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Sahip ve lla ıııubarrıri: 
ETEM İZZET BENİCE 

YIL: 3 

emi? 
garp cephesinde i tahşidatı birden 

una ve Balkan ara inme için mas 
Almanları 
bire 

-

Alman kumandanları Fransız ve İngiliz 
değil, Holanda ve Belçika topraklarında 

orduları ile Majino ·hattında 
karşılaşmayı' tercih ediyorlar 

iktisat vekili 1Milli korunma kanununun 

1 
busabah g~ldi derhal tatbiki için bir 

Ticaretv.ekilinin ;arın program hazırlanı 0 gelmesı beklenıyor y r 

Dün ve \ Almanlar, kabul ettirecekleri sulh 
bugün şartlarını da hazırlamışlar 

•Hedefimiz , 1. 
k .. d mes u ıyet mev-
ıın e 1. k.. sua sız, ce,·apsız hü-
umran olmak de"il m 

lek ı· b ' em-
e ı en emin yoldan refah ;t terakkiye ulaştırmaktır. 

u yol, kanaatimizce, mu
rakabeli ve mes'uliyetli de
mokratik yoldur .• 

,!azan: ETEl\1 İZZET BENİCE 

Bu ·· d ~k ;un en itibaren Türkiye Bü-
lamış l~ll~t l\leclisi kış tatiline baş
"llün Bu unu~or. Bu münasebetle 
llıccı· 

1 
a~"ekıJ Refik Soydam'ın 

ıs o ır t tt"' · •ird· ~. . a c ıgı nutuk hcın ge-
"' ıgınıı ·· ı · ıiı g z &:Un erın, hem llecli • 
IDiye~ı~e.cek ı:ü.nlerin izahı ehem-

Ba . .ı lıususıyetle ıa-ımakta••ır 
ŞVckl .' " 0 

•liıkad• ı memleket ıc ve dışını 
•ea-ind;\ eden bütiin mevzular ü
munıi h ~nuşınuştur. :r\utkun u
nıi:zi. d ~ sasın da miilı gil"eni -
dürüstıü ~ınokra,iye bağlılığımızı, 
m. . ı:e azaın"ı ,. . . 

ızı, halk k.. , er \eren mesaı-
"'•mlek I" utlelcrinin refahını ve 
edinen h ~n kalkınınosını gaye 
miliğ; il eberıerimizi bütün sami-

~·- e uluyoruz 
"'!:er d.. · 

lıarp ı:ai "~Yanın içinde bulunduğu 
raıı kıtt lesı ve geniş ölçiidcki buh· 
felaket ~sında uğradığımız arzi 
hiç şüph e. olmamış buhınsa~dı, 
resine vecsı~ ~ıe.~lis im tatil dev
ta hisler;:Juzun_un her türlü gıp
lııııarak b nc(sınde toplamış bu· 

lllaru aşlıyacaktı. 
ll'e rağ~ kaldığımız müthiş haile
"• llıiW eıı her sahada kuvvetliyiz 
lıİl" de,,ıracımızı derhal dindirecek 

eve ·· ' llllyoruz Fe ~ur atle ı::irmiş bulu-
o. kadar ;id lak.et o kadar ansız ve 
lit •ltiğj d dctlı geldi ki, onun tev
Yeis Dıuh ehset ve iciınize saldığı 
lıctte ols:kkak bir başka memle
lara ve 

1 
)dı daha geniş sarsıntı· 

llfillctiın·z~ıranlııra yol açabilirdi 
Y'"k ızın k. . • ~ Sek h ır ı seeı:vcsindeki 
~ı Y•nıneaslet ve her tiirlü "mcsai
trade ku k hususundaki emsals"ız 
d \"Veli h f • .~ da derh u ~.lakct kar~ısın· 
tıııı rneını :ı tecclıı etmiş ve bii
halinde f ~. ~t Y•l-n.rc bir varlık 
n~ kostu:u a ~bbedelerin yardımı-
llani" . d gı ı hi(bir arıza 
r k ı;c e fırsat ve a ve \·ermemiştir An-
ıı· ne \·azık k" • 1rnseler d • • ·ı. P•k mahdut 
~~~? _kidil~:~~~e~=dilmL5 olsa bu 

"'r• Başvekil' lecrube edil-
reni,. ın nutkund .. -
d . nruz. ZclzcJ h·· .. an oır-
"""ın d e ulun d h 1·1 k" e er ve hiik" e >• ı e 

1 anlarilc feliiket tımet bütün im
UT'a ve vatanda le uğrıyaıı srıho ~ 
şarke h ş ara · d n u soys ~er ıma ko~ 
~ernleket icf~duz \"e bedhahlar da 
.evlet ve hiikü e holkı sasırtacak. 

fık edecek pr met aleyhine talı
•ra ıterın· opaı::anda ve sa~ia -

d ı vel"rn · -' ır. En basta .. 'Y~ başlamışlor-
lltııntakasıııd huk_umetin zelzele 
1'1edii?i b"I ~ asavısi temin ede _ 
r • ı czık al k .. •n. kUııe k ma ıcın kolla • 
r 0 Pal"rnak · · ı~ kesildi{:" . ıçın kulakla -
•dıldiğj l(b.' ve servetlerin talan 
Yarak ,

0
,'. 

1

1 a~ıza ve dile alınmı
lıi•lerine. ·~a ~r a kütlenin masum 
l<'akat yio oh unulmak istenmiştir. 
1 b ' e az ve'--ı 1 ·r e aruz ett' 5L rur a ı ade ve 
h ırmemi· l" alk bütün bu ' azımdır ki, 
Zerre kadar k bedhah s•yialara 
13ıhet ve inan1~7et vern1emis. sa
•hnemi<tir Bedhnııhalsla fodakarlık 
d. • · • ""nn k k ı "Otno•rız boşlukl ca en-
ıına muhatap l arının aksiseda
bize vt>rdi!i ,: ;!.u~~arrlır. Bunun 
d<'rs, Tiirk tnillnt"u~·uk. deneme Ye 

1 
.._ ının SIYIH;" 

yn S<'vİyesindck' . . . . ı '\'e sos
tünlü~.. k ı rcşıfLk \'e üs 

• ....un Prtı . hersevin . -
ltımada savan hi h . ~asında 
ınis lnılu~mnsrn~n al ıktı.sap <'t
Tiirk millet· f k tezahıiTiidür. 
k ı ar ı propnı::n d 
nnmı:ror • n 3<'1la 

t•lırik f • şa:vıav~ karıılmrvnr. 
e rrsat v~r1!1rvOT, tez\.·irc nl-

1 

Holanda ve Be1çika silah elde bekliyor 
Faris 19 (Hususi) - Entransijan 

ııazetesın n sivasi muhacriri, A.1-
ananyanın garp cephesindeki yeni 
talıı;ıdatından bahsederken diyor 
ki: cBilhassa ı.rarptaki bitaraf hü
kıirnetle:·~ teveccüh eder gibi ııö
rünen bu tehditleri ciddi olarak ka• 
bul etmek lô.zım mıdır? Biz şim -
dilik zannelmiyoruz. Görünüşe ba
kılırsa, Almanya, Tuna ve Balkan 
devletierıne daha do;:trudan dog • 
ruya ve daha ciddi surette müte
vecc h tehditlerini maskelemek 
için ı:arp cephe5l.llde böyle tedbir
ler almaktadır. 

l\Iacar hududunda ve Çekoslo -
vakvad•. ayni zamanda Macarista· 
nı ve Romanyayı tehdit eden tah
ş,dat yapılmaktadır. Alınanvanın 
bütuu l!~yretı Balkan devletlerini 
ayırmaktı; Ş mdıve kadar Macar
ları w Bul<rar!arı arazi taleplerin
de daima teşvik etmiştır 

B -AJ,wanyapın .2, 
3, 4 şubtıtta Belgradda toı;lanacak 
Balkan konsevi kararlarından çe
kinerek. bu tarihten evvel bir ha• 
rekete gcçmcsınden ve had seleri 
tesri etıneslndcn de korkulabilir.• 

HOLANDA VE BELÇİKA DA 
ÇARPIŞMACI TERCİH 

EDECEKLER 
Londra 19 (Hususi) - •Deyli 

Telııraf• Holandanın Almanya 
tarafından is~alinden bahSeden as
keri bir yazısıııda, Holandanın is
ııali Si.fen planının mülemmima
tından bulunmaktadır. General 
Kaytel'in bir av evvel Hitler'i bu 
pliinın kabulüne iknaa muvaffak 
olduğu zannedilmektedir. 

Alman ı;ıenerallerinden çoğu, 
doğrudan doğruva Maiino hattına 
taarruz etmektense, Holanda ve 
Belçika topraklarında Fransız ve 

' 
' .... ~ . ~· . ,. . .. ' ' 

'· 

\' 

.Garıı cephesinde karlar altında siperlerde nöbet bekliyen 
İngiliz askerleri 

!nı!'liz kuvvetlerile karşılaşmağı lıke karşısında bulunulınadıltı söv
tercih etmektedirler. lenınektedir. Bununla beraber, Ho

Holanda hududu civarındaki A1-' landa ve Belcika siliıh elde, ııavet 
man hava limanlarının inşasına mütevakkız olarak beklemektedir. 
teşrinisanide başlanılmış bulun GALİP GELiRLERSE ... 

·Lonclra 19 (Hususi) - Sandey 
ımaktadır. HOLANDA. BELCİKA SiLAH lµonikl ııazeteslne göre. Hitler 

ELDE BEKLİYOR 1 ile Fon RibbPntroPun Almanya ı;ıa-
Lon<lra 19 (Hususi) - Llıheydcn• lip ge1d 0i takdirde müttefiklere 

ııelen haberlere ı:ıöre. sivas1 mcha-/ kabul ettirilecek sulh şaitlarının 
filde, şimdil.k had denecek bir teh- (Devamı $ tu..ı .. ıı.ıodel 

İktısat Vekilimiz B. Hüsnü Ça
kır bu sabahki trenle Ankaradan 
şehrimi>.e ı:ıclmiştir. 

Bayram taiilını Bostancıdaki a
iles: yanında ııeçirccck olan İktısat 
Vekilim1zin bilahare bazı tetkik -
!erde bulunup temaslar yapması da 
beklenmektedir. ı 
Diğer taraftan Ticaret Vekili'Tliz 

F, Nazını Toocuo~lu da bu nkşanı 
Aııkaradan hareketle yarın şchrı
anize relmı-; olacaktır. 

Ticaret Vekı imiz, berabcrLıde 
Vekalet Dıs Ticarc dairesi reıs . ve 
te<kilatlandırma müdür V('ki!i Ser
vet Berkin bulunduğu hoiJt. şch- 1 
rimize gelecek!ır. Ticaret Veka !'ti 
ş rkctler mu·cıiru R mz; Saka dıi.ı 
selıriınize ııclmıs!ir. Vck:,.et, 1. •ir 
teskil5Uand, "la baskontrolörü Ba-ı 
ha bugu·ı ı:ıelmiştır. 

Vekil havranı ırıin c.irac şeh -
rinnizde bu zevatı hır te Ç':l ra
cak ve şelırıımizdcki Tic..ırc. \ ka
letme mubut dıı.ireı.. c • ın j 
1 • irakiıe bt vuk hır top ntı \ • 
lacaktır. Fu l.>plor lı baU !un 
VcldUet c~ d rekt f I! : nış ve itli- 1 
rnod"" j,}t.lunat.ü..k .... 3.li. n-.ı tt.~ .. ~.ıt 
vapıLınıştır. 

Meb'uslar şehrimize 
gelmeğe başladılar 
Bü•-ük iM llct Meclisic.;n dünkü 

ictım:ıında kış ldtiline karar ver
mesi münasebelile Aııkar:ıdakı 
meb'us.ardan buyük bir kısmı :;e.':ı· 
rimizc ~elınei'e basl:ım,şlaıdır. ı 

Bavr•m dolavısile İs!anbula gi
den memur ve aikler de çok 01-
duP;undan bu sabah Havdarpaşaya· 
ırelen eksprese müteaddit ilave va-• 
ı:ıonlar takılınıstır. 

Meb'uslıı:nmızdan bir kısmı da 
Ankaradan daire intihabiyelerlne 
hareket etmektedirler. 

Seylap mıntaka-
1 

Meclisin kış tatili münasebetile 
Başvekil nliihim bir nutuk söyledi 

Millet Meclisinin dünkü toplan -
tısında, milli ko: uruna kanunu la
yihasının, maddeler üzcrınde ı;ıeçcn 
mı.nakaşalardın sonra kabul ~-d:ı
diğin: sabah gazeteleri yazdılar. 

Bazı mcb'usların beyanatına ce
vap veren Basvekil doktor Refik 
Savdam kaPun hakkında hükume
tin düsüncclerıni şöyle an1atmış. 
tır: 

cK::nunu derhal tg•bik mevkiine 
koym~kta zaruret ııörüvoruz. Ha
ricı ıkt ·sadi müec;c lcrın dah· Jde 
vaptu in'ikaslar, bilhassa ihtikar
Ja nıi.ır .... ...ın.Jc uu k nunun derhal 
tatoikinc ııccil-,,e>i ic n lı.mil olu
vo-
Kruıunun ihtiva etti!!! muh'c'if 

?!:-f>vzu.ata t~mas cG.cn P.saslı bir 
proııram hazırlnnacakt·r. Vatan -

(ilt»amı 5 inci .. h,fcde) Başvekil Dr. Refik Saydam 

-
.. veç l{ralı istikbali 
pek müthiş görüyor 
Finler şimdiye kadar olan Sovyet zayiatını 

150 bin tahmin ediyorlar 

İskandinav devletleri arasında 
askeri bir ittifak rivayetleri 

Oslo 19 (A.A.) Dih akşam Kral 
sarayında parlamento <'rkanı şe
refine verile!' bir zivafct esnaı: n
da Kral, harbın ha'..ıkateı• ha .a
makta olduğu hır sırada ist.kbali 

ancak dehşetle düşüncbilcceğınJ 
soy lem iştir. 

Kral, F!nlal' iya ile Rusva ara
s.n~aki harhın yer .• bir tehlike t.

(Dc,·anu 5 inci a:ı.h.ft"de) Yarın bayram İngiliz fabrikalarına 
suikastlar yapılı)1or 
"Skotlandyard,, faaliyete geçti 

sında son vaziyet ÇERÇEVE 

Davam, rez 

Londra 19 (A.A.) - Dün akşam ik po.lis h•fvcsi harbi re ne:wreti 
barut fabrikasında vuku bulan in· ile vuku buhn bir islisaretlen son-
filiı.kın bir suikast neticesi ol:luğu ra Wal•ham Abbey k ikasına ııit-

1 em n b r membadan cvit edilITTJck· ar..ı,,lcrdir. ı 
tedir. Di~er cihetten zanned;kli - Bu zivaretin lkı ht"<- f; \"ardı: ı 
ğine göre Valth:mı Abb<.'Y fabrika- 1 - Hiç bir rabcrın dısarı sız- I 
sında ve İnPilterenin muht<.>lif mın-ı maması ,cin alınan ihtıy·• tL•dbir-
t;.'<alarındnki fabrikalarda cbazı !erin tetkik ve bu tedbirlerin tak-

Bursa 19 (H, sus! muhabı•ımiı:
den) - Scvlap•a v kılan M. Ke
mal paşanın yemden yapılması 
i en, tetk katta bulunmak üzere 
şehircilik miitchassısı mimar Mil
hat burava ııelmiştır. M. Kemalpa
şava ~idece 1 tı.r. 

Karacabevdc bir havli çimento 
sarfile vücude ı;ıetirilcn setler sa
yesinde Hanefi deresinin diğer 
köylere zarar vermesinin onune 
ııeçilın ştir. Bu mın'.akada köyle -
ri.n vaziyeti eskisi gibidir. 

---(10"~--

Yarın kurban bayramıdır. Bu 
münasebetle ııazetemiz yarınki cu
martesi, pazar ve pazartesi günleri 
intişar etmiyecek ve salı ı;ıünündenj 
itibaren tekrar nesir vazifes ne de-

kazalar vuku bulab leccııi• meçhul 
kimseler tarafından İnl(iliz makam-'! vivesi. Fırtına yu·· zu .. nden 
larına bildirilmıs:ir. 2 - Mechul membalardan ı;ıelen 

Bir hafta kadar evvel Scotland haberler•n sıhhat derecesini tah -
Yard'a mensup bir baş müfettiş ile kik. geciken Vapurlar 

Sıfırın altında 60 derece 
vam edecektir. cSon Tel~a(• aziz 1 f alt d 40 d d"" ~· Helsinki 19 (A.A.) - Finlandiya ııc! sı ırın ın a ereceye uş· 
okuyucularının bayramlannı şim· ·· t"" hava kuvvetleri Salla - Vacrriot mus ur. 
diden kutlular ve kendilerine daha Laponya cephesinde dün termo
pek cok bayramlar idrak etmele - yolu üzer·nde soğuktan donmuş o- metre sıfırın altında 60 derece idi. 
rini dler. lan bırçok Sovvct askerinin ceset- Ecnebi gazeteciler nin Carelie cep-
- - - - - T~ - - °"V lerinl pörmüş!rdir. hesin! zivnretı. SO{'Uk yüzünden le-
~ -7ı>.L F 1 di hı·r edilmıs· tir. in an yanın cenubunda suhu-

' 'Kolümbüs,, miirettebatı bekliyor Macar takırrıı geldi 
l'elırim zde birkac maç yapacak 

olan meşhur !\!acar Hungarya ta
kır .. ı bu sabah schrıll'.ze gelmiştir. 

İki saat.ık r• tarle ge!~n ck,prcs 

Nevvork 19 (A.A.) - San Fran-1 
sisko acıklar-~:!a üc İnıı:iliz ı:<.>m si ı 
buli.i:-d •unda" zan!cdilrcmek İ· 
cin miırcttehntı tarafınclan hatırı!-

mış ol.an Col;...""1Jbus adındaki Al -
man vapuru ta\ fasının hareketleri 
tehir ed ihıiştir 

Ege ve Marmara deni..leı~nde 
hafif bir fırtına başladığı ~len 
haberlerden anla<ılmıstır. 
Di~er taraftan Karadenizdeki son 

fırtınalar dola,.ısile l!Cciken va -
nurlar varından itibaren 1.manı -
mıza ııelebileceklerdir. Bu suretle 
Karadeniz vaouru 6 gün teeh!ıürle 
yarın. Tarı vapuru saiı günü, İz
mir vam.;ru 5 l!Ün teehhurle paı:ar-ı 
lesi !!ünü, Cumhuriyet vapuru da 
3 ııün tcelıhurlP pazartesi ııünü is
tarbulda olacakl~rdır. 

Me:min postası bu hafta vapıJ
mıvıcaktır. Kazazc.~,. 'l'ır'-an va • 

- IH 
Nesıller amsuıda mutlak ve 

n1ulıakkak at;ılıa1n:-.1 gl'rl"keu in .. 
sanca nıüc .. dclc nıcloeı.unda, şu 
12 - 13 sene evvelki (ltatc!) nida· 
!-iından, (potları kırıyoruz!) ı;ıt:lı .... 
ğından, ve şiındiki (~·aşasın tas· 
{iye~) nfırasından daha aptal \"C 

Üciz hlr tarz kabul etn1cn1l'İİ\·İz 
Hem de muhafazakar ufrtile 

0

de: 
ğil de, bizzat ihtilıilci sıfotile bu 

tarzı adi ve sefil buln1alı;\"17.. Zira bu 
akamctli yol. zümreleri, haklı da
vaların kazanılmasına değil kay
bedilınesine, ortava konulnıssıno 
değil harcanmasına götürür. üste
lik kendi kö~esindc. sabırla me • 
t?dla, siste~le d~vasını ö;güleş
tı~mek eehdındekı kalem!CTin aç
tıgı nıun .... tnzatn taarruz ~oselerini, 
~flet cıgı altında gözden kaybet
tirir. 

İtiraf etmek limm ki memleke
timizde idrak se»İyesi hiııtı, gaz 
tenekelerini birbirine çarpnrra· 
sına çıkarılan kof şnn1at.-ılardan 
üstün bir ses revlıcrine takılabil
mek istidadında değil. Fakat bu 
istidatsızlığ"ı~ zevk ,.c fikir Pşılari· 
le yuınu atmak durur1·en onu is· 
tismara kalkısmnk, doğnısu ii: • 
rcnç! ll•l·at hakkıını>ı muhitin 

le mi? 
Ben, (Çerçeve) kilnlııına da al

dıgıın, tııcsl.nniz.ın kı~ ınctleudi • 
rılıııcsi) ısiınlj hır aksıyuıı st.·ri.sile 
in an anlr!~·ışına hitap ettiğın1 için 
lıcr ce .lu .. <lcn muJ ... abrics.ı. kal • 
nn tın. .Dcın k ih aıı vula~ı~ ız • 
l~...... hıt~p et ı } nı ... ~ın, ·ı.rçır 
;) ın~., •ı g-ıbi bir kı}nı,1ct k<..p:ıcnk. .. 
ıı~.ış. Ohna.t ul:sun t') ı~ İ~tisınar ve 
h.'.'' le şeref! Ciicclcriıı, (bir ı:ün· 
hık bc)·lık be) lik1ir!) meseline j. 

nana.olar buyursuıı, nıeldDn &{ık! 
İslcrı ko,·u dcnıaı-0 ..... ·a ,.c nıulıa • 
tnpları insan anlnyı~sı21ığ"1! 

Aziz ve ebedi insan onlayışının 
bugün değilse )nrın. yarın def(ils~ 
öbiir gün. nasıl oJ~a g-nli .... rıkaca• 
ı{ını bilenler, günübirlil: ka1.ançlan 
o J[iiniin suratına atarlar ,.~ bek
lerler. 

N(•sil farkına gC'lincc: 
Yaralıhi! Su nesil meselesini on· 

lı:r~madıi!ımız kadnr ht'rhAngi bir 
se~·ı an ı~~a'.'·clık. ilmin in lı isnrını 
vazoderdik. KiiçilMI de hil»iiğü de 
nesil denilen mui!dil hadis~vl, kur'a 
sınıfları gibi her sene de!ic:en, ya• 
hut ('>fcnks 1 in surofı gibi hiç de
':şnti'·"n birıı:ey snnıvor. 

{Tzu\'ları arasında hin tezat. bin 
ihtilaf, bin kr,·ı::n da olsa, nesil (ı. 

--~'nt\Glıru s lnırl .nh f .. ~'""'--,_J 
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BAYANLARA l\lAilSUS 

-:CF.LİiiCIK· NEVİ-
1nhıs:ı.rlar ic!aresintn son bulu

şlle gös crdi~i <a.cct kadar, kuv
vetli bi.r espri az hattrlıyorum. E
fenriim mesele şu: Gazetelerde o
kuduk ki, Bayan siga;:alarının bü
tun çeŞJtleri kaldırılıyor ve ye
rine bir tek cins ve yıne kadınlara 
mahsus bir sigara ihdas ediLyor
m : Bu yeni .si.ga.ranm adı: Ge • 
liru:ik!. 

Dogrusu, bu isim, bavanlanmıza 
ızöre, ö~·le bir isabetle seçilmiş ki. 
Mailüm yıa, gelıncilt .k.rmızı olur, 
1iaızla sıcak görüııee ıCi:yarunalt. 
ömrü kısa olur, çabuk solar, kır
lar, yaylalar gibi açık yerlerde, da
ha doğrusu faozla havalanabilecek 
muh•llerde vetışir. 

Gclıncıği dörtı:ôzle bekliyoruz. 

JlfAKARACILARA DA 

NE OLDL', BÖYLE?. 

Şu m3lrara ihtikan cr.~ladı b~ 
byalı, zavallı makaracılar, ne ka· 
car çok beddı.a aJm,0ı.ar Ju, bulun 
ııunleri uğursuz aeçıyor Daha 
geçenlerde bir makaracının dük-

:ı kırparuruştL EV\ ell<i ıran de 
b·r makaracının diıkkfuıı varunış. 

Halbuki, mıııkaracı dukkanınd:ı 
'"Wlıt ıı. şımdıve , ' ar ı:orulm.-ş 
h~dısclerden değ d. Allah bızı 
makaracıların elinden, ma.Jrn,ra-:ı • 
hrı da bu uğursuzluktan kurtar
sut! 

BİR DİRHEM ET - -VE BİN AYIP 

Şu günleroe, gözü'Tle il" en ilan
hrın .çınde, her :oamankınJen faz
la. •satılık veya kiralık lokanLa• 
f;!J:-Uyorum. Ne oldu. art:k az ye
mek vıyoruz da. lokantalar ış ya
pa'1loaz hale mi geldıler?. Halbuki 
kış ı:uniı, ınsanlar, boğoaızlanr.a da
ha zı ·acle dii41<un olurlar. 3oğuğu. 

lwrş aım>k, faz.a k.a.lori almakla 
mümkun olur. 

Bir d:rhern etin bın avıb1 kapat· 
tıl!ına inanılan devirler çoktan geç
ti. Ş.mdıkiler. bir deri bır kem.k 
~eklınin cümle ayni örttiığurıu zan
nediyorlar. 

KURBAN BAYRAJ\ll - -
VE OKUYUCGLAR 

Yarın bayram. Bütün okııyu -
cularm kurban bayramı kutlu ve 
mübarek olsun! Kurt>an bayramın
da ekseriya yağmur yajtar. Bu bay
ram, bu eski usul ve iıdet, bı lmem 
yine hükmünü sürecek mi?. Kur
ban bayramını, Şeker bayramın • 
dan daha çok severim: Evvela, ev
lerde u ha cok yenecek içecek şey 
vardır. Yalnız, bizim çocuklu(:u • 
muzda, şeker münhasıran Şeker 
b3yrıınıında bulunurdu. Bu bav
ra.mda da bulunduruyorlar. İkmci 
sebep, Kurban bayramı d"1-t gün
<lur. Ötekinden, bır ı::ün dıı'ıa faz
la ıstıralı.aot etmek imki::ı varJa-. 

ESKİ BA YRA..11-1 - -
A..'<'ANELERİ. 'DEN 

Eski Kurban bayramm·n an':.
nelcrinden beri de et dagıtmak idi. 
Her kurban kesen, kapıya gelen 
!ıkarade.n tulun da, rr.:ı.halle ima
mına kadar kurban eti <iağıtırdı. 

Bızı'Tl evımizde, merhum babam. 
kendımıze ) iyecek kadar bile et 
bıraktırmazdı. Çok zarr.an, bay -
rc.m.n ıkinci ı;:unü. yalnız ev için, 
ikıncı ve daha küçukçe b,r koyun 
keser Jt. 

Halbuki, bazı evlerde, kesil~n 
kurbanın ışkembcsınccn dahi, !ıı~ 
d .rhem kımseyc vermezıerdı. Ba
bam, b''' kleri için: 

- Bunlar. hak için kurban, ev 
için etlık. derdi. 

AIDIF.T RAUF 

Fotini mi arandı,!Kurbanlık koyu
Katina mı ? nu aşıran hamal 

Eroine müptelA Fotini isminde 
bir kadim ev.nde saklayıp arayan 
memurlara teslim etmemek suçile 
asHye 8 incı ceza mahkemesine ve
rılen Koço adlı bir ırencın davası.na 
diın devam olunmustur. 

Kurbanlık lroyun sat!'ilan es • 
na..:nda aiın BeyazıtLa bır hırsızlık 
hİ>disesi olmuştur. Melı.m~ Çark 
isminde tir ı:ecç hamal; Mehmet 
a<ilı b.r zeng.nın 10 koyun satın 
almak üzere pazarlık etme.;lnden 
istifadeye kalkarak satıcı ve alı
cırnn meşgul olduğu bir sırada 
kurbanlık koyunlard3fl birini mcy
dan<ian uıc::klaştırnuşl ır. 

Bu işin "nc:tk alım satım bıttık
ten sonra farkına varılmış, orada
kiler, telaşla etrafa koşuşmuşlar
dır. Dığer lara!:an, hamal, koyu
nu S~leymaniyeden Tah kaleye 
inılen merd.vcnlı ınıMızenler c.va· 

Ucuz 
vler 

iskambil 
yasağı 

Belediye fen müdürlü- fstanbulda da kağıt oyu
ğü semtlerde tetkikata nu bazı kahve'.erden 

devam ediyor kaldırılacak 
Vatandaşlara ucuz evler temin 

e!mek maksadile b.r ka·n un ıayi
hası hazırlıyan Dahiliye Vek1ıle • 
tinin Beled velerden bazı malıi -
mat istediğini yazmıştı:<. 

Beledıye reisliği bu hususta tek
mıl kazalara '7Öndcrd ği bir La • 
mrmle her semtte oturanlardan av
lık varidatları 40 liraya kadar o
lanlarla aylık gelirleri 75 lirayı 
bulan memur, amele, esnaf, işçi 
ııibi allelerın savısını ayrı ayn 
so_muştur. 

Ayrıca her yerdeki belediyeye 
ait arsalar la h u.susi şahısların yedi 
tasarrufwıda bulunan boş araZinin 
de mıkı.ar ve kıymeller,nın sura.
le tesbit olunması da şubelerden 
Lıtcnmiştir. 
Dı~er taraftan belediye reisliği; 

1-3 oda ile bir mutfak ve hamamı 
u.tiva eden kaeir veya ahşap ev -
lenn her semtte azami kaçar liraya 
kadar inşa olunabilcccl!ınin sür'aiıe 
tesbıt olunmasını da dıin heyeti fen 
nıye müdürlü-üne bildirmişt.r. 

vu---

İthalat birlikleri 
İhtikar; önlemek üzere kurula -

cak olan ithalfıt birlik.len peyder
pey teskil o,unmaktadir. Bu cum
ledcn oln ak üzere demir ve ~-elik 
QUbuk, boru, adi veva galvanizli 
sac. kalay. teneke, kurşun, cinl<o, 
bakır, alöın.inıom, tutya, metal 
n.xc, fosfor, balon, çay ve knhw 
ithaliıt bırhklerı kurulm ı faal.i
l etıne de gcçılmistir. 

Tu:aret \'cka.e!inin Ş('hrll!'l7.de
ki ihracatı tc kılatlanJırrea baş 
kontrollu •u. bu maddeleri ı:etıı -rı 
ten veva kull.nan fabnka ve ima
l~thanc sahıp erıni b•rlik !imi en -
!erme ı::ırın e t vık etmck!cdir. 

Şehrtnıiufoki bu l.abil ucc"rL:ır 
arif · '!ıinü ak5"'ı ~na kadlr r.ıcz • 
kür koırtrol,u{ta müracaat c.tme • 
diklen t 1'dırde bUiklcre ı:lremi
vecekl rdir. 

1 h. L\:lJ K liABEHLEl\ 1 
* Beyoğlu Halkevinin kitap 

sergisi ayın on beşinde açılae<ik, 
sonuna kadar devam edecektir. 
Bu serııide 1939 y ıluırlaki ne§Cl • 
ya.t teşhir edileoektir. * Limanlar umum müdürü P.a
;ıfi Manyss .bayrilnl 0tatJi ve tU
k.:kat münasebetile bun-un İsken • 
deruna ha~ket etmiştir, * L'se ve or:a mektep}erde ça• 
lışan yardımcı muall:mlerin üç 
sene muvaoffakiyetli hizmetten 
sonra isterlerse asıl muallim ola
bileceklerı kararlaştırılmıştır. * Yumurta, çekirdeksiz kuru 
üzüm, palamut ve fındık ihraca
tının murakabesine dair olan ni -
z:rmr.a.mclcrın bazı maddeleri de
giştöril.miştir. 

Genclerimizi ve halkımızı kumar 
ı:ıibı kagıt oyunlarından da tama • 
men kw·tarmak icin Anadolunun 
muhtel f ycrleıindekl kahvelıerde 
iskaımlıil oyunlarının men'ıne de
vam olunmaktadır. 
Şimdiye kadar 137 belediye mec

lisi, muhitlerindeki kahvelerden 
kağıt ovununu tamam le kaldirmış 
buluıuruıktadir !ar. 
Öğrendiğimize göre şehrimiz be· 

ledivesı reisliği de; İstanbul kah • 
ve:.Orinden .skambil ovuniarııu 
peyderpey kaldınnak için hareke 
te ;.:eçmeı:i kararıa~tınrııştır. 

Bu cümleden olmak üzere her 
semtteki kahwlerin sayısı ile bun
lorın sınıfları ve kazançlarının tes
biti için tckrnı şubelere emir ve
rilmektedir. 

Bu tıesbitten sonra bazı yerler • 
deki knlıvelerd n ıskamb I oyunu 
tamamen kaldırılacak bir kısmın
da da; yalnız dar ve arka b r sa
hada muvakkat bir zaman için 
mahdut oyunlara müsaade oluna
bilecektir. 

----<>•OO---

Ha'k sandığının serma
yesi kafi gelmiyor 

Küçük esnafa ve memurlarla 
halka vardım ve kredi açmak için 
teşkıl olunan cha.ik sandı~ı· nın 
sermavesının azlı~ından bu işin 
istcnild ı:i l(ibı yapılamadığı gö • 1 
ru;nıüslur. 

1\1 zkur sandıltın sehr'1n'z şubeleT 
mtidtirlüfiü hükumete müracaat e
derek bu işe tahsıs edilmiş olan 
250 bin liranın arttırıhnasını talep 
etm ştir. 

Polatlı belediyesinde 
yanan pullar ' 

Ayın 11 inci gecesi Polatlıda çı-1 
kan bir yanl?ln netıccsinde belediye 
dairesi de yanm1'tı. Bu esnada 
koDturat pullarının da kayboldu
~ ve vandı~ı anlaşılmıştır. 

Şekilleri değiştirilıp yeni kon
turat pulları bastırılacai!ından mez
kür beledive eski konturat pulla
rını tamamen hükümsüz addet • 
miştir. 

Koço, dünkü muhakemede; ka
pıya gelen memurun kendisine Ka-1 
tina i3minde bir ..ni sordu~nu ken-· 

disinin de cyoktur• dediitinı. Foti- ı 
n sorulanadiıiına giıre onun içın 
•YOk• demiş sayılamıyacağını, esa.I 
aen Fotinının eroin mcselcsınden 

arandıl!ını da bilınediğıni soy le • 
ne· tr. 

rından geçirirken, bir n.ahalle bek- --------................. __ _ 

framvay ücretleri 
Tramvay bilet ücrelleriııdeki ke

sirlerin, halkın lehine olarak kal
dırılacağı ve bu suretle, ufak pa
ra sıkıntısının da kend:liğinden 
ıniindefi olaca;; söyleniyor. Bu ta
savvur yerinde bir nıevzudur. }"'a
ka!, bir ri\'ayete göre d.,, bugün 
iki kıt'a oı.n scbck.,, üc kıt'aya 
çıkarılacak, l ni. üç ayrı kıymet
te bilet olacrkhr. Hak!m Cemil; teblit?ata ral:mcn 

r. il'. .yen bır şaJua.n l"'Ta ccza
ı;i gctirHmes:.ııe. ayni zama.,da 
Fü!lni hakkında eroınd n yapı_ n 
ta. itikat sonuncl.ı takibatı :ı vard '.:!. 
rı enin ôj!renılmes ne karar vcr
mıştır. 1 

ç: ; hal ve tawından şuphelenmiş, 
• n bu koyunu nereden, nasıl al
d . b kavım? Anlat!• demiş, son
r. n adı J\ofehmeL Çark o' .u u 111-

laşılan hamal şaşalamış, b~ suret- 1 
le y kavı ele ve=işt;r 

S;Jt ahmct ü ·uncu sulh ecoı ~ 
rr- cm , hakir:-. Miın p. diın 
mc u s- kanunıına gore 1Tl' ke
mC!.-De verılen bu dava"ı dun ak-

ıYazan: İskender F. SERTELLi f 
I 
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(Yavuz) haki<ında Anadoluya çok 
i)i raporlar verili•·or, bu millıvct
ı:ıervcr geocln memlekete hizme
tinden bahsediliyordu. 

Yavuz vazıyetinden memnun ol·, 
rnaJtla beraber 1nınlizlerden ve 1 
bılhassa Beciladan çekinrncite b~- / 
lamıştı. 

&.'<iıa ımilli duygulan ö:ntu< se- 1 
ı;iyes z bır kadındı. Ne kadar Iiıks 
yaşarsa yaş.ı;.ın, gene hırsmık ve 
1 nalık } apmaktan k<:ndinı aiama· 
yocdu. 

O akşam Yavuz cok dalı::ın To
kaUiyanın önünden ı:eçerken ~m
:ııunun dibinden sur'a,le ge~n b:r 
kadın gölı;ıesi ı:ördü: 

Bedıa.. 1 
- A. Sen misin Ya,·ırz?! 
Goz ı:ozc ve karsı karşı va gelince 

bırbırlerindcn kacamaınıslardı. 
Bedia (Yavuzu) tehdit etmek 
dıle, İnııılizlerin yanına ı:irdi· 

1 
i!ini söv1 mcktcn cekınmııordu; 

- Bana vazıfe t kilf e~tilcr .. Ak
•· tak irde .!11al~v •iırcc klcri 1 
60 edi er. O ıriinlerdc bcnım r~
hut hanccrlmle - nasılsa • bir ı a:'! 
tac•rini vara l mıs ve nar aşını alıp 

Bedia bir kadeh rakı içerek, ba-
şını salladı: I 

- Başka türü! yapamazdım .. Ara 
sıra u~ruyorum iste bu kadar .. 

- Vazifen ara sıra ugram.aktan 
ibaret mi? 

Bedia omzunu kaldırarak: 
- Başka ne olacak? dedi. Ben 

hafiyclı.k vapabılir miyim? 
- Havdi canım, bu ai!ızları ba

na yaı:mıa! Ben. scnın ne er yaııa
lıı.ıeceıııri senden iyi bilir m! 

- Val1a'ıi ben e:ıki Bedı.a dcf(ı· 
Um, Yavuzcuguml 

- Haydi, uzatma dedim ya.. !n
s.ın ü ayda dcKlşiı· mi? 

Bedia guldü: 
- DeJ:ısır ya_ Nicin değişmesin? 

Bak. sen bile degi ·missin! Al!ır 
ba lı, uslu, kioar bir adam ohnuş· 
sun! 

- Sen de uslımmıı;sın! Aıt•rlaş
rr't ın' Allah nazardan saklas n .. 
Y ai! tacınnden başka bir kimscn:n 
caı nı v akmadın mı? 

Bedia c::..ni (Yavuzun) af(zına 
ı:oturı..ü: 

şam bir celsede b:t.rmiş ,.e hama
lın üç 'Y hapsıne, ko• unun bedeli 
hafıf olması ve suçlu ger.cin va
şının e Z i 0 zaJ'1na) l l"!'Ueİp de
recede 'bu unrr • .sa cih ler nıdcn, 
bu muddet. on beş ı::ür.e indır -
!!"" r 

Su• u <İ r!Y.:I tcvk.! oluı~~uş ve 
b. yramı d h p.st ı: rm k üze
re tevk !haneye y .Jer mış •r. 

dır derler. Bu bahsi kapavalım. 
Haydi ie rakını! 

(Yavuz) sarhoş olmuş gibi gö
rü.ndü: 

- Ne olur Bcdiacığım, bu ge
ceyi seninle beraber ı:e1.-iremez 
miyim? 

Bedia biraz tereddüt ettikten 
sonra : 

- Peki dedi, istediğin yere gi
deriz. 
Tepebaşında yeni acılmış olan 

(Eski dünya) oteline gıtmişlerdi. 
Yavuz otele rıderken bir şişe 

rakı i!e biraz da meze almayı ih· 
:mal etmemisti. 

Yavuz zaten sarhoş olmuştu .. 
Fai<.:ıt muvazenesini kaybetme

ımişti, aklı başında idi. 
Bediada göze çarpan bir çekin

gcnlık vardı. Yavuzun bakışlarını 
bcfenmi·,ordu. Zaten Bedia, o ge
ce Ya=zdan çckindıği içın de -
!!il mıydi ki ı?ecevi onunla ı:ecir
lmt'f(c razı olmuştu•. O:elin ikinci 
katında erka tarafta bir odada o
turuyorlardı. İç'ti maslsını kur • 
muşlardı. 

Yavuz Eediavı sever gibi ı:örü
nı.iyo:du~ 

Ne ı:;üzcl ı:unler ı:;cçlrmi.ştik, 
del( 1 ım Bcd.iacıı:ım? 

Diyerek ''llllaklannd.ln öpüyor
du. 

Bedia, Yavuzun kadi>hini aj!zına 
ikada• rakı ıle dolduruyordu. 

İ · ı de kaf !arı ivıce düman• 

Umarız ki, bu ikinci şık yanlış
tır. Çiinl<i.i, o zan1an. biu.•t ücret -
leri uzrlmı~ dtğ'il. bi15.kis artmış 
olur. Çünkü, ekseri ntandaşlar, 
üç kıt'a üzerind"n seyahat etmek 
ınccburiyetind"d 'r. 

BÜRHAN CEVAT 

Sonra yavaş. vavaş g!'7iye dönerek! 
te.kiar masanın başına geçti: 

1 
- Haydi Yavuzcuğum ... Bu gece 

üç aylık hasretim.izin acısını çıka
raca llız.. Kendimizden geçinciye 
kadar içelim .. 

Yavuz yavaşça rakı kadehini 
pencereden dışarıya dökerek içine 
su doldurdu: 

Haydi içelim ve sızalım Bedia
cıl!mı! .. 

İkisi de kadehlerini boşalttılar. 
Artık yatma zamanı gelmişti. 

Bedia yüz numaraya çıkıyordu. 
Yavuz başını masaya dayamıştL. 
Gözleri kanalıydı ve horluyordu .. 

Bedia odadan çıkinca Yavuz göz
lerini açtı .. Derhal vcrindeıı fır • 
lıyarak yata ın altını kaldırdı. 

Bedianın meşhur hançeri burada! 
duruyordu. 

Yavuz hançeri alarak tekrar ye-
rine geldi. · 

Biraz sonra Bedia tuvaletten 
dörunüştü. Bedianın neye karar 
vcrdi~ıni anlamak guc değildi. 

Benli Bedıa Yavuzun yanına 
vaklaştı. omuzundan s:ı..""Stı .• Ses
lendi: 

- Yavuz .. Yavuz haydi yatai!a 
' 1 gır .. 

Yavuz horul horul uvuvordu. Bı?
dıa otc.c:.n kaçmak icın bur.dan 
daha iyi fırsat bulamazdt. 

He:'1en gar r bu actı .. Mantosu-

iş ve işçi 
büroları 

Bayram günleri 
Bayramlnnmızın eı..ki ve güzel 

terbi)·evi bir faydası ~ardır. An
cak, bayram günlerindedir ki, yedi 
kat uzak hısım, akraba ha hra ge
l~T, ziyarete, el öpmeğe gidilir. Bay
ramlarda, uzun zaman, görmedi • 
ğiıniz insanları görürüz; ne \'3 -

kittir, gitmediğimiz somtlerde do
laşırız, hiç tanımadıi:ımız kimse
lerle tanı~ırız. 

!Belediye 2 büro küşadı 
için yeni bütçeye 
tahsisat koyuyor 

Bayramın, kendine mahsus olan 
~cra~imi, ku\'vetli bir içtimai hi- 1 
dısedır. Bayram günleri, birbiri
mize daha yakın, daha samimi, da- ı 
ha candnn bulum.ruz. Bayram, ay
ni zamanda, müstakbel hayal se
neleri. müstakbel ömür için, bil.;· 
nüniyet dolu bir temenni ve ümit 
vcsiiesi olur. 

Ben, şahsan, bavram günlerinin 
merasim sözleri arasındaki şu 
meşhur: 

- Allah nice nice senelere ka· 
vuştursun, 

Cümlesi kadar. samimi ve derin 
manalı, çok az basma kalıp ne
z•l:et ve merasinı ifadesi hatırla • 
rım. 

Bu cümlenin kendine mahsus bir 
güzelliği, bir hissil.ği, bir dttuni· 
IJğ'i vardır. O sahnede, iki insan 
da hakikaten, samimidir, candan
dır. 

Bavram günlerinin tadını, zev
kini en çok çocuklor çıkarır. Çün
kü bayramın safiyeti, çocuk ruhu· 
nun tcmizhğinc, safiyetine çok ya· 
kındır. 

Çocuk, ba)·ramlarda, tnm kendi 
muhitini ve havasını bulan mes'ut 
ins ... ndır. 

Oku,rnculartmın bayramını şim
diden kullanın. 

REŞAT FEYZİ 

Erzurum - Uzunahmet
ler demir yolu 

Erzurum ire 500+18 kilometre 
civarında bulunan Urunahnr'ler 
arasında yapılaca ını yazdığımız 
demiryol i~aatı ve rav ferşiyatı 
için açılan münakasaya talip çık· 
mamıştır. 

2 milyon 350 bin lira tutarında 
olan bu taahhüt için avın 26 sında 
yeniden bir münakasa yapılması 
karar laştınlmıştır. 

İş büroları acılması için verilen 
ka.arların Beledivenin yeni yıl 
bülçesı ile tatbık olunabileceği an
laşılınıstır. 

Belediye reisliN. bu hususta büt
ceye icabcden tahsisatı koyacaktır. 
Ve bu Lahsisatla simdilik birı Ga
latada, diiieri merkezde olmak ü
zere Beledi vede iki iş bürosu tes..s 
olunacaktır. 
lı..>asen ahçı, dadı, sütnine uşak ve 

emsali gibi müstahdemlerin Be -
lediye müstahdemin :<:laresine mü
racaat edip sıcillcrini yaptırmaları 
mecburi oldu~undan bunlardan iş· 
siz bulunanların sicillerı de bu bü
rolara devrolunacaktır. Di~er muh
telif vazifeler icin is arayanlarla 
is vermek isL yenler de mezkür bü
rolara müracaat ettik eri takdirde 
kendiler ne lcabeden kolaylıklar 
gö:st.crilecektir. 

Dıj'ier taı·~fLan iş dairesinin tesis 
cdcce~i cisci büroları• da ancak 
ı::ekcek yıl faali) ele geçcb Jeccktir. 

·-vo 

Esnaf cemiyetleri 
tc plantıları 

Esruıf ccmıvctleri heyeti umu
miye ictimaıarına başlandığını yaz
mıştik. 

Bu cümleden olmak üzere bak
kallar ve balıkrılar cemı vctlcrinin 
hcHıi umumı e toplantıları ayın 
26 ıncı giınü saat 11 - 14 arasında 
yapılacaktır. 

Ekmel: ap.cıbnn içtimalı:m da 
avın 24 Li~cü çarşamba günü icra 
olunacaktır. 
Hamam.,ılar ve madeni i•ler sa!!

aikiırları da nvın 30 uncu salı ı:ü
nü lop;mıac.:ıklarılır. 

Maliye vekaletine yeni 
memur al nacak 

Malire Vekiılcti merkez teşk'.:.1-
tında 12 ve 11 ınci derec~ye ka • 
dar maaslı ve muadili iıcretli m<!
murive1ler münhal bulunmakta • 
dır. Bunlar için önümüzdeki &.~ ·" 
W unda yüksek mektep mezunları 
arasında büvük bir müsabaka im
tihanı yapılacaktır. 

~~~~~~~~~~~ 

"---:-:A:-v::-n-f p_a_H_a_r_b_in_in_Y_e_n_i _M_e_se_ı_e_ıe __ ,,_· _, 

Holandaya taarruz bahsi 
Almanya gPTp cephesinde Fran

sa ile İngiltereye karşı ne yapa
cak?. Suali beş nyda'lberi soruş• 
turulup duruyor. Beş aydanberi 
kaç <levre ve kaç sofha gelıli geçli 
değil ıui?. llolanda iıe Bclçikaya 
taarruz edileceği sözlerinin çık -
tığı b:r devre vardı. Fakat bütiin 
sözler rivayet safhasında kaldı. 

Şımdı bu rivayetlerin ve talımln
lcr~n tazcıcndiği görüliiyor. ı:~er 
inanmak lazım ı::clse Alman onlu
Iarı bu;:ün )·arın llo!anda ile Bel
çika iiıerine ~ ürüyec k. F kot Al
man) anın daha b:ışka hazıriık -
!arla meşgul olJuğu :ınla ılıyor. 
Yeniden sal:.biyethri teni edı!cn 
J\Iareş~l Görir:g Amaııy:mm bü -
tün St'Tvct ve kuv\ et mcnbularını 
işleterek lıarbin d 'anıını emin 
ctıncğc, hu?asa i~i ileri gôtürnıeğc 
ç.ağmlnııstı. l\Iares"l"n şimdi ilk 
işi 50 n1·ı~-:-r ın ... rklık cesinı bir 
para buıarak harbi idare etmek -
tir. G"çen umumi harpte 911 den 
918 senesine kadar Almanya her 
sene 35 milyar mark sarfetmiş ol
duğu iv:' •p edil.:!rek bugün ise 
silih, mühimmat ve sairenin daha 
pahalıya malolduklan dü~ünül 
mektedir. 

Sonra bııgünkil Alman ordu • 
sunda gerek askerin ve gerek za
bitlerin aldıkları p:ıra geçen harp
tekiııdcn çoktur. Geçen umumi 
harpte Alman asl<eri ayda 35 mark 
alırmış. Şimdi ise 170 mark al -
maktadır. Yalnız bu paranın için
de o askerin ailesine ayrılan mik
tar da dahildir. 

ancak v"r;;-:Icrin attırtlmasile te· 
mın edilmeli, istikraza müruc•at 
ederek değil. Aunanyanın her ene 
mutat ve tabiı olenık gelecek ira
dı . 22 milvar mark olarak hesap 
edılıyor. Vergiler, muhklif resim
ler ve diğ"er bazı varidattan temin 
edi~n.ı~k!edir. Halbuki horp ma· 
s~rıfı. ıçı.n ba uridat yetişeme:ı:. 
\. .ergılC'rJn yeniden artl!rılması 
~ıi<i!nüldii/tü gibi dalıilı istikraz 
~rnkanlorı dn gözden geçi ilmiştir. 
işte. ~tareşnl Gorı~ şimdi lıöylc 
hır ışın krrşısında bulunuyor. 

Para bulmak !azını grli\or. :ua
r~aJin nlclığı vasi salahiyctleric 
ııe gibi knr.rlnr vcreccj(i ve bun
ları nasıl tatbik crleccği her trr•f
ta daha ilk gündcnbcri merakl:ı 
bl•l l"niyordu. Bu merak daha 
arlınnk~adır. l\;oresal her~cyden 
en·el yn·ccck maddckrindc tasar
ruf yapacak, sanayi ve ticrrct n1ü
csscscl('rindc i"ç.ilerin hep birlik
te oturarak muayyen yemek ~·e • 
nıelcri usulünü tnmim ("{fecckti.r. 

Bunun tecrübesine başlanmıştır. 
Sonra mühim olarak petrol gcii
yor. Bunun için t•ksi otomobille
ri müstesna hallerden başka za· 
manlarda saat 4 den sonra işletil
memesi de vardır. Bu zamand•n 
sonra işliyecek pek az otomobiller 
için vesika verilecektir. 

• 
İki muharebe 
birle~iyor mu ? 

J'uu: Alamed !lıikru 

Ilugiin Avrupada ayrı a)11 
muharebe yapılmakla be 
Sovywt - Finlandiya harbi, 
yanın demokrat de\ letlcrle 
tığı muharebcıun içnıe kar 
bir umumi Anupa hıırbi 
yetini almaktadır 

Sovyetler, Almanya ile 23 
tos paktını imzaladıktan sonr" 
mokrat de\"letlerle Almanya 
smda harp başladığı zaman. 
muharebede bitaraflıklarıuı 
hafaza edeceklerini bi1dirn1i:;l 

le 
v 

Bu teminat İngiltereyi ve Fra.1~-
yı memnun etti. Çünkü den..a 
rat devletler, Almanya ile ı;ı 
iken Sovycllerle nır de çıkııtl..._.. __ ,;:_j 
isteıniyorıardı. Alnıanya, 
Polonyayı istila eder etmez, 
yetler de şarki Polonyayı !sga 
altına aldılar. Bu Y"ni 'aziycl 
tında demokrat dcvı<tl r So• 
!ere karşı nasıl bir hareket h 
takip edeceklerdi? Polonya dl 
mokrat devletler tar~fından 
ranti altına alınınışlL Ilu g 
yalnız Alınaııyn tarefuıdan )• 
lacak bir taarruza knr ı mı \ e 
nıişti? liu sualin cc\·abını rl 
için u:.tun zaman hC'klemcğe 1 
zuın kaluıadı. So\·yeUer, ~arki 
loııyayı i ı:al etmekle harbe i 
rak ctmi olmadıklnını söJ 1 
!er ve bitaraf kalr.ınk h ••u un 
ki k rnr!Jrını blT defa daha tek 
ettiler. İngiltere ,.e } ran a, bU 
faki Sovyet izıılıını da kabul 
rck Lu büyük sark de,·Iefıle hart' 
sürüklenme istemediklerini 
!altılar. Bundan sonra da Sa\' 
!erin Finlandiı-n te cbbüsıi gel 
E;'!er SovJetlcr bu teşcbbü Jerı 
de seri blr ını.a affakiyct dde 
nıiş olsaınrôı. bu,ı:uıı İ!->k&ndina'~ 
dcvlctlr_r;ni ,.e bu arada garp ıl' ıç 
mokrasılerini hu de\ Jetle harlı' t. 
siirıükleınck istidadını göster" 
karı ıklıklrr ~ıkmnzdı. Fakat fil' 
laııdiya harbi uza) ıp ııidiJ or 1f 
bu harbin ger;p oıan tarafı şudııl 
ki so,·yctler meydanda bir ınuh" 
r"be olduğunu kabul etmiyorlııt 

Bu meselede tehlikeli olan n..ır 
ta bu defa da Sovyetlerin, İsp,,. 
ya meselesinde İt>iya tarafınd-' 
takip edifon siya•,·ti aynen koP1= 
ederek, Finla.ıdiyaya yapıla<P' 
yardımı, kendilerine karşı diİt • 
m•nhk ifade eden bir hareket tt" 
lıikki etmelerindedir. Böyle bir.; 
yaset Sovyetleri iki zümre de" • 
!etle kar~ı karşıya getirmektediıl 

1- Evvela İskandinavya de" • 
!etleri. Yani İsveç ve Norveç. 

2- İkinci olarak da demokrat 
devletler. Yani İngiltere ve Frall' 
sa. 

İlk zamanlar, iskandinavya def' 
!etleri tarafından yapılmakta olaJ 
yardıma karşı lakayt gibi görtı • 
nen So\"~·ctler, Finlerin muka\'e • 
metleri kuvvetle tikçe, bu yardu' 
meselesine kar~ı daha sert bir ~ 
ziyet almaktadırlar. 

ovyetler, Fiıılandi)·ada har • P 

bin me\·cut olduğunu bile kabul et' 
mediklerine ı:öre protcstoıarıol ._d. 
dcdclkr hukukunun prensıplerı"" 
i tinat ettirenıezler. Yani Jıuku ' 
kan İs\ ec ''e Norveç in vaziyetleri 
kuvvetlidir. Fakat böyle znmaJl"' 
Inrda hukuki ir.o<'likinr !ıaJ.a• 

yoktur. Ve Sovyetler, FinlenJİ\ıt' 
ya dışarıdan yardıın geln1es n.1 

ınüni olınıya karar vern1i.şlerdir0 

Dia"r taraftan ln;:iltere , . ., F1'0" 
sa da Sov~ etlere raj!n1en. FinJarı• 
diyaya ~ ardun etnıekt.,dirler. So•~ 
yetler, bütün bu ,·azlvettcn ingıl
tereyi mes'ul addetm~k istiyorlst• 
Hatta İskandinavya~ ı kışkırt~• 
devletin İng;!tere olduğunu iddıl 
ediyorlar. Filhakika herşeyden İli' 
giitcrcyi mes'ul tutmak temayü ' 
liindc Almanya ile Sovyct diplO" 
pıasisi birle nıektedir. Ve dört a1 
evvelisi, askeri sahada AlmaııY1 

ile işbirliği yapmaktan kaçınır gl• 
lıi görünen Sovyetlcr, bu askeri .,, 
siyasi zor:uklar karşısında tedri
cen Almnnyanın istediği yola gel• 
m"ktedirkr. Geçenlerde neşredile' 
bir Tass ajansi harhi, Finlandi) a• 
da üc haitalık ıısk.,ri harekatı iıa!I 
ed.,rk.,n, Alınan - Sovyet askeri il' 
tifakı ihtimaliııder. bahsetmişti. g. 
fer bu, tah••kku.k edecek olursa. 0 

z~man diirl buçuk n;danberi dt' 
,·am eden iki 1t1~uharebe bir uın 
Avrupa harbi olacaktır. 

Almanlar eylülde harbe giriş • 
tikleri, yani Lehistan Ü.erine ta
aITUz ettlkieri zaman nıa'\arifc 
k.rşı ye.:;ane tedb:r olarak irat ve 
kazanç vegilerinin % 50 arttın! -
ması dü~ünülm~tü. Bunun gibi 
bilvasıta alınan vergiler de ayni 
nisbette artıyordu. İspirtolu içki
ler, bira, tütün gibi maddelerden 
alınagelmekte olan vergiler art
mıstı. Fakat Lelıistnna taarruz e• 
dildiği zaman yalnız 2 buçuk mll
yon askc-r silfıh aitına ulınn1ı~tı. 
lfrm de Lelıislanın işi cabuk biti
rilerek m cok iki ayda her i in 
düzeleceği ,(ütuhatın kola~-ra elde 
edileceği ümit "dilmişti. l"akat bu 
lıl"'sap doğru çıkma<lı. Alm~nya 
ondan sonra 4 buçuk milı-on ki~i
yı siıah altına :ılnıa;::a mecbur ol-

Fakat Alman fabrikalarının bir 
~oğu da işliyeeck mevaddı iptida
ıye bulamadıklan için ~alışamaz 
lıalc gelmislerdir. Bilhassa mrn
sucat ve deri işleri yanan f•brika
ları hariçten mevaddı iptidaive 
gelmedi~ cihetle çok müskülıita 
uı";'TI!mış bulunu)'orlar. L5hln \l
manyanın mü kiilatı yalnız iku • 
sadi cephede değildir. İlkbPhar 
gelir gelmez Holandaya taarruz e
dilnıcsi 13zım geleceğini ileri sil· 
rcnler vardı. F.ğer şin.di Aiman
yada tekrar bu taarruz fikri taze
lenir de mutlaka baş:rnlmak is
tenirse iş karışık bir hal alacak 
gibi görüniiyor. Ö~·Ie ki Almanlar 
Ilolandayı ele gcçinneğe muvaf
fak obalar b:Je bu garp cephesin
de cereyan edecek harbin üzerin .. 
de Alman~·a lehinde horbi neli • 
celcndirınis olınıvacaktrr~ İki ay 
c\·\c-1 llolanda Üz('r:ııe taarruz j)ı .. 

timnllrrimlen hahsedilirkcn Al • 
man kuınandanl~rının bu fıkirde 
olmnrlıkları övlenİJordu. Kuman-

lstanbula b ğlanmak is 
tenen koyler halkı 

danlar bu sefer de hu tasavvura 

Halen İzmit vil5vetının Geb 
kaz&sına merbut olan Tuzla. /\. ~ 
dınh, Orhanlı VP Teperen ko\ c 
halkı. İzmit viJiı,·etın,.<'n alınar 
İstanbul \'İb\C in K :-tal k 
sına ha"' nTJial~ ric le D 
ye Vekaletıne murac 
dir. 

Bilh 



1 ŞEHiR HAYATI içir,, 

n yva • n-
e ııa~ uş ar 

lediye hayvan hastanesine gelen 
vvanlar içinde daha neler var?. 

Y AZAN: 

_ EŞ A T FEYZi l 
,.. ı""'can zel 1 ~ 

ı ost ınemı ze e felaketı üzeri-
nlar, büt" eketıerden gelen yar

etu. ~~1;atancta;?ları. müte
Y""d assa mutıefıklerin 

Yda laırn ve alakaları şükran-
ı n Yık kıymattedir. Bü ük 

Ya ıınparator1u • da Y 
Yarıı "'la ının n ge-

• r arasında, bilh 
t res.ın olan b. assa, 
Yorum, hatın~~ vard\Bil. 

re hıınayei h mıdır.. tn-
z lz l • ayvanat cemiye. 

e e felaket.nde 
Yvanlar.n ted . . Yaralanan 

olmak .. avısınde ilk Yar • 
llık b. uzere, ıki yüz İnn;ıız· 

ır Yardı ·· " . m gonderm!şti 
ıron m d · · lara ~ e enı dünyada, hay -

deı:uc1ı enlen ehemmiyet hiç de 
n • . r. Onlann da, tıpkı in -

':ıı n~ıb, şefkate layık oldukla
,.. .. en unutuyoruz? ... llııkü . 
IYortar' mon~ar da, birer can taşı. 
Jı. 1. 
Yruoanın b 
e, haYv trçok memleketle _ 
iye m .. anların terbıyesi için 
:Vi!erj uesseseleri, mektepler 

rı ıçın h~çın hastaneler, bakım : 
r . ınaye cemiyetleri var-

llzun &ene 
1 bif h· lerdenberi İstanbulda t ımay . h , 

• Vard eı ayvanat cemi -
1 ır. Bu · 

il •Yet n· cemıyet, oldukça 
.. cıste · . . 1YUlur. Mes;ı:· Vakit vaıkit sesi 

ıtiarına a, sokak köpekle -
1Yet cektır~u ha~vanlara fazla 
•t 'araıfnd eınesı, bu cemi -

ir t.o- an, bejbA' 
"-llllses "'-'Yeye tavsiye 

ız ba:zı h 
ısıne tevessül ayvanlar;n 

Undan başka, b' olu.nur 
u hbır h Yvaıı h ır de, be!ediye

ayvan hast asl:ancsi vardor. 
assa n.uhı anesının faaliyeti 
olcıuı'(u ıçi:dır. Cünkü, bir ta-

d
il, tneını .. k' Yalnız İstanbulun an c etın d .. a la • buraya ort bi'. tara • 

. r IMiri!ir' 1edav1 ıçın hay
v"t Ve itıııa ll ::ıar, burada, 

rıe~ tekrar ;•!cer· . kılır, iyil~ir-
. "' '1lın baş:>na dö -

ayvan has 
IL:kınd lan··· · ~a o~u ~ının faal.veli 

Yı.ıcuıarıma bir fikir 

• SU N'i sis 
i~ıcanı~n .~is tabakaları ile büyük şe· 
Fiıı1~~ gorulmiyecek hale getiriliyor 

' •tı .. Yalıla.r k 
erk tızerinde koıhar ve buz der. \ veya tozla '<endilerini ııizlemeyi 
ha •n sırtlar·n ~amanc~ har- ı düşünmüşlerdir, 12 ir.ci Şarl 17ul 
k ·,_başların~ : eya~ bır ınu- de Divina nehrinı grçen askerleri· 
ıa'.:ı""lete l(eç· ~ a\nı renklen nin görünmemesi için lı.öprilnün 
ın tıııı.har,.ız.a'rtYorlar. Bu scr her iki tarafında bağlı otlar yak· 

nd. tara.ssudıı.n~çın değil, düş • tırmıştı. 
Bu ır. . an kurtulmak 1914 harbine geliııciye kadar sis· 

Yen;. ıı.sıı.1 mask 1 . le maskelenme usulü yalnız ufki 
· 0Jedeı:ıld.ir. Den'ze,;:n~e yenı idi. Şimdi ise tayyarelerden sak· 

' r. 11.ı de sıı.n•; siıı pek u arebe • !anmak 13zım geliyor. 1000 metre 
'ıôr :,•la, 1500 tc 1 ~

0~. kulla- yüksekte bulunan bir tayyare, bo-
ıt ıı.euın ve ıo::ı~ ır kru. ya ve saire ile yapılan maskeleri ef muhribi kau atan hır pekala farkediyor. 

Pk r3;1ına siyah b ll
1 

kurtulmak Buna karı;ı koymak için en çok 
b'a~urkekep baJ~~tlar saçar. kuHanılan csun'i sis. tir. Bununla 

, ıçi ı l~r.n kuyruk ~ · ıııbı... yalnız binaları değil, koca bir şeh-
Yi do~ure.kk:p g!bi . fların. - ri muh~faza etmek kabildir. Ot<>-

• E: u. buyucek b. sıyah bır mobıl uzerınde buluoon bır csıs 
:~ endınden daha ı~ .k~~e var- aleti· ile birkac dakika içerisinde 

na ın veya bir hay uyuk hır 300 metro genişliğinde ve 15 kilcr 
lyi· Ui!r<:d.ı mı, kes~aı:ıın. t~o:ırru: metre boyunda bir saha sis içinde 
,.. 1

1 
Salıverir bu nın ıçındekı bıra·kılabilir Bu sis uzun müddet 

'~u ur • sayede ka~ d - 1 s· llısa · ~ar, ag• maz. on zamanlarda tayya-
nlar. CCk eskiden. re taarruzlar:na ka.rşı kullanılan 

duman budur. 

Çoouklar bilivorsunıı:z ki, insan· 
lar daha ziyade ata bınerıe:r. ~ır 
yerden bir yere gid.erke!' koylu • 
ler atla gider~r .. Suvarı aııkerl:er 
atla hareket ederler. . 

Fakat bazı yerlerde at yerıne 
inek de kullanmlar .. Mesela, biz~ 
sark vilayetlerinde öküzler at ıııbı 1 
işe yarar.. . . 

Öküzleri. at gıbı kullanırlar .. 
Bakarsınız öküze bimn_işlcr şeh~e 
gelirler, tıpkı küheylana bınmış 
ı;?ibi.. Bu şekli kimse ayıplaın_az. 
Düşününüz, İstanbul s?kagında, 

öküze binip şehre girmış olsanız 
ne yaparlar?. 

Her halde ııülmekten bayılırlar .. 
Fakat; şark vilayetlerinde ve İr~· 
nın bize hudut olan ak.<amında .o
küze binmek ve öküze tıpk! Yll~ 
vurarak at ııibi kullanmak adcttır. 

At· zevkli bir havvandır. Mu -
nisti; ... Şahlanır ve üzenj!iye mah· 
muza eelir .. 

Resimde !'Ördüj!ünüz ne bir Ö -
küzdür ve ne de attır .. Ar:~landır. 

A.>Slana binen bir kadındır. Hem 
de bir ııenç kızdır. 

Görüyorsunuz. arslana üzengi -
siz ve y~larsız binmiştir. 

Koca arslan şahlanmadan ve hiç 
bir sev yapmadan bir kediden da
ha munis bir halde duruyor. 
Arşlana binen kız, mürebbidir. 

Arslan mürebbisidir. Arslanlar, bu 
kız2a arkadastular. 

Çocuklar, biliyorsunuz ki, arslan 
müthiş bir hayvandır. DeJ!il mi <>
nun üstüne binmek. yanına git -

· zü:.mek bile tch· 

en munis bir h avvan haline getir-
me.i!e muktedirler. . 

At cambazları, mühim şahsıyet· 
}erdir. Bilhassa; arslan ve ka:;:!an 
ııibi havvanlarl~ uirraşa.n cambaz· 
]ar mühim sahsıyetlerdır. 

Siz çocuklar. her seve hakim ol: 
mak için daha küçükten her şeyı 
zekanızla kendinize rametmenın 
usullerini öğrenin ohnaz mı?_ -----
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iSVEÇ'i TANIYALI ' • 
Finlandiya muharebeleri dolayısile 

çok geçen bir memleket • • 
ıs mı 

kendi renl(inde sivah pudra sıire
ceklerini zannedivordu. Elir.e l(e
cirdiği siyah barutu dile ufala -
yarak nudra haline J?etırmişli. 

Finlandiyada kadın el
ımas taşımaz, şehirl erde 

kuyumcu yoktur 

Avruoah askerin bu hal aklını 
başından aln1ıslı. Bu kafi değildi. 
Avrupalı asker barut kutusunun 

öbür tarafına baktı. Göroü~ü şey 
kibritti. Bağırdı: 

- Ulan ne vapıyorsun? 
- Ne vapacağım hiç? 
- O. baruttur .. Pudra olmaz .. 
- Eyvah yanında da kibrit var 

öyle ise .. 
Diyince müstemlekellnin karısı 

ve cocukları bu sözü işitince baş· 
larını alıo korkudan kaçtılar. 

Bereket versm Avrupalıların 
verdiği "p~h''·" lr barnt ile kJbrit 
ne demektir biliyorlardı. 

Müstem1eJ.-• askerinin korkudan 
ağzı acık kaldı. BerC'ket versin Av
rupalı askerin gelişi onun hayatını 
ikurtarmıstı. 

Finlandiya pek feci anlar geçiri
yor. Fakat buna kahramanca gö
ğüs ııeriyor. Bunu. J!Ünhlk gazete
lt·r rı.ız ı.aisı:.a.ııe }c..Zıyorıar. Hu 
ar~..ıa hiç bahsedilınccıik bırşcy 
\'ar ki, o da ~·ınlandiyanın silah· 
sız kacı,n ı~ouru lul'. 

Lotta Svard deııi!en bu tabur 
yalnız ıüu!r:Jardan mllrekkepLır. 
Vazifcsı: Sulh ve harp zamanla -
rında sıhh:ye teşkilatında. iaşe iş
J.ermde çalışmaktır. 

Müntesipleri kül renginde bir 
üniforma tasırlar: K .sa bir eteklik, 
vucu<lü ıyice saran bir kaput l(i· 
}'erler. Başlarında da bir kepi bu
lunur. 

"'--~•. orduvu takıp eder. Sıhhi
ye arc.balar11 seyyar mutfak.Lın ile. 
Erkekleri b.rçok zahmetlerden kur 
larırlar. Sebze SO) arlar, yemek -
!eri pişir.der, çamaşırları yıkar -
lar, sökükleri ve yırtıklarını di -
kerler. Askerin yaralarını :;arar -
!ar, hastaba.kıcı vazifesini ııörür -
!er. 

Lolta Svard, 19 yaşından itiba· 
ren bütün kad!nlara açıktır. Fa -
kat, maruf iki kişi tarafından tak· 
dim oluıınıak şar,iJe ... 
Bu taburlarda; zabit, tüccar, pro

fesör, amele kar.ları, talebe ve a--
ı 

mele kızlarla yanyana çalışırlar. 1 
Aralarında hiçbir fark yoktur ve 
buyük hır samiıniyet hiıküm sü
rer .. 

Genç kızlara, vaz.ifeleri hak • 
kında nazari ve ameli dersler ve
rı~ir. Pat naj, is~.;i, yüzmek. yürü· 
yüş öq;·ct:lir. İdacan y ııtırılır. Vü
cuılar.nın neşvüneması~a çalışılır. 

Staj: Her gün bürodan, fabrika
dan, mektepten veya ma{:azadan 
çıktık' an sonra ya-ptınlır. Cumar
tesi günleri de bütün gün ... 

Finl.ındıyada kaümlar elmas ta• 
şımazlar. Büyük ve küç;ık •ehır· 
!erde kuvumcu dükkanı yoktur. 
Saçl~rını. ı:öi:üslcrinı tab· ç çek
lerle süslerler. 

Finlandiya kadın~rının bu fa
aliyeti, ailevi ve içtimai hayatları
na bir tesiri olmaz. ev İ1'lerine s k· 
te vermez. 
Vazıfeler ona göre tanz'm etli!· 

miştir: Bürolarda, fabrikalarda 
sabah saat 8 den öğleden sorra 3 e 
kadar bulunurlar. 3aat 5 de Ye -
meklermi yerler. Kışın bu saa• c 
çoktan karanlık olmuştur. 

Lotta kongresi her iki senede 
bir toplanır. 

Bu da moda 
olacak mı? 

Jn.gjliz gazetelerinde resmı gö
rulen bu kız ba.ına türlu yazılar 
yazılmış bir mendil sararak ge
çen ııün Londrada herkesin nazarı 
d)<katini ceibetmışti.r. Men'dilin 
üzerinde ingilizce csizi seviyorum• 
sözleri yaz.lmış. ayni sözler fran
sızca, italyanca ve daha bazı dil
lerle de yazılmıstır. Acaba alman· 
ca da var mı?. diye soran olursa 
o da var: •İch liebe Dich• cümle
sinin haş tarafı görülüyc>r. Fakat 
alt torafı katlanmı;;, görünrrüyor. 

iKİNC i KAN UN MÜSABAKAMIZ 

Lotta ır.üntesipleri hastanelerde 
staı görürler. Yemek pişirmesini, 
çama>;ır vıkamasını, asker elbisesi 
d•kmesini ö~renirler. , 

ı- Flnlandfyanın nüfusu .. 
z- Finlandlyanın meslhal sath 17esL 

3- FlDl:.ınd il'anın bu.lunduiu coi · 

İkincive: Bir fanila kazak. 
Ücüncüye: Bir çorap. 
Dördüncüden ellinciye kadar 

muhteL:f zenııln hediyeler verile-

Büyük bir vaz:feleri daha var • 
dır: !l!ensup oldukları taburun ka
s:ısını doldurmak ... Bunun için hır 
çok çareler bulurlar. Konserler, 
tombalala,r satı•lar tertip eder -
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Hayvan Hastanesinde R
9
A
4
D YÖneflMANA8Gİ 

Bakılan Kuşlar l\L Ragıp :::..-Salih Nur 

-
SOMER sinemasında 

Bu hafta : Dans Kral ve Kralicesi 
FRED ASTAİRE ve GİNGER ROGERS 

' 
• Her rady<ıSu olanm bilinesi 

(3 üncii sahifedeıı devam) hayvanlarda da ameliyat !fl!ipıl - elzem kıymetli bahisleri, a -
maktadır. En cok tesadüf edilen meli bilgileri bütün dünya ös-

IMesela, hastaneye bir senede 199 fıtık ameliyesidir. Bir sene içinde tasyonlarmın tulü mevclerini 

En son yarattıkları, 1940 dansları üzerinde ve TANGO'dan BOŞ 
TON'a kadar bütün MODERN DANSLAR tarihcesi cercevesi dahi

linde büyük bir aşk romanını tasvir eden 

BÜYÜK DANS 
Ah, ne pışmatı 

l(ebe hayvan ııelmiş, bunlar, bura- 13 hayvana fıtık ameliyatı yapıl- ve radyoya ait muhtelif haber 
da doğurtulmuşlardır. :ınıştır. Bu arıza, her halde, hay - ve hadiseleri muhtevi olarak 

Verem olan hayvanlar da vardır. vanlara fazla yük tahmil edilınek- çıkmıştır. Ayrıca resimli mu-
Filmimle takdir alkışları toplamaktadırlar. 
İlavetn: ERZİNCAN FELAKETi FİLMİ 

1 ÇeYiren: SEM l 
En çok hayvanlar arasında 00.- ten ileri geliyor. fessal brr RADYO LÜGATİ ~--

zım cihazı hastalığı görülür. Çün- Meraklı bir taraf da, haıstaneye ile lamba cetvelleri ve dünya 
kü, hayvanlar, karışık otlar ve hanPi cins hayvanların geldiğidir. saat farklarını gösterir mü • 
saire yerler. Bunların en başında at vardır. At- kemmel bir harita ilave edil-

Belediye hayvan hastanesinin tan sonra köpek ııeliyor. Bir se- miştir. 1939 nüshası pek k:sa 
faaliyeti her yıl artmaktadır. Bu - nede 8342 a.t tedavisine muk.!:bil, bir zamanda tamamen satıl-
na mukabil, hastanenin tesisatı da 3055 könek tedavisi yapılmışta-. dıjtmda.n tedarikinde istical 
hayli inkişaf ııöstermektedir. 1 elan edilmesi tavsiye olunur. Fiatı 

Bun ar maada, katır, eşek, (SO) kuruştur. 
Elimizdeki istatistikler, sene - k k · ,. ked' d D 

oyun, eçı, sı,.ır, ı var ır. a- KANAAT Kı'fabevı 
den seneye, belediye hayvan has- ha bazı hayvanlar da var. Bilhassa 
tanesine tedavi için daha çok hay- kuşlar sayanı dikkattir. Tabii bun- •·------------·• 
'Van ııetirildij(ini göstermektedir. !ar kafeste beslenen ehli kuşlar
Bunda, hayvan sahiplerinin, git - dır. Bir sene içinde 303 tane Jı:ıy
tikçe daha ziyade bir şefkatle hax melli kuşun tedavisi yapılmışt:r. 
'Vanlarına baktıklarını gösterir. Belcdive hayvan hastanesinde, 

Bir de, hayvanlaırda görülen has- yılan tedavisi dahi yapılmıştır. Bir 
(alıkların mevsimleri mühimdir. kuşa, bir l(iin felç gelmiş ve sahibi, 
Hastanenin faaliyeti, en çok a~s- derhal hastaneye ııötürmüştür. 
ws ayı içinde kaydediliyor. Bir ay- Tedavi neticesinde, kuşun felci 
da, 2754 hasta hayvana bakılmış- ııeçmiştir. 
tır. Birinciteşrin ayı da 2386 hasta, Görülü"or ki, hayvanlar da can 
ile ikinci ııeliyor. En az da, bu ay- taşıyorlar, onlar da hastalanıyor • 

~ ııııı:ı :ıııı ııuını 
ıı [ ~ıL.111:1 

~1111\UI 1 ıı 

ŞEHiR 
TiYATROSU 

Tepe başında 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

(Bayat Bir Rüyadır) 

, 
Bayramda yalnız 

Kızılay Gazetesi 
Çıkacaktır 

lıanlarınızı vermekle hem kendinize ve 
hem de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 
Miirocaat Yeri: 

lstanbul'd• Postahane kartısında Kızılay ha· 
nında Kızllay satıf bUrosu. Telefon : 20D62 

da, yanı ikınci kiınun avında hay- Jar. Binaenaleyh onlar da tedavi- 1 
'Vail tedavisi yapılmaktadır. Mev- ye, bakılma;!a muhtaçtırlar. İşte, tsTiKLAL CADDESİNDE Devlet Demiryolları ve Limanları 
1<Uu bahis senenin kanunusani a- İstanbul belediyesi hayvan hasta- KOMEDİ KISMI işletme U. idaresi ilanları 
yında, 442 hayvan tedavisi yapıl- nesi bu vazifeyi ııörmej(e çalışmak- Bu akşam saat 20,30 da '-----------------·---------
mıştır. tadır. Muhammen bedellıerile muvakkat teminatları aşağıda yazılı 8 ka-

•"""Tııpk==ı=ins=an=J.ard==a=-0=ld=u=ğu==gilı=· =i'=;========R=E=S=A=T=F=E=Y=Z=t=.==(=B=ir=K=a=v=u=k=D=e=v=r=il=d=i=)==' lem elbise ve palto kumaş ve harcları 29/1/1940 pazıartesi ııünü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına-

Petrol Nizam 
111ç bakımı güzelliğin birinci §artıdır. en 

lstanbul Orman Müdürlüğünden : 
1 - Şilenin Koruc~daf{ Devlet ormanının A ve B serisindıen 5052 

kental meşe ve 2791 kental karışık kömür açık arttırma ile satıılacaktır. 
2 - Arttırma 27 /1/940 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 da 

yapılacaktır. 
3 - Meşe kömürünün muhammen bedeli 16 ve kansık kömüriin ken

tah 12 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 87 lira 85 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename proje!m-ini ııörmek is~yenler İs-

tanbul Orman Müdürlüğtine müracaat edebilirler. c369 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından 
Tevhit semeri, mutabiye eşyası, eı tezııahlarında dokunmll$ pa

muklu bez ve nal, mıh satın alınacaktır. Bu işle ul!rasanlann nümune
h!oriyle birlikte her ııün Fındıklıda İstanbul komutanlığı levazımına 
müracaatları. c335• 

caktır. 
Bu işe l!irmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettii(i vesika.ları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşa.da tesellüm ve sevk şeili)fuıden dı)ğıtılacaktır. (316) 

Metro Muhammen Muvakkat 

15000 
9000 
5000 
7600 
7000 

34000 
23000 
14000 

Lacivert serj 
• şayak 

Siyah şayak 
Gri şayak 
Siyah kastor 
Caket ve palto astarı 
Yelek ve kol astarı (Kazalin) 
Elbise ve palto telası 

bedeli teminat 
L. K. L. K. 

257350 00 14044 00 

7000 00 525 00 

Meınauh Temd1i rahatına ço~ 1 
düşkün bir adamdı. Karısı Nen
manJa da sevişe,...;, evlenmişlerdi. 
Memduh nek.adar huzur ve sükfuı
dan hoşlanıyorsa, karısı da inadına 
kavgacı idi. Artık anlarsınız nasıl 
ömür sürdüklerini? Ayşe taham -
müllü demek, fırtına, ııök l(iirül
tüsü. şimşek, kasırııa. yıldırım de
me.Jeti. Evin içi allak bullak olurdu. 
Bu sırada her zaman yıldırımla vu
rulan da Memduh Temelli olurdu. 

-=============;J~F9•mı••••••••••••••••••••m:ı•••.,.••••ır11iıiıımı•••••••••••••••••a. Mesela Memduh ağzını acıp da: :- 1 ~I •Buııün hava ne güzel!> yahut Selimrye Askeri 1 dünya ııadyolarında billür sesini faittiğiniz şarkın yeııane Ses Kraliçed ~· cbuızün ayın ÜCÜ>, vahut cbugün 

S 1 K . u·· M M u" G U.. L S U.. M ya~ur yağacak· dese ve sövlc-atsna ma omıs· ı! diklerinde de yanılmasa, karısı 

Yonu ilanları vine onu tersleyecek bir şey bu -
ün en fazla muvaffak oldu~ büyük süper filmi ?ur, bulamasa bile: .sersem herif 

•ISlj(!!fffl:i:llm:E~~--EC! ~~r~::=~~~~~t~~ bunu ben de bilivorum, ne dırla-Karndcniz boğazı birlikleri ihti- ı 
yacı için evs:ıi ve şeraiti dahilin
de 330 ton meşe ,.e 50 ton gürgen 
odunu açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. İhalesi 26/2.Kiınıın/940 
cuma günü saat 11 de yapılacak -
tır.ller ikisinin tahmin bedeli 
(5713) liradır. İlk teminat (428) 
füa ( 47 ı kuruştur. 

İsteklilerin belli giin ve •aatte 
ilk tcuıinat paralan YC kanuni vc
ıil<alarile birlikt~ Selimiyedeki , 
Tiimen satınalma komisyonuna 
l!"'lmeleri. (291) 

* 

~---------------,..,..-" Şekerci 
H. Mı.;stafa ve Mahdumu 

{:IKOLAT CEMİL 
Savn müsteril~rinin hayra -

mını kutlular. ................................. 1. 

!' (;. 203 

figüran ve r'akkasenin iştirakile vücude ll<!len bu filmde Mısır'ın en tanınmış artistleri rol 
almışlardır Bu filmde Ül\'V:VfÜ GÜLSÜM'ün okudu~ şarkıların plfıklan bir ay zarfında yakın şar 
ka bir buçuk milyon adet satmıştır. Eski Bin bir gece masallarının ihtişamını yaşatan bu muazzam Aşk 

• ..._...._....._ __ ~,---....ı , heyecan ve istirap fi.mi. 

Bugün m11-
tioPlerden itibaren TAKSİM Sinemasında 

nıp duruyorsun?• rt<rd•. 
Nerıman bir kere armnı açtı mı, 

Memduh is uzamasın diye sus pus 
olur, bir köseye büzüiür, hiç mu -

1 kabelede bulunmazdı. 
Nerimanın koca~.na karşı ikul

Janılmak üzere intihan cdilmıs çc
sit çeşit küfürleri vardı: Kazırn .. 
falı, ördek beyinli. pişmiş kde 
havvanlam taalluk edeneri ile bir-

1 
Hkte sersem, enai. aptal. budala, 
balkabağı ve saire J!ibi diğer kü
fürler de her.ııün, her saat savru
hır, dururdu. 

İlaveten: ERZiNCAN FELAKETi FiLM i --~-----: 

Zavallı Memduhun da karısına 
karsı muamelesi hiç dei!işmezdi. O. 
sadece fırtına büvüvüp patlamasın' 
diye, ses çıkarmamağı tercih eder-ı 
di. 

i P E K'te 

En azgın bir kavga esnasında bi
le, basını önüne ~~er, ensesini ka
sır. boynunu büker ve elk!rini u
ı!uşturarak · 

- Karıcıgım, derdi. ... 
Memduh bir gün dairesıne gi

derken, yolda bir k~vgaya ras ııel- 1 
dı. Bir kan. koca kavıı:ısı! Ke lın j 
avazı çıktıih kadar barbar bağı -
rıyor, tepinivor, söylcmıt'dik söz ı 

btralonıvordu. / 
Nihayet bu rezalete dayanamı

yan. adamcağız, kadına bir tokat 
patlattı. Kadın aiizını kesti, kav -
ga da bitti. 

Bu sahneyi l!Ören Memduh Tc-
G ö R Ü L M E M İş T\1 u v A F FA K 1 y E TL E B A ş L A D I melliyi bir düsüncedir aldı. Ak-

Hıı filmin Türkçe niishası yanndan itibaren İZ:\IİRDE ELHAllrRA sinemasında • İlaveten: C. H. P. filimlerindeıı ERZİNCAN FELAKETİ şama kadar bu düsünccsi beynirı 
ilııııııı::ı:ı::mııcı:ıı:!!IEllL...:.tıı11S!lla::::::ı~;ı;;ı:ııı:::ı;:::cı::ıısı:cıı~!:lll:ı;;ııc:;;:;;:;ı;ııılöliı:QU:l:.:::ıC:::;;ı:ı::::ı~c;ıızıı;ı::::s:ı:ı::ı::::ı:ı:ı:ı::ıııııı:ı:ı1111:=-::1::ı:aı::ı:ı:ı:ı:ıı:c1D1C!'lli!:ZlllZl!:::!:llEIİli tırmaladı, durdu. Nihayet kararını 1 

Ya:zan: M. SAMI KARAYEL 

Vcnedik gibi denizcilikte kuvvetli 
bir dc\·lcti kaçırmaga başlaııııştı. 

Fatih, fiituhattan fütuhata ko- 1 

suycrdu. Biitiin n1aksadı, şarki 
Roma r,ibi. garbi Romavı da yık
maktı. i\Iaksat ,.e hedefleri ma -
lı'.ımdu. Rıımcliyi baştan ba~a fet
hedip donanma ile Akdeniz ve A
dalar denizine bakim olmak 

sediyorum ... 

Venedik padişaha adeta casusluk yaptığı 
için Floransaya diş biliyordu 

Sonra, karadan ve denizden gar
bi Komaya yüklenmekti. Nitekim 
bu fikirleri rahat ve huzur gör
meden tatbike savastı, 

Bilmiyordum. bu korku, bu te
essür, bu hissikableh-uku nicindi~ ... 

Dwdor bir hastasını çıkarırken, 
Halim: 

beni süzdü. İhtimal: 1 
- Halimin yanında bu kadın dal 

ikim .. 
Dedim. kolumu sıyırdım gös • 

terdim: 
- Bakınız \"Ücudüm böv le leke

ler içinde ... 

vermisti. Akşam d 
ve ııiderken. keııd 
diizen verdi, bazul9rıt" 
tık hiç istical etıned 
vas. mağazaların ~ 
seyrede ede eve dônU 
hepten eve de r!<'C 

Memduh kapı\fl c 
kendisine cesaret ıre 
le bir öksürdü. Orta 
Kapı açıldı. Memduh 
girmez de kasırııa ııa1 - Vay serseri he1" 
mm bu kara .. lıkhrın 
!erde sürtüyorsun• 
bunu çıkar baka.,,.,,. 
rif~ 

Memdu!:ı hic !:l 
Tam bir sogukkMnJıl 
sünil verine astı 

- Sövlese n k ,yU 
dive .katlar nerelerde 
Bal b':ıağı, 'Jen an 

NerilT ın "\ iiPi.ı b 
Şı~a. ' Ncrimanın 

his Dır sı le indı !( 
radıgır. •asırdı. go 
gibi acıla Bo lar 
İnle:ıne(:c bas;1d1. 

- Katil! H2,van! 
na ha! 

Sırrak! Öteki u 
bir tokat daha' 

Memduh. bütün o 
Jb ılc: 

- Öteki surat.,..ın ô' 
m~sın. dedi. 

Neriman e'Ierini. ~ 
ıtvarak vere vuvar 
vıldı. 

Memduh aş3ğıya ı 
su J:!C~irdi, kan ı·.ın. 
etti AY' lmadıitını ı! 
vavı Jaha bası!'.. n sı 

O z-"T!.J.n Nt1r 1 ·~.an 
ruldu, kalktı ve dıı.rU 

Mcmr!uh 3rk S•'' 
isını kendi ıı .. ·c re , V 
kompostosunu v<'rk< 
tııda ııöründü. Gc ı'.crı 
rüvordu Dudak' ırın 1 

nat..,-.az. M<ımo · tı 
- Al'zını aı;ars:ın• 

rim. dedi. . 
l\fos2v -la şır!d~•lı 

-..-urdu. Ncimt ı 1ıe 
kactı. 

O ııiirC:en sonra st! 
ğişır.,sti. En utı:k bir 
M="'uh yumr. ;ınU 
dil'.tar bır vazıve• al 
da :- "tren C" )u\ .. ,.dı.J 

B r ay sonra n ıı 
bor kuz~ h-lıne ı;·rfl' 

* B .. aJ<şa_m keı-»I s ı! 
bır kc şeve çekil'1'" ~fô 
kerk0n l\!emdu'.' bı 
kırdı· 

- Ah, ben ne lıılf' 
ne sersem iroannı:Şll11· 
pişmanım ki. .. 

Karısı başını kaldır 
rece munis bir sesle 

- Ne var Mernd0 

oldun? Beni döıtdlı~ 

z 
A 

1 

'sası 
rııad 
dı. 

Af 
IH z 
celct 

Fr 
Yaya 

Fr 
21atı 
CçkJ 

b 
rnin 
llıaz 
Yap 

A 
lıeg 
Ve 
iktı 

rikn 
ı.aı 
iti.,, 
llL"&İ 
aın 

C!ti 
har 
kü 
hu 
ÇUk 
ı..ç 
hlıi 
Uk 

Vcziriazaınlıktan aı.:lile kaptanı 1 

derya tayin edilen Mahmut Paşa 
devrinde Türk donanması Akde -
niıc hiıkim idi. Vencdik ile nı:ılaıı 
muharebelerde Vcnedik donan -
m:.sına dcfnatla n1c,·dan okudu. 

temlekeleri, üsoülınhı·ileri vardı. 
O"nanlı Türkleri deniz ilmini 

çok geçmeden kavramı~lardı. Ka
rada olduı(u gibi denizlerde de 
kumandanlık edecek sınıflar te -
~ekkül etmeğe başlaını tı. 

l\lidilli seferleri donanmamızın 
zafını göstermişti. Padisah ise Türk 
sahillcrile adalardan Vcoedikliler 
ile Cenevizlileri tardetmeğe, bü-

- Aıman Nahitciğim ayaklarıma 
karasu indi. iki dakikalık bir işi -
miz var. Bizi içeriye al.. 

Diye düşünüyordu. İlk sözü: 
- Nasılsınız Halim Bey?. 
Oldu ve .. Arkasından sordu: 
- Hasta bu hanım mı?. 

Kaşları bütün bütün çatıldı, yü
zü dikkatin kesif hallarile bürün
dü. Hem beni dinliyor, hem soru
yordu: 

sın değil mi? ~ 
l\fonı<luh avağa edi• 
- Yok canım, d · 

nedir döğmer!i.Qiıne 1' 

J'Ür 
)'Ot 

ik.n 
nıa 

Jrıa 

ıne 

11.ı.ttil; \'enedih: dor.ann1asını ka
(Jrdı . Tiirk donannuısınuı en bii· 
yük ıntı\'affnkiyeti .ı .. ~riho<ö• ada· 
sının fethidir. 

Eğriho:-ı ki, (;frit. Kıbrıs ile he
re.her en nıiihinı ndalardnndır (R73 
il.). 

Ven edik, yani İtalyan donan -

(873 H.) senesinde Akdenizde 
Osmanlı Tiirkleri Rados şövalye -
}erinin ellerinde bulunan cenup 
adalarından maada ı olan biitiin 
Adalar denizi merkezleri Osmanlı 
niifuzu altına girıni ti. 

• 

tün istifi\ ettiği memleketleri ~e
riksiz tasarruf etmeğe karar ver -
mişti. Bunttn İ('İD dahi müke1nmeJ, 
düşmana faik bir donanma l:i•ımdı. 
Donanmanın çoğaltılmasına ka

rar \'erildiği sırada evHliı Çanak
kale hoğazı tahkim olundu. 

Rumeli sahilinde Seddiilbahir, 
Auadoluda Çanakkale istihkam -
)arı ·a ıldı. Otuzar bü k to lar-

Dedi. Galiba Halimin hatırın • 
dan cıkmıyor. Hitabı da hususiyet 
ifade ediyor. 

- Peki.. Buyurun .. 
D<'di. 

* Hiç ho.,Janmadıı!ım bir adamdı. 
So~k. catık kaslı, haşin, sesi 

gibi ruhu da wk ve kaba .ııörünen 
bir dokwr. Sadece san'atının ada
mı. Muayene odasına ııirer girmez 

Halim ııene güle güle neş'e için
de: 

- Evet bu .. 
Dedi. devam etti: 

- Bir şeyi yok amma. İşte bir gel
dik. Kanında biraz bozukluk var 
ıı:aliba .. 

Doktor, gayet ağırdı. tane tane 
soruyordu: 

- Neyiniz var hanımefen<li?. 
-Bilmem ki.. 
Dedim, kendisine dognı ilerle -

- Kac gündür böyle? .. 
- Bir iki gündür .. 
Sonra beni kendisine do_ğru çek

tL 
_,Bu lekeler bütün vücudünüz

dc var değil mi? 
- Evet. .. 
Ne düşündü bibniyorum. Kendi 

k<'ndisine hüküm \·erir gibi: 
- Hıhhh ... 

de 
ıın 

ı..~ 
•11ı 

\·eı 



o 
t 

un an ha yanları Atin ada felaket
zedelere teberrü toplayacaklar 

Ankara 19 (A.A.)- Atin . _ • 
:n.n bildirıi.ğıne gbre tay~a~~~- mamak uzere teberrüde buluna -

ak bır gün Elen bayanlan so- caklardır. Bu ve diğer suretle top-
ak ba:;ları~ .duracaklar ve ge- !anacak para, kardeş Türk feJa.ket-
P geçenler, ~ı drahmiden az ol- zedelerine gönderilecektir. 

Bir lsveç heyeti Helsinki' de 
!felsinkl 19 (A.A.) _ İsveç hava 
.~d".faa ve ııolis teşkilatı mümesn ~tnden mürekkep bir heyet 
e ·ınki ııehrinin hava akınların~ 

karşı müdafaasında muvaffakivet
le tatbik edilen usulleri tetkik et
mek üzere Finlancüyaya gclııı.iştir. 

Bir Çin ordu.sunda isyan cıktı 
bi~~~a~ 19. (A.A.) - Dolaşan te oları C:in kıt'alarınd;n bir kısmı 

ai'in k Pore General Yenhchis- ,l?cnerale kar.ı isvan etm ş!erdir. 
letının umandasında Shansi eya- Asi!e:in komiinizme meyyal oldu-

cenun kısmını işgal etmek- ğu söylenmektedir. 

Irak Maliye Nazırının 
BaMat 19 (A. 

'azırının katT A,)-:- Ir~k Maliye 
Tevfik sui ı ı Huseyın Fevzi 
~ ' kasdı müteakıp derhal 

katili 
tevkif ed mtlş!ir Katil, sihalin -
den dolayı yaz:fcsinden çıkarılan 
esk, bcr polis müfctt şıcır. 

ollaııda ve Belçika 
silah elde bekliyor 

tes~ (~ lncl nblfedPn devam) 1 
.,.:nı ,teskıl etmek üzere Yedi 
cL. :~ıı~.bır plan tesbıt etmişler-

oldna gore: 
il ~fr:kadaki biıtün Fransız ve İn
Celtt;r ~Prakları Atmanyaya verıle-

Fran A 
Yava ı~~z lsas -Loren'i Alman -

Fr e edecektir. 
rıatı •ons! a kve lngiltere harp tazmi

ara "00 · c~lderd · 1 mılyar frank vere-
j ır. 
ngiltere H' · rnınvonl · ındıstanda ve Do _ 

lllıazha •r<l.a Almanvava en Z'Vadc 
rı rnusa d uı · YaPacaltt a e m et muamelesi 

Alın ır. 
lıegern~nvanın lktısadi ve siyasi 
Ve İnpjl~Vasını ta~in için Fransa 
iktısadi i":;,e. Almanyaya mali ve 

hvazlar vereceklerdir. 

2_ERÇEVE 

Fransa 25 ırene müddetle Alman
ya .le bir ittifak muahedesi imza-
1.amaiia mecbur edi:eccktir. 

IHOLANDA BAŞKlJMA.:'iDAN
LICINI); MİR EMRİ 

Lo1'dra 19 (Hususi) .;_ Hoanda 
orduları başkumandanlıitı. milli 
'll"urlı:faava sa ıh bütün arazin.n 
orduva tua:edilmcsini emretmiş -
ti". Bu araz.de bulunaijlar evvelce 
müsaade almadan buralarda hiç 
bir tadilat vaoamazlar. 

HAM,BURGDA BIR DENİZ 
HAZJRLICI 

Londra 19 (Hususi) - Hamburg 
radvosu dün nec:riyatını keserek 
her sınıftaki bahr ve efradının ,.., 
ve atescilerin bu~ün mensup ol -
d~kları makamlara müracaat et -
meleri lüzumunu bildirmiştir. 

Dava mı, rezalet mi? 
"k (1 in :ti ala:rını ~I ıablfeden dev•m) 

lı.allll'ınd Aınerıka kıt'ası gibi baş-
ı..· an avını ıııı etuıi . uş ve eserıle tah-
11tsil, bu! .. Yenı, en yeni ve dipdiri 
• 1ndaki b~nk 30 yaşile 40 yaşı ara-
etw· ır a• .. ' tk" h ı:ı Dcı;iJd. ' ~m a arın temsil 
k "'•hesin; vır. Henüz meydan mu-
h Utıılerin; ermemiş ve kıymet hü-: 

u nesun .. S.,rsalaştırmamış olan 
tuk"'1ı onunde sadece bir nesil 
b?ç. n.,;ilve arkasında sadece bir
ız:ın ruh Yıkıntısı \·ar. Gerilerde, 

lıkde •ah·~.muzdaki düğiimlere eş 
rdılcrde h'. ! olanlar bizden ve il~ 

·· . ' ızı ~ ""-
U.~tinen1 nı .... "'ımızd~ du,·an ve er . . = Yıne bizdendir. Bu iki 

ana vasıf dışında, eski veya yeni 
55 veya 15 yaşında, temsil hakkını 
clin1izdcn almak istiyen biri vttrsa, 
esCTi kolluğunda olmak şartile bu
yursun! Zira biz, 80 yaşında (Gü
listan) 1 Y37an Sadi'ye in~ndığımız 
kadar. 18 J•şında (Bateau inre) i 
yazan (Rimbaud) ya da inanıyo-
ruz. 

Işık, karanlığın karşı<ında tepi
nip (tasfiye, tasfiye! ı diye bağır
maz. Isık girer ,.c karaniık çıkar. 
Knnnlığın bile tenczz:il ctnıi~·c • 
ce!:"i bavalıi?ı. bu da\·a kıh!tlı rcza· 
!ette seyredin!. 

!'o t.CW F ?:TI, KTSAKVREK 

Şimdiki harpte 
iki mühim icat 

Londra 19 (Hususi) - Lord Çet
fild Lordlar kamarasında bir suale 
cevap vererek ş mdiki muharebede 
iki mühim ihtiradan bahıretmiştir. 
Biri mıknatıslı ma\"lıler, ı..1ğeri de 
Fransız .cadı olarak, şimdiye ka
dar mevcut infilak edici madde -
!erin en kuvvetlisi olan bir madde. 

Dün ve 
bugün 

(1 inci sahifeden devııın) 

dan ve kendi idraki dışında kaian 
hiçbir karar •e harekete taraftar
lık etıniyor. Bu, Atatürk rejınıınin 
ne yükse!\. mertebede ve ne sarsıl .. 
maz bir b"ldc billU.ll millet gıOniil
!Hini fctlıetliginin en büyük delili 
ve Türk milıetinin dünü iıe bugü
nü arasındaki en yüksek ve n1üto-
bariz vasfıdır. Bu )·üksck şuur ve i
radeye sahip olan milletin başında 
bulunan, sevk ve idare mcs'uJiyc
tini müteahhit bulunanlar da tl
bette ki bu şuurun mütekabil id
riıkini tamnmiic haiz ve ınahınul
dürler ve bu ..,.·asıfta olmıya mec .. 
bındurlar. Bunun en açık, parl~k 
,,.c kat'i temini Le B?~vekilin şu 
cün1lclerinde münclemiçtir: 

c- lle<lefimız rees'uilyet mcv
ki:nde sualsiz cff;ıpsız hükümran 
olmak degil, merc.:eketi en emin 
yoldan refah ve terakkiye ulaş -
tırmıı-ktır. Bu yol kar.aatim:zce 
murakalJeli ve mes'uliyetli demok
ratik yoldur.• 
Şu yedi satırlık söz, büliin bir 

nıiaetin krınal ve olgunlu~u kar
c:ı' ı:.~da n1cs'ulivt~ drruhtc eden 
iktidar nıe\'kiinin yüksek ve 
deınokrttt re<itliğinin a~ık bonosu 
olt!uğu uibi ayni z::ıınanda her tiir .. 1 
lii bedh;hnnc şayiaları ve tahrik
leri de otom,tikman bertaraf ede
cek en keskin silahtır. Milleti hü
kumete, hükumeti millete kar.ıı 
saygı ve nşikiır hesap, aş'kiır mes
uliyct korşısıııdo bulunduran A!a
liixk refminin bu bariz üstünlü~ 
krrsısında halkı, en müthiş ve ila
hi bir zuHm olan zelzele feLiketi 
sıra!annda hu türlü imkanı sefer
ber ederek çalısan ve tedbir alan 
hükumet ve iktidar alevhine t•h- • 
rikc kalkısmak hem hala Tiirk 
milletini anlamamak. hr'ın de anar· 
,.: ... e ve mes'uliyetsizliğe de~il. tPm 
demokrasi~·e; J?'eriyc değil, tam 
ilnivr. a1'"an Türk selinin karsı • 
sınd~ bcvhude ve budalac:ı kiirek 
çekmekt~n ba•ka bir<eV değildir. 

ETE:ll İZZET Bfü "İCE 

cSAZMAŞ» 
S'lnıyi ve Zira~t :\Inkiuel~ri 
Türk Auouira Şirketinden 

lsveç kıralı istikbali 
pek müthiş görüyor 

dar hinihacette kendilerini gôs -
tcrccek ytıksck askeri kabi'iyette
dirkr. Halen devam eımekte oran 
elbirliainin daha ziyade şümullen
d,ril:nrsinin Sovyet Rusyaya ye
n. bir fırsat verip vermiyeceği de 
sorulmaktadır. 

(1 lncl sablltd"n devam' 
mili olduğunu beyan ve bu iki 
memleketın yakında sulh haline 
avdet edecekleri ü.midıni izhar et
ır;ş~ir. 
Müşarünileyh, sözüne şu suretle 

devam etmiştir: 
Bereket versın ki l'\orveç, şim

dive kadar harp haricinde kalmıı;
tır. Fakat ba-çok m~küller var -
dır. 

Kral, netice olarak Norveçin hür 
ve müstakil kalmak arzusunda 
olduğuw söylemiştir. 

Oslo 19 (A.A.)- A!;keri maka
matın ittihaz etmiş olduğu bir ka
rar mucibince gör..ı.illii!crin askeri 
talimleri pek yakında başlı)~cak
tır. Askeri makama!, bu taliml-e· 
rin kontrolünü temin edecektir. 

Londra 19 (Hususi)- Sovyet 
ordusunun Salla mıntakasınaan 
rıc'aa devam etmektedir. Rusla -
rın bu muharebede kırk bine ya -
kın zaviat verdi~i anlaşJmakta -
dır. Sovyet ordusunun bır tek ricat 
yolu Fın topçusunun ateşi altında 
bulunduğu iı•ın, çekilen kuvvet -
lerın büsbütün penşan bir halde 
d~gılacaklarına şuphe yoktur. Hus
lar bu cephede de bir çok strateı k 
mevkilen de ellerinden çıkaıımış 
bulunmal<tadırlar. 

Roma 19 (Hususi)- Norveç hü-
kume:i şark hududu boyunca, mü.s- fi!!lcr bu cephede 45 kilometre 
tahkem bir hat inşasına karar ver- ilerlemişlerd:r. 
miştir. Sovyet ~ arcleri dün de bir 

Londra 19 (Hususi)- İsv('Ç kaç şehre bombalar atm.~lard.r. 
parlamenlosurda eski hnririye na- Ora Fi,,lar.dıyada 18 Rus tayya-
zm Sandlerin, lsk~ndir.av dev - resile 3 Fin tayyaresi arasında bır 
!etleri arasında askeri bir ltt.fak muharebe olmuş, 11 Rus tayya -
)ıap,lmas.nın zaruri bir hale gir- res. d~ürülmıiş, diğerforı kaç -
diği hakk:.ndaki siızlerir.den bah- mı~t:r. 
scden P.azeteler, bu memleke le - Hels nkidm gelen malumata gö-
rın menfaat b!rlij!ine işa·ret et - re, 1'avbin b!d..-eti:,c!~n bugü~e 
mt>kle ben:ber, böyle b r itt'fakı kadar, Sovyetlerin z~yiatı 150 bin 
nasıl tahakkuk ettireceklerini sor- kişi tahmın eti.lmektcdir. Bunlar-
maktadırlar. İsveç ve Norveç or· dan 50 b n kişinin maktul düı;tü-
du 1arı da Finl:u1diy_a_ ordulanka,:__'_ i!ü_s_öşleniy_or. 

Başvekilin beyanatı 
(1 bıci sahifrden dt\":t.m) 1 

daşın mümkün olduğu kad•r nor-ı 
mai hJ ~atının ve kaz3ncınm orse- I 
lcnmcme•ıne ealısılacaktır.• 

Başvekilin bu iz. hatından sonra, 
maciueler okunmuş ve hatipler n 
muu:. .. L'aıarı a1r.lenml .. ~ır. ?l.1ecJis 
mesa<Sınin martın 18 ine kadar te
hirine dair verilen takr.r kabul 1 
euılmış, bundan sopra Baş\'ckıl 
tekrar kürsıve gele.ek memleketin 
harici ve dahıli siyaseti hakkında 1 
müh m beyanatta bu.uıımuştur. 

Bu beyanatı verimizin dlrııfıın
dan dolayı ŞU suretle huUısa ede
biliriz: 

~.vlemleket icinde emniyet ve a
sayiş memnuniyet verecek bir hal 
dedir. Herkes hürr.yelinden, şeref 
ve haysiyetinden, haki.arından e
min ve müsterih yaşamai<tadir. 

Büyük Millet Meclisinin kıymet
li işaret ve feyizli murakabes n -
den istifade ettiğımiz ~ibi, tam biri 
srebesti ic nde ~·alısan matbuatımı-, 
zın neşriyatından da faydalanmağa 
dikkat ediyoruz. [ 

Son zamanlarda bütün milleti - 1 
mizi müteessir eden zelzele ve sey
lap felakelinin onulmaz acısını u
nutama· "· Felaketten kurlulan 
vatandaşlarımız ic n mümkün olan 
her şeyi yapıvoruz ve yapacağız. 
Milli vardım komitesinin dıv<etıne 
bütün vatandaslu seve seve iştira.ki 
ediyor. ilk ise ,lıaşlandıgı günden, 
dün ak=na kada: komiteve ge'.en 
para teberrüü 2,156,956 lir.ıya var
mıştır. 

.Muhtelf verlerde sevvar ve sa
bit hastaneler kuı:ulmuş!ur.• 

Başvekl, bunddn sorra, yapı -
lan tena proo3ea;_ ıa ,.ara iş'""ret e
drcc ·"' rr: mıt: .ı.; c:: za r Yermek ısti 
yenlerın bazan nekadar iıdi vası· 
ta!•1ra tenczzı .ı. ct'iklerinı ve but..;n 
bunlann iftira oldul!unu sövlemiş 
-~ felaket karsısında m lletin gös
tcrıiııh yckoareli~ı tebaruz ettır -
mi~tir. 

Basvekil bundan sonra harici si
~1setım zden bahsede.ek, huliı.sa
tan demiştır ki: 

cHarici sivasetimiz tabii seyrini 
takip etmektedir. lng ltere ve Fran
sa hükiımet:crile malumunuz olan 
kredi ve istikrazlann müzakeresine 
memur etmis olduguınuz hey~t, 
ııerek Londra ,gerek Pariste d06 -
tane bir ha\•a icjnde mesais ni ilc
mal ederek buna mütedair m'J ka
veleleri hükılmet namına altid ve 
imza ev ledi. 

Hevet reisin'n Sof yada tevakkut' 
ederek BulParistanın muhterem 1 
Basvekili Bav Köseivanof ile vıiki 
olan görüşmeleri iki komşu mem
lekt:e ara~ ıdaki it matkar dostlu- 1 
(!un eziıhüxüııc ve Balkanlarda sulh 1 
ve emniyetin istikrarına matuf 
mesaimizde şayanı memnuniyet bir 
l!Öriis birli~i kaydedlmesine ve -
sile olmustur.• 

Basvekil milli korunm~ k•nunun-
dan bahsederken demiştir ki: 1 

cKc:nunu~ Payc~ı JllUUZ:, Türk 
va~and.ısınıH sık~ntı cekme ine ve 
Türk müdafaa kUV\'Ctlerinin fev
kalade halerde ve seferber! kte en 
ivi sı.: 'i.İ ·de t.anzimıne ve idarsinc 
matuftur• 

BJsve'öl beyanatını şu sözlerle 
bi!irnıistir İstanbuı . 

ll'>ahkı:mıo . aslı ve birinci ticaret 1 
·•ıncten· 

.htanbuı . · 
cı.urlu"i; tnalıye muhakC>mat mü-ı 
~e:-ıcı y ~•rafından Beyoğluncla • 
: lı ev~ avlak sokak 12 numa- ı 
~o nbe tıa rnukım VP Galata Per -
~11 nu zarında R<>ına hunında 1 
~h irae':~alı vazıhanevi tıcarct-

isbat zımnında mübrez vesaikten 
baska alace"ını müsb t bevvinesi 
o'.·ın olmadıoı ve olmadı~ı takdirde, 
müclolaa",;yhe yeının teklif edip 1 
et.rr.ediilini beı·ar etll'C i lüzumuna 
knr2r) vc.ilmis ve ı _ ici 2vukatı 
da ba<k "3 esvabı s.; t yc<i ol -
mc:G ınJan v~r:" n tc1L f e"ledi -

1940 yılı subat ayının yed:nci 
cars•mba günü saat 15 de, Istcn
bul, Bahçekapı, Tns ilan. 5 inci 
kattaki şirket merkezinde scnclık ı 
adi suretle toplanacak olan heyeti' 
umumiye içt n1aına şirket h 1-;sc t.. 
dt:rları davet o .. ;,ı,nu.;.ı:-:.r. Isbu ıçti
m a i,Stirak e!Jn<>K için gerek asa
leten ve geıek vekaleten şirketin 
en az on hi";Ses r.e ;;ahip hisscdar
l;ırın mcı.ı.ür sc _,dalı veya bunu 
n:..:ısbı t evrakı "övmü ;çtimad~n bir 1 
hafta evvel sirke merkezin<' tevdd 
ile mukabilinde duhul.ye varakası 
a.ı.ınaiarı rica olunur. 

zarar hesııPlarının okunması. kabul 
vt: tasdıkile idzre mecnsi azaları
nın "" murakıbın ibrası. tcrr.ettü
at hakkınia karar ittihazı, 

3 - Mu.akın inlıhop \'e tn\'ini, 
idare meclisi azalık'.tınnda vukua 
ı:cl<en tebedd~lın tasd1ki, 1940 yılı 
ioJrc mec.isi aıa.ıkları~da kıdem ı 
sırasi~e cıkac:ıkl::ınn ycrıne aza in-

<İntıhao d.a'rcl.,rinizin ihliyaç \'e 
du•ı.;m'arını sılıhatle ve ncş'e ile 
.uetLr: niıi en samirni hıslerımle 
dil r' .• 

l 7 nunıara~n Jevfık. alevhıne 93;;/ 
ıra 38 k ı osva ıle açılan 792 

v '-- urus · .a~n cer Blac.:ık davasının 21-
sınde (va:;•~ eden muhakeme -
111n bevann.'n an evvel bu dava
hu1trne rapt~e1~e ~azıldı~ı şekilde Ve. büroca d ı ıği anlaşılamamış 
'<iıldiPi hu avanın sadece ikame 
''na ıtöre dsusu venilenınis olma -

,,__ avacı vekilinin davasını 

~ !li bcya'I ev'emis olduj?undan 
müdde:3 evhın teklif edilen bu ye
m ni ifa i~in 19/2/940 pazartesi gü
nü saat 14 de makhem< ~" ı:elmesi 
ve aksi halde veminden kaçınmıs 
ve yemin edeC<!,.i vakıaları kabul 
etmiş addi cihetine gidileceği H. 
U. M. K. nun 141 ve 142 inci mad
deleri mucibince ilan olunur. 

935/867 

:Yazan: Rahmi Y AGIZ No: ıs 

Donanın; Geliyor 
A· ınıral Suşon d b' . . .

1 
onanmanın ırıncı fırkası 

ı e ınane . . k . • vra ıçın aradenıze açıl.:lı 
.. Donanmada gizli . 

)'Urumüştü. Bu ha fi'IYıalar alıp 
3·orınıyanlar . znlıklaıı hayra 
·ı... esasen 6 f ı hıal etmeğ - c crberliğini 
ınaniyc bu .. ~ ~graşan Dcvieti Os· 

· .-azıycttc . 
D'ıanevra ile Allah ıı}"Pacağı bir 
ID•i:c doı:"ru g'd' ı ız harbe gir-

. ı ıyor! 

Dıyor!ar, iliıve ed" 1 
Ş . d' ıyor ard • - ım ıye kadar .. . ı. 

denizdeki kcndı" 1 bo) le Kara • 
• d 5U arım 
<vın a açılarak icabın .~zın dı -
l.et edil k a ı::ore hor<>-

ece ınazruf · 
nııştık. nu da .. ,. e~ır alnıa-
\•ctlcndirın .. duşu~c~lc~1111izi ku\'

An:ıiral .,eı:e en ıyı bır vasıta• 
d ·">UŞon ı- t · · · unanman b . ~. cşrınıevvelde 

ın ırıncı fırkasını 

ATif Bey, Barbarosla llaydsrpaşa 
önünde buıunuyordu. 16 le~rini
ev' el akşamı l{aradenizdeki Ya
vuzdan Amiral Suşonun iınzasile 
bir şüre telgraf verilmişti. Bunu 
aldık. Bunda: 

17 teşrinievl'el 330 Perşembe 
sabahı ikinci fttkanın albay Arif 
IJcy kumo-:dasında Karadeniz bo
l:"~zından çıkarak, {ener do.basının 
on mil •imalinde birwci tırkayı 
karşılaması! 

Il.ldiril:yordu. 
.~u şifre biraz.:rcçe tatbik mev

kıınc konuldu. AnıiTal Su onun 
emir subayı }'Üzbaşı İsmail Hakkı· . . .. 

huzı.uml'i 1\-ıüzakerat 

ı - 19:l9 iş yılı muamelat ve hc
scbatına ait idare meclisi ve mu
rakıp raporlarının okunması ve 
tasvibi. 

2 - 1939 iş vılı bi.Llnço, kiir ve 

barosla Turgut \'e ikinci fırkaya 
mensup destroyerler sabahleyin 
cr!wndcn boğazd:•n çıktılar. Fakat 
kesil bir sis tabakasile karşılaştı
lar .. Bu karşılaşma da ilerleyişi 
b:raz geciktirdi. Saat 4,45 de sis 
a(ılmağa başladı. Barbaros, şifre 
telgrafında bildirilen fenerin 10 
mil şimalindeki ııoktada bulunu
yordu. Sis perdesi sıyrılı; sıyrıl
maz kıç gönderinde av yıldızlı kır
nıızı atl<b sancağı dalg3landıran 
Yavuz bütün güıelliğile denizin 
ylizündc göründü. Barbaros Aıni .. 
raJ gemisini sehiın13rkcn işaretle 
şu emir verildi: 

- Filikalarınızı indirin, bura:yn 
gönderin!. 
Donannı:ı ikinci kumandanı da 

filikaya utlıyarak Ya\ uza gitti. Fi
likalara (Rus esirleri' diye 14 ki
şilik bir kafile bindirildi. Amiral 
Su~?n, kendisine 'l::.'"avuzun ku .. 
manJan kamarasındn: 

_ Hoş ı:c!diııiz! 1 
J)cmr' , grlen Arif neyi dinanma . -

t hap ve t3yinlc. i. 1910 scnc,i idare 
nı-"C..isi hakkı huzurlarilc murakıp 
tahsisatının tayini, 

4 - İdare meclisi azalannın biz
zat veya bilvasıta ş rketimizle her 
nevi muameleyi ticariye yapmala
rına. avni nevi muameJZı.tı ticariye 
ile meşgul d i!er bir şirkete şahsanı 
mes'ul aza sıfatile dahil olmala -
rına izin verilmesi. 

den inme bir sualle Arif Beye çı
kıştı: 

- Niçin :rande\'U mahalline geç 
geldiniz? 

- Şifreyi alıp cözılükten sonra 
hemen harekele gcctik., Çok geç 
kalr.ındığın11Zl zanncdiyorttm. 
Suşon hırsından kıpkırmızı ke

silen yüzünii buruşturdu, apacı 
bir cümle sö~'lcdi: 

- Bu alaturka liiübaliliğe son 
vCTmcıün zamanı ('oktan gelmiş, 
bstti ge("ınek üzeredir. Emir; da· 
kikasında, saniyesinde icra edil -
nıcdiı:i takdirde çok müessif \'ak
alara yol açar. Zafer; emirlerin 
harfi hprfine tatbik edilisile kaza
nılır. Size ~ok rica ederim bir de
fa daha bu hareket tckzarlannıa -
sın!. • 

Kıınıak, saranp hiddctle1Jmek 
sırası ATif Beye gehuişti. 1\1:-anıa
fih temkinli Türk deniz albayı ses 
çıkarınndı. İzzeti nefsine doğru 
indirilen lıu ağır söz darbesini içi . . . . 

Saat 18.00 Program, ve 
merrleket saat ayarı, 18.05 
Türk müziği, Fasıl heyeti, 19.30 
Serbest saat, 19.10 Jllemleket sa
at ayarı, Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 19.25 Türk müz l!i, Ça
lanlar:. Vecihe, Ruşen Kam, İz
zettin Ökte, 

1 - Okuyan: Mustafa Çajtlar. 
1 - Faik Bey - Hicaz şarkı : 

\Atesi suııını firl:at). 2 - Rah
mi Bey - Hicaz şarkı: (Akşam er
di yine sular kar ruı), 3 - Udi 
Cemil Bey - H cazkiır şarkı 
(Layıkımı saca bu dil), 

2 - Okuyan: Radife Erten. 
1 - Ruşen Kam: Kemençe tak

simi.,2 - Sel. Pınar - Hüzz;;.m şar
kı; (Umidini kirpiklerine bai;ladı 
gönlüm), 3- İshak Varan- Hüz
zam sarkı: (Kaç vıl beni sen taze 
valanlarla avuttun). 4 - Sel. Pı
nar - Hüzzam şarkı: (Sev'yordu 
onu ruhumda kaııarkrn yaralar). 
20.- Konuşma (harp hatıraları 
ve miili menklbcler), 20.15 TE711-
SİL: Çoban kızı. Yazan: Mith;ıt 
Tansuk, 21.1~ Serbc'<t saat, 21.25 
Müzik: Radvo o:kcstrası (Scf: 
Has&n Ferid Alnar), 1 - L. Van 
Bcethovcn: Eırroont uvcrturıl. 2 -
L. Von Bce:.hovcn: 7 nci se,.,foni 
La nıaıor, 24.15 Mem'.ekct saat 
avrı. Aiar.s haberleri, Ziraat 
Eshtm-:a'.vilat, kambiyo - nukut 
borsası (fıvat), 22.35 Müz k; O-

S - S O !'f T ! L G KAP - 19 htfNciKANu!'f 1940 

Yazan: Zı YA ŞA Kl R No. 44 

Türkler aleyhlerindeki cereyanı 
dikkatle takip ediyorlardı 

En büyiik tehlikenin, (Papa) ta· 
rafından gelmesi melhuzdu. Çün
kü (Papa), Avrupanın n1erkczine 
doğru ilclriyen, Bızans ve Trabzon 
in1paratorlorının t.ııç ve trıhtıarını 
çiğniyen, şimalden Adriyatik sa
hıJlcrinc doğru inn1ek istidadını 
gösteren Türklerin bu korkunç 
istilalarını hıristiyanlık aieyrunde 
bir hareket olmak üzere teliıkki c• 
diyor .• Türklerin (fütuhat siyase
te 1 ni iıdcta (din mulıarebcleril 
şekline kaıbederek, bütün lııris -
til anları Türkler aleyhine lıırre -
l\ctc ~et'.rıuck için bütün g:ıJrc -
tini sarfcyliyordu. 

Papa b:thnssa, Cene•·iz Cumhu· 
Tl):cti ile Vcncdik hüklln1t:tıui 
l'iirkkrie lıFrbe tcş\'ik!c şicdctle 
ı>rar gösteriyordu. O tar:bt•o J,u 
iki hüliüınct, dün) anın en kuv -
\'etli dcnann1n~ına ınalikti. \r '-' bu 
donannı!!latı sayesinde Yalnız Ak
d1.·nizin değil, hatta uzak denizle· 
rin ıle t'erret hakimiyetini elde 
etmişlerdi. 

Tüı·klerin K:rradcnizdeki Cene
viz linıan ve knJclcrjnj zaptctı ıc
lcri, bu biiyük ve ku'·'·rtli Cuın .. 
hari:yctin cihanşümul ~t.ihrctinc a .. 
ğır b;r dr.rhe iııdirmi~ti. n~1udnn 
dolayı Ccnevizıilcr de Turklore 
karşı büyük bir infial vr hu~umct 
lıeslcıııek!rlcrdi. T:ıbiidir ki \'c -
nedik lıiikümcti de, ayni hislczle 
mütrhc~ isti. 

Türkl•rin, Karaclenizdeki (A
nıasra) l~n1anını zaplctmcsi, Ce· 
neviz üikesinde büyük lıcvecnn 
tedit etmiş. Cene\'İ; Cıımh~riye
ti derhal '{iirklcre ilanı harp ~y
lemişti. 

Fakat bu harp ilanı yalnız söz
de kalmış, lıeniiz filen berp hnli 
başlamamıştı. Çiiıtkü Cenevizkr, 
(Veziriazam, l\tahnP.ıt Pa~a) nın 
kumandasında Akdcnize çıkan ,.e 
(Midilli adrsı) nııı fethi ile ol -
dukça mühim bir zafer kazanan 
Türl~ donanınasının ka~ısına, &· 

tılmayı göze alan1on11~1ardı. 
Fnk:ıt. Ceneviz ve Venedik hü· 

ltfim,etlcri erkanından muhtelif 
heyetler (Papf\ ı nın nczdine g»
m~ti ve orada, bir (ehlisalip do -
naııma") toplannak, Tiirklerle 
biiyük bir deniz harb1ne girişilmek 
icin de emniyetli müzakerelere gi
rişilmişti. 

TiirkıeT, aleyhlerinde vuku bu
lan b11 galc~·an \"e ccrevanları bü
yük bir dikkalle tokip

0 

ediyorlar
dı. Ye, Akdeniz hoji"7ını sür'atle 
tahkim etmiş olmnkla büyük bir 
isab~t gölitM""111is oluyorlardı. 

TÜRKLER n (DUÇE) LER 
(l'atıh) artık en büyük düş -

manlarını tamamile tcsbit elmişlL 
Bu da, Romadaki (Papa) ile Ve -
ncdikteki (Duçıı 1 den ibaretti. 

Bu basiretıi hükümdar. hrr iki 
düşmanı da felce uirratm. k için 
son kararını verdi, Ev,·eliı, duçe
lcrin ülkesi olan \1c~cdıK l Ulll • 

huriycti arazisini i gal edecek.. 
Sonradan da cenuba cıoğru inerek 
bütün lııristiyan iılenıini Türkler 
aleyhine kışkırtan (l'apa) yı da 
Bı.ı.aus iını>aratorun.,ı i'•kı~t~no 
nıahküm eylıyt•rckti, 

l:'akat, l'apa iıe Duçc daha ev
,·el da,·randııar. Derhal :\lacarla
rı ayaklandırdıln. Dij:er lıırisli -
~an mılletlcrın de işlırakile (t"a
tih) i Bosna sahraıannda çetin 
harplere tuıusturdular. 

l'apa ile Duçeuin 1112ksadı. ga -
yet sarihti. Ve bu maksat do, l'iirlt. 
ordusunu orada o~·alarkcn, Ad;:ı .. 
!ur dcııizindcki Türk hilmııinıi
ne ku\.Vctli bir darbe indirnı;kti. 

Fr.,!<.at Duçc, blrdcnbıre buna 
ce'"rrt edemedi. Eneliı, (!\fora) 
~·arunadasında • hcnii1 'fürkltre 
tSinamaını~ olan - liuınlan ta!"ırik 

derek bü~·ük bir is) an ~ıkarllık
t.ın sonra, Osınann in1paratorluı:u· 
na rcsıncn harp ilan et ti. ( 14G3J • 

Burada bıraz ll'\akkuf crlcliın. 
Bu tarılılen itibaren TiLrklcrle 
kanlı harµ ınaccral~rına ı::irişen 
(Vcncdiklilcr) lınkkııda \'er.len 
taı•,lıi ınaluıuata kı!'>aca bir ı:üz 
gezdircH111. 

'lurk dcnizcilif:inin en eski \'9 

en kı~·ıııetlar bir tarihi olan (Es
fiırülhahar) da (\'cııcdik) hak -
kında şu sr.tırlar g<izc çarpar: 

(\'enedik Dükalıi';ı • iplidasın
dnn (l ı bu zamana gelinceye lm
dar 12\. dokuz yüz elli yıl olur. 

Badehfı, Sahibi Alin! (:t) 
( lllirkaııoz) bu şehri vaıl • 
lir methedip ·dünJanın bir 
nıeşhur ~chri ve !aicınin müt
terek ben deri ( 4 1 dir. Aktan an
drın ecnası muhtelife gelip anda 
ticaret ederler. Halkın kesreti mal 
ve metamın vefreti kıyasa gelm~ 
________ .....;< Devaau Var ). 

(1) Yani, Venedik hükiımetini.n 
kuruluşundan. 

(2) Yani, (Esfiırülbahar) ın ya
zılmı:ra baş'3dı.Jlı, (hicretin 1067 
senes}) tarihıoe ııelirıciye kadar. 

(3) Coğrafya AlimfeıindeJL 
(4) Liman. ....... • • . . . . • • 

iLAN 
Fatih, bütün devlet erkanını 

topl1y3rrk, dü manlnr1n hu vazi
)·ctlerini tahlil \'e n1iizakeredl'n 
geçirdikten sonra. o da bir muka· 
bil pliı-1 tnn?.İm etmişti. Bu pliın 
ınucihjncc bU' ük Türk ordusu 
(Ilo ııa) dan ı:rrccck, dojirura Ad
rivatik rhiUCTinı· inecek .. \"ene- \ 
cl:k Cu·nhııri\etinin ııırrknine de 
kahir hir darbe ind"rilcrrk!i. 

İstanbulda Sülevma~ive civann• 
da Hizaoaşa yokusunda İ•metı,·e 
caddesinde 26 No. J.ıı fabrı ada de
m r isleri ,.e saracive fabrikası U
m.ted sirk~ n.n fesi-in<' karar ve
riJnis olduL;~ndan a~ac.ıkiıların 
tasfiye memuru Sultaııharr:;ı.ııı i
k.ııci vakıf han 6 Na' da avukat 
Mustafa H ıl d C1mcıo;(luna mura· 
c" ıtla alac~~ arııa kayuett':me -
leri ilan olunur. Gu p15n tatbik edilerek Vene- ı 

dik l.maııl:ın ele gc~irildiklen ;on
ra, ar:ık ist natsız kalan \'cul·dik 
donanmısuıın kı.rn1eti de, d<"rhal 
(sıfır) derecesine dü~ilvc.recckti. 

}'atih, dıişmnnlarına güz •çlır
m3nı:ık iı;in. bu pli.n üze-rinde ,·ü
rümekte ::ccikmedi. (867 II. - l4G3 
111. ı senesi ilkb~harında, (Bosna) 
üzerine ,·ürümek için, orduya e .. 
mir verdi. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Ayd:n 
Ileyoğlu - Parmakkap., imam 

sokak No_ 2 Tel. 41;;53 
l\lu:ıyene \'e lıer tiirli.i öı 

ameliyatı fıkara için parasız
dır. 

1_ı_s_1_' A_N_o_u_L_B_E_L_E_o_ı _Y_E_s_ı_ı_L_A_N_L_A_R_ı__Jı 
ilk Ta1ımi:> 

Tc ninat bedeli 

90,00 

6.25 

6,85 

1200,00 FaHh .Hüsanıbey mahallesin'n Ömerefendi sokaJ:ında 
:>O ıncı adada 10,60 yuzlü ve 230 55 metre mu:abbaı 
sahalı Bcle<iıye malı arsa 

110,00 Aksaray yangın yc'!"ınelc 26 ıncı adada 654 harita 
uwnar~lı ve 44 ıueLre ourabbaı sahaıı Helcdıye malı 

yuZ!uz arsa 
91,:!5 AK..axa! yangın yerinde Mimar Kemalettın mahallc

&ın n Kızıltnş soknl(mda 28 ı..,cı adada 36,50 metre m<L
rablıaı saha:ı Eekdıye maiı arsa 

İlk teminat m.k1'lrları ile tahmin bedel!eri yukarda yazılı arsalar 
ayrı .ay~ı- ~çık a,·ttınnıY~. konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muameııit 
mudurlul(u. kaıcmın.ıe gorulcccktır. !hale 31/1/940 çarşamba günü saat 
14 de daımı encum_ende yapılacaktır. Taliplerin ılk teminat makbuz ve
ya mektuplarını hamılen İh<lle giınü muayyen saatte dauni encümende 
bulunmaları. (433) 

"' Belediye ternizHk işleri için yaptınlncak 12 adet 166 pusluk ve 
2 adet 14~ pusluk Opc! Blitz şaselerı üzerine inşa edilecek saçtan şoför 
\"erı ıle çop karoserıs ve yahut 12 atlet 166 puslllk \'e 5 ndct 142 ousluk 
keza Opel Blitz şa ·eieri üzerine insa edilecek saçtnn sofor veri ıle tah
tadan karoseri y ·lmr;ı; talip!erın; her ik. kısım ıı,;in ayl"' avrı teklif 
ya!)"P bunlardan bıri n encü,...,~nce te:·cihi kaydi:e ve 2400 r.:.;marolı 
k 'unun 40 ıncı t::' d c.ının son fıkrasına göre paz;ır'. ı k, nu..must1.1r. 
Tamnme'l SJÇ karoser terin kc ıf be r.400 1 •• ve k t m • ıt mık •rı 
630 !ıra \"C nh ~P karcserilerin keşif b..'Cieli 7650 ve ilk teminat mik
tarı 573} ra 7 Jt~rUştur. Iha e 24/1/910 taril.lı ç ~şamba ı:ıuotı 8 aat 14 
de daımı cncLll'!'ende yapıla,caktır. şartnameler 4! veva 39 kurus mu
kab lırde Fen ıslrr: mudur:;;fiunden alınabilir. Talip'.C'rin ilk ten inat 
makbuz veya mektuplan ıle ihaleden 8 gün evvel Fen ı ler mudiırlü· 



derhal keser 
alınabilir 

ve bütün agrııarını 

Lüzumunda günde 3 kaşe 

İstanbul Levazım Amirliğinden verilen 
Askeri Kıtaatı illin !arı ........................................... 

Asağıda yazılı arpalar kapalı zarfla 5/2/9i0 Pazartesi günü hizala
rmda yazılı saatlerde Süloğlunda askeri satınalma komisyonunda iha
leleri yapılacaktır. Evsaf ve ş~••namelcri komisyonda giirülür. İstekli
lerin yazılı saatlerden en geç bir saat cvveJİne kadar kanuni \·esik.ala· 
rile birlikte teklif mektuplarını komisyona vermeleri. cl09h •246• 

Tcılım ycrı 'j uo ! ul•rı 'hnı ... atı l..J.e ı.a.; 

Yağcılar 
Hacı Danişment 
Süloğlu 

Hasköy 

Lira L ra 
200 15,900 1193 
200 15,900 1193 
160 12,480 936 
350 2S .900 1943 

** 

10 
11 
15 
16 

Aşağıda yazılı yiyecek ve yem maddeleri kapalı zarfla 6/2/940 Salı 
c{inü Süloğlunda askeri satınalma komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. 
Evsaf ve sartları komisyonda görülür.btekliicrin kanuni vesikalarile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. •1092• •247• 

Cın&i M ... tırı Tul3n 

• 
İspanak 
~ahana 
ifrasa 

Kuru fasuly• 
Yulaf 
Sadeyajp 
Pirinç 

ki•O Urı 

16,704 1,671 
38,556 1,927 
41,852 2,930 

G,528 
42,300 9,729 

350,000 27,825 
26,000 33,800 
63.000 23,310 

J//. ... 

Teminab 
Lim 
12G 
145 
220 

491 
730 

2087 
2t"•t-ilJJ 

1149 

ihale ıaati 

9,30 
9,33 
o,:ıo 

11.30 
14,30 
ıs,::o 

16,30 

Aşağıda yaz•lı mevat hizalarındn yazılı şekillerde ve giin ve saatlerde 
satın alınacaktır. Taliplerin kanuni vesaik ve teminatlarile pazarlık için 
a)·ni saatte kapalı zarflar için ihale sautinden bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Edirnede Müşiri:vet da'resinde satınalma komisyo· 
nuna vermeleri. (1114) (386) 

Cınsi iua.e şekli M.i<t.ı.rı Tutarı T .:ıı.i.ıatı ih>le ııünü ve saat. 
ton 

Toz şeker 
Zeytinyağ 

K. zarf 30 8,280 621 5/2/940 11 

K. Fasulye 
Pavyon tamiri 
Ueli inşası 

• 
• 

15 
67 

Açık eksiltme 

• • 

8,700 
12,730 

9,024,02 

c:;3 7 • • U,30 
955 • • • 15 

677 2 • • 10 

* * 2,500,000 kilo odun kapalı zarfla 
satın alınacaktır. ilk teminatı 2812 
lira 50 kuru~tur, Şartnamesi her 
eün komisyonda görülür. Eksilt
me 27/l/9·10 Cumartesi günii sa
at 10 dadır. Taliplerin kanunun 
2 ve 3 cü madılelerindeki vesaik
lerile teklif mektuplarını havi 
zarflannı belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kırklareli as
keri satınalma komisyonuna ver-
meleri. •1067• c58• 

* Altı adet küçük bina kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 29,604 lira GO kuruş
tur. İik teminatı 2221 liradır. Ek
siltmesi 27/1/940 Cumartesi günü 
saat llde Ankarada M. l\1. V. bava 
ıa tına ima komisyonunda yapıla
caktır. Kesif evrakı 119 kuruşa ko
misyondan alınır. İsteklilerin ka
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya
zılı vesikalarile birlikte tem nal 
ve teklif mektuplarını muayyen 
saatten bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. 

(1082) 

* 
(203) 

Eskişehir garnizonunun iki adet 
erat pavyonu insası için istekli çık
madığından ilk pazarlığı 10/1/940 
2 ci pazarlığı 17/1/910 3 cü pazar
lığı 2·1/1/940 4 cü pazarlığı 3/2/940 
~nlcri saat 11 de Eskişehir Kor. 
satınaln1a komisyonunda yapıla
caktır. Keşif1 şartnamesi Ankarn, 
1.tanbul Lv. amirlikleri ve Eski
şehir Kor. satınalma komisyoalJ• 
rında görülebilir. Keşif bedeli 
62,189 lira 94 kuruştur. İlk temi
natı 4360 liradır, İsteklilerin ka • 
nunda -,•azılı vesaik1e ve teminat 
uıakbuzlarilo pazarlık gününde 
komisyonda bulunmaları. 

cl086• •207> ... 
10,000 çift yemeni pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Muhammen bedeli 
26,000 liradır. Kat'i teminatı 3900 
liradır. Pazarlığı 26/1/940 cuma 
~inli saat 11 de Anknrada 1\1. l\1. 
V. Hava sntınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
30 kunışa Ankarada komisyondan 
alınır. İsteklilerin belli gün ve sa
atte kat'i teminat ve kanuni vesi
kalarile komisyona gelmeleri. 

. . ,. •1132· •491a 

160 : 180 adet çift atlı askeri tip 
nakliye ar~hası pazarlıkla yaptı -
rılacnktır. ihalesi 27 /1/9 IO cumar
te i günü saat 11 de Eskişchirde 
Kor. satınalm ko i · a ·a-

nıştur. Şartnanıcsi komis}·onda 
gC)rüllir. İstcklilc.rin koınisyona 
gelmeleri. ·1138· c526• 

* 10,000 kilo sadeyağı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 
10,000 liradır. İlk tcnıindı 750 lira
dır. halesi 5/2/940 Pazartesi günü 
saat 15 de Edirncde sanayi kış
lasında satınalma komisyonunda 
yapılacaktrr. isteklilerin kanuni 
vesikalarile koınisvona gelmeleri. 

(1140) (528) 

* Çanakk•le müstahkem mevki 
satınalma komisyonunca 58 metre 
mikabı çıralı kereste pazarlıkla 
satın alınacaktır. İh•lesi 29/1/940 
pazartesi günü yapılacaktır. 

•1111. ·532· 

Azami 5000 liralık tevhit se -
meri ve tefrrrüatı mübayaa edi
lecektir. Yapılacak tevhit semer
lerinin nünıunesi ve ~artnamcsi 
komisyondadır. Bu nümune yal
nız şekil ve cb'adını göstermek 
içindir. İstekliierin 1/2/1940 per
sembe günü saat 14,30 da yapılmış 
nümunelerile ve yahut yapacak
ları malzcn1c ile konıisyona gele
rek pazarlığını y•pmak üzere kııt'i 
teminatlarile birlikte Edirnede 
l\Iü iriy<'t dairesinde satınalmn 
komisyonuna gelmeleri. 

(1145) (533) 

* 400 ton sığırcti yeniden müna-
kasaya konmu tur. Kilo fiatı 30 
kuru>tur. İlk temin•lı 9000 lira
dır. ihalesi 5/2/9~0 Pazartesi gü
nü saal 11 dedir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile ve teminatlarile 
Edirnede Sanayi kışlasında satın 
alma komiı.yonuna gelmeleri. 

cl139> •527• ... 
800 ton odun ve 170 ton sığır eti 

satın alınacaktır. Odunun tahmin 
bedeli 20,0UO lira ilk teminatı 1500 
liradır. Sığır etinin tahmin bedeli 
27,200 lira ilk teminatı 2040 lira· 
dır. İhalesi 12/2/940 Pazartesi gü
nü saat 1:; de odun lG da sığır eti
nin kaııalı zarf usulile Karsda müs
tahkem me' ki satınalma komis -
yonunda yapılacal..tır. Ş.rtname ve 
evsafları KolOTdunun tekmil gar
nizonlarında göriiiür. İsteklilerin 
teklif nıe~tuplarını ihale saatle
rindcıı bir saat evveline kadar ko
misyona ,·ermeleri. •1141" •529• 

* 37 500 kilo sade ·a ·, kn alı zaTfla 
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SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördüncü İcra Meınurluğundan : 

Yavrunuz. Saadetinizdir··· 

• 

BİR GÜZ.iLLİK REÇETESİ 

Zeki ve Remziye tarafından Vakıf paralar idares nden 23485 ikraz 
No. sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede iPOtek ııösterilmiş 
olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasıua karar verlen ve ta- 1 
rnamına yeminli üç ehlivukuf tarafından (1800) lira kıymet takdir edil- 1 
mış oian Kasımpaşada Tahtakad'; maha~esinin Sioahı fırını sokağında \' 
eski 85, 18 mukerrer ycnı 107, 7 No. lı saııı ekmekçı Hasan menzıli, solu 
müteveffa Şevket veresclerinin hanes., a.:kası Zeki iJ.e validesi Ati:ve 
menzil bahçesi, önü Sipahi lmnı caddesi ile mahdut kayden 209 zira 1 
miktarındaki :ki ahsap evin evsaf ve mesahası aşajııda yazılıdır: ._.J.l.A..!..:.. • .&...LJL,;U..U..&.lı.ı.;;i.;:~~~ı.ı..(ii.:ıı~!ı.. .. ..lhl~dll., 

Sert ve esmer bir cildi yumuşatıp 
beyazlatmak ıcin tesiri ispat edil
miş bir tarzı tedavi: Meşhur bir 
aktris siyah benlerinde ve açık 
mesamelerinden kurtulmak ve 
ııençlik halinı idame etmek için 
bu reçeteyi kullanırdı. Bu sayede 
70 yas13rında bile ııenc kadın rol
lerini ovnamıva muvaffak oluyor
du. IPıncrcatine ile tasfiye edil· 
m ş) sar biraz süt kremasını, ııene 
tıı.sfive edi1mis biraz zeylinya{(ı ile 
kanştırınız. Sonra bunu iki kısım 
s.:ı! krema ile tekrar karıştırınız. 
Eczacınız bu halitayı ihzar edebi-

Gayrimenkul, Sıpahi fınnı sokaf;...nda 107 ve Kadıçeşme çıkmazı 
sokağında 7 (Taj 9) No. lı iki ahşap evdir. 

107 No. lı ev: Dört basamak ahşap merdivenle antre katına giril- 1 
d.ktc bir sofa üzerinde yüklü dolaplı bir odadır. 

Bodrum kat: Bir odadan . baret olup altı bodıırıımdur. Alt katta 
zE1lnini çimento bir hala mevcuttur. Binada elektrik tesisatı vardır. 

Kadıçeşme çıkmazı sakağında ta.i 9 No. lı eve bahçe kapısından 
giril r. Bunun zemin katında bir hala, bir dolap, bu koridor ve bir 
oda vardır. J 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde bir odac1n ibarettir. j 
Bahçede bir kuyu ve zem ni .toprak ocağı bulunan bir salaş lasun 

vardır. 
Mesahası: Tamamı 121 metre murabbaı olup bunun 84 metre mu· 

rabbaı binalar ııeri kalanı bahçedır. 
Yukarıda hudut, evsaf ve me;ahası yazılı gayrimenkulün ta

mamı açık artlırmava konmuştur. 
lir. Fakat az miktarda olacaıtı için 1 - İşbu gayrimenkulün ru ttırma sartnaır.csi 24/1/940 tarihin-
p;;halıya mal olur. Halbuki yağsız den itibaren 934/3527 No. ile İstanbul dördüncü icra dairesinin ınu
bevaz renkteki Tokalon kreminin avven numarasında herkesin ııörebilmesi çin açıktır. İlanda yazılı 
terkıb ndc musaffa zevtinyağile is- olanlardan fazla malumat almak isliyenler, işbu şartnameye ve 934/3327 
!ihzar edihlıiş bu kremadan var - dosya No. s le memuıiyetimizc müracaat etn,cJ;dır. 
dır. Cildinizi besler, beyazlatır ve 2 - Arttırmaya istirak için yu:.tarıda yazılı kıymetin % 7,5 nis
genclestirir. Yukarıda resm ni, ııör- bet nde p e y veya milli bir bankanın eminat mektubu tevdi 
düi!ünüz --ne kadın bize yazıyor: edilecckt!r. (Madde 124) 
•Tokalon kreminin ile günlük is- 3 - Ipotek sahib i alacaklılarla diğer aliikadarların ve irtifak 
timalin~n sonra cildim açık, taze hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususuile fa
ve l'iizel oldu.> Ten n ııüzelliği için fa. ve .masrafa dair oıa.ı:ı iddialarını isbu ilan larihin<len Hibaren ~O 
ya~sız Toka!on kremini tecrübe gun ıçınde evrakı musbıteler yle 'bıd kte. mc~ıwı;·ctımıze bıltlır
ediniz. Bu"Ün milyon1arca kadın- melen ıcabeder. Aksı halde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça 
!ar dünyanın her tarafında her sa- satış bedelı11ın paylaşrnasından harç kalırlar. 

4 - Gosterılen l(unde arttınıı"a ıştırak edenler arttırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

bah muntazam Tokalon kremini 
kullanırlar. M!füınıir neticeleri ııa
rant.dir. 5 - Gayrir.,enkul 21/2/1940 tarihinde çarşamba ııünü saat 14 

den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI bağrıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma 

bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulmaz veya satış istiyenin ala
cMeyva üsareleri, süt ve benzer- cağına rüchani olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu 

!erinin evsafını ıslah ve bunlann 
muhafaza usulü. hakkındaki ih
tira için alınmış olan 31/1/936 ta
rih ve 2163 No. lu ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukuk bu kerre baş
kasına devir veyahut icadı Türki
vede mevkii fiile koymak için icara 
dahi verilebileceı;i teklif edilmiş 
olmakla bu hususa fazla malü -
mat edinmek is!iyenlerin Galatada, 
Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 numa
ralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

1358 Illttl 1 1355 Rumi 
Zilhicce 2 inci ~anun 

9 
-~ 

1940, Ay 1, Gün 19. Kasım 73 
19 lkindkanun Cuma ---·- -

Vakitler \- .... J t ı.aııi 

8L Da.. I&. Da. --
Güneş 7 22 2 14 
Öğle 12 2'1 7 16 
İkindi 14 54 9 45 
~am 17 09 12 00 

1 
Yatsı 18 44 1 ~6 
İmsak 5 37 n 301 

•••••••••••••••• 

ııavrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
cıkmazsa en çok arttıranın taahhü:iü baki kalmak üzere arttırma on 
beş aün daha temdit edilerek 7 /3/1940 tar hinde ocrsembe ııünü sa-
at 14 den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında 
arttırma bedeli salış istiyenin alacağına rüçhani olan diğer alacak
lıların bu vayrimcnkul ile temin edilmis alacakları mecmuundan 

fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin ''"'75 inı tutmak .şartile ~n 
çok arltırana ihale edilir. Böyle bir bede: elde edilmezse ihale yapıl

maz ve satış 2280 No. lı kanuna tviikan ger· bırakılır, 
6 - Gayrimenkul kendisine ih~le olunan kimse ~rhal veya ve

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshdunarak ken
disinden evvel en yüksek teki fte bulunan kimse arzclmis olduğu be
delle alnıai!a razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş ııün müddetle arttırmıya çıkarılıp en çok arttırana ihale edi
lir. İki ihale arasındaki fark ve gecen ııünler iç n /f 5 de!'! hesap 
olunacak faiz ve di~cr zara:·lar avrıca hükme hacet kalmaksızın 
m;-muriyet 'mizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı artlınna bedeli haricinde olarak valnız tapu fcrag 
harcını, virmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 
vcnnei!e mecburdur. Müteakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve 
tcllôlive resminden mütevellit be\ed•ye rüsumu ve müterakim va· 
kıf icaresi alıcıva ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu ı?ayri:menkul yukarıda ~ö ;terilen tarihte İstanbul Dör-
düncü icra memurluğu odasında i<bu ilfın ve ııöster'len arttırma 

sartnamesi dairesinde satılacağı .:.'an olunur. (517) 

~ . 
Şirketi Hayri yeden: 1 

BAYRAM MÜNASEBETİLE: 
1 - Bayramın 2 nci Pazar günü adi günlere mahsus tarife tatbik 
edilecektir. 
2 - Pazar günlerine mahsus olarak tarifede yazılı ve A. Ka· 
vağından 18.30 da hareketle Anadolu ve Rumeli iskelelerine 

Onı:n gürhii' ve sıhhatli yetişimj; tabiatin tıpkı bir ·avru 
sinesinde yeti. 1.irdiği saf ,.e normal gıda ile mümkündür. UeJ' 
ne tabiatin in~•nlara bahşettiği bu kudret glizeliiğinden istif• 
geri bırakınamalıdn'. 

ÇAPA MARKA 
Müstalıznralında ba 

Be~iktnş ÇAPAJ\1ARKA 

hassa tamamen mevcuttur. 

Tarihi tesisi: 

1 Deniz Levazı~ahnalma Komisy0nu i.an 

Marmara Üs.~üb:ı!ıri K. Satına'.wa Komhyonund 

Kok Kömürü ilanı 
Cinsi MiktJrı Beher tonun 

taıuni ü L..ıtı 
Lıra 

Karabük kok kömürü 244 ton 31 
1- Komutanlık kara birliklerinin ihtiyacı için yukarıda 

yazılı Karabük kok köınürii kapalı zarf usulile eksiltmeye 1' 
tur. d 

2- Eksiltı,,esi 22/ Sonkanun/910 Pazartesi günü saat 15 
Tersane kapmndoki komisyon binasında yapılacaktır. . 

3- l\tuvakkat teminatı 567 lira 30 kuruştur. Şartnamesi 
olarak komisyoııdon alınabilir. 

4- Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin bu işle alakada 
Jannı gösterir ticaret vesikalarını ve üçüncü maddede yazı,lı 
natlarile birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile tanzı1" 
)eri teklif mektuplannı mnııyyen gün ve saatten tam bir s 
line kadar komisyon başkanlığına vermeleri. ..... 

MARMARA ÜSSÜBAHRİ K. SATJNALMA KOl\tİSYO~t: 
22/Sonkanun/1940 Pzartesi günü kapalı zarfla eksiltmesi yapıl 

244 ton Karabük kok kömürü, bayrama tcsadiif ettiğinden e 
24/1/940 Çarşamba günü saat 15 de yapılacağı ilan olunur. ..... 

Tahrııi 

1200 kilo sığır eti • • • • Beher kilosu 
7 425 kilo kuzu eti • • • • • 

22113 kilo koyun eti . • • • • 
1- Tahmin bedelini, cins ve miktarforı yukarıda yazılı 

etin 30/2. Kaııun/9·10 torihine raslıyan Salı günü •aat H.30 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2- İlk teminat (lOO:;) lira (96) kuruş olup şartnamesi hrr 
misyondan alınabilir. . .. 

3- İsteklilerin 2490 sa~·ılı kanunun tarıfotı dnhılındc taP 
cekleTi kapalı teklif mektuplarını en geç belli giin ve saatte 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon h.-kanlığıP 
mukabilinde vermeleri. (235) 

... Jf. 
Tahııı 

98.000 kilo sığır eti • • Beher kilosu 
28.000 kilo kuzu eti • • • • • 
77 .565 kilo koyun eti • • • • 
1- Tahmin bedelleri, cins ve miktarları ynkanda hiZ'l'l~f 

terilen üç kalem etin 30/2. K:iııun/910 tarihine raslıyan Salı 
al 11 de kapalı zarfla eksiltnıesı yapıiacaktır. 

2- İlk teminatı •5201• lira •68• kuruş olup şartnamesi bet 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. . 

3- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ta~'. 
leri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten b• 
velinc kadar Kasımpaşada bulunan komisyon br:ı~kanlıi;'1113 

mukabilinde vcnneleri. •23G• 

İstanbul levazım amirliğind 

liradır. İhalesi 5/2/910 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Taliplerin ka
nuni vcsikalarilc tcnıinat ve tek -
lif mek!upiarını ihale saatinden 
bir saat ev\'eline kadar Edirnede 
Sanayi kı~lasında satınalma komis
yonuna vermeleri. •1142> c530• 

uğrayar•k 20,30 da köprüye gelen (299) numaralı sefer fazla Eyüp defterdarında 1 No. lu 
olarak bayram günlerinde icra edilecektir. makinek-r için ihzar edilen bina 

dikim evinin çorap atö, 
daloilinde z•ti çorap 111,' 
1 No. lu dikimevi ııı0 Jf. 

600 ton ıırpaya talip çıkmadığın
dan tekrar münakasaya konmuş -
tur. Tahmin bedeli 39,000 lira ilk 
teminatı 292:; liradır. İhalesi 5/2/ 
910 Pazarlc•i günü saat 10 da Edir
ncde Sanayi kışlasında satınalma 
komis onunda ·apılacaktıT. İstek-

3 - Bayram giinleriııde Üsküdarla - Be~iktaş arasında seferler ~alışmak isteyenlerin Deftcrdarda 
fasılas" )'apılacaktır. müracaatları • (10894) 
4 - Araba vapuru bayram günlerinde Cumartesi Pazar taıife-1 ------------------------~ 

a.sio•e .gör·e-işl.iye.c•k .. ti .. r. --------• M. M. V. Deniz Müsteşarlığın 
Snlıip ve neşiryatı idare eden Ba>mubarriri 

Bir kömür gl!'"'isi alınacaktır. Bu 
...,,..,.A~ \•()mtt- ııhn 1 V('lı eli\• v:t~ll"''" t " 
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