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lstan•uı Nuru-ul7e Ne. M 

Almanlar, Sovyet Galiçyasına Teknisyenlerle 
Berabe , Tank ve Harp Levazımı Gönderiyorlar 

ltalya bir 
uyuşmıya 

razı olur mu? 
B' ızee Balkan n:.~vzuu 
berinde en mühim ve 
•n nazik bir nokta 
ltalyan111 bir t •--. , BllLllllD 

Pro.ıeaine ltlirak edip 
etmiyece!!idll'· 

e •• 

) Alrn~yanuı Romanya hudut • 
ı':"'• ıltısak etmek içın Sov) et • 
.,,.rıe bil' anlaşnııya mu,·affak ol • 

1 ası ancak Sovyetlerın Balkan 
ara y · b' · • . en1 ır nızam ve coğrafi lak-
:ın verılnıe•ini kabul etmclerıle 
)au~kundür, Almanyanın Romaıı
.ıu. ududuna varması bö)·lc ol • 

11 ı:u &•bı Uomanyanın petrolleri-
• ve bu"dayl .. 

t. " arına ı:oz dıknıesi de 
•ne ancak b · ı 8(1 d oy e bır anlaşmıya ••an: ır. O halde, Sovyehcrle AJ. 

)İ ıı.::•n Balkanları.taksim etme
lel rluın.aları lıer~yin başında 
s~·~ ıkııza eder[. 

G 1. ı:unku nzıy clt Almanlann 
lt 8 ıçyıya .. kcr İl ellikleri 

omanya b d f' .. . . d S ' lerl . •. c ı uzerın e O\'yel-
Petre 

1 
bır ıtıliıfa doğru ı:iıti.kleri, 

ltıan;a mıntakalarını işletmeyi Al· 
lıaberl Y~ bırakhklan yolundaki 
tinde ·~•n P•1>paganda mahiye • 
\ir v:~ Yoksa hakikate uygun 
4etildi: ~.nu olduğu benüz L•lb 
nın ltal · •ı:er taraftan Almanya· 
4ttek li~~Ya bir ~uh.ııra t~vdı e
lerini lab~nlar üzerındeki emel· 
ki nıccb . kuk ellirmke yoluııda· 
lıu izah urıyetlerini izah etliii;i ve 
lardaki h~ında halyanın Balkan
tıııacağın 8 

111•r~nın da mahfuz lu· 
"'.'.•kıedir'. nldırditi haber veril -
lliphelidir 11 haberin de sıhhati 

Jki 'Uba
0

tta 
4eratı ilı. . Balkanların mukad· 
:ak lopıa'::ııde .. Belvalla yapıla· 
k ~ haberler~ ~unasebelile bütün 

lln oldu· •n ışaa edilmesi müw
)•yılnıas gu gibi harbin dünyaya 
Balkaııl~aıı;y~et ve düşüncesile 
~nına11 dı 0ı:ru b_i,r akının tasu· 
tııer bütü nıuını.undür. Sadece, 
4evtetıer· ıı bu haberler Balk;ın 
lizeruı' d 1 Vt Belgrad toplantısı e nı" . <le(iJ d ııesstr oltnJya matuf 
1ıatya e SovyetJer - Almanya • 
lıir bar:~a~ı.nda Balkanlara karşı 
l ayret • ~ tasavvur eden bir 
tiıı fiil m~h 1>·etinde ise bu &aYTO· 
)in baş~" dasına girebilmesi lıcrşe
vaı•1 h 0 a İtalya ve Sovyetlerin 

Sovy areketlerine b'ğlıdır. 
41ikçe vet Rusya muvafakat etme
lıtifak e:a ~lmanya ile açık hır 
4alıilinda tedıp bu akdin itapları 

e \'e .. 
flııı ol mu~ıerek plana uy-
1.lman "1'ak harekete geçmedikçe 
llııldanYaa Romanya üzerinde kı-s nıaı. 

aki~veybetı1 erle Almanlar böyle bir 
u unab·ı· ı ·• en tn"h" 1 ır er mı. Davanın u ını b' .. 

)ellerle Al ır nokta.~ı bud~r. Sov
hulunurla mantar boyle bır akille 
Balka,,Ja r, Y~ni, kendi aralannda 
tlzerind rı ta sim için bir proje 
Yanın ve ~ulabık kalırlarsa İlal
höyle b.azı.1eti ne olur?. İtalya 

ır '•rkeı · b'l. · · 1hek ister . e ~ıre ı ı.r mı, gır· 
İkin•i m"h~ı, gırerse ne olur?. 
itibarla ~ •m nokta da budur. Bu 
nokta erşeyden evvel bu iki 
Alma:~~ a~d·~ı~nması lıizımdır, 
fakatini ' ~ 1 1 devletin muva~ 
lar<lan i. ay~, zamanda do Balkan
gıdai fay;:,.~~e~ği ikhsadi ve 
temin ,.e ıne 1 bır ba~ka sahadan 
dikte Balka mi •kette depo etme-
'b n ura • 
.n.usyanın Al ıneıne2. Sov,·ct 
• . ınanyan v- •• 
mınesıne \·cya h' ın naradenıze 
lec~k sekild~ :vn~c ~lmazsa inebi· 
Ve istikbal ba.kı ın d•şınasına hal 
d b ·ı mm an .. e e ı eceoğinc in ınusaade 

kolay kolav ·ınan""1n manhıtı ile pek 
B · • ı •maz t alkanlara bir Al · lalyanın 
pıldığı t•kdirde mb.•tn taarruzu ya-

k . ı araf k 1 Ve endı yollarilc Al a ması 
leyip sonunda B lk ınanyayı bes. 
L,_ • anlard b 
ouzmetine mukabil bi an u 

<Devamı 1 .~-Pay alrnoYI 
owcıl l&hlf<de) 

Slovakya' da önümüzdeki ay seferberlik var 
kuvvetlerine Alman Slovak 

zabitleri 
Paris 25 (Hususi')- cTan• ııaze

tesinin Bükreş muhabiri yazıyor: 

kumanda edecek 
Sovyetler bütün kuvvetlerile 

yeniden hücuma geçtiler 
• 

lngiltere Bu taarruz geniş bir hareketin Rumenler Prut, Seret ve Moklav· 
ya müdafaa hatlarının takviyesine 
ehemmiyetle devam etmektedirler. 
Fokşani ile Namulossa ve Kalas 
arasındaki sahayı müdafaa eden 
eski istihkamlar da tamir edilmek· 

'münaseba- başlangıcı imiş ! 
tedir. 
Eğer Ruslar ilkbaharda Basa • 

rabyayı kolayca işgal edeceklerin! 
zannediyorlarsa, aldanıyorlar. 

tı kesmiyor Finler ilk hücumları durdurdular 
Finlandiyadaki Rus macerasının 

neticelerini Romanyadan daha iyi 
hesap eden millet olmamı$tır. 
Çekoslovakvanın inhidamından 

ve Rus • Alman anlaşmasından 
sonra Alman tehlikesinin de Ro • 
manya hududuna yaklaştığı kana· 
ati zaıen mevcuttu. Doj!ru veya 
yanıl başta Romanya olmak üze
re Balkan milletleri arasında Al
manyanın askeri tazyikini bu ta• 
rafa da çevirecei!:i kanaati vardır. 
Kombine kuvvetleri taliın görmüş 
ve iyi teçhiz edilmiş birkaç mil· 
yon aske·i bulan Romanya ıle Tür· 
kiye, Fransa ve lnııilterenin hava 
ve kara kuvvetlerine istinat ede
rek Avrupanın bu mıntakasında 
emniveti temin edebilirler. 
TEKNiSYENLERLE BERABER 

TANKLAR DA GELDİ 
Biıkreş 25 \Hususi)- Galiçyada 

Lemberg, Drohobiç, Etri Przamisel Cepheye giden Belçika ihtiyat askerleri istasyondan aynlırke~ 
gibi büvük şehirlere yüzlerce Al-----~:_~_:_---------------------
man teknisyenleri gelmiştir. Ro
manyayı Almanyaya bağl:yan de· 
mirynlu simdi Alınanların elinde
dir. Tunanin buz tutmuş olması
na raıtmen, Almanlar bu demir -
yolu vasıtasile Romanyadan Al -
manyaya demir ve petrol naklede
bileceklerdir. 3ovyetlerin bu im
tiyazı ne mukabilinde Almanlara 
bahşettikleri henüz malüm değil -
dir. 

Söylendiğine göre, Alınanlar 
Lemberge hücum arabalan, tank· 
tar ve rr.otörlü harp vasıtaları da 

''Türkiyenin vaziyeti 
memnuniyet vericidir,, 

Hariciye Vekili ay sonunda 
gidiyor 

getirınislerdir. 
Bratislavadan gelen haberlere 

yöre, Slovakyada umumi seferber
lik şubat ayı içinde ilim edilecek

<Devamı 3 üneii sa.hil ede) 

Maliye ve Ticaret 
vekilleri gitti 
Şehrimizde bulunmakta _o_lan 

Vekillerimizden Ticaret Vekıli B. 
Nazmi TooC'lloğlu dün ak~ An
karava dönmüslür, 

Vekili dün ziyareı eden tüccar• 
tar ıüıün. zevtinyaoı l(ibi ihraç 1 
maddelerinin Arianlin, Brezilya, . 
Uruguav ve Paraguvaya ihracının , 
kolavlaştırılması için ticaret 11n -
ıasm"aları vapılmasını istemi~lerdir.j 
Diğer taraftan Alınanyadakı tale- , 
belerimizc terevaf( gönderilmesi j 
de rica olunmustur. 

Malive Vekili Fuat Aji;r~lı d~ ı 
dün akşam oturmakta oldugu Bu
:vükadadan Pendiöe peçip eksprese 
İıinıniş ve Ankaraya avdet etmi~ 
tir. 

İktısat Vekili B. Hüsnü Çakır 

Hericl~ Vekili Şükrü Saracoğlu• 
varın aksam Ankaava hareket e-1 
decek ve Balkan antantı kortsevi 
toolantısmda buJ.unmak üzere ayın 
30 uncu salı l!iinü Ankar~~n, 
31 inci carşaınba günü şehrımız
den Belgrada hareket edecek ve 
şubatın 2 sinde orada bulunacaktır. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
bevnelmilel münasebatta Türki -
yenin vaziyeti hakkında şu beya
natta bulunmuştu: 

,_ Türkiyenin vaziyeti çok 
memnuniyet vericidir. Bütün 

memleketlerle olan münasebetle
rimizin, JnEmleketimiz icin hayırlı 
ve memnunivetbahs bir safha için· 
de olduğuna eminim. Umumi va· 
zivete gelince, hadiselerin mantı
ğı ile insaııların mantığı tam bir 
ahenk içindedir denemez.• 

GAFENKO 1 ŞUBATTA 
HAREKET EDİYOR 

Bükreş 25 (A.A.) - B. Gafenko, 
ı şubatta hariciye nezareti umu
mi katibi ile birlikte Belgrada gi
decektir 

FELAKETZEDELERE YARDIM 

in giltereden 30ton 
g·iyecek daha geliyor 
Şehrimizde toplanan paraların 

akşam 935.059 lirayı 

yekunu 
buldu 

dün 

şehrimizde tetkik.;:~maktad•~· Lord Loid bugün rady oda Türkçe 
Alman sefiri valiye bır J b / k 

ziyafet verdi 
Şehrimizde bulunan Ahnan se

firi Fon Paoen ve refikası İstanbul 
Vali ve belediye reisi doktor LCıtfi 
Kırdar şerefine Parko'lelde bir öğ· 
le zivafeti vermiştir. İki saat :ka
dar devam eden Ye samimi ko • 
nuşmalarla geçen bir ziyafette se
firin kızı, Baron Fon Persner, Al
man general konsolosu Tapke, 
Doyçe Bank müdüü Vaydrnan, 
Doyçe Orycnt Bank müdürü Post, 
ziraat müşaviri baron fon Pü4ıe, 
köorji mühendisi Hügo Alman se
fareti atasenavah Amiral fon Mar· 
vi~ hazır bulunmuslardır. 

bı·r hitabeae u urıaca 
Şehrimizde zelzeie felliketzede- \ 

!erine yardım çalışm~.ıar.ı ıl e meş
gul olan vilayetteki buyu~ yardım 
komitesı dün akşam Vah ve B.c
lediye Reisi Lütfi Kırdarm rcıs
!iğinde toplanmıstır. Bu içtimada; 
maliye subclerinden ııönderı lmı~ 
olan emlak sahiplerinin lıstPlcrı 
ve umumi yardım vaziyeti gözden 
geçirilmis1ir. 

VALİNİN BEY AN ATI 
Bu toplant·dan sonrı Vali ve 

Belediye Reisi Lütfi ltırdar bir 
muharririmize 1fU beyanatla bu
lunnı~tur: 

- Zelzele felaketi dolaYlSile 
vilavet, kaza ve nabiyelerimizde 
teşekkül eden milli yardım ko
mitelerinin bugüne kad:ır temin 
ettikleri teberrü vekünu bir mil
von lira\'a yaklasınaktadır. Te
berru hususunda bir kolaylık 
olmak üzere ayrıca teşkil edilen 
tali komi1elcrin vazifeleri bugün
den itibaren merkez ve kazalar
daki milli vardım komitelerine 
intikal etmiştir. Vatandasların 
bu komitelPre müracaatla teber

rülerini yanmalarını rica ederim. 
(Devanıı 1 ııncıl oalılfe le) 

Londra 25 (A.A.) - Dün öğle
den sonra Avam kamarasında B. 
Çeınberlayn, meb'uılardan B. 
Knox'un Sovyet Rusnnın Finlan• 
l)ıyaya karşı hiç bir tahrıke ma • 
ruz kalmadan tecavüze gec;mesi 
dolavısile İngiltere hükıimeunın 
Rusya ile diplomasi münasebetle· 
rini katetmek tasavvurunda olup 
olmadı'rı suretınde sormu:.; olduğu 
bir suale cevap vererek şoyle de
miştir: 

c- Sovyet hükCımeti ile diple>
masi münas< betlerinin kat'ı, evvelA 
her nok taı na~<ırdan ih !imamlı bi. 
tetkik yapıbnasını istilzam eder .. 
B~vekil. ilave etmiştir: 
•- Bu mesele, derhal memnu

nivete şayan bir surette halledilc· 
bilP.cek bir rne91'1P. de,ITT!dif.• 

B. Çemberlayn, baska bir suale 
cevaben harbin baslangıcından 
evvel İngiltere ile Rusva arasır.da 
cereyan etmi• olan müzakerelere 
ait vesaikin nesri tarihini tesbit 
edemiveeej(ine müteessif olduğunu 
söylemiştir. 

_:_ _____ _ 
ihtikar komisyonu bu 

sabah toplandı 
İhtikar kO'lllisvonu bu sabah sa

at 11 de nııntaka ticaret müdürlü
i\'ünde toplanmıştır. Bu roplantıda 
bazı muhtekirler hakkındaki ih • 
barlar gözden geciri!mekte ve ya
rından itibaren mevkii ta.tbika l{i· 
recek olan cmilli korunma• kanu· 
nunun tatbikatına ait hazırlıklar 
tet.kik ohınmaktadır. 

MiIJi korunma kanunu 
Milli korunma kanunu yannki 

resmi gazetede intişar edecektir. 
Yeni kanun da bu suretle ya -

rından itibaren mevkii meriyete 
girmiş olacak.tar. 

Ki S A C A 

Meb'usluklar onların 

amma, gazete ve ga
zetecilik de mi onla rı n?. 

Londradan davet oluyor, gaze • 
tecilcr gönderiliyor, soruyoruz: 

- iste onıar .. 
Denıyor. Belı:ratta toplantı olu

yor, soruyoruz: 
- Yine onlar .. 
Deniyor. Garp cephesiııe ıaze-

teci davet ediliyor: 
- Yine onlar~ 
Deniyor ve isimler ıayıbyor: 
- !'lfeb'us Falih Rıfkı, meb'us 

Necmettin Sadak, 1'11eb'us Hüseyin 
Calıit, meb'us fala n ve meb'us fi· 
lan veya ay·ni eşhas. 
Anladık, meb'usluk onlnnn, on· 

ların amma Türkiyede &l11Zete ve 
ve gazetecilik inhisan, imtiyazı, 
mesieki temsili de hep onlann mı? 
Hiç baska şahıs, başka gazete, baş· 
ka gazeteci yok mu, y•hut da bu 
kadronun dışında kalanlar üvey 
evlatlar mı?. 

Külletle bir. nimette ayrı ayrı
yız amma bu kadarı da fazla. 
Hoş bu satırları zannolunmıya 

ki, böyle bir azimet \·cya seyahat 
ıınusu ile yazıyoruz. Dovetleri ka
bul edecek vaktimiz olmadığı ka· 
dar haklan yiizüstü bırakacak ka· 
dar vurdum duymamazlığımız da 
yok!. • • 

Finlerin tanklara "-1'11 
Londra 25 (Hususi) - Sovyet 

lnt'aları, Manerhavın hattının sol 
cenahını kırmak icin yeniden bır 
taarruza l(ecmişlerdir, Arkası ke
silmiven ins~n hücum dalgaları 
relik müdafaa hattı karşısında e
rivip !!itmektedir. 

kullandıldan kO(ilk toplar 

Ruslar dün de teeebbüs?erinl teıi. 
rar etmisler. bütün ,,.. 
talarıru, to""U ve tayyuesl ile \a• 
}im JlÖrmüş en ıyı nl~.ii.u. ... ~~ .... ~ 
rıru kullanmışlardır. • -

Roma 25 (Hususi) - Ruslar, 
<Devann 3 üacü ublfedt) 

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

Hitler cepheye giden genç 
zabitlere bir nutuk söyledi 

Berlin 25 (A.A.) - Hitler, dün 
SJ>Qr sarayında yakında zabilliğe 
terfi edilerek cepheye sevkedile • 
cek olan talelıeve hitaben bir nu
tuk iat etmiştir. 

Mumaileyh, bu nutkunda Alınan 
milletinin girişmiş olduj'.tu hayat 
müca.delesinin ehemmiyet ve şü -
mulüne isaret etmiştir. 

Hitler, bundan som-a Nazi zabit-

1 
!erinin vazifelerinden ve görecelı> 
leri işlerden bahsetmi~ir. 

Nihavet buııünün büvük Fre • 
dfrik'in ölümünün vıldönümü ol • 
duA'unu hatırlatarak asker kralın 
en yüksek askeri meziyetlerin mo
deli telakki edilmesi liı.zım gelece
liini söylemiştir. 

Führer'in nutku, c~kun tezahl1· 
ratla selamlanmıştır. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Savfamız:ladır) 

ÇERÇEVE 

Başvekilin nutku 
Bayramdan bir iki ı:ün evvel 

Ankaradıı, Büyük J\lillel l\leclisin
de, Başvekil Dr. Refik Saydam'ın, 
milli korunma kanunu etrafında 
verdiği nutku dinledim. 

Hadise benim için bir sürpriz
dir! 

İtiraf edeceğim ki buailne ka • 
dar, Dr. Refik Saydam hakkında, 
h içbir fevkaliidelik vasfı tanımı· 
yordum. Onu m<',lckten, ıiy-asct
ten ve milli mücadeleden gelme 
herhangi bir b~~vekili aşan kıy • 
metlerd<' bilmiyordum. iktidar 
mevkiinde bulunanları, göz kapalı 
koltuklıyanlardan olmadığım için 
de, bu zamana kadar kendisi hak
kında tek fikir sövlemiş değildim. 

Dr. Refik Saydam, Büyük l\tillet 
l\leclisi kürsüsünden konuşmıya 
haşlar başlamaz, derhal cins bir 
kafa karşısında olduğumu anla • 
dım. 

Nutuk, herhangi bir siyasi teker
lemeyi değil, kendi. :ne göre ha· 
kiki bir dünya görüşü H fikir hay· 
&iycti taşıyan bir kafanın, bir top 
ipekli kumns gibi, kilrsü üzerinde 
büklüm büklüm yayılısını hatırla· 
tıyordu. 

Liberal ve dt'moknıt ninma, bu 
nizamdaki bütün kafa ve ruh ceP-

hcl<Tine ermiş olarak inanan Dr, 
Refik Saydam, her an ve her mil· 
Jetin başına gökten bir l\ltleorit 
g;bi düşmesi mümkün tehlike ku· 
tupları karşısında, Türk milletini, 
irade, karar ve tedbir çerçeveleri 
içinde ve pek güzel canland ırdı. 

Bana hakiki kültür, idrak ve 
üslup sahibi bir devlet rüknünü 
tanıtan bu vesileyi unulmıya<a • 
,tım. 

Bazan en yakın, en sarih ve ea 
zahir şeyleri bile görmt'k için, ne 
entipüfteıı tesadüflere muhtacız! 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

~-. 

NOT- Beşiktasta Fikri Türk
oi!lu'na: Ankarada bulunduğum ~ 
için kıymetli mektubunuzu ancak ,.., 
dün görebildim. Halbuki bu arada 
merak ettiğiniz davanın cevabı 
gazetemizde çıktı. Bu sütunda çı- • ı ~ 
kan (Zevkten kaideye) isimli Y•• .- • • 
zımı herhalde gördünüz. İsmet • • 
İnönü'Ye diyemiyece,l(imiz gibi, ' 
Fıkri Türkoi(lu'ya da diyemeyiı. ; 
İsn,inizin bile bana şahitlik ettiAi " 
davada hakk;ma inanınız! Mesele-
nin mantık ve gramerle isbatı, bil· 
dirdiRim vazıda. Teveccühlerinize 
teşekkürler ederim. 

N. F. K. 
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)IADEMKİ FAZLA KADINLAR "'i'"ÜJ'i. 
-KAPLAN VAR ÇORAP ÖRÜYOR 

1 . - İnl'ih;-.1<adınlan cenheve ı:ıiden 
Kar, kıs ~bdı mı. zmir taraf· 1 asker!cre yün kazak ve corap ö· 

larında da arslan. kaplan hii<iıye- ruvorlar. Bir lngi.ız kadını, niha· 
lcrı başlar! Gelen haberere göre, wt fervadı basmıs: 
Kµ.şadası civarında, yine, ka.plan· _ Bu isı biz ken..'.i basımıza ya,. 

1ar oka.dar çoı?almıs ki. koyWl sü· narna""ız. erkekler de bize yardim 
rülerine hiç rahat yokmuş! Avcı· etsınler .. 
lar, bık!ırcın avlar l(ibı, boyuna insaf be va hu' Hem. efendim. 
kanlan avlıvorlarmış! kadııı.ların ba.$ımıza corap örme-

yahu, madem bu kadar kap.lan !eri ayarında ve değerinde. biz 
cıok. beş on .ıane de İstanbula eön- erkekler nasıl c;orap örebiliriz?. 

derseler de, Babıali caddesınde tü· CEZASINI MI 
reven ~ene; ~emi arslanarile bir - ty · 
l(Üreşsaler! ÇEK OKLAR!. 

Son za.manlarda, Hol'vutta, si-
NE ÇOK DA BİZE nema artist.!eri arasında t.a.ı.ak da· -· -
Ö ı vaları artmıs .. YılQ.ızlar, boşanı • ZENENLER VAR.. B --- vorlar, avrılıyorlamıŞ! u yuz • 

Genç. edebiyatçıların büyük e
dip iddialanru çok ı:örmüvorum. 

Ben. hazan. öy.!e hadiselere şa
hit olurum ki hayret! Mesela, ııa
utede bır ilin ııörürsünüz: oMu
harrir Ulan ue bavan !ilanın i.<.<ii
vaçları ilu tarafın ilah .. • 

den, yuvalar bozuluyor. aileler yı
kılıyormuş!. Bu hadisevi bir ııaze
tene okuyan bir dostum, vavaşc;a 
e~ilerck. l:olai>ıma fısıldadı: 

- Yahu. dedi. sinema yüzünden 
az yuva mı bozuluyor?. 

Demek, vı!dız!ar, beddual.ann 
cezasını c;ekivorlar!., 

Bu evlenen muharrir kim•. Bu 
isimde bır muhamr tanımıyorsu
rıw değil mi?. Bız, keuı .• 

. noş BİR PiY~O 
IKRA.Mtnst 

~a•ka bir (tin: cMuhırrriT bav 
.filan filan Halkevinde filan mev
zuda bir konferans verecektir. 
Herkes ı:elıebihr .. • Bu filan mu -
harrir kim? Düsünürsünüz? böyle 
bir meslekdaıı tanımıvorsunuz .. 

Ba.c:ka Jir ııfuı .. Bir dostunuzun 
ıri "aretine ı:ıdersiniz. Sıze. bır z.1tı 

takdim ederler: .Efendim muhar
rir bav filan .. • Siz. teserriif ettim. 
dersiniz_ Fakat. ne bu ı>imde bır 
meslekdaş tanıv.,rsunuz. ne de 
lıu zatın vüzünü ııörmü:;sünüzdür. 

Yahu. biz. kı..r'k kişi~·iz. birbiri -
nıizi tanırız'. Ne de çok muharrir 
özentileri Van?U$! 

Amerika.da, Flori'da denen eya
lette. hoş bir nivanııo icat edilmiş! 
"'İvaneonun en büvük ikramiyesi, 
henüz 21 yasında. sanŞln, ay par
rası kadar ıtüzcl, sanem yapılı bir 
ııenç k•zmış! 

Biletler, taze ekmek ı:ibi ka -
....... , lp•OT'mu~! Büvük ikramiyevi 
kazan3"11 talihli. derhal. bu ay pa.J'
cası kızla evlenecekmiş! 
Amerika!ı\arın buiuşlan h('p 

bövt~ meraklı ve hos oluvor. Yal
nız, ben sunu düşünüvorum: En 
büvük ikral"'ive i.>abt-t eden ta:ihli 
adam. ya ev.il ise, vaziyet ne ola
cak?_ 

Allın::T RAl.'F 

Bir katil idama mahkum edildi 
1937 yılı fubatınm 7 inci gecesi 

Sultan.ıhmette Dızdariyede polis 
lhasan BL'innın evine ııirerek ken
d!•ini öldüren ltat•l Nazımın mu
tıakeınesıne dün na<kzan l ııı.ci A
~ırcezada devam olwwn~:ur. 

Dün okunan tahkikat evralı:ın -
dan anlaşa ldığına ..c>re hiıd.ı.se şöy-
1.! olmustur: 
Akşam 19 No. lı evin ikinci k• t 

penceresıne çıkan v .. pencereyi 
perger denilen aletle açan Naz:.m 
Yoial, gırdıt:ı odada Hasan Basri· 
Jtin karısı N adırenın sandııtını k:ı
nştırıl'ken, Hasan Basri oda kapı
ıında ııörünmüş, arada bir boğuş
mayı m•iteakıp, Basri karyolacian, 
,.astıf{ın altındaki tabancasını al· 
mı.ş, !'<azıma •davranma, dur! El
ler yukan!• diye seslenmişt;r .• 'a
:ı:ım, ellerini kaldırır eibi yapmış, 
bu aral. k polıs, dı.şandan işitsin • 
ler de imdada ııelsinler d!ye hava
ya bır el kurşun sıkmış ve Nı:z:.m 
da. ııemJunun iizerir.<len, yukan 
~evrilmesini fırsat bilerek. ev sa· 
bibinin üstüne atılmıştır. CekEti
nen yeninden çıkardıi; b'r b:çak
la, polı.; Basrınin ıı.rtkf::nı kf.'6 -

.miştir. Ağır surette yaralı polis 
vere diişür.ce, evden fırl;ınuş, so -
kzkta karşılaştıf:ı pol:s Nevzadı, 
bekci Hasaııla Şu.krüyü de yara -
ladıktan sonra, l<Jıçmış, buna rağ· 
men ço'4: eeçmeden yak.a•anmıştır. 
Ha.san Basri Cerrahpaşa baıı.ane
sıne ııötürüldui:ü s.rada ölmüştür. 

Malı:tuliin evde bulur>an kar.sı 
Nadire üvey oğlu Rıdvırn, Melahat 
ve daha bazı şahitler..n ifadelcrile 
sabit olan öldürmek cürmü; ilk 
kararda .Nazımın Hasan Basri ta
rafından t~ebbıls esnasmda yaka
landığı. bir.aenalcvh ç;:lmaf:a za -
man bularn&dıi!ı, makt.ulım kar; • 
s:n:n çantadan parası çalındığına 
dair bir ifadesi mevcut olmadığı. 
kzydile. sadece kurtulma~ı göze
terek ika edilmiş bir fıil sayılmştL 
Bu cihetten ver:Ien 19 sene ağır 
hapis cezası temyizce k5.fi ı:öri.ıl
ır.cmiş. Nazımın işled f:i çalmak 
curmür.:len dolay: ele gecmek en
di,tesir.e dayanan firar mak!adile 
öldü..'"7l!ek fiilini ika e~t:i!i tebari.ız 
ettirilerek, karar, bozulmuş:ur. 

DU.nkü celsede muhakeme, kati
lin bu cinayeti; cürmünü g:zlc.mek 

Yazan: f~endcr F. SERTELLi 

BAR ÇİÇEKLE i 
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- Ne dedin .. Bir ölüyü tanımak 
için mi cağırdılar? 

- Evet. Genç bir kız öLmüştü. 
Bu kızın kim oldukunu talunuı e
debilir misın? 

A vuka·t CeW bir müddet dü • 
<'Ündü: 

- Hayır. T.ınmi.n edemedim. 
Kimm~? .. 

Semih Kamran rakı kadehini e
line aldı: 

- Levıa .. 
- Hat'"i Levli?-

- Zambak.. Zambalt.. (Yeni 
bar l ın mevkuf "ıldızı .. 

Celıfıl şaşırdı: 
- , "e dıvorsun. Kamran? Onu 

morııda ölü mü buldun? 
- Evet. Bir otelde y3ralanmış .. 

Ö!ımüs. Moroa !!'elr:ıınişler. Cebin-• 
'de cıkan not defıenıan bir köşe
sinde bemm de ismim yazılı imiş .. 
Kendisini tr·>us icin çağırdılar .. 
Gittifrim zaman ,..özle:-!me inana4 

madun .. O "üze! vıkut!-ü kızca -
!,z melekler l?ibi. masanın üstün
de oansız vatıyordu. 

Celal cali bir gülüşle ba)":ırmak 
istedi: 

- Bu olamaz, Kamran Bev! Sen 
onu LPvliıva benzetmişsindir. O· ı 
rıun hala ln~iliz hapishanesinde 
yaitı~ın.ı söylüyorlar. 

Sövlivedursunlar.. İstersen ı 
sen de inanma bana! GözleTirnle ' 
gördum onun cesedini.. Ve aile
sine haber vcrdı.l~r .. Leyliyı er
te-si "Ünü morgdan kaldı.muşlar .• 
Aile mezarlıgına gön·.ınilşlcr. 

Avukat CeW önune bakarak 
mı:Udandı: 

- 1 uhaf ""v! Ben dün akşam 
(Menek•e' ile beraberdım. Bana 
bir sev sövlemedi. Bilirsin ki o 
benden hı· bır sırrını •aklamaz. 

- Olabilir. Fakat Menekşenin 
de haberi yoksa.. Çünku l(azetele
re bu vak'a (Bedia) ismile ııeÇ'U. 
Süphe vok ki onu hic; kımse tanı
madı. Hatla en vakın arkadaştan 
bıle ·"nhelenmemi~dir. 

- Bedia adıle neden bahsetti
ler. Neden Zambak veya LeyU 
dıve yazmadılar. 

- Polis öv le rllll01" vermiş. Za· 
bıta tahkikatına !'Öre o(Bedia) a· 
dile in-iıizlere casusluk yapıyor
ımus .. Ve biz onu mevkuf sandı • 
f:un:z günlerde o İngıliz hizme -
tinde ralLc;ro•rınnuc:. ••• 

- İyi arnına, sen bu havadise 
inandın mı? 

- İster in:ın. ister inarıma ı Po
U• bövle rapor vermiş. Morea gi
d fp cesedin! gbziimlc görmesev -
d'm. ben C:e fB!'dia) nın ölümile 
aliıkadar olmıyacaktım ve onu ta-

Halkevi 
türküleri 

rler Halkevinin 
hususi bir 

Wrküsu olacak 
Cumhuriyet Halk partisi umu

mi l:atiplıf(i, dun şehrımizdeıti 
Halk ev le; ine mühim bir tamun 
gondermiştir. 

Mcmleketimizdeki tekmil Hal
kevlerinc de ayni zamanda yolıa
nılmı.ş olan bu tamimde her Halke
vının: bulunduğu muhitteki .halk 
liırküleri• ni tetkik edip iç:erinden 
koro halınde söylenebı.ecekierıni ı 
intihap ve tefrik ederek bunlar -
dan dört tanesini Cumhuriyet Halk 
partisi merkez.ine ııöndernıeleri 
ve bu yollanan tür.killerden seçi
lecek olanların o ·Halkevı• ı.c;ın 
•hususi türkü. olarak kabul olu
nacaı?ı bildiribnektedir. 

Bu ta.mim üzerine sehrirniureki 
Halkevlerinin .ar komiteleri> bir 
•halk türküleri gecesi• tertip et
rneği kararlaştırmışlardır. İstanbul' 
muhitinde en maruf olan türkü - ı 
lerin seçilecek olan n<>taları hazır
lanıp bu ııeoelerde koro halinde 
sövleneoektir. Bilahare bunlar An
k:ırava l"Önderilecelctir. Orada mü
tebaıısıs bir k<>ınite. İstanbul Hal
.kevleri için en ı:üzel halk türkü
lerini intihap edecektir. ...,,._ __ 

Bir adam denize düştü, 
kurtc:rrlc!ı 

Beykozda Yalı.köy Çavır cadde
sinde 60 numaralı evde oturan Ha
san oıtlu Şaban adında bir baıkkal 
Kanlıca vapur iske~ine yana.~ -
mak~a olan ŞirketJıavriyenin 53 
r.umaralı vopura binmek isterken 
denize düşm~ de kurtanlınıı;tır. 
-------- -- -
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* K zılav Kaswn~ nahiyesi 

şubesının yıllrk kongresı 28/1/940 
pazar ~nü saat onda Parti bına
sında toplanacaktır. * Yedikule civarında esrar tek
kesı işlEten Karabaş Ahmet ve a
damı 'Temel ile İhsan, Adil isim
lcr.nde esrark~ler ıuç üstünde 
yakalB.nnU.$lardır. 

* S:ı:bıkalı eroin satıcılar:rıdan 
Ali oğlu İsmail ismin.de biri zabıta 
m('murlarmı bir ero;nciyi yaka -
latmak üzere Kadıköyüne çağır -
mış, fakat kendisi ııelıneyip Üs
küdarda ınal satarken yakalanmut
tır. * Kazaz.ede T:rhan vapuru Fet
hi veye varmıştır. Pazara limanı
.mızda olaca.ktır. * Şehrimizdeki Romanvalılar
dan bir kısmı askerlik vazifelmni 
ifa e:mek üzere Rumen hükt1ır.e -
l'nce davet olunmuslardır. 50 ki· 
şillk bir kafile BükreŞe hareket 
etmiştir. * Karadenizde karavel. Ege ve 
Marmara denizler'nde de lodos fır
tınasın n tekrar başlaması muh -
tlmeldir. 

için yaptığını kabul ederek ceza 
kanununun ~50 inci maddesine 
göre idam olunmasına karar ver
miş. ir. 

Na7-!m; hakkındaki bu hükmü 
bü•·ük b~r sükunetle dinlemiştir. 

İhtiyar annesi de muhakemeyi 
tak.p etmiştir. 

Dü.nkü karar; temyiz mahkeme
sine yeniden bild:rilecektir. 

nınııyaeaktıın. 
- Mua.mma azizim, bu bir mu

amma! Mademki polis tahkikat:
na göre o kız İngiliz hizmetinde 
çalışan bir tercüman veya bir ba
!iy~ idi. Neden cesedini morga 
gönderdiler. Neden ai.le&ini h;ı -
berdar etmediler? 

- Bu nokta üzerinde ben el<! dur
muştum. Bana (Bed:aı nın ailesi 
%abıtaca meçl:uldür, dediler. Za
bı.aya onun aıl.esıni ben haber ver
diın. 

Santral lokantasında fazla kal
madılar. Avukat Celal merakından 
çatlıyordu. Semih Kamıran: 

- Le .. ıa mE-vkuti<en bana yaz
d ğı bir mektupta Janetın kendi
sıne fenalık yapacağıoclan bahse
diyordu. dedi, haydı bu gece (Ye
ru bar) a gıdelim ve şu ecnebi ar
tıstı ile biraz olsun temas e1rnek 
fırı;atını arıyalt.m .. Belki ağzından 
bırşey ler Öğrenebiliriz. 

Kalktılar .. Bara doğru yürüdü
ler. 

- Bu ne kalabalık yahu?!. İğne 
atsan yere dilşmıyecek.. 

- Burası her ııece böyle. 
- Ben, on beş gündür uğradı-

/: m yoktu buraya. (Yeni bar) çok 
deJ!i{mış. 

- Hem de tam manasile. Yıl -
dızlar deil'ıştı .. 'Tarife değiş:i .. Ar
tıstler <!ei.li•ti .. Hasılı buranın ha
vası tamamile başka~tı. 

- Yani iyi mi oldu• Yoksa ... 
- Ne iyi oldu .. Ne de fena. Yal-

mz eski hava, eski ciddiyet, eski 
el!lcnce, es ·ı samimiyet yok. 

- Senınkı burııda mı?. 
- ll~rhaJ.de buı-.ıdadır. Hele bir 

Şefkat 112~ 
madalyesi ~omru 

Onarma 
kursları 

Çok çocuklu annelere 
mada:yeler tevzi 

olunuyor 
Sağ olarak S::tı veya daha fazla 

QOCUJ{U bı.4iur.i!n aruıc!cre kar.ün 
mucibince verilmekte olan para 
mü.kiifatlarının bu scncve aıt o:an-· 
lan tamamen ve. i.mıştir. 

Çok cocuklu bır kısmı annelere 
de •Ş('fkat mada1yt:.Efl• tevzı oıun-, 
ması kararlaş~ırılmı~tır. . 
Sıhhat ve İçtimai .Muavenet Ve

ki.u:tı; peyderpey uu madalye
leri vilii.vetlere yo la.ır.2ktadır. 
Sehrirnizdekilerinki de bugün • 
!erde ııönderLıecektir, Dün 12 şef· 
kat matıaly•sı l:lcrgamaya, a şef
kat madalvesi Kuşadasına. 1 tane 
Çeşmeye ve 9 tane de U:laya eön
dcr .. J.mıc;tır. Bu rr.arialye1er, a.a
kadar anneler davet o:unır.·o.k ma
daiyeleri, namlarına yozlı berat 1 

kaiMlarile. l:ıirlikte te.slirn oluna -
caktır. 

Bunlara a:vrıca: annelikte c;ok. 
çocukiu olmanın vatani bir fazi
let o:duğu kendilerine anlatıla • 
c;ıktır . 

---<000>----

Çöplü'.<te bulunan 
çocuk cesedi 

lzmirde Kahramanlar mahaTh! -
sinde beledıyeve ait bır çi:ıplükte 
veni doğmuş ve b:ı.şı parçalanmış 

bir çocuk cesedi bulunduğunu yaz
mıştık. 
Yapılan tahkikat neticesinde bu 

cocuıtun memleket ha>lanesi nisa
iye koğuşunda ameliyat sonunda 
ölü olarak doitduğu an!aşılmışlır. 
CeSl'd.in ııömülnıesi tenbıh olmı -
muşken, h3demeler tarafından 
yanlı•lıkla süorüntüler ara:;ına a
tıldığı belli olmuştur. ---

Pamuk fiyat'arı 
Köylü w çiftçilerimizin sür'atie 

kalkınmalarını temin kin bükü -
met tarafından verilen veni bir 
emir Ü2""rine alakadar Zıraat Ban
kası $Ubeleri çiftcile: den paını:k 
satın almaktadırlar. Yalnız bir eün 
icinde bu suretle Adana mıntak2· 
sından 74 bin 872 kilo pznırk mü
bayaa olunmuştur. mübavaalar 
Klevand cinslerinin kilosu 60 ku
~tan verli pamukların d• kil"su 
50 ve 48 kuruştan yapılmaktıtdır. 
Pamuk fiatlarının bu vüı>dcn yük
selmesi l>E'klenmektedir. 

Zelıelenin filmi 
Erzincan fcl.iiket mıııtak•smda 

çekiaen bin metre uzunluiundaki 
yerli film, kııç gündür sinema.la -
rımızda cösterili•·or. Filmi cör -
t.ük. TakdiT etlik. B:lhMsa f.lmin 
izahatını ihtiva eden Mal« cayet 
güzel ve iyi yozılmıştır. Şimd:ye 
kadar, memlcI~etim:~ hil" bi.r hll
diseye ait, hu dcrec:e iyi tc«t<p e
d,lıniş ve müessir olmaş, kuvvetli 
.s;;z. ün ek=ııa coçt:;r;..ı hatu!a
nuyoruz. 

s:.nemacılannın:, keacl; iizcrle -
rlne ıl.fü;eıı iyi bir h.i.Eıuet yapnuş
larılır. 

BÜI!HAN CEVAT 

köşede ver bulup oturalım da. On
dan sonra ararız onu ... 

Bir kenarda - yeni kalkan iki 
müst~rinin yerine - oturdular. Ce
lal güldü: 

- TaLhimiz varm;.ş .. 
- Neden? 
- Yer bulduk. Ayuta kalabi-

Urdik.. 
Semih Kamaran c!rafır.a bakındı: 
- Sahiden çok deı(i<miş bura

sı. Esk'den bu ka.dar e~rıooi gel • 
n:czdi buraya. Ş!mdi !:er tara! 
itı.a.f zabitlerile dolu: .. 

Garsona iki viski ısmarladılar. 
Avukal Celal (Mcnek~e) sini a

ra~tırırken1 biraz arkö.<ls. tek ba
~ına oturan çok zarif ve ııenç b:r 
kad•n ııördü .. Başi:e se:amladı. 

Semih Kamran y.-·asc;a sordu: 
- K:m o selamlaş~:ğm melek"?. 
- Buranın eskı çir;dderindendi. 
- Ş:mdi. .. ? 
- Ailesine dönmüş ... 
- Buradan cıktı demek?. 
- Evet. Ailesi reddetmişti. .. Dö-

nünce kabul etti. Bır mühendisle 
evlenecekti. Delikar.lı onun bar ~r
tistliği yaptığını haber alınca ... 

- Evleımıe işı geri kaldı de
mek ... ? 

-Evet. Geri kalmıs diy<:ırlar. Fa· 
kat k zcağız del:kar.lıva adamakıllı 
tutulmuş olacak ki. sık s:k buraya 1 
geliyor .. Gözlcri'e onu arıyor. 

Avukat Celal ilave etti: 
- Ben mühen<ll.!. Cemilin ve -

rinde olsaydım. bu kızla evlenir
dim. Çünkü. (l\lenekşe) bana er 
nun bFle· ler idr.rle en namu•lu ve 
c;ddi b.r .kız ulduğunu söylemişti. 

( Devamı Var >. 

Hayat pahalılığı 
Avrupa harbi, dünya memle • 

kcUt.:rfndc, lıa)·at pahalılığı isınİ· 
uı ,·crdıgınıiı. btr nıcsclc çıkarıuıs· 
ıır. lıcvlct tcşckkullcri, bu ) eni 
hidisenin karşısına, önleyıci lcd· 
IJirlcrlc çı?(ıyorlar. 
BcJncmiıcl iklısadi alemle bil· 

ta~ı münascbcttar •c ali:..alı bu· 
lunan 1'urkiyede de, hayat paha -
luıı;ı şüpbesız hısscdilmiştir. Esa· 
sen, bız, daha harpten evvel, mem
leketimizin iktısadi bünyesinin ıs· 
Jalıı icap ettiğini, geçinme şartla
rının tahfıf cdılmesi za.ruretıni 
ileri sürüyorduk. 

Geçen eyh'.ıl hadiseleri ve bun· 
lara tckaddüm eden günierin ha
vası, mel.!llel<etimizdeki hayat en
deksini doha ziyade b:r tereffüo 
doiru sevkelli. 

liütün bu seyir, ırayet Jtorma) -
dir; çünkü malfu.ıı sebepler ve şart· 
!ar altında, baı,ka türlü bir neti -
ccyc doğru r~tınek esasen gayri
tabı.i ıılurıiu. 

Şimdi, yı.pılac•k iş, hayat pa
halııığ.ı ismiai verdii'lıniz bu yeni 
meselenin k;..rşı.sına, cezri ve ön
leyici tedbirlerle, kli.dreıli b.r 'e
kilde çıkmaktır. 

Hükümet. şümulü ve ehemmi -
yeti çok derin o:.:n yeni b:r iktı· 
sadi koruma kanuııwıa sahip bu
luımyor. Bu kanunla, kuvvetle Ü· 

mit ediyoruz iti, fcvkaıade anlıuın 
vatan~ omuzlarını hede{ ittihaz 
etııw; bütiiA zomıltları bertaraf e
d:leeeklir. 
Hükü~etin, aynca, muayyen 

Ankarada açılacak bir 
kursa viıayetımizden de' 

işlirak olunacak 
•Teknik onarma ı?ruP amiri ye

tistirme kurs'1• namile Ankarada 
buvük bir kurs açı.iacağı vilayete 
bildirılmistir. 

20 şubatta faaliyete ııec;ecek olan 
bu kursa vıliıyetlerden muhtelı! 
kımseler iştirak edeceklerdir. 

V:ıiıyetler dahilinde .teknik o
narma ekip amirlıf(i> ne seçilmiş 
olanlar hı.er istida ile Ankara vi-
13 ve ti seferber ak müdürlüğüne 
:müracaat ederlerse bu kursa de
vam edebileceklerdir. 

Dii(er taraftan, hava taarruzla • 
rından pasif korunma için şehri
mizdeki hastandcre mode; n sığı -
naklar inşası hazırlıklarına hızla 
devam olunmaktadır. Bu cümleden 
olarak önümüzdekı hafta içinde de 

· 7 şer bin lira sarfolunmak üzere 
Haseki ve Cerrahpasa hastanele
rinde sat::.a.nı sığınaklar ~asına 

b3Şiat1acaktır. ·-Bir kız, b1r l adın 
yanarak öl :iüler 

Ber<'amanın Kınık nahiyesinin 
Çam köyünde 2~ yaşında Fatma 
ismınde bır kızcaitız mangaidan e
tekleri tutU51llak suretile cayır ca
yır yanıp ölmüştü.;-. 

cel.r sahibi müstehliklerıl.en mii
rekkep istihliik kooperat:fleri kur· ı 
m•k te,.,bloiisün.:e bulunduğunu 
haber alıyoruz. Bu, iyi organize ' 
odilnaek snrtile, müsmlr ı.:r ted -
b:Tdir. Ikrhalde, piyasa ve müs· 
teblik.in kcse•i tal.ıhe ve tesadüfe 1 K l 
bıralo.ılmıyacaktır. 

IU~ŞAT FEYZİ 1 

ru sc')ze ve bezelye 
isteniyor 

Yine Beı-,<amar.ın Zeytindağ na
hive:;lnde de buna musabih feci 
bır yanma h:iilisesi vukua ııelmış
tir. :Mezklır nahıvenin Tekkedere 
köyünde oturan Ömer karısı Cen
net i.>minde bir kadın kocru;ının 
ell'Cie bulunmadığı bır sırada at~ 
d'-ı.~erek bacaı:tı yanmış ve alevler 
icııı<l<! kıvnınarak ızı.ırapla öl:ınüş
türr. 

--000--

ayanlar biniciliğe 
te~vik edi ccek 

tSipahi ocağı. nın umumi heyet 
içtin1iı µaz.ar ~unu s.!"a.t Jo u.a .Har
biyedeki umumi merlı:ezinde ya- 1 
pilacaklır. Bu toplantıda aıa ade
dini yeni~n arttırmak ve ııenc -
lerimizle havanlar arasında bini
ciliRi yaymak kin veni tedbirler 
almak i<Jcri de eörüşülecektir. 

Sun'i ipe~ le karışık 
pamuklular 

Sun'i i~kle karı.şrk pamuklu 
mensııcatın pamuk tarifesi üze -
rinden ı:ümrük:.,nerek memL!retc 
ithalleri icin ·tayin olunan mühlet 
evv~lk.i wam bitmiştir. Gümrü<·' 
!erimizde birikmis olan bu hb'.I ı 
mensucatın hepsi çıkarılmış bu • 
hııı.madı:tadırlar. 

At na ticaret ate'l<'lil(imizden 
J:fÖ~ilen bir mektuola; Yunan 
kuru sebze ihratiltcılar birliğınia 
şehrimizden kuru fasulva ve be
zciye salın almak isiedikleri Jün 
bildirilmış ve ihracat tüccarları -
mızın adresleri istenmi.ı,tir. 

I:iier taraftan Beyrutta bir fir
ma da kabuksuz fındık. fıstık ve 
mazı ile palamut alın.ok istedii:ini 
haber vermiştir. ---lnhisarLıra müfettiş 
muavinleri a1ınacak 
İnhisarlar umınn müdürlüğü 

vüzer lira ücretli veni müfettiş 
muavinleri alacaktır. 

Bunlar icin martın 15 inde bü
yük bir imtihan yapılacaktır. Ta
lip olan ııenc;lc.r martın ikisine ka
dar inhisarlar umum müdürlü{?ü
nün Sirkecideki teftis heveli reis
liğine müracaat edebileceklerdir. 

Avrupa Harbinin Yeni Mesele!~ 

Netice bu sene belli ol:ıcak 
Avnıpada, Am<Tikada yi!riitü -

len talun.ialere göre 940 senesi 
Alm.uıya ıle m11tı.:E.kler arMın· 
dalı.i harbi ltat'i s,...ette netıce -
lcnılrıoı4 olac:aktır. Bu sene zal'
{ııııı.a harp ister bitsU1, ister bit
ıneıaiş olawı, netice bu sene zar
fınU ı.ed.l.:ıi costereeekLr, Bu 
netice laaacı tara.fııı .. ıeyhine çı • 
karsa o tanıf hzrp velev ki daha 
birkaç seac sürsün, bir tülü ken
dıııi topliyamıyaca.k, bıliıkıs za -
man ceçtıkçe vaziyetin daha müş
külita gad.fi.oi ı:örecektir. 

Bu seae zarfında huşey anlaşı
lacak; d..lyular. Fakat seııe.ııin han
gi ayında?. Yahut {Öyle bir he
saba ~ro üç aylık mevaimleriıı
dcn hancisinde?. 

Garp ma.tb1M1tmda vekayii iyi 
tahlıl eclenıerin yeni neşrettikleri 
yazılardaa ,wılar• çıkarmak kabil: 

1- Almanya baı.ır!Jlıuyor; ilk
baharda büyük bııreketlerde bu· 
lunmak istiyecek. Fa.kat bu ha.re· 
ket garp cephesinde değil, başka 
taraflarda olacaktır. 

2- Fakat bu tahminin aksine 
o!.rak Alınanya carp cephesinde 
harekete geçene !!olanda, Bclçi· 
ka ve Lüksemburg taarruza uğrı
yacaklardır. 

3- Jllajino hattına talTtlz cdi· 
ll"'Cek. bir olmazsa birkaç gedik· 
açın.ak istenecektir. 

· Amerika fabrikalarının fnı!il • 
tere ile FrllDS3ya yapacakları tay· 
yarelerin muhtemel olan m:kıarı 
yeni rakamlardan anl;ı,;ıll!ığnıa 
göre şöyicdir: 940 senesi nihaye
tinde İngiltercdc 3 bin 190, Frıın
sa~·a 1,330 harp tayyaresi vc:r:Jc
cektir. 

A\'rupada harp başlemadan ev· 
vcl ingi1tt>rc ile Fransa tnrafın -
dan V<"rilmi~ olan sipari~ler ile 
harp haşiPc!r~t:ın sonrak;lcr bu 
miktara dahil bulunuyorınuş. Fa-
1'at bunlardrn b~şka diğer türlü 
ta~·:vart•lc-r ~"' \.'Pmlts. Çünkii vi
"" sö~ knı!iğin~ ı:öre Amerika 
fa"r· ~ a!. rı môııt•fiklcr için daha 
o.k ta3) a.re > cf,~l;lrebi.lecıek bir 

baldo buluııuyoriar. Öyle ki 940 
se-o,.:n.n .W.ayet.nılen evvel müt
le;:ı.Jue J bın :ııo lı:-rp tayyare.i 
ile 2,185 talim tayyar~•• yap.ıarıı.k 
vcrJ.mesi de ı.ıı.un~uu olacııktır 
deniyor. Bu talim layyarclerini~ 
ic:wında l. p ;ayyarcoı ha.uıe 
getir.lmcsi ile kab,I olıu:akmış. 
ııhnanyanın şimdiye kadar hava 
kuvv<>ti ibbarılc mütki.W.erden 
i.stün bulunduğu tlaıma tekrar c
d.lıyorıl.u. Avrupalı ve Anıerıkalı 
askeri mütehassısların tahmin.le
rino giire harbi kazanmak içl.ıı AJ. 
maııyanın elinde olsa olsıı yalnız 
hava kuvveUer.iıılıı böyle üstün 
olmu.ı vardı, 

İngilterede bwıa karşı kuvvet
lenmek üzere asıl faaLyel 938 de 
başlanı14, ayni sııretle Fransadaıı 
•·e lnciltereden Anıerikaya he • 
yeller ciderek oranın tayyare fab
r.kalar.le müzakereye C:T.şilm:şti. 
Fa.kal A\Tupa harbi başladıktan 
beri ise müttefiklerin lıarp kuv
\·ellerini arttırdıkça arltınnak i· 
çin nasıJ (alışhklarını tahmin et· 
ınck kolayda. lllultefiklerin hava 
kuvvetleri bu senc_nin nihayetine 
kadar Anıerika<lan alınacak tay
yarelerle de bir kat daha arl;:cak 
olunca Almanların han kuvvet
leri için artık üstünlük kıümıya
caktır. O lıaldc Alnwnvanın har
bi kazanabilmesi için t~k vasıtası 
da elinden gitmiş olacııktır. 

Hele Anıcriktılı askeri muharrir 
111>ior Eliol;ın yazdığına ~öre şu
rası aşikar olarak anla~ılı) or ki 
karada, deni,de ve havada ayn 
a:yrı vasıtalaı- la ve yahut her Ü( 
\asılanın birlcştir:lın\ş olması ilf' 
Alıuanvanın 910 ilkbaharında har· 
bi kazanabilmesi b~ldenem<"L Ilal· 
buki ilkbahardan sonra ise miil· 
lcfikl<'r he.ahına Aıncrikada va
pılnıakta olan tavvarelcrin mik -
tarı daha artacak ve o hale gt>le
ccktir ki Almanvanın hava kuv
vetlerile mütteCiklcrinki arasın .. 
da.ki fark miitlef:J..ler lehine ııla
rak ciltikçe bôil Üyecekt:r. 

• • 

Almanya ile bi 
komşuları 

Yazan:· Ali Kemal S 
İngiltere Bahriye NaZII' 

çilin geçen gün &öyıedıil 
iueruıe Alm~nya ile ko~ 
b.tarariarın \'a.zi)di yeV 
hcmmiyet aldı. Zaten k•C...ı 
dır A\'rupalı askeri nıiİ~ 
!arca Almanyanın kornŞIP" 
bilarallarca ınüıtefikıeri•. 
tanınmaları ıncvzuu üıc~~ 
yanı dikkat )azılar yaıı11r.,ı 
na dair yürütülen mütal•""· 
le hulasa etmek kabild:r: 

Jllültcfıklcr yalnız •·es 
luğu, servet \'e ku\'\'et _' .. "" 
rının taşkınlığı ile dcğll, .ı 
manda yenmek hususundV 
ve kararları ile de çok 
rünmeJeri elzemdir. 
Şimdiye kadar müttefi 

tısaıü harp sahasında ın' 
radar vererek tatbik etti 
himdıır. Ilarb:n daha basl"'lllilnl 
demek olan şu be• ay zırf 
luka muvaffakiyetle dev.., 
yor. Almanya da nıüttef . 
~ı ablukayı tatbik etmek ~ 
tir. Enıela tahteibahir, 5'. 
mıknatıslı mayn harbi il~..t. 
çalıştı. Fakat umduı\"U 11~1 u 
lamadL Alm::n h:ırp ı:e~ . 
çcıılerıl.ek.i akıbeti de d_c ~a 
müıtefıklerle mücadelenııı,. r 
edemi)eceğin.i göstermiş -:;, d 

Almanya ıılcyhiııe mütlP. 
koyduğu abluk•nın yeni<le'...ı 
ye tesirlerini gösteren raJ"'. 
ne~redilmektcdir. AJmaııY' 
aşırı ticaretinden ithalatını' 
derecesini kaybf"tmi -, ibr• 
dan da 7o 29,4 elden gitnv·..-ü'- -
na İng:Jtere ve Fransa iıe 
careti de ilave etmek liııı111-
çı.ktıktanberi Q Uraretin 
da kaybolmuş demckt:r. f._ 
yanın bu menılekcılerdcn 1 

7' 7,4, buralara ihraCBlı d~_, 
dcrecesin<le idi. Fakat bu•'"' 
ka İspanya ve Portekiz i~ 
cari nıünoı;e betler eskisi g .. 
{:ildir. Avrunanın dif:.,r 
mcmleketlerile de Almaıı1' 
sandaki al~veriş bo.-ulmust# 
manya bu suretle d1lukan1P 
olarak umum ihracatınııt_. 
derecesini, umum ithnl!itP"'". 
'il 54 nisbrtini k:ıyb,tnıi~ 
n:taraf memleketlerle 01-'tl 
verişi üzerinde harbin ysP 
ğer tes;rJer de ba~kadır._ ,1. 

Aacak Avrupalı askerı -_J 

hessısların kaç ayıiaııberi <""ı 
eden vukuattan çıkaraıkl:ı.t' ha 
ncl.ce varı!ır: ll 

İktısadi harbin ve bilh..-: seı 
lukaııın hPkiki kı3·mcti »O de 
J.r? diyorlar. Geçen n14 ha~~ 
yalnız iktu;adi sahada kail""'. B· 
saydı. 918 de bitmez, dala•~ 
sürerdi. Hem de geçen se(er 
esnasında ik!L<;adı sılalı dalı!'" 
vetli idi. Çünkü o umaa N'.I 
yanın şimdiki ı;bi İtalya, ~ 
!ar, Jl.lacttistan, Uusya, ls 1 
navya, Ho;.nda .-c Belçika 1 
rdmda derece derece do~I, 
tefik veya bitaraf komş11~ 
tıı. O zaman Almanyay". 511 
tarof kalmış olanlar az;.ı. 
fö ı~ deihl. 

• Almanl:ır kış geçer geç~ 
rc-...... 1...: gırışeceıs.ıer g~ 
Slo\"akyava Aimanya t ;il, 
emirler verilmiş, yolları». 
!erin çok iyi tutularak ic•P., 
yerlerin ı!e üzerinden :-ğı~ 
çecek surette tahkim cdJ -_,, 
diriimiştir. 15 marttan iti~....-. 
yoıfardan devamlı sıırell• 
yükler taşınacak, büyük 
,·apılacaktır. l\lacaristanla ı,ı: 
Karp•tlar nasında Alm••:;t 
rafından tahşidat yapılma!<~ 
Almanların garp cepb• 

tohşidatı etrafında yürü~ü.r.-~ 
minlcr & göz önüne getır~ 
bahar için bü)·ük hazırlı ~ E 
ri~likleri anltşılıyor. Geıı" 1/ 
lıyor ki ilkbahar gclmed~" i/ı 
Pskcri sahada olduğu e'bı ,/' 
matlar arasındaki faaliyeti 
neticelend:rilmesi isteniyot• 

~ı 

t ~-------/ 

Birirr~ izip Ogr~! 
Hepimizin Ogrul 

Musevi ve ErrJJe~ 
vatandaşlarııı 

yardımı f~ 
Oku\•ucularınlızdnn ~ 

Senol bize ı:öndcrdiğİ ııı 
mektuplo, bütün yabaJl'ıt.o1 
lctlf.·rin bile yarc!ıııuııu •ef' 
tujtu zelı.e!e feliıketı.c~eı t !il'. 
i<in ı:azctcleTde çık_~ı~ ·~"ı,•,ı 
lelerine dikkat rıtıı:ın_ı, ·t ~ 
bunların içinde !\tust"\1 1.s'' 

. . . 1 . k nz ır .11 
ıncnı ısınl crıne pe • . ıerır 

etı~ini ve te,adüf eıı.J. 11cl 
de bu memleketteki ltoZP ~ I" . ·rce , 
ile nisbet kabul ·~~·~ b~ıo' ..ı. 
rt·cede az teberrude fi.'". 
duklarını yaznı:•kla ,., 

111 
4f 

mii~lim ,.~tondo~Jarınıt,, r'~ 
ho• ha"ic;as ve ('(;mert e~st 
m"lı..rını tcnıcnni e~·lc 111 

d:r. 

t .. 
it 

r· 
d 
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Slovakya' da önümüz
deki ay seferberlik var 

diyor ki. Rusya Alman mukave • 
metine maruz kalmnksızın asla 
İtalyan, Macar rnen:ıfıinl ihlale 
teşebbüs edemez. 
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Yazan: ZıYA ŞAKİR No. 4-6 
Romanya petrolüne 

konulan kontrol 

Bir Yugoslav 

torpitosu battı 
Parls 25 (Radvo Pari) - Yu· 

goolavyanın .Bel,,-ab adlı torpido 
Alın d h muhribi dün Adriyatikte bir ma.· 

a~yaya a a genİJ mikyasta petrol yine ç~arak batmış YC mürett.e-

(1 inci sahiftdtD dc\·;ım) 

tir. Seferberliği Alınan zabitleri 
idare edeceklerdir. Slovakyada 
mecburi askerlik hakkında Slovak 
meclisinin kabul ettiği yeni kanu· 
nun da Alman makamatı tarafın· 
dan talep edilmiş olduğu öğrerJI
miştir. 
ALMANYA, iTALYAYA BAZI 

TEMİNAT VERDİ 

Siyasi mehafile göre, bu muh· 
tırayı gönderınrkten maksat, AI
ma~ya şimalde ve . ·imali .ı:arbide 
bir harekete geçtijii takdirde, İtal· 
yanın hiçbir iŞl' karışmamasını te
min etmektir. 

Papa, merkezi Mısırda olmak Üze· 
re bir ihtilal şebekesi teşkil ettir • 

ı 

ıh • • batından bir kısmı boğulmuştur. 
racını mı lshhdaf ed:yor Torpidonun battı~ı ver pek d: 

Londra 25 (A.A)- Gazeteler ta- ı ·k rin olmadıf!ı irin .nek yakmda yuz-
fından Romanya ajansı Rrdora :; yasta. Petr~~ yerilmesini intaç 1 dürüleceiii. nnnediliyor. 
at olunan ve Romanya petrol ıp etmıyecegını meydana çıkar- --ooo-
yuları teşkilatının yeniden ten- 1 mak :ın ne yapılmak tazım ise ya- S l b •• •• k 

n_e müteallik bulunan tebliği pacagı. beyan edilmektedir. ovyet er uyu 
ı. İn;:ııliz gazetelerinde Ro ~ Aynı muharrir, Bük;eş hükıi -
yaya karşı yapılm13 olan pro- metı n~zdinde şimdiye kadar hiçbir bı" r taarruza 

stolann esbabııu lenvlre medar teşebbuste bulunulmamış olduğu· 
R uştur. . n:.ı. anc~k İngiltere hükumetinin kalktılar 

ome.n Petrol şırketlerinin ekse- boyle bır teşebbüs icrası için za-
Yet ıtıbarile 1 T • 1 rtııa 

1 
. ngı LZ ve Fransız rurı o an bütün elemanlarını tQp- (1 iucl oabiCcden dc,·am) 

~e en tarafından kontrol e- lamnkta bulunılıığıınu ili.ve etmek-
lcre ~ olması keyfiyetini gaze- tedir. .Uanerhaym hattına karşı giri:;tik· 
t~l . o~an~a devletinin rnılli BüKreşte!l gel n son haberlere leri veni taarruzda ellcrıncıe bu-
Fr ıstıhsalatını arcak İngiltere ı:<Öre ecnebiler tarafından !şletil • lunan her tiulu vasıl.alan kullan· 

n "~vısba_n1ı1n menfaatine v.e onla- mekte olan petrol ,;rkctlcrino Ro- mı;;ıardır. ..,. ~ ' ' lJLınkıi taarruzlarııı gcnio mik· 
ehli nt 1 k~ ""~re .. edilebilecel!ınin men hükumeti tarafından Alman· ld · ara ılen s k yast:a harekatın başlangıcı. o ugu 
Pre•· Ass . urme tedir!er. yaya verilecek petrolün arttın! - ek di ~ oclat muhakkak addedilin Le r. 
uharıiri b ıorun diplomasi masına yardım etmeleri lüzumu Fl.N SE~'JRİNİN YENİ 
ni1..ır hl ~ mesele hakkında ihtar ed.lmiştir. Halbuki bu şir -
İnı:il e~ h~t•.neşretmiştir. Bun- ketler şimdiye katlar böyle bir BEYANATI 
ai:r:dan kabu~ın:t•n.fn Romanya mecburiyet tahtında bulunmuyor- I;'inlandiyanın Ankara sefirı Ta· 

dl:.ırleriu Al edılmı~ olan yeni lar ve ist:hsalii.tfarını müttefiklere las lludapc>•cdcn gcıert:k bırkaç 

L d 
manvaya daha geniş gönderiyorlardı. ,ı:un Aııırnrsaa wdıı;taıı .. onra, uun a tcuar Buaapeşteyc hareket eL -

_ , oga şimalinde muharebeler mişlir. ,;ıa;wndur ki, scıır Fınlan-
··:ı: 1 dıvavı aynı zamanda Macar hu • 

e ' 1nl<i 25 (AA) kumeti nezdinde dt>tcmsıl etmek· 
ı"ın ceph d · · - Havas a· ı·e daha 1.esebbüs etmhler, fekat 

Ruslar L ~ eki ~~habirinden: yüzlerce maktul bırakarak ric'ate tedir. CVnıida~e 3 oga go,u şimalinde !;efir kendısile görüşen ~nete-
Cc muharebe etmektcd mecbur olınu<lardır. cılerc ~'inlandiya muharebeıeri 
~ Phe~n 10 noktasında ta:: Ladoga ,gölünün şimalnd~ki mu· hakkında şu beyanatta bulunmuş· 

geçmışlerdir. Bu taar h b ık· ·· d"· t ollaan"ok ve Att . k. ruzlar, are e, evve ı gun ve un son ur: rında . . oıo ı nuntaka • şiddet d~recesini bulmuştur. Rus· - Finler ve Türkkr bır ırktan 
n ta şımdıve kadar yapılmış o- lar, Finlan<livalıların mukavemet·, sayılır. Askerlcrımizin de Tİ.i.!"k as· 
USlara~uzlar.ın en şiddetlileridir. Jerini kırmak için ellerinde bulu- .kcrleri gıbı çarpışması ile iltıhar 
c,haım :r~lıe lX'rzahında Man- nan bütün vesaiti kullanmaktadır· ediyoruz. 

Japon
a tınıdzoirpıam10af:ambirakte-lalarr.l Harbin ne kadar sürecegıni bi· Jemqiz. Ruslar memleketımize 

P t • t " ,ı:.rmı:>k islewekle devam ell;~çe,_ 
Ilrnıa 

25 
(A eş e JÇ ımaJ bız mukaverr.et cd~-cc,;ız. B:ıguııku 

~· Aıııan Ja .A.) -:- Japon sefiri, 1 etmek üzwe hareket etmiştir, Se- vaziyet lehımızdedir. Başlaııg,çta 
7 - 28 ·{ .P~n dıplomatlarının fir. haekctindcn evvel şarktaki va· RusLar l"ınıandıya hudutlarından 
lktcd~~l~~~kankunda Budapeştedel ziyet hakkında Kont Ciano ile U· eni ko'nu içeri girmışliler. Lakın 

onferansa ıştırak zun bir görüşme yapın'*tır bugün oııları tarda ınuv<.~fok ol· ug 1 H nıuş bir halde,·iz ve tahminen on 
os. n v ariciye Nazırı 1·ıe s· ulgar bin kadar esır almış bulur.u.voruz. 

B 
J Esas davanın mcmlekctHPlZdl'n 

aş\'O,{ilı" arasında telgraflar ! muayyen bazı ycrl~re Rus;arın sa-hip çıkmak istemesinden ileri gcl-

h 
Sotya 25 (AA) pıı;ın> bılıyorsunuz bız buraları 

a cl"e · · - Yugosla•~ • mı·ştl · k Is "' ·' nazır B , .,_ ı r. veremezdık. E.ı:cr •erecc o ay· 
"''°Vek,,· 1 · .-larkovi~ Bul0 ar K d ·11 tl J • '-' d ·· f ..., • ı ve h . . " " ar eş mı e er nıız tarııun e dık. ilcr(e is\ıklalimizi ınuda aa 
Ceıvanora arıcıye nazırı B. Kö- yeni sahifeler açmış olan ve müş- inüansız olacaktı. 
dentıiştir· a~ağıd3ki telgrafı gön- terek menfaatler muhafazası için Bu harp olcsi\e devam edecek-
13 Sulhun.ve iki memleket Hasında vifak ve 1 tir. Ya istiklalimizi muhafaza e -

lkanları meınleketleimizin ve samimi mesai bırligini tc:>is etm<'k, deceıtiz, ya nıahvolacai!ız. Sene -
~~U saınU::t ~rak~iyatı menfaa .: I suretile Balkanlar sulh unu tarsin lcrce muztario vaşamaktansa, bir 

e erini t eşrıkı mesaimizin te- etmiş bulunan ebedi dostluk ve ih· . defa öimek evladır.• . 
~Uahc<te~i~~s 0~n_ e~cd! do.~tluk l~l .edilcmcz sulh muahedename_ 1

1 
RUS TAYYARELERİ BIR 

e~tıle Sİzd Yı.donumu muna • sının imzasının yıldönlımü miıııa- ALMAN VAPURUNU 
~ıler•ıni ve ~n en ha.rare\li temen-1 sebetile en samimi temennilerimi B01\IBALADI 
~kabul <'t~:tluk hissiyatı"?' lüt.-1 ve hararetli dostluk hıs!erimin te-11 Londra 2o (HilSu>i) - iki Rus 

. I<oseivan fnızı rıca ederım. mınatını kabul elmenizi rica ede· tayyaresi Alınd adasında karaya 

H 
o , şu cevabı ver _ rim, oturmuş bulunan bir Alman va· 

ı 
~urunu bombardıman etmişlerdir. 

0 anda d d t f • Tan·::.re!er bundan sonra Notum 
Aıne Of USUll a aS ıye is,;;İndeki Fin!r.ndiya vapuruna da 

tneıı· sterdaııı 25 ( on beş bomba atmışlardır. Vap_ur 
Usan lll{cJ° . A.A.) - Dün 1 Ayni meb'uslar, hükumetten or- batmıştır. 

:ş ol1~n Inüz~ınde1 cereyan et - dudaki ve halk arasındak, mli.frit j Aı'1ERİKA 60 MİLYON DOLAR 
<;o .. ıneb' 

1 
ere er esnasında unsurlara ve bilhassa nasyonal soo·ı VERECEK 

lluı bütün mu>.ar, harbiye nazırı- yalist teşkilatına ve bu harekete Vıışington 25 - Finlandiyaya 60 
dan Uıaklaşı ufrit unsurları ordu- mensup zabitana karsı şiddetli tcd-· milyon dolar verilmc.;i hakkında 
sııı etlll.i•leı~~.ak tasavvurunu ten-

1 
birler alınıp alınmamış oldul(ıınu 1 lfı-,iha meclis encümeninde 2 reye 

Parls 25 (Hususi)- .Peti Pa -
riziyen• in Berlinden ald:ğı ma• 
lü.mata ııöre, Hitler, 16 ikincikii -
nunda Ribbentrop ve Hess taraf
larından hazırlanan bir muhtıra· 
yı M:usolinive göndermiştir. 

Bu muhtırada Alman"'•· İtalya
nın sadık );nr do;tu olarak kala -
cağını b~yan etmektedir. 

·Bu muhtırada, cl(er harp icaba· 
tı olarak emniyet ve umumi ta • 
haffuz bakım:ndan Balknnlorda 
bazı hareketler yapılsa bile Al • 
man - Sovyet siHşetinin İtalyan 
menfaatkr:ni gözönünde tu!aca· 
ğını t?Östenne_ği istihdaf eden mü· 
talealar ileri sürülmektedir 

Bu muhtıra kat'iyven temin e-

SADABAT PAKTI 
ASKERİLEŞTlnİLECEK Mİ? 

Kahire 24 (A.A.)- Stefani ajan· 
sı bildi~iyor: 

Baf;da!tan El Mısri gazetesine 
bildirildiğine 1?Ôre Afııanistan ve 
İran hükumetleri son günlerde te
kerrür eden Sovvet tehditlerine 
bir mukabele olmak lizere Saa • 
da bat pakt:nı!\ askeri bir muahede 
sekline snkulmas:nı lraka teklif 
etmişlerrUr. Bu gazeteye göre, bu 
tckl:fi tet\;ik ctrrckte olan Bağdat 
hükumeti bu hususta müzakere
lerde bulunmak üzere Kabil ve 
Tahrnna murahha~la• göndennl· 
ye hazırıan.maktar!ır. 

İngiltereden 30 ton 
giyecek daha geliyor 

(1 inci sahlfedt'n dtvam) 

Dün akşama kadar şehrimiz.de 
tııplan'1n paraların yekunu 9,,5 bin 
59 Eraya bati~ olmuştur. Fransa 
hükümeti yeniden mühim miktar· 
da tıbbi ecza ve inşaat malzemesi 
göndermiştir. Bunlar dün şehri -
mizde tesellüm olunmuştur. 

Samsundan dün komiteye gön· 
derilen b;r telgrafla çivi i,tenmiş
tir. Dün şehrimize 28 kişilik bir 
felaketzede kafilesi gelmiştir. Bun
lar Kadıköy semllndcki evlere 
yer! ~tiri lmişlerdir, 

İNGİLİZ VE FRAN.3IZ YARDIM1 

Ankara 25- Anadolu felakctze -
deleri için İng;Jiz . Türk yardım 
komitesi tarafından hazırlanan 30 
tonluk giyecek eşya yola ~ıkarıl • 
mı•tır. Bu eşya otuz bin kişiyi ,giy· 
direbilecektir. 

Felaketzede mıntakaya gönde -
rilmek üzere İskenderun Jımanına 
teslim edilen İngiliz eşyası, milli 
k()lTlite emrine verilmiştir. Eşya 
arasır.da mühim miktarda şeker, 
un, süt hulasası, çay, kakao. turşu. 
kıreç kaymağı, tıbbi ecza ve bir 
miktar janbon vardır. 

Fransada resmi gazetede neşre
ciilen bir kararname ile de Fransa 
hükümeti de felaketıedelere 15 
milyon frank göndermektedır. 
WRD LOİD BUGÜN RADYODA 
BİR HİTABEDE BULUNACAK 

Ankara 25 (A.A.) - Haber .al
dığımıza ,göre Londrada .. brıtış 
konsol reisi Lord Loıd bugun An
kara saati ile saat 19,5 de türkçe 
bir nutuk ırat edecek ve bu nutuk 
kısa dalga 19.60 ve 31.32 ile yapı· 
lacaktır. 

YENİDEN ZELZELELER 
OLUYOR 

Ankara 25 (Hususi m•ıhabirl -
mizden) - Erzincan, Gümüşhane 
ve diğer mıntakalarda yeniden zel
zeleler olmuştur. Günıüshanede 
biri şiddetli olmak üzere üç zelze· 

le olmus, bazı binaların çatlak -
ları artmıştır. Gümüshanl'de he -
men her e-ün yer sansıntısı eksik 
olmamaktadır. Şarki Karahı.sarda 
son 24 saatte dört zelzele olmuş • 
tur. 

Akhisarda da dün öğleden sonra 
şiddetli bir zeizele olmuşsa da ha· 
sar yoktur. 

AMERİKAN KOLLEJİ MÜDÜRÜ 
DÖNDÜ 

Erzinc_anda zelzele sahasına git
miş o:n 1':tanbul Arnenkan kollcji 
müdürü dün şehrimize dönmüştür. 
Kendisi ).'Ördüklerini anlatmak Ü· 
üzere Amerikaya gideceğini be
yan etmiştir. 

TOKAT VALİSİ VEKALET 
EMRİNE ALINDI 

Tokat valisi Saliihattin Üner! 
Vekalet emrine alınmıştır. Yerine 
Siirt valisi İzzettin Çağpar tayin 
olunarak işe başlamıştır. 

•.......• ,. ···· · ·····•·• 

ltalya bir 
uyuşmıya razı 

o!ur mu? 
(1 inci nhU•«cn dcY1'111) 

tasavvur etmesi ise hem işine el
vermez, hem de Almanyanın Bal
kanı~ cephesindeki muvaUakiye
ti garanti edilemez. 

sormuşlardır. kar.;ı ın reyle kabul edılmiştir. 
===== 

İtalyanın Almanlarla birlikte 
Balkanlarda silahlı bir lıarekete 
ge(mesi ayni zamanda hem Bal • 
kanlarda döğiişmesini, hem de 
İngiltere ve Fransa ile muharebe 
otnıesini intaç eder ki bu da hal· 
yan hesabına elvermez. insanla· 
rın ve hidisc]erin ınantığı ne o
lursa olsun herhalde görülüyor ki, 
Balkanlar kola~·cacık hlicunıa sah· 
ne olubilecek \'aziyettc değildir. 
Balkanlar, bin bir tiirlü muvazene 
ve kaygı ~artlarile tlainıi tenı~s ha· 
linde bulunan blr 111~\ zudur ,.e 
lıcııiiz aydınlonmak icap eden bir 
çok noktalar varılır. Bu noktalar 
orasıotla ta,·ziha nıuht~(' olanlar -
dan biri ve bellisi de İlah·naın bi· 
taraf veya bir t 0 raf olarak Bal
kanlara innıck hususunda Aln1!1n• 
ya ile bir uyuşmıyn razı olııp ol • 
ınıyacağı, :vnhut da Ahnnnya Sov
yetlerle birlikte ve)·a yalnız ola • 
rak Balk~nlora inmek i'frcli/:i tak
dir<le ne yapacağıdır?. B!zcc, en 
c\.·v,:~ tavzihi icnp c!cn nokta bu

No: 21 

onanma Geliyor 
En\rer Pa 

şay~ Serkldorvan'da tanıttırılan geııÇ 
ve guzel art:st Lena Bartley ... 

llu le ckk .. 
cık bir ı~crk ut ötek:tcr gibi ufa- ( 
lanbulun he eze. baijlaıımonıış, is. 
telif idar r hır tarafında mulı
rakalt b~ ınuhaltcrilc gizli top-
1; 

1 mal alalı &d· atına yayılarak en 
g~ııı; li. ·•mların elinde {anliyelc 

Uıuılar 1 . 
Sarıyc ' ~·~· koyden Boğazd•ki 
I' . .re, Taksım ' Aks '.)tipten l'td 1• .~n · nrn;>·a, 

cta hır ğ • •• u.lc) c İstanlıulu u-
lll!!ılar· - k gıbı "rerck pa• la~ • 
t"4m~t"k enuncl bir prog~anıla 

R a oyulmU.'ilardı 
•ı:syaya kar b . .' 

Odcsanın 0 şı arp ılan edilişi 
r .. r snı::ınlı d ' 
.,ındaıı topa t t onanması ta-

da.na gctirdıu, ~\ ulu unun mey • 
~ .. -.;mcdcn norın::uını. heyecan çok 
uç giın 7arfıuda halıni aidı. İki 
Yli:;ılmı~ olan Rus !~rs civarında 
hududunu geçerek t usu Osmaıılı 
ladı. 24 to~riuievvet ;.~•ruza baş
nu sabahı da Kar d " . •uma gü
{ilosu komotloru ~ e?ızdeki Rus 
12 parça gemi ile zmıral Kolçak 
terine gelerek saat c:ın~uldak ön. 
kadar yarım saatlik b.an (9,30) a 
ncın fC»th ali • ı:r <eben • 
ı:raU:ırd Y• plı:;:ı verilen lcl-

an anlnşılmıştL 
17 t~inievvclde Osrnaulı kabi-

nc.sind., lıa·t1 değisiklikler yapıl • 
mış, Posta, tr·lı:r~f Nazırı Oskan 
Efcn<li ile Orman ve l\land"u Na
"11~ Sükym nü,s İ ati ve Nafıa 
Nazırı Mal,uıut Paşa istifa elmiş· 
lCT, llarbıyc ı-.~ıırı l~ııver l"a~a 
Daşkunı:.uıdaıı vc?~ili ilin olun • 
nıu'", 'faı~1t l'aşa111n EaJrpznınlı· 
ğını!aki İttihat \ e Ternkkiniıı harp 
kabinesi iş başıı:a g.,cmişti. 

Memleket; şu ınenimsız harbe 
girişle karanlık ve şüpheli mu • 
kadtlcrr.ıtnıa rlc.ı,~ru iclnrcsiz ellerde 
devndımfar;(e ilerliyOTdu, 

Harbin ilanile herr.ber Alman· 
ya ve Avusturya ıle perçinli bir 
ittifak yapan Osmauh imparator· 
luğunun bütün askeri mevkileri 
Alınan kurmayları tarafından İŞ· 
gal edilıuişli. Bu adanılııra Os • 
nıanlı Paşalığı rütbesi de tevcih 
edilerek ordunun başına geçiril· 
mi~ler, donanma da • yukarıda 
l'ürdüj{limüz veçhile • onların eli• 
ne vcrilmiştj. 

İttihat ve Terakkinin sacaya
ğını te~kil eMn ve memleketin 
bütün kuvvetini ellerine alan En
ver, TaliH ve Cemal Pa:;a ların Al· 
nıanşaşa olan sempatileri deriıı 

• bir t.c\·e.i talini nln1tşt1. Ilunda, o 
zaıııaaı uoksan ~Jrii!c·u Aiıuan µro
J>agan<lasının dt:h$l~tli daJ.lütcsiri 
,,.ardı. St-nra; her IJırisinc bu kud
retli O;m~nlı de-. lel adanı farının 
birisini elde etmek \'azılesi 
verilmiş bııluııan gcııç \C giizel 
Aımau arfatlori ıle İslanhula gel· 
ııı:ş; lüksl:!~ rüthcli Alınan askeri 
erka.111 L:ırafıudıın verilen hÜ\·:ırc 
\'C ziyafetlerde bunlar Tiirk Na· 
zırlarma takdinı cdilmislcr, ilk 
tanışn1a)'J ı;iir'atlc ve ıniitcal·.ıp \"C• 

silcicrlc pcrkiştircn bu orlbtler 
bütün kudretlerini, kadınlıkları· 
ni ve zt:kalaı-1111 ku!lanarak ,-uzi
tcİerini y~pıunğa ba~lanu~l:rrdı. 

En\·cr Paşaya Serlddcryonıia ta· 
nı tırıuın Ltna Bart!e,. bu artist
lerin en genci~ eıı körpesi ve en 
güzeliydi .. Si.p•PTI altın.saçlı, ine~ 
lıallarla işlc~.ı.iş ~oı.. guıcl ~·uzu, 
cıııip tnrı, mükemmel bir öl(üde 
çerçevelenen bo~·u lıosu ve zara· 
feti ile Lcııa Bartlcy I:nver Pru;:>
nm etrafında pen ane gibi dunu· 
yor; genç, asabi ve c:ür'etkfır. ?s
nıanlı Ba<kumnndan \'ekılıne 
gönlüile tahakküm etmek için her 
fırsattan istifade ediyordu. 

Enver Paşa umumi karakter iti· 
barile gönül işlerine zerre katlar 
metelik vermiyen bir adamdı. O
nun biricik ihtirası çök sevdi!:i ve 
hareketlerine imrendiı?i (Büyük 
iskender) i taklit etmek; onun gi
bi huıfutlar aşın istilalara kallı.ı~
nıak, tnınlar} bll!jarmaktL 

Genç kumandanın elindeki sa· 
liıhiyet, bilha.sa Naciye Sultanla 
evlenerek ihtiyar Osmanlı, sulta· 
n.ı.nııı damadı olduktan sonra Be~ 

kumandanlık vckaletiııi de eline 
P.iınca ba~hha~ına en hil)·ük bir 
kuclrct kcsilıııiş: Lena 13artleyin 
de her fırsatta Alıııaıı ııropagaıı
dasıuı b:lhassa güç ve kudret nok
talarından cazip bir ~ekilde telıa· 
rüz ettirisi genç lı• ~b.uo1:uıd:ını ha
yali proictler kıırmai:a s./>ket • 
ıujşti. 

En,·cr }1aşa; Lcnn llcrtlcy1e kar~ı 
hiçbir g:inul inclıalıı tlıı) maılan 
iyi bir arkada~ hiskri bcsiiyor, o· 
nunlıe projeler eırafuu.la ~örüş -
mektcn ze\·k nlı) urrlıı. 

Genç kuınandmıın iki büyük 
projesi \"ardi: Birisi; l\tı~ıra scv
I-edilccck \e Tilı ••lın1>1111 geçe
rek Siil·cyşe vnrPC'flk bjr ku\'vcli 
scferıyc ile lngiltt•renin elinde bu
luıı:ın~ nıısııı z.aptctıncl~t inı,:iltcre
nin Ilindist:.ıuln ol:?n ınu ·a:)rılasını 
kl·sın:-k; H<lııcisi de: S~Tıkamış 
ecphcsinJcki ı:us k1;1v,·etlcrini tev
kıf edip oynlaıl.cn lran üzctindcn 
oşaca~ bir ku\·vei sc!crİ.}'CYİ 1-lin
dist~na göndermek. Oradaki müs
Iüıııan lliııtlilcri a) aklandırarak 
bir ihliliılle Hindi.tanın istikliı • 
tini temin ve İngiltereyi kalbin -
den ,·urmak!. 

Em·er Paşa bu projeyi tasarla
yıp bizznt l<ayzcre de anlattıktan 
ve tasvip ettirdikten sonra bu • 
nun muvaffak olacai:ına derin bir 
iınan getirmişti. 

- Niçin olmasın?. diyordu. Bil· 
yük İs!..endcr ordusile silindir gi
bi geçtiği sahayı c:ı:crek, temizli
yerek Hindistana kadar inmedi 
ıni? Gani nehrinde yıkanmadı mı? 

(Devamı var) 

dur. 
ETE:'lt İZZET BK 'İCE 

:·mı l'll\' ~~ ŞEHiR • 
1\111\1\\" jıi,lij\ Ti YA TROSU 
t\[i'Ji'ı\ "' 1\l"i~l Tepeba~ında . ııııuıı il 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

(O kaJm ) 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KIS!l.11 
Bu akşam saat 20,30 da 
(Am~alar egleniyor) 

HALK OPERETı 
Bu akşam saat 9 da 

KEDlYE PEYNiR 
Zozo Dalmasla berabe~ 

Garp tnrihçilerinden bir(oklan 
Tiirklerin Avrupa kıt'asına i çip 
yerleşmelerinin nıes'uliyetini Ve
nediklilere atferferı.l.'T •. O de,·rin en 
muazzam donanmnsına n1alik olan 
bu Cumhuriyeti, Türklere kar ı 
müsamahakarlıkta itham eylerler. 

Halbuki, muhakkak olan bir 
cihet varsa o da, Yenrd;klil rin, 
Türkler karşısında (ok basiretkıir 
da,'faıınıalan .. Şarktan garba doğ
nı dev adımlarıle yürüyen Türk
lerin harp ı~lerinde şal aya gd • 
1nez bir ,unsur olduğunu derhal 
anlamış olmalarıdır. 

\ t:ucdik Cu111huriy~lini11 idare 
mes'uli)clini deruhte ctn1İ!t olan 
(Dııçeler) Tüıhlcrlc olan sh asct· J 
lerrni dainla ticaret üzcrind~ te -
nıcrkii..z ctttrıuişicr. Bundan dola
yı C:ımnnlı "mparatorlu[:u ile hoş 1 
gc"-·in;•:.t.'"k ınecburi ·etini hi~ryJe .. 
mi~lerdir, 

ı·aknt.. 1'ürklcrin ;;1ttikec nıL•r .. 
kezi A\·rupaya do·!ru yayılması 
ve hilha-su hııgiinkii İt"lya yarım· 
:ıdosının bıi) ük h:r tehdit kuvveti 
ahında kalmnsı, (Papa) kadar Ve· 
nediklilere tlc endi~e ve teli" ver
ın:~ .. İşte bunun neticesi olarak 
cin • cvrnlcc urz ve izah etti/limiz 
seb•pkrılcıı dola ı • Venedik Du· 
çc,i, Papa ile ittif1tk ederek, artık 
Osmanlı lıükıimetiııc harp ilan et
mek zaruretini hisse)·lcmiştir. 

* Venedik.lileT ile Papa, kendifo • 
rini şinıahlen tehdit eden Türk 
kuvvetlerinin ağırlıl:ını kaldıra • 
bilmek için, Osmanlı ülkc!eriııde 
ihtilaller çıkarmayı kararlaştırı!ı
lar .. ve dcThal işe b. -!adılar. 

Papa. merkezi P!ı>ır • Kahire) 
şehrın<lc olnıak İİZC'?e bir fesat ve 
ihtiliıl şebekesi te kil ettirdi. Bu 
ıncrkezi idare etmek iizcrC',,\rap 
lisanına vakıf olan en :ıcki pnpas· 
!arı seçip gönderdi. Bu şebekenin 
biri (lltardin) de diğeri de (Kon
ya) da olmak üıere iki şubesi mev· 
cut idi. Bunu da, türkçe bilen pa· 
pazlar idare cdcceHi: Biitün bun
ların )°azifcsi, Türkleri (Falih) 
a)e-yhine i~ysn ettirmekti. 

Pek çok çalışmalnr ve lıer tara fa 
etekler dolusu nlhn ~acmalara 
rai;mrn bu ihtiL'ıl çar~abıık lesi· 
riııi gösterdi. 

rvve1rc <le muhtasaran arzet • 
miştik ki İslanbulun zaptı c:sna
suıda, imparatorun (Tonıaı l \:O 

(Dhnitriyos) i~n1inde iki biraderi. 
!\lora ~·nrımadasında ~ali sıfatile 
bulıınuyodardı. İstnnbulda Tilrk
lerin kazandıkları zafer, hu iki bi
raderi ~kadar kııTkuttu ki, Avru
paya fırar etmek istediler. Lakın 
(Fatih) e vukulan htirhamları [j. 

zerine, her sene de\ lcre (12 bin 
altın) \'ergi vermek ~artile, rnev .. 
kilrrinde ipka edildiler. 

O esnoda lllora kıt'ası, rok ka
rı ık bir halde idi. Yerli ah.ali, he
nüz Türkler ile Ün>het edeme . 
mişlerdi. İki Ilizans Prensi de bir
birlerile müthiş bir rekabete gi· 
risnti leTdi. 

l\lornnın garp tarafındaki hir
kaç ljmnn, Vcnediklilerin elinde 
idi. Vcncdikliler1 ayni zamanda, 
Mora civarındaki adaL1r.ı da yer
lc~rui~lcrdi. Buğün 1: unanislanın 
paJılahlı olaıı (Atina) ile civarı, 
( Atina Düırlı~; I unvanını tru,ı· 
yor \·e bir Vcncdik nsılzade..inin 
idaresinde bulunuyordu. 

Bu Dükıılık da anarşi i(inde idi. 
Çünkü, Uük3run zevce i. bir baş• 
ka Ycııedik asılzadesine ta~ uk 
etmiş .• koca~nıı öldürınek şartile 
J ... cnJisile C\ lence ... ini ve Dilkalık 
ı .oknnıına gc~ircl'.ciT]ıti, iışıkına 
\° ndey lemi~ti. 

Bu genç ve ateşli Venedilt asıl
uıdcsi, b;rçok t ·ra!larlar peyda 
ederek Dükn) ı lrntleıtirnıiş .. genç 
ve dillı r sevgilisine· lm\1.ısmakla 
bl'raher Dükalık ınnkoıııına da 
g~ı;nıi~li. Liıkin, n1aktul IJüknn1n 
küçiik bir oğlu rnrdı, lliikiiml'I 
erkanından birçoklarile halkın 
bir !.ısını, bu kü(!ik çocuıhı mak
tul Dükanın ,·irisi \ e hülitimet 
reisi tanı)·OTlardı. Bu )·tizden A· 
tina1ılar birbi rlcl"lne ı,.riri) orlar, 
her gün .-akitlerini mücadelelerle 
geçiriyorlilTdL 

Ayni zamanda Rumların bir 
kısmı, Bizans Prenslerinden (Di
mitriyos) ü (Ka~SPT) ilim etmek 
istiyorlardı. Diğer Prens (Tomas) 
ile taraftarlorı ile, hıma mfıni ol· 
nıak içiıı ortalığı altüst ediyor • 
tardı. 

Ortalığa, birdeıı~ ire bir silk 
geldi. Fakııt bu •ükim muvak • 
katti. 

Anar~i.vi b=ı:,iııt•n 'e o 1uhiti 
Türk hakimi)·eti altına alan ordu 
çekilılii'.:i takdirde ıht:r:ı lor )·ine 
ka) nanuya başlıya'-"'Bk. eskı vazi • 
yet kolayca n"dd edebilecekti, 

iste \"enedli<lilcr bu fır~attaa 
htifudc cttiıer. (Fvt;Jı) iu büyidı 
ordusu, lllc.n·ı rlağlarıııda n 
salıralarınd:ı "!\Iac:ırl.ır, Sırplar, 
Hrn·atlar, Arnavııllarla ~iddctlo 
harbedcrlt.'rkcn. ;'loraıla gizlı:nCD 
fesat atcşlrrini birdrnhirC" 1;.ciruk .. 
Iemiye ba~lamışlor .. or:ıda, Tiirk· 
ICT~ karsı büyiik lıir is'"an harek ti 
\: iicurf<' t,etirı!'":elı iı ın fes{ hbü it> 
re giri,nıi~Jcrdi. 

Vened;k Uuresi, bir tnraftaıı bu 
isyan tertibatını idare •derhu, 
rliı:er taraftan da !\lora s hıllcri e 
bir donanma gönderdi. (Liı:çi Lo
redano) isminde bir Vcncdik a ılt 
z.sdcsinin kunıandruı.ında buluııaa 
bu donanma. mükemmel hUrctle 
teçhiz edilmı~ olan (25 par(a k.;ı. 
diıga) ile (12 kıt'a uakıiyc gcıni· 
si) nden ıııiirekl epti. 

Bu harekete, Pu(Ja da )trdun 
etti. İtalyanın cenup sahillerin • 
den, süvari ve pi) ndc olaı·ak b 
bin kişiiik bir asker ku1..·\'ctini, V&. 
netlik geıııilerile )lorauın garp 
sahillerine geçirdi. 

\"enedik ıjonanma.-ı, Iataba.a 
burnunu tlolnşarak ( Ai;rıboz~ a· 
dasına gelip demirledi.' Bu ada 
Vcnt.>diklileriıı malı idi. Sahile ga· 
yet yakın olduğu için lllorn ihı:t. 
lali, bura~·a kurulacak merkezdea 
idare edilecekti. 

Vencdik Amirnli, fesat ve is
yan unsuru olabilerck kimseleri 
Ai;rıboza da.-et etti. 

- Türk ordusu, koca bir ehl1· 
salip ordusunun knr.::.1<;1nda. fena 
halde hırpalanıyor. Bu, büyük bir 
fırsattır. Derhal isyan ediniz. Ya· 
kında, burayo da büyiik bir ehil· 
salip ordusu gcl~cektir. Yarını • 
ad~nın garbına çıkan kuvvet, btı 
ordunun müjdecileridir . 

Diye, tahrikdta girişti. 
Halk, zaten henüz 'l'iirklerle so

la amaını:ştL Ve ınuhtclif cero • 
yantill" :ıtasıutla da ne ynpacnğını 
~aşırmıştı, mı~a binaen. bir ta· 
raftan büyük bir deııiz kuvvetin~ 
diğer taraftan da Papnnın asker
lerini gürünce, halk ar Jsında tler· 
hal bir kaynnşma ba,Indı. 

Venedik Amirali ı.oraudo, ı.a 
isyan başlangıcını görmekle iktifa 
etli. Ağrıbozdım derhal demir kal• 
dırarak donanmasile billün ada· 
!arı gezdi. Oralarda tahrikit ya• 
parnk Rumları isyana sevkctmek 
istedi. Fakat bu ı:ayreti, hiç bir 
netice \'crnıedL 

( Devamı Var ) 

Harp ·masrafı 
müthiş şey 

Fransız teslihat na;o:ın Mösyll 
Raul Pietri'nin. 1940 senesi bütçe
sinin müzakeresi esnasında irad 
elliiii nutuktan: 

•Bugün, 75 lik bir topun kıymett 
300,000 fra11k (100 fran< Jc 'l'ı.irk 
lirasıdır). bir topcu lnvınııı ' .. rp 
levazımı 50,000.000 frank, &J(ır bir 
tank taburunun 120,000 000 frank· 
tır. Bir fırka. l:ıı.: saaı sure· t:. ta• 
4lrruzda 5,000.000 fr. K müh mat 
ve ess.ı.ns sarieclcr .. • 

--o--

Ala:>a'c yüzünden 
Havdarda oturan He.san Demir 

ad:nda b;ri bır a a( K yt ılindeu 
çıkan kavga 1'ctıcc · . ay!' s,:nt
tc oturan AhmE .ı bil k a agır su· 
ette yaralanuşt.r. 

--o--

Nurullah Esat Siimer 
Sumer Bank umurr müd · rlıi • 

ıı.~ cen yüıt lk iT' 'r '·,be heyeti 
aza\ı_ına naKıoıuns_ Nurullah E
saı "lımer 1'u \a re Ü a!f dil
mesini rica ctm:..,!ir. 

---000--

G~ne eroin kaçakçıları 
Sultanhamamında bir handa ku· 

maş tüccarlığı maskesi altında ero
in kaC"aksıl.J(ı yapan I!aralambos ve 
arkadaşı Angelos yakalanarmt ad
liyeye teslim edilmişlerdir. 

ZAYİ 
Nüfus hüvivet cüzdanımı kav • 

bettim. Yenjsini alaca~ımdnn eski-
sinin hükmü yoktur. Esat 

Uer tarafta kan ve ateş hüküm 
siirüyor .. Rah•t ve huzurdan mah
rum kalan halk tarafından (Fa
tihi c heyetler gönderiliyordu. 

Fatih, artık bu anarşiy~ niha - 1---------------
yet \'ermek istemiş .. (Turhan Bey ZAYİ 
:ınde Ömer Bey) i göndererek bir Nüfus hüviyet cUzdanımı kny -
hamlede (Atina) şehri ilo civarını bettım. Yenisini alacaj!ımdan eski· 
zaptettirmişti. sinin hiikınü yoktur, Zeliha 
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ı imdir ve nelar söylemiş ? 
1555 de neşrettiği rübaiyatları ile nmumi 

har!Jin çıkacağı günü bile söylemis 
1 mart 1555 de Fransada çok ga

rip bır eser ~olwunuştu. Yüzer 
vüzcr sı..rala!"'JmŞ rübailerden 
mıirck lrep olan bu esorin adı San· 
tu~i idi. Birinci tabl'lıı ikuıc~i t.a
Jpıı etti. Bu sdcr üc vt:z rübai dıö
iıa ilave olun.arak Kral ıkincı Han 
rive ithaf ediliyordu. • 

Bu eseri'l muharriri rübailıeri- ~!f.ı:'f.~~~ < ........ ,. •• 

ni Nostradamus diye onzalıvordu. 
Hakikaten L•mi Mışeı dö Nostr -
Dom ıdı. O devirde pek me:;1'ur 
olan Mon!J<'I ye tın fakii ltesındıe 
ı..hsll eınus bir dokwr._ Bicçok 
memleket en doLa•tıkt.:ı:ı. doktor
hık vuntıktan sonra bazı eserler 
neşre.ı:ıuş:i. Nihayet Salon w Pro
...,nse çekildi, inziva hayatı ~ 
ım va basladı. 

&ı uzun beyaz sakalh. çakır ııöz. 
lü ufak tefek o.dam cok esrarellJ(i.z 
idi. lnziwoır.da. kucük salname
)er t.eT\1p eciıvor, !Kıvoının ıyil~ 1 
Yeva fenalıiını rubailerle bildiri
-.ordu. Sonra işi iJerletti. cDoktor
mi.ıneccim• ismini aldı. Dünya ha
d:.<ıeleri hakkımla. keh®ette bu -
lurınuva basladı. İste Santur:i'dek.i 
nibaıler bu kehanetin eseridir. 

m:üs n<l""1n~i. Evlerıirk1"n Kral 
ve Kr&l~en 200 a,ltml'k bir he
diye almıştı. Kral. Wtikbali h<Mt -
kında fı.k ruı ı sordu. Mü.neccim şu 
cevabı verdi: 

Dehşetli bir deniz 
harp aleti 

Cenubi Amerikanın en viLYAM POVEL 

demokrat bir htikurrıeti tı:çüNcü DEFA EVLENDİ 
Torpil: Hususi bir makine ile 

hareket eden bu müthiş deniz lı.a.rp 
~ti, saatte 80 kilometre sürat.le 
hedefine do~ uçar. 

Modern harplerın doğurdu/hı bir 
:ok makineli aletlerin en müthişi 
bu tcnıildir. 

1&63 de, Whitehead t.ai-afından 
icat olunan bu cotomatik deniz a
leti. nin sürı>ti saatle 45 min (tah
mlren ~-~ .. r ~\ riir. Hedefine 1 

isavr: e .. mezse 20 ,,, tre sonra 1 
ö.ıır, yani k.endı kendine batar, gi- ı 
der. 

BİR TORPİLİN TESRİHİ 
Bas tarafı ltabarık ve arka tarafı; 

ince ,,ıan bu torpılin bovu 8 metre,, 
50 Sa.!: .im, kutru 55 santimdir. A
l!ırlıliı d1 eok bır şey <iei:il, Z,000 
kilo ... 
Baş tarafında. 300 kilo kadar pat-. 

lııvıcı maddele~ varclır. Tonıilin 
burnunda kücük bir pervane bu -
lunur. Tonıil suva batınca IJ<'rva
ne dönmive_ baslar. Arka tarafında, 
~ metre uzunluihmda .bir denova 

UruJ?Uay cumhuriyeti; Cenubi 
Amerıkada Atlanuık sahihnde, Ar· 
jantinle Brezilya arasında, yeni 
dünyanın kücük cumhuriveUerın
den biridir. Faltat çok mamur ve 
eok zenl(indir. Ahalisi çok münev
verdir. Havas:ı gayet .ııüzel ve mn
te<!ildir. 

Urul?IJ"'Yln nüfusu 2,500,000 dir. 
Coihı kovun. inek '"" domuz vetiş
tirmddc ııeci."'lir. Granit. m=ne-r, 
krrec ve t.aş ocakları isl<!tenler de 
ooktur. Uruı!Uavm deniz ticareU 
doe mühimdir. 
Uruıtuav'da 40.000,000 Jrovun. 

yarı'TI milvon da bPvgir vnrdır. 
U·"ıruav, v.!ni diinV<lnın en de

mokrat bir hükümetidir. SehiTleri 
son derece temizdir. Otelleri kon
forlu ve moderndir. 

Merkezi: Montevideo sehrirl'T. 
Nüfusu 550.000 dir. Limanı cenubi 
Amerika limanlarının hepsinden 
d:ıha mamurdur. 

200 atmosfer (200 kilo) komprime devir vapan ve Gri>rl<op d .. nilen 
hava dokhrıı.ılmustur. Bu, motörü 1 bir alettir. Torpil. dovu yoldan 
isleten makine içindir. e,vrıldı mı. l!riskoo bir musluiru a-

Tanıilin icerisinde kücük bir c:rr. dümt'n hı:rekete ~er. w tar-ı 
motör vardır. Atıldıı!ı zaman i~l.,._ pil yola ııelir 

cBulınmıaz ... • fihıtlnin unutu'I • 
maz yaratıcısı Vilvımı Povel. Di· 
ana Levis adlı bir aktris.le ev len -
mıştir. 

Edi Kantor çevireceği cFour 
Littl mothes - dört kücük anne. 
tilmi. icin anııaie edilen Diana Le
vis henüz yirmi yaşındadır. 

Uzun bir hastalıktan kalkan Vil
Tatn Povel. ahı hafta evvel Dia -
na'yı ııörmüs, ve ııönül vermiştir. 

Levis Dıana, üçüncü Madam 
Povel oimU$t.ur. Povel ızeçenlerde, 
simdi Klru-k Gabl'in karısı çlan 
KaTol Lambar'dan ayrılmıştı. Ba· 
kalım bu yeni a.sk.ı nek.ada.r SÜ -
recek? .. , • 

IlEJ,IGOLAND ADASI 

H l"golaııd_. Şimal denizinde 
bulunan bu küçük ada, Ahnanya
nm en mühim bahri üslerinden 
biridir. 1800 da, İngilizler tarafın-
<iarL Al:n.anlara terkoiunmuştur. 

Blrna ınukat,ıl Almanlar Zengibar 
üzcri.n<lı:-kı ha.Alıı.rında.n vaz~eç -
ınif'lc·rdır. 

meve beslar. Arka.da, iki küçük Torpilin 2tıbnas>ne l!'el"in<:e: H~-
pervane ile bir dümen vard". vai veva deniz altı bir kov®h MH>fM !\llLLl.I"LI:~7i!«Ü 

Bu torpili i<lare eden kim? .. İş atıln·. Tc.roiliıı bir mahzuru vıırd!.r ~ı.n:> Kt:LLA!'O:ll.\ un 1'E 
tlS!l meh.aret bundadır. Tm-pil, bir ı ki o d~ çok pa.~alı olması ve ııec - • .. • . 

O tarihte, Fransadoa müneccim -
ıere cok ehemmivet '""rilroekle be
ı:aber Nostradamusi taruyw bileni 
yektu. Henüz dlklr.at ı:ı.azarım çe.k

- Dört defa yirmi ve on sene 
vaşıyacaksınız!. Halbuki, zay:l ve 
ha.stalıklı olan Kral Şarl on gün 
lJODra öldü. Müneccim, bunu an
lamışlı. Fa.kat Krala söy !emekten 
ı;ekinınişti. 

makine vasıtasile hareket eder. tffi ~de köpüklü bir i• brra.l<lm-J .!._.A.\I x !'AM._IHı. ~-E_T_rnx~·ı 
Bu makine sanivede 100 • 300 sıdrr. I !2 •ene cv>el, med<ni mlll•ller Ho--============================ lanc!JJ:;Jn m.t...rte:x.4.c, fJ'a~~yde top· 

- Bu hafta _s A R A y Sinemasında ı, lamulu vv bu muhasuıılardan tiy;de meınişti. 

Santuri'nin 35 inci ~ Sil 
J'Q211ı idi: 

cKücük arslanla büyük arsl.anln 
mücadelesi küçükı!ün muvaffa -
lrivetile neticelenecek. Büviil< ars
lanın sol gözü çıkacıak ve iınidıe 
ölecek.. .• 

Di,in sene sonra, 15ö!l da, Kral 
ikinci Hanri, sarayın avlusunda 
ııedimlerile cirit oynuyordu. Genç 
Kont dö Mongomerinin attığı bir 
drit kazaen Kralın sol gözüne ~ 
aadüf etti ve gözüııü çıkardı. Kral 
atından düştü ve az sonra öldü. 

Saray erk.""11, Nostradamüsün 
rftbaisıle bu feci hadL<e ar~ •. nda 
bır mü~bet gördü ve mürec -
cim büyük bir şöhret kazandı. 

Katerin dö Mediçi, ikind Fran
suva ve dokuzuncu Sari ken(İi -
ıı!ne çok ilillaot ettile.t', atiyelerde 
bulundular. 

.Dokuzuncu Şarl, eyaletleri tefti.
si esnasında Salona uğradı, ve 
müneccimi :ziyaret etti. Nostnda-

N ostrada.miis, bu luıdife t2.kkeli 
ihtiyar, inzivasından d.ışari çıkını· 
yordu. Ayakları tutulmustu. Ba -
zan koltuk de~eği ile evinin bah· 
~inde dolaştıgı oluyordu. 2 tem
muz 1566 da öldü ve Salon da 
Kardelliye manı;stınnıı ııömüldü. 
Karısı, mezar taşının üzerine li
tınce şu kılabeyi yazdırdı: 

•İstikbaldeki dünya hadiselerini 
•imdiden haber veren meşhur i
lim Nostn.danıiis bunda ınedfun
dur .. > 

N ostradnnfuıü.n rübail .. rlc ha -
ber verdiiti hkdiseleriıı çoiu ta -
hakkuk etmiştir. Bilhassa impara
tor Bonaparta ve Papalara ait o
lanlar ... 

Umumi horni de haber wrnıi~ 
tir. Alunler, rübaileri telıkil< ede
rek, şimdiki harıı hakkında.ki ke
hanetlerini de anlamzy-a ça1ıııyOl'
larn\Jş. 

ahri üsler 

Korsan ve kartal yuvası bir ada 
HELIG LA 
.Şimal denizi d:ılıtıtbrınm döii -

4ilJN bu büyük k.ay'l J>8?"ÇUl ı

lıfte.ten bir 1ronıım yuvası4Ir. M
IDMI deniz ve boıınbıı:dıman iay
yweleri buradan baıteket eder, ma
yin "'ll'e denizaht ııemill!ri burada 
IRlclımır. Son zamanlarda rahat -
mı kaçnııstn'. Zira. ~iliz tayya
releri. Hel:il(oland. iiııt?rlnde uw. -
yorlar, bombal.a.r atıyorar. 
~ hafta İngiliz tayyıtreleri, 

9ım deece tahkim edilmiştir. İn
ııite:eye taarruz eden tııyyarele -
rin Ü!sÖ. burasldır. Şimal deni -
zine mayo döken gemilc:r de ı..i
rada banrur. Denizaltıları da mah
nıkatuu, erzalmıı buı:4dıı::t alır. 

lstıe İn.ııiliz tayyarelerinin HeliRo
:ı.uıdı sık sık bombardımıon &lme
lerinin sebebi budur. 

Bu kartal yuva.;ı rnüh rm bir de
niz üssüdür Küçiik bir körfezi de 

bu ada civarında yaptıkları ke$if v•rdır. Alman donanmasının bir 
aı;;uslarında. on iki A1mruı M:eser> kıımu bunadı;. darur, !u·ı;at bekler. 
IUmit t.ayyaresini düsürdüler. Fa- Adanın ~i vuiyeti coğrafi 
kat böyle bir muvaffakiyet, feda- mevlrihKren ileri ııelıne.ktedir, Kl!'
Urlık yapmadan elde edilmez. mızı renkli ve denizden 50 - 60 
1nııilizler de altı tayyare kaybet • ı metre yük.teklllrte oM:ıı bu kayıı. 
tiler. parcası füıerinde ıısk .. ri b.irbç bi-

Haliııola.nd. Almanlar tarafından na.dan baska bir teV yoktur. 

!' •• 206 Yazan: 1rL SAMİ KABAYEL 

Sıra Bos11ahcrsek'e gelmişti. Çünkü Rumeli'de 
bu k1tanın elde bulundurul::ııası lazımdı -

Ven.,Jikliler tu.mi11ab harbiye 
olank ·üz bin :utın verı·eel<lerdi. 
li;ı,:1a'e allına girn1i~ b:r ci"vlt-t 
c~bi ~ent•dcn !'Pncyc on hin altJn 
lıııraç )·o:lıyııcakfordı. 

Bu ltJ:Ull ıııuh~r.,bcden v~ııedik 
•'up \"C yorgun olnr.k çılmu~tı. 

nuııunlrı bcrulwr ıoancn \'e nıad
cletc ı kii("lmiiştıi. O vukitleı- Ve
ncdi1'lH ı Akd<·niz ingilizll"l'i idi
ler. 

Bu ıuulıarcbdl'r ı;ayc ;nde Adn-
1.tt d~ııiıi ile !\tora ve Arnavutluk 
uu:rlerıııde ciddı hnkimİ)elimi, l.,.. 
min edildi. 
BOSN,\ vı. HE.t~-.ı::ıdx ZAP'rt 
F nııb, fütuhaluıı bir prcı iIHI 

h.tinet ettinnişti. J\lor.., Sırbialaa 
Vt> , rnavııtlui,run ilhulundan son
ra, l' ııındi ve Anadolu sahillerine 
ya km oh•n aclalurı alnıL~h. V eno
diklilerin burnunu lurm~tı. 

Venedil..lilerle 011 altı sene de
vam eden muharebe Türlı.lcrin za
ferile bitıclı,ti. Kon Venccik lıü
kfuncti Tiirkiyeoiıı pnteııtesi al
lıca girmişti. Selle•·i bir \'eqriye 
bıığlanrm.ştL 

Sıra Dosna Hen.ekr ı:elmişti. 
Çilnkü, Rumeli yakasında bu kıl
anın elde bulun•lurulınası laZimdL 

Bo...wı Kralı, Sırbi.staıı Kr:ılı Llı· 
zarın damııdı idi. Kral Yorı::i za· 
ırıamnda b<le Sırbistan;& haklu , . .,_ 

,,.-- _ bUaraf1.va zarar verm~~i ınu&ııerur.l o
Görülım!miş bir muva!fal..-iy..t kazanarak. her seansda vasi salonu· 
nu hWlcahmç dolduran IJX"llsimin en büyük ve en ı:üzel filını ve 

VIVIAN ~ O l. '\{ . "e ERIC voıı STuOHr.IM 
tarafından hıuiJı.ul!de bir tanod<ı. yaratılan 

CEBELÜTT ARIK 
CASUSU 

ORfjfNAL FRANSIZCA NÜSHASI 
VAki umumi tareı> ye wu üzerine 

Bir af ta Daha Gös•erilecektir 
~ YENİ FOKS JURNAL en son dünya havadisleri. 

,--- AL E'nin 
Bayramı Devam Ediyor. 

Tllrlt ım.u!lrisinln en nefis bi:r ı;ahıe9e:rL. Türk san'atınm en Jl8Ctid.e , 1 

bir incisi... Şaıit filimlerinin biricik haı-ikası olan 

TURKÇE 
HURMALAR AL TINDA 

CEM i L 
Filmlnl jl'Örmiyeıı.J.eor. .• Dudaklıardan kalbe akan •te,li earkılannı 
chıymıyanlar ... Yakıcı aazeJ!erile mest olmıyanlar üzülmeyiniz: 
Bu eesiz film büyük ııwvaffakiyetıle dcvıı.ın ediyor. Bütün İııt.anbul 
onu ııörmek -ve e.~ brııabW bulacak:. 
İli'llle olarak: 
Dünyaıım en lı:uvvetli gözü, m haıaıas lı:ul&kı ol'aıı d>ARAMUNT 

JURNAL• Renkli M 1 K İ 

SAKARY Sinemasında ~ 
' 

lan ıaa7ulf>ri kuUaıımamaıı ~.uı.a:,

tml.ı.t.r. 

DÜNl" ANIN EN BÜYÜK 

Bhl!P GE~tist 

İıııtlWerln lf<WHI. a41ı Wfı.harp mrh· 
bNdır. 19JG da in.,a. otun:ıo. bu dcDla 
e,jd:P.riuh.ı ton.ilit.oou 41,7ti dür. 

Bii.J"ıill martılara Goela.nd lsm1 YeriUr. 
Dualar~ birçok ciDsleri vard1r. B.ızı -

lanmo liQ>lerl llım!yalı, buılaruwı kül 

l'Oll&i, •o1.anmıı ti& mavidir. 

Mar..şal Mamıerhaym, ordu er
Hnıharbiye umum reisi. F!!1.lan
diyablarm •Gamelin• i... 

Kvosti Kallia, Finlandiya. Cum
lruıTeisi. 

'l'anner, MaJi ... ,. Nazın. Sosya • 
list partisi şefi w Stalin Yoldaşm 
eski bir do61.u. 

;Svinhufvud, istiklal ınuhare -
besi esnasında başvekil idi. Reis 
Kallionun selefi. 

Sibelius, meşhur kem-'lnist ve 
bestekar. •Finlandiya marşı. ve 
meşhur cHınin vals• in besteklk:ı. 

Hans Kolehmainen, olimpiyat 
ııampiyonu. 1912 Stokholm oyun
lar .nda jan Bouen 'in galibi 

Sillonpaa, 1933 Nobel ooebiyat 
mükafatını kazanmıştır. 

Paavo Nıınni, Finlandiya şaın· 
piyonlarının en meşhuru. 

MaJti. Finlandiya. atletizm yll -
dıZL 

AVUSTURYA - llfACARİSTANIN 

ACI ' .. ·-- -- -----n 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI F1IJ."\1İNİ 

F.ıı:.-la ka.labolıktan dolayı görememiş yihılerce k:i..<inin 
.ııörmelcrini teminen 

BİR KAÇ GtiN DAHA GöSTERİLF.cEK.TİR. 
İlaveten: Göıiilmenıioı yeni bir film 

HAVA Y HAYDUTLARI 
Sl\lİTH BAI.LE1 ve P~\'l

1 O' BRİEl'ı 
ı.ıordfınctcn ve FOKS .fURNAL .son dünya havadisleri. 

rnset dansında idi. 
Suıbir.ı.o.ın Oımt:ınJı imtıanı -

tur lutııııa ilhakı üzerine idd.i88UU 
arttırdı. Avrupaya ~ik.tiyetlez yai
clırıyordu. 

Fatih, a:uı.cak belyeriııdeıı birini 
sPfaretle Bo.'nıı Henek llrıılına 
göııdumi:;li. Vef"gi vermek ve der
ıtahı bümaym•a muti bulunmak 
ıtartile malumunda ipka olunaea
&ını vi.dcttirmek i.stcmi~ti. 

Sancıık beyi, Bosna llcrMk Kra
Jın.uı. buz uruna çılmrak: 

- Haşmetmeap!. Zatı •abaııe 
beni neıı:d:nize ıalliıiyetli bir mu
ralıha ol:ıruk yolladı. Her türlü 
anulıırmız• benimle balledebili.r
ııiniz.. dedi. 

Kral mağrurdu. Gözünün önün
de Fatihln )"ık\ığı ve cimeıtiği 
d<vletlcr dururken yine gururun
d.ın lıiı:hir şey l,,aybetmcrnlşti. 
Tıirk murahhasma mukabele ey
ledi: 

- B<ı na Hen.ek Kralı, istediği 
ı:ibi hareket etmekte muhtardır. 

- Fakat; Osmanlı imparatoru 
1ıulunan Padişahun J?atihin emri 
idaresine tabi <1lmaruz kakkını.zda 
hayırlıdır. 

- Bu te!dilini:ıi şiddetle redde-

doiın. Ben, .reyimcle muhtarım. 
- A wup&lılara müracaatla .kur

tumcaiıııuı zannetmem. 
- 'I'd;liflerinizi reddederim. 
- Tel..lifi.n sizin rahatınız icin-

dir. Padi~abıma muti kalacaksı -
lllZ, senede bir miktar vergi vere
ceksiniz._ Bu kadar_ Ta.: ve tahtı
:ıı.u yine sizin. 

lCrıil, Tilrk mt!l"lllılı8"ma tahkir
imiz cevap v~ti. Murahhas da 
ıı:erl dör.m!lştü. 

Osmanlı imparatorlugunun (ar

zı ida;esi tıpkı buıı:ünkli İııgiliz 
imparatorluğunun ida.re tMUın• 
beııziyordtL 

Osınftnlılar; idareleri altına al
clıklıırı milletlerin hiirriyetleriue 
tecavüz etmezlerdi. Hatta kralla
rıuı, rei•lerini hür ve serbest ola
ra4 milletlerinin başında bırakır
lardı. Tarzı idarelerine. dinlerine 
kat"iyyen karl'!ınn7!lardı, 

Oı.manlılar, idareleri altına al
dıkları milletlerden dergi.hı bil -
ma~·una itaat isterler. senede de ' 
bir milttnr vergi alırlardı. 

Türk mut'ahbıısı avdet etti Fa-
1 tihc-, Kralın hakaretini ve ırsını
nınu anlattı. 

ON İMPARATORU ----·---· -
Birinci Şarldir. Amcası ~ • 

ııuva Jozclin vefatı üzerine 1917 de 
tahta oturdu. Burbon Pwm aile
sine mensııp Prenses Zita ile ev· 
renmi.şti. Kı.z ve erkek birçok QC>

cuklan oldu. En büyüğü veliehd 
Arşidük Otto dö Habsburgdur. 
Birinci Şarlin sa:ltanatı 1918 hezi
meti ile nihayet buldu. Az sonN, 
iltıca ettivi Mader adssı.nda öldü. 

Bunun üzerine '.fürk ordw.u, 
Mahmut Paşa kumandasında Bos
lla Ü.zerine yürüdü. Bosnalılanıı 
•Babiç• kalesi çok metindi. 

Bosna ve Hersek Kralı Türkle
rin •Babiç• kalesini zapledemiye
ceklerini zann"!iiyordu. 

Mahmut Paşa; &maya dahil o
lur olmaz, Cabiç kalesini muha
sara etti v" her vakit olduğu gibi 
ağır ble muhasara toplarıııı ge
tirdiği levazım ile kale önünde 
döktü. 

Türkler, muhasaranın Uçilncü 
cünii kaleye olanca kuvvetlerile 
hücum ettiler. Bosnalıların çok 
kuvvetli zannettikleri Babic ka -
lesi üçüncü günü Tüı-k kuvvet -
leri ve hücumu karşısında sukut 
etmişti. 

Babiç kalesinin sukutu, diğer ka
lelerin do sukutuna vesiic oldtL 
Kral ummadığı bu hezimet karşı
sında şaşırmıştı. Kuvvetlerile ev
vela • Yabça• tarafına ric'at etti. 

Türk sipahileri ve akıncılan 
Kralın kuvvetini adını adım takip 
ediyorlıırdı. 

Türk kuvvetleri Kra1m ric'at 
kolları ilu?ine Jiiklennıitlmll. 

Yazan: REŞAT FEYZİ ./ 

Hüseyin Kava. sa.atine baktı. On 
9ek.tzı yırmi ııeçiyordu. 

Başını salladı. ~'ilvaki.·daha va· 
.lı:lt va.ıdı. Necıa. buıün randevu
larına. daima böyle gec gelırdı. En 
az yarun saat .. Hüseyın Kaya, ııenç 
kadının bu tabıatıni bıı<iıfrı için 
Necıavı. saat on sekizde deıiil, on 
aeım buçukta beklı voı-du. 

Pencerenin önune doirru yürü
dü. Perdeyi araıa<lı. Tramvay cad
desine baktı. ~kakta vürü ven ın
aanlar arasında Neclayı arıvordu. 
Her kadın bası. Neciavı andırtyor, 
e:ini aeJıvor<lu ona ... Güldü. Kendi 
ken(lıne söyleniyordu: 

- Kadınlar ranJevularına tam 
vaktinde gelseler, muhakkak kı, 
erkekler ihli)"al"lamıvacaklar .. 
Sokağa dalm,ştı. Kadınların yii

rüvii<·üne dikkat ediyordu. Ne ka
dar ,i'!ır!. Het· vit•ırıin önünde. da· 
kikal<ın:~ dw-uyorlar, b:ı.kıyorlar, 

bakıyorlardı. 1 
Hwevl•ı Kaı-n. kimbilir, diye dü- du-.undan daha t:ıı;!O' 

ı;ünü\'(11'\lu. bu .kadınların ıçınde, kız.annıştı. GözlerilJ! 
kimbilir, kae tane. i. şu anda söz landı. Dud-aklan ı:erl' 
verdigi erke.~i bekJctmektedir. Tıp- Hüseyin Kayaya d 
kı Nt!cla ıtibi.. Elınd~ki kadeh, bırd 
T~ crar saatine baktı. BuçUğa tü, kırıldı. 

beş vardı. Pencerenin önünden çe- Gen<' adam, birıleJI 
kii<li. Radyonun vanınd.aki kol - kahkaha atmak isted 
tuo2 g .. müıdıi. Düı..'Tllevi çevirdi. lıi.nın halinde bir feV 
p, ş<v\ i dinledi. Güzel bir çığan dı. Neclanın yüzü, b 
müziği vardı. Bir sigara yaktı. kesildi. Hüsevin sc~P. 
Hııiyslara d<ı!dı. Lınndan tuttu. S:ır 

Aruu,t.:mamn zili. iki defa. &cı aeı gö?(süne bastırdı. 
ç:;.ldı. Bu, Neclanın çalL5ı idi. Hii- Genç ad.a:m, duda 
sevin K&va. kula..'< ka~rttı; biz - nm parlak saı:laruıdJ 
metçinin sesi: m,r;Jdandı: 

~ - Buyurun hamıneJ"erıdi.. - Ne ..ıluyorsun, -
~clanm sı:si: yok yavrum. 
- N~~ı,~ Hüsevin?. Nr,~ıanın bi•·<ler. 
H.iscvin od&<lan fırladı. Sevgi- dc1yuJd,. Ba._. Jlu> 

lis:ni holde karsıladı. ırôlrsıüıdc. eıınuzJarı ~ 
- Bonsuvar Hüseyin.. ağlıyor-du. Boltuk bi:t !! 
Bonsuvar ciçin1.. - Kas·l h:r~ y. '(\ı.: •• 
- Seni beklettim mi?. di. Nasıl blrşey yo~ 
- Yok, h11vJ.r .. 'lamam vaktinde - Ne va:r, co.ıum, So 

~kiin.. dır ba:, .. 'ı yavrum?. 
Necla odaya dokru yiirürkaı ııü- ~ ifayı:, h~yır .. 'i 

liim <ıedi : rruııın.. 

- Ya. demek seni bekletmedim, Ne var, p.".ki SÖY 
beni bek~ınivOTdun, övlıe mi, ka- şe:, yok ki.. 
flr?. Nasıl bİr<".,ey Y~ 

- Yani, övle demek ıneınedim- Hüscy.n .. 
Şev .. Valcti~ !ı<'ldin, diyeceh.iim.. _ E.-ıı<lıın, söyle, "" 

Gene kadın şankasını masanın Ah ~"' 
- Hıi,._-, r . ·· ..Ş üzerine fu·lattı. nıantoounu çıkar-

. yiı1\ Beıı g 'Jt"Yın1. 
mad:uı bir koltuil"a çi>ktü, bacak · vsf· L 
bacak üstüne attı. Hcisevin, genç "-e..ı...,...,·.,,ir,..,ç=ocu=•=qu,,_~· 
kadının, sal( omuz basında avakta • 
durııvordıı. Sevgilisinin saçL\:)ru 1.ıtanbul be•inci icP 
oksadı: j{undan. 

- Nasılsın Necli? EVRİY.A..NTİ GAV~ 
- Teşekkür ederim .. Sen.. bıı.~ıııda Meşrutiyet c fır 

- Çok iyi.. Hele seni ıtördiikten No. lı diıkkanda ikell 
ııonra .. Bugün her zsmankinden da- metgahı meçhul. . JI 
ha ~üzelsin Necla .. Fevkalade bir İstanbul bek-diyesil"'~ 
sev olmuşsan .. Gözlerin, bakısl.ann.. etmiş olduğunuz BeY, 
Ne bileyim, her verin güzel.. pebaşında Meşruti.Ve' 

Hüııe,>in Kava, birden döğruidu, 12 No. 1ı dükkArun is!S 
odanın ortasındaJ<i masav• doğru cü noterliğinden nıuS,ıı, 
Yiiriicerek: 72•a '" ' ziran 939 tarihli ""' s 

- Soğuktan .ııeidin, dedi, sana, 1/6/939 tarihinden 31/ . .11 
buaün., hususi suretle hazırlattı • _,.,..-, 

ili:! kadar bir sene il"' Ji;un bu· koktevl vereyim.. · ın 
Necla, :ıyal(a kalkmıştı. Manto - mukavelenamesı ı.;l 

ııunu ctkardı. göre tarafınızdan d 11 
Hüsevin Kava, kadehini Noec - hinde verilmesi me~e> 

18v" d<>"n.ı uzatırken sordu: kuruşun ademi tedJ)~ 
- Bunu nevin serefine icecek- rü mucir İstanbul 

ilin, biliyor musun?. hakkınızda ve daire~!. 
Neclfı, biliyorum, der gibi, ııü- sayılı dosyası üze~,,. ,J 

zel, uzun kirnikli gözlerini yumdu. y<ılu ile yaplıJ(ı ı.a_J<ıP ..,!. 
Hüseyin Kaya, kendi kadehim yukarıda yazılı ık~ 

m..samn üzerinden alırken mırıl- önderilen ve 69 lif• 
da.ndı: % 10 avukathk ücf, 

- .Aşkımıza... masrafile tahsilin! t.aı ıı' 
Necla, kadehi dikmişti. Sonra., ödeme emrının arl<a.sı · .i 

Hüseyin K.!ı.yanın yüzüne dikkaıtle 1 P':. 
baktı. Daha çok baıktı. Geıır kadı- tarafından v>eri en ıo 

' mezkur mahalde bıl ];' 
nın yüzü, makyaj kmru.zılığı hu- ve nerede olduıi;uı_:ııı':ı, 

matlığı kaydı gorulııı 
alacaklı vekilinin de,, 
ilanen icrasma mute~ 
karsı usulü hukukiY'1f. mahsusasına gör~ t ~ 
nen icrası hakkıncı.. 1

• 
ğinden de karar is" 

Bunu gören Kral Yabçada da du
ramadı. •Kloç. kolesine kap.andı. 

Mahmut Paşa; derhal Klo(a ye
tişti ve Kralı kalede mu.basara etti. 

Türk kuvvetleri muhasarayı ve 
höcumlan şiddetlendirmişlerdi. 
Kral artık kal'ıiimit etmi,tL 

Bunun üzerine Kral 1ıir murah· 
luısını llfahmut Paı;aya yolladı. A· 
ra.lanncla "1 muhavere ı:eçmişti: 

- Kral, canına dolrunma.mak 
p,rtile teslim olmağa razıdır. 

- Bunu, Kralınız dıılıa evvel 
niye düşünmedi!. 
- ........ . 
- Zatı '8hane, munıbbas yol -

Jadığı zaman neden ıı:ururuna ka
pıldı? - ........ . 

- Kralınız, Türklerin ne dt> 
mek olduğunu bilmiyor mu? 

- ••U•O •o 

- Bizi bunca sefere zahmet ko· 
fllP bpralara neden gelirdi. - ........ . 

- Türkler herşeye kadirdir. - ........ . 
- Git IÖyle Kralına onıı ıiıı:at 

eyledim- clecli. 
C Devamı Vu) 

bulunmasına ıtıebnl ~r 
zılı borcu faiz ve ınıP;tı 
tikte ve işbu ilan tar .. ,e,.ı 
ren bir av içinde "" t"' 
dır. Borcu ödeme21 t><lı 
mına ve yahut a~a~11-
icrası lıakkına aaır dt" 
varsa gene bu miid b~ 
fahen veya t.ıhrıre0 1c ' 
nnı: hakkınızda cebri 
muamel~e deva'"'. 0 c i 
gene bu müddet iC1• rı • 
kanununun 74 ü~C~ " 
re mal:annız hakS.: i 
bulunmadrğır..z t~~ı 
tazyik olunac1j!1nıZ 

. ' yanda llulwıun • ıı 
kanu""'unun 33i !ne, te"ır 
mune göre hnpı<le ı• 
cci\ııı•z husu " • 

k .. 00. - cıtl ma uz'2're u. , 

kanıma ka olr 
müclıietlp ilfın olıınlll· 
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LeYazua Amirliğinden verilen l:b.ricl J
1
1 Selimiye Aske_rl 1 =""" • 

Aakeri Kıtaatı iı:::,r_, __ _. I satınaın:-~ Komıs· ıı ~T • C. Zıraat Ban kası ~ 
t . . . 

miktan tutarı l.k teminatı n.aıe ıiioii ve 5aatı yonu ilanları 53 ~ 
kı lo Lira L r a s ~"'"!::r""~'r'l.2«:<!'!'1~""1!''11".~~"" .,.,..,...,..._""'"' es 

Cinai 

:atat.. 32,560 3,250 244. 1/2/~(0 11 Haydarpaşa süel hastanesi ihH- 5 
T ulgur lH,560 18,240 1~38 • H 30 yacı icin fenni şartnnınt:Sıne gorc = 
Koz "'.k"! 26,000 7,280 54~ • 15,30 soğukbava tesisatı açık eksiltme a 
p ur; uzuıa 2~,000 5,200 330 • 16,30 ile yaptırılacaktır. İlıalesi 26/2. ~-

• ırınç 4o,OOO 17 100 %283 ~/2/940 ' ·· .. t 14 de ;;:;; Zeytin) ağı 11 :;oo 
8
• • ~ 11 Kanun/940 Cuma gunu saa. , :::::; 

lluru fasulye ııı'ooo 24·~~ 1~~~ • 14,30 yapılacaktır. Tahmin bedeli <-~~O) 5 
Ç. Pirinç 21'soo 8,800 tiGO • l5,30 t:r•dır. ilk teminat (247) lira (SO l 

1 ~ ;,..~ ... 
Y··'-- d ' • 16 30 F • •nrtnamesi her =• """n a yazılı erzaklar hızalannda yazılı cün ti d k ' 1 kuruştur. enru .,..... E=ı 

&aıilıha eksiltmeye konmu~tur. İsteklilerin ternı'nat .. vet skalaf er ket alpa ı min Selimlyrdeki Tilmcn satuıal· §: 
ııı ale u . d .e e ı me up arı- .. - . d "rül" bTr E'i 

d 
na erın en behemehal bir saat evvel Edir d S . ımı rua komısyonun a go c · 1 

• §& un a 5aluıalm k . ne e anayı ,.... a- .. tte E-=-a ODl.lllyonuna vermeleri, 1113 ;ıo~ İsteklilerin belli gun ve saa ;;,;;; 
• ... ·~· k •. = * * ilk teminat paraları ve .an~nı 'e: ;;;; r~·F.<'1~:.!C,n 

A.q&ıda yanlı arpalar k 1 sikalar;te birlikte Selıı_nıyedeki ;= 
rmda yazılı •aatierde :.wo·~=dıazarfla _S/2/9(0 Pazartesi günü hizala· Tümen satmalma kom.ı.sy~nuna• ;,;;; 
leleri yapılacaktır. Evsaf ı: • asken .satınalma komisyonunda iba- gelmeleri. (ı!I:.!) § 
lerin yazılı uatlerden en ;: ~· ınamelerı k~miııyonda görülür. Is_tekli· .•. si ~;,; .. ı. ... ·.3 

•ile birUte teklil m ki 1 ç ır saat. cvveune kadar kanuni vesıkala· Karadeniz boj;a~ı birlikleri ~~ti· ~ 
"lc•lıuı yert e UJ!tnıu ko!21'SYODD Vermeleri. cl091• •246• yacı için evsaf ve ,eraiti dehılın· S 

Yağcılar 
ilacı DIUIİfıneııt 
Süloğlu 
llaaköy 

va 11..t .. r& 'lt..m .. ıata l.uii~e ı.aa~ı • SO t .. _.. .. n !:::=:!: 
L. de ••o ton ~e ve on gu • .,. = 
ıra L ra ..., ·--· ı =' "·,:..;..,~~ır; odunu açık eksiltme ile satın a ı- = r 

~~~ 15,900 11'3 10 nacaktrr. İhalesi 2G/2.Kaoun/940 §',! i:'.J 
15,900 1133 11 cuma günü saat ıı de y_apılac>k : ffil ~ 

!~oo 12,480 936 1:; tır Her iki•inin tahmın bedelı ~ bı"rı.ktı·renlere 23,80) l1'ra ~ 
- 25,900 1S43 18 (s7ıl) liradır. ilk temlıınt (428) s:i Para ~ 

A$llğıd 1 · * )C' lira (471 kuru~tur. ~ ikramiye vere::ek [~ 
tllnü Stilo ~ yan 1 yly~ek Ye Yem maddeleri kapalı zarlla 6/2n4o Salı İsteklilerin belli cün ve s~atte Ll •-
t,..,af ve ~ u~ asken satıııalma komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. ilk teminat paralan ve ~•n.unı ve:- ::" ztnuıı Banhstnda kumbaralı •• Dıbarmı ı-mıt he:Q-lanmla •n as_ 59 ;_~ 
lııtl;kte tekl~f 1 komisyon'!-8 &örülür.İsteklilerin kanuni \'CSikalarilc 51,alarilc biYlikl" Sclı~ıyedckı __ liraSı bulunanlara sen•d• 4 defa çeJU.ı:cd kar·a ile apiMlakt pliwa ~-E_§ 
k•U•ıisyona vı~plarını ıbale saatlerinden bir saat evveline kada:r Tümen satınalma komısyonuna ::;:ikraml7e dai"ıLılaeallt.&r. ~ 

CıQu ı. •1092• •247. G"Clmelcri. (291) ô 4 Adet l 000 Liralık 4,000 Lira F l 

Knru fuuq. 
Yulaf • 
Sadeyağı 
Pirinç 

M ~ıarı tutan Temhatı ihale ı:ı•ti Jf- i\§ 4. ' 5 ı>O' >> 2 nno >> b 
kl ıo Lrl Lı·rıı 1 · · ·· bı' E3 » '"' 1_ Askm hizmet erını gore • _ 

16,704 1,671 ı:s 9,30 lecek kabiliyet ve ev<afta olnıak ; 4 » 250 » 1,000 » ~ 
38,556 1,927 115 9,30 üzere binek araba ko<0nıu ve Fli 40 )) l 00 J1 4, 000 )) L-
'1,ıı:iZ 2,930 220 9,:lO mekkari hayvanı pazarlıkla satın ~ l OO » 50 il 5,000 11• ~-'l 

ti,528 431 alınacaktır. -.~ 40 4,<>00 ~~ 
42,300 B,729 730 11,30 2- Alınacak h•yvanla?n evs~f - 120 )) » v )) e,;~ 1 

30-0,uoo 27,825 2087 11,~o v şeraitini görmek istıyrnlerm =~ ı 60 » 20 » 3,2eO » p 
2i,OOO O h:r gu'"n komisyona nıüra~aatları. .-33,soo 2535 lS,3 c::'DİKX.AT: u~apla.nndakl paralar blr ıene ~tn4le 500 liradan a,.,.. da'1ftl~ :-...d 
63.000 23,310 170 JC,30 3-- istenilen evsafta ha:"va~ı o- § enlere lkrambe cıı..tırı lalldlrd•% !8 fululle veril•c klir. ~ 

• Aşakıdı yazılı dd .ı,. + lııp da S?tmak istiycnlerın 2o/II. ~~ıır'alar .. n..ıe 4 dda, l E71W. 1 JllriııeJW>un, l llarl ve l lı&zlraa ta-5s 
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Gayrimenkul Satış İlanı 
Üsküdar icra Memurluğundan : 
Tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 1283 lira kıymet talc

dir eaııen he}1ıerbeyınde Bo;tancıoaşı Acdudah ağa mahal.esi C»od 
.r ı>tıluı yenı Haiıaç sokagında es.u :ı veni 8 ve lU nwnaraıı bır Lardlı 
Tevfık Bey haremi Falına h:ınını menzi.i ve bir taıalı Ha.ılaç sok«ı..'l 
ve bır tı:.r~fı t.akkaş ~okugı ve taralı rabıi veznedar Hasan elendı ha
rcmı Haa.;e hanım menzuı ve bazan Bur.alı Ah111<!t aga veresesı men• 
z.u ve H3ıı,:ııc Ldın ~okagı i.e mahdut maabahr;e bır bap lıancnın tar 
mam1 açıA arttırma ile satı.ığ,a çıl\.ı:a.rı..mıştır. 

Evs-lı: Zemın kat: l.lıı-bırınin methalı bahçeden olan 2 bod; um ve 
mezkılr m~thale bitıı;ik bir hallı. 

l.lırincı kat: İç ıçe ıkı sola üzerinde ~ oda bir haı'liı. 
h:ıncı kat: Bır ""fa üzerındc birı sofadan bö.'iinmüş 5 oda l halii. 

Hanenın bahçeye ıkı methalı olup hane harap ve muhtacı tamir bi.ı 
v.aıvcttedir. B~tıçccfc bir kuyu, dut, erik ve ıncir al!açıan vardır. Elek· 
l.rık tesisatı mevcuttur . 

Hududu: Tapu kaydi l(iiıidir. 
.Mesahaoı: Umumu 1810 metre murabbaı olup bunun 138 metre mu

rabbaı b;na, mütebakisi bahçedir. 
Yukarıda evsafı, hudwıu ve mesahası yazılı gayrimenkul açık art.

tırmava vazedilmiştir. 
. . 1 - İ bu gay.unenkulün arttırma şartnamesi 29/1/940 tarihinden 
ıtıbaren 930/18!0 numara ile Üsküdar İhsaniye Şeri! bey ~esi sokak 
numara 16 ndııyc _ bıil.1.'iında Üsküdar icra dairesinin muayyen unma
ras ı_ocia herkes.n gorebıınıesi içın açıktır. Har.da yazılı olanlardan fazla 
ır.ıılurr.at almak_ istyenl~r, i,«bu şartoomeJ-e ve 938/1810 dosya numara· 
sıle memur.ye·.ınıızc muracaat elm elidir. 

2 - Arttırmaya hlirak İçin yukarıda yazılı kıymetin % 7 5 nis-
bctinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu ' tevdi 
edılcceklir. (Madde 124) 

3 - İııotek sahii> alacaklılarla dil!er alakadarların ve irtifak 
~akkı sahiplerinin ııavrirnenkul üzerindeki haklarını hu ·usui!<' fa
ız ve masrafa d"ır ol•n iddialarını i.•bu iian tarihındcn itibaren 20 
gün içir.de evrakı müsbiteler vıe biri k:'.e memuriyctimize bı'.dir
me:eri icabcder. Aksi halele hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 
satış bedeünin payla•m~ından harç kalırlar. 

4 - Gösterilen ııünde arttımt"a iştirak edenler a.-ttırma şart
narr.es:ni okumuş Ye lılzuınlu malüm atı aL"nJ.Ş " e bunları tamamen 
kabul etıl-'i• ad \'~ libar o'unurlar. 

sııatıerde Edirt d ına ... •~rr kapalı zarfla hizalartnd:ı yozılı glln ve Kiinun/940 tarihinden Ş~b~t 910 :-- :ihlerbule çekilocd.tlr. 9 
P t>ıiaca1'.tır. Tali ~ e. ~1,~t~ırı.)'!t daire ,.inde satınalma komisyonunda ya.. nihavetine kadar paz~r csı, ('Ar- == 

ihale 'aatlc.rinl• enb~ LMDllnı vesika'arile teminat ve ttklif mektuplarını samb:- ruma giinlt-ri "'aat 9 dan ~-ııı. -mtH!:1'"f'l,mmt.l'j",',·'.'1flı'fl'fil'u·ı:ımn 

5 - Gayrimenkul 28/2/1940 t::rihinde çarşamba günü sa:.t 14 
den 16 ya kadar ÜokLdar icra memurlu~nda üç d~r. h3 ih· 
radrktan sonra en cok arttırana ihai.e edılir. Ancak artı ır;na 
·bl°"deli muhammen kı)ınetin ~a 75 ini bulmaz veya satıs istivenin ala· 
cai!ına rüçhani olan dil!er alacaklılar bulunup da bedel bunların bu 
ıırvrimenlrul ile temin edilmiş alacaklannın meemuundan Caz:ava 
cıkmana ~n cok arttıranın taahhü Hi baki kalmak üzNe arttırır on 
beş gün daha temdit edilerek 14/3/1940 tarihinde oerşembe rüniı sa· 
et 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra memurluJ!u odasında 
arttırma bedc!i satı.ş 1!.livenin ala cd{[ına rüchanı olan drğer alacak· 
h?arın bu Pavrimcnkul ile temin edıhnis alacakları mccmuundan 
fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin "[75 inı tutm1k ;artıle ~n t!ll ı.rer saat evveli.ne kadar Komisyona vermeleri. iıihrır~n S~limiye-deki Tümrn ~.. ~~:U.:ıillUH~ılilOl- li- IWll 

Cı·oaı . (107;;) (lS'.;) tınalma komisyonuna haya,nlnıle _.:;:.::.:::::::;::::::.::;:::::::.::::::.;;...:..._-:---------------
M kt T ı ı · (487) (:CX-ıı • Hekimi 

' ... L;;:rı T Llri;•tı l:ıale ~ünü ve uatı birlikte ı:c nıe crı. Dr. Ahmed Akkoıun'.u 
Ton '95 ~t750 h t ·· ·· ·· lh · • 20 26, 00 Sultana rne uçuncu su 1 Tabi::ı. Tılımhane Palas No. 4 

• 15 j' • · d RADYOSILJ Pan.rda;, maaaa her gün saat 

loo7 29/1/$40 11 
19~G ıs • • 

~.100 hukuk ha· kı'm ıgın en ~ /-'"'KARA • 6-IS 10,368 ,I\. .-15 den soııra. Tei: 401~; 
• L'>l 'P"O . İst bul - D"GA UZUNLüCiU - -------------

428 > • 15.30 
778 :l0/l/l40 15 

' '' ,..... Hazinei maliye namına an """' 

1 
\20 · * * Malive muhakemat müdürlüiiü l ıGu m. ısz Kc/•. 120 ıtw. Ltanbul 4 

tlıbit·5:0 kilo ktırn fasulye müte- 1 940 Çarşamba günil snat 15 de tarafından Alemdar Türbe sokak r. A. P. 31.l m. 9tGl Kel•· ıo K~ 
t'"llfı am.' e he:.abına $erait ve Kırklareli a•krri satıııalma ko- Mahmudiye ot~inde mukim Meh-

3G2.fı • • 14730 

üncü 
merr.urlu]undan: 

icra 

12/2/94~ahılınde açık eksiltme ile misyonunda J•pılacaktır. Şartna· mel İhsan Tan aleyhine açılan, 934 Saat 18 program. mem:eket saat 
da T" runu saat 11 de Manisa- mesi her gün J..omis~onda ı:örüle- ·ı n ayarc, 18,5 Muzık radytı caz or-
d• rınen ••tınalma komisyonun- bilir. Tat;plerin kanunun 2, 3 cü ~nesinde alınış oldı:.~u aı e ava -
li 2: ınacaktır. Muhammen bede- maddelerindeki vesaik ve teminat ıından mahsup harjci kalan 67 lira k.eslrası, 18·4° Konusma (Sıh-
So ı;100 lıııı ilk teminatı 1807 lira n teklif mektuplarını havi urf- 83 kuruşun tahsili davasının müd- hat saati). 18.55 Serbe>t saat. ı 9 .ıo 
7onA~tur. Şartnamesi koınis • !arını belli gün v• saı>.llen bir saat deialeyhe ilanen yapılan tebliııat Memleket saat ayan, Ajans ve 

...,. •lınıbilir •·t •-•·ı · "lk li •--d 1 As s meteorol'lJ
0

i haberıerı, 19.30 Türk letni · ...,. e"'' erın ı evvo "ne .... ar Kırklare i . •· üzerine cari duruşmasında: Müd-
rile ;..1

9
1

0
'"•kbuz veya mektupla - tınelma konwıyonuna vermeieri. t' d Mıizıi(i: Fa>ıl heyeti. 20.15 Kcr 

ID'ldd"' ı ••~ılı kanunun 2 ve 3 cü cll03• •280. deinin müddeialeyhe zimme ın e nusma (BıbüyogrDfya saaı.i). 20.30 
lıelJ.i .::~•nde )•anlı vesikalariie * 67 lira 83 kuruş matlubu bulun- Türk r.;;;zi~i: Slfiye konseri (1) 

le koınisyona ı:elmeleri. Allı adet küçük bina kap•lı duğu mübrez kayıt sureti ile ta• P.ol!l'am: Kendi ı~pertuarı. 21.15 
cll50• •592• zarfla eksiltme~·., konulmuştur. hakkuk ettif:inden meb!af:ı müd- Müzik: Kücük orkestra (Şef: Ne-

28G 000 k'I '* l{eşif bedeli 29,604 ı:ra 60 kuruş- deabih 67 lira 83 kuruşun dava cİP As'.cır' ı - Oscar Fetr
2
as : 

•iltın~y., kı 8 un kapalı zarfla ek· tur. İık teminatı 2221 liradır. Ek- tarihinden bilihbar % 5 faiz ve nus Müziitindcn akı.>ler, -: 
lspll'rlada ;ıunustur. Şartnamesi siltrnesi 27/l/9t0 Cumartesi günü % 10 ücreti vekale'.le birlikte wa:ter Noack: Köy hikav<!len, 
llli•Yonund Utncn ıatınalma ko • saat llde Ankarada M. M. V. bava 29/l"/939 3 _ Dohnanvi: Rapsodı do ma-
"••ı- a· . a _ve Ankara. lzmı.r· le· sotınalma komisyonunda ''apıla· müddeialeyh ten tııJıs:tine - ı 1 kıs · ·~ ınırı ki ( " tarihinde müddei.aleyhin gıyabın· iör. 4 - Breuer: ta va_n. ~r 1

• 
tnıs~onlar 1 eri salınalma ko • caklır. Keşi evrakı 149 kuru~a ko· 

5 
_ Franz l)oello: Par_ısın Mad-

lıe<I. ~ı,· 3•,:
0
11

0
da_ görülür. Tahmin misyondan alınır. İsteklilerin ka- da karar v~ olduğundan ta- z h A 

1 •' 1 l" "7 len sokai?ında. 6 - ıo; rer: • 
'~•da. İh 1 .ıra ilk teminatı 2790 nunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya- rıhi iliından ilibııren w;u un ..., sık (Romans). 7 _ Heınz Mun· 

l'iinii 58,t1
;•• IU/2/940 Cumartesi zılı vesikalorile birlikte teminat inci maddesi mucibince 8 gün zar· !..el· Kara Onnan Polkası, 8 -

5&tuıalına k de lspartada Tümen ve teklif mektuplarını muayyen fında iemyi.zi dava ed.Jmedıği ıak- ~ce: Serenad. 22.15 Memleket 
<aktır. l•t•'- ~1'1is.yonunda yapıla· saatten biT SP&t e\"·eline kadar dir~e hu'"kroun" kesbi kat'iyet ede- h b 1 ' z· • ""' 1 1 • ı.. saat ava:·ı. Ajans .. "' er erı'. ı-h 11 e kad ı erın belli günde sa- Lonı.isyoııa verme en. ceği rr.üddeialeyhe hüküm hula- raat esham. tahvilat, kambıvo -

P'11'tada kar teklif mektuplarını (1082) (203) sası tcblil!i makamına kaim olmak nuk~t borsası (fiyat). 22.30 .Mü· 
OIDJsyona vermeleri. ·:· ~'k·. 0 ,.,retler (ol). 23.- Muzık: 

•lUh .5~3, 60 Ton kuru (asul~e (;zere ilanen teblıi!: olunur. •· 23 30 y ' /1605 Cazbant (pi.). 23.25/ · ann-
"•h- k"J * 3 • salça 939 k o ..... ı ki oroırram. vr aoanıs. 

tiın fiaı tah osuna 7 kuruş 25 san- 5 • irmik 
laf kapat ının edilen 600 ton yu· 10 • snhııo 
ıtıu~tur ı; zarfla eksiltmeye kon· 8 • ze)·lin tan•sl 
liinü ~aı'~ 1 "-i 12/2/940 Pa7artesi Yukarıda ya,.Jı erzakl31" askeri 
keri •at 

1
5 de Kırklarelinde as· evsafta olmak üzere 1/2/940 Per· 

P 1 '"" ına k · nd d B !ık · ı •<· 1 I omısyonu a ya· şembe günü saot 15 e a esır 
kllrn ~u "· Jk teminat 3262 lira 50 Kor. satınaima komisyonunda. pa· 
ıtlinde r. 'teklilerin ınuayyerı zarlıkfa satın alınacaktır. isteklile-
l'ile ko.: ıaaııe kanuni ve•ikala- ri.ıı komisyona gelmeleri. 

1>0 nda bulunmaları. (1153) (5!15) 
•11(9• c591• ~ 

31ın noo I< * Aş•flda yazılı telefon mıılzeme-
la llıUn k ılo sığır eti kapalı zırrf. !eri 23/1/940 Pazartesi günü saat 
••nıın,:-~ av~ ~ıkarılmışlır. Mu· 11 de pazariıkla satın alınacaktır. 
tenıiuatı S~elı .90.000 lira olup ilk ihalesi Corluda Kor. SPlınalma ko-

,__ 50 lıradır. İhale 31/1/ misyonunda yapılacaktır. Ltckli· 

!erin belll saatte komisyona mü - ı 
raeaatları. (1152) 

ıoo adet Direk 
200 > 3 !\o. fincan 
200 • 3 No. fincan için deve 

boynu 
1 • Siırıens marka masa te

lefonu 
2 • Laklanşe pili 

600 kilo 3 M/m galvaniz demir 

50 • 
10 > 
z • 

tel 
Katran 
J{ıtık 
Sekatif 

, .. -MEŞHUR-
JoHN Fabrikası mamulitından 

,Bir Komple Elektrik 
Çamaşır '\. ıkama Teııi alı 
gelmiştir. lbstancler, mek • 
tcpicr, oteller ve müesseseler 
için pek elverişlidir. Bu ma
kineler Galatada Mahmudiye 

Cad. No. 31 ANUHYAN 
mağazasında bulunur. 

Evvelce Çarşambada TeYk;icafeı
mahaucsınae ; e.hıye caaac.>.r.ae 
2 num;tr;ılı hanede multlm.cr ıken 
ha.en ac.resıcrı meçhul bulur.an 
bahr.ye mu.~~aidı Mustaia Hayrı 
\'e Hacer ve Guzıdcye: 

Ak ~a YetımJer Sandığına iza
feten lıtanbuJ ruaHye muhıılı:emat 
ınüdürüliiu ~z.ne v.,...ı; avukat 
Enver Avı.av daıremizc müracaat· 
la bir kıt'a mudayer.e ser.ed.n~ 
miliiteniden 2!::! lıra 83 kuruşun 
25/ 11/936 tarih.nden it.baren ~· 9 
faiz, 'lo 3 komisyon ve 7o 10 ücreti 
veu!et ve iora masra!la.rile b.r -
Jikle tahs.li z.mnında dalrt'mitin 
1138/2988 sayılı dosyas:le rehinin 
paraya çevr.Uııesi yo.ile takıp ta
leb:nde bulunarak da'remizde na
mınıza tar.zim ed..lip ikame'.ı;ahı· 
nıza gönderilen ödeme emir'.eri 
arkasına miıba.ş.ri ve mahalli po
li.>i tarafından verilen meşruhatta 
ikametııahıruzın meçhul bulun -
duğu anlaşıL'll.Ş olduğund~n ~bu 
öceır.e emir.er:.n:n tuafmıza. b:r 
ay rcüdaetle ılan<'rı lebliglr.e 1s -
tar.bul icra hiik.ımliğ:nce karar ve· 
rilmL;tir. 

İşbu ilanın ~ tar'hinden iti
baren 30 ı:iin içir.dc borcu öde -
meniz ve takip talebine karşı bir 
itirazınız varsa 30 gün içinde bu 
itrazımz.ı istida ile veya ş:!ahen 
icra dair~sin-e bildirmeniz lazım
dır. Bu müddet zarf nda itiraz 
etme:<ffn:z veya 30 gün içinde 
borcu ödemez.eniz rehinin para
ya çevrileceği tebliğ ma.k&mına 
kaim olmak üzere işbu i>dcır.e 
emirleri tarafınıza 30 gün rnüd -
detle iliın olunur, gJ&/2988 

vi"elimle tetkik edebilmek 
t<'~raöa karısmamak, toprak 
marnak isti .. orum! 

için 
ol -

çak arttırana ihale edilir. B.Jyle bir bedei elde edilmezse ;ha c vapıJ.. 
maz ve satış 2280 No. lı kanuna tevfıkan geri bırakılır. 

" 6 -- Gavriı:ıcnl-ul kendıoine ih1le olunan kimse derh.11 veya ve
n.en muhlct ıçırdc paran vermezse ihale kararı fesh~lunarak k n
disinden evvel en yüksek teki fte bulunan kımse arzetmis olduitu be
d<'fle a!mab razı olursa ona. raz.ı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on bes ı:ün müddetle arttırmıya çıkarılıp en cok arıtırana ihale edi
hr. lkı ib~le aras~ndaki fark ve ııeccn vünler iç n •: 5 den h· s p 
olunaca.k !aız. \'e dı~er zararlar avrıca hükme hacel kalmaksızın 
memurıyet mızce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - ~lıc'. arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu foraıı 
harcını. }'lrm· sene!ık vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını 
verrrıeite 111<.'cburdur. Mütecakim verııiler, tenvirat ve tanzifat ve 
teililiye rcsrr.inden mütevellit be!ed ve rüsumu ve mükr~klm \ a
kıf İP•resi ılıcıva ait olmavıp arttırma bedelindPn tonzil olunur. 

İsbu ııayrimenkul }'tlkarıda gösterilen tarihte Üsküdar icra me
murlur.u odmnda isbu ilan ve ııöst.-rilen arttırma ııartnamesi dair& 
sinde satiliıca.ğı iliin O:unur. 938/1810 

fı;tanbul Garsonlar Cemiyetinde,: 
Cemiyetimizin 1939 yılın. ait idare heveli muamelat ve hc•ab~t 

raporlarının umumi heyete arz·, az.o nın tek.liflerini tetkik \'e iıfare he
yetin'n _mlıddet 1erini ikmal t"den nı sır azası verine veniden in:ihao 

. ıcrası içın kayıtl: azamızın 1939 sene si Cemiyet CÜ7.danlarile birlikte 
:;9(İkincikanun/940 Pazartesi günü saat 14 de Belediye c:va~ır.da Bab,. 
alı car!desınde 10 No. lı binadaki Ce miyet idare me~kezinde hazır bu
ı- ' .... ~ ... J,prı rira olunur. 

t;uitanah~e~ b~~i.nci sulhıSultanah~e.t birinci su h 
hukuk ha~ ımlıgınden: hukuk ha~ ım liğinden: 

Haz:ttei malive naıruna İstanbul 
maliye mıobakemat m•J.lürlüğü 
tacaf:ndan Bcyazıtta Aiı.hatpaşa 
cildcies.nd~ 2/1 i2 nwnarada Ham
ai Karabasan aleyh:ne •çılan Er
z:ncan b;tş müdür muavmlığ; kii
tıpıı_i<.r.e tayın cdılen mucide;.aley
hin 1/3/937 günlü ve 142 No. lı 
avans ilır.ühabe-r;le iki rıüfus ai
lesi için aldıj\ı 4 7 lira 9 kuruşu 
mahsup ettirmed'.ğinden tahsili da
vasın n cari duruşmasında: Müd
deialeyhin adr~i bulunarak teb
ligat yapılamadığından mahke -
mece bir ay müddetle Har.en teb-
1.gat icrasına karar verilerek mu
hakemesi 9/2/94-0 tarihine müsa
dJ Cuma günü saat 10 a talik e
dilmiş oldufıundan mezkılr gün ve 
saatle mahkemede bizzat veya bH
veklile hazır bulunulması, aksi tak· 
dirde mul,akemeve gıyabır.da ba
J:ılacal\ı ilan olunur. 940/118 

Haz:Oei m.alıye namına L.tanbul 
maüye rnuhakemat mU...urıugu 
tan.tından esk.ı .Beyol(lu kazanç 
itiraz komisyonu raponorler.nden 
Omer Lü.fi aleyhine aç lan 200 al
tının ıahsıli da.-asının can dunq. 
masında rr.uddeıalcybin lkan-ct
gihının meçhul oldugu mühaşır 
meşrııhat;le aul~ılJr.ası uzeıt:.e 
mahlınmece muddeialeylıe 15 gun 
mlıddetle ilanen tebhgal icrasır.a 
karar verilerek muhakeme 2/2/9-10 
tarihine musadif cuma günü saat 
14 de talik edilmı.> oldugundan 
mezkur ızün ve saatte mahkemede 
bizzat veva bilvekale hazır bulu
nulması, aksi takdirde muha"..
meye g: yabmda bakılac2 b teblıit 
makamına kaun olına.k: üzere il~n 
olunur. 94-J/23ô 

lst,nbul kasaplar 
cemiyetinden : 

bilen. tanıvan. diişünen Belkis. E
mirganlı Belki>; tuv Beı.lus. wealıst 
Bdk.s. 

- Aile .. 
- Fazi:et.. 
- Vicdan! .. 
_ Ct.:'mi'·et!. 
- Secive ... 
Di•·rbılen Belkis v:ır. Bu &1ki"
- Yasamak için öı<llırmck lawn-

lsuıtanahn:et üçüncü sulh 
hukuk hakin.liginden: Yaşamak. l!Önnck icin yasamak 

isfrmrum. Görsümü sısirecck ve 
damarlarımda alevini dolaştıroc•k 
alan bu kindar ya<:ıvış. bu acı \'e 
dı li aorii•:ur kı. beikı beni tt"krarı 
' aha •ıka~acaktır. ı 

Hazinei maliye namına lıtan -
bul maııvc muhake.rnat muuurlü
ğu tarafından b:anbul Sırkcc.de 
!Lhçckap:aa Sclimet hanında 
Karnik Turabyan aleyh:ne açılan 
ÇornırJu Turı.byan Scrı<;z kızı 
Hay kuhıden Çorum maliyesıne 
m€.nıl<cn int..kal eden Çorumda 
Çar.ıı maha esınde B-'Y&haı '" so
kaj!ınc1akl dı.kkiının kıra bedelın
ue., Çorumda m.ıkım Kıru1>1 o~lu 
Abrahamırı Z raat ila.~kas ve pos
ta\)ane vasıtnları>l' ııondermış ol· 
du;.u iki ,-üz elh Jıranın tahsılı ta
lcb:ı:ı havı davanın cari duruı; -
ma:>1nda: Mcıo:ıeıalcyhın adresi 
bulunarak teblı.gaı yaııılamadığın
dan mahkeır.ece müddeıale) be on 
beş ııün müddetle ıl:inen tı·blıııat 

Cemiyetimizin 939 yılı besa ba
tının tetkiki idare heyetinin ibras1 
ve müddeti nizamı>iı&. ikmal eden 
idare heyeti azası yerınc ·eniie
rinin intihabı açın hev<'li umumi
ve kongresi aktedıleceıl;ınden ce • 
miyetimize kavıtl azanın L:vi -
yet cüzdanlaril<' 8'2/940 tar.hıne 
müsadif Pe.,;embe giınu •a~ı 10 
dan 11 e kadar Emınönü llalk • 
evıne gelmelerı rica olunur. 

Aynava b ı~ k 
Deh• . a..,na tan korkuyorwn.I 
S t u;ındeviJn! 
•nirh!rıın d•--'·'- 'lm" b" fer ur . w""·"'· J?erı ış ı· 

l\imde ean ıııbı sert ve kalın. Ki • ı 
hrio brı. hiddet ve lı..yecandan de-

urıaıaft••· .b. A--em· "- I!! ı oluyorum c-um ın vtı ·· • 
r1>n1. Ondan z~ de bakamı yo • 
rnın bicbır g·· uı:ınıvoo-um, hayatı
hasında \>ı.ı ununde ve hiçbir saI-

ut.ancı hııJınad 
Bır F'ren . 1 ıın. 

"' ı o lırı.a..k anneve b:ıkrrıak N ve bu yüzle 
Yet vericı bir a~ e hoca, ne haş-

Havret edıyo~ 
nefret etmıvor n' . niçin benden 

ınn da,_,_ 
t<:-:lıvacaiiı balaaını. -= altına 

- Tuuu! 
'Divio yüzüme fulatnı 

w bana elini uza l.abUi ıvor?. Na-ı· hW: :.-or. nasıl 

şef-1 - Kızım!.. 

Divebılivor. Nicin ne nnsıl 
katle vene beni sarmak. okşamak 
hizmetime bakmak istiyor?- Böy
le kucaktan kucağa dolasan. şeb· 
vet esarelınin en hodgam emelie. 
rini nefsinde too:<ayan bir kıza ba-· 
kılmaz. adi ve sürtük bir ·o.rospu
va ~efkat eli uzatılmaz, ona, 

- Nasılsın? .. 
Bile denmez! Onun nasibi daima 

tükürük. i~renti, çekin~enlik ve 
lanet olmahdır. Onu. şeytan efsa
nesindeki l!ibi ta.5a tutmıı.k.. sürün
d.üre süründüre, bunalta bunalta 
ölüme terketmek lazımdır. Bırak
mah. ba1tın1 ta~tan tasa vura vura 
ao.J n l!'C'bersin •-

r'nka' nıcın böv'.e•_ Hayu. bf'
nım nasibim bu ol.ıııaınalL Be.rıim 

suçwn l!iinalum ne?. 
Ben mı boyle oldum? Ben mi 

bi\ .. Je oımamı ıstedim?. Ne dıye 
kendi kendime iftira ediyor. 

_ Kadın sen bir sokak sürtü • 
j!iısün!.. 

- Sen adi. şıllık bir orospusun!.. 
- Sen fena, i<ırenc. bavaıtı bir 

kadınsın' .. 
Divorıım. Kucaktan kucal!a. şeh

wt esaretinın en hodkam sırrına 
baf7lanan k:>clın ben değil prenses 
BPlkısıi. m~tres Belkısti. küçük 
?arisli Belkisti. Kılburnunun Bel
imi idi. O B lkis ölmedi ıni?. O 
BeEkis son l!linü dün doğdu Emi· 
nenin odasına. onun karvolasına 
T"f'SSa:m Halimin elite gömmc<lik 

mi' 
Şimdi. bu Bel.kis.. Duyan. ııören. 1 

r Di'·e havkıran Be!kistir. O da 
-···.,,ak i•in öldürmek istivor·ı. O 
do kin du,,.vor, o da azap ve is
kenceve. ızttral:' Ye sızıya m5.na 
verıv0r. Beni l>u hale kovanlar bir 
an irin biie olsun acıdılar mı, bir 
sani··p dü<ü,..düler mi!. Simdi ben 
de kin istivorurn. ceza istiyorum 
, .•.. bunlar iç:n va<amak. bu gözle
diinvavı J?"Önnek için yaşamak is
tivorum! 

Monoun hanımın hu ııöz!erimle 
bir d•f2 daha görmek, 

M'ıo~rlun. 
- Kibar .. 
Be~ini bu ,!!ÖTÜrumlE> b!r dPfa da 

sr,Te'rrıfl'k; driPnP"e 3<:ık. nazırı.. 
?T'il .. ·r'n~ri is ndımı. i~mı doktoru. 
avul..atı bir defa d:ıha benim hü-

- Ooh AUahım buna ne kadar 
nnıhtaCL'll. 

Onun ıçindır ki, saati saatine 
dakikası dakıka.>1na doktora 2i • 
di··""lrurn ve ona nalvararak: 

- Beni iyi et_ 

* 
Zavanı Halim. Peri san bir hal-

de I1 c aezını açıo lif söylemek 
istemi~·or. 

Dün ı:ere bana l'clmiştl Sesi he
yecanlı ve t!trekti.: 

- Nasılsın? .. 
D<-dL 
- l"t>na, 
!Dedım. 
- ... 'edrn? 
- Siıı.alerim çok bnmıt_ 

( l.xmım.ı Var > 

Cemivet umumi katibi 

1353 Hl-C 
Zilhicce 

15 1 

ll5S llumi 

2 inci Kanun 
1 :! 

1940, A~· 1, Gün 2.~. Kıuum 79 
2:; İkincikıinun r.t:RŞK,lBE 

Vakitle;-~:u~ıLI :.."~ --
ıcrasır.a kuar venlerek muha • Güneı 7 18 2 O~ 
keme i/2/940 saat 10 a talik cdıl- Öğle !2 2b 7 l 1 
mış olduiiundan mezkiır gün Ye İkindi '5 Ol 9 '5 
saat•e ma"kemcde bınııt V!'Y11 b.l- Ak$am 17 16 11 00 
vekale hazır bulunulması alnı tak-

1 
Yatsı 18 5) 1 5 t 

d:rde muhakeır.-,·e ı:ı}alı<-n bak.:- 5 "\S p ? , 

lacaf,:ı ilin olwıur. 940/87 --'.-.·.·'<----. .... --... ~ 
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Beyoğlu, Pannakkapı Narin Lokantası yanında • Telefon : 40669 Sayın halkın gösterdiği rağbetten dolayı alenen teşekkür etmeyi vazife bilirim • 

Yeni Tertip Birinci Keşide Biletleri Bir Liradır 

HAZiM GiŞESi: Milyonlar Vadetmez Amma, Candan 

TALİHiNİZi Bir Lira Mukabilinde 
Alacağınız· Bir Biletle 

Temenni Eder 

HAZIMDAN DENEYJNiZ. 
Kendi Elinizle Şansınızı 

HAZ I MIN ELİ LE 
Denemiyorsanız 

DENEYİNİZ 
Beyoğlu istiklal caddesinden sinemaya veya stadJUma geçerken ayın yedisinde hayal ve ümidinizin hakikat olabilmesini bir dakika düşünerek 

HAZ 1 M'ın GiŞESiNE Uğrayıp bir piyango biletini almayı unutmayınız 

1 Lira Vererek Talihinizi" Arayınız. Çünkü 80.000 Lira, Alacağınız 1 Liralık Bilete Bağlıdır. 

ADRESE DiKKAT: 

M G .iŞE 
• 
1 Beyoğln, Parmakkapı, Narin Lokantası 

Yanında . Telefon : 40669 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme u. idaresi ilanları 
~---Muhammen ~li 850 lira olan 17000 tabaka renkli kaplık kiiiiıt 

29/1/1940 puarıesi günü saat (11) on b:rcıe Haydarna$f>da Gar bina.-
u dahiliııdelci komisyon tarafından acık eksiltme usulile satın alına
caktır. 

Bu ~ rirmek istiyenlerin 63 lira 75 kurusluk mu,-altltat tem'nat 
"' kanunun tavin ettiiti vesaikle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ise ait şartııameler koı:ııı'.syondım parasız olıı:ıü dabtılmakta-
dır. (326) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Üsküdar icra Memurluğundan ı 
Tamamına yerniıı4i üç ehli vukuf tarafından 2061 lira ilaymet tak- ı 

dir edilen UskiW!arda Altuni zade mahaIJeainde Veysipaııa sokağında 
eski 6 yeni 8 oomaralı bir tarafı Keramet.tin Efendiye ifrazıen talı.sis 
Ju:ınaıı mahal w bazan ferik mütekaidi merhum Nuri ~ hane ve ı· 
~ ve bir tarafı dere ciheti bir tarafı ayan azasından Galip Bey 
arsam ıara:fı rabii Şirlretihayriye direktörü Ali ile mahdut maa bahçe 
bir bap köşk ~ zemini açık arttlrma ile satıiığa çıkarılmıştır. 

Evsafı: 
Zemin kat: Halen 12 taj numarasını taşıyan ahşap iki kanatlı ka-

' . . . ~.'",:f~......... •. - . . ·- . K •. j ', . ... .--- '• 

-1 N GR p -1 

* * pıdm gırıldikte zemini luıraaimen döşeli bir taşlık üzerinde tavanı 
Mııbıımmm ~eli 550 '.linl olan l50 adet lı:llın kum eldi 9/2/lMO basık bir oda ve bu odanm l:ttisa1iıvle :ııemni .lwmrn çıni döşeli ve alıa

euma ııünü saat (10,30) on buçultta Haydarpaşada Gar binası dahilirr turiuı ocıU!lı bir mutfak. Baş, Diş 
Romatizma, 

Nezle, Grip 
Kırıklık 

deki komisyon tarafından açık ek.si}tme usul'iote satın almacalıtu'. Birinci kat: Zemin katın taşlı.iiuı<18Jl 10 basamaklı Ahşap merdiven- Nevralji, 
Bu iee ııinnek isti~nlmn 41 lira 25 kuruşluk muvakkat teminet le çıklidıkta: Ufa:k bir sofa üzerinde yanyana iki oda bir yük mııha:Ji 

ve kanunun tayin e'bti~ vesallde birlikte eksiltme günü saıa.tine kadar ' mevcut olup bu sofadan beş basamaklı merdi\'enle zemini karasimen 
komisyona müracaaUarı lAzımdll'. d:öşeii taş4ka inilir Bu taşlık üzerinde akrlurka bir hali ~ut ol\lp 

Bu • ait .şartnameler komisyondan par&SJZ olarak dabbhnak- buradan bahçeye açıhr kapı vardır. 

vebUtUn •Orlları derh3llceser. IUzumunda gUnde 3 kete ahnab!JJr. 

~· 
lıadır. (600) İkinci kat: Birinci kat sofasından ikinei kata çıkılacak bir merdi-

ven karşısına tesadüf eden mahalde bir alaturka hala mevcuttur. 

~~i :-;:~e~ ~Jt~:~· Bu katta büyük bir sofa üze- M. M. v. Deniz Müsteşarlığından :1 Beykoz sulh 
·ı Selimlık: B1:1 kısma ~kınc'. kata ~ıka~ ikinci merdi':'enin .Yanındaki Bir kömür ııemisi ahnacaktır. Bu ııeminin 3000 ili 5000 ton ara- mahkemesinden : _; 
ua kapı-Oan ıııri1ir. Buyuk bır sofa uzennde bır oda bır hala mevcut · smda kömür ahnası ve cl5• y~ı.nı tecavüz etmemiş ohnası lazımdır. Anadoluhisarı Köksu NiS'Ç 
olup _ahşap ~ir .merdivenle~ Uitına çı.kı.iı.r. Bu kısım kat'iyyen iskana 

1 
isteklilerin, satacakları gemiye ait evsaf ve malfunatı 30/1/940 tarihine caddesinde ıı No da oturu;,1 rı 

eJverışli değıld:i:r. 1 kadar bir melrtupla miliıteearlıf(l.mıza bildirmeleri. •169• c343. nönü malm!ldürlüğünden 14"" ...+ 

O ATIZ A U BAGO Umumi evsafı: İşbu gayri menkul tamamen ahşan dlup elektrik ve ile maaş almakta olan Galat~ 
Eski ve Yeni R M M ' L M ' terkos gibi tesisat y9k;tur. Bahçesinde meyv..J. meyvasız ajiaçJ;arı oldu- lisesi Ali Riza karısı Nuriye)_,ı; 
SiY ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, KALÇA 1 ku sı;:~~~u~eT~;~y~:r~;dir, ADEM i i K Ti DAR İstanbul muhakemat ~~· 

v k 1 1 ki d 'I • 1 'dd tJ' Mesah""''· Tamamı 7726 ~- murabbaı oJnn bundan 127 metre P;ü tarafından aleyhiniz!!' açı-~d 
ve sogu a gın 1 arın an 1 erı ge en ŞI e 1 murabbaı İiliı.adır. Mütebakisi'b;;çedir. -.. H D VRO llll:LM••v•ıı:oKLl•ieN• ı- lacak davasının muyye.n d~.~ 

ağrılarını teskin ve izale eder. Yukarıda evsafı, hududu ve mesahası yazılı J{ayrimenkul acık arı.. N masmda gelmediğinizden ~--
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' · tmnağa vazed.Wn.iştir. bınızda duruşma yapılmasıı':ı; 
: 1 ı _ İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 29/1/940 tarihinden ıııyap kararının tebll)!Uıderı 1 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi , itibaren tısküdar İhsaniye Şerif Bey çeşmesi sokak 16 numaraılı adliye ren beş gün içinde itirazın,ıl 'ti. 
Satınalma Komisyonundan: binasında Usküdar icra dairesinin muayyen numarasında herkesin gö- Tabletlarl her eczanede bulunur zılı olarak bild.irınenize ve J:ı 

Merkutnılı w ' mülhakatı ile Çazıakkele .sahil sıhhiye meı:lr:ezl 
mıbarlarına teslim ı;artile <450• ton krible maden kömürü ile c25• ton 
IÖn:ıikok kömürü açık eksilme sureUle satın alınacaktır. 

1 - Krible maden kömürünün beher tonu ,17 lira 20 kuruş• sömi
~ok: kömürünün beher tonu .24. lira muhammen bedel üzerinden mecmu 
.utan 8340 liradır. 

2 - Bu eksiltmeye ait eartname merkezimiz levazım menıur~ 
dan parasız alınır. 

3 - Eksiltme 2 subat 1940 cuma ııünü saat 14 de Galatada Kara 
lfostafapaı;a so.kağınd.a mezkiır merkez eksiltme komisyonwıda yapıla
'8.ktır. 

4 - Bu iı;e ait muvakkat teminat bedeli .625 lira 50 kurus• tur. 
5 - Eksiltme.ve gireceklerin könıür tüccarı olduklarına dair 1940 

ıh ticaret odası vesikasu~göstermeleri şarttır . (482) 

lstanbul Komutanlığı Satınaı
ma Komisyonu ilanları 

rabilmem. i~in aA••tır. llıinda yazılı olıınlardan fazla malumat almak isti- masrafı olan { ) kuruŞU ~A 
.,... ,..... "-• ._ I~) C-.. ı....ı..ı ~ ~'er, 1'btJ. şartnamey4: ve 9311/1210 dosya numarasile memııriyetimiz.e nışmad•n önce nıahıkeıne 

J'"'ı...1...1. ·-.....--- • ·~ müraca3't etmelidir. ıııne yatırman:za 91! itiraz~ 

2 - Ar\.tırnıaya iştirak için yukarıda yazılı loymetin yüzde 7,5 ========================= l!iniz takdirde bir daha du 1 
nisbetinde pey veya milıli bir bankanlıı teminat mektubu tevdi edile- ı 75 ....... ~-'- ---"' k _ _.. ,,_, edilir' B'""A b' bed-' ld ya kabul edilmi_yeceğiniz d~e jıl 
ektir (Madd 124) 1 mı ·•u""""" .,.... ~e eı ço "" .. ırana unue . o,.., ır .,. e e niden tayin olunacak gün e eJ 

c 3 :_ İPo~ sahibi alacaklılarla di~ a.l:akadarlarm ve İrtifak hakkı edilmezse ihale yapılmaz ve satıJ,ı 2280 nwnarah kanuna tevfikan geri zine vekili tarafından ib~ tıl 
sahiplerinin gayıimeı>kul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa bırakılır. . . . . . lecek resmi vesaik bittetJOJ ~ 
dair olan iddialarını işbu iliın tarihinden itibaren yirmi gün içinde 6 ::- Ga?'l:imeıılrul kendisme ih:lle olunan kimse derhal veya ~e.rı- recek hale göre du~rı/-, 
evrak: müsbitelerile birlikte memuriyeliınize bildirmeleri icabeder. Aksi 1 len mühlet ıçınde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendısın- rileceği ve dunışınanın t9ı• .,ı 
haide haltları ~apu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma- , den evvel en yüksek teklifte bıılıunan. kimse arzetmiş odduğ'u bedelle / pazartesi günü saat 10 a l>Jı1'1 _.~ıl mı:ıdan hariç kalırlar. . alnıa!'la razı otursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün .,... 

4- Gösterılen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname- müddetie arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale l nuş olduğu ilfuıen tebli~.Bı _/ 
sini okumuş ve lüzumlu maliımatı alınış ve bunları tamamen kabui arasındaki fark ve J{eçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz ________ <94_ 0.____.,.,-
etmiş ad w itibar olunurlar. J ve diJter zararlar ayrıca hülı:me hacet kalmaksızın memuriyetimizce .,,1 

5 - Gayrimenkul 28/2/940 tarihinde çarşamba günü saat 14 den alıcıdan tahsil olunur. (.Madde. 133) . ı ZAYİ 1 P.:'ı 
16 ya kadar Üsküdar icra menıur:u.ttunda üç defa bağırıldıktan sonra . . . .!!123 senesinde !stanlıU ıııır 
en çok arttll'ana ihale ediJir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy· . ~ - Ahcı arttırma bedeli ha.rı~ınde. olarak yabuz tapu feralt harcı~ general konsokısluj!undal1 -~• ,JI. 
metin yüzde 75 ini bulmaz veya satış h.-teyenin aacai(ına rüçhanı olan yırmı senelik v&kıf tavı:ı bede.lini ve ihale karar pullarını vermege ı>asaport\I zayettim. YeııJ5.';:;.~l 

llfünakasa günü talibi çıkınıyan 
Serviburnunos bulunan yüz on ü~ 
ton benzin Serviburnundan Ça -
nakkale iskelesine kadar pazar -
lıkla sevkettirile<ektir, :Münaka· 
aaswa 27/1/940 Cwııartesi &\iııü 

dıi(er alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkul ile temin mecburdur. caj!ınıdan eskisinin hüıun::tftfii I' f>~' 
saat on buçukta baslanacak ve ay· edilmiş alacaklarının" mecmuundan fazla ya çıkmazsa en çok arttıranın iMüterakim verııiler tenvirat ve tanzifat ve telllallye resminden mü- Nasrullah ol(lu L~ 
ni günde intac edilecektir. İstekli· taahhüdü bak i kalıri~k üzere arttırma 15 gün daha tetn<lit edılerek tevellit beldiy rusumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp JI' 
!erin belli gün ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık satınalına komisyo • 
nwıa müracaatları. "21.Za 

14/3/940 t.arihinde pe~be .n;nü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar arttırma bedelinden tenzil olunur. ""'' e ·~-.. ...- ~aınoi v~ neşnyatı i .... 
icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış isti yenin alacağına • İşbu gayrimenkul yukarıda ·gösterilen tarihde Üsküdar icra me- B~ muharri~.1cıı 
rüçhanı olan di!'ler aıdıcalolıların bu gayrimenkul ile temin edilnıış ala- mu:rıluğu odasında işbu ilan ve gösterilen ll'l'ttırm:a aarlnamesi dairesin- ETElt tzzET BU'' 
calıJ.ıın meanu.undan -fa2la.Ya cı.kmak w muhammen kıymetin yüz.de de aa~ iJan u;.unur. , 938/12.1() Son Telp-al ıııaı....-ı 


