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elgrattan Mühim K8rarlar Çıkması Bekleniyor 
alkan Antantının DahCı Genişletilerek Bir Cenubuşarki 
vrupaSı Bloku Haline Getirilmesi Mümkün Olacak mı ? 

ikinci aafhanın Romanya'nın, konseyde Bulgar ~aleplerine Almanlar günde 6000 
karşı müniaşatkir davranacağı söyleniyor ton petrol istiyorlar 

arif eainde •• 
Bitler ..... iklDd ..,.._ 
.... -.ıamak lbere .Wa-

1:: -- •eri1•. Aacak 
..:-• .al~ •lacü. • ..... ı. Balkanlara her tecavüz şiddetle ka_rşılanacak 

. 
Yugoslav hariciye nazın diyor ki: .. Konıeyde müıterek gayret Balkanlarda sulhun 
muhafazasına ve umumi Balkan menfaatlerinin korunmasına mütea lik olacaktır." 

Balkan Antantının 
hiç bir fırsat 

sallbetini arttıracak 
kaçırılmıyacaktır 

JSon Telf)raflar 
-. 

' 

Alman tayyarelerinin 
müthiş bir akını 

Londra 31 (A.A.) - İn,Pliz ... 1 dar 800 kilometreMlı bir me11fe da
billerine kaJ1ı yıoılan Alman ha- hilinde inkisaf etımistir. 20 kadar 
vı ıaarruzu dün lskoçyada klin (DnuDa ve d~r telırıflar 
~'elen Kenı .kontlujwıa ka.. 1 inci MhiJed.e) 

Balkan Antantı zincirinin en 
tehlikeli halkası Romanya imiıl 

Petrol yıQmaktan moksat ne ? 

- Ceee!!! 
Demek iatiyonım. 
Niein mi? 
Zin eokftınlteri, yolr ........, me

selesi, yok ldllttlr üva11, yok ede
itiyat mUnabşu1, blr türlU toku· 
lamıdıtım pollti•• plhmda ltir
denbire &tirtbmek latl1oram da 
ondan! 

Geeen mart aymdanberl, Y•I 
11 aydır. prp ve politika sahuın
düi Wilhrimln wıl a,.ııe 
sahur ettillnl •ır kere daha iddia 
..ıe1tllir mirim? Beni hot airilr 
mfllbtlz?. 

Ya, •il )"lluın tlirt 'bee ufta 
evvel kaleme allhtnn (Fin ql), 
(Korkune ilkbah•r), (Mavi kP"nmı 
llıtlar) yaılarını hatırlatınam!. 

1'te Fin qlain. •lnllua dwpn· 
lak veren .. tleeslsllll. phat mit· 
W.aetlcell. ... prpH .......... 

lelesi, ..... --·~· bre& ..... 
mia -- ..... teklilieri .. 
llliıe-

Mathte "-zırtrta utlama• .._ 
ton lraum•tlannda aylna ve ata
let riltubeti, .... iJle ıeli~• 
ki hi(blr uman kan •lakbima 
bnpmıylteaktır. 

Şimdi Mntlen 1BU ana .... 
....... ad.n l&flanmı •illJene.U., 
h llkhalaua alt slrltlml ~.U.. 
landırayım: 

Bu ilkbahuda, '11Ht ortaıu... 
dan nisan ortalantt• War..,.. 
eek iki ay i(inde, &erlin U. B.._ 
reş arasmdalı;i mavi .. tlar Y ... •eata heuiyor. 

Da yola e•m•n .ıı., ~ u.. 
im bqdamı~a edm'M1 taWb1 

Beni mhllm1 ......... .....,. 
....... l&NaP•ıH .. ,. ..... ............ ..,.. .... -....... ,. 

Tawklann ltahaal~ fula ~ marta .:ı-rwı-ur "" si • .u. •'P .;uıyeti .. .,..._ ........... ~ _ .. ,. 
NECiP..-~~ . . . ' 
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~İZANSTAN_ KALJ\tA 
HAZİNE ABAN'IYO~ 

samza. hırsla kapısılan bir mec -
mua çıkmış da haberi:ıniz yok! 

Fakat, ileri de fiatlar artacak 
diye, hafk, şu günlerde lüzumlu 
lüzumsuz o kadar fazla eşya satın 
almayı it:yat edindi ki ihtimal, bu 
mecmuava da o şekilde bır rweL 
va.ki olmusıur. 

Mecidiye köyünde, dört k:şi bir 
ohn""1ıar. eski Bizanstan kalma 
bir haz.ine anyorlarmış! Bulabilir
ler mi, bulamazlar mı, orasını Al
lah bilir. Ancak, bu haz:nenin a
ınrlarca toprak altında kalması ga
rip! Sonra da asl mühim olan AYDA 70 BİN. 
nokta, burada bit hazine oldufıu- LİRA ALIYORMUŞ 
nu nereden biliyorlar?. Belki de ~ 
:rüvalannda görmüşlerdir. Ei\'er, Amerikan ııazl"telerl, Amerı"lı:an 
rüyada ~rdüi{iimüz herşey haki- Maliye nezaretinin vergi kay.tla
kat olsa. dünyada, tek parasız, tek nna istinaden. en çok aylık kazan-
muztarip adam kalma.zdL cı olan Amerikalıların isimlerini 

Ümit bu!. Kazsınlar bakalım! n~şredoY'Qrlar. Bunlann başında, 
bi:r sabun fabrikası dırel<törü gel-

_JtİLO _ ACIBLIGINDA iyor. Bu z~vallı fakir adamcağızın 
1R1 PORTAKAL ay lığı sadece 70 bin Türk lirası 

Bi:r gautede gördüm: Antalya- imiş! Dikkat edin ayda 70 bin li
da çıkan Yata cinsinden bir por- 1 ra ... O halde, Amerkada ne de ço.Iı. 
ta.kal tamam bir kilo ağırlıjtında sabun kullanıyorlar?. 
geliyormus! Maşallah! Halbuki, bi-1 ICÖYLERDEN KA~Nl 
z.im İstanbulda yedıfümiz porta- ı ICALDIRILIYOR -
kallar, ufacık tefecik, ekşi, yamn -
yumnı teyler! İnsanın a.k.Lıruı neler z:raat Vekalet~ köylülerimize, 
ll'lmivor. Acaba, muhtekirler, ka"nı \'erine araba dağıtrnağa ba~ 
fazla irice ıııördiikleri portakallan l:ınıış! Yerinde bir karar ve iş!. 
hususi bir usulle birkac parçaya a- Demek kağnılar peyderpey kal -
yın11 bize ayn avrı mı satıyorlar kacak, yeri.ne, arabalar kaiın ola· 
dersiniz?!.. cak! 

!11RSLA KAPIŞILAN 

EDEBİYAT MECMUASI_ 

Yeni çıkmai\'a baı:lıyan bir ed~ 
iıiyat mecmuası verdifü ilanda şöy
le diyor: ·Okuyucunun hırsla ka
pışt.jtı fikir ve san'at mecmuası 
oldu.• 

Bizde. edebiyat para etm~z di
~P11IMin kule·klan çınlasın! Bak-

Fakat. b;lmiyoruz, Ziraat Veka
l~ti, bu arada 1stanbulu hatırına 
get:rdi mi?. Su bizım tramvayları 
da kaldırsalar, yerine araba ver
seler. bari .. 

Kimbilır, belki de. şimdikinden 
rahat cabuk, daha rahat evimize 
l'id:p ııeliriz, Ziraat Vekalet~e de 
dua ederız. 

AJI:'tfET I:A t!F 

Yeni bina 
inşaatı 

Pasif korunma mecbu
riyetine göre binalar 
nasıl yapılabil€cek? 
Pasif korunma mecburiyetine 

1iıbi tutulan şehir ve kasabalarda 
bu ba.kuntlan riay<>t ohınaca.k ~a 
şa:.'lıJ.arı ile hava taarruzlarına ka,rşı 
vl.lcude getirilecek sığınakların 
pıanıarını, şekillerini ve inşa tarz
larını gösleren }ıE.ru tıı.r nı.t."-'l.L.D.:ı.JJle 
yapıldığını hater vermiştik .• 

İstanbulda da yakmd<İ tatbrkine 
basıanılacak oi~n bu ~eni ve mü· 
hi:ın nizamnamenin bazı diğer esas
larını da bu<'ün kay<iediyoruz: 

Çatı zeminleri; 300 kilogram çi
annto dozajı en az 10 santim ka -
lınlıjimda betonarmeden olacaktır. 
Tekmil binaların çatı kısımları 

tutuşmaz veya tutusmaz hale ge -
tirilmi• m:ılzemeden inşa oluruı -
caktır. Eğer kirisler ve direkler 
ahşap isele:·; bunlar en ~z 2 santim 
ıka.lınlığmda alçı veya kireç, ci -
meı>to ı;ıibi malzeme ile sıvana -
cak ve Üzerlerine ica heden kim -
yevi .ınadde-ler sürülecektir. 

Birbirlerine bitşik olan binala -
rın ara ve vangın duvarları çatı
ların her bi:: inde kiremitlerden 
itibaren en az 50 santim yukanya 
·kad:ır çı.k:mıs olacaktır. 

Hiç bir bınada bütün cepheleri 
kapalı avlu y<ı.ntırılamıya<:aktır. 
Merdivenler. betonarme döşeme 
üzerin·e kargir ol<ırak inşa oluna -
caktır. Resmi daire:erle. sinc:.1a, 
1iya-t.ro. otel g~zino. b:ar, kulü_n, 
!akanla ve emsali yerlerde bu yenj 
nizamnamenin aynen tatbiki mec
buridir. 

Hususi sahısla;r tarafından yap-
1mlacak binalarda ise mahalli pa
s;f müdafaa komısyonla mdan alı
nacak olan müsaad.,Iere göre ta:t
·bik olunacaktır. 

Davacı bir kadın\ 
"reddihakim,, ta
lebinde b1ılundu 

Sı~ınakların ne suretle yapılıp 
bunlar insa olunurken hangi sarı
lara riayet mecburiyetinde bulu-

p 'l l çalıp nula.caj\1 nizamn:ıımede esaslı ve u l ar uzun bir sekilde ta}·in ve tesbit 

sa tan ve alanı ll' l _o_ıu_nm_cl<:_ta_d_ır_. -----ı 

tevkif edildi lh.t<:t:K HAllI:HLElıl 
Asliye 7 inci ceza mahkemesin

de dün bir <reddi haklın• talebi 
vuku bu.lmuştu:r. 
Davacı Hami.de adında b:r kadın 

ve dava edilenler de Hanife isi:ınli 
bir kadınla Mehmet adında bir 
adamdır. 
Davacı Hamide mahkemenin 

dünkü celsesinde bi ist:da vere
rek hakimi reddetmi.stı.r. Kendi
sine bunun sebebi soru.lan Ham.i
de şunu söy !emiştir: 

- Geçen celsede veki!!mir. ifa
desi zapta aynen geçirilmediğı gi

bi şahitlere de gayrimünasip bir 
miıamelede bulunıılJllusı:ur. B uı
n un için -reddi b&kiın• talebinde 
bulunuyorum. 

Mahkeme bu hususta karar ver
meıtln Afıırceza mahkemesinın sa
lahiyet ve vazifeleri da.hilınde bu-

lundu.tundan dosyanın bel"'.ber 
tetkiki ile ~aya gönderile
rek bu hu.usta karar alınması i
çin muhakemeyi ba.~ka. bir güne 
talik etnı.iı;tir. 

20 liralJ< damııa pulu aşırdığı 
iddiasile mahkemeye verilen Ro
pcn i.sı.mli bir gencin muhakeme
s:ne dün Sultanahmet 1 inci sulh 
cezada bakılmıştJ". 

İddiaya ıröre Rôpen bu pullan 
2şırd>ktan sonra Zar.ek adlı biri
sine 16 liraya satmıştır. 

Hiıkim neticede Ropenin •pul 
çalmak, satmak• suçunu sab't 
görmüs ve kendi.sini tevkif e\miş-
tir. Diğer taraftan çalınmış pulu 
bile bile satın ald ğı bevanile Za
nek de tevkif olunmw;tur. 

Altın bilezikl!rİn ayarı 

yerind! imiı 
Altın bilezikleri, avannı fazla 

.ı;&termek suretile salıp halkı al
d&ttıjiı iddiasile mahkemeye ve
rılen KD.mil Talan 'ft Mehmed!n 
muhakemelerine dün 4 üncü ce
zada devam olunmuştur. 

Neticede suç ş&bit göıiılmiye -
n.Iı. her ikisinin de beraetine ka
rar verilmiştir. Miısadere olunan 
bilezikler de kendilerine iade o-

• lunacaktır. 

,Yazan: fskender F. SERTELLİ ( J 

BAR CİCEKLERİ . ' . 
' N,, 58 .-r' 

-.Ne mes'ut insanlar! diye mı
n1dandı. On.ia1' da uykusuz kal -
mış•'llr amma,. biç oJ.mazsa muay
yen bir gayeleri var: Balık avla~ 
ma:k. Ya ben?! Bütün bir gecevı 
lxışuboşuna ııecrren bir budala gi
bi, hala bu gürel mahlükun başı 
ucunda nöbet bekliyonım .. 
Güneş Karşıyakadan altın çeh • 

resini ııöstermeRe başl.amıştL 
ışıe bir aksırık.. 
Selma birdenbire gözo'erirri actı. 
Ve i1k sözü Cemili sormak oldu: 
- Hfil geanediler mi, Semili 

Bey? 
Semih gülümsedi: 
- Geldiler .. Üstümüzdeki oda

da koyun koyuna yatıyorlar. 
Selma f.!ÖZJ.ıerini ufıuşturarak ba

flIU kaldırdı! 
- Alcaklar .~ Bu rezalete taham

mül edi~ez. 
Şakaklarını sıkarak, yırttığı yer

den kakltı. 
- Ben burada sızıp kalmurnn ga

h"ba! Siz de iittrimi örtmüşsünüz! 
Yallrahl eşi bulwımıyan insansı • 
IUZ siz.. 

Semih bir sigara yaktı: 
- Biraz fazla k.;çırmıssmız .. tç

lı:ive de hiç yüzünüz yokmuş .. He
'"l:Qell Uj•11daıru1z Ben, Ce.miliıı g~ 

diğini duvar duymaz kendisini kar-\ 
şıladım .. Sebbov üst kata cıkmıştı. 
Ona icabeden nasihati yaptım. A
y.ı:Jtlarııma kanandı: cAman, dcdı, 
Şebboyun yanında beni küçük dü
şürme. Bir kere nasılsa yaka.tın -
dıım bu kadına. Bu. belki sonuncu 
bulıuşmamız o.acaktu-. Ben yarın 
BJ.l;Lalim<ının:a ve.:r seni bulurum. 
Se.lma hakkında uzun uzadıya gö
rü~ürüz.• bun:arı söyler söylemez 
anerdiven!eri i-kişer ikişer at.layıp 
çıktı. Siz benim yerimde olsanız, 
bundan ba:ka ne y.aıxı.bi'irdiniz? 

Selma sersemlemişti. Bir taraf
tan nzeti nefsini dii.şünüyor, bir 
taraftan kı.skanclık hislerinin tesi
ri 3'tında yumruklarını sıkarak 
bağırıvordu: 

- Artık her şey anlasıldı. Se -
mih Bey! O, Şebboyu sevıyor. O
nu sevmcsevdi, bura!arJı onunla 
birlikte gelir mivdi? 

- Ümidınizi kesmevin, Selı:1a 
hanım! Ben size söz veıdim .. Bu 
işi sizin lehinize olarak hallede -
ceeım. Göreceksiniz ki, Cem.il, 
sebboyu ter.kıedece.k ve size döne
cektir. 

- Bugün sizi "fliı> göreceğini 
uımuvor musunuz? 

- Söz verdı... Geleec~ uma -
nm. 

* Darü.ş;afaka mezu':lan kuru
mu taraf r..dan 3 şutat akşamı 
·Parkiı'.elde tertip edJtn çay 2 mart 
~amı saal 19 - 2i e b!ralulınıştır. 
* Eeşiktas Halkevinde yalnız 

orta okul sekizJıci sınıf kız tale • 
·besi iç:n matema:ik, fiz:k, ldmya, 
inpil.:.Zce kursları açılm.ştır. Ders· 
!ere 3 şubat 9-10 cumartesi günün
den itibr.ren başlanacaktır. * Şoförler cemiyeti tekr..- Be
lediveve müracaat ede.ek plaka 
resminin indirilmesini isterıili;tir. 
Vaziyet şehir meclisine bildirile
cektir. * Belediye şehrimizde sömikok 
fiatlaırmı 21 lira 5 kuruştan 22 lira. 
80 kuruşa çıkarmaitı kararlaştır -
mıştır. * Men'i ihtikar k~isyonu bu 
sab~h ticaret müdürlütıünde top
.lanmıı;Ur. Bu iÇ'limada ITJ2.kara giz
liycn bir ticarethane ile ihtikar 
yapan bazı esnafın cezalandırıl -
m.alıKı işi görü~ülrnüştür. * Vali ve Belcdıye reisi B. Lı.it
fi Kırdar Ankaraya hareketi.ıri te
!;i'.r etmiştir. Kendisi _ynın ~bir 
meclisinin ~ılışmda hazır buluna
caktır. 

- Ne ohır? Ben de yanınızda 
bulunsaDL. Ve size geiin.ce, beni de 
orda görse. 

- Hay hav. Mademki bir işe 
başladım. Her arzunuru yerine ge-

1 
tirmek ve bu i.si biran evvel bitir- 1 
mek iste. im. Hele bir kahvaltı -
alalını .. Süt içer misiniz? 

1 
- Te~kkür ederim. Canım hiç 

bir şey istemiyor. 
- Aç durmak olmaz. Hiç olmaz• 

sa t-_;;- sıcak çay .. 
- Pekala çay icerim .. 
Semih pansiyon s:ıhibine iki çay 

ısmarladı. 

Selma avnamıı önünde başını 
düzehivordu. 

Semih Kamran, cok kötü rnak
sallarla b:ı'<lad•.'!ı bu işin muvaffa
kivetsizlikle ne.icetendiğini ve bü
tün bir gecenin lwsran ve mahru
miyetler icinde gectiğini görünce, 
kendi lr.endıne dll;;ünmei(e baş -
ladı. 

O, Selmanın çok namuslu ve te
miz VÜ":'ckli bir kız olduğunu an -
lamıstı. Artık ona el uzatacak hal
de dei!ildi. Hatta dil şakası yap -
maktan bile Qekiniyordu .. 

Bellivdi ki. Selma. Cemili çok 
sevivordu: 

Semih: 
- Zorla gii~llik olmaz ya. 
Dive mırıldand1. Bir kadın, boş

kasın.ı severken, dünyanın bütün 
ııürel erk.,.kleri bir arava ııelse, 
onun 11ôzüne ı;ı:ir.melerine imkiın 
mı vardı? 

SMnih. lı:adm kaJbinin bfıotün es-
1 nınnı l<olavca lte~edebilen erkek-
1 !erdendi. 

r Umumi 
hey'et er 

Birçok cemiyetlerin ikin
ci toplantıları önümüz
deki günlerde yapı!ıyor 
Şehrimizdeki esnaf cemiyeti 

toplantılarına başlan<iı.ğmı. takat 
ekseri cemivetlerın bırıncı içti -
malannda ekseriyet temin oluna -
madığını vaznuştık. Bunların ikin
ci toplantıları da önümüzdeki gün
le:de yapılacaktır. Eğer yine ek -
se-ri•·et olmazsa. gelen azalarla ik
tila meclruriy<>tinde kaıınacaktır. 

Diğer tara:tan dokumacılar ce
miyetinin birinci toplantısı, önü
müzdeki ayın 8 incı perşembe gü
nü Türbedeki esnaf cemıyetleri 
merkezinde vapı.1acaktır. Sucular, 
küulsüz meşru.bat satıc!ları ite şe
iker. ş!kerleme ve şeke:li rnevat 
ve tahin helvacılar cemiye1i aza
larının birinci heyeti umumiye 
toplantıları da 2 subat cuma günü 
s:ıat 10 • 12 arasında Türbedeki 
eonaf ccmivetleri merkezinde ak
dolurı.acaktır. Yükcüler cemiyeti 
aza.lan da 12 şubat nazartesi günü 
saa.ı 10 da Sirkecıde Kıranoğlu ha-
11ınd11ki merkezlerınde toplanarıı.k 
geçen sefer ekserıvet temin olu
namıyan .kongrelerini yapacak -
lardır. 

---DO:>---

A vrupadan geri gelen 
talebenin imt:hanı 

A vn,ıpa üni·ıersitele:~nde tah -
silde ~.tı:.en ana yurua 8\ouct ed{rek 
~ehrirniz üniversitesine ıkavdolu
ıian talebelerin ımti !lla.r,-r.a 1 

martta baslanması ü:ıivcrsite pro
frsör!er meclisince karaT!aştt;ıl -
mıştır. Bu talebe, Avrupa.da gör
diıklcri derslerden 1 - 12 mart ara
sında imtihan olunacaklardır. 

Ora-da gö. medlkleri derslerin 
i.ın:.ihanları i e; 13 - 15 n.i.san ara
sında icra olunac"'ktı.r. 

üinbird:rek bahçesi 
Ilinbirdirek ITl<.'ydanııun bahçe 

haline ifrağ olunma:;ı faalıyetır e 
başlan.mıstır. Bu işe 1000 lira =
!olunacaktır. 

Dilencilerle mücadele 
nerede ?. 

l'iin öğle üzeri, Karaköyde, cad· 
de üzerinde bir lokantada yemek 
yiyorduk. Bu lokantanın kapısı 

hemen caddenin üzer:.Oe açılır. 
Tesadüf, masamız da, hemen ka· 
pmın arkı:sına düşmüştü. Yemek 
csruısında gördüı:ümüz şayanı dik
kat hal su ic!i: İkide b:r, üç dört 
Lüçük ve sefil kıyafetli dilenci ço
cuj(tı, kapıyı aralıyorlar ve bir 
lokma ekmek diicniyorlardı. 

Yemekten sonra, caddeye çık -
tık. Ayni çocuklar, cadde üzerin· 
ı!e, gelen geçenin yolunu kesiyor
lar ve dileniyorlardL 

Ili!Jrnt: Mevki Karııköy_ 

BÜRHAN CEVAT 

Pansiyon sahibi bir tepsi içinde 
çay ve kahvalıtı geli< iyordu. Ma -
dam Eliza, Selmava döndü: 

- Burada raha'tsız o:dunuz ha-
nımefendi! 

- hayır. Çok rahat uyudum.. 
Sernın ilave etti: 
- Rahatsız olan benim. Çünkü 

hiç yatmadım .. 
Madam Eliza teP5iyi masanın 

üstüne bıraklL 
V eelindeki otel beyannamelerini 

uzatarak: ı 
- Bu sabah oolisler dolaşıyw, 

dedi. iıdet maliun ya. Müşteriler ı 
bu kağıtları d.:>ldurmaı?a mecbur
durlar. 

Semih havretle sordu: 
- Polisler burda mı? 
- Evet. Alt katta bir komiserle 

iki -·li.s oturuyor. Erkenden böy
le ara sıra baskın yaparlar. 

Selma birdenbire saşaladı: 
- Ne olacak bu beyannameler? 
Eliza kısaca anlattı: 
- Otellerde. karı koca olnnyan 

bir kadınla erke{:in bir arada vat.
ması vasaktrr, hanuncı_ğ171! Klm 
bilecek burada sizin yattığınızı? 
Yazıverin şuraya karı kocayız 
dive. Bitsin vi~in. 
Selmanın şaşkınlığı devam edi

yordu. 
Semih bevannameleri aldı: 
- Müsaade edin de ben doldura

vı.m. Adettir bu. Elizanın dedıği 
gibi vap.maZ1lak, bizi karakola gö
türürler .. Sorguya cekerler .. Rezil 
oluruz sonra. 

( Devamı Yaz ). 

İzzet Muhiddinin 
hasreti 

Gazeteci arkadaşlanmızdan mu• 
harrir ve sporcu izzet Muhittin 
Apak, henüz 30 yaşına gelmeden, 
fena bir hastalığa kurban gitti. Bu 
hastalık, umumi harp hatıraları· 
mız arasında korkunç bir hayalet 
gibi canlanan lekeli humma, yeni 
ismile tifüstür. İzzet Muhlttinin 
tifüsten ölmesini, şehirde saiıtlll 

bir hasalık var, şeklinde bir mu -
ı:aliıta mevzuu yapacak deftjlim. 
1'"akat, müsaadenizle, Sıhhiye Mü
dürü Bay Ail Rizanın bir gazete· 
de çıkan ifadesi kadar da fazla 
itminan tezahürüne lüzum görmü
)·orum. 

Asıl meV'Llln bahsedeceğiz nok
ta, İstanbul denen bu şehirde müz
min bir dert halinde olan buz me· 
selesi, buz davası, buz faciasıdır. 
Yazın ,her istediğiniz yerde, her 

istediğiniz zan1an buz bulamazsı· 
nız. Size binbir hikiye anlatırlar. 

Geicfon kışa ... Kışın buza ne lü· 
ırum var, a, efendim? Arkad•şlar· 
dan duvduğuma göre, İzzet lllu -
hittinin hastalı~ eı.nasında, Be -
ycğlu allak bullak ediimiş, buz 
aranmış, fakat, bulunanuuruştır. 

Nilıayet, büyük bir otelin mut
fağından buz dilenmek zarureti 
hasıl olm~tur. Buz, yalnız içki 
şişelerini so.:Utmaj:a mahsus b.r 
madde değil. ayni zamaudıı, bir 
tedavi vasıtasıdır. 

Yılın on iki ayında, fstanbulda 
bol bol buz satan dükkanlara ka
vuştuğumuz gün? bu şehrin me
deni bLr bcıdc oldu,runa inanaca· 
ğım. 

Zavallı fzzrt Muhittin!. Kimbi
lir, kaç defa, halkın ç<?kt:ği buz 
sıkınUsuı.ı yun yaza bitirememiş
tir. 

REŞAT FEYZİ 

Sadıkzade vapu·undan 
istifade edilem:yor 
Adrasan koyunda karaya d~en 

Sac:Wtzade vapurundan ıstıfa<ıe o-
lunapııyacağı. anlaşılmıştır. ı 

Den.izvolları idaresi bu vapu.-a 
3730 liıra kıymet .k.oym~ ve sa1ışa 
çıkarmıştır. 

S&tıı; muamelesi önümüzdeki a
yın 9 unda neticelenC: .. rilecektir. .... 
Gaz kursunu görecek 

olanlar 
Gaz genel komutanlığı dün vi

l!ıvete ve tekmil vilayetlere gön
derdiği bir emir le 15 yaşını bitiren 
ve 60 yasını doldurma:mış olan tek-ı 
mil vatan<iaşlara pasif korunma ve 
vangın söndürme h?.kkında wneli 
ders ve konferanslar verilmesini 
tebliğ etrnıstir. 

Bu karann tatbikatına hemen 
geçilecektir. 

Dün muhakemece ma
hallinde bir "tesbitdelail,. 

yapıldı 
Gazi köprüsünün bozulan par

kelerı işi mahkemeye intikal et -
miştir. Müteahhit burasını .bele
diyenin yapt.rmasuıı istemekte
dir. Belediye de daha köprüyü tes
lim almadığını, binaenaleyh ta -
m'rin müteahhide ait olduğunu 
iddia etmektedir. 

Mu.hakeme dün bir •tesbiti de
la!h yaptır:mış ve mahallinde va
ziyeti tetkik etm:.o;tir. 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar bu hususta ezcümle de
miştir ki: 

Fen heyeti iyi havada bazı kı
sımları dei\iştirmek suretile va
ziyetin nihayet on beş gün içinde 
ıslah edileceei kanaatindedir. Şi:ın
diki halde bütün bunları bozup 
tahta parke yerine yeniden asfalt 
döşemek icin 50,000 liraya ihtiyaç 
vard!r. Hal:hazırda bu parayı sar
fetmenin imkanı yoktu'r. Köprünün 
daha süslü olm•sı için de şimdi bir 
şey yapmak elimizde değildir. 
:hanlar evvelce yapılmış ve mu -
vafı.k görülmüştür. Gazi köprüsü
ı.ün dem.r aksamının fena oldu
ğunu zaı:netmiyorum.• 

---noo 

11D11 grubunl!il 8 inci 
sergisi 

:Memlekette plastik sım'atlann 
tera.ıtk:i.sıne çalışan ve içerilt:rinde 
muhun bir kısmı akademi mual -
lunlerinden mürekkep olan •D• 
grupun·un 8 inci resım sergısıni a- • çac~ıu memnunıyetle haber. al- I 
dık. San'atkarların. desen.lenru ih
t.iva edecek olan sergıde ya·gli boya 
taı>.:olax da bulunacaktır. 

Sergıde eser teşhır edecek olan 
san'a.tkiiriar şunlardır. Arıf kap -
tan. Abidın Dino, Bedri Ralımı, 
Cemal 1olio, Elif Nacı, Ert:n E • 
yübo.<tlu, Eşref Üren. Halli Dik -
mu~ "unw.an Berk, Salıh Orallı, 
Ze;c; !zer, Z. Mündoğludu:r. Şim -
dive kadar her sergisinde etra -
tında büyük bir alaka uyandıran 
D grupunun bu dela açaca·ğı desen 
serı!isinın de bl.lyuk bir san 'a1 ha
reketi uyandıracağı muhakkaktır. 
!:>ergı suoC:1ıdn uçu.ncu cumarlesi 
günü sa.&t 15 de acıfacak ve on Riin 
herkese .açık bulun<iıı:.ul:ıcaktır. --
Tayin ve becayişler 
Şehrimizde belediye hesap işleri 

mü.düni ve sonra da Beledıye reıs 
muavini iken Rize valiligıne tayın 
olun.an ve bilahare Vekfilet emrine 
&lııı.an B. N w-i Tfr:.ıklran bu kere 
Sıvas vilayeti idare heye.ı azalı. 
j!ına intihap olunmu!'tur. 
Diğer tarafte.n htanbul vilayeti 

idaTe heyeti azası İbrahim mes'ut 
Dinçer ile İzmir vilaveti idare he
yeti azası B. Enver Niyazi de be
cayiş olunmuşlardır . 

Yeni Japon hükU 
Yezan: AHMET ŞÜKRİl 
JaponyPda Yonai kabl 

feşkiii!e bir sene içinde 
defadır ki hükumet deki 

dir. l\lalômdur ki JapoııY' 
büyük bir teşebbüse g· · 
1937 senesindenberi Çlnİ 
altına almı;va çalışıyor. 
üc seneden beri Çin de bet 
hedefe v•rmıştır. Şanghıı11ı 
kingi, Kantonu işııal etti. -
esas hedefine varamadL ı 
miliiyetperverlerinin lideri...& 
Cnnka:v~eki mail:llm edeJl1<"': 
dci• asken hnrekiıt ile ell'

111 
mcd:ği gayeyi, baska ''•"" 
de elmej!e çalısmaktadır. 
sarktan gelen h&herl•rıle 
hiiklımetinin sim•li Ciı.,Je,. 
ııibi, orta Ci11dc de kendi5l ti 
bir •kul<h hükumeti> kurrrı lf. 
rar verdi/!ini bildirmcktttl 
lıiikl'lmetin ho<ıno da ,.aktill 
kny~ekin arkadrslnnnılon 
t"<"~cralılen a\•rılan wsıı' 
'Vcv ı;ıet'ı"lecel·tir. Bir "' 
!enberi W•nıı Japo" hiikıl 
frma• halioı.fe Jı,.Jnnuvo,.. 
defa Wnr" ile 1 "3~ ,,..:.re~ 
T'1'1a doPoı-u K",..~ tarafı.,..-. 
ıııl~n •nlh tekliOcrinin 
!:""de blr nnlıttıTTtJVR v11r'~ .,_ 

tf:p;Jiyftr. Jl!1fJrlard:1i111· lr1 

lifin dayandığı preusipld 
lardı: 

1- Cin hiikfımrli Jl!all 
ist'kliif;ni tarıvae"k, ~ 

2- Çin antikomintenı 
rcrek, 

3- fr Mımw~l'•t.n •"' 
h )ı"f 

fern m1rtak-:c:ı "'"r!'k fr 1 

janort'!_·anın eskeri işgali 
kalarak. 

4-- Janon fr'h,_A'll:l~Jn (~ 
J.f"ı;ı.t ikafT"rt }lakkı t,.11ı'1ıt 

Cjnin f;>hij !i'rr,·.-t knvr?':.. 
j-..tic:ınarında Japonlara farr' 
ri\l'rtk. , .11 <'nnkav.,.k. Cin i•t•ıJ•I 
kabul f'tm~,:1;;;.·ni hil~irrrt~ 
m·n1 hu ft'1'1ifleri rPdct(·t~1 i 
riiliiYf'lr ki '\"rtnP sin1di bıl 11 

1'•ıl f'drrel<l'r. Fa~nt Jo~ 
'Van~ idarrc;,i alt,ncıa n"'!• 
J.-nrrıra2"1 •kuJ.rl-. hiikı"'ımrtt• 
cf,.. ı,,,,...,f .. n ,..,,k,"';..,.,rftl'n _f~ 
mıvacaktır. Çiinkii Ci11Jol 
'.\·ıt~ız. sart~11 istikl:.lden bl' 
b:r sart1 kabul etm:,.r'1 
sl'k et•afında toplandıklat' 
mektrdir. 1J!ı Japon'l'anın dii!'er de,·1 ~ ~ 
]an münr<>C"hf'tlerirc f!("tııtr: 
rada da ha,·li knn"'k h'r 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 

, .• sahil olmaktavız. J•pO' 
i:komintern paktın su.''" fi' 
sine rnl\men. r•ki antıl<? fi 
paktt•"i ortal<larile ~·~nı ti 
''8 \'C İtRlva ile mür.n:c:tbr 
lıicbir deği~iklik hı.-u~.., 
ğini iddia etmeklrdır. lll',;i 
tan s~nkl bu nal:t m•"' 
mis gibi. Sovyetlcrlı- de •:fi 
calı•makladır. Yani Jn"~ 
~om

0

intf' .. n. hem df' unfilr'İ' 
devl•''"rile İ'l'İ Miinas<~~l 
''a ç,)rcıvor. An1asılıvnr ti 
b•r roitika fPkip etJn•"!

1 

htdPfi, Arıerih ve h•'~.• ıı' 
re ile anlasmal<tır. cuıı" 
lı'onı;ntern ve antiln'"'l'Tl;rft 
letlPnle mii11o<eN-•lrr'rİ ,ı. 
olur-a, drmnkr•t de,·leflrııft 
şece~i miizrl1 f'rede zavrf 

1 
Vt"te di.ioç;~l"eü:ndt>'1 Jrnrl<Jll 
Fnkat Am<'rik!t J3pfln,·• 
drn takiwt ed·len bu "'( 
ald,.. bilP etmiyor. Ve ~1,ı 
meTika teh.,a'l;'ına ait t1'10 ri.,rlt"- 1~r:t•1!\ dtırnvor. A .;.,. 

Almanyanın vagon ihtiyacı 
1 .6lrbirine bağlı meseleler; Al -

manya kom~usu Belçikaya kö -
mür satacak, para alacak. Ya 
L::.ncı parasının Alınanyaya lü -
zumu var. Aimanyanın iktısadi 
vaziyetini göstermek itibarile şa
yanı dikkat olan keyfiyetleı-dcn 
biri de son zamanlarda Belçika ile 
cereyan eden miizakereler oldu. 
Bu müzakereler sırasında Alman- , 
ya tarafından Belcıkaya şöyle bir 
teklif vaki olmuş: 10 bin vagonun 
satılmak veya kiralanmak sure -
tile Belçikadan Almanyaya gön
derilmesi. 

Belçika harlçtm kömür almak
tadır. Bu itibarla Almanya ile a
lışvcriştedir. Almanlar Belçikaya 
kömür sa!orak yabancı pırrası ka
zanmak isterler. Fakat Almanya. 
dan Belcikaya satılacak kömür -
!eri nakletmek için vagon lazım. 
Bunun için Bekikadan vagon te· 
ınin etmesini iJrri sürmüşlerdir. 
Alman demiryollaTında bugün 
Val!'OD ihti\•acı gitg:de artırıaktadır. 
Daha harpten aylarca evvel Al· 
man demiryollan idaresi tarafın· 
dan devlet rc:sine verilmii; •mah
rem• bfr rapo,.un muhteviyatın .. 
dan İngiliz gazeteleri bahsederler· 
kt"n hnndn ~erek rayların ve re
rek tekerlek ve saire gibi en n1ü
him malzemenin günden ,;ine tü .. 
%umıı k•rl<>r iyi yapılamadıklan 
söyleniyordu. 

O zam•n bnndan da Almanva -
1nn dcmirvollıtn umumi bir seft"r .. 
berlii!i vaktinde yapmağa miisait 
olmsdıii:ı gibi bir netice <"ıkanlı -
yordu. Bunlar harpten evv•lki mü
liıhazalnnlı. Bugün artık Alm•n· 
xo mil.Joıılarca askerini oradan 

oraya nakletmiş bulunuyor. Fa _ \•el. Amerika, 191 l •er:;,. 
kat yine bugün g:zlenemiyen bir !edilen tierret mualıeÖ 11 
keyfiyet var ki 0 da Almanyada hetmek knarından JnııO 
vagon eksi.kliğidir. Bu yüzden AJ. metini hehcr<lPr etmistit· 
manyanm Beıçi.kaya göndermek- de ancPk fesih kararı~.·:.~ 
t old - k" ·· "kt °' ZO den altı av sonra mer 1 

"' e uını omur mı arı w a- rnıs olac,ktı. fste bıı •'r 
zalmaktadır. Eğer Almıınlann e• mühlet 26 il<İl'cikinıınd• ~ 
l;nde ihtiyaca kili vagon olsaydı <t•"?~ 
kömür sevkiyatını vaktinde yapa· tir. Binaenaleyh J~po~ d;vı 
rak Belçtkadan paralannı aimış rikava ba"lıvan yırm• . 
olurlardı. Bir de bn hal yalnız Bel- nel'k iktısaılGi b".~Asin1~~ il 

lıulunuvor. errı me ıı"J 
çika ile oian alışverişte. nakliyat· Japonvn Hrnrt•,.e k,ıo•I ~ 
ta değildir. Almanyanın bu su • rnıs dclf!ldlr. Fakat rnıı•~.~ 
retle VB"on istediği daha 5 - 6 frsih olduğuna l!'ÖrP. Ant ttl"' 
komsusu vorıruş. Brlçikıı istenen J.:ı"ımrti her an islrd:ği t 
vagonları veremiycccğiıı.i bildir - bilecek va7.İvettrd•r. ı' 
mistir. Japon iktıs"di 11avnt1" 1 

Harpten evvelki aylarda Belçi· ucuıu'a DeMoldcsin lah;iıf. 
kadan Almanyoya 300 vagon sa• ~ılı nlarak duran J.u ''j • 
tılmıst1r. O aylarda Almanya ha- de*':lse, f"~""'oç;en J:!erıin " 
rarct!i bir surette harp hazırlığı asabını daha ziyadı: g• 
göriivordu. Iluglin ise vagon ek- rccektir. 
sikliği kendini daha ziyade göster· 1 -İ:..;.;;.;... _______ ... ':"le 
rnekted:r. İtaivadan Almanyaya zaet Apak a! 
gc~mis olan kapalı \'8g"Onların da t kk .. rıJ J 
orada alıkonması bir mesele ol • eşe U ~j 
muştur. Sev.ırili oğ'umuz ve ~ 
Alm3nyanın Belçikaya karşı miz İzzet Muhittin ""İı 

beslediği maksadın ne olduğuna rek kısa süren hastsl.L 
dair kac zamandır ileri sürülen smda ve gerekse cenaıf 
tahıninleT malumdur: simine bizzat, t"'.rraf. 

Belcikaya 914 de olduğu gibi fa- ve mektunla hatınnı 
arruz etmek. F•kat hu eimdi.,.e cenazesinde bulunma:!<; 
kadar olamadı. Dendiğin• göre 13 iztırap ve elemlerinıiıe ııs"' 
ikindkanun 940 !!'Ünü az kalsın i~tirak ederek bizi tc5'!1 
bu da olu.,.ornın . Fal·at Almanla· lısmak istiven Matbtl~1~ 
rın bu tasavvuru daha evvel an· das1"rına. Beden Ter? e t11 
la~ılmıs. Onlar da artık ani bir kilatına Spor k'üplerııı 
ha•ekette bulunmanın vakti geç· tün dost ve ahbavıarır~ıııl 
t"ğini dii•iinerek işi •tehir• et - :minnet ve ~eşekkürler 
m•strr. R•leika bnnu düşünerek narız. ııt!O 
uşawk bulunnyor. Ann.,,.ı: Bedrive M"ıılı tıJıı 

AW ı.t ,\[.U. SU.NJll&~ Ka.rd~: Nesrin MuJ:ıl 



TELGaAP- IKfNCIK.A.NlJN t•4f 

1 ŞEHİR HAYA Ti İÇiNDEN:J 
1 tanbullular ne ka
dar meyva yiyorlar? 

t~lj;f·liUJe 
e~:ıuıE 
UMUMİ HARPTE İNGİLİZLER 
GARP CEPHESİNE NE KADAR 

~~R Gô_NDERDİ! 
Harbin başlangıcında İngiltere

nin meslekten ve gönüllü olarak 
150,000 askeri vardı. Fakat on se
kiz ay sonra 5,000,000 Tomi, Manş 
deniııini )!eçerek garp cephesinde 
yer almıstı. Bütün bu askerler, 
J!Önüllü idi. Bu Harbiye Nazırı 
Lord Kicnerin himmeti idi. Al • 
manya, İngiltl.zlerin bu kadar az 
bir vakitte bu kadar mühim bir 
kuvvet çıkarabileceğini kat'iyyen 
hatıra getirmemişti. 

ZELZELELERE DAiR 
Tarih sahifelerinde çok 
büyük facialar vardır 

En çok sevilen meyva, üzüm, 
şeftali, kestane ve elmadır 

r:- YAZAN• 

!_REŞAT F~YZI 1 
Jstanbulda satılan ve istihlak e
ll.lne~ :ıııeyvaların hepsi. BeJediye
Tuıu uesaesesi olan halden geçer 
~ire Yenın her tarafından şehr~ 
der,nt:~valar, d?itruca hale gi· 
ınevvalar ır, resmı alınır. Hakie, 
Ue saıııır' ~a kilo ile yahut tane 
lar iki kı. u noktadan, meyva • 
Haı ksma ayrılıyor, demEktir. 

ayıUarına ·· k 1 tnuaıneıe g" J!Ore, ı 0 ile 
hlan me v or~n ve İstanbulda sa· 
Restane Y 

1 
a cınsleri şunlardır: 

ınuıa k~ve ma, armut, üzum, muş-
fındık ısı, zerdali, vişne kiraz 

ıaYVakıl '' !leftau, nar '. ız cık, üvez, erik, 
Tane ille' cilek, ceviz. 

"1nlarctır. satılan meyvalar da 
Pana~ 

karouz. ' mandalina, kavun, 
Eliındeki · 

Ilı.uza dair b.ıstatistikte, mesela. 
ZUn nıi..lden ır kayıt !lÖrnı<!dim. Mu-/ 
karmamak] a~mediği manasını çı· 
G:ı oluşu do~a r_aber, miktarının 
tnasına haml~ıle, yazıl:mamış o1-

Görülü o . Yorum. 

Meyva... Mcyva .•. 

lediyenin hal resmi · varidatı da 
yıldan yıla artmaktadır. Çünkü, 
aneyva istihlaki çoğalıyor. 

Meyva- Yiylnlı: 

dır. Bugünkü miktarın en az iki 
üç misli olmalıdır. Yemekten son· 
ra ve yahut, diğer zamanlarda. 
meyva yemek adetimiz çok fazla 
değildir. Fakat, bu güzel ve sıhhi 
itiyat, vatandas:ar arasında gittik· 
Qe genişlemektedir. 

eılilen m~ r kı, .istanbu:da Jstihlfilr. 
duttur . .ıı:{ı~a cınsl~ri çok mah • 
•en mevva c·uki, Tükivede )'Eti • 
ltıııdır. ınsı miktarı 50 ye ya· 
İstanbu!d . 

e~ilen ve ki~o hır ·~nede istihlak 
~oren m uzerınden muamele 
20,833 2ıı:Y;.~arın miktarı, vasati 
;·on k

0

üsur ~~dur. Bu yirmi mil· 
ası.ıı~ 8 696 o meyvanın en faz. 

e.livor İki ,096 kilo ik üzüm teşkil 
Van 3Ô6 7 ncı _ola~ak, senede 4 mil
tlcü.ııcü 'd62 kil~ ile elma geliyor. 
~Clivor De· 2•1.9°,2,08 kilo ile şeftali 
Ue ltest orduncu de 1,578,639 kilo 

J:>eın ane. eelivor. 
dörı çeek Istanbullular en çok bu 
a.ı istih~~ meyvayı seviyorlar. En 
ııııııadır edilen meyva da muş
~tııekıti S~nede yalnız 33,330 kilo .. 
Yı se,,_ . ' Istanbuiluıar, mllşnıula· 

"'a. "11Yorlar. 
• ne ·1 

lıııce .. .El~ e satılan me:l'Valara J!e • 
~•lina, k nlar, zaten, nortakal, man
aııbuıaa av_ıın ve karpuzdur. İs· 

tane Por' bır yılda, vasati, 7,858,922 
de tııandl~kal yeniyor. 869,710 tane 
a ~"u a ına .. 

6.875 k~ karpuza gelince: Yılda. 
.~e\'va 'Vtın, 57,295 karpuz .• 

~~leri a~rın :?n çok istihlak edil· 
,.,. Va li:ıılı;i.i.ıı dar!n vasatisini çıkarmak 
~rl ~ııı nıaı. enıL. <'ünkü, her mey-
ıl• ılU abııJ 0~m olan bir mevsimi ~ar. 
;r la illi bq. rrı. arı aylarda c:ok sarfe -
.~ k_:,~ıı, bittabı:na cinsi. dilter ay • 
ıı ·...,r, az i ~· hP!lien hiç denecek ı 
•'' ~ıl Ccçtııi stıhlak edilmektedir 

ı ın ş sene! · · ·p• lı ca anıa 1 erın rakamlarına ba· 
1,r ;:r Yıl b' şı ıyor ki, İstanbu l halkı 
ı !, ~ktedir ır:: daha fazla meyva ~1 

~· ııı.· b~ekv.va, sıhhi bir gıda-
pİ ı. "Yanın .. ~:. İstanbullular da 
~ ""?, ıvıli.,ıni takdir di ,, e yor -

ı' <>u ı ~ad kadar m ıb "' ar<lır• '" eYVanın kıymeti ne 
ıeP '"ilam .. "•eyv 1 
U ' &ela ele llÖrd ... ~.arın halde, ucuza 
bl bir ' k.i.to ile ugu anlaşılı"or. Me

.-ı f uııı vıı~a hald:tılan . meyvaların 
tıı' kıv uıııı kıvnıe . ııeçmış olan '. arının 
r' lsta:tııeı ha1cıe~l,93o,o50 Hradır. Bu 
~, ıııu nbuıuıı .. · Avnı ıne"valar 
sil. dars~hlikin a do:t bir tarafındahl 
tt di"'o <la, aYııi k~a.,.ına. ~idinciye ka-
,~~ r mu, bu vmetı muhafaza .,. 
'1~ k 'rane di ' bır meseledir 

4b ıynı ve satılan · 
2J~ 7;ııeri de b meyvala:ın 

P De ' O lıra t t ır yılda, hal fıatı, 
; '~ ın:~~ncte fıa~t~ıor. M_eyvaların, 
ıir' Seı:ı llne ve ava da, ha.ı iıatı gıbi, 
~ ~ Se ~nııı vasatisi J.ore değişiyor, 
·- oı:U, k•ela. iızti.ın .. ınmak icabeder

tn4n a göst•riliy un fıatı 10 kuruş 
,i~ bi!ı/~~ "erak~rdeli~~~n bol za-
:r ~llruş .. anın vasat' .tır, dene-

'ran a duşüvor. Set: _fıatı da 14 
,J l>ortake ıle satılan ali 13 kuruş .• 

,ı<" ı !inan .aJııı vasatı f' meyvalardan 
•'ı~ 14 ın 2 5 k ıatı 3 5 d 
• . kuruş-! arouzun 13 ' ' man a-
f, fıatların dur. Maamafih • kavunun 

ları ne aha altınd • bu vasati 
ıe Dlur. ,{J°kende olaraa ayııi meYVa

ı Uzerind dıoımız bir k aldığımız da 
;C hat re e'. belediye m"Yvanın fiatı 
''.t ııuaı 0~1 alıyor?. 'rıaeaba, nekadar ' 

111'..ı Vasat~ ı('erek.. u meraklı bir 
s VV l olarak hfil 

eSİ •IJ ed~ ardan, 30 293 de bir senede 
e :~ değtıd'.lnıektedir.' B lıra resim talı. 
3 · bir ki~· .. Y.<;di/Umiz j,i~k bir şey 
l"iıl den . uzumun .. . Portakalın, 

'iiııe~ktar her h~l~e;ıne is~~t e-
ti~~' ııkaın.tar 11.österi <:oy k ~-~' ıdır. 
:lift r or ""• Be _ 

İşte, İstanbulun meyva meselesi 1 
budur. Fa_kat, .. alakadarlara naza· 
ran. 700 bın nufuslu bir şehir için, 
~u kadar meyva istihlaki çok az· 1 

Alman idim .•. 
Amerikalı oldı1mf •. 

Bakınız nicin? •. 
' . ~~~Y-P_r_a~~=~M_A_R_L_,,_:N~D_i_T_R_İH~~~' 

Artık Almanlıktan usandığım söyliyen meşhur Marlea 

Meşhur Ahnan sinema yıldızı 
Marlen Ditrih konuştuğu bir A
merikan gazetecisine şöyle anla -
tıvor: 

•Niçin mi Amerikalı oldum? .• 
Halihazırda Almanları kimse sev
miyor da ondan ... 
Hazirandanbeıi Amerika vatan· 

daş~vım. Bir ay sonra yapılacak 
vah umumi intihabında Kalifornl· 
Yad~ re,v bile vereceğim. 

$ı.mdiye kadar siyaset~e asla 
meşgul oliınadım, bun.dan böyle de 
olmak nivetinde değilim. Esasen 
Amerikalı kadınlaı-, siya.~iyatla pek 
uğraşm37.ar. 

Üc sene evvel Alınan konsolosu 
bir mektun J!Öndermiş, bazı ma • 
lüınat istemişti. Tabii cevap ver· 
medim. Bun un üzerine beni, pasa· 
nortumu yenilememekle tehdit et· 
ti. Yine cevap verınedi:ın. Keyfi -
yeti avukatıma anlattım. Amerikan 
tabüvetine "ecmemi tavsiye etti. 

Konsolos beni hususi bi ajan o
larak kullanma kistivordu. 

Ben •Fon Losch• ailesine mensup 
olduİ!lllll için Hitler'den daha halis 
biı' Alman savılırım. 

Babam, süvari mü!aziml Fon 
Losch'dıır. 1915 Polonya harbinde 

Şu bir buçuk sütun içinde bu 
facialara bakalım 

BREST LİTOVSK MUAHEDESİ 
llAı.'llGİ TARİHTE İMZALANDl't 

Lenin, ilk evvel R<ımany a ile bir 
mütareke imzaladık,an sonra Al
manya ve Avusturya ile muhasa
mata nihayet vermeyi düşündü. 
Aımanlar bunu büyük bir mem· 
nuniyetle karşıladılar. Bu suretle 
şark cephesindeki kuvvetleri garp 
cephes:ne nakledebıleceklerdi. 

Rusya 3 Mart 1918 de Brest Li· 
tovskda imzaladığı muahede ile 
arazisinin % 4 ünü ve nüfusunun 
% 26 sını yani 26,0o0,000 u kay betti. 

SEYYAR HASTANELER 

Ordularda muntazam seyyar 
hastanelEr ıeşkiliıtı F'ransada 4 ün· 
cü Hanri zamanında başlamıştır. 
1823 de ·bir askeri hastıi'bakıcılar 
kolu teşkil edilmistir. 1870 de sey· 
yar hastaneler pek o kadar iyi de
ğildi. Bu. Rus • Japon harbinden 
sonra Kızılhaçın yardımile yoluna 
girdi. 

ELEKTRİK LAMBA 51,__TELEFON 

DElllİRYOLU, _DİNAMO. 

Elektrik lambasını icat eden A
merikalı Tomas Edisondur. Tele
fonun mucidi de yine Amerikalı 
Aleksandr Grahamdır. Şimendi • 
feri ilk düşünen ve yapan Step • 
henson adlı bir İngi!:zdir. Elifba 
harflerile telgraf çekme usulünü 
de bir Amerikalı, Samuel Mors 
keşfelmistir. Telgrafla foto,i(raf 
,göndermeyi de'Fransız Da~cr bul
muştur. D:.namonun mucidi Bel· 
ç'.kalı Zenole Grahamdır. 

Dünyanın en 
eski gazetesi 

'~zan: 

FUAT SAMiH 

Tarihın sahifeleri karıştınlrsa 
zelzeleıer;n bırçok facialara ve 
milyonlarca insanın oıwnune se • 
bep oıuuğu gorülür. 
Bunların en müthişi 1556 deki 

C:in zcıze,esid ir. Bırçok şehirler yı· 
kılmış, harap olmuş ve 801!,000 k,şi 
ölmüştür. 

japon yada : 1703 zelzelesinde 
200,000, İngil iz Hind '.stanında 1737 
de 3ılU,UlıU , 'Lizbonda: 1755 de 
50,000, .:iiciJynda: Hı08 de 4JO,OOO, 
Çinde: 1920 de 180,000, japonyada: 
1923 de 14-0,000 ve geçen sene Şill 
de 30,000 kişi telef olmuştur. 

1 

Vo1kanların feveranından ileti Napoli şehrinden Vezll 
gelen musibetler de bundan aşağı çlkan yangınlar şehri baştan başa 
kamıaz. Sodom ve Gomorrin bat • yaktı. 
rna8'ndan, Pompei ve Herkülanum 8 şubat 1843 de Guadelupda 
lavlar altında kalmasından telef Puanı • a • Pitr şehri bir ze zele 
olanların sayısı malum değildir. yüzünden tamamile harap oldu. 
Vezöv, Etna yanardağları gibi A:;. Yıkılmadık ne bir ev, ne de bir 
yada v2 Amerikadaki dğlar da ara· çatı kaldı. 6,000 kisi öldü. Şehir 
sıra k!durur, ateş ııaçrnıya baş • halkı enkazın altında kalmıştı. 
lar. civarındaki şehirler ha.kını 1883 de. zelzele ile beraber hü-
yakar, kül eder, b.rıı.kır. cum eden dalııalar, Napoliniıı şi· 

Tarihin kaydettiği meşhur zel- malinde lschia adası ahafüiı .den 
zeleler şunlardır: 4,000 zav. llıyı boğdu. 

Efsanelere J!Öre Sodanı ve Go- 25 ilk kn u ·' ll ; l g vııkua 
morre şehirleri, gökyüzünden ya- gelen bir "clze:, ::); vil halkını deh· 
ğan ateş lerle harap olmuştur. Hal- şet ve korku iç :nde bıraktı. K.r
buki bunun bil" zelzeleden i!-ri gel- !ara döküldüler , çadırlarda yattı
diği ve bu iki -1ehr in yere gömül· !ar. Fakat, Sevil civarındaki Alha· 
düğü muhakkaktır. ma ve A!bunu:·eas kasabalarında 

Sodom ve Go.morin yerinde 2,063 ev yıkıldı. 
bugün •Bahrilut. denilen büyük 25 şubat 1887 de, Ceneve ve Nis-
bir göl vardır. teki zelzelede 600 kişi öldü. Nis ve 

Ro.ma h alk ının en güzide bir Manton gibi ecnebilerin çok bulun. 
eğlence mahalli olan Po.mpei şeh· duğu şehirler halkı üç gece kırlar
;ri, ilk defa 63 vı.ınaa Vezövün da ve açıkta yatUar. 
~everanı ile kısmen, 79 da da Her- 12 şubat 1902 de Kafkasyada Şe· 
külonum kasabasil& beraber tama- makhal sehrinde birkaç dakika 1 

Ajansların. iki yüzüncü yıl dö- men haran oldu. Ahalın· ın· ekserı·sı· ·· b' l d 1 dık suren ır zc zele yüzür. en 6,000 ev 
nümü kutıuladıgını. haoer ver • kaçıp kurtuldu. Ölenler arasında Y•kıldı, 5.000 kişi öldü. 
leri «Gazetta dı VenezJa• gazetesi, meşhur t.,.bı'ı'.vat a·limı· Plı'n Ansı'- M · 'k d l d - - artını a a arın a, Sen Piyer 
dıinvanuı en eski gazetesidır. yen de dahildir. şehrinin 30,000 sakinlerinin enkaz 

1740 senesinden evvel muhtelif 17'5 senesı· son teşrı'nı·n bı'rı·ncı· 1 d k 1 "l 1 · " a tın a a ıp o me er . e sebep o-
Avrupa memleketlerinde muhtelif ııünü sabahı saat 9 da Vzbonda, lan zelzele ancak üç dakika sür
)!azcleler bulundugu hakkındaki dakikan n onda biri kadar süren müstür. Ayni zamanda, 50 s ~ne· 
iddialar doğru değildir. Sıyasi, ha· bir zelzele oldu. Bütün. kifüeler, dc~beri sükfın1'tte bulunan Pele 1 
ııci, dahiıi, ticari ve edebi haber • manast•rlar. Kral saravı ve opera- dagı feverana baslamı>tı. Ha 'k, bir 
leri havi ve bugünkü şekilde ilk sı yıkıldı, 30,000 koşi öldü. Yer yer ateş de~yası içinde kalmıştı. Yalnız 
çıkan ııündelik gazete, bll meşhllr ı ,...~~=-=-====================-===~~~~~ 1 

::0:r~~~:s~~~;!~a~~1:~~~- f ngiltereda kadın tayyareciler 
m€k vanlı" oı.rnaz. 1536 da, Venedık 
hükumeti, Tüklere actığı harbe ait 
haberleri bü,.ücek bir kagıt üze
rine vazdınvor ve şehrin muhte
lii yerlerine astırıyordu. Halk, Ga
zetta denilen ufak bir bakır para 
mukabilinde bu haberleri okuyor· 
du. 1 

yanardağının bir görünüşü 

bir kişi kurtuldu. Bir hücrede ka• 
palı bulunan bir idam mahkumu!. 

3, 5, 7, 9 şubat 1907 da jama • 
yakta vwkua gelen zelzeleler, 
Kingstovn adası merkezini harap 
etti. Bin kişi öldü. Maddi hasar U> 
milyon İngiliz lirasından fazla idi. 

16 nisan 1906 da .>an Fransiskı> 
şehrinin yansı bir zelzele yüzün• · 
den harap oldu. Yüksek binalar, · 
tıpkı çocukların iskambil kô.Jtıt • 
!arından yapt_kları şatolar gibi yı· 
kıldılar. Zelzeleyi yangınlar takip 
etti. Bununla beraber insanca za· 
yiat 500 ü geçmedi. 

1906 senesi iotidasında Vezöv fe
verana ve sıcak lavlar saçmıya 
başladı. Napoliye, Bosko Trokosa· 
ya doğru kacan ahalinin çoğu lav· 
lar altında kaldı. 

26 ilkkanun 1908 de Misina, Reg. 
gio dö Kalabr ve yirmi şehri ha· 
rap eden zelzele bütün dünyayı 
dehşet içinde bırakt:.. Alimler, •zel• 
zele ve yanardağ kardeştir .. • der
ler. Zelzeleyi müteak.ıp ateş yag. 
dırmıya başlıyan Etna, 55,000 kişi· 
nin ölümüne sebep oldu. Ancak 
21,000 kişi hayatını kurtarabildi. 

11 haziran 1909 da MarsJya • 
Venmil arasındaki zelzelede 60 
kişi öldü. 

13 sonkanun 1915 de, mii,thiş bir 
zelzele birıkaç dakika içinde İtal
yanın Arbruz haval:sinin ı:ltını ÜS· 
tüne getirdi, 30,000 kişinin ölü • 
müııe sebep oldu. Bunun 10 000 i 
nüfusu 12,000 olan Avezzan~ şeh· 
ri halkıd.r. 

23 ilkanun 1917 de, merkezi A· 
merikanın Guatemala şehri tama· 
mile yık'ıldı, 2,000 kişi öldü. 

japonyada sık sık zelttle olur. 

VelU'dik o devirde çok mamur hir 
cehirc'.ı. !)Eniz ticareti pek yük • 
seki.,. Birçok tüccarlar vardı. Bun
Joıın dün"a haberlerini vaktile öğ· 
renmek istemeleri tabii idi. 

Rasat.ha_ne 7 sene 8,831 zelzele kay· 
det.:nıştır. Bunların en müthişi 1 
eylul 1923 zelzel€sidir. 77 600 kişi 
ölmüş, 36,155 ev yıkılmış: 298,455 
ev de vanmışt:r. Tokyo, Yukoha
ma gibi büyük şehirler yaURından 

' çok zarar görmüşlerdir. 

Hükumet haftanın muayyen 
pünle:·inde el ile vazıh haberleri 
tüccarlara, )!emi sahinlerine gön· 
deri··,rdu. 

Avni devirde Aman ticaret ev -
leri de mü<terilerine, dünya haber
lerini bildiren ka~ıt!.a: gönde~iyor- 1 
]ardı Marciana kutuphanesınde 
bunlara ait kıvmetli bir kollek • Mi:ı Mona Frldlander • Mis Gnved 
sivon mevcuttur. ı . 

Yevmi ıtazete, vıllık ve takvim Ingilterede kadınların tayyarec'.Jik sahasındaki faaliyeti ı(,tt!kço 
devri 17 inci ,..uz vılda. Röndon'un ~!maktadır. İnl!iliz. kadın tayyarecilerinin muvoffakiyetleri zaten m•
• 1\1ercure Francais• i ile başlar. Bi. lumd~.r ... .ı;,akat şımdı askeri. ha.va kuvveti.erinde mühim vazifeler aldık
ı-hare l631 de Gazet dö Frans cık- ları goruluyor. Bu tayyarecılcrın sayısı gıtlil<çe artmaktadır. Mesel& 
t~ 1617 de Holandanın Amstedam yir~i yaşlarında. Mis Gover ile Mis l'ıfona devamlı olarak 6 saatten 
•"hrinde rıkan ırazeteler bütün dün· aşa?' ~ima!"~ üzere .hava~a uçuşlar yapmakta ve dij(er kadın tayya· 

d kunuvordu. 1 recılerı ;ı:etıştırmektcdır. Mıs Mona F:ridlander sekiz scncdenberi bey· 
va a 0 _ _ _ nelmilel hokey şampiyonudur. 

ölmüştür. Ailemiz mensuplarının ===============;;";:===========-

~~~ VENEzu··ELLA Alman tarihinde zafer kaydeden 
sahifeler yok değildir. Eski muha· 
rebelerin bir cr"ıı mazur görüle
bilir. Fakat. Nazi idaresıl'.\İ. doğrusu 
beaenmedim j!itti .. 

Ben hürrivetin tam bir iişıkıyıın 
w tam manasile hür bir hükumetin 
tebaasının harekatını, efkarını da
lma kmıtrol altında bulundurmak 
istemivecei7ine eminim. Bu~n Al
manvada hürriyetin yalnız adı 
vardır. Sonra birrok kü 0 ük mem • 
!eketler ahalisinin de hürriyetleri 
ellerniden alınmıstır. 

Amerikada. Alrnanarın ismini I· 
sitmevl kimse istemivor. Ben, ar· 
tık Amerikalı oldu~um için Al • 
manvava bai!lı del'rilim. 

Biricik arzum: Nazi idaresi al • 
tında yasıyan hür fikirli Almanla
rın. hakiki hürriyete kavusmaları, 
bütün dünvanın bu harp faciasm· 
dan kurtul:masıdır .. • 

Cenubi Amerikanın en geniş 
zengin bir cumhuriyeti 

ve 

Venezüella Cınnhuriyetinin 3 
milyon. 500,000 nüfusu vardır. A
razisi, Belçikadan 30, Fransadan 
da l buçuk defa daha ·büyüktür. 
Genis arazisinden binlerce nehir 
ve dere geçer. Bunların dört yüzü 
cenubi Amerikanın başlıca üç bü· 
yük nehirlerinden biri olan Oreno
ke kar:sır ki bu nehir iki kola ay· 
rılır. Atlantiğe akar. 
Venezüellanın merkezi Karakas 

sehridir. Diğer kalabalık şehirleri: 
Valansiya, Barkizimeto, Karıpano,, 
Barselona. Klodad Bolivardır. Bu ı 
son şehir istikbalde en ~!ek bir 
liman olmıya namzettir. 

Venezüellanın mahsulatı meb
zuldur. Çok miktarda kahve, ka • 
kao yetişir. Pamuk, tütün, şeker 
kamışı, kauçuk mebzuldür. Mem
leketin varısı ormanlıktır. Akaju, 
Abanos ve emsali kıymetli a~aç
lar yetişir. 
V~nezüellanın sanayii de yük • 

sektır. sedef ve inci de c:ıkarılır 
Memleketin servet k~naklann~ 
dan biri de Antras:t kömürü ve 
asfalttır. Cenubi Amerikanın Ko
lombiya, Uruguay, Arjantin ve 
Brezilva Cumhuriyetler! gibi Ve
nezüellil da çok modern ve müte
rakki bir Cumhuriyettir. 

8 ilkkıinun 1930 da Cava ada • 
sındaki volkanın tepesi müth:ş bir 
fev-eranla havalanmıştır. Lavlar 
1,360 evi yıkmış, 1,300 kişiyi yak
mı.ştır. 3 şubat 1931 de 2 dakika 
süTen bir zelzlee Yeni Zelandanın 
şimal adası merkezini harap et • 
miştir. 

Cava adas:nda 120 volkan vardı.r 
Bunlardan Kloel, 20 mayıs 1919 da' 
feveran ederek 7,000 kişiyi öldür. 
müştür. Bu yanardağ, 1B83 de 40 
bin kişinin ö:ümüne sebep olmuş
tu. 

8 ve 9 mart 1931 deki nıü:'hiş b:r 
zelze!e. Yu,goslavyanm cenup ha· 
valısını harabeye çevirdi. İnsanca 
telefat az olma·kla beraber bin'.er. 
ce ev yıkıldı. P:reva civarında dait
dan kopup düşen kocaman b'r ka
ya pareası bir çobanı ve 300 ko
yununu öldürdü. 

Laliforniyada 10 mart 1933 de 
vukua .ıı;elen zelzelede 100 köy ha· 
rap_ oldu. Los Angelosdaki bütün 
eskı evler yıkıldı. Sokaklarda gi
den otomobiller bunların altında 
kaldılar, ezildiler. 

. lS, 16 sonkanun 1934 de Hin • 
dıstanda zelzele ve seylap yüzün
den binlerce Hint!' "ld" ı o u. 

1935 de Forınoz adasındaki zel· 
~el~e 15,292 ev yıkıldı, 3,000 kişi 
oldu, 11,000 kişi yaralandı. 15,457 
ev de oturulamıyaca.k hale geldL 
40,000 kişi açıkta ve sefalet iç.inde 
kaldı. 

1935 de Blfıcistandaki zelzelede 
50.000 kişi öldü. 

Geçen 29 şubatta Şilide şiddetli 
bir zelzele oldu. Konseprion şehri
nin yarısı y:kıldı. yıkılan binalann 
altında 30,000 kişi kaldı. ş;lideki 
Kordillier vanardağı, 13 ajtustos 
1868 feveranında 32 şehrin hfre.p 
ve 50,000 kişinin ölmesine sebep 
oldu. 
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Yarın akşam SAKARYA Sinemasında Önümüzdeki C U M A Matinelerden itibaren 

TAKSIM Sinemasında Pliik kralı ve TİNO ROSSI'nir rakibi J E A N L U M I E R E 
(ve CEBELÜTTARIK CASUSU) F:lminden YVETTE LEBON'un 

:Me.şhur RAY \'ENTURA cazının istirak•,e çevird:kleri 

Film~d: ~r=n b~ü~ :~1: I tara~n~~~~!n7e~~~ b,-,tün 1 
1\-levsimin en heyecanlı ve bfnJ~rce kişinin 
iştirakile y~pılmı~ cn büyük Film 

BEN BiR PRANGA KAÇAGIYIM 
PAKİZE 

Par:s ~arkıları'lı dınlıyeceksınız. 1 Yazan: .!UUAl\fMER ALA TUR J 
Türkçe sözlil ve şarkılı 

SAT iŞ İLANI ... , ................ , .. , .. -..................... .. 
ı" v E A D Filminin son günlerinden ı 

istifade ediniz. ı 

İstanbul Dördüncü l~ra Memurluğundan : ı Yalnız 2 gün kaldı. % 

~~":::::":: ... ::·:-:·~·~ ... == ... ::~:::·:': .. ::·:·: .. :: .. ::~::: .. ::"::: .. ::: .. :·~::. .. :::"'::"':: .. ~~:·::::::::::::::::::::::::::::::::: Melunet Bahattin tarafından Vakıf Para:ır.· idaresinden 21125 ikraz ! ~ 
No. sııe borc alı.nan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş iI Y 

İPEK Sinemasında hariku-
lade program 

olup bwcun ödenmemcsınden dolayı satıımasına karar veri.en ve tama- ı arın 
roma yeminli üç ehlivukuf tarafından (313) lira (50) kuru:; kıymet tak- ak 
dır ediımış olan kayden Akiiarayda eski Oruç gazi İsmail aga yeni Gu· şa m 
raoa Husevin a((a mahallosının eskı Kararuıkçesme veni Na..ıncı ~ Dog. 
ramacı sokagında eski 3 yeni 12 kapı, 906 ada ve 5 parsel No. h şarkı 
!Dogramacı sokağı garbı Naiıncı soka~ı, şima.1 6/906, 12/906, cenubu 
4/~uô, 1.ı/~06 parsel No. lı mahailer ile çevri.i tanu kaydına gfue lUl ve 
ehlivukuf raporuna göre 104 metre muraoooındaki o.uz sau.Jılı bir kıt'a 
arsanın tamamı açık artttrmaya konmuştuı. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 5/2/940 tarihinden 

1 
itibaren 934/53:!6 numara ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muay· 
yen nwnarasında herkesin görebilmesi için açıktır. lıanda yazılı oıan
Ja_dan tazla malumat almak istiyenler, isbu şartnameye ve 934/5336 
dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - ArtUrmaya iştirak içın yukarıda yazılı loymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya miili bir ba,nkanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadar !arın ve irtifak hakkı 
ıahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddıalarım işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrak; müsbitelerile birlikte memurivctimize biıdi:·meleri icabcder. Aksi 
ha.de hakları tapu sicili ile sabit olmadıkca satı.ş bedelinin paylaşma
lalldan hariç kalır !ar. 

4- Gös:erilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname
sini ">kwnuş ve lüzumlu malümatı almış ve bunuırı tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

Arslc;n - Kaplan - Timsah - Fil -
Gergedan- Müthiş yılanlar gibi 
hakiki ofarak hiç bir filirr.d8 görül
mesi kabil clrr ıvan 10 binlerce vah
şi hayvan ve dünyanın en meşhur 
avcıları 
ESRAR , e l\IACERA ÜLKESİ OLAN A-
1\-ISRIK D , akla hayrrt ve dehşrt 
c< k bi · bir ~•ınzzam s:ıhneyle dolu - -

vere• 

(Türkçe .'lözlü) 
5 - Gayrimenkul 4/3/940 tarihinde pazartesi günü saat 14 den 16 ya 

lı:adar İstanbul dördüncü icra memurlığında üç defa bağırıldıktan sonra 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde 75 ini bıi:maz veya satış isteyenin aiacaf(ına rüçhanı olan 
diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayrimenkul Le temin 
ecıilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
19/3/940 tarihinde salı günü saat 11 d<!n 16 ya kadar İstanbul dö; düncü 
icra memurluğu odasında a..'"ttırma bedeii salış istiyenin alacağına J 

rüçhanı olan diğer ılıacakı:ılann bu gayrimenkul ile temin edilmış ala· 
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde 
'15 ini tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böy'le bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılm.az ve satış 2280 nwnaralı kanuna tevfikan geri 

Vahşi kabileler arasına düsmüş Avrupalı bir kızın korkunç maceraları 

bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihaıle olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmis n.duğu bedelle 
almağa razı o.lursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on b<'ş gün 
müddet::e arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale 
arasındaki frk ve geçen günler için yüzde 5 den hesap olunacak faiz 
ve diller zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mo::ınuriyetimizce 
~ıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - A.:acı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 
yirmi senelik vakıf taviz bedolini ve ihale karar pullarını vermeğe 
mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve te 'aliye resminden mü
tevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf karesi alıcıya ait olmayıp 
arttırma bede:inden tenzil olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda r.österilen tarihde İstanbul dördüncü J 

icra memurluğu odasında işbu ilan ve ııösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı ilan olunur. 772 · 

Gümrük Muhafaza Genel Komuta".llığı 
İstanbul Levazım Amirliği Satınaima 
Komisyonundan: 
1 - Satın alınacak yüzer metrelik yedi parça galvanizli zincirlı üç 

kilit bir adi demir zineir ve biri 80 diğeri 50 ki.oluk iki Admiralti de
nurinin 12/2/940 pazartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasar.lamnış tutan 1400 lira ve ilk teminatı da 105 liradır. Şart.. 
Mmesi komilyondadır. Görü:ebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikalan ve ilk teminat malı.buzlarile Ga
lata Mumhane caddesi İbrahim Rifat han ikinci kattaki komi.;yona 
ge.meleri. c603. 

1 Gözleri yormıyan ve bozmıy.an, sesleri yüzde yüz tab:ileş!iren 
hiçbir yerde eşi bulunmıyan son s'.stem makinelerle mücehhez 

Istanbulun en büyük 2 sineması 
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Senenin en fevkalade, en mükemmel süper filmi 

3 KIZLAR BÜYÜDÜLER 

Bu muhteşem Şaheseıe ilaveten aynca 

FE RA h'da 
Arslanların, kaplanların, • 

maymunların ve Tarzanın 
1001 maceralara sahne olan 
TA H Z ,~ 

ADA Si 
Seyredenleri rgeraktan ,;ıl
d.rtcak, heyecandan bunal· 
tacak ,büyük Amerikan 3İ-
.r.ema romanı. 

ÇEiV1B~RLİ f AŞ' da 
\.1VİANE ROMANCE ve 

EL VİRE POPESCO'nun 

MACERA 
KADINLARI 

(Aristokratlar Klübü) 
Maceraperest kadınların 

lüks ye ihtişam içinde geçen 
hayat ve aşkları . 

Sultanclımet 1 inci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Davacı Abdi Or vekili avukat 
Ahmet Do?. usöz tarafından müd
deaaloeyh, Ankara Etimes'ut Radyo 
Evi mühendisi Talat aleyhine, mah- 1 

kememizin 940/406 sayılı dosya -
sile açılan elbise bedelinden ala • 
ı:;ığı olan 36 liranın tahsili hakkın
daki davadan dolayı müddeaaley· 
he gönderilen dava arzuhali, teb -
Jij(siz iade edilmesi üzerine icra 
kılınan duruşma.da: 

:Müddeaaleyhe dava arzuhalinin 
20 !.'ün müddetle ilanen tebliğine 
ve muhakemenin de 20/2/940 ta
rihine rastlıyan salı günü saat 
10,30 a talikine karar veriemiş ol
duğundan o gün ve o saatte mah
kemede bizzat veya bilvekale ha
zır bulunmadıih takdirde muha • 
kemesinin gıyabında icra kılına -
cağı teblil! y<Y.. ine olmak üzere 
ilan olunur. 940/406 

1 
Swltan.ahmet üçüncü sulh hukuk 

mahkemesinden: 

Makbule tarafından Halil aley
hine açılan izaılei şuyu davasının 
cari duruşmasında: Zekiyenin oğ
lu Halilin y.anında oldujhı meçhul 
olduğundan mahkemece Zekiy11ve 1 
10 gün müddetle iliınen tebilgat 
icrasına karar verilmiş olduğundan 
muhakeme günü olan 9/2/940 saati 
14 de mahkemede bizzat veya bil
vekiıle hazır bulunulm.ası aksi tak
dirde muhakemeye gı vabında ba
kılaca~ı ilanen tebliğ olunur. 

940/338 

Pakize - Şevketin nişanlısı 17 
vasında. 

Sevket - 25 yaşında. 
Refik - 29 yaşınria Şevketin ar

~daşı. 
-1-

(Relik Şevkete sokakta tesadüf 
eder.) . 

J:tefik :.... Masallah. tebrik ede • 
rim Şevket. Haber aldım, nişan -
lanrnışsın. 
Şevket - (Son derece mem -

nun) - Demek müjdeyi sana da 
ye~i•tirditer. Ah, bilsen ne mes'u
dum. 

Refik - Nihayet arzuııa mu • 
vaf:k bir ·kız bulabildin aemek ... 
Şevket - Evet, bu saadete ben 

bile inar.=mıvorum. Birc'°k hazin 
tecrübe:erden sonra artık izdivaç
.tan ümidi kesivordum. 

Refik - Sen birkac kere böyle 
karar vermiştin galiba! I 

l'evket - Övle ... Çocukça karar·1 
lar ... Artık Bu sefer kat'i ... Sana da 
.kac defa anlatmıstım. Benim ala- ı 
cağım kız bir manolya gibi rakik 
ve nazi·k bekareti, hicabı incinrne
mi olmalıdır. Ben bu evsafı ne 
kadar eok aradım. Evlenmeğe ka
rar verdiğim kızı, mutlak bir fır
sat düşürür. tecrübe ederim. Hem 
ne vesi.eler ne vasıtalarla? .Mesela 
cıplak sevda kartları ııöstc=ir, ya- J 
hut açık hikayeler anlatırdım . .Ma· 
sum. bıgiınc br tavır alacaklarım ı 
zannederken, benim bu tccrübt> -
!erimi öyle tabii telakki ederler ki.., 
.Derhal nefretle yanlarından kaçar
dım. Bu bir değil, beş değil, on 
değil! Hepsinde de sukutu h.ayale 
uğ. adım. Pakizeyi, evet nişanlım, 
ismi Pibi pak, pakize bir kızdır. 
Onu bana tavsiye ettikleri zaman 
i::ice tahkik etmeden kıırar ver • 
rnemeğe azmettim. Mahallenin bek
çisinden, bakkalından, konudan 
komsudan, uz<tk yakın. herkesten 
sorup sorusturdum. (Cebinden not 
defterini &•karır) bak, sana da tah-1 

kikatımın hulasasını okuyayım· ı 
Pakizenin komomsu ve mahalle 

camiinin imamı - Tezkiye bu - 1 

-================-===========================-===============================================~ı 
mak üzere donanma ile Vidine 
kadar bizzat gitti. 

r,. 21 i Yazan: 1\1. SAl\It KARAVEL 

Boğazdan çıkan kuvvetli bir donanma Rumen 
sahillerini yakarak Tuna'ya kadar gitti 

Fatih, bunu haber alınca. ,efere 
hazırlandı. Hatta; bu haberi Ve· 
ıtiriazanı Mahmut Paşa, Padişaha 
arzetrueğe çekinmişti. 

Fakat; Padişaha bildirmesi şart· 
tı. Huzura girerek vak'ayı anlattı. 

Fatih; fevkalade asabileşmişti. 
Gururuua dokunnıu tu. A) ağa 
kalkarak Mahmut PaşaDID üzerine 
yürüdü ve: 

- Bire hain! Devletin haysi • 
yetini payimal_ 
Eyledin diyerek cliudeki sopa 

ile Mahmut Pa~ayı düğdü. 
Mahıııut Pa a; hiç ses (ıkarma

dan sopayı yemi ti. Fakat; Paşa 
bu i~te haksızdı. 

Fnkat; ne haddiue hiç Padişaha 
kar~ı gelebilir miydi? Derhal boy• 
ounu vurduTurdu. 

Fatih; 2\<Iahmut Paşayı patakla • 
dıktan sonra, şu iradede bulundu: 

- Derhal bu herifin vücudünü 
ortadan kaldırmalı? 

- ........ . 

vel davrandı. Ordusunu topbya • 
rak Padişahtan evvel Bulgaris • 
tana tecavüz etti. 

Viilid, Bulgaristan hududunu 
geçerek ortalığı kana, atese boğ
du. 

Vilıid, Bulgaristandan yirmi 
be biıı e>ir \"e hesapsu; mal alarak 
memleketine döndii. 

Üsera, Viliıdın işkence zevkine 
sermaye olmak üzere götürüiü • 
yordu. 

Fatih; Viladın bu hareketine 
daha ziyade sinirlenmişti. Orduyu 
ülkeler fethedeeekmi~ gibi topla· 
dı. 

Rumeli ve Anadolu &tikerinden 
başka donanma dahi sefere iştirak 
etti. 
Boğazdan çıkan kuvvetli bir 

donanma Rumen sahillerini ya· 
karak Tuna) a giTdi. 

Tiirk donanması bütün Tuna sa
hillerini yakarak Vidine kadar 
gitti. 

Hatta; hırsını alamıyan Fatih; 
bir an evvel Vilıiddan hıncını al· 

Fakat; ötedenberi padişahlar 
deniz seferlerinden çekinirlerdi. 
Çünkü denizde muharebe kolay 
değJdi. Padişahın esir olmak ve 
düşman eline diismek tehlikeleri 
vardı. 

Bıı sebeple; padişahlar hiç bir 
vakit deniz seferlerinin başbuğ • 
lul.larında bizzat mevzi almaz • 
!ardı. 

Fatih; Romanya sefcrile bir is
füna teşkil eylemişti. Donanma • 
sile ta Romanyanın içine girmişti. 

Veziriazam Mahmut Pasa da or• 
du ile karadan ~et:~ti. Bir hamle
de Anadolu ve Rumeli askerile 
Bulgaristanı aştı. V c Padişah Vi
dine donanma ile geldiği zaman 
o da, Tunayı a~arak Romanyaya 
dahli oldu. Birçok kaleleri ve şe· 
birleri zaptetti. 

Mahmut Paşa, ordu ile ilerliyor
du. Romanyanın içerilerine dal • 
nuştı. 

Vilad, Fatihin fevkalade bir te· 
darikle canını almağa geldiğini 
anlayınca d.ağlara kaçmıştı. 

Canavar ve kimseden korkmaz 
Viıiid, Fatihin ateşi hırsı önünde 
adi bir köy canbazına dönmüştü. 

Vilad, ahalinin bir kısmını, ço
luk çocııi(tınu alarak Karpat dağ
larına iltica etti. Onnanlara sak
landı. 

Fakat; Anadolu sipahisi atlı o
larak peşini bırakmıyordu. Fatih, 
sipahi kumandanına _şu emri ver
mişti; 

( Devamı Var ) 

Hakikat de bu değil mi?. Eğer, 
böyle olmasaydı topuklarımda sü
rünen insanlar: 

- Masum .. 
Bana: 
- Mücrim!. 
Domck düşerdi. Mücrim ben mi

yim?. Kim bana: 
- Sensin!. 
Diyebilir?. Bunu di~bilecek a· 

J(ız taş ve .. Böyle dedirtebilecek 
beyin muhakkak kerpiç olur!. 

On sekiz gün sonra 

Ooo .. Çok rahatım!. 
Bu rahatlıkta geniş nefesin, in

san hazzının bütün ferahlıl(:, bü
tün zevki var. Artık azap d• ;ımu
yorum, ıztırap çekmiyorum, 

- Kimseye ceza vermedim. 
D:ye üzülmüyorum, içimi bo -

şalla boşalta, ciğerlerimi söndür~ 
söndüre 1encffüs etmek imkanını 
buldum, Korudan den'.ze, onun ak· 
şamlanna, esmerleşişine doya do· 
ya; ne$'cli r.:ıaJ!rur, içi bpş bir a· 
dam gibi bakmak <>n sonsuz bir 
hazimmiş ... 

Yalnız bir teessürüm var: Ölüm. 
Fakat bundan da korkmuyorum. 

Ona hiç kıymet venniyorum. Dok
tora: 

- Ben her halde çok yasamam ~er nurlandı ve bir sürü baş biri -
deji;il mi?. birinin arksında zincir oldu. O da 

Dedim. iniyor, ben de indim. Gönül.erden j 
- E tabii.. Kendinize pek hor bellere kadar indim, gönüllere ışık 

bakmıssınız .. N<> de o·.sa Zaro aga olurken beden.:e:e kement ve kilit ı 
kadar ömrünüz olmıyacak.. o.dum. Daha indim, daha alçaldım, 

Dedi. Sızı duymadım. Bugün bi- topuklara kadar düstüm, oraya ka· 1 
le ölsem razıyım birı çıksa da: dar indim. Daha ötesi yok! Güne-

- Hayatta iki saniyen kaldı. ~ şin çekilişi benim cekilişim değildir. 
l'üyorsun artık! O yarın sabah tıekrar doğacak. tek· lı 

Dese ııene en kücük bir silkin - rar hava\ bul.aeak, tekrar tazele
me, hayat düşkünlüğü, ayrılık his- necck. Benim çckilişirıı. benim gi
setmiyeceğim. Tek seve içer:iyor, dişim veriye ya:nız ham, irinli oo- 1 

ona üzüJüvorum: Yavaş yavaş öl- sasını bırakan bir ruhun sönüşü, 
mek. Onun içindir ki, Boı?azda ızu· onun çekilisi, onun gidişidi~! Sö
~ubun ölüsünü artık seyretmek is· nüşlcor. bir fakat m5na ve ifade -
temiyorum. Güneşin çekilişi, yer ler ayrı... Hüzün bu noktadadır, 
yüzünü yavas vavaş koyulaşır.ak istirao bundadır, aykırılık ve ayrı· 
simsiyah oluverişi bana hayatJJllı lış buradan geliyor!. 
bütün safhala:·ı ile hatıratabfö - Sadece buna müteessirim. Başka 
yor ve .. Beni üzüyor! Düşiiniiyo - hicbir şey!. 
rwn: Fakat muhakkak ki, 

Bir gurubun ölüşü ile bir iru.anın, - Oohh. 
benim gibi bir insanın ö,ümü ara- Diyebi:mek. 
sında ne fark var?. Ben de güneş - Rahatım .. 
gibi hayata doğdum. Ben de ilk DLmek. "eni• nefes almak, ici 
önceleri onun fibi yükseklerde i- bomboş bir adam gibi konuşabil-

1 dim ve ancak Cahidin kucağını ışı- mek için kudurmam 13.zıınmış! Bir 
dabiliyordum. Sonra ben de onun in.;a!ldan daha aşallı. bir köp"k gibi 
ömrünü yarılayıs gibi kendi öm - kudurmak, onun gibi dalamak, o
rümü v:ırıladım ve birçok gönül - ıı.un "İbi azap ve ıztırap nedir? .. I 
ere ışık oldum. Kalpler ısındı, yüz-1 (Dovaını S uncii n.Juftıl•J 

yurduğunuz havanın ırJ 
suna her veçhile hüstıU 
edebiErim. Zamane ic~~ 
valetine düskündür aııw 
izi kızda vok ki.. ~ 

Aile mutfai(ı müe» ;1 
Allah irin sövlerim, o lC 
dınları hep kadın. 
Mahallemizde bir tütetlrı< 
larınkidir. Bizim kaı~ 
yüzden amma. doerus. 
m<'k lazım gı·lirse. ~ı~ 
mukayyet olan kadın k 

Bakkal Nuri - H:Uİ· ~ 
rinde <>ski bır ailcdı.: et 
av otuz dedi mi tes\ll 
Hani su sabunda Jrl<C 
kızda vok ... 

Komsu baven Rıızi''e 
ahrette iki elim vaıu"''ı 
neme lazım, günahtaI':ıı 
Gül gibi kızoğlan kıt! ıJ1I 
anası da, rahmetli hJ!O l' 
ırzına kavi in~anlarJ 
(\l1 senedir kurban ~ 
K"ııdilcri icin o1 nıasve 
!ık.orayı düşÜP' ek .•. 

l'vfoh ·' delik. nlı at1 
Evl<.n azi im, bu kısJ11 
Bayan Pakizt-n· l lC ıf1. 
lar rck oıdu. Bın c ,~ 
Efrer dalaverf•St ol q 

ıtözi' ncien kaçar mndı 
tcrini cebine ko •araltl 
dos' wn. biis ! ~. r f• 
ele gc~·er. }Ji ant 
birkaç kc re görci u,n. G 
ınahcuo bir kızcai!IZ' b 

Refik - Allah nııJ iJl' 
Şevket - Sen beO 

suyumu bilirsin. BU• 0 
bir lutfu, bir ina,·etı ~ 
kat'ivyen evler.mı'·~ 
s.avvur etAr dam"rı 1 
giç bir kızla nasıl ~'iil' 

- Refik - Büsbtl~ 
beceriksiz bir kızla ; 
bilmem amma. bıraı 
mı? . u~ 

Se\•ket - İste btıl 
dınları cıilı~dan cı -ııf! 
düsünüşünüz deeil Jllı 
1endiai zaman, hic b• 
meli. Hayatın tckııı:.16 telerini kocasından 
sene nikahlı duraca~ı 
det zarfınra ona h3 
]erini öO-reteceriinı· 

. b ıt' Refik - inşa! a 
hırsun. 

-2-

Şevket - r 
(Nik5htan sonra J'• 

nin bahr.osinde) · er f'evket - (Pakıt. , 
mi•. hararetli harcr' 
tadır) ha~-aı, hepi'"' 
rece "•imiz bir vold~ 
lun dikenlikleri, 1 

yokusları, binbir t~ 
vardır. Gerek k.:ı::ı 1 r 
bu ··olculukta bi. 11 ,. 
tactırlar. Geçirilec;. 
fırtınalar vardır 13 
tek basına mücad< ·~ 
Hele kadınLar bU ·~~l 
ke!cre karşı ko"B· sı 
ten mahrumdurJsl· 
'"atın hakiki nıaO~ 
mezsiniz. Ben sıı~ııı' 
vt mananın se\ 
birer birer (iğrc!eC~ s; 
cellimiz yol, hak1~ 
lacaklır. BI · sene 
mizi daha ivi sıı~ ' 
ihtirasla;ımızı .. ıe 1, 
ha H öl!reııını ıJ 

~· f'Tt<~ ,.... sonra t c 
n1i "Qn a\rılrn 1"9 
her dakika bocb~ 
şıvaca!lız. 

Pakize - (lP~ 
rek) - Al- •U b ~~ 
uz:ın. nck a:ır uı 



Belgraddan mühim 
kararlar bekleniyor 

Alman Tayyarelerinin Bir Akım Fransadaki (1 inci sahlrcden dev:ım) 1 
KONSEY İÇTİMAINDAN EVVELi 

h d 
Belgrat 31 (Hususi) - Konsey 1 Le or usu ktimaınıu r..kla.ştığ• bwgün~_er.~e 

ta (1 lncl ııahıreden dnam) 1 olmuştur. Avni za."Tl.anda Forth of Bel~rat siyasi mehaiilinde buyu~ 
..,..,,~. ıılsbet~n az bir muvaffaki- ı Firth açığında diğer bir Alman Roma 31 (Radyo)- İngiltere ve bir canlılık göz.c çarpmakt.adır. Bır 
Je bı~ tlcaı.ret vapW'ile bir be>mbardunan tayyaresi harp ha - Fransa. Fransada teşekkül eden çok büyük otellerde hemen yer 
~gem.isini bombardıman et - rici bırak~ıştır. Polonya lejiyonlarını Finlandiya- kalmamış gib:dır. G.aze.eciler, he-
~ ve miıtı:ıalyöı: ateşi altına Taaruza uğ': ayan j!emilcrin şim· ya göndermiye karar verrn~ler - yetierle bunlara rafakat edecek ze-
kraıiyet ~· Tayyareler her tara~ta diye kad.:ır teshil edilen listesi şu- dir. vat için daireler tutulmuştur. 
laor~ ka.r ava kuvvetlerinin filo - dur: u_ eyclan yüzünden 20Qi

1 
Kcnsey cuma günü ilk tarı!~ -

11 
• &l~dır. 31 kanu • r-ı tısını yapacaktır. Bura mehafi -

Usani ~ b fil La b. A1m 4,553 tonluk cCoryton> vapuru. hl 'l d ı ·· kon bwnı.. ... -...1._ u () r ır an 8,501 .. onluk c.britisch Trimph_• va· ev te J.i(e e !inde konusulduğuna gore, . .-
ln'Ü j,;"':'11an tayvaresini düşür • 1 ~ ~yd-e Balkan devletleri ile bU:b~-
Ya!· •. ~er bir bombardıman tay_I puru, cJersey queen> vap~,.16J 

1 
İzmir 31 (Hususi) - Sinekli ça. 1 leri arasında, Balkan dcvletlcrı ile 

ılı'ard ını d.e h&ıı> harici bırakmış _ tonluk cAlgoma• vapur\.\. silah?. ymın sa~ sathı maifuıde vukua fi!e- Tuna devletleri arasında, Balkan tün,.. ~knaa bava kuvvetleri bü- bir balıkçı J?Mlisi, biT fener gemısı. len bir heyelan bur.adaki 200 evi eevleUeri ile büyük devletle~ ar~
o)an ~gilterede bilhassa şiddetli Firth of Tay'da c.Citv <>f Ba.th> ciddi b.i:r tehlikeye düşürmüştür. si.ndaki mün::ı~ebetlerin bugunku 
tnek . ava ~rınd~~ .~stif~<ie _et· vapuru. 1ki A~an t<~:varesi tara- İıki evin de duvarları çatlamıştır. şeı·ait altında bulunan v.::.zıyeııne 
avcı ~r. v_e butun lngıliı: fından mibalyöz ateşı al~ına alın- Arazi 3 saatte 2 santimetre üerle- temas edileceği gibı, Bulgaı-.stanın 
tind YYareleırınuı scğuğun şidde- mıştır. 1J1.ektedir. 1cabeden tedbirler alın- vaziyetinin de ehemmiY~tle naza.rıl 
rurne~~at'@'k~t kab~iy~tinden mah~ Akşam Yorkshh~'den hareket mıştır. diıkkate alınacağı ı;annedılme~e -

IDiğer ~l:arını u.mıt etmişlerdi. ~den bir ~c:.'.....isiye vaoın:ı, bo~baır-ızelzele mınta ka5ından dir. .. 
rına re Cıhetten ticaret vapurla- uıman edııo.K ten sonra ımdat ışa- ı Bulgaristan ve Macar!stan mu- ! 
~k ah~~at eden ha~ .~emileri bir retleri veren bir t.i-ca.r.et va·purunu haber almak isti yenler şahit buundurmıya.~aklardır. Fa. 
ch .. t .. ı.. ls~ h~va topları sayesinde 4 saat kada.r aramış ısc de bula - kat söylendi~ine go.re, Romanya 
f.a:x...,..o4Alme •

1 
lerı ~ırmağa ınuvaf- mamıştır. Ankara 31 (Hususi) - Zelzele hüküınetı Hulgar.:.ar namına orta -

A'- uş ardır. Ö_ğleden sorr.a denize düşen mmtakasında bulun.anlardan ımahl- ya bir teklif konu:.duğu ıı~dırde, 
111nan tayvar 1 . h 1 ,. d·~· · fı·ıa·k mat almak istiyenlcre icabedcn daha uysal davranacaklll'. Artık lesi .,.;;~k- e erı geçen pazar- bombaların u e f:!e.ır ıgı ın -
..... , u ~ı...-1 v h .. .. <l b''t" sa haberleri vermek üzere Dahiliye ım;;.,,....,;n h~le e1el"'ıı bµ gı. bi rn·::se -

diklerı· .. ,C04UU3Tl esnasınad gös- 1.2.r .ı armout onun e u un - LU.4•~ _ ,... .... 

cu.r et v 1 1 hili t Ü ... ı- bu"yu''k Vekfiletinde bir büro teşkil olun- lelere bır' hal yolu :ı"Lnr.ısı.rız. ca-
ıef'A-.k ı......: e va ·~'ete taarruza · sarsmış ır. c mo.or u . , _,. 

~-.. uvmb lar . ı.· d b mustur. . t ı. ~ ılacaktı~·. Roman~anın Bulgar la.rının üzer· a mı t icaret vapur- bir Alman ıayy-aresı dman a u- ~ _ ·' 
~serin l ~~ bo.c;altanışlar ve lunan bir karakol ı?emisine taar- t • ı tale~erlne karsı daha yumu§<lk 
Yaklaş'-lr,., Ilglfiz avcı tayyareleri ı !"UZ etmi~ ise de. ~ronbaları_n f!~i-j l' L ·n cı· sa rıa rın da'-Tal~ konseyın diğer azaları 
"h "'' zan...,_ u kl ı · b t t d :.: zanned"1-e • te-l R l 1 j tarafından da müsait şekilde kar· .oununıa h~_::-ı za a~ış ardır:1 :ıı~ ıs:ı c e mıc ıgı · . .u:m •• 
biri il. .. _ --=~r bu 'tayyarelerden dir. • L' • d şı.lanacaklır. Hulasa Balkan an. -
ta~:t kabiliyetinin fenalığına 1 Şimal denizinde batan Londra QTlTeSln e • ·• 1.antınm salabt:Lini artıracak hıc 
Çlf{ı.n~ -~humberland sahili a- ' 1-..... 'lmna bag· h 1,847 ~.1nluk cEs - bir fırsat ve çare kac:ırılmıy·acaktır. 

"« ·••l.(<bf 1 (Ba~makaledea devam,) B.,'i!ranların bitarafhfıını ve sulh 
lhisi.ni t ... L. aasız. bir bahkçı ge-- ıtonı vapurunun Alman bmnba - ......,. ,.. .'lı "<l.lı.rJl) et-eg ı b" 1 b ı...- adı" h ·· dan tercih edilmis. oldu~·unu \'e kara·.•mı bozabilecek teJ~bbüs~er 
"'neın,keı . .. ::• e c:a ışan ır la·: ı ile atıp L>d.t:ın gı enuz ına- ,,- · ı u l ..t;;_ıı .......... • labı'lece«ı"n' t.,b:ı· bı"Jm•viz Garp o" .. ı· f d ... g·iJ. alctı' f ~ i r möd:rh:ıle 1 e f • ~ ........ uege muvaffak lUın değildir. ~ephesinde ~ı>Ji~oyn y;~~~k '\'e k:~ıla~aroktrr. F~kat me,•ctıt ilc-

i O kayakçıl":lfJlllil ffiUVaffakıyetı• Fransanın içine s?rkarak Fransız tısadi muahedeler hüki.ımlerı ye -
b P ordusunu yenmek rlavanm ~n bil· rine getırı.:digine t.röre ne Alma~ 
nlsinlti 31 k d h h '\>e I<u-:.ı-aı (~.) - Kaı-pincn 1 ateşe verrnis, orada bulunan kfir. yüğü, en çl'f'nidir. Bu no ta 3 lar ve ne <le SovyeUerin er an.gı 

.. ~ a ""b zafrri sür'atJt> krzanmak ve cfkan bı.r sürprize kalkacaklannı gös • 
:YonJar ~ .. ç_ ~· - 1 maruf ~ampi - çu .. k Rus narnizonu efradını i!tlaf ---l.l:a dı~v.u.oa.an sevk ve ıdare e- "' umumiyPvc bir zafer tebliği neŞ· teren ortada bil emare olrncııu.k!IA 
ı;eJtk ,... b ala.n icayakcılar<lan mü- ı etm4; ve üssiılh:ırelı..--esine danmU.Ş.. retmek. koJav değildir. E[rer Al • beraber, bu cihet de bır kere göz.-

.. rr ....... K ı tür. manya harb.;n biitiin nef;<'ekri ' · ·ı , · "'"ket .... ~:_""": u.'?, uo}ajer 'den ha~ den geçırı ecektır. 
~k .. :usahu:sı1.di. ~u JZrup, şimal Bu kayakçılar grupu, 24 saa1 garp l"ephesine ba 0 h oldu~ına !!Ö- Hatta buTa-d<iki kanaat ilkbahar-
,.,_ "'"' n_, z~~fında 140 ,_; ı~me'-e _____ ç_ '·~- re ikinci hareket hedefi ol?rak bu d d b ' 1 lınıv ., ca "ı mer -~e Ve n,,;ı..;~nne Vasıl olmuş, I - .IU'V ..... ~ _. a a lf şey er O .... '"' 

- ....... u.uwıllt antr 1 • tm' ;t' cepheye saldır.-ıayı tercih C'de • kezin<ledir. Günün en mühim me-

B l 
epo arını ... e 1~ ır. ('('h:e Hitlt>r hcv2"~tile biri"d o!l tak 

r e f'r\a dah1•lı"' ı•stı•l .. rraz yapıyor psikolojik sebebe daYR":;.''lr, de- ::s~reR~e:=~y;:::stcl~~~~ m~ 
~ ,.,., r.ıektir. FakPt, ikinci J.ı-rekl"t ~ .,_ ta 

Br.;'--1 
31 

(A_A.) . sele halledilınce Bıa:..-n:an an n • ·~ defi sadece ikinci psikoloi=k sehe· b ' 
t\'11, sef . w . - Malıye na-' duğunu ve bövle- bir gayretin mu- 1 tının daha genişletilerek ır c~~u-
ltan.ı .... ı...erberlıgın ve istiklalin kat- vaHakivetJe tetevvüç edebilmesi be istinat edivor.ıııı 0 takdime A - b u sarki A vruNSl bloku haane 

·· """lln ordun takv ı ı:.-.- manvavı hnmbaska hir cerılıede 1 w zan-
gunde 17 mil un iyesi işinin icin dahili bir b"tikraz akdi ~ ve kolavlılda venilt"cek. yutula • getirilmesi mümkün o acagını 

nedenler de vardır. İtalya ve Ma
caristanm dl dahil oJaca~ı bu blok 
Balkanlarda s:.ı.lhu d:ıha emin ve 
m.Jıfuz bir ha.:ıe get~:'ebilecektir. 

YUGOSLAV HARİCİYE 
NAZIRININ BEY AN ATI 

Yugosk\•ya Hariciye N~7.ın Mar 
koviç Belgradda bulunan meb'us 
gazetecilerimizden Ak:ı Gündüzü 
kabul ederek, Balkan antantı kon
seyi münasebetile Balkan memle -
ketler!nin bugi.inkü vaziyetlerini 
şu suretle hu!frsa etmiştir:. 
•- Bllkan antantı konseyinin 

önümüzdC'ki ictim.ııı ves'ksile Tür
kive Cumhur:w:ti Harich"e Vekili 
v~ kıvme~li devlet adam! Bay Sa
racof!lu ve bu konferarsa !şt:rak 
edecek di~er dost devletler mü -
mess:lleri ile \'er.iden bulu~aca -
~ım<la.n fvk.::ılfıde bahtivarım. Bal
kan antantı konsey!nin bu içtima
ırda antant azası drvlf'ller ara -
s•rd.a rr.eveut derin dostluk ve b:r
J!Q-in bir ken- dah::ı. tezahür ede
cej!i..,den emirim. 

c{kh:r:n mi.ic:terek ı.r:wre!leri 
Balkanlard~ sulhun mvhııf~u~·T'a 
ve umumi Balk:ın !"'erfeatleri11!n 
kol"•r!"'~sına miit.Pall:k oJ:>caktır . 

aTürk"\•e ile mürıasrıbetlerirT'İZ 
dairrı:a. C'"'{ sa•T'imi idi ve err:m:m 
ki. bu müncS<'betler istikbalde de 
...... rek !ki me,.,..lı>kE't·n, ııerekc:e 
komc:u ,.e do<:.t B"lkan meml~ket • 
ır:nin merrf:.ı.t?tlerir.e uvl"!m olaTak 
dosf:me bir .ruh içinde in~af e
decekt:r .• 

YUNAN HEYETİ YOLDA· 
At:na 31 (Husu!;İ) - Kons«"Y 

t.rrplant•sına i!=tirak ede<:ek olan 
Başvekil ve haric':ve naz"·ı Me.tak
~"<:' ~·- F''!>n h "'"l'f vapurla Atına
tlan burava gt>lmis!e.rcır. Belgra
da doğru yollarına devam edecek
lerdir . 

GXZE'i'ECİT ,ERİMİZ DE 
GİDİYOR 

Majino cel"k ha•t rı zivaret et -
mek üzere Frız.n"' .. " hükümcti tara
fından. davet olunan gazeteciler -
den An.karada bulun2.n~r bu sa
bahki ekspresle şer."'UJllZe gel • 
ro i...-lerdir. 

is• arbuldan inltihak edeeeklerle 
tamamlanacak olan gazeteciler he
yet: bun.dan P.a.rise hareket ede-
ceklerdir. 

-. - S O N T I:· L G R A F - • 
I!!!:!!: ! !' ET ı!P 0 3 

Almanlar gizli bir silah 
kullanacakmış 
cı lncl sahlleden df'ftm) Topun uzunluğ-.ı 36 metrodUT'. 

fnmlizlcr mücadele istediler, pe- Mermisinin saniyede sür'ati 1,800 
kala, biz de mücadele edecğiz. metred:r. 

Alman - İtalyan polit :kası de- •DOYCLAND· JN İSMİNİN 
_ğişrr:iş dcğild!r, Sovyet Rusya ile DECİSTİRİLME~İNDEKİ ESRA!I 
itt:Iakımızı bozacak her teşebbüs Alman bahriye nezareti, Doyç-
ise suya dü.secektir. Jand cep zırhlısının isrnjnin de. 

Polonya muharebe~ 18 gün sür- ğ!~tirildi~ini ve Lutzof isminin ve-
dü. İn.<!' ltcre tarafından ı:aranti rildiğini bild'.nnişti. İn~iliz ~aze-
edilen bu devlet har.tadan süpü· 1 telerineo bak•l rsa Doycland, İngi
rüldü. Şimdi biz harh:n ikinci saf- liz tahtelbahirlerinin taarruzuna uı). 
hasına giriyoruz. İng:Uzlerle Fran- ramış ve büyük .b:r vara almıştır. 
sızlann ·ne yaptıklar.nı biz biliyo- Uzun b'.r tam!re muhtaçtır. Dün 
ruz. Fakat onlar bizim taha'kkuk ~len Paris ~azeteleri ise Doyç • 
e~tırm ;;.;_:7. n-u2zzam işleri ve landın , bir ln~liz tahtclbahiri ta-
ycni si!ahJarımmn ne olduğunu rafından batırılan ve ismi anlaşı· 
bumiyorlar. lamıyan Alman zırhl-sı oldUlrunu 

Alman silahlan, muavyen bir yazıvorlar. Acaba hangisi d •tru?. 
plan da~.il:nd~ !~n:arı:Janmış ve FiNLANDIY AYA KARADENİZ. 
lekemmul ett:rılmıştır. DEN YARDIM MI? 

1nıüliz radyosu Alman yanın ta- p t) M- tt fi,__-
mcı mile cökmesini isfvor. Fckat . arls. 31 <ı:usus - u e lA' 

.Şimdi biz'm kııvvetim!z, dün _ lenn. FinJan~ı~aya ~as•} yard m 
yanın en birincisidir. Milletimiz. ede!=>ile:eklerını etkık eden as ~ 

rt. · h''k • t· · .... 1 kerı mutehassısl:n-dan bazı lan. bi). pa . .mız ve u ume ımız çozu - h . . • 
b . b wl 1 kl b ·ı l assa •Tan• 11azetesının asken mttw 

mez ır ag ı ı · a ag anmış :ı.r - h · · b d k ı k d arrırı. u var ımı ol.av astırma 
ır.~. - . icin, Sovvetle'"in bgska cephelerde 
HJ ,Ier bm:a~a ~aJad~·~ve nıtap de mes~ul olmak lazım eı>-ldi~i ınil-

ed_ere~ ~em.~t:r ~ı : «S:zm Alman taleasını ileri sürmekted'rler. Bu 
milletmı kend: zırr.a~o~;ı~nndan cephe Sovvctlerin Karaden:z sa.-
ay•rm.c~ hus_usundakı but.un ~ay- hilidir. Bo~azlardan l!l'<'Prek Ka-
r~tler:r.ıze k''tı ~e AAllrran, mıl_letı.~e- radenize J!irttek mü'tPfikin do-
vao verece ır. maruar ızm .. u • l d~niz haA'·' :""li~tini el· r 1 • t l G 1 . . nanma arı. ~ . ... 
a e ugra • 2m~z. aye erımız ta- ler'nde bulunduracakları icin, ev• 
lıakkuk _ eını.?dıkte.~ ı:?r.ra. b~~nc; -~ ,·ela Batum _ Odesa Yolile Alman-
nı<>k mumku~ dcg:ldır. Bugunku yava yanılan pet rol sevkivatının 
Alman rcslı mukaddcratımızın ._ .. · ,., eb'Jt::>l'akJ.nrdir Mask'> • , , . t" . .. . 1 t V onuıı e .-ec ı '" '" " ,. . 
n;es v ' 'Ye. ını uzer·ne a mış ır. e- va Kafkas cephesindeki petrolle-
rılecek bır tek cevcbımız vard·r: ri müdafaa ic:n buı ada mi.ihim 
Alı;ıan~a ya.c:~yacaktır, şu halde kuvvrtlcr bulundunr:ık mrcbu -
galıp f!ele,..,..ktır. rivc•inde kalacaktır. Bundan baş. 

G~fLEN PARİSTE . ka Odesa atcs menzili icinde bu-
_R<:":-~ ~1 (Ht.~susi)- Panc:fen lundui!u icin. So\'\ etlerin Basa -

bıldırıld ır: ne ımrE',. Basvekil Da- r~bvava !Pme1erinin de önüne t?e-
ladye alelacele P:mı:e ırelen Gen~ c l"<!ektir. KaradPr. izı:ı crr ~ rrut. 
ral Gam!en ıle uzun uzadıya go- trfik donanmcs•rın ü stür r;·ü bu 
rüş:rr.üstür. denize sah ili bulunnn rr '11 1el·M -

LO::\'llRA "\'l nör:EcrK YENİ ler sivcseti üz rindP de mGe~·r o-
t~L1\lA..1'l TOPLAl!I lacak ve Bal\. ... rı.fo.rd, ki vazı eti 

Paris 31 (Hususi)- Almanla - değiştirecektir. 
rn, gen<>n harpte P arisi l-om har
dıman eden bü' ük Berta topla -

---<000-

rınd::ın aaha kuvveı ıı bir top ima1 Fransadan gelen eşya 
ett'kleri haber verilıyor. 

Bu top 2nıl mıl metreliktir ve 
300 kilo aı?ırlı·ında bir obüsü 250 
kilometre me~afeye a~ı?bilecek ka
biliyettedir. Bu yeni B 0 rta ile 
Frn~sa. Ho.1.anda veva Belçika :;a
linden Londrayı döğmek kabil o
laca.ktır. 

T<e<>fil Gotve vapuru ile dun 
Fransadan lim.an:ıımıza bal k vajtı, 
ıtelefon aleti, tıbbi müstahza:rat, 
vanilin pansıman esvası. S ellilüit 
esva yün ve oannıklu mcn~ucat, 
tennojen, gaz cihazı ve cam geti· 
rilmiştir. ÇenıbeYron.alam.yalo_"'l,mlaikt:aJ• toll·el rol-...~uğCuneuvsoa· ylpem.iştvire. recek cak bir. kiirük ...... , .f,..t kar.şısında 

;( _, - - j"On.'Cf'~Z demektir ki. bunı. ;ı"sal Kadıköy 1 inci sulh hu- lstanbu1 3 üncü n~terin~ I 
~ devt,.flerin de hanf!ileri olabılel"e- • Buğazici Yeniköyde Guzelce Ali =======================::-:====:=:::=ıı 

htfü. B 31 (A.A.) - Siyasi me-- 1 bulunacaeını w bu beyc.natm ib- ~ Almanyayı çevi'"en ~rvlet1pr!n kuk hakinJiğinaen "P3.53 mahallesi Salih w sokağınd;ı . S 1 1 
l.iy~· Ceın.berıayn'in . yarın söy- tiva etmekte oldufN yanlı~ müta- haritalar·, .. ~ ve ,, ..... ıyefler;"(' h~'"ı- Aksaravda Küçijklan.t.a csdde- 26 No. lu .evde. oturan lgn~~ıos A- tsteın DU 1 Komu tan lığı atına -
~~ nutukta HiUer'in radyoda lca ve tefsirlere işaret edecegi.ni J•nca derhnl ~rirnir. ftncrk, bö•·le sinde 2a';1 de ı.ken ikametgahı leksiv:adis ~ anrmada. uç sene ma J<omiSyOnU l!anlan 

oldu~ beyanata telınilıte beyan etmektedir. bir vnivette ttlki AJ ... ,.,.. or-'•1· ~chul Albay Cazıma. mfüJdetle lsunvede ~r:.men so-: 

U
•• 1:-n bir ilci ıt'.\' kir,-'" kfü:ük 'hir hr..aızibul defterdarlıjı muhak~ kaj;nda 2? nu~~ Ç~rJ.u ~ 

lt 
Ç Vapur daha battJ r1evleti dı>ha müttet:kJ"rin miM~- mat müdür.üğü tarcifuıdan m~ - tanın. işletı~mesJ ışınek dalır ~ltetveş-

J.11l~ine fırat ,.,.rm,..~"n yutabi- S;$~/1B No lı dosyasıle ledığıınuz şırket mu ave esı 
L o-'-- 31 k .. tt fi'·1 • .,.., .keıncıun · 39 ihi'nd bt'!.mic. ol ıı~~.-.;ıuıa~ (A.A.) - 8,000 ton 1 tın;n ci.i:mles~ brr kisi mfürtesna lirlf'r. AncP · m·• e il" ~n t • -eniledi.ı'!i ve aleyhiniz.de açtığı rinisani 19 ıar H e . . ..., -
hord lndeki England ve Fredins- 1 olmak üzere, kayıp nazarıle ba - J'R!'tisi ve MildoJ.t>lesi d••mda ka- l JiCl cıag alayının 9;tl:I yıh a(ı~ın· duğıunda~ ve tıeı:ıız: şeriık.iıın mu • 
Rı.tı..ı h~aJti· Danimarka baYTa- ıkılınaktadır. labitecek Mvle bir de,•kti ~ ... tt. dan do~an yüz .beş lira kırk altı ıınaileyh IONADIOS tmafından 
•ahilıen iln.il iıki vapurun lskoçya J manın ha,.hin nt>ticHİ"f" ıı .. l~ hTr ıh-uruşun tabi.ili hak.kı.ndaki dava- r J!erek atacak ve borç ve ,;erek Y~ 
"- - '--}.,,.!,.akitıinde ba .. tm. ış oldclc- Londra 31 (A.A.)- 1487 t<>D hac- t~ir ika ctmivfıt'cJ!i, sadece Ahvn d ı·kaınetııahınızın meçhul dinde bulunan para ve tohumlar 
~~4Cl~~ buı:eda buvu.ı.{ bir he- 1 ımindeki ve Eston admdıa.ki l~gillz erkan uJttnmh·esinP: ~~~~ebilıe hakkınızda 15 gün ve sair hakkı~a bu ~ kadar 
i() it;_. ~Vht etmistir. İki aeminin ., tic_aret gemisine şimal d~nizincie - İste, brJ' zafer daha kın .. nc"1c:.. rn";..ı.ı."'tle ilanen t.ebJ.iı!'a.t icrasına r hesao v.er:r.~.ıeındE..>n 29 .kanunu~-

....._ ""lll(1en ib :ı- n,..m'ıve VPT'Br Oİ8f!8İh aş;Jı'a'"c!Jl', ·uUU'- 0 "/2./ . 940 t rihl iht """me 11
- ken<iı ~ a.ret olan mürettcba- ba~ nazorile bakıJmaktadır. ''"' karar verilmis ve duruşma .t..> nı a .•. ı aüh:"""'ı , . hc··~ a-

A. 
Ilarhin .enfnde ve sonunda b:tme· O E!un .. ü saat 10 a bınrkıhnış sine '\erdıgım m e.ın ı .... mın 

l ı 
• d 6000 . !li Almar , .. her~i•na f!'Ptliz ."e 9tdu~~an o gün ve o saatte Ka- . kadar gelio. hesap ~ö.rınediği tak-

man ar gu• n e Fnnsı'l ""rlulıtrıT'tn Yt'.,iJm~•ne ~ küy b rınci sulh hukuk mah- dirde mezkur . Bost~ me~cu: 
mütevakkıf old··~ma görr tah • ~- . de bizzat veya tarafınız - aemirbas eşya ıle d.ger her turlu 
min «-drr;z ki. Almarıva düm·~,·~ .ı-emesın adC::ık vekaletname ile bkr' şevlerden hic bir wçh ve suretle 

t ı 
• O kı>nstırmııktan ve k11vvf"'lcrr.nı ~an ;11~naen11ek sure.ıli! haı:ır hak ve alaka taleb~de bulunm~ğa 

On Petro ıstıysr dağıtmaktan 7h•ıu•l" hu 'hr.defe.l'!:t-. b"e;ı g adığınız takdirde tıak.kı. salahiveti olmıyacagm.ı ve bu. ;ır-
me,·i ve hu lıt-drf Ü7f'rinde tııJ .. h·nı u daurun ao ıka'I3.rı ittihaz oluna - ket.imizden dolavı :ne .kendrsıne 
tecru .. be etme:vi teTcitı me<""nTıye- nız gıy l d d ba~,,alanna k<>rc.. 

dı..... U IMt • f v e bu baptaki davetiye i e aı-İ kar~ı w ne e ~ -...-
..:-~ ~ •hı.leden dn-.•l f giltereye 500,000, Fransay:a 250,000 tirde kıılarplrtır. J\fE'vzri '1!~ er ve cagı vzuhıalinin mahkeme divan - m-es'!. JiyE."t kabul e-tmivec:ğimi ve 
~'t'6Cian · . erdir. Alman1ar Ro- Macaristana 180,000. Bel..çikaya 170 zafer1<-r hn,.bi gedktirmekten baş- va ar. talik kıılındıiiı tebliğ ma- bu tuihten itibaren mezlmr bostan 
~~ ~ted.ik.leri petrolleri bin. 1-u.~oslavvaya 150,000, muhte- kıı hit'hir şeye yaramaz ve yara - hkanesınekaim olmak üzere ilan o- n!lıffi. ve hes3btma islettirilme.kte 
'ara.ııan a~~ına göre, bu lif diğer mcmlek'E."tlere 1,050,000 m.ıyaeaktır. 

1 
am?1 939118 olduğu alakadarlarca malum ol-

:enıeı. Dc>~~ı bır tazyik bekle - ton oetrol verm;.ştir. 'E'J'El\f iZZET BENiCE :umu:. mak üzere kevfivet ilan olunur. 
rhtb. ~tı ~ meselesine de Bal- Şimdi Almanya, ı;teçen sene im- __ ı: e mahkemesi 9 un- ADRES: Yenikövde Güzelce Ali 
~ki 0~Y'iride tem.as e-- za edilen Alıman - Rwnen muahe- l V d • tt l lstanbul ~~ . . . . pa'>a mahallesinde Tekke ookaf-•·1-
(tt}lin~~~te;ırETRO· • L desinde cnrpis edilen rakamlara Genera eygan gı cuy~~~u~~::ı~~::.de::ı· Kıugun--lda 12 No. da oturıan İSMAİLTAHİR 
lL İSTt göre, bir bucuk milyon ton petrol Birka" ..:H.denberi Ankar.ada bu- ~ N 

~~ 3l YORLAR istemektedir. Bundan b""-ka ~ .,. "'m"· ..1. cukta icadiye caddesınde 1~ o. 1 (~oeuk Hekimi -ı 
· (ff...... ·) - ..-. ıumn-'-ta olan Fransız vaklnsarA uft~ .. 1 Lo Safado · ı...·:ıe ~ an -usı - Almanya ile Romanya<laki petrol tasfiyehanele- i:l>J\. da o~uran ııvww--» aıe::;u.. o /l h d Akk ' ~n y~· &r4lsında geçıen sene a.k.·• rini de istemektedir. Gali~yadaki o:'."d'llla:n kumandanı or.zeneral Vey- mahkemenin 39/135 No. su i:e 19/ ı r. . . m~ O'fll~ U 

.:_~Y.a ~ tnukaveleye nazaran. 1 'Petrol kuyıularından çıkarılacaık J?~n<i dün Toros eksılresile Suri - 101939 tarihinde açmış oldugu bo- Taksı:ı - Tabmhane Palu No. t 
~tt YaıtiSOO~~ to~. petrol ve- ham petrol ile Kafkasyadan gele- yeye dönm~~ şanına davaSlllın yapılan muhake-1 Pazarda:ı maada. her gün saat 
~~ llehrinin RUnde dor.t bin ton! cek petrolleri de bw-ada ıas.uye mesi sonurda: Taraflar . ar~sı:ıda -..ıs den sonra. Tel: 40127~ 
.ı .... ~ bu . <ion:mus olrnası yü- etmek istemekiedir. Yeni vatandaşların·nz bas gösteren şiddetli geçımsızlık - -· • . 
~r ı~oo OOo ~ şimdiye ka _ ı:_()manva net.rol kuyularına ya- d n doleyı müddea.alevhin beş se- cföince müddeaaleyh~n bır sene 

lat°"~tı· _. r ~~enlebilm!c:Ür. şını· di t ı b' 1 fen Vekilleri heveti yeniden e ev•""'l kocası evini terk ctti~i ınüddei!e evlemnemesıne 8/1/940 
~ .. ırı an ecne ı sermayesi şu surete llett Tü~ atan ne v... b . . d k ·ı · ı 

. tn el.ine . ~ .h~ttı Alınan _ taksim edilebilir: Yüzde 35 İn~liz- 1817 mi asıtmzın · v - ve isbu .f:edmsizliğe karının se e- ·~a.rıhın ~k aur ~.en ~ış ve. yazı ar 
\~e 4,000~de. ~~ ıcın, Almanlar Holanda, vüzde 25 Romanve, yu ... z- dsşh~na kabuJ. olunmalannı ta&- b'yet verdiı?i hakkında ka!'laat hJ· ilam ma rnne ıvan anesıne ası -
anı .nı esk" vı'o etmiştir. 1

J·· mebnı· kanunu mede:ninin mıs olduğundan mezbure Mazalto-
..... . ~k . !"~ ı teehhuru de 22 Fransız - Belç.iıka, _yüzde 10 su une ., . ,. 'h' .1• d 't'b 15 -
lLlrol ~lenıe~~·gÜnde 6,000 ton Amerika. •• • ,. o·• • • •· •• •s ... 134 üncü maddesi mıucıoınce ta - nun tarı ı ı an an ı ı aren gun 

IG3"\liARA ır. G~en seneki Rumen ı>etrol ih- 1 T 1 z A R rafların bosanmalarına ve m.ez - zarfı~-a ~~r~C'3atla temyizi dava 
~~ 31 (•lfuaus~IRLIK MI? r.acatı ıı milyar leyi bu1ınuştur. kür kanunun 142 inci ma<ldesı mu- edebılecegı ılan olunur. 
ta anvaıun ilk~ - Gazeteler, ---ooof--- r>oııanma ve Akden!z ~e~rikala- !_:.::_,.:__ ________________________ _ 

tn~dar~ ~in. ıne~duta girişeceği nmızı buı:tün haberler:mızm cok - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
ltı ı lha.ckieı c Petrol ve F• h • d lui?undan dercedemedik. Özür di-
tek için büııu: Stokunu tazele - ın cep esın e leriı. Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan= 
tı;:,ı,.~ılW-~ R'al ...,..ıetile çalıştı. ., ___ ...................................... -•• 
--~K:A"CIQU' ar. (1 hlcl Alllfei~ deYU9) • • • • • • 

\rb~A PETROL MiU d b" · · Kro ~ 31 •( A:.lltb. EcEK ?. an ırmın nştad oldus?u an • 
bı q !aşılmıştır. 
~~~anb~t.roi~ :-:- Büyük A- Muharebe Ladoganın şimalinde 

ll' Zat E: Yıı erbabından sevrekleşmiş ve şiddetini kaybet.
etln~.ada '7'apt1ğı olanda ve Al _ miştir. 
edibn" ~ R'1%veJ: se,yahatten avdet Sovyet Harbiye Komiseri Voro-
1'.ia IŞti.r. Bu z!t tarafından kabul şilof yanında General Çapoşnikof 
ed/~ GörtnlZ i~ ~et:linde iken ve General Mehlis olduihı halde 
ltoM~ tnülafatta ikı saa.t devam Ladoga ve Kareli cephelerini tef

p~ N°EREL~~~nm~tur. tiş etmek üzere yolda bulunmak-

"' l>aıtıı ai.ttc~L VERiYOR1;Af>AR tad ·rlar. 
'iklere J?Öl"e ~n:,SUsi) _ İ~tistik 200 AMERİKGA:.~AYYARESİ 
~inde, Avu~u..:?1anya ı?eçen sen: 
.;ıa da ""~ • .a v ,,_k "' Londra 31 (Hususi)- Bergıen 
~..... dahı"J 0 1_ ... '- fie ~ oslo,~'-- N "v ıım..-1'1: ... _ orveıç limanınıı ilti Amerikan 

a l.2oo,oo ltaı,y zeıre Alman • ,,.apuru, Finlandiyaya gönderil -
a.f • G5000Q, Lı. ınek üzere 200 tayyare aetinlı.İitir. . 

ıssa eıı.t 1 ıw aamı 
Zilhicce 2 inci Kinua 

21 ı_s __ 
1ıı4o, Av 1, Gün 31. KMtm 85 

':l tkincikinun ÇARŞAMBA __ 

V k
• 

1
-vasati -F.zani 

a ıt er sa. D. Sa. D?. -- . - -
Günew 7 13 1 50 
Öğle 12 .27 7 04 
İkindi 1 S 05 9 44 
Ak$am 17 23 ll 00 

1 
Yatn 18 56 1 341 
1~k 5 31 1~ OR _ 

ı _ Gümrük muhafaza ~nel kormrtanJığı deniz vasıtalan ihtiyacı 
. · satın alınacak 50 adet kaptan makinist kışlık elbisesinin 1/2/94/J 
~C:rşembe günü saat 11 de paz~rhğı ~pılac~ır. . 

2 _ Tahmini tutarı 1000 lira ve i:ilt temınatı 75 lıradrr. 

3 _ Nüm:une ve ~tnamesi _kom.isyon~dır. ~rülebilir. . 

4 _ istek.li.lıerin ~un ve saıatmde kanunı v~sıkalan w ilk t~nat 
maıkbuzlari'e beraber Gala.ta Mumhane caddesi lbrahim Rifat han ikin-
di kattaki komisvona gelme!cri. (703) 

Devlet Limanları İşletme Um,1m 
Müdürlüğünden : 

t~e ihtiyacı kin muktazi ahı kalem~ Te ewakı matbua 
bkl.a bdb.rı~aktır. 

pazar isteklile'in 3/2/94-0 tarihlnde saat 10 da Ga:letıa nhtımmdaki u-
.. d,,...' -ık bmasmda toplıaaacaık aat1Mlma komilymwıa müra-rnum mu ~· . . 

'cuUan iliD oluDvl'· c746• 

Amasya prniz.ODu birl:ldcri senelik ihtiyacı ı~ n ~ğıda ciruı ve 
miktıırlan yazılı iaşe maJclelerinin kapalı zarfla münakasnı h?:ıalann· 
da ya;ulı gün \ ' C tarihk.rde yapılacaktrr. Zarflar muPyyen saatten bir 
saat evvel komisyor.a verilmiş olacaktır. l\~hammen bedelleri ve mu -
\·akkat tcminrtlan aş:ı'-rıda yuılıdır. İstekliierin munyycn giin ve saatte 
Amasya piyade alayı satma.lma kouyonuaa IDİİl'acaaiları. 

c,,.ı.ıJ l.ılo n.uhaın . c:n n.u,aK.lı.al uıa.e guoü saati 
11 iktar led~I lira l~m· 11at ilra 

SığıT eti 92000 20?40 U U18 l.J. T/%/!WJ 
Tfl./!MfJ 
7/%/940 

11 
15 
1430 

Kuru fasulye 4000. 7290 • 54tt , 
:Cul:u 5:?000 5200 • 3=3 • 

• ** Komisyonumuz-ta m~w.t ke -
ş:fnamesine görf' llaydarpaşa has
tabaıı.esiade ıımeliyathane bina -
smın tam:ntınm a"'ık eksiltmesi· 
ae U/'l/940 Puntesi lıÜJtÜ saat 
oa bttÇUkta lı~laaaca.k ve ayni 
günde intaç edilecektir. 1\-luham
men bedeli dokuz bm beş yüz se· 
k.iz rra doksan beş kuraştur. ilk 
teminat pnası yedi yüz on üç lira 
on sekiz kuruştur. lsteklikriıl belli 
gin ve saatte FUMUkhda Komu • 
taıalık sahaalaıa kami.syonwaa 
mü.racaailan. (S:>S) 

* Münakasa günü talibi çı~mıyan 
komisyonumuzda mevcut keşi( , .. e 
ıprtnameierine göre Bostannb:>şı 
büyük depelarının tamiri pazar • 
Iıkla yaptırılacaktır. l\lünakHBSı
na IZ/2/949 Pa:ııartesi günfi saat 
onda başl•aacak v~ ayni giiıule i· 
halesi yapılacakhT. isteklilerin 
beili gün ve saatte Fındıklıda Ko
mutanlık satınalına kom~yurwaa 
gelmeleri. (600) 

* BirlikTtt ihtiyacı için kırk sekiz 
bin ı:rahk te\'hİt semeri paZ?r -
hkla satın alınacaktır. ~lünaka • 
saSJna 5/2/9-10 pazartesi snt 11 
de başlanacak ve ayni ~nde ilıa
lesi yapılacaktır. tslekJiJerfn belli 
gün ve seatte Fındıkhda Komu -
tnnlık satınalma kom~vonuna 
gelmeleri. •716-... 

l\'lüna~~asa giinU talibi çıkmıvan 
komin·onumu?.da mevct't Jte,if -
nam~ine giYl'P. Haydı>,,,Ma ha!tbl
hanesinin elektrik tesi'.<:atı pn-ıar -
Jıkla vfmtınfPl"nkhT. :Miinakasa • 
sınl' 1'1/2/948 Pazartesi giinü !'Ml 
onda başlannl"ak ve avni gijnde 
ihalesi vapılal"akhr. 1stek1ilerin 
belli J!'fin ve saattf' J'mdıkh.ta Ko
ınntı>nlık sahnalma ltnm~·onuna 
l!'f!!mcleri ve ~490 sayıh k~11u11un 
ikinci ve üf"iincil mlHMderiJMle 

· yazılı ve vilavf't nafıa müdürlük
ffırintlen alace""' vP.':hıan ,.,. 
am..im tım 

Kem!syonumu'Zda mevcut keşif 
ve şntnamesine göre Ahır!rnpıda 
garaj olarak kullanılmak üzere 
yapılacak sundurmanın nçık ek -
siltmesi 17 /2/"40 Cumartesi giinil 
saPt onda yaprJmıt~ baslaneeak 
ve avni elinde infft,. l'dilettktrr • 
Muhn-:;"lmen bedeli doku'! bin otiı:ıı 
seki'! lira dokuz kurustur. İlk 
teminat nal"Mı yÜ'r. yl'tmis sekiı 
liradır. tstt"klilrr"n hf'IJi g'f}n ve 
saatte Fmdrklıda KDmohtnhk sa
tmalma komifl'onana mfir.ool"ltat· 
fan Ye 2.fff ~:.::h lammun ikinci 
ve BcfiMff maddel~rinde TM.ılı Ye 
vilayet nafıa fen mffdmfüklerin· 
den alacak.lan vesikalıın geti.rıne-
leri. (7.f3) 

* Komiı.yonumuzda mevM1t ke--
fif ve sartnanwsine göre Edirne • 
kapı Şetıitliiinde JAevcut malzeme 
ile yapıllK'ak müıtf'Rtilin al"ık ek· 
siltmesi 1717/940 Cum~rtesi sttinil 
saai on bukucta :val'tlrr.ağa hasla
nacak ve a•·:-i günde infac edi!e
cektir. l\fnhanımf'n bed"li bin be1 
''ÜZ. yctmi~ ht'$ liradır. ilk teminat 
~!lrası yiiz-(ln sPkiz lira on heş ku• 
rn~tur. İstelılilerin hC'lti r·.;, \'8 

saatte i"ındıklıda Komubnlık sa· 
h"'alma komisyoDt'"" müracaa~ 
larL (7(\) 

* Kemisyem1mmrda mf'v"1t lı°Hıt 
ve sart-..amesine ~öre E-lirnek1tttt 
Şelıltl>iiRde- l'rl<'fttlt mPb"'"" ile 
yaıpll'f"~lt Toll~nn Hık e1"iltme
sine 1712/!\40 Cmnar~i VÜT'Ü !ltl

at on 1_,;rd" , .• ,nlm• bıoc;lans-c-ak 
v.- aYDi ginde i"t"~ t>dil",...~tir. 
Muhammen ltf'dt"li iie b; .. dokuz 
''Üz altmıs dokın liradır. iJk f Pm1· 
iıat pano!'i1 iki yüz <tol·-:nn Yedi lira 
yetmiş kun1sh•r. f .. f,.kliJc-rin hetll 
yüa w s-attP Fı•dıkhda KQmU • 
tanlık t11atm9lmıt komtcvnnana mft• 
rwnatll'n Yf' ~4tı(} ııa~ ılı hnunun 
ikhtd ft ilrü1'cii mıHMt-l«-r1n .. e 
'V11ZTlt Vf' ~laVPt ""''"' fen '"ii"H1'
İii1rler~ ..... alacakları v, .. ,·• . .,\arı 
.ainaelcri. ('i~) 
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SABAH 
Ö <1 L E va AK Ş A M 

her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi muntazarr.an 

G&ı Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
Beyeilu • Pumaklıap1, ....... 
aokalı No. Z TeL '1553 
Muayene ve lıer tttrlll söz 

ameliyatı fılıara l~in parasız
dır. 

YENi NEŞRIY AT: 

Elli Türk büyüğü 
cYedi Gün> ne$I'İyatından ola

nk •Elli Türk büyüğü. adlı bir 
eser neşir sahasına konmuştur. 
Yazılan İbrahim .Alaettin, resim· 
!eri Münif Fehim, baskısı cYedi 
Gün. matbaası tıırafından yapılan 

BAŞ, DiŞ 
NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA 

NEVRALJi 
KIRIKLIK 

•e hfltful ağnlarıJll" 
derhal keser. 
Lüzumunda güodt 
S kaffl .Iınahilir • 

bu ııüzel eserde Atiladan başlanarak 
elli Türk büvüğünün 1ercümei hali 
ve resimleri neşredilmektedir. 

Diş macunu ile fırça/ayınız 

Eser çok ori jinal ve fevkalade 
tabı nefasetini haizdir. Tek kusuru 
<Mehmetçik. tablosudur. 
Okuyucuları.:rnıza tavsiye ederiz. 

t..ınbul Levazım Amirliğinden verilen liaricll 
A.keri Kıtaatı ilanları ........................ ı 

SATIŞ iLANI 
icra 

"4alıda 7uılı dört kalem muhabere malzemesinin pazarlıiı 2(1./ 
148 Cuma ,.U..ü saat 14 de Eskişehirde Kor. Satmalma komiayonun·' 
da 7apılacaktır. Şartnamesi komlayoncla &örülür, iııteklilerin teıninat 
aaalimlarila lıeaisyona ıelmeleri. ell7G• .1os-

İstanbul Dördüncü Memurluğundan : 
Ali ve Düriye tarafından Vakıf Paralar idaresinden 23155 ikraz 

No. sLe borç alınan paraya mulı.abıl birinci derecede ipotek gösterilmiş 
o.iup borcun ödenmemesinden doıayı satılmasına karar verilen ve tama
mına yeminli üc ehlivukuf tarüından ( 400) lira kıymet takdir edilmiş 
oıa.n kayden Şehremini civarında Mscuncuda Uzunvu:suf maha.lesinin 
Mecidiye karakolu sokagmd.a eski 22 yeni 40, 22 kapı No. lı sa,:ı tarafı 
hüsaımettin camü sokağı, sol tarafı ıahıbi muamele Ali'nin hanesi, ar
kası odacı Sadık hanesi. cephesi Mecidiye karakolu soka.Vı ile mahdut 
ı:ı.7 arşın murabbaı mi.ktarında mukaddema dükkan elyevm maa dük· 
kin ahşap evin evsaf ve mesabası aşaktda yazılıdır. 

Ll .. aı adet tutan ııı' teaı ... at 

Alır ıuılıra blılon arlıa teııke
resi •ııİıleiri n sair tutibatJ 
1-aalıer-
Aiır salın blılo dolalıı 
Çevireeek lıel 
Çift kablo ulıı tertibatı 

%50 
1000 
250 
250 

Lıra L.ra Kr. 

11,250 
18,000 

250 
5,000 

843 75 
1350 

11 75 
375 •• Gayrimenkul, hale U:ııunyusuf mahallesinin Medt bey caddesi ve 

Hüsamettın sokağının Jı.öşebaşında alıtında dükkam bulunan 28, ve 24, 
~u1~da yapılac~t~. Muhanın;ıen 24/l taj No. b bahçeli bir evden ibareııtir. • Memleketimizde menat ıınal • 

sema ile muhtelif meydanlarda iki 
11çuf Jİali yaııtınlacaktır. Bu işe 
alt nıufanal tekliflerin ea •eç 10/ 
Oubat/Ht ıüııüae kadar Aııkara
)l; J\L Veltiletl Hava Müste~r
lıbııa ..,.,r....ım.. .1155,. .t12z. ... 

t lıa1- t.totraf mabemesi pa- J 
urhkla ••tın a'ırıacaktır. Muham· 
anea b~eli 38.4.ıo lira kat't temi- • 
•atı 57to liraılır. Pazulıtı 2/2/940 
Cuma ,Unll taat 11 de Ankarac!a 
)1, M. V. llv. Hlınalma komisyo
nunda :rıııılacaktır. Fenni ve idari 
prtnemeoi 190 kuruşa komisyon
dan •l1D11. isteklilerin kanuni ve · 
ıalk "' kat't temlnatlarlle belU 
Süade Jıııİniıyona &'elmelui. 

.1161• •G56· 

* %000 adet battaniye pazarlıkla 
eatın alınacaktır. Muhammen be
deli 11,800 lira kat't teminatı 2520 
llndır. PHarlıiı 8/2/940 Per • 
eemlıe ,Unll aaat il de Ankarada 
)1. M. V. Hv. Satınalma komis • 
7onunda 7apılacaktır. idari şart
name ve evsafı her ,Un komisyon· 
dan alınabilir. isteklilerin kanuni 
vesalkle ve lıat'i lemlnatlarile ko
llliayanıla lııılwunaları. 

.ı1115. .cı;o. 

* 1'4 t.. lnmı fasulye kapah 
urfla elııiltmeye konulmuştur. 
'l'ahnıla Mdeli 28,800 lira ilk fe
anlnatı 2llt llradır. Ebiltmeal 12/ 
2.lt4t Pauriesl ,Uııll saat 11 de 
Llllelıurrazda Hlıeri aatınalma 
lıomlsyeııunda yapılacaktır. Şart
aamesl her l!'flıı komisyonda ga • 
rtllUr. Tekl'f mektuplan lıelll rün 
ve &aalten bir ••at evveline kadar 
lıomiayona verilmiı bulunacaktır. 

(1173) (705) 

• 
Jflll ten -'lmt kıtı>alı 'larfla ek· 

llltıneya konnııqtur. Tahmin be-
. ıleli 13,J'>O lira ilk teminatı ll34 
llrııdır. Ekıiltmesl 12/2/940 pazar
tesi rünU 118PI 15 de Lüleburgozda 
askeri aatınalma komis:vonunda 
yapılacaktır, SartnamP•i ht>r l(iln 
komisyonda ırörülür. 'l'eklif mek· 
tu"lal'J belli rün ve s•atten bir 
ıaat ev.-eline kadar koml•~ona ve
rilmiş olmalıdır. •1159 •654• 

• Keşif bedeli 59.450 lira 90 kınuş 
alan Ankara hanııar lnşaPh ka· 
palı urfla eksiltmeye konmuştur, 
~l!tmesi 12(1./940 Pazartesi gü
ııif saat 11 dedir. Dk teminat 4222 
lira 55 kuruştur. Şartnamesi 298 ı 
kurusa komisyondan alınır. Talip· 
)erin muayyen vakitten bir snat ev
veline kadn teklif mektuplarını 
Ankarada )1. M. V. satmııhııa ko
nıiııyonuna vermeleri. 

e • ~al'lkamış ı~ın 190,000 lıra 1 Zemin kat: Kapısı Mecit Bey sokağında 28 No. b cephesi kırma 
ilk temın•tı 10~70 !ıra, K~rsın ~u- ahşap kepenkli zemini ci=to kaplı ve arkasında bır ardiyesı bulunan 
hammen beıleli 149,690 lırıı ve ılk 1 .. .. · k r. d 24/l · N lı ı k teminat 1730 r 58 km t T dük.kin ve kapısı Husamettın so a.,111 a o. eve muttası te 
lip oıU:ıann ;n . uş ur. ;· ika.ılı ..anini tıonrak haliıyı müşt.emU oır mahal ile bahceye açuan kapı· 
ihale tarihindea•::;

1

1 
':'ııayy~~ • dan ibnretıtir. Bahçede bir kuyu ve bir de dut ağacı vardır, 

lif mektuplarJDJ k ~ evve ek- 1 Birinci kat: Kapalı 24/1 No. lı mahalden ahsap merdivenle çıkılır 
..Uş bulunvcaklarıt':.".'u\:'ena Y:"but lufa.'k bir ~fa iizerinde iki oda ve bır yük dolab~ ibarett'.1', 
posta ile ayni aaattle l<omisyonda Umumı evsafı : Gayrimenkul abıap olup hvap bır haldedir. 
bulundurmuş olacaklardır, (Mesahası : Tamamı 72,5 metre murabbaı olup bundan 32 metre mu-

•1127• c465• rabbaı bina 15,5 metre murabbaı kapalı mahal ve geri ka..ıanı 'oalı~~'<iir. * Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası. yazı.1ı gayrimenkulün ı.amamı 

Eskişelıi, garnizonunda bir pav· &çık aNtll'maya konmustur:. . . . 
yon inşası p•zsrlıkl . 1 1 1 - l~u gaynmi!nkulun arttırma şartnamesı 5/2/940 tarıhinden 
caktır. Pazarlığı 3/2~sl;P c"' 8 

• itibaren 935/496 numara ie lstanbul4 üncü icra. dairesinin mııayyen nu
tesi günü saat 11 d Esk' ub-at" ,ıınarasmda herkesin görebibnesi için açıktır. ilanda vazıh olanlardan faz· 
Kor. satınalma kom:~yonu'~~aı~a~ \la malfımat a.lmak_ lstiye.ner, işbu şartnameye ve 935/496 dosya nuın.ara-
pıfacaktır. ŞBl'tııame keşif ve sıle memurıyetımı.ıe ı:nuraca~t. etn.elıdır. . 
projeleri Ankara ve lstanbul Le· . 2 - Arttırmaya ıstır~k ıçın yukarıda yazdı kıymetin % 7,5 nls- . 
vazım amirlikleri ve Eskişehir K betınde pey veya mılli bır bankanın temınat mektubu tevdi 
satınalma komisyonlarında eör;.'· edilecektir, (Madde. 124) . . . 
lür. Keşif hedeli 30 037 r 2 k • 3 - lPotek sahıbı alacaklılarla dıfer alakadarların ve irtıfak 
ruş muvakkat temlnı>t ~~3 li u hakkı ıahiplerınin j!ayrimenkul üzerindeki haklarını bususuile fa· 
.ıa.' İsleklilerin kıınu~da ya~; ~. ve .masrafa dair ofa~ idd ialarını is_bu ilan tarihinden itibaren .20 
vesaikle ve ıeminat m kb zı .1 gun ıçınde evrakı musbıtelerıyle bırlkte mennı>"ıvetunıze bıldır-
mezkur .,.;;n ve saatt ak u. arı e meleri icabeder. Aksi halde haltları tapu sicili ile sabit obnadıkca 

h- e oınısyon- bed li · ı. d h k lırl da bulunmaları. •llU 706 satış e nın pay,..şmasın an ar c a ar, 

* 
• • • 4 - Gösterilen ıı:ünde arUunı"a istirak edenler arttırma sart-

360 : 450 adet ~ift hamutlu nak-
liye kosum takımı pazariıkla sa· 
im alınacaklır. Pazarlığı 7/2/940 
çamşamba günü saat 11 de Eski
sehir Kor. sPtınalma komisyonun· 
da yapılaealdır. Tahmin bedeli 
2a,400 ıira muvakkat teminatı 1755 
liradır. Şarlnamesi komiıyonda 
cörülilr. istekl:Jerin teminvt mak
buzlarile komisyona ıelmeleri. 

(764) 

* Muayyn günde talibi zuhur et-
•lyen 1 adet lı:Uçlik bina yeniden 
kapalı z•tlla eksiltmeve knnul • 
mnştur. Keşif bedeli 29,604 lira CO 
lnlnıt Ulı: teminatı 2221 liradır. Ka
palı zarlla eksiltmesi 17/2/940 cu
martesi günil saat 11 de Ankar•da 
M. M. V. Hava satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Keşif ev
r•kı 149 kuruşa komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı vesalkle 
birlikte teminat ve teklif mek • 
tuplarını muavven saatten bir 18· 

at evveline kaılar komisvona ver-
meleri. •1187• •7G5• 

* 

namesini okumuş ve lüzumlu malümatı alınış ve bunları tamamen 
kabul etnü• •-' v;;, ;tibar ohınur4r. 

5 - Gayrimenkul 4/3/940 tarihinde pazartesi ııünü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurlul!'unda üc defa bakı· 
~ıldı!ktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır;na 
bedeli muhammen kıymetin o/o 75 ini buımaz veya sa•ı• ıstivenın aıa
caJnna rüchani olan diker alacaklılar bulunup da bedel bunların bu 
ıı:avrimenlrul ile temin edil:mis alacaklarının mecmuundan fazlaya 
cıkmazsa en (Ok arttıranın taahhüdü baki kalma-k üzere arttırma on 
beş l(iin daha temdit edilerek 19/3/940 tar!hiı>de salı günü saat 
H den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluku odasında 

arttırma bedeli satış lstiyenin alacali:ına rüchanl olan diıter alacak
lıların bu vaYTimenkul ile temin edilınis alacakları mecmuundan 
fazlaya cıkınak ve muhammen kıymetin 375 ini tutmak şartile •.'D 

cok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedei ~lde edilmezse ilı.ale yapıl
maz ve satış 2280 No. lı kanuna tevfikan .ııerl bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine lh ale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet icinde parav:ı vermezse ihale kararı feshl"lunarak ken
disinden evvel en yüksek teki tte bulunan kimse arzetmis oldulhı be
delle almafa razı olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş ııün müddetle arttırmıya çıkarılıp en (Ok arttırana ihale edi
lir. İki ihale arasındaki fark ve ııecen ııünler iç'n % 5 den hesap 
olunacak faiz ve dili:er zararlar avrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyefmizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu feraıı: 
harcını , yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar 'J)Ullarmı 
vermelte mecburdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve 
tellaliye resminden mütevellit beled'ye rüsumu ve müterakim va
kıf icaresi alıcıva ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. 

İsbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar icra me
murluğu odasında isbu ilan ve .ııösteri1Pn arttırma şartnamesi daire-
sinde satılaeakt ilan ohınur. • 774 

Münakalat Vekaleti İstanbul Mıntaka 
Liman Riyasetinden: 

Denizcilere ilan 
•llGG• (661) 
.K 

100,000 kilo erpa kapalı urf n· 
111lile aahn alınaeaktır. Muham • 
ınen bedeli 60750 lira olup ilk te
minatı 4287 lira 50 kuruştur. İha· 
lesi 9/Şubat/940 eııma gilnU saat 
15 de Kırklareli As. Satmalma Ko. 
ıla yapılacaktır. Şartname ve ev
ıuıfı her ,Un Ko. da ı:örülebilir. 
Taliplerin kanunun 2, 3 cü mad
ılelerindeki veHik ve teminat ve 
teklif mektuplarını havi zarflannı 
lıelli gün ve saatten b'.r saat ev • 
vellne kadar Kırklareli As. Satm
alma Ko. na vermeleri, 

&klşehir garnizonunda bir ha
mam inşasına kapalı zarfla eksilt
mesinde islekli çıkm•dığmdan 
25/1/910 dan 25/2/940 l(ilnüne ka· 
dnr pazarlıkla yaptırılacaktır. Bi
rinci pnzarlıı{ı 2/2/9To ikinci pa
zarlıi!ı 9/2/940 ücüncü p•zarlığı 
16/2/940 Cm"a günü 4 üncü pa • 
zarlıi!'ı 26/2/940 Pazartesi &'finü 
aaat 11 de yapılacaktır. Şarhıame 
kesif ve projeleri Ank.ra, f•lan· 

· bul levazım ômirliklerl ve Eski -
eehir KnT snfınPlrn:ı kom;ı;;,•onun
da .ııörillür. Keşif bedeli 31,608 il· 

İstanbul Belediyesi, İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lş~et
meleri umum müdürlüğünün S>rayburnu ile Salacak .arasına kon· 
muş olan yüksek tevettüı-lü denizaltı kab:osunun tamir edilmek 
üzere kaldrrılacağı alakadarlara bildirilir. 

cll28• 

* Sttı'lıamq rarnlzonu lhtiyan 

· r• 23 kum, muvakkPt teminalı 
2370 lira 62 kuruştur. İsteklilerin 
lcanundn yazılı vessaik ve teminat 
makbuzlarile mezkur gün ve sa
atte komisyonda hn7Tr bulunma-
ları. •1185• ·763» 

·'· 
301,7011 klln 1'orınsl clm~nto ka· 

pPlı zarfla ihalesi 15/2/Mll Per-

1 şubat 1940 da b~lıyaca.k ve le gür, kadar sürecek olan tamir işi 
Jçin kullanıl.aoak dubada arsı ulusal i•aretler gece ve gündüz bu
lunacaktır. Bu yerden ıeçecek gemilerin dubanın yakınından geç-i meme:eri denizcHere ilan olunur. c718> a 

cekleri nümunelcrden beğenile -
rck tutulacak nümunesi üzerine 
r•wrlıi!ı 9/2/940 cuma l(ilnü saat 
15 de Edirnede Müşiriyet daire
s:nde satınnlma .l<omis:vonunda 
yapılacaktır. isteklilerin belli ,;ın 
ve saatte nümunelerile beraber 
komisyona gemeleri, •1188• •766• ... 

2/940 Perşembe günü saat 11 de 
dir. isteklilerin belli gün ve saatte 
Edirnede Sanayi kışlasında satın
alıno komisyonuna müracaatları. 

•1190· •768-

+ 

İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Sın Mükellefi~ adı iti Maballeıi Sokaıtı 
No. ve aoy adı 

1 H. Elbise Mariçe 
2 Kunduracı Hasan 
3 Kahveci Osman 

Meşe 
4 Şapkacı Sabri 

Bilen 
5 Kahveci Vaso 

Hiristldis 
8 Kahveci Vaso 

Hiristidis 

Selman 
Çengel 

Seliıniye 

Gülfem 

Kuzguncuk 

• 
7 Ahçı İlhami Bilge Selimlye 
8 Turşucu Necmiye Hayrettin 
9 Ahçı Abidin Gülfem 

10 Anuhalci Fahri Çakırcı 

11 Ekmekçi Mardiros Kuzguncuk 
12 Bakkal Cahit Ergut İhsaniye 
13 Lokanta M. Fevzi Selman 
14 Y a.zmacı Katına P Başı 

• • • 

H. M. 
E. Çengel 
Tıbbiye 

H. M. 

Çarşı 

• 
Kışla 

Gündol 
Uncular 
T. Bağ 
İcadiye 
T. Bağ 
H. M. 
K. Oğhı 

• 

No. 

79 
20 
00 

118 

67 

67 

Malnh 
Lira K. 

72 00 
12 00 
18 00 

66 00 

!8 00 

48 00 

51 120 00 
152 72 00 

9 120 00 
17/1 60 00 

60 60 00 
26 120 00 
31 126 00 
67 ' 168 00 
• • 

Kazanç 
Lira K. 

21 60 
90 

il 25 

• 41 

16 80 

7 00 

BJbra:ı 
Lıra K. 

4 32 
18 

1 05 

1 69 

8 36 

l 40 

Zun 
Lira K. 

s 89 
16 
94 

1 51 

00 

l 26 

17 50 3 50 3 15 
1193 239 215 
2000 400 360 
10 00 2 00 l 80 
197 39 35 

13 06 2 61 2 32 

5'' 
, 
, 

• 
• 
, 

• , 
• 
• , 

939 
11 02 2 20 1 98 'L" 

İtiraz K. 51'794 K. ile 1/21 i!tinel il"" 
me 938 • • " 

15 Manav Necati Xuzguııcuk Çarşı 39 90 00 İtiraz K. 28588 No. karan 1/14 NO·' 

16 Su bayii Mehmet 
17 Fırıncı Yorgi 

18 Karpuzcu Aşır 
19 Bakkal Ali Kapıcı 
20 • • • 
21 • • • 
22 Kalaycı Ömer 
23 Kahvecl Osman 

Meşe . . 
24 Ahırcı Eşref 
25 Kahveci Eşref 
26 Kahveci Mustafa 
27 Avukat Aziz . 
28 Kalaycı Mehmet 
29 Zeki Mustafa 
30 Sebzeci Osman 
31 Bakk'al • l. İbrahim 
32 Saat Ta. Agop 
33 • • 
34 Hallaç H. Osman 
35 Ekmekçi Mehmet 
36 • • 
37 Randevucu Nazif 

kızı Servet 
38 Fırıncı Mehmet O. 

Hüseyin 

39 Nuriye Gazino 

4-0 
41 
42 
.a 

• • 
Gü!yan Tütüncü 
Rüstem Uzun 
Ref!a Balcı 
Kömür 

44 Hasan ve Mustafa. 
45 Y ers:minl San 
43 İbrahim Bilge 
47 Ha.san 
48 Arif Madenci 

Kısıklı Kü. Çam. 2/4 
1cadiye Kuzguncuk 64 

Kef çe H. M. 70/1 
Ab. Ağ~ Ab . .Ağa 25 

• • 25 
• • 29 

S. AU Selamsız 197 
Selimi ye Tıbbiye 00 

A. Zade T. oğlu 8 
• • 8/1 

Ümraniye NamazgAh 4 
Rumi B. İçi ' l 
Çengel E. Çengel 19 

B. Beyi Yalılar 64 
• • 64 

İnkılap Kassam Ç. 13 
• Gündok .a 
• 

Sel!miye 
Tabaklar 

• 
S. Ali 

V. Atik 

Kısıkb 

• 
Kuzl!IJncuk 

Ten bel 
Hayrettin 

Selman 
Rumi 

Selimiye 
ltuzguncuk 

Vaniköy 

• 43 
Çit 50/3 
Gündolt 31i2 

• 362 
Gülhan 4 

Gündolt 281 

20 
B. Çamlıca 22 

• 
Çarşı 

Üstür lüp 
Cad. 

H. M. 
Ş.P~a 
Kışla 
Çarsı 

Caddesi 

25 
15 
48 

39 
83 
35 
39 

ci ihbarname 935 
270 llO İtiraz le. 48167 karan 1/1 936 üıı" 

300 00 Temyiz Ko. 5332 ve 1/20 N o. lı 3 
barname 932 ~ 

36 00 37 • 67 07 9.,, 
20 54 4 il 00 9~ 120 00 

123 00 
90 00 
27 00 
18 00 

120 00 
90 00 

3 90 
12 00 
48 0() 
72 00 
72 00 
21 00 
45 00 
45 00 
32 oo· 
24 00 
24 00 
48 00 

200 00 

İkmal 

69 00 
36 00 
48 00 

120 00 
63 00 

1196 239 00 93 
13 74 2 75 00 9~~ 
5 06 l 01 91 9 .. 
3 15 63 57 9,., 

24 oo ''l 4 · ııo oo 9:ı6 
31 50 ,1 8 !io:. oo ~ 

00. ı .ıxJ ~ li8 no', 
16 00 3 '21)' ' 00 ,,., 
4 11'°1 182 ' '14 9;ıd 
l 65 83 ·<>() 9:ı6 

75 , 1~.. 00 !~ 
fiil · 11 100 v 

2 25 45 00 · 936 
,.n' 936 

2 2~ 45 \111 s:ıS 
&ı 13 12 936 

3 72 74 67 g31 
26 0$ 05 ·"' 

il 47 J 09 911 11<"' 

10 00 

00 

30 37 
58 

5 87 
l 18 

8 00 
14 44 

2 00 

3 03 

3 04 
.12 

J 17 
24 

l 80, 

00 

00 
00 

l 06 
21 

931 

160 144 939 
289 266 9~ 

86 9 . 
Miraz Ko. 48535 ve 1/2 iJcin'' 

Temyiz Ko. 5082 ve 25/8/931,f 
ararı ile 1/28; 3' üncü ih•'bafl' 

Üsküdar maliye Ş'llbesl mükelleflerinden olup yukarıda l<iı, 1$1 ve ticaretgah adresi yazılı ~ 
terki t:caretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebellüjte sa!Mıiyetli bir kimse de göstermemiş ve r: 
ar~t:rmalarda da bulunamamış olduklanndan hizalarında ,ıı:&terilen yıllara ait kazanç, buhran ve~ 
zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine teblij(! mümkün olamamıştır. Keyfiyet 3692 ~O· 
-,,-un 10 ve 11 inci maddelerine tt>vfikan teblijt yerine geçmek üzere ilan olunur. (7~ 

\.adıköy sulh birinci hu· 1 İSTANBUL BELEDiYESi 1LA.NLı4~ 1 

kuk hakimliğinden : ----------------
Kadıköyünde ·:Bahariye C. Sokul

lu S. 6 sayıda ve Suadiye İs.kele 
cadd~sinde gümrük memur4rın • 
dan Enverin evinde i.ken buluna 
mıyan Ri,ilrnebtin Arkaç'a: 

, Mahkemenin 939/372 sayılı dOS'
yasile yenilediki İstıanbul maliye 
muhakemat müdürlüğü \&rafından 
aleyhinize ikame edilen biı.zı mü
kelleflerden alınan gümrük resmi 
ve para cezasından iade etmedıki
niz yirmi i1ti lira yetmiş beş ku
ruşun tahsili talebi davasından do
layı ikametgahınızın meçhuliyeti 
hasebile hakkınızda 15 gün müd
detle ilanen tebligat icrasına ka· 
rar veril.mi' ve duruşma 23/2/940 
cıııına 1!1Jnu saat 10 a bırakılmış 
olduğundan o <>ün ve o saatte Ka
dıköv sulh birinci hukuk mahke
mesinde bizzat veya tar.ıfınızdan 
musaddak vekaletname ile bir ve-

Haseki ve Cerrahpsşa hastanelerinde yeniden yaptırılacıı.lt il 
ların inşaatı kap~lı zarf!? eksil~meye konulmuştur. Keşif ııede,i 
lıra 89 kuruş ve...ilk temınatı 1061 lira 62 !kuruştur. Şartnaıııe ~ 
keşfiye 71 kuruş mukabilinde Fen işler~ müdtırfui!ünden şlı 
İhale 12/2/94() pazartesi günü saat J.5 de dıai:ml encümende yıtP' 
Taliplerin ilk teminat makbuz ve mektuı>lıarile ihaleden 8 ~ 
Fen iş.leri müdiirlüğüne müracaatla aracak.ları fenni ehliyet_.:;~ 
lına att ticaret odası vesikal8'1'ilerile 2490 numaralı kanuna Y.':'• 
lıyacaklıan kapah zarflarını ihale ırünü .saat 14 de kadar dai:JJll 
ne vermeleri. (676) 

• 
Sarıyer Tapo Sicil Muhafızlığ1ndatl' 

Bol(aztçnide Tarabyada ikinci boştan yolu ve Hacıosrt',.ıı, 
aokail-ında eski 146/2 yeni 6/1 No. lu arazinin tapuda kaydı ~ 
madrğından senet~iz ~arrufata kıyasen tapuya tescili viJBY~ 
darlı~ tarafından ısterunıştır. Bu mahal hakkında ~erek eşlıaSl ~ 
den ve gerekse e•hası hükmiyeden tasarruf iddia eden varsŞ e f 
temellük vesikaları ile birlikte ilan tarihinden itibaren bir 9~ 
Sulıtanahmette tapu dairesinde Sarıyer tapa sicil muhalızlıR' 
caatları ilan olunur. (757) 

kil ııönclermek suretile hazır bu· J 
runmadıkınız takdirde hak.kınızda 1 Devlet Demiryolları ve Limarıl'' 
gıyap ka.rarı ittihaz ol.unacağı ve 
davetname ile dava arzuhalinin işletme u. idaresi ilanları 
mahkeme divanhanesine talik k:ı • ------------------------
lınmış olduıtu teblijt makamına ka- Talip cıkmamasından d<lliayı 25/1/940 tarihinde ihalesi 1•9' 

için 1120 ton ve Kars prnizonu 
için 880 ton ki cem'an 2000 ton 
1ID kıııalı zarfla münakasaya 
lonulmu,ıur. ihalesi 12/2/940 pa· 
UTtesi gilnil sa.t 15.30 da Erzu • 
NJ11cla imirlik aatµıalma lıomia -

- sembe ıri.lnU saat 15 de Çanakka
Jede mü•tahkem mevki satınalma 
komlsvnnunıla yanılatnklır. T•h· 
min bedeli 6034 lira ilk teminatı 
452 lira 55 kuruştur. İsleklilerin 
ihaledne h!r saat evvel teminat ve 
ihale kanununun 2 ve 3 <Ü madde-
1erinıleki vesaik ile komlsvnna 
müraeaatları. •1183• c781• 

%2,500 kilo sabun kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
flatı 7875 liradır. ilk teminah 590 
lirPdır. Sartnamcsi her gün ko • 
misyonda ıı:örülilr. Elı.sütmesi 22/ 

100 : 150 kiloluk olmak üzere il 
adet örs ile ti adet körük 2/2/940 
Cuma günü saat 15 de pazarlıkla 
satın alınaeakhr. l~teklilerin 161 
ı:ra leminatlarile Edirnede )füşi
riyet dairesinde askeri satınalma 
komisyoa.una relmeleri. 

im olmak ü~e ilan o1unur. 939/378 325 k~: Gupilya açık eksiltme ıısulile yeniden münakasa.l_'a f. -------------•! t.>r. Mun:aftsa 3/2/940 cumartesi günü saat 10 da Sirkecıde e~ 
,Scıhibi tıe nefri11att idaTe edCll binasında A. E. komi'Suonu tarafından )"8pılacaktır. Muhaıı'lııı ' 

Baş muh•niri 292,5 ve muvakkat teminatı 21,94 liradır. 1sıteklile.rln kanuıı~ ... 
rrnı fzzET llENİCS rile müracaatları Hi71mdır. Şartnameler parasız olarak 1'.,.. 
... Ttı.raf lılallıaııu verihnekt.ed:ir, .. (785} _. · •ll91a •769· 

* Erler lçjn 170 adet musamba aa-
tm alınacaktır. Taliplerin retae-

; I , 1 


