tesadüf aralann
da biraz da kan dav'161 m:rlriyetin
de olan 'eSlGi bir kinin hi.-den.bire 
alevlenmesi neticesi kavga çık
mıştrr. 

Cah>d kavP'aya başlar baş]Q -
mao: ucu e~ hançer ııe'kl!ndeki 

bıcaıhnı çekmiş ve Serladın göğ
süne iki Jrere snplamıştır. Ha
dise~ etrall::m y<ltişenl~ Se
dadı ~!ar içinde yerde bulrnuş
ıa.. ve Cahi.di de elinde-ki k.anh 
bıcağiyle yakalamıı;lardır. 

ıHadise d.,.-rhal müddeiunıı.ımir 
li;;ıe haber vuilmis ve muavinler
den Edip tahkıika ta vaziyet et:ıniş
tir. Y amlan tahkikatta Cahid 
sucuı:ı.u i!tiı-af etmiş ve kavganın 
,.,,,); i bir kin yüzünden çıktığını 
e· ' mişti:r. Cahid yakalıanarak 
i. ~-leiumunıiliğ~ verilmi<; ve 
bıçağının üzerindz-ki kanlar dün 
usul.en Tıbbı adlide tahlil ettirH
miş1ıir. Adli ve doktoru Enver 
Karan Seda.dm cesedini muaye-

BU NE 

CESARET? 

Ömrümde ilk defa Asını 
Us'wı birazcık dişli konuşan 
bir yazısını okudınn. Gasi köp
rüsünü, onun beton yerine tah
ta ile döşenmesini yazı.sına 

mevzu ittihaz eden Asım Us: 
"- Yoksa beton yerine son

radan tahta kufiawlınasında 
baılarının şahsen bir şeyler 
\auıpmalı:, yahut lıaşkalanm 
kaz&Ddırmak arzwıu mu var
dır?.• 

Diyor. Bizim Nanemollaya: 
- Üstat, bu ne cesaret A • 

son Us da böyle?. 
Diye sordum da, adeta o da 

çocuk gibi sevindi: 
- Ooh .. Maşaallah, nıaşaallah, 
Cenabıhak bize bugünleri de, 
Asımın etliye sütlüye de ka
~tığını gösterdi. 

Dedi ve .. İlave etti: 
- Bari Tank Us'a söylesek 

de airabeğisine bir nazar bon
cv.ğn taksa. 

Ben, o fikirde değilim. Asmı 
Us'un böyle bir cümle söyliy&
bilmesi herbaı.le sualde mü -
hiın bir hakikatin mündemiç 
bnlundnğnna mfişarünileyhin 
tam kannat getirmesi ile müm· 
kün olabilir. tl'stadımız, bugll
ne kodar her tiirlfi tfthtaya bas
mıştır, fakat yıışa basmadığı 
ıtı"bi Gazi köpriisfi tahtasına da 
lıaıımıyaca~ bem:iyor! 

ihtiyacı 
nasıl ter dökeceğiz ... Nasıl özür 
diliyttcğiz ... Ne diyeceğiz ... 

Harri Bor ırelttek, Hüb<:rmaa 
gelecek, I~orto gelecek ... llüb~r
mana beş on Lene evvel bir daha 
sefere geldiği zaman, İstanbulu 
tiyatrosuz hulmıyacağını sö~lo
mistik. Geçen se:ie Korto tiyat -
ronun tcmeliııin atılmak üzere 
olduğunu öğrendi. Şimdi ı:;rıne 
ayni salasta komer verecekler; 
amma içlerinden ne diyecekJ.,r?. 

Haydi Komedi - Franııez, Ati
na Kral tiyatrosu san'atJ.:arlanna 
mazeret beyan edelira, haydi Hü
berman, Kort.> ıı:ibi musikisinaır 
lara öziir diliyeiiın, fakof Ru -
men bale kızlarına. erkeklerine 
ne diyebil!,riz? .. Ttirldyenin en 
büyiik ıwhri İstanbulda tiyatro bJ.. 
uası göremiyecek olan Rumen 
gençlerine söyliyecek hiçbir söz 
bulamıya~ağu. 

1sfanbul bir tiyatro binasına 
mulıtactır. İstanbukla bir tiyat
nı binası yapmak zarureti var -
dır. Bu zanıret her sene daha 
şiddetle kendini ıı:&terivor. 
Şehrimize gelen yabancılara 

karşı ayıp oluyor, ayıp oluyor, 
ayqı oluyor ... 

SELAMİ İZZET SEDES 

Şemsülmekatip 

dün kapatıldı 
Bu karar bazı idari 
sebeplerden verildi 

35 - 40 senelik esk< bir Maa
rif müessesesi olan Beşik.taşta 

Yılıdı.zdaldi etıki .Şeımsül.mekatip• 
yeni •Ok ulfar güneşi• mekte hl 
dün kapatı1mıştır. 

-

Maarif Müdürlüğü taraiından 
bu melı;tepte ya)1tı:nl.an ~ 
net.icesinde okurun bıızı idarl se
beıpler dolayısile kapahhnıesı ka
rarl.aşt:ınlınış ve bu karar Maarif 
Vıekileti .tarafından tasdik Edilip 
dün tı>tbik olunmuştur. 
!M~hln ilk w wta laBmı ta. 

:le!ıe!eri Maarif Müdür lüi{ü.ııce !JU. 
gü.ıııden füba:ren civar olrullara 
yerleştlrileceklerdir. • 
Diğer taraftan ba2ı hususi mekr 

ı!lep.rerin vazi.yetl:erinin de eheıır 
rni:vetle tetkik edihnoıık.te olduğıı 
ÖP\renihn.iş bııJıınrnaJrıtacbr. 

Dünkü ihracat 
Dön. 350 bin l±ralık ihracat ~ 

muş ve bilhassa ~ Fren
sa ve İt.ı>lva •başta ohnak üııere 
rı'lillıim miktarda tfrtün, tiltilt ve 
fındık. ilı:rac edürni1'ttr. 

ne eder:* defnine ruhsat vemıit
tir. 

Dün müddehıın.unll muavini 
hadise yeriru:le bir de kıeşif yaır 
mı.ş v~ icabeden hususatı tesbrt 
et:miştir. Cahid bu1{Ün meşhut 
suçlar kanununa göre aJ!ır ceza 
mab!<:eı:nıeısi. muhakeme ed!ilc
cektir. 

ALLAHIM NE 

TEŞBİH?! 

Hasan Kwnça:n bir fıkramı· 
dll! 

- Cumhuriyet hllkUmeti otı 
beş yıl içinde memleketin bir 
çok yerlerini büyük fabrika -
larla süsledi! 

Diyor. Buradaki süs teşbihi 
biru tuhafıma gitti de Nane
molladan sordum: 

- Sen ne der.sin bu işe?. 
Gülerek: 
- Belki, süs olanlan da var

dır_ 

' Dedi ve .. İlave etti: 

• 

- Meseli İzmit kiğıt fahri- • 
kası kanunuevveldenberi ı:a-• • 
zete k.iğıdı yapmıyor! 

SOYADLARI 

Ne zaman Fazıl Ahmet M
kaç'ın S<ıyadını ı:örsem mut -
faka bana: 

- Aylık bç? 
Gibi bir fikir ilham ediyor 

ve .• Daha böyle birçok soyad
lan insana birçok şeyler ha • 
tırlatıyor. 

Bizim Nanemolfaya: 
- Neden :ıcap?. 
Dive soracak oldoni da "' ce

vabı verdi: 
- Enteresan ve orijinal bir 

ıııey deöil, belki, bn illıam sana 
Fazıl Ahmedi tanıyışından g&
liyor .. 

A.SEKİP 
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(B~ t<mıfı 1 inci ıayfada) 
lbiJ.hassa gPni.şl<etmiş, eV\~lki 
ı:.'im bir ırr. tı.'Trir :rrkad~ 
da bu mev~ua Lahsis etti~ı. rnu
lw.dde.mesin<le, acaba bütün ıs
marlanan dfü•eınelerin bilfıhare 
tahtaya r;'<'vri!mesinci-> bazı husu
si menf<.. t rnül.fö zalırı i'ımil ol
mu.ş mu·! .. Gibi bir e~yi i'.eri 
sıirüyo.du. 

kil ha p ütün 1 ~~eri~~ hari
aya yayılab.lir ı cJye (~~~~~i~!~1 

Amiral Stark diyorki : "Alntanyanın, Sorıydl.rin v• 

ftal;yarıınn aon hedefleritti V• ihtiraslarını •arahatle 

mümkün J..l!ildir •• 

120 Amerikada halihazırda 
parça harp gemisi inşa ediliyor 
Va.ş~ton, 14 (AA.) - Ame

rikan deniz hareikitı şefi fımıral 
Staıi<'ın .kanaatine göre haüha -
tınJa3ci iılııtiliıfın büı.ün Avrupa
Ya yaytlması iM.i.ma!lıi ve uzak 
iarktaki mii;fu«n vaziyut. tir ci
han haıfr>ı te,•lit edooilecek ma
lıİ\Yetıtedir. 

Mdbu:san meclisinin bil tıııhsi
&at lqıoıni,,-yoııwıda beyanatta bu
kınan am1ral Star.k deniz büb;;e
&ı Proitsini müdafaa ederek de
ın;şı.u. ki: 

1 

rin lıükUımetleri tarafından yapı
lan al.eni 'beyanata iti.mat oluna.
maz. Böyıle l:n:r vaziyet Awu:pıL 
haıfoinin umumileşmesi W.imah
ni at'İıtındığı gibi uzaik ş..nktadd 
vaıri;" et de bU- clhan ~arbi dıof(u
ralbilir. • 

Amiral St::ıdı: sii:derine şöyle 
deva.m etımiı;tir: 

•Öyle zannediyonı:m ki, bey -
nelmilel vaziyet ha,ıi>in beş}ıın -
gıcına nazaran <bizim için daiıa ' 
telı:likeli oılınMk üzere değ:i..~ \ 
tir.• 

Amiral e2Cümle haliiıaızırda 120 
parça haıı> gemisi inşa edilmek
U! olduğunu ııöy:emiştir. 

.,._•~anıyanın, Rusya'nın ~ 
·~ son hedeflerini ve ih
tir_as.'!a.rını sa.rotıs.f!e tayin eıtnıek 
~ değil-dir. Bu milletle-

··~--~~~~~.:_~~~~~~~ 

Alman Sovyet 
ittifakı 

(Bat tcucıfı l inci BaTlfadal 
Z - Fransa ve İngiltere tara

lından Balkanlarda Almanyaya 
karşı yapılacak bir taarrus kar
tısı.ncla Almanyanın yalaız bl
llıası. halinde. 

Skandinavyaya ait planlarını 

lat!riı. edebi.im• için bu muka
•eleye ait müzakerel._cıia ia-.a
da Stalinin ÖnaJ!'ak olmuş oldu
tu &öylemnektedir. Stalinin Fin
landiyayı en ceç, mayıs ayında 
Z..ı>tet:mediği iim.it etmekte ohlu
tu ve o :&amıın ineç ve Norvct
len deniz üsleri istiyeceği rivayet 
edilnıektedir. 

Müttefiklerin Skandinavya v• 
Ya yalwı ~arkta müdahalede bu
lunmalan takdirinde ~ya -
llın RusyayıL yapa<ağı muavenet 
hd.ine mulaıiıil Moslı.ovada Na
tilerin Balkanhırclaki harekatı
nın miittefi.lderin askeri bir mu
kavemetine maruz kalınası tak
dirinde Almanyaya yard.ıın ede -
tektir. 

Zigfrit hattı 
(Baştarafı l incide) 

aa hevet.i. Mosele'in şari<ıııda her 
.ırün l>askııı.lıani• bulunm:ıktıa ber
dovamdır. 

.A.lııruın taa.rnı:ziarma mukabe
le eden F'ra.ıısız bataryalan, teh
dide maruz mew:ii mania. at.eşile 
ınidafaa etmekti. Taarruza u« -
mını.; olan mevzi garni:llonunun 
otomatik si'idıl=ın aıt.eşi, mu -
taaffi"zıan kıııhramanca l:ıir suret 
te süratıle ric'aı:te idbar ~ir. 

Kahire, 14 - Ba,--vekil, MlSınn 
Avrup;zya asker sevlııetmlyecıeği
ııi. bildinniştir. 

Balkanlarda 
(Baş tarofı 1 inci saufada) 

mesı da karıır aJ>tına a.lmmışt ır. 
Bu konferansın Bel~dda toıxl:an 
ması ihtimal dahilinda'.lir. 

Harici:I"' N eza.---eti' mi:messil1ıe ri 
iJ.. >ktlSadiy..tçıl:ırdaıı rr.ürek:kep 
hususi h>r mütehassısla~ komite
si ş-hndiden hazıılıkl3Ta başlamı~ 
trr. Bu komitenin mesaisinin he
defi, her türlü ist:?tistik ımlzem~
sini hazırla,..,•k ve mavıs arnda 
BaYcım Antantı ilrlısadi knnst>yi
mn yapacağı müzakerelerin ~er
çevesinl t.ısbit etmek:fü. 

Almanyanın bir taşla 
vurmak istediği üç kuş 

(Ba,makaleden mabat) 
laki harekata güç ve tehlilı.eli 
tu.flarmciaıı baJısetmiyornz; OD

iıltdan ayn bir yamD12aa bah5e
tleceiu.) Hele• İran ve lıak pet
l'Olleri, Süveyş kanalı, yok mu, 
onlar ne cazip bedeflenli.r. Hin
distanı dominyon yapmak eme
lini btsliycn Uiot miUiyetperver
l~ni.o. vaziyeti de tok ümit ve
hcıdir değil mi! Hintliler, Al -
illan kıınımıdanlannın ve kur -
:aJlıu:ının scriı:edecekleri Kızı -

• --''·- B'" .. k Elçisi ile nnıo nuıa.,... uyu 
uzun bir mümkat vapm.ştır. Mü
l:ikatt.a WF1les'in zıvıırcli mese
lesinin gö:<iişüldüğü ve umumi 
sevah.aıt h:ıkkm:?a fikir teati edil
dib bildirllmektooir. 

D~~er taraftan Harici)'l' Nazm 
Ccrddle Hull, bugün Ingiliz • 
Amerikan ticaret münasebetim 
ha'kkmda Amerikanın Loncb"a se
firi Kemnedy ile görüsmü.ştür. 

Amerika ·hnricıye müsteşarı 
We}les AJıınruıyayı z.iyare~i esna
sın-da H:.tler, Von Ribbentrop ve 
·Göring tarafından ka1:.ul edile -
cektir. 

Bir Alman va
p uru kendini 

batırdı 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

Paris. 14 (A.A.) - Bi<" Alman 
ticaret gemisi yakalanarak Fraır 
stz liman.na :;et:rilmi"1ir. 

I..ondra. 14 (AA.) - İngU.z 
bandıralı 10,l!ll txmluk Greta 
Field petrol gem isi 'bu sııılxıllı İs
kxıçya.nın şimal sahili açrklann
da baıtımıştır_ • 

12306 tonluk İngiliz Ju.han Star 1 
vapuru tıu s:ıb:ıh saat 4 de to.r
piidenmiştir. 

Henüz teşhis edilın~ olan 
bir vapur, bu ı;ıec; Norful.k sa
hilleri aç.ıf(mda ıb."' nıştır, 

3,2QO tonluk •Brodval'> ismin
deki İnıı:iliz .gemisi, Marsilya a
çıiklarmda imdat işaret::ıeri ver
miştir. 

Finler sulh 

Bütün bu tf'T€ddüt noktaları ü
zerinde izahat a:lmak üz<?:·e dün 
hndi3i ile görü$tüğümüz Beledi
ye Köprüler ve Y.:>Jfo,· ~ııbc i mü
düı-ü B. ·calip mu!ıl?!i( iddi:ııl!:ıra 
t(skil eden şu izahatı nnnoş • 
tir: 

c- Gazi Köpı .. üsürrün in.şa mu
kave:osi; İddia olundııi?ıı g;bi ; 
Beton ol'rnak es::sma göre yapılıp 
sonra<la"l bhta parkeye çevrilmiş 
d<ğilclir. İşte size M. Bijonun 
1930 tarihli p:oj<-sini ve ayrıca 
saı t.namc)~i de cıkarıp önünüze 
ko!'uyonım. Burada gördüğünüz 
ve - ister1erse muka> zle sahi -
binin de her zaman Jçin ~!ip gö
rebilecekleri veçbile - r,;-rek 
proje \'e ıı:e.rek şartnannk,c>d:e 
<'.ahta p.,~ke. esas ı?<;s<.crum.iş -
tir. Ve insaatta; burada gösre
rildiği veçhile beton üstüne .tah-
1ıa parlte. olarak _yapılmıştır. 

TADİL YOK 
Gerçi Nafia Vekaleti projede 

ufak tadilat yapııııışSa da; bu tadi
liı!t • tahta par kel.er· le alaıtadar' 
dzğildh-. Ve inşaat; 1.adili.t)a be
raber tasdik olunan µrojeye ta.
mamiylıe mt.Ptabık olarak yerine 
get•rilmiştir> 

!Mevzuubahis makalroe, cGar 
zi Köprüsü.; sadece 1sta1l'bul hal
kına . tahta parke. nümıın-esi 
ı:östr.:•mek iQin kuruhnuş bir •SÜS• 
gibi telakki olunm&lrta ise de; 
cTah t~ paırkc1er~ ~ bir süs ve gös
leriş olsun dive değil; Teknik 
zaruretler ve en mukavim bir 
köprü yapmak ideali nazarı dik
k:>te alın.arak intihap olunmuş -
tur. Çünkü: 

cGazi Könriisti• , üzerin-den 
tramvay ı;ıec;mek üzere hazırlan
mıştır. Bu vaziv<'le göre de; • t• N'E!' cbeton .. , ne cp.ark~ ve ne de 

!S ıyor .san kaldırnn. ya-pı.bmı.az. Çün-
r Bat tarafı 1 inci saııfıuiııJ kü; Tramvay rayla:-ınıın kalın-

ı şuıba1lan3:ıeri SovyeUerin ka lığı 16 santimdir. Beton ise an-
yıpb.-. 13 ila 14 bin kk;i olarak ca.k azami 5 santim olabilir. PaI>-

ed. eıkted · ke k<>ldınm!ar ise çok ağır olu'f. tahmin r rn .r. 
Sıı.mıııa mııııta<karundıı,ki Sovyet .Sarı ka'ı!ırını. !arda .-avı.ara uy-

hiıcumiarına 1500 kadar tank iş- maz. 
tira.k etımi\Jtir. Tahta parke>erin yağmurlar -

Cephe yaıkınhnnda, Viilıorg da.n şişe;'ek kabardı:kla:rı ~se-
ve 3ordavala •olıirleri IL<>m!b;ır- l'esine gelince; Evet tahta kaldı-
dı:rnas edi!ım:Ştir. nmfardıı bu sişme mevzuubahilY-

Bor1'> sehri akıvoJ.er içindedir. ti<. Ezcünıl". bir kaç günr• ka-
Bir ce~re.k ~<.at içinde bu şehre dar bit:.-cek olan tamir !aai'iyeti-

• atılıv - olan baırJba arın mikta.n ne de bilhassa bu hususta Jcabe-
250 tarunin edillmck.tcdir. den emnh·<>t tertibatını alıyo -
K~li Berza:hır<!a cereyan e - ,-uz ve her tahta P<!Tkı:!!lin ,.,·asın-

den muharebe, Finl•nıJ;ya harbi- da 25 er santim acık bır.akanık 
nin ıkinci safoa:;ım tıe;ıkif elmek- bur:>lara a_varLa !dl ve tahta.lar 
.tedir. koyuyoruz. Şi$Ille halinde bu tah-

Sovwt enkamhanbi)~i halilıa· talar çıkan;ır esasen sular da 
zırtla Kareli Benahır.daıki müs- • afüartla bırakılan deliklerdcrı de- ' 
talı.kem tıa1t.ı yarmıya ça:a._<ımak- nize akacağı için ~<'n ;>~loe-
tadır. Kaırcli Berzaıhını:la faali- !erin verlerinden frrlarna-:arma 
yette bulunduğu söylenen 12 pi- kat'iv~n mcvdan blmaz. 
yatle fırkasına Moo.1<vva ve Kief •r.;mir faalıvctimızin t$Sını 
asık~ıi mınta:kalarındaki kuvvet- t-:_:ı, ..,den bu iş icin 2000 hra ka
l~ ayrılan beş yenı fırka da· dı:'l· bir para s:rı-folunmakladır. 
ha iltihak elımiş.tır. . Bunu da köoı·ü bdL!indıc. tcn-

Bu ~ırkalar Mannerheım hat- zir ederek ınüte;ıhhit hesabına 

!tına ~ktcuıın edetnkSobe\'yet k40u0vv000et- vanmış ofacJğız. Ben her gün 
en_ mı arını a -rı n ' gi<!erek bu faali)"C'tc nezaret ~di-
kış;ye çıkarmaktadır. . .. -um. İ~ bir haft.ay.ı kadar bit-
&ıvyet ordulan Man.neııheım . la ktır 

ha\.t;ru sür"atlc ele geçirecekleri- :ıruş 0 ca · 
ni iddia edeıneııler. Salhlıiyetli Diirz:r traftan yeni köpri.iımü -
ınıüşaılıitlerin kanaatine göre zün tank \'e !o~ ıribi askeri ı"1k-
Manneııheirn hattı Finlere sür'at- liyata taharmnill ede~vip çi>
lıe yardım edilecek Oılursa !birka~. kec>t>i:ri Kk:li~ da kat'iyen gavri 
hafıta hattiı tir.;.~ ay daha mu- varittir. 
kaıveınet edebiJecekt.ir. <'ün.kil; Gazi köı:ırüsü.; En a-
~Jsınki, 14 (A.A.) - Afişlw, ğır Fr.ansu top ve t:anklaı:ile tek-

yeni sınıfları sila!ı aJıtına ı;abr- ;,,.;ı askeri vesaitin ilzerin&!n geç-
ma-ktadı:r. . mek'l"cne miitehaırnmn olarak ta-

Devenin başı-cinsi terbiye
halis edebiyat - çevir yanmasın 

1 YAZAN: Sis 1 ---
Çevir yanmasın 
Kadirgal:ar 

hazırlanmış, 
tayfular, sı.ra
lanrnış, kaptan 
paşa en önd·2..;.i. 
kadirgaya binr . 
mis, yelk<"nler -f:---
basılm ış, bay- ~-~ 
raklnr ac:ı:rnış: 
.tıfilıi sen sı>
limE't veı d<>-
n:ı:nma;11 hü -
rnayur"'1• du.a..ın arasında gemi
kr engine açılını.ş. Daha liman- ı 
dan çıka:r çıkmaz, şair de eline 
k.al."'1ni aı!ııı tarihi düşürmüş: 

Sürdü yelken kürek ıid<ıyı 
kaptan ~ı!! 

Şaire: - Yahu acele ediyOl'-' 
wn demişler, ya düşmanı süre
mez de mağUip ol.ursa? 

Sair: - Kolay diye cev~ ver
mis, o zaman söyle derim: 

Sürdü yelken. kürek ada 
kaptan paşayı! 

Osman Cemal de, Belro.iyenin 
250 hlrı liralık Wrıizlik bütçesi.
ne 190 bin ]i:rQ daha ilive edilip 
440 bin lira ile İsta.nbulun temiz 
tutulacağım duvunca hemen ka.
leme saxılıp yazdı: 
.Geldi Kırdar gül oldu İstanbul• 

- A~ etme c?· •' "k va 440 bin 
lira İle de şehir temiz tU'tula
mazsa. . 

- KQlay dedi, cı zaman da şöy
le derim: 
Geldi Kırdar kül oldu I:rtanbuZI> 

Devenin başı 
İsmaıl Hakkı 

Baltacıoğ:u bal
tasını biluniş, 

1i'. ~ m·Jdcr~ bdh"~'·e _/ , g. irnıis, çalıy~r 
•

1
._:__ 

1 baltavı: Ne de-
~-- -· _

2 
l:or kalıyor or-

• ,., tada rı., de ak-
- r-r.-- ;..-

' .rıı - • - - sesuar .. 
' •Aman hocam 

ne yapıyorsun?-. 
Diyıtn."cre de: 

.Tiyatroda inkıla11 yapıvomm!• İ 
cc,·abını ·vcıriyor. 

Bal.tacıoğ:..ına göre tiyatroda 
de-kor yoktur. ışık yoktu.r, Jl{'r· 
de yoktuı-, esı?T yoktur. Ancak 
ve ancak :ı.ktör vaniır. 

Filvaki tiyatro böyi-e b:ışlııdı. 
Sahne voktu, dekor. ışık, peTde, 
eser yoklu, ancak V(.' ancak ak
tör vardı. 

Filvaki hayat böyle başladı, 
ev yoklu. elbise yoktu, siliıh yok
tu. ateş yoktu, yiyecek yoktu, 
ancak ve ancak insan vardı. Sım
di hayatta da İsmail Hakkı Bal
tacı<>iı'.'lın3 uv~cak olursak. evle
ri yıkıp m:ı,::aralara sığınacağız, 

topTaıi'ı kazıo kök 'livecei(iz, ay 
o1d~ geeoeler ••ı.'<lanacağıı:. ol
madıl{ı ııecct!ll" ka7anlılrta otu -
racaiiız. KP<li köpek avlavıµ de
rilerini belimize saraca.<ı:ız: Ya
va yürüverei>iz, deniztle salla-ra 
•biıreoe <·iz ve birim bu ha7im:Zi 
görüp: •Yahu nedir bu .""'P'ığı
nız?. Di~ sorunca: •Havatta in
kıliip yapıyoruz!• cevabını vere
cei!iz. 

mal<alede cinsi terbiyeyi mü
dafaa ediyordu. 

Cinsi teriıiye, yani QOCUS!ara, 
kız veya erkek, daha orta mek
tep sıralarında iken f:iziülojiye 
dair be>r şeyi söylıemek, anlıa!r 
mak, öğretmek ... 

Bu hahis geçen sere Fransada 
hayli uzun müııalııaşa!an sebep 
oldu.. Bir edebi ve siyasi gazete 
bu yolda bir de ank<et aÇ'tı. T~ 
nınmış ediplE"rin, dokWrlarm, 
terbiyecilerin, romancılann fi
kirlerini oordu. Cinsi t.rbiyeıılıı 
lehinde bulıın.a:nl:u- o:tdu,i(u gibi, 
aleyhinde şiddetli söz söy!;yen -
:ler de okseriyeti teşkil etti. 

İşte Cumhuriyetin her teld"'1 
çalan muhaniri. bu 000 plerdalı, 
cilısi tel'btyeınin lehinde ol&n ce
V"{lbma:n birini alınış V'I! adapte 
bile etııtiye lüzum j((ji:ıııeden sa
tunlanna okluğu j[i.bi geçirmio. 
Orada • 'Çocuğu art* bir Wına 
içiOOe doeduRunıa: inandllmamıl
lııdır-. Dive mr ~var. 

İyi amma, .wma içinde doğ
duğunu sanan çocıık Türk çocu
i?u ~ F!-lınsız ÇQCUğudur .• uır 
na .içi.nd<e düny&Va ~ F~ 
szz!axa has bir tabi::dir. Türk QO

cuğu liılma ;çinde doğmanın ne 
demek oldu;'rımu ne kac\;ır bil -
lnf'Z.::C, Tüı;k bünyesi de cinsi 
<tıe:rbiy-eyi o kadar kaldırmaz. Liı.b.
ruı yapra ~ı adaote edemi yen 
:ımıharrir, Fransanın dahi adap
te edemedif(i bir tıerbiyey; biziım 
bünyemize ne cesaretle aşılamır 
ya ka>kıvor? .. Orta mekteplude 
muhtelit tıedrisat başlıyamaz.km 
cinsi terbiyeyi müdafaaya kalk
mak laf kıtlığında asmalar bu
damaktan lıaslı:a bir şey def(il
dir. 

Halis edebiyat 

rı -

dasııı.a sordu: 

- Pire ile 
fark vardır, 

kedi arasında ne 

~Kedide oire vardır, pirede i
se k-edi oktur! .. 

İsbe böylece diplomala.ı-ını alıp 
kmd.ilerini edebivata attılar; ede
biyatı ccdidcdenb~ri gençliğe ku
cak açan Servetifünun •UY3n.l.Ş• 
mecmuasını onlar da el'e geçir
diler ve saf edebiyat yapmıya 
bıc:lad:ılar. 

rduyu Hindistana girdiği za • 
°!-8n. bir halaslir gibi, göğiisle
rıne bastıracaklaniır. tabii Al -
;;~ _teknisiyenleri, Suriy~in, 

'•tinin, Irakın, Alısınn, Ira -
~~--· Elgaıı.istanın, Hindistanıa 

nizmin i.şbirliği siyasetine ,Pd -
detle ınuhalif olanlar varılır. Ga
mahhnçın orakçdüçle ittifak.mı, 
iki ce'lheli bir harbe tutuşma -
malt ve tam bir çember içine a
lınmamak için, mecburen kabul 
edilmiş muvakkat bir hal sureti 
telakki edenler ve ilk fırsatta 
Ukrayna'nın münbit toprakları
nı Alman hRyat sahası içine sok· 
mak emelini besliyenler çoktur. 
Sovyet Rusyanın zaiflam:ısı, ge
rek bu bakımdan, gerek büshü· 
tün Alm:uılann ellJJ'ine ram ve 
münkad bir vaziyete düşmesi ba
kımından, Almanya için mathip 
ve mülteziındir. SovyetlCT, İ:n -
giltere ve Fransa ile harbe gi -
rince, bu :uiflaına, mutlaka te - -
min edilmiş olacaktır. 

Nevyork, 14 (A.A.) - Nevyork- saTlıınmı.ş, hesaolarunış ve bu 
1 

ta israrla iddia edildiğine göre, hesa-plara ı;ıöre }·apıhnıstır. 

İsmail Hakkı Baltaeıo~lumın 
tivatıro<ia ya1>ma-k i~iğ:i ş~ve 
iı*ılfıp deme'Zle!'. Ne derler bi
lir .ıniciniz? .Dı.-venin başı! .. 

Kimseyi b~iiennıiyOTlar. Geçen 
e;iin bu saf edebiy:ı·tcılarrn çıkar
dık!aı::ı Servetüür.un mecmuası
nı _gördüm de, bLıleri tru.-fiyeye 
tabi tutmak istemeılirne hak ver-
dını. Doğrusu hiçbirimiz onlar ka
d:ır edip olamayız. Edebiy.at, saf, 
temi>z, halis edebiyat Serve-tifü
nunun kapaırn:ıda su levha ile 
b~>ılıyordu: Edebiyatta anafor! ... 

Ne ~zih, ne ali, ne o;f bir tabir 
değil mi?.. Ahında bir resim: 

utun servet kaynaklarını işle • 
~::_ilkler ve bunlann istihsal81mı 
--.ıyaya sevkedecekleMir. Tc. 
V<ıkkeı; aç tavuk kendini arpa 
aııbarında sanı.r dememişler. 
e.!~!lln bu hüİyalar tahakkuk 

- dahi, mııhakkak olan bir 
~ Vaı-dır ki, o da İngiltere ve 
lıü 8':'_Sanın şarka gönderecekleri 
C Yük kara vo hava kuvvetleri, 
ı::;,:e Almanyanın ~IS1118 di-

. . Yecek; Almanya, bnnluın 
~ilcçe utan müthiş tazyikin -

kurt11lau.lı.tır. 
4te_ Almanyanın bir taşla vur

bak ıstediği üç luışlan birincisi 
udur, 

ı.· 2 - So~yet Rusyanın, bn har• 
ı: başındanberi, bütün yaptık
. ı Alnıanyaya k~ alınını} 
~evkulceyşi tedbirlerdir. Lehis
~anın taksiminde, küçük Baltıl< 
d ~vlctıerile yapılan anla.~ınalar -
a, Fın!andiya taarruzunda Sov-

:Vet Ru ~ tek b' · . . sya, ır gaye takıp et-
::::.~ır. O da, g:ırbe doğru arazi 

. arak Almanyaya ka-ı e-
ID.ın l> ·• ı.r nıanevTa sahası kazan _ 
in.ak, Finlandiya körfezinden, 
Kı-onşt;.d"dan, Leningraddan uı., 
ra:r':"''dan, Balkanlardan, K~
dcnizden hatta Mosko\'adan diit
~ ıızak bulundurm.a.ktaıı iba-

-Sovyet Rmya, Almıuıyadan 
"1_Phe _ettiği gibi, Almanyada da, 
llit.ı"1"Ul Sovyetle:rle ve komü -

İ•te Almanyanın bir taşla vur· 
mak istediği üç kuJtan ikincisi 
budur. 

3 - Sovyet Rusya, Almanya 
ile beraber harbe girer de, yu. 
karıda iuh ettiğimiz muvaffakı
yetler, elde ıodilirse ne iıli. Elde 
edilemezse dahi şarkta cereyan 
edecek u:ıun harp Sovyetleri de, 
müttefikleri de yorar. O zaman, 
Almanya şu iki şık karşısında ka. 
lacaktır: Garpte , müttefiklerin 
yorgunluğundan istifade ederek 
büyük bir taarruzla işi halle ça
lışmak. Bu, mümkün olamadığı 
takdirde, müttef"ıkleııle uyuşup 
Sovyet Rusyanın zararına on -
!arla sulh yapmak. 

Filvaki u.ıun ve neticesu bir 
harpten yorulup bıkacak olan 
müttefiklerin, Almanyayı, Sov -
yet Rusyaya kar<ıı serbest bırak
maları ihtimali yok değildir. 

L;te almanyanın bir taşla vur
mak istedl~ üç kuştan üçiincli
sü de budur. 

Fakat bütün bu ~lann vu • 
rulabilmesi için de gerek Sov -
yet Rusyanm, gerek müttctiı.:ı.: 
riıı Alnıanyanın bu. aQk o:yona
llt gelıı)cleri daha doğrusu ka -
pamnn ı:iımeleri lıizıındır. Ba üç 
devletin ele böyle bir ak.ıJSlllık 
ıodeceltlerine de bizinı ak)mıız 
erınişcır. -

B.BİDİN DA VER 

• 

eğer Ruslar Finkındiyaya karşı · Fakat yalnız; Eski demir te-
hücumlarında mı,ıvaffak olurlar kıeı1Jıekli arabaları t.\ıradan geçi-
ve AJ:ınanlar da Iskandin:avyada .-erek fi:)crinde d<ıi!iliz. Cünkü : 
~müdahale ederl:eTsıe Fransa ve J»ınir tekerlekler: Tahta parke
Ingi-l!a'e Finlandiyaya bir Polon- lerin amansız bir düşmanıdır. 
va bir Fra ız ve bir Kanadalı Granit pa:rkeli yollarımızı bile 
.fırb göndereceklerdir. sür'~le talıl"iı> eden bu kabi1 ara-

Helsinki, 14 (A.A.) - Fin1'an- ba:ar tahta parke!erimizi bittabi 
diya hükılmet:i devktl<ere birer daha çabuk bozar ve çürütü~ler. 
nota göndıe!rerek harbin esas ka- Şimdiki tabla p:ı:rkekrin asgari 
.idel2rll» ihlal eden Sovyetle:r 10 sem da-yanabilec, •. k·ri hesap-
Birlij!iL.in hattı hareketini pro- lanmıştır. O vakit kolayca yeni-
'lıei:lo etmiştir. lJeıri ile değiştirilebför !er!.. Tek -

Notada ehemmiyetle kavdedili- nisyen].erimiz ve ben •Gazi köp
yor ki muhasemat askeri kuvvet· rüsü• nün mukavemetinden e-
J.ere ve hedeflere inhisar ~tmeli- miniz. Vıe köprümüz ün üz.erin -
dir. • den 1ankların. topların geçme-

Finlandiva hükCımeti bu nota- sinden konk.maV1Z .. • 
sında her şeye rağmen sulh ak- Di~er ta:rafi:rn köın·üırün tah· 
di arzfuunda bulunduğ"unu ilave '<ta parkelerinin ayarl:ırunası işine 
eylemektt'dir. dün de devam olunm~tur. Tahta ı 

FlN TEBL!Gl; park?.crin üzerlıerine h"fif bir a.s-
Ladogarun şimali şı<rkisinde fal! da döşeııccckt,r. 

düşmanın rnütıeaddit teşebbüsleri Pazara kadar tamir i~J.eri biti-
akim bıraktuılmı.ştır. :ı:ıilecektr.-. Paza~1csi s~bahmdan 

Ku:fmo istikametinde bir düş - 1 itibaıren de köprü müruru ubu
man taburu imha olumnuş ve Fin- ra açılacaktır. Arabaların yal-
landiyahl:ır müteaddit düsman mz orla kısımlarından ~emek 
mevzilerini temizlemişlerdir. şartiyle yeni köprüden rnürurla-

T,,hminler<" göre, dünkü gün noo müsaa.d-e ohımnası şekli üze-
bir'kaç vüz Sovv"1; ta~yaresi [<';,,. ri.ııde dün bazı tıetkik!lr yapıl -
laOO.iya top!"a·k.lan ürerind·e uç- mıştır 

mu~. F•n}andiya layyare~eri 1 Çivisiz ve yeni ~lrerlekli ara-
~ hava top;ıırı tarafından 17 SC1\·- balırm könrünün orta klsımla-
yet tayyB.!"esmin düşürü !eti ;ni rına ı;ıeçm~:criüe müsaadz oluna-
Jı:ıat'i olarak teshil edilmiştir. biJıecektir. 

Cinsi terbiye 
Cumhu.'1yet 

ı?aııetesinin kah 
Ar3p' alfab<'Sini 
istiyecek kadar 
ııen k.ııfa.'ı, kah 
Afroditi kız li
se'!erinde okut
mak istiyecek 
kadar ileri dü
ışünceli mu
harriri, geçen 
ııiID dıe edebi, ' 
ilmi. içti-r;ıd, siyasi :fel:ıe.fi bir 

l 

Kısa boylu, zayıf nahif biri, şiş
man gid.,- SC'rV'eti!ünwtlular> nA-

1ı€1km" vuru yar!.. 
'Zavallı Servetıifünun, zav.ılı 

edebiyat!. .. 
cKarada kaplan, dm.izde ars

lan. var mı l!ıi:ııe yan bakan ... Yar 
ıman gider Serve~nunlular na
rasını da edebivaUarına so.ktulaı
nuydı, l*ze sahiden giılm-e.kteıı 

baska çare kalmıyaeak!. .. 

Bu akşam SAKARYA :' il 
sınemasında 

Paul Morand'ın meşhur eserindon ikhbAS edılen ve 1939 Paria 
Film oergiıinde birinci mükitatı kazanan 

AŞKIN ÖLÜMÜ 
[ La Mort de Cygne ] 

Fılmi ba,lıyor. 
Pariı Üpera.ının ihti~amı içinde geçen büynk A5k ve So.n'at dra· 
mı ... SE.RGE LIFAR ve Opera Ba., Dan•ö~ü YVEITE. CHAUV!RE 
iştirakile bütün opera baleti •.• C~PIN', DEBUSSY_ "!' Sft:lm: 
SAENS'dea parçalar... Büyük bn- na at ve mnınlı:ı abıdesı 

( lstanbvlda ilk defa olarak ) ilaveten: ıon FOX JURNAL'DA 
dünya vak'aları ve harp haberl~ri 

• 

SAYJ'A - 3 

Katil kim 
(Baştarafı 1 incide) 

tem.iş """ yı.r.e iki sene 
kııdar çal:ışbğı .Abaraıyrla ~ 
txır Er.;..ermn evine kapılaı:mı.ış • 
tır. Fa:w.t Haılll iradının peşini 
b:ra&ma:nıış. boşlıa ~ı. da 

bur.da müessir olmuştur. D\Wkii 
ni&ıanmrla y"""1ığımı% gjbi H> 
hJ, birkaç akşam ........r Aıksa -
:raydaki eve giderQ: Falıma il• 
,görüşmüş w bu konuşma sırasın.. 
da, ke!ldisinde aynldıfıı takdirde 
öldÜ!'eooğİni kadına söy !emiş. 
tir. Halil ~ kıskanç bir adam
dır ve Fa.lıınatyı şidı:leUe sevmekr 
tedir. Pazar gİİıll'Ü akşamı Fat -
ma eşya.lannı getimıCk iizere mil
.ııaade i"....U. ve geceyi de e:Jf:l:Jr 

lannı bıraktığı yerde geçir.ip el'
.ı.esi günü l!fYıııier:ı erılr.ıırıden nalı!
.lodecekini söyılemiştir. Fak~ o 
.gece A:kBaraya gelip kendi:;.ini 
alan Ha.hl ile l:ıe!"aber ı;den }'at
manın faciMlln cere~ran ettiği 
LUtfuflah aı-tımanının çamaş.l'o 
lığında Haın Re beraber kaldıgı. 
kapu:ı ~i!nün fürafile anlaşılr 
mJ:;,tır. Filhalı:ika evveRı kadını 
tanımadığım sey liyen UıtfuI ah 
apartman Jmpıcıısı Rüc;!ü bilii.ha.
re vazüwnden kovulmak koo.i><tı
sile bilıdikJerin.i sakladığını itiraf 
eıCmi:$ V• hemşdhrisi Ha.lü i:ıe Fato. 
manm benıber yaş•dllklanru !bil
diğini, hatta pazar gecesi onlan 
c;ameşutı.kta m5afir ettiğini, b&
ııııben:e nıh iÇl.ilı::l'erini evveJıki 
salı.ah da Hııtilin ge.-crek öğleye 
doğru Fatma ille bera4ıer gele -
ceklefini haber verdi~ ve sa
at on bire dıoğru beraberce geJ•
dildierini ve kendilerini termıu -
tat çamaşııfığa alaraılı: iskem'e 
~ fakat o sırada dördün
cü .kaıta l:ıtr iş için çılıllığını ve 
aşağı indiği zaııan facia ile ka.t'
şılaı;i.ığmı anlıatmıştır. 

Bu vaz~ iı:arşı:;ında Halil ile 
Falmanm birlıirierini k:esttıeri
ne hülı:ıne'.ııne!leten 'lı<~ çare ka.0 
mamaktao:r. Çü:-.iı:ü. 

1 - Halilin Fauı:nayı bir tüdü 
bıraknnaık htememesı ve QOk f "> 
la ,,.,,,,,. .. esi, Aıksara,d:..1 ... 1 evde 
de ..... ,k gö:mesıne r~j_sn2de e
d n 'yece~ı.ni anlay.nca ye:Se d~ 
mesi, 

2 - :\yrılmıya ımec'.ıur kahrsa 
kadını ö.lrliınceiinı söylem~ o.:.. 
nı.a_ 

J - Moııgun, bıçağın ve yara
lar.o vaziyetlerine ::;öre bu iliti
mali mıimklln ııoımesi, 

4 - Fatınanın ~"r>...ıberce otu
lkP kapıcılık y <rptııicları Beyof:
lundaıki Murat "Parlımanınoan 
çJup yalnızca Aksarayrlak:i eve 
kapılan.ınasının ha il il<ı muna -
sebetini gevşetmeı< aı-zusuna oe
lıiılet. eylemesı, 

5 - Katilin veya ka tilierin Ha
til:i ~aga çıkaı:nıyaı:ak hale ge;, 
timıeeri, yahu\ boynunu tama.
men kı:ıpanp öldürmeleri için za
.ınan,, yer ve va.zilyet müsaitken 
böyle olmaması ve Halilin apar
tırnanın çamaşırlığında değil he
men oo.tün karuıı.ı sokağa çıktık
tan sonra zayi et.rne;i, 

6 - Hemen bütün ist:icvap edi
l-en ha.mşchrLerin:in, kanlı bıça

ğı gonnedc!l tarü ederek w gör
dükten oonra da Halile ait oldu,. 
ğunu ooyJemelcri, 
Kadınla erkeğin biı.ibirlerini 

kest:ık.leri hWkıınünü teyit eden 
manW<.i deliller sayılmaktadır. 
Facianın cereyan şeıkli = şÖ.)'.'

le tahmin edillınekt.edir: 
Hiıdise l(ti.nii Lut!uır:.b a,partı.

man:nın çama.:,ırlığında Fatma 
Halile art..k k~disilio sık Sik te
ma.; cdenuycceğini, çünıkii ı;alı:r 
tığı Aıksamydalı:i evdekLerin tu
na ı:nöı;aade etmıedclderini, siıy -
laniştk Fatmayı çıJıı(ın gib\ se
ven Halil bu netice üzerıne ken
dini kaybetmiş ve, bıçağını çe -
kerek F:ı.t:manın üzerine atılmış
tır. Fakat kadın karnını:la!kı ha
fü yarayı a:tiılctan sonra can havı
lile_ bı.ç11ğı eline geçirmiş, Hali -
lin boynuna saplamıştır. Keskin 
olan btçalı: Halilin boynunda de
rin bir yara ~ fakat biran 
öleceğini anlzy.an Halil mezıbu _ 
hane bir gayretle hücum etmiş, 
bıçağı tekrar alarak Fatımanın 
gırtlağını "iyice esmiş ve sonra 
bel:ki de çabt>lt görülerek !eda -
vi a~ r.a alınır.ak ve canını kur
taröıbi",me'k ümidile hemen mer-
divenlere tırmanarak sokağa çık
IDJıŞ ı,;e birkaç adım atarak dü -
şü.p ö.l.müştık. 

Zabıta ve adliye ebeır.miyet:e 
tahkikata devam etrnekteı:Hr. 

Yaz tariteieri hazırlanıyor 
Şi!ıkeı.i Hayriye ve Deniz Yol

ları ilkbahar hazırlıklarına şim
diden baş!amıŞla:-dır. İlkbal :ır 
tarifeleri hal:rianm;;ktadır. Ay. 
rıea vapurlar ura ile hav-ı:zlara 
alınarak tamir edihnekt~ ve b<>
yar.rnaktadır .• İlkbahar tarife -
im nisan başından ıtib~re.ı tat
bilre baş !anacaktır. 

İmtiyaz •ahlbi ve Neşriyat Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı )«r: 

SON TELGRAF Basınıevi. 
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lnkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze 
karşı faydası varılır. Her yemekten sonra bir tatll kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek alınabilir. 

HASAN ismine ve markasına dikkat 
HASAN DEPOSU YENİ ADRESi: BAHÇEKAPI Beyoğlu Tramvay 

durağı karşısında 

POKER Traş bıçakları 
DU,.uıuı en iyi !raf 

bıçaklarıdır. 

trıış bıçaklan ~i. Her yer<le 
bulmı..-, -"-ııa dikkat edinis. 

tst ... bul Tahtakale No. 51. 

l ısTANBUL -BELEDIYES!NDEN _I 
Kara.aiaç !J!ÜeE!lel!atı memurin ve müstalırlemanine a:it nıııbtelif 

cins (•• rlerın ~&aiti fenniye dairesinde b\c sene miklde•Jc yıka
rup iitiie•ııes; ~ açık eıksilimeye lrorwılmuştur. Tahmin bedeli 

l600 .!im Wı: tıeminııl:ı. 195 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat 
lı>.>dü:ı11üaö. imMmirvP. &öırülıeoeik.tix. İhalııo 22/2/940 perşembe gü
nü 8M1t 14 de Daimi Enoö:ınende )l'lqlılıacaktır. Taliplerin ilk temi
nat ....ırtwrı veya melrtııplan ve umumiyetle çamaşırlaırı y?kaııu
:16 mabsns ıııhlıi bcıi:!'a't.& 1oeşkiatıru c&ı:ı.i ~ yı:kama, kurutma 
'ft! Utülmıe makinelerini ve teferruatını. h&iz otomatik tesisat ile 
Jşler bir m6esrse\eri okluğuna dair Ticaret ve Saruryi Odasından 
alacaıldan 'l'eSikabırile beıra:ber llıale lfÜ1lÜ mı.ıavye:ıı saatte Daimi 
Eırf,,,,..,,.,ıe tıu\ımmalan. (954) 

lstanbul De-üeı-darltğından: 

'l'orfıaneclıe Ne ·~ c-'doeiıde 
~ lltmda 335 seyılı dükkan 
tcan. 

Senelik 
Muhammen 

icar bedeli 
Lira Kuruş 
318 75 

Muıxıkkat 
teminatı 

Lira Kuruş 
74 00 

K~ ~ iskd 'o•fo ılı:.ü· 800 00 180 00 
t6Jı: ue:aıklbm tahaswmuna mah-
- ~karı. 

Y'**:aia :ı-:ıh diiJrldnla hıNuz hi2alarıDdeki muhammen icar 
bedriieri üııa:inden üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık 
.nıtrmıya lronulmu:ştm-. Saoelik kira bedeli; Üoer ay fasıla ile dört 
iabJt ft pıçindir. İhale 22/2/940 taril:ı.iııe müsadif perşembe günü 
ııe.at on dörtıt.e Milli Emlak Müdiir.lüğünde müteşekkil komisyonda 
vapıılacelıtrr. (~51) 

inhisarlar Umum Müdürlüüünden 
Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltme 

Ci1lai: Jıfüaıın Lira Kr. Lira Kr. • Şekli Saati 

Muhtıelif ecza 7 kalem 1086 10 81 45 
'I'u.z küfesi 3000 adet 802 50 60 18 
L8stik 20000 > 800 00 60 00 
ronde.IA • 

Açık ek. 
> > 
> > 

H 
15 
16 

1 - Nümune ve 7 kalem ecza müfredat listesi mucibince yuka
rıda cins ve m:ilı:<tan yuıl.ı üç kalem eşya açık eksilLme usulil'e sa· 
.... ahnacaktır. 

11 - ıMuhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme 
saatleri hi.ı&larmda yazılıdır. 

m - Eksiltme 'lt1{ll/94-0 salı J(iinü Kaba~a levazım ve mü
beyut şubesindeki alım lııomisyonunda yapılacaktır. 

IV - Küfe ve rondel& niimunesi her l?iin sözü geçen eubeden 
görülebileceği gibi ecza müfredat &tesi de parasız alın.abi?ir. 

V - ~lerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 
'1,5 ~ paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri (1100) --lstanbul Defterdarlığından : 

Muhammen Muook.ka.t 
senelik kan teminat 

Lira Lira 
Kuml<apı orıa oımı 270 61 
Zeyrek arla okulu 75 17 

Yuk.:ırıda yazılı melttep bakkaliyelcri h.izalann<la gösk>rilen se
ııııftilt muhammen kira üzerinden ür sene müddei.le avrı ayrı kir.aı
ya verilmek ü:ııeıre açılc arlıtımuya konulmu !ardır. Senelik kira be
dellıe!ri dört müsavi taksitle nakden ve peş'nendir. İh~ 26/2/940 
pı12aıı1esi günü saat 14 de Milli Emlak ıMüdii.rlüğün<le mütıeışekk.il kcr 
misvonda yapUacaktır. İsteklilerin muva.Jrkıat teminat makbuzl.arile · 
beraber iyi ahliık salu'bi olduklarına dair :ııabrtadan mahkiımiyet ve 
sa.b~ olmadıitına dair Adliyeden, sari hıa;ıta1ıMarı. olıma<fW
oa dıa>r Belediye ve hükCı.met t.abaaetiDQeu •\ac•klan vesaiki ili-
r.ıız e1meleri mııktazid.il" (1033) 

ASKERLiK iŞLERi . --
Şubeye davet 

Eminönü A8kerlik Şubesin-
den: 

1 - Deniz sınıfından 316 ilA 
334 dahil doğumlu ve şimdiye 
kadar askıeırliık y~prmıroış cezalı 
ve cezasız bakaya eratla tebdili
hava vesair sebeolerle şimdiye 
kadar sev.kleri geri ıkal:ınış er&t 
askere sev.koJımacaklardll'. 

2 - Bu eratın t.oplanma günü 
19 şubırt 940 pazartesi günüdür. 
Bu oolpte bedeli na.kd.i kabul 
ed!ilmiyecekıtir. Toplamna gü
nünde alak.ad.a:r eratın beheme
hal bulwımaları ilan olunur. 

* Yaba.na Kadıköy Mkerlik Şu-
besinden: 

KadıJı:öy - Ü slciidar - Beykoz -
ilr.ıızalan çevresinde bulunan (336) 
d~ yclımcı erll&rin 15/2/940 
ıtarihinden ?tı.'bıı.ren ilk ynklama
sına başlanacaktır. Alakadar& 
nn ı:ılifııs cüzdanları ve i.k:ameıt 
lta~tları i.le birlikte miiracııatla.
n ilfuı olunur. 

* EMiNÔNÜ ASKERLlK ŞU· 
BESiNDEN: 

336 doğumlulann ilk yoldama 
başlangıcı 19 şubat 940 pazartesi 
günüdür. Şube mıntakıls.ı dahi
lindeki ma.halla ta mahsus cet
vene.r aıt bulundukları maha.lle 
:mümessiller-ine gönderihniş ve 
müncaat günleri de teshlt edil
miştir. Her mahalle için tefrik 
edilen gfuılerde sözü geçen bu 
do.i'tumlu erler mahalle mümes
si!Jıerile son nümwı.ooine muva
b.k D'iifus cüzdan ve :ince k.ağ:ıth 
( 4) adet fotoftraflannı hamilen 
ill beY'!> müracaat edeceklerdir. 
Müracaat mahalli askerlik şube 
binasıdır. 

İkinci İcra l\lemurluğımdan: 
Bir harçtan drua:yı maıhcuz ve 

ıparaya çevrimınefr ıı:mıl<arrer dcr 
lııuz adet üzeri lkuımızı !kadifeli <>
da taıkmıı ve bir adet aıyna.l.ı gar
dirop ve bir adet ~to ve 
zemin mu.şaıdıeın 20/2/194-0 sah 
ııfuıü saat 15 den 17 ye ikırdaır Be
yojfüındfi Hava sokağında Ha
va apwhımarunm 5 No. lu dal:n!
sinde açık a.ııttuma suretilıe satı.
Jlıacakıtır. Arttuma bedeli muham
men kıymetin % 75 ini bulmadı
ltı ıtal<dmie Jkiru:i arttmnıa 23/2/ 
940 Cuma ~ü ayni saaıt:te icra 
edileceğinden talip olaınların Yf!N
mi mezi<Uroıa mahallinde hazır 
bulunacak memura mürncaat ey
lemeleri ilan olunur. (244-00) 
---- -------- --
Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk 

hakiınli/Pndcn: 
NeziT Katıman tarafından Be

yojfunda Ye~rde Dola.pdere 
ooddeosinde 14 No. da :mukim Be
ltir Filiz aleytıine açılan tahliye 
ve 133 lira alacak davasının du
rus.mıasında: Dava edilene ~n· 
derilen daıvetiye bila .tebliğ iade 
edilmiş o•duğundan davacı veki
li 20 gün müddetle ilanen tebli
ğini isteımis talep veçlhile 20 ,;in 
müdrletle rr:.nen tebl'.gat icrası
na k3l'ar verilmi.ş o':makla mu -
hakeme günü olan 15/3/940 sa
at 10 da mahkemeve bizzat veya 
ınus.addaık bir ve.'<il g&ıdemıe
si aksi taık<lin:le gıyalben mah ke
rnwe devam olunacağı tebli{( 
makaımma kaiıın. ohna>< inere ilan 
olıunur. (244.27) 

ZAYİ - Nişaınıtaşı Kız Orta <>
lru'Aından oo gün evvel allı,itmı 
806 sayılı t.asdiknameımi ka~ 
tim. Yenisini <;:'karacağınxia.ıı 
zayiin hiilanü yoktur. 

Fatih Fevzipaşa caddesinde 
[)5 No. Sünbül Apartunarun
de &-! sınıfından llılaide Peh
livan. 

Leblebiciler cemiyetinden 
5/2/940 tmıihiııdeki toplantıda 

eksedyet gelıınedi,ğ'indeın ikinci 
toplan:tının yine esnaf cemivet -
!erinde 18/2/940 pazar günü sa
ırt 13 ten 16 ya kadar olacağını 
bildirir kay~tiı azanın ctclmelerini 
dileriz. 

1 - 939 besap.lannm tetkiki 
2 - İdare heyetinin 11 ı:;fının 

yeniden ı;eçi.mi. 

ve bütün ağrıle.nnı derhal keser. Lüzumund& 

günde 3 kaşe alınabilir. 

SATIŞ İLANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan: 

Muhiddin Kuddu!li tarafındaın Vakıf Paralar İdaresinile.n 20429 

ikraz ııumanısile borc alınan pıuaya mukabil birinci deor<ecede >po.. 
tek göstıerilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına 

karar veri'len ve tamanıma ehli vukuf Tarafından (210) lira kıymet 
iıırkdir edilmiş _olan kayden Üsküdarda Hacı Hesna hatun mahal
loesinin Pıışa Limanı caddesinde eski 89 yeni 100 No.lı bir tarafı Se
yit paşa ıvereselerinilı dağ ve bahçesi, bir tarafı i.krazen Musa J3e. 
ye ferağ olunan maha1, bir tarafı Binbaşı Hasan Bey oıunan v<e bah
çesi ve bir tarafı Paşa Limanı ca.dd'esi ile çevrili içinde elyevm ahır 
olamak kutlanılan 90 metre murabbaı genişliğinde önü demir Jre.. 
penkJi w üstü c=sız demir çerçeV'Cli iki tonoz kemeri dlan ve sat
hı maili ü2le'riOOe hüdai nabtt funda, erııuva.n giıbi ağaçları muh
tevi lrulunsn 423 metıre murabbaı miktarında mukaddema arsa el
yevm bioc ahrr v<> arsadan ibaret "3yriın<mkulıtin tamamı aç>k aırıt-. 

~ya k~ olup 21/3/940 tarihine rastlıyan perşembe günü 

saat 14 dEn 16 ya kadar Üsküdal'da İhsaniyedeki da.iıremizde açılc 
arttırma ile saıtılncaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 
75 ini bulliuğu takdirde gayrimenkul en Qol< arttınının üzerine ihar 
le ~ek, aksi takdirde en son aırttıranın 11eıahhiidü baki kalmak 
üzere arttuma on beş gün müdde<tle temdit edıilerek 5/4/940 ta.ri
hiı>e> rnstlıyan cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemiz°" i'lcinci açık artıtııması yapılacak ve bu Jkinci arttırmada gayri
meıtlrul ...ı QOlc arıttıııarun üzenine ilıale edilecektir. 

Satış peşlnd:iır. Taliplerin art>tırmıya gir.ıne>ıdıeın evve'i muham
men ~i.ıı yüzde _7,5 nisl:ıetincle 1J"Y akçesi vaııneleri veya mil
li bir ~ın temin.at mektubunu ibraz etmeleri Iazımclır. 

Birikmiş veoı(Herle Belediyeye a:it tenviriye, tanzifiye v<e del
J.aliye resinrlıe!ri ve vakıf icarem satış bedelin<:mı tenzil edilir. 20 se
ı:ııelik lıaviz 1ıledeli müşteriye adttir. • 

2004 numaralı İcra ve İflac kuıunıınun 126 ncı maddesinin 4 
üncü bkrasınca, bu gayrimenkul iliıeırinde ±Doteldi .alıacakilıkır ile 
cliğer alfıkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin ıbu haklarını hu
susile faiz ve masrafa dair olan idcliıalarıru bu il.anın neşri tarihin
den itibaren 20 gün içinde evrakı 

0

mi.isbilclerile biki:irme1eri icabe
dıeır. Aksi halde hakları tapu sicil:iJ.e sab1'> olmadıkQa satış bedelinin 
payl~ınd.an hariç kalaoakları ve daha fa-.(!a mal:Umat almak is
tiyenlerin 21/2/940 taTihinden itibaren herkesin görebilmesi için a
çılc bulundııruJ.acak olan 3.I'btmna şartl)amesiıle 938/1562 nuınaıraJ.ı 
dosyasına müracaat!= ilan ohınur. (1203) 

Otelciler ve Hancılar Cemiyetinden: 
18/1/940 taxci!hinde hey'eti um urniyede ekseriyet ibasıl olıroadı -

f(ından ikinci içtimaın 19/2/940 pazartesi ~ü saat 13 den 16 va 
kadar Tiirlıede Esı.af Cemıyetleri lbinasında yapılacağı illin olunur. 

M. M. V. Hava. Müsteşarlığından: 
1 - Eskişehir Hava okuluna altı Fransızca terciiman alınacak

tır. Bunlara kadroya göre VekfiletQe takdir edilecek ücret verile
cektir. İsteklilerin tahsil derecelerini şimdiye .kadar Devlet memu,. 
riyetinde geçmiş bizmeUerinin 1.etbitine ihtivaç oldııQımd-aıı bunlara 
ait vesaiki ibraz etmeleri lazundı r. 

2 - Aşağıdaki vası.flan halı bıılıınan istekıtıerio okulda tıeş'
kil edilecek bir heyet tarafından imtihanları 23/2/940 terilıinde ya
pılacaktır. Taliplerin 18/2/940 taril}lıı<! kadar Eskl$ehlr Hava oku-
1,\.ı komutanlığına müracaat etmeleri ve imtihan günü olan 23/2/940 
tarihinde yukarıda yazılı vesaikle beraber Eskişehir Hava Oılwlu 
komutan.lığında bulunmaları ~ olunur. 

A) Türk obnak ve ecnebi kadııı.larla evli ohnamak. 
B) Askerliğini bitirmiş dl!ınak. . 
C) Medeni hak.brından mahrumiyet cezasile mahkfun veya 

Devlet için muzir leşkiliıtlara mensup olmamak. 
D) İyi ahlak eshabından ol:ınak ve haysiyet ve namusu muhil 

fiillerle ve a1eli1ll:a-1s: ağır hapis veya o'de:re<:e cezayı müs-
1elzim bir fiil ile mahkUın olmamak. 

E) Sıhhi ahvali vazife görmiye müsai-t dlmak (raporlaj. 
F) Lise veya muadili tahaili görm~ olmak veya Devlet memu

riyetinde hizmeti mesbu.k olmaık ve bunlara ait vesikalaır 
ibraz etmek. 

H) En az üç sene hizmet edeceğine d!ı.i:r DıOteı:likten musaddaık 
teahhüt &enedi vermek. 

/•tanbul 4 üncü icr111 mıemurlufundan : 
• 

Gayrimenkul açık attırma satış ilanı 
Arif oğlu Mehmet tarafmdıan Ahıınet HarodXlen borç alınan P> 

ra mukabilmde birinci derecede ipotıek göst'erilmiş olup boccunun 
ödıen.mımıesinden dolayı satıil:masına karar verilen ve ehli vulruf 
lıar ta;rafındaın (2844} lira takdir edilmiş oJın Galatada Hacı Ağama 
mahallesinde Çeşme meydanı sokak eski 14/16, yeni 12/14/16 numa
ranı olup sa:-".1 iM~hmet beyin veı:esı:leri ~L sol ta'Nliı İfakat ha
mın han•esi arkası Makbule hanım ve Bahri beyin ahırı tarik ile 
revrili araıbalık ahırlı bir evin tamamnun evsafı 14 numaralı ka
pıdan iQeri girildfilctıe zemini toprak i!!Jlalathane ve camekan bÖıbne 
bir yazıhane mevcuttur. Hanenin tekmil altını ve bahçenin bir kı,.. 
mmı işgal eden bahçede tulumba, kuyu mevcuttur. 16 numarada 
antreckn merdivenle birinci kata çıkılır. Bir sofa ürerindoe dört 

· oda i'inde mutbak bulunan bir otla vardır. Elektrik tesl$atı var
dır. Umumi :rnesahai sathlyesi (342) metre mu·rabbaı olup bundan 
(112,5) me<t:re murabbaı binadır bina muhtacı tamirdir. Takdir oll)o 
nan kıymet (2844) liradır. ı 

1 - İşbu gaYTi menkulün ar:ttıııına şaı-tnamesi 20/2/940 taıi.hin
dr.:n itibaren &':.6/1707 No. ile İst,anbul Dördüncü icra dairesinin 
muayyen numarasınd.a herl<esin görebilmesi için açıktır. İlanda ya
zılı olanlardan fazlıa malfuna·t almaık istiyenler, isbu şartnameye 
V'C 936/1707 dosya numarasiloe me.mm-iyetimiııe müracaat etmeli
dir. 

2 - Arttrrnııya i$fuak içi:n yukanoo yazılı kıf'metin yüzde '1,5 
niısbetinde pey veya milli bir bankanın temin.at mektubu ıevdi edi
l'roektir. (Madde 124). 

3 - İııotıek sahibi alacaklıl.arl.a eli~ alika<lar}arın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan idilialarını oişbu ilan ·tarihinden itibaren yir
mi '{ün icinde evrakı müsbi·telerille bİrlik1Je memuriyetirni:ııe biJclir
melıeri icabeder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sab>t olmadı:kça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kallırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler a .. ttırma şart.. 
namesini okumuş ve lüzum1u ma!Cı.mat almış ve bunları tamamen 
kubul etmiş ad "~ itibar al'Unurlar. 

5 - Gayrinreınkıil 18/3/940 tacihinde pazartesi günü saat 1~ 
den 16 ya karlar İstanbu.1 Dördüncü icra memurluğunda üç defa 
bağrı.ldıktan sonra en çok arrtıranıa ihale edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammleın kıymetm yüzde 75 ini bulmaz veya satış isti
yenin alacaJP.na rüçhanı olan ruğer alacaklılar buıhmup ta bedel bun 
tarın bu gaıyrimenku'l ile temin edilmiş alacak.lm'mın mecmuun
dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıı•anın ~ahhüdü ba·ki kaılttriak üre
re arttırma 15 .ııün daha temdit edileırek 2/4/940 tarihinde salı günu 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüneü icra MeınıurlnıP;u oda-
sında arttı:rma bedcli satı.ş istiycrrin alacağına rüçhanı o1an cliğer 
alacaklılann g.ay<"bnenkul ile temlıı. edllmis a1a<:aklan mecmuun
da.n fazlaya Çl'kmak şartile en çok .anttırana iha1e edilir. Böyle bdr 
bedel elde edilımıe<zse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine iha'le olunan kimse derhaa veya ve
ri.lıe.n mühlet içinde parayı vermezse ihale kar.arı fesholun.ırak ken
disinden evvel en yüksek teklifte bulun.an kimse arzetmj,ş oldu;lu 
bedelle almıya r= olursa ona, razı o1maz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle arttınnıya ç:ı.karıl•p ~ çok arttırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den 
hesap olunaoaık faiz ve diğe!' zarar!Br ayrıca hükme hacet kalmak
rnın memuriyetimıi'ZCe alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - AII<!ı arltmna bedeh haricinde ol.arak yıalnız taoo ferağ hal'
cmı yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale k:ı:rar pİ.ıllarını veı-
miye meoburdu:r. Müterakim vergiler .. tenvirat ve tanzifat ve della
liye resminden mütevellit be~ye rüsumu ve müterakim vakıf ica
o:esi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu 
gayrimenkul yukarıda gös1leııilen taTihte İstanbul Dördüncü İcra 
MEmudu/ı:ıı odasında işbu ilan ve gösterilen arttırnıa şartnamesi d.aı-
iresinde satılacağı iılfuı olunur. (24403) 

İstanbul Dekerdarlığ~ndan: 
İst.anbul &kek lisesi baki<ahy esi 798 lira muııa:mmen senelik: 

icar fuııerindcn üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttır
ımaya kxınWmııştur. Senelik kira bedeli üçer ay fasıla ile dört tak
sitte ve peşin istifa oluna.cal<ıtır. Muvaıkkat teminat; 180 liradır. 
İhale 26/2/940 Paurtesi günü saat 14 de Milli emlfil< müdürlüğün
de müteşekkil !oomisyonda yapılacaM:ır. Şartname mili[ emlak mü
dürlli~ müzayede hürosundan paTasız alınabilir. İsteklilerin; 
sarl hasta.hk:lan olmadıJ:ına dair m""1<ıir mektep doktorJıuğundaı. 
~r ve şaıyanı i.tiırnat bulunduı.'clarına dair mekıtep idaresinden ve-
sika alıp ibraz etmeleri m'ltktazidir. (1034) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Elı:le mevcut numunesine ve şartnamesinde yazılı vasıfla

n dairesinde zalbrl.a memurları için azı 1000, ~u 1500 adet pele
rin muşaımtıa kapalı zarfla 1/3/94-0 tarihine müsadif cuma günü 
saat 15 de münakasaya lronufuıuştur. 

2 - Beherine 2010 kuruş fiyat !biçilen muşambalara aid şartna
meyi almak ve n1E1W1esini görm~ istiyenlerin emniyet uınıuım 
müdüdüğü satın ~a komisyonuna müra.caatla.n . 

3 - EkEiltıın.eye gitmek isti.yenlerin 2486 1ira 25 kuruşlıuk temi
nat malıbııu; veya ba{)k.a melııtubımu muhtevi tek.lif meldıuplarını 
~ sayılı kımnıuın 3 c:ü ve 4 CÜ maddelerinde ya.zıh ıbelıgelerle bit:
!t:ikte elısi'ıtme ~ saat 14 de kadar ~ vemıelerıi. 

(1185) (69'}) j 

lstancul Defferdarlığından : 

Eminönü Mahnödiirlüğü daiTe
shıde mevcut on iki kalem mef -
n.ışata müteallik harda eşya. 
Dolma bahçıeıdıe rnıiilga establi 
2mire binası an'barmda mııhfuz 
73 adet kö1ıne kamyon ve motor-
sfkllm lastiği. 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Ku~ 
44 50 

49 90 

251 00 

MuvakkaC 
teni mai 

Lira Kuruı 
3 50 

4 00 

tO 00 İstanbul Taırakçıla!rd:a Cezayirli 
banı:nd.a mahfuz on halı üç keçe. 

Yukarıda yuzıh muhtelif ~ hizalann.daki mU11a.rrunen bedelı 
Jıeri fu'ıeirinden acık arttırma ile satı:lıacaktır. Satıs bedeli nakden ve 
peşinen olup fua:~ 22/2/94'0 perşembe ırünü saat on dörtte Milll 
EınlAk Müdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Eşyalar bakkmda fazla i.uılıa.t almak için Defiterda;rıl.ık. müza.
~oe bürosuna eönnek için mahallerine mür.acaa± edilıınesi ıazım.. 

=· (850) 
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