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YIL: 3 Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM iZZET BENİCE 

Bulgaristan antanta girmek niyetinde değil il 
Yugoslav Naibi ve Romanya Kralı hudutta mühim bir mülakat yaptılar 

Bkalkanl~r 1 y ugoslav başvekili ve bir nazır lngiltere -Fransa' 
onseyı I k 1. . d 

toplanırken mülakatta hazır bulundular marn e e Jmız en 
Belgradda yapılacak içtima 
Balkanları harp tehlikesin 
den koruyacak tedbirleri al 
manın son fırsatıdır. 

1Balkan konseyi toplantısında harp kıvılcımının Bal· 
~anlara sıçramasına mani tedbirler görüşülecek 

mal ahyorlar 
25 milyon sterlin tahsi·ı 

sat ayrıldı, 15 milyoı 
sterlin döviz verilecek 

Yuan: ETEM İZZET BENİCE 

f Son haftanın, en ziyade siyasi 
aalıyetlerını üzerine ceibeden 
llalkaolardır. İıalya ve lllacaris • 
tan ~arıciye Nazırlarının Veoedik 
mulilkatmdan sonra Yugoslav a 
Kral Naibi Prens Pol ı'le .,_ Y 
K 1 

• • ... manya 
ra ı l'tlaıcs. te Karol'u"n g" ·· . 

1 . b oruşme· 
_crı cklenı~·or. Bunu da ~ubatın 
ılk haflasuıda llelgradda toplana· 
cak. ola~ Halkan Bmiği daimi kon· 
ıeyı ıçtımaı takip edecektir. 

Bahar yakla~tık~a pek tabii ola 
rak llalkanlaruı Avrupa harbi kar· 
fıı.ındaki istikbali de zıhinleri 1 

meşgul ediyor. Bu~n için ortada 
f~runur ciddı bir tehdit veya teh· , 
R e olmamakla beraber Sovyet 
k usyanın veya Alnıanyanın Bal • 
b anlarda herhangi bir harekette 
u~un~nc.ları ihtiınali üzerinde bir 

~: _51 yasi merkezlerin matbuatı 
dıplomatları durnıaktııdırlar. 

Bız, bu .. · m gunun şartlan içinde Al-
'bualnyaoıo Balkanlardan ithalatta 

unnu~a f b • d ' ırsat uldugu müd 
etçe herb · b" keı· . . angı ır tecavüz hare 

•ne gtrıı.:e ~ - · · ıı.ı d • • ccı:ını ve kuvvelieri-
aı:ıtacaa . bu ı. ..ını zanııetmıyoruz ve 
"anaat ve .. 1 btpl · ı . muta eanuzı da se· 

)ıuıu:'~ " bırkaç kere izah etmiş 
kaolaraY?ruz •. Almanyanın Bal • 

ınmesı an ak B li Joa. !it k .c er n- Ro-
L os ova mıh . ·ı .. 
aün olabı'J' k" verı ı e mum-
L ır ı bu .. . . d .., bir iht" 

1
1 cun ıçın e böy-

ltalya ru~ma Yoktur ve bilakis 
"2aklt.şmakr'J1ikçe Almanyadan 
llııı Alma a. ır. Sovyet Rusya· 
1apması nya •le askeri bir ittifak 
kaı; clııbir.e f'°anyanın muvafa
ve istilayı '~Pt_. 1:,•1~anlara inmesi 
llbi laksim el 1° ?~Yada olduğU <laıı inıkans ;ıe erı ,.., iki nokla· 
Jo'iıılandiya ~a ~: . Sovyet Rusya, 
baglanıadan .. r ını bir neticeye 
lr.eri hır itt'f once Almanya ile as· 
bi kendi 1 aka Y~naşmıyaeağı gi
lhüdl.faa mı evcudiyet ve rejımıni 

· emek••t ~Yetini h' ~ ırar ve mecbu-
harbi ile J::.e~medikçe de Avrupa 
lacaktır Ah~t etmekten uzak ka
llBınimiyeli ~ halde, Sovyetlerin 
llciylenmi n_ ~~ ve bugüne kadar 
durüstlü • .. butun resmi beyanların 
Sov ininden şüphe etmek ve 
olar~~ı ~usyayı istilacu bir devlet 
C•re• 'ir •ı;;mak ve kabul etmek 
k.ını; • · u takdirde dahi Bal • 
de b ~a karşı bir istila hareketin-

~ unmak kolay değildir. 

Bükreş 13 (Hususi) - Yuııoslav 
Kral naibi Prens Pol ile Romanya 
Kralı Karol dün hududda görüs· 
ınüşlerdir. Bu mülakatta Sovyet 
Rusyaya karşı alına<."ak cephe me
selesinin ıtörüsüldü,ğü zannedil -
mektedir. 

İtalya ve Macaristanın Sovyet 
hulü.l\ine karsı durmak üzere Ve
nedik mülakatında aldıkları kıa -
rarlar ıtözden ııecirilmiş, Yuııos -
l.avya ve Romanyanın alacakları 
vaziyet mütalea olumnustur. 

Söylendiiıine ı;ıörc. Macar iıükı1-
meti. Sovyet Rusya tarafından Ba
sarabyaya bir taarruz vaki ol<lugu 
takdirde, Transılvanyaya hücuma 
Kalkmıvaca&ına dair teminat ver
miştir. Macaristan bu meselevi ken
di hakkı addebın(!k!'e ve müzakere 
vollarile balledileceeine inanmak
tadır Bu suretle cenubu şarki Av
ruoasında Rus huiülüne karşı Bal
kan muloavemeti ziıfa düşmemıs 
olıacaktır. 

BALKAN KONSEYİ 
TOPLANTISI 

Belgratl3 (Hu usi) - Gazeteler, 
Balkan konseyinin bu seferki top· 

Soğuklar 
müthiş! 

. 
Balkan antantının toplanacağı Belı:raddan bir görünü~ .• 

lantısına büvük bir eherruniv_et 
vermektedirler. Avruoanın bugun
kü kansık w tehditkar vaziyeti 
karsısında. Balkan devletleri harp 
fırtınasını mümkün olduğu kadar 
memleketlerinden uzak tutmağa 
çalısacaklardır. Konscv toplantı---

sında dôrt Balkan hancive nazın 
bu maksatla a:ınm•s• lazım ııelcn 
kararları ııörüşec<eklerdır. 

Konsey içtımaında, Bulııarisla· 
nın antanta ı;ıirm<'i(e davet edilme· 
<ine karar verilece~i de zanne • 

dilmektedir. <Devunı 1 tıncil u.hlfrde 

St i SÜ 

almak şartile sulha 
r az ı o lı1yor 

Balkanlarda ve Avrupanın muh- Ruslar cephedeki a lay larına beyaz elbise 
telif yerlerinde müthiş bir kış ve 

Ankarada Telsiz mahal. 
lesine kurtlar indi 

İngiliz - Fransız müşterek eko
nomi bürosu yakında memleketi -
mizdcn mühim mikt<ırda muhtelif 
malJ<ı.r ve bu mevanda üzüm. in
cır, tütün satın almai!a baslıyacak
tır. 

İnı?iliz - Fransız müşterek mesai 
bürosu memleketimizle ol.an tica'.o 
VP iktısadi münasebetlerin inkış:ıfı 
icin 25 milvon İngilız lırolık bır 
tahsisat avırrnıstır. Frnnsa ve ln
ı;ıil:ere hukümeli ıhtiyacımız ol.an 
maddekrın err.ıni içen, hukümeti
mıze 15 mılyon lngıliz liralık ser· 
best dôvız vrrecektir. Bundan baş
ka bazı askeri ıhtıvaçlar.mızın te
mıl'; icın üc hükümct arasında ka
rarlar verildii:!i sôvlenmcktcdir . 

Bazı maddeler 
inhisar altına 

alınıyor 
Milli ikt.sadı koruma kanunu 

müzakerelerinin yapıldıitını dün 
yazmıştık. 

Cumhur! ·et tlalk nartisi upu -
mı nevet:nce t şkıl <-dılen Sv lıı ı
lik komisvon vaotılh tetkikkr ne
ticesfnde bu nroicn.in ceza ve sa
lahivetlere ait hükümlNi üzerin
de esaslı tadiller vapmıstır. 

Komisyonca kabuı edilen yeni ' 
seklıe eöre hükümet milli ekonomi 
bakımından lüzumlu ı;ıöreceiii mad.. 1 

deleri inhisar altına alabilecektir. 
oroknin hükumete 25.000,0000 li
rava kadar obligasyon ihracı.sa • 
liıhivetini veren maddesi kmnis -
yonca aynen kabul edilmiştir. dondurucu so1tuk1ar devam et • giydirdiler, ispanya da Finlere silah gönderiyor 

~~~den Yugoslavya Roman· Ranta l3 (Hususi) - Topı;u ve serleri bir toolantı yapmışlardır. D • k 
ya, Yunanistan ve İtalya ile BuJ - keşif kolları faaliyetinden maada. Guıerail Mıclhlis Finlandivaıhki anımar anın 
J?aristıanda birçok vollar kapan _ Filandiya cephesinde sükünet var- muharebelerin bundan sonraki 
ımş. sayısız kazalar vukua gelmiş dır. .•. - setifvlk vee id~tı'~i hakkında direk • bı·r protestosu 
ve ölenlerin savısı 200 ü ı;ıeçmi~tir. Stokholmden öjhenildıgıne ııore, er v rrn~ · 

Buna mukabil diğer taraftan ce- yi.:uni Sovyet tayv.aresi HaJ!OO ş:e~- İSPANYA DA SİLAH 
nubi Amerikada da misli ııörülme-1 rini bomb<ırdıman etm.iş.lerdır. öıı- GÖNDERİYOR Kopenhaıı 13 (A.A.) - Dani -
mis bir sıcak dale:asının hüküm leden sonra tekrar gelımişlerse de, Lonclra 13 (Hususi) - Mareşal 

1 

marka haricive nezareti bildirivor: 
süroüifü. tahammül olunmaz sı _ bomba atmamıf'ı!arcfır. Bir Rus Balbo"nun ııazetesi olan Kerriera Meçhuı tayya:eler taTafından g j 
caklar vüzünden Ariantinde 15 ki· \avyaresi düşürülmüştür. Padano, GencNll Fr'111ko'nun. İs- ikincikiınun gecesi Danimarkanın 
sinin ölüp yüzlerce kişinin bayıl- Salla mıntakasında Rus başku- panvada İt.a!\'11nlar ta:rafından bı- Romeç adası üzerine atıl.an üç 
dığı anlasıl!ınakt.adır. mandanlığı cephe"e tam.amile ~e- ra:kollan harp malzemesinin Fin - bombanın !nııilterede imal edil _ 

vazlar niyinmis alaylar ı;ıetırmış. ~nd.ivava ı;ıönderilmesine müsaad~ mis olduğu yanılan tahkikattan 
ANADOLUDA KIŞ tir. Fin tayva:ıe.leri de bir ~ovyet ettiğini yazmaktadır. Bunlar ara- anlaş:ılmıstır. Bunun üzerine ha _ 

Memleketimizde de kara kış limanını bombardıman etmışler - sında top tüfenk. tank. tayyare ve dise. İnJ?illere hükumeti nezdinde 
tekmil siddetile hüküm sürmek - dir. BaJ'tiski ve Leninıırat şehrine saire vardır. protesto edilmiş ve bu bükü.met 
tedir. Manisa ve Bergama hava· de beyannameler a1ımışlardır. HITLER'IN TAVASSUTU 10 ikincikanunda verdilH cevapla 

1 

l 
Yali Lutti Kırdann eşi Eminönll yardım komitesinde biçki biçiyor 

Felaketzedelere insanlık 
aleminin yardımı 

fngiltere 25,000 İngil' z lirasından maada 
aynı kıymette ilaç gönderdi 

Belçikalılar da yardıma geliyor 
Ankara IJ (Hususi muhabiri -

mizden)- Dün gece Ertincandan 
şehr;mıze 249 kisilik bır kafile da
ha ııelmiştır Aralarında çocuklar 
da vardır. 

Zelzele mmtakasına yeni inşaata 
başlanıncıya kadar kullanılmak Ü· 
zere portatıf evlrr gönderileceği 
anlaşılmaktadır. 
F?ıAK- 7.E!'ELrıl 

ALF.MtNf YARDIMI 
Feliiketzedelere haricin yardı -

mı devan> etmektedlr. İngılıere 
hükümeti evvelce verdiği 25,000 
lngihz lırasından maada 25,000 İn
giliz liralık levazım ve ilaç tebr ril 
etmiştir. 

Bu ilaçlar bir İngiliz kruvazörü 
ve bir muavin kruvazörle İsken -
derun limanına .ııetırilmlştlr. 

Kruvazorlerin getirdiği ılaç v 
sıiyece)t 650 ton tutm tadır. Ha
muleler karaya çıkarılmı•tır 

<Devama 1 Uncu sahifede) 

Almanlar İlkbaharda 
taarruza geçecekler 

Londra 13 (A.A.)- cNev Cro
nicı. gazetesinin bildirdiğine cö
re nazilerin ilkbaharda birkaç ce p• 
hede birden taarruza ceçmek il· 
zere büyük bir faaliyetle hazırlan
dıkları Alınanyadan Budapeşteye 
gelen haberlerden anlaşılmakta -
dır. 

Slovak hükumeti 15 marta kadar 
yolları eeniş mikyasta nakliyata 
tahammül edecek bir hale ı:etir • 
mesi için Alman ~skeri makamla-

( Diğer Telgraflar 3 

nndan emir almıştır. Dal yolla - ' 
rını temizlemek için ş.imdldeo kar 
makineleri ııönderilmiştir. Köp • 
rülerin asgari on ton atırhğında ' 
malzemenin germesine müteham .. ' 
mil bir hale getirilmesi için mil • 
hendisler tayin edHmiştir. K üçük · 
Karpatlarla Macar hududunda De
neç civarındaki mıntakada tahşi
dat yapılmaktadır. Şimdiye kadar 
burava takriben bir fırka asker 
gönderilmiştir. 

üncü Sayfamızdadır) 
Yet k alkanlara inecek Sov -
ka ·ı uvvetlerine !!ar ·ı İtalya dahi 
.ıu ~ k~;ı:mayı kararlaştırmış ol
ba ~ i•bı_ Balkan devıetleri en 
he ~ta but~n kuvvetlerile hiç şüp· 
da:ız hurrıyet ve istiklallerini mü· 

lisine kar yağmakta. İzmirde şid· KREMLİNDE BİR TOPLANTI Lonclra 13 (Hususi) - Hitler'in bombaların Inrıiliz mamulatından 
detii soi(ukl.ar hüküm sürmekte- Roma l3 (Hususi) _ Berlinden tavassut teklifinde-o bahseden ıza- olduflu isbat edildil!i takdirdıc taz- ÇERÇEVE 
dir. Şebinkarahisar ve havalisindeı ı:ıelen haberlere ııöre, Moskovada zeteler, bunun için üç sebep g!\s - minat vennefli kabul ettilini bil- -

b 
.. aa edeceklerdir. Ayni zamanda 
ıutte(ıklerin d ·1 · ı·i . e verı ırus garan-
~:/' nn_zara al:ırak .. Balkanlarda 

be gırmelerı tabudir G" "J'· y IJ 
8 

. oru u-
or . ' wlkanlara ·ah.lırmak k 

lı.(llay dei:ildir. Saldırabilmek r~n 
hu tun Baıkan ve Tuna de, lctle~i
le ~raber İtalya ve miittctiklerle 
dabı muharebeyi göze aldırmak l' 
zundır. a· ı 

Bu vaıivetıe d b"' "k h e uyu arp ba • 
lıır \'e ate, dünyayı sarar. Bu ba
kı~dan harbin Balkanlara sira • 
yetı bugüı:ü.n mevtııu olm.oktan 
çıkmış gıbıdır. Bizce harp daha zi· 
yaıle ~arµ cephesinde ve yeni bir ı 
~epb,, açmak lktıza ederse Şimal-

e cereyan edecektir. Fal·at bu"t" 
bu t h . 1 ' ' un J 
bir .~ ın!ıı.ere ragmeıı herhangi 
m su.~.~·~. ıle kar~ıla~mayı da dai-

a .gozonunde bulundurmak ve 
bugune kadar cereyan eden h·" d' 
sele · ı· h" a •· .. rın sa ını rr manlıka ve dü-
rust bir muhnkl"mc)·e da\'anınaını 
olarak. vukua geldiğini hesaba kat~ 
mak lazımdır. Bu itibarla da B i
kan devl•tlerinin harbi cenup ;v. 
rupasına ve 'funa ha,·z!'lsın . 

t tt . . . · a sıra-
ye e ırıncmenın t"dbirtcr·ın· ,. .. , 

1 
ı aza ... 

~ı sur at e "e batta ilkbahardan 
önce almal•rı icap etmekted" B ır. 

unun •on fırsatı ise hiç şüphe 
(De\'l.IQJ S b..n'"ü .. hıte l•J 

ise hararet derecesi sıfırın altında, Kremlinde ordu ve bahriye komi- ,u .... m. 3 ııncu Alılf•d•l dirrniştir. o~ Zevkten 
36 va tenezzül etmiştir. :,;;;;;:;;;;;;,;;:;;,,;;;;~~="'=~================= ~ -

Ankarada da hararet dereces; 

1 

h" h A w sıfırın altında 20 ve inmiştir. Dal!· Mecı.diyeköyünde şe ır astanesi na, çocugunu vermek 
l·rda ac kalan birkac kurt Telsiz • t · · 

h 1 
ıs !meyınce .•. 

ın<: a ICS<'le kadar iruni ·tir. (Devamı 3 uncu ııalılfede) Akif adında biri Taks.mde Meh-
met adında biri ile o: unnakta olan 
eski karısı Haticeye g:derck 8 ya
şındak.ı kızı Latifeyi almak iste -
miştlr. Hatice çocugu vermek is
tememiş ve bu yüzden aralannda 
kavga çıkm•ştır. Araya Mehmedin 
J(irişmesile ka\'ga büyümüş. ve 
Mehmet eline geçirdigl büyük bir 
makasla Akifi yüzünden ağır su
rette, Akif de Mehmcdi ayni ma -
kasla ellerinden yaralamışlardır 

- ---- --------
Sarayburnun da 
bir motör battı 

Mehmet kaptanın idaresindeki 
8 tonluk büyük bir motör Sirke
cide Antalya ambarından aldığı 
vükü Haydaroaşava ı;ıötürmekte 
~n Sarayburnu acıklarında Dev
let dc:mirvoUarına alt Ok motö -
rile çaTpısarak batmıştır. İçinde -
kiler kurtarılmışlardır. * Mehmet oğlu Alinin idaresin
deki balık vüklü bir motör de li
manda Ahmedin bahkçı kayığına 
çarpmış ve kayıj{ı batırmıştır. * Kumkapıda oturan Şakir oğ
lu Dursun ve İbrahim adrnda iki 
balıkçı (Yalo) adındaki kayığile 
balık avlamak için Ad:ılara doitru 
ı?idcrl~rken kayık suların cereva
nına kapılıırak açığa doltru sürük
IEruneğc baslanrntır. Kayık Yeşil· 
köv acıklarında o sırada oradan 
ııeçmekte olan Antalya vapuru ta
;rafından l(Öiiilerek kurtarılmıstır. 

'5. • • 

, 

Belediye Reisliği taraf ndan 
llfecidiye köyiinde yapılacak 1000 
yataklı yeni ~chir hastanesinin in• 
şasına siir'atle başlan•caktır. 

Vilayet Nafıa J\lüdürii Bedrinin 
reisliğinde bir heyet Mecidiye kö· 
yüne giderek yeni hastanemizin 
su, kanalizasyon, ~lektrik ve sair 
tesisat işl eri için hafriyat iua.<ı 

1 

suretile tetkiklerde bulunmuştur. 
Bu hafriyatta arazinin jeolojik va• 
ziyeti de gözden geçirilmiştir. 

Diğer taraftan mütehassıs Val
ter tarafından şehrim lıe ı:-önderi
len bu yeni hastanenin yukanda
ki planı da dün Vali ve Belediye 
Reisliği tarafından tetkik olwı -
mu~tur. 

K 1 SA 

Bu ne telaş 

C A ı 1 

yahu?. 
Cumhuriy~t birinci sahifesinde 

il.3.n ediyor: Bayer müessl-sesi Tür· 
kiyedeki faaliyetini tas(iye ediyor. 
Fakat, havadisin umumi hava -
sına bir telaş ve endişe bakim, 

Bizim mahuda: 
~-- Bu ne telaş yahu?. 
Dedim de şu cevabı verdi: 
- Aspirin Bayerin tane•i belki 

on kuruşa fırlatılacaktır da ondan! 
• • 

Şu Va - Nu, eoıki lstanbul l!:fen
disınin ~el~bi ':"i•acına modern ~ır J 
kisve ı:ı~ dırmı olan dostum Va -
Niı. ne garip tiptir! Şu veya bu ga
zetede rasgeldiği hi~bir fikir ör • 
güsüue, senteze, tecridc 1 teşhise, 
tahlile, terkibe cevap vennez, al· 
dırmaz, nerede bir lisan bahsi gör· 
se, hemen takılır, işi ba it ve (Sco· 
laire • lllektcbi) gramer kadro • 
sunda alır ve muhakkak bir yan· 
lış bulmaya himmet eder. Hem de 
kiiçük bir kavıtsızlık \'e aceleyi o 
türlü istismar eder ki, davanın a•· 
uru ı:üme bile götürebilir. 

Va - Nıi, geçen gün Ankara rad
yosunun feci türk(e..İno dair ka
raladığım çerçeveyi eline almış, 
bazı telıi(fuzlardaki çirkinlik ba
kımından tenkitlerime hak ver • 
mel<le beraber, bü)·ük bir lıfıs isim 1 
üzerinde iddiamı haksız huhıyor. 

İddianı şu: 

Cumhurreisimiz İnönüne (İnö-
nüye) denemez! ' 

Ben, (ye) ve (ya) aidiyet edatla
nnın yaloız (e) ve (a) harfleTile hi· 
ten kelimelere inhi. ar ettiğini yaz· 
mıştım. Viı - Nıi ise (Şükrüye, 
Köprülüye l dendiğini hatırlata • 
rak, bu edatları (il) harfile hitrn 

kaideye 
kelimelere de teşnıil ed;)-.ır. :fakat 
yine (ü) harfile bilen bazı isimle· 
rin. • Necip Fazılın dedi~ ııibi -
(ncı edat;nı aldıg-uı. . ôylüyor .. E
minönü - EminônUnt!, Er.:nkl\\ ti .. 
Erenköyüoe gibi. Netice itib~rıle 
Vi - NU, nıekin ismi olan (l:nııni.i
~ü) isı_nini (Eminönüne); vr- ~ahıs 
ısmi ~ıan (İnönü) ismini, (İnönü· 
Yel dıye edatlandırmak icap ı>tıi• 
ğini si,iyliiyor. 

İşi hiçbir laman basil arf ,. ~ 
nahiv kadro.unda el.ı almnyı sev· 
mediğim için o yazımı, kuru bilgi 
gramerinden ziyade ze\ k grame
rine istinat ettirmiş; bn nralık mek
tep gramerine do ~öyle bir doku
narak (ye) n (ya) edatlarının 
şümulünü, (e) ve (a) harflerile bi· 
ten gelinıelerden ileriye ı:ötürıııe
miştim. Mademki Viı • Niı beni bu 
hususta (Şiikriiye, Köpriilü} <) 
misallerile tekzip etmek istiyor, 
niçin (ye) ve (ya) edatlannın, ha· 
kikatıe bütün sesli bıırflerl.• lıl 
ten kelimelere anı il oldu 'unu kay. 
detmi,,.or? 

Türk-:cde ( a. e, i ı, ü, u, o, ö) 
harflerinden ibaret olan bütün 

(De\iamı S üncü l&hlfMf' 

NECiP FAZIL J{ISAKÜBFJ{ 
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YE. "İ Bm KEŞİF: 
GÖRÜNllIİYEN _~ş~ 

Har11. yeni keşi! ve icatlar <çin, 
en mühim fırsat ve vesıled.r. Bir 
çok aletler, harpier dolay;s:Je or
tava çıkmıştır. Şimdi de, yazıldı
~ına göre, bir Hoıandalı zabı.t, go
rünmiyen ışık keşfetmiş. Bu da 
nasll şey diyeceksinız?. Eem ışık 
olacak, hem de görünmiyecek.. 

Tabii olur .. İnsanoğlunun eUn
den ne kurtulur?. 

Yalnız, size şunu haber vereyim 
ki, Holandalı zabit, hiç te veni bir 
irat meydana koymuş degad.r. 
Bız, yıllardanberi, İstanbul so -
kaklarını, hep, bu görünmiyen ı
ııkla aydınlatır.z. Yalnız, bu cgö
ıiinmiyen ışık> denen kıif.r nes
ıwmin, dibine bile faydası yoktur! 
BÜKREŞTEKİ 
DiLJ;NCiLEft."~ 
Bükreşten bildirildiğine göre, 

oradaki dilenciler, h.zimkilerden 
çok daha baskın çıkmışlar! lli.ık -
reşte, evvela, dilencilerin b:r ce
miyeti varını• ki, biz.m matbuat 
birli~inden daha zivade azasına 
faydalı olurmus .. 

Sonra, oradaki dilenciler arasın
da, hususi malikane, otomobil, a
"'artıman sahibi bulunanlar var
m~! 

Bütün saadet onlarda!. 
Bükreşte cemi"ete kayıtlı bir 

dilenci olarak yaşamak, hepimizin 
idea); değil mi? 
KÖPRÜNÜN 
'iiAcERASi' 

Evvelki sabah, Karaköy köprü-
5Ü, tamam saat 7,30 da kapanmış .. 

~v~u;.;Li.r.ı, r..urın alt.nda, on bin· 
Ierce is sahibi hemşehri bekleşip 
aurmuslar .. Bu had.seyi haber ve
ren bir gazete, bu esnada halkın 
çektiği sıkıntı ve ıztıraptan bah -
scderken şöyle diyor: cBelediyeye 
hayır dua ettiler.• 

Peki amma. alenen cayini dini• 
yapmak memnu degil ırudlr?. 
MİKROPLARL~ 
llE'iABINA DAİR .. 

Pariste, tıp müesseseleri meraklı 
lfr mevzu üzerinde tetkıkat yap -
m.şlar: Zemin katında, bır metre 
murabbaı geni•liğinde bir saha ü
zerinde, tamam 2217 hastalık mik
robu varmış .. Yükseld.kçe, mik -
rop sayısı azalıyor. Pı.rinci kat:a 
408, ikınci katta 96 mikrop var
mış .. 

Artık, bazı yerleıi deniz sevi -
yes.nden bile daha aşağ. çöken İs
tanbul Balıkpazarında kaç mik -
rop var, siz hesap edin! 

En rahat ve mes'ut adam, Be -
yazıt kulesindeki bekçi!. 
ARTIK __pü~ı· A _ 

_!'.!iS_!!:LAY1 ŞAŞI!tDI_ 

Bu sel!e, dünyanın gidisi, tabiati 
mevsimler, hcrşey deı(ıst'. Acaba, 
arzın sonu mu yaklaşıyor, dersi
niz?. Gazeteler yı:zıyor: 
Ş:mal buz dcniz:nde müthiş bir 

sıcaklık başlam.ş, hararet git:ıikçe 
art.yormuş .. Allah Allah!. Sonra, 
Orta Asyzda, bu aylarda, sıfırın 
altında 40 den,ce soğuk olması la
zım gelen yerlerde de s.caklık, sı
fırın üstünde 20 derece imiş!. 

Galiba, dünya da, pus11layı şa
şırdı!. 

Broşür davası netice1endi 
Rusça Pravda gazetesinin bir ya

mmı ve Alman Hariciye Nezare· 
tinin çıkardığı •beyaz kitab• ın 
ıehrimizde bro ür şeklinde bastı
rılıp mantbaalara tevzi oiunduğu ' 
Lalde; vilayet ve müddeiumumi -
lii:e gönderihnemesinden dolayı 
Beyof:lunda almanca münteşir 
Türkişe Post gazetesi sahibi aiey
bine açılan dava dün asliye 7 inci 
cezada bitirilmiştir. 

Maznun Türkişe Post mes'ul 
müdürü .MuzaUer Toydemir mah
kemede •unları söylemiştir: 

c- Bendeniz, vatanına kanile 
canile hizmet görmüş emekli bir 
ıubayım. Devletimin, memleketi
min kanunlarına mı\.tiyim. Beniın 
bulunduğum bir müessesedeki bir 
vaziyetin. takibatı mucip görülme
ıinden pek müteessirim. Bulunan 
feyler, Alman sefareti matbuat 
memurluf:u taTDfından .matbaaya 
basılmak üzere türkçeye çevrilmi~ 
ellll'llk gönderilmiştir, Etiketlerin 
basılmuı da, böylece matbaa)•a 
•ipari41n yerine cetirilmesi şeklin
dedir. Neşir ve tevzi, hize değil, 
sefarete ait bir keyfiyettir. Bastı
fımız kısımları 5efarete yolluyor
duk. Ben ,ahsen her gün daha zi-
7ade rozete ile meşgul olurum. 
'Yapılacak neşriyatı bizzat :;özden 
ııeçirmeyi ıözetirim. idare me • 
muru basılanlardan vilayete ve 

müddeiumıımiliğe, her zaman ol
duğu gibi, gönderdi saıııyordum. 
l\tntbaa ismine gcLnce, neşir ve 
te\'Zi i~ile biz aiakadar olmadığı -
mızdan, isim konulmamtŞtır.:t 

Jllüddeiunıumiııin ceza talebine 
karşı da meznunun vekili şunları 
sö~·lcnıiştir: 

•Alınan sefaretinin basıma ait 
sipar; ... : yerine getirılm;şse de, ne
şir ve tevzi tarafımızdan vaki ol -
mamıştu, Bu basııan şeylere mat
baa ismi konulmomasının sebebi, 
budur. Jllatbuat kanununun 2 nci 
maddesi, matbaa isnıi kaydını, ne· 
şi'I' ve tevzi edilecek broşürlere 
hesretm:~tir. Di~cr taraftaıı, vila
yete ve müddeiumumiliğe ikişer 
nüsha gönderilmek hususunda mü
esses bir teamül vardır ki o da bu 
gibi şeyleri hazırlanan cetvel ha
linde ayda bir yollamaktır. Cet -
velin hazırlanması bitmeden ara
ma yapıldığından, bu vaziyet or
taya çıkmıştır. l\lüekkilimin iı;le

rinin çokluğu da gecikmede amil 
olmuştur. Kendisinin beraetini ''e 
ejter tecziye cihetine gidilirse, ce
ıasının tecilini isterim.• 
Yarım saatlik bir müzokcreden 

sonra neticede maznun hakkında 
45 lira para cezasile 250 kuruş mah
keme masrafı verilmiş ve bu ceza 
tecil olunmamıştır. 

Yazan: lskender F. SERTELLi 

BAR ÇİÇEKLERİ 
- Burada ne isiniz var? 
- Burası bir 11azinodur .. Her-

lı:es ızelebilir. Bir müteahhidi bek
liyorum. Biraz ~örüp gideceğim. 
Menekşenin ağzı bir karış acık 

kalmıştı.. Bir sevler sövlemek ister 
ribi, birden !'Özlerini kırpıştırarak: 

- Vallahi ben ömrümde bu ka
dar kısa zaman icinde dcitişen bir 
insan eörmedim. dedi. siz gökten 
inmiş bir mele~e benzivorsunuz. 
Hani o eski manalı tebessümlerı-
nlz? Nerede eöz kırpmalarınız?. 

- Onların hepsi şimdi mazi ve 
lsarıstı. İnsan kırk yıl haylazlık, 
çapkınlık vamnaz va. Elbette bir 
ıtün. bulanan sular gibi durulur .. 
Uslanır, 

Balet artisti kahkahayla güldü: 
- Vallahi ben inanmam sizin us

laııdı~ınıza. Eğer simdi vaktim ol
saydı, sizi öyle baştan çıkarırdım 
ki.. 

- Haydi git isine gözüm ı Ben 
bunda.n sonra baştan cıkamam. 
Namuslu, at!ırbaşlı ve nişanlısını 
kaloten !le\en bir erkek ıı:ibi her 
J(Ün evimden ieime. isımden evime 
~decej!im. Bütü, emelim· Mes'ut, 
een bir •-uvacık kurmaktır. 
Menekşenin canı sı' ,Jdı · 
- Sözleriniz kla.<lk bir senfoni 

N o 4 4 .ıııı:ırl 
menvzuuna benziyor .. O kadar a· 
henktar, o kadar insanı sarıyor ki .. 
Fakat, hakikat cok acıdır, Cemil 
Bey! Bir eün elbette yine karşı -
laşı.r, görüsiırüz. 

Menekşe daha fazla oturamadı. 
Aradıi:!ını bulmuş gibi, birden 

oturduğu yerden kalkarak, Cemi -
lin yanından uzaklaştı. 

Menekşenin bahscttH!i kız acaba 
Cem lin Bebekle gördüğü kız 
mıydı? Simdi hafızasını yoklu -
yor. onun Bebekte gördüğü ince 
belini, vürüvüsünü, masumane ba
kı_<larını baletler arasında araştı
rar~k hatırlama~a çalısıvordu. 

Gazinodan çıktığı zaman başı 
oldukça dümanlıydı. ... 

Cemil Babasiyle 
Konuşuyor ••• 

Avni gece. 
Saat on. 
Cemil eve geldiği zaman. babası 

hala vatmamıstı. 
Cemili annes karşıladı: 

- Nerede kaldın. oğlum? Saat 
dokuza kadar veınel!e bekledik .. 
G<>lmedin. Yedik .. Baban - .ııecilc
dm dıye - merak ett.. 

Halayın 
irT~arı 

Antakya ve fskenderu
na mühendis ve mü
tehassıslar gidecek 
Hatayın sür'atle iman ve güzel

Iestirilınesi ile beraber buralarda 
ımodern umumi binalar yaptın! -
anası için faaliyete geçilmiştir. İlk 
iş olarak Antakya ve İskenderu -
nun haritaları yapılacak ve bu ha
ritr.ılarla beraber imar planları da 
vücude getirilecektir. Bunun için 
şehrimizden mütehassıs harita mü
hendis:eri istcnmistir. 
Diğer taraftan Hatay mahsulle

rile mamuliıtının daha genis bir 
sucette şehrimize ve diğer yerlere 
sevki için de esasli tertibat alın -
makt.:ıdır. 

İskenderun Jimanının inşasına 
bu yaz başlanacak, limanda büyük 
antrepolar ve deoolar yapılacektır, 

oo---

Vapurlarda doktor 
Yolcu vapurlarını nher birinde 

bir doktor bulunması lüzumu hu
susunda aliıbdarlara yeniden teb
ligat yapılmıştır. Bunun üzerine ı 
]).,nizyolları idaresi münhal gemi 
tabiplikleri iciıı 150 şer lira ücretle 
haricten doktor alınağı kararlaş -
tırmıştır. 

--000--

Kağ.t ihtikarı 
Kağıt fiatlarında ihtikar yapan 

bazı toptancı kağıtçıların bu hare
ketleri resmen tesbit olunmuştur. 
Biri Ankara caddesinde. diğeri 
Sultanhamamı civarında bulunan 
iki toptancı kaiiıt tüccarı hakkın -
da da zabıt varakaları tutulmuş 
ve kendik"inin tecziyeleri karar
laştınlnııstır. 

--001>---

Dahiliye Vekaletinin taşra teş
kilatında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun projesi Büyük Mil
let Meclisine verilmiştir. 

Bu proje ile nüfus katiplerinin 
JO liradan baslıvan maaşları 15 li
raya, tahrirat katiplerinin 15 den 
20, rıahıye müdürlerininki de 20 
den 25 liraya çıkarılmaktadır. 

Proje ile nüfus memurlarının a
dedi her on beş bin nü!usta bir 
memura çıkmaktadır, 

1 h.L\.LK llAllt:HLEli 1 
*Belediye yeni yaptırdığı Tak

sim gazinosunu üc sene mtiddetle 
kıraya vermeyi kararlaş•ırmıştır. 
* Dazı kömür depolarındaki kö

mürlerin yüzde 30 - 40 nisbetinde 
kumla karış!k olarak halka satıl
dığı görüldüğünden belediye bü -
tün kömür deııoıar.nı esaslı b:r 
şekilde muayene edecektir. 

* Dün şehrimizden 2-00 bin lira
lık lhracaı vapılmıstır. Bu meyan
da Fransızlar 85 bin kilo ham ipek 
ile müh!m miktarda fındık, Slo -
vakya da 80 bin portakal almış
lardır. * Muhtelif İtalyan fabrikatör
leri memleketimizin muhtaç ol -
duğu ham ve mamul maddelerden 
şehrimize nümuneler göndermiş
ler ve müsait tekllilerde buiun -
muşlardır. 

Yeni ders yılı için 
şimdiden hazırla

nan liste 
Lise ve muallim mektep;eri ile 

orta okullard3ki muallimlerin e
saslı surette terfileri icin yeni bir 
proje hazıdandıiiını yazmıştık. 

Bu hususta aldıiiımız mütem -
mim mahlmata göre, muallim ve 
m::a~if müdürü sayısı yeni proje 
ile 6 bin 470 e çıkmaktadır. 

Bu yeni kadrG-::!a 150 liralık üç, 
125 liralık beş, 100 lil'a!ık on, 40 
liralık seksen ilci, 80 liralık iki yüz,I 
70 liralık üç yüz, 60 liralık üç yüz 
elli, 50 liralık dört yüz yirmi, 40 
liralık beş vüz, , 35 liııalık sekiz 
yüz, 30 liralık 2800 mual.lim· ile 
25 liralık 8CO, 20 liralık 200 mual
lim ve stajiycr bulunmaktadır. 

150 liralık asli maaşfardan bi -
rinin İs•anbul maarif müdürünün 
diğerlerinin de en kıdt"llıli iki ho
c:ının olı!cağı tahmin o1unmak -
tadır. 

Yeni projeye baiilı liste ile ye
niden kadrova alınmalan istc>nen 
mua:lim, dahili-·e sefi ve iclare 
memm·lannı da yarın nesredece -
ce~iz. 

---ooıı>---

Polatlıda büyük bir 
yangın 

Evvelki akşzım Ankaranın P0bt
Iıı kazasında bir yangın çıknııs V'.! 

neticede &lediye dairesile 22 dük
kan yanmıştır. 

Hususi bir trenle Ankaradan 
.ııöndrrilen itfaiyenin ve oradaki 
askeri kuvvetlerin müessir yar -
dımlarile tt>kmil kasabayı tıehdit 
eden yan.ııın sondiırülmüştür. 

-0--

Ç ivicilerle Vilayette 
yapı.lan top~ .. ntı 

Şehrimizde he:·hangi bir çı\'l 
buhraru olmaması icin hariçlPn ge
tirilecek olan çovilere akre:liti' ve
rilmesi karar1aştırılmıştır. 

Diğer taraftan evvelki gün Va
linin vanında toplanan çiviciler 
piyasada 200 bin kilo çivi mevcut 
olduiiunu bildirmişler ve zelzele 
mıntakasına kilosu 3 kurus eksiği
ne civi verecekle:foi bevan etmiş
lerdir. Siıın<lilik; hükumet 100 bin 
kilo civi mübeyıaa edectkt:r. 

ihmalcilik huyumuz 
Bu soğukta, fırtınada, kar al -

tında, şehrin en kaiabalık ve iş -
!ek semtleri olan KaraLöy, Emi -
nönü, Be:vazıt, Taksim ve daha bir 
çok yerlerde, tramvay bekleme 
yerlerinin üstü açıktı.r. Halbuki, 
bu şehirde tramvay seferleri dün
yanın en berbat bir nümuncsidir. 
Saatlerce bekicmek l:izımrlır Bii -
tün yaz geçti. Tramvay bekleme 
yerlerinin üstü kapalı olmosı icap 
ettii!i hatıra gelmedi. Şimdi düşü
nülüyor. 
Soğuk ve kara bakın!. 

BÜRHAN CEVAT 

Zavallı kadıncaı?ız bu sözleri \~m•ını••••nı•mı•Q 
söylerken oğlunun yüzüne dikkatle 111" • .. •• 
bakmamtş ve _gözlerindeki mah - - ~en.el~rd.enbe~.ı buy~k kud-
murluğu görememişti. retıer•nı bıze gos.tcrmıyen .. 

Cemil: - Aylnrdanberi Sıncma perde-
- Arkadasl:ırla bulu~muştuk, an- !erini süslemiyen ... 

ne! dedi. Bizim işlerimiz maliıım ya - Haftnlardonberi görülınlyen 
biraz da masa başında, içki sof - en biiyük komt'di ... 
rasında halledilir. Holivud'un en yüksek yıldız -

- Çoktanberi icmiyordun da !arı, en se\•iınli artistleri 
yavrum.! Nasıl oldu bu gece ... Yok- K h . H b 
sa yine çapkınlık mı yaptın? at erın ep urn-

Cemil paltosun'< cıkard'ı.. Garv Grant'ın 
Konuşarak merdivenden orta h f .1 J • 

kata çıktılar. şa ane ı m erı 
Cemil: 
- Ariık bizden çapkınlık geçti, 

anne! 
Diyordu. 

Validen bir rica 
Vali ve Belediye Reisinin şahsi 

ve doğrudan doğruya alaka ve 
kontrolü ounasaydı Sirkecide, De
mirkapıd•ki misafirhanede barın
d.rılnn zavallı Erzincan fcliıkeı -
zedelerinin hali kimbil:r, nice o
lurdu?. 

Bizde maalesef, birçok ele -
manlar, otomatik şekilde vazife 
görmek için, mutlaka, en büyük 
inıirin ihtor, ikaz ve fe,·eranını 
beklerler, 

Demirkapıdaki misafirlıaı.ede 
barındırılan k1iıketzede J.:ardeş -
!erimizin, i.tanbula gcıdikleri ilk 
günlerde, bu şehre liiyık bir itina 
\'e titizlikle karşılanmodıklurını 
ve bakılmadıkiarını, oraya gidip, 
zavallıları ziyaret eden Eminönü 
H•lkevi heyeti ifade ediyor. O hal
de, neden saklıyalım, dertlerimizi 
neden itiraf ctmiyciiın?. Günlerce 
süren bu alakasızlığın n1cs'ullcrini 
burada alenen ayıplamayı bir vic
dan borcu sayPr1n1. 

Bu anda, üzerinde durulacak 
bir şehir nıcsclcsi v:;ırdır. İın:ır ha
reketlerinin en Uşık ve cnııc!.an 

"-urgıınu o•an Valimize, İstrnbulunl 
bir eksiğini daha hatı.rlatmak is -
teriz: ı 

İstanbulda, böyle fevkalade za
nınnlarda. ınis;ıfir barındıracak ön- ı 
ceden hazırlanmış büyük ve sıhhi 
bir bina yoktur, Demirkapıdaki 
misaf~rhancnio vaziyetini, gldip 1 
z:yaret edenler teessürle anlatı • ı 
yor1~r. 

Bir heyet temizleme 
etüt erine başladı 

Halicin dolması vüzünden. bu -
rada seferlerin gitİ.tkce güçleşliği 
görülmekLedir. Bu sebepie hem 
seferlerin intizamını temin etmek 
ve hem de suların dibinde bulunan, 
mühim miktarda demirlerle bat - 1 
mış vesait enkazını cıkarmak ıçin 1 
t.1ünokaliıt Vekaletince icabeden 
tetkikatın sür'atle yapılması aliı
kıidar!ara bildirimiştir. 

BLI emir üzerine, limanlar umum 
müdürü yanında bazı mütehas -
sıslar olduğu halde evvelki ı;ıün 
Halıce ~iderek muhte.if yerlerde 
telkiklere başJamışlır. 

Evvelce; burada bulunan _gemi 
leşleri ile d('lllirlerin kendilerine 
bırakılması sarLile; Ha.ici temiz -
lemeyi ve iki sahile rıhtım yap
mayı teklif etmis olan bir ecnebi 
fi: manın müracaatı ile bu mevzu· 
daki etüdlerde ayrıca limanlar 
umum müdürlüğü tarafından göz
den geçin.mektedir. 

-VU•---

Otomobil ve motör 
acenteleri birliği 

Şehrimiz, eki otomobil ve mo
tör acentelerı dün ticaret odasında 
toP:ınaook bir •ithalat lıir;i;ıi. 
teskil etmcği kararla:;tırmışlardır. 
Şehrimizde mevcut 47 accn:eden 

hemen ekscrisi bu birlii(e <iahil o
bcak:ardır. Haftava büyük bir 
toplantı daha yapılacak ve bu yeni 
tcsekkülün nizamnamesi hazırla -
ruıcaktır. Bu suret,e hariçten oto
mobil alat ve yedek parçaları ~e
ti..tmek kolaylaşacaktır. __ ,,.,,,__ 

• 
lngi :tere ile bal~' 

devletleri 
Yazarı: Ali Kemal SlJl'i 

Baikan memleketlerinin ;.; 
Ya ile olan ticaretleri ne ~ 
bulunduı::;u İnı;-ılıı gJıdtl<' 
meşgul ediyor. Hupten e•·rtl 
kan ıuenılckctl<ri yetı~tırdi' 
mernddı l;:ıtıdaiye~·i Alııı:ılll 
satarltırdL .i vrupanın ceııub11 

ki kısmı bu itibarla Alıııaol 
alışveriş pazarı sayılıyorJıı. 

di Ingiliz matbuatında giı 
yazılarda da kabuı cdilı ·• 
lngıllerc bu sahada kcndi,.P' 
zarlar edınnıci;e ~·a pek nı ~ 
nıış, yahut hiç de çaıı~mağa lill' 
görıncıuioı;:tir. Fakat şınıdı Jıa1 
ba~kadır. Sullı zaınawnda 
lüzum ıı.orülmeıniş ıılabıl:r. V 
harp zamanında, bilhassa 
ço.~ dl:gış1kl1H: varcı.lr. B!r ket 

ınanya ile o1tş\'eriş dUTduktr·ıt 
ra bıtaraf Balkan ııı~ııılekcılt 
hususj vazi) eti İnı,:dtcrt:rc ııl 
itıbarc a lııımak illıım gelce 
yine İngilizler :;nııyo•lar. ~ 
taraftan ablukanın hnkiknteli 
essrr olnbılı-1csi icin d~ iuı: 1 

renin Baıkan ıııenılckctlcril• 
la~arak hunların her vakit JI.~ 
yaya satmakta oldukları nı•' 
iptidai~eyi •alın alınası ilıtiı• 
mektedir. 
Şu son günlerde İn;:iliz ııı~ 

atı, biıhessa ı·a ·mis gazetc .. 1• 

mevzu etrafıcrla ya:ıılmcı l 
!ara çok yer \'en) orlar. 

İstanbula, birkaç yüz değil, hat
ta, b.rkaç bin kişiyi istiap edebi- ı 
lecek, zemini toprak olmıyan, ça
tısı nkmıyan, fo:-!uk nüfuz ctıni - T • h"' 
yen,. kı~ııı teshin vesaiti bulunan, arı 1 
pavyonlaT şeklinde, geniş bir rui-

bhalarda badana 
ve tamir 

Son on beş ı;cne Yunaııi>~ 
ya~:.ıdığını &Ov! :t-rn bir lngıl~ 
mesela ıutiin hahsınc ehcnı~ 
vernıiş. Yunan tautlaki diyot•

1 lıea ist:salat tiıtundur. li u:ıa~ 
rın 7 t 1c 1 nis:1cti tüll~nlc gc 
mcJ.tcdir. ihracat ı·cı<tao ber• 
manyaya yapılı~ ordu. •..tıc<'. 
giltcre ile Balkanlar arası.~ 
iktı!.adi ıniina~cbctler gatt.J>.ce 
maıı. Ahna,_vn O!rlı!\. yJbancı 

ra:>ı bul:ıınn:t~:\ al!ira~nı al:ı 
onutıla mübrıdclc es~s.na gbtC 
la~ına!t da olam<.i.z \'C ı·ıha~tt 
nıanınr içcctk tiitu:1 ln.:loJt\ 
Tillür.~ü~iük i!,c 1 :.1 l ı J.c; 
çok ınüh;ın tesirler' ur "'"c · 
eksiklik olı;cal.tır. ( .< ı:lc·~ 
g;l..ı Lordı:cır .lanınr ... -. aı:asrı1 
biri ~öyle bir şikn etle bııl~ 
muştu: 

safrhane lazımdır. 
Bö,rlc bir çatıaitı, dii?'cr zamttn· 

lartla da, birçok islerimizc l·arar; 
b:lmcm. anlatabiliyor muyum?. 

Belediyemizden, bunu bekliyo -
ruz. 

REŞAT FEYZİ 

Harbiyede yapılacak 
istimlakler 

Harbiye - Fatih tramvavlarının 
Harbi v-ede döndükleri yerde bu
lunan Dershane sokağı civarındaki 
binalıarın Beledivece istimlakleri 
kararlaştırılmıştır. 

A Hıca bu me,·dandaki tramvay 
dur~ih karşısında bulunan tütüncü 
dükkiını da vıkılın cadde sür'atle 

J!"':.is~e..'.!._k::~~ ,__ _ __ _ .. 

Şehrimizde tarihi ve mimari kıy
meti büyük ol'an bazı binaların 
tamir ve badrna edilerek asıl 
kıvmet ve ı;ıüzelliklcrinin bozul -
duğu müzeler müdürlüiiü tarafın
dan Bekdiye>e bildirilmiştir. 

Belediye; müzeler idaresinden 
bir mütehassıs is!enmeden bu ka
bil badana ve tamirlerin yapıl -
m"1Tlasını dün tekmil şubelere ta
mim etmiştir. 

---100--

Şişhane meydanı 
Sişhane mevdanı ile çocuk bah

ccsi civarındaki volla'a parke kal
dırım yapılması kruıarlaştırılmış
tır. 

Bu ise 5435 lira sarfolunacak ve 
insaata avın 16 sından sonra baş -
!anacaktır. 

===~~'"='~~~~ 

,... .. 
ı.. ugun AY sinemasında 

Neş'e ve sevimliliği ile bütün seyirci'.eri gaşyeden 

YAŞA ve s v 
Fransızca sözlü, barekıetli, parlak ve cazip komedide 

ROBERT 
MOTGOMMRY ve ROSALINE 

RUSS.tL 
• 

nın 

- İng:lız parlimı~.-ı.,sıııı ·• 
lcr ccreyuu c.tliğini Ua!a.an 111 

lcketıcri Alınan ıncno.biindell
reni,·orlas. İngiliz ı.Jr:nt lıh 
malünıat \.'t:ı·.iı.ciyc lınd;;.r ı\h 
lnr ,-eriyor.' Eur.uıı .. ıir nn c 
çarL'Sıııo bal·mdı da Amı • ._ıı:: 
cv\·cl İngil'ıJer llalhnnJJr h 
dar etmeli . ,, 
Londralı gazeteye IJu ıuc-~ 

yazPn n1uhabir Aııu:ın proJ,s 
da faalh·etiııe de t~:ıJıS c~ ·r 
Bclgradda GOO A1'naıı "'°' ,,,r~ 
luı~arak 1"Jt i:,ılc ını::.ı~ul olÜ1J' 
dan çok bnhscdilL:iğini yazı~or ıe 

Bükre••e de bö)-ıe vasi blf d 
kilat oldui;u >öylendıı:ini b~1

1, 
!atıyor. Fakııt bunlara kar~ı ~ 
gı!Jzler tarafından. mukıılıil 1 t 
bir.ler alındıgına, lakıu en uı~ 

1 
bir vasıta olan ticaret n i'e lıoC. 
mal edilmemesi ifızım j!"eldii1

"' 

lfıve ediyor. 
Emsalsiz muvaffakivethrrlni gidip görünüz. 1 Balkan memleketleriı.dcn .,~ı' 
İJaveten: FOKS JURNAL son dünya haberleri. 1 kiye, Yunanistan ve B~lı:at•· jf 
HUSUSİ TAB'ında: GRAF von SPEE'nin infilakı ve batışı dan tütün mahsulünü aımak1'~•' 

llıaımı:ıs::m Bugün saat ı ve 2,30 da tenzilatlı matineler 
1 

g:Jterenin hemen Almanyayı si 
"1iC111Jaiiiiiiiiiiıılmııiiııi:iiiiiiiiiılililiiimiı~ilii'iiiıiiİlla:•uı.;~~~~~~~~~ · bütün tütünsüz bırakacağın• 1 ı'i • * liyeıı mektup sahibı İngilıl' '

1 B U G Ü N bunun icin her sene verece~ 

SA K A R Y A 'd paranın 6 milyon İngiiiı lir•;, 
8 geçmiyeceğini de ilfıve ctrn•~IP 

İstanbulda görülmemiş büyülı. dir. Bilhessa Tayınis gazctcS 
1 

bir lilm Şen ve Şuh bir sütunlarında yer tutan bu ~·atıl· 
Fransız Filmi İnP'iltere ile Balkan menıiel«., 

·~· A ~ [ R A K A o ı N l A R 1 ı' rinin iktısadi ve ticari miln'''-1 m tının istikbali nokta<ındnn ş~' 
(ARlSTOKRATLAR KLUBÜJ 1 dikkat bulunuyor. I ı' 
VJVIANE ROl\IANCE Almanyaya d:ıha ziyade oıa 

ELVİRE POPESCU 1 tabilen hiihassa Dnnimarl<• 1 
ARMAN BERNARD Bulgaristan olmuştur. Bunla\~ 

Günün hadiselerile alakadar rai mahsullerini Almanyaııın 1 ı 
büyük bir fulm 1 yaçlı1T1na göre vermişler, faıl:ıı 

D E N 1 Z A L T 1 1. !arak maden kömürü de sat• ~ı 
• mi !erdir. Avrııpanın bitorııf 1,1 AVCI GEMiSi Jeketlerinden hiçbiri harp 1,1 

çıkalı al ıs\ eri~ini arttırmalı t ~ 
dursun eski halinde d~hi kalr., (Fransızca sözlü) 

RICHARD GREEN 
GEORGE<; BANCROFT ile 
Denizallı harbinin bütün 
heyecanını yaşntaenktır. 

mıstır. Sözün nc·ticesi surrı~~;f1 
B r 1 . 1 b' ,, .. nyor: 11 se t.>r ·.ı • ıar ı~ fl!l 

Cemil doı{ruca odasına çıkacaktı. 
OrLa kattaki odalardan birinden 

bir ses duydu: 

KAPLAN 
KRALiÇE 1 2 büyük ve güzel film birden... İlaveten: FOKS JURNAL. Son 

1

, dünya hava.disleri ve GRAF von SPEE'nin infilakı ve batışı 

meselelerinden hırı de bıtara t 
iktısadi vaziyetlerinin korurı9 

mesidir. 
- Cemil.. Ben uvumuvorum. 

Hele gel de biraz konuşalım. 
Cemilin babasının sesivdı bu. 
Cemil kısa bir tereddütten son-

ra babasının odasına girdi. 
Konuşu vorlar: 
- Daha yatmadın mı, baba? 
- Hayır. Vakit o kadar geç de-

ğil zannederim. 
- Onu bubnuş. Biz de şu mahut 

Bu kahkahadan kalpleri yo -
ran ... Gülımekten insanı ağla-
t.an ... Bütün ülki!lere neş'e ve 
saadet aşılıyan işbu film 

BUGÜN 

A 
aoortıman müteahhitler le buluş- Sinemasıoda 
mustuk. Birkaç bira içtik. Mese -
levı halettik amma başım da dön- İlaveten: En son dünya haber-
dü. !eri. Metro Jurnal. Renkli 

Cemilin babası tecrübeli ve piş- MIKI WALT DİSNEY 
kin b·r adamdı. Ol!lunu o güne Buııün saat 1 ve 2.30 da ten -
kadar sıkmamıs. incitmemişti. Si- zi:ath halk matineleri. 
garasuu ağızlığına taktı· Jıı::liillil&:.--ı:ı:.w:a.;::.ıı...:::a::cıım:;;;;:tj 

_( Devam.ı Var l 

• 

------------
B::ıimaı:cııa Bu.ııun saat 1 ve 2.30 da tenzilatla. matineler. 

ı-----
~ .~.maıaım _______ .'w:aı:z:t ___ ıam ___ m:ı::ı:ı _ _,, 

ALİKEMA~~ d 

1 

1 

BugUn Herkesin sevecejti, beğeneceği, ıı::.1uşlıyaca~ 

sinemasında 

MELEK BIRAKf(MlS'°fiKIZLA 
Senenin en büyük Fransız filmi. Baş rollerde: 

MICHELİNE PRESLE 
MARCElLE CHANTAL 
JAKELINE DE LUE AG 
ANDRE LUGUET 

Filme ilih•e olarak: Fok. Jurnal dünya havadisleri ve Graf Von Spee zırhlısının infilak ve batışı 
Bugün uat l ve 2.30 da teııziliıtıı nıatıneler 



Alman tayyareleri bir akın yaptı 
Berlin ~3 (Hususi)- Alnıan tay-ı nıışlardır. Bir İngiliz tayyaresi dil· 

yarcleri lngiliz sahillerine mu • şiiriilmüştür. Alman tayyareleri 
:vaffakiyetli hir akın yapmışlardır. saliıneıı üslerine dönmüşlerdir. 
'l'ny:ı-areler bomba atnıamışıardır. Bir Alınan tahtebahiri de Kcyn 
~~:~.ll;~de yanik ~asıl olmuştur. ismindeisminde bi İngiliz vapu -

u'! lnguız dafı topları ateş aç- runu batırmıştır. 

isyan hazırlıyan Leh talebesi 
Vilno 13 (A.A.)- •Pov. ismini edildiği anlaşılmıştır. Cemiyet, 

taşıyan gizli bir Polonya talebe 
teşekkülünün merkezinde yapılan merkezi Varşovada olan ve diger 
araştırmalar neticesınde bu cemi- Polonya şehirlerinde faı:I komi -
yetin Alman makamlarına karşı is- teleri bulunan geniş bir teşkilatın 
Y~nla.r hazırlamak gayesile tesis şul;eş;_ idi. 

iki Amer~kan tayyaresi çarpıştı 
San Diego 13 (A.A.)-Arr.erikanı 

donanmasına .mensup iki tayyare 
ha~ada çarpışmışlardır. Bunların 
mur~ttebatını .teşkil eden 6 kişi _ 
den ikısı paraşu1.ı_eri sayesinde kur
tulmu~lardır. D,gcr dördünü . 
kıbeti hakkında malü.ına t a~a a: 

mamışt:r. Kazadan kurtulanlar, 
bunların tayyareden atladıklarını 
gördüklerini. söylemişlerdir. Hü -
kfımet makamları araştırmaların 
net:cesi belli olmadan bunların i
sim !erini ilan etmek isteınmekle -
<lirler. 

HaJ'p halinde Belçika kadını 
zı Bükres 1.3 (A.A.)- Belçika Kı
, !haç cemıyetmin raporunda ihti

laç halınde Belçika kadınla~_ na 
!alımı! edilecek hizme'Ierin ehem· 
rn ıyetı tebarüz ettirilmektedir. 
lfastane servislerile mo'.örlü mu
avm servisler için 30 binden fazla -----
ÇE~ÇEVE - --~ ........._ 

hastabakıcı ve gönüllüye ihtiyaç 1 
vardır. Motörlü 5ervisler sivil aha
; _nin büyük merkezlerden tahliye
si işlerine geni• mikyas:a yardım 
etmek üzere son zamanlarda ih -
das edilmiştir. 

Zevkten kaideye 
(1 lııci oalıileden dovıı.m) 

sesli harflerle biten kelimeler ni
dıyeı ifadesinde (ye) ve (ya} e
datlarını alırlar: 

Yara - yaraya, bere - bereye 
geri - geriye, dadı - dadıyn 0··ıu-'. or· ' la u;·e, uyku : ~ykura,. ka<"ı·o -

uroya, baulıyo - lı nlıyöye •.. 
Şınıdi (Va - Nü) nuu yanlışını 

llltltLcp ~aıı 'l · b , . • a·... ıcr1 e J~ at cuey .. nı: 
k o~,,, edatını alabılen (Ü) hal'fli 
c~ınıeler, (Va - Nü) nun sandığı 

&ı Ilı bazı keliıııeier dcö-.J, saf \'e 

: 1 nıa_ddcsile ~onu (u)"lıarfli kcli-
e CTdır: Şukru «u··· . ''l" .. 1. - .., ıuuye o u -0 uy~.' köprü - köprüye, ütü' - ütü

Ye, turıü _ t" 1 .. ur uye ... 

bi~akat kelinıe aslında (Ü) harfae 
tı lıez,kbu harfi sadece iz&fet eda

o ara al 
de aid· ır, ve onu tc.ı..k.bcn bir 
dat as:;e(t edatı alırsa, •oııuncu e-

ö .. Y_e l olamaz, (ne) olur. 
n - onu ·· ·· 

'l'iil. - onune 
- tiilu" t" .. • .. uıun0 

Gül - gülü - gülüne 
Döl - ciolü - c.ölüne 
Üst - üstü .. Usta.ine 
Köy - köyü • koyünc 
Üç - üçü - iiçiliıc. 
Ouıın içindir ki bu aile ve . ka

nuna brğlı İnöuii İ!>nıini, (lnö
nü~c) diye adl~ndırmak, dJimı
zln şivesini boz.nak olta·. Şahıs is· 
mini mc!:f.ıı isn1.udcn ayırmıya 
gelince onu yalnız kar:nc a:yıı.u. ı 
lföylccc islındd<i İnönü ile me -
kandaki İı:öııü arasındd.;i ınüna
sebeli de hıkac etmemi~ oluruz. 

Bcııi kupkuru 1.:Igi çerçcvesiıı
dc bu kaı.!ar uka,fılığa ~cvkeUcn 
n1uhtcrcnı VU - N~ı, ni':ın bütiiıı 
'Lu gü.Tültü patırtı.vı, l1cn!1n zevk 
gra111crilc sczdiğ~mi ve sczdirn1iye 
ça!ıs~ı~ınıı anhıı tarlı?. 
Kuaı bil"i gr~nıeri bir tPrafa, 

zevk gran1c;ir: rle a.Jalını! 
İn.önüne denir, İnönüye dene .. 

mez; işte bu J..adnr!. . 
:.ı..t.hl ., ı, KISAl\:l'RZK 

İs~anbul Yeşilk.öy Hava Aktarın Anb:ı.rı 
Dırektörlüğunden : 

t 1 - 8/ 1/940 gij " • l" " .. 
en 1600 kilo s • nu ta]p çıkmadığından yeniden ilanına uzum .. goru-

11 d.e Yeşil! .. ıgır etının ikinci eksiltmesi 19/1/940 cuma gunu saat 
'1caktır. toy hava aktarma anbarı satın alma komisyonwıda yapı-
"'-

2 
- İsteklilerin t · .. k .. h .. 1 ı;a .. ~ecelo:ıer· . şar nameyı gorme uzere er gun ve pazar ı~ 

lrıiiraoaaıı:::. 50 lira muvakkat teminatlarile mezkılr günde komisyona 
---:_ c354. 

İs tan bu._l_K_o_m_u_t_a_n_lı_ğ_ı __ K_u_.,._m_a_y_ı_n_d_a_n __ _ 
Tevhit senı . . . 

ltıı.rklu be erı. rnutabıye eşyası. e1 tezgahlarında dokunmuş pa-
Je.rivle b' \ve nal. mı~ satın alınacaktır. Bu işle uıtrasanla:ın nümune
lniiracaat';1'-~kte her ı?un Fındıklıda İstanbuıl komıutanlıiiı levazımına 

WCL c335> 

Bulgaristan Antanta 
girmek niyetinde değil 

St I• "k• şarla (1 ıncı sablfcd•n devamı ti.O:! Dobrice ve .Ege denizindeki a ın 1 1 mahreç meselelerinin ıı:ünün bi -
FRANSIZLAR MEMNUN rinde halledil<?ceJ}ine kanidir. Bul- No. "-8 

Sulha razı Oluyor Paris 13 (Hususi) - Gazeteler, ııarjstan icin simdilik yapacak baş- Yazan: z ı YA ŞAK İ R ~ 
Venedik konusınalarının ehem - ka bir şey yoktur.• d • d J d k• 

(1 jncl sahifeden devamı miyetli neticeler verdiğini yaz • MACARİSTAN HAKİKATEN Bu do .... anma Ak enız a a arın . 1 
maktadır. TEHDİDE MARUZ MU? ı a 

teriyorlar. Hitler, hem Slalinin. Gazetıeler divor ki: cMacarista!Ja Paris 13 (Hususi) - Övr gaze- h Ik T •• ki } h• • ktı" 
hem Musolininin dostluklıırıru ıııu· karşı Sovyet tehdidi aşikardır. 1- tesinde Madam Tabui, Finlandiya a ) Ur er a ey JDe ÇCVJfe Ce 
hafaza etmek istemektıedır. talya ile Macarjstan bu tehdit kar- til'llh:arebesi dolayısile Macaristana 

Hitler, müttefiklerin: F'ınlandly~ şıs;nda hatta asked bir müdafua bir Rus taarruz ihtimalinin zayıf 
muharebelerini vesıl.e ıttihaz ede vaziyeti a.:nıış bulunuyorlar. Tuna olduiiırnu, bununla beı aber Ma -
rek İskandinavyaya har_?. malzt' • ve Balkan Avrnoasında Sovyet car hudutları civarında toplanan 1 

mesi ve efııat gönderdigını zan - nüfuz ve müdahalesine karşı dur- ~us kuvvetleri ~rasında Rusların ı 
netmektedir. mağa azmetmişlerdir. Bundan ılk hedef Maoarıslan olmak uzere 

Almanya. Rusyadan mutlak su- Fransa ancak me-ınnuniyet duya - vrniden bir takım taarruz hare -
rette iptidai madde beklemektedır. b,ilir.• ketlerine geçeceiti dedikodusunun 
Hı:llbuki Ruslar, Finlandıya. muh~- G I'STAN ANTANTA doia>tığını YaZ'l\ ~ktadır. 
rebele:ıini bahane ederek ıpt!daı BUL AR . CiL Macaristan icerilerinde komü -
madde göndermemektedirler. . GIRIVIEK NIYETİNDE DE nist propaırandacılan büyük Uk -

Hıtler, Moskova sefd vasıta>ıle Sofya 13 (Hususi) - Balkan an· r::nvanın tekrar kurulması fikrini 1 
Slaline. sulh tavassııtunru: bul~n- tanlı konseyinin Belgrat toplantı- vaomai!a u!lrasıyorlıır. Diğer ta - ı 
mr"a hazır o1du;"iunu bı .. ı rmış. sından bahseden gaııeteler. Avru- raftan Macaristan - Rusya hudut 
Stalin de Pctsamoda ve Baltıkda :>anın buı?ünkü nazik vaziyetinde mıntakalarınd'a Ukranya istiklaline 
bahri birer üs verm~ğe razı 01 - bu toplantının ehemmiyetine işa- tarafrnr Sic cemivetine mensup 
dukJ.arı takdirde Fınlerle sulha 1'."'l etmektedirler. ve Sovvet taraftarı cetelc:in Ma-
hazır bulunduğu cevabını ver - Dört BaUrnn hariciye nazırının car ordul'nnı çete harıılerile tadz 
miştir. Ü , Vened:kte İtalyan ve Macaristan ha lttikleri haberi de ırelmist;r. 
AMERİKA OTOMATİK T FENK ricive nazı;rları arasında yapılan :Macar hükiımeli hudutlara mü-

GÖNDERIYOR mülfutın neticelerine de temas hi mmiktardı kıt'alar göndererek 
Lond:a 13 (Hususi) -: Amerika edecek'.crine şüphe etmiyen gaze- icabeden tedbirleri kısa bi: zaman 

Cuımhur reisi konırredekı Den~ok - !eler, İ'.dyanın is edil<. g'bi Tuna icerisinde bir mi!von asker top -
rat ve Cumhuriyelcı lidcrlerı top- havzasınch ve Balkanlarda Sovvet lavıp teçhiz edebilmek icin de bir 
Jıvarak. FinJ.lndivava nas'.I yardım h;•l('ılüne karşı alınacak cephede takım r.arelere b8' vurmustur. 
edilcbilf.'ceı!ini ı:törüsmüştur. . Bulgaristonın vazivctinin ne ola - MÜLAKAT NEREDE YAPILDI? 

Finlaııdiyava Garar otomatı.k cağını da tahlil edivorlar. Belgrad 13 (A.A.)- Dün hu -
tüfonk!Hi <'Önd:rilccektiı-. Bu tu- Bir defa Bukaristanın Balkan dutta Vrsaz civannda Kral Karo! 
fenkler Fin:erin Mle:n ~ullandlic- antantına istirakıne davet edilmesi ile Yu11oslavya Na'bi Prens Paul 
!arı tüfeklere benzemek.edır. mevzuu bahistir. Gazeteler bu hu-. arasında b;r mülakat Y•lJ•lml'tır. 

Stokholm 13 (A.A.) - Cuma aü- susta l!a)l'€t ihtivatkar bir liS'an 1 Kral Karola Prens Michel refa -
nü öi!leden sonra Sovyet tayyare- kullanm~·ktadır. Bazı ııazeteler, kat etrr.ekte idi. İki devlet reisi 
leri Helsinki ü?.rfr1den . uce~ak Sovyet Rusya ile Bulgaristanın a- bundan sonra Stara Mrav'zo civa
bombala;· atımıslardır. Fınlandıva rasındaki dostlui'u bebarüz ettir - 1 rırdaki satoya g'.tmi•lerdir. 
hükmeti merkezi üzerine yapı1~n mekte ve buı:ıünlrü ahval ve ş~rıait Bu mülilkat iki gün evvel Bük -
bu uhava akını hakkında henuz altında Bulı:ıaristanın Balkan an- rese g'.den Yugoslav protokol şefi 
tafsilat alınmamıştır. tanlm1 girrr.ıek1e bir ka1.ancı ola- Fra~..ghcs tarafından haz•rlanmış-

•• • • • • • • """" • mıv.acağ'ını tehnih etmektedirler. tır. 
.. G·::zet ~ıe-in r. "'sriyı3tı şöyle hu- Pres Paul'ün rnaivetinde Yuf!os-

B ".i.~k· an. !ar !asa rdilebilir: .Bul"aristan bütün lwva Ba•vekili ile Nazırlardan 
C'! - koırsubrilc ivi ı?ednmek azmin- Su'tui ve Mostantinoviç bulunmak-Ko nsey İ dedir. Kendisi için hayati addet- ta idi. 

T oplan11l<en 
(1 inci s11h!lt:den devam) 

yok ki, Bclı:rad içtimaıdı_r. Bu iç
timada b:l!ı~ssa Buı;r.ırıs1anı -~a 
Balkrn birlij':inc alnıanuı_ ı·~ bu • 
tün Balkanbları lıcı·haııgı bır lıa-
. . tecavüz karşısıııda yekpare rıcı . k • 

bir ]ıalde bulunc?ur:nanın ını -~n_ı-
temin cdiıebilnıelidir. Bunun ıçı;ı 
de herseydeıı evvel kücük , .• basıl 
nıenfr;t ve arazi ihtiiU!la~ından 
feragat ızöstcrınek ve umuı!tı men
faati, D,:ılkaııların umunu nsa~ış 
ve nizamını üstiin bir dava hal.n· 
ıJe İeliil:ki ve kabul etmek iktiza 
etmektedir. 

X::TEi\I İZZET BENİCE 
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TiYATROSU 
Tepe başında 

!ı ı·ıı l 1!
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1\ \ '"' ı··li 1 
ıll 11\IJI 1 dram kısm_nda 
Bu akşam saat 20,30 da 

(Hny&t Uir Uiiyadır) 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saa~ 20,30 d a 

(Siizün h.ııın~ı) 
--o--

HALK OPERETı 
Bu akşam 9 da 

Felaketzedelere ı 

yardım 
(1 inci sablfcdıoon dev:ım~ 

Belçika .ayan ve me-b'usan mec
fülcrile Hariciye Nazırının ve mü
te~ddit sah k naz:r ile parti nü • 
ftızlu r:cal:nin iştinkile ve Brük
sel fahri konsolosumuz B. de 
Eodt'un da dahJ bulunduğu 27 ki· 
;ilik b'r Y<rd!m komitesi teşk:l e
di'm 'st'r. Kr~l M•ies:c üçüncü Le
opold -bu-·komi1t!'l'i yüksek hima -
yelt'r!ne almıslardır. . 

11illet1cr Ccm:ycti s1hhive d~ı
resi serum gönderecektir. Filistin 
Yahudi cemaati 600 İngiliz Hralık 
s~hhi malzeme ~önderm~st~r. 

Hind:standa Lilhurda ıslaın c~
m'ye: i reisliğ:ı:den 1100 İ":gıl~z lı
rasının gönder:Jdiği bıld;rılmıst.r. 
Rangon vardım cemıyetı tarafı~
dan 2000 inı:ıil!z lirası, Haydarabnt 
Nizamı taraf ıodan bir mil';'.on, 200 
bin Fransız frangı teberru edıl -

miot!~ARDI!\1 FAALİYETİ 
Zzlzele felaJ<etzcdeleri için şe~

r:nı zde toplanan paraların yeku· 
nu dun akşam 781 bin 640 hra 3 
kuruşa baliğ o:m1:1-~tu~. . . 

v.ıayel, s:rkec:~ekt mısafırha
ı:ede buiunan felaketzedeler ıç.n 
Fat.h kazasın<ia 25 ev tedarık et· 

Mustafa Düzkaya, Mahinur, Şük
rü, Mehmet, Nadire ve Muzafhr, 
Kartala gelmişler, Kızılay şubEsi 
tarafıl".dan bir evde iskan edilm!ş
lerdir. 

Kartalda lolllanan para 5199 lira 
84 kuruşa bal'ğ olmuş ' ur. 

Müteahhit Nııri Deırirağ Be -
•ikta•taki tayyare fabr'kasında 40 
por:a:if ev haz11lamaktad•r. Bun -
lar Erzincan mınta.kasında kuru -
l~cn:klardır. 

Soğukl :ır müthiş 
(1 inci sahitrctrn dc\•n.m l 

Marnıarn ve Karadenizde fı:-tı -
-nalar pek siddetlidi.r. Karaya otur
dl!klarını haber ~rdifrimiz vapur
lar el'an kurtarıJam.amışlardır. 

Vapur seferlc:foin intizamsız -
lıl'!ı dev3Trl etmektedir. Dumlupı
nar vann--n f 7 m.irden Mersine ha-
r eket etmiştir. , : 1 

İ:::mir ' u dün Samsuna var-
dıITTnı telsizle hildirmi<tir. 

Anta1ya vıapuru evvelki akşam 
yerine,ancak dün aksam saat ; 6 d1 
Band:.:mııdan limanımıza gelebi

mi.ştir. Dün Kac•abiııa hattına va
pur kaldırılama<lıi!ından Bartın 
vanuru bugün bu ha.ita ilave seferi 
Y•P"maktadır. 

Honyadın donanması, (862 -
14.57 senelerinin temmuz ayının 
14 üııcü günü) Türk fuosuna hü· 
cum etti. Türk g('ıniterinin ma • 
nevraları ağır ve gemicileri tec· 
rübcsiz oldugu içnı, kısa bır harp
ten soııra, maıdiıbiyet buşgôsterdi. 
Az kalsın, bütün fılo, Macarların 
cllernıe geçecekti. l'akat t atilı, 
dırcöıcri kırıınıi.Ş, tayfalaı·ı kı.mi
lcn ö1n1Hş \'C yahut .) aJ".tilnnuıış o
lan gcnıı!crı.nın tllrlıfi tıatı ı!ıua
larını cmrcdcr("k, .ı.ılo~unu l'ı-tarcl 

foıaketıııden kurto.-alıiıdi. 
F.ıtoııun uğradı.;ı bu nıu\ .uffa .. 

kiyctsizlık, harbin ıııukııd..:çmtı 
üzcr,nJc de bıiyiik bir tcs:r hu.su
le gctl1'.dL TU.rk a k~rl~ri, Er,gra~ 1 
kaı~sının h:ıyı;.ı;., Jatlc ınuka\ ınctlı 

1 sıa !annı J. a_., ıp ı:.:chru ka-.·. r gir - ı 
d.Aıer.i I.atdc. bu hı.lırnına:-:c_a lın~~P 
Tu.rı;.ler .n ule~ lııııe ııeLç l nıu. 
}'atih, kalc~·i, !Iun)rt.lın gnıip kı-

lıcına tcrkccicrck EcH.rne)e çekil
mek meeburi) elu.i kabul etti. 

(Belgrat) kalesi, Avrupanın en 
kuvvet.ı hır kapısı addolunuyordu. 
Buna hmFen (Fatih) in bu kapı· 
dan ric'at ctınt!si, Avrupa devlet· 
lcri arasında, büyük biT •Cvinç do
G-urdu. 

Bu büyük hadise, en ziyade (Pa
pa, üçüncü J{alkist) i mesrur et· 
m~şti. Seksen ya'l.iında olmasına 

sakin olan (Katalaı~ hayduti•ıma 
müracaat ederek bun,larda:ı ( 40 
parça) korsan gemisi gctırtti. Bıın· 
lada. adalardaki dou ıımasını tak· 
viye etti ve hu ku Y\·c!ıı dou::ınma· 
yı, adalar &..rasıııua gczriiı_-""rc1. ha~· 
kı tekrar rrürh.ıt!l ,Jc:rlunc tcşvı· 
ke gırişti. 
Lımn,4 Sornatruki, lınroz, 'faşoz 

gibi ki;çıik adsiarm haokı, Kalalan 
ha)·dutiaıpuıı t ·.tY"Aınrtan ~ark • 
tuiar. Paps.nrn .1 ... ünı,, ct.ni k~ • 
IJttlc ıncclıur ul .... ula.r .. .c:\.ın~ral Is• 
knrnnıpa, bu ... ~. nı .kaJc.ıcrjne 
birer ı~uktar ıa .. ıt. [ ıı: 11sl.cr yer • 
le iırrli ve kcrıJı;;ıi bl:-..J.n donun• 
mı.yı alıp (rtauo liu.ı:uuna f\e -
kılıli. Orayı keı:J.,;iıı ıııcrkez it
tihaz etlı. 

Bu ır:.ıtla, \7cı1· 'r ·:rk An1irali 
(kaptan \c lllhııt Ha •ı.ıı) ls nail 
Pa~::t.J!tn nezareti · t·ı1da. ha·•ırıa· 
nan Türk fJosc dn. 1 ('.h.i.zatuu bl ... 
tiınıjsti. 

}"a.!~at İ~nı il ı·a~.:ı. oylc büyük 
bi.- .ülovu idnre ~nh livelıni hai:ı 
d('f;ıJdi. .. BunHn lçiü.rltr ·ki tr-ntruıalı 
bir alcrıa Ablenize çıkan Amiral, 
atlalar ara:ı.:.ı da b yhude bir ccve
l:indan sr; ıra 1?.atlos rtlasına intli. 
Orada buluuan Paµau ın donun • 
nıasile rnuharcLt·v i g-öı.üne kesti • 
rcıniyerck. ,dıl,<'lıı~ a nvdct etti. 

KAHADE~.iz Sl:FERİ 
r'" ırıneu, Tiirk orJusuna kat'i bir Görülüyor ki, J\nıLral İsnıcıil Paı
l1czin1et darbesi i.ıdltınck ve T;:r!· şn da (Fatih) i ıncnır:ı:nn edeme· 
leri Avmpadan tardctmek için bü- nı· li. Haibuki tu gc:ıc \'C 3teşll 
tün rahat ve huzurunu fcJa eden hükümdarın bti\iik ar:tuhıTır.dan 
hu ihtiyar Paı>a, maksadına vasıl biri de, elinin :ıliır-.da dainıa kuv • 
ohnak irin bütün h:-zincsini or-- vclli ve tehdidini icraya kadir bir 
taya C:ökmiye karar \·erdi. Ve bu donanma bulundurabiiınckti. Çiin• 
para ile (18 pnrça büyük knlyon- kil kendisi, tar:hin çok ehemmi -
dan mürekkep bir doııaııma hazır- vclli hadisatı içiııde yuvvrlanmak-
lıyarok Akdeııize gönderdi. ta idi. ıı var J 

Bu donaıın1a, Akdeniz adulariJc ı--------------
Akd,•JJiz salıiller:ndeki halkı Türk
ler alc:vlıinc tahrik rdrtck .. bil -
hassa ~daları, Tiirk h?kinıiyetin • 
den istirdat eylirecckli. 
Papanın bu donunınasının ku

mand3nlığını, (Vencd:k pnlriki 
kardinal Lüi İskarampa) deruhte 
etti. Büyiik üınitierlc, Adalar de· 
nizinc ı(eldi. Ada1cr halkına, Pa
panın arzu ve emirlerini bildirdi. 

Sak" , .• Midilli hıı!kı, Pnpanın 
bu t eklifinden ıncınnun o l mndıinr. 
'riiTklcrin intikamından korktu .. 
lar. 

Papa, !rnl"bnlık b'r donanma ile 
aC,·!1'r h:"'lkr'flın t!:Öı!crini bo~·n • 
mak istedi. İspanyanın. şimalinde 

Bütün İstanbul 
NE .. 
1 

1940, Ay 1, Gün 12, Kasım 66 
12 İkincikiınıın CUMA ·------ --~ \a!ı:i Eı:.ı.nl Valr 'ıtl.er n. Sa. D:a. la. Da. --
Güncı 7 24 2 23 
Ögle 12 22 7 21 
İkindi 14 48 9 16 

Akşam 17 02 l:l 00 

1 Yatsı ııı 38 1 '.:>7 
İm•ak 5 38 p qıı 1 

Beyoğlunıı koşuyor 

V A R? 

Sinemasında 

Üçüncü ve son hafta gösteriliyor. 

Bu akşam saat 9 da Zozo Dalmasla 
(ŞİRİN TEYZE) 

İst b 1 y .,k A h P azar maHne saat 16 da. an u eşıı öy Hava Aktarma n arı Pek yakında (Kediyıe peynır) 
Direktör:üğünden : . . 

iş ve bu evleri sahipler.nden kı
~ lamış •r. Bugün bu evlere soba 
k~rulmakta, misafirhanedeki. ai -
ıe:<r buralara nakledilmektedirler. 
v.ıayc:t avrıc~ bu .vatan.aaşl<:ra eş
va da verecı,:.iı g.bı ev ~ıralarından 
maada r.üfus başına guııde otuzar 
kuruş da yiyecek bedeli v~rece~
tir. Büyük olan evler_e, ıkı .uç, ku
çük olan evlere de bırer aıle yer
ln.ştJilecektir. 

Kades vapurile dün limanımıza 
ırelen Tı:hanın yolcularından bir 
kısmı kazayı şu suretle anlatmış • 
!ardır: •• 

Eser: REŞAT NURİ GÜNTEKİN • Reji FARUK KENÇ 
ilaveten: Ekler Jurnal - son dün"a haberleri. 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matine 

1 - 8/1/940 .... 1 1. __., (ocuk lfokımı ar 
len . ııunu a ıp c1kmadıihnd1n yeniden ilanına lüzum görü- ıı- d Af, k · f ı dxı -J:2

.
2

5 .. kılo ekmeiiin ikinci eksilt:nesi 19/1/940 cuma günü saat 10,30 ı Ur. / hır;~ r, O/l'n •-' 
2 şi!kly hava aktarma anhan saıın alma komısyonunda yapılacaktır. • Taksi::ı _ Taıunlıane Palas No. 4 

lfüecekl .sıe:~erın Şlrtnamevı görmek üzere her gün ve pıtza·.hğa · · Pazarda:ı maada her gün saat 
llıürac3ll~ı. 5 lira.~~:akkat 1>eminatta:rile mezkılr günde komisyona '. ~15 de~ sonn. Tel: <!0127.._. 

Ya zan : Rahıni YAGIZ No: 13 

Donanın; Geliyor 
Göberı Çanakkale'ye gelince Fnvcr ve Cemal 

Paşalar oraya g:derck Suş:>n'la görüştüler 
- Geçebilirsiniz! Buyurun!. 
Bu haber; Gobcıı zırhlısiie Bres• 

la~ krııvazöründe şiddetli şenlik 
s~gnakları nıeydaııa gelirdi. Esaslı 
hır hayranı neş'esi yarattı. 
Alınan balıriyelileriıı: 
- Horra ... llorra! .• 

Haykmşlnrı, sancakla Canakka-
1~ 'l'ıirk sohil istihkaınla"rını sr • 
lan1layışları arasında prova seren· 
le~iui~ı iizcı·inclc Tiiı·k bayrağın ı 
(V nıış bulunan Alman zırhlı
lorının bor.aza gırislcrile hcrcket 
lant&jın1vndı, 

Gol en ~·e Breslav Akdenizdcki 
l.u retli. lor.iliz donilnınasının c
lın en yak. _,ını kurtannış, Os • 
rl.ı.auıı ı~ &ula:rnıa girınişti. 

Şimdi bu gemiler ne olacaktı? 
Alnınn AıtıiTvli Çanakkale ön

lerınc \'arınca ~clıri toplarile se
laınlıyarak oraya demirledi. İlk 
iş olarak da keııdi t<ılsi>ile Berlıni 
bulmak, hükfınıct ıncrkezile mu
habere ctnıck oldu. 

Amiral Soşona Ilcrlinden ~eri -
len taJimat kısa, fakat çok n1ühim
di. Amiral; Türk de' leli erkanına 
karşı çok aşağıdan alıuakla ta\'zif 
ediliyor, n1ütcnımim maili.matın 
kendisine kurye tarafından veri
leceği bıldiriliyordu. Sıışon buııu 
çok jyi hir tarzda başBT<l1. 

Alman gcmikrinin Çanakkale 
boğazına gelip de İ\'.l'ri g;rınck için 
müsaade ibtcyişleri ım> ıahtta muh· 

telif münah:~:l .larıt n1e\'Z~ olm~ş
t u. lJmumi cf!dir, bn grmılcr ~u .. 
zündeıı Osmnnlı imparııtorlugu -
nun bitarafuğ"ı ihlıil edilecek diye 
bir kanaat güdüyor, itt;Jınt \'e Te
rakki 111crkczi uıuuınisi genç d~k
tstör Harbiye Nazırı En\'er Paşa 
ile Cemal ve Tulô.t Paşalarıı~. ~I · 
n1a.nyar~1 olan ap~<:ık. l~nıa_yuıuuc 
mulavant mecburıyctm-c bulunu· 
yordu. . ... 
Boğaz kunıandnnlığının vcrdıgı 

haber itt:hatcı saçayagı ıarafındaıı 
muvafık bir şekilde kurşıla• ınış, 
ksbu: , .le bnzı itirazlara J,~Jayca 
cevc.p • evercn üç nazıT k.endı nok
tai ıınzar1arını ı,abu1 cttırcrek Al· 
man gemilcriniu bcğa_zda~ ge~e
lcrinc nıilsaadc verdırını!ilerdı. 

Gobenin Çanakkaleye geli~ini 
müteakip Enver, ve Cemal ~a~:ı· 
!ar oraya giderek Suşopla goruş
tiilcr .. Zırhlıları gezdiler. Modern 
deniz harp tek11iğiniıı en miikem
mel bir örncı?"i olan Gohenin top· 
)arı, dnhih tertibatı, gemide elek
trike verilen miıhinı rol Nazırla
rın nğ"ızlarını sulandırmış; df'rın 
biri• ıtruh.lc tC"kncsine takılan göz
lcri::i kamııştırınış.ı. 

- KAltTAL VE PENDİKTE 
Zelzele felaketine uğrıyanlar -

dan Erzincanlı b:r aile efrad. olan 

ller bir~sinin diına[!ında o an 
için hfil<in1 bulunan fikir, şu; ka
Tasul~rına iltica eden ve çok sıkı
şık ,·z.zi,·cttc bulunan iki ~·:minin 
Osmenlı ıloııanmasına mnledılnıe· 
siydi. 
Yabancı A.ıniral, Türk Nazırla

rına gcnıinin Jter tarnfını g.czdır~ 
dL IIer ycııilif:i r,ösh.'rJi. Izah~t 
verdi. Toplar, n1:ıkinelcr, gen1.ntn 
l?l .. t:!'vra k~biliveti ctr~f·.ntla uzun 
t~z~rlıya aııJatışl:ır yl!ptı ve söziinü 
Su cünıl~icrle bitirdi: 

_ Jl[ctbııu mufd:hamım Kay -
zer hasmetlfı ikinci Vilhclm haz
retleri.' beğe:ul:kin_"z im gemifor} 
dast Osmanlı Padışahı şcvketıu 
bc"<inci l\lehıncde bağı~lıvabilir!. 
nu"', "·ak kıl1klı söz iki ın;:ıhiyct nr
zedivordu. Birisi Almanfor tara • 
fın<l~n yapılacak tckEflcr kabul e
diidiği takdirde bu gemilerin hL~ 
ıneıı Osnıanlı J1iikUınetinc verile -
eeği· diğeri de şu J,adar kudrclli 
gem

1

ile-rı hcn1en bnğışlanıak mev • 
kiindc bulunan Kavzcre muhall'fet 
edildiği takdirde ayni l<udrctin Ö· 
ı:iın ~:l ~ rınklnri!e Osınnnlı toprak· 
!arını tehdit edeceği idi. 

( Dwann Var ). 

•- Antalva<lan hareket etmis. 
Alanyanın yolunu tutmuştuk. Ne 
kadar ~ecti bilmivoruz. yalnız saat 
18 sularında idi. fırtına şiddetini 
arttırmıs yolcular arasında telaş 
ba,lamıstı. Alanvava yaklaştıl!ımız 
esnada da kar tinisinc tutulduk. 
v.al)urun iki metre ilerisini görm<'k 
mümkün olmuyo:dıı. Dalı?alar kap
tan köskiinü yalıvorlardı. 

Bird<ınbire mülhis bir ı?Ürültü 
oldu. Fırtınadan zatıen sinirleri bo
zulmus olan volctılar fcrvad1 ba<
ladılar. Ea,•ılanlar, avaz avaz ba
P"!ran pek coktu. Az sonra geminin 
büvük kavabra bindirdiai anh -
s ldı. Ambarlar su dolmuş, bütün 
seya ıslanmıstı. Yolcuların hepsi 
sandallarla sahile cıkarıldı. O ge
cevi gerirdikten sonra. ertesi gün 
11elen Etriiskle İzmire. oradan da 
Kacksle burava ı;ıeldik! .. • 

BUGÜN 

iP K 
2 

sinemıısında 

lst~nbul Vakıfl;ct lJirektôrlü.su l c..nları _I 
Yı:Jardanberi tevliyet vazifesine alaka göstermiyen ve adresi idar 

remizce bilinmiyen (Damat Sait) pasa vakfı mütevelliyesi. Şeııfo Ha· 
tirenin idaremize müracaatla vakfına ait muameleyı takıp ve hayır 
şartlarını ifa etmesi için ilanen vaki tebligata icabet eı~ediiiinden 
kendisine ilan tarihinden itibaı·en 15 ızü_ıı daha mehil ... nııstir. Bu 
müddei zarfında da gelmediği takdirde hakkında kanuni muame' t' ) a.-
pılacaiiı tebliii mnka.ınında ihtar olunur. (356) 

Orman f\o.üdür!iiğünden : 
1 - Şilenin Korucadağ Devlet ormanının A ve B 'erisir:deıı 50'\2 

kental meşe ve 2791 kental karışık köınü acık arttırma ile sal 'cıık:ır, 
2 - Arttırma 27/1/940 tarihine müsadii cumartesi gürıti ·aat JU da 

yapılacaktı;r. 

3 - M"se kömürünün muluımımen bedeli 16 ve karısık kömlırün h n• 
taı1 12 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 87 lira 85 kuruştur. 
5 - Şaı·tııame ve mukavelename proje'.erini ıı:örmek istıyenler İs· 

t•nbul Ornıan Müdürlüğüne müracaat edebi.tirler. c369. 

T ÜRKÇ E SÖZLÜ 
FİLM BİR DEN 

1 - ş E R L o K H o L M E s (Bas~e;;!~rr'in) 
2 - 3 PALAVRACILAR POLİS HAFİYESİ 

Ayrıca G R A F S P E E zırhhS1nın Montevideoda infilakı ve batışı 
Seanslar: ŞERLOK HOLMES 12,30 - 3.10 - 6 

3 PALAVRACILAR 2 - 4.45 - 7.30 
Suare 8.40 ta 2 film birden 



S· 
No. 

4 - S O N T E L G B A P - IS bctNctKANUN 1949 

Burhaniye Mahkeme Başkatipliğindcn: 
Tapu 1 
N. 

Mevkiı Onai HuJudu Kıymet 
Lira 

Döoiim 

WW 

1 
1 

İetaobul lıarıc.-Levalım Amir.iğind.ıo verilen 
Askeri Kıtaatı ilanları -----------------

1 Sıvancı Tarla Do~usu ve poyrazı 
batısı Ali Riza kıb
lesi Kaymak oğlu 
Halil veresesi ve 

---,----,_,........::=kısmen şose 
2 Ukuf l'arla Doğusu Ali Riza 

köpril batısı şose ve kasap 
oğlu veresesi poyra
"' yol ve kadimen 
Hatice halen Molla 
Mehmet oi(lu Ha • 
san kıblesi Kaymalı: 
oğlu Halil ve k:s· 
men Molla Hüseyin 
varisleri 

--~~~~~~~--= 

260 bir hektar 
189 M. M. 

12 dönüm 

202 

11 

Cinai mıktJrı tutarı ilk temıııatı ihale aüııü ve oaali 
kı.o L.ra L ra 

İlanları 

Patates 32,500 3,250 244 1/2/940 11 

E k• Y • ROMATiZMA LUMBAGO Bulgur IH,JOO 18,2-lO 1338 • 14,30 
S 1 V8 enı t 

1 
' Toz 5eker 26,000 7,280 546 • lS,30 

SiYATiK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, KALÇA Kuru üzüm 26,000 5,200 390 • 16,30 8llÇ bakımı güze liğiıı' 
P. Pirinç 45,000 11,100 22ll3 2/2/940 11 bilioci ıartı.lır. ve soğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetli Zeytinyağı 14,soo 8,100 653 • 14,ao 

1 
________ ..,,, 

1 v I t k. , f d Kuru fasulye 111,000 24,420 1832 • 15,30 İstanbul asliye üçüncü h agrı arını es ın ve ıza e e er. ç . Pirinç 21,500 8,800 &Go • 16,30 
Yukarıda yazılı erzaklar hizalarında yazılı giln ve saatlerde kapalı hiıkimli_ğinden: 

-----,- zarfla eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin teminat ve teklif mektuplan- Fransuva Afife vekili avukıl lr.---""'!!!!!l ... _______________ ..., .... ..,.,...,""",,.,."""il nı ihale saatlerinden behemehal bir saat evvel Edirnedc Sanayi kışla- zara ki tarafından, müvek · 
sında satınalma komisyonuna vermeleri. •1113 •363. kocası olup mukaddema, Be 

Petrol Nizad 

3 IJkuf Doğusu koca Hasan 
köprü Tarla elyevın Hüseyin va-

'150 20 dönüm 
İstanbul Belediyesi 

17ll!..-.--..... """"--.......................................................... --:ı 
'* * !unda Nuruziya (eski Polon 

kak 49 No. lu hanede mukirı: Eskişehir rarnizonunun iki adet ı vesika ıöstermek mecburiyetin • h 
ki dedl.rler. Pazarlıg' a i•tirak ede • hali hazır ikametırahınm • erat pavyonu insası için isle i çık- • olduğu tahakkuk e<l~n Diır 

t Köy civan 

6 Sinande
de ve Ka· 
valili lı.uyu 

Tarla 

Tarla 

risleri batısı yol 
poyrazı çay kıblesi 

.sahibi senet GiH • 
süm 

Halen doğusu 
Mehmet oğlu Hasan 
ve Salih Hasan ba
tısı Sarının Mehmet 
f)oyrazı Hacı oğlu 
Molla Hüseyin evi 
kıblesi yol. 
Dogusu Sinan halen 
Haşim oğlu Ali ve 
Dalaklı oğlu Hasan 
batısı yol poyrazı 
Hacı Emin varisleri 
:I.:blesi Akmıın oğlu 
Hacı varisleri ve 
Hacı Hasan oğlu Ha 
lil ve Fazlı oğlu Hü· 

~-------....:seyin'-----
6 Karade- Tarla Doğusu ve poyrazı 

mır namıdiğeri Bt:rhaniyeden bö-
Aı;ağı Kara- rülceli İlyas batısı 
demir İsmail vari.sleri ve 

125 

420 

120 

Beş 

•üm 
dö-

On ıki dö 
nüm 

8 buçuk 
dönüm 

195 

196 
284 
290 

197 

_________ _.:.K~ı~r~ca~n~oğlu Hasan,__ ___ _..;_..; ___ ~ 

7 Yılııııı Tarla Doğusu Fazlı oğlu 212 

8 Kelebek Tarla 

Koca İsmail batısı 
yol poyrazı Hac; İs
tanbullu Mehmet 
kıblesi Dıramalı Ha 
cı .Mustafa ve 3elim 
oğlu Hüsevın 

Doğusu Haynye ba· 
tısı Mehmet oğlu 
Hüsevın poyrazı Sa 
ğır Halil ve Osman 
ve k bles; Sağır Os· 

245 

8 buçuk 
dönüm 

24 bucuk 
dönüm 

193 

199 
114 

..,,_-:-:,.--~,....,...--..,,..~--'man~~-·-
9 Yumukku- Tarla Dn&usu Balyal·-ı-=ı~fa----4.:-::1°"'5--l4-..,.b-u_ç_uk--200 

yu ve kavak cı Hüseyin ve Zey- dönüm 206 
çukuru ve bek Ahmet Çavuş 
Sınan dede ve Hasanların Hay· 

riye batısı yol poy
razı Hasan karısı 

____________ ....:.;A~y~se::....!k~ıb~l~e~si~y~o~l. -------------
10 Ahlat 

lr.uyusu 

11 İnce 
bağlar 

Tarla 

Zeytinlik 

12 Çallık Zeytinlli 
İmam Ali 

Doğusu Kırcan Meh 
mel ve Burhaniyeli 
arabacı Mustafa ba· 
tısı Hacı Ayvaz 
Burh•niyeli Emrul· 
lah Hüseyin varis· 
)eri ve Şemsettin 
poyrazı Kocabıyık 
Ahmet kıblesi Şem
settin ile mahdut on 
beş dönüm 
Doğusu yol batısı 

hacı Yakup poyrazı 
Sarının Ahmet ve 
İsmail kıblesi Bek-
1aş Çavuş ile Mah· 
dut 27 ağaç zeytin· 
lik 
Yirmi bir ağaç olup 
allısı perakende 

450 201 

135 203 

22 285 

___!._l!flası içind.~e----------------------
13 Akbaş Zeytinlik Edremitli Riza tar- 80 

mevkii lası içinde Hacı Mol 
la Hüsevine ait pe-
rakende 15 ağaç 

21!6 

~---------::zeyl=i~n'---.,.....-------------
14 Çallık Zeytinlik Tahirin tarlası için· 32 

mevkii de Hacı Molla Hü· 
seyine ait 4. ağaç 

287 

zeytin 
Zeytinlik 15 Servili 

kuyu di
ğeri sakızlı 
kuyu vakıf 
armut 

Doğusu Yabancılar
lı Halil kansı 
Hatice. şekerci Rem
&i bağı batısı poy· 
razı yol kıblesi Ali 
oğlu İshak 18 ağaç 
zeytinlik 

291 

16 Çobankızı Tarla Kara Emin oğlu Hil 1320 2, 5, 12 

l\c;. 198 Yazan: l\L SAMİ KARAYEL 

Çiçek Sultan 
vaitlerle 

• • ağasını bir 
kandırmıştı 

çok ycnıçerı 

kolayca 
Ortalıkta bazı dedikodular 

dolasıyor dojtru mu?. 
- Bilmiyorum sultanım!. 
- Nasıl bilmiyorsun?. Saray 

duvarlarını aşıp bize kadar nüfuz 
eden dedikodulardan haberin yok 
mu?. 

- Ne gibi sultanım?. 
Sülc~·man Bey; biç bu, dediko

duları ajizına alabilir ıniydi? Cc-
min ve Çiçek Sultanın yakın ve 
sadık adamı olduğu halde Fatihin 
hışmından karlı.ardı. 

Hattiı; Süleyman Bey, Fatihin 
esir dlhtüğünü bilmiş olsaydı hi· 
le maneviyetinden tevahhllj ey· 
ludi. 

Bey, Sultanın ne demek istedi
ğini pekiılıi biliyordu. Fakat; tc • 
galüiden ıeliyordu. 

Nihayet Çiçek Sultan dayana • 
madı ve: 

- Bu derece korkak olduğunu 
bilmezdim~ 

- ........ . 
- Padişahın, Uzun Hasan kuv· 

vetlcrine karşı bozulduğunu ve 
esiT olduğunu bilmiyor musun? - ........ . 

- Niye susuyorsun?. 
- İşitmedim sultanım!. 

- Fakat; şunu bil ki, bugün kork-
tutuD yarm bafına ıı:elecek, ev • 

ilk 
Te:ninat 

43,32 

87,00 

63,19 
84,81 

48,00 

81,00 

63,66 

82,27 

118,12 

Ta ımin 
bedeli 

577,50 Ayf!.lr deposu seyisleri için 30 iskarpin, 30 takım 
elbise ve 15 kaput yvptırılması. 

1153,00 Çocukları kurtamna yurdu yılık ihtiyacı için zetln· 
yağı. sade yağı ve zeytin alınması. 

842,50 It.faiye W'S8.iti için alınacak boya. 
1130,70 Tophane belediye garajı için 40 kalem tamir takımı 

mü baya.ası. 

639,00 Çocukları kurtarma yurdu yıllık ihtiyacı için kuru 
erzak mübayaası. 

1075,00 ÇocukJ.arı kurtarma 
müba}'aası. 

yurdu yıllık ihtiyacı için et 

848,75 İtfaiye müdüıüiiğü ve ıırupları için 21 kalem malzeme 
mübayaası. 

1097,00 İtfaiye müdürlü_ğü ve ıırupları için 27 kalem malzeme 1 
mübayaası. 

1575,00 İtfaiye müdürlüğü ~ ımıpları için 76 kalem malzeme 
mübayaası. 

İlk teminat mikta:ıları ile tahmin bedelleri vukarıda yazılı isler 
ayrı ayn açık eksiltmeye konulmuştur. ihale 18/1/940 perşembe günü, 
saat 14 de daimi encümende yapılaC'a.ktır. Şartnameler zabıt ve mua
melat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları ile ilı.ale günü muan"E!n saatte daimi encümende 
bulunmaları. c4h 

TÜRKiYE 
Şe er Fa ri 1 rı 

Anoni Şirketi 
lstanbul Bül"osundaıı : 

Zonguldaktan ,-eya açık ağızlardan Derinceye llfaden kömürü 
n:ıkJettirileccğindcn vapur sah;plerinin ,('raiti öğrenrnck üzere 

nihal·ct 17 Sonkiinun 1940 çarşamba gününe kadar Babçckapıda 
Taş ll•ndaki büromuza müracaatları. 

ekşiiğde mi ve Zeybeğin Ah· 
met Çavuş ve Sağır 
Ahmet veresesi ile 
mahdut 44 dönüm 

-----------....::tarla~·----------~--~~-~-
17 Kavaklı Tarla Doğusu yol batısı 225 16 

çayırı Kara· İsmail oğlu Riza 
demirler poyrazı Sinan vere-
yukarı Ka-· sesi kıblesi Edremit 
rademirler li Tahsin ile mah • 

dut dokuz dönüm 
_________ ._.tarla. ___ _ 

18 Köyde Ev Köyde Mehmet E
min ve sahibi senet 
ve yol ile mahdut 
altında 4 ve üstün· 
de iki oda ki ceman 
allı oda ve miktar 
avlu ve b!r kuyu ve 
hela ve bir ahır ve 
saman damı. 

1350 284 

mad.ıjtmdan ilk pazarlığı 10/1/940 cckler 2490 sayılı kanunun 2 ve manoilidis alevhine mahkeıl' 
2 ci pazarlığı 17 /l/940 3 cü pazar- 3 cü maddelerinde ve şartname - 9381105 No. lu dosyası ile 
lığı 24/1/940 4 cü pazarlığı 3/2/940 5inde yazılı vesikaları ve teminat boşanma davasının yapıhın 
günleri ssat 11 de Eskişehir Kor. makbuzlnrile birlikte ihale saa - kemesi neticesinde: Yunan it 
satınalma komisyonunda yapıla- tinden evvel komisyona gelmeleri. medenisinin hadisen •aa•J.'.;}; 
caktır. Keşif, şartnamesi Ankara, (1099) (27GJ 215, 216 ıncı m.:ıtldelcrı ır u ' 
İstanbul Lv. amirlikleri ve Eski- * tarafların boşanmaıarın6 9 
şehir Kor. satmalma komisyonİ•- l:lskişeh1rdc bir hamam inşası ta:ihind2 karar vcrıJmiş ' 
rında görülebilir. Keşif bedeli kapalı zarfla eksiltmesi 25/1/940 husustaki ilirrı:o dahi M. a 
G2,189 lira 91 kuruştur. İik temi- Perşembe günü sPat lG da Eski - mitriye ilanen teblii!i tePsir 
nalı 4360 liradır. İsteklilerin ka - şehir Kor. satınalma komisyonun· narak mezkür il;lm mahk.C.• 
nı•""' ··onh vcsaikle ve teminat da yapılacaktır. Keşif bedeli 31,608 vanhanesine talııı: edilmi 
makbuzlarilr. pazprlık ı:ününde lira 23 kuruş iik teminatı 2370 lira ğundan mu:moil•vh Dim::.rı 
l.um s\"ondo bulunmaları. 62 lı.ııruştur. Şartnamesi, keşif ve rihi Linrlal' i:ib.ırc on b 

. cl086• •207. ırrojelcri Ankara, İ<tonhul Lv. a- zarfında t!'r'··izi nl\·. cd bJJ 

* mirlikleri ve Esktş~hir Kor. sa- aksi tokd 1\. hükıı . ..ın k 
Müteahhidi nam ve hesabına 300 

ton e.:pa s'ltın u.tına<"nktır. Pazar
lıgı 2G/l/gıo Cuma günü saat 15 
de yrpılacaktır. Muhammen tuta
rı 16.530 lira teminatı 247:i ı:radır. 
Şartnamesi her l!iin komisyonda 
göriiliir. İsteklilerin teminat ve 
kanuni vesik:ılarile belli gün ve 
saatte komisyona ırelıncleri. 

tınal:ı.ııa konıis~ orunda g~~rülür. yet edt·ceAı iı.ın oluntu 9 
tsteklilerin kaııuuda yazılı vesi- ı ~ / 
katar ve teminat ıuakhuznntı havi - -
tcklıf mektuplarını bo.lti gün ve ı ı Deniz Lcv ı ı & ı ,1 1! 
sattcn bir saat ev\"elinc kedar ko- K O IY 

9 0 1 1 
L • li 1 

misyona vermeleri. •1085• •206• tnı. _ _ '.::,_,.1 * . .. 
Bandırma garr.izonu için 100,000 Marmara lıssü öalırl 

kilo s:i:ır eti 24/1/0411 çoşaınba gü- Kocaeıi l\ht. }h. h.oııı' 
·1077 ·167. 

"" Adet 
1000 Aiirr SPhr~ kablo dolabı 
300 Kn~lo a'kı tertibatı 
37 Direk ınahmuzn 
10 J·~ınniyet kcntcri 
23 Takım -~rtatif m~rdiven 

YuL:ırıda \·ı:zı1ı malzcınc1t'r pa· 
zarlıkla oi n cnktır. İlıaksi 18/1/ 
940 Perşemhc r.ünii saat 10 ı!a İz
mir lc\'nznn D.nıirl ği sntınnln1a 
komisyonunda v:ıpılacaktı1'. llep· 
sine tahmin edilen tutarı ı:;,GU 
li radır. Teminatı muvakkatc ak
çesi 2342 J;radır. 

Şnrtn:.lmc ve niimunelcri komi~· 
youda giirüliir. hteklilcr ticaret 
od•sında !.ayıtlı olduklarına dair 

nH saat 11 ,;l" Bnr-adn tünıt'n sa· 
tınalıırn komi,yonım<l.ı kapalı zrrf
la s.:ıt.ın alır n,.rt.'1r. İik t~minatı 
22,jt, iirrıdır. ı~~,. ( ve şartnamesi 
hcrgün koıni: J'O da gö:ü]ür. İstek· 
Hlcr belli !-~· ttc.n bir s~nt ev,·c
linc kadnr kr.ımni sckildcki teklif 
r.:ıektupınnnı kon1~syonn vernıiş 
olacoktır. • 103"i) (291 

* Hrpsine t•hm:n cdi!cn fiatı 37,.';00 
lira olan 500,000 adet !·um torbası ' 
p?.zarhkln satı.., ·ınar:ıktır. Pazar· 
lığı 18/1/940 P. r cmb~ ı;iinü "1at 
H drd'r. Kat'i ternı nh 5G2:> lira· 
dır. Ni.imtt"'<",..İ kon 1 ~von<lu görii • 
liir .. Tal"rıirrin 111.rny,v<·n \'akitte 
Ankorad ;vı: 1. V 1 ·;'ıldi Satın
alma komisyonund:- hulunmr.lnr1. 

clllO• •360• 

1 
Devlet Dcmiryolfarı ve Limanları ı 

işletme. u. idaresi il·- n.a rı 
.·--:...----:....----

Muhammen bedeli 292,5 lira olan muhtı>hf dı'aaa 325 kıı. Gupilya , 
açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Muv~kkat teminat 21.94 lira
dır. Eksiltme 25/1/910 perşembe günü saat ll de Sırkecide 9 işletme 
binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. T~\liplerin k.ınuni 
vesikalarile gelmeleri lazımdır. Şartname:er parasız olarak komisyon-
dan verilm kte<lir. (156) 

Muhammen bede!ierile muvakkat teminatları aşaıiıda yazılı 8 ka
lem elbise ve palto kumaş ve harçları 29/iil940 patrJrlesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında salın alınn

caktır. 
Bu ise girmek istiyenlerin hizalarında vazıh muvakkat teminat i.le 

kanunı:n tay :n ettH!i vesika.ları ve teklif'e.•ini ayni ııün saat 14,30 a 
kadar kmnisyon reisli~ine vermeleri lazımdır. 

tan.ıJıı.ıdaıı : . ~ 
1- .,lulıtdif birliklerde iS 

danı cciuınrk llzl•re nıuktcdit 
lril.. makin.sti al.nacaktır. ~ 

2- "1'.ıl.pl re :lu•l sa)·ılı . 
b:ırcın kanunu mucibince, ııt>' 
han -a Lı:u:anJıklan derce.) re 
re )Ülı. c·t Ül.&Ct \trilcrckt.t· 

3- lmtih•a fabr.kada ıcıl~ 
sı.s bir he) et huzurunda ele 
nınk1n:stli"'inc d, ır h ~ ' 
yapııacaktır. 

/ 4- l'alıplcr;u a.şağıdalu ' 
kahırla bitlikte İzmitıc Üs>'' 
komutan.lığma müncnat etııı 
Jilzundır. ı 

A- Nüfas lıüv;) et cüıdall 
ya tasdiklı hır örneği. d 

B- l\lahaili n111lyct mu .~ 
ğünce ıa,dıldi lıus ıühal kağ• 

C- Talı>il durcc"'iııi &"' 
şahadetname ve}"a t~sdikniııı'° 

D- Sıhhat ranoru. 
E- İşe talip olduğuna .ı..ıı 

ti da. _ 1 
f'- Evvelce çnlıştıgı yerle 

aidığı bonservislerin osıl!ar;,ı 
ya tasdikli suretlerini gctırı 
ilı'.in olunur. •257•_...1 

Gayrikabili taksim bulunduğundan Burhaniye sulh hukuk mahke
mesinin 27 /10/938 tarihli ilamile satJarak bedelinin verese arasında 
taksimine karar verilmiş olan yukarıda nevi, miktarı, dönümü ve cinsi 
ve hudutları yazılı, gayrimenkuller aleni müzayede ile ve peşin para 
ile satılığa çıkarılm:ştır. Birinci arttırması 29 Kanunusani 940 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Burhaniye mahkeme 
bleminde yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkullere konan bedelin 
yüzde yetmiş beşi elde edilmez ve fazlaya talip çıkınazsa en çok arttı
ran n taahhüdü baki kalmak üzere ikinci arttırması 14 Şubat 940 Çar
şamba günü ayni saat ve ayni yerde devam olunacaktır. 

ı Şartnam~ler namsız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada leseiliim ve sevk şelliğinden dağıtılacaktır. (316) 

(.ıı,a'.a hukuk hAkimli_ğiııdt' 
Balaban burunu köyünd•11~ 

rim kızı Kerımenın kocası1 mandıra köyünde Selim oP. ~ 
cep aleyhine açtıl!ı boşaruJI 
vasının yapılan muhııkl"ll"'·e.;: 
nunda müddea:ıleyh Recclı~ 
nesini terkle v8ki ihtara 
koca.1k vazifesin:. vamn~rnıı._!<0 
sadile .. nezd~e- ıı< · <lığı mu ııt 
inin şuhu<lunun_ em~r\ 

Bu arttırmada gayrimenkuller en çok arttıranın üzerinde bırakılır 
Del!aliye resmi ihale ve ferağ ve teslim harç ve masraflan müşteriye 
ait olup vergi borçları ihale bedelinden ödenir. 

İpotek sahibi alacakl.larla diğer alakadarların işbu gayrimenkuller 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbitekrile blrlikte yinni gün içinde salış memuruna bildir
meleri aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmas:ndan hariç kalacaklardır. 

Arttırmaya iş:irak edeceklerin daha fazla malumat almak ve on 
~n evvel doldurulan şartnameyi okumak istiyenlerin 245/264 numara 
ıle mahkeme başkiı.tipliğine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (311) 

vela scnın kelleni ur;uracnğım!. 
dedi. 

Süleyman Bey de, mütereddit 
idi. Belki, dedıkodu doğru ola • 
bilirdi. 

Çünkü Padi•ahtan h•bcr yok • 
tu. Bir aya yakındır isıanbula tek 
bir haber bile gelmiyordu. 

M<ıro MJlıanımea Mııv1kkat 

Lacivert serı 
• şayak 

Siyah şayak 
Gri şayak 
Siyah kastor 
Caket ve palto astarı 

beı.ldi lerniut 
L. K. L. K. 

257350 00 14044 00 

15000 
9000 
5000 
7600 
7000 

34000 
23000 
14000 

Ylf'!ek ve kol astarı (Kazalin) 
Elbise ve palto telası 7000 00 525 00 

İstanbul levazım amirliğinden : 
Eyüp defterdarında 1 No. lu 

makmek-r için ihzar edilen bina 
calışmak isteyenlerin Defterdarıla 
müracaaUarı . (10894) 

dikim evinin çorap atölyelerinde 
dahilinde z•ti çorap nıakinelcrile 
1 No. lu dikimevi müdürlü;ıiine 

müddeaaleyhın ı. •ttıııı ,u, 
iddiasına muvafı ,oehade·r. 
mıevip bilakis yed. .cnedcnııe 
rısından ayrı bulu .. duf(unıı 
det etmelerine bina n ır'iclö • 
hin bu itibarla sühudunün 
tercih görülmevıp müddcin~ 
diasına muvafık ııehadcl·Jıll' 
tercihile müddcıraleyh Rece 
ca.lık vazifesini yapnı..ıdıl!ı J1' 
bei sübutla görüldüifünd_eıı tf 
nu medeninin 6. 132, 13D ıncı 
dt>lcrinc tevfikan karı Keri" 
müdcleaaleyh Recepten boS 'ıı' 
sına \•c kocanın kabaha•li O•eı 
dan bir sıene müddctlc alı 
evlenmemesine kabi:i tern~1Z 
mak üzere 25/5/939 tarihin~ 
cahcn verilen karar alenen e(' 
kılınmış ve müdde:talevıı F 
ikaanetııahınııı lıilinın<:rrc •. 
nile ilam surdiııın bilıi tt'b 1 

, 

edilmis oldui:!tndan rrw"· 
Recebin tarihi ilandan iti 
beş gün zarfınd1 temyiz e; 
diği takdirde t<'m yizden s . ı. 
zar ettigl a<ld lunarak I> 
kesbi kat'iyet cdecel!i il nC-' 

olunur. 939/ 102 
Sülcymon Bey; her nede olsa 

Padisah tarofuıdan emin bir adam 
oiarak •Cem• in yanına ve terbi· 
ycsine \'eTilmişti. 

- Çiçek Sultau. fırsattan istifa
de elmelı. için etrafı kandırmıştı. 

Yenieeri al;asını yola getirmişti. 

dom uzattığı parmağını gönlünün bir gölııe gibi süründürüp götüren 
derinlii(indeki el<!klrikleşen his - çelimsiz hayaleti gözlerimin önün
leri beynimin bütün hüceyrelerine de canlandı! Bilmivordum. hiçbir 
nakloeden bir anten ııibi kullanı - şev bilmiyordum! O neredeydi ne 
yor; beni kendisine esir ediyordu! olmuştu, sağ mıydı, ölü müydü? 1 

Sesi yumusaktı. Ruhu, hissi. ira- 1 Haberim yoktu. Pasanın konağına! 
devi birden kucaklıyan. avuçlıyan,\ kapatıldıiıım ilk aündcn sonra ne 
saran ve hükmeden bir yumuşak- / onu. ne babalığımı bir defa bile 

rinde bir defa daha: 
- Annen yok mu, bilmiyor mu

sun? 
Derken. en son mukavemeti ya- 1 

ratan dimağ hücresinin de büyük 
bir sarsıntı ile yıkıldığın• hissettim. 
Ve gözlerimden sel olup boşanan 
bir vas yağmuru akmağa başladı. 
Titreyen kısılan. boğazımı yakan 
alevli. zehirli, acı bir sesle: 

C'a.11'a hukuk h~a-· ki-.-ın-1-ili_.'~ 
Hadımkövünde Hasan 

mi!enin kocası İzzet alev• 
tığı boşamn:ı davasında ! ı " 
metgiihının meçbul bU' ti 
kavdile davetiyesinin bıla 
iade edilmesine binaen usu1"1ııı ve müteakıp maddeleri ınuc~ 
davetiyenin gazete ile i~.~ 
bir nüsh.:ısmın ınnhkeme :,, 
hanesine taliki kara:rg!r 0 v 
müddeialeyh izzetin rn1ı.lıııet 
J!ilnü olan 25/1/940 pcr&e~:;;.ı.1 
14 de mahkememizde bıl• 

Süleyman Bey yola gelmiş olsay
dı, herşey tamam olacaktı. 

Çiçek Sultan. yeniçeri ağasını 
kolay kandırm~~tı. Ağay11 şöyle 
vatlerde bulunuyordu: 

- Ağam; seni veziriazam ve ser
dar ey Jiyeceğim. 
- ........ . 
- Devleti sarsıntıdan kurtar • 

mak liizım .. Görüy6rsun halk de· 
dikodu içindedir. 
- ........ . 
- Şehzade Beyazıttan ela haber 

yok. 
- ........ . 

(Devamı var} 

lık ve ahenk!. gö:memiş. ııönnek istememiş, küs-
- Annen vok mu? kün. hınçlı bir içlenme ile geriye, 
- Kimsen yok ır.u? gerideki hayatıma isaret eden her 
- Hiç. seni bütün şefkatile içine şeye baş çevirmiştim. Emirganı, 

alacak bir kucak vok mu? çocukluğumu, gene kızlıi!ımı. hep· 
- Sen nevdin. kimdin, nereden s'ni unutmuştum. Hepsine bükül-

ııcldin, nereye gidiyorsun? mez bir azim ile, 
Divor ve ... Her söyloeyişinde zih- - Allaha ısmarladık. 

nimin icinde bir ucurum yıkıntısı Demiş ve .. Yaşamak icin yaşa • 
yııpıvordu! 

1 

mak. kendisi icin yasamak felse -
-- Anne.. fesinin yarattııiı hodııam itikatla 
Derken. lirtfr titredim. Onun za- onlara veda etmistiml • 

vıf, solP"un, tooraklaşan yüzü; has· * 
ia, ince, yumuşak ııesi · bahtsızlığı • Bütün bu bercüme-c aaniyele • 

- Var! 
Dedim ve .. Ondan sonra, ona 

bütün hayatımı anlatmıya başla
dım. Gözlerimdeki yas gittikçe sı
cakla<ıvor. yanaklarım alev alev 
yanıyordu! .. İcimi boşaltmak. göğ
sümü darlaştıran ne varsa hep -
sini atmak. hafızamdaki bütün 
pası silmek, gözlerimden bosanan 

1 

bu yaşlarla akıtmak, ııünahlanmı 
akıtmak .istiyordum! Ve .• İstiyorum 

(Devamı t>ar J 

ilan olunur. 939/237 0 
Zayi - Maaş tatbik rnlihU 

zayi ettim. Hükmü yoktut0 
Hayriye~ 

Sahibi ve neşriyatı ,cıare 
Baş muharri~,.cf 

ETE:u İZZET suı• 
... Tolıraf Hal ...... 


