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KURUŞ 

iman Ordusu 150 de 300 Fırkaya Çı arı ıyo 
Alman fabrikaları gUnde Uç ekiple hiç durmaksızın gece 

gündUz silah ve cephane imal etmek,tedirler 
------.---=--
Şimal 
harbi 

Slovakya tayyare karargihlarında dört bin pilot yetiştiriliyor -------- 1 ----- -- -

_ . olandanın şimal ve cenu- Meclis bugün YENinEN ZELZELELER 

bunda örfi idare ilin edildi kış tatiline B r <'zasında 2 
I 
1 

karar veriyor evli bir köy yıkıldı 
Milli korunma kanunu da 

bugün görüştilecek 5 ö~ü, 16 yarah var 
Ank:mı 18 (Hı.:: ·.i Muhabırı -

' ?l'lzde;:). - Milli k.., ~ m knnu-
·rrun müz.ıkeresı Medbın bu -

gu U ruzn::ır.e.s.nc .alınınışt .. r 

Onbir bin kilometre mesafede ve henüz anla
şılarr.ıyan bir y€rde n~üthi~ bir zelzele o' j 

R f: mcdc be ka birşı'y olm2.<l jtı 
i bu kanuntın müzakere Ve ka-

'ı b .ındc . 5"nra, J.1cd:S kış t.•tili-
ne arar veı ccektir. 

1 

Başvekilin bu mıina,cbetlı da
h•li ve harici vazıy t lwkkında be-

l 
yanatıta huhınmruıı hrklt• mckte. 
öir. 
FELAKETZhDt;LEJn: YARDIM: 

\ Medisin dünkiı toplant.şıncla J 
____ <Devı1.n11_ :1 1.1.:u 4l ~lı~ j 

Lt.anhul rasathaı esı, dun sı.at 
15,28 de şıdclctli bir zelzelenin kay
tled, ıuı~ıni b.uı..rmcıttE1.AlJ.'. L..CJZı.."

lenin m<'rkez üstu 1star.buldan 11 1 
bin kikıınetre uzaktadır. Amerlka
da Kalifornivadaki rnsathanelcr 
d~. rlün saat 1,42 de, do!<yz, on bin 
kılomeırc mcsafed" büyıik bir zel
ze:c k:ıvdctmiştir. Fakat zelzelenin 
l:;tiiamcti mcchuldür. 1 

Dün İnebolu, Kastamonu ve Gü
mü~h:ı.nedc muhtelif fasılalada 
hafif ve şiddetli zelze~lcr olmuıı
tur. 

1' ANDlRADA HEYELAN 
Kandıranın Babatepe m<"vkiin

de şoscnın ı ·ı 1nt.:ı .krom ;.ı-estru.le - -

300 melrc kadar ııra~ par ·, ı kay· 
mıştır. Sosanin yım: mctrc'ilı: bir 
:;..ısını ve hır köprıi topraga karı~ 
mıştır. Kandıra - 11m t ınm 
6 ıncı kilometresinde de b'r hcye
Hir. cılırr:lS. bu ra<la c.a os •. hfr 
ikısmı ve bir köprü iki metr aşa• 
jııya kavmıstır. 

İST NP.TJLUN YARDI t 
MİLYONA YAKLAŞIYOR 
Şehrimizde yapılan tcberrüle -

rln yekı'.ınu dün aksam 873 bin 90~ 
lira 10 ktıruşa balii! olmuştur. Vail 
ve Belediye reisi B. Lutfi Kırdar 
sehrimi.zde isViın olunan zclrs:k' fe
laketzedelerine bizıat.. 260' paket 

(l••PO.mı 3 """" aalt frdfl') 

HoJanaa 

Londra 18 (Hususi)-Niyoz Kro
nikl gazetesinin Buda·peşte muha
biri muhtE'lif cephelerdeki Alman 
tahşidatı hakkında aııağıdahl mü
temmim mal\ı.matı vermektedir; 

eni haip 
gamileriu iz 

ordusu erUnıharblyesl b~-~çtiF'ma halinde lngiliz tezgahları on par• 
rmda tahşkkııt yapmaktadır ... , a- ı Almanların, hatta topçu hazır - . , , 
kat en kuvvetli tahşidat Holand1 lıjtı yapma.ks.ıın ani bir taarruzla Ça gemtmlZI bu sene 
ve Belçikıa hudutıl.arındedl!'. İsviçre hududundan geçerek Ma- k d k I 

Küçük Kaırpatlarl.a Senek clva- jino hattını aşaı"l;ıdan çevirmel(e sonuna .a ar ya paca ar 
nnda Macar hududuna. da bir fır- \ çalışa<:aklan da dıişüün~l~ekt~~~ İnıtlliz tezgahlarına ısmarladı -

Etiketsiz satış yapan 
dükka;ıl.ar tespit ediliyor· 

cAlmanların yeni bır darlıe ha· 
:ı.ırladıklarma artık süııhe edibne
mektedir. Bu darbenin neriye in
dirileceği malum de~Idir. Çünkü 
Almanlar hemen bütün hudutla-

ka asker gelmiştir. Alın.aıııvada son il n c e sı 1 ğı:n!l. ycnı harp gc,nıleriı,:ii.n in-
Pr&gdan RClen haberlere göre, altın& çaktrılan efradın çoğ~nun şasına sür'atle devam l'<lilmektA-

hlrnıaye mıntakasından alınan bir üzerinde üniforma yol<ttı-r. Soylen- dir. BunlaTdan dördü muhrip, <1Ör-
çok kıt'alar İsviçre hududuna sev- diğine _göre, Hitlcr Alm:ı.n ordusu- . dü denizaltı ı;:cmisi, ikisi mavn ge-

, · (Devamı S üncü ııaıııte le> kedilınışlerdir. misidiı". Mulmpkrc Sul\<1,ıiıisa-r, JJc e • • mir hisar. Mu:rvenet ve G.ı._, l'<l lliim' 

Balkan konseyi 600 milyona karşı 80 mı"[yon ~~;;ie~~~~~~~r~::;~\5i~'.ı~~~~l~~~~I 1 Iu.ktmlar, sür'atleri 35,5 mildir. 4 
tane 120 lik topları ve dUl<l<or dör
der kon.mus sekiz bava dafi maki
nelitüfekLeri ve 8 tane 533 Juk koHiçbir hükumetten mü

şahit göndermesi 
istenme rr iştir ' ı 

1 
Şubatın ikisinde Bclı;:ratta top

lanacak olan Balkan antantı kon
seyine İtalya, Macaristan ve hatta 
Bulgar hükumetlerinin birer mü- ·rz:;;.:::±:::::::;;·~ şahit gönderecekleri yazılmıştı. ıa F~ı. --;ııst;;fekeıeri: 490 mi!v ı l Aıı..ltara siyasi mehafilinde, bu hü- :;....__,,.....,.....,.,..,_..,,,,,,,....,--....,.~·....:.,....-----·_J 
klımetJ.e-rin konsev içtima1na mü~ ~ -
sahit göndenneğe dav'CI edildik - ı d b k leri hakkında malumat yoktur. Yukankl resim, bugün Avnıpada hukarp sahaı·"'bı_n a oy i!l~ü~:"'te te 

--~ ..... - olan müttefilderie Alman nüfusunun m aye.•C ı ır şcma.ıru gos er -
uıektedir. Alman nüfuslu arazide 80 m~ıyoıı in••.11. vardır. Bunlara ka_rşı 

Karacabey ovası- Avrupada 40 milyon Fr.ınsız ve 47 nulyon lngılız. b'.ı~nnı~~t-~dır. _I~ı->riliılcre doıninyonlarda bulunan be yrz ırktan 22 mıl'.~ ,ı. ' edıl•-• b t ; 109 milvonluk bir yeltt'.ın tutmak tadır. Bunlara mu teınl keler ve 
nı yıne SU as ı d:minyonİar da ilave edilirse, ~00 ın ii~onu g~ç~n h,:r nuııı KHtoc•,ı hı»ıl 

olmaktadı.r. Yani Almanların yedi bu~uk ınıslı nuflıs ... 
Bursa 13 (Hususi muhabirimiz

den) - Hava lodosladıii;ı ve yafı:
mur yağdığı kin dereler kabarmış! 
ve Apolyond gölü bir miktar ta
şarak Karncabcy ~oscsinin iki ta
rafını kapkmıştır, 
Ka,·ac, be)·n< on be.; kciy su altında 

dır. Bu köyler halkı ve hayvanları 
sandaHar ve to::-ııı.: · .... r~a J:S.- .. e.ı.ır 
köy !erine nakledilmektedirler. 

· Köylerde yıldan , vı~ı-..ıı aue<ıi g.t
tikçc arln .• l<:.Sdır, 

---no<>---

Kurbanlık koyun 
satış arı 

Kurban bayramına bir gün kal
mış olrr~s' mür.11C'eb<:tile şehrimizin 

muhtelif semtlerind<! kurbanlık ko-
1 yun satışları oldukça hararetlen -

mişt.ir. Bunların dünkü satış füit
lan 8 • 20 liTa arasında tahavvül 

1 1 

if*B•i11111
r Belçilca v2p1ru da ha battı 

Brüksel 18 (A.A.) - 3405 ton ••rk! sahillerinde bir mayne çar -
hacmindeki vo Jo0yplıinc Char - P:ırak batmıştır. tayfasından dördü 

l tt 
. d d kı· Bel'ika baı raaını ·tele! olmuştur. Bir İngiliz vapuru,I 

o e a ııı a • ~ ·- .. tteb l k t \ 
h

- ·1 tn~"'crenin cenubu -'1ıger mure a ı w· armış ır. 
a.mı vapur, ,.ıı~ 

~ofya • Belgrat hava hattı 
Sof ya 18 (A.!\..) - Bir Macar \ daDC"le - Bclgrat. - Sof ya - Selôni~: 

sivil tavyare heyetinin yakında ~tına a.raskında1 brlır hbav1a hataktı ttesısı 
Sofvaya ırelmesi beklenilmcktedır. ıçın muza eıe er e u unac ır. 
Bu heyet Bulgar hükiınıeti ile Bu-

KıŞ ortasında kömürcü grevi 
Nevyork 18 (A.A.) - H8l'aret :murlarma bildirmişler ve halen 

derecesi sıfırın altuula 11 ol<lufıu kömür teslim etmek üzere bulu -
bir sırada kömür kamyoncuları, nan kamY?nlar'.'1 hımaye edilme -

· ücretlerinin arttırılm:mıasını ııro- sini istemışlerdır. Bu andan ltib~-
testo etmek maksa<lile ırrev ilan r~·n her kamyona motosklete bın 
etmişlerdir. Evvelki giin .1222 kö- t ms _ııolis memurları refakat etmek-

etmiştir. · 
Şehir civar:nda !azla ıniktaırda 

kurbanlık koyun mevcut olduğu 
fiatiarın yarın biraz daha düşe -
oe.ii;i anlaşılmaktadır. Buna raıtmen 
et ve kurbanlık kovun f atları ııe- l 
~ yıla nazaran fazla yüluıektlı". 

mür deoosu, ıırev doalyısıle kanı - tedir. . 
}arını .kapatacakarını bükWııet tM- u>li•• ııaı.uıer a iiı>eli aaıaıte4e)' 

vanları vardır. 
Deni.21altı ~emilerine Oruçali rei: 

Murat reis, Burak reis. Oluçal reis 
isimle:·i verilmiştir. Suyun yüzün
de 620, daldıkları zaman 850 ton
lukturlar. Sür'atleri suy~n üstün
de 13,5, dalmışken 8 mildir. Mayn 
ııeınileriP<' Sivrih'sH ve yü;ob•sı 
Hakkı isimleri vcrilmştir. İngliz 
tezgiihlan yeni gemilc-rinı!zi bu 
se~e nihayetinde bitirmiş olacak
lardır. ------Ticaret vekili yarın 

geliyor 
Ticaret Vekıli Nazını toııçuo~ -

!unun yarın sehrimize ı;ıclnıcsi bck
lenmekt.edır. Vekil bayram erte
sine kadar sehrimizde kalarak tct .. 
J<iklerine devam edecek, bilhassa \ 
yeni kurulınakt:ı olan limitro ir
ketlerle. Fransa ve İngiltere ile 
son ticari a,ıJasmaların icapları ile 
me~~ul olacaktır. 1 

1 KISACA 1\ 
Kendi eşeklikleri 

Almanyanın reı mi gazetesi bir 
kartkafür neşretmis ve Türkleri 
bu karikatürde eşek, olarak tem
sil ve tersim eylemiş. Hüseyin Ca
hit b'una: 

- Esek şakası!. 
Diyor ve ııe.k haklı olarak ağır 

mtıkabelcsini yapıyor. Bizım ma
hu.da da sordum: 

- Ne dersin bu sakaya?. 
Dik ve acı, sert ve haşin yüzüme 

baktı baktı da: 
- Kendi eşeklikleri .• 
Dedi ve .. sanki ba.kıslannın ma

ve,asında bu tavsifin muhtevasın
daki enva ve silsileyi de ayr.ca ba
;pa aeyreWrmek ilitedil • • 

Üzerlerinde 150 yarda yazıldığı halde eksik 
çı ı<an makaralar toplattırıhyor 

Sehı"imizdc oazarhksız satış kon-ı 
trolları şiddctlendi:rilmis ve arttı
rılmıştır. 

Dün Beyoiilunda 'rıinel başında 
yapılan kontrollarda 20 maıtazada 
et:kclsiz cşva ~örülmüş, üç mal(a-

zada acıkca pazarlık yapldıltı ı
bit olımmuştur. 

Memurlar Yüksekkaldırıma inin. 
ce b.ıradaki maaazaların hf'psin~ 
etiketli ı.rnllar b'ulmuslar, Galata

cı>~vamı 3 unt'li aahıtede_) 

ı, rezalet mi 
-il-

• 
- l"ilılnı, falanı, fi~manı tasfiye 

edcliııı, ycrlcıine blz ~eçf'Hın! Ya· 
şasın tasfi:vet 

Bir nc:-.il dava,.ını ele alına iş.in
de .bıındon daha aşa~ılık, daha 
gülünç. d:ılıa nlıınak u:r ifade ta
savvur olunamaz . 

Tasfiye mefhumu, hcr~eyden ev
vel nıadtlc l:aorosundaki unsur ... 
fora karşı ılü~üniilcbilir. Bahçcdl' 
filan ncb•h,, ınemickctte falan 
zü.nır1·y i, Şİ$ede fi ·n•nn ilô.cı tnsfi· 
yeye l~ıbi tutmak... Filıin nebatı 
topraktan söker sökmez, !alon 
ziiıııreyi huduttan atnr ntmaz, fış
mnn iliicı şişeden döker dökmez, 
tasfiye işi olmuş bitmistir. 

Biçare çocuklar! 
Kimi, neye kar~ı ve neden mah

rum ederek tasfiye?. Bayırsızada
ya kuduz kedi mi süriiyorsunuz? 

H~definiz, sözüm ona. şu yahut, 
bu •air veya edip olduguna göre, 
demek k.i bu adamlnrı okuyucu -
nun istek ve aıiıka çerçevesinden 
ııçığn çıkaracak-.nız. O halde oku
yucunun istek ve aliıka çerçevesi
ni, beyaz perdeye inen Karagöz 
gibi teşrif buyurur; o ~erçeveye 
yeni bir L~ık, yeni hir ses, yeni b'r 
eda uksettirir; ve arlık e•ki Kara· 
gözleri, kutularından çı"karuıvacak 
hale getirirsiniz. San'at ve fikirde 
müsbet tasfiyenin birick, amma bi
ricik şartı bu!. 

Bir de menfi bir tasfiye metodu 
var. Beyaz pndeye hiıkim olup da 
sizin beitenmedjfiniz Karagözleri, 
zamana, mek6na, yabancı ömek -
Jere tatbik ederek sahtelikler:iıi 

isbat etmek .. 6u da, eserden evvel 
pc~:n bir tenkit O t;n'.unc. p· ~1n biı' 
tciekkiir ve tıı ha~:ı kt, t <J'" ı na. JlC• 
şln bir dünya göru~ai&c '. ı ı-:vı la 
miinıl<ündUı·. 

Tasfi;ye filinin , •ı nıukı m"dı, 
ınüsh~t -ve menfi n1ctodlarnı bir 
arada i~c g:ri&n1esi; yı:.ni t~ r v 
tculJdiıt, ut başı :, ola çıkn1ası. 

Ilolbuki sizin ne t'~crınız, '"' 
ten.Udinız. ne ze\•)tini7, r.c iid 
dınu.:. ne isnıiniz, ne de hPnıi:. ('1•1ıı. 

ıniniz var; ı:ıdtcc gn:ı:t>t cı h:t le 
ön pliına gcçir~hniş üt g .;,n uk önı.
rünüz, ve dudaklcrını1:d:ı kııru ve 
npta) bir tasfiye narası! 
Tulumbacı mısınız s:z? 
Dikkat! 
Tayin eltiitiniz hedeflerden lıiT 

~ğu üzerinde belki bcr-b •r oldu
ğumuz halde, sırf me•odunuzdakl 
asai!'hk yüzlindcn b'rb'rimizi kay· 
bedıyonız. Zira siz, bugün \"eya 
yarın, nasıl olsa akarlemik bir ÖT· 

gü haysiyetile nzed"lecek ol•n 
aziz bir davavı. yanlı' ve l:ötıi ida
re etmek yüziinden harcı or, t!i
ketiyor, batırıvrr!"u111•z. Aranızda 
Salt Faik ve Abidin Dlno gibi, il· 
nıldim ve güvenim olan yeni J.., .. 
tidadı giiTmekle horll>nhtıın. 

Hevht:tt ki siz. tn~fivel<"rini i~te
diğiniı birkac osoğ'ıhk ş<lhretin a .. 
mel lrnbilivellrri~e tmAhp e• bir 
aksiilllmel hüce•'l'es;nilen ba•lfa 

• hiçbir şey dei"il<inlz. Ha s!z, hır'tas
fivesini istediğiniz insanla'rdan bir 
koca! •ı 

İnsan, sizi gördilkçe dava ~htbi 
olmaktan utanıv01'. · 
NECİP FAZIL KISAK. . 



Şehir suyu Ankaraya 
·tevziatı yeni hat 

HAl'in 
ıslah 

YEŞİLAYIN 

BAŞI U DÖNDÜ?. ı 
.bütun İstanbul halkı. et tueear • 
la:ına kar<ı bır bovkot yapsak, ıne
.sela, üç ııun et yemesek! 

Evlere parasız tesisat 
işi yeni bir kararla 

kolaylaştırıldı 

Etüdler için dün 112 bin 
liralık bir münakasa 

açıldı 

Meyva yiyor musunuz? Teftişlerdevamederken 
Türkiyede yetişen meyvalar U- tüccarlar da belediyeye 

S !ilmi İzzet Sedes, Yeşilav ce
mı •nln gazetelere yolladıliı ek
tup zarfının üstandeki bir ciımle
yc kı=ıs, ates püskü:. üyor. Cemi
yet, zarfın iıııerinde, bizlere şöy
le hitap ve ihtar ediyor: 

- Ev yazıcı, sakın içki lo;me. 
İçkinin yardımından uzak kalma
ğa muhtaçsın! 

Yahu, bu Yes!lav, topyekı1n bü
tün yazıcıların icki ictiğini nere -
den bılıyor ki, böv le nasihatler e
diyor? 

Birez ı;ıavret.lreshk del!iı mi?_ 
Gabb.1. Yeşilay Cemiyeti, ilaclı 
sütlıcTden yapılmıs, illclı yoğurt-
1 la mevdana ııelmis avranları 
içe içe başı dönmUŞ olacak?. 

NAKİL VASITALARI 

!<:AZALARI 

Netıce ne olur. dersiniz?. Etler 
kokar ve atılır. Onlar da bu boy-
Ckott.ın korkarak, !ıatları hemen 
indlrirler. 

Acaba?. 

HE.'\TÜZ PROVA 

YAPIYORLARMI:;! 

Evvelki ııün. İkdam refiki:mlzde, 
<!ört perdelik bir tiv tro piyesi <>
kudum. Benim hoşuma l(itti. Bir 
t.yatro eseri mevzuu bahsolunca, 
hatırıma derhal, biricik tiyatro mü
nakkidiınlz Seliimi İzzet J?eldi. O
nun fikrini öğrenmek istedim. 

- Üstad. dedim. eseri nasıl bul
dun?. 

Gülerek su cevabı verdi: 
- Daha ovun başlamadı, henüz 

prova yapıvorlar. 

GENÇ EDiPLER -VE ATRODIT 

Belectiye reisliği; h m eehrımi
zin her evinde şehLr 61.'fU bulun
masını temin etmek ve hem de 1 
en fakir halkın bile susuzluk derdi 
çekmesine mevdan vermemek ü- ı 
zere aybaşından itibaren geniş faa
liyete geçm~ bulunmaktadır 

1 

Taksim suyu ana mecralarında 
yapılan son v.. esaslı temıratla 
Beyoglu semtinde de Taksim suyu 
çok boll~tır. 1 

İçerilerine meccanen şehır suyu 
terkos tesisatı yapııacak olan fa- j 
kir evler için evvelce konulan bir 
ka.rarl:ı bu kabil evlerin iradı gay
ri safilerinın 9 ar lirayı geçmemesi· 
icap etmekle idl 

İstanbul semti~ Kırkceşme 911-

lannın kesihnesinden sonra sular 1 

ldareo:ine yapılan meccsni tesisat 
muracaatla.·ı wk artmıştır. 

Sur'atle insa oluımıası için he
men faaliyete baslanmasının ka -
rarlaştı:·ı!dığını ııecen ııün haber 
wrdif(iıniz ~·eni İstanbul - Ankara 
demlryolu etüt işi dün .resmen mü
naıkasava çıkanlmıştır. 

Projeye göre bu veni demirYolu; 
Arifiye - Adapazarı hattının bir 
noktasından başlamak üzere ya -
pılacaktır. Yeni hat Hendek, Düz
ce, Bolu ve Gerededen geçerek 
ismetpı;.şa istasyonunda ııiha~t 
bulacaktır. Yalmz Etiıt icin 112 bin 
li.a tahsis olunmuştur. 
..:Bu iş önümüzdeki avın 15 inci 
ıfünü mükahhiUerden bır ..re ve
rilecek ve müteakıben d~ hPn.e:ı 
etüllerc baslanacaktır. 

Bir ajans telı;ırafına göre, İngilr 
terede, bır av içinde vesaıti n k
live kazalarından tamam 1155 kışi 
ölmus! Müthis rak:ım .. Biz. artık, 
İstanbulumuzun seyrüsefer inli -
:zamına bakıp bakıp şukur etme -
1,iviz. Bizim solörler, vatmanlar on
lardan cok u.sta. demektir. 

Genç ve ateşli ediplerin eskiler! 
bcmb:ırdıman etr..deri hadisesi 
bir; Afrodit meselesı iki .. Şimili. 
her ) rde, bu mevzular konuŞll -
lu ·or. En münevverden tt<tun. en 
aklı enniyene kadar .. Hatta, ge
cen gün, tramvayda. çarşaflı bir 
hanım. yanında otur:ın ve ııazcte 
okuy n ı:enc hır bayana ŞO} lıe so
ruyoröu: 

Bel<·dı~ reisıiği bu müracaat -
1 ları nazarı dikkate alarak işi eok 

koıaylaş!Lrmıştır. Bundan maada 
iradı gayri safinin 90 lirayı geç -
memesi kaydını da 120 liraya çı -
karmışhr. 

Yem hat yapılıp işlemel!e baş
ladıktan sonra İstanbul - Ankara 
arasındaki tren yolculuğu 5 saat 
d:ıha kıSalmış olacaktır. 

-~uoo---

Tatbikat için öldürülen 

hayvanlar 

Sonra, bizim yollarımız cok dar 
daha zivade kaza oluyorsa, şu iıt
timlak işlerinden vaz nu ı:ecsek 
ne yap.çak bilmem ki.. 

ET FİATLARI 

HEMEN YÜK'iELMİ$ 

- Afroditten bir haber var mı. 
evladım? .. 

G.nc kız gülümsedi: 
- Ne Afroditi valı<le hanım?. 

Bavrama, sııracıkta ıki günümüz - Hııni canım, şu mahkemeye 
kaldı! Bu yıl lourbanlar çok pa - giden. 
halı imis! Gazoetelerin yazdıA-ına - Hayır .. Henuz davası görülü-
~ôre, etin kilosu da. bazı kasap- yor. 
!arda. 65 kunı.•a kadar çıkmış' Bır - Vah zavallı acaba. ne cahıllik 
çok Avrupa m .. mleketlerinde, et etti de mahkemelere dilstü? 

_reme vilnle:ri tthdit edildi. Bizde. Afi U."f RAt:F --------

Iradı gayri safileri 120 lirayı geç
me.ven ve ev le: inde şehir suyu 
- Terkcs - bulurumvan her aile re
isi; bir istida ile Taksimdeki be -
tediye suiar idaresine miıracaat et
tiiıi takdırde bunların evlerine he
men en yakın yerden meccanen su 
getirtilip tesisatı da parasız yap - 1 
tırılacak bır de musluk takıla -
cad<tır. · 

18 l(Ündenberi bu şeki!de pek eok" 
.ımıracaa.Iar yapılmakta ve para - ı 
Sil su tesisatı vücude getirılmek -
tedir. 
YENİDEN YAPILACAK OLAN 

ÇESMELER 

Şehıimlzm-ki hayvanları himaye 
cemiyeti; buyuk mekteplerde ve 
Üniversıtede yapılan ders tatbi -
katı esna nda fare, köpek. kedi, 
koyun, keoi, at, kurbah ve kUŞ 
gibi havvanların diri diri öldürü-
lüp üze:lerinde tecrüb" yapılması 
keyfiyetini protesto etmiştir. 

Üniversite tıp fakültesi dekan -
lıl!ı; cerrahi tec.-übeier icin lazım 
olan bu kabil havvanların cvvelii 
uvuşturulduklarını sonra tecrü -
beJ.erin icra oluııdu,l!unu cemiyete 
bildinnlştir. 

Ba.d<!rna mt ktep!erde de bu şe -
kilde hareket olunacal-tır. 

Belediye sular ida.resi; şehrimi -
zin muhtelif kazalarındaki ces:ır.e
leri ço/(altıp adetlerin! arttınnakı 
kararlaştırmıştır. YeniJen çeşme 000 

yapılacak olan muhtelli semtler ve Cemi;etler toplantıiarı 
mahalleler peyderpey teslıit olun-
maktadır. Berberler cemiyetinin senelik 

Birçok emmilerin sebillerine de toplantısının ayın 24 ilncü çar -
kesilen kırkcesme sularının yer - samba günü uat 14 - 15 arasında 
!erine sular idaresi tarafından pa- c~"'ml ·etin ffit'ı•kez binasında .va -
rasız olarak ..ehir suyu verilmek - pılması kara:<ıştırıhnıştır. Yaralayan o mu, 

değil mi? 
Kasa hırsızları 
yakalan dıl 1r ~edir. Hamamcılar cemiyeti konııresi d 

Toplane dikimevi i.şçilerinden 
Rizeli Aliyi bir ııeee vakti Gala
tadı sokak ortasında öldiırmektcn 
suçlu olan aynı müessese terzile
.,..jrvfp.n <;lilrrı-ı M°OT't~ı..n. ftl.UhAlı:c

mesine dün 2 inci Ağırcezada baş
lanmuıtır. 

Dilnkü celsede okunan tahkikat 
evrakından anlı>şıld kına göre, 
Şükrü Mor~n, o akşam dikim
baneden beraber çıktıktan sonra, 
ııokak1ıa Ali ile kavga e~!ı'!i. ona 
cef:er benim sözümü d'.nlemezsen 
şeni kovdururum• dedi~, Alinin 
esen bana h~bır şey ya:paıruızsın. 
dı} e kafa tutm<ısı "z~r:ne de- bı
çakladıf(ı, bıçağı da sQnra köprü -
doı denize att:j'!1 kanaati hasıl ol
muştur. 

Halbuki Şükrü M<ırtaş, mahke
mede: •Ben. Ali ve ba•ka iki ar
kada.~la bır müddet yürüdukten 
sonra, eve gid:p yattıj!ını söyle -
mlştir. 

Mahkeme, ş;ı.hıtleri dinlemek ve 
bazı istil5.mmda bulunma · üzere 
başka bır ı:wıe talik olunn:~tur. 

Beşiktaşta inhisarlar idaresinm 
satış şubesinin bahcesınden iı;e.i 
ııirerck 120 kilo a,itırlı,ltındaki ka
sayı bahçeye çıkardıklarını; fakat 
...ı...., U.:lı.<;L>I =-n ,ıreUNsı uze
;rine kasavı orada bırakıp firara 
~bur kaldıklarını yazdıgınıız 
mechul asa .hırsızları yakalan -
mışlardır, 

Meşhur kasa hırsızlarından Piç 
Mchmetle arkad~lan Corc. ve Kel 
Aliden ibaret olan bu üc cür'etk.i.r 
dün adliyeye verilmişlerdir. 

Bu üç ıkasa hırsızı hakkında wr
ııularını müwakıo tevkif kararı 
verılm ve hepsi de tevkifhcneye 
,ırönderihnişlerdir. 

İki poliı dö\e.o 118rb~ 
Bir ın.ıçtan dolayı götürüldü~ 

Galata polis merkezinde Hakkı ve 
Hümi isminde ikı nolis memurunu 
dövmek su çile adli \·eye verrlip 4 j 
aydanber ırevkuf bulunan Sem -
sedd nln, dün aslive 6 ıncı cezada 
devam olunan muhakemcsındc, 
vak'a esnasında fevkaliide sarnoş 
oldul!u anl:ışıla.r.ak lı} sine ka-

Yazan: fskender F. SERTELLi 

........................... No48~Jll 
Kııral?Özle Hacivatın muhavere • arttıracak bir tarzda gülümsecti: 

fevkalade - Ben altı avdanberı bu şuphe 
&ini ~ıran bu tath sohbeti Mi - içinde Yasıyorum, mister! 
ter (Tamson) ytında bırakmıştı.. Ayrıldılar .. 
lceri ııirince ilk sözü su oldu: * 

- Paşa hazretlıerı, Bakırkoyüne (Yavuz) üc avdanberi milli kuv-
yapıııtı.rılan beyannamelerden ha- vet.ıı:?re yardım elmt>k icin elinden 
berıniz var mı? geleni y:ı~ı\ ordu. İ in tuhaf tarafı 

(Toonson) utı sözleri, vazivetten su idi: (Yavuz) ve (Benli Bedia) •• 
haberi olmıyan harbiye nazırının İkıs de İıı,ııilizle: in yanında ça -
zihnini kurcalamıştı. lıştıkl.uı halde biribirlerıni gore

Demek ki biraz evvel duydukbrı mıyorlardı. 
bırer hakikatti. (Yavuz) Bcdiaya lılr akşam Be-

- Bakırkllvune asılan bevanna- yol!lunda ras!lamıştı. Fakat arka-
meı ·le poUS mudiri.~eti şııul sından mı~ın gittlJtjni gorünce 
olu~or. tak P edememişti. 

Dıverek, ctıli bir tebessümle Bcdıa acaba nerede oturuyordu?! 
lnııiliz wlis hafiyesıne muk bele Ve kiminle yaşıyorau? Yavuz bir 
etti: kac av evvel bır $:Ün de Bcdiayı 

(Taınson) harbive nazırının ya- (Kcr mettın) Beyle görmuştü. 
111ııdan ayrıldıktan sonro, arka t~- F.kat. Keramettlnin İncbo!uya git-, 
raftaki odalardan birinde bekliycn tıl!ınl Yavuz herkesten önce haber 
IMıgırın yanına l(itti: aldıl!ı halde klms ye söylememi ti. 

- Hukı'.lınetın bir şeyden haberi Yavuz yaptığı islere bizzat ken-
olmadıbna kamım. maaınafıh n d.:ıl de şaşıyordu. Kendi kendine: 
derhal (Yavuz) u buldur. - Ben bu kadar eok Tiırkmti -

Müdirİyet!e tC'.ınas etsin ve ora- şilin. MıU ci ım~ de habenm 
da bu mesele et.rafında du•:uukb- 1 v<ık:nı.:s! Dıyordu. 
nnı yann o/(lcve adar bar..:ı bıl - Yavuzun butun endişesi, Bedia-

. e · oldu nu 

1 h. LÇUK HABl:U~ 1 
* Tramvay tarifelerinde yapı -

lacal!ını haber verctil:imiz uım ve 
tGn.Uith ta ifc lıcs..r..uıanmıştı.r. Ta
rüe, şehir meclisine müzakere <>
lunmak üzere Belediyeye yollana
çaktır. * Sehrimi:uleki el dokuma tez
J?ahlarıııda basma imıılıniıı de ka
bil oldul{u anlasılmıştır. Yeni nü
muneler dün An.karaya götürül -
müştür. * Yumurta tüccar1arı da bir -
!eserek bir ıhracat bu !iği ıe,~ · et
m~lerdır. Bu veni bırl.tl(ın rc-•i de 
buııün secilmiştir. * Katalıük devlet demir w çe
lik fabn.lta!arı umum rnüdiirlüi:ıi
ne ıı:::!ıık orman muh:Wııza umum 
komutanı Gencrıtl .3eyfı ı;:et il -
rılmiştır. 

*eski mnn!vet fsle,.ı umum mü
mür mu vlni Hulüs Bitlis valili
i{ıre tayin olunmu tur, . ... . -.. ....,._...._. --· ---· ................ _... ..... 
rar \'Crilmistir. 

Hüıkiim başka bir gün vc."llccek
tir. 

Bedia icabında Yavuz aleyhinde 
rapor vcrcbuırdı. İnl!llızlcr bir de
fa Yavuzd n y(ız. cevı.ırlerse, Turk 
POlici Y vuzun y~kasına yapışmak.
ta tcredôü~ elımi}ccektı. 

Yavuz once (Tomson) dan aldı"ı 
emir üzerine doğruca POlıs miıdı : 
riyetine ,l!'lttı_ O günkrd , Tür!t 
POli ine gizli yardım cdect~ini 
söyli\erek siyasi istihbaratla meş
gul olan memurlarından biriyle ı 
:ıhb:ıo olmustu. 

Sevi ttin Bev (Yavuz) u eskiden 
ve ıvi tanıyan muktedir bir za -
bıta memuruvdu. Fakat şimdi Ya
VUZ<Uln istifade ediyordu. ı 

Ya,-uz, Seyfettin Beyi gö . .tü: 
- Bakırköyüne milııci.er beyan-

name asmıslar. H:ıberıniz var mı? 
- Neredm du•dun? 
- Scrki!dorrandan ... 
- Yok canım? .. İs oraya aks - l 

decek kadar eskımcmisti.. 
- Harbıve nazırı haber almış. 1 

Mister Tom.sona sovleınış. 
- Yanlış'.ık olacak, Yavuz bu 

işi cvvelii (Tomson) du\-ınuştur .. 
Harbıye nazırı da ondan işit -

miştır! .. 
Yavuz tekrar sordu: 
- Bcyannamevi yapıştıranlar 

ma.10.m mu? 
- Hayır. 
- Bevannamede ne yazıver? 
- Orası sana lazım dei!i!! Sana 

hangin Uının tahkikini emretti -
lersc. sen onunla mesınıı ol! 

- Yahu. ben Anadolu icin ca -
nımı fedava hazırım. Memleketimi 

avın 23 üncü salı ııünü i:::ra olu -
nacaktır. Madenciler eemıyeti he
yeti umumiye içtimaı ise; ayın 

Füzuli müdahale 

Ankura radoy:unda ba~iı)·an in
gUhce nesrıyatıu, dPha biJ:inci ı:ü
nıınde, yabancı b:r i ta<yon tara -
lmdan füzulı ınüdahulclcrlc bo -
zulmak isteııdiğ:ni Ann<lolıı n 
Röyter ajansları haber veriyor, 
Ankaranın s l daima samimi ,.e 

doı:-rudur. En ıno.·lıim hn.'u'i)cti 
L'çbir z~m~ıı u veya bu tarafa k;
yan bir propogandaya iıöet olma· 
1?1111tır. Böyle temiz bir i l:ısyonun 
se.:ı•ni bozn•ak için uha mak 1 er
lıalıle, lıiıonüniyet mahsuiU değil
d;r, Füzuli ınüdahalc)"i yapan ya
b>ncı radyo ist:ıs. ·onunun bu ha
r !>eti dostlu!Ja nasıl kabili tdil 
olur?, 

BÜRHAN CEVAT 

l:>ilirim. Nasıl istersen o suretle ra.. ! 

POr ~ermc,ile hazırını. 
Seyfettin Bey: 
- Öyle iı;e biraz bekle! 
Diyerek odadan cıktı. On dakika, 

sonra avdet etti. Kiminle görı.ış -
tufıiı belıi deliildı. Her halde me
scıevi oolıs müdürüne söyleme -
di.Ti ~ muhakkaktı. Çünkü POiis 
mü.dürü de İn<ıilizlerin adıımıydL 
Şevfettin Bey yavaşça Yavuza 
döndü: 

- Çok nazik ve tehlikeli bir va
zi;~tteyim, d!'di. Sen zeki ve milli
yetperver bir adamsın! Mem le -
keline hızmet etmek istivorsan be
yanname hadisesınden pe!is mü
cJiri yetinin henilz haberdar olına
dıfımdan bah~dersin! 

Yavuz söz verdi. 
Seyfettin Bey ynrı inanır, yarı 

inanmaz bir tavırla l!Ülumsedi: 
- İnl!ıllzleTi aldatmak kolay 

anur.J .. Ik"lli kolav kolay aldata -
mazsın! Sözünde durup durmJdı
~ını yarın anlı,·acal!ım. Bilivorsun 
va. her yerde parmaj!ı olan bir za
bıta memuruyum! 

- Merak etme, Seyfettin Beyi 
Namusum üwrine yemin ederim 
ki, ben İnni!izleri aldatmoktan 
revk duy'l!n bırivim; ve ü~ nydan
b<lri neler yaptwımı anlatsam hay
retten ııarmaeın al(zında kalır. azi
zim! 

Aradan iki ııün gecm!sti. 
(Yavuz) Sevfettin Beve verdil!i 

sözde dıınnuştu. İnl!ilizlere vrr -
dil!i raper tamamivle Anadnlunun ' . 

zerinde, esaslı bir e.tü~ haz.rla - bir rapor verdiler 
makta olan kıymcllı bır dostum, 
bana, memleketimizde yetişen Belediye reisliğinin ı;ebze ve mey-· 
meyva ciru;lcrinin 48 kadar o.du- va halinde daha cıdcti bir idare tesı.;i 
ğunu söylediği zaman hayret et- ıve intız.amsızlıjiı tamamile ortadan 
tım. Çünkü, bütün tanıdığım mey- kaldınnak icin yaptııdılıı teftiş -
\•aları göziınıün önüne ~tirdim lcr devam etı:.nktedir. 
ve asla bu rakama yaklaşamadım. Ha;en ısmail Hakkı, Hulusi ve 
Demek ki, görmediğimiz, bilmedi- Nuri isminde üç mıifettişten mü -
ğimiz ve bu güzel topraklar üze - rekkep bir belediye teftiş heyeti 
rJıde yetişen çeşit çeşit mahsul - Halde meşgul olmaktadır. j 
ler var. İstanbul sebze ve meyva hiilinin 

Asıl söylemek istediğim nokta tamamile ıslahını istiyen hl! tüc-
şudur· carları da Belediye reUilijiıııe bu 

·.. . .. hususta bır rapcr vrrırtislerdir. 
. Bugun bura~ bır muessese 1- Vali ve Belediye reisi Liıtfi Kıl'-
~~· açıktau açıga _ _rekl.im yap~ak darın teftişler n ·tices:nıle istnnbul 
ıstıyoruın .. B? mue. sese, Bey_oı:_ - sebze ve meyva halının teşkilıitını 1 

l~d~, h!ıkl~l caddesınde .k~çük ta.mamile del! t'rip burasını esaslı 
b.r dükkanı ıı;gal eden Tarıştır. bir şekilde ve sür'atle ıslah ede -

Birknç sene var ki. bu dük.kim- eei(i anlasılmaktadır. 
da, TW:ki:l'.cde )etiş~n no;I~ üzüm- Diğer taraftan vazifelerinden is
ler ve. ıncırler. t~ hır_ edilır ".e sa; tifa eden Hal miidiirü B. Mustafa 
tılır._ I· akat, em.ru.m ~ meı.elii: _iy,ı, ile mudür muavini Afınıct Behçet 
temız. uzum n ıncır emek ıstı- Mu<'• noj!lunun ven. vekale-
ycn b.r vutıındu•, bu arzusunu ne- ten tayin olunan müdür ve muavini 
rede ve _nas~! tatmin edeceğ~ni bil- de bu hususta ctk kler icra et • 
mcz. Çunku, bu ın8ddelcrın yu- mektedirler. 
karıda adını söylediğim müesse - ---<ooo..---
scde gayet şık aınb•liijlar içinde 
ve temiz bir şekiide atıldığı:ıdan 
haberdar değildir. 

Yerli meyvalarımızın tav iye 
edildiğini yrlnız, !<Cnede . ·edi gün 
ve tasarruf lınftasrndn görürüz. 
Sonra?. 

Sonra, m~vz-u unutulmuştur. 
Halbuki, Türkiye bir meyvo 

memlekctid:r. Yeti~lirdiğimiz no
fiı. mahsulleri, maalesef, biz, keıı
d.Jniz iyemiyoruz. 

Netice su: Mü teriyi malın ba
şına del!il, malı, m .. terinin aya
ğına götilımek lazımdır. 

Rckliıın ve propaganda, b'rçok 1 
işl<rdr, 1ıaı:., tek e ij:inıi:ı ollll'Dk ı 
göze batıyor. 

REŞAT Fl:.-YZl 

Harbi i'e meydanı 
Harbiye meydanının sur'atle ııe

ni !ctibnesi icin dun de mahallin
de tetkikler yapılmıştır. 
Meydanın ortasından kaldınla

eak olan elektrik muhavvı-le mer
kezine, Çinilih.amıı:rnın arka kıs -
mındakl sokak içinde bir arsa bu
lunmuştur. 

Burada inşaata hemen başlan:ı
ca.k.tır. Di.iıer taraftan Harbiyedeki 
tramvay bekleme veri vıkıldık:tan 
sonr.a burada veni bir b$!kleme ma-'ı 
hallı '-aPilmasına da Jüzwn görül
meıııi.;;·tir. 

Kurban bayramında 
U udağ seyahati 

Kurban ba)Tamı tatili münase
betıle b:ızı g,'Uplar şchrımızden 
B.ır.a\ a j!ıc.cr..: oı:>::dnn U!udaga 
cıkına.i!a hazır lamnaktadırlar. 

Bursa belediyesi <le bu seyahat
leri v~ .kavakcılı.i!ı tes~ik için kur
bay bayramında Uludaj!da cikinci 
Bursa sehır kavak \'arısı• namile 
büyük bır musabaka tertip oluna
ea~nı dıin şehrimizdeki aUıkadar
lara bildi.mi tir. 

Türkler veya Türk tabüyetinde 
olan herkes bu müsabakaya iştirak 
edebilecektir. , füsabakalarda bi -
rincilii1i kazananın ismi şeref va
zosuna yazı laca2J ııibı; biri:ıci, i
kincı ve uçüncülere mükafatlar 
tevzi olunacaktır. _.,.._ 

Ö .Jretici spor filmleri 

13cd~n terbivesi umum müdürlü
l!ii; sporun mu.lıtelif şubelerine ait 
•Ö.ltr'ct.cı fı ltlllier yapmay: ve sa
tın alma.i!ı .kararlaştınnıştır. Bu 
fili:ınler teksir edilip tekmıl Hal
kev leri ve mektenlere, sinem.ala.-. 
tevzi olunacaktır. 

Büyük kıılüpler ve mektepliler 
ar.asında yapıan muhtelif müsaba
kalarla SPOr bavramıarı ve iıeden 
hare.ketleri tezahurlt-ri de munta
za:m;an filme .aıınacaktır, 

~~~~~~~~~~ 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri f 

Almanya ve Sovyet1erin yardımları 
.ı\\·rupanın şimalindeki hlll'p ar· 

tık büsbiıtun ba<ka bir Eaıl.a .. a
dır. Onun için oı·t•ya meraklı ri
vay~htr, po.tıtika a1eınınde yeni 
fna iyet ere dair sözler çıkınauın 
da ıncvsimi geldı dem ktir. Şu 
son ı;Unlerde ou rivayctlt:rin nıuh
tc ıf mcnbalardan g::zete sülunla· 
ruıa geçtif:i gurüluyor. L.k ~ürti
len mcnbıılar da Almıınyaya kom
şu olan bitaraf m~ınlekellerdir. 
Mc la bu memleketlerin g zete
leri taraiıııdaıı Bcrline gönderıl -
ııı.ı; muhabirlerin aularıdır. Bu 
eiımleden olarak l'ınlandiya mu
harebeoici bır uz! mıya baı;la -
ma · üzere Alınanyanın araya ı:i
receği sözleri de çıktL Fnkat key
fiyeti daha etraflı gözden geçir -
ıııek lçin ba~ıaııgıca dönmek la -
zım geliyor. Başlangıçta şu v:ui
yet vardı: Almanya ile Fransa ve 
lııgiHcre haı-p halinde bulunu -
yorlar. Almanlar için Rusya yal
nız politika aleminde mlİzaberet 
beklenen bir kuvvet dejiil, ayni 
zamanda Almanyanın muhtaç ol
du u bam madde•eri, billı a pet
rohi temin edecek bir menba sa
yılıyordu. Bü>·le olllllca Ru•yanın 
lıcrlıa:ıgi bır harbe tutu• ı Al
manların hesabına u)gun gclmi -
yordtL Çünkü o zamrn Rusya ve
ncef:i meuddı iptidaiycyi kendi 
ibtiyaçların:ı arfedecekti, Al -
manyaya yardım imkanı kalmıya- 1 
caJ..tL Rusyanın günün biTindc l'in-' 
landiya ile harbe gimıesi, lıoırbin 
g.t.,iı!e büyümesi Rusyadnn Al -
manyaya edılecek yardımın da 
kosilcre:!i ) olundnki tahminleri 
haklı çı' arnıış!ır. İ le bu iıibarla 
Almanyarun bu~'iin Ru:. - Fiıı har
bine nihayet verilmesini isleme -
sini tabii ı:-örcnler vardır. R - ı 
Air.ııın münasebatına bugünkü 1 
harbin icap ettirdiği iktısadi iı -
m.lleri gözününden ayırmı~·arok 
ba1"n1ak liııım gelı•ccğini söyli -
yenler ~·anılmıyorlar. Rusyada 
cok buhmmu~ olan Amerikalı pr<>
fcslfr I opper İngiliz matbuatın -
da büyiık bir ehrmmiyet verilen 

ında bl ~ lizün-

barile yardım edebilmesi için pet
rol kuyuların Alman mütehas· 
sısl~rı tar~fınıLın çok i lıfade edi
lebılecek bir ha<C ırctirilınes'ni 
~ıınllll. için de en aşrğı iki s~n~ 
ısted.ğıııi Yıuı)·ordu. Hııliısa Rus
yanın kendi motörlü ,·esaiti için 
saried <<' 1 petrolu dostu Alınan· 
ya)a v~rchilmesine lıes:p müsaa
de efmıyor. 

Rusya üe Alınan~· a arasındaki 
buı.:unJ..ü ıııünascbatıa göze çar _ 
pau uoktaler ü. ·ledir: 

1- l.l'hbtaııın petrcl <ıkan ve 
Ru lar tar~ındım işgal edilmiş <>
lan )'<'~lrrınde Alnı ııyaya petrol 
ver.ımıyor. Çünkü buradan Fin _ 
lar.diya replıl'Sine scvkiyal, Rus· 
yanın icerü.inden petrol getirmek
ten daha kolay olduğu söyleniyor. 

2- Rusya ile Almanya arasın· 
da g'.ri ilmiş olan ticari ;,,iizaker&
ler daha netieelennıemi tir. 

3- Almanya ilr Frnnsa ve İn
giltere ara~mdı•ki harp kar L"nn
da Rusıra bitaraflığını muhafaza 
etmektedir. 

Yine teyit edilmemi• rivayet -
lerdendir ki Rus •a !:1T2fından Al
manya ile asken bir ittifak akdi 
d.! ileri siiriilmÜ!>. f'akat sö)·lcnen· 
lcre bakılır a bö"lo b'r teklif vu
kuunda Almanya lnr:ıf·ndon kabul 
edilmiyccektir. Çünkü birle~ ııy 
evvel Almnm·a tarafından R sva
ya askeri ittifak tekl:f edildiği ~n
kit Ru•va bunu kabul etmemi ti. 
Şimdi reddetmek '1r:ı'1 Almanya
ya gelmis ... 

Dedikodu ciheti bir tarafa bıra -
kıldıktan sol'ra unu da kaydetmek 
lazım ycli~·or: Yulrnrı..in ismi go
~en Amerikalı profe•öriin bir Av
rupa harbinin uzttyıp nzaman1a .. 
sına dair de bir fikri \';ırdır. Ona 
göre hanı bli) ük taarruzlarla kı
snltılocak olırrsa Alınanvanın Rus
yadan mli<ssir bir yardım görme
sine ihtimal verilemez. Biivük mu· 
lıorebelcr olmaksızın harp hali 

imdiki gibi durgunhıltunu muha
faza ederek mesela iki sene sü -
rcrsc ancaJı;: o znman Rusya ile 

Almanya ve Bo}İ 
l'aaa: .u...ı ıli)ll 

Büylik de\'lcllcr aras_. 
manya, boğazların vuiy 
alılkadar olm:ısı li ıım 
devlettir. Almanya ~ir J< 
devleti degildir. Alı.dt oiJ 
hiç dcğilıL.r. Den! a ırı 
lekeleri yokbr, Don.ıı.nndl' 
yıf olan bir bliyük dnlctlil> 
rö Boğazlar .konferanı ıı>a 
maınış. Mukavele) i jm.ıol'I'.: 
Bütün bunlara bakılacak 
Aimanyanın Boğıular işill 
gul olması için bir sebe• 

H 
tak aşı 
vam 
kadar 
zii b' 
misl 
<!i.v 

mak gerektir, Bununla iı' 
ı:eçcn mayıstan ve bilhad' 
tostanberi Alman gautcıeılo 
{;a:ılPrın va:ıiyetilc pek y:: 
B•ik!'dar görünü,·orlar. F'.""I 
man~·a nam \'c hesabını 
BaşkalPnnın he ahına da "" 
zeteler, boğa~lan . o yt>tl ıt 

M 

keş çekiyorlar. Fakat ~~ 
gücencceP.ini dü~üneı-ek bW' 
arasıra bu devlete yakıştırı' 
mart gazeteleri de vardır. Jlll 
riyatla çevrilnı i d~ünüld 
ncvranın mahiyeti izaha 
gös.temüyecek derecede a~ 

Hemen söyllyeliın ki bıı ,#1 
ra Alman poiilikasımn aıı'.;, 
uygund r llarnten ev\ el ~ 
.·a ile İngiltere ırrıuında 
çıkarmak iste) ince, Al1' 
Rusyaya boğazları p ,ı:ş .~ 

Bütün 19 uncu ırda, IJGJ". 
meselesinin, İngüterc ile t 
Rusyası arasında bir ibtiW 
~uu olduğu malümdur. Bıı ,ti, 
hazan Rusyaıım görü ·üne 
şekilde hallcdilm: . 18;!3 il 
İs cie&i mıı:ıhedc ile oldu~~ 
Bazon da 1841 Londra J.onfll"' 
sında olduğu ı:ibL İngi ıe"'
noktai nazarına daha uygıııı 
bal şekline iktiran etmişti. 
tüyük lı•rbe sürüklenmek_~ 
cesinde e: kaldı boğazfar p·, 
rin ellerinden çıkıyordu. 
mücadele Türklere b:rçok 
le beraber boğazları da ka7.~ 
ve bunun neticesinde im~ 
Loun mukevclesi. 1936 se~ 
Montröde tiıdil ediierek ~ 
rın vaziyeti nihai şekli aldı. Jll"'. 
rö onferanı.ına, Türkiye v• ~ 
yellerle beraber, İngiltere, ~ 
sa, japonya, Romanya, Bulll": 
tnn, Yunani~tan ve Yu;:o.•ls~ 
tirak etmisler ve uzun ve lıııf"-*ı 
müzakerelerden sonra a~ 
mukavele bu devletlerin i 'I 
nı da taşımaktadır. O uma~ ,JI 

disine DlPhsus sel.•plerle ınllP'; 
relere iştirak. edemiyen İtab'"' 
lihare Montrö mııka ·elcsiııll 
hak etmi tir. _; 

Montröde biT karara .,,ıY, 
kolay değildi. Çünkü 19 uııı' -
sırda olı',:ığu gibi, y•lnız şu .. ; 
devletin noktııi nuarmı t~~ 
mek için dei\il, bütün aiika'P'J 
rın emniyet ve menfaatlcrilll il 
etmek lcin toplanılmı h. ()il . .J 
lelin imzasını taşıyan bu muP'... 
le ile bu gaye elde ediimi<t!f• ~ 
bunun kolay kolay dei!i tira"" 
yecei:':ini Almanlar da iyi b•~ 
l:ır. Fakat ınak at o değildir.,; 
ınanlar, harpten ev\'Clki ~ ..:ı 
rayı çe irerck Sm·yetlerle Inı:f. 
terenin ara.<ını açmak ''e Tiirill'. 
yi de ıniişkül bir vazi ·ele d ·ı' 
mek istivorlar. ingıltcre !le ıttıdJ' 
münasebetine girişmenin TIİ' 
ic:n Almanlar tarafından tcrt'~ 
dilen •eeza• M budur. Şunu 
ı;,·el'm ki Alman) anın bu m~ 
r:ısı, hiçbir tarafla umdu u J.t' 
uyandırmıyor. Çünkü boğa• il 
vnz:Jelini deği~tirınek kinıııtjı. 
iktidarındn dcii;ildir. Şu h ld• JI 

man gazel lcrinin ) oktan ınr' 
(ık.armak isliyen bu ~·azıları. ıı:; 
virden \'e fesat•ılıktan ba ı.. 
ye ma uf olabilir?. 

A.Ş.I~ 

Birin1izin Derdi 
Hepimiz·n ardi 
Çürüyen kale 

duvarları 
Bir okuyucumuz yazıyor: 
•Elrnek•pı ile Topkapı ~ 

sı da Beylcrbeyik pı ı naısı:; 
le bir k. pı daha v rdır ki b

11 kapı &on seneler lıanıbi ·e 
yliz tutmuıı olarak ki üı r!O" 
deki ta !ar yerlerinden sokil' 
lüp yolun ortıosına d mek~!: 
dir. Mab llerun bütün çocll" 
!arı bu kapı kemerinin aJtıııl 
kendilerine oyun mahalli yaP' 
tıklılrındaıı burada toplao ~ 
maklJ?dırlar. Bu diı en ınJ 
günün birinde oynayan bıı ç<1" 
cukknlan bir' inin kafası0' 
dü<ebilir. J.\tuhtem 1 bir I<• • 

fela 
ha.k 
tlr. 
pıl 

hü 
y 

l 
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lngiltere Türk tütünü alıyor 
• Lon~ra 18 (A. A.)- İngiltere hü- t" k k~l'ti, ı:ıayri muayyen b'r müd _ un sto u vardır. Fdtat yüzde on 

det ıçın Amerika tütün ithalinden veya on beş nisbetinde Türk ve 
v:ızge?TI.~lıe karar vermiştir. İn· Y_~111an tütününün Verjinya tütü
gilız tutun sanayii müesseselerin- nune ka.rışt.rılacağı h<tnen hemen 
de iki buçuk sen<>lik Verjinya tü- muhakkak gibidir. 

Salla mıntakasındaki muharebeler 
H!'s!nkl 18 (A.A.) - Salla mın-1 rihnis olan yeni mevzile~ munza

takasındaki muharebe, şiddetle de-• 
vam etmektedir. Ruslar, şimdiye 
~da~ Salla'mn cenubunda mev _ 
zı~ bır ~uvaflakivet elde etme • 
nu:;lccdır. Bu mıntakada Finlan • 

zam surette çekilmişlerdir. Sovvet 
kıtaatını ndiğer bütün t.ı.arruzları 
tardedi:ıniştir. Hatta Finlaooiyalı
ıır, Salla'nın cenubu ııarbisindeki 
Cursu'yı. istirdat etmişlerdir. ,:!ı.valılar, Vit~vara'da~cude gztl-

_Meçi_~~ bugün .kış Etiketsiz satış • 
tatılı yapıyor yapanlar 

(l::ilnel sahifeden drvam) (1 ınel sahlfed•n devam\ 
~elaketzedelere yapılaca.k yardım va gelince de üzerlerinde henüz 
ti~k1.!1daki kanun kabul edilmiş- mürelclu~pleri kurumamış elıket -
P l Söz al.an batıpler kanunla ya- .· lere tesadüf etmişlerdir. · 
hh~:aJt y.ardıının kafi olmadığını, . Bıvİdan da; kontrol başlayınca; 

unıetın hariçten ve dahilden mağaza sahinlerin:n birbirlerıııe 
~::ı:ıan Yardı~lardan. ~aı<:da e - hemen haber ulaslırmak için bir 
d". .t.alı.sısa.t ıstem(sı laz..m gel- hile t.zskilat ve anlaşır.ası vücude 
ıgını ıleri sürmüslerdir ~etirdikle:i meydana çıkarılmştır. 

'·ı·ıB1 aş.v~k.il, Maliye ve Nİ.,arif Ve- Üzerlerinde 150 yarda yazılı ol-
" erı ha.r ı · di ıp ere cevap vermişler- duğu halde iclerinde yalnız 36 met-
~ . Buna .. re ıplik bulunan veni bir cins hi-

Erzinc ııore, .Yenid~ .yapılacak leli makaraların sehrimiz piya&a
mek .. an şehruıın verını ta·yin et- sına ve Anade>lunun bazı yerle -
1ctki~~ere NaCıa Vekaleti fenni rine yayıldığı anlaşılarak Ticaret 
kıınuı üf .. V>;ı·p.tıracaktır. Bu mınta- Vıokaletiııin emr;le bunların toplat-
J" n ussuz bırak.ilmarnası için 1 tırılmasına başlanmıştır. 
Bzun ııe.ıı;n tedbirler ahnm.şlır. ·Bunları satan toptancı tüccar da 
ıa~a vılaye-tlere nakledilen fe • men'i ihtikar komisyonuna veril-

led~~~~e~tekra.r ~urtarına nak- mistir. 
bir kül Ls dır. Hukumet meseleyi Diğer taraftan binaların iç ve 

·-ın e tetkik etmekted 'r dıslarıoın boyanması için kullanı· 
Yetim kıalan ~oc • ı · · lan boya fiatlannı yüzde yüz art-

alt nda ' U·ı< arın b:.r idare id ı toplanarak, bunların bir tırmaifa tcsebbüs eden bazı mü-

Finlandiya davası 
İsveç davasıdır 

Stokholm 18 (Hususi) - İsveç 
ııneclısinin dünkü müzakerelerinde 
haric.ive nzırı, İsvec miUeıinin ~'~n- 1 landivava yardım hususunda mut
tefik bulunduğunu söylemiştir. Na= demiştir ki: 

c- Finlandivanın davası bizim 
davanuzdır. İsveçin istikbali Fin· 
Iandiyanın istikbaline bağlıdır. İs
tkl.iilimizi ve bitaraflı{!ımızı koru
mı>k azmi pclitikaınızın esasını teş.. 
.kil etmektedir.• 

İNGİLTERE GARANTİYİ 
TEKZİP EDİYOR 

Londra 18 (Hususi) - Hariciye 
nazırı, İngilterenin l(a:anti:;ini İsveç 

ve N orv!'çe de teı;mil edeceği hak
kındaki haberleri tekzip etmiştir. 

ŞİDDETLİ SOCTUKLAR 
Rocma 18 (Hususi) - Helsinki· 

den ı?elen luıbcrlere g()re, şiddetli 
s$klardan toplar, mekanizmaları 
donmaması icin a:111da bir ateş e -
dilmektedir. Motörler avni sebep
ten faaliyet halinde tutulmaktadır. 

BİR iNGİLİZİN YARDIMI 
Londra 18 (Hususi) - İsmini 

bildirmek istemiyen bir zat. bura
daki Finlandiva sefarcthanesine 
gelerek. Fin ordusuna yardım için 
5000 İngiliz lirası tcberrü etrn:iştiJ;. 

Evlenme 
Evv~lki Maarif müsteşarı. An· 

kaTd Siyasal Bilı<ilıer Okulu di· 
rektörü .&y Mehmet Emin Eri· 
şilgil kızı Leyla ile (Siyavüş pa
şa) opul!arından muharrir Mem
c;uh Alpar'ın nikahları dün Be
yoiilu evlenme dairesinde şehri
mizin tanınmı; bir cok yüksek 
sahsivetlerin huzurivlc yapılmış
tır. Tarafeyne saadetler dileriz. 

mı are altın.da t.:ı,lısillerinin deva • r ~ eseler hakkında da men'i ihti· 
isı:uı !emın edilmesi hukü.mellcn kar komisyonunca tahkikata ııe • 
zi. nmış, Maarıf Vekili norm~! va- ~miştir. ---<>"" __ _ 
la~e~ avdet edince, hangi çocuk • İstanbul icra hakimliğinden: T ES, EK K iJ R 
ler· ana ;-e babalarını kaybettık- Arnavutköyünde L(ıtfiye mahal- • 
old~~langılerinin ya·rd.ma muhtaç lesinde 3/5 No. lu hanede mukim Gülhane hsatanesi~de büyiık bir 
ona .'.'" tesb.t edildikten sonra iken halen ikametı<iıhı meçhul vukuf ve hazakatle yaptığı s.ofra 
ıeın;ff~~ tedbir almacağuu söy • Madam Maryataya. kesesi taşı arneliyatilc b~ni çok -

İstanbul belediyesinin kira bede- tanberi çektiğim elim iztıraptan 
p Bursa meb'usu Muhittin Baha !inden (72) lira alacaktan dolayı kurtaran ve bana yeniden haya -

1
.ars bu kanun hükümlerinin sey- venileme suretile hakkınızda yap- tımı kazandıran rok kırmetli pro
~~elere d~ te..'>lll~lini istemiş.ir. tığı takip üzerine dosyanın yeni- fesö.funüz Mim. Kemal Öke ile 
d . e Vekili seylapzedeler için lenmesi için mürafaa krasına f?Ö· muavini C>Pl. • rnb. Kamil So
ıı: l<la'p ediyorsa, ayrı bi- kanun rülen lüzuma binaen namınıza çı· k'Ullu, bas asi;tan Bnb. Salih Necmı 
bi!~rlanaııak Meclise verileceğini karılan davetiyenin bila tebliğ ia- · Ay~ğluı~a en ::eri,rı sükran ve mın· 

B~:ışan· titr. de ~i~is old~ı(u.~dan .. mezkılr_ ~a- nettarlıi!ımı arzederken vatlı~ 
li ok sonııaı kanun maddele- vetıyenı'? yırmı gus mudd~tle_ ıl.a- 1 günden~ri dikkat \"e ihtimamla -
dan unar.ak ~b~ •.dilmiştir. Bun- nen teblıj!ine ka".ar verılmıştır. ' rına mazhar olduPıım hastanenin 
len 2~ Milli ,,fodafaaya veri- Müraiaanın muallak bul.un<l~ğu 1 d.irı:>ktör ve erkanına da ayrıca te
sisat :ilkYon liralık fevkıalade talı- 9/2/94G saat 10 dur. Mezkur guııde şekkürü bir vecibe bilirim. 

Ged· . abu! olur.muştur. ı:ıelımen_iz vev.a bir vekil ı<öndernıe-ı Diyarbakır • Cizre 
kınd ~erbaşların mır.u;1'an hıak- niz aksı takdırde hakkınızda gıya-

1 

hattı 7 ind kısım doktoru 
layih~s azır~ .. y~ni bir kanun ben mürafannın cercvan edecelti Ali Rıza Ergen 
!isinde 1 b~ Buyuk Millet Mec- davetiyenin teblil! makamına kaim -------- ---- - -! 

B muuı.1tere olunmaktad.r. olmak üzere i!An olunur. (23884) DEVREDİLECEK İHTİRA BERATJ 
ez~~enı lcanun liiyihasına göre ~ediITT;-u;;-~;akl;d,;" Terfi .KöpiiH• ' "" p•t;,.;ı~·'- .,, -
ıo ·· e asli maaş ola:rak çavuş [ !cin asgari müddet her ri1tbede retilc oksitli filizle:·in teksifi amc-

- • ustça. vuo 15, b~,,,.,·~•o 20, baş-' . 
mış olan 25 şubat 1936 tarlı ve •-r-~~~...,~~~.....-.-~~-~ -.~~~;.~d~ö~rd~er~~se;n;e~o;ıa;c~a~ktır~. iiiim!ii.;~ L.f l, :j_ • uı: l\.A..Inı.~ ... :..ı .ı.u tu J. ·\:~ • .ı .... J.:n-

RZi 
BÜYÜK FE A· n;""1 • 

1 

İL 
• 

1000 Metre TÜRKÇE SÖZLÜ ve SESLi 
B Bugün matlııclerdcn itılıaren: 
İs~~~d~ SÜMER - LALE ve TAKSİM sinemalarında 
Pr ulda. FERAH - ÇEMBElLlTAŞ ve AZAK sinemalarında 

1 
ogramJarma ilaveten gösterikceh"tir. 

F'l ~u fıhn Erzincana sureti mahsıısada ı<önderilen Marmara 
_'. Tu~tadyosu operatörü tarafından filme çekilmiştir. 
sine laıl ta•ra sınemalarına i!;;n: Bu fümi derhal ııcçmek istiyen 
soka'::aN r :~ele telı<rafla (Mar.mara Film stüdyosu Beyo,i(la Bursa 

o. ) adresıne mi:racaat ed~bilirler. 
CJ'&Cfii' 

Yazan: Rahmi y AGIZ No:ı7 

Donanın; 
-

Geliyor 
T l"' a at paşa atıldı: « Yani hemen bunlara 
ateş ıni açalım demek istiyorsunuz?» 

-<:'oook J{ k • ıııza ::. aç ere ekselansı • 

2132 No. lu ihtira be.ratının ihti-
va ettiüi hukuk bu kerre başka· 
sına devir veyahut kadı Türkiye· 
de mevki. fiile kovmak icin icara 
dahi verilebileceüi fel:!if edilmek· 
te olmakla bu hususa f 0ı!a m•lı'.ı· 
mat edinmek istivenlerin Gala • 
tada, Aslan Han 5 ine' kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 

~-o_l~n~r~·-~~~~
DEVREDİLECF.K İHTİRA BERATI 

•Bina is"-elctlerinde madeni ka
fes islerinde ve bunlara ait ısla • 
hat hakkındaki ilılıra iQ.n alın -
mış olan 3 suııkiınun 1928 tarih 
ve 1903 No. lu ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk hu kerre başka
sına dev:r veyahut icadı Türkiye· 
de me\•k i fiile k· vmak kin icara 
dahi vcrilebilccc~i teklif edilmek
te olmakla bu lıususta ' • la ma -
lılmat edinmek i..;tiyenlerin Ga -
!atada. Aslan Hen 5 inci kat 1 - ;J 
numa~alara müracaat eylemeleri 
ilim olunur. 

sının mütehakkim tavrrlanııdan ve 
müdahil vaziyetten bir parça .. Si
yasi sahanızda hatta ne bile)im 
idari hususahnııcla bile biraz a
raştırırsanız hSylc biııbir vak'aya 
şahit olursunuz. 

Nazrrlar bunu şiddetle redılet • 
tiler .. Böyle bir ke)·fiJctin varit ol
madığını, S\l~onıın evhama kapıl
dığını ileri sürdüler •. Bu husu~!a 
tedbir nlıııaceğ"ını da ilave ederek 
bahse nihuyet verdilcT. 

Hollanda hükumeti 
örfi idare ilan etti 

(1 inci ııalılleden devam) yesine kırk sekiz so.at kafi gele -
cektir . 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR No. 43 
nu. büyük erkanıhaTbiyenin 150 
f rka içen aldığı tertibata raj(ınen 
300 fırkaya çık:armağa karar ver
miştir. 

Alınan fabrikaları, ellerinde iş
liyecek anoa·k üç, dört aylık ipti
chi madde oldu)!u halde, günde üç 
ekiple hiç durmadan çalışmakta ve 
bahara kadaır azami miktarda si
lah ve cephaııe hazırlamaktadırle·r. 
Bundan soora elde iptidai madde 
kalmazsa, fabrikalMın kapam;ıas! 
da göze alınmıştır. 

Alır.ı>n zimamdarları uzun bir 
harel-:etsizliğ:n ordunun manevi
yatını boz:;cajtı karuıatindt'dir. 

Paris ve Londrada hafbadan hııf· 
taya çıkan bu gibi rivayetlere faz. 
la ehemmiyet verilmemekle bera
ber, ne kadar şiddetli olursa ol • 
sun, herhangi bir Alman taarru -
zunu olduıtu yerde durduracak bü
tün askeri tedbirlerin ittihaz edll
miş olduğu bildirilmektedir. Garp 
cephesindeki İn'l(iliz ve Fransız hat
ları üç dört misli daha takviye e
dilmu; bulunmaktadır. 

En büyük tehlike denizden gelebi· 
lirdi, Boğazın tahkimi kararlaştı 

Çekoslovckyadaki himaye iJa· 
resi dahilindeki h{'r tayyare ka • 
rargah.n<la dört bir.e yakın pilo: 
yetiştirilmektedir. Bu pilotlara 
sadece yerden kalkmak, uçmak ve 
yere konmak ögretllmektedir. 

Hava muharebeleri için tedrisa
ta ehemmiyet verilmcmektd.r. 
Çünkü bu pilotların vaz:feleri al
dı.klan hamul-<'yi bir yerden diğer 
bir yere götürmekten ıbaret oh
caktır. Hava mıılınrebesi halind~ 
kendi kendilerini müd&bı cb:ne
sini bileceklerdir. 

ROMANYANIN MAJİNO HATTI 

Paris 18 - Romanya hükumeti 
bilhassa Basarabya hududunda bir 1 
Maiino hıt.tı tesis etmektedir. Ka-ı 
rol ismini alan bu yeni istihkam
ların son derece kuvvetli olması • 
na çalışılmakt<'dır. Acılan geniş 
lıendekler icabında nehirlerden a· 
lınacak sularla doldurulacaktır. 

UZUN BİR H A.REKE'l'SİZLİK 
ZARALI İMlŞ 

Londra 18 (Hususi)- lsviçre, 
Holanda ve Belçikadan gelen ve 
b-rb.r!eriııi tamarnlıyan rua·tcrlere 
göre Hitler büyük nazi ve }Üksek 
kum~n«:ı heyMi ile son bir de.fa 
uzun ınüza~.1.:reh .. ·rd~ bulunduktan 
sc; r<>, garp cep!:ıesinde kuvvetli 
1;;r t.:uırru:ı:a l(e<;]mesine temayül 
ı;östermistir. Geçen 14 - 15 teşrini
evnldc Holaı0da ve Belçikanm is· 
.~i karcrıı.ın b:rdenbh·c durdu -
ruln,asınd~nl:ıeri, yl'Tiiden dola -
şaıı bu rivayetlerin t>:ıhkikine im. 
kan görülememtktedir. 

Garp cc·phesindeki Alınan ordu
sunı. biitün stklclile harekı·te ge
çirmek icin Alman erk.B.nıharbi -

ALMANYA HAREKETE 
GEÇECEKTIR 

Nevyork 18 (Hususi)- Nevyork 
Taymisin Berlin muhabiri, büyük 
bir t.<oaıruza geçmek muvı>fık olup 
olmıyacaAı hakkında Alman me -
hafi :inde bir kararsızltk hüküm 
sürdüğünü b!ldiriyor. Fakııt da
\,ili sebenlerden dolayı Almanya 
\,areke~e geçmek mecburiyetin -
<!edir. 

!- OLANDANIN ŞİMAL VE 
CENUBUNDA ÖRFİ İDARE 

Londra 18 (Hususi)- Holanda-
nl!' &ahi! şimal m.r.tal«ıl.arı ile ce
nubi Hohnd ela KreLçeııin bir e
mirr.::.Tl"esile örfi ldare ila.ı edil
miştir. 

İNGİLİZ KITAATINA 
:MEZUNİYET İADE EDlLDt 

Lordr3 18 (Hususlı- Fransa
daki !ngıliz k•taatından kaldırılan 
mezuniyetler mahdut bir n'.sbet 
daJresinde 1ck:-:ır \•erilmeklcl:lir. 
Fransız trenleri, şimdiden İng:l
tereye giden mezun lan taşımak -
tad,r. 

KRAL CORC, BİR FIRKAYI 
TEFTİŞ ETTİ 

Londra 18 (Hususi) - Kral 
C'.°r;. Inııi~tcrenin, cC'llup ~ehirle-

1 nnaen b!rlnde, yaı;ında F=ısaya 
hareke: edecek olan b:r f,rluı\'I td
tiş etmiştir. · J 

LORD HALtFAK3 BİR 
NUTUK f',ÖYLİYECEK 

Roma 18 (Hususi)- Londradan 
ö.~renildii?ine r,örc, Hnr'clye Na
z '."1 ~or~ Ifallikas culll.l\rtesi gü
mı mühım hır nutuk i'Öyliyecek • 
tir. .. 

Bugün bile, eski toplardan ba· 
:ıılarının üzerinde, meseli: 

(Bu top, Ahmet u.sl.anm dük· 
k&nçesinde dökülmüştür.) 

Gi_bi yazılara tesadüf ediyoruL 
!Ualum oldui:u üzere (dükkinçc) 
demek, (küçük dükkan) demek· ı 
tir. B!r taraftan bu topları görün- 1 
cc, dıgcr taraftan da o (dül<kançe)
lcri gözöııüne getirdikçe, mübarek 
ecdadınıızıo hin1n1et ve- gayretje -
rine, buna mukabil de ı:tôstcrdik
lrTi tevazu eserlerine hayret et • 
mcmek ''e onların aziz hat1ral0ırt 
önünde eğilmemek münıkUn de -
ğildir. 

AKDENiZ BOGAZININ 
TAHK.İl\tİ 

Tiirklrr, tarihten ibret almayı 
öj;·renmislerdi. Ve bilhassa, Tıirk 
düş1ı1anlarını esaslı bir uretfe tes
hit ct·ni~lerdi.. 
ller~eyden evvel, payıtalıtın 

muhaia:ıasını dü iinü:rorlnr, mil .. 
li abidelerle te<) ine lın ladıkları 
bu muhte~enı bclderi dü man te· 
cavüzlerjnden korumak itin mü .. 
hım ktlbirlcr nlıruyn teşebbüs e
diycTlıırJı. 

l\:ara loıulutlan, htaubuldan o 
kadıır uzakla'imu; ve kara ordusu 
o derece kuvvetlenınlşti ki, bu 
cibet:eıı İstanbulun bir tehlikeye 
g~Tcc~ğine ihtiınal yerilm.iyordu. 

inşa edildi. Anadolu sahilinde, Ça
nak çömlek imalithauelerinin lıu
lunduğu yerde yapılan kale)e de 
(Çanakkale) ismi \erildi. 

Bu kalelerin her birine, hü) ük 
çapla (otuzar pare tor< yerle~•; • 
Tildi. Bu topların ı;ülleıcri, hoı:azm 
blr sahilinden·, diğer ~ahidnc ka
dar yet~chilN·ck kuneti haizdi. 
Yani, hıı toplnr "t''" ba,,Iadığt za
mnn, oradan lıl(1•ir tlii~man -gemi .. 
sinin ge<çmcsiıı~ müsrnd<' clmiyc
cckti. 

Gelibolu tersanesi. lw"aıa pek 
yakın bir mesaf 'de iıli. Snvrt diiş· 
ınnn gemileri boğazdan ccbn:a ı:eç· 
miye kalkışacak olurlarsa, b'.r 
trr::ıftan bu kaleler d!isman ge -
ınilerl üu.-ine ateş püskiirccek." 
dijtcr taraftnn da Gelibolu lima· 
nında bulunan ihtiyat dona,,mtsı 
derhtt1 bo~ ... 7.n gir<'rt-k, düsmpn gc
nıikrlle haThe tutu. nbile~e\;ti. 

Akdeniz bo~azı. bö~ ltte d~ -
ınanlara karşı kaanndı. ve o 1.amt.n~ 
don itibaren de . (Çanakkale bo • 
f:ıızı) adını aldL 

DÜŞl\fANLARTN HARP 
PLANLARI 

Türkler. düsınanlnrfaın 1>ütün 
hareketlerini ı;ö:<den kaçırmıyor • 
!ar .. muhtemel olan tehl;kclcro 
karşı alınacak tedbirleri ihmal et
miyorlardı. 

( O"vamı Var ) 
Bö~·le olmakla beraber. muha-

sara esnasında Türk güllelerile Bi· • 1 
• 

1 
• 

1 
• • 

1
•

1 
• • • • • • • ı • 

Y edikulede de 
bir heye an 

~ans ~urlarında a~ılan ı-uhnt.•ler 
kılmii<"n tamir edilmiş, kale be -
dcnlcri eskisinden ılaha fazfo tak
vi~-c cLlilı11!c.ti. 

İstanbul kin en bü)·ük tehlike, 
denizclen gclelı:tirdi. Türkler. bu Yedikuiede sahil boyunda ve Is· 
ciheti naz".n dikkate ııidılar, Ak· tasyon cıvarında ani hır arazi kay. 
deniz bo;(azının tahkimini karar· ması olmuştur. 
laştırdılrr. Bu kayma netic.,,;inde ı;ahil bo-

Fatih, bi<tat boğaza kadar. gl- yundaki eski duvarın bir parçası 
derek her iki sahili ı:ezdi. BC'lılber .da yıkılnuştır. 
götiirdüğü müh~ndisler ve tecril· . Herhangi bir arızavı önlemek 
beli harp adamlarile müşave-re e- üzere Devlet Deıniryolları 9 uncu 

B k d 20 
derek orada iki kuvwtii kale yap· isletme idare.si derhal icabed-!!n 

Or . azasın a . o ev ı· I ma&ma karrr \"erdi Ve bu iki ka- tedbirJerı almı• ve dünde nitlbareD 
lenin ynlerlnl teshil ettiTdi. bu kawna mevkii ve eh•arında yo-

bir köy yıkıl d. ı ,~;~: ::~-~-':-:·-·,-~-)_R_U:ı_,_:.._ı_: -~-':,ş-nı_a~_e:u_"'_"'y_t~_:·_· '"_· -ım-Ltı-arr._._"1-iy_csın_·...,,e 
cı inci sahiled•n devam) Müdü rlüğ"" .de ;ı : . 

siı!ara hediye etmiştir. Bu sigara- TEBLlC Cinıl twııklan ıı.u h•mnıcQ yiiz e 7,5 chiltm•nio 
Jar Vali muavini B. Halük tarafın- Yer sanııntısında ölen su- il. teminat 
dan dün aksam tevzi olunmuşbur. bay ve askeri memurlar ye • Lira Kuruş Lira Kurnş Ş~kli Saatı 
Şehzadebasında 17 nıımarnlı ev- timler:nin, halen bulundukla· 

de iskan olunan 6 zelzele felaket- rı mahallin ııııkeriik şubeleri· Santrifu; tulum~a 4 adet 1400 00 105 00 açık ek. 14.,30 
zedesi dün mane:al kömürilc ze- ne müwcaatla, yetim maaşı Ampul muJıtelü mumluk 1152 • 780 40 58 53 • • ıs 
hirlenmslerdir. Hepsi tedavi altına haklarını istemeleri ve vnsiye • • • 6350 • 3582 00 268 65 • • 16 
alınmışlardır. nıııhtaç olarak kimsesiz kal • I -:- Şartname, ampul müfredat listesi ve sant:<ifui tulınnba r!'smi 
l' or Kazasında bir köy mış olup da hayır mlless<'Selc- mucıbınce yukarıda ınmt.arı yazılı c3• kalem malzeme açık eksiltmeye 

k 
'd r:nde veya ha•tanelnde ve .konmuştur. daha Yl l l yahut lıoyırseven •evat yanın· ) il - ~fohammen bedelleri, nnımkkat teminatları, eksiltme kil 

Ankara 18 (Hususi muhabirırniz.. da bulunan lou gibi yetimler ve saatlerı hızalarında vazıııdır. 
den) _ Niv<le vilayetinin Bor ka- hakhnda nıüt"S~ese ve hasta- W - Eksiltme 2/2/940 cuma ı<ünü Kabtaasta Levazım ve müba· 

n '•rl ha '.·aat auocsindeki alım komisyonun la vanılac-'-tır
0 

• 

zasından gelen bir habere göre, iki eı- e ··ır ·even zevat tara· ·' "" 
hafif ve iki şiddetli zclrelc üze • fıntlan mahPlli cskerlik şube- 1V - Sartnamelcr her ı:ur. sozu geçen şubeden alınabileeei!i gibi nı,.. 

1• . ı · t ·ı lumba r~sın; de n(ırülebiiir. 
rine 200 h.-ınelik Bakı köyü tama- ~rıne ma uma verı mcsi rica ~ 
mile ytkılmı<tır.. Simdi ve kadar olunur. V - İsteklilerin eksiltme için ta ıin edilt'n rün ve saatlerde '"'- 7 5 

t~sbit ~-dilen zayiat 5 ölü, 16 yara- _'.:::::::::::::::::::::~::-___ ı:u_"v._e_n_•_ne_p_ar_a_ıaı-il:-e-bır_lı_k_te_m_e_z_k_ür_k_o_m_is_y_on_a_l{C~l-m_e_le_r_i:_. _ _ •:.:
5
:.:06.:.':..°_' 

_ ... .. . mua1o ehıp (·ri J.."lı..,2lı-ları BDT kazasına ı:~tirmi,(ir. Açık- ~1112szız::xcı:::ııı111 DÜNYA • NES'l<.YE... l~TA BUL ZEVKE ... O' • • 

t~ kalanlara ya;<lım edilnwktedir. L En bu""yu·· k musı"kı" 
Zelzele anında halkın büyük bir 
kısmının dısarıda olması feltiketin ağırlııtım önleıni_ştir. bayramına kav1.1şuyor 

ECNEB!LERIN YARDIMI 

DEVAM EDİYOR TÜRKÇE H u R M A LA R ALT 1 N DA c E ~ 1 LE Dün Almnnvadan 2 inci bir tay-
yare ile Yeşilköye mühim mik -
tarda ceza ve ilaçlar getirilmi;tir. 

Bueün de Romanyadan tren yo
'j!e 20 vagon kereste ve 6 vagon un 
.:elıniştir. • 

raya çıkarılıyor, nezarete göndc
riliyordıL 

Tcşı•inie\"\'elin 12 inci JAk~•nıı 
Amirallikten (mahrem) işarctile 
donanına ~üvnrilcrine birer zarf 
verildi. Bu zarflann ne zaman a- 1 

Bu akşam saat 9 dan itibaren 

L L Sinemasında 
çuacnğı da ayrıca tebliğ edilmişti, H • · • Süvaı·ilcr bu •arfhırı ) anlarınJa us~sı ılavetcn: - Erzincan. büyük zelzele filmi • ve METRO 

JURNAL - Nu=ralı bı:etler sabahtan itibaren satılm:ıkta-
sakl:yaraklor, 12 teşrinievvel ak- dı:-. Telefon: 43595 

şamı dcnanmanın yapacağı müş· ıii~~~~~~~~;~~~;;~~~~~~~~~~~E§~§~~~~~~~~~§~~ terek bir harp mannrasıııda enı· 
rcd;len mahalde açılacaklardı. 

Gcnıi sii\·arilerin~ nıiisavir ola· 
rak verilen Alman zabitl~ri de ba· BU AKŞAi:U 

bu U::~~dıg.~ raporbrda bilhassa 
ayı :z.ıkretmıştim 

-Onu ·· ı · bT soy enıek istedim., Bunu 
n:.:~~ Tabii ilk alakadar ol • 

ınunasebetile b' lı b 

Hlç şüphe yoktu ki, böyle bir ha
reket Kusya ile Osmanlı impara -
torluğ'u arasında har4ıin fılen baş
lamasına en kun'Ctli bir sebep o· 
lurJu .. Snşon sözünü )iirüttü: 

Su~on o n!<•am Serkldoryandan 
ayrılıp da 'uvııza avdd ederken 
y•üzünde penbe bir t<'be-.üm taşı-
yor, dudakıarının arasında da: 1 

_ Doyçland, Doyçland hober 

1 
alcs ... 

zı garip J,azırlıklar yapıyudar; ge- SAKARYA 
milere çe~it çe•it nıunzsın aletler 
ilave ediyoriardı. Sinem:ı~ınJıı 

Büyük Türkçe Sözlü 
Şarkılı, Musikili 

dığiniz· b li ıze a er ver-
s · 1 , 1 yoruz. Rus donanma 
ına çekılmclerini >İzi h t b • 

ıal~rnalarını söylc'ıııcdinr~ ~i"> ı -
~uşon omuzlarını silkt" d .• 

ettı: ı, eva:n 

- Söylesem 1 r•lim• B" 1 ne o acaktır gene-
yad .i.cb o~ e ı~lerı!e sözden zi· 

arı vasıtaya yan· T lı 
ba~"urulur. lleniın kanvat~;ıba 'a 
Baş!mnınndan \ekil" ,.li· . "·· 

na Jcndıır gelc-rı: • l c.:..ı n,i1 ut.u-

-- Benim k aetı d .. l ' 
Keliwc.:.iııl ı:Ctliikl' e uy e .• e zaptetti. 

- l'akat bu kanaatimi kullan -
mamak vaziyetinde bulunuyorum. 
Bu hususla düşünmek, karar ver
mek ve ancak iaa için bana emir 
buyurmak sizin her birinizin teker 
teker ve sonra nıüştcrck saJihi ... 
yetiniz hudııtl•rına dahildir. 

Talat Paşa atıl~ı: 
- Yani hemen bunla-ra ateş mi 

açalım demek istiyorsunuz? 
- llayır .. Böyle b\rşc3 ,Jylc • 

mediın. St r hu arzctti,i:inı me. 
sele }Rlnlz ,,, hn fa~Hyet saham- J 
da kendini ıcıistercu ..;adık Uusya-

Mısralnrını dökerek Alman milli 
marşını s(lylüyordu. , j 

Birkaç giin donanma istınycde
ki demir mahallinde bazı hnır • 1 
lıklarda bulundu. Bu hazırlıklarda 
bilhassa Yavuzla l\lidilli, H<nıi • 
diye, :Mecidiye ve Muaveneti sı· 
nıfı dcstroyerlcrln seferi mahiyet· 
te tertibat aldıkları biuz dikkatli l 
hor bakışla fnrkeılil:yordu. 

Bu gcmilerıfoki tahta kısımlar 
•manevra sebcbik• d.ı.k.cnk ka· 

İşte bu arada binbaşı Ccvadın 
süvori bulundui:u Peykişevket 
destroyerine dört tarafında kuyu 
çcngdi g:lıi birer çengd bulunan 
aj'.:ır ve tuhaf bir <!emir getirildi. 
Da~~üvcrtcve konuldu, Süvarinin 
bunu ı:-örüp sormasına alakadar 
subay !arın verdiği cevap: 

- BilıııiyOTuz. Alman müte -
bnssis yiiıbaşı Ofto getinli. Bura
da dı•racak diye !cnbih etti. 

oldu. 
<Devamı var J 

ACIR UL 
Fi'ıni başlıyor 

Bu filim mevsimin en büyük muvaffakivetidir ve bilhassa bay-
ram içın intihap edilmıst!r. · 

ilaveten: FOX JURNAL 
. • Yerlerinizi evvelden aldın '.lZ. Tel. 41341 



Ciıı.J 

Levazım Amirliğiaden verilen Harici 
Aüeri Kıtaatı ilanları 

miktan tutarı ilk teminatı ihale ııüııü n ınati 
kilo Lira Lra 

Patates 32,500 3,251 %« 1/2/940 ll 
Bulgur ll4.,500 18,240 1338 • 14,30 
Toz feker 26,000 7 ,280 54& • 15,:ro 
Kuru üzüm %6,000 5,200 390 • 16,30 
P. Pirinç LS,009 17,100 2283 'l./2/940 ll 
Zeytiny•ğı 14,500 8,700 G:i3 • 14,30 
Kuru faı.ulye 111,000 24.,4:?0 1832 • lS,30 
Ç. Pirinç 21,500 8,800 660 .. • 16,30 
Yukarıda yaz.ılı en.aklar hizıılarında yazılı gun ve saatlerdo kapalı 

ııa.rfla eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin teminat ve teklif m<!ktuplan
nı ihale saatlerinden behemehal bir saat evvel Edirnede Sanayi ktjla-
ımclıı satmalnıa koıni•yonuna vernıelerl. •1113> c3G3• ...... 

Aşağıda cins ve mlktan yazılı madd !er bizal~nda yazıh &li_n ve 
saatlerde eksiitmeleri yapılacaktır. Kapalı ~arf teklıf mektuplan ihal~ 
saatinden en u bir saat evveline kadar Edirnede l\füşiriyet dairesindekı 
aatınalma kombyonuna verilmelidir. (103GJ (273) 

Cınai m ktarı '\uları tembıb to•lc tekli gunö 

Balı.ıı' kuan 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Nohut 
Pirinç 
BuiltUI' 
Yulaf 

adet 
Ton 
• ' • 
• 
• 
• 
• 
• 

%0 
150 
150 
100 
150 
84 
86 

130 
U1il 

Lira Lira aaalı 

560 84 30/1/94.0 Pazarlık 10 
9,750 732 2/2/ • K. zarf 14.30 

10,500 788 • • • 15 
6,750 507 • • • 15,30 

10,SOQ 7&8 • • • 16 
14.,Ult) 1056 5/2/ • • 14,311 
29,RSS 2242 • • • 1:;,:ıo 
20.ııoo ısso • • • ıs 

115,3!15 7020 • • • lG ... .. 
213 adet eğer takımı pazarlıkla rülür. Pazarlığı 10/2/940 Çarşam-

%4/1/940 Çarşamba günü sut 15 ha günü saat 10 da Tekirdağında 
de L.mirde kışlada İzmir levazım ukeri satınalma komisyonunda 
amirliği sabnalına komisyonunda yapılacaktır. cl133 ·492· 
alınacaktır. Tahmin bedeli 14,910 * 
lira ilk teminatı 2235 liradır. Şart- 5 ton kışlık, 20 ton yazlık ma• 
namesi her &Un komisyonda gö- kine yaiı, 2 ton mobiloil, 15 ton kn-
rlllür. isteklilerin ticnret odasında lm valvalin pazarlıkla satın alı
kayıtlı olduklarına dair vesika ı:-ös- nauktır. ihalesi 19/1/940 Cuma 
termek mecburiyetindedirler. İs - güııü saat 14 de Ankarada 111. M. 
teklilerin 2490 aııyılı kanunun 2 v. Sahnalma komlıyoı:unda ya-
ve 3 CÜ maddelerinde ve şartna- pılacaklır. K1'lık ve ya:ı:Iık makine 
mesinde yazılı vcsikalan ve temi- yağmın beher kilo nıın 46 ve ıno-
natı kat'i:velerile birllkte ihale sa- biloil 4.Z, valnliııe :ı? kuruş (lat 
ntinden evvel komisyona nıüra - tobmin cd.tmi lir. Kal'i teminatı 
caallan. •1l?Ot •418• 25il liradır. Sartnamc i komi• -

lif yonda ı:orülür. İsteklilerin kon1is-
Müteablıidi nam ve hesabına 300 yona gelmeleri. •1135• •4.9t. 

tnn arpa satın ıılınacnklı:r. Pazar- ~ 

lığı 26/1/910 Cuma giinü saat 15 Kilis glll'Dizonu için odun ka -
de y•pılacaktır. l'tiulıammen tuta- palı zarfla eksiltmeye konınu~tur. 
n 16,500 lira teminatı 24.7S liradır. ihalesi 5/2/940 Pazarte i ııün!i sa-
Şartnamesi her gün komisyonda ııt 10 da yapılacaktır. Teklif ıaek-
görillür. İsteklilerin teminat ve tuplan ihale zanıanından bir saat 
kanuni vcsikalarile belli &Un ve en-ele kadar usulil ne tevfikan l • 

. G R· • 
1 p ·İ · N 

Baş, Diş, Nezle 

Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıklık 

ve bütün ağrıları 
deı'haı Jreser. 

'· 

Lüzumunda günde 3 l<aşe alınabilir. 

Eyüp sulh hukuk ha- [ I Devlet Demiryolları ve Limanları 
kimliğinden: işletme u. idaresi ilanları 

H""lne tarafından, Beyol\lu Tak- ,_M_u_h_a_mrn_e.,;n~be-de•l•i •8-50-ll•r•a•o•lan-•1•7•00•0-ta•b•ak-a_re_n_k_li_k_a_p_lı_k İciiıt 
sim, 11 No. lu kebapçı Halil vası- 29/1/1940 pazartesi günü saat (11) on b 'rde Haydaroa$ada Gaı· bina
tasile Arif Z.Cki aleyhine ikame sı dahilindeki komisyon tarafından acık eksiltme usuliie satın alına-
e.vlemis olduihı ..ıacak davasında: e:ı,ktır, . 
Hadisede müruru zaman bulunma- Bu ise g!rınek istiyenlerln 63 lira 75 kurusluk muvakkat tem-nat 
masına ve müddeaaleyhlerin yek- vE kanunun tayin ettijti vesaikle birlikte eksiitme ııünü saatine ka
diilerine kefili müteselsil olma}a- <lar komisyona müracaatları lazım dır. 
nna ve mü<ldeaaleyhlerin tefrikine Bu işe ait şartnameler kom·syondan parasız olarak da/'(ıtılmakta-
imkiın b..ılunmaınasına ve müruru dır=•:.__<:_:3_2.:.6):_ _______________________ _ 

zaman iddia eden Vehbi, Sadiycnin 

1 müru.ru zaman okluihı hal<le aleyh-( Selim iye Askeri 
)erine hüküm wrilmesi de kanuna • 
uymıımasma bin~cn müda aa.:evı..' Satınalm~ Komıs· ı 
ıcr arasında tef~ yapılmayarak yonu ilanları 
davayı muk:::nli?llın 7eddine 6/12/ 
939 tarihinde gıyabınızda karar 1 
vcrilıni• oldukundan tarihi ilandan 
itibaren sekiz alin zarfında temyizi 
dava etmediilinız takdirde hük • 
mün keobi kat'iyyet edecei<ini bil" 
dirir isl:nı baş..1<!'ıtio ihbarncmeııi ile 
key!iy t ilanen tebliğ olunur. 

1- Askt'Tİ hizmetlerini giircbi
lecck knhiliyct ve evsafta olmak 
üzere hinck araba kosumu ve 
mekkari hayvam pazarlıkla satın 
alınaraktır. 

Fatih birinci sulh hu
kuk hakimliğinden: 

Hazinenin ik:ırnetıt".Jn meçhul 
Hüseyin Hüsnü aleyhine açtıj);ı a.· 
lncak d~v ının muavycn bulundu
ğu ı;ilnde ilanen yaoılan teblig~ta 
raihnen gelmemiş oldıığouııclan 
mıid<ici vekilinin talebile 15 giin 
müddetle ii5ncn gıyap kararı teb
li~ine ve mübrcz .&enPdin inkarı 
halinde istiktap ve tatbikat vapı-

,====================::::? 
Bayramda yalnız 

Kızılay Gazetesi 
Çıkacak!!!

İlanlannızı vermekle hem kendinize 
hem de Kızılaya yardım etmiş olacaksııııJ 
Mılracaat Yeri: 

'' 

lstanbul'da Postahane kartısında Kızılay.!'! 
nında Kızılay sabt bUrosu. Telefon : 20!JV' .. 

Emlak ve Eytam Bankasından 
ı.> Eıa• Yerı Kıymetı Nevi Me••hası 

No. 
286 F:.tih Avcıbey mah 200.

l;\ı.1;hanç sokak No. 
eski 2, yeni 2 

Harap ka
l'akol 

512 Fatih, B~.;ımun:ıt 90.42 Arsa 
ınah. · Zindarıarkası 
sokağı E. 2. 7. 6 No . 

74.l Emınönü, Yalı mah. 60.
Yeııikapı Değirmen 

sokağı No. E. H Y. 16 

12~.50 M2 

90.42 M'l 

60 M2 

742 Fatih Sofular Ye- 157.- Arsa 3/6 his 78.50 M2 
~il tei-1<.e S-Okıığı E. 
4a, Y. n No. 

743 .Hıtılı Sofular Ycşıl- 108.- Arsa M2 
tekk, sokağı E. 32. 
Y. 48 No. 

U5 .futih Sofular Ye- 80.- Axsa 3/6 hls. &O M2 
şiltekke sokağı E. 
36. Y. 52, 68, 70 No. 

7-W Fatih Sofular Ye- 428 
şil:ekke sokağı E. 
41 No. 

Axs.a 

755 Emirıunrı Yalı mah. 71.- Ars<> 
Alboyacılar soka~ı 
E. 80 Y . . N No. 

!)()2 ilcy .. ğlu Hus<!yina· 900.-
ğa m&h Cıur.ooz 
6' ,E.3~.Y.15,17 

Ev dü.kkan 
3/4 his. 

843 Eın.iniır.ü Yalı rrah. 80.- Arsa 
Alboy =1::r sokağı 
E. 82, Y. 26 Na. 

1080 gminöııü Muhsin" 709.
ıı":un ma.h. Tcl!ioda-
lar sokağı No. E. 10 
Y. 12 

Kargir ev 
214 his. 

1183 Kıulıkiiv no.>taııcı 176.- Arsa 
mnh. Yaznı~c: soka-

214 M2 

71 M2 

42.50 M'.2 

80 

36 M2 

176 M2 

' 

ıııı 

SA 

(939-149) saatte komlıyona · gelmeleri. liıhiycde Askeri Satınalmn komis-
• •1077• •

167
• yonuna teslim edilmi~ bulur.acak- 1--------------

lf. tır, Tahmin bedeli 10.800 lira ilk 

2-- Alınacak h•r~anlonn evsaf 
ve şeraHini ıörnı~k istiycnlcrin 
her glin koınisyona müTacantları. 

3- İstenilen ~,..afta ha)·,·anı o
lup da solmak istiyeııl~rin :?5/IL 
Kfı.nun/940 tarihinden Şubat 940 

lacai(ından inkar ve i ira: ctmedigi 
t_akdircle vakıayı ve imzayı kabul 
ve ikrar a<ldiJe muhak<'menin mu
ayyen bulunduğu 5/2/9~0 saat 11 
de mahkeın<Xle lıa2ır bulunmadıiiı 
ve müddeti kanunlyesi zarfın<fa iti
raz etmcdi~i takdirde gıyabında 
hüküm verilecciii, te-blij( makamına 
.kalın olmak ürece isbu muameleli 
ınYaü kararı 15 ııiln müddeti<! ilan 

ğı No. K 16 Y. 10 
1270 F:nıinör.ii Daychatun 200.- Oda 27 M2 

Dand.ırma gıımiıonu için 100,000 teminatı 310 liradır. Taliplerin ib· 
kilo sığır eti 21/1/940 çaşamba gü- raza mecbur oldukları ,·esaikle i
nli saat 11 de Bunada tümen ~a· bale saatinden C\"Vcl komisyona 

ıasa uım 

Zilhicce 
8 J 

1355 Rumi 

2 inci filnun • nit.ayetine kadar pazntesi, çar
··aD'h•, cuma günleri saat 9 dan 

mah. Büyük yeni 
har.ın Jkiııci katında 
, 'o, 19 

40.18 M2 
tınahna komisyonunda kapalı nrf- müracaaıları. •1137• ,495. 
la s.ıtın alır.acaktır. İlk teminatı 
%256 liradır. EVlll'f ve artnamesi 
hergün komi yonda görülür. istek· 
liler belli sao tlen bir .aat evve
line kadar kanuni şekildeki teklif 
mcktuplannı komisyona ver.ıniı 

·------1940, Ay 1, Gün 18, Kasım 72 
18 İk.incikaoun PERŞEMBE 

· 'lıuren Seliıniyedeki Tümen sa• 
~ 1 11alma komisyonuna hayavnlPrilc 

1271 l3eycğlu, Yoicuzadc 3044.- 'Ev 
mah. i.k.::n<lcr soka-

•l•caktır. (10"5) (29) 

* Erler için 170 adet muşamba a-
lınacaktır. Taliplerin getirecekleri 
nümunclerden beğenilerek tutu
lacak nümunesi üzerine pazarlığı 
%7/1/940 Cumartesi günü saat 10 
da Edirnede Müşiriyet dairesin
deki 111tınalma komisyonunda ya
pılacaktır. İsteklilerin belli gün 
Ye saatte nümunelerile beraber 
komisyona relmeleri. 

•1130· .. •489t 

* 2 adet kompresör ,.e ·15 adet ha
va perçin çekici vo tcfcnüatı pa
:ıarlıkla satın alınacaktır. l\fuham
men bedeli 20,300 lira kat'i temi
natı 3(»5 liradır. Pazarlıi,ı 7/2/94.0 
Cuma fiinii saat 11 de Ankarada 
J\.L J\.L V. Hava satınalma komis -
yonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
her glin komisyonda görüllir. is -
teklilerin kanuni vesaik ve teml
natlarile komisyona gelmeleri. 

.493. ·1134. .. 
, 

V ı ·tı· - . v ..... ı 1 ı:.unı
aKı er 8L Da. k. Da. 

Güneı 

Öıtl• 
İk.indl 
Akşam 

Yatu 
İmsak 

7 23 
12 24 
14 53 
17 07 
18 43 
s 37 

2 16 
7 17 
9 ~6 

1'.2 00 
1 :6 

n 311 
yona vermeleri, cl13b •490• 

* Muhtelif mahallerde 5 adet ben- 100 ton İntava Rant Bant. 100 
:tin tankı kapPlı. zaı·fla eksiltmeye ve 70 ton hava Green band. 20 ton 
konmuştur. Keşif bedeli 82,809 ti- hususi tayyare yağı. pazarlıkla sa• 
ra 49 kuru~tur. lık teminatı 5141 tın alınacaktır. Mulıammen bedeli 
liradrr. Eksiltmesi 6/2/940 salı gii- 79,900 lira kat'i teminatı 11,985 Ii-

birlikte gelmeleri. (487) 

lstanbul Komutanlığıl 
Sntmalına Komi•yonu İIGnları 

Koıniııvonumuzda mevcut keşif 

W Na. 46 
1280 Eminönü Süit'} ma- 18.- Arsa 9 M2 

olunur. (940 - 37) niye Dôkm<'C ·ıer cad. 
R90,~M~ ~ M2 

İstan!Jul beşinci icra dairesinden: l:ı06 Ilüyüka<la. Cam! 343.- Bal:ıçeli ev 
=h. Gfaellcr çık· 

İstanbul belediy!'>inc Bcşikta.~ mazı :ıd:ı Sn, p:ı.rscl 
bir.ııci sulh hukuk mahJ;,...mcs:n<len 8.5 No. 
sadır olan 11/5/938 tarih ve 937/ 1392 Fat:h Fener Tah'a- 232.- Ev 1/2 his. 32 M2 
741 sayılı ilam il' 16 lira 85 kuruş minare Kôtinmusla-
ile faiz ve ücreti vekalet ola:ak ha-ttin mah. Corbacı 
veıımejte borçlu Bcşiktaşta Bayat çcşme&i so. le ~o. 5 
paz:mnda O numarada ahçı Ali ı~ıı Enıil'Önü Yalı malı. 300.- Ev 
Dü~ündt·n 5/ 7/ 938 t.mi - Kumsal '>'Okağı :K a, 
hinde icracn tahsili talep Y 5 tai 3 No. 
cdllml<! ve borçluya gön - 1507 ~'ı>'.ih Sofukı.r cad. 131.- Arsa 
derilen icra emrinin ar.kasındaki ada 1005 parsel 32 No. 
teblii( memurunun 9/7 /938 tarihli 1518 Eminönü Cıııoı mah. 31.-
meşrııhatında 1kametgahı meçhul kuyumcu cad. Na. 3 

Dükkfu1ın 
1/16 H. 

105 M2 

2.25 M2 

500 ton yulaf ve 500 ton arpa nü saat 11 de Ankarada M. l\f, V. radır. Pazarlığı 1/2/940 Perşembe 

ve şartnamelerine göre yeni yapuan 
Haydarpaııa hastanesinin mutfak 
ocaklarının açık ekslitmsei 3/2/ 
940 Cumartesi giinü snıtt onda ya
pılmağa b•şlanacak ve ayni ilin
de intaç edilecektir. l\tnhamnı.en 
tedeli iki bin üç yüz liradır. ilk 
teminat parası yüz yetm.i$ iki bu
çuk liradır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
s•tınalına komi~yonuna milraca-
atları. •473 

olması ha~bile fs:anbul icra tet- 1578 K.ı:ıı:iıköy, Suad!ye 278~ 
kik mercıinin 27/7/938 tarihli k~ mJh. Bagdat cJd. 

2 dükkanın 
932/1344 his. 

574 

toptan veya perakende suretile pa- Hava s•tınalına komisyonunda günü Sı>at 11 de Ankarada M. l\f. * 
zarlıkla s~tın alınacaktır. Yulafın yapılacaktır. Keşfi ve şartnamesi V. Hava ııatınalıwı komisyonunda k 

rarlle tebliğin bir ay müddetle E 85, 84, Y. 322, 
gazete He ilanen teblii!' yapılması- 324 No 

tutan 35,750 ve teminatı 5362 llra, 415 kuruşa komisyondan alınır. İs- yapıl~caktır. Şartnamesi 4 liraya Komisyonumuzda mevcut c • 
arpanın tutan 35,400 lira teminatı teklilerin kanunun 2 ve 3 eli mad- komisyond•n alınır. İsteklilerin şif ve şartnamelerine göre yen~ ~a- na karar verilmis ve bu müddet 1547 Çen<'elköy Bekar 79.- Maa-kösk 3686 JV.2 

l 75 lir d T 1. · t·· delerı'ndekı' vesaı'kle temin•t ve kanuni vesika ve teminatlarile pılan Haydarpaşa hastanesının l a rr. es ım yerı umen • hamam tamiri pazarlıkla yaptırı-
zar!ında borcu hükmolunan temi- dere.i Çakaldağı so-
natı ödemez veya vermez tetkik ka.'tı E. 4, Y. 5 No. 

haltın 9/108 H. 

tarafından gösteri~cektir. Şart- teklif mektuplarını ihale saatin- belli gün ve saatte koıniı;rona gel-
namesl her ı:ün komisyonda gö • den bir saat evveline kedar komis- meleri. •1130• •4.95> laoaktır. Münaknsnsına 23/l/9<10 mc.rciinden veya temv., vevahut l349 Ü•küdar Se1itmialı 665.- Ev 96.71 M2 

.. ===========================-================' Pazartesi günii saat onda başla -
nacak ve ayni günde intaç edile -

iadci muhakeııne yC)]u ile ı;it olduğu. Ef. m.ıh. 3cl5msız 
mahkemeden icranın ııe~ bırakıl- 1 sokal!;ı y 4113. t.ıj 403 

DİYOT. Ve .. Sonra da elini elime 
dolrundurmuyor. Bilmıyorum ona 
ne elemeliyim? .. Babamı, can yol
daşı mı, ağabeyi mi, dost mu, kur
tarıcı mı. tam insan mı, ne. han • 
ı;rısi ? .. 
E~ her artist. tam artist 

hu lse muhakkak ki. dünyada en 
· . .....,,as;ıe en yüksek ruhlu 

in.9ımlara verilen ad: 
- Artist! 
San'atkarrn ruhu, onun kalbi, o

mın dü$'Ünüşü ve görüşü onun du
VUS ve alakası demek ki bambaş
lıa bir şey!. 

Onun icindir ki. ben Tırnovalı 
ıressam. ~am Halil'e baska manaj 
veremiyor, onu ivice tahlil ede -
miyor, ona sadece: . 

- San'atkfu-_ 
Divebillyorum. Eminim ki. he.r

lcs de san'atın asıl çocuklarının bu 
anlası.Jnuyan ~rinlilii karsısında 1 

benim kıııdar cahil, benden bilgisiz, 
ve .. Bend<!n bön kalmakta devam . 
cdiyorla.r. 1 

Belki. san'atkan s:ın'atkann ken
dLi bile dünvanın sonuna kadar 
tarif odemivecek ve onun anlatılışı 
daima noksan, dalma baklandan 
a>k eksik kalQ()Q]ı:tır!. 

* ValJUl'daıı cıkınca sordum: 
- Hanııi. doktora Rideceiıiz?. -:. 

- Bilmem amma .. Her hal<le bir 
cılt hekimine. 

Dedi. Araba çalimlı. Çok sıkı
lıvordum. Gizli bır kuvvet boyuna 
kalbimi sıkıyor, beni eziyordu. Yü-' 
züınde keder ve sıkıntının btJru~
turduğu ciıı::ılerin o da .farkınday
dı. 

- Belıkıs, kendini beyhude üzü
vo:sun. Bak ııöreceksin, her halde 
ehemmh~tsiz. kücük bir hastalık. 

Diyor ve sık sık tekrar ediyordu: 
- İhtimaı kanında bir şey v.ar. 

Bir ilaçlık se~dir!. 

* Doktorun muaver.e odasına ııir-
rn<:<kn epeyce bekledim. Salonun
da bircok hastalıkların resiml•ri 
w.rdL Bir sürü mikropların büyü
tülmüs cizııileri asılı idi. j 

Sifilitik hastalara hiç bakama - , 
<iını. Gözüm ilk ence dudakları ve 
burnu dökülen bir frengilinin. res-, 
anine llişti, titredim ve ... Gözlerimi 
yerinden söküo fırlatıyorrnusum 
gibi bütün ınicümle darı darına o 
resmin üzerinden kacırdım ve gay
ri ihtivari mırıldandım: 

- Allahım sen beni bu hastalıkr 
lardan koru! 
Cüzamlı hastaların fotoııraflan 

da bu hastalennkinden daha az 
feci ve dehşet verici de~ldi! On
laruı içinde de başı $.işip su kaba-

ı'!ma çevrilenler; parmakları dö -
külüp düşenler, dudakları yok o
lanlar vardı. 

Hatta. Halime kızdım: 

1 
cektir. Muhammen bcdfli. iki bin 
yirmi beş liradır. İlk temınat pa
rası yüz elli bir lira seksen yedi 
buçuk kuru~tur. İsteklilerin belli 
güu ve saatte Fındıklıda Komu -
tanlık satınalma komisyonuna 

masına dair bir karar I! ticilme - \ 1577 K::dıköy, Ziih:üpa-- 2208~ Ev 
dikçe cebri icra yanı!acağı ve ylne şa ınah. Y. Rcsadiye 
bu müdd<>t iç'Nle mal lxvanır.da sokak E. 17 müker-
buluııman•z bulunmazsanız hap:sle rcr No. 
tazyik olunaca?.ınız ve hakikate 1579 is:.anbul Yeşilköy 134.-
muhalif beynrıda hu lunursamz ha- Şevketiye malı. Ka-

Arsanm 
1/18 H 

58.30 M2 

803 M2 

mliracaatlan c4.7·1• 
p'.isle cezalaııdınlncaı'!ınız ve kanu- yıkhanc sa . ,k 5 No. 

l 
cı;i hakl~ınıulan mahrum ıkalaca - 1698 Balat Karaha~ mah. 56.- Evın 4/7 H. 35 M2 

-------------- gınız ılan olunur, (23883) Könıiibaşı Bcreke~ 
İstanbul ~live birinci ticaret 1 so1<ak Na. 45 

mahkemesinden:. . \DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI Yukarıda adresi ve tafsilatı yaz.lı ~rinıenkuller açık arttırma ~· 
Ilılscyin ve Ali Acar k!ırd!eşlerın •Bilhaı;sa lokomotifle-re mahsus 1 retilr> pqin p:H"a ıle satılacaktı~. .. ındll 

- Kuzum başka doktor mu yok-1 
:ır.utasartıf ve :\tchmet reisin suvar ant;>tuaz• hakkır.dakı icat ıdn a- İhale 29/1/ 40 Pazartesı ı:unu saıat ondadır. :Milzn <>de ~toI.ar 
oldu~u İzmit limanına mukavyf'l 1 lınrruş ol:ı.n JJ son kanun 19:l8 ta- j vcrJen bedel muk:idder kıymeti gecf' · takdirde t~!ı?,lcrl~~epozııarı" 

tu, ne getirdin beni buraya? .. 
DOOim. R.1hat rahat ııiildü; 
- Yine mi evham .. 

lhsaniye motörünüıı 12/1/940 cu- 1 rih ve 2460 Na. ihtira beratının nnı }'İlzde yirmi nısbetinde t.ezyit e ·le~cl_erı ve muhur anım 
ma ııüoü akşam saat 17/18 radde- j ilitiv dti 0 i hukuk bu k~e ooş-1 mühiirlCTi"i ıwterden tasdik e'tirmelen lıızımd;:. , , 

1 1 
ı.o,-

- H.ayrr bu hastalıkları aklıma 
.ııetirdiılim kin debil, fakat, sini • 
rime dokundu da ondan!. 

lerinde Saravburnu civarında Dev- kı:sın.a devir ve vahut icadı Tıir- İsteklilerin pey ak~i, nüfus t,,-,,ker~ı v~ uç in~ a ve.ık~ k "-r11" 
Jet Demi.ryolları idaresine ait Ok kh·ede mevkii fiile kovmak icin rafla birlikte bildirilen gün ve saatte Şubemız _Emlak Servısınc mu 
motörü ile vaki mlisademeye dair ieara dahi verilcb"lecel!i teklif e- j caa.tları. c805• 475• 

Ve .. Suıamı beklemek için, .kıO • 
ridora c.tktıınl. 

tanzim ettij(j raoorun alınması dilmekte obnakla bu hususa faz-
me&tiır motör süvarisi Mehmet la malumat edinmek istivanlerin f t b 1 Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

~ 
reis t.a;.·aiından tareo edilmekle Gabtada Aslan Han 5 ıncı kat 1-3 S an U • 
motör ve hamule ile alakalı her- numarnlar" müracaat eylemeleri Satınalma Komisyonundan ı 

Koridorda sabırsızlanıyordum. Har 
lime: kesin rapnrun alınacağı 29/1/940 'lan olunur. .. ı h"l sıhhi e merJ<eııl 

pazartesi saat 14 de mohkt'11lede .- Merkezimiz ve mulhakatı ile Çanakka "a.ı sa ~-· .... ~I 
25 

ıou - Kuzum daha ~'Ok bekliyecek
~ck l!idelim. 

Dedim, Ben m kadar müphem 

hazır bulunabileceji'i ilan olunur. İstanbul icra hfıkimll/'ıinden: ambarlarına teslim saııtilc «450. ton krible m 
1 

en ~ruru 1 e • • 
(23578) sömikok kömürü acık eksitme sure:ılc salın a ınaca. • -rnr 

bir zorun sızısı ve tazyikile buna- .'---------------! 
lı.vorsam o, o kadar neş'eli ve ca- )DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
lak görünüyordu: l .Tayyareler ve balonlar için si-

- Ne diye bu kadar sinlrleni • ·ıah yerleştirme veri• hakkındaki 
wrsun?.. ihtira icin aJınmıs olan 7 ilktesr·n 

Dedi ve i..'-:ive etti: 1936 tarih ve 2367 N. lu ihtira be-
- Gel otur beş dakika daha. 1 rat;nın ihtiva ett~i hukuk bu ker

S~l.onda bizden evvel gelmiş bir re başkasına devir veyahut icadı 
kışı kaldı! ı Tlirkiyede mevkii fiile koymak 

- İmkanı vok lı;erl ye ııiremem. için icara dahi veri!ebi!Coc(·jti tek-
Dedim, koridorda sanki müt - ı li! edilmek olmakla bu husu.sa 

his. korkun.- bir haberle karşılaşa.. fazla malfunat edinmek istiyen -
cakmışım ı?lbi bir sinir sarası icin- lerin Galata d• A.•lan Han 5 inci 
i' • •;treye titreye dolaşmıya baıı- kat 1 • 3 .nu' &ra miiracaoıt ey-
Iadım. l .vevamı vıır J )eıneleri llAn olunur. 

Bc!ediyeye 932/5207 sqılı dosya 1 _ Krible maden kömürünün beher tonu cl7 lır~. 20 !<"rus• so 1) 

ile .kefaletten borçlu Balıkpa?.arm- kok kömürünün beher tonu ,24. lira muhammen bedel uzerınden rneCJıl 
da helvacı sokak 32 No. da mukim tutarı 8340 liradır. . . 

1 
"un' 

iken clyevm ikametıııihı meçhul 2 _ Bu eksiltmeye nıt şartname merkezımu levazun memur u,. 
bulunan Ahımct hakkında yapılan dan parasız alınır. K a 
yenileme takibi neticesinde: 3 _ Ek<iltme 2 şubat 1940 cuma. ı.tü.nil saat 14 de Galatada ar 

Yollanan davetiye varakasının Mustafapasa sokai.iında mezkiır merkez eksiltme komlsvonunda yapıL" 
bila teblik iade edilmis oldui!un- ak 
dan kendisine ilanen tebligat ifa· c tt:._ Bu ıııe ait muvakkat teminat bedeli c625 lira 50 kımıs• tur. 

0 sına karar verilmiştir. 29/1/94-0 5 _ El<Siltmevc ııirecekle:in kömür tüccarı 0Jd111rlarına dair 194 
ııünü saat 14 de gelıİıediği veya vılı ticaret odası vesikasını ııöstemıderl şarttır. (482) 
bir vekil ııöndermedie:i taıkdirde 
hakkında .ıııvaben mürafaaya de -
vam olunacal!ı tebli~ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(23885) 

Sahip ve neş!ryatı idare eden Bn muharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

JHıııldığı yer: SON TELGRAF Matba..ı 
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