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\/ eıs' in Amerikaya avdetinin neticesi bekleniyor 
A.lman mehaf iline göre, haf ta sonunda bir sürpriz olacak! 
lord Ha lif aks, hiç bir kuvvetin 

icabederse Sovyetlerle de 
..._____--~~~~~ 

azminden döndürmiyeceğini, İngiltereyi 
harbiıı göze alınacağını söyledi 

Sonuna 
kadar 
harp 

londradaki tezahürlerden 
~;ıra harbin amansız bir şe
v de ve sonuna kadar de-

ınarıı . ...ıeccğinden ~iiphe ede
eyız. 

\' . 

~ETEM İZZET BENİCE 
ı u. olin· 
1°nra İn .1 : Hitler müliikatından 
•.vn v ı:ılız Başvekili Çember -
l.ı•ks·ı~ llarici :ve Nazırı Lord Ha
l'ıı~a h nutuk ve beyanlar ı Av '•t ••hın· · 'k hak ı 1 tı bal ve mukadde-
:•lıbnd~ıtıın~~n aydınlatınak hu -
dı .,., katı bir merhale te kil 

~.•nıııı~ kd~olunabilir. Bu aydınlık, 
;~~ edilı a k~ harp .. cümlesile hu
~r her ;• ıktııa eder. Müttefik-
. Uhareb e Pahasına olursa olsu n 

f'trne,ın~~ ~. aı;ıın ve kendilerinin 
ttı, CdiJ uı~ımlu kılan sebepler 

ı.., a~ ilar llledikçP. harbi durdur • 
Ilı •lav11 brıııda değillerdir. Çem-

'•tte 19 ~u açıkça ve kat'i bir 
~ •-... il ~ "Yor: 
tdef ••be &'İrm · • 'k ' 1 r1 teıı bi . . emızın sa. ı o an 
~•ı.... ili hiçbir şey uzaklaştı-

liı..ıı h•lde o· ltr tının h ıtler ve Musolini mü-
•ı lı>ıı da •def; yeni bir sulh ta
~t ~ itt.ıak'1sa, İtalya - Alman as
h; nJllJıs ını harekete getirmek 
tı~• Yaln~ harbi müttefikler aley
ı,,, ·~ lı•Yr ı:aı-p cephesine teksif 
·~ hı•~ir f •: dahi olsa müttefik
lit •n harb· e akiırlığa katlanmak
•l~'•lıer ı sonuna kadar devam et-

ıı 'h liıi Ve behemehal muzaffer 
ı11d 11 Vazi;' bulunacaklardır. 

Ur: et karsısında bir sual 

-.-;- ıı.rıı 
~İt tbe Jıaı{"!'ı~auğına göre mo
tı ne bek) nı~ın başlamış değil • 

\ın tiliz 11 •nıyor?. 
1 Verırı ~ŞVekili bunun da ceva-

' 
..... 't '"ledir: 
~ ~ lıVllff . • 
t,ı-.t tehLk ~Yet ihtimalleri az, 
~~·•te ın .~sı büyük ve hatti bir 
taı:~•tlereu":~•.r olabilecek acele 
llıu ~ınız 811rilklenıniyecğiz. Vu
ıııı:•virlet~ ve yeri en iyi ı 
~, i~ •deeet· nıiitalcan ile in
'llJı Ve •tııı '2: ~yni zamanda şunu 
··~le İciıı e el~y~ ki, zaferi temin 
'tııı ~ıınızı n ı~ı vasıta harbetmek 

b •\tir .• Ve bırliğimizj muhafaza 
. "il "' 

l;i)) "."Zletj · 
'lııı. "1iğj biı-.'·1• .. Çemberlayn ilk 

0 t: oııı kuvvetlendirmiş ..... ı:ı. 

~--ıt tiııtııanı 
._l'i ~ rıered vıırrnakta başlıca 
''ld· ~hen. en Ve ne zaman en 
1'ıe1ctİJı.i he 

111 İndir.lmesi lazım 
llt ... sap ve takdir edebil -

ırın•kı . 
bui•la:zliti il Yor ki, miittefiklerin 
ııı11h11 '· oıııa':,e en mühim sebep 
~~ı .... ed' harbetmek kararını 
>or Yi vıır 'Yorlar ve en kuvvetli 
)otİ he"-Pl llıalt İçin de haıırlanı-ll:r!. ltl'ını Yapıyor, bekli • 
'~ıu b•ı.ıtııd 
'ab8P Ve ihtiJ~ıı her türlü icap, a-
1111 ve &" at tehlikesini de heh nııh "6 'e al ~t l.o q •n b . nıış bulunuyorlar. 
b111 11 •d lla~r;• b!r misalini de yi-

·.!a~z: aks 1U ŞU sözlerinde 
"'% ·ı ... , b· 
~•aıtjnııı ınaiı~ea hedefimiz Al-

il 11 . •deceğ' . P olmasıdır. Te
llıun ' 1 hill'•ke:?t•z herhangi bir 
·~d;~•.hatıırıı~n ~o~yetlerle olan 
~ijr._. Si biz; a 1 ıhla! edebileceği •·t· ·qıy, s a azı . . d .. 
:<' •n· b tektir · _ıum.ı en don-
ıfQd ı Undan d lng•lterenin siya
tuııı edehilec '.l.ha sarih bir tarzda 

··- egıın· . Yi ı zannetmiyo -
1htiJ l\e hu ııı 
\.,_ aııar ;ı, '"zn av ki . li lay titna('' k a 11, ıcap ve 
A~i ııı:ı~• lıilha.~sa br~ısında Çem
"llı-.ı iikat111 : Hıtler - Muso-

• ltalya a ı~arct ederek ve 
l:Oeır~eşriki IJ1• aisi ih-

1 3 uncu sahifede) 

Almanların bu sefer 
imkan 

harika 
yoktur •• • 

go~termesıne 

Brenner' de mülakat d evam ederken, Alman 
tayyareleri bir italyan vapurunu bombalıyordu 

Pa,..,s 19 (Rau; o)- Berlin siya
si mtlıalıli, Hitkr - Musol ni mü
lakatını - bu hafla sonlarına doğ
ru dli ~,v.a (" v rl.!1CTnini h.ayıtJ!'te 
bırakacak - bir sürpriz takip ede
ccğ, kanaatindedır 
Almanların, Vellesin Amerikaya 

va'1p raporlarını Ruzvelte \'er -
mcs r intızar edec<.>k'eri anlaşıl
maKta lır. 

ÇcmbcrlayniJı ve Lord Halifak
sın kamaralarda dün vuku bulan 
beyanatları, bu dcfaki Alman ma
nevra.sun suya düe:ürecektir-

cPöti Pariz:~en• gazetesi, Muso
l'ni - mrer mülakatına hasrettijii 
başmakales;nık d yor kr 

cIHler, lı!r Almnn - SoV)let - t
talvan birf'i(i ile müttefi~eri teh
d it etm~lı: istiyor. 

de Fransa buna müsaade edecek
tir. 

•Ruzvel1.ın cumartesi günü rad
yoda >raıt e1ıtiği nutuk nazarı dik
karte alını.roa, JUt.J"rin yeni slh 
projesinin de ayni akıbete uğrıya
caf(ı muhakkaktır.> 

ALMANYA BEHEMEHAL 
MAC.LOP EDİLECl<.'KTİR 

Londra 20 (Husus~)- Başvekil 
Çembcrlaynin dünkü nutkunu tef
sir eden gazeteler, müttef'kler n 
bu defalti Alman sulh taarruzunu 
da akim b:rakmak hu•u undaki a
zim~erini tebarüz ettirmektedir. 

Çemberlaynin dediği 11 bi, Bren
nerde ik,; diktatör arasında müla
kat olurken, bır İtalyan vapuru b'r 
Alman mavnine ~arparak batıyor, 
diğer taraftan da Alınan tayyare-. 
}eri y!he l:ir İta:yan vapurunu bom

j 
•F&kat, yanılıyor. B m~ncvra 

ile muttef:klcn korkutamıyacaitı 
ıribi, Amerikayı da i~ tirak cttire
miyecekt:r. 

oolıvQrdu. 
Çemberlayn Brcnner mülakatı-

D ün gec:e İngila tayyarelerinin bo mbardunan ettikleri Sylt Alman !is sünün yhıe İagiliz ta~·yarel<ri 

nın b:rçok faraziyelere yol actı - • 
atanfndan evvelte alınını~ bir resmi 

.JH!lkl'ill Suımner Veollln; vasıtasi 
le RuzveHe gönderdii(i su 'h mua
hedesi projesinın on bir madde -
den ibaret oldujtu, Avrııpanın dör t 
büyük devlet arasında nü fuz mın
takalarına taks'mini. müstemle -
keler·n iadesini, zaptedi'en yerler 
mukadderatının kendisine b:rakıl-

• 
.P;ım, baz: larının Brenner mü.aka- l •ı • t l • • A ı 
tmm yeni bir sulh p lannı i.stı:hctar ngz lZ ayyar e er l n l n man 
ettiğini söylediklerini, fakat bun-

Almanya mağlfıp cdilinciye kadar 
harbe devam edileceğini dün de 

tekrar eden 
Çemberlayn ve Lord Balifaks 

ların ne dereceye kadar doğru ol-

duğunu trmediğin' beyan ettik - hava u"ssu'·ne akını pek mu~thı·ş oldu ten sonra, bu mülakata karşı bir 
cevap olarak şu sözleri söylemiştir : 

masını ist iyor. 1 
• Hitler Alman milletinı her haf

ta bir h:ır'.ka gönniye alıştırmış -
tır. Fakat son harikayı gösterern1-
yecektir. Ç ünkü ne İng::tere ve ne 

· Mülakatın neticesi her ne olur- j 
sa olsun, onu karsı'amıya hazırız. ı-.A---lllııııl'illıllll.-ı .. ~ıflll-.ıııı" B 
Har~ g~~~~~!~~~~: .~~i~.S:> Cumhur Reisi i ombardıman dün gece 

~:~::[;;::~~;' ,Sumne! W elle~ h.~gün kadastro işlerini ~abaha kadar devam etli 
T~~k~ka_t he->:'e_ti 20 il Amerıka ya donuyor tetkik etti lng~liz baş~ekili. bu ~s.le~i~. tam:ı-
kışının ıfadesın• aldı N Ih t kl·f· d b 1 d Ih t kl·f· mıle tahrıp edılecegını soyledı 

Denizyollan idaresinde vuku& 1 e SU e 1 10 e U un u, ne SU e 1 1 Reisicumhur İsmet İnönü dün 
(Yazısı 3 üncüde) 

geldiğ ni diin haber verdiğimiz sui- aldı, sadece ma 'um at topladı öğle üzeı•i Aaıilrnr:ıda yeni adliye 
fils t imal tahkikatına devam olun • binasını ~ret. <derek, kendisi.ııi 
maktadır. Bu işle u<ıras·- heyet; Pa.ris 20 (Huzu:si) - Suımn« yanaıt. verııni.yen V<ılhıs du n akşam karşılıyan Aıcl'liye Vdki!i Fdllhi Ok- ÇERÇEVE 

" ~ Vellles dün ail;:şaan Rcmr.ıda.-ı• hare- şu tav-zilııtc ıbulumnuştıu: il b . ""~- k· .... - t.ro '-' ---teftişiye şimdiye kadar 20 ye i<a- yar . e ır""'"' """"' uu . ...,ına 
ik>:t e<kn.k, Ceneveye gelmi:ş:tir. ı - M!ıarip d:ıWat.'.>ere, vahuıt -~'-·'- ve kadastır faalr ııt.im K t 11 •• d • 

k;n şahsın malumatına müraca:.ı Bu.gün Komedi Savoa trans..tla& , ~~..'.:'."""'. "'··-.- mrn"~'--'rro. Re;~Ycum- ar a ar u r pe r 1 
d . 'fad · · ı t A dii(er Avrupa meınle>kotlcrine hiç """"""' ~.r < _......," -

e ıp ı esını a mış ır. yrıca ba· tiıti ile At...mri!ı:aya döllilneklwir. hu; bılha!Ssa ~bulnn k-.ı-'ro 
zı Karadeniz Ve E"e denizı· acen- V lJ t il A _,,,_ .. , bir sl:h teklifinde 'bulııuhnaamştır. """""" 1 

" C ~s gaze ec ere vrp"""'""' i~lerine a.Uıık.ıı """'-:ek bu jo]erin Almanlar, ngilizlerin (Scapa 
te' kl · d d ı 2 - Kendisi muh 0 ri'P devll:rtfor- "~~·ç• ~ "' er. n en e eşya ve yo cu nalı.- v azifrsinin bi,~tigini, bu vazif· nin kar senede biteeeğini sonmn:ılar • Flow) deniz üssünii havadan 
liyatına ait bazı kayıt ' ar ve m alu- neticeleri ve sa.hsi intibaları ha:k- d>: ırı ve di i(cr memJ.ekoCnden hiç dır'. Uıııuıım müdür İstan'bulıun l5, bombardıman etti, hiçbir netice 
m at istenilmiştir. kında biT şey sövliyem.iv<'C<•j!iırıı> b i:r s ulh t.tlklifi a lrra:nıstır . ı akınil 'Jlü:I1k:i()·e ka<lastırc.;unun bi- alomadı, fakat aleliısul uydurma 

Uzun zamandanberi bu suiist'- 1 ,beyan et.mi«tir. 3 - VaızifC6i Ruzvolt ve Jıa.: ici~. tir;limesi için de 50 senelik 'bir za- haberlerle teşebbü&ünü aza · 
mali yapanların bir b'letıı. müker- Ro.ınadan b ihlıı·iılıdi(.(ine gör :\ nazm Korool Hııll n:.ı.mına maliı - mana• i\htiy aç ol.duitwm söylemi~ • metli göstermeyi ihmal etmedi. 
r eren isti mal e tlikleri de tesbit 0 _ şimd iye •kn<lar r.azctecilerc h iç be-. mat toµhallcian ib .. rct kalımıştır. tir. · · Bu harekele karşılık İngiliz-
l unmustur . --- - - -- R cisicuımhur a:ksam 16,30 da lerin verdiği cevap bir şaheser· 

İşten elçektirilen memurlar t~h- ,11 Jl.usad' _JQ k n u••' h Q la r Fransız prot\:oorü Zi~'frid'di .kabuJ dit~giliz tayyare filoları diin nk · 
k ikat neticesinde m ahkemeye ve- ı y 1, j a I e'!llWEir<llfl'. sam saat 18 de, (Sylt) adesında-
nleceklerd :r. ki Alman bava üsleri üzerinde, 
Müfettişler t ahkikat netieelc - {Achille) in dasitani üfkesilc iir-

rini 'Peyderpey Vekiı'.ete tildir bugu"n te·atı• edı'"lı·yor Gl.Besı·mo·· merı"n permiş kartallar gibi uçtu, üs-
mektedirler. teri dört saat bombaladı, üslerin 

- - • altını üstüne getirdi. Bombardı-

1 1 cenazesı yarın man o kadar şiddetli olmuş ki, 
K 1 s A c A - Muahedenin teferrüatının tatbiki müzakere- (Sylt) adasının şimalindeki bir 

kaldırılacak 
Danimarka adasında ne kader 

Harbe girer miyiz? .. 
- Türkiye harbe girer mi, gi

rerse ne zaınan girer?. 
Hala bu sual Avrupa gazetele -

rinde soruluyor ve ttirlü türlü 
cevaplarla tefsir ediliyor. 

Bunu benden de sordular. 
- Türkiye harbe girer .. 
Dedim ve- izah ettim: 
- Fakat bir şartla. Refik Say

dam 'ın izah ettiği şartla. Emniyet 
bölgelerinin ve milli hudutlarının 
tecavüze uğraması şartile. Yoksa 
ne kimsenin karagözü, ne de şu ve 
bu kombinezon veya menfaat mil· 
liıhazası uğruna değil! tlst tarafı 
boş lakırdıdır. • • 

lerine de bugün Moskovada başlanıyor ev varsa camları 1<ınımış. 
İngiliz ve Fransızlarla Alman

lar arasında, nazari oJarak 6 ay 
17 giindeııberi başlamış bulunan 
harp, nihayet İngiliz kartalla· 
rının iliklerine kadar ürperme· 
sile, ha,·alarda ve hakikatte bu· 

Sovyetler de muahedeyi tastik etti Busa.bah. ~ilayette me-
Lodra 20 (Hoousi) - Fin mu -

ralıih a.sı P~assaık i vi ili:! 3J1karlaşlaıı-ıj 
M.ookovaya vamnışla.rdır. Bugün , 
sul!h muahedesi nin ımusaddak nüs
halan tca:ti edilecektir. 

Bunu mü.tea.lup Fin tkebirıesiniın 
Qellrilecegi zannediliyor . 
Hanıgö ~riın.in anaıhta.rları da 

cuma ııünü gece yarısı Sovye>t ma
l lroımıla.-ına teslim edi lerek.tir . Ş.: tı-
1 rin on bini IJ:mlıan nüfusu ç<ıldIDıeJc-
1 tecı.H-. M uJı o.cirim-in sev.ki işi bil
i yük miiŞ'üilHlıa tatıbik edilmek • 

tedir. 

Mu<ıht-d'.ni n tefcrnıatını.n 1aıt _ 
b iki haıkıkında bug ün Moskovada 
müz· ereler ba.Şlanmalotadır. O
tuz sene r ı ürldetle kir<ıya veril • 
mj,; olan Ham)!'ii yarı,nadasının si
yasi ve adli rejimi bu ımüzak: U'e
k roe teSl>it ediJecnktiT. Sovyet 
makaınüa.ruıa yalıuz bir deniz ili>sü 
için liızmn !('elen binalar k iralan
mıŞ!ır. 

SOVYETLER DE TASDİK ETI1 
Mııslkova 20 IA.A.) - Yi.iiksek 

Sovyet Şürası Fin - Sovyıt mua
hedesini tascHk etıınimiT. 

rasım ıçın program 
hazırlandı 

Büyfrk ve değerli alım, Bilecik 
meb'usu General Besını. Akaliırin 
dün Ankarada Karpiç lokantasın
da yemek yerken kısa bir kallı kr:
zini müteakip vukua gelen ani ölü
mü tekmil memlekette olduğu gibi, 
şehri.ıni2de de derin bir teessür 
uyandırmıştır. 

Bu ak.şam Ankaradan hareket 
edecek bir trenle yann sabah şeh
rim :ze getiri!ecek olan aziz ölünün 

(Devanu 3 iincü sahifede) 

ı:ün başlaımş oluyor. 
Kartallar ürperdi ve harp bıış

ladı. Bu ürpermenin en kısa za
manda havalardan topraklara 
intikal edeceğine, "c yeryüzü
nün, fıkır fıkır kaynıyan bir su 
gibi hoplıyacağına inananlar -
danım ben. 

Tporağın üstü, onu fıkır 
fıkır kaynatacak bir metaboliz
ma buhranı çekmeden ulvi mü
vazenesine kavuşamıyauktır. 

Son günlerin en kıyak siyasi 

hadisesi olan Musolini - IUtler 
karşı1aşınnsıua ait de hirkac söz 
söylemek isterim: 

Bir banka bilançosunun. ban
kanın mevcutları ve aıacakları 
sütununda bir (meşkiık mııtlu
bat) fa•lı. bankanın bor~ları \'e 
verecekleri siitununda dn bir 
(mcskiık matliıhat kar:;ılığı) he. 
sabı vardır. :\leseii Ahn1ctten 
1000 lira alacaklı olup da alaca· 
ğını siipheli gönren banka, bu 
11aray ı kiirıııdau ayırır ve kar~ı
lık diye mukabil hesaba geçirir. 
Banka Ahmetten alacağını tah
sil ederse ne aliı, edemezse kar· 
sılıj(ı hazırdır. m 

İşte İtalya, tarih, ırk, ruh ve 
menfaat bakımlanndan mütte
fiklere mazi ve istikbalini borç
ludur ve buı:ün müttcfi!, lcrin 
(meskllk matluba!) ı me,·kiin
d~dir. Bu (meskfık ınatliıhat) • 
yuzde yliz karşılık ayırnu~ olan 
müttefikler İtalyayı tahsil eder• 
!erse ne alıi. edemezlerse kay
bedecekleri hi~b:r şey yoktur. 

NOT - Bana Ankaradan 
(Mehmet Nuri Haktanır) imza-
sı ve (görgü ve bi'g(si hi@ir ka· 
riiniz ) kaydilc mektup y a7.an o
k uvucuma : :Mektubunuz ve te. 
vazuunuzdan pek mütehassla 
oldum. Bütün duygu ve düşün
celer:mizln, sizinle ayni mcr -
kezde blrleştiğıinj kaydetmelı: 
borcumdur. 
NECİP FAZIL KISAXVREll: 



'j:rr W3!3;1:tJ\ın;ı;~ ça~hca ıı !: =f::... __ ı,;~- 1 gazınosu ' .... ..... .. ·- ~ ' , 

PA..'tlUI\:TAN YAPILA.'< vunnavı 30 ııfuıe ta.ksi:m edip iti:- Üsküdar tramvayfan 
1 yetie yiyecek! Talihs'.z ı;ocultln, 

SUN'İ EKi\~ en buhranlı zamanda tahı;ile git - Umum müdürlüğü bura-
B:r Alın n profesôrü, :eşe yara - mişler_ F .. kat, ben, bura<lan oraya 1 1 

madıj!ı iç n at.lan pamuklardan blr • kavurma ~öndenne işini, dökme Stl larda rnodern gazino ar 
nevi smı'i ekmek imali™' muvaf - ile değ nnek döndürme!< hikaye- yapacak 
sız imiş amma, son derece gıda , e- Dökme su ile değirmen döner mil Ü.ilkiidar yaık.ı.sınm iman ve bu 
fak olmuş. Bu ekmek kokusuz, tat- sille benzetivorum. 1 
ı:iıci imiş!. Döner d.,.-,;eniz, mesele yok!. havaCı:.J~ yeni mesnX! yerkıri vü-
Herşey n sı.rı' ~iıı.i yapmağa ça- GIDA MADDE~İ 1 cuu g~-.ınesj ıçin Üsk.ıinıı.r, Ka-

lışan bu naziler şu ba:;; gıdanın da VE Bill TAVZiH cUJroy , t>av:t..ı91 tra.n:ıvaylaırı u -
ı;urusmi kc$fetnerse, ıliyecek yok! mum mııriürhlğtiınün de ~ 
Fakat, kokusuz, tatsız ekmeğ n, na- Geçenlerde ııazeteler yazmış'ar- tıen;;p o!ı.mrnuşt:u:r. 
~ son derece gıda verici olduğu- d•: Şenirde satılan g:da maddele- Bu ış, u.:nwn .ınüdıiırliiğün ev'V"~ 
nu cidden rc"rak ed.yoruz. Aca1>a, rinden alır.an muht.elıf nümuneler iti oguni<u lwyeli umumıve tıopler>
bütün kokus.., tadı. gıda kuvvetıne tah!J edılmış ve ekser'si bozuk tısmd:ı da ebarnm•y<.>tle görilşıil · 
mi gitmi~?. cıkmış!. Beledıye erkanından hır mü$lir. BıJJıa= yu mevsıın:ı.ııı.de 

Merak cttiğı:m:z bir taraf da şu: zat iavzlil edıyor, diyor ki: mesi e yerlcnı1e ııidıp ı:e~en yol- ı 
o 'k. Almanyada, işe yaratı!~ _ Butün gıda maddeleri boz.ul<. cular bu havali ıtrııımva.ya-mın en 

dııh cin atılan bol bol t>amuk d~ildir. bansı bozuktur.. = ımü.'>le:ı'.ıın'inı tıeşki. etımeık· 
d J> B" ta·-be ne bu.yuru1ur?. Tabii a vaı •· ~ ·~ 1uiiır. Tatii ı:i.J:.'lk.>:ile :ı;zz mevsim-

2:> BİN KADAR bazlSL. Bunu söy'emeğe !uzum vu lermrle rtaşınan yolı:warın sayısı-
a ""AP DİNA _ mi?. ~er, hepsi bozuk oba. bütun ıun bu sebeple kı.ştakı nakliyat ye-
,._..., istanbullu!ıı;nn ber gıil' zehırkn - ı künıından fazla. i:ıuluıı.duku görW.

mesı, mide fesadına uğraması. la -
mektıedir. 

zım ... 

Tekmil tınnlarda ica
bında el ile de hamur 
yuğurulma ı temin 

olunacak 
Şehıim::lıdakı ıd<:mıl clegımıen

lıc<n.ıl her b.rinıcie, e~u ....... i mo · 
törlı<. 11 maada ay.cıca Direr de 
bu.harla 'ici).iy n mot.urıc.. btJılwımn. 
sı hususLmcla d~r oemz
y\'itlirıc t.hlipat 'l'a.ı>ıhıgını yarı: -
m..ştik. 
Oğ'rend ğ«mize göre bu şakild<." hir 
tı:iblig:ı, da ıınncılm e<:ı.rnyıet.ne 
y a.pıC.mıştır. 

Bu cm;-e l(ore, o\iehrııniOOcki rek
nnl ımnlarda llelctrikie i~yerı 
hanı .ır ,,... ..ıın. <' ıı:.nı:.rn maada bi
rer de !.'! Je h.;:ınur yuguırma t;clk
nıesı bu .. ındurWınru;ı l'\ızumu tcl>
Ji.g o!unmuştur 

Bu te1'l'Clen ı ıhzarı ıçın 24 saat
!Jc bla' muı .1c1 \1'ıriJmı~t L 

Fırm· v,. d ~en.~ d,•ki her -
1 

honııı bır r.: vıudtat e k · 1.k a-rı -
zası t::lkxl:rinde l:l'lh! un vL • lkmek 1 

İstanbul'un suyu 
Gi!çen l(Ün., İstanbul balkının en 

çok şikfıyet ett;ği su mcscle:f'jni 
tetkik için İstanbul meb'usları, 
beledhenin sular idaresinde tetki
kat yaı>lıl:u, kcndilt:rino izalıal \'e
rildi. 

BiTçok nıe\zular gibi, •s!t» da, 
bu şehir için bir meseled:r. Çüukıi 
İstanbul, ihtiyaç•arı tanıan1~anm.ş 

modern bir şehir olmaktan ueuüz 
waktır. Avnıpa sel-ırlcrinde ınc· 
deni ihtiyaclarm ba~ında 5'.l gelir 
Bir insanın, l>ir t:finclt' islihl~k el
tı!i su n1ikt.ırın1,. :~iıcok istaılbul 
aileleri bir haftad.:ı. antak ~arfe -
.!erler. 

İs!onhulda kullanılan su ,Ter
kos•, ı\nadolu yakasında .-Ehnalı• 
dır. Şehri su sıkıntısına uğratan se
bep, bir iki yıl evvel, Halkalı ve 
Kırk('r. me sularının kesilntt:si ol
muştur. 

Yeni bir 
park 

'Belediye Sultanahmette 
yeni ve büyük bir park 

yapıyor 

Sultanaıhrrdıte yanar. e6'ki adl:iıy~ 
s:.r"yı =sının ıma}jyeden bele • 
diyeve devr<J]un'lı ısı iç.ıı i'kı idare 
~a:sında müzaılh·re.en: b:ı,;lanıl • 
mı.ştır. 

Bc1'nıy "tt.S~i Em.nıöoıü mey
daınınm ıdolıdurulıması !çın bur ada
k• molozları ve taı;lar la toprak' a:rı 
kamvonlarla Elminönü meydaıı.uıa 
naklett rmeıttcdir. Bu suretle 
nem Elı .ıönü ıneydaru dıo.ldurul
mtq ve hem cko t:ık.i adliye sarayı 
ar:ızısi kı ·ıren ııeımizle:ilmi:ı ola -
c- ..ır. M .li:.Ct>aıK.. yarıı::ın enkazı 
G.a sw 'aıtl ı<a..ıırı xıık' ır. Bu su· 
:re~ltc h::zi.rana kadar bu.: ası moloz
b:rc..:ın t izlornm.ş olaıt:ıktır. 

Diğ>,ır .arafl.aın şclıırcili.k müte-
1 

llclcdiye bu ıki suyu kcsmı 1..te ı· 
haklı idi. Çünkü, b:r takım hasta-

hass ı .M. Prost..ın t<UJ.Zirn e!Jtiği 
pllon;. gorc mı •<llı'.'>·" sarayı lbah
çesı le cıvar pru'k ve bah<;e !ha
li e konuLıcaoktır. 

~ 1! 1Jt-J:ı·ı!io@ı . 
b .. ~ 8 
Fin sulhu ndan 5011 

Sovyetler ..c 
Ü ~IJI' 

Ynan: AHMET şfJKJ' ;ı.1~ 
aJ<d~fl 

Finlandiya ile sulh. 111111 

sonra Sovyet ş p-01.~tı~ "' ~ 
rüyeceği ior.:tikaınet ~n?n 11 ıııı' 
ı.ı.ıi~ etli ıncselcsi halı~~,·or: 
Uç thlim'.llden bahscdılı.. '111"'. 

1- Sovyetler Finl:ırıdı~~ ~ 
Ieı.ini Uısfiye eıtilcteıı ~on ıJaDI 
evvelce Almanya ile yapl~~rl <I' 
!aşmanın temin ettiği Jıar •t ı' 
h · · ·' · n d eder< C!>ttSlDuCD IS 1 a c • du"ll ~ 
fakat İskandinov:vada oı. ;"Şecei · 
münferit tc~ebbiislere gır 
lenljr. .

1
, 6İ' 

. ly• 1' 2- Alman.va ve ita . 1 rdıf• sı1.ı bir iş birliği yaparak 0 
.Al 

• iJlC I''' 
l-. Kendi hudutları I( , 

!ip koır.şularilc iyi geçiıuıı~· 1, b 
politikası takip edecekler ıı,ııf. 

Sovvelleriıı bu iıç ıkt•0 ,r.111 
sini t~kip ede. klcri iyi<'

30
,-tl'1 

olmamakla bcrab~r, ,'1.ltı\~ ;pi 
Moskovayı ikbcı yoiu t.a,l<ıbe !,;. 

istanbu1da 71 bin küsur ahşap, 
69 bin küsur karırir, 5 hın kusur da 
yan ahşa;> yan kar1'!r b:na var
İnı.ş! Pasl i<.Jrunma tedbırleri me
yaml'<la, ,ınü'dıa=·l vanı:ın .. teb
likesine karşı, ahşap evlerden uçte 
birinin vıktırılarak boşluklar, ara
lıklar ac;ıhnası 15.zım geliyor. De
mek ki, 1sta..--bulda 25 bine yakın 
ahşap ev yılcılacak!. 

~'akat h<.>psin. ıı boruk olmaınas>, 
j()da yaıııp satanların vazıyetini 
kurtaralr'adıl!ı .ı:lıi. bu ~erin iyi 
ko"trol ed'ldigınl de üade etmez. 

IIELVACL'<l.S KIZI 

.llo'EREDE ACABA!. 

İdare; Kı<irklı ve Çamlıcada yeflıi 
'-e mDdem m sıre yer-Wıi iılıc li(a

zıno ve olie r i:nşa.sı rnret.ilc bu 
yolcu mın sa,.yıısını budbutün -art
tıcacaklır. t !k pa.ııtide bıiyüık Çam
lıca~ cıvwaxia buyük ~ 
hır ııaızıno vuc ud.e ııet.i rikc: kttıir. 

1 ima:.ııtın· du!'Inaıma.sı ı~·ın bu şe-· 
kü:k t~ alınma:;, a.ikadaTlar
ca çok \lYRUl1 1?tru uştür. Fakat 
bu i'!tinci emir ortaya yeni b.r me-

Bu ~Lıo için yakında faaliyete ı 
~ Yeni Çarnlıca ~ 
su bu vaz a<'llıp !aahyete .iN'Cll'Ali 
oJac:ı!lııtır. 

lıkların doğ"ıuasına ~c•~ep olu::o!", ı 
gayrisıiıhi ve gnyrifennı Lır '!'"kılde 
~chrc geliyor ve dağılıyordu. 

Ilalbnki, geniş bır kısım ihtiyacı 
karşıllyan bu iki suyuıı kcsilı>l'•i 
üzerin('. belediye, ayni htiy&ıcı 
karşıh)'·an1adJ. Çünkü, ıncvcut t~
sisat !:,una imkaıı bırakınıyordu. 

Lu yem paı•k 'e h:"ıçe Sulıtan
" ""' ı cı V'1fl n _n ı:;i...zc l ve 111&-

dcrn ~enı bır eseri 011.-ca:k ır. Bah
QC .:ı.laıyedon, Bek<l" e) c <lcwolun
dı&tıan sonra bu s:ııhıııd.ıaı ··~ 
a.t araü, c..: !lıdca.Y"Ce ist-ınlil 
olunaca.ktır. 

le etmei;~ ç• lıştığına şııf ...ıa ~ 
tur. Filhakika son zan~aıı dUlıil'.JI 
manyarun en çok iizcrınc "" 
mcs~ll', Sovycll le itaı~a 8 

bir mukarenet ıcsısi işıdı~· aıl 
r•~ ' Almanya e kı nıilıver a bit ııı . 

Peki amma, buralarda oturan, aı>
gari 2:i bm aile, nerede banndın
laca.k. diye bir sual hatımruza ııe
liyor. 

tl'mit edelim ki,, bu tasavvur İ\ıY.. 
veden fiile çıkarken, halka ~uz 
ve modern ev yaı:>tmlması bı5av
vuru da. bi:r ıarattan t&tbilt saha
mna çrbm!. 

DÖKME SU İLE 

DEGiRMEN DÖNEK Mi! 

Bir ııazetede ı:ördüm: A.lmanya
de bulune.n talebemize aileleri ta
raflTVlan her av beş kilo kavurma 
a>nderilmesi için müsaade edilmiş. 
Beş kolo kavurma.. seriıestoı;e ihraç 
edilebilecek!. 

Bu talebemız _de. beş kilo ka-

Şu _gün:erde, tıü•ün Avrupa ga
zeteleri ~ blzmı cerideler de, 
harbin, ~ ans b6yill taa.rruzun ne
rede, nasıl ve h.aiı.ııi cephe tarafın.. 
dan yal>l.lacabru arıı.ştırıyor18;1'. 
Övle ya. ~ ceplıesinde ~. ııu.n
diiz sükfuıet var; sebebi mal\ım: 
Karııbklı iki müstahkem hat .... 

Öyle ıae, ba%ırlarıan muazzam 
ordtW.r, nerede temasa .eelecek.?. 
Rivayete R(>re, artık, tema.s za ~ 
mmı gelmiş. .. 

Fakat. taarruzun nerede yapıla
ce.,itını da kimien.n b;lıliği yok, ha.. 
F,a • yisi niyet çekmeli: 

ya, ŞUDC!adır, va bucda, helva -
cırun Jozında ••. 

Helvacının kızı nel'ede ise, vay 
baş>oa ııelecekler 

AHMET RAUF 

Muhtarı yakan ve göm n katilkoca 
Bııd.an !bir miiılcW ~ Şioledıe 

ka llıir cı.nayct iş!endiğini ve 
Nevııat ~l iamkıde bir adamın 
lk:aınsırun §şikı aliııı?u idıdi.asile 
Kervans:ıray kövıü nıırlıltarı Ah -
-ıt C. ıvadı öldüriiıp bilaha::'e ce
ııeWııi yaiıt.1'!ını w >kül oiınıyıuı 
ikısımlıaırını oıır ana ıı_ömmdk suçuo
dıaın ı:oahloeımcye verDdii(ini y.a:o
m.ı$ik. Haıibtıki kenclı;ıı matıaremer 
de sadece rti:zerine <,:Jf .e He aıteş 

etön,oıkoo~·~· ı 
Dün 2 inci ağır cezada 0bu şayanı 

dlldkat d<ııva}.ı d = olmnı;fıur. 
~ C,.-d;ilhı kansı F\'fıime 
de dün şaihit sıfatile d oılic'ltllarişti!
- Henüz 17 vaıııJ=mda bulunan ·bu 
~ göııtii, =ı s:=Qlı. masum yüz 
lü öy.l!ü kızı dünkü cemi is -
;tense ıkocasım::ı dav11S1nda ,:na -
dolı.c-ı ÇC"kilan.cs.mn kanuni bir ~ 
oılki,..'lu ıınüdddıunımıi tarafındm 
keıııd isine ~.laıtı.id:ığı va.."< it şe
b~ te lft'3r Et.;mif . ~ 
hhkJ.a: 

c- Çe.kilıniy~'İım .. Her <eyi 

SÖ>yiiytteğnn. • 1.>emişt;,.. 

Mıı.;teakılbOn Fehmıe aoosı.nın 
~ oğlu olan ma!ktu1 Mıaıret 
Ce.-dct"n, tocrsı lköYdc ydld<en 
sarlrnrt Jf· e:ıtiEtini. bir .>ra 'bu haıl,. 1 

n ım. lb.:tlısetıtıiğini, lalki.n. 
Jrocaı;ırun .o aıkr~adandır. d.~·e, 
bu şöıiY."Y• dot:'ru buhna:dıl( rn ve 
sfızle.rinc ınanmaıchgını söv •. un. · .. 
tir. Bııd:m =ıra da. biı· def sınd:ı 
Afımat Ceı:dcıbn C'Vl'll mis.ıf'ı:r a -
da&ICla l.aibaııc:ı P,IOSt.(: m~ mre -
tiJ.> tasallut vc ~cav"zd bulu.n . 
duJiunıu, aı:..ııdan mayven müddet 
~'Çince ~:m ~ui(cwı bl.!- hafta 
kadar V:ış&V>p iıldl>Wnü ilfıw et-
1\itir 

Fehiıme Reisin: 
- - Valk':ı .salbah.. e • l(clcn j.an-1 

ct:ır:mr ~r, y xJ.,. ın."alb benıı, k<>
mik ~ yer Y"1' ca: leke -
lcri ,ııörmfişle:-, sen ctavşan 
le-; K de ondm. denrıı;. e ayeti 
salı:bımşmı. 

Suali.ne de u cev<Jbı ve= ttr: 
- Haovır, ben e\O'ci. yoktum. 

Aı)ıonca; biiyiJk ÇaıınJ.ıca ve kii
~ Çııml.ııca oo T ,ibadide«i bazı 

eıtııl muıire yecleri de !İirya ~ -
nacak buralarda mehtap eğlence
m yapüııcoa'k:br . BuralaıUa hiç er 
'1ı!ıl tıubıınııcbğmdan Kısıkh civa
nndaki Qmrulu •lılı;lcleınt.:11 biorı dre 
tadil olunup otel h~lıne lwnul8'
oaıkt.ır. 

Beledive reisliği <le Çamlıcada 
yaı:iUracaf!ı. büyük otel icin idare 
ile müşterek ~aktır. 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* Lıgor namı d4!er Kefalo i.s -

müıde bir sa:bıkalı Sü'eyıraruyede 
bir evde uzer nde 64 pakeı. eroın 
oldu,ğu halde yakalanmıştır. Akli 
malıil.iyeti bu.unup ebliyetı ce~ -
ves.. olmadığına da r hır raporu bu-

1 
!una!" suçhı tınıartıaneye ı:onderi
lecektir * $ehrimiz marlnııozlan bir k<>
opera>tf lrumıl!Şlardır. Bu koope
ratü müdürlüPünt> marangozlar c-e
nuyet.ı kfrtibı umtll!'ıs· Fuat Tezel 
tavin o~unmuştur * Seh.ı:üniz ototusler.r.dc bılet
lerdcn"':ılınm2lcta olan bel«iiye rü
sum un un kal dm mıısı '<'fa ınd' -
rilmesi hakkmdakı otcbüs(.'lilerin 
dilei(:i bütçe darlı.l(ı yüzünden be
lediye ll'Uhasebesince reddohın -
muştur. * Bugu ıe kadar m.em'eket ha
rıcine ihrııcı memnu ola!' peyıri' -
lerımızın hsaıısla ecı:cl;, memle -
ketlere Jırac na müsaade olun -

1 

muştur. 

Kacaır.: n ~..n odun k=eğe git-· 
t.j\'111ı oi.<.>n mlıt.ı.r, o gece hamt 
miGafır ı,..,loceı;z,i söy!OOiğindcn 
Jromsu Minın •JV'nde s.ıb:!hl mıs
tl>In. Ben vokken 1<Dcc:mın e<\'< dö
nüp te muhtarı bcklediğinıi ""' öl
düroiikiinü de bilmıymuıın. 

Mevkuf ·c k:ı.til koca k "!Snın 
bu 'itiraDaruıı önıilJI:· bakarak v<.> 
ara Sllra di ıııint '1JC roataıra.k din· 
leımiŞti.r. Bundan a muhakeme! 
.şa!-ıiıt cclıbl ıçiı:ı başka bir gii.ne ta
lik ollL....nu.tur. 

Yazan: lskendcr f. SERTELLi, 
1 Daktcır Ce\'8da söykfyecek SÖ'L bu- 1 
1 lamı)'<lrdu. Bir akşam evvel, ve-

mBk sdfrasında bu kndar samimi 

LERİ 
Oe\oot }'1'lllOk odasmdalı 9"Sler - Amma. A&iı ~ yavaş 

cııi;ıoxdu: • bıınuşımuz! C~~ı 9İ'z? 
_ Neıxit'ı kald:ınız yahu, Çay so- - l:I<ı>yır H<fj'JT _ """""''"' muha-

"-..... hanmı hala k&k- hnıeın, hep;:i yerinde. S.ızi -..i -~... ''"'"'"':. . 
çıııdı mı: yorum. lşte o kadar .. 

Selırna: - Fa.kat, karınız. nu.r ~ g.ilbi 

l "l? ciddi ~ !:fır adamın ş.:ır.ıli 
~ bu dereoe. yalvamıa • 
snıa hıryrnt e!nııeınek kabil m'vdıi? 

AU:ii ııyall!'~ı. 
F.ilaı>ye: 

--Haydi yavrum, baOarı seni 
bekliyor! 

Di;•· n·k, biririk yavrusile b -
nı.ışa kıonu.<ıa meııcLve.nlerdeıı ini -
yordu. 

- Banjik, ~ bey! $aat.i.m ÇOC"Ugıınuz.. Buo.fan ~ mu-

~r C'evat - biJtü:ı1 slnsil;j!:ine 
:rağmen - gönül oyı.mla.--ında mahir 
bi!- t"8IIhz glb'" soğuk kanW!1ğu11 
ımuhaiaza edeTek: dutm.UQ!ıu.. Vak bilmıiyoroum. swı:u.z? 

Uyuyup •• ahnısmı.. - .Hiıçb.r seyi unutmadım. Her -Alınan Selma hanını, diyordu. 
Dlive.-& ycırı:k odasına ~i. ~ bıltyorum. Fabııt, ne Y"'Pl'Yllffi? imrnn çdk kı.Skaıll(!tı.r Sakın. ona 

SiU ilk ı:ıönıtte seıtdlm. hır ~ sezxiinmeyin ! 
Fl ;a'İ\le oay finomlıannı doldu- ' k _,.ı,ı.: .::.elma cevap vermek fırsat nı ıruwrd.u. ıkmız madl• b:r mevzu - Fılkııuye bana 5""lin QO ua.ı= 
~ Jroııı.ımna.ta biJıe baııla . b.ır e."1kek okİU,\\'WlUZU söyılam':ru_ OOJ.aıınadı .. 
maııııŞlıaniı. ~ uzaktan Böyle •şıpsevdi· ruhlu bir erkek Fit:_; Y<' çocu~ beraher şaka -
bir ses aksetti: , dlduııummı b M'._,m dun gcc" la.ş.ıorok ymıe.ı: odaısma girmişti. 

- Anne.. A- iliz fie ~:ımalt~ı döner giıderdıim... Ccvaıt, Sclnıaya döndü: 
!Dcilc1m ~ ~""'- 1 - Hıryı:r Hayır ..ıBeıı c.şıpoovdı. ı - Çocı.k sever misı.niz • Ağ(la • 

sele çıkarmıştır. yeni dostu arasında bÖJ le & P 
karene( tC»iı> edilecek olı~b•e~ ~ 
ma • Bcrlin . Moskova nll ..:• ~. 

Şcıhriımi.'*-'· uzun y ıHard.:ınberi 
fırımıbrda el1trook hamurları elck
t:riıkılh iş]Etyen maldım·lerle }uğ • 
ruldugouııdm el ile h.ınıırr ,·apoıı -
cak mütelı=ıs i.:> ·i k ılmam tır. 
Fmı ctlar a.ımiycti reL'i B. Ah· 

mm Rıza bu vaziyet ırn:r~ıın.rıda 
vtiltıye :e >nw-aoaat l'dcrdk k..~-fiyc'd 
biliinmŞt:tr. Bunun içın şehriııni2 
teknede nasıl he.mı.r yuğıırulabıle
tekn;ı:de nasıl haımı:r yuıtuı.."'li"..:ıblle
oeği. 1r: gös~Top öğretilecektıı:. 

Yapılan tetkiklere göre, Halkalı 
ve KıT ccşıne sularının ıslah.1 ı.;e 

sıhhi bir halde ~ehre akıhlma>ı 
İ(.:tn, rnilyon Jir&)'& hti)"ac var<hr. 

Burada maliyeye at arazı yalnız 
bu baiıçecien ıbaret olmayıp civar-

\ dak bazı arsalar da defterdar • 
lığın m'1.iıdır. Bunlar da bc.tıcliy~ye 

1 v<,l'ilcc ık1lir. Devi.r iı(Ueri ıbittiikıten ı 
sonra a . ..zmm t:mnmi faalyet.ine 
ba;;lanılacaktır. 

'b\'CW rulmw; olacaktrr. Bu nıı ;sıii' 
ruhna~ından Alınan) anı:ı ,,.. .. al 
desi sorihtir: Garp deıııokr ·clO 
bugünkü sulha icbar etı.u•·~~ ~ı 
tazyik vasıt,ısı. ele gc5ırıı;ıııı,JI, 
caktır. Çünkü l!alya ıle ,ı 
ğı ittifaka v, SovyeUerlc '. 11e 
anlaşm1ya raj:ınen, esl<i ~u tfJ~I 

Dığcr yandan. artczı~ en tcsc a
lile Bakırkihıinde, yerin altından 
mebzul miktarda su çıkarılobilc· ---000--

---uı.ı<r-

Posta ve telgraf 
varidatı artıyor 

P '8 Uı;ıraf ve 11.1 fı>n ,., '<h· 
tının müttemaıd~ '!.ez~yıiit cttigi 
l!fuülmekıt~ Ad.H ıabliga.tın da 
'JOOOta !ıe vaq:.ı.lmasırulmı sanıra 
ticaret lbüs!ıı.. tün artmıştır. Bu se
bap~ oOCba, tıbaf ~'- t.lcl'on u
ınum rr ~üru wnü.n veni yıl büt
çcsı 14 mftı:ın 945 bin r ra okli'ak 
tesbit olu.,"juştur. 

Bu \--"'un 1939 bıltçesind n 2 
mih on 623 L ıı, 1938 bü-~çesinden <le 
5 ıciııy= !icra fazla hU:unıOOkf:adır. 

Karşılıklı yardım 

ceği ':.e b~ is:ıı .de.1oq bin lira ile Üsküdar _ Kadıkö" 
olacavı gorulmuştur. · .1 

Ayni tetkikler çerçevesine da- tramvaylarının Vaziyeti 
bil, bir netice de ııudur: Bugün, şeh- . .. , .. . 
re ı:iinden 6-0 bin metre mikiıbı Üw: d:ır, Kadılk.o.~ ve ha".alLsı .. 1 
Terkos verilmektedir. Eı":er, mev- t.raıınva:,. arı ~uıı<..ı·..ı ıamıım ~u.ru 

t • ta 8 ·ı ı· 1 k b' B Ferıdu:n Manyası ıi Belıedıye cut esısa mı von ıra ı ır . ıınl ,_A n R.faıt y --" 
· rcıs rrrt.rav c~· "'1WJ.en . ı Cılıill.L 

ililve yaoıla~ak olursa. . I~tanbula ) ın ~qam Azı.1,a.rJ) ·, harekete
A'iinde 160 bın m~tre m!kabı Ter- <l c I.< _ d. Şıı.ıkctıın; u:Jctşait.a. o-
kos suyu ve.rılebılttektrr. n WZI) al.>nıl da:ha ziyad>-~ ıtakviye 

Bizce. dava, Terkosun ıslahı ve etımck ve eskı tcsiıs:ııt borcu · ·ini 
ı:eni letilmes olmalıdır. Mütefer g<iırüşnck ii7ıeTe Başvekfilıeıt!te top-
rik şekilde masraf ihtiyarile ~u n~caık okın .koınıs:ıon da cun1a 

ile yeni dostu arasuıdıık' 1ııııı" 
sebetleri telıf etmedikçe P. dl 
demokrat dL\'ıetler nıııafl0 sJl 
yasi yalnızlıktan kurtuln"-''~ı~ 
mıyacağını bilir. Bugiın'i," bU~,ı 
,.a, Çarlık Rus) ası ile Ua ~alll" 
vusturyası arasındaki ı:nc ,-!' 

. . . k ,.,,,, ~ 

ted,,..iki, müstakbel ve mamur lı- sa!OC. 11 .,ıcsaıisLıY. haşin aca'lotır. 
tanbulun bünyesine de uygun ol- --<>-
mıyacaktır. İstanbul, tek suya, fa. 
kal, bol ve temiz suya doğru git
melidir. Dünyanın her tarafında 
da, bu i.;, hö)·le olmuştur. 

teııf edemıyen Bısmar aY' 
sına benzer. ll1>mark, Rus> dl 
Avusturyayı itti akına alıP ~" 
imparator~uk itilii!ııı~ kurd:,~ ~ 
manlnıda ikı karılı bır k~~.;_,i 
ziyordu. Bu karı arının ~ ~ 
ima aralarında kav a ed•l 1 ıı•~ 

1 Hitler için şimdiki vaı.:Y:ttcP 
markın karşılaştıgı vaZı~ 
iki noktada daha zord~ırl 1,., ~ 

Su, bir sehirde hayat ve sıhhat 
demektir. Bu dava. diğer birçok 
şehir iht:vaçlarına kendisini tak
dim edrcek ehemmiyet ve neza 
kettedir. Binaenaleyh, İstanbnlun 
kalkınmasında ve imar planında, 
•SU• 3ta. en önde bir yer verme
lidir. 

RESAT Fl<:YZİ 

Şehir hastahanesi 
Bt'l:lıh-e ,ei:sL.ih ::11 : ·l.~ı kö -1 

y:ündc vapıl:ı:rııca.jtı ven• şehır h:ıs
han si 'çiıı y nı p.1 N;tçesine 400 
·bin li:ra tahsisat koymuştur. 

Yen' whlı hwtaın;!nin i.nşası 
><.'İJ1 ı:na.yl3 ayında ıbıi )'ii.k bior mü
nalkas;ı açıılac;.ıifotıır. i!Ylütıc-aıkılben· de 
ıhemen in.•a:ı.ta b.ısla ıl.ıcaktır. 

Hasta ·.enın n:; • ; vıl.c!a il<imal 
edil~tır. 

1- Evvela bugünku . ı;ıfı~ 
Sovyet Rusya arasınd;ık'ııot!İ.~ 
betıt"r daha anonnaldır. ltJ r 
nilebil:r ki gergindir .. Ve/ ,e~f 
!etin menfaatlerini telıf c n 
ha zordur. ıı~ J 

%- İkinciF..i: Ü~ imparator "/ 
lruır.da gerginliği yaratnP aı"J 
yalnız Avsuturya ile Ru~':pırıı:-, 

u·rkaç zamandır, gazetelerde kü-
çük b:r ilan ı:özümüze ilişiy<ıT: '', ============================ 

da menfaatlerin telif cdd}<arı!~ 
iken, bugün Almanya ik• ·ıe I!". 
alakadar olduğu mınt.al<• 1

8ıi~1 
rudan doğruya kenılisi de ,ı~.ı 
dardır. Bismark AlınoP)il• r 
1890 sene~er· ne k~dar şar~111. 
rudan dogruya alakası > 0 ·ti• 

Sungurlu Halke,·i •bando mü -
zik• kadrosunu yeniden tesb et
mek iç'.n bir muallim arıyor. A, ·da 
40 lira ÜCl'et verecek. Tahmin t't· 
miyoruz ki, bu çalıs.kan ve miite • 
şebbis Halkevi aradıl\ı muallimi 
derba~ bnlabils'n. Çünkü. evveli\, 
bu i,, muvakkattir. Ücreti azdır. 
Binaenaleyh bu işi başar.ıbileeek 
bir C"lcıuan bıradaki İ!$İni bırakıp 
zannetnıi~oruı. ki gitsin... 

1 
Bu gibi mevzularda, bizce, llalk

cv lcri birbil-lerine yardım etnıcli
dir. :\t~sela, İstanbul Halkevlerin
den biri. veya kousen·atnanınu: 
bir hayır yapamaz mı?. 

BtiRHAN CEVAT 

F'i.kriye ili ve 'ıtti: 
- Ve sonra, ağ:taıdı ci.)'e sı>lki.p 

atıaır, öyle dc.ğ'JI mi Al.IU:'.a? 
Kon.u:;ara!k oWiişcrek çay ~

!!er. 
Bir araltk clakrtnr o karlar neş'e

lıaıımit;, o clıerece yü,ks ık seslıe lro
nu.şma,;,ıı ba.şlıamuıtı ki .. 

Fikrıyıe dayaıııamadı: 
- A•'nl, sabahleym hastalığın

dan bahBtdiyoo'Ciun! Ne çabuk iyi). 
1ıeşl!in? Maşallıah s.ı>i.n her zaıın.an.. 
k.ın.daı> fazla cık>:ıor. 

Cevat kenrlmi topladı: 
- Akıamki iQkinin neş\'Si hala 

devam ediyor. Midem bozuk. Fa
kaot., b~ hala oonüyor. 

FUu<iye çayını içeı'ken ıtü.ldti: 
- O lııa.."clc sen hic olıımısa aydaj 

bi:r kC't'e bü.-1e iç de, neş'en giin
~·ırce ı.ürsün. Zira. hazan ~ÜJhıe -
s'.oı bile llmılar:ık ki'lıapla..".lnm ,.. 
rasma ııümülürsün.. Sesin çıknu • 
yur. Ha.t:t:a, o kadar 9CSin cıkmı • 
yor kı., QClk defa ev-t• olduıl'urıu 
!:file unutuyorum. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 
'----- Şu halde Almanyaııın fj.J 

teşeb_biis kolay kolay tn~tlcıiP 
dcceı::e benzemez. Sov) c 

1 
f 

kandinav3 ada yaptık!~ bııl 
Durgun harbi harekete getirmek 
AHupanın ~imalindcki harp ma

lfı.m sek'lde nihayete erdı. Kah -
ran1 a;ı 11 .. inlandiya kcndi:;ind~n bek
leneni en f•vkaliıdc bir s'!ret.te 1 
yaptı. italJan ınaıbua~ı da !ngı~
tere ile Fransnnın Fınlan~~lll) a 
gönderilmek üzere N~rvL'Ç .le Is- l 
veçe asker göndermesı AVTUpanın 
garbında durgun bir halde duran 
harbi Avrupanın şimalinde har~-

1 
kete getirmek olacal:rını •. o~un ıçın 

1 
İskandinavya devletlenn.n buna 
razı olmadıklarını söylüyor. İtal
)'Br.Jarın aldığı vaziyeti göstennesi t 
itibarile manalı olduhı kadar har· I 
bin istikbali için de askeri müte
hassısları meşgul eden mühim bir ı 
mevıua temas etmesi dolnyısile bu ı 
yazılar şayanı dikkattir. Acaba 
müttefiklerin maksat ve men(aat
leri nedir?. Harbi bir yere temer
küz ettirip bırakmak mı, yoksa 
harp cephelerini çoğaltmak mıdır? 

Garp cephesinde yedi avdanberi 
durgun kalan harbi harekete w:· 
tirmek i(in Avruµanın başka cı
betlerinde cepheler açarak kazan
mak meselesi bir kısım mü(ehas 
sıslarca tetkik edildiği gibi buna 
karsı harbi yaymak müttefikler i
çin 'doi,'111 olnuyacağl, cünkii bu 
suretle tehlikeli noktaların arta • 
ca)!ı fkrinde olanlar da vardır. 

Pek tanınını İnı:iliz askeri mu
harriri Lldcl Hart şimdiye kadar 
hep hu fih-ri müdafaa edeı:eldi: 

olmuştur. Fakat so3·lenrcğe hacet münferit hareket etmelcrı ,til.1 
yok ki bu neşriyat gazete sütun- kü şartfor altında daha 8" 'fıll".. 
larında ancak ııazari bir surette rünüyor. Çiinkü So•)etlcr. 

1 1
P 

ccre3 an edebilecek konuşmalardan diya teşebbüsü ile zal[arl~3 /. ileri gepncm:ştir Yoksa müttefik- ınışlardır. B:liyorlar ki ~a1te~(/.b 
lel'İn dün oldu;:u gibi bugün ve · ki ' tnkalarda ginşece erı .1, yarın da hakiki maksat ve men- de' ıJ 
faatleri nerede olduğn ve harbe kendilerini demokra.t. fiP 'I 

bir harbe süriikliycbilır. ~· 
bundan sonra nasıl bir istikamet diyo meı.clcsini ta r:ye etıı•C,':,/,~ 
verilmek lazım geieceği keyfiyeti ıı 
ınüttcfiklerin '.\:ükhek mecJisinin rar verdikleri zaman, ~ı.u to 'f 
salahiyeti dahilindeki esrardan • lık vazifesini yapması ıçll'ıeıl',J 
dır. Bununla beraber harb:n türlü reye yanaşmaları, bu dc;ikıtl"' 
ihtimaUeı-inin gözönüne &"tiril • harbe ı:irişmek isteın• ,.4 
ıncsine ve erbabınca bunların talı- delilidir. !t ljı 
lil edilmesine İngil z matbuatında Bu vaziyette galip ihti•••:ı.~.ıl 
daima imkan görülmektedir. So,·yetler, bu aralık Mrlı et':.· 

Finfandiyaya müttefiklerin as- mawraya sürüklenınekt<0ftf;ılf 
ker günder:p göndermemek bah • rek, ııarn demokras}le~ıle.;.ı.-', 
sine devam edilmesi şundan ileri ya arasındaki harbm ı~kJ fJP'.J 
gelmiştir: zaktan seyredeeeklerdır. ftıı:/. 

Sovyetlerle Almanya Avrupanın ınek deieildir ki Sovyett.er. ııl'':i 
simalinde gitg'.de nüfuz ve tesir- ya ile ağustos paktının ıı;;:,~ 
terini arttmrsa bunlar İskandinav- sındnnberi giriştikleri 111 .;J 1. 
yayı ele geçirmek suretile Bahri- nihayet vereceklerdir. Sı. t~ 
muhit.atlasiye çıkacaklardır, nızlık içine atılmaları d~.rıı ,.ı#l 

İstikbal için böyle ihtimaller göz böyle bir politikay! ~l<ırııı'''l 
önüne getiriliyor. İşte Finland .ya mekle beraber, galıp ih1 ,fi) 
harbine mutlaka iştirak taraftan re, Finlandiya harbinin 1~,.f J~ 
olanlar müttefiklerin oraya asker tekrar kavustukları Jıarcl> ;5'" J 
yollaması suretile şunu temin e- bcstis:ni muhafaza eıınc 11~ıP ~ deb.Jecelderini düşünmüşlerdir: etıklerdir. Sovyet mntbııa ·il 1' 

1- Oraya yollanacak kuvvet neşriyatı da bu giirüşiı /te) 
n.iı.beten az olacaktı fakat Sovyeıler mahivettcd.ir. 
ile Alnıanyanın Atlas denizine çık-
malarına m3ni olabilirdi. • 1

•
1 

• • 
1 

• 
1 

• 1 • ı • 1 1 0 U 
2- şimalde miittcükler böyte Kim. sesiz gençle·ı'ece 

bi:r cephe açmakla Almanyanın 
!la · 1 ı erireıkf'ılenlen j""Jim. Çocuğumu, , n"Dlı;'tı zaman remm 1,'0k h<lŞUma 

- Aı:L uy~ bış yavrum.: iı:anın.ı, V'UV!lll' hırııta ı~tilclı-l:ıır1 gıdcr ,'OCl.lk>ar .. 
D,\crdu F~ koştu_ ü::ıt diişiinırnesını b'!:ın b. mı. Ne Selıma, F ·~i\enın }'a~TU.'l\IU.U 1 

Lı:t..J:ıil<ı yd:ı'k - --""' çıktı. ? Kendimi tu1ramı.yorum.. f &oucı:ılcl::ıdı. 
~ Sclına ~çay ınar =:'aılberi cbnıar.i.ınmda vol.- ~ - 'Il,1Yzı;;nıı uınu.ttun mu, A.tfia? 

sas 5nıünıcie. ~ ~yorlıardı. ka:n':ar yanıyor .. Hayaliniz sabaha Balk. l:ıoıb.ın aglıv3!1> çocukbrı SC'."- 1 
~'Qt ~ OOk:iJ;:ı ~ kad.'.:ı ııözümün önü.ııdeıı .ı: tımedl m:ıyomıuş. Sen hic ~n. ®-

- Peki ka.1cı >ım .. Bu·ndan son
ra scıı. 'I i.st.: · n i ha:rek.."1 e
d~n. Şı.md ı ı;'eye nckada:r 
Hltiyax:ımız cLd ıı~ınu hm de an
lad m. 

Harbin tedafüi olarak kalması, 
müttefklerin daima kuv\·etlene -
rek beklemesi gibi. Onun için İn· 
giliz a kcri ıniitehas~ıshmnın mat .. 
buat siitunlarında giirülen yazıla-
n da Finlandiya bahsinde ikl isti
kamet takip etli: Harbi başka sa
halara yayarak garp cephesindeki 
durgnnluğu Avrupan1n diğer ci· 
hetlerinde harekete getirmek fik
rinde olanlar Finlandiyaya mut
laka asker göndt"rilmesini yazmış
lardır. Diğer fikirde olanlar ise İs
kandinavvanın bitaraflıi:>ına ri11 -
'.\'et etnıck Jiizumunu, çiinkü o sa· 
hada So\·yetlerle müttefklerin hI'~
he ıı:'rınesi muvafık olmadığını ile
ri sürmü•leı-dir. İki taraf ara.sındu ı 
pek şayanı dikkat bir münakasa 

Baltıktan ve İsvcçtcn olau müna- yerlerine göndefl ·' 
kala tını da sekteve uğratabile • .q:v. 
ceklerdi. Bclediyellin ddrnSc Z 'ıııı 

3- Garp cephesinden alıııarnk kırı kwıtaıııına yurdu• rıCS •d 
bu suretle şimale!' nakled:lccck z ııı!" 
kuv\'etin eksilmesi Alınanların yetişkı.n ı:enrl,.rue 0 

En somu scıylcnecdk ıı=. on- Bi.r gccıede eı-ın yılhk ömrüm Wıt1ri fıı'l) mi? 1 
oe ::öv'ledi: .. 

1 
• saru.yıırwn. S.iOli doya doya ~. •. A~ :ti, S lıınan yanaltılr:tr C!n 1 

s. &ma lrnmı. s:.:ı, dün gece- .iQi.ıı bugı.ın lıaS~ı bahane e- öpt.U: 

ö.:ır.lbcrt cılıımc:ı seviyortll!!' 1 dıarck ıoiınılı ~ ıd.iı:n. Sıcaik no- - Ben lıic ~ teyze! H""° 
S.:'m· '..ıd ... K~uıoa ina.- 'asiıtııı.>ı. dıeyma'k, sesİlılİzi !şi1ımok ZlllI'.Dn beni baıbaım ağ.latrr. 

n :ı:d. iatfyoruın. Ne o'ur, bugün bir Fe- ı -Neıde!ı ~ı.r ... Ne yapar sa-
N d .. ;;oıwın.ı.z, C'ovat Bey? ~ ııezıjr:ılıitıi yapalım, d'ımaz na OOba1ı? 

Bcr. s !'.ııyor mu:.-unuz? mı? - Ymıaıldarunı slk.ıı.r .. Beırııı gı-
Ve tttrek bir •c&e wve elrtıi.: Seılıma o kader ş;:ışırm:.>tı ı.. dMı:r.. Ag.Latır. 

... 
Fenerbahçede bir 

karşılaşma 
M üıstu. Yoi(urlr;u çayırın

dan b." kavı.ıa bineı-· K, Feııarbah- 1 

<;eye l'idivorlard• Fikriye QOCU -

~....,u h =ıc'..ç• kadınla çavı:ra ,ııöıı
demt~. 

(Devamı var) 

ki .. '-"-•·ır ~. -~c·l.c1'i !"ııı'-' miittefikler üzeriııe tazyik yap . """"'' "'""' " ,.,.. 
masına yol açsa hile bu öyle kat'i ver!cr<:ndc de istifade 0 ;;,eı: 
olamazdL Şimaldt'ki hareket daima ceı(ı arı~umıştır. B~~~ 
mütteiiklerın lclıine olacaktı, belediye reis,iıti nariil3 · ~·"' 

Bugiiıı artık müttefiklerin şi • ı dur·· "'"•"~~ omiır vere<" ıJc "'.;-
maide hır cephe tesis etmeleri za- ... ,,u.~· P" 
ınanı geçmiştir. Fakat durgun har- lstiyenlcri Zon.ı:uldaf:a ~ ~ 
bi harekete ıı;etinnek ke~-fiyeti da- ı tir. Esk. 1tinı:;csiz ve ;.şs ~ t>1 
fma gözönündedir. 

1 
bu su;~ ı.ş ve ıoarıı s< · 

ALİ KEJ\IAL SUN1\1AN. bilcc-::ıkılordir. 
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TARZA N' ın 
FEVKALADE 

Sonuna Kadar 
Harp 
(Başmakaleden devam,) 

timallerini gözönüne alarak şunu 
tebarüz ettiriyor: 
•- Bu mülakatın neticesi her 

Esrarengiz ve balta girmemiş orman ... Diin~·a hakimleri Filler ..• 
Amerikanın en büyiik ve Dev Goril Maymunu 

TARZAN 
(Maymun Adam) ın 

Kuvvetine karşı mücedele ediyorlar . 
Türkçe sözlü harikulade maceralar harikası 

Baş rollerde: 
Johnı'ıy Weisseınüller -

':::::::~--~;;.. ________ _ Mauren O Sullivau 

No: 64 'i 
~: Rahmi Y AGIZ 

Donanın; Geliyor 
Dtlikaniı içmek istemedi, fakat tehdit 

karşısında içmeğe mecbur oldu 
~Şo~le 
t.ı;"' s.ı.,.he~~la bize bir uğrıya· 
ı.~"'· Oto """Vesini birlikte i -
~il!. Dı.obiJ sizi evinize hı -

~ı~. eli.. ltapt .. 
•Iı. •aı.. gibi ~n. once pek razı ol

d•t·~lııı, ,., Ydı .. Fakat bir yan-
'•a l "'acık b. . 

....... tl t~ı ' l.r sıtem nazarım 
lıt l'eki?. ~ola getirdi: 

ı.,ıı d~. N· 
h dah 1 Şanta, 
•ıı;ııı a kuıu ·.~a Yollandık .. Za-

ltıt le hir Pte ıken o delikanlı 
ti,.1•t1ı.,n d Vals oynamıştı .. Dan-

lı e .. 
ıı.ıı 'it çıçe{:~orsen o kıpkırrn121, 
>otd ııe atesı· ı kılıklı dudakların-

tı1111• ' 
1 kelimeler dökülü -

~4ita SÜz l 
~ •• d~ llayr~nayı biraz içerletti ..• 
ı,.· .... , a '"'l."lzrıd ·ı 
·•ıı lr lteçen e ı e Davust a
h~ı •tldetin· nıacerayı dinlemek 
•· ~nd 1 Yen k '<ııq ııJ:Uıı nıe zaruretinde 

•ıt u takd· 
-.... ~İsti z ır eden pişkin 
ıı., ~Vet hadioraki bir sııhhıkla: 

d~ ... il seye gelelı"m' 
....... • ._,l 0\rİ • "• I 

~ ~ l>.atııu ç, devıım etfr 
~"' "tk~., hYa~ırn bhe '"ttik. B" 
ö e aı •rııııı. b' ••• •-ne Sii ~a:v-ın.. Oi oteU ııazan iti-

YluYoruın i alıskanlığı ile 
· anı hlziın (pat-

rou d'amur (1) ) un köşküne, Bay
raııuadeniu evine geldik. Salona 
oturduk. Ben iistümü soyunmağa 
gittim. Onlar öteden, beriden ko
nuşuyorlardı .. Salona dönünce kah. 
ve sen:isi ~erine bir içki hazırlığı 
yapıldığmı hayretle gördüm: Fa· 
kaı neıne ltiıım, ses çıkarmadıııı .. 
İçki şiseleri geldi.. Bayrarnzade 
kendi eliyle üç kadeh doldurdu .. 
Birini bana verdi, ötekini kaptana 
uzattı .. Giizel delikanlı çok nazik 
bir la<~rla içkiyi reddetti: 

- Bu saatten sonra ancak isti
rahat edilir .. Beni mazur göriin ve 
müsaade edin!. 

Dedi. 
Bayramzadenin zorlavışı fayda 

vermedL. Ben, ancak iki kadeh a
labildim. Tiirk içkisi çok sert doğ
rusu .. Tii.rk erkekleri gibi tıpkı .•• 
Neyse; bizimki kadeh kadeh üstü
ne çekistirmiye ba~ladı. Kulüpten 
ayrılışımızla aksıyan kafasındaki 
ispirto buharını tazeliye tazcliye 

(1) Patron d'amur frenkçe keli,. 
medir Gönlümün sahibi manasına 
gelir. R. Y. 

yarım saat içinde fitil gibi sarho~ 
kes' idi. 

O andan itibaren de çekilmez bir 
hödük oldu .. Bir çekişte yakalığı
nı, kravatını kopardı.. Bir tarafa 
fırlatlL Her biri bir yana kayan 
bakışlarını giiçlükle ayar. etm~e 
uğraşarak genç kaptanın müsaade 
talebine karşılık tam bir kabalıkla: 

- 6..1 şu kadehi, iç bakalım!. 
Emrini verdi .. 
Delikanlı tekrar ayak direyince 

küfürle karışık bir cümle içinde 
bu emrini tekrarladı .. Hatta, teh
dide de basladı .. Güzel kaplanın 
gözlerinde, bir nedamet buğusu 
belirerek iki kadeh icti. Müsaade 
istedi. O zan1an Bayran1zadcnin 
ilk defa apaçık vah0il eştiğini gör· 
diiın. Sendeliyerek yerinden kalk
tı. Kapının öniine durdu. G~Iiba 
eline de si lahını aldı. Ddikanlıya 
homurdanarak haykırdı: 

- Gİdemezc;;in .. Git iv~ceksin! 
Seni bıraknııyauğırn!. Bir hafta 
tam yedi giin lıurada benim hu . 
susi mahııusum olarak kalacaksın. 
Daha fazla sövlcrsen bir saniJ·ede 
ebediyen sıısturunıın .. Canını se· 
viyorsan sus ve .. itaat ~ •• 

Milovic <!urdu. Lenanı .• heye -
canla takip ettii(i sözlerine ara 

verdi. soluk aldı .. Lrum·dının bö:v
le en meraklı yerinde kesildiğiiıi 
gören Lena hevecanla atı!Jı: 

- Evet, sonra ne oldu?. 
Miloviç çın,..raklı bir kahkaha 

kopaı:dı .. İki gülüs sarsıntısı arası
na kıstırdığı kısa hiı· cümle ile 
son vazrveti izah etti: 

- Ne olacak. para diktatörünün 
iradesi yerine geldi.. Kaptan onıda 
mahpus kaldı .. 

(Devaın.ı var) 

Almanlann yeni bir 
harikasına imkan yok 

(l inci l&lalfedea denm) J 

deften bizi hıçbır şey uzaklaştıra -
maz.• 

Londra 20 (Hususi)- Çeml:ıer· 
lavn. dün avam kamarasında Fin
land.ya fadasın;n ıiçyüzünü anla
tırken, bilhassa dem.iştir ki: 

T & L CI a A r -2fl HAltT Ull 

~ ç ,,..._.~.,..,---SON TELGRAF' ı a tarihi tefrikuı: 14 

"'Reşit Pafanın"'YHatıratı . 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
} ıu:aalar: 

lıkeacltt F. SERTELLi Cevdet Retit YULARKIRAN, 
Lord Haifaks da ordar kamara

acda Sovyet - Fin harbinden bah
sederken, daha ileri g derek de -
n11Ştir ki: 

•Bizim b~lıca hedefimiz Alrnan
vamn mağljp o'masıdır. Size şu
nu temin etmek .sterim k', teves
sül edcce~!miz herhangi hır hususi 
harekctı:n Sovvetler ile olan mü
ıııasebetlerimi~i ihlaı edcb.l~ği 

endo<es.. bizi asla azmimızden dön
dürmiyecektfr. İngilteren:n siya -
setini bundan daha sarih bir tarzda 
ıfade cdçbileceğimi zannetmiyo -
ruın.• 

•Finlanooya bir tecavüze kur -
baaı olınuştur. Bu yen. istiladaki 
mes'uliyetten de Almanya kurlu -
lamaz. Çünkü Alman - Sovyet pak
tı olmasaydı. Finla.naı.ya asla J;;ti
liiya uğramazdı. 
Mareşal Mannerheim kanunu -

sani ortalarında insan istemed'ği
n •. eindeki kuvvetlerin buzlar çö
zülünciye kadar kili ı;elece~ 
fakat' mayısta iyi taLm görmüş 
300,000 kişiye ihtiyacı o~duğunu 
sövlemişti. Mareı;alin tayin ettıoği 
tarihten J<i av e,ı'Vel 100,000 k.i$>
lik bir ordumuz hazırdı. 

Reşit paşa artık dayanamadı: «Ünı. 
buradan ben uçuracağım » dedi 

İngil·z tayyarelerinin 
tınan üssüne akını 

1 

' 
Otomatik keşide dolap-
, ları ay başında gelitor 

~rans.ııdm ş ıri:ıri.zc ı;"l rnk. An
karaJ" gı'lı.iğini haber vercı..,,ınıiz 

' m;lli _pı,y aıı+:D umum m .ııd.Üm N i-
h ad Ali Üçiıru.:u Paı-isl.c Fransız 
rni':li pcvangoou hskırnıda .vaptıgı 
tet<kııkler iıa:lciurda al:.hadarlura i-ı 
zahaıt ve:uniş~ir: 

Mili piyaııg<> iı<iar ... ".'m Pari:.ten1 
al.d;ı(ı otomaıt '< ve "·''""'dili ke. - I 
şide dıcılapları av ba."1nda o hrıımıze 
g~~:cektiT. Bu dolaplar seyyar ol- ı 
du,ğ>uı:ııdan baıckıma hor ay k-.,;.d.e 
başka .bir villfrvet mcrk<>zinde va- f 
pıJ.o.oaıkıtır. Yeni clolapbrın ilk de- 1 

fa 19 m;:,yıs ge<;lık hıı:yramı günü 
A!ıı1oo.-a stadyom unda tecrübe o
Itumnası ve ooyramlaor içm hususi 
tc<ı1bpL r cı!karılıması da dü-.iiıniil -
makıtedir. . 
iK.RAMiYELElR NASIL iSABET 

EDECEK 1 
Elel<ıtriıkl!i keşirlı:ı d.okı.µlaın.nın ı&-

1in1alli ile beraber milli piyan.go ı 
' biletleriıne ilh."Taımiye is.ıib. ıt şe!kl<i de 
de~iStri C('k\ir. Ezciiınl.e ikraımi -
y<"Jer. lııUatleıin Uı:$tdığı numara- j 
ya dLğil, bu numaraların son r:ııkam. 
!arına g'iire iısabet edecektir. 

--oo,o---

General Besim Ömerin 
A o 

ce naze merasımı 
(1 tnci salıifNe-:n devam) 

cen~ze rr.erasimi içın Vali ve Be
lediye Reisi Lutfi K:.rdarın reislı
omde bu sabah b:r topbntı yap• [-
~ 

mı.ştır. 
Hükumet Tiırk irfan iılımınin bu 

er müıntaı-. 0$ '1s'yetine karşı muh
teşem bir ceraze merasi yapıl
ması ki.. Va i YC Beled ye Reisi 
Lutf: Kırdan memur ctnıi,,<tir . 

Bu sabahki toplantıda tesbıt o
lunuuğuna göre, cıenaze yarın ,;a
balı Haydarpa.şadan doğruca rnil
hane hastanes·ıııe naklolunac:ıktır. 

Oradan bay·ra~ımıza sarılı ta
but t.op arabas na konularak bü -
yük ve askeri merasi.ın'e Beyazıt 
cae'.'"·ine getir.leeektir. Burada ce
naze namazı kılındıktan sonra 
Merkezefendid<"ki aile makberesi
"" defwılunacaktır. 

Şaı.~cbaı;ınciaki dü 1<!ka111n.da 
bir cıaycte kLL lnn gidım $=h 
tJ:t.ıı .. 1\:bdiı.J<<>Wdn ölwnı.i. hadı

ı;esi ball:kmıfaık.i ta:hklh<ata d "'-am 
olunm:ııh.-ta<iır. 

Mclt'tulün oğlu S~plı:nın üııeri j 
arand•.:ı vakıt 390 lı:ra paTa bu'unr· 
mur.muşLur. G"rçi Suohi bu paryı 
bt' irkiıbrdi,!:';ıni söv,'lemeıkte ıse cl!c. 
yıne ken.dis!nc!en şüphe olunmcık
tadır. Zab1ta; Emin i.simnde sabı- ı 

kalı ·hlr çırab da ayrıca şüp~ 
üz.ıerimı nezaret altına aJm.ı$1ır. 

Elmi:n b:r kaç yıl evvel Abıdi1l -
lkı>dirin dül<ıkanında çalı.şırk n us
tasmın para çekmeccsini birkaç 
"'1'koıdaşile krnmış ve• 100 kiisııır lira 
alıp kaı:ıttld.an sonra yaikalanaraık 
haıpishancye atılın.ıştır: 

Emin daha yeni hapisten çııkıtı
jimrlan intikam kasdi ile bu işi .Y'llP

tıj(ı kLLvwıt.1e tahm:in ohmmaıkıtadır. 

--~ooo--

Bu sabahki havadan 
korunma tecrübesi 
Pasif korunmaya karşı şchrımıirz

de açılan hava posta kursları faa- 1 
lıyet. ikmal olunmuştur. 

Dinleme istasyonlarına dağılan 
kurs mezunlarının kabiilyetler:nı 
ö'çmıck maksadile bu sabah kü . 
çük bir tecrübe yapılmıştır: 

.Saat 10 buçukta ve Çatalcadan 
hareket eden 6ki tayyarelik Lır 
filo şehriıriz civannda görüldüğü 
vakit :stas:von memurları el erın
deki Yasrtalarla bu ta11·arelerin 
ı::elışler·ni tcsbit etm'<s'erdir. 

-o--

j Gazi köprüsü bu sabah 
· açılamadı 

Gazi köprüsü bir i.rua yüzünden 
bu sabah açılamamış. gemiler girip 
çıkamamıstır. Köprüdeki bu J en. 
arıza tetkik edilmektedir. 

Sulh 

Fatih 2. Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Elen•: S:ınıatv;ıd.a tramvay iı; -
f;j)ıs) onu kar,,...sıında polıs K ;ımııJ. 
kaf.sı. 

H..:rı:m: tar.:.f-ııı:k:n alev'hin~« .i.k;ı,. 
me eccr!c- 1 ()3 li.., 9"Z kuruş al.~ 
davası : çin m ua~•yen günde ilanen 
wııpılan ~"'bli/<2ta rağ<mE'n maıhke
meovıe ~ lmOOi(ıiıı' d"" m.:iıdodı · 'ı.a
zinıe v ikilinin ta:ı. ıbilıe ilanen ıtı.Yatı> 
karorı cııkarı.lrna.sına karar verıi -
mil; olıro müıdıdei. musadıdaok tapıı 
k.aytlı ve tasv>p kaırarı ilbra.z ~tti. 
Mallık• ml<!ni.n mua.JJak bulunduğu 
10/4/940 günü saıa.t 10 da m~hıke
m-ıv>e bizmııt Ve'\ a bJIYekRle gelip 
rnöddeibi kanuni\'CSİ znrfınia itiraz 
eııme-zoorrirt vaıkıalaı:-ı kabul c tımis 
s.aıvtlarak .g>yabımzda karar ~ri-
1>',..eı.'O. tel:ıli.i( makaııun<> kaim ol -
malk üzerE> i«bu $Y n p kaxan 15 gün 
~ iliın aiunur. (940/148) 

F a~ih İkinci Sulb 
ha~ uk Hakimliğinden: 

Ddı---tar İıbrahim: .A:k.> .. :&v Y .nı
KaPI Ayt.clk n - kak 6 n'Umaraıda . 
Hazıne t.:ııra.fmdarı alel"hini?rle 

ac.:ılan 3.! ,. .... rct alaca:ık d vasıın1. J:ci
ne · y;:ror.ı.,- to~tıa '."aWnen bu-
luıı.maıcL.ii:ı:nız ce t h :ıs.ııt a -
v=ında.n 82 lira borc-unuz ka "lhl

dıgına dair mü ldo; 'ı~zırn , ':ili 
sıze b.ir ~ ..ıır"""l k lı ! e t>n ı<ı' r MLc ı
keıc nir 3i lak bu mduğu ı O/ 4 / 
9-ı<J günü saat lO d~ malı~ • 
hazır bLtltmmamz >çın i.Şbn '""'nin 
da~m>vesi tebEg mailuııırun;ı k_m 
ol.'IJ<ik üzere bernıııci-hi kım>r 15 
gıi.n mtiddetl,.ilan olunu,-. (940-18) 

KİRALIK 1l 
,_ KATLAR 

B<>vo,ı;ru pn s:ısına \'ltkırı 
atı il'. Vlı:Zl'halll' """°a dC'poya 
eNerişli ferııh kati~ ki.ralık

Tıı.!iplerin a iyoğ'lu'llK:!a 
6 ınc• daire 'ke~ı;;·ıda Pl;aJlti 
l?'W"}bil·r.a mal!<~ n nıüra -

c:>&tıları. 
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SABAH 
Ö G L E ve AK Ş A M 

her yemekten sonra günde 3 defa 
aişlerinizi muntazaman 

~. 

Diş macunu ile fırça/ayınız 

Gayrimenkul Satış İlanı 
iultanahmet S inci Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

934/224 Teı'Eflre. 
Ölfım:ünd:11 ö1ıürü ~e mallikemfmizce el ~ı<d:reırş olan ve 

nlre6inin tas!iiyeısine de karar verilmiş bulunan ölü M;.kbu)eye aıiıt 
"4'ŞUvukElıirde AJUkıM.:, .:- sokağında '1:J./24 kapı r>ıımara.ı hıı-kn ku:yınn
.ı tıami.reisi dükkaru açık arttıımaya ~ıkanhnış <ıhıp h ıinri aç'1< art
.maı.-ı 22/4/940 tarihi.ne zmisad'if pazar>tesı l(ÜllÜ saat 14 d;-n 16 ya kır 
ar ve ikıin.ci ~ arltınna<;ı ise 7 /5/940 taıriMne müsadif salı günü 
ıat 14 den 16 ya kadar İst.anıbuJ DivanyolundaJti rnahkl·memiz bina· 

ında icra Julmaoaktır. İ<bu dükkanın mtıaınvnen kıvm~H 200 liradır. 
iırUııc:i u<lltırma günü tıkJ.i:f okınacaaı. bedi:ı: muıh.ammen kıymet!n % 
; ııi bulıdu,l'(u talodirde talibine satıliacak buhruıdığı t~kdirde ise l»
.nci aritınnada en yüksek tekh-ııte bulunanın taaıhhüıt hakl<ı baki kıal
uık üzere ?kinci aıc:k arttırma günürre iıııt:i;mr ohına~ ve o gün ttıkll!f 
iye bal.iiı olursa ta'ibine kat'i ihalesi icra kılınacaktır. Talipler'.n ilıa-
, günleri muhammen kıymetin % 7,f; n'.ı;betindeki pey akçesmi hil.mi

'11 müracaatian 1iızı.m o'.duğu Jtihi ıi<potıEfk ~ a.hı:cu:klıl;:ırl;.. sair aJa.. •1ı ıl-d:ı ıve ~ııı hU9USİle flaiz w rmasıafa d:ı:ir obn !ddi.'1 larıru w
&ı miiı;lıGtelcrile ıbirlıılcte işbu iJaaı tarih nden itibaren 20 .ııün içinde 
telılremomlzc. bildimıı m lüzumu aksi takdirde hakları tapu sic: 1 e-

sabiıt. dlmadı.kça terekenin satış rıaıv.lannasınrlan hac-ıç tlftulıaca.k

nbr. Mü.teraki.rn verg;ler tıım:keye ~ % 2/5 tıc-Jliıliye ve tapu maır 
ı.f!l:ıın iılo 20 smeUk evkaf taviz ibedel• mfüt.ori;yoe ai1ltir. Saıtış şa.rtna

.e:Y" gi:iı'e icra QlıınacaJctır. İliin maM<om~ d.i\ıanlıaacs'..ndc t. tr1kesin J!;Ö

?bilecelıi yerde asılıd;r. Daha 7.!yade tafsil'.fıt a:l:ınalı: istivEnlerin 934/224 
unuı.ralı do ··aya müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı 
Satmalma Komisyonu İlanlan 

Birlikler hayvanlarının ihtiyacı 
için komisyonumuzda mevcut ev
saf ve şartnamesine göre on iki bin 
beş yüz gey:m nal pazarlıkla satın 
aiınacaktır. Münaka8'lsına 29/3/ 
Cuma günü saat onda başlanacak
tır. Muhammen bedeli dokuz bin 
üç yüz yetmiş beş liradır: İlk temi
nat parası yedi yüz üç lira on Ü( 
kuruştur. İsteklilerin belli gün vo 
saatte Fındıklıda Komutanlık sa· 
bnalına komisyonuna müracaat!B?L 

c2142• 

Komlsyonwnuzda mevcut evsaf 
ve şartnames ne göre Beykozdaki 
81. inci alayın ihtiyacı için dört 
ton gaz pazarlıkla satın alınacak
tır. Münaknsesına 27 /3/9·10 Çar
şaml;a günü saat on be~te başlana
caktır. Muhammen bedeli sekiz 
yüz liradır. İlk teminat parası alt
mı~ liradır. i.tekıiler n belli gün 
ve S2atı.. F'ı.ıclıklıda Komutanlık 
satınalma komisyon.ına m;iracaat-
ları. •2143• 

Jr 

Kom~s)·onumuzda mc\·cut şart· 
narues.ne güre bırliklcr ihtiyacı i-
ç.n sekiz b n yirmi beş l.ralık er 

G • k l s İ ı· ı ,. binek eğer takıını pazarlıkıa s•lın 
ayrımen U a JŞ anJ I alın?.caktır. Münakasasına 27/3/ 

940 Car•am ba günü saat on birde 
iultanahmet Sinci Sulh Hukuk c.aKimliğinden: başfonacaktır. ilk teminat parası 

939/2 T<reke. ı altı yüz bir füa seksen sek,z ku
Ölümıünden ötüru t.eredres'inıe- mah!<eıınemi:>ce- el konmuş ol>an Elmm ruştur. İsteklıler.n belli gün ve 

saatte Fındıkuda Kcmutanlık sa
eyliinın tahtı tasarrufıında bulıınciu•'u k~'x!en anılaşıldn Ayasof)'Bda tuıalına komisyonuna müracaat • 
:ki İslııakpaşa Cankurtaran mahallesinde İshaıkpaşa ca<ld~slııd<: 15 ka- ları . •2144• 
ı No. lu ahşap hane mirascıların t.aJı lbivlc ve ternkes.nin t.asfiyrni "* 
mnırıdıı. açııka ııı1ıt.ır.:nıtva çık.aruıııuş olup bi.r'iıııci açık ao.·•tırmru;ı 22/4/ 
10 pıazal1ıesi saat 14 den 16 ya ve .ilcinci acıık arttırması 7 /5/940 saıh 
ca& 14 den 16 ya k.ıdar İs1ıalılbu1 Diwnvolıund-a.ki mahkememizde ic-
ı lolı:naaık!tıx. Birinci açılk a.I'Utı.:.ma.da teıklif olunacak bedel muıhem
aı kı:ymet olan 705 lira ev ve içind<! bııcunan m~ambanın bedo.ıl!i 15 
:aı kıi 720 fuıanın % 75 ini b\ilrnadığı takd'.rde bu arttırmada en yük
k teklifte bulunanın taahhüt hakkı ıbalkıi k.almaık şart.ile ı;atılımıyara.k ! 
ı gün son.nıJti :kinci a<;ık arttırma ı;inü bel<Jcneeek Ye o gün teikllf 
b.acak beııkd ı:ııiıytJ baliğ olarsa taJilrinc kaıt'i ihalesi icra kıhn.ııca'ktı.r. 

d.(k saiı'lııi aıltacalkılılada saiır a.liıka.daırılıarın huısuısi1, faiz ''>e masrafu 
rir OOın Jdcliıı•laırını işbu ilim tat ihmdm illti.baren 20 ııün içinde evraıkı 
üslıteler.i.le ~·karşı d~rmeyan etmedikleri takdirde haklan 
-Jlll sicilkrile sıaıı:.;t olmadıkça satış pa.ylllıŞınasından ha;.°" tutulıacak

rd:ır . .Müterıık.iıın vellıi:ler t<ıd<eye ve %2,5 tellalıiye ve ihale pur an 
~barcı ise mÜ$1ıeriye .-.•tbr. Bir yanlışlığa mahal kalmamak il2JZ«e şu

ısı d:a WWııilir llııi: Öhi Emin Ceylin bu gayrimenkulde 16 hisse iti
ll'İlie 13 ibjs;cWıe .saıbipt>ir. Biırıaena]eytı. saıbJ.aoaık ola.:. da bu 13/16 !ıis

dir ve mi'ltıemkinı vergilerin bu •kısrnı ~ tıerdce .ı!Bıkadt<:dır. Yoksa 
l/3 hisse ile alakası yolttıır. Tal:plerin muhammen kıymetin % 7,5 nis
fJndeL pey ak.Qesini llimııilm müzayede günlerinde müra<:aai eyle -
eiıiıdidlr. Satış ~ye tevfikan ıiıcra kıhnır. ElWı cıvsafı: ~ 
.l.ı - Zeın-&m' çimento döşeli biır t.aşMt üzerinde kömürlük bir haJii 
r .kyu. Birirıci .kat: Taıvailiın baoiıık i.ki. oda. :lıkımci kat bir sofa Ü'ZCt'in-
' bir oda 3 üncü Jı.at bir sofu üzerlııde 1 oda 1 haUi w lııanede elıEk- j 
it de ~r. Taıhplı:r ilfın t&.€hinden itl]b 0.ren her gün o;albahl.an J 

~ miioracaatlı. dlal1a ziyade ~ al...Jbi'.irler v.e evıi .ııömıeık 
:.ı de ~en hlzımı üzerino:• pazartesi w oorserrıbe run1'.ri salıahları 
ı daın 12 ye ıkaıdar E'\"Clek;ilere müracaat edebil:rler Şayet mümaneat 

II"Ül'Se maH<emıcıye mürooa:aıtla polls vasıtasilıe bu ds!.a ~riilebİ'lıir. Bu 
s:tdci drısya No. 939/2 dir. Bu mımaıra ile mahlremeye müracaat olu
ıbllir Taliplerin böy~eee ma!Uınu olmdk Ütll.n. kıey~iıyet ilan olunu.-

No. 248- 6 Yazan: M. SAMİ KARAYEl. 

Gedik Ahmet paşa sert hır askerdi, sıra~ ı 
geldiği vakit Fatihe bile kafa tutmuştu 

Gedik Ahmet Paşa; Fatihin ve
atı dolavısile akıl ve $11Urunu kay
:ıetmişti. Muzafferiyetten muzaf
ieriyete koştuğu yüce padişahını, 
•laşbuğunu kaybetmişti. Sonr ~ Sul
,an Beyazıdı da sevmiyordu. Kcn• ı 
disinin yeni Padisah tarafından ne ı 
.metle karşılanatağında da ~üphe 
•e tereddütleri vardL 

Çünkü; Sultan BeyazıtJa şehza
deliği zamaıundanberi araları a· 
;ıktı. Gedi.i< Ahmet Paşa, sert bir 
ıskerdL Sıraı;ı geldiği vakit Faıi:te 
bile kafa tulınll:itu. Batta Vene
diklilere bl'$ı yapılan İşkodrol nıu
hattbelerinde Fatihin gazabına bi-

uinnuşb. Fakat 1''11tih. Ahmet 

Paşayı severdi. Çünkü, büyil& ve 
namuslu bir askerdi. 

İran seferlerin·n birinde 1''atih, 
Gedik Ahmet Paşaya orduyu tef· 
tiş etmesini irade eylemişti. Çüo· 
kü Türk ordusu muharc!.eye g.r
mek üzere idi. 

Gedik Ahmet Paşa; orduyu ye
gin yegin teftişe başladı. Şchz~;[e 
Veliaht Beyazıt Sultanın ord'1sn· 
nu da teftiş etti. Orduyu intizam
sız ve bozuk buldu ve Şehzadeye 
ı;;u yolda ihtaratta bulundu: 

- Ordunuzu iııtizamsız bul • 
dnnı. Noksanlannızı tamamlayı -
nız .. Eğer, b'r Veliahdın kumanda 
ettiği bir ordu böyle oluna, SOlll'.ı 

Kom.'syonumuzda mevcut şart -
n•nıcsine göre b.rhkler hayvan • 
)arının ihtiyacı için bin iki yüz a
det tevhit semeri pazarlıkla satın 
alınacaktır, Münakasasına 27/3/940 
Çarşamba günü srat onıla başlana
caktır. Beher aded nin muhammen 
bedeli otuz beş ıiradır. İlk temi
nat parası üç bin yüz ehi liradır. 
İsteklilerin beLi gün ve saatte Fın
dıklıda Komutanlık satıoalma ko
misyonuna müracaatla?L •2046• 

* 
Münakasa günü talibi çıkmıyan 

koınis;ı.onumuzda mevcut keşif ve 
şartnamesine gore harp akademisi 
manzumesindeki binalarda yeni • 
den kapaiı zarf usuhle elektr k te
sisatı yaptınlacaktır. Müoakasına 
4/4/940 Perşembe günü saat on 
birde başlanacaktır. 

Zarflar komisyona mezkur sa
atten bu saat evveline kadar ve
rilmiş olacaktır. Muhammen be • 
deli on iki b-n yüz yirmi altı lira 
ehi dört kuruştur. İlk teminat pa
rası dokuz yüz dokuz lua elli ku
ruştur. İşbu tesisata talip olanlar 
bu gibi işleri yaptığına dair vesika 
ibraz etmekle beraber kendisi 
elektrik mühendisi oımadığı tak
dirde hu i.şin mes'nl.yeti fenniye
sini bir elektrik mühendisinin der
uhde etmesi mecburid.r. •1099• 

kapı kuluna nasıl liif anlatabiliriz? 
dedi. 

Beyazıt, Ahmet Paşanın bu ih
taratına kudı, gücendi ve Paşaya 
şu yolda mukabelede buiundu: 

- Bir ı:ün gelir .. Elbet bu ted
birsiz sözlerin.zden nadim olur -
sunuz?. 

Beyazıt, bu sözlerile Paşayı teh
dit edivordu. Yani, bir ırün geıir 
Padişah olursam ben de sana ya· 
pacağımı bilirim demek isi.yordu. 

Fakat; Ahmet Pasa, böyle teh
ditlere kulak asacak vezirlerden 
do-ğildi. Şehzadenin bu tehdidine 
karşı derhal şu cevabı verdi: 

- Peki, ne yapacaksın?. İşte ben 1 

de şimd. den vem in edivorum ki 
bir gün ırelir saltanat sana mü - j 
yesser olursa, senin idarende be-
lime kılıc bile kuşanmıyacağım!
Yapabileceğin nihayet beni kat -
!eylemektir. 

İşte; bu hadisedir ki, Ahmet Pa
şa ile Bevazıd1n arasını iddetii aç
mıstı. 

Bu Widiseden sekiz sene geçti. 
Fatih vefat etti. Veliahd Beyazıt 

Sultan Padişah oldu. Fakat Gedik 
Ahmet Paşa yeıtLnini unutmamış
tı. 

Bununla beraber, devlet ve mil-

1 LeYazım Amirliğinden veriJe.a 
Askeri Kıtaaıı ilioları 

Harid 1 
Balıkes.i:r ve Sunğırlık garnh:on

lannda j tavla ve 3 hangar yaptı· 
nlacaktır. Şartname ve plinlan İst. 
Ankara Lv. lnıirlikleri ve Balıke-
511" Kor. ııatmalına komisyonlann
da görülür. Ban&•rın beherinin 
bedeli 27 ,873 lira 63 kunış. Hep
sinin birden ilk teminatı 5431 lira 
43 kuruştur. Tavlanın beherinin 
tutan U,343 lira 43 kuruştur. Hep
sinin birden ilk teminatı 3403 lira 
3 kuruştur. İhalesi kapalı zarfla 
3/4/940 Çarşamba günü saat 15 de 
Balıkesirde Kor. satıoalma komis
yonunda yapılamtır. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. (14%3) (2M9) 

* Bir kilosuna tahmiıı edilen fiatı 

maddelerinde yuılı vesaik ile bir
likte ilk teminat ve teklif mektup
laruu ilıa)e aaatiııden bir aaat ev
veline kadar komisyona vermeleri. 

(1387) (1825) 

* 26 ton sıltır eti pazarlıkla sahn 
alınacaktır. İhalesi 22/3/940 günü 
saat 14 dedir. Vermeğe talip olan
ların mezkUr Pıı ve saatte temi
natlarile birlikte Vi:ıede askeri sa
tınalma ko:ırı.iayonnna gelmeleri. 

(1433) (2157) 

* 2 baş nakliye koşıını hayvanı 
pazarlığına istekli çıkmadığından 
tekrar pıızariıiı 28/3/940 Perşembe 
günü saat 10 da Eılirnede eski Mü· 
şiriyet dairesinde satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Hayvan sa
h:pterinin satncaklan hayvanlarla 
beraber sözü geçen gün ve saatte 
komisyona müracaatlan. 

,1438) (2162) 

* 2682 metre mikabı kereste kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 5/4/940 Cnına günü saat 11 de
du. İlk teminatı 9757 lira 50 kuruş· 
tur. Şartnamesi 650 kuruşa komis
yondan alınır. Taliplerin ihale sa
atinden bir saat evveline kadar ka
palı zarflarını Ankarııda M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(1435) (2159) ... 

18 kuruş olan 150 ton sığıreti ile 
bir kilosuna tahmin edilen fiatı 3 
kuruş 50 santim olan 800 ton odun 
Kolordu evsah dahilinde pazar • 
!ıkla satın alınacaktır. Sığır etinin 
şartnamesi 135 ve odunun 140 ku
ruştur. Her gün komisyondan ve
rilir. Sığır etinin ilk tem·natı 2025 
ve odunun 2100 liradır. Pazarlığa 
iştirak edeceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya· 
zılı vesaik ve teminatbrile birl:k
te 28/3/940 Perşembe .ııünü saat 
11 de Karsda müstahkem mevki 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(1395) (1862) 

* 
2 adet çimento depo inşası ka -

ı palı zarfla yaptınlncaktır. Her iki 
Tekirdağ ambanna teslim şar- deponun kes { bedeli 19, 735 lirn 28 

tile 500 ton yulaf ve 500 ton arpa kuruştur. İhalesi 4;4 ıq40 Perşembe 
ayn ayn satın alınacaktır. Yula- günü sa~t 11 de Çanakkaled" müs-
(ın tutarı 40,000 lira teminatı :ıooo tahkem mevki sPtınalma komi\ -
liradır. Arpanın tutarı 37,500 lira yonunda :vapılacnktır. isteklilerin 
ilk tem natı 2813 liradır. Kırklareli ihaleden bir saat evveline kadar 
civarında İnece ambarına teslim teminat akçeleri olan 1480 lira 15 
şıırtile 250 ton yulaf alınacaktır. kuruşu ve ihale kanununun 2 ve 
Tutarı 22,500 lira ket'i teminatı 3 cü maddeleriııdeki veso;k ile bir-
'.13_75 liradır. Mallar yeni çuvallar 1 liktc komisyona miiraraatlrn. 
ıç.nde olacaktır. Şertnarnesi her • (1436) (2160) 
gün kom'syonda görülür. Pazarlık- ! ------
lan 22/3/940 Cuma günü •~at ıo da 1 Beyoğlu Birinci Sulh 
Tek rdağda Tümen •atınalma ko-
misyonunda yapılacaktır. Hukuk Hakimliğinden: 

(1422) (20~R) * H.aıııia1enıin Panııaltıd:ı Kaır= vı::• 

3335 çift fotine tol;p çıkmadı • 
ğıodan pazarlıgı 22/3/940 Cuma 
ırünü saat 15 de İzm rde Lv. iıııur
ligi satınulnıa k\:inıis.} on uhda va
puacaktır. Tahııılıı tutarı 19,277 1 

ı.ra kat"i teminr.tı 2997 lir; ılır. Şort
namc;si hcl' giin komisyo11t!a görü
lür. Is •·klilcrin t carcı odasında 
kayıtlı olduklarına dair vcoika gö•
termek mecburiyetindeıJ:rJcr. Pa
zaruğn iştirak edecekler 2490 sayılı 
k.•nunun 2 ve 3 cü ııınddclerinde 
ve şartnamesinde yazılı ves kala
rı ve teminatı kat'iyeleriJe komis
yonda bulunmaları. (1428) (2120) ... 

430 - 530 adet teferrüatlı tevhit 
semeri pazarlıkla 23/3n4o Cumn
tesi günü saat 11 d<' Eskişehirde 
Kor satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Şartnamesi ve nilmu -
nesi komisyonda görülür. Tahmin 
bedeli 15,900 1 radır. Kat'i teıninotı 
2385 liradır. İsleklileııin bu işlerle 
alil.alı oldnklarına dair vesika ile 
belli gün ve saatte teminat mak • 
buzlarile komisyona gelmeleri. 

(1424) (2050) 

* 

KC'I"CS'..eai eıct.rntın&.ı 3/34 No. da 
Onıı.:at ve Anıt .liki cle-,'hine ~çtığı 
dav'1<!.a Müdd.1 vo.l(ili VC'Sl! ' V<'
ret'~'k lmnıd.:aı b:ıhi"1c gıy"'o ka.. arı 
tElbJiğıni is:k:mıl" ve Jnahlkem(·ce 
mıi:d.<l~ııı'.ıeyhm iıkz m -~ahının me-ç
hu~~ ye:ıine mubııi an bcı; gün m ud

deilıe ilanen mu:ıırnel<>li gıyap ka

rarı -ııebli~e kara~ '":ırJrrıiş oldu
ğundan ml>h.aılreme gıinü o1'ın 8/4/ 
940 saaıt .9,30 dıa maıim:ırneye b:ızzaıt 
ve;na b0vekiiıle .a<d:menıiz muaım -
lelıi sııyaıp karaTl ma.1-a.mına kai:ın 

olmalk üzere ilan olunur. 940/901 

Fatih 2. Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Osman: Unıkapıam A:ınplar ha -
m"'1l'lı kıa.ı;ısında 5/1 soyılı d'Üft< -
kiindıa kese kağııtcı. 

Haz1ne taxafından aleyftıiınıi:zıe 
:i.Jtaıme ~ıdilon 15 !Dra 30 kuru~ alıa
CGB< davası iıçin !(önıcl\rilen ııaptı 
davaya miiioıaşia' t.araiıııdan veril"n 
mesruhatııan iilranı<>~ınızın 
meçhl olduğu anJ.a.~ıJanış ol -
masına. mebni müddei hazine ve-

262,500 kilo sığır eti l;:epalı zarf
la ek•iltmeye konmu tur. İhalesi 
1/4/940 Pazartesi gür.ü saat 15 de 
Ed'rnede Sanayi kışlasında a•keri 
satınalma komisyonunda yapıla • 
caktır. 
Şartnamesi koınisvonda görülür. 1 

kiliınin .t.~bib 15 ~ün müddetle 
:ilaocn tehliıgaıt icrasına k.'IT<lr ve-

f i:'lmiş oJdu~ı.mrlan mıaııiikrmcrıin 

1
muaJliik lbu1uıııdul(u 10/4/940 saat ıo. 

İsteklilerin kanuni vesikalarile 
belli sr atten bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (1418) (2014) 

* Bir beton uçuş pisti kapalı zarfla 

d:a ırruılh'kemede bizzat veya biılve
kale 'buıhınım.aırnz ir;ıin tebliğ ma -
kamına kıaıiım oDmillk Ü'l.ere 15 gün 

müdıdd.le ilan :>llnıur. (940/307) 

1 

RADYO MER.AKLll.ARINA MÜJDE ! ! ! 
BUtün cihuwl11 tabi! ve temiz sesi ile tamııırnıli 

KÔRTİNG 
RADYOLAR 1 Gelmiştir 
NECİP ERSES: ~:a;.,;e:;~ak.s~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme u. idaresi ilanları ~ 

&ıddi Turk • İngiliz kredi atila<ıınasından tedive edilmek dfl yıl 
mübar;aası takarrür eden takriben 480 adet tampon ve 2000 a~ 
pazarlık suıı«!tilıe ve münhasıran İll4(iliz fıinıı.aJ<ınndarı s·ıı ın '.'1J1l tıc'I 

Bu ~~ tan ıım:ı edilmiş olan sa11tn.aıneler Londrada Turk ~ 
~ınd~n ~ A<ıı..-<arada Devlet ~~an Malz:r·"' daıl! ,,e ~ 
tedıar.ilk edilebilir. S ll'tmıme almak istivenlenn bu kabıl ına~ ,r 
eden bir tn,.;lız Labrııkasmı temsil atıtıiik:le.-ini fir.ına i:ıır.mi ,.._ ;fi' 
reıü:. bildirerek, ıtıahrıı-en veya şil&Jren vukaroa sıözü gec;en ) • 
müraıcıaaııJJaın :ıazımdıır. .y:t" 

VertiJ'ecck tıeıkfü:C!'ın en niıbaye<t 10/5/1940 ta.rfüine k~t.aT A~ 
Devh~ Demirvo!1an Meı'kez Dokuzuncu Aritırma Eksllt....,-e k 
numı t<>vd; ediJımis olm.aH :W.zım gel~~ ilan olunur. 209~ ._...-"'. 

ViliYel Türk Hava 
Şubesinden: 

Kurumu fstanbul 
ı'İ 

Kunıımumuz tarı>fı.ndan her m oeş günde bir neşre<r~ek~,iri' 
cliaMacıhk ve Spoo· mcemuasu nın İstanbulda tabetti.riı.mcsı """ ......... , .... ,_ it 
ç~·~~- ~~~ 

29 maııt 940 cuma günü saat on ttşt mü.nakaısas1 vaJPı~ac <illa!":.. 
tekli matlbaa salıiokrınin münakasa gün ve saatin&! ve ? ae3şl. ; 
.ııörmek içiill de. her gün Cağaloğ'lundallri şube meı:ıkczinc mur _/ 
mel,ri. c2146> ~ 

Gayrimenkul Satış İlanı . 
Heyoğlu 4 ücü Sulh Hukuk Mahkeme'iindefl• 

·ı· A Terekesine mahkeme<:e el konulup ta.sfii,yes.ine karar verilen o u - # 
Fuat uhdesinde bulunan Beyoğlu AsmaılınıEsci.t malb:>ilesi f{all•' ' 

.• 'i· 

luıık .,...:ıkıi 18 ·yuıı 38 No. lu e1yC'Wll ot.el olan gayni nıenkulı'JC ır:/ 
maJM<emcrmz tarniınd~ aı;ık ar1ıtırına suretilc 30/4/940 t:ıri'ııfle f 

d'if saJı gıü.nü sa.aıt 10 <U saıblaca!ktır. Ar1ıtı.rma bedeli mııhamrd/ 
nre!:in r < 75 ini bwmadığı v.ııkd:ırde il:ıiıhci aı:<lllı."Illası 15/5/940 

müsadif5~ ~ÜJıÜ saaıt 10 da icra ediJec€\klir. ~ 
Tel alıye resmı, hale pulu, teffiz bed'dı, kelıastıro harcı J!l .ırf 

sintı aiıt. &btış giliıüııı.e kadar vergiler terekeye aittir. Tamamın.!' k" 
(85001 füaıdır. Arııtırrıı:ıva girelbilmek için kı =~tın •,;, 7,5 J1 
pey <• tçesi yat'1!mıık lfızımdır. 

TafuLôt: Dö:-t b:ısanıcklı mornıer me:~i=nkı çı ılır c;Jft 
demir k~;pıdan ve bunu n;ı.üttrak>p çi.J:t karuıt!ı c:ııınlı kopıd n ı:· ~ 

Z:mi.n ka.•: Zem>ni merme«" dri<Cli bk ~-!ık ve bir ocia ~ıda. j 

bir oda ve l.u oda içer~sinden bir kapı i~.ı girilen zorrıinı c:i'..ıl / :ıı r 
bir mutfak -.: m•.ıtfak~a rolda küçük 'bir aydınlık bir hal;i '<' >"ıı 
kılr ociadan ikapısı olıa'll çamaŞ'IIlık, çamaşırlıkta du' mı::.lırl1i ,.c : 
şdL!c tıaııı döşcırıeeen !:alkaın bir kapaıkla bodrtıma girilir. Bu:rı:<l~ _ ,J 
luk ve kô!!nLrl.'üi< vardır . 4et· 

Asma. lwt: Solooa .K'lda bir oda ve mutfağın ii:oerind~ çj:n<I 
tamca wıırdır. ,.ı.11 

Birinci 'kaıt: Af-~ m.rdivcnle çı:kıhr. J\ıkn!'~nden iıı!r ~
ayrıJmı.ş hir so!a üıJ:ır"inde üç oda bir hala w biır dolap vıırdı!· 

İkinci kat: Bu kat birinciı katın ayııid r. ç1-.' 
('...,tı ·ara'ı katı: Bir oda, QBJlıdan ıtıaracaıya a.hşaıp merdiv_enle !~ 

Zemini ih.<;8>1J etrafı d<'mir parrıı.aklı~ıdııı-. Çaıtı lci.-emiltlerı aJa ~ 
dır. Amap ak=ı yağlı boyaildı.r. El,ikıtdıilk, lııNa ırazi "' su b'J 
vardır. Hıtıye!ıi mun1ivC6iın.in mesaloai sathiyesi (108) metre murabiiffr' 

Alllk'<'d:ırlzrın ve wtifa\k halkkı saılıiµleriııin ~vri menkul ~ 
deki haJdannı hususile fai.z ve masrafa dahil olan i.ddialaıı;•~ r. f.Y 
müsbiıtıeleııile yıirmi gün i('İJıdc mahke.m.·ye bildi.ıımelcri icaV""e 

1
/ 

halde ha~arı tapu sicilli!e sabit olmadıkça satış beddmi'.ı prı.)' .~· 
sınrlan hariç l<alacaklardır. Bından b~a mezkur .ııayr ' meııku'. ' 
disine iıha·le olnan alı~ı taraflndan derhal veya beş ııü n içınde sJlll5 J1I. 
deli ilb tel!filiye resmi, (20) srnelik lıeffiıl berl:cri tut.an ve kDd:ı~ •' 
r.aıfı mahlke:ne w-znesinc ~mı.ası şarttır. Yaıt.ı:ını:ldığı tı:ıl<d1 • 

1 
ı/ 

lınlk.l<mda jcra iflas ıkannunun 131, 132, 133 üncü mıaıcldekn ~.IJl<B111 1~ 
mk ed:ileook'.ir. İstıtiklıiılerin yukarıda ~.aı gün ve saatte • J:ll;:# 
dördüncü sulh hukuk mahkemesine.ııelme!Ui ve gayri mcrıkulu f.O 
istiıyen!ıerin !çinddk:ilere münıcaatillan iliin ollımur. / 

İstanbul Defterdarlığından: 
"''' Muiıammen Muvakkat ·dcfıl 

İc•r bedeli temir.at ııı•J 
eksiltmeye konmuştur. Keşif be
deli 200,335 lira ilk teminatı 11,267 
liradır. İhalesi 25/3/940 Pazartesi 
günü saat 11 de Ankarada M. M. 
V. Hava satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Kesif evrakı her gün 
10 lira 5 kuruşa komi•yondan alı
nır. İsteklilerin kanunun 2 •e 3 cü 

1
- Çocuk Ht kimi ~ 
Dr. Ahmed Akkoyunlu . silr.Jıtarağada Paşapare ~ayın 
Tabhn • Talimhane Palu No. 4 1 Büyükderede Mandıra bağlan 
Pazardaıı maada her gün saat mevkiinde eski 15 yeni 13 sa-

-..15 den sonra. Tel: 40127.._. yılı 11024 metre murabbaı ha • 

Lira Kr. Lira Kt. 
184 42 

lete hizmet vazifesini unutmıyan 
Gedik Ahmet Paşa, hiç tereddüt 
etmeden Padişaha muti ~:du. 

Mesela; Bcyazıda karsı itini var
dı ve belk: de yeni Padi~alı onu i
dam edebilir kanaati dt mevcuttu. / 
Otrant dönüşünde Anndoluyn ayak 
!.astığı zaman iki karıl•~ arasında 
saltanat kavgasını ,~ ırdüği.i zaman 
Cem Sultan tarafınd ~cçebilir.li. 

Batta, Gedik Ahmet Paşanın · 
Cem sultan tarafına gcçmesı mu
hakkak surette b r çok taraftar 
toplardı, ayni zomıında galebe yüz
de yüz olurdu. 

Fakat; Ahmet Pa'a nizam ve 
infzamı devlete h.ıhişker asil bir 
kumandan olduğu için biliitereJ -
düt idamı pahasına da olsa Cem 
Sultan tarafına iıt:hak edcıııezdı. 
Doğruca Beyazıt tar~fına gı:sidi. 
Bir seferden kalktı, öbür seferde 
zaferler kazanmağa geldi. 

Sultan Beyazı!, babasının kal:
raaıan serdnnru görünce, memnun 
oldu.Has yedeklerinden zeynizerrin 
ile tezyin olunmuş bir esbi güzin 
getirtti. Kendisini serdar nasbeıti. 

Ged k Ahmet Paşa Sultan Beya
ıııdın emrine itaat etti. Fakat; İran 
sefer:nde Beyazıda söylediği sözi.i 
unutmadı. Yeminine sadık kalmak 

istiyordu. 
Gedik Ahmet Paşa; Padişahın 

verdiği ata bindi. J<'akat; verd ği 
kılıcı beline kuşanmadı. Atının e· 
ğeri kenarına astı. 

Sultan Beyazıt, Ahmet Pa~anın 
bu hareketini görünce; yıllarca ev
vel aralarında geçen sözü hatırladı. 
Emektar serdara şu hitapta bu • 
lundu: 

- Paşa, hafızan kuvvetli im· ş.. 
Gençlikte yapbğun kusuru artık 
unut!. Kılıcı beline kuşan; düş • 
manlarınuza karşı babamın zama
nı saltanatında olduğu gibi kah • 
ramanhklar göster. dedi. 

Gea · Ahmet Paşanın bu suretle 
Beyazıt tarafına gelişi ve serdar 
oluşu Padişah kuvvetlerini çoğalt
tı. Sultan Beyazıt tarafı kuvvetli 
idi. Zaten, o tarihe gelinciye ka
dar Padişaha karsı isyan eden hiç 
bir şehzade muvaffakiyet kazana
mamış!J. Kuvvet ve saltanat, halkı 
cezbetmek için kafi idi. 

Bu davada Beyazıdı Veli tama
ınile haklı idi. Cem Sultanın ha
rekatı ihtirastan başka b1rşey de
ğildi. 

(Devamı var) 
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