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Sahip ve Başnıuharriri: 
ETEM iZZET BENİCB YIL ı 3 

Harp ve 
Balkanlar 

Tehlike olsun v~a olmasın \ 
Bal~~n devletlerinin her 
turlu harici tehlike karşı
sı_nda birleşmel~rine kat'! 
luı:uın vardır. .. ı 

!azan: ETEM İZZET BENİCE 

mlkl~ad içtimaı üzerindeki ehem· 
•Yet ·· . 

kend· .~ g>eçtıkçe daha ziyade 
mant'"·'n~ ı:<>•.termektedir. İnsan 
ın e~~;'le had.ısel~in inkişaf tar· 
beraher ~-8 bırıbırıni tutmamakla 
nıanya vetz_ •ah-.n Balkanlara AJ. 
bir taarr Y: Sovyetler tarafından 
değiliz ~z 8 b~lunulacağına kani 
bepler~ aoaatımi:tin hanı:i •e • 
bu .. t dayandığını defaatla yine 

511 1JDlarda ve mubtefif • 
EU!ar uzerind . mev 
ett;ğ· . . . e tahlil ve mütalea 

ıınız ıçın tekrar b b 1 • 
yeni ba ta d""k .. u ıe ep erı 
:Jokt n o uıı saymıya ihtiyaç ur. 

li Amonyanın Karpatlarda ve Ga
h~:- nı~takasındaki hareketi da
\'u ıya e Romanya, Macaristan 
yi goslavya iizerinde iktısadi taz'. 
-~dydap.~ya ve her türlü istihsal 
-· csıw Al matn[t S manyaya çekmiye 

ur• ovyet Rusya ise Al • 
ınaoyauın b""t·· d · , • U un gayretine ve ih-
~~' ettıiil vesilelere ralnnen Av . 
•"p·ı hnb' ·1 ,._, 
ı. d; ı ı e 6uretl kııt'iyede ve 
/

0
d sevkile ihtilat etmek niye

ın e de· "idi F" b" . ı;ı r. ınlandiya harb;ni 
h •tır~cden de Balkanlarda her _ 
anı:ı bir harekette bulunmak ls-

tcıni~ec kti . . 
harbin e . .'· $ı~nal harbi ve bu 
liirdiifü gosterdıği mukuvcmet, 
~ lard11n ~l Sovyctleri 
bilir tırınak yolu.nıı girmj, sayıla-
&,.;.~•UA, zaııııınla Şimal harbi 
Jlle~ı B.~ya i~ln daha yorucu ve 1 
lap ed ~_ıcl hır mahiyet de ikti
IS~ıbılır. ~talya be SovyeOerin j 
Alnı ara ınmeıine muarızdır. 
llayJ:z1Y• ile hirllkte Balkanları 
aa t.:;~ yolnna da cidemez.. Bu
t~ v ila ettiil takdirde lngiJ • 
lôlıe 0 Fransa ile harbetmeyi de 
~au lbınıdır ki, İtalya için 
~ Uda Almanlarla bir safta 
111t1ı.J:1'~ her..,yl kaybetmek de
taıı lllUth,"1'teYin bquıda anava
tlııı ııııı.t 1

• tahribata utrar, bil· 
"rl tınlekeleri elinden (lkar, 

ili, ı':~ hale cirer. Buaun itiııdir 
Alıııaa Yanın herhanp bir ~kilde 
illa Ya ile birlikt )ıij 1 b • ccraya atıl e ! e il' 
~ cdiJ ~.ına imkin taııav
ler de ~ez. Butün lıu vaz.iyet
kaıııaralos~riyor ki, harbin Bal· 
Cllçtij aırayet ettirilmesi çok 
llıuha~t ve binbir türlü esbap ile 
-'Vl'ııııa';;a~t~~aza, buna rağmen 
lnantı•·· 1 hının çıkmasında nasıl 
ı_ ..... ılı. h.ki 
""-nlara d a m olmu~sa Bal-
•ııhk \'e ." herhanii bu mantık.. 
ılyeı h Yb~ be~lenmedik bir va-

ar 1 ı:elirehilir. 
Bu itib l 

lelnıiyeceti ~ harbin Balkanlara 
ola:raııınak beı.'1kkında ııırf mantığa 
~ olur 11 a . ,.e hatnnın büyii
ıhtinıQJ ·il er t~lü miilabaza ve 
kanlara " ~•hı. muharebenin Bal
a bile bg~~~esı muhtemel olma
Bol!ıanı u ı ıı Balkanlıların harp 
b 1 ara gelecekın" . · u ·ıııın· J ış g,bi hazır 

B a an gerektir. 
nnnn i . d 

"~ her~ .tn • h<·r~eydcn üııce 
lo.•ılıı;ıııd ,n ~a~ıııda Brl~rnd top
ken d ı ıstıfade ederek B· 1 

c~letı · · '' • \'e~ a ohn~ . erının; tehlike olsun 
liınaı k ""; her türlü hariti ih
kat'i itiz ar:,ı~nıda birle~ınelerine 
f uın VIU"<!ır V ( U,attll'!. · e.. ır,Jlt. bu 

Bu sah hk-. -
a ı ekspresle 
gelenler 

lkı bu ...... 
bu ç....., •~atı k -ı sat. hki t.:k,, ro arla gden 
ees, ve Ho!içıe lll'Cs·c Sovyet ate
dl!llızalt . .ııcın · yapıJoın&kta olan 
hn 11.lıııaııya~nıız · çalı,makla i· 
A 'frnan rnühend~ı nıi~ olın dokuz 
Bunlar eski is\,, .1 ll\'lmişlerdir. 
c·eklC'r<lir. · ''"" devam ede • 

B• ---OOo·---
lrbir lerini 
R<tınısd, tu Yara !adılar 

coraA· 
tafa ve Beltir i!İ zız oglu Mus-
da henüz anla~ıl: Ragıp araların
le Viiıünden çık mıyan bir mf'se

de birbirn; var· ı" kavga ncticesin-
" amışlardır. 

Dünyanın ·Gözü Belg~~~a Çevrildi • 

Bu seferki ictimada Tuna ve Balkan devletleri arasında daha 
geniş siyasi ve iktısadi teşr~mesai ça!!~ri görüşülecek -

Belgrad'a iki yüz gazeteci geliyor Sovyetler 1 

Gafenko Nazırlar 1 Balkanla-
1 

Meclisinde dün 
izahatta bulundu 

K.omeyde cörl4ccek olan BııDraıı antantınm dört Barid1e Vekili 

Bükreş 27 (Hususi) - Yan resmi. 
cRomanva. gazetesi yazıyor: cŞu- ı 
batın ilk «iinlerinde Bel>gradda 
toplanacak olan Balkan anı.antı 
konseyi konferansı, dört müttefik 
devlet arasında yeniden faydalı 
noktai nazarı.ar teatisine vesile teş. 
itil edecek ve dört devlet miimes
silleri Tuna havzasında ve Bal -
kanlarda daha <>eniş iktısadi ve ai
yasi santlıni teşriki mesainin te
mellerini koymak hususundaki a-
2i:ın ve kararlarını izhar edecek -
!erdir. 

Bu mıntakada doarudan doJtnıya 
aJ:a.kadar olan İtal~a Tuna ve Bal
kan dev !etlerinin tesriki mesaisini 
temin için bütün faydalı teşebbüs
lerde bulunacıı!k tır. 

Bulgaristan ve Yugoslavya ara
sında iyi münasebetler ve Bulga -
ristanla Romanya arasındaki mü
nasebetlerin aldılh mes'ut şekil, 
Buigarbia.nın di/;er Balkan dev -
letlerile mukareneti ümitlerini kuv
vetlendirmektedir. BıJkan antantı 
devletleri de Bulgar Başvekilinin 
yeni sene nutkunda söylediği gibi 
<sulh ve anlaşma• politika ve zih
niyetiıü takip etmektedirler. 

Bu vecizenin esası dahilinde, 

Bell(!'adda Balkan ve Tuna h!iJdl
metlerinin münasebetleri ve du -
rumJan tesis ve ıtan7Jm edilmiş 
olacaktır. 

TURXiYENİN ROLÜ HAKKIN· 
DA BİR MtlTALEA 

Londra 27 (Husu•i) - Bal!kan 
antantı konseyinin toplantısı mü
nasebetile ..Oeyli Telgraf• fil 5a
tırları yazıyor: cTahminlere nazır 
ran, .konsey toplandıktan s?nra, 
Türldye bir taraftan Bulgaristan. 
diAer taraf.tan Yuııoslavya ve Ro
manva aralarında mutavassıt •ıfa
tile teşebbüslerde bulunacaktır. Bu 
hareketin hedefi statükoyu muha· 
faza etmek ve Bulgaristanı muvak
katen arazi emellerinden feragate 
sevkeylemek ve bu suretle Balkan 
ı.-ulhunu kuvvetlendirmektir. 

Bu buhranlı zaımanlarda Maca
rista.ıun vaziyetine peiince, Macar 
ristan Transilvanyadaki emelle -
cinden kat'iyyen vaz geçmlycce.k-
tir. 

Bük:reşteki kanaate göre, Alman 
politikası İtalyanın teşebbüslerini 
bafifletmeğe ma.tuf buhmınakta • 
dlr.• 

(l>tv&Dl1 S İİDCll ııablfede) 

-- ---··-·----
MlLLi KORUNl\1A KANUNU MER'IYETTE 

KQ9rdinasyon hey' eti 
teşkil edildi 

Hükumet kanunun kendisine verdiği salahi· 
yetlerin hangisinden istifadeye lüzum gördü· 
ğ~nü bir kararname ile yakında ilan edecek 

•Milii korunm~ kanunu• dünkü liı.kalı Veki1ctler arasında iş bir

resmi gaz~tc ile ne:;roluıı.muş ve 
meriyet mevkiinc girmiştir. 

Hükumet; bu yeni kanunla ken
disine verilen vazife ve salahiyet
lerden hangisini istimale lüzum 
gördü~nü en yakın bil" zamanda 
bir kanırnıımc ile ilan edecek, key-
iiyet bir tezkere ile de mcc.lis re
isli~ne bildirilecektir. 

Bu kanun hükümkrine tevfikan, 
Heyeti Vekilece ittihaz edüecek 
lcaı·arlan hazırlam•~ ve bu l~le a· 

liğini temin etmek üzere teşkil 
edilecek koordinasyon heyetine 
hangi vekillerin dahil olacağı dün 
toplanan Heyeti Vekilede karar -
laştırılmı.ı;tır. 

Heyete bizzat B~lı:ll riyaset 
edecektir 

Ayni kanun hükümlerinin tat • 
biklerine müteallik işleri görmek 
üzere, Ba.wekiılette bir büro tesis 
edilmek üzM"edir. Büroda muhte"lif 
daire\erden memurlar bulunacak
tır. 

• ra ınerse ••. 
ltalya, Almanyaya 
karşı politikasını 

değiştirecek 
Brüksel 27 (Hususi) - Amster

damda çıkan Lö Suar gazetesi ya
nyor: 

• l'elgraf gazeteııtt.!u Berlin mu
habiri şu haberi bilcl?rmiştir: Bu 
yıl başında Musolinınin Hitler'e 
sahsan müracaatta bulunarak, Sov
yetlerin Balıtık denizindeki ve Bal· 
kanlardaki haki.ki maksatlerinin 
ne oldui(u hakkında malılmatını 
sorduğu anfaşılmıştır. 

Musolini, Balkanlarda bir Rus 
istilasına şiddctkı karşı gel'ece~ini 
açıkça Hitler'e bildirrniş:ir. Eğer 
Sovvetler Balkanlara doP;ru t<:vec· 
cüh ederlerst', İtalya bütün politi
kasını değiştirmeı}c mecbur kaln
calı.tır. 

Dolma bahçede 
yapılacak 

büyijk stad 

flnlandiya cephe~iııe harrlıet ettiii bildirilen Sovyet Başkumandanı l'tf areş:ıl Voro ilof, Başt·~lıll Molotcıf ile 
birJ;k!e !<~ndil<>rlne v..-.rilen bir iuhatı dinliyorlar ,. 

oroşilof dün 
e hare etti 

- - - --- ' 

lsveçte bulunan i Askeri tahkikat 
An1erikalılar yapıla ağı anla lıyo ,. · 

Bugün 755 bin liralık Anıerikaya hareketlerini! .. · 
bir münakasa açıldı. inşa- h" t 

1 
. f\~oskova radyosu şoyle dıyor: "Almanlara yar-

ata 15 martta ba~lanacak te ır b~d'!1.~;e erı dımlarından dolayı teşekkür ederiz. Dostluğumu· 
Dolmabahçe.ıe yapılacak olan 1 ırı 1 zun zinciri halis altındandır, paslanmıyacaktır" 

büyük stadyomun inşası işi bugiinl· Sıokholm 27 (A.A.) Stokholm- '~ndr• 27 (llusu-•ı- ı\ften Bla· 
k 

k . ,_ ştır deki Amerika elrifüti tnrafından '-"' " "' katııı se\•k ve .dare tarzı lıillın-
müna asaya çr arumı · der. gazetesinin biklir<liiıine göre, dı h 

755 bin 584 lira 3 kuıııştan lbar :L.-veçte bulunan Amerikahlara Mareşal Voroşilc! ve K.v.ılordu ,:ı ına allinde ta"l<lk t vapnenk-

t 1 bu .kısım mun.. ak 0 •• iıe «o""nde.rl:en ve bunları İswd terke!- ,..rdır. re o an - ~ ' erkfuııha!"bi,•esın· ın· b;~k ın'·~ - K ı • ' ·'· 1 '-l e<l t · hakk d , -•- ~ ızı ordunun }'in cı'pn>chıde 
evvela yapl'ac- o an .şer şun - m'/(e davet en aınım ·ın a taz vü'···ek ru""tbelı· zab•."tlerı·, y'kın- · d" , "" u ~ını ıye kadar ita »bı M ,Q\lu i bul· 
lardır: verilen maliunata göre Anıerikan da Finlandiya ceph~ini teftişe g~- muştur. 

Dobnabahçcde eııki cEstablıiımi- tebaasına ic veya sair sebeplerle leceklerdir. 
re• binalarının bulundııAu saha ile hareketlerini tehi.r etmemeleri, CEPHEDE TAHKİKAT TAHUİP EDİLE,"'\/ l 1. 
havagazi fabrikasının bir kısım a- çünkü birkaç ay sonra Amerika- YAPD..ACAK RADYO İSTASYO 1.ARI 
razisi üzerinde yeniden yapılacak ya yapılan nııhllvatın yeni ınüş- Roma 27 (Husus!)- Stokholm- Paris 27 (Huısusi)- Sovyct tay-
olan .olempik stadyom• un bilu - küli'ıtr ujtrıyac::f{ı bHdirilınlştir. • den gelen haberlere göre Mareşal yardcri tarafından tahrip edilen 
:mwn kaııir inşaatı ile, elektrik, lı:a- Tamim, İsVi'çin karşısında B:ıl- Voroı;ilof, General Kaposınikof Finlandiya radyo ista.;yonlan l\•k-
?örifer ve sıhhi te1sisatb!şlcri hariç, Wt denizindeki Alınan sahiLerin- cepheyi teftiş için Moskovadan rar faaliyete geçmiştir. Sovyet 
burada mevcut o an inaların yı- haI"eket etmMerdir. Askeri hare· (Devamı 3 tın•• .alıl••~ol 
1uması ve enkazın kaJıdırılmı.sı. de vapıldığı iddia edilen aSker! 
uwcıı tcrbiy•!si genci diı-cktör- ·tah•ldat hakkında hiçbir kavdi ih· - - -

lüğü İstanbul bölgesi başkanlıltı tiva etmemektedir. 
tarafından açılan bugünkii müna- Vasington 27 (A.A.) - Hariciye 
]tasa, martın 14 üncü pe~mbe ı:ü- J}(ozareti, İsv<'çteki Amerika scfi
nü saat 15 de gell('j direktörlüğün rinden lsveçte buhman Amerikan 
Taksimdeki merkezinde neticelen- tebaasına l1l€1llleketl terketmeyi 
dirilecektir. vıkma ve inşaata he- tavsiye ettil!i.n:e dalr bir tf'lgraf al
ınen ba~lanacaktır. mıştır. Diplomatik mahfillerde ha

Karadenizde 
fırtına başladı 
So:ı yağmurlardan 

Gediz nehri yeniden 
taştı 

Şehrimizde düııdenbcri hava tek
rar soji;umuş ve dün gece yarısın
dan sonra şiddetli bir karayel ile 
!karışık yağmur başlamıştll". Bazan 
sulu kar da serµiştirmekledir, Ka
ıra<lenizde ~iddctli bir fırtına baş
lamıştır. Balkanlaı·dakl karlardan 
Semplon ekspresi dün 14 saat te -
ehhür!e saat 11,20 de gelcmiştir. 
Diğer taraftan şiddetli yajtmur -
lardan Gediznehri yenlden taş -
ınıştır. 
Bandırma - Edremit şo:ıclerln

de de mühim tahribat olmuştur. 
Evvelce yıkılan 18 köprü yeniden 
yapılmıştır. 
AMERİKADA SOÖUKTAN 

ÖLENLER 
· Nevyork 27 - Siddet!i sogukllll'
dan Aınerikada şimdiye kadar ö
lenlerin miktarı 324 kişiyi bul -
mustur. 

şıl olan kanaate göre bu kdbir 
Avrupa va.ıivt>tinde bir dej\U;iklik 
hasıl olduj!lı manaSJnı tazAmmun 

Rumen petrolleri 
ihtilafı büyüyor 

etmemcktecllr. Bükreş 27 (A.A.)- Stefani: .ıniş ohrnakla beraber hak•kate uy-
---·· Dolaşan bir şaviaya göre İngi- ııun oldu/{u zanncdilnıck•Qd Bu 

Bir adam karısını liz, Fransız, Amerikan, Belçika ve şirketlerin müm~ssillcn htı1'lın ik· 
Hollanda ~rmayelM"lle işleyen Ru- t:~at nazırı Angelisco'nıın r VlSt . 

ağırca yaraladı men petrol şirkot1eri petrol komi- tinde f<','kaliıd<> olarak toplana • 
Eı..,nköyde Sahrayıced!tte otu _ se~lil!i?i. tanımadı~larını ve_ bu ko-1 caktır. . 

.ran Araçlı Alunet bir aıle m<'Se- mıs.;rlığin v~receğı ~mırlen tatbiki ( Alm~nların lıu hu-m:ıakı 
lcsinaen çıkan kavga neticesinde etnııvecekleılnl bildirm şlPrdır. nok!aınazarlarını !l UU('Ü 

karısı ıMüı.cvveri bı·akla kolundan · Bu haber. henüz teeyyüt etmP· sayıfınmzdıt okııyunu.ı:.) 
aj\ır surette yara:amıştır. Münev- İ ·ı• } d AJ d • 
ver Haydarpaşa Nümune ha.stane- ngı JZ SU arJD a man CDJzaltılar~ 
sine kaldırılarak tedavi altına a• Londra 27 (AA.) - 25 sonkAnun eimali şarki ~ahili civarında bu • 
hronış, Ahmt>l yakalanarak tahki- gecesi Evercmc isminckki Letonya 1 huıduğu tahmin ffiilmektcdir 
kata başlanmıştır. vapurile Gudveig ismindeki Nor - ! Bu sular, şimdi İngiliz harp ı;e-

oo- veç vapu~un~ batırmı~ o~n Alman miler! ve tayya..,.,leri tarafından 
Oarüşşafakanın hamam tahtelbahırlnın şund1 İngılterenin faalivetle taranmaktadır 

kısmında yangın İngiltere Yunanistanla da mali ve 
.Oarüşş:uakanın hamam kısmın

dan dün ı;ece 23 de yangın çıkını~ 
ise de sirayetine meydan ,·erilme-
den •Öndüriilmüş'ür. Yangının bir 
hademe tarafından avluya çıka -
rıılan fak&t sön9ürülmiy!'n aj'(aç -
)ardan hamar.- kısmının ç;ıtısının 
tutuşmasından ifori ızeldil:i anla -
::j!m1stır. 

iktısadi bir anlaşma yaptı 
Londra 27 (Hususi) - Yunanis· dürü oıı beş gündenlx-ri Loııdr:ıda 

tanla İngiltere arasında mali ve bulunmakta idilcı·. Anlıa~nnnm hQ, 
lktısadi bir aclaşma aktedihniştir. 

!l!al\ımdur ki Yunan maliye na- kümleri hakkında h<-n(i mAliıma& 
zıı~ vP Yunan milli bankası mü - l'Oktur. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 



1 • ' -.ı 1 1 .. 
ÇİKOLATALABIN l beslen~ hastalara 1Azım olda-

7M-u ..,,;; ........ ~ _ iu vakit kolayca almıverecek!. 
·~ .. o~ .mıt..A......, Bu. hiç de fena d~il.. Şimdi. 

.L..:....1- _ .... _ mesele, bu enstitüye ldmlerin alı-
Bazı çi]mlatalamı l'illl\ft>U ~ nacaıt noktası!. 

o ftDkli ki~tlara yazılı. m!nıle~. Bize kalırsa, burllya. bn)m 
ilirler, çocukların ellerini ~ beyinlerine su:ranuş olan. şu yeni 
açacak kadar aşrı şeylerm~. Şna- genç edb:>]eri toplamalı!. 
eti. böyle zararlı yazılarm çikola -
taıann içine komnası menedile • MATEM ELBİSF.81 
cekiniş! GİYMF.K YASAK 

Babıalide ~ tstbeA gnıç ı-----
~, ~aliba, bu çikolatalar -
dan çok yemişler, ilk edebi zevk
lerini (!) bu renkli kiğ1tlar üs -
tünde manilerden almış olacaklar 
ki, pek elleri ytiZleri açılnııt! 
BaksanıM, kendilerinden yq • 

h1ara söylemedik lif bll'akmadı • 
ıarı 

YILDIZI TERS 

OLAN AFİŞ 

Dikkatli bir okuyucum. yeni çık
mağa baslıyan bir refikimizin du
'Vlll' lara aaıh olan af.i.$1eıindıeld 
.yıldız- m yanlıe ve teri olduğu
nu iddia ediyor. Ne zamandır, bü
tıün bu mevzuu yazmamı iatiyen 
ll'kadaşlara: 

- Bırakın yahu fil zeın1hyı, de
dhn.. O~ neresi doiru ki? 
Zaten yıldızı sönmek Qzere.. 

KAN VQ.MB 

ENSTlTOsO 

UnrtvenitemiıJde bir kan verme 
enstitüsü açdacalnnıf! MalUın a, 
fimcliye kadar, kansız hastalara 
kan lhım olunca. şun.a buna mü
racaat !!dilfyor, kanı başına sıç -
nmıt biriai bulunuyor. bir mik
tar kan saıthyordu. Bunden BOD

m, kanı çok olanlar, bu enstitüde 

AJmanyada, matem elbtlai «1'1'
mek yasak edilmiş! Meali, biml 
mutlaka bir matem elbisesi ~y
mek zaruretinde kalırsa, hü.kd -
mete müracaat edip müsaade al
ması icap edecekmiş!. 

O halde, bütün Ahnm fe)tirle
rindeki resmi devlet makamlan. 
şu günlerde, milyonlarca iatida
nın muamelesini bir ~ıda nud 
yapıverecekler?. 

lşte, durup dururken. bir kır
tas~ye işi ki, sormayın!. 

BiR MANİFATURA 
TAdBiNtN SÖZÖ 

Bir manifatura tüccarmm ero
in ve sair ~'bi beyaz zehir sattı
~gazeteler hayretle yazıyorlar. 
Biz, bu manifaturacı ile lmnut -
tuk; dedi ki: 

- Ne yapalım, blnlıder, elimi> 
deki babadan kalma bu tıeçim va
mtasım başk•lan elciL Bir dok
torun 25 bin liralık manifatura at
yası stok edip ticarete ~ 
etbette duydunuz. Ben de, işi baş
ka bir ticarete çevirmek istedim. 
Maamafih, esıl mesleiimle pek· 
fazla bir aykırılı~ı yok!. Manifa -
tura esvası fiatlirı da su günlerde 
u zehir zemberek midir?.• 

AHMET BAlJI' 

Adliyede adam yaralıyan kadın 
Geçen yı1 adliye merdi'ftnlerln- J 1imetre deinli~inde olmak üzere 

de vukua gelen bir cölüm kasciile adaleye nüfU2 eden bir bıçak dal'
yaralama· hadisesinin muhake • besile yaralıyor. Bunu ~n Ali
mesiııe dün ~ devam o- tıin karw 1sm1gül atılıyor, kocasile 
lnnmufhır. • ayşenin arasına giriyor, ikisini a-

Dava edilea Ane ile Jııocaaı Ali. yumak ve kocasını kurtarmak il
mevkuf bulunmakıtadltlar. Hadi- tiyor. Ayşe, İımiaülün bu hareke
mde yaralanan Ali ile karısı İsmi- tine kızarak onu da gögsünün sa~ 
&6l, davacı olm•mıt)ardJr. Mah - tarafından arkaya doğru iki san
bmede Müddeiu.mumilW WQsil timetre uzunlu~unda nafiz cerha 
eden Feridun evvel& hidisenm husule !letiren bir bıçak darbesile 
wı1 oklutunu dü:nkii clesedıe şöy- yaraladıktan aoııra hadise mahal
le anıamu.tır: linde bulunan jJndarmalarla mü-

•- 'JJ)/6/WJS gfiDü ~te, Sultan- lbaşirler yetişıyorlar.• 
ehmet Ü(lÜDıC'Ü sulh ceza mahke - M-ddei umumt muavini bun -••iade um Dulunuyor. orada, dan sonra hidised.e katil kudi ol
tonradaD ya.rüadıb Alinin kendi· madıAuu söylem ş ve Ayşenin ye
Jlini tehdit etUli iddiasmdadır. At- nlamaktan cezatand:ınıa..mı llo
fıiam tehditten. muhakçeai. l>ir ıt.Yerek demittir ki: 
,..,. c:aaııtıın .infaz ~ ediline- cAyşenin Rfıya ma~arıca na-
- .....-- iizere ~. ausuna tecaWZ tetebbüsüıJıde bu
Jl»hw_.n. baM. bir gliDe m- tunnkhıAu miiddauı aahit deiil
nJnlchl>m uıJamıyan ve daft 111- Gir. 
tiAi Alinin beraetine bıw ftl'ildl .Ayşeniıı yaralamasır.d& kocaa 
.-raa A7'8. Jralahelık aruuıda Alinin vaziye ine .celince, l>ıç&lm 
~ inildiıt SU'Mi& ad- Avşı tarafındaıı koeuı Alinin ce-
1.fıenin iç kapım öui1Ddeki taşlıkta k inin iç cebinden hın.at aJınaıb 
A1tDtn Uzerme yiJrilyor; merdiven ..... ., ölr · Alinin o 
.... ]loicaaı ~ ceketinin le: gün bıcak taşımu kar ın bu 
cebinden alcbb ~ etinde bir 1.:Qçaiı kullanm•ı maksadiJe ol -
llDcamla, önden ICklea ~ bo.J· QGtu anlaşdnıadtıı IPbi. her iki
aumıa at ~ iki MJlti .. 8inin kan lroCa hnasma ~Ay
aetre JeeDltlWnde ve sekıs aaa- • koca•u• alW:U ~~e ta .. 

Hileklr kG- Geç giden ' 
mOrcOler davetiy el 

Ani ve sıkı kontrollar
la dün üç müessese 

muvakkat~n kapatıldı 

Doktorlann 
toplanbsında konuıa· 

lan bir hidise 
Belediye reialijtl; kömür ~ c'lürk hekimleri dostluk ve yar-

ları ile mabal.Me anlanndaki ,... dmı cemiyeti~ nln yaptığı 80l1 kon
mil kömürcüleri aııkı bir kontroı grede vıeni idare heyet~ şu 2J1Wat 
:altm2 almış bulwımaktadır. intihap olunmuşlardır: 

Zabıta memurları ile mtiştenıkenl Birinci reisliğe dalrıtor operatör, 
icra ~mın bu tkideUi takibat ve Prof . .M. Kemal Öke. U. kitıpl.iğe 
Uıı&roU. neticesinde Beyoğlu, la- doktor Abınd Şükrü Emed, vez
tanbul ve ~ semtlerinde üç nedaı.iı~ dok-lor Ziya Alıncı. aza. 
kömür deposunun ıkumlu ve ince hklara doktor Sürevya Kadri Gür, 
topraklı kömür sattıldıan görül - doktor profesör LUtfi A:ksu, dok
müştür. Bu müesseseler bir ceza 'tor Nazif İbrahim, Ali Rıza. 
o1mak. üzere .ımıwkaten kapa~ Haysiyet divanına da profesör 
mış)ardJr. lıtazha.r Osman, profesör Niyazi 
.Diğer taraftan bazı kömürcü.le- İsmet Gözcü, oı<ı.fesör Saniyave1', 

rin hileli baskül .kul.Landıkları ve dc.ıktor ömer Lulfi, profesör Salih 
~ ~_aralarındaki ~ir kısım Sait ve murakıplıklara da prole
komurcu düıkk&nlanndaki kanı.-- sör General Refik Münfr doktor 
larlıa da kadın ve QOCu:k kömür a- n.-- R" tem ....:ı-isl w' 
1 l . ik tar l ~ ı. · ı .nu.cl us se'VWU• er r. 
ı<:ı IU'.nın eu .ı m- sureti e o~1ı1 taraftan ··~di~· · ı:. 

eldabldJklan hakkında da şikayet ' .,.er o,..~ .... u ,.l.DlUJe f(U'"' 
ve ihbarlar yamlmıştır. re. toplantıda; bazı dokıtorluın ce-

Bu IUJ'etle de Beyo~lunda hileli mıyete ve tonlantılara kaqı ıa • 
baıııkül iatimal eden bir müessese bydi ıöstıerdiklerinden fikayet o
belediyece mahkemeye verilmiş. hmmu.c;tur. Bu meyanda bazı aza 
tir. da. !OPlantı daveti' ,.k!rinin geç 

•OD gönderHdiğinden bahsetmişler ve 

Ölçü ve tartı aletlerinin 
mecburi damgalanması 

Pek yamda eehrimizdeki tek
mil dükkin ft müesseeslerla RY
yaz esnaf ve satıcılaruı kuHancbk
ları terazi. baskül, kantar, ölçek. 
metre ve litre oibi emsali tekmil 
4artı ve ölcü ~tlerinhı mecburi 

hatta, içtima yapıldıktan ancak biı: 
kaç gü11 wnra o toplantıya ait dave
ti..,, 1 "riıı ellerine gıeldiğini tıeea

sürle anla.t;mışlardD'. 
Neticede. içtima güıderinden mu

ayyen 'bir müddet evvel azaJann 
hepsine ayrı ayn tahtirt tebligat 
yapıknan karar~. 

kontrollarile muaYene ec:lilip dam- F 1 k nd a•ıamnaıarma haslanaeaktır. rıncı ar pera e eci-
Bu damptanaı nihayetinde kö- feri ekmeksiz 

mürcü dirkHnJan pibi tekmil cfük-
kinlarm ve sahcVarın kantar, te- bırakmıyacak 
razi ve baskiilleriJe diler ö~ ve 
t..rtı aıetleri umumi bir konb:ola Bazı semtlerde fınnctlarm m .. 
tabi tutulacaklardır. hallebici, abrı ve bakkal gibi dük· 

Bu suretle hileli ö~ ve tartı kincı!era talen nisbetinde elı::mek 
istimali ıtama:mile önlen~ ola - vermemeıte tetıebbüs ettikleri ~ 

~~='r::.;.·---------ı rülmü.,tür. 

1 KUÇÜK HABERLERi 

* Çoruh valisi Kadri Vekalet 
emrine alınmış, yerine mülkiye 
müfettişlerinden 31racett.in geti
ril.ınjştir. * İzmiiıte demirci Abdullahm 
6 yq;ndaki kızı Nurten aoba ile 
oynarken etekleri tutu,up yan. 
ıwk ölmüştür. * İzmit ki~ fabrikasında e
lektrik. makinesinin bzanlan pat
laDU$ ve eehlr 21 saat 1§1.)ısız kal
mıştır. * AlmMıyamn .. ebrimiz baş -
Jmmobu tekaflde aevlııolunmwt -
tur. yerine Seiler isminde bir zM 
gelmi$tir. * Sebze Vtt meyva halindeki 
tef~ler bitmiştir. Müf~er ra-
porlarım haz rlamakıacllT'lll'. • * Altın fiatları yülmelmekte -
dir. ı altın fiab din ıe lira 10 ım
ll1$ati 18 11raya Çllmuştır. * Terzmt malzemesf atan 'I 
w boy'a malzemesi satan '3 tfca-
ıetbanenin mtnaklraten kapatıl -
ması kararlllştınlmıstır. * Bayıamda Baatacl4lald bir 
~ tiöner.lll'ken oto!llobll
Jeri devrilip yanlanan itfaiyeci -
Jerin heı>s • in i ılıe.şmekıte oldu.k
lan an1aallınıştır. 

,,,,,,,,.,,,.., ~~ 
PhJmt elbette bilir.:t 

Netfeede muhlıkeme karar için 
Mıb. biı' fl(iııe talik olunmuetur. 

Fmnlarda "'4!raende satış yap-
mak fmncıl'8rııı işine daha uy.gw:ı 
ve karlı toe.tdilttnden narhtan eksi
:ıo.. olan bu kabil ta:eı>leri fınn _. 
binleri "ek hos l?örmemektedir -
!er. 

Mahal'7ebicf, ahçı ve bakkal ~bi 
umumi müesseselerin hiçbir vakit 
ekmeksiz bırakı~am.ıyacab Bele • 
diyece fırıncılara bildirilmiştir. 

Az mı veriyorlar? 
Enincan felibtzedelerlne yar

dmı icl.a. __..._. 11aUDll Wr 
~t aeferherlill haftalarca de
nm etd. Toplana pua ve ev• 
- ••iildir. .......... ,. ..... 
• &'iı'ib'• ......... M'l8ia ... 
tandaelarm Wmleri IMriNle .._ 
.... k....-ıoılU: 
--wı~. tlboıW. 
Bnılpn ...... fWdedl .. ... 

7orlar. y~ istemek ..... bir 
ee,.nr. Füat. tatlı tlilia ~ 
~ ~kkikatimıl• 
aatmamalı: ... '8fkat lliılıllal tall-
rik ....... 6ha ..... tlrli ha-
-- etmek "wPtb:r. 

Bt>&BAN CEVAT 

...... ---•İ!'lll---~'!"111-... --... f Semih Xlmnm bu smml! bar yıldızını yan ıya avlamış oı_-
8enUh, Selmayı o de ta rilr. 

etnllftı kl Bu sozleri onun a m· 
dan din erken c Jaklarına fnanamı
Yordu 

mak.tan mü vellit bir sevinçle 
yerinde duramıyordu 

Cel! 
- On bu gece Büyükdarede 

bulabilir m til.? 
Se ~lüm!ıedl: 
- Oraya mı Jeittl! 

var. DOn kendlline: cBen S - Dün ReCe bana oraya Riclece
}ıammı ~ kôlıueacaimL Bir te. lint sb lemisti. Galiba (Şebboy) 
l'f:I de onu dirıUY.lima ~ ya.kasma yapışmıs gene. 

- O ne ceva"" v Celil arkada'1llm kurdubı tu -
- Memmuı odu.. ~ içi zab anlamakta ,.ecik.medi: 
~ bu iyi il ~ - E~ ora"'a bulacaAımızdan 
nettar kahrım!• dedi. emin oJSam, simdi Selma hanımı 
ip Bir tahavvül! Ha.bukl, or.aya ıöWaıek'8 tereddüt etmez.. 

tiin evvel anneme gayet sert elim. 
hatta bbaca bir cevap vermiş ve Semih Kamran gözlerini 8Ü7At -
evlenme tamamıle geri kal- rek: 
dığını b ldirınl$tt - Fuat benim nkttm yat, de-

- Ben araya Rirdfkten sonra ifin dl, Cem.ilin üzerine fazla duşmeAe 
..-U clajifli. Böyle nekadar bozul- ~ez. Onu bir gece oı.un ma -
IDUf evAalaiıe illeri Yal"Chr ki.. Ara- fl!kaale bqbqa blnıblmı.. Ne ça
ya bir hayır sahiW ,prip tekrar kar bundaııf 
daiwltmiştir. Ben de bi1le yapa· SeJmanın NnJli birdenbire sap. 
caiJm.. Sizin aaadetiDizl tamamlı• san oldu. Pembtt beyu yanıJdan 
yacajmı. Çok yakında yuvamzı aoldu: 
.taauı> mes'm oıaaabınıı. Sielına - Omı asıl böyle bir ~· 
haıwn! ~) VD eJlDden brtatmak 

Selm• 'Viski kadehini .mnçıe lAzundlr. beyefendi! Onu cidden 
~ sevlyorsamz. Bilytıkdmeye l(itmek-

- AJı, siz .,. temiz yiirekli m.. 4e ve Cemili o çamşalcmnm elin
c1qrımz, 'beyefendi! $imdi inan • Gen~ ı.ıeddit ....... 
dun ld.. Cemili aeven ve omm 19- siniz! 
tikbalile alikadar ollıı dostlan &tJ.n\a ~e baUrak illve etti: 
wrmıe. - Eler hu Jutfu benden esirJteo 

Caz ~ Bir arahk lllllu- meaıen- eidip .- otomobil 
lar. ~ masrafım ben öderim. Hava da 

GDrilltlkfeG ~ f:ndr&m ,.nze1! Ayni zamanda fak bir ,,.. 
J0Mu.. zlntl Yapmlf olUl'IUDUZ! 

A at CeW., Menekşeeinl beJrr. 
Jemek bahanesile bu gezintiJ!e ~ 
tirak cdemıyeceAini ileri süıdil. 

- Ben sizi burada beklerim. A
lacabruz neticeden beni de llaber
dar ed rsİniZ, de~ mi? 

Semih: 
- Sen de gelsen fena o.ımaz. 
~iye mınJdandı. ia:ka~ CeW. pek 

'1a biliyordu ki, Semih Selma ile 
haşhaşa ka.mak istiyordu. Onları 
yalnız bırakmak Jamndı. 

Ce aı tekrar, barda kabııala 
meeblıH:' oldubmu soyleytnce, Se
mıh Kamran, Sehnanın aab.ım.zlıb 
karşısında ümit. ve tıımat verici 1 

bir .tavırla ayala «alkt.ı: 

- PekilA. - Meaebeni bul. 
Fakat, buradan aynlm&1 Bea dö-
nüşte seni bulurum. 
Ve~ LiveeW: 
- Belki de Selma hanim Cemil 

ile ba:nmr. Orada bhr. Ben yalnıa 
diiınerim. 

Ce Al manab bir gWGt1e ..... 
.ııaaı: 

Allah yohmuzu adc etıltn.. İti -
nizi rast ~ inşalJah eeret sa
ati hulOl etm!sttr- Bu işi bu aıece 
bitirirsiniz! Fakat. bizi de unut 
maym Selma ham.m! Sizden aynca 
bir ziyafet isteriz. Dhyanın dört 
~ arasanız, Cemil Ribl iyi bir 
Jcoca. ve-Semih bey Aibi temiz J'ii
Mkll bir aıbdaıt bulamamnwı! 

SeJıma. CeWID eUnl 81ktı. 
J,__V•l 

itfaiye 
kursları 

O•manlıca istiyenler Şehir, kaza, nahiye ve 
Üniversitede elmtulmakta olan köylerde kurslar 

yabancı diller arasına osmanlıca- açılacak 
D.1D da katılması, sansasionel mev• 
zu arıyaıı bazı muharrirlere ha- Şehir ye kasabalarımızdaki itfa
lunmu nimet olthı. Kimisi, bfttiln. tye teşkilitmuzın sür'atle geniş • 
mekteplerde osmanlıca elifbenin J..etilmesi ve bunun için de her tar
fıeckisi lüzumunu, khnJsl. farsça ra.ita kurslar açılması kara.rl:aı;tı -
ve arapça okutmak ibüyacını öne nlmıştır. Bu kurslar, şehir ve kaı
süniyor. .kasabal:arımıma seferi Hfaiye te-

Biaim aürdiiiUmb ...ım- ki, bti· ~üllermt:. ayrıhruş. ola:ıı n:sm1 
tün hu vadide kalem ytirütenlcr, ~ ve Am~essesele: ıtf_tııyecüeri 
'Üniversitenin osmanhcayı JlİIÜl 1 ile ~1 .. diler i!~yc ı~in ma .. 
ihdas ettiğiııin farkında değiller • halli mudur veya runırlen tarafını-
dir. Bdchiyat fakültesine yeni ge- dan açılaeaktır. 
len talebenin Türk edebiyatı ta- Bu kurslardan Ye ışecek olanlar 
rihini okark~ metinler &zerinde ~ ~iihare ~ahiye ve köylerdeki 
bilavasıta tetkik imkanmı elde et· ıtfaı~ teşkila ı mensnuplarına 
mesi gibi. cok basit ve makul bir 1 mahsus açıla"~ olan kurslarda 
esbabı mueibe ile 'hareket eden ders vereceklerdır. 
'Cniversiteniıa, tam bir ihni gö - ~~ beden kabiliy~tlerl 
rüş çerçevesi içinde buluıuua bu m~ıt c:ııan v~~lar na.hıye .. ve 
yeni kararı, asla bir muplita, saf· köy i!ttaı:,:e ekıplermde vazife ger 
sata mevzuu, bir sansasion vesilesi receklerdir. 
e1amu. Diğer taraftan itfaiyecilere ev, 
. Orta, ltetti ilk tedrisat miieae- 1 apartı.man ve saire gibi emlik yan
selerinde osmanlıca elifbeyi, arap- gınl .. nndan maada, bak, bahçe ve 
ça ve farsçanın öiretilmesini Uıti- mezruatm yangınlardan korunması 
yenler bir zanırct ve Ulzuma işa- ıç~n e icap eden fenn1 ve modern 
ret e~ktea çok mak hultuunak· ımaliimat veri~k ve muhtelif 
ta ve bilakis gülünç olmaia pek tatbikat yaptırılacaktır. 
yaklaşmaktadırlar. Şehir ~ kasabalar itfaiye funır· 

Yeni Tiirk eemiyetinha killtiir leri bu meV7JUlarda lJl'ograın}ar ha
teımeli garp iüıayasııuladır. Artık. zırlıyacaklar, kurslrda tedrisat bu 
osmanlıea, arapça ve farsça dE>.ğil, pro~lara göre yaoılacaktır. 
mekteplerimizde, eski Yunan ve 000---

Birbirlerine benzeyen 
kaza, nahiye ve köy 

isimleri 

Litiıa lisanlarmı okatabihnek im· 
kinlan ve zaruretleri üzerlade ko
nuşmalıyız. 

REŞAT FEYZİ 

Çocuk doğum ve ölüm Birbirlerine bemi,en w bu su-
retııe isim iltibaslarma meydan ve-

vuk uab ren kaza. nahiye ve köylerimizin 
1937 yılı basandan 1939 yıh ni- j ~leri peyderpey Dahiliye Ve

bayetine kadar memleketimiziu ki.)etınce tebdil olunmaktadır. 
her tarafında vu:kua gelen ~uık ~ _cümled4:11 ~ uzere. dün 
do2um ve ölüm vukuatının tes - Dahiliye VeJWet.ındıen Vilayete 
biti, Dahiliye Veklletince karar - gönderilen bır emirle Diyarbakır 
laşUrılmışbr. viliyeünin. c.Ergani maOeı>• 1 ka-

.Dahlliye Vekileti dün bu müna- zasile Lliwk vililye mm .ErpıU o&
aebet.Jıe viliyeıe de bir tamim gön- maniye. ıkazalermm isimlerinin 
denniştir. Bu tamimde mezkiir cMaden. ve drsıani:. olma:k. üzere 
müddet içinde lsıanbul viliyeti de~ olıdui'u fakat şimdi de 
dahllind.e 1 - 10 V&ff ansuıda.ki Eııtan.inin eski .ismi olan Om>aniye 
~ ait doıu,m w vef.at milsrı ile Sel:ha.u vilAye~~ ba~h olan 
tanmn sür'atle ıesbit ve il'arı • ı Osmaniye kazaW'l ıırim1erinin bll'-
tenznektedir. birlerine b.rqtırıhp bu yüden 

•• l'eSDli evralan yerlerine geç var -

ıç turizm 
Me••'elretimbde dahilt tmbm 

faaliyetiııl uyandmnak. JNll"a ıe
davillüııii aıttırmak ve güzel yur
dmnuzun illirahat w tedavi,e 
müsait yerlerini ~'kmil vatandaş
laruıma tanıtmak makswUJe Tür
kiye turing ve otomobil kulübünce 
yeni ve geni$ bir çalıpna programı 
hazırlanmaktadır. 

MezkUr laulüp kltil>i H!l)lnnllili 
bu cümleden olrııaık ilJıere mem -
leketiıDJzbı b.W. aa:Jfiye Yf6 -
lerJ. Jr:aphcün. tenezzilli ve el
leliti mahalleri ile burilar.a giden 
eıı kısa. ve uzmı yolf.ar1a zarurt 
DıasraDarmı gosterm büy6k bir 
bn>s&t vtıcude aetiııuele de bıw 
ftmliştir • 

dıkları ~ ~ 
Dzık viliyetine Osmant,.aı de 
Seyhan viJ.iyetine ballı c»dukla -
rına behemehal dıkkM oRlmnasını 
bildirilmittir. ------Yeldagirmefi inde mevh.' 

hekirrıliği 
Kadlıköy belediye tabip)eriıün 

bulundUJlu bjruuun dağınık ve ka
labalık maballeleıde oturaa halk 
ve esnafa uaJık ,,.ıdijl belediyece 
an>aşıbn1iU. 
~n~bum~ 

haıke. ve eaaafa ko\u'J.ık olmak 6-
Mft Jt.adlköy karıPekaııanjnu• 
tıtkU m.tne Y•~ 18'111• 
Unde ~--bir .,vki >wijmll 
.. ....... karırr ~ .. 

1 Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 

lskandina vya 
Belçika mı 



Japon vapurları muharip devletler Almanyaya bir 
tabiiyetindeki yolcuları almıyacak milyon Leh 

Parıs 27 (Hususi) - Asama ) yetinde bulunan yoleulan alma- } ı" g·ıdı"yor 
~aru vapuru.hadisesi halledilmek malan İçin bütün japon vapur ame es 
uzert'd;r. İngıltere hükt'.ımeti, ja - kumpanyalaıına tebligatta bulun- L:ındra 

27 
(Hususi)- AI. man-

P<>n vapurlarının Alman tebaasını t 
ir~p etmemeleri hakkında japon muş ur. . . . vada, bilhassa ziraat işlerınde a-
hukQ-neti tarafından verilecek te- Japon Harıcıye Nezaret~ Asa· melcye ihtiyaç hasıl olduğundan 
mindt mukabilinde, japon vapur- ma Mafu vapuru hüd;sesi müna- Polonyadan bir mil~oıı .a~e~e lt@-
ı~nı; d_urdurm,yaca~ıoı Tokyoya sebelile İngiltereye karşı şiddetle tirt!lecektir. Bunlardan. iki yuz bi· 
bıldırm~tir. harek l edil . b l kınd . ni bu ay içinde, üı; .ııuz bıni şu-

D . . .. . .e • mesı a ; a J&pon- bati• b~. yuz·· bini nisıında sevke-
kCı omeı nJsnsma ııore, :ıaı>on hü- yanın her tarafan<lan yüzlerce mek- -

metı mubarıp devletler tabii- tup ve telaraf nelmektedir. dikcektir. .......1 

A 
,., ,., Alman zimamdarlan bu su""' e 

imanların Rumen petrollerı· hak- 1940 zirai istlilla!lff. oi ıeının ede-

kında ileriye sürdükleri mütalealarl 
Alman hududu 27 (A.A.)- Ha- f de sc!crb~r hale gdirmek va?ife

Yas: R<ımanya ha:ckındaki Alınan sile doğrudan doğrnya Romen hü
kuktai nazarına dair Alman mah- kurr.cti il~ temasta bulunacaktı. 
tin c~nden alır,an malumat vazıyc- Fakat şi::ndiye hdar Bükre~te bu 

•U ~kılde tesbi~e imkan ver- şekilde bir tc•cbbü•.tc bulunul • 
tnektedir: • 

'l'u du~u uınnedilrr.emektcdir. 
r:ada vapur seferler'.nin dur- Söyiendiğine göre Berlin hiiku-

~as~ ıle artan nakliyat müşkülatı metı bu tckl'llcre Romen efKan 
ağı~;n'endıferle yapılan sevkiyatm wnumiyeı;ince <lahn ko!ay kabul 

Y ~ması Almanyayı Romen eş- ec:ılcbilccck ··c So\·ı·et tehl,"es:ne 
asımn nak!' . ta ·ı . . • 

do~ da .nı cı etmek :çın ka."1iı memlekete emniyet verecek 
ıne,::-u n do~ruya müdahale et • bazı teminatı ila\·c etmek ist -
soı:~ se~ket~t~r; Mevzuu bah- mektcdir. Bu hmıw.ta alı::an ha-
Alm CŞ) a, son ıtıla!lar mucibince h· 'd b 

anyaya tahsis . berlere göre şimdiki a.. e u pro-
velce sat·n l edılen veya ev- je iki kısmıdan ibareli r: 
lstasj·on ~ .a ınmış olup Romen 1- Sivasi kısım: Almanyanın 
liYen eşy ~} a lımanlarında bek- aarantisi alt:nda bir Romen - Rus 
rnand a ır. Almanlar ayni za- ,., 
&Ube! a .Roıne~ f~aliyetin!n bütün ademi tecavüz paktı iırzası, 
dah 1erıne nıuessır bir şekilde mü- 2- Askeri ve iktısadi kısım: 

a c etmek iınkanııu araştır _ Romanyada ordunun terhiııi ve 
ınaktadırlar. Bu maksatla Al memleket istihsaU\tının, is\ih!A-
Yırya he t .. lü man- d'f ki. t nın Ilı • . r u: eua gönderilebil- kinin ve şimen ı er na· ıya ı i.h:., !çın Bukreşte bir komiserlik Almlın kontroıü alıma l(İrmcsi şi-

" ı derp ı >C<illmiştir. mencifer nakliyatının kontrolü al-
d Alman. &efaretıne bağlı olma _ t•:ıa al:nmak lstenmrsinden mak-
ltoan .faalıyette bulunacak olan bu sat, m~lıalli ihtiyaçlar nazarı iti-
la ınıserlik Romanya lstihsalttmı bara alınmak şartilc, Almanya çok 
Ya~ e~me~. ve Romen lktısadi- miktanla nakl.yat ) apılması için 

mumkunse Almanya lehin- azami dandımaıı teminidır. 

Fransız ticaret nazırı Londrada 
fll!Paıis.27 (A.A.) - Deniz ticaret xeket etmıstir. Nazır. İngi.ız • Fran-

zaretı bildiriyor: sız ticar"t füo!acııun teşriki me -
R~eniz tic~rnt na~ırı Alphonse sai plıl.nıru İn<7!li~ mesl~kdaşı Sir 
d" ·.X..fırkatınde denız nakliyat mü- John Gilmo;,;r t'.e birlikte te~kik 

uru olduğu halde Londr&ya ha- edecektir. 

Denizde bir tehlike işareti n1i var? 
fi:ı Londra 27 (A.A.) - Açıkta hava 
r~"rık.eri &tıldı~ görülmesı üze -
bile bunun bir hndat işareti ola

..._ ece~ dü:;ünülerek bir tnhlisiye ,· 

Yeni bir Panan1a 
kanalı 

ta~a 27 (Hususiı - :Nevy.)rk- j 
ve ~Rtenıldiğine g0rc. Nikaragua 
tık d cıst~rıka hükı'ımctleri Atlan
byac~zı~ı Büyük Okvanusa bağ
Yl!tııı. hır kanal inşasına karar 
~dir. Kanalın boyu 250 

e o!ac•ktır. 

vapUru bu sabah erkenden Mort j 
huwberlaııt s>hille.:indcn ~ola çık·ı 
mıstır. V"PW' henuz avde. etme
miştir. 

Petror Nizam 

ce:.ıerine kani bulunmaktadırlar. 
---000- -

Mareşal 
Vorosilof • 
ceplı~de 

{I inci ~a.lıJftden dc•am) 

nıilletlr.e kari• ru.:ıça ııe<rivat ya
pılmaktad:r. 

i\IOSKOVANIN ALM'.ANLARA 
'fEŞEKKÜR'Ö 

Londra 27 (Hususi)-_ Mosırnva, 
Be3inin tekzibe ç;ılışt.~ı hır ha
lukatl ifı;a etmiştir. 

Moskova radyo istı:ı;vo.n~ çar • 
şamba günü. cfin mılletını kur -
tarmak için• Sovv<>tlere yapılan 
yard,mdan dolayı, Almanyaya 
karşı almanca 0ıarak hararetli te
ş.kküderde bulunmuştu. . . 

Mosko\·a radyosu.nun spıken 
sözWıü şöyle bıtirmı.tır; •Dust.
luf,umuzun zindri halıs altından 
yap,ılın:ştır, hiçbir zaınan paslan
ın;yacaktır.> 

Fİfü\Rl! Ö. 'Ü?\C: GEÇJUJ;K 
tçiN... . 

füoma 27 ( lluSU$İ ) - , Fın• 
!andıyadaki ;:)ovyet o;oulan 
Baı;kumandanlıf:ı bir enıırname 

' ' fırar edC;n askerlenn 
ne~rc<.:ereK, . · · b'ldır 
·1~10 · · hapscdiıeccguıı • . • aı •• ruıın . . 00· ı bır 

miştir. Roma mehafilı Y c 
. nın· ·n nc<redıtmesını, Sov-

emr1yevı .ı "' .. - , ; -

yet ordusunun fi~ar h,5rl.seierınlll 
çoğalmasına atfooıyonar. 

sovYY.T TEBLİÔİ 
Moskova 27 (A.A.) - Len.in~t 

erkanıharbiye dairesinin 26 ilruıcı.-
k ,,nun tariltli tebJı';i: 

• '- '·d. ~-•·an Rayde de{;er öir w. ıse -~~, 

etmı:mi•,tir . --"·----~· 

Çörçil bugün rııd_, oda bir 
nutuk söyliyeı:ek 

Londra 26 (A.A.) - İngiliz bah
·iye !'azın Wınston Churchıll, ya
~ıcl<i cunıartesi günü Mc nch~-stı;r
de büyük bir siyasi nutuk soy..ı,
yecek ve bu ııutuk, Loodra saaıı.e 
'. t 14 30 da 13 metre. l 6 metre, 
s•a ' k" b' t' 19 metre ve 31 mEt.~de ı u un 

Bütün dünyanın gözü 
Belgrad' a çevrildi 

<t 1ııcı alılf•dea ••n•> 1 HARİCİYE VEKİLl İLE 
GİDECEK ZEVAT 

İKİ YÜZE YAKIN GAZETEC1 Ankara 27- Ay sonunda Bel-
GELECE~ grada hareket edecek olan Hari-

Belgrat 27 (Hususı) - Balkan ciye Vekilimize, Hariıiye daire 
'konseyi haırlıklarına hararetle de- reislerinden Feridun Cemal, hu -
va.m edihnekt<!dir. Konsey mesa- susi kalem müdürü ve bir sekreter 
isiıü takip etmek üzere muhtelif refakat edecektir. 
memleketlerden uazeteeiler şımdi· iTALYAN 6AZETELERİNfN 
den gelmei\e ba.slamışlardır. 1~ NEŞRiYATI 
v 1zc vakın ıtazetecinin gelecegJ Roma 26 (Hl.ISUSi)- Balkan an-
tahroin edilmektedir. Bunların ara- tanlı konseyinin önümüzdeki top
smda y,arp memlek<>ıleriııin tanın- laırtısı sıittikçe eheır.miyet kes -
mıs ";.ızcteci.eri de ''ardır. Alır_:an- betmek!~di.r. 
]ar da e.'l iyi muhabirlerini ııon • Şubatın başlangıcında Belgrad-
dcrmcktedirler. . da :apılacak ol:ın bu to•·lnntıya 

FRA 'SIZ GAZETELERİNlN temas eden .Ciornale d'1talva • ga-
J,lÜTALEALARl zetesi, diyor kl: 

P · - 27 ıı- ·ı [klgıadda- - Balkan antı>ntının Bcl.ı;rad 
arı> ıususı - Balk d ·' ıı •ri ara 

k . k - · ,... dan eh<mımivet.- toplantısı, an e\ .e e -
ı onoev ı, .ımaın ' ' s:rdoJ<i tcsa• C:dü ve ayni devlet-

11) .b3;hwd<>n Fr.:uı.~ız ııaz~telcr:;'ın lcr;· is'.ikliıİ!crini müdafaa ve 
rnuta,ealnrııu Paııs ra;l) osu ş WC- h .• tP•irlere kapılmamak hu -
kilde hulasa etmek1edır:.. . . . arıcnıda_k.1 azı·mler'ni te•·kle yeni 

!\! . b. b • •r kut•esınm suou .. ·' . 
c. unzzam ır e c . . -. 1 bir vesile olacakt;r. 

gözleri Bdgrada ı-evnlmıştır. n- Bu toplantıda bütün Balkan dtv· 
kiır edilmez ki, lfalkan nntuntına 1 Jct!cri, ırarbi Avrupada cereyan e
dahil dev~.t~r ve ~u)~arıstan an- _ı den harbe karn bitaraf!ıklannı 
cak sulh ıçııı çah~ı}orıar. Bu sefer mu"afaza hususundaki kara•ları-
ki !"°'ıse\'de ;~lnız sntnnt dı•v:~- nı tekrH ıa,clivecekler•lir. 
Ierı a.nsında.•ı .. ~.ıeselell'r r! gı!, lt~lya, Be::ırad toplartısı.ca mu-
BalkarJ~rıı ıııt butun ıncseJ.;= )e-ı rahhas l(Öndermeme le beraber, 
<il ms.sa üstfüıe konac k v . er ~y va;,.lacak elan müzakerelerde ma
lı.er h::lde memnuniyet verıc! hır nerı hazır bulunacakt•r .• 
r,etice ·e balilanacaktır.• Diller taraftan .Lavoro Feşista• 
HARİc!YE VEKİLİ. İN BEYA " gazet~3i de diyor ki: 

NATI SOl•'YAOA İYİ Balkı:mantantııwı !ıarlcisıya-
KARSJLANDI t t Aıı·. cenubu ••rki Av -

Ü 
, $::! .:ıın v-

Sofya 27 (Husus!) - T r ·iye ruı:. - ı- .nı:n rr ' !a.a.<•dır. Bal
Hariciye Vekili Sül<rü Sararo~lu: k·n .ıcvletleri, beyıL ılel vazi
nun Türk - Bulr'.ar münasebet.en yc\i rea!l?mle görrneı.~:rler. 
hakkındaki bevanatı, bütün siyasi Son defa, Sofyada Başvekil Kö
mehamde büvük bir memnuniyet.- •ivar,of ile Numan Mer.enıcncioj!lu 
, ·karsılanmısltr. Bu mehafüde ~arasında cereyan eden mülakat cs
Balkanlılann haro badlTcsine ka- nııı:ında, Türkıye ve Bul~ar!stan 
rısrnamafra akt'iyren azmetmiş oı-· B3 1kanlnrda sulhun muhoıiazası 
duklan, Balkıın..arın kendi arala- ' hususundaki arzulann; trkrarla -
rındaki nıcsckleri kendi ara • mı<lardır. 
Jannda halletmeleri lanm geldi~ GAFENKO NAZffiLAR 
söylenmektedir. MECW ,;E 17..AHAT VERDİ 

SOFYA ELCtLfô!Mt?.JDE BU Btil:reş 27 (A.A.)- D.ü:1.a~~m 
AKSAMKI ZİYAFET akt<.:!ılrn nazırlar mc'Clısı ıçtıma-

Sofya 27 (Hususi) - Bulgar sl- ,nda Gafcnko, Rumen mer._f,atl@-
yasi mehafi ünde kendisin! ço.k rile alakıı<lar olan beyr.elmılel va-
sevdirm!ş olan Türk.iye elo;isi Şevki zive~ h~kkında mufassal ızalıa• ver-' 
Berker bu aksam sefarethanede mistır. . 
hususi bir ziyafE't eve:-ccektir. Zi- Meclis, bundan sonra Transı! -
yafette Bulgar Başvekili Kö,dva- vanya hal~ının r;fohı~ı .istılıd,af oof, Buif!'ll sivasi ricali ve aLeleri eden ~azı ıJ;tıS;ad.ı ve zırnı tedb.r-
h&ıır bulunacaktır. ler ittıhaz e.mıştır. 
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Korent berzahında 
müdafaa hattı 

• 
tesıs 

isteııilen bir 
edilebiiiı di 

Beş bin kişilik ordanun hru;ku- ı 
maodanı B<:rtoldo İ.! c: :ısilrre kar
şı be.}'ann~rut-le~ &ünderiyor: 

(Duyanınız!. !iti ~ iız bin ki lik ı 
bir iıııdat ordusu geliyor. Artık bıı ( 
doğ\ardan ve salıru.lardan değil bir , 
yeniç~ri, hatta Türk toprakumn- 1 

dan gelen bir kı~ bile geçemiye
cektiT.) 

Di)e, sönıulye yfa tutan ilıhlaJ 
atc:;leri körüklüyordu. 

İki Vendik asıizad>ei, şinıdi baıı- 1 
bıı.,."" \'ernı':;lerdi. Golcn Türk kuv
vdlerinc tar~: nasıl gü~s gerchi· 
Iecck!eri.ui )ntiıakereyc giı'i m~ş -
Jerdi.. Bu ınhzakcr.,1lcrin 11cticesin
do r.e kupkuru propaı:ı: ııdnlıır ve 
ne de \nrlata1.1c ya) garolarla bu
rada tutunmak imk!':nı olmndığmı 
anlndıl:ı.r. Ve derhal, T!irklcre 
karşı blr müdafu ~arcşi arıur. ıya 
bs~ıadılar, 

Korcnt bcnahı, böylo bir ınil- 1 
dsfaa haltı tesis etmiyc müsaitti. 

1 Çünki!, Adalar denizi ile (Lcpant) 
kürfezi nra>ınıı sıkı;ımş olan bu 
dar kara parça.sının ccni~liii, an• 
cak altı fcrsa!.ı kadar bir mesafe
den ibaretti. Burada tesis edıle
eek kuv,·etli bir b•ttı müstahkem, 
Türk ordusunu ileri ıt"1:irnti)'e • 
cekti. Türk ordusu ileri fj•(~me
yiııce dP., l\tora yarıınada~ıuda Ve
nedik hakimiyeti devam edecekti. 

Anıirııl Loredor.a, ı;c. · ·ıerinde 
tek bir a<ker bırnkını~ııra!: hep -
s::>i kara)·a (ıkardı. Bertoldonıın 
askerleri de halkt•n kiılliyetli mik- · 
tarda kıızmn ,,,. künk topladı. llu 
iki kuvvet birle ti. G.:rr. ve glin
düz, fasıla.sız hır sureti·· devam e
den başılönr!liı ildi bir faıılryet sa
yesinde. iki hafta zarfında müs
talıl;em bir nıüdnfna hattı viku
dc getiriıdi. 

Bu lıat, bir deniıılen diğrr de
nize k:ıdıır, on iki 1'adem irtifadıı 
bir kuru duvar ile, bu duvarın ö-

nliod• iki hcııdektea ib.u ·t hı•lu
nuyordo. Du\'Rnn oo_ ~ııc .•. Y~." 
ohu: altı müdafaa kulcsı gonınu
yor, bunların ~rtasıı:tb_, ı~a~~!. -
hane ittih'lz edılen bıı\hk "u{c1,111 
ü~crinde de, (Srıı l ~ ıo mu• 
kaddu bayrai1 yliks~lis orı!u. 

Gcoıilerılcn (203 ton) çıl· rıla • 
rtık istihkimılıtra d'zllmişıi. i!ilD· 
)arı, (2 bin mahir top u) idare C· 

rlecckii.. Görünüşe ns~.ıran, hfi)·le 
bir ınü afaa battım yarıp ge~uıck, 
herl;alde koloy bir iş Jtf:il •. 

Henüz bu bszttltklar IJitı, i ti ki 
(Ömer Bey) in kumanda mdakl 
asker kuvveti h. gösterdi. Dıı lmv• 
vet, is)an hs ındn intişar cdea 
lıab.:r}erıle old• "'• lbi ( 1 l) bini 
kişiden mürekkep olnınyıp, ancııll 
(10 bin asker) de-.ı ilxıntti. 

Ömer Bey, metin ve i!ıtly.ı kar 
bir yürilyüşlc is)ıtn sahasından ve 
balhassıı (Atira) d~n geçerek, dU,. 
man kuvvctle-:in!ı temerkfü: "t -
tiği Kareni bcrzal ınn doi:ru ilcr
le:li .. lla l.üçük ordu. safı ve sol 
ecııahlarını dH>ixe vcrerc.k Ada• 
l~r dc'1•zi ""1ı:ımrleki (.•l ğl\ra,I • 
daıı, L pnnti körfezi ıı:ıh;Undckl 
(l'rahııra ı ı..usnbnsına kad:ır de
vam eden düı ua,ide, tevnl·kuJ 
etti. 

Dil ·ınaıı mi\dufaa hattı buradan 
pek a,ikar bir surette görünli~ or" 
Hatta, ibadet ı:ıfl'anhrındo çnlı
uan tanlor bile i•itil" ·ordu. Bihle 
olırakla l•erabcr. k: hraın.'D Tlirk 
kumand:ını, harikııliıdc bir cesa• 
rel gösterdi. Yanına b'rkaç kişi a
larrk, miidafoa hr.tlıııa liç yi\z a• 
dmı!ık bir ınosafe ·c kadar tnlı;ar• 
rüp .u:. m:ıun kulcl~i \" hen -
dcklerı göı.lcıı gc~ırdı. 

Ömer Bey bizzat Japtığı b~ı ciir• 
ctk~rnnc keşif lıarcketi uğnında, 
az kahıo h)yatını kayhcdccelr.tl, 

( neva.ını \'ar ) 

VEFAT ~.Jles'ut bir nişan 
ı 

Nokta 'Mct.met paşa hafidesl ve ı 
Sabık Adalar kavıırak nu Bay ı · 

FRED ASTAIRE va Gi 'GER ROGERS 
H•cı Necip h~rcmi Bavan Fersel nıcrhum Darphane muhasebec ;ı 1 

0 

1
. Fazıl kızı Sacide Benek l.c <:Ski 

vefat ebnıiştir. Cenazesi yarın sa- İstanbul hakimlerinden Zongul -
at 11 de Büyükadada Hacı Necip dak sulh hıi.kimi JlA!c:ıi Yensenin 
Bey köskünden kaldıı;l~rak na • ni~cın merasimi 22/1/940 tarihinde 
m•n Bü}-;jkada camısınde ed~ \tlaçkada Ömer Rüştü paşa soka -
edJdikten sonra Büyükadadakı ğında Villa Biilayda ıarafların bir 

1 
ailesi makberesine dcfnediltcelt- çok akraba ve yakın arkadaşları 1 
tir. huzurunda tes'it olunmuştur. Teb-• 

~0- rik eder. ve kendilerin<ı saadetler 
Dört kumarbaz dileriz. 

Suat, Nlkoti, Mihal. Hasan, Os
man ve Rec~P adında dort kumar-, 
baz To.•hrı'ccie ktımar ovnarlarken 
suç üstünde yakalanm~lardır. _,,__ 

İstanbul dördüncü icra memur
}ut".ından: 

Bu hafta S U•• M E R Sin•maunırı 
Vasi salonunu her seansda baştan başa dolduran 

DANS 
LUks, aşk, musiki ve danslar filmini bugün sız_ de görünü.z._ 

Dans kralı ve kraliçesinin şimdiye kadar çevırdık.en bulun 
filmlerınin en güzeli ve en mükemmelidir. Bir san'at harika-
5ıdır. 
iliıvetcn: EKLER JU1U~AL so-ı dunvn ve narp haberleri.. 

Bu.l(ii:ı saat l ve 2.30 da t.-nzıliıtlı matineler ... 1n::ılliz rwJvn istasvonları ta.rafın· 
ciarı ııe.;;r~dilccektır 

~ja:-ı:şal D5 Bono ıl\foin Kaınpf yeniden b:nıldi 
HuJo R g~.iyor Berlin 27 - Hitler, c,•phooeki 1 

Beyoğ:unda Yüksekkaldınm şim
rek apaı·tıman 3 No. da mukım i
ken ha!en ikametgii hı mcşhul 
ıMıenteş oğlu Vitali Biçi'ye: 

!stanbulda Balıkpazarında As -
maıı.lıtı caddesinde bcirekçi Ahme
din su:tanahmet 3 üncli sulh hu
kuk mahkemesinin 11/9/939 tarihli 
ve 594/7ü7 No. )u il.amma müstc- 1 
niden 96 li; anın % 10 avukatlık l 
fü:reti 192 kuruş ilim harcı ve 1249 
kurtış m~bkerne nıasrafi'.e birlikte 
haczen tahsili yoli.c dairemizin 
939/obBô sayılı dosyasında yaptığı 
takip üzerine namınıza çıkarılan 
icra Hrnıne1_gahınızın meçhul bu -
hınması hascbile tebli~ edileme -
diPJıden icra cmnnln bir ay müd
deU ; ·ım•n tebi~i,,P 'cra hA' ·m -
liği~ce karar verilmiştir. 

·Mevsimin süper Fi'mi ve 

Loııdra 27 (Hususi\ - Romada:ll askerler için Mein Kampf kitabını · 
b·- 'irıldi~.;.'e. gore, Marepl ~o Bo-1 yeniden altı milyon nüsha ol'arak ! 

l r;ı..· 2':ı ': trfti<krini bitırd:k- ba>tırrr.ıştır. 
r.o '"' Llb..a. valisl Mucşal ı! ..:=:.:...-:----------ı ten sonTn, i· 
Balbo ile birlihte Hcdos adasın.
daki İtalyan lnıvvet;erini de teftış 
edecektir. 

~======~========,,===·=-===-----
----- yihdin ii!t c\'\l•rinin l;elir.Jiğ~ no~-

~ın:ı··ımw·ı~lli'tt - şEHIR 
ı\\ı~\i',\\\Jr :\~ ı IY A TROSU 
•l\,, : , \ ,) Tep~-başmc!a 

Yazan: Rahmi Y AGIZ 

Donan~ a Geliyo 

tada L.ı\ • ,Jm ycriı~~ ~clw~~ d l~ı· 
kanlı durı;u. Ccbiııdcıı. (t":rdıgı 
b ! ı.a;ıı ·1 kcutli rep l.ıntlı; s1n111 

ır ,... .. ~. b kl . , " ba· 
ışıiım.:r tlıkkatlo :ı 1• oıu ı 

lli:ıl! ..... " 
dram kısmında 

Du akşam saat 20,30 da 
(Ok.im) 

tST!KLAL Cµ>DESİNDE 
l'~OMLDI I<lS II 

Bu ak.şanı saat 20,30 da 

V1V1ANE ROMANCE ve ERIC Von STHOHEL 1'in 
harikulade bir t~rzda yarattıkları 

GEBELOTTARIK CASUSU 
ORİJİNAL FRANSIZCA NÜSHASI FİU.1İ 

SA AY ·Sinemasında 
$.?nenin sinema za!eclnl teşkil roerek gişeler, muhasara et!ıi.ın.:k

te \'C ha'.k kütleleri hücum etmektedir. 
tıaveten: FOKS JURNAL en son du .. ya \'t' h~rp bl:.erlE ı 

Buıııin salt J ve 2.30 da ter.zLlatlı matı.n-~ r. ... 

Söyı · ·ı . .enı en eve vardılar içinde ınsan 
w ' 
guna delalet edecek emmare 

bulundu·ı 
yoktu 

şnu l .. 1lJ.1.!'tP kırn11zı iri rakanı • 
lu.rla r.1ıınarr.lunıı111 kap·ların nu
m:mJa:ını gozdcn goç'.rercl< nğır 
ad:mlarl.a bozul; kııldırıınlı tenh.a 
,o!rnşton ikrl,di. Sağ t~rnftnkı bı· 
~.inci sc:knia ~plı. K=ıpkaraınlık ,.e 
in cin bulunn11yan hu s{.ıknk orn- . 

'a·· oo odım ,,üriHüktrn s<'nra dı-

(Sözü 1 h.ı u•ı) 
,. 1 'r Tivstrosunun bütün hasıla-
~t' \J • • • . •• 
- fclakctı.cuelerc tansı:; C'llı,ı:t 
tını .• " .. t 1, bii}iik ıniisnınerC'il :, .,uua a1.:lr• 

1 lan taı faindcn itibaren bir ay 
k :le '"2zılı bo•ç \ e masraf m ö
dem niz veva icra ve i!lns kanu
nurun 33 ü.ncü maddesi muc·bin
ce . r:ının geri brrakılmıısına da
ir tetkık m<"rciır,dcn bı~ ewlr l!e
tir:neniz lazım geldiği ve yine 
mudd ti zarfında mal beyanında ı 
bu'.unrnanız icao c"lediği, mal bc
van.n<fa bu unmacı~ınıı takdirde 
harıisle tazyik ve hakikate muhalif 

Bugün S A K A R YA Siıı<'n ıı ındu -=ıı~ 
2 Büyük ve görulınerniş fi.ın birden 

HAC 1 
RESUL 

HAVAY 
(ı;;:k~~ından da ayni imznyı ta
dut,. e ıstcnilcn malı'.ımatı ol -
d·• ça etrnrıı \·eren bir te•~r0f 

c.ı,ı· A . ~~ " 
telı:r.•tıırul Suşowı arzedildi. llu 

& n f,ttıılnr \'ardı; 
00

• ANMA Rllll1ANDANLif:rx.'\ 
ş.,ndi z ., ·d 

ğı daı 'ıd onh'Uı ak l.Jyınal,:ımlı-
no. r 

1 
ad ıgım en sahih malumata 

- ... an tı . 
da11 nı . 

1 
ı.."'"" !ılosu 19 parça • 

UJ'Ci.C • ll 
tısı ıulı!ı , Pınış. un.lardao .. al: 
dt- dc.str . c~a k:Uvaı.ur, on u~u 
3·otmuş 0t~! oldugu tahn1in edili· 
B,::f} da Z uşman sabahleyin S3at 
Dil boınİı~ıı~ı.ldak \'c Kozlu köyiı-
10 da ate;~ kınana baslamış, saat 
metine k•' · e~~rek şımal istika -

. ~nıoı:a k . 1 ; ıha ı's . d oyu muştur. . · rnın e b. 
ttı'-ii lıatnı b ır Yunan ge -
nıiy0 ı b· ış, •~kaca şayanı chem

ascr olınnınıştır. 
· llarelıô.tı harhiye şubesi 

· ınudiirU i\li İlısan 
uşon bu t 1 f 

•onr11 dişi . . e gra ı okuduktan 
ruI ).... crını gıcırdatarak ,·ıun -

•••nı s•ktı, · 
sallıya saıı'. ~lnccr;dcn dışan 

1ln soy cndı: 
y., Kolcokt Alacağln ol•un!. 

L . :· ()sınanJı donanmn. ıoın Bey
,.oz onundck· f k ·ı .. h • ! ır 1ts1 ı crısıne Yar-
ısar vo Yad•ı:i.rımitlct destroyer-

!erini kcş5of obrnk çılrnrd:kfan 
svnra iki ,gan1hot tarafından ma'.\ n 
L'lr~m:l işi Jo':tpıl,l{ığı halde Doı:-az
dan çıktı. Şiddetli bir fırlıırn ile 
çalkolonnn bu &arık engi:ıc doğTu 
dümen tuttu. 

Amiral Suşon; Odcsayı bom • 
b::rrdıman C'dişine ce\'ap veren. hu 
cc\.·abını da Zonguldak ve Kozlu 
gibi don:ınn1anıo könıürünü le -
min eden bir hnvzayı topa tutuşla 
tebariiz ettiren Karadeniz Rtı~ fi
losu kuınandanı Anıiral J{olçağa 
meydun okumnğa koşuyordu. 

• •• 
DAVUST TESKİLATL"°I 

KURUYOR 
Yenişehirden Sinemköyüne gi

den kaT::ınlık \1e gayrimuntazaI"? 
yoldn gece yarısına dıığru genç b_ır 
ndam iri odımlarla ko!"orcasına l· 

lerliyordu. 'Üzerinde siyah tiftik 
bir palto, bnşında şillik bir fes bu· 
lun:ın bu deliknnlı polis de,-ri~·e· 
lcrinin bile o zamanlarda binbir 
ilıtiyotln dolaştıkları bu kıt'ada, 
gecenin bu ileri saatinde ne işi var
dL 

Feriki:ly deresinin tabanından 
ıeçen b~ yolun ileride. Sioeınkö-

mn Y• d' . 
f(Ortdnn hiçb;r t~!k fnrkc •.'nır'.'·~n 
köhne t~:ıplaın:ı!.~ nhc;.n~ lıır e\tD 

ö:ıündc dı:rdu, soy!cııdı: 
_ Scylcııilcıı ev bu ~lncak!. , 
VvJc irısw bulundııı;ıu ı rlelo

l<:t 'edecek lıic;lıir cnıarc mevcut 

d ···~· Ko,·u pordolcrle sımsıkı 
egıı .. ı. . 1 k k 

knpatılm1~ pcncrrrlcrı cu ·o: ·u~ç 
b .. ··rperti~i tn .. ıyor; soknga ,a
ır ıç u .. . d d r 
'llı ·ordu. Delikanlı onu.n c u -
~ .;. bll büyük o!ı ap evın kapısı
u~ k Jdu · N•ıınar.ı•ına dikkaUe 

nn so u ·· 
bnktı: 

- 'frımnm! 
Dedi. Kepmın üzerinde 34 ra

kamı t'kuııuvordu. l!aranl~kh el· 
yordamilc kapının çıngırrgınıl b~
lup iki defo çaldıktan sonra ıc • 
Jedi .. Birkaç saniye gc~ti. Ka~ı 
,.a,•aşça Praland1. J{1vırcık sa( ı 
bir bas emniyet zinciri takılan ya
rı aralanmı') kapıdan dışnn uzan .. 
dı. Bir köseye sinmiş duran gonç 
ntlanıın ı?ölı:esine acayip bir tiirk
çc ile sordu: 

- Kimi istiyorsunuz? 
Deliksnlı bi:r solukta şu cümleyi 

taınamladu 
t l)w&n» vat ) 

tcsi a'. samı ilk defa ol;orn : 
PE;\IBE SOKAI' dG 'o, 

Yrlznn: rtl. İ',erh~un 
--o-

HALK OPERETı 
ııu a' ~aın •nal 9 da 
nug~n matine 16 da 

ı:~.DIYE PE\l'ilR 
Zoıo Dalmasla beraber 

ı:ıss nı..t 1 un ıı.ııml 
Zilhicce 2 inci Kiınun 

17 14 _._ .. 
1940 Ay ı. Gün 27, Iüsım 81 
~1 tkıntikiıouu CUi\IARTESI 

va:dtler 
Va.uU 1 .. ıa.nl 
8L na. I&. na. --Güoeı 7 17 2 00 

Öğle 12 27 7 08 
iki o dl ıs 02 9 44 

Ak~- 17 18 l'.l 00 

Yattı 18 52 l 35 
5 3~ ,., 16 

f,......:-tm<-ak ___ ı 

I-IA YDU l'L.l\RI 
Türkce sözlü B, ş Ru l-erac: 

bcvanda bulunmsarıız hopis ecza- ve PAT .O'BRIEN • 
SMITH BALLTY ,ne mahkum edilc<:<'l'tiniz aibi hak- Şarkılı Film ...,, 

kınızda cebri icra yo'.il<! takibin de-ı ve FOKS DÜl\l' A Ha,·sdislcri 
V!l.'11 edeceği iliıncn teblil! nlıınTTr. Lmmmıııııı Bugün saat ı ve 2.30 da tenzililtlı matinC'lc . 

~~~~~~~~~~,~~8-6~~~~-=====::.::::::::: -~~~~~~ 

il' BUGÜN Seumelıı 11• Seuilmelıı Arzuıu Harikulade Hey9can 

D IE5) E" K Bir Mcozu A•!a Unulamıyacafınız Bir Film A Ş ~ 
ıJ2 ~ -ı ..::=_::.:=~----=.=-. ---:::-----ıl lhU~ s 

Sine-nasında j s o N u M T 
1

'.======::====I 

Baf Rollcrtle: EN BÜYÜK 

JEAN GABiN 
FRANSIZ ARTiSTİ 

Arletty 
J~les Berry 

FİLME tı.AVE OLARAK: FOX DÜNYA HAVADİSLER! en so~ muh.arebe haberleri .. 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilıl.tlı halk matınelen ... 

~----.mm..;.;. ______________________ .~ 
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r Yavrunuz. Saadetinizdir ... l 

1 

r 

N TESİR 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA, SOGUK 

ALGINLIGI, KIRIKLIK 
ve bülUn ağrılarını derhal keser 
LUzumunda gUnde 3 kaşe 
altnabillr. 

GRİP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, SOGUK 

Güzel 
ı al 

I~ 

40 ıenelik bir tecrilbe mahıulD olan KR ! M PERTEV' ıl 
ve yapılış tarzındaki incelik dolayıaıyle, tenin !ula yıf~ 
11na mini olur. Yafaız olarak huıutl tOp re vuoJ3rda ~ 
J-~~~~~~~~~~~~~~~-:J 

R *' 5 
Emniyet Müdürlüğünden: 

Müdiriyet hizmet otom,,bili ile motörsik!etlerde kul! trf 
re satın alınmasına ihtivaç .ı:örülen azı 10,000 çoğu 15,000 li. 
talik suret ile ihale günü olan 17 /l/a40 tarihinde keza ta 1i 
mediğinden eksiltmenin bir ay zarfında pazarlıkla intacına 
miştir. 

İsteklilerin 240 lira tem inat ak~-esile 21/2/940 çar~tıap 
15 de müdiriyet binasında kuru'.u komisyona şar\nameyı 
de Ş. 3 müdürlüğüne müracaatları. ·684• ,,,&/ 

ALGINLIKLARI A;;RJLARJ TESVfN EDER ıı nı soi\an satın alınacaktır. Pr.ıar· 
•----------•vme-ıiııuilıılıiıiıiiiiiıım ____ "'"ııı:mııllllllölm-•' --- . lığı 13/2/9t0 Salı günü saat.15 d~-
ın dir. Teminatı 162 liradıt'. 1'teklı· 

Omın glirbü~ ,.e sıhhatli yetişimi; tabiatin tıpkı bir yavru gibi 
sinesinde yeti lird iği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her an· 
ne tahiatin ins?nlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi 
geri bırakmamalıdır. 1

- ~:Ocuk Hekimi -ıı Lıtanbul Levazım Amirliğinden verilen li•ric~ı 
Dr. Ahmed Akkoyunlu , Aıkeri Kıtaatı ilıinları 
Taksim. Talimhaııe Palas No. 4 •·---------------·-------

Pazardan maada her gün saat Garaj inşasına istekli çıkmadı - misyonda bulunmaları. 
-15 den sonra. Tel: 40127- fından tik pazarlığı 15/1/940 Pa· •1165> •660> 

ÇAPA MARKA 
l\füstahzaratını!a bu bassa tamamen mevcuttur. 

lleşikta ÇAP AlllARKA Tarihi tesisi: 191-• • 
1 RADYO- PROGRAlVıl 1 
Saat 18.- Program, ve 

memıeket saat ayarı, 18.05 Müzik: 
Radyo caz orkestrası, 18.40 Ko
nusma, 18.55 S rbest saat, 19.10 
l\ıkmleket saat ayarı, Ajan ve 
mı;teoro.<JJi haberleri, 19.:ıo Türk 
ımıizıği: Saz eserleri, Çala.'llar ; 
Kemence, Fahire Fersan. Ney, 
Baı.ri Uiler, Tanbur: Refik Fer· 
san . 19.50 Türk müzıj(i: Çalan
lar: Vecihe, Fahire F ersan, Refik 
Fersan .• OkuyR n: MllZaffet İl· 
kar. 1 - Mehmet ağa - zavil ağır 
ııemai: (Bu.unnı:u bir nevcivan· 
"1n), 2 - Ref,k Fer san - l\1ahur 
ı;arkı: (Bir neş'e yarat hast:ı gö
nü•), 3 - İbrahim aga • Mahur 
ı;arkı: (Sabah ol>un ben şu yer
den gideyim), 4 - a ÜLCÜ Se
llin - zavil Y. Semai: (Ai.mış 
nişanı tiri müjcn), 5 - Z~vıl saz 
semaisi., 20.10 Konuşma (Günün 
meseleleri) , Zlı.25 Türk nıiizıği : 
)'ahire FcrSün, !Wşat Erer , Cev
det Kozan , Refik 1''enan., 

1 - Okuyan; .\.!elek Tokgöz. 

isi zarın). 4 - Faiz Kapancı -
Nihav-ent şarkı: (Gel güzelim 
Çamlıcaya' 3 - Okuyan: Sema· 
hat Özdenses: 1 - Arif Bey -
Suzinak şarkı: (Çekme elemi), 
2 - ...... • Suzinak şarkı: (Dur
madan aylar gecer). 3 -N. Meh· 
met • Suzinak sarkı: (Yad eyle 
mişıin ey neri), 4 - ...... - Suzi
nak sarkı: (Ten gülseni aşkınla 
ne\•asazı suhandım). 21.15 Müzik 
Ertuğrul Soysal tarafından akor· 
deon soloları. 21.30 Müzik: Küçük 
orkestra (Sef: Necip Aşkın), 1 -
J. Grit: Mayıs ihtisamı (vals), 
2 - Beethoven: Menüet (solma
jör), 3 - Willy Koest.>r; Hint 
Ninnisi, 4 - J. Grit: Marş, 5 -
Alols Pachernegg: Viyana'nın 
cazibesi, 22.15 Memleket saat a· 
yarı, Ajans haber:eri; Ziraat, es· 
ham • tahvilat, kambivo • nukut 
borsası (fıyat), 22.30. Konuşma 
(ecnebi dil.erde yalnız kısa dal
ga post asile), 22.30 Müzik: Caz
bant (pi.) (Saat 23.- e kadar 
kadar yalnız uzun dalga postasi
le), 23.25/23.30 Yarınki program, 

1 - Udi )..lchmct - Şehnaz şar
kı: (Suphu bulsam sınei safında), 
2 - Ud> Ahmet • Karcıgar şarkı: 
(Görünce ben seni), 3 - Bedri· 
YE Hoşgör - Muhayyer şarkı; (Gü
neş doğdu damlara), 4 - Nevres 
- .Mu!ıayyer şarkı: (Gün kavuş· 
tu), 2 - Okuyan: Mustafa Çağ· 
lar: 1 - Rakım - Nilıavent şar· 
kı; (Ne yanan ka:bime baktı), 

~ananıs. 

2 - Sel Pınar • NihaVt.nt sarkı: , 
(Hala yasıyor) , 3 - Arif Bey • 
Nihavent şarkı: (Söyle nedir ba-

' 208 

Sandalya Tahtaları 
(OTURAK 

KONTROPLAKT ANN) 
Halis Viyana malı. Ayazpaşada 
Park Ot~li itfüa inde Har ic ' 
Konak sok~k 7 nıımarnlı dük
kana rn;iracnat. Telefon: 40943 

- 1 

~azan: 111. SA.1U KARAVU. 

Görülüyordu ki ulema, çığırdan 
padişahlara taba~bus eder 

çıkmış, 

hale gelmişti 
İsL.nbulun ve Ruıııelinin fet -

hindru 'onra, devlet gcni~lcm.şli. 
Yeni ni1an1lar ve k11ııuolar kur -
mak l>Uıındı. l'adişnh, bunıarın 
h~psinı 1-<"ııdi elile kuruyordu. 

Fakat: ne de olsa dc,·Jct büyü • 
yüp !ınµaratoriuk haline ı;-cldi~i 
(ihetlc Y~t·aş~ ya\'as de,· Jet üz~rin
dc sahsi istipli~ıdntı dn arttırmış 1 

olu' ordu.: J 
Faiih, bt:mbulu frthcdin.·iye ka

dar o den«c debdebe v., saltanata 
kıyın ... ' ' rHıne:ı:, ~aclelikteu ayrı
nilmaıdı. 

Liık ' ıı, l>lanhııl fethinden >onra 
debdebe \'<' dfıriıta chenınıiy,., ,.e
rilnıeğe ba~laııuııştL 

Zabjtan \'C knn1andunların. altın 
dtiğnıe ta~ıdıklnrı, şupo-ralıırınoı al
tın ~·aldızlı çe\Te sardıkları görü
lüyordu. 

Mu'"nııif ııanıile şölıret bulan 
Se~ lı Ali Be~tanıl vardı. Pek kü· 
~ük olarak ıdifata naırnffok ol· 
duğıı i~io bu liıkaha ı.a:ı olmu,tu. 

ılırıu n'lcnt ult·:ı•ası;u.lan idi. \ 
l''ahrcttin Raziuiu ~iiliılc~jndt~n ol
dıı.i:-u trin Jıerkt~ı.;c ıncrguptu. 

l~te bu zatı muhterem lllah 
nıut Paş.<.:.nuı cür"ctini tedip etme
ğe karar nrnıis olan Fatilıio im
dadına yetismişti. 

Bu zat evvela kendi.inin m. CV• 

liCI şcrinti abmediyeye memur ol· 

lstanbul 4 üncü 
memurluğundan: 

icra 

Evvelce Kadıköy Rasimpaşa ma
hal:.esinde, Bayır sokağında Cedıt 
58 numara.ı hanede mukim iken 
halen adresi meçhul bulunan Ma
dam Rozaya: 

Mülga •·etimler sandığına iza -
fet.e İstanbul maliye muhakeınat 
müdürlügü vekili avukat Enver 
Avlav dairemize müracaatla bir 
kıt'a müt ayene senedine müste -
niden 71 lira 11 kuruşun 1/3/931 
tarihinden itibaren % 9 faiz, %3 
komisyon ve masarifi icraiye ve 
ücreti vekaletle b'rlikte tahsili zım· 
nında daL eınizin 938/3788 sayılı 
do.sv.:oi .e rehinin paraya çevril -
mesi yolik takip talebinde bulu
narak dairemizce namınıza tanzim 
edilip ikametgahonıza gönderilen ö
denw! emri arkasına mübaşiri ve 
mahalli polisi tarafından verllen 
meşruhatta adresinizin meçhul 
bulundu''U anlaşılmış olduğıından 
işbu öclcme emrinin tarafınıza bir 
ay müddetle ilanen teb.iğine İs -
tanbul icra hakimli~ince karar ve
rilmişti=. 
İşbu ilAnın neşri tarihinden iti

baren 1 av içinde borcu ödeme -
niz ve takip talebine karşı bir m
razınız varsa 30 gün içinde bu iti· 
razınızı istida ile veya şifahen icra 
dairesine bildirmeniz lazundır. Bu 
müddet içinde itiraz etmezseniz 
veya 30 gün icinde borcu ödeml!Z· 
seniz rehinin paraya çevrileceği 
tebliğ makamma kaim olmak üze
re işbu ödeme emri tarafınıza 30 
gün müddetle ilanen teblil( olurrur. 

93~/37RR 

Sr.ıııl>i ı:tıı n ~r.~aıı ictar .. !lU-4fl& 

Baş muharriri 
•. ff~ İZZET JIENicz 
Son Telın! .'IL.t~auı 

duğunu ımutmuş. lllclımut P2şaya 1 
karsı nankörlüğü de irtikap et -
rr,,. ve u sur~tlr idar('i kelam 
eyleınişti: 

- Bir kafire karşı icra olunan 
abt '"' muk:ıvele hükümsüzdür . 

Di:.r ilan eylemişti. Ve, daha 
ileri giderek Bosna Kralına dev· 
lct namma verilen teminalı kat· 
iycnin hükiimsüzlüf:'ünü daha gü. 
zel surette ishal etmek üzere Kra
lın ba~ını biz70t kesmeğe talip ol· 
muştu. 

Fatih, Şeyh Alinin bu iliınım ka
bul evlemiş ve şeyhi bu iışe me
mur ey lemisti. 

Görülüyor ki, ulema eskisi gibi 
deii'ildi. Cıb'ından çıkmış ,Padi -
şahlara tabasbus eder hale gel -
n1i~ti. 

Sultan 'lluret Vama muharebe
sinde n1H~ahidinin ku,·,·t·i manc
vi~csini t:,hkim etmek ii1.crc, şe
rC'fi ~erjrıt şsn1 saltanata pek mu· 
vofık ıılaraL. bozıılıııu~ ahtname· 
yi gazilet·in öniine talil~ ettirıni~ti. 

rntih; ııcderini hiç olmazsa tek· 
zip etmemek lüınnıunu h"'aptan 
kr:<"ırmaınalı idi. 

Çünkü; bununfa, tam ıııiisru • 

zartesi 2. ci pazarlığı 25/1/940 + 
Perşembe 3. cü pazarlığı 2/2/940 50,000 metre çamaşırlık bez pa-
Cuma 4. cü pazarhi;'l 8/2/940 Per- zarlıkla satın alınocaktır. 11.Zuham· 
şembe günü saat 11 de Eskişehir men bedeli 15,000 lira knt'i temi· 
Kor. satmalma komisyonunda ya· natı 2250 liradır. Pazarlığı 3/2/940 
pılacaktır. Şartname. proje v~ k~ ı Cumartesi günü saat 11 de Anka· 
şif Istanbul, Ankara levazım amır- rada lll. M. V. Hv. satınalma ko· 
liklcri ve Eskişehir Kor satınalma 1 misyonunda yapılacaktır. İdari 
komisyonlarında görülür. ICcşif be-1 şartname ve evsafı her gün ko -
deli 23,887 lira 59 kuruş muvakkat ı misyondan alınır. İsteklilerin ka· 
teminatı 1791 lira 57 kuruştur. İs· nuni vseaik ve kat'i teminatiarile 
teklilerin kanuni vesaik.le komis- belli saatte komisyona gelmeleri. 
yonda bulunınalan. •1109• .359, •1163• ·658• • • 

Beher metresine tahmin edilen 
fiatı 67,5 kuruş olan 100,000 metre 
arka (&ntalık ara bezi pazarlıkla 
münakasaya konmu~tur. ihalesi 
29/1/940 Pawr!esi günü saat 11 
dedir. Kat'i teminatı 9250 liradır. 
J,;vsaf ve şartnamesi 340 kuruşa 
komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanunun emrettiği belgelerle iha· 
le saatinde Ankarada .llL M. Veka· 
leti aatınalma komisyonunda bu· 
lunmalan. ·1154• •62h 

9 kalem fotoğraf malreuıesi pa
zarlıkla satın alıuaeaktıt'. Muham• 
men bedeli 38.000 lira kat'i temi· 
nalı 5700 liradır. Pazarlığı 2/2/9~0 
Cuma günü •aat 11 de Ankarada 
M. M. V. Hv. satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Fenni ve idari 
1<1rtname<i 190 kuruşa komisyon· 
dan alınıt'. isteklilerin kanuni ve· 
saik ve kat'i teminatlarile belli 
~de komisyona gelmeleri. 

cll61• •656• 
2000 adet battaniye pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen be
deli 16,800 lira kaf'i teminatı 2520 
liradır. Pazarlığı 8/2/940 Per -
şembe günü ~aat 11 de Anknrada 
M. M. V. Hv. Satınalma koınis • 
yonunda yapılacaktır. İdari şart
name ve evsafı her giin komisyon· 
dan alınabilir. f,teklilerin kanuni 
nsnikle ve kat'i teminatlarile ko-

m:ınlıi.iın adaletini ilıin etmiş o
lurdu. 

B'>sna Lıf'ası kolayca fetholun· 
du. Sehir halkının ayanı istan -
hula ııaklolundu. 

J"'na.f ga;ıiJcrc esir oldu. Adi 
lıalk mahallerinde bıraluldı. Üç 
bin Bosna delikanlıc..ı ycni('eri o
cağına alındı. 

Bir sene sonra, Macar Kralı se
fer icrasile Bosııanın iadesine Ju. 
yam etti. 

Hatta; Pasiçeyi fethetmeğe mu
vaffak oldu_ l\luhafııı Hurrem bey 
ile iki yüz muhafız ııefeTi esir ala
rak Peşteye kadar sürükledi. 

l\fncnr Kralınııı resmi tetevvü· 
etinde teşhir eyledi. Bunun lesi -
rini iıale etmek üzere tekrar se· 
fer hazırlığı yapıldı. 

Fatih; l\focar Kralının harekA· 
tına fena halde sinirlenmişti. Türk 
ordusu Bosna serlıaddine doğru 
yürümiye başladı. 

illacar Kralı duhi İzvorink ka • 
lesini muhasara etti. Ruınc]i akın
cıları ile Mahmut Paşa İzvoriıı • 
ğin imdadına y<•ti~tiler. Vaki olan 
mc~ dan muharebesinde l\Iacar or
dusıı pcri~nn oldu. 

( Det·omı Var ) 

100 adet makara beyaz iplik 50 
No. lı zincirli olacak 400 adet gü. 
müşi makara, 400 adle haki ma· 
kara, 2011 adet dikiş iğnesi, 100 
kilo pençelik kösele, 50 kilo ağaç 
kundura çivisi, 20 kilo demir kun
dura çivisi, 30 paket kundura ip· 
liği, 10 kilo balmumu, 214 metre 
tire kolan sarı sabunlu kiisele 51 
kilo siyah kösele 179 kilo 50 kilo 
vaketa 216 metre kaput bezi, bir 
kilo kazıma sara( ipliği, 400 adet 
kolan tokası bir adet delikli zımba. 
300 lira dahilinde boru ve !ram· 
pet. 

Yukar1da yazılı malzemeler pa
zarlıkla satın alınacaktır. Talip
lerin 31/1/940 da Kırklareli satın 
alına Ko. na müracaatları. 

-1158· •6.13· .... 
Dört partide 75. şer ton kuru ot 

pazarlıkla satın alınacaktır. Ta • 
!iplerin 29/2/940 tarihinde Kırk
larelinde askeri satınalma komis· 
yonunda bulnnmalan. 

cl162> •657• 

2500 liralık 2 defada teslim arpa 
pazarlıkla satın alınacaktır. Ta • 
)iplerin 29/1/940 Pzartesi günü 
aaat 15 de Kırklarelinde askeri sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

•1164· • 659. ,,,. 
l\lüteahhit nam ve hesabına 15 

günde teslim şartile 18.000 kilo ku-

bu hüviyete Gündoğdu Emineyi 
öldürttü. Ve .. Ben şimdi bu katlin 
ne~'esi yerine cılız parmak.lanın -
dan kalbime akan ağır bir güna -
,hın elem ve ıstırabını hissediyo
rum. Ben Emine öldükten sonra 
tekrar ne Belkis, ne de bu insan 
Q]mamalıydıın. Emine düşünmü -
yordu, bütün hisleri felce uğra -
mıştı, yaşayışı hakkında fikri yok
tu, ne ıstınıp ne neş'e hiçbir şey 
duymuyor, tesadüflere kendisini 
esir biliyordu! Fakat bu Belkis, E
ımirganlı Belkis, şimdiki Belltis SÜ· 
rüklendiiii uçurumun dibinde ve 
ötüm eşiğinde kendisi ile beraber 
mes'uller de arıyor, geçirdi.[:i hayat 
safhalarını birer birer göz önüne 
getirebiliyor!. İçi ve dışı şimdi se
faletle, bahtsızlıkla birleşen bu 
hayatm ı?örl\nüste çok parlak hat· 

Icrin ayll) giin ve saatte Edirncde 
l\lü~iri~ct dairesindeki sntınalma 
Ko. na gelmeleri. •1168• ·663• 

~ 
213 adet eğer takımına talip ~ık· 

madığmdon pazarlığı 2/Şubat/940 
Cuma giinii saat 15 de lzmir Lv. 
amirl:ği satın.ima Ko. da yapıla· 
caktır. Tahmin edilen tutarı 14910 
liradır. Kat'i teminatı 2235 liradır. 
Şartnamesi her gün Ko. da görü· 
lebilir. İstekliler ticaret oda,ında 
kayıtlı olduklarına dair vesika 
gösterntck mecburiyetiudeclirler. 
Pazarlı!:a iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddele· 
rinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikaları ve teminatı kat'iyelerile 
birlikte ihale saatinden evvel Ko. 
na müracaatları. •ll69• ·664> ... 

Askeri hastahane için 9000 kilo 
koyun eti kapalı zarfla satın ah· 
nacaktır. İh:ılesi 12/2/940 Pazar· 
lesi günü saat 16,30 da yapılacak
tır. Şarlnaınesi her gün komisyon· 
da görülür. İ.stekl•lerin belli gün 
ve saatten en 02 bir saat evveline 
kadar teklif mektuıılarını Edirne· 
de Müsiriyet daire.indeki askeri 
satma~ komisyonuna vermeleri. 
Teminatı 3,q} lira 50 kuru~tur. 

.1170· ·665· 

* .lllülctıhhit nam ve hesabma 6000 
kilo knru soğan miibayaa edile • 
cektir. Pazarlığı 29/1/940 Pazar· 
tcsi günü saat 16,30 dadır. Temi
natı 54 Urndır. 1,1.-klilerin ayni 
gün ve tiaatte Edirnede l\lüşiriyet 
daire.iıtdcki satıruılma komisyo
nuna gelmeleri. •1171• •666> 

* Ke~fiude def:i~iklik yapılan ve 
ke>jÜ bedeli 350,000 lira olan Te
kirdağ beton iskde inşaatı pazar
lıkla yaptırılacaktır. Pazarlı~.., 2}2/ 1 
940 Cuma günii saat 11 dedir. İlk 
teminatı 17,750 lira olup şartna- ı 
me•i 1750 kuruşa kombyoodan a
lınır. Pazarlığa gireceklerin ilk 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ' 
ve 3 di maddelerinde yazılı ve 1 
şartnamesinde istenilen fenni l'<'si· 1 

katarla birlikte pazarlık gün ve ı 
saatinde Ankaradu M. M. V. satın-

ta tapınılan zamanlaxında bütün 
günah bütün mes'uliyet yalnız bir 
yalnız bir tek başın mı idi? Hiç 
bir kol onu itmedi mi. hiçbir baş 
ona: 

- Haydi! 
IDerpedi mi?. Emirgfuıdan ve Ca-' 

hidin kolları arasından çekilip çı
karılan kız gene Eınirganda öm -
rünün sonuna gelmiş, hasb bir 
kahbe halinde can çekişe çl'kışe 
ölürken yer yüzünde hiç kimsenin 
rahatı bozulınıyacak, hiç kimsenin 
yüzü bile buruşmıyacak mı? De· 
mek, ben öleceğim, 

- Pa.~a yaşıyacak. . 
Ben sürüneceğim: 
- Nedim Bey Nazmi ıı;ülecek. 
Ben felç ııetirip yata~ımın içinde 

ikıvranacağmı.. 
- Rıdvan Bey hatırlamıyacokl 

Amasya piyade alal1 
-

için dört yüz bin kilo tı!ıı 
zarfla münakasvsı 12/2/" 
lesi günii saat on dörtt~ 
caktır. Zarflar mu:ıyYt 
bir saat evvel komisy•~ 
olacaktır. l\luhAmmen . 
altı bin liradır. İli< te~ 
bin dört yüz elli ı:rad• 
!erin muayyen giin ,e J 
masya piyade ofoyı satıl" 
misyonuna milracaatlıır'-

'* l\fünakasa günü tolib' 
yan Koııtutanlığ':ı bs~lı 
ihtiyarı için doksan alil 

•" yulaf p:ızarlıklıı satın 'ti 
l\lünakasasına 5/2/!140 j 
giinü saat onda ba I• ~ 
ayni giinde ihalesi y~pı~ 
teklilcrin belli giin \'e 

dıklıtla Komutanlık <Sıııı 
misyonuna gelmeler~ 

1. 
alma koml!,yo1>1ında b! 

.Jl••' 
,,. 1. 

108 ton nohut kKP"~ 
ıil!meye konmuştur. ~ 
deli 15,l 20 lira ilk ıcu .-' 
liradır. Eksiltmesi 1217:.ır.J 
tesi P'ilnü saat ıs de ~ 
askeri satınnlmıı k~~ 
yapılacaktır. Şartuoııı~ 
komisyonda görülür. 1.J topları belli gün ve ::? 
ıaat evveline kadar I< 59' 
rilıniş olmalıdır. • ı 1 

* Keşif bedeli 59,450 li~ 
olan Ankara hangar 1 ~ 
palı zarfla ek.•iltnıc)·e ~ 
Eksiltmesi 12/2/!l-!0 Y ~ 
nü •aııı 11 dt'dir. ilk tt ~ 
lira 55 kuru•.ur. Ş:ı<lfl ,..ı 
kurusa komi•loudan ~Jı b 
!erin muayyen vakiti<";> .~·ı1 
velinc kadar teklif oı" ıı" 
Ankarada ::1-1. M. V. <ol• 
mi!llyonuna vf"m1eleı:i . 

.ı ı~tl· 

Ben mezarn gi<lc.:..ıı:.ır. 
ı;enenin başından soıı~~ı 
rafımda pervaneler .~ı r 
çeşH çeşit Qşıklar!ll1. ~!1' 
larun gülüp oynıyacıı ~ 
niye bile Prenses Belk 
dili Belkisin, m.ıtrc5 cıı 
Tiirkiyenin en giizcl ~~. 
sin, şehvet ilahı ııe_11<ı ef'Jf 
Şişli, Kadıköy, Moda,. llfo".ıi 
Belkisin, küçük Parıs.1 

en son Kılburnunu.n ~ 
kasından bir göz bılc 
cak. Öyle mi? 

İşte bu fena! 
Ben istiyorum Jd; ~ 
- Yaşamak için~-

disi ic;in yasamak J§ c 
Divebilen kadın er~ 

lebilen n<'ticeye kat18 

rini yumarken: (V 


