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Bulgaristanın 
bitaraf lığı •• 

Bulraristan, Sofya tclfiltlsi 
ile Balkan SuJbunun muha
fuo•ı yolunda birinci mer
h~Je olarak llk rasin ve e
mın adımı atmıı;tır. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

N~~ Menemencioğlunun Sof
)'a. &~şmcleri her tarafta ciddi 
akislerıni sürdürmektedir. Sulb 
ve ~dalet memleketi olan Türki
)'enın, bueüne kadar mükemmel 
ko.mşuluk_ münasebetleri yürüt _ 
muş oldugu Bulearistanla en ça-
buk anlasacak biricik dııvlet ol-

~ d.uğu kanaati esasen bütün poli
tik mahfellerde kuvvetle YB$1l • 
ıııakta ve dünya sulhu menfaatine 
!"Pılacak . m~stakbel bir anlaşma-
;n d.a Türkıye hariciyesinin ıe _ 

• bbuslerınden doiacağı iddi 1 
olunmakta idi. a 

li ~enele~denberi, Roma veya Ber
tı n~n revı~yon Vatlerinin lesirı al• 
lu n a mıh vere yatık bir siyıu;et ta
k:ı ~den ~uJı:arıstanın bu hare
ve hanı ıle nıhayet kargaşalık 
meml a~ple karşılaşacatının bu 
lhiıh" e ette anlaşılmış olması çok 
••nı~m hır hadisedir. Ve bu badi
'l'ürJ.6 madde halinde ifadesinde 
nıeııe:~f hariaiyesi mümtaz hiz-

N 1 a etmiştir. 
uman Men . ·1 

ıarıııt emencıoı: unun Bul. 
ve 111 a~ Başvekili Koseivanofla 

•Jsete Kr ı Bo . 1 • 
ıorüşmel . 8 . ns e yaplı1'J 
hasıla 11::•n _verdıği söylenen ilk 
Romanın ı:~ıatanın llerlin veya 
bir dcvlet•n;ırıe;ıle hareket eden 
•ine k o. ma •kının, ve kendi
raflı&a":~n~~ste~k't'.ek kat'i bııa
killerde muk a:ı a Ve en kat'i şe
bellur etmeı·a e ~deceiinin te
lebilir. ı suretinde izah edi-

llarbin Balk 
'l'eya Baıkanı anlara intikalinde 
bir hareket :•a,. ddoiru ilerliyecek 
llUı a ın e Bul . 

. mutlak surette b. rar1&ta -
eaııının öerenil.nıi ıtaraf kalına
~.•mleketin Balk' buJunınaaı, bu 
IUPhe kaynatı ;:.ıuar için bir 
'"klinden, •iiph 

0 ak yaşaması 
Ytrlıdır. e Yok ki, daha ha-

Şuras1 mulı kk 
eıııperyalizın k: . •ktır ki hiçbir 
Y":t ve İs\iJ<ıiıJ çu.k devletlere ha
IXl.iyecekıi.r D getirmez Ve getir -
ehvenleşı;;,,,e:' ve k~tü '8rtları 
·~ binbir 1 ıay~ıle yapıla • 
J'uı .1. . Par ak vat v •- izi 
b. ' "'"'lık geçtikte e "'" e -
ır Z8.ıııan so n u veya çok 

nıası "•va hi nra tekrar eeri alın
nıi, ;,ı.;,.den çe •~Yı~ması görülme
b!.le. ıözünd ~eıiıldır. Yakın tarih 
lllln ~Dleti e. urmıyanlar gibi, sö
lıiıdiselerle ::,~ İad.i.ruı..lıirçok 

Romanya · 
.J•hut Yun ~eya Yugoslavyayı, 
arkadan v::t~n veya Türkiyeyi 
&uta Bulga . aga çaıışmak paha
lbenfaau rıstana temin ediluek 
cılsun b er ne kadar büyük olıırsa 
t •Umenfaıı· anı •nind a enn Bulgaris _ 
let haıine ~~0~.unda, bağlı hır dev
tilııası Ya uşı;:.ec~iti, dünya poli
:rııalıJıırın pb":ıu uyu~ emperyaJjz. 
.,._. mıyetı altmd B 1 
•~ıstanın istiklal b k a u • 
ha kötü b' . a ımından da-
h ır vazıyete ine - . 

arpler Ylizlinden b ceı:ı ve 
lıcsbellidi.r. arap olacajiı 

Avrupanm Balk 1 
ıekillenen manz an ar. etrafında 
devler 1 arası, hır Baıkan 

ı o an Bul•aristanı k" .. k 
arazi idd·aı '?' • uçu 
betınek ~ib~~· Pti,'~de herşeyi kay
tırmaktad 1~. tı~oll-e karşılaş. 
böyle bir '~j. . u~bın olan herkes 
emin b" tımali, mevcudi)·etini 
llile m~r surette muhafaza imk.li-

Ank kayeaeye kalkı<amaz. 
Türki ara v~ ~ulh adına konuşan 
t'b • Ye harıcıyesinin umumj k" 
ı ı, Balkan v d" a
~k müh. 

1 
e un ya sulhu için 

ınüsbet '":· 
0 

an .8?~Ya telakisinin 
Ve bu ;;:: ıc~ıtrın.~ ışt~ bu sahada 
lıulunınak':::d er uzerınde almış 

ır. 

ili .. h 
kat'i çb~~p fel ~ok k!. Bulgaristanm 
L • ara ıgı Ba1kan sulh ve su·· 
aunu adına b' · · 1 -b. .. ırıncı p anda bü ük 
ır vuzuh adımıdır Eğer ik. >: 

dun da Balk b. . ' mcı a
l . .. an ırliğine iltihak o
U.l">a hıç şuphe yok ki B lk 
rımadası her türlü tehlik a an ya
llı in i'8r<;.tini daha beeı· ve tah
y · ırmedea 
enmıye muktedir aağlam v 

.Umu bir set ve kale oJaeakt:::-

Bu talep kabul edilmedi, ikinci bir kış geçirmek mümkün olamı
yacağından Almanl_arın behemehal taarruza geçeceği anlaşılıyor 

1 Sovyet tayyareleri şiddetli 
Çemberlayn'in hücumlara geçecek 

Macaristan ve Yugoslavva da 
tehdit altında mı bulunuyor ? 
italya'nın Holanda ve Belçika lehjne Berlin'da 

yeni bir teşebbüste bulunması bekleniyor 

ıı .1.ı.( Jr T 
'··"'""' • 

Garp 

Par!s 18 (Hususi) - Obersalz -
berg'de kısa bir istir.ııhattan sonra 
on ııündenlıeri, Berline dönmüş o
lan Hitler Basvekalet dairesinde 
sık sık s.iyasi ve askeri konreranı>
:br ııkdetm~; tedir. Bu konferans
larda bir taarruza gecilmesi tara!· 
tan olanlarla şimdilik intizar e
dilmesini muvafık görenerin mü
taleaları çarpı.sma:ktadır. 

Hitler'i taarruza teşvik eden Ge
neralleri şu nokıtai nazara istinat 
etmektedirler. 

Milli korunma 

cephesinde ormanlarda dolaşan tan klar 

İngfltere ile Fransayı !r ıı:eç 
blııbir !erinden ayırmak mümku? 
olmamıştır. Vaziyet gösteriyor ki, 
mümkün de olmıvacaktır. Ha.lbukl \ 
her geoen zaman müttefiklerm le
hine çalışmaktadır. 

Müttefiklerin Almanyanın iste
di~ gibi berhanal bir sulh teşeb
büslerine yanaşınıyacıaklıarı mu
hakkaktır. Gecen evlföde o kadar 
hazırlıksız oldukları halde sulh 
tekli!ini reddetmisJerd'i. Tayyare
lerimizin faik olduku o günlerde 

yapılacak bir yıldırım harbi her 
halde müessir olacaktı. 

İktısadi bakımdan cephede ikin
ci bir muharebe kışını daha geçir
mek müşkül olacaktır. 

Bu konferanslardan birinde Mu
wlini tarafından Hitler'e gönde -
rilen bir mektup da okumnuşt·ur. 

Musolini bu mektubunda günün 
birin<le Paoalılhn, Ruzveltin ve 
bizzat kendisinin tesebbüslerile bir 
sulh konferansının içtimaa c;aJtı

(Devamı 5 1ocl ah.lede) 

Felaketzede memur-
kanunu . /ara avans verilecek 

Layiha yarın rv.ecliste foç sıhhat ekibi bugün şehrimizden 
müzakere edilecek 1 • S h • · d" 
Cumhuriyet halk partisi meclisi Koyulhısara ve UŞl r ... ne gı ıyor 

nupu dün sahah saat 10 da Hasan 

~~~'St2~~~n~~~:~~u istanbula gelenler 700 ü buldu 
dılh raoor bu içtimada muzakere 
ol'umnuştur. 

Basvekil doktor Reli:k Saydam 
bu hususta izahat vermiş ve kış 
tatilinden evvel kanunun Mec -
liste de kabulünü temin için la -
viha hemen Büvük Millet Mec -
!isine vcrilmistir. Meclisin öı'!leden 
ı;onraki içtimaında da bir muvak
kat encümen teşkil olunarak 13.yi
havı müzakereye baslamıştır. 

Bu tetkik ve mı..:ake:-eler bu ak
şama kadar Ntirilip )'annki Bü
yük Millet Meclisi iQlimaına ve -
rilecektir. 

Parti .l(l'UPll komisyonu projenin 
ismini •milli korunma kanunu la
vUıası. olarak deı'!işti.nınistir • 

-000--

Milli Müdafaa için 
25 milyon lira 

'.Milli müdafaa için 25 milyon li
ral;k fevkalade tıahsisat verilme
sine dair olan kaınun layihası Bü
yük Millet Meclisinin nıznamesine 
alınmıştır. 

Ankaıra 16 (HU'Susi muhabiri -
mizden)- Erzincanda v~ diğer ~el
zele mıntakala.nnda felake ,e ug -
rıyan mt"ffiurlara hükum~ ya~ 
pılacak nakdi yaıxiım hakk.nd.akı 
13.yiha meclis ruznamesıne al!.n -
mıştır. Llylhaya gore, za= g.or • 
dükleri mahalli idare heyetlerıııce 
tasdik edilen felaketzede .maaşl.ı 
ve ücretli meınurlara iki mısli mu-
1,ekait ve yetimlere maaşları .tuta
rının üç mislini geçmemek .uzere 
Ve!;iller Heyetince tayın edılecek 
mik.aTda avans verilecektır. 

Bu avanslaır maaş ve ücretler
den mıi.savi taksitlerde tevkif o
lunmak suret.ile 1 hazir<IJ! 940 ta
rihinden itibaren azaımi iki sene 
zarfında istirdat olunacaktır. İk
ramiyeye müs1ı.ılıak olanlMın borç
ları ikramiyelerinden tevkif edile
cektir. Tahsis muamelesi yapıl -
mamış olan yetimlerden nüfus ka
yı<ları ziva:a uttramış bulunanla -
nn istihkak iddiıalarırun tevsiki i-

lrebul olunaeaktır. Bu maddenin 
.tıatbik.i içm nüfus dairelerinden a
lakaaarıarın talebi üzerine verile
cek kayıt sure.Jerile idare heye-t
lcrince verılecek mazbat.alar her 
turlü harç ve m;.imlerden muai tu
tuıacakt.r. 

Mezkur ma:lıallerdek.i müllıak 
bütçeli idarelerle hususi idare ve 
belediyeler ve bareme tiibi mües
seseler memurları da ayni esaslar 
dahllinde yardım göreceklerdir. 
Mali istitaatı olmıyan belediyeler
le hususi idarelere maliye kredi a
çacaktır. 

Zelzele mıntakasmdaki muvak
kat ın.:ıaat için bir komisyon teş -
U edilmiştir . 

YARDIM EŞYASINDAN 
GÜMRÜK ALINMJYACAK 

Hükfunet, zelzelenin vu]su bul
duitU tarihten itibaren, feliıketze
~ler için memleketimize gönde
rilecek vardım e<-Vasını gümrük 
~mi, her türlü l"E5im ve vergi -

(J)ev&Dlı 1 bı<I ııalıJede) 

yeni nutku 
Bugün, Türkiye ile yapı- , 
1.:ın iktısadi anlaşmalar

dan da bahsediyor 
Londra 16 (Hususi) - Başvekil 

Çemberlayn bugün avam kamaıra-
sında beyanatta bulunacaktır. Ba.ş
vekılin bugünkü nutku geçenler
de söyledijii nutku teyit edici maı
hlyetı.e clacaktır. 

Cemberlayn 1 ürkiye ile aktedi
len iktısP;ii anlaşmalardan da bah
sedecektir. 

İktı5adi mehafilde söylendijiine 
göre, evvelce Almanyanın Türlri
yeden almakta olduiru 15 milyon 
kilo tütünün on milyon kilo:runu 
Fransa ve 1n11iltere satın alacak -
!ardır. İngiltere, bütüı;ı İm<: · 
!at harmanlarına Türk tütün -
!erinden yüzde beş karıştıracaktır. 
Fransız rejisi de ayni suretie ha -

1 reket edecektir. 
Kuru üzüm ve indr için İstanbul 

w İzmire ilk satış teklifleri ya -
pılmıstır. 1 

Kurbanlık h~yvan ~ 
geliyor 

Yaldasmaktıa olan kurban bay
ramı münasebetile şehrimiw kur
banlık hayvan getirilmetıe baş -
lanmıştır. Dün Akşehir, Bulvadin 
w Çay hav>alisinden doe sevkiyat 
Y"fllllınıştır. 

Sovyetler Finlandiyayı havadan bir 
çember içine almak istiyorlar 

~ 

fin neferleri ılerledikleri mıntaka lıırda k111'$11ndan ve yahut ao!u)daıl 
ölmüş Ruıı centlerine tesadüf ediyorlar 

Londra 16 (Hu<ıUsi) - Kopen - ı beratı tayyare bombardınıan.lan 
haıı ile Hel.sin.ki ve Helsinki ile yüzünden inkıtaa u~amıştır. 
Sto.kholm arasında tele1on mııha- !D••amı 5 inci oah.l•d•) 

Hapishane · kaçağı 
nasıl . yakalandı ? 

Fiatıar 14 - 24 lir~ arasındadır. ,Bir ay ormanda saklanmı<: sonra kum motörü 
Kasaplarda ise et fıatlan ~ '' 
yıla naz= pahalıdır. I i:e iki defa Sarıyere gidip gelmiş 

Bugünlerde fazla kurbanlık hay-
van geleceihnden fiaUarın o va.kit - - - (Yaaısı 5 inci ublfede) 

düsmesi beklenmektedir. 

Tırhan vapuru 
kurtarıldı 

Alanva eiva:rında Fiia mevkiln
de geçen hafta fırtınadan kaya -
lıktıa oturan Tırhan v~uru son 
11ayretler üzerine bu ~ saat 
9,25 de kurtarılmıştır. 

Vapur AJanyaya getirilmiştir. 
İlk muayenesinde vapurun "'12i
yetinde tehlikeli bir h.ııl görülıne
ııtiştir. --000--
Küçük bir kız 

sarnıçta boğuldu 
Bebekte İnşiTah sokaıhnda 15 j 

numaralı evde oturan Yasin adındıa 
birinin evlatlıı'!ı 14 y~ında Da - ) 
daylı Feride evin alt katında 5 J 

metre derinlikteki sarnıça düşerek 
boğulmuştur. 

İtfaiye tarafından sarnıctakl su 
boşaltıldıktan sonra Feridenin ce
sedi çıkanhnıstır. 

---.uoo--

Yüksek lktısat ve Ti
caret mektebinde 

yıldönümü 
Buırün yüksek iktısad ve ticaret 

mektebinin tesisinin 57 inci yıl 
dönümüne tesadüf etmektedir. Bu 
münasebetle saat 15,5 de Sultıanah
m-eddeki mekteo binasında büyük 
bir tören ya pılaeaktır. 

RESİM SERGİSİ 
Güzel san'atl.ıır akademisi :resim 

subesi talebelerinin eserlerin<len 
mürekkep zenııin bir sergi bugün 
Fındıklıdaki akademi binasın ·!a ı 
açılmaktadır. 

Çl:.RÇEVE 

Devlet tivatrosuna 
doğru 

Geçen gün Ankarada, devlet 
konservatuarının konser salonun
cia, oevıet tıvatro a.kademı.si ta•e
beleri tarafından verilen, bırer 

perdelik iki temsil seyrettim. 
(1'1aeterlinck) den (Evin içi), ve 
(Molıere) den (Yapmacık merak
lısı eulünçıer) diye tercüme edi
lebilecek iki piyes. Halbuki birinci 
eser, (Bır evııı içi) ve ikinci eser 
(Kıbarlık budalalarıı diye tercü
me edılmişti. 

lstıkbaıdeki milli tiyatronun çe
kirdeğıni meydana getirmesi içn, 
b.rkaç yıldır üzerinde hummulı 
b.r faaliyetle çalışılan :tiyatro ta
lebesi, bu iki pıyes çerçevesı içın· 
de ıık tel<ev,·un merhalesini göste
recek, iak ifadesini verecektı. 

Müsait cılınıyan bır sahnenin, 
bir çift kahve renei kelebek ka • 
nadı ı:ıbi küçük ve yan şeffaf per
desi, açıldı ve kapandı,açıldı ve 
kapandı; ve talebe, yalnız maarif 
auesi karşısında ilk ifadesini verdi. 

Harikulade! 
(Evin içi) piyesi, saf fikir ve te

bassüs, aksıyon haıine getirmiş, 
sadece ruh haletlerinin ölüm mih
veri etrafında kıvrım kıvrun do
lanışından ibaret bir tema. Mad
deye intikal ettirilmesi en münev
ver piyesler soyundan. (Yapmacık 
meraklısı eülünçıer) komedyası, 
geçmiş bir devri, kaybolmuş öd
lerin, hareketlerin, tanların de
hası icinde eanlandırabilmek ba· 
lumnıdan, yine en çetin seriye da
hil bir piyes. Biri en uçarı ruhu 
maddeye nakşetmek, öbürü en si
lik madde tabakasını yeni başlan 
(relief) ıe,ıirmek kadar zor, ikW 
de bı.rbiriııe yüade yüz ı.ıt. 

Bu kadar korkulu bir tertibi, 
devlet konservatuarı tem•il aka
deınısi talebesi, ip atlıyan çocuk
ların zarafet ve kolayııgıle altettiı 
ve ayni kadro tarafından teınsıl e
dıleo iki zıt kutup arasınaa, isti· 
hale kabiliyetinin derecesıni göa
terdi. 

Hep bir arada yükselmiş ve ıı.. 
eerıkliliğe çıkmış oıan talebe züın• 
resinin toplu ve tek ifadesı: 

Başıboş, suhipsiz, şahsi kabili • 
yetine göre birşeyler bulouya ve 
vermcğt" gayret etlen aktör tıpine 
karşılık, bir ilim ve akademiye 
ba~langıc~ından yoia çıkmış olmak 
hususiyetL. 

Talebe arasında, '8hsi virtüoz
lnğa giden m\infcrit istidat temev
viıçlerınden zıyade, toplu, meslek! 
ve ilmi. bir tekevvün seviyesi &öı.• 
çarpıyordu. 

Bıze de lazım olan budur. 
Zıra. Ertuğnıl l\luhsin e;bi, beıt 

cephesıle kendi kendisini yetiştiJ'
m.ş, her eephesile akademik ti • 
Y•.troyu tekbaşına omuzlannda 
tu.muş nadir doğuşları, bundan 
böyle bir sistem içinde aramıya 
mecburuz. Şu kadar ki Ertui:rul 
Muhsinin şahsı, bu sistemin dı • 
şın<ta kahnamalı. 

(Evin iç., ve (Yapmacık merak· 
lısı güiünçler) piyeslerinden •on
ra,, bir piyes muharriri sıfatile, 
milli tiyatro çekirdeğinin dev le& 
konservaluarlorı çatısı altında ~ 
rülmeğe başladığını kabul ettim. 
Devlet tiyatı u fikrini kızağa ilk 
çekenlerle, bugün inşasına mllval
fakiyetle devam edenleri tebrik 
borcumuzdnr. 
NECİP FAZIL KISAK'OREK 
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YENİ Blli SuLll 

TEŞEBBÜSÜ MÜ?. 

• 
italvada. Papanın oturdıı~ Va-

ti:tan sarayınUlll avlusuna o adar 
çok kar ya2ınış ki. bi.ıtün papazıar. 
sıcak odalarından ürlılyıp, kar ıo-
pu oynamışlar! 

Oh! Ne ali memleket! Öbür ta. 
raita, e~lu sıfırın altında 40 de
rece soı'.!ukta çelik toplarla oynu
yor. kan gövdeyi ııötürı.iyor, beri
kiler kar topu oynuyor. 

Acaba, bu kartopu da, Papalığın, 
sembolik tarzda vapı.lan ye.ol bir 
sulh te•ebbüsü mü?. 

ESKİ KADINLARA 

NELER ATILIRDI? 

Bir muharrir, eski hatı.ralmnı 
yvıarken, 30 sene evvelki. kadın-
1.Mın halinden bahsediyor .. 

Eskiden, diyor, kadınlara söz, 
çimdik. mektup, iftira atılırdı. Şim.
dı. bunlar yok •• 

Bu mesle1u:!as, ııaliba, buııünkü 
kadrnl-arı tanımıyor. Evvela. söz 
atmak kimin hadd ine, çünkü. bu
günkü k.adıruar, meseli bir mec
liste. o kadar cok 19.f ederler ki, 
erkeklere sıra diisrnez. Çimdik at
mai(a gelince: Aliır esans kokul'a
rmdan. kadınların vanına vakl<ısıl
maz ki.. Mektuba ııeiııee: Şimdiki 
delikanlıların hangisi, doitru dü
rüst iki satır vazı yaza.bilir ı 

BU SÜR'ATTEN 

KALBİMİZ DURt.:R 

Avn.roada; bir avcı tayyaresi, 
bın kilometre sür'atle ucmus .. Ar
tık tayyarelerin sü.r'atieri 300 - 400 
kHomeıre ile ifade edilmiyor' Hey 
l(idi dünya h. ev! Saatte bin lo- l 
metrevi sövle hir düsünüyorum. 
Alimal1ah. bız. İstanbullaıların, bu 
ı&ür'atıe ba<ımız dönmek şöyle dur~ 

Satie binası 
davası 

Fmdıllıda &ty., binasmın yol
suz saıtL< muhakemesine dün Ağır
cezada devam olunmuştur. 

Bu celsede bazı şahitlerin sor -
galan y°"ılmlştır. Ezcümle bun
Uı.rdan Türk Ticaret Bankası hu
hık işlerinde çalı.şan ..3adı.k Taşlıca.
b a.vuk At.ı:f Ödülün bu alımsatım 
~ınden dolayı komisyon alınış ıti· 
bi bir makbuz imzaladıgı, halbuki 
hakikatte bu parayı almadığı şek
ilın<iekı bir ifadesine şahit oldu -
/(unu anla\tıkta.n sonra, bu para i-
Ei etrafında bazı izaha-t v.ermiştir. 
~iılerJen avukat Ekrem İlhami 
de: •Milli Reassü:rans. hukuk mü
faviri oLm Atıf Ödülün ker.dis.ne 
calmadı,itım para için makbuz im
zaladım• dediglni söyliyerek, bu 
busııstıa kendi.sinden bazı izahat 
alınmıştır. Sonradan, içerisinde 
para bulunarı kapalı bir zarfın ge-
tırilip götürill.ınesiı:ıe dah- evwlki 
celsede dınlenen kapıcı Ab:tuliah
la bu şehitlerın muvaceheler:i ya-

sun. kalbımız durur. Biz, öyle faz
la ace~eye gcl.,bilir miyiz?. Çünkü, 
mes<' la, Bel<ıdıyenin önünden bın
dil!imiz tramvayın • aksam üstu -
l\fac1'.ava bir saatte gitmesine alış
mısız. Al.!ah bizi muha.taz.a buyur
sun! 

MELEK VE ŞEYTAN -YEMEZLER, İÇMEZLD, 

Ye:ıi cıkmaita başlıyan bir refi
kimiz. genç bir hanım kızmuzın, 
cşeytan ve melek• ismini taşıyan 
bir romanını tefrikaya başlıyacar 
j!ını haber veriyor. İsim üzerinde, 
dır.duk ve düşündük: Şeytan ve 
melek! 

Melek. bizim bildiğimiz, yemez, 
icmez. Binaenaleyh, paraya ihtiya
cı yoktur. Şeytan da öv le .. Artık bu 
tefrikanın bedava neşredileceğine 
şüpheniz kalır mı?. 

BABIALİDE 

TASFİYE l\IE..'>ELESt 

Eabıhlide bir tasfiyeye taraftar 
olan gençlere. tas!ive namzetleri 
bırer birer cevap veriyorlar. Genç. 
!eri. adeta bombardıman ettiler. 
Kıymetli romancı Mahmut Yesari 
bu çocuklardan bahsederken, bu 
2;vallıların bir kısmının okl!!Tla 
yazma dahi bilmediklerini iddia 
ediyor. 

İlahi Mlahmut Yesari! Olruma 
yamı.ad dikleri •ev nedir ki?. Hay
di, bugun öğrendi. far;ı,edelim .. Ya
rın. yeni hiI terim meselesi çıka
cak , bü tün o öimmdiği lafları unu
tacak, de_ğil mi?. 

Şimdikilerin, <;<ığıınım türkçele
rinin kıt ohnası, bu intizar halin
d~n ileri gelivor. Bekliyorlar; dil 
işleri düzelince, hepsi toptan öğre
necekler_ 

AIIl\IET RAUF 

Müstehcen resim
li mecmualar 
Hari~ :memleketlerden ı<etirttiği 

mecmuaların içinde bazı müsteh
cen resimler bulundui!'u iddfasile 
müddeiumumillkce mahkemeye ve
rilip biliıhare ber.aet eden Haşet 
kütüphanesi sahibi Pıyer Haris.ın 
hakkındaki bu karar - müddeiu -
mumilığin temyizi üzerine - tem
yiz mahkemesince nak=lunmuş -
tur. 

Mahkeme, dün nakız kararına 
ittiba ederek, suçlunun müdafaa -
sını vaoması için duruşmayı başka 
bir güne bırakmıstır. 

........ • 900 

pılmıştır. 

•Jerans• şirketi idare meclisi 
azaısından Artın de saıtınalma işı
nın teferrüaıt.ru bılrnedi,ği, asa.sen 
kendisinin bu işle bi.r Piına aliı -
kası -buluıınıl'U!ığı kıaydi 1e, işit.iği 
den izden dolma kısma alt bir ko
nu.şmaıyı arıla.ımıştır. 

Bilahare muha.keme; t-dıki'katın 
tevsi olunması için ~kıa bir gü
ne t.alik olunmuıı~ur. 

iYazan: fskender F. SERTELLi 1 

BAR CİCEKLERİ • • 
Cemi!in annesi müthi$ bir sinir 

buhranı içinde kıvranıyor gibiydL 
Çeneleri bırdenbire kilitlenmiş .• 
>.Rzını güçlükle açarak: 

- Cemıl. Sen çıldırdın mı? Sel
ma sahneye çı:k.acak bır .kız de -
bldir. 

Dive bal!ırrnıstı. 
Cemilin verdi"i kısa malümat, 

bu temiz aileyi büyük bır nedışe 
ve ümits;zliğe düşilrnıüştü. 
Şimdı Cemilin babasını da bir 

düşünce a.lm.ışı... Karısına döne -
rek 

No.46-91/ 
l'ız gelelim arılarla aU!cad.ar o

fan bir ba.<ka sahneye .. 
Yıldız sarayında o gece çok mü

him bir içtİ.lll<l vardı. 
Damat Ferit paşanın katibi Se

mih K.imran Balta limanı ile Yı!
dız sarayı arasında mekik doku -
vordu. 

Anadoluda (Milli kuvvetler) in 
teşekkülü, V ahldettini çıldırtıyor
du. 

Elektrikler yanmıştı. 
S.at sekiz vardı. 

Hatay da 
teşkilat 

Y cıiiden tam teşkilatlı 
yirmi nahiye 

kurulacak 
!Ha tav vilayetimiz için yeni ve 

esaslı bir cmülki teskiliıt. l.iyihası 
hazırlandığını yazmıştık. Bu hu
susta al<iııiunız mütemmim malü
mata göre veni teskilat ile Ratay
da müteaddit nahiye;.e,- kurulmak
tadır. 1 

Yeni teşkila1ıa nazaran Antakya/ 
merkez kazası·rıda me: kez nahiyesi, 
Baltur, Harbiye, Bedirke, merkezi 
Cekmece köyü olmak üzere Huır
bey, merkezi Alevısdc olmak üzere 
Süvevdive merkezi Sen\töy olmak 
üzere ~yh köy, merkezi Kazıklı 
omak üzere Karsu nahiyeleri ku
rulmal:tadır. Adana vilayetimizden 
alinıo Hatay vilayetine ilhak olu
nan Dörtyolrla da merkez nahiye
sinden maada Erzin ve Payas na
hiyeleri, İskenderunda merkez na
hivesinden maada merk€zi Kabevli 
olmak üzere Arsöz ve Belen nahi
yeleri teşkil olunmaktadır. 
Kırıkhan kazasında merkez na

hiyesinden maada Aktepe ruıhivesi 
lağvolunarak verine Yalangord.a 
nahive kıll'\ılmaktadır. 

,Bunlardan başka Revhaniyede 
merkez na~iyesind"n ma<Kia Cur
curun köyü merkez olmak üzere 
Hamam nahiyesi, Yayla dağında 
tterkez nahiyesinden başka mer
kezi Bezge olmak üzere Bezge ve 
Kı~lak n.ahiye!eri, Hassada mer -
kez nahiyesinden maada merkezi 
Ak t...ı:ıe olmak üzere güvenç nahi
yesi teşkil olurınınk:tadır. 

uo---

Yeni nüfus sayımı 

Limanlar 
in aatı 

Yeni yıl için büyük 
bir faaliyet programı 

hazır:andı 
Demirvolu inşaatımıza muwzl 1 

olaııak limanl:ar ve iskeleler inşası 
icin de Nafıa Vekaletince veni bir' 
proıır""° vücude ı<etirilmiştir. Bu 
programa göre 1940 yılı içinde. Zon
j!Uldak limanının kömür tahmil 
ve KaN1bük fabrikasının boşaltma 
ve doldurma iske:~si haline ko -
nulması, Ereğli limanının bir ba
rınma ve kömür ihrac merkezi ha
line konulması işleri yapılacaktır. 

Avni zamanda Ereğli limanında 
modern ve büyük kömür depo]ıarı 
da inşa olunacaktır. 
Diğer taraftan İnebolu, Samsun, 

Trabzon ve İskenderun limanla -
rının inşa faalı yetine de ilk.ha -
harda başl~nması icin icabeden 
faaliyetleri hazırlamak üzere Ve
kiılette büyük bir heyet teşkil olun
ıı:ıuştur. 

---00·<>---

Hat Sarıı<amışa 
uzanacak 

Sıvas - Erzurum hattının San
kanıışa doğru uzatılmasına hemen 
başlanacak, Kurtalan - Divarbak>r· 
İran hattının Bitlis v~ (Tatuvan 
civıanndakı) Tug kısımlarının in
şaatı da derhal ihaleye çıkarıla -
caktır. Yeni Ankara - İstanbul de
mirvolu etüdlıerine de ilkbaharda 
geçilecektir. 

Bilahare bu yeni hat Sıımuncak
Tos;a - Osmancık - Gümüşhacı köy 
yolile Mcrzifona kadar da ı<ötü -
rülıeoektir. 

Ucuz zeytinyağı Teşrinievvelde memleketimizin 
her tarafında v>apılacak olan u -
ımumi tahriri nüJ:us hazırlıklarına Vakıflar ı.rmwn müdürlül!ü dev-

I~ Beşik a 
caddesi 

Burasının genişletilme- r ...... , AJuııt..ı 8 Uzaktan 
davulun 

gelen . 
sesı 

Babıilide bir tasfiveye lüzum 
olduğunu ileri süren çocuiı..lar, 
memleket yazıcılık aleminin o 
l:l<lar yabancısıdırlar ki, Ankara 
caddesinin iç havasını dahi bilmi
yorlar. Makam, post islenen yerin 
ikliminden dahi bihaber olaıılara 
ne dersiniz?. 

1 

51 için yirmi bina he• Almanya, kurulduğu 
Yıkılacak her., üç ittıfak kowbıııc men m~tır: Buwardan b.rın 

Türk denizcisi Barbaros Hav • markın kombınez.onud 
ret tinin Beşiktaş ıranı vay cadde- ne ikinci V ıihelm komb 

Evveli bugün yazanlann yerine 
gençlerin gelmek isleyişlerine miı
ııi olan kuvvet, mevcut bir inhisar 
komplo veya klik değil, bizzat bu 
çocukların henüz kıymet ve ehli
yetlerini ishal edememeleridir. 

rünkü, hatır, gönül, illimas geç
miycn b:r yer varsa, orası da mu
hakkak ki, guetclerdir. Alelü -
mum patronlar, fayda memul et
medikleri tek satır yazıya para 
ver;p almazlar. Halbuki, buna mu- ı 
kabil, her gün ellerinde fıkra, ma
kale, h.kaye, roman müsveddeleri 
dolu, birçok delikanWar, gazete 
patronlarının kapılannı aşındırır, 
dururlar. Bu amatörler, yazılarına 
para istemedikten başka, bir kıs
mı, üstclık para ödemeğe dahi 
razıdırlar. 

Hesabını çok iyi b:len patron, bu 
bedava san'at eserini (!) karşı -
sında daima müstağnidir. 

Hulasa. gençlerin iddiaları gibi, 
gazete sahifeleri bir inhisar altına 
alınmış değil; bJf:kis, h•leti rulıi
yelerini ve fcvkaliıde hesapçılık -
larını r(' k yakından tanıdığımız 
patronların neşrettikleri bütün ce
ridrler, d:\ba üstün kıymetteki bü
tün y:rzılara daima açıktır. 

Hele nevh~veslcrin yazıları gibi 
daha ucuz, hatta bedava olursa ... 

REŞAT FEYZJ 

Köpekler çifte ile 
vuru~acak 

sinde ve vapur iskelesi civarında- dı verilebilJI. Uçünciısü 
~i türbesinin etrafının sür'aUe a- !erin kurduğu koııılıınez 
cılması içın dün beledıyede bır Almany·a, 1870 Jo'ransız 
tonlantı yapılmıştır. muharebesinden sonra 

İşe evvela Beşilı.ta.• kaymakam- &.nı ı.urar kumıaz, ı...us. 
lığı binasının yıkııması ile hemen vusturyayı ittifakına a" 
başlanması için burasının 1500 li- imparator itliaiını• te 
raya yıkılması bir mü.teahlıide ve- DLşti, Uç imparator itil 
rılmistir. lcsıniJı Alına.ayayı Av 

Barbaros Havrettinin türbesi ci- bağlıyan çuı:isi sa&"lam 
varında bulunan dıger binaların ne Alınanyayı Rusyaya 
istimlak mu.ame.Leleri de tamamıle çızgisi de cürük deg.ldi. F 
ikmal olunmuştur. Adedi 19 dan )·a ılc Avusturya arasm 
ibaret bulunan bu dükkan ve bi- faallerı telıf e.mek mümk 
naların da hemen yıkılıp kaldırıl- dL Bu meniaatıeriu orta 
malıarı için müteahhit aranmak- da ,. Ballı.anlarda çarpış 
tadır. zünden Alınanyanın uu ı 

10 gün sonra bu cihet de neti • arasındaki münasebetler 
celendirilerek yıkma . faaliyetine. f'.LTgınl~sti. Bismark bun 
başlanacaktır. Vapur iskelesı koşesı t:ııueğe çalışlı ve b.rkaç d 
si de açı ! mı• ol<ıcak.tır. .. . muş ılı.en pamuk ipLgi ile 

Barbaros Havrettının türbesı et- l1llya muv aifak olı..u. 
rafında. bu, binalar~. yeri~e bir Bundan sonra ikinci Vii 
park da vucude Petırılecektır. d k ' · u · f 

D .. f Beled '. . ı·-· mantn a ı muse es ıtıı a 
ı~er tara tan ıy>e reıs ıgı b' . .. 
· l 1·1· ıl k ,_ Dol •nezonu ı:eLr. Gerçı mus 

ırenıs e ı ıp aç aca o"'n ma - lif k Al A 
bahce - Bebek ana caddesi müna- a • yanı nıanya, ,. 
sebe!ile de Barbaros Hay,,ettin tür- ve llalva kombıntzonu, 
besinin karşısında ve Sinan paşa zanı~ında yapılmıstı. ~a 

· · ır f d b ı .. t d koınbınezonun beH.elmuc camE e a ın a u unan mu ea - . . 
d ·t d'"kk' b" 1 d · t' l'k zenede ehcmmıyetı, ancak 

ı . u ~an \:e ına an a ıs 1~ a nesinden sonra tebarüz 
edıp caddenın bu kısmını yemden b 1 8 1 h ·· 
genislrtme,ği de kararJ.ıstırıhıştır. kaş arb' .nanaBey •ukç Aıml 

· 1 'mdi ·om ınezonu ısmaT ıı 
Eskı Hasanoaşa karako u şı - led ı b 1 - · "b' 

·•- · B 'k ı· k sına ma ı e 1 ecegı ;1 ı, ... ı eq taş Po ıs mer ez memur - 1 · ttifak d ik · v liı im! 
luf(u binası da yıkılarak ortadan "" 1 a .ncı 1 e 
kaldırılacaktır. yasına maledılebılir. 

Bütün bunların eski mahall-e - İtalya müselles ittifaka 
rinclen de oldukça geniş, güzel ve zaman (l~<>Z) ancak ş.malı 
esas meydan açılabilecektir. kayı düşünüyordu. 1' ı. •• at 

--~ooo arLtıkça Balk.anıarla nıaka 

Defterdarlar Ankaraya 
çağırıldı faalivetie devanı olunma.ktooır. let ve mü-essesat memurlarile müs

tahd emi r ine ta'.>Si~ :e ucuz zeytin-
Di,ğer taraftan Dahiliye Vekaleti ya l{ satma,ğı kararlastırmış ve ki>- Şehir civarındaki köpeklerin ı;:e- Malive Vekiıleli; hazrrlanmak -

dün viliivete gör.derdiR"ı acele bır rarın tatbı" kı'ne de basl• mış•·~. , ta olan yeni vıl bütçesi hak-

mıya başlauı. \le bu mıntak 
la.kaoar olunca, A'\·ustur;)n ı 
şı karı;ıya geldı, Almany' n 
mütteııkı, vıne aralarında 
at.ıer.ı.nı ttlıf edemez b1r ha 
dıler. Yani Almanyanın 
manzitnıe>i içinde lta]ı·a, 
nın e:.ki verini almış bulun 
manya, A' ustur) a ile ltaly 
sındaki menfaatleri teııf 

i 

1 

. • ~ • celeri sojl uı< mtinaı>ebetile bazı 
eınır e 193? yılı icinde vuku .bulun Ayvalıkta_lci genis vat-.ıf zeytin _ yakın sokaklara kadar indikleri kında mahalli ihtivaçlan tes-
tekm, ıı dogıı,m, evlenme ve olum liklcr i~letme ida:ı:esınin kendi fab- bit etmek ve mucibi meıın -

k •-- ,__ te b •---·· ı<örühnüştür. Beledin reis:..iRi dün · t 1 ta'-··1·t · t· t va · a':"" ını~ .'"':""en . s •t Orwıup J rikalarında tasir ettirılıniş olan ve nunıye 0 an '"'1 a vazı ye 1 e -
bildirılmesını ısteınıştır. ~-e;neklik :reytinvağlan piyasada ki- tekmil şubelere ı<önderdiii:i bir e- ' rafında görüsmek üzere b:ızı def-

Tekml vilayetlerden tolep olu- losu 60 kurusken, memurlara ki _ mirle burıların sür'atle itlaf olun- terdarlan Ankarava çağırmıştır. 
nan bu rakamlara ,!!Öre, nüfus kü- !'Osu 57 kuruştan verilecektir. Her malarını bildirmiştir. Şehrimiz defterdarı B. Şevketin 
tLiklerndeki memleketimizin bu- :memur vey:a müstahdem satın a - İtlaf işinde çifte de kıillanılabi- de Vekaletle temas etmek üzere 
günkü kat'i niifııs miktarı belli o- lacağı zeytinvaii:lann bedell~rini lecektir. .6.nkaraya gitmesi beklenmektedir. 
lacaıktır. 4 müsavi taks1tte ödeyebilecekler- --<>--

1 1 
i dir. Trenlerde tenzilat Yeni kömür gemisi 

h. U t L K 11 A Il E [{LE l İstanhuı ile Zanguldak arasında • ~! fi iiJ Devlet D miryollan umum mü- resmi naklivat için büyük bir kö-* Kahve şirketinin muamelat 'A~ Jıl~ dürliiW. abonernan kartlarını ha- mür gemisi alınması kararbştırıl-
ve hesaplOJrının tef.tişine dünden W,~' 'IJ. - , mil olan asga'ri 10 kişilik talebe mı$tır. 3000 - 5000 ton arasında 
itıbaren. başlanmıstır. 5 J 

1 
ırnmtarına ref~.at edecek o.lan yol- kömür tasıvacak olan bu ~i. * Gumruk muhafa...a teşkiliıtı __ ,_ --=• --.-. culara da tenzilatlı aboneınan kar- yenı vapurlardan olmadığı takdir

m<ımurlaın ı:.rasında ı~:ı3 d~ ku - Kışın, bittabi fırtına neıeri verilebilmesini kararı.aştır- J de ~zami 15 yaşında bulunanlardan 
rulmuş ol~ •k.araJ:wl sandıgı~ nın mıştır. Bu suretle talebelerin kar- t seçıl~ktır. 
kongroesı aun yapu.m.ış, eskı idare vardır deş, ana ve babaları da tcnziliıttan Dıger taraftan Zonguldakta son 
h.e) etı ıpka olunmuş.':"· Sand.k Kok kömürü buhranından •'ka- ;istifade edebileceklerdir. fırtınalarla .boz.ulmus olıan iske -
şımd.ye kıı.dar 7u bın lira. topla - yet!<::" c;o,ğalmıstır. Kok kömürü M.ezkür kararlarm tatbik olunma- lelerın de kom ur nakliyatımızın 
mıştır. yoktur. A' •k·"·-ların söy!edimne aksamaması için sür'a.tJe taımirleri 

..;.,. Tramvll'V bilet ücreUerındeki 
küsurat kaldırılıp biletler 3 ve 5 
kuruşa in.'.ı.inlecek Lr. l.i zait ınınta
ka.lıı.r ıçin de 1 in<:i mevki.de .a., 
2 incı mevkide •6• k=iuk bilet
ler ılıdas olunacaktır. 

Beşiktaş - Taks;.m otobüslerin -
de de <O para ile 3 kuru.ş <ıı'&ında 
tenzılat vapılac""'tır. * Mühendis mektebinın en es
ki bocala.nndan l\1ayisr.cr Paşa dun 
78 yaşında oldugu lu>lde ö.müş -
ti.:r. Ce-n..,csi b;,.gıln Kad .köy'.in
cleki evin.nen ka<nınlmı..ş ı.r. 

rce, aylarca düşünmüş, taşınmış 
ve Kuvayı l\1illiyenin kökünden 
imhru.ıfla kenaı fıtrı ve ırkı zcka
sınca bir çarre bu.lmuştu. Bu çare 
üç maddelik bir raporla derhal pa
dişaha arzedılrniş, padişah da bu 
kestirme tedoırıerin taloık kabi
lıveti olup olmadıi?ını Ingilizler -
dEn so1muş ve en mutemet mukar
riplerinden birini bu mühim me
selenin halline meını.rr eylemişti. 

"' """"' ~· sına aybasından itibaren ba$lana- h d d göre, Karadeniz.in fırtınalı o:ması, ususun a a icabeden retkiklerin 
k_ömür nakliyatına meydan bırak- caktır. Tenzilat tıekmil hatlar için hemen yapılması a.liıkadarlara hil-

routeber buunın.ı.ktadır. dir"- · t· marnaktadır. Güzel, aniadık. =ıış ır. 
Fakat, acaba, kok kömü:ü nak -

livatı, neden fırtınalı havada yapı-
1. ar?. Bu havalar bastırıncıya ka
dar, şehi:dc bir dirl em kok kömü
!I'Ü yok mu im~?. 

IÇış mevsiminde, Kar~denizin 
nakııva .:ı müs~a:le ctm iye ceğ i nı, 
dünva kuruk!u kurulalı, hala öi?
renrnedik mi?. Ona göre, daha ev
w.lden tedbir alınmalıdır, 

IlÜRHAN CEVAT 

mal ve tevsie muvaffak olarak, 
her giın b.nr sure le varlıklarını 
RÜslermekten ve .en ufak hadise 
l;J.e İngilizleri heyecana düşür -
meklEn hali kalmıyorlardı. 

(Ruvayal) otelinde aktedilmiş 
olAn bu hafi içt.ima, bir başka nok
tai nazardan da ehemmiyetli sa
yılabilirdi. Saraydan gelerek pa -
dlşah namına söz söyl .yen ve ya
rım saat kadar bu baii mecliste 
mahrem beyanatt.a bulunan zat, 
aynı zamanda İngilizlerden Ba.b.
aı.i hükürnetine azami müzaheret 
talebinde bulunmuş ve bu veçhile 
hareket edild;ği takd;rde İngiliz • 
len.n de arzu ettikleri gayeye sür
a.t ve sükunetle vasıl olmak imka
nı husul bulacağını ve bundan za
tışahanenin son derece memnun o
lacai!ını da ilave etmisti. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 ----
Isveç Gitgide Hazırlanıyor 

Finlandiya harbi çıktı çıkalı İs
kandınav ınemlekctleriniın ala -
cakları müdafaa vaziyeti z1h.inlcri 
çok meşgul ediyurdu. Şimaldeki 
harp bugün başka bir s2fhadadır. 
Bu ihbarla biılıassa İs\'eçin kuv
veti ihmal edilecek gibi değildir. 
a;r zamanlar büyük bir devlet o
lan İsveç o kuvvetli devrinde Bal
tık memleketlerini, Finkndiyayı 
ve Pomeranyanın bir kısınmı e
linde tutuyordu. Sonra o da kü -
çüldü. Baltık denizinin cenubun
da ve şarkında bulunan ülkeleri
ui kaybederek niha et İskandi -
na vya yarımadasında kaldı. Kav
gasız, gürültüsüz bir surette Nor
veçten a) Tıldı. Artık ondan sonra 
İ.sveçin toprak alm•k için har -
betmek gibi herhangi bir emeli 
de kalmamıştır. 

ı !indeki kuvvet 800,0CO kişiliktir. 
11'an.at söylendiğ~ne göre bunun 

500,ij~O kişisi askeri talin{ ve ter
biyeyi ı:örmüşlür. Bu da pek muh
tasar oıarak diyorlar. Çünkü yu
karıda anlatılruğı g;bi yüz yetmiş 
beş ile iki yüz gün arasında bu
lunan askerlik müddeti zarfında 
eli silah tutan delikanııların tanı 
manasilc askeri talin1 ve terbiyeyi 
alamadık.lan anlaşıiıyor. 

İsveç ordusuna dair son zaman
larda yazı yazan Avrupalı müte
hassısların dedikler;ne göre İsve
çin buırünkü lıaı:p ve müdafaa va
sıtalaı:ını kuılanacak askeri 300,0011 
kişiden faza olıruyacaktır. Harp 
olursa ne yapliacağını düşünen Is. 
veç daha Rus - 1''ın muharebesi 
başgöstermedcn bazı tedbirler al
mıştı. Siıah altında 40,000 kişi bu
lunduruyordu. Komşuda harp çık
tıktan sonra ise bu miktar arttı • 
rılmış, yeniden silah altına çağı -
rılanlar coğalmıştır. 

çal lı. Tıpkı Bısnıark Rus 
Avu>lurya arasındaki men! 
teLf elmej\-e çalıştığı gıbL ~ 
fak olamadı. Ye Avusıurya 
cila eden b'... vaziyet aldı. Hu 
seden İtalya, müse.Ies itıifa 
men l.3ğlı kal.malda berabe 
ricen ı•rawıaya ve lngiltereY 
ru temayül etti. 1914 harbi 
sırada Italya müselles ittifa 
hiı olıııakla berabrt, hakikat 
selles itiliil ziimresinlıı bir 
idi. 

Bitler Almanyası da müt 
olan İtalya ile geçen ağustos 
demi tecaviU• paktı iınza 
Sovyetier Birl:ği ansındaki 
kaları ve menlaatlui telıf 
sından, Bismarkm ve ikinci 
helmin maruz kaldı!Jan zor 
!aria karşli•şmaktadır. Artı!< 
b:r sırdJT ki İtalya, Alman 
Sovyellerle gir;ştiği yeni Dl 

sebellcri beğenmiyor. Ve bu 
nascbetkrin aldığı cereyanda 
layı duyduğu endişeyi izhar 
mekle bir mahzur görmüyor. 
manya - İtalya ittifakı fesb 
menıiştir. ı·aı..at ikinci Vlihcl 
manyası zamanında müselles 
fak da fesberulınemişti. Bu, 
man İtalyayı Fransaya doğ . 
mayü.J etmekten menetmediğ1 

bugün de Almanvadan 
uıasına m3.ni olm U)' ora 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdl 

Kaldırımsız ve k 
ranlık bir cadde 
Edirnekapıda, Tekfursaf9 

ymda, Şişebane caddesinde
5

. 
turan okuyucu,arıınızdan 
leyınan Erlerden aldıi:I 
mektupta mezkur cadde 
karanlığından 'c kaldırı~ 
rının bo~ukluğuııdan şiJ,;I) 
ecL.lerek kısaca ~>le deııil 
mektcdir: . 

- Mademki bu isin tahkikini 
,-izlice arkada"lna havale etmiş. 
Bu hafta bir l>ahalle ile özür dile
yt>rek nişanı gelecek hafi.aya bırar 
kırı~. 

Saraydan ı<eLen zat İngiliz zabit
lerinin bu hafi içtimaında bi: ;:aat 
ka.dax kaldıktan sonra, Mayor 
cF· ile birlikte çıkmışlardı. 

l.şte bu zat kellillS..e <Ui.ilna te
mas.a bulunduğu İng.liz b.nba~ı
s.:na mesele}. hafifçe açıyor, bın
başı da mal bulmuş mağribi g;bi 
derıı.J. (Yediler, ı;:rupunu ıçil.lllaa 
davet eaerek, meseleyi (Vahciet
tin) in arzusile beraber mahrem 
olarak anlatıyor. Üç keLme ile bi
le ıI~aes.i mi.ınu;.U,n ve kağıt üzerın
de ta .biki ko:ay görünen mahut 
pliin bilahare lngılıL .r kiın.lıarbi
yes.nce t.etk.ık eo.ı.erek, zannedJ
ci .ği gıoi latbık lrabılyeli olmaaıgı 
cevabı verıımiş ve fakat pad.ı;a -
hın Anadolu hakkıı:;d ne kadar 
ş :ddetli tcdbir:er düşünmek.e ol
duğu &n!aşılrnak üı:ere mesele der
hal Londraya bildirilmişti. 

içtima neticesinin Yıldıza anı 
t 0 ·ın.maen ıahminen üç gün sonra 
idi 

\Serkldorvan) da Damat Feri -
din salname naz.rlarından iki kişi 
marüken koltuğa kurulmuş konu
şuyorlarclı. Galiba !Xri memlcke
tın umuru dahiliyefilni, diğeri de 
umuru harbiyesinı ı..dvir eden 
bu iki nazırdan b ini dedi ki: 

Bugünkü nüfusu 6,20C,000 ol -
duğu anlaşıian İsveç sulh zamanı 
için :ı;;,ooo kişilik bir orduya ma· 
lıktir. Fakat orada ordunun mev
cudü yaza, kışa göre değişiyor -
muş. l\leseli bu otuz beş bin kişi
lik ordu yaz mevsiminin ordu
sudur. Kışın bunu 18,000 kişiye 
indiriyorlar. Sulh zamanında bu 
daha muvafık görülmüştür. Şi -
maide kış mevsiminin şiddetini, ik
limin icabatını nazarı dikkaıc al
mışlar. Askerlik müddeti de 175 
gün ile 200 gün arasındadır. 

İsveç askerinin ıııükemmel ol -
duğuna her taraf ittifak elmi~tir. 
Güçlü, kuvvetli, sporcu, kendisi· 
ne çok bakim ve •ldığı emri çok 
iyi yapar, pek muuıazam bir ~s -
ker. 

~ Şişehane caddesi, tel 
nekapı ile Eyüp arasındll' 
bellıba~lı caddfiiır. Burll~ 
her gıln, akşam sabnb, yiJJ;. 
ce ve binlerce yolcu geçoı 
tedir. Buna rağmen kaıdıt b 
sız ve -ek oozuk bir halde .. k 
lunan bu cadde, üstel.k ~ 
tan da mahrumdur. IJalb~ 
surların imtidadınca Ek'\ 
pıya ve oradan da 2sağıY8 

dar elektrik direkleri ıı•••1 

Divordu. Ertf>si sabah tekrar gö
rüsmek üıoere Cem.il odasına çık
m.ıştı. 

* 
İkinci Kısım 

Benli Bedia kimdir ? 
Benli Bedianın arasıra (Yeni 

bar) da Şinasiyi ziyarete ı;:eldiği 
gonı 'iyordu. 

Ş.mdi. ır.ühe!ldis Cemil, Selma 
hakkınd:tkı tet.kikalina devam e 
dtcW'şWl.. 

Konuşarak ot-elin merdiveninden 
indıler. :'.\1avor cF• misa!iriniıı ko
lundan tutarak: 

- Buyurunuz pasam! 
Dedi ve ikisi birlikte bir otomo

bile b:nerek (Ruvayal) otelinden 
uzaklastılar. 

Yıldıza Vahidettini ııörrniye j!it
mişlerdi ... 

İki ııün sonra mesele tamamile 
anlasılmıstı. 

(Kuvavı millive) nin tesekkül 
ve taazzuvuna nıhan rıruhalif ve 
saltanatın, başı sarıklı. esmer be
nizli bir peygamber hafidi ı:ünle-

İşte (Yavuz) un ilk defa Ana -
doluya ihbar etmeyi milli b:r va
z.fe bildiği bu hiidise İnı;:iliz ka
rarı;:iihında hayli dedikodu uyan
dırm~tı. O gün G. H. O ya merout 
kadın erkek ne kadar tercüman ve 
hafiye varsa hepsi Harbiye mek -
tebine davet edilmiştı. Herkesi ayn 
ayrı odalara almış.bardı. Hiç kim
se birbirini tanımıyordu. Anado
lunun tenkili meselesi, pevgam
ber hafi.di.ı:ı.:n verdiği planla he -
nüz halledilmi değildi. Milli kuv
ve.ler her tarafta tıerı~tıru ik-

- Canım efendm, etrafımızda 
bü;evler dıinüyormuş .. Çok me -
rak ettim! 
Nazır enfiyesini çekerek cevap 

verdi: 
- HaVTola paşam !. 
- Vallah.i bilmem, bizim müste-

şar, malüm ya.. Çok zeki ve ku
lağı delik bir adamdır .. 

- A.. BiliTim köftehoru.. Fatin 
ve şey.tandır kiı!ır ... 

( ıı., a.ııu Var ). 

İsveçin ha\•a kuvvetine gelin -
ce, Anupa harbi başlamadan ev
vel tayyarelerinin miktan 78 ol
duğu söyleniyordu. İsveçliler tam 
300 tayyaTeden mürekkep bir 
hava kuvveti vücude getirmeğe 
karrr venni~lt'r,, bir de proçam 
hnzırlnmıslardı. işle bu yetmis se
kiz tayyare o programın ilk tahak
kuk eden kısmı olmuştur. Eli tam 
mnnasilc silah tutan, muhPrebe e
debilccelı; a.skcr olarak İsveçi_n e-

İsveçin eski, canlı bir askeri ta
rihi vardır. Çarlık Rusyası ile uğ
raşmış, Türkiye ile çok iyı d~st ol
muş bir memleket olan İneç oıı 
yedinci asırdaki mücadelelerini 
unutmamıştır. Onun içiıı bıı;;ün 
de döğüşmeğe mecbur kalırlar.a 
İsveçliicr kendi vatanlarını otan· 
ca azim ve kuvvetlerile müdafaa 
edeceklerdir. 

İsveç üzerine taarruz edt"ceği 
farzedilen bir düsman bu nıem· 
lekette coğrafya ve iklim şeraitini 
kendisine son derece müsaadesiz 
b ıılacak tır. 

ALi KEMAL su~ 

h' a cuttur. Bu caddenin .•(.,eli' 
mazsa aydınlatdn1ası içıo ., 
len ilen himnıct, sadece ple t 
cut direklere birer lfııııb~ ,.ı 
kılmasıdır. Ilu )·e?~n al•,,, 
bütüıı halk, beledi . .'e'?izd:,iııli 
bilhassa sayın valımıs ~ 
Kıröardan bunu rica etn> 
dirlcr • 
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' MEMLEKET MESELELERİNDEN 1 

mar ·şıerimizde 
~Jııd'e ediyeler bankası 

1: 1 j ;ı:ı:.DJ9 
m:nı=wu 
MANTO ALEYHTARLARI 

BİRLİGİ 

Avrupada ve sair yerlerde şap
kasız gezmek bir RÖsteriş, bir nü· 
mayiş addolunmaz. japonlarda ise 
bµ, Çinde harbeden askerlere k_arşı 
bir minnettarlık ve şükran ala • 
meti telakki edilir. 

H ©\ ır p t: ~ n <dl ©\ h ©l 
mlÜlt:hü~ ülkü ~'ff~t:: 

japonyada yeni teşekkül eden 
garip bir birliğin statüsü, orduya 

ZELZEI .. E ve TAYFUN 
anka şimdiye kadar muhtelif yurt 
öşelerinde ne hizmetler gördü ? 

YAZAN: "' ı ı,_ REŞAT FEYZi 

' z.clzcleden yıkılan, harap olan 
~hır ve kasabalarımızın tekrar i· 
:.ı.rında devle~e, K.zılaya, dığer 

·'ı nı.ısn usı •vfe !şahsı muesseselere dil
' \;; vazı e er vardır. Bu arada 
ı IBeledıyeıer Bankası müh· h. • 
a_!g'etler gorebılecek ksbıliy~te~
., . .,.u muhakkak ki, Belediyeler Ba,;. 

a~ı te,ek_kul eilikten sonra. Tt>rk 
JılŞ · ırlerının ımar hareket1 bir kat 

a canlanm~tır. Çünkü Bele
,ıcLyeıe: Bankası, beledıyel~rimize 

!Jllen serı _bır surette ikraz yapan en 
etının bır kredi müessesesi olmuş

! ur. 
t Istanbul da, Belediyeler Banka-
sından çok para almış ve bunu 

uhtelif işi.ere harcam:ştır. 
rİ Burada, Belediyeler Bankası • 
nın kuruldugu günden bugüne ka

ii'dar yaptığı hızmetleri kısaca sıra
ınayı faydalı buluyorum. 

1 Banka 29 teşrinıevvel 1933 yı. 
~a !aa!ıyete geçmişti. Bır bu

~~-ı mı!yon !ıra hır sermaye ile i.şe 
l ~. amıştı. Bankanın gayesi be-
dıveler· · ' d ın ımara ait işlennde yar. 
un etmektır 

il ıc!~~anın i~ibaıi sermayesi ise, 
tnisr a hukumet kararıle hır 

i 

karşı minnettarlıi(J izale icin yal· Anadoluda, binlerce vatandaşın 
nız şapkasız dei!il, mantosuz da ölümüne sebep olan yer sarsıntısı 
gezilmeyi tavsiye ediyor. nı, bır Fransız gazetesi ·iı!eh te

cŞapkasızlar, mantosuzlar• ~ir: Iiıkki ediyor ve bunun Tancada, 
!iği mensupları, yalnız ]\endılcn hatta Kaliforniada bile hissolun· 
şapkasız ve mantosuz gezmiyorlar duğunu söylüyor. 
sokakları dolaşıyorlar, halkı şap- 1755 de Lizbon şehrini baştan
kalarını ve mantolarını terke da· başa harap eden zelzeleye kadar 
vet, hatta mecbur ediyorlar. c..kmıya lüzum yok. Daha yakın· 
KADIN ÇOKLUGU larda, 1883 de Cava adası harap 

·--- oldu. 1891 de japonyada, 100 kilo-
Son blr istatistiğe göre, dünyada me~ro uzunluğunda, 10 kilometro 

mevcut erkeklerin, kadınlara nis· gMişliğinde bir yarık husule gel· 
beten azald.j!ı anlaşılmıştır. di; yerlerden fışkıran alevler, du
Kadın ekseriyet rekoru Çinde • manlar binlerce adamın ölümüne 

dir. Burada 1000 erkeğe muka·bil sebep oldu. 1906 da, San Fransis· 
1,139 kadın \Oardlr. koyu altüst eden zelzelenin tah • 
İNGİLİZ ORDUSUNDA ribatı honüz unutulmamıştır. 

°KANATSIZ TAYY!\RE~ Bunlardan başka: 1907 ae V;:!-
parezoda, 1907 de Mcsinada, 1908 

Bir coxogyre• ilk defa olarak de Balkar.larda, 1912 de Mogolis
İng:Jiz tayyıareciliğınde mühim ve tanda 1923 de Havayi arasında, 1924 
faal bir rol oynıyacaktır. !Jıgılı~ de Toskanide, 19'25 de Yeni Zelan
Hava Nezareti, meşhur tecrube pı· dada, 1929 da Napolide, 1930 da 
}otu !\, A. C. Brice'i angaJe etm~- Korentde, 1931 de Meksikada, 1938 
tir. Hava Nezareti, üç yeni tip tay- de Şilide vukua gelen zelzelelerde 
yare de satın almıştır. Bu tayyare- yüz bi.nlerce adam ölmüştür. Mad
lerin kanatları yoktur. Şimdi!ik cil zay!at:n yekiinu da pek müt
Londra ile Fransada bulunan I~- hiştlr. 
ı!iliz hava ordusu büyük ~rargahı Bunların en fecii Mesina zelze· 
arasında rabıtayı temın ıçın kul- lcs:dir: Ölenlerin sayısı 200,000 dir. 
!anılacaktır. Şili zelzelesi de bundan aşağı dc-
LETONYA _NASIL_ MÜSTAKİL ğildir. 
BİR-DEVLE..!.QJ~![!_ Yeri..n, bir, iki saniy~ sallanı • 

vermesi, ~c:ırleroc, hatta .asır -
Umumi harp esnasında Leton • !arca büvül· .ahnıe•ler ve feda • 

yaLlar bir ordu teşkil ettiler '".e l,arlıklorla vücude getir!len kıy
R'gada Almanlann ileri hareketı- metli metle Pi; ~t eserlerini bir an-
nı durdurdular. da toprağa gömüyor. 

Letonyalılar; Rus ihtilalinden Maddi zarar birşey değil, fakat 
sonra ayni ~ehri tehd:de kalka~ birçok insanların da öJ;:.müne se
Alman ordusunu maAliıp ve gerı 'be~ oluyor. 

i tnil ~ arı:ırılmşk üzere, on beş 
il ·· ~.n lır.dır. Bu sermaye, bütün 

va;id~te dbeiediycier:nin senelik 
tarın Y.'.n an tahsil edilen mik . 

çekilmeğe mecbur ettiler. Bolşe- Halihazırdaki fenni vasıtalar, 
• . 1 ketler Sa~lır. F·'·at vikler, fikirlerine muarız olan Le- t ki d 

'· "" k t binlerce kilome ro uza ar a vu-Cenubi Amerika memleketler• de ycnı mem e d" Mesela •u tonyalılar ile uğrasma is eme • 
1 

h b 
b 1 k . b"' .. h · ı · biTer mamure ır. • · Ah li . t"kl"l· . 1·ıa·n etti kua gelen yer sarsıntı arını a er 

u meme tlerın hemen utuıı şe '':'.rfer~ı~~~·~·~·[i~··~ı~r~b:·o~r::::::=::di:·ı:e:r·:::•:·:ıs::ı:·:a:ı:n:ı::::~·==~:;;::::::::::::::::: reıilin Buenos Airestek.i b!!'alardan b:nııı gos e · Uzde5meb ... kh f selerile, he c ~ı ış-'.ıra is-
tinde bank r sene. yuzde 34 nisbe
d:.:.an tem anın karından tefrik e- tı için, muhtelif şehir ve kasaba • 

dl dana ael· ettu hısselerinden mey- lara lıir mılyon lıraoan iazla para 
., ır. ikraz etmışt;r. Bu suretle, bırçuk 

ı Bankanın . hır1 ' gtind serınayesı kurulduğu şe erim.z elektriğe kavuşmuş, 

' 
' nııştı;nı:~ibaren artm~ğa başla • bu yun 1'.oşcıerm"'c sınerr.a ve ıau
f bulan ·tah/iun,. Yedi milyon !ırayı yo tesı,a.ı vücude getınr.ek oe bu j 
, dır. Banka·n edıblmış s.ermayesi_var· sayede müınkun oımw,tur. 
1 Yat akçes· ın ır mıkıar da ihti- :;tı ve eıcktr.kten ;;onı-a, en mü- 1 o L A R 
I Türkiv: ;e~:~ı~elerin" t h ~~~ .• ~:~ ~~~:.:::; :"~:~·~~,~- \ ri\' u K u L E T L Ng A N T vazıvetıne göre B k ın a silat bil" ımar kalkınması ıçınoe buıu- il 
f Yesine her sene' a:ı anın serma- b · d 

milyon lira k ct' belcdıyeler bir nuyor. Bütçeıeri dar olan eıe ı
etınektedırlcraBar hır Para ilave yelerirnize cie, ,bu hususta, yine 
bu gidisi B · eş altı sene sonra Beledıyeıer Bankası yardım et • 

1 e, ankanın serın . . ' mekteoir. Şchır ve kasabaıarıını· 
I rnı Yon lirayı bula k a:; esı 15 zın halihazır haritaları ile imar 

Yeler Bankasına h ca tır. Beledi- pıanlarmın hır an evvel yapılına
la serınave ila~ ~sene, en faz. sına ehtmmiyet veriliyor. Banka, 
htanbul belediy:s di en, ~Üphesiz nüfusu ıo b.nden yukan olan SO 
cc:>k t~hsilat Sahib· İsr. Cunkü en şehirden henüz haritası olmıyan 
diyesıdir. 1 tanbuı bele-

48 şehrin haı·italan için, 250 bin 
Belediyeler B k lira ve imar planım hazırlamamış 

Kış cenaplaı arzı endam etti. 
Soğuk, çok soğuk! •. Soğuk birçok 

hastalıklar tevlit eder. Bunun için 

kalın ve vücudu sıcak tutan bir 
manto giyininiz. Bunun içerisine 

de yünlü bir kazak ve)·a gömlek-
. . b" .. k ve gen;• olınaCt>plerıııın uyuce - . 

Kış için orijinal 
bir moda 
daha icat 

edildi 

' -----Misafiri nasıl 

kabul etmeli? 
~klerin misafirseverliği bütün 
dünyaca maliırnı:lur. Misafir ka
bul etmek, ağ:rlamak çok ince bir 
san'attır. Fakat, birçok san'atlar 
,gibi bu da yavas yavaş eski ehem
miyetini kayıbetınektedir. 

Son zamanlarda, misafirlere pek 

Bir saniye içinde harabe ve ölüm 

v~nyor. Fakat bu sarsıntılann ne- 1 duğu yerlerde çatlaklar husule ge. 
den ileri geldiğini, niçin hazan ha- tirdiğini kabul etmek lazımd,r. 
fif, hazan şiddetli olduğunu izah Arzımızın ktşrı bir hattı taki • 
edebilmek kabil değil. Fen bunda ben soğur ve bu hat, San Fraru;ia,.. 
aciz gösteriyor. Fikirler de muhle- kodan başlar, Amerikayı ve At • 
telli ... Zelzelenin menşei ne?. lanliki geçer, Lizbona doğru uza-.-

ICÜREMİZ SOGUYUNCA n:r, orada:ı İtalya yarımadasın1ı 
Balkanlara, Krıma, Türkistana v• 

İlim ve fen aleminde bu, küre • japonyaya kadar gittikten sonr 
mizi.n k•<nnın ince olan yerlerinin tekr_ı San Fransiskoya varır. 
soğumasına atfolunur. Fakat bu Zeuelelerin tahr;batı her yer-
büyük spazmozun tesirleri, küre- de bir değildir. Aleskadaki zelze • 
mizın kabugunun az veya çok de- lelerin verdıği zarar japonyad.aı. 
rinliğ:ne göre hafif veya şiddetli 1talyadakil~re nisbeten hiçtir. 
olur. 

Çok ha,;sas Sismoğraf aletleri TAYFUN 
tarafınddn kaydolunan tabiatın bu En çok Çin veya japon deniz -
gar4., ve fevkalade sarsıntılarının !erinde vukua gelen tayfunlar, 
tesirleri de muhteliftır. 3arsıntı büsbütün başka bir afettır. Gell'~
bazaıı ufki, hazan amudi ve hazan ciler buna cdönen fırtına• ismııı.l 
da temevvüci, yani dalgalı olur. verirler. 

Çok defalar yerler yar.lır, çat- İkı med ve cezrin akıntısında• 
laklar husule gelir ve binlerce ev husule gelen büyük su hücumlan 
ve içindeki adamlar bu çatlakla - hasıl olur. Denizin dibindeki da\. 
rın içercsine gömülür, gider. Ba - galar b.rleşjrler, büyük dalgalar 
zan sarsıntı hafif geçer, bı.r zarar haline gelirler ve yakın sahillere 
vermez. çarpar, dağılırlar . 

Yer sarsıntılannın ekserisi, kü- Limanda bulunan gemiler, bİJ' 
remizin kabuğunun altındaki ce- karııuz kabuğu gibi kalkar, rıh· 
sim kayaların çökmesinden, vol • tınılar ve kayalar üzerine düser, 
<.anik fevPranlardan ileri gelir. Ar- parçalanırlar. 
ziyat miıt,elıass.sları, Sicilyayi Ka· Kaliforniyadaki Florida sahill.., 
labrdan ayıran Mesina boğazının ri birçok defalar bu afete mana 
bir çöküntü neticosi acıldığı ve kalm:ştır. Bilhassa Martmik, 1900 
bu mınt1kada çöküntülerin de- - de çok zarar görmüştür. 
vam edip ııideceği fikrindedirler. Hulasa, zelzele ve tayfun haJ"t' 

Binaenaleyh, küremizin soğu - ten daha çok müthiş birer ii!cttiı>. 

Zig·frid hattı nasıl 
ya pıldı? .. 

ııeneJik faali tn asının, son beş buluııan 57 şehri.n im.ar planları 
lnilyon lh-a Ye ınde, bir buçuk i~n de 375 bin lira tahsis etm.ştir. 
kuk ettir~a Y_akın bir kar tabak- Beled.ycler Bankası, spor saha-

B ~tır. . 

sına dikkat ediniz. Yürürken ellerı· 
ıı.izi sot n, ısıtırslJIJZ. İçerisiıı.i fa· 

nileden yaparsanız dnha sıcak tu· 
tar. Lüzumunda çıkarıp cebinize 

koyabileceğini• küçük bir kuku • 

!ete güzel başınızı yağmurdan, kar

dan muhafaza eder. 

o kadar aldmş edilmiyor. Halbuki 
misafirlerle ayrı ayrı meşgul ol • 
mak lazımdır. Yalnız c:buyurunuz 
sofraya ..• , ·buyurunuz büfeye ... • 
demek kili degildir. Masaya otu
ranlar, büfeye · aklasanlar biribir
lerini tanımazlar, kendilerini bi
ribirlerine takdim etmek, tanı$ • 
t rmak lazımdır. Aksi halde soğuk 
bir hava hüküm sürer. 

Majinodan farkı bu hattaki küçük 
a.nkan n bu k' !arı, modern stadlar vücude getı-

.tnasrafı ç~k zdır anna mukabil rilmcsi için de bütün belecııyeıere 
ridir. Bes se a · Kadrosu asga- para i.kro.z edecekt;r. Iiu suretle 
dahil, umunı~ede Yaptığı, maaşlar bü.ün Türk sehir ve kasabaları 
bin l(ra için~ ~asrafı üç dört yüz modern gençlik meydanlarına sa· 
Bankanın k"a;:· 1 hip olacakt.r. 

Y<>na Yüks 1 . Yı da yanm mil- BeJediyeler Bankasının yaptığı 
DJ4tir d e mı~ bır vaziyete gel • en mü.hini işlerden b;ri de, bütün 

' enebilır. Türki"n beledi~eleri ve hususi i-Belediy ı B , • , 
faizle bel eder 

1 
ankası, yüzde 6,5 darelerinin eli.ilde bulunan malla· 

tnekte c ıye ere para ikraz el· rın sigorta edilmesidir. Bu mal • 
sair 'avrıca komisyon masraf ve !arın hepsi, Bankanın tavassutile 

e nam1ar·1 h' b" ' · lllaktad 1 e ıç ır para alına- sigorta edilmiştir. S.gorta ediimış 
y ır. bulunan malların sigorta kıymet-

~leııla1n hesaplara göre, Türkiye !eri. 15 milyon lira kadard.r. Bu 
4,196 Ye e'..ı hudutlan içinde suretle, Türkiye belediyeieri ve 
Yılı ;:ı497 nufus yasamaktadır. 1935 hususi idarelerinin bütün malları 

1 

tt .. n a Va'>ılan nüfus sayım:na yangın tehlikesine karşı korun • ..,ore bu veku· · .. 
2 ' n umumı nufusumu- muş olmaktadır. 
fs~n, hemen hemen dörtte biridir Bu muazzam sigorta işin"Il halli, 

e, Belediyeler Bankası, yurt ~ üzerincıe durulacak ehenıın.iye.te 
taşl_ann dört~e birinin oturduklan bir muvaffakiyettir. 
Şehır ye kasabaların muhtelif ih- Görülü.yor ki, Türkivedeki imar 
tıyaçlann:n giderilmesi için maddi ve kalkınma hareketleri, Beledi
Yardımlarda bulunınakt<ı memle- yeler Bankasının tesekki.ill1nden 
kete hizmet ınmektedı"r. ' · 

sonra hız almı.ş ve muvaffak::yetle 
Meseliı.. Beledcye!er Bankası yiirürnü.\tür. Şimdi, yurdun ge -

son dört sene içinde. yardım tale~ niş bir sahas_ı11 yeniden yapmak 
ede~ bıreok belediyelere, cem'an mecburiyeti ve vazifesi karşısın
Yekun d0rt m'lvon lira kadar bir dayız. Devlet, Kız:ky ve sair aliı
Para tevzi etmistir. Bu paralar k~lı teşekküller ve vatandaslar cl
Yapılan mu1rnvelelerle ve taksiti~ bıriğile bu büyük dcv:ıvı en kısa 
~edıyelerin emrine verilmekte- zamanda. en salim esas ve usuller-

le başaracaktır. Dediğimiz gibi, bu 
Belediveler, en ziyade su isleri arada. Belediyeler Bankas:nın da 

~lektrik isleri, imar isleri ve ciiı'(e; hizmeti görülecektir. 
amme hizmetleri için para istikraz Kısa bir zaman sonra, Erziııca::ı 
etmektedir. Banka. !!"ecen sene ni- ve havalisini modern ve müreffeh 
hayetıne kadar 200 kadar beledi- ı şehirlere vaUıklık eden, mes'ut va-
Yeye yardım etmistir. tan toprakları halinde göreceğiz. 
AM_d~lu ı;ehir ve kasabalarının 1---------------

~ıı :nuhım derdi bol ve temiz su Duglas 2, 700,000 
Ui~dır. Baıcka, 1942 senesine kadar 
nufus_u 10 binden ziyade olan 58 lira miras bıraktı 
beledıyeve 7 mılyon lira ikraz e- Geçenlerde vefat ettiğini yazdı· 
derek, bu sehirkrde 'aşı yan 2 mil- imnız sinema yıldızı Duglas Fer • 
Yo~daıı fazla vatandaş.n iyi ve bol banks'in vasiyetnamesi acılrnıstır. 
su ıhti.vacıııı gidermiş olacaktır. Meşhur san'atkiır. 2.700,000 Türk 
• !'.undan sonra, nüfusu 10 bin ile lirasına baliğ olan scrvetinın nıs-
a hın araoında olan kasabaların su fını karısı, sabık leydi Asleye bı
davası hallcd'l<'ccklir. · rakmıstır. Geri kala,,ını da 0ğ'u· 
. fleled.:vcl r B •• sı, bundan baş. na. k rrleşl ı iııe ve dige~ ak.ıaba

k.., bu~une l.auar, elektrik tesU:a- sına tcrketmistir. 

Ayokkaıılar:uıız kalın ~e ı:'.'n~ 
çoraplarını:z, eldivenlerlnız yuulU 

olmalıdır. 

Bu şık ve pratik mantonun pat· 

ronu 6 part.adır: 
1, ön; %, arka; 3, yoka; 4, cep; 5, 

kukulete; 6, kol.. 
Bu manto için, 1 metre 40 santim\ 

eninde kaba yünlü kumaştan % 

metre 50 santimlik bir parça yeti
şir. Kumaşı ikiye katlıyarak kesi· 

niz ve yanlannda bir santim kadar 
fazla dik.iş .,.,, kıvrım payı bırakı· ' 1 

8 

nız. ıii · 

2 

o 

Ynkayı as· ! A B ' son li · e tesbit e nız. Evvela arka 11arçası, . yı, .. zerın 

k ltuk altları C. D yi \•e omnz- ı tarlıyarak yerine koywıuz, kolları n o ... 
lıın O. p yi birleştiriniz. Cepleri do da •geçırınız. 

• • 
Muharebe modaya tesir ediyor 
Ş · di eni yeni icatlar çıktı 
ım Y Parisli, Ültra modern bir terzi, 

Bayanlara müjde! Avrupanın, camekanlarını camdan roplarla 
Amerikanın terzileri bir taraftan 

.. ahalaş- süslemiştir. Ropların kumaşı cam· 
kumaşların günden gune P . . dan yapılmıştır. İpek gibi yumu· 
masının önüne geçmek çarelerını 

b 1 <ak, parlak. Sonra, bususiy~ti var: 
arıyorlar. bir taraftan un arın " ' 

1 . a Kat'iyyen yanmıyormuş ... 
yerine geçecek şeyler bu ınaga ç - Avustralyalı bir terzi de hafif 

lışıyorlar. .. mantardan roplar modası çıkar • 
Rop yapmak için 112 ve çok yun· 

lb k . mıştır. Bu roplar yırtılnuyor, ıslü veya ipekli kumaş isler. na u ·ı 
lannııyor, ve ... JJiç batınıyormuş! .. harp ba•ladığındanberi :tün ve i 

' Bu da fena değil! usan denize ipekli tedarik> zorlaşmıştır. Bun· 
k düşmek tt'hlikesinc l<arsı sigortah dan &adınazar ate~ pahasına çı -

demektir. Fakat, bir Amerikalı ter
uuşlır. 

Bunnn önüne ı?eçmek için da
vet edecei!iniz kimseleri iyi seçi
niz. Kalabalık olsun diye gelişl
ji!iizel intihap etmeyiniz. İçtimai, 
siyasi veya ticari mevkilerini dik
kat nazarına alınız. Aralannda 
dargınlık veya rekabet olduğunu 
bildiğiniz dostlan ayni zamanda 
davet etmeyiniz. Bunlann arasın· 
daki soğukluk diğerlerine de si -
ravet eder. Neş'esizliğe sebep o
lur. 

Misafirlerin hensi ile alakPdar 
olmalı. Biribirlerine prezante et
m~-li. Utangaç ·gençlere yardımda 
bulunmalı. Söz söylemelerine 
f!rsat vermeli. 

MisafirEkte, büfenin önünde u
zun müddet durmamalı. Hane sa
hibesini isgal etmemeli. 

Bir sakma J(irince evveHl, evin 
bayanım, sonra bayım selamla -
malı. Çok hızlı konuşmamalı. Bil
giçlik satmamalı. Sunu ve bunu 
rencide edecek sözler södememeli. 
Hele dedikoduva mevdan acacak 
şeylerden kat'ivven cekinmeli. 

Huliısa herkese kendini sevdir
meyi, herkesin hürmetini, takdiri
ni kazanmayı bilmeli ... 

zinin bulduğu hepsinden mükem
mel: Alöıninyum rop! .. 

Alöminyum tellerden yapılan 

bu roplar ipekli kuma~Iarla yapı· 
!anlardan daha hafi( ve daha sağ· 
lam iıniş, rengi ve parlaklığını ili·\ 
nihaye muhafaza ediyormuş. Akıllı 
terzi, şimdi de nlöminyumdan şap
ka, çanta, iskarpin gibi şeyler ynp
mayı düşünüyormuş. Her halde 
bunlar, Almanların kağlt ceketle· 
rinden dnha şık olsa gerektir, 

istihkamların çok oluşudur 
Almanların Fransız ordusu kar

şısındaki Zigfrit hattı nasıl ya -
ıııldı? Müdafaa ve mukavemet ka· 
biliyeti nedi:r? .. Bunu Almanlara 
sorİnalı. Hakikaten, bu garp istih
kamları hakkında birçok şeyler 
vazdılar, hala da yazıyorlar. Mak
sat halkın manevivatını vükselt • 
mek, düşmanınkini de kırmak ... 

Vemaht gazetesi. sonteşrin 1938 
tarihli nüshasında. bu müstahkem 
hatta dair çok faydalı malfımat ve
riyor. 

yaptı. Modern bir harbi idame e\"'° 
rebilrnek için buna mecburdu. ;\.t
manlar da ayni mecbuıiveti his , 
settiler. Ve derhaı işe basladılaf.,,~ 

General Jakob da Militaer V~ 
henblat risalesinde bu hatta ddf 
şıı satırları yazıyor: 

cEkserisi mütehassıs olmak ~ 
re 200.000 kişi. geceli ~ündüzlü ~ 
lısıyordu. 20 temmuıda 35,000 il• 
mele daha ilave edildi. Bu mik~ 
10 ilkteşrinde 342.000 e çıktı. Hıq" 
ııün 5,000 otokru- 186,000 amcleyj 
kamplanndan iş başına götürü , 
yordu. Bu büyük zahmet sayesiıl"
Almanlar, birkae av iı inde 50 ki· 
lometre derinli{[inde büyük ve kii'ı 
çük 22,000 istihkam yapmıya mu
vaffak oldular. 

Zigfrid hattının Maiınodan fatb 
sudur: Ziğfrid'de küçük istihka!JI· 
1ar daha çoktur. 

İlk !<arar, 1936 senesi nisan ayın
da verilmis ve sene nihavetine 
kadar. istiliıva uğraması muhtemel 
mmtakanın yolları üzerine ll'8 be
ton mania insa edilmiş ve sonra 
hakiki istihkfmı hatlarının yapıl • 
masına karar verilmiştir. 1937 se
nesi sonunda 500 istihkam vardı. 
1938 mayısında Çekoslovakya me· 
selesi çıktı. Alman hükiı:meti, garp!--------------,,,.,, 

cephesini temin etmedikoe elleri - Maskeli ihraca 
nin serbest kalmıyacağıru anladı. 
Baraiların inşası ioin l00.000. zırhlı 
istihkamlar için de 85,000 amele 
tahsis etti. Bundan baska. lam 
mevcu•lu bir fırka, istihkam ve 
tavvare tabur~annın yardrmile ca
lısıvordu. Eyliılde, inşaat hayli 
il er l1!misti. 

Ayni gazete. General Spayh'ın 
bir makalesini nesrediyor. General, 
bu makalesinde. •·eni istihkiı:mla· 
rın prensiplerini anlatıvor: 

.Vaktile. dairevi istihkamlar in· 
sa olunurdu. Bir sehrin. ordu veya 
iase merkezlerinin etrafı istihkam· 
!arla cevrilirdi. 1914 harbinden 
s~nm bu fikir değisti. Müstahkem 
mıntakalar. hatlar tesisi daha mu
vafık ~nrüldü. Fransızların şark 
üzerindeki maiino hattı bu hat 
üzerindeki istihkamlar bun un gÜ · 
zel modelidir. 

Fran5'l bu hattı, hududa yakın 
sanayi mıntakasıuı muhafaza icin 

Son &ünlerde llomanyada kollpost~ 
sevkJyah pek cok artnıışt&r. Posta me
murları bunları saymıya1 kaydelm.171 
yetişemiyorlar. 

Tran:silvanyan1n küçük btr k:ısab• 
olan Slblodan iki g-ün içinde postara 
2000 koli tevdi olunmuştur. Tlmlsoare 
ve Araddan gönderllenler bunun blr· 

kac misil taı:ladır. nu kıısaba ve şehir
lerdeki Atman ekalliyı.:Unln sayısı çok• 
tur. Bunlar, nazı idaresinden aldıkla." 
emir üzerine AJmanyaya yiyecek mad .. 
deleri göndermektedirler. Bunlar, koU 
halinde ve cümu.ne olarak cıl.ıderlldl· 
il lçln rümrük muamel.ıitma. da. tabi 
tutulmamaktadır. 

Son b:ıfta tı;:erlslnde binlerce ton çl• 
kolat:ı. jaınbon, tere1afı, sabun. uaıı.. 
cönderllmlştlr. 

Roınan:ra hükümeti, bu mask~ll ibra .. 
uhn öniınr ırt~mf'k ~cin tf.dblrlrr aJ .. 
mıya mecbur ka.Jmıştır. 
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MELEK 
Sineması 

SİNEMASI 

PERŞEtv.BE AKŞAMINDAN iTiBAREN 
OkJanua Adalarının müslüman kabilelerinin 

genç ve güzel kahramanı 

CI RESUL 
Maceraları, Aşkları, Zaferleri •••••• 

Türkçe sözlü, Musikili ve Şarkılı büyük filmi ıiz:i 
heyecandan heyecana HÜrüklüyecektir. 

Bayramda Daima En Güzel Filmini Gösterir •.. 
~akat Bu Defa Yarın Akşam Göstereceği 

" 
~ •x •. . 

,~gi%fSffg~zff-4%~ 
BAŞ ROLLERDE: TYRONE POWER - ALiCE FA YE AL JOLSON 

Filmi sizlere BÜYÜK CAZ ve BÜYÜ:< V ALS'i unutturacaktır. a· 
J;\" 

Yalnız bu filme mahsus olmak üzere önümüzdeki ÇARŞA'.\IBADAN itibaren her • ., 
ıece suareler için nnumaralı biletler ıimdiden ayırtılır. 

HALK OPERETı 
Bu akpm (Azak) ta 

Büyük müsamere - Zozo i>al • 

icra 

l'c. 201 

mas. Şehir tiyatrosundan Halide, 
Muammer ve arkadaşları (Kome
di). Halk opereti: 

(l\IODERN KIZLAR) 

Yazan: l\L SAMİ KARAYEL 

Donanma Kumandanı Hamza Bey müzakere 
ile Fransızın işini bitirmek istiyordu 

- Llmaııa giremezsiniz? Şayet 
J:irmek isterseniz mukahele f'de-
rb. ı 

Sakızlıların limanda harp ge
mileri vardı. Karadan da kale ile 
ıebir muhafaza altına alınmış bu
lunuyordu. 

Türk filosu kwnaııdanı, Sakız -
!dara teslim olmalannı bildirdi. 
Ve mühlet verdL Fakat; aldıi(ı ce
vap şu oldu: 

- Sakızlılar teslim olmaz. 
Bunun Ü•erine Türk Amirail 

eleş açtı. Limanda bulunan bir iki 
Sakız gemi~iai tepeledi ve cebren 
karaya a. ker döktü. Etrafı yağma 
ettirdi. Esirler aldı. 

Donanma Radosu da topa tuttu. 
Karaya asker (ıkardı. Biitiio ada
yı garet etti. 

Fakat; asıl Rado kalesini ala • 
madılar. İstanköye gelen Türk do
nanma;ı şehri işgal ve köyleri is
tila ettikleri halde , Ra!pye• kale· 
sini nptedemedi, 

Türk donanması, Rado ve is
tanköyü garet ederek tekrar Sa· 
kıza döndü. 

Donanma kumand&111 Hıımza 
Bey müzakere ile Fransızın iııiui 
bitirmek i tiyordu. 

Miizakcrey" devanı olundugu sı
rada askere gemilerden sııhile çık· 
masını menetmişti. 

Lıikin, bazı gemilerden bir kaç 
nefer yüzerek sabile çıkmışlardı. 
Türk kalyoncularıoın şehre çık -
tıklannı gören bıristiyanlar ayak
landılar. Askerler iizerine hiicum 
ettiler. 

Neferler, üç dört ki~i olduğu İ· 
çin mücadele ede ede gemilerine 
doğru ric'at etmei'e koyulmuşlardL 

ahi le gelen Sakızlılar, gemi • 
lerine ric'at eden kalyoncııların 
peşini bırakmadılar, Biiyük ka • 
yıklara binerek takip ettiler. 

TtiTk gemicileri mukabele etmi
yorlardı. Çünkü; kumandanların
dan bir emir yoktu. 

Çok geçmeden Türk neferlcrı ı;e
milerine iltica ettiler. Lakin, pc
einden gelen binlerce halk gemiye 
hücum ettiler. 

İşte; bu mülıaceme esnasında 
Türk kalyoncularile Sakızlılar a• 
rasında debsetli bir mücadele oldu. 

Ve Türk eemisi olduğ'u yerde 
battı ve Sakızlıların hemen bep•i 
boğuldu, 

Bu vak'a üzerine Türk Aminıli 
Banı•a Bey derhal donanma ına 

GÖZ HEKİMİ 
Dr. Murad Rami Aydın 
B;rofla - Parmallapı, imam 1ellall 

N. Z Tol. 41553 

- ········· - Haydi defol!. Bir dnlıa gözU· 
me gö1ükme .. 

Diye kovmustu. p.,di&• h, H;ımza 
Beyi.n yerine Yunus Beyi donan
ma kumandanı tayin eylemişti, 

Fakat; bu Yunus Bey her ne
dense şanssız bir adamdı Donan
mıı Çanakkale boğazından çıkar 
çıkmıız şiddetli bir lodos fırtınası-
na tutularak basari' uğradı. 

1 
Ve, bir iş göremeden tekrar içeri 

girdi. Şu kadar var ki, Sakız, Türk 
donanmasuıın Adalar denizine çı· ı 
kocağmdon korktu. Batan gemiye 
bedel olarak tekrar otuz bin altın. 
vergi olıırak da •enedc on bin al
tın Tiirk de,·letine verı:i \'ermeyi 
taahhüt ederek tabi oldu. 

Yunus Bey, fırtınadan sonra, 
Foçaya uğradı. Şehir, muharcbe
ıiz kapısını açtı. Bununla beraber 
Yuntı. Be> ~t>lırin en giizel gcn~
lerinden yiiı k11 ile yii1 geur ir de
li.kan lw al'ırd ı. 

Eşi görül:miyen,., Misli ya
ratılmıyan_, Zevkine doyul
mıyan,.. En zengin musiki 
bayramı bu perşemb<

akşamından itibaren 

ALE 
Sinemasında 

- Memlelootiınirin en tanınmış yıld,.,larmın toıılandıitı san'at dünyıası 
- Türkiyenin en yüksek musiki üstadlarının canlandırdığı hari-

kaıar harıkası. 

TÜRKÇE 

- •Musikimizin en ateşli şarkıl ·n, en yakıcı ga:ııellerinin hayat 
verdiiti en oıiyü:k şark fiuni. 

Biletler şimdiden satılmaktadır. Telefon: 43595 

* Ü•Udüm. 
İliklerımin soi(udııimnu duyu • 

yorum! 
Bu üsüvüs. bu soı:tukluk, bu don

durucu durnunluk b~ni ayılttı. Göz· 
l~rimi ırtı•;ım zaman kendimi ko
ruda bulrlunı. 

Uyumus muvdunı, donup k<ıl • 
m. mıydım; bevnim kurımıuş. Ka
nım çckilıni mi idi, neydi hic bil
miyordwn. 

Avakları dolaşa dolaşa bir gölge 
g•bi E."'Tlirgan sokaklarına cıkan ve 
şaşkın bir ha,,ıılet ITTbi sürüklenen 
Betkis Cahidin kolları arasında son 
re < vi ~ecitxli'•i kösede ve aııacın 
alt...nrla idi. Şıştım ?. 

Hayır, çıkmıyor 
1 Çeviren: S E 1\1 1 



fl ~=~!~:~~ c~hr:~:ı:nkarc.arnverdiı"P~l tilalciler Musolini Hitler' e 
Front. hakk d . takdirde bunlar çekı"}mesı"nı" 
tahkikat t"ın a ~lisçe yapılan beşer bin dolar oara cezasına veya 
ıriinü lev~·~ '::{n le ııeçen pazar ıalıtışar sene hapse mahküm edile- tavsı"ye ettı" 
n>erikanın 1 iht· ef er arasında A- ttklerdir. lliıkiın mücrimleri bu 
milli muhafız ~Y;ı.,.tınordusuna ve cezaların her ikisi ne birden de 
zı kimselerin dı bul a ın:nsup ba-

1 

mahküm edebilir. 
•ılmıstır. e undu.ıı;u anla- Dün hakim Grover Moscouvitz 

Jüri, mevkufiann .. . . . tarafından isticvap edilen maznun-

Bir Alman ;~h~;lb~hic;iümb~~;i~~l:;:d; 
m~ndfaara 16 (A.A.)- lngiliz sahil tür. İki 1nniliz tayyaresi, bir müd-

. u a . ta?.'yaıreleri, şimal deni- "' 
zırıde bil" dUŞman tah!elba.Jıirini det taa.rruzun vul<ua gelmiş oldu-
~h bar~~ etmiştir. Bombalar ltu mahal üzerinde uçmuşla.rsa da 
... telb&hirın yanıbaşma düşmüş- lahtelbahirden bir nişane göre -B } memişlerdır. 

.R!:~ 1~~Rad:~k~r~ mehafili hayrette! 
bıldırılivor: Holanda er ınden niyetinde olmadı~nı beyan et -
run aldıkları ask • ve Belcika - miştir. r k en tedbirle B ı n as eri mehan· d r, er- Alman matbuatı, bu haberlerin 
~ürle kar:ııl~n e hayret ve müttefık devk>tler tarafından kas-

Alıınan Hart · ıştır. cje.n isae edıldiliıni ve maksadın 
Yanın HoQn<l cıye Nazırı, Alman- Almanvanın sabrını tük' etmek ol-

a ve Be!çikaya ta _ S f aruz duııunu yazıyor. 
0 ya mürahhas göndermiyor 

Roma 16 m d Belıı dd a vo) - Yakında 1 
&evi:: . B~ı~!lant.aacak Bal'kan kon-ı 

= ıs nın da hır mu-

rahhas ııönderecel!i h~kkındaöki 
haberler, Sofva hükumeti tarafın
dan tekzip edilmektedir. l 

Hapishane Ankara radyosu-
kaçağı nasıl nu kim bozuyor ! 
yakalandı? l ilk lr.gilizce neşriyat 

.Şeker bavramında Ü k""d L ıııshan . s u ar ha- ondrada dinlenemedi 
esınden fırar edip ancak dün 

Yakalanabilen katilden 18 sen 
t:n.;J·J<Uın Silelı: İbrahim bu sa=: 
llldl ıyeye ı · ·ı . ~ J?ei ı.rı :rnış ve SOf2\lSUnu 

Ankara radvosunda dün s,.at 
14,15 de ilk ingilizce neşriyata 

(1 1.ııcl aıılılfNea denm) 

rılması mümkün olacal!ını bildir
mekte, bu içtimada Alman talep -
lıerinin de gözden geçirilecel!ini 
bildİrnN!ktedir. 

Musolini bu mektubunda Hit -
lercilerin del!il, Alman taleplerin
den bahsetmekte ve bütün müs -
külleri ortadan kadırmak için Hit
ler'in ikt.'dar mevkıınden çekilmesi 
icap ettiğini bildirınckted:r . 

Konferans. Htler'in hatta ihti • 
samlı bir mevkide bırakılarak ik
tidar makamından cekilmesile AJ.. 
manva-ın bir ziıf alilmeti göste -
rcce~ni ilerive sürmüş, bu tek
lif kabul edilmemistir. 
BALKANLARA DOGRU MU? 

Londra J 6 (Hususi) - cNiyöz 
Kronik!• gazetesinın Buda~te
~ki muhabrri bildiriyor: 

.Çek sanavi erbabı mümessille- 1 
ri. islıevecck iptidai. madde bula ~ I 
madıkları için Berlıne gıderek hu
kümete müracaat yapmışlardır .. 
Hükumet mehafili. Alman fabri -
kalarmın da halihazırda iptidai 
ımaddeve ihtiyacı olduğu. Hitlerin 
yuında Macaristan ve Yugoslav
yanın isııalini emredeceği, bu mem
leketlerde iotidai m•ddeler bulu
nacail'ı ııibi, bu suretle dil!er Bal
kan memleketlerinden de ihtiva -
cımız olan maddeleri ahnak kolay-ı 
!aşacağı cevabc verilmektedir.• 

iTALYAf>.'1N BİR TEŞEBBÜSÜ 
BEKLENİYOR 

Londra 16 (Hususi) - Holar.da 
ve Belçika hududlarındaki büvük 
Alıman tah•idatının ııeç"'1 son teş-J 
Tinde olduğu ııibi. lilivat sahasına 

Sovyet tayyareleri 
hücumlarını artıracak 

(1 l.ııcl uhlfeden devam) bitaraflığı hakkında şikayetini 

Sovyet baskumandanlığı hali- mucip olacak hiç bır sebep mev -
hazırda Filandiyaya karşı veıı i bir cut olrnadıtıını söylemiştir. 
harekete ı;ıeçmiş bulunmaktadır. Danımarka siyasi mehalili vıa • 
Tayyareler, Estonyadaki Rus ha- zh"eti vahi mııörmektedırler. 
va üslerinden iı;tiiade ederek, şim· Bir Rus denizaltı ı<emısi Botni 
diye kadar emin olarak bilinen köcfezinde Fınlandiyanın Aura 
mıntakaJıırı bombardıman etmek- i>minde bir vapurunu batırmıştır. 
tedır .Memleketin elifler kısıırJarı- MUVAFF AKIYETLER!N 
na da Sovyet Rı.rsvac!aki hava üs - ARKASI KESİLEBİLİR 
lerind. n hareket ede:ı tayyareler Londra 16 (Hususi) - Finkın· 
hücum etmektedir. diya maslahat)!Ü"3.rlı,ı}ı mehafıli, 

V1BO 
Fin ordusunun son muvaffakiyet -

RG YANIYOR leri dolayısile muharebeyi kazan-
Londra 16 (Hususi) - Viborg dığına inanmak doğru o!amıyacaltı' 

şehri, dün, muhası<rnatın bidaye- mütaleasınoadır. Şimdive kadar 
tındenberi ııörülmenıis şiddette elde edilen bütün muvaffakiyet -
bombardıman edilmistir. Yi.;rni !er mevzii mahiyettedir ve muha
tayy""'e şehri·n üzerınde uçuyor- rebenin umumi vaziyeti üzerine 
du. Bircok binalar alevler içinde - tesir icra edemez. 
dir. Ruslar muhtelif cephelere mü-

Helsinkide dün iki defa alarm temadiven muazzam kuvvetler vığ
isareti verilmistir. Sovyet tayya- maktadırlar ve tayya.-eleri i~ de 
releri pek yüksekten uçmuşlardır. haıralara hakim bulunmaktadırlar. 

Landra 16 (Hususi) - Sovyet Finlandivanın haricin vardımına 
hükiımeti Isveç ve Norveç hükü- ihtivacı her zamandan fazladın 
metlerine b:.rer nota göndererek, AMERİKANIN YARDIMI 
Finlandiyaya yapılan yaTdımlar - Londra 16 (Hususi) - Cumhur 
dan ve bu yardımları kolaylaştır- reisi Ruzvelt konerenin nüfu zlu 
malanndan dolayı her iki hıikümeti azasına Finlandiyaya yapılacak 
protesto etmiş, sevkiyata ve diğer vardım hakkında bir teblığde bu
vardım ha1'€katına nihayet veril· }unaca;.ını bildirmi<tir. 
mesini istemistir. HAVADAN TEDHiŞ 

Her iki hükümle verdikleri ce- Pa: is 16 (Hususi) - Sovvet b•s-
vıapta Sovyetlerin iddialarını red kum-lndanlı ğı. simdi Finlandivada. ı 
etmislerdir. Fakat bu cevap Sov- Almanvanın Lehistan harbinin bi
yetleri tatmin etmemiştir. Mos - davetlerinde vaptıaı gibi, bir hava i 
kova hükümetı noktai nazarında tedhisi vaomaktadır. 
ısrar etmek tedir. Münakalatı bozmak ve halkın 

Dir-er taraftan Sovvet tayyare- manevivatını kırmak için hava hü
lerinin Baltık denizinde İsveç hü- cumları arttırılm1'tır. 
kümetıne ait T iıas adasını bom - BOMBARDIM A "< PROTE3TO 
z.iveti vahim ııörmektedirler. EDİLDi 

Sovvet tavvareleri diiler İsveç Stokholm 16 (A.A.)- Hariciye 
ve Norvec limanlarına da bomba Nezareti, Msokovadikamb mm m 
atmışla.rdır. NezM"Cti llfoskovadaki !wec sefa-

Norveç Hariciye Nlaıın K"ht ret :re evvelki ııün Hal!ak.<ın bom-
Norvccin bitaraf kalmak ve h ür- bardı.rr.oo ed i lmiş olma•ını pro -
rivetiT'i muhafa,, etmek istedi - testn f'tJT>PSi icin t•limM verilmiş 
J!ini, Sovyetler Bırhğinin Norveçin ı olduğunu bildirmektedir. 

ınrıo . ea.Jnp hapWıaneye ııönderil -

başlanmıştır. Röyter aiansının bil
dirdiğine ı:öre bu neşriyat; parazit
ten mütevellit olmıvan ritmik bir 
müdahale vüzünden inııilterede i
şıtılememiştir. 

ı ı ~I cı tmı,·erek , sı P.i r!eri bozucu 
bir tedbir olup ohnadıJ!ı meçhul -
dür. 

-============================= 
ı ştır, 

İbrahim nuı.ı lı: .. 
latın~tır: aı;'lıitını şoyle an-

lü;-il Arkadll$UII Aksaraylı Hu • 
deın. e birlikte maranııozhanenin 
h ır Darnu.kiıklannı kesip soka
'" at'8dıktan ll<>nra do~ >ıcayı ınttik. ca Çam-

ol~~ıınız vakit henüz saba)ı 
risinde . · Camlıcadan Kartalin ile
~he~ <:.uma köyüne ııeldik Hu
.f.eltlif ettf~~erek Şileye ııitmemizi 

•-Ben ihtiv 
duın. Bir ad aran, cok yorul • 
1-' "nadı. di un daha atacak halim 

Cuma kö ~ffek kabul etmedi. 
bakkıa.hn Yünde ahbap çıktıitı bir 
k . Yanında 
<'ndısinden onu bırakarak 

YüriiYerek, ıı:-•lıhm. Bütün ııün 
diın. Şile civarına ııel-
b J<asabava indi~ 

Yeni servis Ankaradaki lnııiliz 
büyiı.k elcisinin bir nutkile açıl -
mıssa da elçinin sesi zorlukla du
yulmuştur. 

Anadolu aiansı bu hususta şu 
notu neşretmistir: 

Rövterin bu telıırafında şikayet 
edilen müdahale maalesef Anka
rada on beş gündenberi müşahede 
ve tesbit edilmektedir. 

Bevnelmilel radvo difüzvonu bir
liltinin teknik bürosu bir ecnebi 
ı><>stanın Ankara neşriyatını, ye
bancı memleketJ.ere yayılmasına 

mani ol:m.ak icin. bozmakta oldu
inınu bildirmiştir. 

~endil!imize ııöre Ankara rad·ı 
wsu idare~i dostane olmıvan bu 
harekete nıhavet vermek için sim· 
delli teŞ<?bbüslerde bulunacaktır. 

al vakaJanacaJ! ın takdirde del" 
inanlardan b" · •ından oradaki or-!--------------I 

rar_ verdıın. ~~:~e saklanmajia ka.- ~ı\t\11\il\\\!'lllllii'li ŞEHİR 
duıru İcin "'1na.n COk soJ!uk ol - \\l'i\\ '1'. • ı TIY A TRQSLJ 
:aına İmkan Yo~t~ a~a barın - \ı\: "" '\! ~! 
~ ac dal!arile ke : maksatla l,1111\lli I~ Tepebaı;mda 

t'E'k bir kulübe ndıme barınabi -
Orada b Yaptım, 

left~ · u sureti., t 
""'tn. Gece! · . aın bir ay ııiz

rıerek Yiy en cıvar köylere ı-
kulübye · d~~ tedarik ediyor ve 

,.,.h nuyordum 
"" avet b" · fın<1an ·. . ır ııece andarm.a tara-

u ·1 ızıın loe.;!ed"ld" 1 tnek üzere ik 1 ı. Abluka e-
learab en or;ıdan kaçtım. 
l"in kuınuruna ııeldim. Burada Önıe

ınote ·· ladırn. 1i runde çal:~j:a baş-
iki defa ~ta bu esnada Sarıyere 

"'Um getirdik 
Bu s.baJı · 

ijllere git . Boğaza balık tutmak 
iskeJes · tnışti.ın. Kayıkla Fınc!ı.l<lı 
llıernU::. geld_iJ!im zaman zabıta 

..... _ beru yakaladılar. liulü-

dram kısmJıda 
Bu akşam saat 20,30 da 
(Hııyat llir Hüyadır) 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDi KIS:\!! 

Bu akşam saat 20,30 da 
(Sözün Kısa...ı) 

sinin nerede olduğunu bilmiyo 
rum.• 

Firarilerden İbrabimin yaka • 
lanm:ısı işinde muvaflakiye.i gö-

• rülen şehrimiz emniyet müdürlü
ğü ikinci şube müdüİ-ü Nazırn_n bu 
mesaisinden dolayı takdirname ile 
taltigi müddeiumumilikçe Adliye 
Vekiletine yazılmıştır. 

Yazan: Rahrni YAGIZ No: 16 

Donannı; Geliyor 
Suşon, gözlerini O ı d .. sman 1 evlet ad.ımlarının 

A . uzerlerinde dolaştırıyordu 
ın~rali.'b iskarpin gıcırtısı iki 

ysaverı de kapıdan tarafa baktırdı j 
uşoouo ke d"I . . 

d ... . n ı erıne dog· ru "ılerle 
ıgını gÖT·· -

yerlerind unce yaylı iınişler gibi 
laın vaziy•:tisıçrldıylan suba~lar se-
l . a ı ar Amır 1 .. 
erındcn geçli k"· .. k· a on
İki N ' uçu salona girdi, 

azır da Aın· r .. 
k:n-şıladılar El kı ıra ı ıltıfalla 
luk sözler·ı ·k 51 

1ştılar. lloşnut-onu~u du ç k 
nıeden de Harbi N. o geç -
p- Sukld ye azırı Enver 

oryana geld" A 
telaşlı adımlarla yuk ı. cele ve 
)> 

•• .• arı çıktı. Ka
ının onunde tazim dur 

kınaıı yaverlere sordu: UŞunu ta-

- KJm var içeride?. 
- Sadrazam Pa'8 h 

Bah.ri) e ve Dahili . N ıızr~tlerile 
~e azı.ruırı bir 

de Donanma kumandanı var Pa· 
şanı!. 

Harbiye Nazırı içeriye daldL 
Çok geçmeden içeride hararetli 

mübah-.eler cereyana başladı. Av· 
rupa harbinin inkişaf ve seyri ü
zerinde yapılan bu konuşmalarda 
Almanya. Rnsya, Frans•, İngilte
re, A\·usturya - l\tacaristan hükCı
metlcrinjn o andaki durumları ko
nu~uluyor; Alman ordularının Bel
çika topraklarında ilerliyen mu -
"nifak taarruzları beğenilerek öğü
lüJordu. 

Amiral Suşon, dudaklarında de
rin bir haz tebessümü belirterek 
elleri göğsünde knuştunılmuş, 
yalnız dinlemekle meşırol oluyor, 
tasarla<Uğı bir proje ha.k.k.ında sii· 

abt Holanda ve Belcika her 
hanııi bir sürpriz karsısında kal -
rr.amak iç:.n ald.kları tedbirleri 
kııvve'.lendirmekle meş,ııuldürlcr. 

!tav.anın sontesrinde olduğu ııi
bi. bu defa da Ho!anda lehine Al
manya nezdinde tesebbüste bulu
naca~ı zannedilmekterlir. 

BELÇİKA ORDUSU KRALIN 
omt.r-.-nE 

Londra 16 (Hususi) - Ilelcika 
ordusu ooWU<Jan doğruya Kralın 
emir ve mı.rrakabesir.e verilmis ir. 

Demiryolu, istasyon, köprü ve 
b'.na:lardak.i muhafızlar taJtv;ye e
dilrniştil". 

FRANS!ZLAR YENİDEN BAZI 1 
KÖYLERİ BOŞALTTILAR 

Londra 16 (H11Susi) - Al'manler1 
Lüksenburg hududuna yakın yer· 
leTe uzun menzilli toplar yerleş -
tinnislerdir. Fransız askeri ma -
kam lan ııe:ide TivonviI şehrine ka
dar olan köyleri tahliye ettİrmİş -
tir. 

Evvelki gün oldu~ ııibi dün de 
Lüksenburıı tooraklanna bir A(,. 
man obüsü düsmlistür. Hownda 
hudutlarındaki köyler de tahliye 
edilmiştir. 

DALADYE GAl\fI,EN'LE 
GÖRÜŞTÜ 

Par is 16 ( A.A.) - Basvekı1 Da
H<live d ün General Gamlcn i!e 
u zun bir mü lakatta bulunmu~tur. 1 
Basvekil, bundan sonra Belçıkanın 
P aris sefiri Leltellieı"yi kabul et
miştir. 

BELÇiKA SARK HUDUDUNU 
T AHLlYE EDİYOR 

Brüksel 16 (A.A.) - Sark hu
dt.ıdunda Jnsmen tahlive edi:en 
mınta.kalı.rdan gelen mültecileri 1 

hiimif iki tren Brükselden J!eçmiş
tir. Trenler Brükdelde kısa bir te-I 
vakkuflan sonra henüz malüm ol-

ze girişmek için fırsat koliıyan bir 
tavırla oturduğu koltukta Nazır • 
!ara bakıyordu. 

Bu konuşma nihayet bulac,.ğı 
sırada Aıuıral ortaya izahlı bir su
al sürdü: 

- (,:arlık Rusyasmın son gün -
lcr:ni )aşadığı buraya kadar ge • 
len h.:ırp izahatından anlaşılıyor. 
!) .. rki l'msyadan Rus topraklarına 
akın Alman kuvvelieri cu kısa bir 
zamanda Bonapartın aıağlUp lJir 
zaferle terkettıf!i l\lo•kovaya gi· 
rccek; Çar ikinci Nikola harp c.;;ri 
dive Bcrlin sokaklarında niımağ
Jüp A.ınan ınillet;oe teşhir edile· 
cektir. 
Suşon durdu. Soluk aldı. Bu ara

da bakışlarını teker teker Osmanlı 
devlet adamlarının gözıcrinde ve 
iizcrlerinde dolaştırarak sözlcıi .. 
nin hasil ettiği tesiri anlamak isle· 
di. 

Nazırlar tas•ipkli1- bir ta,,r ve 
bakışla bu sözleri beğendiklerini, 
tasdik ettiklerini Lehrt;\yorlanlL 
Amiral devam etti: 

- Va:ı:'··et •u kadar açık bir gi>
rünüşle bu dakikada Avrupanın 
müstakbel kurulu~unu. hudutlarını 
gösterirken Osmanlı hükı'.ııııetiniıı J 

Felaketzede memurlara 
avans verilecek 

(1 inci ablled~ d:eTam' 

!erle bek!iye verııisi, liman ücret 
ve resim!~rinden muaf tutrnağa 
karar vermiştir. 

ZELZELE DEVAM EDİYOR 
Ege bölResinde muhtelif fasıla

lı>rla hafif ve şidd.,tli zelzeleler de
vam etmektedir. Son üç ııün zar
fında ZJede 7 zelzele olmuş ur. 

Dikili, Çeşme, Naç:ııtı ve FuC".
da da zelzeleler hissedimişti1'. Ti
rede evvelki ııece üstüste iki şid
detli zelzele ofmu.ştur. 

Zonııuldak, Amasra, Ereğli, Bay
burt ve Anmada ela zelzeleler 
kaydedilmiştir. 

YARDIM FAALİYETİ 
Bu s;;:bah saat 4,30 ve 9,50 de 

Htıydra.paşaya gelen trenlerle bir 
kar zelzele !eliıketzedesi daha şeh
rimize ııe:irılmişlerdir. 

Bunların a.rasınaa N ıksardan ge
len üç Jlli;ı de bulunmaktadır. 

DıJ!cr taraf an Sirkeciaek.i mi
safirhanedeki felaketzrde vatan -
da:şların ek.i<'rlsi Euunönü, F:ı.tih, 
!'ener ve civarında kiralanan ev
lrre misafı- olunmu•laırd•r. 

mıvan bir S€Jllet hareket etmişler
dır. 

TAARRUZ 20 İKİNCİ 
KANUNDA MI? 

Paris 16 (Hususi) - PeU Par! -
ziyen gazetesı, Alınanların 20 ka
JJunusanide Holandaya taarruza 
ııeçme<?e karar verdiklerini yuı
yor. Bütün ordular tetikte bulun
maktadır. Belçıka ordusunun bu -
ııünltü mevcudu 700 binı bulmuş
tur. 

şu neticeyi bir kat daha çabuklaş
tıracak bir kararla Rusya aleyhin
C.e harbe kıılışmamasında ne cibi 
bir sebep mevcuttur?. 

Bu sı::ıle kimse cevap vermedi. 
Herkes Lirbiriııin yüzüne bakıyor, 
sonra topıuca bu bakış AıWrale 
tevcih edili)·ordu. Suşon; itira:ı:a 
uğrsmıyan sözlerini daha hik.i.m 
bir tanr, daha emin bir eda ile 
)·iı.rüttü: 

- A.sırlardanberi her fırsat bul
dukça Osmanlı topraklarına sal • 
dırm•ktan çekinnıiyen, Deli Pet
ronuu yephğı inkıliıpla konulmuş: 

cRus~·a; kendi refah ve sndeti 
noınına Osnınnla hükünıctinin kuv
"·ctlcnmcsine me~·dan vermemek 
için birkaç yılda bir ,.e sıkışık , a
ziveller cıktığı zam•n O•manlılar· 
la harbe girişmelidir .. 

Formülünü tatbik eden Çarlık 
Rusyıısının mütehakkim ta'\:ırları 
ıla artık g'Öze çarpacak haddi bul
du. Su son Karadeniz manevrnla
rımızda, daha iki gün ev,·eline ka
dar Rus donanması bizim etrafı -
mızda dolaşı)or , de troyerleri ma· 
nrvra sahrmna kad,... l\'irrrck ba· 1 
rekatımııı bozuyor, güdeşt'Tiyor- j 
)ar da L n, buulara mukabele edo-

Dün bunlara büyüklr için nü • 
fus başına vevmive 30, küçüklere 
de 20 şer kuruştan 1 er aylık yi
yecek paralan tevzi olunmuştur. 

Ş:nıd.iye kadar sehrim.ize gelen 
ailelerin miktarı 213 e ve nüfus 
aaıy .sı da 700 e balik olmuştur. 

Haseki, Şişli çocuk ve Haydar
paşa hatitanelerinden teşkil olunan 
üç sıhhat eki'pi buııün Koyulhisar 
Suşehri ve civarına hareket et : 
mek edirler. 
Şehrimizde toplan.an paraların 

yekunu da dün akşam 834 bin 839 
lira 382 kuruşa baliğ olmuştur. 
Kadıköy kaymakamı Cenap Ak

su ile Fatih kaymakamı Rebil vi
layetçe vatandal;lara yaptıkları bü
yük yardrınlardan dolayı dün tkk
d.iımame ile taltü olunmuşlardır. 

-<><><>--

El tezgahlarında ayni 
tip kumaş 

Şehrimizdeki el dokuma tez • 
giıhlarında ayni tip ve evsafta ku
ına~ dokunır.aı;ı hakkında hazırla
nan nizamnamenın tatbi.kıne bu 
sabahtan itıhaıren ~Jannıışıır. 

Ticaret odasının aliikadQI" me • 
murları bu sabah sa-at ıo dan ilti
bar"..11 eltezgiıhı bulunan bütün i· 
=~aneleri kontrole başlamış _ 

Ticarethaneler; ellerindeki st<ık
l:annı 6 ay içinde sarfedeceklerd,r. 
ileride bu karar tekmil meınle • 
kete teşmil olunacaktır. 

nıiyorwn. Vazifemin hudut ve 
şümulile vaziyetin nezaketi kar _ 
ş15ında ka( cld"adır Osmanlı do • 
nanmasının kudretli toplan ile 
karşıl_anııuya hak kazanan bu yılı
şık gozculere, bu Amiral Kolçağın 
denız casuslarına birşey yapam _ 
yarak üzülüyor, hırsllllclaıı ken~i 
ken.dim~_yiyorwıı. lllaauıafih, bu 
çekındıgııu lliiıliı.enin er H)·a geç 
bU: uıeı.ele çıkarını)·• sebep ola • 
ca::.ını arzC)' lem ek iste.rim!. 

Enver Paşanın bu sö:ılerle çatı
lan kaşları yüz ünde taptaze bir 
heyecan ve yepyeni bir hiddet •· 
fadesi meydana getirmişti. Haılit 
ve genç otoriter Nazır sordu: 

:- l~u.s donanmasına nıensup ge
mılcr bızını m~ne\'ra sa•·-~-~ . . 

1 
U&W.lZa mı 

gtrıyor ar?. 
Suşon gayet tabii cevap verdi: 
-: Evet.. O kad•r ki, nerede ise 

Amıral Kolçak da gemisile rnnı _ 
mıza gelecek, benimle berob;,, ha
:ç.ekalı idare edecek, kumanda nr
mıye kalkışacak znnııedilebilir, 

- Buna karşı bir ihtar veya mü. 
racaatta bµJundunuz mu? 
Suşon elini istiksar ifarlcs:ıe ha

vaıla salladJ, iline ettı: 

(LJ.:vamı var) 
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Nikola, Midilli kalesindeki beş 
bin cengavere güveniyordu 

Fatih, seferi müteakıp doğruca 
GeliboluyK geldi. Donanmayı ve 
karada tal.imıer gören s.lahendaz 
efradını teftiş etli. İstanbul hına -
nındaki harp gemilerini de oraya 
getirtti. Artık bu muazzam do -
nanma ile Akdenizde büyük işler 
görülebileceğine kanaaı basıi eder 
etmez, Amiral lllahınut Paşaya 

hareket enıri verdi. 
Cu defa donanma, (60 parça) 

seçme kad..irgalardaıı mürehkepti 
ve bu kad.rg<Jar da ki.ınilen ye.W 
toplarla mucehhndL Gemuere, 
en tccübeli kaptanlar ve reıslerle, 
nzun zanıaa denizlerde yaşamış 
GC•uıcllt:r ycr.1.e tırılmaşti . 

Don•nmayı, birçok gemilerden 
mürekkep b.r nakliye fılo"" takip 
ediyordu. Bnnlnrda da külliyetli 
ıruktarda yedek topıar, muhasara 
için lıavanlar, el kumbaraları, bin· 
lerce tBş gülle bulunuyordtL 
Donanmanın ilk hedefi, {Midiili) 

adası idi. Ada, hiç bir kayıt ve 
şar~a tibi olrn3dan, zaptedılecek· 
ti. Fat.h, hem bir an en-el bu fe. 
tıh ınüjcit..-suıi ~Jnıak \C hcuı de 
{~tosunun ınanc\'i kuvvetini artır
mak içın, Geliboludan Çanakka -
leye geçerek (Ayazma) mevkiine 
gehp yerleşti. 

Türk fılosu, btitün heybet ve 
saı..-eı..lc, 111idilli kale.i onüne da· 
yannı. Adanın Düka>1 (• "ikola>, 
'J'ürk Aıniraı;ni o~· alanıak için biı' 
takını şal..labanlıl..lara ka!J.ıııtı. 

h.lw t Amiral Mahmut Paşa, 
(Fa h) in cımini kat'ıyt!le tat -
Lıkc ı;.r4LL Nıkolaya: 

- Padı~luın, b.lıikaydüşart a
dayı zapletınek için emir •·erdi. 
Ad'" derlıa.ı bana teslim ecLleeek
tir. Ej:cr bu teslim muamele i, kan 
dôkiı.ımeden icra ed.lirse, Padişah 
tarafından büyük bir lıitutbrlık 
gösterilecek.. Sa11a, adanın varida
tına muadil bir varidat ile Ana • 
dolunun herhangi bil' noktasında 
yer gösterilecek, diye, haber giın· 
derdi. 

Nikola, l\.lidilli kalesinin meta • 
netine ve beş bin ccngtiverden mü
rekkep olan muhafaza kuvvetine 
güvenerek, bu tekıifi reddctl.i: 

- Adaııın son ferdine ve benim 
de son nefesime kadar müdafaa 
edecej:iın. Değil kaleyi, adanın bil' 
taş parçası.aı biJ., teslim etmiyece
ğim. 

Diye, cevap \'erdi. 
Bunun üzerine, Amiral Mahmut 

Benzin ve petrol 
fiatları arthrı dı 

Petrol ve benzin fiatlarının dün

Paşa derhal harp muı etti. Genıl· 
terini, top menziıine kadar karaya 
yaklaştırdı. Sili.bendaz efradını 
karaya çıkardı. Kaleyi şiddetle 
mulıa..ara ederek karadan ve de
nizden ateş yağdırmıya başladL 

Nikols, bu korlmnç mullasara
ya. hakikate• kabramanta CÖİÜ! 
cerdi.. Battiı, bil'k.aç defa karadaQ 
huruç hareketi ytparak. Türk si
lıi..laenılaZJUının illeriıle atıldıgı 
gibi, mütnddit defalar da liman
daki ~milerini çıkara..,.k Türk 
kadirgalarını ateşlemek isttdi. Fa• 
kat Nikolaıua bu t~cblıii.sleri, her 
defasuula feiakelle aeticelt-ndi 

Türk topları durınadaıı ateş 
püskürüyordtL Ve kalenin beden• 
!eri, gülle )·ağmurunun altında, 

ıünden ııüıı.e harop oluJordu. Ka. 
lede, açiık ,.e susuıluk da ba$,,;,ÜS
termişti. NÖ<ala da anlaını~lı, 
Türklerin bu ateşin laxyılwıa kar
şı mukavemet, orıık mümküa de
ğildi. Ve şayet Türkler, bu şiddet 
ile cebren kale ·e girerlerse, hiç 
şüphesiz ki b;itün müdafılc.-i kı
lıçtan geçireceklerdi. 

Bu düşünceler altında zabun o
lan Nikota, muha~aranın şidtlell· 
ne ancak yirnıi yedi gün mu.ka • 
vemet edebildi. Yirmi sekizinci 
günü SGbahı l\1idilli kalesinin şi• 
mal burcundK dalgalanan haçıı ve 
ar•lanh bayrağını indirerek onu.o 
yerine teslim bayrağını çekti. 

Mahmut Paşa, teslim tcl<lifinl 
derhal kabul etmekle beraber ka
leye g"İrmedL En siir'atli biT gL'lnl 
ile (Ayazma) mevkiinde bekli)en 
(Fa'.'h) e müjdrdlcr f!Önderdi. 
Kaleve giriş ~klinc dı.ir, Pa&i • 
şahtan yeni talimat istedi. 

Fatih, Amiralinin bu mm·aCfa
kiyetinden son derecede memnun 
olarak derhal bir gemiye bindi. 
M:dilliye geçti. Kaleuin karş;sına, 
muhteşem bir çadır knrdnrarak 
Nilrol.anın bizzat ı:elip tesıiıu ol -
ması için haber gönderdi. 

Nikola, mai,-etin<b b'.r~ sa• 
ray erkinı eldağv Jı.alde, (FaU..l ia 
(adınna geldi. Ağlıya ağlı,-a Pa
dişalun BJ'aklnrına kapanarak, 
(ilk ihtarda teslim olmdığı için) 
Fatihten al dilrdi. 

Fatih ,lii:, unsı;~ yere güstenl.iğl 
mukavemetten doluyı evvela Dü· 
kayı tevbih etti. Sonra mal ve ca• 
runın tamamiie euıniyet altında 
bulunduğuna dair teminat verdi. 

( Devamı Var ) 

den itibaren arttırıldı~ı lkl.-1 Ve- ANKARA RADYOSU 
kiıletınce ıesmen teblilı o;unınuş-

;~~~~~ depaıard• y~::: 1- ~;::: u~~::~c~u KW., 
Benzin dökme Jitresı H.Jj ~· A. P. 31.7 m. IM65 Kc/s. ıe KW 

Benzin çift ::uyük teneke: 556.45 ı ~ 
Gazvai!ı dökme kilosu: 14,69 ;:ınt 18.00 Program. ve 
Gazya"1 çift büouk teneke: 4~3.39 nıe.mleket saat ayarı, 18.05 
Gazva~ı tek kucük teneke · TI 75 1 Muzık: Cazband (pi.), 18.40 Ko-

Perakende satış fia!lar~ ıle i~ 1 nusma (Çiftçinin saati), 18.5$ ·er· 
sehriınizde bne,ınin litresi 16.60 1 best sut, 19.10 ?.f>cmleket saat a· 
kurusa p€Lrol 15.90 kuru$8 çıkarıl- ' varı. Ajans ve .. mele()roloji h~
mıstır. Tek teneke ııazvaıtı 83. bü-1 b.erlerı. 19.30 Tw·k muzığı: Kli
yiik teneke C?azya~ı 530, büyük te-ı sı.k program. Ankara Radyosu 
neke benzin de 615 kl41.ıilur. kume ses ve saz heyeti. İdare 

----000-- eden: Mesut Cemil 20.15 Ko-
Kumlu kömür satan nUŞma (İktısat saati). 20.30 Türk 

müziği, Çalanlar: Kemal N. Sey-
b 'r d~po kapatı'dı hun, Cevdet Kozan, Cevdet Ça~ 
Kumlu kömür satarak halkı al- la. İzzettin Ökte. Okuyan: Mü· 

datan kömür depoları ile Belediye zeyyen Senar. 
siddetli bir mücadel.,.,,, Jıirişmiş • 1 - $eril İçli - Mahur şarkı : 
tir. Muhtelif kaııalarda bu sabah da (Alamam doiirusu desti emele), 
memurlar deı>0lardaki kömürleri 2 - Şevki Bey • Hicaz şarkı : 
t<?t.kilı: etmişlerdir. (Bdlanıp :ıülfü hezaran tabına), 

BcyoJ!lunda kumlu kömür sat- 3 - Sadettin Kaynak - Hicaz 
tı~ı anlasılan bir depn da dün ka- şarkı: (Hazan ile geçti), 4 - Şülr. 
patılmıs ve sahibi mahkemeye ve-' rü - Uşşak sarkı: (Gezer dola-
rilıniştir sırsın ııönüldel. 5 - Halk tur-

-oo<>-- küsü : (A Fadimem hadi senle 

ÖLÜM 
93 senesi meb'uslarından, Nar

da esrafından esbak Sinop muta
sarrıfı m('l"hum Ömer Şevkı paşa 
mahdumu ve Bilecik meb'usu pro
fesör Gene:-el Dr. Besim Ömer 1 
Akalın ve Agah Ömer Akalın ve ı 
Macide Tektaşın büyük birader • 
]eri sabık Preveıe> meb'usu Bursa I 
valililhn.den mütekait Azmi Ömer 
Akalın ırtıhal etmiştir. Ocnaıesi 
yarınki çars3mba cünü saat onda 
Kadıkövünde Mod ada 10 No. lu 
Ağabey sokal!ındaki evinden kal
d ı rılarak Sirkeci vapur iskelesine 
nakil ve Bey.azıt camisinde ö~le 
namazı kılındıktan aonra M<>rkez 
efendideki aile makbere ıne def
nedilecektir. Merhuma A il ahtan \ 
ratırn<'lk>r diler, kl'derdide ailıesine 
sahur !ar tcmcruli ederiz. 

kaçalım), 6 - Bursa türküsü. 
21.- Türk müzi~i: HaJ< türkü· 

leri, ovun ve kaşık havalan Sa· 
di Yaver A laman - Ali Erbaş. 

21.15 Konser takdimi: Halil Be
dıi Yönetken, Müzik: Radvo ol" 
kestrası: (Şef: Hasan Ferid A.L
nar}, 1 - O. Nicolai: Viodsorun 
şen kadınları uvertürü, 2 - C, 
M. Weber: Preciosa uvertür- . 3-
Joh. Strauss: Gece kuşu opere
tinden uvertür, 4 - A. Maillard.ı 
Les Dragond de villars uvertürü. 
5 - M. Glınka: Ruslan ve Lud
milla uvertürü, 22.15 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri , zi
raat, esham - tahvilat. kıınıbi
vo - nuku( borsası (!ival). 22.35 
Müzik: Mozart - kücük hır ge
ce mu<ikisi (pi.). 22.fi5 Müzik: 
Cazband (pi.). 23.25/23.30 Yarın. 
ki proııram ve kapanış. 
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PATI kullanınız 
Her türlü yanıklan, kan çıbanlannı, meme lltihırp

lanm 'Ye çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, 
akneler, ergenlikler, traı yaralanuı çocukların ve bü· 
'yüJı.lerin her türlü deri iltihaplıınnı en erken ve en 
emin tedavi eder. V 1 ROZA , mikropların 7apmaııına 
mani olur. 

Otelcilerve Hancılar cemiyetinden 
c..ni-yeti:ır.iz heyeti umuıniyesi 18/1/940 tarihine müsadi! perşem

be -"inü sut 14 den 15 e kadar Sirkecide cemiyet merltezi.Dde içtima 
edece~ı>den azanıızm ~lmeısi rioa olup.ur. 

RUZNAME: 
1 - 939 senesi hesaba tının tetkiki ve ibrası. 
2 - Heveti idarenin nısıf seçimi • 

lstanbul Komutanlığı Satlnaı
ma Komisyonu ilanları 1 

Amasya 1UDizonu birlikleri senelik ihtiyacı i(in aşağıda cins ve 
mikt&J'ları yazılı iaşe maddelerinin kapalı zar(la münakas•sı hizalann. 
da yazılı ırün ve taa·ihlerde yapılacaktır. Zarflar muayyen saatten bir 
sut evvel komisyona verilmiş olacaktır. Muhammen bedelleri ve mu -
vakkat teminatları aşağıda yazılıdır. isteklilerin muayyen gün ve sıı.atte 
&maaya piyade alayı saıınalma komisyonuna müracaatları. 

Cıaai J...ıio aıuııam "en ıaıuva ..... u ıııa.e ııiinü aaatl 
miktar Ledel lira teminat .ıra 

Bığır eti 920GO 20240 Li 1518 Li. 
Kuru fa.suJye "6000 7200 • 540 • 
Bulgur 52000 5200 • 390 • 

** 

7/2/9~0 
7/2/940 
7/2/940 

11 
15 
14,30 

•376· 

Münaka11 cfiııü blibi çıkınıyan 940 Cnma:rfesi gllııü saat on bir 
birinci muhabere alayı alıırlann· buçukta taşlanacak ve avni gün-
tla mevcııt iki yüz elli araba pb- de ihalesi yapılacaktır. İslelüilerin 
re tekrar aç.ık arttırma ile Htıla· belli gün ve saatte Fındıklıda Ko-
caktır. Miinakasasına 24/1/940 mut.ıl!ı.lık utınalma komisyonuna 
Ça~ günü saat on birde baş- gelmeleri. •437• 
lanacak ve ayni günde ihalesi ya- * 
pılacaktır. S..tınalmak istiyenle • Komutanlığa bağlı birlikler ü-
rin Yıldızda muhabere alayının tiyacı ic:n mıktarlan yazılı soba 
ahırlarında mezlı.fır gübreyi ı:öre- ve malzemeleri pazarlıkla satın a-
rek belli gün ve saatle Fındıklıda lmacaktır. Seksen büyük soba, elli 
komutanlık satınalına komisyonu- orta soba, yetmiş aitı küçük soba 
illi gelmeleri. cS.h üç bin boru, dört yüz yirmi alaf: 

... ranga dirsek, dört yüz yirmi ala· 
KomisyonumU%da keşif ve şart- turka dirsek, iki yüz 00 tabla, iki 

nameleri mevcut harp akademi· yüz on maşa, iki yüz on küreğin 
ilinin tamiratı açık eksiltme ile paıarlıkla münakasasma 18/1/940 
;yaptırılacaktır. Münakasasına 24/ Perşembe günü saat on beşte baş-
1/940 Çarşamba günü saat on bu- !anacak ve ayni günde ihalesi ya-
ful<ta başlanacak ve ayni günde pılacaktır. isteklilerin beHi gün 
ihalesi yapıfacaktır. Taliplerin bel ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
il gün ve saatte Fındıklıda Komu- satınalma komisyonuna gelınelerı . 
tanlık aalınalm• komisyonuna gel· c438• 
meleri. •85• * 

• Münaka!D günü talibi çıkmıyan 
Komlsyonunn12da l""'<!vmt ev - Metris topçu atış okulundaki ta • 

•ftf ve şeraitine göre Komutanlık mir pazarukla yaptırılacaktır. l\til
,,irliklerinin sencllk kuru sebze nakasasma 25/1/940 Perşembe gü
fbtiyaC1 için otuz bin kilo nohut, on nü s::at on dörtte başlanacak ve 
beş bin kilo mercimek, beş bin kilo ayni günde ihalesi yapılacaktır. 
zeytinyağı, on bin kilo sabun, on İsteklilerin belli gün ve saatte 
bin kilo Ç. üzüm pazarlıkla satın Fındıklıda Komutanlık satınalına 
.Jınacakl'lr. Müııcıkasasına 27/1/ komisyonuna gelmeleri. .439. 

lstanbul 4 üncü icra )1 5 I 
memurluğundan: elim iye Askeri 1 

il Sotınalma Komis· ı Evvelce Yenikapıda Mesihpaşa 
ıınahallesi Hayrivetüccarı sokak yonU if Ônları 
numara 5 de mukim iken halen ad- ·-------------
re.si meı;hul bu~ .H.aGa.na: Karadeniz boiazı birlikleri ihti· 
İstanbul maliye muhakemat mii- · · 

clürJüml hazine vekili avukat Nı' - yacı ıçın evsaf ve şeraiti dahilin· 
~ - de 330 ton meşe ve 5il ton gürgen 

metull.ah dairemize müracaatl:a Fa- d 
üh birinci sulh hukuk hilkimli~- 0 unu açık ebiltme ile satın alı-
ııin 13/12/93'1 tarihli ve 937 /843 sa- nacaktır. İhalesi 26/2.Kanun/940 
yıh iliımına müstt.niden 16 lir;ının cuma günü saat 11 de yapılacak • 
20/9/931 tarihinden itibaren % 5 tır.Her ikisinin tahmin bedeli 
:laiz ve '}(ı 5 ücreti vıeka~t ve 266 (5713) liradır. ilk teminat (428) 
"'1rus masarifi muhakeme ve icra lira ( 47 ) kuruştur. 
masrailarile birlikte tahsili zım • isteklilerin belli gllıı ve saatte 

ilk teminat paralan ve kanuni ve
nında dairemizin 933/2426 sayılı s1rnlarile birlikt~ Seliıniyedeki 

dosyıasile ta.kip talebinde 
bulunaralk dairenti:zce namı • Tümen satınalma komisyonuna 
mza tanzim edilip ikametgahı • ırelmeleri. (291) 

ruza gönderilen icra emri arkasına * 
mübaşiri ve mahalli ııolis tara • Haydarpaşa ıüel hastanesi ihti-

\ 

BAŞ, DIŞ 
Nezle, Grip 

Romatizma 
Nevralji 

Kınklık 

...&. 

ve hfitün ağnlan derhal keser. Lfiz.umunda günde 3 kate ahnahilir. 
l .. . - . . ~. . ·, .. ı .- . . : . 

İataııbuJ Levazım Amirliğiodeıı verileıı llaric]· 
Askeri Kıtaatı ilanları ................... ' 

~ağıda cim ve miktan yazılı maddeler hizalarında yaı<ılı gün ve 
saatlerde eksiltmeleri yapılacaktı.r. Kapalı zarf teklif mektupiım ihP.ie 
saatinden en az bir saat evveline kadar Edirııecle Müşiriyet dairesindekı 
satwalma komisyonuna verilmelidir. (l03Q) (~13) 
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yonnnda yapılacaktır. İsteklilerin 
mezkiır gün ve saatle kanuni ve
saik ve teminat nıakbıu.larile ko
misyona müracaatları. 

•1123. .... 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra alt.:na daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pud·3yı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazoları vardır. 

Devlet Denizyolları İşletme Umu 
Müdürlüğü ilanları 

ıı. ........................... ~ ............... İİıİİıı __ .... 

İdattnıi2de münhal buhman 150 lira maaşlı J?emi ta bip!iklel' 
tor alınacaktır. 

Şeratti ökrenmek üzere evrakı resınlyelerile birlikte uJll 
diirlüitümüz zat işleri müdürlüiiiine müracaat etmeleri l" 
olunur. (324) 

Oaküdar İcra Mt'murluğundan ı 

Uskü<iarda Bu}gurlu mescit mahallesinin Çıkmaz sok• 
NQ • .&.w. .u......ı""""""~ u ... u •••'-wıı~ı .1..-, Uır1 v..a.rı:;..ı.e.rıne oorç1u USKüdarda 
mescit mahallesinin Çıkmaz odaJıar sokagında lı No. hı. }!;"1:Jla 01 

neni.n. Uskiıdarda lcadıye mahallesllıde .LJarphaneli Mardiros 
eski 23, 23 ııı.ü:kıerrer ( taraiJ.arı: Kadri ve Attar hacı Mustai~ ve 
.ıı.oo.aıs hane ve a.ı·saııa.rı ve ·.ıar.ıık ile m.a.ıı.cıut ın 
Karabet Kalfa vaıkfındaı:ı. 274 M. 2 ve tamamı 205 lira 
muhammen.eli arsanın 48 hisse itibarile borçlu Emineye ait ıs 
ve yme Usküdarda le.adiye mabıaJ:l.e1ıinde eski Çamlıca yeni Ba 
pan so&ağuıda eski 6 mükerrer yeni 24 sayılı ta.rafları ~ 
nasın arsası ve Petenar arsası ve Takuhl arsası ve tarik ile JJl 
tamamı (114.93) metre murabbaı mıktarında müstesna Kara.bel 
wtkfından tıevsii intikal.li ve tamamı (lU4b) lira loı·ymeti muh 
Elyevm bir bap ha.nenin 24 hisse itibarile borçlu öıü EınıneYe 
hısse.sinin 2280 No. kı k.amına. tevfik.an açık a.-tıı.rma iıe saıt 
rar verilmiştir. 

Evin v.azıyeti hazJ!l'll,g: 
Sokak k.a.pısından gırildikte bir ufak pabuı;lulrtan ili ayak 

voenle küçük sofaya çıkı.ur. Bu sofa üııerinde biri yüı<ıü ve dıoııaP 
yii.ksiiz ve dolansız iki oda ve sof.adan cameka:nla ayr~ 
çili< bir oda vardır. 

Zemin kat: 
10 ayak mexdivenle zemm kata inildikte zemini kırmrzı tuJ 

ııell bir taşlık ve taşl.ı.ğın yanında bir oda ve :zemıni toprak 
ocaklı ve mermer delikli taşlı bir mutfak ve alıaturka bir lııali ~ 

Bahçe; 
Bahçede iki incir bir ceviz ve bir amıut ve bir de ayva 

wrdır. ~vın tamamı ahşap olup elektrik tesisatı mevcuttur. 
1- lşbu gıayrimenku.l arttmn.a şa:r..namesı ~~/l/~4\J tarih· 

bareıı 937 /5585 No. lı dosya ile Usküda.r İcra D.aıresinin muaJYe 
mııırası:ndıı; herkesin görebilmesi için aç.>ktır. İlanda yazılı o 
fazla malumat alma:k .istiyenler ~bu şartnameyi 937/5585 No. · 
muriyE>timize mtiT;ıcaat etmelidir . 

.. 2- Gayrimenkul 28/2/940 tarihin.de Ça:rşamb;ı günü saat 14 
kudard~ İhsanıye Şeriflıev Çeşmesi sokağın · . iti No. lı adı.iye 
da Uskudar ıcra memurluj!u odasında üıç u • ..a ~.,lırıl<Lktan sonrıı 
artt.raına ihade ediLr. Ancak ar.tırma ·bedeı.ı u,..,,ammen kıyme•iıl 
ını bulmaz veva satııı .istiyeııin alacağına rüçhanı olan dığer 
lar bulıınıınıa bedel bwılann o gay rimeııkul ile temin cdiıruı.ş a> 
rının mecmuundan faz~ava ç.ıkmazsa -en çok arttır.anın taahJıüd~ 
kıa:lmak üzere artt.ırma 15 gii ı daha lieındit edı.lerek 14/3/Y40 t 
Perşembe ı:ünü saat 14 de lJSı< iıdar İhııaııiye Şerifbey Çeşmesi sol< 
16 No. lı ad.riye bma:sında Ulil<.üdaı icra memurluğu odas.nda ya 
a:ı;ttırmada bedeli satıı; istiyenin aı.aca.ğına rüçhanı olan diğer aJ3 

!.arın bu gayrimenkul ile temin edil miş alacaıkıarı mec.muundan ~ 
çıkmak şartile ancak teklif olunan. muhammen kıymetin % 75 JJli 
med.ği takdirde 22b0 No. lı kaıııuna tevfikan satıı; geri bırak;lır. 

3- Arttırma bedeli peşindi:r. Artıırrnaya iı; tirah için yukarıda l 

300,000 'kilo sığır eti kapalı zarf
la münakasaya çıkarılmıştır. l\lu
hammen bedeli 90,000 lira olup ilk 
teminatı 5750 liradır. İhale 31/1/ 
940 Çarşamba günü saat 15 de 
Kırklareli askeri satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Şartna· 
mesi her gün komisyonda ı:örüle
bifü, Taliı>lerin kanunun 2, 3 cil 
maddelerindeki vesaik ve teminat 
ve teklif mektuplarını havi zarf
larını belli giin ve saatten bir saat 
evveline kadar Kırklareli As. Sa
tınplma komisyonuna vermeleri. 

500 ton arpaya istekli çıkmadı· 
ğından 24/1/940 Çarşamba günü 
saat 15 de pazarlıkla satın alma -
caktır. Tahmin bedeli 22,500 lira ı---------------1 kıymetin % 7,5 buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli bir 

teminat mektubu tediye edilecekt..r. 

c1103• •280> 

* 500 : 580 adet ton cephane se -
meri pazarlıkla 18/1/940 perşembe 
günü saat 11 de Eskişehir Kor. sa
tınalma komisyonunda satın alı
nacaktır. Nümune ve şartnamesi 
komısyonda görülür. Tahmin be
deli 16,240 lira muvakkat teminatı 
1218 liradır. İstekıilerin komİ.liyo
ua gelmeleri. •1119> •39b 

ilk teminatı 1687 lira 50 kuruştur. lstanbul 4 u·· ncu·· ı"cra 
Evsaf ve şartnamesi hCT gün ve 
isteklilerin de meı.ki.r gün ve saat- memurlug" undan:. 
te Afyonda Kor. Satınalma komis-
yonuna gelıneleri. •1124• c422• Evvelce Küçiikmustafapaşada 

lf Gül camii mahallesinde İclalive so-
79o adet Bııknıç kai(ında 10 nu:ınarah evde mukim-
2•7 > Küciik kazan !er iken halen adresleri mechul 
' ~ • Büyük kazan bulunan Fatma Hadiye ve Şeil -

17,733 • Aş kabı 
1,500 • Çaydanlık ka."l'a mülga yetimler sandıi!ına i· 

zafetle İstanbul malive muhake -
Yukarıda yazılı malzemeler pa- mat müdürlüW hazine vekili avu

zarlıkJa 19/1/940 Cuma günü sa· kat E:ıver Aylav dairemize mü • 
at 10 da Afyonda Kor. Satınaln:a 
komisyonunda alınacaktır. Hepsi- raca.atla 18 tıemmuz 1336 tarihli 
Din tahmin bedeli 37,547 ı:ra ilk müdayine senedine müstenide!l 

500 ton fırın için kuru kayın o- teminatı 2816 liradır. Nümune ve 557 lira 85 kuruŞ'Un 1/3/931 tıari • 
dunu kapelı zarf1a eksiltmeye ko- ııartnamesi her gün komisyonda hin.den itibaren % 9 faiz, %3 ko -
nulmuştur. Tahmin bedeli 12,JOO ~rülür. isteklilerin komisyona misyon ve % 10 avukatlık ücreti 
lira ;ıı, t•minatı 937 lira 50 kuruş- gelmeleri. •1125• .423. ve icra masraflarile birlikte tah -
tur. Eksiltmesi 31/1/940 Çarşam- Jf. sili zımnında dairemizin 933/3988 
ı.., ı:~ıı sa"t 11 ne Lüıeburgazda Kor ihtiyacı için 186 : 195 adet sayılı dosyasile rehinin paraY'l 
Askeri Satınolma komisyinunda çift atlı askrri tip nakliye arabası çevrilmesi yolile takip 'balebinde 
yapıluaklır. Şartnamesi her gün pazarlıkla satın alınacaktır. Pa - bulunup dairemizce namınıza re -
komisyonda gör:L,ür. Teklif mek- zarlığı 16/1/940 Salı günü saat 15 hinin paraya çevrilme yolile tanzim 
topları belli saatten bil' saat evve- de Eskişehir Kor. satınalma ko- edilip ikametı::Bhınıza gönderilen 

4- Gaıyrimenkul kend.isine ihale olunan kiınseye derhal ·ve'f'. 
ril<>n mühlet jçinde parayı vermezse ilııale kararı fesholunaıralt 
disin<len en yüksek teklif.e bulunan kimseve arzetm~ ol.duğu 
alrnaga razı olurna (ona) rıozı olmaxsa veya bulurun.azs.a heJll& 
gün müddetle ar.tırmaya çıkarılıp en çok arttırıma ihale ediJ.tf· 
ihale aras.ndak.i fark ve geçen günler içın % 5 ten hesaplanacııi' 
ve diğer masraflar aynca hükme hacet ~ memuriye 
ce alıcıdan tahsil olunur. 

. 5- _İPOl:oek ~ibi ala~akhlarla . di~r alaoa:klıların vıe ~tifak ~ 
sahıplerının gayrımenkul uze:rindeki haklarının hususile faız ve JY 

r.fe d<ahil olan iddialarına gaoyrimeıı.kul üzerindeki haklarının iJjP 
ıihinden itibaren 20 gün içinde evrakı mü.sbitelerile birlikte ın<'~ 
yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde ha.Jt1arı tapu sicillile 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

6- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale karar pulla~ 
tamı ferağ harcını ve 20 senelik vakıf taviz bedelini venmeğe . _..,, 
dur. Gayri menkıuJün nefsinden doğan milterakim vıergiler ile W" 

ve tenviri.ye ve tellaliye rüsumu vakıf karesi borçluya aittir. I 
7- Gösterilen günde arttırmıya iştirak edenler arttırma şartı'~ 

.sini okıurnuş lüzumlu mal'limatı almış ve bunları tamamen kabul e 
· ad ve itibar olıunur. Yukand:a gwerilen gayri menkul isbu ilB~ 

J?österilen arttınna şartnamesi dairesinde satılaca{?ı ilan olunur. 9~ 

inhisarlar u. Müdürlüğünden:/ 
line kadar komisyona verilmesi. misyonunda yapılacaktır. 'fa!-min ödeme emirleri arkasına mübaşiri 

•1121• •419> bedeli 24,375 lira ilk teminPtı 1828 Ciual Miı..t~rı Muham- Yüıdr 7,5 Eks.ltme ve mahalli p0lis tarafından vıeri-* lira 13 kwuştur. Şartnamesi ko - men B. temiııat oekli Sıatl 
5 O al

_.. · t len meşruhatta ikametgahınızın 00 lir ... benzın, 700 kilo va- misyonda görülebilir. steklilerin Lira Kr. Lira Kr. 
zelin, 400 kilo inceyağ, 10 kilo yağ mezkur gün ve saatte kanuni ve- mechul bulundul!u anlaı;ılınıs ol-
800 liralık eleklrik tesisatı malze- sikalarile ve teminatlarile komis- dui(undan ödeme emir1erinin tara- N;5asta kola 20.000 Kg. 3330 .- 249 .75 açık ek. ]4.30 
mesi, 200 kilo kalay, 50 kilo pa • yonda buJunmalan. cllOS• •319• fın• za 30 ~n müddeUe ilanen tel>- Anidrit sülfürü 1.000 382 .50 28 .68 pazarlık 15 

k, 100 k·ı · d 200 k'l f * l liiiıne İstanbul icra Jıakimli~ce .ı mu ı o ~ ışa ır, ı o na • 1 - Şartnamesi mucibince lOOOKg. asit sülfürü müteahhit nal"'ı 
talin, 20 metre hortum pazarlıkla 213 adet e~er takımı pazarlıkla karar verilmiştir. ve yine şartnamesi mucibince m.ktan yukarıda yazılı nişasta Iıo>I 
alınacaktır. ihaleleri 17/1/940 Çar· 24/1/940 Çarşamba giinü saat 15 İşbu ilanın nesri tarihinden m- zalarmda ı;österil-eıı usullerle satın alınacaktır. ~ 
şamba günü saat 11 de Lül~hur- de izmirde kışlada İzmir levazım baren 30 gün icinde borcu ödeme- II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ,.ı 
gazda Askeri Satmalnµı komisyo- Amirliği satınalnıa komisyonunda niz ve takip talebine karşı bir iti- }ı;zalannda yaı.llıdır. .J 
nunda yapılacağından isteklilerin alınacaktır. Tahmin bedeli 14,910 razınız varsa ilan tarihinden iti - · III- Eksi~tme 16/1/940 cuma -"inü Kabataşta levazım ve mül>"" 
kom.iııyoııa müracaatları. lira ilk teminatı 2235 liradır. Şort- baren 30 gün icinde bu itirazı is- şul>esindeki. alım noınisvonunda yapılacaktır. . 

cll20• •420• namesi her ı:ıün komisyonda gö- ti<la fle v~ya şifahen icra dairesine IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabifi * riiiiir. İslekFICTin t'cırret odasında b&!irmeniz lfunndır. Bu müddet V - İsteklilerin paı.arlık için tayin edilen gün ve saatte % 7_, 
31,240 kilo kuru fasulyeye istekli kayıtlı olduklanna dair vesika l"Ös- zarfında itiraz etmeniz veya 30 venme oaralarile birlikte me:r.kür l:omisvona gelm~leri. c64• / 

çıkmad1i(ından 10 gün temdit edil- termek mecburiyetindedirler. İs - ııün içinde borcu ödemezseniz re-
miştir. Muhammen bedeli 4998 li· teklilerin 24QO s•vılı kanunun 2 hinin satıl'aeai!ı tebliğ makamına İstanbul Orman Müdürlügw Ünden : -~ 
ra 40 kuruş ilk teminatı 374 lira 88 ve 3 cii maddelerinde ve ş•rtna- kalın olmak üzere ödeme emirleri ıı·. 
kuruştur. Şadname ve evs•h ko· mesinde vazıh vesikaları ve temi- .tarafınıza 30 .iliin müddetle iliınen l - Şilenin Korucada_ğ Devlet ormarıınm A ve B serisirulen d 
m isyoncta ırörüiür. Açık eksiltmesi nalı kat'ivelerile birlikte ihale sa- tebliğ ohınur. (938/3988) kental meşe ve 27~1 kental kanşık kömür açık arttırma ile satıılaC~ 
24/1/940 Çarşamba giinü saat 11 atinden evvel k<>m;syona rnüra - 1--------------ı 2 - Arttırma. 27/1/940 tarihine miisa<lif cumar:lesi günü saat 

1 

fından verilen mesruh.atta iltamet- yacı icin fenni şartnamesine göre 
l(alun.z.ın meçhul bulunduğu an- soğukhava tesisatı açık eksiltme 
lasılmış rudui!uııdan icra emrinin ile yaptırılacaktır. İhalesi 26/2. 
yirmi gün müddetle tarafınıza ila- Kanun/940 Cuma giinü saat 14 de 
ilen tebliğine İstanbul icra hiıki.ın- yapılauktır. Tahmin bedeli (3300) 
lii!ince karar verilmiştir. lirodır. İlk teminat (247) !in (50) 

de B-Oluda Alay Satınalma Komis- caatlan. •1120> •418• 'Y&llılacaktıır. 'İ 
.;-;;;;,;;·;;;;~-;-;-,;;;;;;;;;;;;;;;;;;.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j 3 - ~ kömürünün muhıaıınmm:ı bedeli 16 vıe karısık köınüı-Oıl tah 12 kunışttır. 

4 - Muwkkat temin.at 87 lira 85 kuruştur. 1 

İstanbul Belediyesi İlanları 5 - Şartn.a:me vıe mııkavelename projelerini görmek :lstiyc:ııld İşbu ilanın neşri tarihinden iti- kuruştur. Feruıi şartnamesi her 
baren yirmi gün içinde borcu öde- gün Selimiyedeki Tümen satınal
meniz lilzımdır. Bu müddet içinde ma komisyonunda görillebilir. tenbul -Onn.aııı Müdürlüğüne müracaat edebilirler. c369. _/ 

borou ödtinez, tetkik mercünden •- il)._...,_ .......................................... ..,= ... -----------==...! ..,.teklilerin belli giin ve saatte ıı J 
veya temyiz veyahut iadei muhar ilk teminat ı>araları ve kanuni ve- Darülacezenin yıllık ihtiyacı için sa.tın alınacak 9000 kilo sabun ve . stanbul Def lerdarlı.2-ından : 
keme yohle ait olduiiu mahkeme- sikalBrile birlikte Selimiyedeki 4000 kilo zeytinyaj!ı kapalı :ııa.rf usu .ti iie eksitmeye konulmuştur. Tah- ~~I 
den icranın ııeri bırakılma.sına dair Tümen satınalma komisyonuna min bedeli 5620 lira ve ilk teminat 421 lira 50 kurwıtur. Şartnamesi muhammn mu1'i,,ı! 
bir karar ııetirmedikçe cebri icra «elmeleri. (292) zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. lhale 29/1/940 pa- ,. be el teı~ ı;ı 
yapılacağı ve yine bu müddet iç.in- -------------- zart.esi "ünü saa.t 15 ele daimi enı:ümende yıapılacaktır. Taliplerin 940 · Lira Kr. l)rJ .p 
de mal beyanında bulunmanız ve yılına ait ticaret odası vesikaları ve ilk tıeminat makbuz veya mektup- İstanbul :ııenmıeslnde mevcut köhne '.Mldı1li mötöril 30 00 2 ~ 
bulunmazsanız hap.isle tazyik olu- Jarile 2490 numaralı kanuna göre bazırlıvacaklan kapalı zarflarını p } Taksimde millııa emliık şirketinden müdevver muh - 164 50 1

3 

ııacai(ıruz ve hakikate muhalif be- 13SI Hı.t I W5 aamı ihalegünü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. 332 etro Nizam telliülcins inşa malzemesi. ~ 
yanatta buhınursanız hapisle ceza- Zilh

6
icce 2 inci 

3
Kanun * 'il Yukarıda yazılı motör ve malzeme hizalru-ındald muhaınJYlen / 

landrrılacağıruz ınalfununuz olmak ilk . anç bakımı güze'li& en del1er üzerinden a~ık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli n~ 
üııere işbu icra emri tarafınıza muhammen b" • • rt ıJ " peşindir. Müzayede, 22/1/940 uaza.rtesi günü saat 14 <le milli rtc' 
yirmi -"in müddetle iılarıen tıeblilt 1940, Ay 1, Gün 16, Kasım 70 teminat badeli . • . uıncı §" 

1 ır. müdiirI?ltiillde. ~t~kkiJ .. k~~:y~n~. yapılacaktır. Malzemenin .~ 
olunur. (938/2426) l5 İkincikanun SALI 187,50 2500,00 Emırgan, Eımrgan caddesinde 30,30/l nımıaralı ev • ve mahı~~ı; ~illi em.lak mudurlugu muzayede bürosundan öf(reıı:ı"J' 

ı-ıı-- DOKTOR l Feyzi Ahmet Onaran 

j 
Cildiye ve zühreviye mütehassısı 

Paur hariç her gün aabalıt.an 
okıama kadar 

Adres: BabıAll Caplollu -ro
lı:uşu köşe!inde No. 43.. Tel. 23899 

Vakitler vuaıı 1 l!ıwıl enkazının satışı. fI: Çocuk Ilekımi - m. Motoru gormek ".'.tiyenler Kasımµaşada cami altında İstanbul 
&a. Da. 1a. na. 67,50 900,00 Bebek - _R~elihisar caddesinde 82, 82/l nuıınarelı Dr. Ahmed Akkoyun~u koınutanlılh tekne mutehassıslığına müııacaat edebilirl'l!r. (10~ 

ev ve dükkanın yıkılarak enkazının satışı. ı • 
156,38 2085.00 Eminönü meydanın yıkıl<UI ~ parça binaya alt enkıu- Taksim • Talimhane Palu No. 4 1 D 1 t D . 11 L" 1 rı zın satısı. Paı.ardan maada her gün saat 8V e emıryO arı Ve lm&ft 8 

İlk teminat milrtar:ları ile tahmin bedeMeri V'!rk.arda yazılı işler a,y- ..-15 den sonra. Tel! <l0127 işletme U. idaresi ilanları 
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Güneı 7 23 2 19 
Öğle 12 23 7 18 
İkindi 14 51 9 <6 
Alqani 17 05 12 00 
Yaıa 18 .. 1 ı 37 
İmsak 5 38 1'> 34 


