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ETEM İZ Z E 'l' B ı; 1 l E 

Norveç Yakı Bir Rus Taarruzunu ekliyor 
Almanya, 
Sovyetler, 

Dünya harbi •. 
Bitler Sovyet Ruaya'yı 
bir dünya harbine eok• 
mıya muvaffak olabi
lecek mi, hu yolda gizli 
bir anlll§ma var mı ? • 

Yııızan: ETEM İZZET BENİCE 

Loııı1ra n Roma cazelelerl lekrar 
S.vnı BU81• • Abıwı7a slııll anı ... 
""1 mevna.na dOJUDÖf bulanu7or .. 
lor, ikı devlel arasında ademi leeavü 
)a),ı. laaalır.ııclJiı sün bülöıı dün7um 
"'•ru elllfl nokla ıu oldu: 

- Acaba Alman7a. ve RUSJ& bir ıall
•lııa Projesi tı&erlade anı .. ı.ıar mı, iki 
~leı arasında •l•JI tutulan bJr askeri 
11iıaı. var mıT. 

l'olonya. lakslme uir•clJiı &1inlerde 
te •7nl nokta merak mevsau idi. Bu
lıııı Sovyel BU&Ya • Flnlaaıcll7a m•· 
lıarebtsı olurken de a.ynl encllfell nokla 
'etkJ1ıt ediliyor ve Alman7anın Sov ... 
J'tUerı Baltıkda ta.mamlle serbest bı
l'alıınaıarınm daha Berlin • M88lr.ova I 
•de1111 tecavü.z misakının i.maas.ı e&

'asında lekarrür etllrUcllfl ldclla edl· 
lJ)or. Yine, bir kısmı İndllz matbua
tının noktai naırarına söre. HH1er. 
8ioıtnı Bomanya4a.n Besarabya.yı al· 
" 11a telf'Ylk ve bununla SoVJet Rus~ 
laııın •iıtlefllderle fllea ha.rbe •irme
!lııl istihdaf ediyor. Sovyel Bnsya 
"•ınanya ile harbe ve incııız ve Fran· 
lı. rarantJleri de harekete &"lrdlfi tak .. 

tlirde bir Romen - R.us çarııı11ması ye .. 
tine İnglll& - Fransız - Romen ve Rus 
"'ub&rebcal b .. byacaklır. Bu lakdirde 
a, Sonet R.m7a ~.)'i61Wl h.llii 

llıiitıerıır.ı olacaktır. İlalyan ve Amerl· 
''n matbuatında ileriye sürülen bazı 
lttü.ti.baı:a ve müt.aıealara ıire de 
So\'yet _ Fin mücadelesi Almanya He 
lnaya arasındaki slı.11 anlaşmanın bir 
ı.~bürüdür ve SoV7el Rusya Ballıkla 
b.atlıni7ellnl t.esls eJledlkten sonra 
lrıokarrer plh m.uelblnce bir taraftan 
lliııdlstua, bir taraftan da Besarab· 
Yaya tevt:!lhlemel. ve nar.ar edecektir. 
"Bunların hepsi bU&'ün l~in vikıa ha

line ıeımedlkçc elbette ki tahmin ve 
ll'h.ıta.lead.uı lbareltlrler. Anca.il:, Sov
)et - Alman ademi &ecavü.z misakı 
ilttoıa.nurken her iki devletin şu esas
lar üz.erinde anlq:mq: bulunmaıarı lh
liınaıı hiidl..,lerin lnklfaf seyirleri 
k•rşısın.ıa kuvvel iktisap elmelr.ledlr: 

A- Polonyanm i•&'all ve taksimi 

B- Sovyetlerln Baltllttakl cayele· 
tbıt tahakkuk etUrmtk bakımından 
ltrbes1ii barekeUeriol muhafaza eyle
Qıeleri 

C- Almanyanın sarptaki barekitı· 
~. ita..., Sovyellerln bil&raflık muha· 
faza eyl~e.lerl ve Almaoyaya lktısadi 
)ardımda ve manevi mUzahtrette bu
huunaları. 

Polonya hakikaten işıal ve tak~im 
•dnm1ş11r. Almanya Sovyel Busyanm 
bllbassa sulh taal'nl%unda manevi Y!\t"

tl.unma mazhar olmuştur. Garp cepbe
li.:.ıdekl hareketlere ve Alman menfa
atlerine karşı SoneUer hatti. tarafkir 
derecesinde bitara.ftırlar. 

Ba.llıkda ise, Lelonya, Lltvanya, Es
ianra ne Sovyet RuSJ'"a arasında vu
ltua &'elen IUJi.flara Almanya hiç Jla ... 

"'"'•ılıfl slbl Finlandiya muharebe· 
lin.e de likaythr. Sıra, şimdi bundan 
lotıruı leln yürutültn talualn "Ye mü
taıeaıara selmtktedlr. Yani, Sovyet 
llQsy&lllll Balkanlara. ve Dladlstana 
kal"fı faal bir va.ajye$ ve hareket aı ... 
llıası, Almanya ile iUlfak etmesi, in
tiltere - Fransa ve muttdlkJtrl 114! 
b.a.rbe)'lemesl tah.mln ve mutaleala.rına. 
Şimdiye kadar •trek Polonyada. se

ltk Balhkta. yapllan hareketler yapıl
ı.Jas:ı müsait olan harekeUerdi. Nltc
ktm1 Polonya on beş cü.n Jçlnde Tak
Blnıc utramıCf ve cojrafi vaziyeti itl ... 
barile de bu takslm yı1.pılırkcıı blı;ohir 
)'ardım ıöreme-ml~tlr. Baltık de\·lelleı-i 
dr ayni vaziyetteydiler. 

İsUklili ve bü.rriyeli uğurunda kah· 
ta.manca. bir muharebf"yi gôzc alan 
}""'inl.ındiya da kara hududu harlrlude 
:İsve,,,.ten ba~ka hit:bir yerden yardım 
Cörm~lne i.mkin bulunm.Jyan vazi ... 
)'ettedir. Bu itibarla So\'yet Ru~ya ve 
Alnıan)·a &ibi iki bb)'Ük devlet Avro ... 
»:ının şark ve ti.malinde iqtedikltri 1ri

bl b~ket ve hedtrlerini lslihsal et· 
lhf'k imkanına ı,,ahlp ohıtoljlardır. F~
lsa.t, Alnı , ;rJ. için 1"arp cephesinde 
Ve bcrh•nıı diler bir Avrupa mınta-

(De\·ama 3 üneü sahlfe;le) 

İskandinav milletleri Sovyet 
Norvec' e de akmasından 

ordusunun isvec ve 
. ' 

endişe ediyorlar 
' 

Amerika Sovyetlerle münasebeti 
kesmeği muvafık görmüyor 

Kömür havzası 
devlet elile 

idare edilecek 

Milletler Cemiyeti 
Rusları çıkarıyor mu? 

Kar fırtınaları yüzünden Rus motörlü kıt' aları Baş~ekil .tetkikatının 
netıcelerı hakkında 

bir türlü ilerliyememektedir, hava faaliyetide durdu yeni beyanatta bulundu 

Arjantin ·hükumetinin ortaya 
cuma günü Konseyde 

koyduğu bu teklif 
görüşülecek 

Ladoga gölünün şimalinde bir muharebe oldu, 
Ruslar bir ormanda 1500 esir verdiler 

----·-----------

Sivil 

Londra 5 (Hus-usi) - Sovyetlerin 
FtnJandiyadan sonra isvee ve Norve
pe teveccüh edeceilne hiç •liphe edU • 
memektedlr. Sovyetlerin bilhassa bau 
Norveo limanlarında ıOı.ü vardır. Bu 
yii%den İskandinav memleketleri ii

u.rlerine dofru selen tehlikenin git .
llk(e büyüdüfünü cömıekle v< son 
derece endi! e ifinde bulunmaki•dll'l:ır. 

lngiltere kralı 
Fransada 

Londra 5 (Hususi) - İngiltere 
Kralı majeste Corç dün bir torpiıdo 
ile Fransaya gelmiştir. Kral Fran· 
sadaki kıt'alarını bizzat teftis et· 
me.k arzusunu göstermi&tir. 

Kralın refakatinde Dük dö Glo· 
çester de bulunmaktadır. Mah'.ım· 
dur ki Dük İngiliz kuvve!leri ku
mandanı General Qzet'in başlıca 
irtibat zabitlerinden birisidir. 

Kral muharebenin bıdayctin -
den'lıeri, çoğu ikişer .gün devam 
etmek üzett on lbir defa tun;eye 
çıkmış, cephane fabrikaların:, .Pa· 
sif müdafaa teşkilatını ve dıil;Pr 
yerleri gezm~tir. 

Acaba eroin 
yüzünden mi 
sokakta öldü? 
Dün ak.'iam saat altı raddelerındej 

Karagümrükte tenlı a sokaklardan 
birinde bir adamın ölü olarak yaya 

ı ' 

aha.ilden kimllen tahliye edilen llelsinlıi 

BOMA.DA SOVYETLER ALEYHİNE 
YENİ NÜMATIŞLER 

den bir· ıOrinüş 

Pari!\ 5 (Hususi)- Finlandiya le
hlne ve Sovyetler aleyhine Roma.da 
diln de bir nümayiş yapıJmışt.ır. 
Kalabalık bir talebe kütlesi FJn se

farelhillleslnin önüne giderek Finlan
diyayı alkışlamışlar ve .kahro1S11D 

SoyyeUtra diye balırmışlardır. 

. 
Fin sefiri tezahürata cevap vermek 

j~ln balkonda ıörünmek mecburiye -
tinde kalm.u;tır. 

Sovyet sefarethsnl'si önlindc de nü· 
mayl$1er Japılmasmın önüne &'Cçllme:si 
için alikadar makamlar levkalide ted
birler almışlardır. Karabiner müfre
zeh1orl setarethaneyi muhataı:a etmek-

(Devamı 3 ünt'ü ıahlfcde) 

Hitler, Sovyetleri Basarab~a'ya 
yürümeye mi teş]ik ediyor ? 

Sovyetler eski topraklarını geri 
almak icin geniş bir planın 

tatbikine girişmişler 
Almanyanın hedefi, Sovyetleri müttefiklerle 
harbe tutuşturmak ve kendisine bir cephe 
arkadaşı kazanmak esasına dayanıyormuş ! 

Londra 5 (Hususi) - Berlin ma
hafili, Finlandiya meselesine hal
ledilmiş nazarile bakmaktadır. An· 
cak ondan sonraki vaziyetin 
ne olabileceği kat'i surette kes
tirilememektedir. Söylendiğine gö
re, Sovyetler Finlandiyadan son • 

ra, İsveç ve Norveç ile de bazı 
denz üslerini halletmek niyetin
dedir. Almanya demir ve kömü
riine muhtaç olduğu bu memle • 
ketlerden Sovyetleri cenuba, da
ha doğrusu Basarabyaya çevirmek 

(De\.'amı 3 üncü sahifede) 

Başvekiil doktor Refik Saydam 
kömür havzasının devletleştiril • 
meııi zamanının artik geldiğıni söy. 
liyerek şu beyanatta ·bulunmuş -
tur: 

Cenevre 5 (AA.) - Stefani a· 
jansından: 

Milletler Cemiyeti mehafilinde, 
Arjantinin Sovyet Rusyanın 

Milletler Cemiyetinden çıka -
rılması hakkındaki teklifine bir 
Ç'Ok devletlerin ımüzaheret edecek
leri tahımin edilmektedir. Bu tek· 

tetkik edilecektir. 
SOVYETLER MİLLETLER 
CE:!!.!YETİNE GELMİYOR 

•- Karabü:kte ağır sanayi tesi
satını gördüm. Bu muazzam te· 
sisatın işlemesi için daha alınması lif, cumartesi günü .konsey' ve pa· 
lfurnn gelen ted'lıirleT o'd.uğu ne- zartesi günü asamble tarafından 

Londra 5 (Hususi) - Burada 
ögrenildiğine göre, Sovyet hru·i -
ciye komiseri Molotof, dün Mil -
!etler Cemiyeti umwni katibi A
venol'e bir telgraf çekerek, S:ı\·· 
yellerin Milletler Cemiyeti kor.
seyine iştirak etmiyeceğini bildiı 
miştir. 

ticesine val"dım. Ankaraya gidin- --- -
ce bunlar üıerindc tekrar çalı~a • 
cağım. 

Zonguldakta yaptığım tetk•katta, 
kömür havzasının çoktan berı dü • 
şünüldüğü gibi dcvletleştir:lmcsi 
zamanının artık gelmiş ol-'uğu ne· 
ticesiııe vardun. Gündengiıne ço
ğalan dahili ve sınai kömür ihtiya-

Almanlar bitarafları 
tekrar zorlıyacaklar 

cını Jı:arşnlıyabilrnek için alınması 'I ·ıt " d 1 ' ' ., 'I' 1 ' 
!Devamı s üncü sahifede> ngı ereye vapur gon ermeme erını ve ngı iZ erın 

muhtelis beşi 
se e 1 
yakalan cıı . 

Beş sene evvel Hey'beliada ~ana
toryumu memuru i.ken mühim mik
tarda para ihtilas ederek ortadan 
kaybc».ınuş olan ve beş seneden
beri zabıtanın bütün ara~tırma • 
lanna rağmen 'bir türlü buluna · 
mamış olan Sami adında biri ni-
ha.yet dün yakalanarak adliyeye 

' verilmiştir. 

Manifatura 
eşyasında 

yapılan ihtikar 
On ticarethane hakkın
da hazırlanan rapor 1 

Vekalete gönderilecek' 
Maıııfatura eşyası üzerin geniş 

bir spekülasyon yapıldığını ve hü
kumetin bu hususta esaslı tedbir
ler aJmakt a olduğunu yazmıştık. 

Ticaret Vekületi piya~ayı ge -
nişletmek üzere gümrüklerde bek
liyen bazı Alınan menşeli mani • 
fatura eşyasının sür'atle çıkarıl -
masını kararlaştırmıştır. 

Yerli mamulat fiatlannın art -
maması için de esaslı tedbirler a
lınd!J.:ı gibı Yunani:.ian ve italya
dan geniş mikya61a itıhalat yapıl· 
masıııın icaplarına tevessill edil -
miştir. Alakadarlar, pamuklu 
mensucat !iatlannın şu günierde 
gösterdiği yükselişiıı ömrü wk kı· 
sa olduğunu ve bununla mücadele 
edi.Jdiğiııi söylemek~edirler. 

(Devamı 3 üneü sabUede) 

1 Ki SACA 1 ,____ __ , 
Acı, fakat doğru ! 

Hüseyin Calıil Finlandiya muhare
besi dolayıslle acı bir isü.bıada bulun
muş. Burhan Cab\t bunu kavramanuş, 
clddi)'C abnı.ş, 

kontrol ihtarını dinlememelerini istiyorlar 

Garp cephesinde me ıi al mı9 İnc'Ulz toplarından biri 

Londra 5 (Hususi) - Maliye 
nazırı Sir Con Saymen Pariste 
bulunmakta ve Fransız Maliye 
nazırı Pol Reyno ile iki memle· 
ket arasındaki mali teşriki mesai 
etrafında müzakerelerde bulun
muştur. 

Sir Con Saymen Fransızca ola
rak radyoda neşrettiği bir mesaj
da, Fransız milletinin her zaman 
İngilterenin mali yardımına gü-

vene bileceğini beyan etm1' tir. 
Nazır demiştir ki: 

- En iyi tnııiliz askerleri Majİllll 
hattında bulunmaktadır. Diğerle

ri de daha fazla miktarda birbiri
ni takip edecektir. Birleşen Fran
sa ile İngiltere, harbi kazanacak
lardır ve yeni bir cemiyetın te
mellerini kuracaklar, sulha ve sü
künete aşık bütün milletler için 

(De,·amı 3 ilncü sahifede) 

Oçüncü umumi müfettiş Tahsin 
Uzer'in cenazesi busabah hazin 

merasimle kaldırıldı 
ı.ere bire-ok &'Üzlde zevat iştirak eı.rru, 

ve 100 klıf,Ulk bir J>Oli, mufrez i iJe 
bir böhi.k asker ve kolordu mız,k:ııı da 
hazır bulunmuştur. 

klrlırımda yatmakta olduğu görül- K • 
mi.ıştur. . anserın 

Zabıtaca yapılan tahkikat ne • 
tedavi çaresi bulundu mu 

- BüseylD Cahit arhk kaleminl bı
ralup, kendifiini tekaüde sevketmelldJr. 
Demiı. Nad Sadullah, Burhan Cahl· 

din bu anlamamazlığına. işaret ediyor, 
Büseytn Cahldin yerJne llendlslnJ ku .. 
yarak şöyle diyor: 

Vefatmı teessürle haber verdi,Jlmlı 
t)çüncü Umumi Mufettfş Tahsin Uze.rin 
cenazesi buıün hazin merasimle kal
dırılmıştır. Saat 11 bunai(' doiru mer
humun son hasta aylarını ı:erlrdili 

Teş:vikiyedeki Derya apartıınanmdan 

alman cenazesi camle ıetlrlbniş vt' 
namaza kılındlktan onra asri mezar .. 

bia rötürillmüşlür. 
Büyilk bir kalabalık teşkil edeıı ~•

naze alayına başla vali, ve muavinleri, 
emniyet müdürü, meb'oslar olmak U-

Cenaze alayı şt ... llde merhumun t\·

veJce oturduğu ,.e imdi ctlnkllıi,p mu
zesl» olan binanın önünden a-eçerktn 
kısa bir müdd("t tevakkuf edilmi<tUr. 
Memlekete birçok himıetlcrde bııtun
muş olan merhunıa Allahtan ma.tfiret 
diler ve kederli aiJeslne de en d'rnı 
ta;ılyeUerimizl sunarız. 

ticesınde Karagümrükte Mele)<ho· 
ca caddesinde oturarı balıkçı Iızet 
oğlu .Mehmet olduğ.u anlaşılan b~ 
adamın üzerinde hır rnıktar croın 
bulunmuştur. 

Yapılan muayene neticesinde 
Me'hmedin ölümü şüpheli gonı • 
!erek cesedi morga kaldırılmıştır. 

Nevyork 5 (A.A.)- Kanserin eye... imal edilmlttir ve atomları «bon1ba.rdJ ... 
Jotron ile ıedavlsi:ntn müessir olacaiı man etmele» ve herlıancJ bir elem.&-
llakkında büyük ümitler beslf'tımeJc.- · nın şeklini drf~Urmeie Salihtir. Bu 
ıetllr. suretle kanserin kemlrml'f olduiu en-

Cyclotron, 100 t-On sıkletinde bir 3- \ sacı tahrip etınek mümkün olacaiı ü-
1<1 olup Kalifomlya tlnlversileslnde mit ediliyor. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

- Çekileyim, çekileyim amma, yerı ... 
ml kime bırakayım. Meseli ıan.a. mı?. 
Alay ile ciddiyi blrlblrlnden henilz 
ayıracak halde deillsln a, ~ocuium! 

Acı. fakat, ber hakikat rlbl n.~ı ve 

doiru. • • 

--- ---------

r Donanma Geliyor ! 
'ıı BEKLEYİNİZ.::=====1'1 



ayvan 
has anesi 

S r'atli 
otörl r 

Atı' 
poligonu 

ISTA.NEUL{;N Br!WNLO --GAZİXOLAJU VAB 

BeledQ-em~ Bquılla da bir şehir 
pai..ı1~u. 7aptıracakm•t! hta.nbu.J, sa
ainolara carked.Ueeek- Çünkü. timdi7e 

k.adu, İstanbullular - bilhassa 7uın .. 
l'Ulnolard.a p.rkolu.yor. bofhıJrordL 

Arkk, qı pcu bırakıp ej"lence 7erle

rlnde dol~cağu. Taksim cazlnosu se
nin, Beyazıt cazinosu beDJm_ Güzel b
ianbulamu, ıulıtobrla, ba.hoelerle. re
fü.ilem daha ook aiDdletiJ'or. Sandd<
burna, Akuıloburna, Kılbanı.-. Sarn
burnu, Klreçburnu, Mesarbumu ga11i-
11nolan da caba.... Her bunuıcla bir ca .. 
zbıo ... Bütü.n bu bunınlardakl caalno
lan dola.,ınıı, ann. blll'tl-.... aea
- cöttmez bale cellnlai&. 

lar da .eabucak büyüyorlarm.aş! Domu:· 
dan ne olmaz ki?. Yağı var, etl var, 
.sucuj-u var. jambonu var, konservesi 
nr. kıh var, derisi var. Domuzdan kıl 
koparmak sevaptır, derler .• 

İft.e bu mbtal ve mJ.nval ü:ıerine her 
kes domuz besU1ornnış!. 9ie de fena bir l 
meslek deiil .. Şimdi dünyanın ht.li to: 

Anadoluda seyyar has- Yalova - İstanbul ara
tanelcr kuruluyor sında bu yaz işletilecek! 

Meml!!ketiıni:zin uzak yerlerin- Bu sene yapıfan bazı yeni!ikle-
de oturup la hayvan.an hastala - re rağmen Yal()va kapl:calan ida-ıl 
nan ha.km bunl:n-ı zamanında mu- resinin ziyan ettiği ve varidatın 
ayene ve tedavi ettirebilme:cri ·masrafı lkorumaıdığı anlaşılmı.ş~ır., 

Türk propagandası 
Başkalarının nasıl propa&'anda yap

tıklarını anlamak için, size küçük bJr 
misal i0yll7ecetlm. Al<şamlan -1 
21 sularında Roma radyosunun türk
çe nqrb'atına dlklı:at ediniz. 

Eeyoğlunda 
taşta tesis 

ve Beşik· 
olunacak 

Hem gençlığiol'.llizi atıcılığa, nı -
şanc.iığa teşvik tmelt ve bem de 
memlekette •baru.t sarfiyatını art
tırmak üzere İslanbulda ve diger 
şehirlerimizde •atış poligonlan• 
açılması kararlaştınlmıı;lır. 

Ar )'ılı deiU, ili 7ılı!. için •seyyar hastaneleri• yapıl - Bu rağbetsizliğin izalesi için ye- Propal'anda •cık konuşmak deflldh>. 

PORT.'\KAL BU YIL 

FAZLA, MANDALİNA AZ 

ması düşünü.metErlir. ni tedbirler alınması kararlaştınl- Propaı-anda tattı konuşmak, sempa!f 

7apmaktır. Boma ndyosu da böyle ya
PIJ'Or. Türkçe k.ODU.'juyor. Tiirlr.çe tllr

Jer oku.ror. Türk müzlfi çalıyor. Batt.i 
icabına l'Öre, İstllc.lil marşımızı sOy1ü-
70r. Huüsa. blzlm için iyi, •üzel, tallı 

ne varsa, hepslııi bir araya topJoyor. 
Bil.tün bu.nlann arasında, veya sonun
da, kendi flldrlerlnl kısa birkaç cümle 
Ue sokuttora1or. Baço.lı: kimseler Roma 

radyosunda Türk müzll1 terennüm e
den artlstlerJn nasJI w:u.n zaman ha

urlandıklarını, onların muvaffak olllf

larına balı&ralt hükmediJ'orlar. Demelı;
propa.p.nda için, eloflu, vakit, para, 
enerji harc17or. 

Avrupanın .h~rr.cn bü'.ün mC'm- mıştır. 

---
Bu sene, İs tan bula portakal, etma 

ç0k bol l'ellyormuş!. Gazetelerin yaz
dığına &öre, l<lnde 150 porlakal bula
nan sa.ndıkbr 130 kuru. a imbf! llcuı de 
Dörtyol porta.k.ah! Yalnız. bu sene, man
dalina amıq!. Esef elllm.. Mandalina 
tla l'üad ıte7di.r, Bele1 lı:olı:usu!. Ba71-
hrmı.. Kabuiunun RJ)'ul.tnası da pek• 
hoştur ya, dilim dlllm ayrılması.. Ve 
afzmıada erimesi!. Fakat meyvaruo ba 
J'ıl bu kadar bol oldutu 7uıJı7or 7•• 

leke~lerinde bulunan ve hususi bir İstaıııbul - Yalova arasındaki 
ot.obüs içinde ioabeden baytar aliıt yolculuğu kısaltmak yeni tedbir
ve eczaları ihtiva eden bu Jıa.;ta- !erin b~!nda ge!mektedir. Bunun 
nelerde kedi, köpek, ku.ş, tavuk, için Yalovaya sür'atli motörler 
tavşan, at, eşek, koyun ve keçi işletilecektir. 

gibi Joayvan'.ar mülehass•s hay - Geçen sene de düşünüle!} faknt 
tarlar taTafından derhaıl muayene yeni vapurların geirn,~si u_~erın~ 
ve tedavi olunacaktır. tehir olunan ıbu iş onumuzdeki 

----.;o.---- me\"Simrl" .ıatbiık olunacaktır. Ayni 
KADIN SACLARL'iIN 

DEGiŞEN RENGİ 
Almanyadarı g •tirtilemiyen 

eczalar 

İn&Ub rueleled Jaanetıe ' aabn 1Bana7ıa, deme7ln.. Blr manaY 
63 yaşında bir kadınm ak diqmuı; :saç- dü.kki.nma bq:vurup bir portakal al-
ları, yavaş 7av&1 Si7ahJapmafa bafla- mak lslfonentz, ta.nesine en u. b~U1'11fl 

Şclırimizde bazı eczaların mev- 1 
cutların.n azaı:dığı arıla ·ılmak,a
dır. 

suretı:ıe, bazı yakın iskeleler :ıra
sında da pazar ve tatil günueri 
motöt''.'er iş!elilmesi de düşünül 
mektedir. 

---0,0----

Hukukçular gecesi 
mq, niha1et, kapkara olmut! Bil renk paha biçerler .. Nedense. manav dilk- Sıhhat Veka'etı; A!:manyadan 

gelmiyen eczaları diğer nmmle -
ketlenlen gelir,mek üzere bun -
larm bir listesini istemiştir. 

•et.işmesJ.ni, neye hamledecefinl bıl- kialarına •lrea btrte7. birdenblrt k.ı7-
alş'ea İn&lh p1eleltt, iN it 11&811 olur, mel pe)'da edb'or. Ne llll<metur bUia· 
diye, birWrlerine IO~orlar. 

Halbuki şaşılacak ne varT. Yaşı ne 
ahlrs& ohan, kadm aça lleaetı:. ren
ııtaı her 1ene •etlfllrea - •e-llr. 
Bir baJuyorsunu:ı; sl7ab, lb&qarla.rken 
be7az.. Fak..I, ,.a modaluf. San, ku
aum, bal rensl. mor .... say sa1alhlcliibt 
kadar-

Be;ras oao sb'ah olmq, çok _,_ 

Olur ._ 

GEÇİM YOLU •• 

m02. 

EVLİLİKTE SAADETİN 

TILSIMI NEDİR!. 

Hollvudım en ...,.._, çilli Klark Kabl 

Inntndeki erkek arUSUe, Karol Lom- 1 
bar lsmlnd•kl kadııı 7ıldu lm'4! lha 
çdt, neden acaba en mes'ut oluyorlarf. 

Bu meyanda Sovv~t Rusyadan 
da bazı ecza getirikcektir. 

-<>--
Hastalar !;eri çevrilmiyecek 
Sıhhat ve içtimai •muavenet Ve

kaleti, şehrimiz hastanelerinin bal
kıa yaptıkları genişletmeğe ıkarar 
vermiştir .• 

Badema yatak sayıs:nı tecavüz 
e~se •biie müraca.at eden hasta -
lann yatırılması için dok:Orlara. 
izin verilmiştir. 

Blo kavp etmiyorlar mı!. Jtarıça. 

kocasından mant.o, ayakkabı, şapka ÜI· 

&e:m11or mut. i.sU7orsa, tavp muhak
kak, demektir. İslemlyorsa, lıadıucaf;m 
09plak l'eamb'or ,...__ Evlilikte saade
tin UJsamı, bizce fUdur: Karı. kccadan 
para istememelidir. İslerse ne olur!. 
dlyecetı:slnbT. Ne olacak, buı: Pbl so-
Jur ... 

Şlmcll. Landracla e.ıt llrh ... pcla 
maddeleri iiserbıde ticaret upmalun.ıf.. 

Bilba!8a. açıUöder. domas besl.17or- ı 
larm..ı$- Çünkü, bir domus samanın& 

eöre,, ıt - 13 yavra pp17or, ba 7~nı·-'-------- AHMft RAUF 

Gureba hastanesinde 90 çocuk 
yatağı daıha yapılmaktadır. Hey -
behi ve Haydarıpaşa in tanıye has
tanelerinde de 150 şer ,,.ataklı po.v
yonlar in~a olunmaktııdır, 

--oOo--
0 ni vera ite talebe birliği 
Ünıversilede 'kurulacağını ha -

ber veroiğiııniz talebe birliği ş~Jdl 
ve ta.ı:ıma.n~mes! etrafında talebe! 
ve proferorler tar"f•ndan yapılan 
tek.if.er Maarif Velclle.ıne gön
derilmiş'.ir. 

Resim uğruna ya-j 
ralanan kadınlar! 

Cam kırıldı, 
kavga bitti 

B:rliğin pek yakında faaliyete 
geçecği anlaşılma:ktad.r. 

-<>---

Kokulu filmler 
nusnü isminde bir adam Be7oilun

da Taksim meydanında herk.v,in Iöziı 
önünde iki 1"eno kadına ıeca't"iis ede· 
ttk onlan yaralamak auçlle din ad-

İltlncl sorca hlklmllilae teo11m .ıa
nan ıoçlu aorıuınmda cilrmüntl tama
•ea itini •!mit n .,...ıan •blemlt
llr: 

- Ben 80ıll sımınfara, kadar AJ'.&el 
i.smlnde blr .. ene bd..mla metres ba
yatı 7aş17ord.u:m. K.endlslle ilk .uun~ 
!ar ook ıriisel -ıaı,.or, blo blrlılrl

mbl kınıu)'onluk. P'akal; bu b' 1 •• 
giİR) .. ,.ıa bir llODa; her ııaadellıı bir 
miin lebası oldııia &1bl bhlm de bıa 

miişlerek ııa,.atmusm l<avplı rinlerl 
bqla.dı "e.. bir mö.dde& soıın. da coa ev
den aynldı. KendİllDI bir miıdılellir 

1"cirmem4llm. T&tslmde abide civa
rında birdenbire taqılaşmca atlınıa; 

onda kalan resimlerim celdL Btuılan 
l51cdlm. Fabl aiır bir küflirle mau
bele cördüm. İueU nefsim kuılmı~l.ı. 
l.'lne aldırmı,.aa.ktım.. Uk1n ~&ifur

lcr blrbırlnl takip ed1yorda. Sinirl~n
dim. Yanuıdakl Kerime lsmindek; ar
kada 1 da küliirlere karışınca asabi· 

7•1im büsbülü.ıı a.rtt.ı. Kendimi llllJ' • 

Ahırkapıdalı:J emrazı zilhrev{J'e haJ .. 
tanesinde dün bir hidlse olmuşlW': 

Melliır haslantde ıedavl •ören ıra
d.mlarda.n 2% J'&ftnda Fatm&ean dlla 
ralanıİda kavp çıluluflir. 

Evveli mtlna.kqa tekllnde bqbyau 

kavca sonra dörişe de lnlllı&I etuılıj 
n bir aralık üerine büyük bir ahUr 
bııhnuu g-elen Ba7aa Fatma can kriz 
lobtde Jıastauenlıı sekb. on camuu 
kırdılı l'lbi bllihare de eamlannı kır
dılı .... ~cerelerln birinden c!Jfan:ra at.
lamış; fakat bahçede 7::.lı:alanmq ve 
lıqlı,.an lı.avp da bu suretle bitmlşUr. 

SlnlrU lı.adm dün adllye7e &elırllmiş 
n t.ablbJadli Enver Kar.in t•ralındJ.n 
mua7enesl )'apılmqbr. Fatma llade
llhıde şunları so7l0JD4:1r: 

c- Oraclak 1 bir kı!WD ıpllıklar beni 
bad.ırdılar. Damanm tuU.u!. Bav dl 
benden bulmasınlar; l'ldip karakola 
flil7el etmekle iktifa edeyim, d..Um. 
Banun 1 ı pen~rcde-o alladım.. Cam
lar da k.uae.n kınJdı!. Yolı:sa benim 
lı:abt.hatim 7okt1U"!.» 

btıtli.m. Bıça.f-u:nı ccklp vu.rmıq:ı.m! » 
Bu ifadesinden soıu:a Uu nü tevkif 

ol a.o.nnqtur. 

Anadolu ajansının Bmden bil
dirdiğine göre ckokulu filim· ismiı 
veri en y"ni ıcat bir sinuna. !ilmi 
l.lk defa dün nöslerilıü;tir İsvic-. ı-;,;,... _____ ·-~" ....... ı. ... h .. 1:.11.&. 

filim ile mese:a sahnede bir gül 
görüldüğü vakit llıütün salonu giH 
ıkci<usu kaplımıakl&dır. 

1 Salı.neler değis ikçe kokular da 

1 

deltişecektir. Bu suretle kırk bin 
ikoku vermek kabil olmak!aıchr. 

1 ı~ ÜÇÜK HABERLER 1 
1 * Haseki hastanesind~kl i.kiııci ha .. 

riciye ser\"istn.in Gureba hastanesine 

1 

naklı tf"kll:rrür etmiştir. * Ct ma gQnu Ünıve.ısltede ı>•ole
' sörler bir toplantı yapacaklar ve Ca-

1 

kQ ;,eye a_ıt n-ıuhtelif neselelet'l e;öru -
şecekleıdir. * Vali ve B<-ledi7e Re!sUôtfı Kır· 
dar dun yanuıda nıU.Z~ nıudlıru Aziz 

1 

ve şalr Y ıya Kemal olduju halde E
yıibe g derck tan11r edllccek ol '" 
eski e crı tc:.kik tın t * Y.oraköy k6prü:-ii do dubaJ,.,_ 
dan b~ılaruıuı esa:slı tcim e \ e boya
ya m ıh ç ol ı. ğu anlaşı •:ık bunla ın 

' etrafı ıra dön~yorlar. Lcyliının sesil 
Yazan: İskender F. SERTELLİ 1 hep•ıııın sesmın ııstuııue aoı~arı 1 

gur, akrak, G!Cak bir ~es. 
• • Haydi gülelim hep kızlar, j 

BAR CICEKLERJ Gfüüyor kokle yıhlı.zlar. 

1 
Uvertiirile bşlıyan b.r solodan 

I ' ' No. 5 J :~:· ı!';ı~~,~~i~·. ışufu,~~~a~a: 
Celillin Menekşeye tutkun.ugu 

onun i.şuıe yarıy~caktı. Semih Kiıı:n
ran ou sayeae Leylayı tanıya - 1 
huecok ve onu ya tatiınk veya 
te tıe tıardan uzakl~.ıracaktı. 
Zi . ınde kurduğu plim bundan 
başk bir ~ey aeğı.ai. 

Sem.ıh Kamran, Leylayı beş 
yıdrlanberi gonnemişd. Leyıa o 
zı.man on beş, on a tı yaşlarında 
b r mektep ç.ocuğ:ıydu. Lakin 
şimd;., Bir 'bar yıldlZl o.actk ka
oar ctizclleşen bu aile k•z.nı • S:e
ml Kıinıran - ıbu balaldıa.ııeden 
ko ay kolav ayırabilecek miydi' 

S=ih Kamran sı.k sık saatine 
bakıyor: 

Zambak'ın çıkma zamanı yak-
la galiba ! 

Söyloniyordu. 
Diye şôy"eniyon:lu. 
Sa onun iç nı bir anda manıılı bir 

sess ik sarJı. 
• - t ~c o .. ıt 
• Çık. or .. • 
GL:oı f-sıl ılar başladı. 
zı; çaW.ı. 
Perdp açıldı. 
A!1ad u motif!eı?"ile süsllenm~ 

bır köy bahçesi 

bir yıldız gibi - Ley:a gül çehre
sıru <ı'OStermış.i, 

F nız sehneyi değil, bütün har sa -
!onunu dolduran coşımn b.r sesle 
(Zm bak) hem a!afran;:a şarkılar 
söylüyor, hem de oyıııuyor. J\,fo,c ış bir alkış .. 

Ve; 
•- Yaşasın Zam>bak. .• 
3eJ>eri b.r miıaoet kulakları tır-ı• 

ma.a;,,;ı. 

-Leyla sağa sola tebes..<"llm!er, ıl
tifat.u savurar..k numua.;ını yaP
m ga aş.adı ı 

S<ı.hode çıkrıklı ibir kuyu .. Bir 
kaç köy kızı kuyudan su çekiyor
kr. Leyla Istanbuilu rolünde. Te
sadüfon bu IW;."'111 kenarından ge
çiyor.. Ve köy ıü kızlardan su is
tiyor; 

- Çok susadım. Hararetten bc>
ğazı.nı kurudu. Bana bir bardak suj 
verir rnislr..iz? 

K z!ar güiüşüyorlaı-.. 
Ve çıknkla çeklik.eri bir bak

raç suya ağrz'.annı yakl~t.rarak 
koy de suyun rıa:;ıl ıçiJ .. i~ıni İstan
bullu kıza gfuteriyorlar . 

Leyla bı. kü,ü ün üstune otu
rarak ağlıyor. 

Semihin avukat arkadaşı bir a
ra .ık öksürdü. 

Semih Kimııan sersem sersem 
arkadaşının yüzüne ·b ktı: 

- Kendimi Parisin kafe krista
linde sanıyorum. O kadar sersem
lemişi:m, o derece kendimden geç· 
miıj:m ki .. 

- Hakkım V3rmış, değil mi? 
- Ne hak. .. Hem de yerden gö-

ke kadar, az;zim! Ben Avrupada 
bu kadar nerıs 'bir kadın görme -
dim. İtiraf ederim ki, bu Leylayı 
ben ilk defa görüvorum. B'r mek
tep kızı iken. omzunu okş&d .ğ m 
Leyla ile bu şaheser arasında dağ
lar kadar fark var. 

- Onu be!:enıliniz .demek? .. 
- Beğenımck te F f n · v.ılıu?! 

İnsar. n canı gidiyor onu g·;rdükre., 
- P<l. lıir etrafına ba ' Ağzın-

dan 'vası akP:ı gc:Tçler le ~ 
Kay.ü kızlar İstanbullu kıza a

cıyarak a\ uç avuç su taşmıağa 
b yor'..ar. 

s9çlı e'ki çapkınlara vanncıv '· 
' dar herk 0 s dt'dn ve manalı bir 

sükılt icinde, valn•z gözler'ni sah
neye d'lcmiş bak V'Or. 

Hasılatı Üniversite hukuk fakül
tesinde okuyan fa·kir tıalebelere ta
mamen terkolunma:k üzere bir 
chukukçı:lar gecesi· tertip olun
mustur. Ayın 9 uncu cumıtr'esi 
akşmnı Tokatliyan salonlarında ve
ril•r"'lc olan bu ı.tecevi diğer fa -
ltülte!er adına yapılacak geceler 
tak>p edecekt.r. 

---<>--

İhraç edilen ma'lar 
Aimanyaya ihr"ç olunu.p da be

delleri nakden tesviye edılmemiş 
olan B. menekşlli yani, kiering ha
rici kaJınış olan nıal:ann bedel -
!erinin de bugünlerde merkez Ban
kası tarafından ödenmesi karar -
Ja.ştırunı~tır. Dün piyasada şüyu 
.bu· an bu ha'lıer alii.lı:adar tiıccar -
!arı çok memnun etmiştir. 

Muallimlere konferans 
İlk tedrisat muallJmlerine ve -

.ıilecck o;an konferamiara yan.o
dan itibaren baŞ:,OOacaktır. 
Bü~ün mektepleore dün verilen 

yeni bir emirle 'ekmil mua!.imle
rin bu konferanslara devaı:ncan 
mecı.;uri tutulmuştur. 

Her 'baı; muıııllim tekmil kad -
roou ile konferanslarda buluna -
cak ve ,gi1ımiyen muallimı!erden 
ı:a'Por istenecektir. 

Çay fiatında yükseklik 
Siyasi vaziyetlerin piyasa üzerin -

deki tesiri o kadar ani ohır lı.l, bir elek
trik şf'lile!<-I &'ibJ. derha.a tezalıiır eder. 
son ı-ünlerde, yine bazı maddelerin fi
atb.rı yük,.f'lmıştir. lleseıa, çay fia!ı 

iki mi,.qJine çıkmqtır. Mr:ka,r_;- yoktur. 
Bazı a-.,llit:Ozler, ın karaları toplayıp 

tok. 7a11ma.kWdalar. 

Yani ihllkıi.r dedijimiz hadise ken .. 
d.J.nl K"östermtk . .edir. İhlik1r komisyo
nu faallyeUnl tatıı eı.tı mi?. Tekrar ta
ailyete «'çmesl ve bu ıceter l$!eri daha 
&in t.ıkip el:mHı lizımc:ır. Lüzumsuz 
n yrr 1z halk, !lfll ve1a bu madde)·e 
fazla para v rmemcl!dlr. 

BÜRHA!' CEVAD 
.. . . ... . ...... 

ta·ııi·l ıçin Balat 11.teJye.lndt: nıJk~n-
1arı Htmal olunm~tur. 

Perde kapanırken söz.erini kes
tiler. 

Alkış tufanı bacın çatısını yı -
kac k k~dar ş; tıiydı. B!rç~k 
kiımeJ.er kcna.no.c.n ge<;mbcrai. 

Satınc pcrdeoi \ eai sc;;,z kere 
açıl:p ·kapandı. 

Lerlan.n tebessümleri müşte -
rilerP aşk, ııeş'e, heye<:an saçıyor
du. O dakıkada barda bulunan.ıar 
sevmek ve sevilmek ihtiyacını du
yuy.:.rlar ve konsomas\cn yapan 
artlı>Jere göz ve el işaret:eri ya
parak masalarına davet ed.yonlar. 

- Bar sahibi halkı soymak için 
bundan daha güzel bir !ır~a t eie 
geçice mez .. Bu ne ııüzeJ tuzak! 

Di} e sö:; k'llen Semih Kamran 1 
- 'bu sözlerinde hi•; te samimi de· 
ğildi - perde kap~..dıktan sonra · 
gözü yollarJa, Leylanın nerden ç;
kacal!ını b"kl'vordu. 

Avukat Celfil bu sırada yanından 
geçen lnzlardan birine sordu: 

- M:enckşe nerede? 
Genç kız masuım bir eda ile kü

lümsrdi; 
- ş;mdi .gelecek bevim. Bir em

rin!z varsa ... 
- Havır te<e.kkür ederim. Onu 

görüı-,;eniz. liıtfen buraya gönde
rini7., 

Gen<" ·kız gülerek başını salladı 
VC' uz, kta~t~. 

Se 'h K'mran arkadaş•na: 
- Ne zaman ızelec~k seninki? .. 
Dlve sorun,·-0rAn. 
('tl.ll"t\tıf"'<ko;:.e) r!1o.~·vet .pörüPtnü.,.'ü. 
R"lünü vımt•kt...ı., 'Ve sa?t on 

Sahnede Çok sade, cok lbasit lıir 
dekur vardı. Fakat, İıu sadeliğin 
içinde - bulutlar arasındaa gilleıı 

LeylA seviniyor .. Heflsinin avu
cundan birkaç yudum su içiyor. 
Köylü kızlar Leylftyı ortalarına 
alıp hep Jıi.t.ieıı türküler söyliyerek 

- He~kf'<>in hakkı var. İ•t·ınbul 
şlırdive kadar lbu d'"'re<>e latif ve 
teııhir edici ıbir kadın görmemiştir. 

ikivi pPC•rv• 0 ,, <:l'lnra. bar k'zla -
rıruıı vazifelerini herkes bilirdi. 

l.Lıeııamı ııar} 

Prop;-Kanda, hotbehot yapılırsa, pro
Puanda oldufu anJaşı\ır, yani mu. 
vatfak olm.Qor, demektir. 

Eloflu bu vadide. sistematik ve llml 
çalışıyor. Bizim de proparanda edi
lecek flkirlerimb, menfaatler.imla var
dı:r. Blz de, onlar clbi. tatlı dJUe. l'Üler 
yüzle blıi dinlemelerini istNlilmb in

sanlara hitap etmeliyiz. Bııcünün Jenl 
slliihl:ırmdan en kuvvetlis.J, ne ia71are, 
ne mıbıaıı!'llı mayo, ne ta.nktır. Muhak
kak ki, propa,c-andadı:r. 

. F.akat, proPA&andacı dcdlflmb llp, 
liboralaarında yeni sllih icat eden lelı.

nisyen kadar ilmi hamule ile miıceh
hea bir kafan sahip insandır. Ra.ııcele 
hHap etmek, üstü.ıı.lı:örü konıq:mat, 
propacanda defll, • b.ls, propacanda ,. ... 
pıyoru~. dikkatli olunuz!» diye başka
larını ikaz etmektir. 

REŞAD FEYZİ 

Çocuk esirgeme kurumunda 
Çocuk Esingeıne Kurumunun 

kaza ve nahiye kongreierine dün 
a.kşaomdan i.ibaren başlanmıştır. 

lJiın gece saat 20,30 da ili: olarak 
Kun:ıkapı naılıiyesinin Jcollfıresi 
yapı1mıştır. Eminönü.ndeki nahi -
yelerden Beyaındın kon.gresi ayın 
sekizinde, Küçükpazar.nki 9 wıda, 
Alemdarınki 14 ünde ve Eminö- · 
nününki de 18 inde yapılacaktır. 

Eminönü mıntaka5ı ıkaza kon -
gresi de 25 birincikanunda Divan
yolundaki kaza mer'kezinde sa.at 
20,30 da icra Olunacaktır. -

Beden terbiyesi umum müdür
lüğü, ii'k İstanbul atış poligonunu 
Beşiktaşta Şeref stadı arazisinde 
tesis edecektir. Ayrıca inhisarlar 
idaresi de Beyoğ.unda İzmir ve 
An.karada olduğu gibi büyü.it bir 
Poligon sahası vücu.de getirecek

tir. Adanada da Atatürk parkı a.r
kas:nda bir poligon inşası.na ya -
!kında cba.\"lanacak' ır. 

<>----

Zehirli gaz kursları 
Zehirli gazlerden konınırfa ıçin 

yapılan çııılı.:;malara faaliyetle de
vam olunmaktadır, Bu cümleden 
olmak i'.zere önümüzdeki günlerde 
Eminönünde yalnız doktorlar ve 
küçük sıhhiye memur.arı için bir 
kurs açılacaktır. 

Bu kurs.a yalnız •gaz arama ve 
gaz temizlemo. usulleri öğretile
cektir. 
Diğer taraftan her kazada gaz 

arama ve tamizleıne için eki.pler 
teşkil olunduğunu yazmıştık. 

Bu ekiplere aynlan zevata yeni 
tarz gaz aramayı göstermek üzeo:e 
de kurslar raa:iyc:e geçecektir. 
Bu ikinci kurslarda, Eminönün -
deki 1<ursu bitırenler ders vere-
ceklerdir. Bu husus!ardaki tahsisat 
kualara gönderilmiş ibulurınıa.kta
d.r. 

---0--

Üniversite honff'raoBları 
Ünivers:te Rektörlüğü tarafın

dan 1S30 - 1940 ders senesi için 
tertip olunan ser!best konferans -
!arın 3 üncüsü dün akşam kon -
ferans salonunda ıprofesör dok:or 
Averbain tarafından Dante mev
zuu üzerinde verilmiştir. 

Bu ·koneranslar ayın 16 sına 
!kadar ctabü Nimler• zWnersi üze
rinden devaım edecek' ir. Oıldan 
sonra da •içtimai ilimler. mev -
zuuna dahil koneranslara :başlanı
lacaktır. 

1 Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 ---'---------' 
Alman tayyareleri yakacak 

bulamıyor 
Almau propapndası abluharun te

airt olmıyacıaiına dünyayı inandırmak 
için uira maktadır. Bu harp l'eç.eu ~
terkine benzemez; Alm&DJ'a öyle in
Siliz - Fr&J15lz ablukası karşl:iında ken
d.i:ı;int iesl.ı..Dl edecek dej-lldir.- &ibı. Bu

nunla beraber İn&ili.J - Fransız ablu
k~ ı karşısmd.a Ahua.nyaıwı tnlim ol
mı.ral.'a.g:ını M>ylerken Kayzrr Alman .. 
ya.illUQ 918 '6 kl m.: Ki'"iJiJetinden bah-
Sf'dılmiyormuf. • 

Fakat bu propaııanda f'tratın«Ll da
ha z:y.df': sOJ.:u uı.aımata ıü:ıu.m gOrıil
miyebUir. Alruanyaya korn11u olan bi
taraf memlekl~llerdcki Avrupah mu .. 
habi! Jl•rin e-d!nmi!1 oldugu maıUmat ve 
l'azı:lclcrı.nc .vazdıklan :\·aı1Jardan ye
ni olarak ne öirenlldi~inl tetkik elnıek: 
d.aJıa doirudur. 

Almaııl .. ı·m ut k dar etra!h planlar 
çl:ıdıkll."r.ini wylemcte lirı:um ;roktur. 
AJmanla.ruı y,.ıılı' hesabı pl;J.n 7ap .. 
maki.:l. bütıiu lefetrüah &'ozünUne al
mal .. lakt noksanJarıııda.o Herı celmlyor. 
Bilakis bütün. plin.ları inceden lneeye 

yapılmı..,tır. Fakat bir takım mühim 
lınillcr cıkıyor ki onlar hesaba kahl
manıL"; oluyor. Bu bahi~ de ayrı. ·$imdi 
de A .nanya bu..c;ıbutun denizden ablu
ka aliına. ahomn, bir halde kalınca 

mem.lekeıin ihtiyatı olan neler varsa 
bıuılarw Uoma.nyadan, Yucosbv7a • 
dan ve Bulg-ari~taııdan temin ve t""d:ı

rl.k C'dlleceğJ he~ap edU.mJ.ştır. Macarls
tan da büyük bir menba olaıak 5aYıl· 
maktadır. Buralardan neler çıkhğı, Al
manyaya neler celebllecc'l çok lnce 
hesaplarla. tayin edilmiştir. Bu m'm
leketln lstihsalitı dirhemine kadar sa .. 
yıJmışhr. Buna şüphe yok.. 

Alınan7a lbllyaçlannı lalmln lçlıt 

Roman.J'adaıı, Yu,-oslavyı:&da.n, Bulsa
ristandan, ve &ÖyJeıncğe lüxum yok kl 
l\.lacaristandan azami isUfadeJ'l düşü
nü.yor. Fakat esk.l ıamanJa şimdiki a
rasındaki fU buyuk farkı &örmemek 
mümkün ınüdl.ır?. IJu.cün bu memle -
ketler mWitakUdlr, &eçen umumi harp
te olduiu ctbi Ahııan ordularının lf
pll altında deilldlr. 

Alma.n.tarın Romanya ile olan ticari 
ve lkhsadi münasebetlerinde ileri sür
dükleri esas şudur: A1man7anm ihtı ... 
yacı olan mevaddı iptidaiye Romanya
dan alınacak; fakat• bu maddtltr clt
&ide arttırılacak., bunu artbrmalı:: lcin 
de ltomanyanın lstlh.q.a.1 ve çalışma ve
saııı ona cöre dilııeleoel<. arllırıla-. 

ca.k- "e saire.. 

İstlb'"ialilı.n aı·Uırdma~ı bah,.Jnde bi
raz durmak luım 1rtliyor. Ci.ilıkiı Ro
m~nyanw .Yel1':tlrditl Waal ve mah

sullerini arttırmak iç n Almanlar ıun 1 
&'Übrele.r kullanılmasına, . Ut veren l
nelr.lerin ıüttlnli arttırmalı:. Jçin hır ta
kım şeyler vermek, ormanlarda Alman 
usuUtrini tatbık elmelı:. ve saire gibi 

• çarf!'lf'r iltrl sürulU.yordu. Almanlar 

1 harpı n e\·vel Romanyaya bu io;Jer l~ln 
fuım ıtrlf"n parayı da viıdedi1orıardı. 
Fakat mti7akr.,.eler bu safhadn lk('n 
lt.aro çıkmış oldu; .\lnıanya da va .. asını 
götürup Romanyada.kJ i1lere vermek

ten ister istemez vaXl'eçtL İstlh .. alatJ 
artıırmak bahsi bir tarafa bırakılarak 
Romanya buı:ıin ııc yeUşUrt"blllyoraa 

ond n lstUade cunentn çare i d~i.J .. 
uUlclü. Fakııt ne olsa paraya ıhtiYu.(' var. 
Romanya. U&acaiı mc,·addı lpddaıytyl 
dahM iyJ ıMora vtren ı:aii:,h rtlere sat -

maya tereJb ediyor. Kendi lııe ışe .ya
rar ecnebi parası Wun. Sonra Roman
ya elindeki maddelerio hepsini de aa .. 
ta.mıyacakhr. Bunların mühim b.i.r kıs-

mmı da ke11dJ ihUyaçJ.arına a7ırmatı:. 

mecbıırcyellndedlr. Diker bir nokta da· 
ha '·er: Komanyaw.u bufday ve petrol 
l~Uısal.i.h ,reçeo wnwni harpte olduiu 
ribi detildJr. ~imtll tslih.. ... alat daha aa
dır. Romanya bundan 20 - 25 sene ev· 
velkl petrol isib!;a.1.-,b l'itHkçe artar bir 
halde bulunuyordu. lJuli.sa olarak ya
pılan hessplara g-örr Alman.yanın lb
tl)·açlarını hafifletmek Jrln RODlaDJ'a· 
dan edecelJ istifade az ıüriılü,.or. 

İntUiz l'azetelcriııin dedl.{iDe ,.öre 
artık Alınanların Londra ü~erine tay
yare göndermey~lerlnde de- miıhi.m bir 
seb<"p vardır. Alman ta) yarel('ri ıçin. 

lüsumu derecesln.de iyi yakacak mad
de bulmak zorlaş-:mı ... tır. ina-ııtz uıüte .. 
has.sıslarının flkrlnoe de tlmdlye ka
dar Almanyanıo maden Jcömuründco 
çıkardıfı su.n'i :Peirohın tayyareler i

çin ıaaım ola.o 1akacaf1 vereba.lmesl '°' 
aa7ıtlır. 

Rus71,cLuı petrol almalı; ke7fb'ell de 
a7r1ca bir heup i.!Jidir. Cünk.lt Rus 
petrolünün AlmaD7a7a ııalcll için vesa
it ı.atı görülmedi.ti r:lbl RUSJ"anın da 
aynca lı:.endl petrolü.nü kullanacatı 

7erler vardır. İn.ı'Ula tarafı ftlt bu he
sapları J'Ürilter'.lı: Alman ban kuv
vetıerlnln son zamanlarda bü1Ulı: m.Jk .. 
)'asla açuş barekellerlnl nısbelen lalU 
elmeleriııl ba .. beple.re venıaekledlr. 

ve 
Ya.zan: Ahmrd Şu.ru 

Sonetı,rle Flıılandlya 

ba.şhyan mulıarebe, büuin 
nuarıru bu küc;iik memleket 
cekmqllr. Mubarebe7e lflifllll 
kuvvetler müsavi dej"ildlr. SO 
J'ÜZ 7et:mlş milyon nW'u.slu b~ 
devle-tur. Jı'inlandlya ise nüfoJ'I 
mil.yona balı& oluuyauı bir ıo 
Ur. Bununla bcrab~r, ilk ınü.saft' 
lerln ncücesl de güste.riyor ki .ı'. 
cesur ve son del"e<'e meUu abJll1 -.; 
Ve Sovyet kıt'a.larına lı:.at1• ~~ 
miisavalsulıimın müs:ı.11 • " 
fu nlsbelle mu.ltavemrt ede<.e):., ~ 
dlr. Finlerin bu metaneti meml• ,. lıo 
rinin cotrafya vaziyeti dol:ı)·ı!f.ltt -
biat Ue miicadelelerındcn doj'SJ'-" 
vasıftır. Fmlandlva 350 bin ~il• ,. 
murabbaı bir memlel<eıtlr. Ve ı!JJ'I pi' 
ynnuıa ı-öre, ba memleket içinde lf •• 7an: ntıtus iil;' mltyon M>kız yUJ: IJ1 ~ 
danbr. Fin mlUdlnlıt 1.........ıı "' ıf 
tar mUablt deiildJr. ve ceçiın l("bl ,J 
eahşmak labıal Ue daimi Dl•"' ı<" 
ballnde balwunalr. luımdır. B• " 
mırnadele Fin milletinde bir ıaJ<"°,.ı 
sıttar yaratmı.şür ki, bwılar, so• -' 
terle KfrlşUkletl bu mücadele d• 

eüık" &ebariiz Meet.ktlr. ~ 

Bu azl.tnkiir .mJUet. çorak to .,.;, 
üzerinde verimli bir slraal kıırıll ; 
Yirmi sene rvvel Flnlandi.J&ll~ 
mll7on beklarlılt elülebUen 1 , 

vardı. 1937 senesine dar b.,.. -
;rilz blıt boklar Uive edUml41'.r· ; 
müddei sarfında da tsllhsil 1ıisd~ 
sen artmqtır. Yirmi sene evvel .,_. 
tına sah!:> cıttçJ mlJı:tarı TIİK blll-' 
yapılan blı"',•O slraal refonD 'I 
sonra hanlar 7arım mllyona ç~ 
Finla.nd}Jrada hayvan mahsulü w;I 
ve tavukçuluk hile ileridedir. BP ':,;_
memleket senede altı yUs mll:JOD ,,ı 

hk süt. peynir. tereyağı ve 1..., 
lhraç eder, ıeJ': 

EndU.lrl olarak kcresle baflll ~ 
Filhakika FlnlandQ-a .enede f~,t 
7on metre miki.bı kereste lhra9 _.,
SlüJoz ve k.tiıt ıanayll çok e.be 

1 
fi' 

'yeUidır. Finlandi7a diğer endustrit ff 
halarında da pek ziyade Uerlt~ 
son seneler içinde maden aJu,plO r-t 
yonunda bü,.ük adamlar atmışhT• ı" ll 
fusuna aöre ihracat ve ltbalit b•~ır
J'Ük~t'k olan memleketlerden bl ;st 
Bii7ük d•vleUer ara•mda Flnl•~ .,ı
bu noktada ancak İn&lllereden ı• 
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makta ve Almany;ıyı, Fransa11
• --· 

Amerika ve Japonyayı l't"ÇIPt~ .. ti 
FlnlandQ-anw nüfus başına lllı ,,..,.. 
lbrao elllil malın kı7mell 4940 -~ 
tır. Alman yanın 2960, Amer• tı' 

2140, İtalyanın 130ll, .Japon71J1ı!I fi'' 
1!'10 tır. Büırü.k devle.Uer arasındJı pıU' 
tandlyaTı 6780 mark ile :raln•• 
!ere ceçl7or. . ,.-

Flnlandlya öledenberl maarlfiD•,ıııt· 
yük ehemmiyet vt>ren bir mcmlr1' ol' 
Nüfusu dôrl milyondan aşağı 014 IJI' 
halde 1937 ene&lııde Uk mekl•P1•' t' 
deki m.ualllm adedi 13 bin, ıaıebO sJI 
dedi ise 500 bindi, orla labslld• tol'' 
meklep ve 26 bin talebe, 7ükJıe~ 
sUde ise 6400 talebe vardı. reıuııı.,. 
mckteplerdC'kl tal"ebenin mıktarı 

bine balıt oluyordu. 

Spor .aııasmcb Finlerin ne d~ 
Uerlediklerinl anlamak ç.ı.n oilmP~lı 
7unlarlnw l1eUcelerina bakmak ~ıı 
dir. Gelecek sene bu oyunJar nets ; 
de yapllacaktı. Ve Finland,y• ~ iıJ 
haurlı.k olmak ü::ı:ere bu tehırde biİ1 

·usıo.ı> bir slad7om inşa ettiriyordu. Ai I' 
Uelsln.klye ,r.ıtLfiimla uman ınpat• ı;; .. 
il ilerlemiş olan bu a;tadyomu bize J IJ1~ 
terlrken Finlerin ne buyiik. l'urur d ., .. 
duklarnn A'Ormu1t~k. Helslnki.de ~: 1 .. 
dli;.uınuz dlkkaıe layık ola11 hır ttır-

• - ~ 
lit da •C"•rd ivil• deuilen KöoüJhl •

1tl 
a.Jarıdır. Bu. teşklfit, kadw erkek ~ .. 
Fini askerlik. çatından evvel ve -' 

kerJlk çafındaıı sonra vaı.n müctaf .. 
için hazırlamaktadır. Askerlik ç•i"',. 
dan evvel mecburi olan aslu:rlljiDI 1;, 
malt için, askerlik «:atınd.ın unra ı• 

--·· ıç~ ve hf:unete dalnıa hazır bıillunıu-
1'1erlnde banl<a clireklörü, meb'...ı-; 
işçiler, odacılar ve hllıme&çUer b::r. 
nan bu kıt'alarm talimini, Finlal1 

ormanlarını saaUerce dolqarak ır~ 
J'&:& gOrm~tük. Ve o uman da di&Ş:. 
miiJlük ki Flnleı- hakikaten sulhu 

~ .. ven blr mtllel olmak.la b raber, ~ .. 
&anlarının nıuclafusı kAr.:ısın.da .. 
4ıkları uma.n buyü.k uimle ve aae" 
nail• diiliiş<oceklerdlr. ...., 

A. Ş. ES;ıf"'· 

~ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Dardi 
Her derde deva 

Ba.ndırmadan bir oku) UC'iUlJtJ'I 

Y'&ZlYOl': 

cGrjp, ue:.:le. romatizma, bat• 
diş. >mir ve kırıklıklara karfl 
sonları İn ve yahut .\.n la blll·n 
birçok haplar ahlıyor. Beu İ:f .. 
tıuıbulda iken bu kutulardan bit 
tanealnl J'edj buçuk kurup ahıut 
hm. Kutu.nan iberlndf" df' öyle ..... 
sı-,.ordu. Fakat burada altı tı:.uruP 

atınca ha7ret Jolnda Jc.aJd11n. \ı;lt"' 

ba nedenT• -



~r. ~iman tayyaresi kazaya uğradı!Hitler Sovyetleri 
. Unih 5 (A.A.) - Venedik - duğu tasrih edilmiyen !bazı sakat- •k d• 
0, ~- Ber:~ lı,att?°'3 jşlanek· i:ıkların. za:uri k!ılmış. o~u.ğu bu teŞVJ e Jyor 
-an uç motorlu hır Yunkers meoburı inış tayyareyı buyuk ha-

'l'aı-esi, Bavyera iıle Bcıheınya sarata uğratm:ştır. Mürette-bat ve 
~iıı·llda~i eski J udut yakınında yolcular arasında üç kişinin öl -

te lieısenstein'de medburi su - müş ve 9 •kişinin yaralanmış oldu
~ Yere inmiştir. Henüz ne ol- /lu zannedüın,,.ktedir. 

Usların bu sabahki askeri tebliği 
~kova 5 (A.A.)- N.....,ııuwı 4 
ı 'İl<ılnun larihll resmi bir tebllt· 
'ı•4niııuat askeri dairesine mensup 

~•ruı ileri harekell<rille devam 

11
1•1'1 bildirllmekledlr. 

~ 0ıırınamık tsttkameU: Sonet kı&"a
lıııı l>tlsamoda nıaif;lilp edllm.1' olan 
p ib:diya kıl'a1arlD.I takip ederek 
~onun cenubunda. 25 kUomeıre 
p tııılşlerdlr. 
~~ham.oda SoVJ"el gemileri. llman-

hlaynJeri toplamaktadırlar. 

Ur~ Repola, Porosezero l!sllk~ -
meli: SovYel lul'aları huduttan l5. 50 
kilometre ilerlemişlerdir. 

l'etroı.avodsh istikameti: Sovye~ kıt
alan, Laroda rölü kenarındaki Salml 
tehrlnl ve onun şi.malindeki Lolmofa 
fstas7onunu işgal ederek Uerl hare .. 
keUerbıe deva.m. etmlşlerd.ir. 

Kareli berzahında muharebe edenj 
kıt'alar huduttan 4-5 - 50 ki.lotnctre ı-

lerlemtşıerdir. Havalartn fenalı,ğı tay
:rare faallyetlno mini olmaktadır. 

(1 lnel sahifeden denm) 

istemektedirler. 
Sovyetlerin Finlandiya mesele

sini bitirdikten sonra, Basarabya
ya teveccüh edeceıti söylenmekle 
beraber, Baltık denizlnıde daha zi
yade yayılıp ye-rleşmsi Almanya 
tarafından hoş görülmemektedir. 

Y orkşayr Post uaztesinin ,,,s -
keri muhabiri bu hususta şunlan 
yazmak.tadır: 

4lmanlar, Sovyetler, Dünya harbi 

İyi menbalardan gelen haber
lere göre, Hitler, Staliıı ile yeni 
bir pakt yapmak ımelin:dedir. Her 
;şeyden evvel Sovyetlerin Basa
rabyayı almaları istenecektir. Bu 
suretle Romanya müttefiklerin 
askeri yardımını taleb edince, 
Hitler de Rusların askeri yardı
mını temin etmiş olacaktır. 

lı, (1 ine! sahifeden devam) 
1\ llıda vaziyet bu olmadıfı gibi Bal
.,:1ara tecavliz de kolay detudlr ve 
Ilı haı harbin umu.mlleşmeslnl icap et
~ 'lııı_en bir bıısuslyel ifadesi içinde· 
~ llııiın şahsi kanaa.t ve görüşümüze 
.\ı • burüıı için daW SovYel Rusya ile 
lq """Y• arasında Polonya ile Baltık 
Ilı llıa taşan bir taksimi derpiş eden 

1~ bir ittifak veya proje yoktur. Sov
ttt er &a.tnamJie Avrup:ırun meşcuJi
"'1 lıı4en ve yarattığı imkinlıırdan isll-

' etınektedlrler. 
ı,~rabyayı belki lsil;veoeklerdlr; 
~de istemiyeceklerdir. Fak.at, Bal
ı,,. ra bir dlfer ecnebi devlet !ara
~ ~<t.Q ta.ıırruz ve 1eca vüa edilmedikçe 
lı •tellerin Balk~rda bir ha.rbe 701 
ı~""l.arı ancak bugünkü muharebeyi 
..,, du.ıtya harbine pevirmek ka..raruu 
hııllıuş olmaları ile mümkün olur, ki, 
lıı 1•kdirde de Almanya Ue yeni bir 
11.tQ la..'inı~ yapmaları ve Balkanları Lak
\) 1 to.üli.)ıa2a eden bir proje üz~rinde 
..,. lı~ıarı ve müşterek harekeie ge9-
""'lerı ı· dır Ç"-'··· bö' ı b" ,
1 

azını . u.u&U y e ır va-
t:tette gerek Alına.nya. ve gerek So~
«e ltusya yalnız Balkan devtelleri ıle 
llı.iU her sahada henüz &aarru.ı ve 
_, ~da.taa kabUlyellerinl olduğ n gibi 
l' tlbataza edebilen İnJ'Utere ve Fransa 
,'. baııa bir bakıma göre İlalya ile de 
"'tbedecek!erdir. 

~•lkı böyle bir ibllla.tla garp cep -
ı, lııdekl yükü hafifletmek ve sulh. 
b ntııest karşısında yalnız kalmam.ak 
~ illcınu.nd.ın AlmaQanın menfaati v:ır .. 
~t, Fakat, evvelden verilmiş ve behe
. .,h 
b ~l lüzumuna lman ed.dın1' bir •e-
t 'll Ve kat'i)•et olmadıkça Sovyet Rus
~b.tu böyle bir maceraya ablması 

8 ~lenemez. Bu, böyle oldutu gibi 
d~"Jet Rnsyanm şimdiki balde 8'1J
~lana karşı bir tffva.üzde bulnııma.s.ı 
d ~artı değildir. Hlndislana leeavfuı
~ derhal dünya harbine 1'01 açar l'"e 
~ bütün Avrupa71, Balkanları, A!
b:ıay, sarar. Durup dururken ve behe
't ~bat vukuuna bayati ve mücbir blr 
b ben olmadıkça SovYet Rns:ranm bn 
ilkınıdan da bir dünya harbine g-ir

~esı akıt ve manhkın hududu dışın ... 

tün ba noktaları derplıj eden bir lıjtl

rak vnkuuna Iırıınmanm miişlrül<ll.I vo 
manhki sebepler! vardır. 

Kanaatiınlze göre Sovyetler harbl u
mu.mlleştlrmekten ziyade .kolay şekil

de başarılması mümkün ola.bilen da
valarını tahakkuk eUirmek yohında

dttlar ve fmw.t buldukça. her saha.da 
bunu yapa.caklardır, Bin:.ı.enaleyh, lfit
lerin Stalinl b1r cephe ü:ı.erind.! dö -
füşmeye ikna etmesi lmkinsız olduğa 
kadar St.alinin Sovyet Rusyayı biı· dün
ya ba.rblue sokması ihtimali de şioıdHik 
inanılm:ısı müşkül b1r tahm!n ve iddi
adır. 

Sovyeiler, ılındllik suya sabuna do
kunmadan ve ihUl8.Uara vesile vermeden 
1914 ün zararlannı telifi ediyor ve 
Busyanın aevkulcey!J em.niyetini art
tırıyorlar ve .. hJç şüphe yok ki bir gün 
g-elir de flrsaı zamanının hulül ettiğlnJ 
kestirirlerse Besarabya.yı da Romen • 
terden koparmak çarelerine tevessül 
edebUirler • 

ETEM IZZE'f BENİCE 

lvıanifatura 
ihtikarı 

(1 inci au.hifeden devam) 

Diğer taraftan İstanbul pamuklu 
mensucat •birliği ımümessilleri dün 
An.karaya g:derek Vekal~tle temas 
etıni~lerdir. Ticırrtl Vt:<k.dletiııJt: 1 
yapı.İan görüşme mevzularından f 
bır.ısıni -bu meselenin teşkil et iği 
muhakkaktır. Fakat Vekalet, ha
dise hıtl<kmda ic~beden tetkikatı 
da qcyrıca yaptırmakta.dır. 

10 MUHTEKİR .HAKKINDA 

TAKİBAT ı 

BİR ALMAN DİPLOMATININ 
SÖZLERİ 

Londra 5 (Hususi) - • Vaşing
ton Taymis• gazetesi, Alman mas
lahatgüzarı Tomsen il<'! yap'.ığı bir 
mülakatı neşretmektedir. Masla
hatgüzar Rusyanın Finland:yaya 
karşı geçmiş olduğu hareketin, 
Rusyanın elinden çıkmış olan top
raklan tekrar ele geçirmesi için 
tatbikine geçilen geniş bir planın 
icabatından olduğunu söylemiş

tir. Bu planın tah:rkkukuna te
reddütsüz bir şekilde devam edi
lecektir. 

Müstemlekelerden bahseden 
Tomsen, buralarının stratejik bir 
ehemmiyeti olmac!ı~ın:, fa.kat Aıl
manya için mübadele bakın:mdan 
mühim oldui(unu söylemistir. 

Kömür havzası 
( 1 inci salılfeden devam) 

laz;mge'.en tedbir:er, yani amele 
meselesi, amcıenin daimilcştiril -
mesi imkanlan, sıhhi ihtiyaçları, 
iaşeleri ve J1avzan1n bir elden 
id,aresi için Jazım gelen kanuni te
~e·bbüsler yap111rken, istihsalin 
sektedar <ılmaıması ve mesainin 
ahenkli <ılarak devam c mesi hu -
SUSU9.anD. idare amirlerile, mÜ -

tohassı&ar ve alakadar işletmelerle 
birlik'e tetkik eltim. Vasıl oldu -
ğumuz neticelerden memnunuz. 

İktısa: Vekili arkadaş!m, ica;be
den layihaları hazmbyacak ve bu 
devrade de Büyük Millet Mecli -
sinin rnüzakere ve tasvibine ar -
znlunacaktır. Zonguldaklıklar·n 
gösterdikı'cri muhabbetten çok 
mü tch assisim. • 

Diğer taraf!.ıın ıhs.riçten getirdik
leri maJ.ları depo edere-k piyasaya / 
yavaş yavaş ve yüksek f:atıa sü -
ren on kadar büyük manifatura \~;-::=::=====~====7 
ticarethanesinin iht!kiir yaptığı ı Askerlik işleri t 
tesıbit ooiIDıiştir. Ticaret odası ile -------------
mınta.ka ticaret müdürlüğü bu ilııı
susta rapor haz!l'lamak~•dırlar. Bu 
-günlerde Ticaret Vekaletine gön
dereceklerdir. 

Fatih askerlik şubesinden: k.ahr. SovYet Rusya, eğer bu yolda 
~akkuk ettirmek istediği emeller pe· 
~ llde bile olsa herhalde bu emellerınl 
h hak.knk ettirmek lçin harbin ve htt.11 • 

aıır muhariplerin iktisııp edec.e.klet'l !---------------._,, 

ı - 316 - 333 (da-hil) doğumhı 
lhiç askerlik etmmniş, cezalı, cezasız 
ve geçen cepleı.'Cle sevk artığı bı
raıkılan (İst'hkfillı) sınıfına men -
sup erat askere sevk edhlecekle -
cinden hemen şubeye müracaat -
la.rı. 

tt llstakbel vaziyetlere muntazır olmayı 
"Cih edecektir. 
İlinaenaleyb, bizce bugiın lçlo Al
~a ile Sovyet Rusya arasında bü-

FATİH 
Tefrlkamu:ı yazılarımızın çoklniun

da.n dercedemedik. Özür dıleriz. 

l:l/\YATIMIZDA ASLA GÜL!llEOi(iİMİZ l{ADAR GÜLMEYE, m''iLENMİYE - ZEVK SÜRMİYE il\ 
HAZIR OLUN 

Cünkü: • 
TÜRKCE • SÖZLÜ 

Perşembe matinelerden itibaren İ P E K sinemasında başlıyor. 

" 3 AHBAB ÇAVUŞLAR n Artistleri 

MAK3 BROTHERs !erin R. K. O. filim şirketi hesabına 939 sene
sinde çevirdikleri yegane bü.yü'k filimleri 

PASTIRMACIYAN ve ŞÜREKASI 
Bu güne kadar yaptıklan !ilimlerin en güzeli, en, eğlencelisi en ,. 
ıııeş'elısidir. Baştanıbaş~ hareket, nükte ve .kahkaha ile dolu • 

TÜRKÇE SOZLÜ bu emsalsiz filim 
8 Birincikanun Cuma matinelerin.den itibaren 

• TAK S J M Sinemasında 

Almanlar bitarafları 
tekrar zorlıyacak 

(1 inci sahifeden devam) 
daha ziyade teneffüs edilebilir 
bir hava yaratacaklardır. 
İSVEÇİN MİLLİ MÜDAFAA 

TAHSİSATI 
Stokholm 5 (A. A.) - Fevkala

de rüsuma rağmen İsveç bütçe
sinin bu sene nihayetinde 250 mil
yon kronu tecavüz eden bir açık 
vereceği tahmin edilmektedir. 

Milli müdafaa için ayda 17 mil
yon kron sarfcdilmektedir. 
HOLLANDANIN SEFERBERLİK 

MASRAFI 
Aınsterdam 5 (A. A.) - Hol

landa Milli müdafaa oa;m~. meb
'usan meclisinde beyanatta bulna
rak Hollatıda'nın seferberlik için 

ihtiyar etmekte olduğu mesari!in 
günde bir mil)"On 700,000 filorine 
baliğ olmakta olduğunu söylem.iş
tir. 

ALMANY ANIN YENİ BİR 
MUKABELESİ 

Paris 5 (Hususi) - Almanya 
müttefikleri yeni bir mukabelei 
bilmisille tehdit etmektedir, fa
kat bunun mahiyeti anlaşılama
ıruştır. Zannedlctiğine göre, Hit
ler İngiltereyi abluka halinde 
ilıln edecek, mayin muharebes:ni 
şiddetlendirecc,k ve bitaraflar İn
giliz kontrol gemilerinin ihtarla
rına kıılak asmamağa davet edi
lecektir. 

Norveçte yakın bir 
Rus tehdidi mi? 

(1 lııci sahtfed•n devam) 
te ve bir polis kordon" hem-en bütün 
bJr mahalJeyf tecrd etınlş buJunmak
tadır. 

OSLODA 1UISY A ALEDIİNE 
NÜMAYİŞLER 

Oslo 5 (A.A.l- Bini mülecavls ta
lebe, Oslo 'iJn.ivenlesmde bolşevizm 

aleyh.lwle bir niimaylıj yapmışlardır. 

Bu talebenin ekserl5lnln sosyalist .ol
dukları ırörülmüştür. Bh'cok ıtrofesor
Jer. söz alarak SoVJ"e~ Rusya7a şıd .. 
detıc ı .lcu.m. etnıişler ·ve l'inlandlya -
Rusya ihllli.tmıl&- bitaraf kalmasuuıı 

Norvev için t.ehllkell olacaj·ını, çü.Gk.U 
yakın bir zamanda. N orveç..n de t.eca.
vüıe uğramasının Dıtlmal haricinde ol .. 
madığ:.;u söylemişlerdir. 

Talebe, muharip Finlandiyalı arka .. 
daşlarına bir tesanüt. mesajı J"ôuder .. 
m..şierdir. 

llIACAKİSTANDA FİNLANDİYAYA 
KARŞI SF..lllPATİ 

Bııdapeşle 5 (A.A.J- Slefani ajaıı
Bmdan: BüLü.n Macar gazeteleri, kaJı

ra.ınan Fbılandi)·a milletine kaflı bü· 
yük bir sempati göstermekte ve Sov
yetleriıı iecavü.züııü açıkta takbih et· 
mekte berdevam.dırlar. 

Esti Kurtr gazetesi, Ruslar tarafm
dau •'lnlandiya arazi.sinde tesis edll
.mlş olan gü.ya halkçı hükfimeti ciddi 
ıeliikkf etmek mümkün olmadJğını, 

zıra bu hti.kü.m.etln hiç kinıseyi tem.sil 
e 'm'31lca.M:: uı•.u. v.u. -.......... ----.... _ .. _ 

mürekkep ve Rusların elinde kı.ıkla 

~J.yeünde bir hükümet olduiunu 
yazmaktadır. 

İSVEÇİN TAVASSUT TALEBİ 
REDDEDİLDİ 

Lond;a 5 (llıciusi)- İsveçln Mos
kova elçisi Vinter dün Sovyet Başve
kll ve IlarJcıye Naz.ırı nııolototu ziy&· 
ret ederek, İsveçln tavassutu hakkın
daki teşebbüsünü bildirmiştir. 

lflolotof, SovyeUer Birliğin.u Hclsln
ki hükümetini tan..ımadığwı, Finlantl.i· 
yanm yegoine mcııru hiıkümeti son ku
rul~ı komünist hük.UmeL olduğunu sQy. 
!emiş. bu şcı·all dahJlndc Hclslnkl lıii · 
kümeU He herhangi bir müzakere)"e 
girişilemlyeceğini bıldirmfştlr. 

FÜH.ANDİYA ORDUSUNUN 
VAZİYETİ 

Londra 5 (A.11.. ı- Londradaıki 
Finianaiya sefareti teıtı..ığ euiyor: 

Laaoga ımınta.kıısmda meozııl 
mlltz.ııi..ı.a .kar yag.mış o~duğundan 
a.skeri vaziyet kat'i suret.e Fin -
latdiy anın l<>hine o. ara'k inki;af 
etuık.edır. Kız"'ordunun ilerı ha
reketi ciddi manialara tesadüf et
mektedir. Kayaklrla mücelı:hez o
lan F'ınlandiya kıtıni., Sovye' !e
rin mötürlü kuvwtlerinin gayri 
müsait bir vaz;ye .. e bulunmakta 
oıduk:.arı nokta.arda sür'a,le ta
haşşüt etmektedirler. 

Dün öğıedcn sonra Fmlandiya-
1.:ulzr mcnaillinde PoLsaıme şehri ... 
n;n F .nlar..diyalılann e>inde oldu
ğu ~eyi:l edilmekte idi. 

Buııodan başka Rıı5,arın zaptet
miş o..dulclarını iddia eyledikleri 
cenup saıhioi adaları, <bizzat Fin -
land..yaılılar tarafır:dan tahliye er 
dim~cir. Çiinkü Finlandiyalılar, 
mıistahkem o.rnıyan bu mevzi -
lerd-e müdafaada buiıunmak iste
millll ek'. edir 1 er. 

Finlan.diyaıl.lar mehafili, yalnız 
Ca:ralie ·berzahında askeri hare -
kat mevcut olduğunu kabul et -
mektodirler. 
AMERİKA VE SOVYETLER 
Vaşington 5 (A.A.) - Hariciye 

nazırı hwl, g:ızeteler tarafından 
neşredi:ip Rusyaya karşı ıbütün 
Latin Amerrka cumhuriyetılerinin 1 
Bir~e.şik Amerka ile beraber pro- ı 
testoda bulunmak istediklerirul 
dair olan haberleri mevzuu bah
sederek şimdiye kadar Latin A
merika hükı'.nnetlerin:den yaJnız 
ikislnill mü~:ere!k bir protesto tek
lifinde buldnduklarını !beyan ede
ceğini uave ey'.emiştir. 

Bununla iberaber B. Ruzveltin 
dü!l\Ya sul.lıu ve Biı1lıeşik Amerika 
ır.<nıfaa'.leri ica'bı olarak şimdilik 
Rıısva ile diplomatik münasebet-

leri kesımeği ;nuvatl< görmediği 
bı.lliri..ımekt.edir. 

ALAND ADALARI TAHKİM 
EDİLIYOR 

Londra 5 (Hususi) - F'inler A
Jand adalarını tahkim e~eğe haş
lam_şcaraır. Bu adaı.ıarın t&ıttltiıni 
ş_.nıdıye Jı:adar siyasi iob.tiliiflar yü
zünden geri 'kalm~tı. 
ŞIDDETLİ BİR MUHAREBE 

OLDU 
Paris 5 - Finlandiyadak:i mu· 

'hare-beler hakkında şu haberler 
alınmıştır: 

Dün Finlandiyafda siddetli bir 
kar fırtınası hüküm süiınüştür. Bu 
yüııden :dovyet 1.ayyar<'!leri uça -
mamışlaııdır. Ladoga göıünün şi
ma.i şarkisinde mıihim bir muha
re.ıbe ocrnuştur. Fiııı.,and.iyalılar a
raziyi, orma.'lları çok iyi bilme:
lerinden havanın fenalığından is
tifade ile burada llıir ormana gir
miş olan Sovyet kuvvetlerini tu
za,ğa düşürmüşler, 1500 esir al -
mışlardır. 

Liidoga gölü i!e deniz arasındaki 
berlı.az dar olduğundan Sovye.ler, 
mühim kuvvetı:eri buı:.Uı:ı.ınasına 
_rağmen, 'buraya çok asker gönder-
•niyorlar. -

Roma 5 (Radyo) - Kar fırtı -
naları şiddetle devam ediyor ve 
Finlerip müdafaalarını kolayılaş -
'-·----- ,, .. 11 ..._ • ' • - .... 

mu,::tur. Bunlardan birinin üze -
rinden gaçmek isliyen Sovyet 
1ank'.·arı, ıbuzlann kınlmMı fuıerine 
:babmı.ıılaııdır. 
- • .., ,o, 

Mülkiyenin 
yıl dönümü 

• 

Mül-kiye mektclıinin yı!dönümü 
müna5ebetile dün gece Parkoteıde 
•bir ziyafet verilmiştir. 

Ankaradaki mü.Lk.iyelilerin şe -
hir gazinosundaki toplant_sında 
da Milli Şefe Mü1kiye-lilerin ta -
zimlerini bıldimı<'!k üzere Maarif 
Veki.inin riyasetinde mektep ımü
dürü ve en eski mezun Ahmet İh
san ve son sınıf talebesinden ol-

' tnak üzere bir heye~ seçilmiş, bu 
heyet Çankayaya giderek Reisi -
cwrr..lıur tarafmdan kabul buyurul
muştur. Mih Şef mektep ve me
zunları hakkında iltifa.t.ta bulun
muştur. 

Heyet, Mareşal ile Meclis reisini 
de evlerinde ziyaret etmiştir. 

TEŞEKKÜR 

~k genç yaşıooa aramızdan ay
rılan çl'.Jik sevgili şivezadımız.n, ce
naze merasimine iştirak eden ve 
teı:grama, ektup:a e.emiınizi pay
laşan ·biiyük.crirnize, dostJa.rım.ıza,ı 
arkadaşlarınuza ve müessesata ay
rı ayrı tışikküre teessürümüz mıl-' 
ni bulunduğundan bu vazifemizın 
yerine getirilmesine muh·erem 
gazetenizin kıymetli üelaletini de
rin saygılanml7lla rica ederiz. 

ALesi efradı nam.na babMı 
Eminönü H~lkevi müdüru 

Bünhan Yula 

Üsküdar icra memurluğundan: 

Beyoğlunda O.sınar.!beyıde Şeiik 
sokağında 89 No. da mu.kim iken 
halen ikaımetgahı me~ul ŞQ.\'an ve 
Keğohiye illan yolile tebliğ: 
Hacı Artin vP Haıy'kanuşun ila

ma müstenit alacağ:nrlan dolayı 
ilanen yapılan tebliğ üzerine mu
tasarrıfı 'bulunduğunuz Üsküdar -
da Pazaıfua,şı Dibek sokak eski 23 
yeni 25 .ka'))ı No. evdeki hisseni
nizin !haczine lkarar ve-ıilmiş ve 
tamamına 478 lira kıymet takdir 
ed.iIDıi~tir. İcra ve iflas K. 103 üncü 
madd€Si mudbince •bir diyeceğiniz 
val'Sa iŞlıu ilanın neşri tarihinden 
itibaren bir ay zarfında dairemi -
zin 938/983 savl'1 ı dosyasına ıbildir· 
meniz aksi takdirde icraya d<>Vam 
ecElecei!i teblil! maık21mıng kaim 
olmak üzere i1ô.n olunur. (938-983) 

Yazan: ZİYA ŞAKİR No. 5 

Miladın 1307 ve Hicretin 607 
tarihinde yapılan akın •• 

Bu kayıkların hepsi, ayni tip ve 
sistemde idi. Onun için bunlara (Ka· 
ramürsel) kayıklan adı verjldi. (Ara
dan, beş asır geçtiği hal.de, bu sistem 
daha M.Ja bozulmamıştır ve daha Mlft 
ilk Türk Amiral.uun ismine iz.afetle 
;rildolurunalttadır.) 

1 

edmneden, bu kuvvet de ric'a~ mec
bur kaldı. 

AYDIN VE KARESİ Ttl:JıKLimiN"iN 

DENİZ AK1NLARI 

Osmanlı Türkleri, Marnıara denı -
zinde ilk. denjzcjlik kuvveUerini tesis 
ederken, (Aydın) Prensi (Umur Bey) 
de hare.kete gclıniş, Rumeli sa.b.iUerine 
bir akıncı kuvveti gönderıni:j.ti. 

Dört yüz nefer seçme si~r.J.an 

mürekkep ol:ın bu k4vvete, (İsbak) 
ismi.ı:ıtlt! bir zat kumanda ediyordu. 

Bu kuvvet,. - o tarihle Bizanslı4trla 
aral3rı açık bulunan - (Fuça) Rum
larından klralaruın kayıklarla yola 
çıklı. O zaman (Lesbos) denilen (Mi

dilli) adası.r:uıı arka,ından dolaştı. Kare 
si sahillerini aştı. (İmroz) ve (Semad- 1 
erk} adalarının şarkından geçerek, 
( Meı-iç nehrinin denize döküldüğQ 
;rerde (Enez) sahiline yanaştı. 

Aydın Tür!..leri, bir hamlede (Euez)i 
bastırdılar. Şiddetli bir darbe altınc!Jo 1 
ezcre~ ~ecalsiz bırakWar. Şimale doğ- ı 
ru yüruyerek, ( Çataıtepe) yi aşWar 

ve Meriç sahilln.i takip ederek (İpsa
la) şehrine doğru ya~mıya başladı
lar. 

O civarda sakin olan (Kata'.lan) lılar, 
Aydın Türk.lerile evvelce ittifak et -
mişlerdi. O sırada onlar da BizansLı

larn karşı husumet eseri gôsternlıek -
teleı·di. Buna binaen bu iki u.nsur Me
riç sahillerinde kolayca yerleşti. 

İpsala şehri, büyük bir hücuma uğ
radı. !\'Iüdafaa kuvvetler~ bu müşte
rek hücuma dayanamadı. Türklerle 
Katalanlar, !)ehre girdiler, her tarafı 

yağına ettiler. Büyük bir ganimet yü
kü ile geri döndüler. 

Mil3dm 1307 ve hicretin 706 tari ... 
hinde yapılan bu akın, bu kadarla 
kaldı. Netic:e itibarile büyük bir fay
da tem.in etmiş olamadı. 

Bu tarihten, tam 24 sene sotıta (ya
ni, n1ihidın 1331 ve hicretin 731) se-
..................... , ............................ -.-...- -- '• - r-- .. -., 
gemiden mürekkep bir kuvvetle Ru

meli sahiline geçtiler. Hatta, Kara -
ferye) taraflarına kadar Ueılediler ..• 
Fakat bunlar da ınüsbet bir netice el
de edemectflcr. 

Bu hAdise<len de 4 sene sonra (yani 
1335) tarihinde Aydın Prensi Ulnur 
Bey 75 parça gemiye mühimce bir 

kuvvet doldura. rak Ateriç sahillerine ı 
bir akın daha yaptı. Fakat, artık hare
kete geçen Bızı:ı.ns ordusunu karşısın
da görür görmez, bi~bir !ayda temin 

-

TÜRKT ERİN R Ul\fELİYE İLK 

ŞEKJ!FLİ VE MUVAFFAKiutıLi 

GEÇİŞLERİ 

Aydın ve Karesi Ttırk.lcriııin bu .ını.ı
vfafaltiyetsız Muıları anısınc:Uı. Os -
mantı Türkleri, büyük bir zafer ka
zanmışlar ... Rumeliye geçip yerleş -
mek şerefini, zorlu kılıçları sayesind; 
hak etmiye nruva.Uak olmu~laı-ch. 

Vak'a, hem şairane, hem de k.ahra
mananedır... ~Ievzuumuzun esasına 

taallük ettiği. l~ .• bunu da rouhta:.anı.n 
ruı.klelcdelim. 

Osman Gazi \ı-e.fat etın~t yerine kil~ 
çtik: oğlu (Sultan Orhun) g~t.L. 

Tabild.it ki Orhan da ı,..ımsı g.ibi fil· 
tulıata ~mlş. (Karesi) P"'°"liginı 
ele geçirmişti. 

Orhan, Keres.iyi. bir vilayet balına 
ko;rarak bun~ valiliğini genç şebza.· 
desi (Süleyman Paşa) ya v"1ıii. 

Bu sırada, Bizans impanıtorluğu 7.a
)'lf bir halde idi. Venediltlller ve Ce -
nevizliler, bu ziiftan istifade ederek, 
Akdeniz boğazından serbeslı:e girip 
çıkıyorlar .. Ve bu cevelanlan srrasın
da da, Tü.rk topraklarına tecavüzlerde 
bulunUJl'Orlardı. 

Vilkıa, boğazın Anadolu sahlnert, 
Türklerin elinde idi. Fakat bu geçidi 
elde tutmak için, yalnız Anadolu sa .. 
hillerine sahip olmak kati değildi. 

Orbanın şeki §elızadesi ve Karesi vl
liyetinin genç vtıl.isl, bu ciheU berkes
ten evvel derpiş etmiş_ Ve artık bti
tün düşüncelerinl bu nokta Uzerınde 
teksif etmişti. 

Silleyman Paşa, bu büyük maksada 
muvaffak olmak için tek bir çare dil
şilnüyor .• ve bu çareyi de, ancak Ru
meli sahiline geçip yerleşebilmekte 

görüyordu. 
Bizans hfikO.meti, zayıf d{işmüş ol -

makla beraber, henüz tarnamHe bit
kin bir halde değildi. 

Bizans ordusu madd.1 ve manevi kuv· 
vetin<len büyük hirşey kaybebnemcyti. 
Buna binaen, böyle bir ordu ile mil· 
da.faa edilen bir sahile çıkıp da yer
leşmek, çok mühim ve telılikeli bir 
ist!; .. _ 
keyi hiçe sayıyordu. O yalnız, muvat .. 
fakiyetsizltkten korkuY')rdu.. Muvaf
fakiyetsizlik, ceddinin kurdui!U hüldl
meti kilçük diişürecektl Çünl;:O, bu 
hllidlmet kurulduğu günden o güne 
kadar, blçblr kuvvet karşısında mıığ
lilbiyet yılzü görmemişti. 

Bu sebepten dolayt, Süleyman P~ 
soıı derece temkinli hareket etmek s
tiyor_ Atacağı adrrru geri alınnmak 1-
~m careler düşilııilyordu. 

( De.,,amı "or) 

• En büyük' !ilimler göstermek için işbirliği yapan İstanbulun 
en ıbüyük 2 SİNEMASINDA 

1 
YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN 

ı·çENBERLiT;Şi_i .. F-ERAH1 
ıı Siuewaınnda ıı ıı Sinemasında ıı ffff________ ----~---~~ 

dü.mer sinemasında 15 gün üst üslıine gösterilen, senenin en çok 

Bıı 

beğenilen super filini: 

iLK UYANI .. 
DEANNA DURBİN 

MELVYN Dür GLAS - JACKİE COOE 

.. 
hafta İstanbul sinemalannın zafer ve mu,·affakiyct progra:u.o'• 

tf'Şkil edece-ktir. 
BU !!'İLME EK OLARAK 

Ayrıca FERAH'dıı 

KURŞUN YAGlttJRU 
BUCK JO~ES 

l Ayrıca ÇENBERL(TAŞ'da 
ı KIZIL DANSÖZ 
l (MATA HAfıİ) 
ı VERA KOR!lNE - JEAN GALJ.AND -

11....., ...... ammıı:ıı.a_.._ ... ıı:mı1nmmm=IE!:1111mı;:;ıı 
Y elnız ibüy ü.k filimleı'tle gördıiğüı1üz_. 

Altn sesi ile mestoldu~uz güzel 

İRENNE DUNNE 
Alevden duxlaltları... Çeı!ikten vücudü 

1 
DOUG~ ka:~·~~~~nJüNYOH 

Bütün dünyayı neş'eden yerinden oy - lf 
natacak, kahıkaıhadan çıldırtacak bir 

şaheser yarattılar ... 

YAŞAMAK ZEVKTİR 
G4nün, haftanın, sne-nin, hatta a.- rla

ı-ın eşini yarataınıyacağı bir zevk fır -
tınası.dır. Bu neş'e bayramını: Bu 

pe~emibe dkşamı 

LALE'de 
Kutla yaca~. 



Baş, Diş, Nezle, Grip,Romatizma 
Nevralji,kınklık 
ve biitiin ağrıla-
rınızı derhal 

keser 
kabında günde 3 ka§e 

alaDabilir • 
Her yerde pullu hutuları 

l8l'lll'la isteyiniz 
J • .. •. •. ~~·- . ·-·~t _ ... ~·:~" 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü hanları 

ı- İdare wmtırl~ ,.ptıniııclık ell>Mıe içia mHtazl iı:ıımql&r açık eksiJt,. -e lr.-.,.tar. 
2- Mubammen bedeh t!Ot ı- olup muvakkat temmatı 307 lira 80 lıurutllır. 

3- J:billme İdlıre merkezinde muteııekkil abm aatun komlsyoounda 15 K. 
evvel 1940 tarihine -dlf CUma tünü saat 15 de yapılacaktır. 

- Bu ife aıt fQriname ber tün malzeme miidürlütfuıden alıruıbilir. •987'1• 

Adliye Vekaletinden 
1- İıı&aDbulda acili tıp İ. il. lüiüı>e lesliın edilmek ve .....--..ıeı<l ev

safa unurı - prllle bir adet deli wı ölü nalr..liııe malıous kamyonet açılı: ek· 
tilbne suntilıe eJmaoktır. 

2- Elullmıe ~ Veltiı.t ı..evazım ve daire il. liliü oQtaıJM!a lopla-
un el<.oiltme lr.OllOİIQODUDC1I ~. ~ 

J--~ - - 2950 u...cıır • 
.:... lıluvalr.lr.at lmWat 222 lirachr, _ 

5- İhale 11112,19311 •----~ ıtbril - 16 <le .iorA edı 
leeoktır. 

&-- iP+tiı.r lılllıl ..., ve -tleri hariç - llztte bu ite ait ,.n-meJeı'1 
her . ' ' .... Veldiet L ı m MUdüdUIWl*n .e ietıne!ıuWa Adil tıp İ. u. 
M. lülfuıden bedel.ız olarak alabilirler. 

7- Taliplerin muvakkat temınaılarım. Maloandılr.lanna yatırdıklarına dair 
maltbuzlarlle birlikte muayyen gün .-e saatte Vek31et eksiltıne komisyonunda 
huır buhınmalan ilin olunur. <9682> 

1 

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN 
DİKKAT: 

Her hat için fevkal!de tenzilatı havi bir a;ybk kart abonemanlarımız 
11 Birinci k3nundan lübaren merjyete girecetmden şimdiden Köprüde 
ve !darei merkeziyemizde satışına başlandığı ilin olunur. 

._. 1 •• _ ....... ···.lıt•• • • - - --- -- - -· -o-·•-'W••• 1 
1- Şartoameoi mucibince (t) adel mantarlama malzemesi pazarlıkla .. tın 

ulınacaktır. 
ıı- M~ bedeli sif '/Gll lira, muvakkat teminatı (52.50) liradır. 

m- Pazarlık 19/1/940 Cuma ıünü saat 14 de Kahataşta LeYazmı ve ııu
bayaat ıubeslndekl alını kom.isyoounda ;yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her IÜI> oöı.ü geçen tubeden parasu ahnabilir. 
v- Pazarlıl& Marmonier, Phllpps, Hl, Keaper Seitz ve Sehaffler :lirınala

rmdan maada firmalar iştirak eım6t isterse İnhlsarlar Umum Müdür!Oğ(! müs
kirat fabr!lr.alar 1Ubeli mudürlllğün<!en vesika almaları !Azımdır. 

VJ- Mlinakasa7a lftirak edecekler % 7,5 g\ivenme paralarile birlikte PftZ&r-
l ık lçio tayin edilen illn ve saatte n: .. kdr komisyona ıeJmeleri, (!~~) 

S EH Hl R " G l ll P 
T E H I' ni H A S 1 L 

MUHAFAZA 
EDİYOR? 

10 ııenelik 
izdivaçtan 

sonra 

~r kadın - hatta 40 tan yubn 
oJanlar bilA! • açrk, tıı7.e ve Jı:usur-
suz bir teıw!, genç kızlann bile 
iftihar e&bileceği nerın.in ve yu
muşak bir cüde malik olabilir -
l.er. Bunu, Tok.alon J1ıe tedavi, 
- günde 3 dakika - 1 O günde ga
ranti edebilir. 

Her akşam yatmaı.d.an evveil 
cild unsuru olan pembe renkteki 
Tokalan kremini kullanınız. Ter
kibinde Viyana üniversitesinin 
~r ir pırofesöı ü tanıfmdan 

şif ve •BİOCEL• tabir edJIErı. 
.kıymetli gençill< eevheri vardır. 
Siz uyurken cildin.izi be!ll.er ve 
ııımçkştirir. Buruşuk.hıkl.arı gide
rir. Her sabah da yağsız beyaz 
renkteki Toltalon kremni kulla -
nrruz. Siyah beıtleri eritir ve ııçık 
mesameleri sıklaştırır ve cildi 
yum11§3tıp genç-leştirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 
edecel<sini.z. 

PETROL NiZAM 
!lllÇ bakımı güzelliğin en 

biı inci prtr.Iır. 

GRİP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, soGUK ALGINLIKLARI ve 

1 Emniyet SendıOı Hlnları 1 
o/o 5 faizli ve sekiz sene taksitli 

emlak satışı 
MubamlM!'l 

Semti Cinıi 
Cıba.oı1rde Somuncu sokagında eski 22 
;yeni 24 (No. tai 6) No. lı 

Sekiz daireli terkos ve elel<trık 
tesisatın> havi ır.~· bir 
apıortımanm 4/10 hissesi. 

kıymeti 

7300 

Ö'skud...-da Hocahesı>ahatun mahalle • 
slnde Paşalimanı caddesinde eski 136 
yeni 37 No. lı 

Kargir deponun tamamı SO•JO 

Be;yoğlunda, Küçük Pangaltı mahal
les~de Cabi ve Bekçi sokağında eski 
16, 18, 20 yeni 21, 23, 25 No. lı 

'Üç katta dokuz odalı üç 12500 
sofalı terkos ve elektrik tesi-
satını havj k~raır maabahçe 
bir evin 5/6 hissesi 

Fatihte eski İskenderpaşa yeru Hasıın 
Hallte mahallesinde eski Kıztaşı yenı 

Çittekwnrular sokatında eski 83 yeni 
47 en yeni 48 No. lı 

İki buçuk katta ;yedi odalı 2300 
Js:Argir bir evin tamanıı. 

1- ArttmM 21/12/939 tarihine dü~en Perşembe günü saat .M len 16 ya 
kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2- Arttırmaya girmek için muhammen kıyroeiin % 10 nunisbetinde pey 
akçesi yatırmak lizımdır. 

a- Arttı.nna bedelinin dôrtte biı·i peai.n ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
mü-.vi talr.sitte ödenir. Taksitler ~ 5 faize tAbidir. 

~ Taksttler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipo
tekli Juıbr. 

5-- Fazla mfaihlt almek ve binaların !otojraflarını görmek ıçın Sanô.ık 
Binalar Servisine müracaat edilmelidir. (9665) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstaobul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Eınine Yad!Prın 20SM hesap No. sile Sendıgımızdan aldığı (300) liraya kar
şı bıri.nci derecede ipotek edip vAdesinde borcun ödenmemesWden ve kendisine 
muvakkat ihalesi yapılan müsterinJn arttırma bedelini vermemesinden dolayı 

Kumkapıda e~ki Tülbentçi Hüsamettin yeni Kazanisadi mahallesinin eski Cüce
ı;eı;me 7eni H01l1i0ri sokağında eski 32 yeni 40/1 en yeni 28 No. b kArgir bir 
evin tamamı İstanbul Emniyet Sandığı nizamnamesinin 39 cü maddesi mucibin
ce on tıoıı ııün .ırıüddeU.. açık Uınnaya Joonnıuııtur. 

tapu ııicil kaydın .. Şre yapılmAktadı• Arttır~ g_.,k istı;yen 54 
JS-a pey ~ vereoalrtir, Killi bankaları.inızdaı_ı birinin taminat mektubu da 
Sabul olunur. Birikıwiş bO.tün vergilerle beJediye resimleri, teUfiliye ve vakıf 

ic:ereli Ye taviz tutarı borçluya aittir. Arttırma ııartnamesı 7/12/939 tarihlnden 
1- tell<ik etmek' istiyeılere Sandılı: Hukuk iıleri Servisinde açık bulundu
rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lUıwnlu izahat ta :şartnamede ve takip dos
yasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar bunları tetkik ederek satılığa çık.a

nlan gayrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

İibu arttırma 25/12/939 tarihine müoadif Pazartesi günü Cağaloğlundıi San
d.Jiımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılaı-ak muvakkat ihale kararı verilecektir. 

Daha fazla malumat almak istiyenlerin 37/193 dosya No. aile Sandığımız 

Hukuk İşleri Servisine müracaat etmeleri lüzumu iJfuı olunur. 
Jf. ... 

DİKKAT: 

Emniyet sandığı; Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek is
tiyenlere muhamminlerim.izin koymuş olduğu kıymetin yüzde 40 ım tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek. suretiyle kolay-
lık göstermektedir. (10064) 

l:.tanhul Belediyesi İlanları 

Teaıinat Senelik 
miktarı kirası 

13,50 180 

1,50 20 

5,.0 72 

9 120 

1,80 24 

2,70 36 

9 120 

11,25 150 

Taksim eski lopçu kış )asının k.Jola geı;ıdı aralıgı soıuıgında eski 
19 yeni 13 No. lı kışla altındaki mağazanın kiraya verilmesi. 
Taksimdeki eski topçu kışlasının kışla geçidi aralığı sokağın
da 25/11 yeni No. lı kışlada orta katta bir odanın kiraya 
verilmesi. 
'raksimde kışla geçidi aralığı sokağında 25/10 yeni No. 1ı kışla 
üst katmda bir oad bir helfinın kiraya verilmesi. 
Taksimde tuşla geçidi aralığı sokağında 9/5 No, 11 mağazanın 
kiraya verilmesi. 
Taksimde kışla geçidiaralığı sokağında 9/3 No. lı merdiven 
altının kiraya verilmesi. 

Taksimde kışla geçidi aralıgı ı;okagmda 9/2 No. lı lu~la altın
daki mağazanın kiraya verilmesi. 
Taksimde tuşla geçidi aralığı sokağı 9/1 No. h kışla altındaki 
mağazanın kiraya verilmesi. • 
Taksimdeki kışla geçidi aralıgı sokağı 15/17 No. Jı kıı;la altın
daki mağazanın kiraya verilmesi. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 9 
İdare ihtiyacı için 280 teneke benı.in ahını açık eksiltmeye !tonulı11~tı.1 p 

siltme 20/12/939 Çarşamba saat 15,45 de B. Po:ttahane bjnası birinci knttil 
T . Müdürh.ığÜ odasında toplanacak n1üdürlük alım satın1 komisyonunda 

lacaktır. . . ~\ • 
Muhammen bedelı beher tenekesinin 279,5 kurlAŞ hep~inin (782) ııra { 

ruş muvakkat teminat (58) Hra ('72) kuruştur. 

İsteklilerin eksiltme ve fenn1 şarblamelerini görm_ek: ve muvakkat \,, 
larını yabrmak tizere çalışma i\inlerinde mezk:Or müdurlük. idari kaleın e6i 
kısmına eksiltme eün ve saatinde de muvakkat teminat makbuzu ve 939 se:rı4 ) 
muteber ticaret odası vesikasile komisJ'ona müracaatları. (992 

. Gayrimenkul Satış ilanı . 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden· . 
Haııanın sağlıiında 1150 hesap No. sile Sandığımızdan aldı&ı (750) ~ 

karıJJ birinci derecede j:potek: edip vadesjnde borcunu vermediğinden bB 
yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 el ,1 
desine göre satılması jcap eden Boğaziçinde Anadolukavağmda eski Y~i 
. i)J1ll<7 
iskele sokağında eski C9. 95. 91. 93 ;yeni 12. 13. 13/1. 13/2. 14 No. lı c ııi< 
şap üstünde odaları olan iki dUkkfuı Ye bir kayıkhanenin tamamı bir bu(' 

müddetle açık arttırmaya konmuştur. ıtl 
Satış tapu sicH kaydına . ıöre. ;yapllmaktadır. Arı~aya girmel< ~ 

(43) hra pey akçesı verecektır. Milli hanlnılarımızdan bırının teminat ııı ,',! 
da kabul olunur. Birikmiı; bütün verıilerle belediye resimleri ve vaıol ;ı1ı~ 
ve taviz bedeli ve teliiliJ'e rilswnu ~!uya aittir. Arttırma şartnamesı ~ 
939 tarihioden iüharen tellllk etmek iatiyenlere Sandık Hukuk işleri ser"ed' 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil ka;ydıve "8ir lüzumlu izahatta prtnoııı _, 
takip dosyasında vardn'. Arttırmaya airmis olanlar, bunları tetkik ede~. , 
J.ıia çıkarılan ııayrimenkul halr.kmda M'l"Yi öğrenmiş ad ve itibar olUJ', ~ 
rioci =ttırma 25/1/940 tarihme müsadif Perşembe gilnü CabıJoğlunda 'JıJi1' ;.ı!_ 
chiunızda saat 10 dan 12 ye lr.adal' yaPllacaktır. Muvakkat ihale ya~~ • .,. 
için .teklif edikcek bedelin tercilıan alıaması icap eden gayrimenkul ınöl< ,# 
yetile Sandık alacatmı tamamen pçmİf olması oarttı.r. Alı:ııi takdirde soıı ~ 
ranın laalılıüdü haki kalmak şartile 9/ı/940 tarihine mııııadif cuma ~ 
a.yni mahalde ve ayni -ite son artı.""'81 yapılacaktır. Bu arttırmad• ,,.ıJ 
menkul on çok artbranın Wıtünde bırololacaktır. Hakları tapu siciJJeril•

1
; p1 

olmıyan alAk:adarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve buSU
51 v,.,P 

ve masari1e dair iddialarını ilAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde t ıııJ' 
müsbitelerile beraber dai.rem.ize bildirmeleri JAzımdır. Bu sureUe hakl~~J -plf_ 
dirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bed~ ~ 
}aşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfunat almak istiyenlerin 38/114 .Ş 
ya numarasile Sandljınuz Hukuk iıleri Servisine müracaat etmeleri lUl 
ilAn olunur. .. .. 

Dill.IAT tfı' 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek i~,.,.J 
lere rnuhamminlerimizin koymuş olduiu kıymetin yüzde 40 nı tecavüz etırl # 
üzere iha1e hE"delinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık gÖSterJ'l'l 
dir. (10062) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : ~ 
.Ahmet Muhtarın 5595 hesap No. sHe Sandıilımızdan aldığı (400) liraY8 ~.P"' 

birinci derecede ipotek edip vAdesinde borcunu vermediğinden hakkında ~esı~ 
lan tak.ip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı maddesinin matu!u 40 cı ınad ~ 
ne göre satılması icap eden Üskildarda Selmanağa Mah. Mahkemearkası sO s'i· 
(ikraz senedinde Küçükyokuıı ve Mahkemearkası sokağı) eski 31. 33. 3°'01,.ıı 
37 Mü. yeni 23. 25. 27. ıs, 29 No. lı arsanın tamamı (evvelce tiç dükkanı ı(ıJ 
iki ev ise de biliıhare bioalar yıkılmıştır) tamamı bir buçük ay müddeil• 
arttırmaya konmuııtur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiYe
11 

(44) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalanpıızdan birinin teminat me~ıu
bu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve telltiLiYe 
rüsumu borçluya aittir. Arttırma ı;artnamesi 7 /12/939 tarihiıı - ~ 
den ihbaren tetkili etmek JsUyenlere &andık hukuk işleri servisinde ı1Ç~e 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta ııartnameJC ŞS' 
tak.ip dosyasında vardır. Arttırmaya ıirmia olanlar, bunları tetkik ederek t• 

Wığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her ~yi öğrenmjş ad ve itibar oluJlll 

Birinci artbnna 25/1/940 tarihine m üsadiI Perşembe günü Cağaloğlun_d:ı• 
kfiln sandıiımızda saat 10 dan 12 ye kadat' yapılacaktır. Muvakkat il'l ri' 
yapılabilmesi içio teklif edllecek bedelin tercihan alınması icap eden ~~
menkul mukeJletiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şartbr. 

"'!~~~~~! 
1 

15,30 204 Taksimde kışla geçidi aralığı. sokağı 25/5 No. lı kıı;lanın üst 
;;;;; katında iki odalı bir dairenin kiraya verilmesi. 

16,20 216 Taksimde kışla geçidi aralığı sokağı 25/2 No. b üst katta iki 1 

ACRH.ARI TESKİN EDER. 
si takdirde son arttu-anın teahhüdU b akj kalmak şartile 9/2/940 tarihine le:' 
müsadif . Ccm<ı1 günu ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıJnc~ıt· 
tır. Bu arttırmada gayrımeııkul en çok arttıranın üstünde bırakılacak. ... 
Hakları tapu sici11erile sabit olrnıyan alikad-arlar ve irtifak hakkı ~i~l~:J1 
n in bu haklannı ve huf'iusile faiz ve masarife dair iddialarını nan tarıııın 

Hem, onun telefumlalki sorguılanna, sözlerine 
cevap vemıiye ç~ıyor, hem de 'beynimi llrtilale 
düşüren bu teliı.kkilerin ırnücadelesi içinde ıkıvra:

nıyrınluım. Telefonu kapadığım zaman ona; 
- BQna iki bin lira gö.sterir misiniz? .. 
Demediğiıne göre mücadeleden muzaffer çık

mış .ıluyordıım. Mıizeyi yerine lwyd..ıktan sonra 
sehpaya boynum iıiikülerek dayand1ğıımı ve bir i.ki 
saniye öylece b~ir şey düşünmeden, sarararak, 
sızlanarak lı:aldığımı. hırtırlıyordum! Daha sonra, 
!.,fileyi çağlrdını. Boynumdaki pırlanta kolyeyi ve 

1mrmağı.mdaki tek taşlı yüzüğü rbüyük ve günah
oız bir ırnası.wtiyetle çı!kardım, onun avucuna 'koy

ÔtL"l'l! 

- Haydi Laıle, bun~an götü-r, bana iki üç bin 
lira kooar getir .. 

Dedim. Hizmetçi kız ılk önce hayretle gözle
rini gözlerime dikti, irileşen <ialan ve mana ara
yan b&.kışlarını gözlerimin içinde dolaştırdı; sonra 
·atlığı manayı bulan, öğrenen ibu nazarlar yavaş 

y:ıvaş •öndü, küçüldü, eğildi ve kapandı ... 
Bu saniyede ikimiz de yere bakıyorduk ve .• 

Bir teok kelime konuşmuorduk!. 

* Yüzüğümü, Ko1yE-1,.nmi satılığa göndermekle 
1-ıiçbir şey kaybetmemiş, aks*1e kazanrınıştını. Hem 
zzeti nefi;fmi kazandım, hem prensiplerimden i~ 
dakiırJJlt yapmadım, hem de Haya1i Beyden ve 

.. -~ ' • ...... .\ . 

hayattaın öc ahnı.ya başlaıdım. Onu öyle kıvram 
kıvram kıvrandmyıonım ki.. Bir gün muhakkak: 

- Belkis .. 
Diye sar'ası tutup yetilerde çırpınacak , fa.kat, 
- Hayır .. 
Demekote· devam edeceğin:. O, henüz biç bi'r 

şeyın farkınd;ı değil. Hala, ze.rıru:ı.., 1 ,ır ki Nusret 
Ba~-lada gitti ve.. Meydan kendisine kaldı. Eğer, 

devlet i§lerindeıı ~ bu kardaır anlıyor, onlara da bu 
gözlerile lbakıyorsa kim bilir ne zavallıdır o dev
letin hali? .. 
~ ağır 'auırmet.. Dedikleri gibi hazırlan

mış geldi. Hem de büyük bi.T hediye ile: Bilmem, 
bu fedakarlığa nas.! katJ.andı?.. Aşağı yukarı bin 
beş yüz, iki 'bin liraılı.k bir •broş getirdi. Önce, bil• 
miyordwn. Oturduk, uzun uzun loonuştuk. 

- Sizi görmek i.çi.n mutlaka devlethaneye gel-
mek lazhlJJ. Hiç artık pokere filan gitmiyorsunuz. 

Dedi. 
- Hayır .. 
Dedim ve .. Böyle dereden tepeden birçok şey

ler konuştuk:: : 
-- Eskiden Maksime, Gardene füılan da çıkar-

dınız!. 

- Bilmem iki, >neden?. 

- Yalnızlığa üzülizyorsunuz gaıllba? .. 
- Pek değil. Eş doot pek te beni yalnız lbı-

rakmıyodar.. Gene toplaruyıoru:z, eğleniyoruz, ge-
ziyoı·u.z... (DevDmı var} 

~.. ;, 

. . odalı ~lonun ~rayn verilmesi. ! 
llk temınat miktarlarde tahrnın bedelleri yukarıda yazdı cmlnık açık arttır

maya konulmuştur. İhale 11/12/939 Pazartesi günti saat 14 de Daimi Encümen
de yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat ınüdürlüğü kaleminde ıörüle

bilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplari!c ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulWlınaları. <9752). 

Irk MuhammcD 
teminatı bedeli 

c-
itlbaren ~i fÜJl iç:Jnde evrakJ müsbitelerile berabeı· dairemize bildi~e .. 
leri lh.ımdır. Bu suretle haklarını bllclirmemio olınlarla hakları tapu sicıl zı 
rile sabit olmıyanlar satış bedelin.in paylaşmasından hariç ).alır ar. rcthn fOI j{ 

Ja malCımat almak istiyenlerin 938/1145 dosya numarasile Sandığımız h\lıcıı 
işleri ~"'rvic:ine müraca'3t etmeleri Jüzu mu nan olunur 

* 
75,00 1000,00 Sürpagop mezarlı ğuıda naklolunacak mermer tauları için ' 

5-6 ton sıklet kaldırıcı evsattaki kamyonun 25 günlük kira 
yevmiyesi. 

DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınanga;vrimenkulü ipotek göstermek iste" 
yenlere muhamminler~~ koymus olduğu kıymetin % 40 nı tecavilz etrfl:; 
mek üzere ihale bedelinın yarısına kadar borç vermek suretile kola1 

71,18 948,99 

250.13 3335,00 

46,88 625,00 

99,90 1332,00 

208,10 2774,4~ 

93,10 1241,00 

114,00 1510,00 
31,00 403,73 

2,25 30,00 

7,50 100,00 

Üsküdar emrazı zührevjye dispanseri bahçesindeki garaj
da yapılacak tamirat ve tadilAt. 
Eminönünde Peynirci ve Helvacı sokaklaı·mda -t27 inci 
adada ı. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14: parsel numaralı gayri 
menkullerin enkaz aaU,ı. 
Kadıköy dairesi çevresinde yaptırılacak yol tamiratında 

kullanılmak üzere 250 metre mikap taş. 

Cerrabpaşa, Beyoğlu, Emraı:ı zühreviye ve Haseki basta
nelerıle Zeynep KAmil doğum evinin 939 mali yıb ihti
yacına taaJJCık eden 639 kilo ka~ar. 1980 kilo beyaz peynir, 
Karaağaç milessesatına 96 kalem evrakı matbuanın bastı 
rılması. 

İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar sarı hastalıklar mücadele mer
kez.Icrinde müstahdem bulunanlara 37 takım memur 29 
takım hademe elbisesi. 
Bos~ncı Maltepeyolu asfalt tamiratt. 
Süleyınaniyede Devaoğlu yokuşunda 5 numarab Siya .. 
vüspaşa madresesi t.runiratı. 

(Senelilc kira) Fatihte Saraçhanebaşında Macarkardesler 
caddesinde Dtilgerzade medresesi arsasının 1 .. 3 genelik 

kiraya. 
Beyazıt Ordu caddesinde 7 parsel numara1ı be16 enkazı 
satısı. 

Tahmin bedellerile ilk teminat mıktarları ve evsatıarı yukarıda yazılı i§ler 
ayrı ayrı açık eksiltme ve artbrmaya konulmuştur. ihale 7/12/939 Pefi<!mbe gü

nü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Belediye Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kalemiode görülebilir. Taliplerio ilk temioat .ınakbuz veya 
mektuplarile nafıa tallilk eden tamirat işleri için ihaleden 8 gün evvel Nafıa 
müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikalarile ihale günü muay-
7en saatte Daimi Encümende bulunma tarı. (98321 

göstermektedir. (lv057) 

~--------------------------------------~-----
Haydarpaşa lisesi müdürlüğünden : 

Yatılı talebenin 2 inci taıuılü 1 Birinci .KAııundadır. 

Üsküdar ikinci Sulh '.--- DOKTOR 

k M hk · d 1 Feyzi Ahmet Onaraıı 
Huku a emesın en : CiJdiye ve zühreviye mütehassıı;• 

Beyler'1>eyinde Şehbaz sokağında Paıal' hariç her gün sabablall 
54 No. lu hanenin bir odasmda sa- . akşama kadar 
kin iken Nümune hastanesinde ve- Adres: Babıftlı Cağaloğlu yo-
fat eden ve terekesine mahkeme- 1 kuşu köşe>inde No. 43. Tel. 23899 

mizce vaz'ıyed edilmiş 'bulunan 
Atike kadından alacak ve borç 
iddia edenlerin bir ay ve veraset 
iddiasında bulunanların da 3 ay 
~inde vesaik ve senedatı kanu -
niyelerirle birlikte mahkemeye mü
raıcaatlan ve aksi takdirde tere
lkenin ha'Zineye tesli;ın edileceği 
ilan olunur. (939-173) 

••••••••••••••••••••••••••• 
Sahibi ve neşriyatı idare eden 

· B~ muharriri 
ETEM izZllT BENiCE 
lloa T~ı.raf Mail>-

DILVBEDİLECEK İilTİRA BEll·°''ff 

İçi boş (mücef) madeni pervaneler' 

hakkındaki ihtira için ahnmış olan 19 
. Jı 

Sonteşrın 1931 tarih ve 1349 NO· 

ihtira beratutm ihtiva ettiği hul<ul< .b; 
kere başkasına devir ve yahut ıca 

Türkiyedc mevkii fiile koymak ıt.•il' 
icara dahi verilebileceği teklif edil • 

mektc o]nıakla bu hususta rnalılJn8t e
dinmek istiyenlerin Galatada, j\SJ9JI 

Han ~ inci kat ı - 3 No. ıara n1ürncıı3~ 
eylemeleri iHln olunur~ 


