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Fin muz.ak re eri ka ışı s fhaya girdi s Vyet. 
AlmanlaT İsveç üzerinde tazyik yaptıklarını inkô.r ediyorlar 
'-------~~-~~-

Almanya 
italya 

Al - -- -
it rııaıı Hariciye Nazınnm 
oı°rııa. seyahati pek manalı 

.._ ltlak cuektir. 

------
Isveç ise ne taraftan 

hareketine karşı 
gelirse 
kuvvetle 

gelsin, her hangi bir· askeri ihraç 
mukabele edeceğini bildirdi --------

Sovyet teklifleri kabul edilmezse daha 
amansız bir muharebeye. girişilecekmiş 

. 
Finlandiya Hariciye Nazırı ile eski Fin Cumhur Reisi Berline gitti, 
Alman Hariciye Nazırı Fon Ribbentrop da bugün Roma ya gidiyor 

AFRODIT 
R01\.1ANI 

Yazan: P(ERRE LOUf S 
Yeni tcrcü.m-si çıktı fı yatı: 2b kr, 

Her ı,.,ı.,..,ç·da ar&yı.nız 

- -----r -.L-j 

' italyı. için de vaziyetin tavzihi, 1 

&lı:işehirden geçen Porsuk çayının lıir eörünü•li 

ESkişeh±r 9 (Husus?) - Evle - ı K.a.rasudalki wlerin bıi.ı· kısmı, 
rin bacalarını ıı:öüren, dülkkan ke- Sime!lS Nbrlkası civaırı su aJıtın • 
nenl<lad.n.i uçurım SM' lıadoı; iır - dadın". Geoe!levin bazı ev'J.er çök • 
imasının ~aıhriba1111ıdan SÇ>nra, eri- ı miitı saıOOıhleyl.n !buralara kıı.yık • ı 
yeı k.arlar yüzü ,den de şimdi de laı;1a ıMdil.eırek. icinrlek~ kuı:ıtaı
Porsuık Vi! arısu cavla.r:ı taşmıştır. (De~ımıı 5 inci sahifede) 

İtalya könlÜrü artık 
İngi tereden alıyor 

• 

Sıhhat Vekaleti çok çocuklu an· 
nelere ver',1mek üzere ,ebrlmize 
156 madalya ı: "odermiştir, Daha 
da ııönderccektir. Bunlar yakında 
merasimle çok çocuklu annelere 
verilecektir. Madalya alacak r/ıııe· 
!erin isimleri iç salıilelerimizdedir. 

MüttefiklerinŞarktaki 
hava kumandanlar 

Ankara'ya geldi 
Yüksek misafirler bu sabah Mareşal Fevzi 
Çakmağı, Milli Müdafaa Vekilini, Orgeneral 

Asım Gündüzü ziyaret ettiler 
Ankara 9 (Hususi Muhabi.rim:z- , 

den)- Selıriınizde b.rknç gün kal
mak üzere ziyaretleri ·bekrenen-ln
Riliz orta şark hava kuvvetleri lco- ' 
nıutaru Mar~al Vi!vam Mıtel ve 
Fransanın sarki Akdeniz hava kuv
vetleri komutanı General Jono ve 
refakatlerinde hulunan zevat, bu 
aııtıahki Toros ~-prc..;ile şehrim:ze 
ııelmi.Slerd!r. 

1stasvonda Ankara va' 0 i, Genel
lı:uııma.v illcinci ba~anı O~al 
Asım Gündüz, merkez kumandanı, 
birer müfreze polis· ve asker ve 
kalabalık bir .halk tarafından ha
raretle karşılanmışlardır 
Mızıka mi.!11 maman çıı!mı.ş ve 

misaf xler o!cmcbillerle Ank ;ra-

ÇERÇEVE 

:pa .36ll ıtitm.ışlenlir. 
Yüksek misafirle!'Ö~ledcn evvel 

Milli Müdafaa Vekili General Na
ci Tınazı. billi.h re Genelkurmay 
Başkanı Mareşa' Fevzi Çakmağı 
ve Orııcneral Asım Günduz ... zı
ya:. et e•••ı( er ve rnsı.m " ka•· 
şı!.an=lardır 

Mare<al F.evz Çakmak L fıı'· 
d~'1 misafirler şer<' e bug• ı bir 
ö~ ıUv fdt. vc.,icntiştir 

Mısaiir'er çarşamba gün lu ka
dar şehrinıizde kalacak"- e l:.u 
müddet zarf.nda e~erıc ııe Orı:e
neral Asım Gundüz. İngiliz ve 
Fransız büyük ele len t · rcı.ın 
da zjya!e:.ler vcri'ecckt:r . .Ajınca 
bir kabul re ;mi tertip ed 'ccektı ·• 

İş Bankası Umum 
Müdürü geldi 

ls Bankası Umum Müdürü S:ı.
Wıattln Cam bu s;ıbahki ekspresle 
Ankaradan şclırlmize ııc~t r. 

M lek 1 
Fransızların (rue,Jck sırrı • 

Secret profııssionel) diye biı 
tahiıleri var. 

Herhangi bir memurun, çalış· 
tıp iş şubesine ait me•lek ıır· 
nru, boşbojtazlı~. yalwt men· 
faali yüıiinden suna buna du· 
yunnaı;ı, iş cihazjarında en bü· 
yük suçtur. Meslek sırrına ria· 
yeti olmıyan memuru, mensup 
oldul!u i cihazı hemen dışına 
atar. Bu üıdendir ki i cihazla· 
nnm bir~oğunda m~mur, (meı;
lek sırrına riayeti) bakımından 
avn ve müstakil bir tnkiye cil· 
çÜsüne tabidiT, 

Elbette takdir ed<".rsiniz ki 
meslek sırrına ria ·~t kaygısı, 
en fazla askerlerde ,.c hükiımet 
memurlarında olmalıdır. 

!arına dil tiiklcrindeo şüphe 
edebiliriz. 

Şilııhemize en canlı misal, <e
ker mc ·elesidir. Bük(ımt.'lin ga
yet haklı illçülerle sekcı- fiatı:ıa 
yapmağa karar verdii(i •am, ka
rann lıerke,re dupılm. safha· 
sındao günl~r<e evwl ibtildir· 
~ılarm kulaklarına ula mı : bir 
tarilftan « hcılar un11.a aldık lan 
stokları ııahalıya sntııı.ık için 
v:zlerkcu, iibiit tarafta da ,a. 
\'allı yıl!!In aile lıab !arı e !eri· 
ne harıl ar! 1 l"ker ~ ığr. ı ·n ko
yulmtl'tur 

Belki de lıir;ı•r 1 csıt in '''" • 
) an nıa. um bir boshol!n lı ın i~
te orta a l.oydıığ·u garııı ' zi
w!!. 

ıçin hilküıncıc ait hcrbaııııi 
l>ir me !ek sırrı, kararın i, çcr
~evesine intikal edeceği ana ka· 
dar saklanamaz?. 

ceph~lerin te~ini iktıza etmekte· 
dh. llt arada Finlandiya . Sovyet 
.mulı..ı.~aına~ının bitirilmesi yolua .. 
da b r karara vasıl olunabilınesinı 
ist. , ıu, hıç şüphesiz e\·vclemirde 
Romadı. Almttt. · İldlyan münasc· 
lıalıuın vasıl ola~"&' neticeye baj· 
lıdır_ 

Roterdam'a 
limanlarına 

giden iki vapurun lngiliz 
uğraması emredildi (Yazısı 5 de) 

-ı ~- J 
Alh cocuklu ailelere "erilecek 

eim madab'o 

Sessir, ıan1ata ı'Zt nümn icssiz. 
fakat çok ıulikcınıııcl çalıştığ-ını 
bildU!hniz Tilrk ordusunun 1e
dakAr zabit kadrosunu bu hu· 
susta ı>ek titiz kabul edeblliriz. 
Fakat kücük hükfu11ot meınur
larımuıu, me lek !ırrma :riaye• 
tini esas IUbariJ., tasdik et.ek 
de, arada blr bo•lıo/taılık 7ial-

Sadern ibtikheıııın kafasına 
bal oz gibi inmek marifet defli, 
m~lek •ırrına riayeaj:ı. ho ho
itaı: meıı:ıur tipini de tasfiye et
mek art~. 

.~C'tP r .... ın. KJ,_ 1\K(JREK 
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Selma SU3UW>!rlu. 
s..nntı d!Mllll eı:.11: 

- Iler:ı """"'1e mfemne'· m~ 
tE>r. es'ut !bir yuva :-rnaık 

Selına ! ~l, lxm redıi;t... 
m ' Boo mü ruMu bır adam de-
j!ir.iın Bmiınle ...,,.;enen ~ın ra

fngi iz 

A 
s 

ra 

c 

lf 

Mes'u \. ~· c>-
drı ben, 'k!:nml =1 

!!IIU ve ona <aac.<!' · 
ıc:>.rrnesinı bil !'im. 

* zubıtası Selma'yı 
rıyor •. 

ıı:· • e~: 

• • nn m ". ' Ll • 
<- P.e. ~ ıbi:z •ni SQ.. 

lcymmıve y baş:tıa götilre
llm. D''C!iltten soı:ırıı .ş~ leııın.. 
lllLJl .ç.n de ru..., etnuşlerdir: 

• - Zaten de oraya gıd 
di.. .. 

·--· İn:,"anisnn hıi>Jrıruı yardua 
e e::i SC'\' tır da ı .. • 

Samive tath ve gü~ 
h'nd · •.ne jyil.i etm eı< rt \ en .ki 
k:dadarın bu - rı.ne kan:.nış ve 
kendıtlcrıne hJll'JlI' ~ du.lli:r ulc
rek arkalarına ta<lllnış'...r. 

Saban'a Mdı.met saf kadınca _ 
gız lıır t ' :-"n dar ve kalıma.hl<. Y<>l
Lı.::d n vo uş...,nian ~ ruıı..-ten 

oor.ra ~u "r' =!veye ııetin.' şler 
v )Ol a mut 1 y ıu.oda } urü • 
Y..il lakırd y tu.ı.. r..ı 9 wı-
cı m kt Samı-
y vı bırakıp: 

- havdi" 
" bı:.l 

Altı 

D 
v • 

~ 
dla ~ .. 

ndiuıp -
~ dbıtul.m daıı ldtad:u~ 

'Oti ve br '"""'-=.eu 
ı~-111..~~-

:&ı ~ulL ıteı.ıdkler 
ib.ı:veıı~e ~ \ _., 
tr~ beye::hr ta -
nıılı!udan '\'mulacaldıır. EvolıeJıi. n
~ ;e. Uırih ve co~"· yurt lııiJ.. 

den!leıri ~ .:di-
kee!t 'ft lıı;h::rindeki yıı:rı.lış' arla me-
1ıod ~ ve ,.Jmakbklen 

. ahınıı.c:Mır. 

ı::. 

üm re!;!t5ri!Iiğü e.khb &-

h«' brans için, dündm 
='P~ 

......, 'I 

İıd rna en i§let e"İ 
Fesholunacak 

ı ,:i n l(fl&. 
u: ' Şu r ıyı Devletin 1 

i l m" len ı?-
•. ! lum<"lk lsş-• 
• Bu ı?"°ldcn. m bırı 

e'k.i '16 nuımaırJı J; :-mu .. 
nce ı, ı lasın " z-

im u: a :oa.ıen • 
dlY. 

·; rn~ lf mur.tı:ıalz 
m:ı ımiıe.?rlete kur. 

Bu llwd.: nliıkll>n 

tıulumneywı aıU olntl veya ~. 
~ :rııez:unlannlı~ 13 - 40 Y1ll 

IW!lıCb bnhıoon)sr ~ ...... 
oı:bcdıır. 

Kunı13r bireı' flj" ı~ açık 

ıkahıcaBı: ve mi" de ıs gün 
kqytıerde 11> <a.t y~. 
Kursla.rdım çıkaca.k obınlar •sı.lma 

miicadt>le ~ ~ memuru 
iaıvı:nile ~ ~. 

iBu ımcvanda I0'1?l 18 itıd günii 
An.'!taırada ta kurs faaliyete 

g\.v-.cel..-ta. 'Ha- '"" '.. • "" •ıf= 
~ müıc'*'1 if'fd 9&i' ~de mı: 
a.~ z ma.r;Ja meml6eü, zde hiç 
bı. ~. y.:r ve rn w .. m .oatoi<-
u.. 1C ı- m::::ıı.ı:. ~1.ır. 

ouo---

Hariciye 'J.-üt"phan ·si 
için müteh ss:s 

iTı 69'~ 

ım ve ıSlatı ı.dn 
~ ını 1 

Ha.- ı 

\ 'e dof;y 11'" 
11 t.:n:., ni lJt ır.r:cv. Jia. iQ... 

ı ..ı:smf ed;c) :r .. .ar•ci~ 
JrrJl .... .ıpt • Vl ... - F. .... _ lt: u-

zere de ~ir mütıena ~ geı.ıc: ne
~i kJıra.r. ta.rılmışt.ı;r. 

;.-o<r~,sevod:, 1ıcn 

.. ec<~b lir rmy.. 
(Dc, .. mı var) 

.. * Otobüıı bUet · thıınn& bir 
mfktaır zam yaptlmıısı. dün beloe -
diyede ~ bmıis} n tara -
fında.n war.: .ınhnıç'ır. D h>er 
"landtan bu uır.mın tasdik o' ı -
:nurvı.p n:ddı balind. ob:>bıi er 
fllliyeta'inl tahdk edecek! rtni 
l't :t.T"Uişlerdlr. * Dcni:;yol'an id re nm 5 va· 
puronun karafa oturm~ · v va 
1<.az ~a uilı.unalnrı ~~it.kın ja i .. 
tı ım:Pv tl tahkikııt v ,,a k , ıs-
yo:ın ın ~il'.! b tım: ü.zere<i r 
M 'ı.J. v " 'Jii..ı n ~ c• ~ya çarp
tın rea ıtn'l ,_r, 

*Av nd "t!mer mevk·inde 
c k' :- "' r:':ı . '·:;da:; pk 
ze . •i ı bır f n' \. _ 1m ıidır. 

B :aruı Lmıau, a~t.ın laMa 'l b !' 

Eczahane r·'==~~I'. 
· ı i 

1 

V yl magluplara ~ 
Yn•n: AHMEr şill'Bt) p bl' Ecza aneler isterlerse 

Pazar günleri açık 
bulunabilecek 

. ço 
• Dn:ünkil muharebe, b J 1ı"' 
kımd:ın eski muharebelere d ıi 
zemcdif.ı ibi, galip elen r b ' 
•erin m fılClp olan m;!Jed• 08ııı 
k ıda tatlıik ettikte•! 111 b< ~ 
bakırnındnn da ~ki mıJıat,l." 

Eczl forln gece n&ct~ için 
cdt\-.: cer tertip olunınalrtacir. 

DiJ!er t:'r~n lıa.zar gü1'P-ri u
nrumi:y<'J\ e ]rapaı4 ola.'1 ve yılna: 
her semtte ~ o.tanı.arı açık 
bt.lu.oalıiJen ccza:nele:r bAkk:ında 

:karar verilmiı:;tir. 
.3li karar!l JtÖ?l> Ecratıelıerln ~ 

,..,. giııWroi ~alı buhırunall!n 
medbU'iyelii '!ta :dınmu-;tır. Bu su
~= ';.,., p:;.zar ıı=~ ıs - 1 
~. ütb.mılcn er;ık kakı~ 1 
emir. 

\ lım; p.lU;r ı:eccJıeri nöbet .- ı 
hır> eozı;. ',('ler paı!'.a:r güni.t L .n0-
bct~· o\:ır.~ açılı: kı.lıırllk n:.ec -
buıriyet:" ler Bu k acm t.ai
blkim ay b ından ı n hfi... 
6'üınct il' ı'kerirn::ı:de de ~~. 
~tır. 

---<>QOO>--

r ckf.ep müdürleri 
içtin1 ında nel r 

0 
ôriı iildü ? 
-ıel >r.tn ni-1.~le, 

!Etler ve s;.wı\ı t cııcnl ;;ın, ~~dnıt 
m ıleri udwl ıi dün •nz li-

u:ml bir- ıt~-ntı ·~ 
m~ :ın;. r. j 

Bu i\'l"imada mııl-l!ıSif roc;ııele • 
)or ·~l."Irilff.ür. Bu meyanda 
t'll~ vd:J t..lıı - :ıt~rle -la· 
ha fi<llla s k r ima 1 aruun te-
mı... •<\in ' ':üriırı Ja.lta •·•la 
~l "Jı i ır e m.:lrtcp 
de. f,;; V'e!! ... -u; • bu 
~o;ru mım.~.-n hD..ltlunda po..'!s 

re t -

ay k mı?. 
Kadlkö ve flpycla 

!arı• a g z~te ınüv ·zıl 
Kirmenı ' ıncselesi, bir "di ~ ol· 
clu. Ge en a :;arn, uvallı biı mıi· 
TC'Lzİİ GÖ~ 1 .. t, nıaiı .e1n'"3'" 
mtikRl cttniş ~ıulnnuyor. 

l\Iüvczzllerin Uc beş lnruş ek
ınck r.arıı.ı kaz.ııımak ieln aah~huı 
e.n e en Silntin• u k ce yer;; ına ı 

tiar ıt: 7 an vaullliLlşl o1dn-
::Uııu llı•b,,.ak wıuı. lli:tiın bıı 
işte nnJı,u· Jadı~•r-ı.ız en ml'hım 
no ·to: Dav kt r•. Dayak Hmli ~· , 
ki : rblve v..ıııt '11la tekr mı mii- j 
rı:~· + olıınuycr?. 

11 VTCt eftik. 
H\1 til>\N CEVAT 

kn"ını çars d s tarken eı.. geçi -
rı m1 r 

.. ,. k' ıtıll·' ,. 
bcnzememe"'tcı ır. J-' ı 111ul" 
!erde ordular ~arp,ş rke0 • ıurdt 
let i leri giiçlerilc rnc :ıl ~ 1 
Muharebeln lu.sa veya uı ,ıi 
rer. Yedi sene, otuz s.ne ''eli' 
fasılalarla ; ıiz ocne dc\l.ıJll ğe! 
vakidi. Neticede birı ıf.ll'fap ~ 
di"Hi m:ıglup olur. J\l g ~ 
galip gelene topraf'"lıtll> b r ~ Y'' 
sı ı verince m '" çıl:•<• ~ 
luırb J.:ııdar balJedilırd•· ıı;rf.'1 
maglt1p olan m lkt, uzu011cı ol': 
haritadan ilınlr. Jo'ıuuıt ıııl \<Jıiıı' 
rak ; aşardı. Polonyo. oıı s:ı.ıb'jjl 
a""" sonunda boyle lıİT ~ 1', 
en kötüsilne ınııruı k Jar• 1 f 
~imıi sene nııhtaldl de•le 
yet:nden ~ıknu,,tı. roıoııı' 

F kııt hcrs ., ra 
ın ·ileti yasadı. ı ,ıı; 

Bu;,<iinkli m l-ucbeie roiı;,;'.ıl 
nın \C ('cko bv l.ynı ııı ın1;.ı.ııl' 
ordular h fınd ın marul rıl 
ları muameleye bıucılaca~ " ti 
l'olonyn!ılnrıu Ç r idnr 5 ~ b d 
Çeko luvalt •ahlann da ıts• ı' 1 
gi.,1lcrini cokt 11 ıırnınakl3d~. l" 
l:ınna lıılknıetınek lcııı> r 
l~ıı)ad.ın ;:ı-lcn haberle•. ı\' 1!)ıJ 
ların hu ıucrnlekl."tıe si<ten'" ıJI 
imha siyn.eti ıaHp .. ım"1<te .r, (! 
\arını a:ıl tmaktndır '1 kı"c I 
koslo\ nlı> ıı ve Pol ~ •n '" d Jl 
raltlo ın biıyilk b r kı•ınt11 d ı ·ıı' 
lony:ılılnr " · Ç•' !er 1 r<IC ı/ 
ycTlerlne Ah-ant yerle,t~ • ı1 
tec ir. İş al arı' hın tanıfı 
pı n mUnfcr•ı ta•' ı ııı.ınt, el 
dn r•ve k " .• • · ı. eıll ~" 
nılcb rr !d ı mi kıta rın' 

ke"1 r a r.t 
l•ga• rd k anda 0 

• 

' ' \1.")P hu cınir ı ri < 
n yor. t al •ıv , ı bU 
d n 1ola •ı • 'ul e 1 rı,.. 
dırrnaktadll'. ff 

Fnk ıt Alımın hü .ı tin 1 
\o Y8 ' ('~ O • > ·a • ad 'oıf 
. bu d t ır. Al nBD) • ro! ·:~ 
ve Çek o 1 vakyıı. \1 k nıli 1~ jY 
hıık d'lwiş birer ı ı -mle ol. 
eder .. k oraı kl ldat ini dı flP ~ 
tirın~ldedir. nu ıoenı' keılı ,il 
tı. adı yatını kendi ı .. tısod 1 ~i 
baglanı!lilır. Bu ınilletletiD1 nevvorl rini ıd m eC:'' · 
s•·r"fsii gibj h P:eı f 

t<ıı>rakl<.rını ellori .len nlıl"0 
il.~ t ri!ıtc !ı.rl,l; • P ·~ 
h:ıl · ııda rem gl\r' !r .l) 11 
mele:. re n ruz bmı 13 or. ı" !1'

1 

Zannndilmerılelid r i 6. 
1 
·~ 

hunu. Pclonyı Çc!<n'Iq, 
h:ıklunda hu•usl b r rsıııt' ~ g 
lcdil!'i itin :vnpm ktadıt ~·~t 
m:ınyası bıı mcml keti rı 1(!~ 
•ha • t •ahns•• lel!ıkkl etnı< ı'4' 
Divnen ıeyh lı~ •ıı.t •tl•ası 0 

r~' nnın'lct olan her s,.1ın •ı c ı d 
çirlr ~ccimın:z, o ru Jel· tte ~ 
ni pol"tik&yı tnkip tm~klC 
slııi klı ı:iirmehed r 1 

1 
Avrupd t-J at binin Yeni : ~ .. e J~ri 

~~~-~~~~~--~ 

Alır.anyanın hayat so ,ıısı 
glrnu:Jte n~m:ı t olan l· ılı<. , 
le • rl b liyen fıkıh t buc! 
m le rın bı ünd tının el I 
ı, ·imci 'rı 'e or.ıı r'• lı r 

Itı 
a h bı b:ı lıyıılı G ı~u ay 

' tı. Eyluldc A•n pımı-ı uç 
bit) ' davıeli arıı.<oJııda 1 ün cdılen 
harp halı altı aydanberı muhare
be ı:ı bir sıu·l'fte dcvum eti•. Er· 
Lnhuıcu pek ufak tefek SDl ılan ba
rcl.ctlcr i•lısna edildil.ten IKlnnı 
tiı di ilkbaharın ı:c ne ile bera
ber Avrupa lınrbintn d., artık dur· 
gunluklan (ti.at ru ileri ürtın • 
!er az degildil'. Çünkü daha na 
kadar belr.Jene<ek?. suali hcrkeslıı. 
dilinin ucuna gcli or. Fakat bu . 
ı:ünkü Avrupa hnrblnln lı.tç unu
tıılm:unıısı Jhım ıelen bir hwıwıl· 
yeti ıu olmu tur: 

Hiç aceleye Jilıum yok. İngiliz 
askeri ınuh:ırrirlcrl içinde kaç 
zalllllndrr büyük bil' ,öh.rel ka • 
zanmış olan Lldel Hart yeni neşri· 
yatile ortaya kondu):u Uıhıninlere 
bal..ılına o kadar acel~ye lüzu.m 
yoktur ki mütt !ikler tıırafı Al -
m:ın tarafının kun ctıni Wçe a.,r
mdıkları dhe!le atılacak her a
dıııı pek in e h plara ı:ou atı
lacak, hissiyıa(a ı.ibı olunmıy~ı·Mk· 
tır İn,;ilı:ı ınnlıa.rrirtııin hesabı .,a 
..,ylcdu~ 

L<-hııta a karıı 70 fırka yolla -
m ~ı a.sı .. ıJ ıl n /:J-ou > har
lı , ın il A) karşı .g~ 1' 
cep esine •• ı. :o rı '-8 ıo ıı' ·r· 
m ) kAfı gör ol b'lir. C.: r 
dcgrn l,;e haYl'<'t r meli, J 'v r, 
çf ııkil lm .. nl.ırm Zı;:!rlt hattını 

~ı. iç n h ısanı çok "yük 
kı ~eti • le taam 7.ll ı::eı;m 18-
zım 'i Bn ol d•. l.eH~tanın 
i•i ı tır·ldıl t n nr omdaki .AJ
m u fı' rprcb ne 
t; d r' ce bu c ph cin Almım 
kU\ ~ tla' a•lt ' :a art-nı.ş oldu. 
Leh .. tanda A :ılzr me ul iken 
gıırp c• he:d 1d .. nJara kaTŞ:ı Hr
~v vaı:Jmnvın·a J.;,hi•tan h~ 
kilı bııtiktcn sonr Allll!lnl rın 
ılzcrine taarruz ediltte~ııe ihti • 

da 
ı:.- ver mı en İ ~" Jlz mt haınri 

'>te bir n tic ye ,., rmak ır. 
l - , lmMnların1 bir taarrun geç. 

melcri kcn ileri iç.n daluı mıüait 1 
;;ôıLlccbair. 
2- ak ı böyle bi:r ha.re ete .!;"Ç· 

1 

tikten sonra onu devıım eltlnııck, 
dayanmak için kun etleri kfJi id- \ 
cı·y~ccltfü. _ 

:>- Alnıa.ıılar için mü it ola· 
cak ancak ilr.I ihlinıal vııınlır: Ya 
h~rşeyi altW.t odecclı. yeni bir si lala 
ioı ederler, ) ah ut da müttefik -
lcr tarafı bar lıl o kadar beceriksİ:<· 
ee idare ed~rler J-i dü,manbnna 
l<azaııılırırl. !. Bunlar olmadıkça 
Alınanların hcrhanı:l bU Uıarruzu 
fiddeıle defcclilecektlr. 

4-- Ahn:ınlar ele g~Jnul~ el
duldarı yerleri uıııhahzıı irin .l."Uv-

. vet hulıı ı! ıruıajla mecburdurlar. 
Ga:rp Cı>JJhesôndck.i müdafaa edl· 
l bilecek 1 udııt i<e annlı: 200 mil 
uzı lııi!uudad,ır. A•kerl vnlyette 
Almanlar böyle talih tetTlibcslne 
.ka!kı ~cak gıbl deJtillenlir. 

~ · İktı> dl vaziyet iae herluıl'ci 
bir aerırczqte m it b u • 
yor 

ı;_ Ancak ha lttn ııa.ıca ihtimal
i r de g 1 kledır: Alnıruıla:r g~ 
cephes'nin yanl11rmd:ı:ı har~kcte 
gccerek ne ba Si" kul e ş sıılıııla
nnı gen' clınc 1 temezl ıni7. 
Bn takdırıle Bcl~llı.a il t vfçre 
t l:dit altına girnı. c caktı. n
bt bn h r iki r.:cml ket d c 
tab:i ve cogr fi vazi)etleri ,. l'!"" 
rek · ıl müdafaaları ic' ddık· 

ı !arı t ·dl::PJerle Alnınnlara karp 
tllrlli eıtp,' ller (lkııracakla.nlır. 

O ı. m ın mllttcfiklerin harekete 
ecem rl daha kıılq ol caktır, 
.AJ~anlırr -O le eksik bir m v • 
fakıy t elde etml!ğe lı: a 1 a 
k ndil · için ile · i dah t hl' 1i 
ola•aktır' İlkbalıarda ga...'ll cephe
ı!nde .taarruz ol k mı?. n bir 
hesap mcscll"S!d'r, l ehanet d kil 

W KEl lAL SU11."'MAN 

m'LI rl l ın1dır. 1\1 .. u t t 
he ciddc ı ıith • bi , 

F t m ır ı> ola ılar i<i ~o 
daha mıl:h · sıir. 18 inci a ıt f 
yası ıtllıl taksim edil p )-US ' 
:;ene h r-tn ·'an &Iandiktcrı 1'li 
te!uıır c. nlanmıık voktnt• t 
ler malHüı> olın ııw fade 
m n~ ı Pr.lnn"~'" aknrnlı.ı. I' , . n•;·,, 
cadde etınedeıı tc•!lm ,.Jrı' J;';,, 
ğurdulhı C.hlıcti d~ Ccl·qııl•1': it. 
yn b::knrs.k anlamalııJırl;ır 't:f 
nıelid!rlıır ki. bu müthiş bir 
memat rnUcaı!elesidir. 



( HAYA TIN iÇİNDEN l 
IÇkiye senede 10 
h'lilyon veriyoruz 

Çok şdkür, içki sarfiyahnda, bir 
Çok milletlerden daha ·geriyiz 

YAZAN· 

~EŞAT F~YZI ' 

~1\eııtleketiınil7.de her ne
ı... .ıtaıdi(i v! aıı.t141 d9v4et lnlıi -
"'iıı et ~··Bu maddele~ d...,,. 

ı.1.. "ardır. ııııun \ki nıölıfıııı se
"111~ 1- Malf, 2- sıHat. 
~bir ~devlet h&zLneslne ma. 
~ tiıre c teının aıder. ~; 

ftj, isllıiııllltıhur!y9t;. ~~ 
tıııli::.' liç uı, l taşı,van t* · 
rı. -:':"Uıuı al ısuru, o.manıı. Sııl -

o alt 8ıea.k!J.!an elinde NM
~bulunuyordu. Bu veıııi 
' 111.k;,Y~ı bezlrai.nla- e-
~uıe sağılıp duruyor-

~ llııııı ... ;._ lta_rarname,,ile dü -
~~e idaresi kıınUduju 
\ lt ~ İdaresinin tütiin, ı. 
~lıl.feıy Varidatının tahsili işi 

ı..:"Ylıııu e bır~ı.1mıştı. 
~~ llıtııı~Ulnıye ıdare;ıi, sene
~'. belila.r tin b114ına türlü za.
ı..::-ı-ı. lıliıt . llttirmiştir. Mail, 
ı.:._'Yı llı.i. bll'QOk .mahzurlarının 
~ ~ Befelerce Çt'ktik. Mem -
Jı.:,"P llid a •rı bolluk i~nde çU.. 
~~tıı hrken, Yaıbancı memle -
~ 11:~~ milyonlarca ki-

v ... ıı '* tı.ıısaıp:ıa, 11.- sene, 
memlekette. OR ~ 1lnıi* :ır. 
QU biı' i.Q1ı:i svfiyr.t;ı oinııılıtedı&\ 
Bu ınllrtıı.r, ieQm •enfı.rde d•a 
aız olarak P. çarpar. Yani, me • 
111!1' 193C! yılında bu ) ek6nun bir 
ilııi mllr;on elmik o!OOkwıu IJl!rıQ,. 
IW. Türkiyede, yılda on mllıyon 
liralık iQki iç!ldi.Jttne J((ire, bunun 
pelk mühim ·bir kısmını ralkının 
hissesine ayırmak ica,, e«iğini u
nuıtm:ın>ak l.Azım. 

Mem!eketimi:zrle, iQki sarfiyatı 
her yıl neden artıyor?. Hail<. git
tikce isi ayyaşlı~ mı vuruyor?. 
Yoksa nüfııs al'tl!lmttı muav -
Yen nisbeti, bu neticeyi tabii ola
rak mı do~)ıor?. Bu nokta.yı tet
kik ede<:ek vaııiyette de~lim. 

On milvon hra.lık sarfiyat, inhi
sarlar idares1nin safi varidatı de-

-

~ Bu ytlıaııılll üç ~ ıu. 
~ ıııııant olarak ayınnıık 
lkmta 

8u. ~ idıi&aırlar iıda'Si
njn nılLrnı.n ile Yaşilayaılacın iılr 
d.ialan dalml bir teızat t~ et • 
mek~ir. Y e.şLlaycılar, memle • 
kette içki içenlerin aıılıldı.Aını il•ri 
süruyorlar. H~uki inıhlaadanııı 
reımü r_akamlerı iaa, gittikçe, içki 
sarfiyatının arttı,Aını ~riyor. 
Maa.mııMı diğer dünya milletle • 
rine nauran, içki sarfiyatında, biıı: 
- ı;<>k "ükür - QOk geriyi&. Bi>:de, 
senede irı8Mı. ba4ı.na iııalbet edea 
vasati içki miktarı (,'Ok a7.dır. 

Halbuki, İngiltere, Fransa gibi 
memleketlerde .nüfus başına se
nelik: içki sarfiyatı bizimle mu -
ka,·ese edilmiyecek derecede faz
ladır. 

si~· d~Jet içki nhi.san 
~ 8ıt! ııı 3lill&d~ı Vıııkit. memle
ıo·~ dtRilcıazı:-ııe bir içki sanayii 
~~ ~-Her sene, ı!ıariçten 
~il. 8u. ~~ar ispirto girir 
~ tonVa1ı ı!e dalha ziyade 
la.::'. ·~.,,,Y8'>ılırdı. Fakat, imal 
~~ ~~ denen pek ~ptidai 

~~~:;~:o7~t~~ Dört senede 2 894 mek· '"eııl'itıbııi Oid llllil edilen >erler, ı I 

~i UA'u Jtibi, her önüne t 1 200 000 • 
'1N 141ı~:1:1~~·01':n~i :ı~ U p Ve 1 1 • ŞI İ r ••• 
~&cık eAildi. Biiıassa iç
~~; lltıJınaın, içine her Atı"na 
t'uı h~~llddenan ve muzır 

ı..::: -"llllasına sebep olu -
~""'de . . 5onra, 
l~n~t.Y~ı L arlar idaresi, bir 

gazeteleı'i artık bu kadar seviştikten 
bu gençleri birbirlerine vermeli diyorlar 

4ı::'tlıı .. Ulın ~ Atina gazetelerinin yazdıkına gi>- 1 
d~ '»Ilı 8

d başlamıştı. . re "arbi Tnı.kvada İskeçe lkas~ası 
~n ıJı ~in~ temiz.llAi ve eşrafından ıbiri. pol15in yardım ile 
b:..~ , Ylptnak Uyordu. Ispırto- aile yuvasından 'kaçan kızını yıı.ka-
,-:rıı.,~ v . USulü de terke - lamıyarnuvaffakolmuı;. 
~ '11! So e ıncirlerimizdeıı çı- Bu kız.n ımaceras•cıdden merak-
~~ b.:: denen.maddeden !ıdır ve n~kle değer. Kız ıbirdenhire 
Olıı.."".' Y'l'iııe de ntııış, •çalk&ma• hastalanı~"-Or, Atinadaki akraba -
~ taktır usıılü kaim sından ı:ı;rinin ne:zı:iine gölikülü -

"-.~!_. id' yor. Sonra bir klinikte a,,andisit 
~ ~ '-• Veıııi, P1143baıhçede );:'.' ı.r~ '""'ı:'ıaY 

1 
ameliyatı yaptırıhvor. Kız, ope - j 

-'"~ lçJtile ~ ıı ah ve tevsi rasyondan sonra tamam ile kendine 
~ llotıı• rın Yapılmasına gelmeden sayıklıyor: · 
ı..; lbıL:-· B~aburada imale _ Panayot! Sev~ilim ... Nerede.il 
"'it --..ııı küO senede 3 kü- sin? Gi!lsene yanıma!. 
~ ~ IOırıa c;ıkanlm:ık- Kızın Pana' ot adlı birinni sev-
~ ?lllt~ l9ıni . . . , diıiini anl,yan ailes:, kasabaıya di>- ı 
~~~ ~ te~nlen u;:lti._""'" niınce va'n.z soka~a ç;kınasıııa ma-i 
. ~1:'ıJ.ar ıı;.:ıeltelerı, bın- ni oluyorlar ye gözaltında bulun-
'~'--! k"at ~a ekı ~çık ra- duruvorlar. Fakat, ıkı gimtll bir 
~ eıı.,..~ id~i sııMııdır. olunca ... 
b ~et Ver.rn Şar;ıp unalıne Bulu~uo goriışemıvc-n •eYgılıler 
lıı;i~ ılı!ı; \ayij ~ktedır. E\;eı-ı mektup teatisıııe ıbao'ı\ orlor. Dört 
~ ııı.1,::: ~Yük erı bır sıın at ____ _ ·---- . _ 
.. ~-~le harp, mütare1:.e, 

~~ııı~ ojq~~o an'atın1 w; -
1
Yeni silahlar: 

, ~ ıaman ar a, 
kı."' o.:u •ÜSl:im ur~ur· t T ı • ı 
ı~, ~irdı.Buşa.rapa-· C eVlZYOll a 

llı~e~ <bır kısmı, bi- • l 
-.,;:' lft..,n llyrı.ld~Yısile, mem- ıdare 0 Unan 
··~ ~quft '\' ar. Şarııpçı -

ıır, e durgun bır hale tayyareler 
~ " ır aı-ıar ·d . ,. sarap ın . ı arcsı, Fran-

~11\ tetk~ehas,ısı getir
~ Itııey er Yaptı. Tür

'nı aplai P ınahsus bir t.P
~""'11 llııı~ı Vaoınak kabil ol
~~~~ k~,:c~ird'.1Aıı- Ja, bir 
~~l!ıılllıı"de deVııcu<ı. ı<eb!nldi. 
~~ .:r~ı t'11ılıı ~ınci_ b,r şarap 
~ ~~P ist.:.ıııaktmışıır. Mem-

1.-:' r...,_ "'t. rak g ttıkçe ar-
~~~~ını d~Jn v~rıne. ia· 

h.~h::'.1' l<iar . i.hhl buluyor. 
t\ııı.:-cıt ~ iolt;, esı, memlekette 
t.' .. ,tt~~ ~~ :ade tanıtmıstır. 
~ .. 1 ~ir ar çe•iti vü-•e ita . 
~~1'.~n'-Yak, Mec·d ~e kö
.~~ır. llıodern fa.brikıı<ia 

tt"e ~ 
~.lıoı\yaıun. İçine boya, 
~i ot'• JGoJIYa:IYe &atılıyor

! l!ay "•sıfad a1vn~ zaman
~! slb_'ı ı ır. llhıs ar la r i-

-ıı ltcı 1 bir ~~tabii kanyak. 
llu ııy,lı: iınaı 1 çıkardı. Eski 
ı ta~il kan uıe ni'hayet ve
~ lr etıne~ak, sarap so -

Uzfıı ad ve Fransadan 
f~ılıırda lJldaki ıTCŞeden 
elt •ureı:;ı senrlercc din

e ıne dana gel-

• 

Gecen'e. e Parc>te verilen a -
Jarmda bırçok Pares!iler, pilo1Bım 
hareket c'<'.lc:ı plornotik t .. yyarele -
rin Parıs civarında uçtuitıınu gör
dükleri iıctdia ·ırı.da bu:lur.muvlacdı. 

Fakat bu iddia doğ"ru değildi. zı
ra ıav~ore dafi \'Opları taraıfmdan 
topa tutul .. n bu tayyareler hemen 
•firara kadem• basnr !ardır. Bu
nunla beraıber, otomatik tayyace
ler meselesi fen alemini QOktan 
beri işga: etımekı::edir ve ediyoc. 

Tayyarelerin, pilotsuz uçurul -
• ması, indirilmesi keşfolunmuşttu'. 
Kısa dalııa ile ve te!ekomami v~ 
sıtasile uzaktan sevk ve idareleri 
de kabı! oldt<.ğu anlaşılmıştır. 

Birkac sene ene!, İngilterede 
bü,·ük deni' manevraları e5nası.nd6 
34 bin tonluk Rodnev zııiılısı ile 
!?lckomandla idare olunan bir 
tayyare arasıı.da müthiş bir dü
eJl'O olmuştu. Zırhlı, bütün hava 
dafi taplarını istimal ettijti ve ha
kiki mermiler att~ı halde •Robot 
tay:-·a:re•. Rodneyin ü2E'l"inden ve 
pek alçaldan geQ!llisti. Bu tecrülbıt 
üzer·ne zırh)ının battığı farzedil
môşti. Acaba arasıra bahsedi'en 
g,;rn sı ~ul •ı-c!an biri de bı; mudur? 

r 

sene içinde ıb:ribirlerine 2,894 mek
tup ve 1,200,000 şiir ~önderi~'Orlar. 

Niılıa:vet ·bir gün ıbir fırsat dü
<ü.rüvorlar, trene atlavmca soluğu 
Se~anikte alıyorlar. Kız on yedi 
yaşında olduılu için paııas nikah
larını kıymıyor. Zabıta işe karışı
yor, kızı baıbasına leslim edişor. 

Panavot, kıızın ailesine müra -
caat ediyor: 

- Dört senedir sevişiyoruz. E
ğer kızınızı bana vemıezseniz ken
dimi öldürecei!im ... 

Diyor. Yine red cevabını alınca 
~iısiine bir kurşun sıbyor. :ı;a -
vallı Panayot ... Şimdi Atina has
tanesinde. Dokrorlar, !hayatının 
kurtulacağı ümidinde ... 

Atina ııazeteleri, !:ıalkın hissi -
vatına tercÜ'lnan olarak ık-zın, bu 
vefakar delikıinln-a Yerilmesini ba
basına tavsiye edivorlar. 

Balık 
kavakta 1 

Neticesi Siiohel! 
...,...~~-=~,,,,... ı ve ku'Vveden fliıle 

1 cı.i<ıılbW-i meş -
\ kQ.k olan ıbir tşten 
baıhsederken •be
lik kıwail'a çıkın • 
ca ...• derler. Bu -
nunla lbu işin ol -
mak ihtima.Ii ol -
madıAını anlatmak 
istiym lar. 

Fakat son gelen 
A vru1>11 gazetele -
rlne RÖf'e bu ııöc de 
boş. Cünk!l balık -
tar, yalnız kavak 
aı!'aeına deiiJ, iste

cülderi a~açlara çıkıp iniyorlarmış .. 
Hlndlatanda, Hindiıçinlde Ana-

. bas den Hen lb!r cini! ba lrk varımı-. 
Bu lbalı~ın suda vü:ııml'Stni tem.iıı 
eden kanatların uçları uzun w 
dikeni! imiş. Bunlar bazan suyun 
d ~ına çıkıyorlar, lkuııbaka gibi do
laışıyorlaııırıış. Bazılıarı, su kena • 
rıııda ve otuz dakikada 100 metro 
mesafe katediyıorlaımı~. Bazılan 
da. kanatlarının dikenleri saye • 
sinde su kenarında ,!!açlara tır • 
ma~arak ~epesinc ıkadı.r çıkıvor-

4.,rn:.ş . .:>oııra yine iniyorlar, suya 

M ER A,K LI 
•,,-:= ...... ---~ ··----s E Y L-.E "R 

• ()Ç AYLIK ç0CUK 

Lonıdıra oeza mahkem1&inıM lııo
ca.Lı ıhı- kadırun ııeçen aıQrı mulıııı.
kemeııiır:ı& başlaqııı.f. Kıııdılı. ~ 
ayhiı: ~ıı4tmu <ılıdi.mıeje t.., 
biiıı e'tmekle :ımımıun buluııu)'GI'. 
Fa.kat muhakeme -ıaanda dln • 
leyliciler arıısında bu1unan bir er
lr.eık çılkaınıllı:: 

- Ben, dıeıniş, bu 'kwnın b • 
J'&Sl(Yım. Bu k>admMl i~iji cür
mün mes'ulü ıı.rarunıa benimi. 
Müsaade ediniz, Onu m.ahkfun et;. 
me.\11İniz bırakııruz. 94 19nesiıııdf 
biz de tıı.lıilıimizl. deneyelim. Bdd 
m'e3''lllt ol=. Benim cüıımiim il"' 
dur: Yeni do.itmuş olan çocuğııl) 
babııa ben olmadıA'mıı loarıma .S.
ima söylerdim. Bu yüzden onu her 
vakit tah!k.ir ediyordu:ın. Vak'a -

· bı.ıı.t da kavwa etfm. b*enıclen e-v• 
den ç>lııtım O ıtiJn. bir fevkaılMıel~k 
olacağına h!lhnecLyordımı. ~ 
ge'.diğlm za:ınaın ·kaxım ·bana 90 • 
oııtu ödürEl!lledil!i:ni aö)111ed!. Bıaılt
mak istemiş yapamamıfl. 

HAok:im ka<lı.nın leh>ııe hııli1le • 
j:ici !le'bep!er artmıJ4 niha;-.t ŞÖY" 
le demi~ • 

- Bundan sonr;ı iyi ~ 
içiııı :ırize ':e1ıedi~lniz mihJaade ve • 
rl)miftir. 

ACELEYE NE LÜZUM VAR? 

İngiliz gazeıtıeler:nden bir'nde o
kuduğumuza göre, biri 78, biıri de 
70 y~da olan ~i ııı...,ıdı, dii • 
lünleriNn icrası için caceleye ı:ııe 
M.izuım vat? Ha.I'bi.n ııonunu be'lı: -
.leıriz!..> deml(l)er. 

Urun seneler b'.11birlerile flört 
ya.pan bu gön.iJleri ·lazQ çi.Jt men· 
SU'P oldukları da.in! belediyeı;ine 
müracaaıbla n~anlaııdıkla.rını ha -
ber veıım~rdi.P. 

Fakat, eııkek Valtler Fr ç, harp 
esnasında yapılan düğünlerin sa

lllAJtT 1941 

Cephede lbaır 
Fransız artistleri cephede düşmanı 
bekliyenleri eğlencesiz bırakmıyorlar 

1 

Şu yukarı.ki resmin M&jino haıt
tında düşmanı ıbekliven nerfıerlerl. 

e~Iendirmek ve onlara vakiUerini 
hoş gerirmek için Paristen ııelen 
bar artistlerinin verdi~i bir mü
samere oldukıına inanır mıııınız? ı 

ffakjkat ıböylel. Majinıo hattını 
bek:liyerıler, ısimjil Mç de geriyi ..
rııııru"fOl'l&r, şereflerine w·Up edJ.. 
len milsamereler, bar eıier.celerl 
Pariırten dali.. uooz ... 

Burulan başka dünyaca tanıa • 
mış biıvok kadın, erlccl< artistler 

da M&jinıo hattına ıtidM'9k ..._ 
1ı1ı_.1er veriyorlar. Ya.lna Fr., 
uz artistleri de~ İn:g111% artlstlci 
de cephevi bo.ş bıra.kmıvorlar. -.,. 
sanın c'böyle muharebeye can klAZ'
ban• diyeceği gelivor. 

adletı:e ne~:cele-.ımıedigi kanaatinde ================================= =======!111• 
o'.ldu,i(u '.çin bunu, nışanlıs>run mu-ı 
vafakati ile haıı:ı SiO'llUn.a bırakmış
tır. 

GÜZELLİK MÜSTAHZARAT! 

39 mi,;yon .A.merika,n .kadını, yüz
lı:<rinm ve vü.cutlıeriıtm gürıeıl.liğinli 
ar~tınnak için Joııl'ıa.nd•kla.n pudra, 
pomada; Looyon, levanıt.a ve ruj 
g:bi müstahzarat içm seıwde 6 
milyar irank sarfediyorlar. Kadın 
başına a}da 150 frank (on 'l\i.rk 
lirasıına yakin). 

Buna dair neşrdl'ıman lstatistiit~ 
1ıetılı:i.lı: ed'C:Üm: Bu paranın en QO
ğu beroederin kasasına grr:tvor. 
Ondülasyon için 3 milyar, 300 mil
yon, saç ;ı..emıek için 750 :m;Iyon, 
saç boyamak için de 560 miı(yoo 
fr a.ııJk a.1ıyor l3'r. 
Sooın güzeJ.l.ik operatörleri, 

massör:er ve anakyajctl.ar ge.liıyor. 
Bumar da senede 720 m.lyon frank 
al>yorlar. Manikİh'.lerin s~ 
kazancı 390 ml'lvıazıdur. Poonad, 
krem memEl!ll ve daha buna ben
zer ı;ıinıeilik mii:ıtahzaraıtı satan • 
la.r~i de 400 miyon franlı:tan a• 
şağı değidi.r. 

Bu rakam-'3I'dan anlaşıldığına 
ıtöre, aüze~.k mihltahzaratı sa • 
nayii. ehC'lllmiyoti itfuarile A • 
merika sanayiinin altıncısıdır. 
Amedrnda 78,624 güz.ellik mües
sesesi vardır. 

Alman ihtiraları 
·Mıknatıslı mayn• !er, Alman

ların beklediki yıldırım tesirini 
yapamadı. ·Netice, ümit ettikleri- . 
nin aksi çıktı . 

Almanların, bu gibi ihtiralıara 
ümit bağlamaları ilk defa vaki o
lan birşey deitildir. Otuz sene ev
vel <ie, Alman sularında do.lq • 
mak ceı;aretinde bıılunm düşmm 
filosunu ar.ide mahvedebilecek • 
Ieri iddia.s:nda bulunmuşlardı. 

1909 da. Kiye! tersaneleri atelye ı 
şeflerinden Holman bir ihtira b&
ra'\ı aldı. Buldııiu bir alet saye
sinde, en büyük ve en kuvveW 
bir zırhlıyı beş saniyede nakaut 
edeceği idd;asında bulunuyordu. 

Bu alet, 20,000 voltluk bir dina- • 
mo ile hareket eden kuvvetli bir 
mıknatıs idi. Sahilin tehlikeye ma
ruz bir verine, bir nehir ağzına ve
ya bir liman niethaline konulacak, 
on bir kilometre aç:khırda bulu - , 
nan herhall,lli bir zırhlıyı dikif il· ' 
nesi gibi çekecektL 

Bu suretle düşman gemisi, aa • 
hilrleki maynlerin bulunduiu ye
re gele<:ek, batacak ve yahut ııa,. 
hil bataryaları tarafından batın
lacaktL 

Bu &Jet sayesinde Ahnanya de
nizlere hakim olacaktı. Fakat, Y• 
pılan teorilbelerde on bir kilo • 
metre açıkta deJtil, on bir metre 
yıdcında bulunan bir gem.iyf çek
mek kabil olmadıjtı anlaşıldı. Bil
tün ümitler de suya düştü. 

Piriyor1armış. 

Gazeteler, bu balıitın QOk tatlı 
bir eti oldui1unu yazıy.orlar; fa.kat 
aiıaçta iken nasıl avlan.dı~ım aöy
lemivorlar. 

Balkan memleketlerine 
dair bazı malumat 

Bir Fransız mecmuasına göre beş 
memleketin bugünkü vaziyeti 

Bir Frar.s?z mecmua.;ı Balkan 
mem1ekellerinin ,bugünkü du • 
rımılan hakkında 911 malt'.Enatı ve
riyor: 

TÜRKİYE 

Mesaıhai sat.biyesi 763,000 kilo-
metre mucılbbaı. 

Nüfusu 16,800,000. 
S>yasi rejimi Cumhuriyet. 
Servet katYnaklan: Bu&day, kö-

mür, krom, manganez, an1Jlmıum. 
Askeri kuvveti: Hıırzarda 200,000, 

seferde 1,600,000. 2 zırlılı, 9 torpl1ıo 
mııhribi, 9 denizaltı. Mecımuuı 
55,900 tonil&to. 

Siıyasi vaziyeti: Tür.k.işe, Bal • 
kanlarda ve Akı:ienizıde aulhun t
dameei için Fra.ıısa ve İııaLkerw ile 
15 senelik bir muahede alıd~ 
tir. 

YUNANisTAN 

Mesahat n1iılyem 129,718 'kilo. 
metrem~ 

NüfUBU 7,10'1,000. 
srvast rejimi Kralb:k. 

~ 

Servet ~naldan: Tiltıllı _,.. ( 
tinyajtı. 8 

Ask:erf lnwveti: Hozard.a 70,000 
1 zuhlı, 2 kruvu.öır, 12 iıııqıilıamıll
rlbi, 9 toııpiıto ~), 4 mıtlY11 p
miııi, 6 den."zaltı. 

Siyasi vazi.yeü; Yım•01e'en fıı.
giltere ve Franaanm ganırıtiııılnl 
ha.i.zdir • 

YUGOSLAVYA 

IMesalı.ai aa~eeit 247~ lıMD • 
metre mural:JbL 

Nüfusu 15,630,000. 
Ekalliyet:, 
Alman: 4911,3211 
Macar: t&11,181l 
Rumen; 83,851 
İtalyan: 9.398 
Siyaal rejimi: Kralhk. 
Kral İkinci Piyer (henllz r1lfl* 

değ.idıdlr.) 

Sel"\·et kaynakları: Buğday, ba· 
kır, omıan ve iliııh ... 

Askerf kuvveti: Hazarda 150,000, 
Sefeıue 1,500,000. Deniz lruVV9tiJ 
l kruvazör, 8 torpoito mulırti, 11 
mayn gemisi, 4 denizaılıtL 5311 taıy• 
yare. 

ROMA.~A . 
Ma.ahai sathiyeı;ıj, 294,3'.K. 
Nüıfusu 19$,000. 
glcal!iyet: 
Rus: 3ô0,000 
Ukranvah.: 300,000 
Alman: 7fl,000 
Maca.r; 1,160,000 
Siya.'11 rejimi: Krallık. 

Servet kaoynaklıarı: Bujdq 111> 
ıır, orman, petrol (senede e.000.000 
tıon). 

Aakerl kuvveti; Hazarda 200,000 
Nfard• a,ooo,ooo. Baliı.-da ... 
)Ah altında 1 mll!yDn .._, VlllllU. 

Denlız klıvıwli: 4 tol1ıiılıD ııdı -
ribl, 3 torpitıo, 1 denıizaltı, 830 \a(y· 
yare. 

---$!yul vmyeti: :rn,..rıın ve 
fnırrhıereııJn ganntlslni hMm:l!r, 

BULGAIÜBTAN 

Mesalııııiı salMJwi; 1~ lıMıı • 
metre munılıtıa • 

N1lfııau 8,871,000 
J!lbHiyetı 

Tllıtl; m.ool 
Bumen; uo.ooı 

~aııl rejim6: Kraa.. 
Serıvet U,.ııaklan; Bnıldtır, t6o 

ttln ft 8111L 
Aıılı:erl bııvveU: Nöyyt nyı+ .. 

desi mıııeiblııce Bulı,ııarist111 30,000 
asker bulundumıak haidum haı. 
dir. 1938 de yeniden tıiUılılamnap 
ba41amıştı. Şiınd!lı:i orduaunun 
mevcudii 100,000 oıma. mulıte • 
meldir. 

Posta pulunun 
100 üncü 
yıldönümü 

En pahalı bir tek puluo 
kıymeti 30 bin Türk 

lirasıdır 
Gecenrerde posta pullarının te

davü le çı.karUdıJtının vüzür:cü yıl 
dönümü idrak edimiştıir. 

Posta pulu. 10 son.kanun 1840 4a 
Sör Rovnald Hill, posta tatarlaı-1 
tarafından ııötürülüp getıriw.ı 
maktuplıann ii<:retlerinin, :r.ıırflana 
kllselerlne kllçült bir pul yapıs • 
-tırıhnak suretile alınmasını düıılJııı
ma., 

Bu fiıkir hükılmet terafıntı.11 
muvafrk ııörül:ınıı. ve derhal _. 
bi.lt edilmiştir. İik cdtcılaıı PlıAll! 
1 pel1i kıymetinde idi. Siyah _... 
ilzAırlsıdıe Kralice Vllttoryanm ı:-. 
mi wınll. 

1MS de İniçrenin Zürih Ye Belli 
bpton)or.mıla, - Breail.vwı. A.. 
merllııa ve .Morı. acklannda ~ 
mlm&yw. batlandı. 

18411 da Franada da b~ ~l,t 
l-' 40 amtiml:lık iki Pt.11 
:9tWuı:re beynelmilel posta tttl -
hadı yııpıldı. Bu IMhıda bü. 1 

Jn9Clenl d9vletler cülıtl oldu. 
Di.invarı.ın en zenııin J)09k pulla 
~malik olıılı A.
lOnıl adlı bir tneııız lmdl:f• fab -
rllııMıörGdllr. ıtendlstne CJ>Ul lınb. 
asn-ı vwtlmtfttr 
lııuı ıeeknisken en pahalı po8a 

:::o~<ta bİ?IU mal6rnııla 

l!ln pııhah pul: 1847 de Meri& .. 
9ıumdıt çıJwrılan 2 ı»nilllı: l>U hın 
lcJmeıt 30,000 Tiirk llraaıdır. 

B.d. I>Qılı:ahlının 1815 senıesıııill 
tı;:~ıtlı: bir ı>Uhı: 10,000 Tiliılt 

1868 Senesinin Bermund puU.. 
da 30,000 liradır. 

Tehlike işareti 
verilince sağırlar 

ne yapacak? 
~~ 40,000 ~ ve eıldl 

wrdır. Hava tehlikesi 1'arreti ~ 
rlidilti mman bltniıaMI' ırılitkill 
vwzivette kala«•Jı:'l•ıııa. _._. · 1 
miınııir!era sıibnı" nayaüaıuu » 
l.'U:Y'llllUY'8Cllklıırını dllıkat -
elan h!Wlmet, bu ~bllıere Y•dle 
için iyi bir c;- dflf(lnlllÜ9: 

Selır ve dllalzler buııdllr ~ 
ftzerlnde csaltır• yuıh bir ha-. • 
bend tıaşı.yacaklardır. Ya ııece vtıiır 
ti olursa? .. H~ bunu de ~ 
şünınüs. Bacıubendin yazılan " -
oeleri, husus! elektrik pilleri ii9 
paıılıvor. Bazubendler Pll'Ula oı. 
rak veriliyor. 
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Emlak ve Eytam Bankasından: 
üaı 

No. 
180 

718 

7'67 

766 

IOIH 

1006 

ım 

1:120 

lfıGU 

ıııı:ı 

1628 

lfi29 

16.10 

. 1631 

1632 

1ö7" 

Yeri 

Üsküdar Küçükc:ı.mlıca 
Burgurlu rnah. E. 9.11. 
Y. 9. 7 
Kadı:koy Rasıımpaşa Te
l>< sokak E. 29. Y. 77, 
taj 77 
Fatu1 Molla:hüsrev ma.!ı. 
E. Vefa Y. Himmetdede 
ve Akifpaşa sokak E. 74 
Y. 102 
Fatıh Moliahü.;rev E. 
Vefa Y. Himmet.dede 
oj(!u ve Fa.kp:ıışa soka:.C 
E. 74, Y. 102/l 
Eminönü Dayahatun 
mah. Kızlar~ası ban 
3 taj 3, ada 631 par
•el 28 
FaLlh Aksaray Y&JJ n:ah. 
Ortabostan sokak ];, 19 
Y. 27 ada 819 pafta 200 
parsel 5 
Emiıı-Oııü Emi.ıı6inan 
nıah. Han.içi sokak E. 
Y. 19 taj 19 
Eminönü Süleymaniye 
mah. E. Süleymaniye 
cad. Y. İsmet cad. E. 43 
'Y. 43 
Eminönü Büyii.kçarşı 
Keseciler oo:<ak E. Y. 46 
taj 46 pafta 8, ada 2729 
PUS<>I 20 

~ymeti Nevi 

871.- Arsa 

116.- Arsa 

624.- Ar6a 

6?e.- Arı.a 

100.- Oda 

130.- Arsa 

80.- Dükün 

•uıb1:11 

f 
\ 812. 

910. 

17. 

180. 

M. 

11.76 M2 

2.25 M2 

Bostatıeı 
talceşme 
No. 7 

Er~kqy Ç.a- 124ıll.- Arsanın llHll 26 M2 
Tüccar tariki 4/6 H. 

Em.nönü Büyükı;.arşı 
Fesciler No. 71, taı 71 

Beyoğlu Kamerlıatun 
E. Tevfik Y. l\l<:vı soı.ak 
E. ~7. Y. 2 ada 454, par
sel 12 
Ş.,hku. u m.ı.lı. Kumba
ro.cı sokak E. 91, Y. 117, 
taı 117 
Emınönü ~Iercan Kızia.:r 
a &61 han üst ka~ No. 4 
laı 4 ada 631 parsel 4 
Emi. önü , iercan Kızlar 
atıası han ust kat :-<o. 5, 
taı 5, ada öJl ııa.sel 5 
En1ın611U ~lercaıı Kız.nr 
aı\.bı .~an alt kal No. 4, 
taı 4. ac.a 631. parsel 30 
Em.ı.ı:Onu BüyüKcarşı 
Mahfazacı~ar w Ar2ba
cı 011lu sokak No. 6. 8. 
taı 6, 8 pafta 5, ada 
2738. parsel 4 

300.- Dü.kkArun 
?2/144 H. 

4'7.- ~a 

"938.- Kiırstir ev 

12-0.- O<la 

120.- Oda 

60.- l\J~~aza 

12:>.- Dı.k.kanın 
4/16 1i 

• 

F.m:nönü sc; uri ~;;;h. 278.- Dukkiinın 
:Mahmutp~a cad. 3. 331, • 1201864 his. 
7. 186 paf!a 136, acta 
734. parsel 10 
Err. :ı(ı u Sl...rurı ma~. 
J\Iahrııutpaşa cad. E. 
165, 167, 7. 150 150/l, 
tai 150 p • .f•a 13il. ada 
315, par:sel 37 

64.-

, 
Dük11ınm 
~40/13440 
liL<. 

8.- :M2 

46.60 M2 

143.lti M2 

ıe. 

il. M2 

15. :M2 

4.00 M2 

10. M2 

Em ~..,, · Çai<maKcılu 

;okusu Dayahatun ma 1. 

Vaıide hanı bır r cı kat 
3. 3/1. 3/2, 4 No. taj 3, 

96.- Eoctru:ıı ve 47 I·O Jı.12 
a 

3/1. 3/:;, 4 ada 339, 
parsel 63 

Er.• lJ(Jr.... :vıercanaı:a 
Çakmakçılar :1 okusu 
\"al.de hanı alt kat No. 
12, taı 12 ada :ı.ı~. par-
seı 145, pafta 201 
Eminonu l\.Ierca·ıa~a 
ncalı. Çakmakçılar yı>-
k">Ll \'alicie lıa~ı <. t .at 
No. 12. t~j 12 ada :>39 
pc .ta 201 

200.- 'Dllkldinın 
24" 1480 hii. 

76.- Ü<..ı;.nin 
2~0/-WO his. 

30. 

27.50 :M2 

131. M2 Kadıl<ôy Cc1fera,Ra e;,ki 
T~\'fikbey Y. Çıkmaz 

' EmiıYbev sokak E. 8, 8 

8'23.- hi evin 
1/2 H. 

1676 

lfi78 

111.:.. Y. 1.3 
Kadıköy Boslancı Tüy
•UZ sokak (Balıkçı YLt
r ... s) E. 2 
Kadıko\ ~:ıadiye B;;~
da• cad. E. 84. 85. Y. :J22, 
3'24. • a ı 340, 342 

1590 Bak,r~öv Kar!altepe 

1w1 
İne di cad. 15, 16 mü. 
Bakırköy Ka.\;larya, E. 
50. 51 Y. 54, 37, laj 
46, ·o. 

Arsar.n 
;;~/ 144 h :s. 

969.21 M2 

2'i8.- ikı dü<
kiinh edn 
196/1344 H. 

574. 

452 .- Arsa 4~24. 

948 .- Dükkanı 
nıÜ'.ten1il 

maaba1ıçe 
Ev 

718. 

M2 

M2 

depo
.ıtoıu 

1'14.~0 

J:M.80 

184.-

IO.-

18.60 

&Mı 

IM8.60 

80.-

987.60 

24.-

24.00 

12.-

illi.-

65.60 

10.80 

19.-

40.-

15.-

SE • 
1 AŞKI 

B•~ rollerde 

JEANNETTE MACDONALD ve LEW AYRES 
Fun19 iıl.-..,.. olarilok: Dün)'«• 1ıa.,-acı· ri. 

DİKKAT: Bu!"Ün ~slar: 12 - :ı - 4.13 - 6.80 Ve 9 crtımaıı1'-'9i 12 '"' 2. un2r 11 seanslarında ucuz 
Htıilik roıırtımelıeri varillr. 

' ~vimli ve Dilber İspanyol Yıldızı 

imperio Argentina 
nın en son yarattığı biiyiik bir aşkın romanı 

AYŞE 

SÜMER 
SinC!maıunda Sinemtuımda 

'I'ü!ıirçe sözlü ve Tfuık~• '.l'imı.çe 3Ö'iı(i ve İspanyol'Ca 
Şlll'kıh ıraırık.rh 

Bu filim :ı~'llli zamanda İı:ıımil'de '.l\A YY ARıE ei:ooınasmda tı(i.!.teriıl
.. lliiı mektedir. Buyün Sllat 1 ve ~ l dm tıenzıu'\i4 ll)a-(iined&. 

KİRALIK--~ 
~--KATLAR 

i!levoi!'1u piya.srunna yaıkın 
aıteb·e. yazıhane veıya ~poya 
elverisli ıfuııaılı kalı!u kiraıl.ı'lr-
1ır. Tal.iplerin :Seyoğlurıda 
6 ıncı daire ıkaı·ı;;.;ıında P>.alU 
ırnobi.kva mağa:ı.asıruı mf a -

caaıt:lıan. 

''Arşimidis müessesesi,, 
Otomobil malzemesi ticareti 

l 
Türk Anonim Şirketi 
~s mu.kavelenameeirılın 48 inıci 

maddea ııne.ıcLbince şfteti.mizlıı 1.1'

ıı'nuan:i heyeıti 26 mart 1940 salı gü
nü ş.a.at an üQtıe Be,·ojilunda Is -

1 
tikl?AJ. oaddesinde (30) numa..ackııki 
ıme;ııkezi.ndf' adi tQplantıya davet 

' olunux. En &z otuz hibseye malik 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

.-ı hlssedarlardııın ıı,ec~ asale -
ten ııeroeık veldileten hu umuıınl he
yet ·iın'ılantısına işti1'8k ede<:Elk <>
ıl!anların his." serı.ıtrerlni toplan
tıdan en az bir hı>.fita e1'\'el şirketin 
merkezine yınıııımıs oJıına,ıan la -
ıııımdır. 

l 
1 sta n bu I Komutanlıöı Satınal

ma Komisyonu ll~nları RUZNAM~ 

1 - İdıaıre ~·.,-ei! ve muralkıp 
ır8'PQ{'lıaı:ınıaı okunana•ı. Komisyonumuzda me\•cut ketif 

~artnamesine göre harp akademi -
sı manzumesindeki binalarda ye
niden kapalı zarf usulü ile elektrik 
te;isatı yaptırılacaktır. :Mtinakasa
sına 15/3/940 Cuma glinü ıaat on
da başlanacaktır. Zar!IRJ' komis
yona ıntızkfır saatten bir saat ev
~cline kadar verilmiş olacaktır. 
1\luhan1n1en bedeli on iki bin :yüz 
:rirıni altı lira el1i dört kuruştur. 
İlk tem:nnt parası dokuz y ilz do
kuz lira eli; l..unıştur. hLu tesisata 
talip olanlar bu Rİbi işleri yaptı

ğına dair ve,ika ibrıa etmekle be
raber krndi•i elektrik mühendisi 
olmadılı takdirde bu işin mes'u -
liyeti fenniyeo;ini bir elektrik mü
hendisinin derııhde etmesi mec:bu-
rıd.i.r. •1606• 

..... 
Konılsl ouumuzda nıc\·cut ev -

saf ,.e 'eraitinc ııöre 43 üncü topçu 
alayı ihti) arı i(in elli bin kilo ku
ru ot pazarlıkla, ı;atın alınacaktır. 
Miinakasasır.a 16/3/~40 Cumartesi 
; . .'Ünü saat onda başlanacakhr. Mu
haı11men bedeli üç bin be~ ~·tiz li
radır. İlk teminat parası iki yüz 
altmış iki lira elli kuruştur. İslek
Jileriıı belli ı:iiıı \'C sa•lle Fındık
lıda l\.oını.t.anlık satıuan1a Ko -
m.syonuna ıııiiraı·aatları. (1794) 

* 

tiyacı için yirmi bin kilo kuru ot 
pazarlıkla satın alınacaktır. Müna
kasasına 15/3/940 Cuma ~nü saat 
on beşte başlanacaktır. Muhammen 
bedeli bin" dört yilz liradır. hk j 
teminat paraSt yiiz beş lirııdrr İs
Jeklileriıı heili g-ün , .• 'aalte l'ın
dıklıda l{omutanlık satınalma ko
misyonuna müraca;ılları. (li96} 

* Komis:yonun1uzda n1evcnt evsaf 
ve scraitine göre birinci n1uhabere 
ala~·ı ilıtiyacı için elli dört bin kilo 
kuru ot pazarlıkla aalın alına~ak
tır. :lfilnakasasına 14/3/940 Per -
~em be Minü •aat on dörtte ba~lana
c;:;ktır. :vluhammen bedeli ilç bin 
yedi yüz seksen liradır. İlk temi
nat parası iki yll• seksen ilç lira 
elli kunı. tur. İstek!Herin belli gün 
ve saatte I'ıııdıklıda Komutanlık 
sahnalma komisyonuna mllracaat-
Jarı. (1797) 

2 - 1939 senesi 'birincikanun ııı>
rı.una kadar olan ilik faaıliy-et ck!vN'
sine ait bilanQO ile kar ve. zarar 
ilıesabınm te:.k.iik ve tasdiki ile ida
,,., heyetinil! lbraısı. 

3 - MurakınlaT tahsis..tının tt..
ıbi1i. 

4 - "\ilmi murailoplar tayini ile 
~1satl<ıırını.rı toobiti. 

5 - TicQl'E1 kanununun (323) 
ıüıncü maddesi mucibince heyt-Ll 
id "e a.ıa:l.arJ11Jn ~~relk !kendi \'e ııe
Nlkse üçüncü şaı.'ııslar namlarına 

biJ,zeıt ""'"" bilvas•ta ~rketle anua
md.. yapab!Jmeieı·!t,cin 'kendile - ı 
riııe me:ı.ımiye-t itası. 

İatanbul 5 inci icra memurıuıı-un
dan; 

Rab:aya Kumkapıda TülbentçL 
Hüsametıtin mahalJ...si S.mitçi sı>
kak 25 No. Ju evde ikametg-alıı 
~ul. * Ji'atl>t bh·incı sulıh hukuk mah -

Komisyonumuzda me,·cut ••rt- ~esinin 17 /11/936 ııüaı 36/187 
namesine göre blrlllder hayvan - S"1">lı .iılSım ile M alacağı olan 132 
lorının ihtıı·acı iriu bin iki l üz a- liıramn m<1h'keme ve icra masra:f-
det te' hit semeri pazarlıkla •alın aııcıle •hlrLkı:.C taiısi1i ha.k!kında !s
alınacaktır. :llünakasasına 15/3/94.0 taıı.iı'11 belroi,~esinln hakkınızda 
Cuma giinü saat on birde başlona- (yaptığı takıo uzerıne berayı ti.O
caktır. Bebrr aderioin nıuhanimen )ij)- ınllba«Lı-e verilen ie>ra emri ik.a
bed<li otuz beş liradır. İlk teminat m&t"'iliını.zın meçhuliyet.irıden ba
parnsı iir bin yiiz elli liradır. İst<k- fi>ks" isciı edilrme-si ve zs-bı.ta tah -
lileriıı belli gtin Ye saatte Fındık- klkatı da bunu müeyyet bulunmuş 

Knn1i~Yonun1uı.da nıcvcut. e\-saf lıda Konn.tt&nlık ~atınalma kornis- oldui!unıd.an meZk.Ur icra e-mrinİn 
ve ~eraiÜne ı:örc 189. uncu alay ih· ,onuna müracaatları. (1717) 20 g'Jn müd<letle ve .i.liınen t..bli -
~- ---- c~========== j Rll:e ve Tl/2/940 t.ari!lı>ndı. iı.tan-
1795 ı-:n ınönü Aksııra' Ka- 9~4.- Aı·sı; 30f>. ::ı-12 184.B<Y lbı;,l ;.,,.. ııli.'dmlli7moe karar ver:ilm.iı; 

t:pkas:m ma't '\1 a~ so- olrrü&.,;~a ~bu L.clnın neşri tıarıihin-
kıck E. 61 Y. 75, ada 333 1 den iil:bııren lx:r.·~u. öden.eniz ,liizım-
paila 20~ P• "•el 34 dır. Bu rnuddel ıçınde borcu öde-

lM.60 190.1 Erıı r.iinü Lalelô E. Şe,·h 142.- Aröa 35.56 M2 28.4-0 ;mı z te~kl~ 11w,·cilnden veya t.em-
Ferhat Y. 1\l'nıar Ken .. ı yiz ,.e,·Mıul iadei mahkeme yolu 
E. Al. R:2a El Y. K:zıl- ile a:.ı oldnou maXk<>med<!n icra-
ıas E. :ı. Y lC n.· .,~ı • bır~kılı.onasın< riaiı• bir 

85.20 2067 To~kapı Be,·,ızıta1.;a 8.1.- E\in 7/24 15a. !'12 16.60 karar gt"tirilmedikçe ct.hri icra 
'ı ınah. l:f_allaç Y. Hallaç His. ya ıılacı;vı ,.c ,.foe bu müdd~·t için

llasan sokak E. 18, Y. de icra i!.15:; ksnununun 74 ün~j 
65 60 1 22· tai 

18 ırnıcidesi ıınucibince mal 'beyanında 
Ad.t·•i ve laf., liıtı yukarıda yaz .ı ı::avr·menkuller p in para ile buluıırmazsanız 76 mcı m~epe 

'"l 1 acaktır. İhale 27/3/94-0 Çer>;amba günü saat 14 dediı. Müzayede gii"' hapsen taz\f>i< ve 337 inci 
90.40 'sı.fasında verilen bC'drl muk3ucler ~·vmtti geçt~ği takdirde tal.plerin l -maclde,·c cröre teczi\c olunacaifınlll 

l ueµ-~z·tolann; ', 20 nisbeli~de a.rttırnıa'.arı ~·e milhür kuliananların '~ :!ıa:.ika1.e muhalif beyaıııda bu-
Jıe9.60 mühür!er ni noterden tasdik ettirmeıf'f4 litznr.dır . 1 ıutnuxsanız hap:sl(· {'{'-"a:il.ancb.rı1u-

I j,ıeklilrr'n pev akçesi nüfu> tezkeresi VP üc adet vesikalık fotoğ- 1 cıı~ınız icra ermi y~-rin.- kalrn Q]c 

lralla bi'd:rilen gün \'C saatle şubemez Emliık .Se"~sinc müracaatları 1 ma üzere llar\l'On tcl>liğ olunur. 
bildiri!.:-. ( 809) (l 820) 939/4158 

111ct Pasanın bu hareketi ı.:afltllcn 
hac;;k· hir n1ana ifadt etnıİ,\·ordu. 
Bu bi~arelrr biler<k kurban •dili
vor<lu. ('itnkü anların or<1tlan defi 
;,a~·r<"tinf_ İt.alyanlnr kadar J...,pan
yolların, l''ran...,ı:ı.ların, İn~i1iılcrin 
de al~k;1 ı:;ö~tcrec.·l..•kJeri der"'Ôr idi. 

yubiJer. anlnrdan sonra Tiirk ve 
• Çerkes gönHllii ve köle askerinin 

elinde kalnu~ olan !\-fısır kıt'nı;ı i
leri gelen isliim hiikiın1ctlerinden 
biri idi. 

Ged:k Ahmet Paşanın 
üzerine Leonardo 

A\·lunla sancagı tc~kil olunduğu 
Yau11: .M. SA.\'11 ~Al'EL ı \akit sahile ,-aıun olan Zanla, 

Kor{9, '-;antan1a vra adaları da na.-

don anma ile yaklaşması zarı. <lil:tatc alınııı.ı>tı. -~unla~ın 

1 
hukuınt~ll ı·e .. ~ıncn \ encdıg(' 'c l lo-

pıldığı idU.ia ediln1i~. u:tun uzctdıya 
ecnebi tarihler bunlardan bahse!· 
ınistir. Güya. yinni ikj hin nüfu~a 
hali~ fılan ahali!iiiniıı nısfı katledil
ınh •. fidyt: \'C·ı·ec~klcr. ;\·ahut pa-
7arda parot edC'cek1cr e!!.İr olun • 
ntus. kiiisf·ler iel,·is edilrnjş1 n1u
kaddt.~ c!-:va <'İğnenn1i~. Jakıhnış, 
çanıurhırda :ı-ürüklcnıni~. gent; kıı
Iarın \ c kadn1 ların ırzlarına teca
YiİL o1unnıuı.;. ıneınedeki f;OCuklar 
duYarlara (,arpılarak eı:ilıniş, kale 
n1ulıafızh1rı ile ı•ar•'!"lar destere ile 
iJ..j~cr cdilınİ'» inıis. 

Bilhassa: Halife unvanını J1lln1il 
olan evladı Abbas bunların hima
l-·clerine iltica edince, is18nıların 
n1erkezj n1anevileri n1akam1na gcç
mistir. 

~lekke ve 1\Jedinenin Mısıra bak
maları da bu uınumi rabıtanın ne-

kaçb raıısaı a bakardı. 

Kı fc 'c :\ll·ııguh k<1lc:IC'rİne de Biiti;•1 hu11 la1· U'.\ <lurntadır. Türk
ler alc:-. hiııdc o zaınanın hıristiyan
lık prop:ıı;aııdasıdır. 

tice•idir. 1 

~!ısırın şu ehemmiyetine vakıf 
olan Türk \"C Çerkes. lllü!Uki nıev- · 
kilerini muhafaza etmcı'(e cehde -
dı>rlcrdi. 

HIRSIZ KALB 
1 Çeviren: SEM 1 

Adamak:llı va[fmur yağmıştı. 
İkı6i de cıınıurlara bata çıka yan
J{lJl yerlerinden l(e\,"tiler, alhşap bir 
malıallenm dar sokak'anndan bi
rine saptılar. 

N,tındis Mehmet wrdu: 
- Daıha gidecek miyiz? 
- Şu rokıı.i(ın öbür ucuna cıka-

lmı. Dallıa ilerideki arııanın içinde 
tek katlı bir e\' var. İşte orası!. 
Hele ırecenin bu .saatinde kimse-
nin ruıhu •bi,le duymaz. • 

Yürüdül<>r, sokağın öbür ucuna 
çıktılar, İleride tektük evlerin göl
gesi görünfryur. Burası daha açık
lık bir ver ... Ortalıkta çıt yok! 
Sarıbenız Ömer, arkadaşını Joo... 

!undan tutarak duxdurdu. Yirmi 
adım kadar ilerideki 'bir evi ırös
tererek: 

- İşte burası! dedi. 
Tekrar yürüdüler, iki6i de bir 

kedi ,ııilbi ..vin harap bahçe kapı
sından içeriye atladılar. 

Evin kapIBının ön üne ııclmi.:; -
l<>rd.i. Ömer, Mehıiıedin kulağına 
yav36<'a ıbir kere daha fısıldadı: 

- Kap1yı açarsın, içeriye ııir
din mi, kendini taşlık.ta bulursun . 
.Aı:vai(ına dikkat et, çıu-,:ııhp yıkıl
ma! Saiida mutfak vardır, öteki 
odada da kocakarı yatar. Bu oda
ya da eirdin mi, S.Qı1da ıbir Jwnsol 
vıırdll". Bu konsolun en alt gözünü 
aç. D:nte bir zari eline geçecek. Al 
o za.rıfı, hemen çık, gel! Sakın pa
tı.ııtı, l(iirültl1 etme lha!. 

- Sen buxada mı lbekliyeceksin? 
- Eh. ne olur olmaz. Ben göz-

cil.lük edeyim. 
- Ulan Ömer, mademki bu evin 

içini sen benden ivi biliyorsun, ne 
d~ve sen girmiyorsun da •beni öne 
sürüyorsun? 

- Ben giremem, sinirli ad,.mım 
bir halt karıı;tırınm, aceleden bir 
~eyler deviririm, kocakarı uyanır, 
maııalle ayaklanır. Ge'di~imize, 
.ııeleceı?ımi2e p~.nıan oluruz . 

-.- Övae\'se ver bıça~ını bana! 
Öıner tereddüt etti' 
- Vere-·;m amma. sakın kulla

n.Byım deme' Uyuvan kocakarıdan 
z.arar gelmez. L< oldu, oldu, ne ala! 
Olmadı, tüyer .ı;ideriz. 

:Mehmet, kapıyı alı.şık bir elle 
h~meıl açıverdi ve ya>'aşça evin 
kararıılığının içerisine daldı. Ömer 
kulak verd;, fırtınadan 'baska gü
rültıü duvma.~a imkan yoktu. Ar
tık gözlerini karanlığa dikm:ı;, a
caba bekci, yolcu geçiyor mu di
ye dikkat kesilmişti. 

Mebmet. arkadaşının tarif Lt
ti~ı ~Jbi, elyordam.ile kocakarının 
yatttiP odanın kapısını buldu. •'11-
cırdatmadan açtı. İçeriye kulak 
verdi. Bıcare ihtiyar kadının de
rin 'bJ- uykuda olduğunu horla -
masından anladı. Konsola cio.~n; 
yürüdü. alt gözilnü açtı, el;m u
zattı. zarfı bulau, cekii. 

Tam d;şanva cıkaca~ı s'rada ih
hyar kadının halA. horul horul u
yuduıtunu görerek, evin vaziye
tini anlamak merakına dü,tü. Za
ten lwrkacak ne vardı? K:>"dkarı 
uyanı.Sa da sanki ne o'ur.:iu? 

Bir kibrit ~akli. f.~°": 
~· e\r!J• 

baktı. O, hiç ,;a~ ı JtıJ.> 
rnemış ,l{~bi der-.n uv Jt.. 
yatı)ordu. MElınoet il"' 
çevirdi. Duvarlıu-Ca 
rııil ar... :ııd! 

Birden ıbu folo~;aftl· ı. S 
zarı dikkatini ctıo• 1· . ~ k b se: e• daha çakara . U dil. 
yakından. baktı. :K"'. ,.ı! 
g-etiren Oır.erm ıoto.~ ~· ~ 

O zaman durakladı · ~ 
büS!:>ütün ce.saret f'eld~ ~ 
da!ha çakarak, Jfunb•' 
du, yaktı. ··dıll"' 

Bu sefer ithtiyar k• 
na yaklasarak, hafıfcf 
dokundu: ~ 

- ,ı\nne •. anne, _k01 d& 
sana Omerı gatırdı!ll· ~ 

Ömerin adını Jli't~~r.1 
yarı uykuda, yarı 1•• 

setli; {)!fi 
- Ömeıim mi geJJ .. 

,eal<h? . cJoJI 
Sonıra yava~ yaY8<ö! öf.' 

Nerede ,·avrtJ!flJı) 
onu kaç aylardır b•..sııı: 

- Sen şimdi hi.; > ., 
ma, oturdui'ım yerd~.0 
men ah" buraya p;e ıJ<U. 

::IIeJ1met dı~anY a ç 
ırözcü bekliyen pıııer. 
ırörünce hemen sordt'• 

- Buldun mu zar I· 
nı' Mehmet, arkad~1 ~ 

yakalav1p şöyle bır çe 
·"aıl'· - Bire na.nert "" ,.!JI' 

beni !buraya ananın e 
j'a mı E!etirdi.."l?. 

Ömer şaşırmış\ı: ! 
- Şımdi bana uıtkıne 

oldÜysa onu söde'. il P 

Fakat MehJl1cl offll' tı.l 
kelepçe ,l(İbi Qrr.c"'" 
çirdi: 

b n t,e 
- Ulan, ded~ e u • 

rım amma, i,.._te ~u~pd 
Anam ya taj(ındar tı\ f(ii.<' 
nin de geldiJ1ini ~ovı .. rd 

Ömer büsbütün ·~~· fl' 
- \~ayca 1 na' oıdı.ı 

< ll1°' Al - Elbelle c c , ' •il'" 
anandan al d 1r, yat(i.f>' 
hat rahat ya!'.. fi .. • ore 

- Yaz ~ bu ısı """ 
Mehmet'. 

U r. o" . . ·<~er ... - .u.!1 :11(1, ,.. ·3';!" 
ni d'nlemez de, ana;;· ~ 
lıı.ı olmaz;,an, zava 'iıı' 
tırır. a..ıcaz.;an, ben~ ~ 
sende ka:,r. Hem b7, 
ben in~a'1ı pc·stile , 

- Peki anh1<hk pe 
ne oldu? rl' 

- Merak elın~.· z~ııl'' 
Git ananın elin. oP· 
ben gidiyorum. ·ri, 

Altındis Mehn:ıet)ı~ 
kanlı, hıwdut bır ·c~ 
ruğuna ve disinin ıı•!J:r 
yanan olmazdı. Hele e 
verdi mi, o em~r ytrı!1 ~-t 

ömer ffie, dah3 b~dj,;l 
l.anııştı. Usta>1 ken .~ 
iQeri1e itince, muk8 ' ,·e 
ırirdi, kapıyı kapadı 
nefes aidL . .......... , .................. ~ ............... ~ 

ı_ Selimiye Aıkeri 
Cı n~t M'kdarı 

Yerli Alt. 170.180 Ad. 
kiremit 

Satınalma 

Tahmin 
bedeli teminatı 

Li. Kt- Li. K ~· 

14485.30 1084.90 

----~------

ÇiYİ 
muhtelii 

6341.960 Ki". 

Tel muhtelif 331.600 • 
Çinko 16499. 30 • 
Lehim 164. 25 • 
BHe2lk kep-
~ellk •İlme 

demir 1'55. ~O • 
M~nteı;e is- , 
ponyol~ 80. 00 1112 
Kabo üstübeç 32. 00 Ki:. 
İnce • 51.200 • 
Bezir 
Neft 
Macun 
Cam 

44.800 • 
12.800 • 
40. 90 • 
88. 00 l'tf 2 

1586.23 

116.06 
419!1.72 
5i4.87 

6tı.tıC 

J.44 
3.08 

24.64 
9.f.0 

12.00 
114.40 

118.97 

R.70 
314.9S 

43.12 

ihale 
g-Unü 

14/3/~4~ 
15/J/940 ı• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• . . 
• 

' 
• 
• 

' 
• 

' 
• 
• 
/. 

~~~~~~~~~-7-314._64~_5_4_8_.6_0~~----tı 
6~4.9.10 141::;940 ' Kereste A. 135.850 1113 

B. 11.800 • 
c. 5.280 • 

590.00 
211.20 

• 
• 11 ,tnrı !·afi ;;ı'-.ker konuldu. Bu 1 

sı ı elle ~ e.ıkli Gıra~ kolayca pe
d\. ıınin l•lttır.:.ı c:ülü!') et111l"ge ınu -
,~.ıhık olt'lU tu. 

şılandı. Hal böyle iken devletin 
ba~ında bır(ok gaileler vardı. Ej;er 
de\ lelin basmda gaileler olma -
nu~ ol~aydı. Bir kere Otranto~·a 
a:yak attıktan sonra, arkadan a~ • 
ker )'efi~tirilir, cenubi İtalyanın 
icthi :'\foranın iet)linden l,ı.ile ko -
!ay olurdu. 

llununia bc:raher bize de !!tCllC\i 

'\-C!";;:! İ \criiınek, haltü. \ an);ıı s?.•ı
cak hl~ i deüı~İn<·e JCni gclı·11 he~·e 
yol harc;lıt:"ı ın~ıkaınında be~ yiiz 
altın takdin1 0Jnn1nak iizere bağ:
lanmt'-.lı. Son h:l.ki111 Leonart.lo bu 

· be~ ~·ii7. altını Y<"ni santak besine 
,.<'rınenıiş. sancak be,yi dahi h51d .. 
ıni dü!-;nlanlarile gjzlice de' lc·t a
ıe~·hine dolan ('<'\-irınekJe ithonı 
etınişt:r. 

Os.naıılı Tiırlderi bilakis gir -
dikleri Y<'rl4·rcfr her ~eye rağn1en 
dü~n1~ıılarıujl an1an vcrmi~lerdir. 
l\lukahPlt-- gr.rmı-dik('e 111uadilini 
) a)!nıcn1ı'lardır. 

Ceıııriz ,·e Timur hengamıııda an-1 ______________ 7050_.3_o __ s_2_s_.s_2 ____ ----Jı· 
!arın önlerinden kaçan müluki hi- 1 Çimento 44J69 Ton 7.Gl.(12 57.08 15/:J/9'10 

(-.cı:ik Ahmet J>;:;._, nln Krnn ınu
v faki' ctı iizcrint•. \'cn('dik mu
lı tc )<" ıı:rl" !>iirldet gö~terınektc 
lıulunan .1poli Krallı~ına kuneti 
() mani' l'"wi his t•tt'.rınek üzere, 
de. qaııın~ ilC" İtalyaya sckolundu. 

Ttirk o< n .. ııması nım·:ıffaki) etli 
hir, kından Mmra (Apol~e) sahili
ne nskrr rı> ardı. Otranto iskcle
!=ini js~ol et ti. 

ı;u vak'a ;\ \ rupata teldsı ınucip 
oldu. Pek bu~ uk 'eh ele ile kar-

Lakin devlet ö~·lc bir sırada de
i:ildi. Bu sebeple Otranto işgali, 
Apolye sahiline asker (ıkarmak 
hu~usliılrı bir nümayhşten ibaret 
kaldı. 

Yalnız, Gedik Ahmet Paşa bu 
murnffakiyetine fazla ehemmiyet 1 

verdi. Otrantodan ~ekilirken bura
da bir miktar ınuhafıı bıraktı. Ah-

Gedik Ahnu:~t Pasanın donann1a 
ile :yakla.sn1ası üzerine ı•reus Leo
nardo firar etti. Ac~alar rcsnıen 
hiıe tıibi oldu. 

İşle; O!ranto~ a 3·apılan sefer &u 
kolay nıu,-a{faki)·rtin netice~i icH. ı 

Otraııtonıııı hini frlhir.ıl Os -
ın.aıılı!ar tarafınd:ın \ ah._tiltr ,Ya· ' 

Gedik Ahıııct Pnsa'. hiçbir .-akit 
honri7 bir adam de~ildi. Onun bu
lund11i!u !\tfcrlerde l,u gibi ah,·alin 
cl'rPynn C'tti.C!ine dair tarihleri -
ınhd,. ,.c bilaref tarihlerde böyle 
koyıtlar 'ol.tur. 

FAlİH SULTA. :'tlEH)!ET 
m;\'Rİ. 'DE :ll!SIR tı.~: 

'\ll''\"A"EB! 'fl.,IJZ 
ı:audlİ~) un dt\lttinden ~onra E-

maye ederler, hinihacotte mua - ı> 
veııetlerinc müracaat edecek et _ Kum 149.220 1113 477.50 3:;,81~> 
rafta kuvvetler pe~·da etmeğe (a- l Kömür 2617.50 Kğ. 130.87 9.82 • .,ı 
1L'1rlardı. ı ,,,. 

Komisyonunıuıda şartnanıt>si nıevcuf Selinıiye J\ı" ~ 11 ı.' 
Bu sıralarda zuhur etmiş olan ait ;,ı·ukanda ne\'İ ve miktarı ,.e tahmin hcdc•lll•rilR t'' 111 ',,µ 

Osnrnnlı de,·leti, Mısır lltülUkü - mlktarlan yazılı (17) kalem inşaat ınaheıııe ; lıir:ol 11"' 

niin ehemmiyetle nazarı dikkatle- gün ve saatlerde lhaleleıi Selimi~·eTiiın s:ıtınalm:ı ı·.'ıı~ıilir 
rini celbe~ylcıni~ti. Orhan Gnıinin taca.ktır. Şartnamesi her gtin k•;ınİ~:YOPUnııı·ıda gtlruJt J;:ıl 
son saltanat senelerindenberi Mı- belli ırtın ve saatte ilk teminat paraları , .• kaıııını ,e<', 
mrlR O rfiaıı11 Türkieri ara!'iında Selimiyedeki Tünıl"n ~a.tınalma ~onıis~·oııt;nn :;<'lnıtl~ rfı~l' 
miinasebat peyda olmustu. !arla ihalesi yapılocak ı.Jert !alıp olaıılarııı hapolı •" 1 

(Dnamı \"ar} ten bir saat e,·veline kadar komi,yona 'erntı.:leri . 



ş rtları 
mc karsı rot maddi ve m:t~ 
.-.ranti:l!!r v el dır ..... Dün • 

Sovyet - Fin müzake· 
re eri karışı safha a 

omanya zelze
le mıntakasında 
köy yaptırıyor 

Romımyıı. bükfuneti, ~ 
(1 hıol Mllllecl•n ••••-> 

Finl;;md.':Y'a üil:rinde mittcıval:i tıo
yillıılıe~ buhıııımu:s ~. 
~ .Aıınanl.arın bilMds Sovyet -
Fin harl:line nını.veı verl1ıncsi için 
İslieç i.lzcriıı::le büyitk bir 1"ıZyik 
~ıktım r:ııı?l:r;ılm~ır. 

7 - Scı:ı ruz M.aN>şaıi Mann.,., • 
bclın'io ve Ftn orJusunı.mdıı:. 

8 --: Clön:iışmeler ırkİ!III rkalın;a, 
l' u.umdiMa ıın ·ıt!'..efik' T(}oıı yeni -
deın ya:ıdıım bmde 'bubı~• 
tı:r. 

9 - P~ sal~ meha
fiMe beyan 00ı1cl0kme ~e, Fil> 
kndzy.a arzu ettij!i t~kıdird~ mfrt.. 
WfMıeır y.r.ı4-dlrıtiaınm artı.arı1* ~ 

~ lficr mu · Yaı:tr"* 
haı:xrdriar. 

19 - }lranmz meclimiıde ~~ 
.~ üç iıl!:hah ta.lwriri ~ihniş • 

tir. 
11 - V.a.,~ Arm~rika 

Cunfüuı:ıreiısi F·nıvect bır bv 0 :ısu:t 
lıall;;kınıdııı :ı.. .... ıdislne hiç bir ihsas 
}ıap.iln.a<llJ{rru ve . L ~&&ruO 
dıa mürecrah ilıul'Undul"lırtu ~ 
mıc,t.;r 

:Jo'İNLANDİYA HARİCİYE 
NAZ!Rl D.A BER:LtNE GİTTİ 
l.ondra 9 (H ) - M~ 

:f.tannemeim'irn İstxıl:ıhol:m'e ıl?e).. 
~ ~ dej!ikl!r. Eni!llıoeuıac:bın 
~ jfeCirm Mmcşal şirrrli 

biraz ~ dıe. ha:relcMı cı
k:ımıwruılk mooiJtıriy~tindc ~ 
dpj!u ...ı.,...,..,mıı idare otmeil<Jtedjr, 

Dün Fransız hOOt lıaootioin rnü-
m~ u:ıun uzadrva ~ 
n:ııü;;ltür. 1'rarıG2 ve İ ıtütaı: ysr 
dlını e"ııW-!tf.!rıı ı:e luwıı- hı.ıkın • 
ın::~b;ılar. 

~ A:lır:<mlar, t.veçı F'.ıı rı»-

"~" ~ 

y tya _. Jr 

~'! 
dwrım mü=ıahıı 
Yet vııcivc:ı!hıi d.~ ve rr.;ı
yıa:; ;,, s f nd3 a.s1rerl r.::üd<1..rltı 
de hııhırıacııllrtıır. 1 

L:ıoctra 9 (H~) - .Taşmiıı> :Kral K oıün gösterdijtibÜ'yÜkblr 
"'1wtesi. cm~ ttdıısun:ta lkxır • • şclk-:ı:t E)Seri ol.arak. zelzele mmta.
ikutımaık =ati.le ~ disiplin k::s· c~ hiık"metimı::: r,-<ıster(! • 
ıte;is ddillındk ~ · · Y<!ZI.YU · ç yerde l>ir n lınune kö:vü :inşa 
Rus nıaferlen.ne C'Sil1l'll okiıA<ılan ~~e ·= vermı.,tu·. Bu l:i)
t:ı.txlıiırde atlekriruıı ıııç ve ~ bı.- yuD k~tesı, Çlll'en lxl6lı, bıı.tım 
r.'.J!ki:aeaB<J:ıı.rı ve h:t.lta btı!!daın d2iba in.şa malze:ır s ıJe iT'. mar ve ust> 
f.ecl a!kııbol.k-re sün,iik.~e'ldro •lan Romanyad:ın ııoc~eri.lecek ve 
ıbiilidlımişti:r. Burııdan ba.sh Fin - lOOye ·Romeool:ıA• i:: l:1! verilecdıı
. .ıerin ~'1'!"1 em·larin koll&nıu, tir. 
baıcı:!kll;.ırını lkesiı:> blrol '>kl.1'1.ı ım-
k.ılnu:;tı.-. Bıma kı.ar..an So~~rıe-, h d • ı• 
1 .. ri 'te<l.i.m ~ ·· Qs>o Busaba a gız ı 
e~. d 

Loncira 9 (Hususi)- Roma r.ıdo- ŞC1 r bu O U 
v~amın ve " Fl:ılıa>-
diyay a karı;ı olm aru de~. (1 - l&blfed• ae~ 

1 Roma ra<bosıı, ııZmdiYe kaclar lerin · bir şck1). 
Finlamliya 1 ~ ~ cı.. yükscltını:ie Jı:ıınc:;an ~n da 
yatı ,nutank. hır Alınan rad,.om hi:ı:uıt tarafında.'\ t> 
1:.obı i:sl"m 'ştir. Jo.., olunmıısıru blld rmi.şür. 
Finlere var~ m edilmesinden lbllh- Sd<cı: ısaıkhymlac iuıiıkı:nd:ı bu 

stXlen ayni sp,J<cr lı;l.lıa.ssa mnlDn yı-.kreliti.ı'OC<"''.'i.lı.!:ikkındıı y lıı11 ~ 
söy !emiştir· •Bizim vcri~ttck na- aJar çıkııra.'ll:ır e lüzıı.ınsuz ola
sL%t:miz yok.tur. F:ıkııt Fi1.1.lere J r~k kibrit ve emsıı'i madde topb,. 
h&l<.J;:atı "i:ırmelerim ve kcn ,.:!e • ya,ılar da t 1 iıı olunacaklardır. 
nnl ··urtam,alannı ta,·s \L ce-:-rh.• ŞEKER SAKLIYANLAR BUGVNI 

Ayni sııik r, müttefL"1enn şlm- MUIL'\.K.ı bl:E ED!LECEKLER 
d ye ı,adar .!' .nl.andeyaya vardım e>- ~ saklıv-..n yc.+j mu== 
!arak SfC'ec.- elb~ ııtmderdikle • rul>Jımıdıılki :ııall:»t:> ıt:::i •. L1'r..tı i!cn>&I 
r.ıı.l ilave: etmiştir. -'--~ "'- .._ __ ,,._,_.L. 

1 d ...,_. __ ,. ,__ """'"'ru;"''ur""""° . ..,.~...., C... 
Gazete er <>, ".ı=auuIYayll ..... - ikrnıı:Ii Nil ııde m1?7!1~ · bu.'lÜ'Jl 

• P<k o .ııd:ır !ıoo::ı Jtitıruycoeık • :::ı:l &. asma .-a,..-nl'I1 - C.fı' Jen 
~ lbuu • .ma.'<t.aıdrr. 

MÜTf EFIKLEiUN .FiXLERJi: Sl.tt1l. . ıımü me:ı,l!Jt ım.'.>hlııeme -
y ARDIMI dl fıeı:-eı m 'b:ırunma ru.ıu-

Londra 9 (Hwruısi)-:Mütte!ikl«r mı mııc·:mma J?Ore m..ihaıkamel-0 • 
bombaxdırnao •~·aresi olmak ü- nne ~ıl.aı:-aı!ııt.ır. _,, ... -.;-
timdiey ksda.r Finlnndivava 67 "" 
:;imcliye kadıır F>nıa.ndiy:rya 67 sl Araba dingilinde 19 
boml:ıardunan tayyaresi olın i>- k t • 
zere 405 ta • e göndeı-mişlcrd.ir. pa e croın 
Ban';rın 17 m Pnınsa, 230 unu Uıık .. ~oturan bı:k&lı.be-
İn~iltere temi.'l Ptmiştir. yaz zı.hlr ~ Hasan 

'.Bundan baçlat iki bucuk 'milyon o" u Ri! tin td.rsr ero n satıc-Jı... 
obus, 900.d "fnb tn;ı, 17'4 mi • ., t :J.ac: haller alınarak dun 
n 1 öz, 5000 o!cmatik s v.. v k 'w- ıııtır RWmn iızerind(• bir 
m n rnl'?misi ı;tınderib:ıı.l:>- miktar arabo d !inde ~ 1 
tı:r bir dr d 19 ı> ket croııı tıu-

P.u • n:n llrlr kısı; ı ma - 1 = tur .. ;·==========. 
hal va~ ~--
l.S\l"FÇ TOPRAR:Lı. A.f'JNA ASKER niı: Le 1 • salın •• 

ÇTKAIULU\SA 
Lonc' ra 9 (ıı usı.ısl)- .:itt' C1C' " l.f h& 1 ~ lı 1 r l 

tl<>n b rı"li.fine tı"<1rc 1 "veç" ·Jdl.. 1_: Taıunin cdil~n 'b:dcı,-;;sz. 

3 

• 
Reşit Pafanın Hatıratı 

.A EDO Y T ŞLE" 
l 

lskcndcr F .. SE TELLİ 
zanlar: 

Ce'det R "t YULAilKIR\.~ 

Çeteciler kimi öl ·· r ii ise, • 
l ç 

birisi le ge mezdi • 
Komltal:anıı .,Jdur..n gibi, ~ctele

rin de her yerd h:ıbcn:ileri, kıLı· 
'\>uzları. gözcüleri, yatakları ve bu 
serntte cephane dcp1>lnrı \"ardı. 

TüC; • llulpr hududu baştanba· 
ea cephııne depolarilo c!oln i. Ea 
böy'Jk cephane dep vine hudnl 
üzerinde, Balgıır 1-0pra!:ıoı~ bir 
geçit n kte•ına y rleı;tirilmişti 

Çetelerin gird ' ' rde bu • 
lunmalarına imlı.fın kt:ı. Bunları 
hlç kimse ele vcmı ge cesaret e
demezdi. 

Çeteciler t rofıııdan öldürülCA • 
forin faili hiçbir ıı:a~.ı. n ele geç • 
ruczdi. 

('.ctecil •r hudutların ız o :. dar 
lt.ll1 1nıdiler kı, istirahat etn1ck i~in, 
hududun öte :_ne geç:p ı;cz r, eğ· 
!mirler ..-e c 1>l.ıanekr ni alıp t,.ı<· 
rar dönerlerdi. Bnzan Türk jan • 
dıınnnlorı tarafınd:ı.n iddetll ta
k;be nuırtız kaldı! la" zaman da 
1-udndu J( h·eri:rlcr, bu sııretle k• 
la ca takipten lurtulurl rdı. 

Serezde ölılıirülen lıakkal Meh
met Efendi ''İbı nico ınasuml&nll l 
katilleri hep bu şekilde, "'1detle la· 
kip cdildiJd rini anl.ıynrnk hudu
tl.ıın ötcısinc gecem yakr.lnr:ını kur
Uırm ışlar, fakat çoh kı:.a br znııııııı 
""ımı. ı ~ bir vold:ın t krar d&
ıoüp •dmlşlerdL 

...... 

l(i ise mi... c phane 
deposu mu? 

11&) t -

ruaye etnıez.sel!lı, Drnmaya ktndl. 
köyüme gidete~, dedi. 

Bul!"ar k.öyilnd ki S nf r !isti r 
çetesi rcisl, Hasan g"bi Tıirk'e:. 
içuıdc e hüliımet işler" de tış. 
miı; bir odamı el ı:~"rinee o 
istifade etmeyi diış'Jnd.iler: 

n b~sı=:t i",tıi ıde verıa 
vardır' Sen bi:ıe her :to.ı.ıa Hizıın-
510~ dediler \"e ifa :ıı kövdc hlma• 
yeye karar veı ıı·ıer. 

Ua an bu köyde on n luıd&r 
kalnralc Uulgıırl ra emniyet v ıti· 
nıat tel;<inine mın•affnk olmı !Ü. 

Artık Hı.• nm :rııwnda hcrş<>yt 
konuşabıliJ·orfar, ı.cndisindrn l.ir· 
şe\ saklamıyor!. rdı. Hatta kı'ye 

diğinin dördilncü ı::Unü bir müs
IUııtan kö 1.ine Uıısnol.ı berab 
hücum ederek, taıunını, bir zen· 
gin!n naral:ın.ııı biri kte almışlar
dı. Zira, Bulırar kiiyilııde yeı i bl:r 
teşk:IJat npılıyordu .• Virbo,·.stle
..., karşı daha kuV\ etli ıı;tünmck 
lixnndı. Bu itibarla paraya liizıım 
ı,; edilmişti. nu vurgımdıı Ilnsan, 
Bulgar çetecilerln!.n itimadını ka
uıı cak şekilde yar r ıklar g ·st r
ınştl. 

Bir a~ köy klliscslııde nıil • 
h' bir toplantı vardı. Bu tcplan
tıya Hasan ıJ • ç t reis • ·n ınn
vaFnkaüle • i tirak e m • ,,i. 

I{ıliscı!e : m b '1aını'1 s<ıw 

soyli:recc .: 'krde 1la -
~or u. 

J) nı r) 

ı"r e: •l o- '\ 
ı o dcpola

1 n 
r:ıtnnm e ı: ç im 
yorılo. 

ı rir h• r h:ı-
l• hildırlL • 

O ınıda Vırhuv · ileri Sa t 

B kaç.)'o' 
meron,, 

f Veli. 

" t . • u ..... ., -. 
c.cenı sı 

""1l:'. _n ıktıı;ad Ol'.ga.nı:zllSV'OnUD.a 

Amf!r! d:ı ~---k ct.meı'dlı; 5 -
Mm:an ~ fuvyct - Fin 1 

A'l.TUpmııl ~nu tmı2m- min:akenılcrl .lıakkmrh hlc bir nıö-
hnmııd•n ~ devamlı bir ııı.rlh te- 1 aııc. demx-yan et.ın ">mcfü!t.edir. An-\ 

ır t •:mı: tn-..ıtıı:n it J ·'"""' fi." liı ot:.n • ur,9. kilo tire çurap p-m·eç _t.,prnk}>..nn.t Y~P la.c'lk as • Jı nin, H/l'.lart/940 tarı.o"oe ras-
kı>rf 'bır raç hnrel~ iı~c kuvveti ıı;an Per=be ııünU saat 14.30 °da 

listler ar ·' ıuühım htr ihtil:.f 
ı. R şit Pıı bu i ıt:J 'ftan ıst..• 

faac e.m vi d··ş ·n.ı ı. Bulı:urc:Q)"l 

çok ·~ i bikn lfa'llUI ısmind hır 
jn,domıaru.n da o r.Wılcrd mo· 
tasarrıf:ı ŞÖ) le blr t klifi .-or' · 

e;siiıı e~ ene! terki • 1 bu tavsoıutu.u blır n::.l.ice 
hat olama. verio ... -emn~ IJG!,lcııxmclc'..cdlır, 

Fihlandi'ya mr.ic;ıı> r=ı TlliD 

e 
• 

vıy 
nadruı mtlu.mı 'bozulmam yuııi!lı-
den Saıınsım, G ve 1ıı 
JC!bi bın:ı limnnlarda esya 1 ar blrik
mlş kahnı:;tıt". Tan w;ruru i>unJ.a.. 
nn bir k=runı. ~ ve perlt>o 
Jerine kadar eşya ile dnlu o'~ 
halde l.l:ruı:ıunma "ebn" t!ır. Kaut
lar hakkındı henüz lı:ı=>:ıa bir 
m:ı 1funat ~lmemı;tlr. Bozuldu • 
~ın. düı. h:ıC« verdıJt= ıeı. • 
fon haU:ırmt tamirleriııc çalıd • 
mai tadır. 

---oo .. u--

Y ni çıkan 
'' Af rodit ,, 

mc!ilt.. in ~.a dün ç 
r.ıJıan \"C.<nl •bk teroü?nesiniın ere ld
ldki:ne bu saıbah mOOı:l~it.ımll!rpi -
likçe baş}anılımN:l'I". Müıdıdlitmn>
ınt s. ~ Omııt bu lrusı.ı<f:· bo 
sıııb:dı lbiır mmııır.t.iri:ınl><e şurWn 
eö-."Oern!Utir 

- !kind 1ıj!kilı: biiıranuo: bıl 
)ft» ıtoerc'İbney.I 1ııt.l'riklıe ~ -
dür. B'i1' elıU Vllkııfun da kanaati 

· allndAan ınııııa I:c:ııb.."'Clm ka.. .._ 
vıer l.Ja,eJır.iır. 

i YAGIZ No: 54 

Ge • 
ı r a 

"loviç salonda 
öz alıcı ç'"ti 

dans edenlerin 
idi 

- Doocceiim- Fahat daha çok 
so:ırıı.. Sabaha karo .. 

- B ıa df! beraber el eğim.. 
Dıı cc' ap llayr mzadcnln hoşu

na s' dl. Y ıırım yamalak cevap 
vcrdJ: 

- Molörilmllz lal balıJL. 
h z ol, ' oı:z bııyıının ... 

Lcna B rtky B~yrnııu:ıdeden 
ı orn ı. ı i k ı !ona idi.. am, 

• n h zlla i. vam edly r, 
k r dıplanı tı.'<e ml' sup !kine d 
reı:ed ki il'• !erle cı;I ri fırıl fml 
o tada diınllyorl rdı. 

Dnvusıla • ilo•i berııba blı 
Vllls oyııuyor rdı. G!bel dclil" <anh 
ile il ac:ır ditbcrhılıı tc~Jdl etti!l 

ner t:ıyyıo:re .le İs',ô]d10l!ıı "!il J3€S'
!:İ!ne gaim:i.. <1tir. 

Almanya, İS!ıokbolnı ,..., OdD 
bUl;me<ıa-.ine, it~ ıtıopnıkb> • 
rodan wırrlını lzcmmj geçir • 
me"'e dmum ffiıti:idtı!'l t~ 
FmI.aıı:rllya.nın c . ubuna c..llı:er :lh 
rac tt!eceği:ni lbiJdirm f:tJır. Bu sı>
~ İsveç.in Finlt..,,<frya'YQ y~ 
~tri reıml vardmı da su.va dfi -
~-

Bunw-.'ı:ı beNB:ıer, F.in ~ 
ııi.ımı ve '.Miaır-cR:ırl :Mı.ııırıaı'h · 'in 
OCk.ialndaıı daha ziyade aı~. 
rı:kru:s şarıt:atı lkabu.l etmiy~ 
şüıı'ı . ~- Çün!k.oü Fin ~ 
dusu malôlüP ecfümis dı:>Rildir ' ~ 
her :taıceıfbllin ke:ııciisrne 'Yımiım ~ 
me'ıı!tıecfiır. OOl!ün zaw 1ına ra#rt1l 
mıil~run birtııy~ oldu....~ 
kadar ku'VVl!tiliılir Sovvet şa11tbırım 
k.ıtxıl ~- ımu.1=ebe ~-&n- 1 
,fannda '1!a1'ıtııt} diloım F" '=Zı 00.. 
tınıbn:rn reııddl(' r~ dhc !ot ı-. 1 

.Hel:s...~ &lvvet tıaltliDer nin 
bir fıJ!limakmı m:ı.İ' ~inde OOına
dıi:ı ~'ıerırrırll!lttxi.tr. Müza:kcm • 
Jlırm bJr ~e vanırumı Sovv<:!t 
1tabple:.mn iıtiıWOe roaı ~1ıe ınıü:ı:u
lı:Wı oJatıilecel<tia"' 
SO\IY1':'I'LER YEN1 TE.'<LtF • 

LERDE BULU!\"'.M'JŞ 
Rra:na 8 (H u.'usi) - &ov:vet Vl3 

Fin mur:ıiıhasl:ııo·ı eraGınd:. i~
tıoeım ~ridnd-~ d:~uda.ıı do" ,.,ı 
müz:iker<h ooreyan o;rn~ir. Bu 
m'll!zakıercleııcl-e OVV!f'lfl'Jariın cv.v .ki 
S?<"r.nwını hafifletı•. ı<Jeri zannısd.t
anEidbedir. 

cift r.alonım en birbirine uygun en 
ııöz alan ~fti !dl. 

Bu akş.'n Yatkı•IUptc dönen cut
rikalnrııı haddi, hcıınbı yoktu. Da· 
vu,tu kacırmak gayesini g(iden, bu 
sebeple Bulıoır Kralının is!m ge
cesine d likanlıyı da babalığı va· 
s.ıtasile davet ettiren Ba} ranızade 
a~danbcri onunla meşı;ul "lu
yr.rdu. Lena Rartlcy hu alr.ı;aın Da· 
•n•to kapt.rrdıtı ıünllinlln t iri 
olt.nd.ıı samımi fıkır ar' •daşı C:) 
Enver Paşayı ilunal c'mi , or.u. mo
törüne l•a'cl•r teşyı ettikten •onra 
lrul!Jbe donruıi tli. 

l\Iılo• de, Davı~ tla mc ıtnl ol· 
nıal: fonbllıi 11ltıııdo llayrıınızaıle 
ta~fında ta '%il ed l l brılunu. 
}Onlu. 

Arıu.,tör Ra im, Davu tun ka
('lrı' .n:ı nda haz.. hu'unn'la n k 

'el erke clr" l<ul iııt ıı DJtı'• •ıı, 
1sta•ıb,ıla dtinl" :ısrn. 

il. VU'it, l~cr~ı ılovi le kendi 
l•" 1 tihl•araı v !fesi l ilzıı~ n 
ahba 1 /cı koyalım ı lrurrnu it- ı 
lıhat ve Trrakkl a ırl nn ı; z • 
d i elan bu Iacar rl l erini a ·lı· 
y raL onu da kendine b nd tr k, 1 
bu ıru-retle (a"' ırcı Ycsılhnin e- 1 
·mtlckl Avu Itır) lllacnri.tan is-1 
tilıharat karargilhınoı sokulmak, 

mukavemet et:mej!e knrar vermiş- ı·•· ekı iltmesi ya ılawktır tir )»lUJ' ~.,, , 

Fİ:fu.'lıNDİYıAYA GiDEC.E'K 2-KJıt'I temin tı ·~· li~a .:ıo,. 
İNGll.Jl. • ...,,. • .,.mLERt II \ZIR luıruş olup şutna.~nt''" hor guıı. k• 
~ n.;ın..a.ı" , ~yo . alınabilir, 

Rama il (Husus!) - lngı.Mıet-e 3- İsi klLeriıı 2 5nyılı ka • 
Fr..,.,.3&, Fiı:llmıı:fr as'...EO"i ,.dlf. nund .. ~asılı v ikalerln blrlikte 
dımctı? \.-uhımns.~ 4<3'!"'...r • j belli l(iln ve saatte asımp da 
lcrini '°" bu aS!. -lıerl:n b ve bwıınaıı komisyona mllrı>caaUan.. 
Ncırwır irnrıı!!cl:mrıd.~" RCQmeı<!r~ •1818· 
mfrs ed in- iki h" kQ.. .. 

ıı!dttcıı ~.· . Bu ıı. .. ~ Sultanahm •Uçüncü ~u ı 

,_ Be; ı Santr Hst çetcc.;lez •· 
rnsına ı:önd rlrs .z, si:te ı;olt "" 
saslı malı1mat ı:etirebilcceğiınl u
muyc,:ı:.m.'t 

Validen mutıısıırnfbğa gel n bu 
emir üuJ"ln , ~t Pnşa jandarma 
ll:ıs•nı.u u.Ura~~ tını hatır! ılı .. 1 
1 rndıslnı buldorttn: 

- Hııırl ·a seıı ~lcTde bana • ~ı=.d:ı 1ave.; lk~ f<.''tkı>t!r h k k hk · .ı • 
00 bir '"'"11...lntı V'llıllm)Ş ve rr: ~ u u IT' a mesın;.ıcn . b!rsc !er :llylcnı" tin, dedi, ı.t ~ ':-----·--------
tık aal<!!!: - ts alıen ~Qml'- M~ &:.raclıaı:.cdc Reoı 
.}erine ınüsMde ~ !:'~-.de 18 No.•lu Ce~liı("\· a- 1 
'1mrar '11'!mll$1r. ;parlmJıırunm n\t kotmtla mulim 
D.~· taraf'.&!ll Fran.m ıızoeıtıı, • iMıııldl:ıık Ilooa'ı>aşa ııı:tdfaldGi:ııdr 
~ F'hmm?yıfya ronde.~ J.l No. lu barıırle rnu.ki.ın N= 
İN.il!:: ~nm & mmr r.ııa ~ ve ~ Halil şa -
d'..du.l\lumı ~lıır. Bu g~ • '.l-1Iall muta.s=">l lbulundultu Nx. • 
k Mm'lll'.IJ311ID · .ıııdiııav ma • ıııaı~ ~ n:ıahııllosiıode 
d=lde üslcri'1detı k;lif»<lat.ıe Cmll'i gjkağmda :..; 18 No. 
de meo.'ld b !ml'W!Cal:mı ilA- rnu\lümk =ın şuymıınwı -
ve eaı.,. wırr. Jcsiıni ~ <la• a s::ımee<lc • b-
FBK!İ FiN C ""!TJRRE~ ı • n rn· (,111 ~ .., .-Jp .ofıü.. 

ROMA YA GlDFCEK ı;a<: l· i::ıili "--ıtıİ taksinı ·e b:.Wn -
Ber& 9 (A.A.) - EgJ:;ı Finbı.- ım21Cil,itından lm:.ıiZZa;""• • :tıla • 

işi vapm.anın şimdi sıras.ı ıı:cld", 
j!lndanıuı Ha• n Dranı:ılı c ur 

bir J:"DÇtİ. Bilh n 1 it Pk aya 
kıırşı hü:vük bi< a alcatle mer • 
buttu. 

- IIllXinm. P11µm • diye c ap 
vcr<L . fa at bcuim nereye gitlı· 
timi, ae vnptığın< !-imse duyma· 
mıılı. 

- Merak etnıo.. Bu 1 l.kimad 
basla k!ms- bilmive<:t"k. 

Hasan tekrar sadakntın! te le 
te)'ıt c:lerrk, '62 verince, n it 
r .. ~a: 

nım ur-

niı .... 1;Jl1 

raır w"!J.. Çlltaırılacal!ı il 
dM Cum!ıurre · ~v nufurl iBa:'- :rak :pa.ras:uun pay.Ja:ıtın 27 / 
'.lire .ııelml_~. \{uın.iJ..,.•h !r kııo- 2/114-0 triımde rnüddcla:leyiı.lerin 
i!Jcıırla 'bl:ı- • !.det l ~ < üz.re .,~'81lmıda ıkıı.rıır veilm;ş ve rn\idl
~ de-mm ederek tlaJıyıııı·a <l i:L.ı:'vtılcrin ikamt"~f l:an bıiltn
.Mıd~enr:tlr. 99lnu:lud'un A!mıın ıın.dijti.nden mezkur kıırorın ıtdı • 
zimaındarlaril<' ~ı(i uuı - J.i,!'i ıınalnı:nı:na U-:rum olmak ll!:r.ere 

O halde şl:ncli h<!-.nl iyi dınle! 
dedi. Bi2e llnm el sev şu ur. 
Onların için kadar ı:irerelt, hu at 
boylnnndokl cephAnc depolarının 
JR(J'Vki!rrini i kre nıek. Bu i~i yap- 1 
m-.ta muvaffak olursan, avdeıinde hı ntn:6 !\ r~ icrn rn<ımu kr -
aen n fcd ·kwlıl larıııı en yilks .k i.•uıııdıı:ı: 

nedııl.mcmektt.'<lir. ilim olıunur. 940/338 ına' ama bıldlrcr k dahnl mili"· Bi. ıl:ırJrot<ın <i:.ıL~ rnooıc~ ol11p 

'asım paşada iki ev 
yandı 

Dün coc-e Kııs•mp ds. Ufak • 
köprü sokakır.da z;nctln evinden 
yenııın cıkmış, yar.ın4akı Ra.ş:de 
ait eve de s·ravet e·lerek her iki 
t!V de tamamen yanmışt.r. 

hu k.ıtnırgfılıııı ~alL$m•oını yakın
dan takip ederek kendi funllyutioi 
5llrt!ürm k t .savvuruoılı& idi. 

Vah niha. ·et bulurken Davud, 
l\filov!de konu~ya g;,,.;~mlşti. 
!\bur J(li:ıe!inin ıo,luk tavırl.ıın 
korşısınrla hararetli bir ık, bli • 
tUn varlıl(ilc atıı b:ıl\'lanıııı, bir 
prc·•t'•kar rolıinü ır.uvaffakiyetle 
tatb"k 1>den deli nıılı söz arııs.ında 
kcıodi•ile 11ok r p.ırtl ı de\" ımoca 
ıtlükadM" ı:ôrilueo Alman k dını • 
nın kim oldu unu ~o·dıı. 1\1° lo · ç ı 
mı:k 1 ılle d llkanlmın m ra-
lnnı körliklrdı: 

- J o\"U k · nrlil tn(lı, fazla a b .. 
:valı. lüks kıyafetlt M duru nu o. 
~t..'-·or unuz?. .. 

- E>cı: Ne ihıirulı bir kadın o, 
kin ı;.cai hu ım? 

~ ıo,·ır. otn% 1 .... d r d' in kır
nıızı tt k.l:ırının çrrcc · ı t ap .. 
ı?rıl.; rost 11 lı "' le D.ıvu • 
tıı • ı: · " h l ne b ;.ıı. l{rlıme
l~r;, t · r. t~l er \ek ~!·atı bir 1-
l ıde •l tPl f erler k c !attı: 

- r d m v a rtley .. 1 • 
nı n o)>M1l<ı a.-ti t1 :ır'. de .. İki 
aened•r ı.• rada, t t ıb ı. ' • 
yor .. 

ı, k •l f !. vok mn?. 
(Devnmı \" ) 

zinılik rütbesile taltifine çalışaca- ~..'.ııımsı a .a. \~ l:ı<r ~ t 
1iltcrlbUl nci lıcra ı:neımur\u,. Pmt vadediyorum. Köl"t:inı:: Ci\; 'ka ve ampli fil-..&Wrii, 

ıtund:tıı! jandarma Hasan zaten o sıralar- yaını P ooılrna~a mhus mca 
S 1 t:."!<r: G tada mk:1 ..:ı.......:..o., da bir karalı.ol çavuşlydi .• DUtlla cmarlör kunnl!! rııdyo tnR!WOGI 

ııo.'!c:ı!k 10 fo. lu Dur :naıun<b7'N:" emeli mülbim olmak, bir jandar· , 13/3/94-0 "&İ"ıırnbıı ırünii 14 de 
kı oxlad:ı ikanx:t. hrı m . .;iuıl ma müfrezesine kumanda ederek, 1 13.t~u f~·)A:. c ,('si 3:i2~'lö4 

Sult:ı.natımeot ilcllncü suE:ı hu • büyfik yararlıklar giı kmıckti. hUlnm1ırla sıııtılacai(ındıır ı le • 
3nıi< ımah'ktm~ln 35/23 =ıl'ı Hasan her,eve rnr.ı oldu. Bilhll! sa rln "Ün ve~ ıın:tıalli Alc ha 
!.Uan!le Q:?ac!ll!ı ol:rn 4 .tır.ının r-.:ıh- mUlbimlik ,·fıdini du ·unc , Pap· 'Dl" bı:Jumır:-t!k ış memurunır mti-
k'Cme ~ tcr:a mamı:fl.~ hır· va .Uz .-erdi.. Ertesi günü birden· racas aır:ı ~n o!U"U:!'. (2'. 112) 
t::'&ll hc.'"'1, İ~"'"lihul Jıele:Hı- rhlre orf.ıdau ka •b<>I aııkuıı •· ~---------___ _ 

lııi.n :h ·~nn!Z'da y ı t ip lcd i. j 
\r.l!'l"lıw ~ t.dbHl! nJ1b · \'O- il ısan, Serc •. dcn • h r dııay t I~ 
!f°'~ !crn emri ı t)!Mı:ruzın lemi~ ,.!hl, a)nlnral., sil hıııı ılıp 1 
.-ıxıÇhıfti~ nô.."1 ~tı~ i::ıı:!e n:W- d len çıL ııı~I . 

ııtıı tııı: .:ıtı da bwıu mö- 11 sanı birkaç ııin şliv e bl~ ta· 
llllll!:ı& Mscbi'e me2lktlı" kl11t " 8Dnra, nl bul ,_,. l ra 

ırcrn • •n ~o gün ·· ve dönen ja darmal oıın bir dııha a-
ramak c nriui almadılar. 

ll'• ~ .,·ne 't!:l/2/fi40 ta.ı:'lhinı- 1 a!llnııı izi b lıavbolm .... 
dıe İ!ıt: bul rQ ı: ' · · ke- .... 

verı. ; clrrdtia. 11 .ın n lg.r dostları urdı-
' İ a il' m "( n t.ıırihind O, d~.rhal hu t hoyuuda bir Bııl-

u....-~ b ı:ıır k';vline ;Jtica rd daa 
ı:e len enlattı: 

1. ı:zı dır. D ı "' - uıl J mden hır kaza çılctı. 1 
:xr.c-w öaeı=. 1 

" m Mut s:ırr m seve Yr bir ad 1 ·;ı. 
'temviz vey.ı.huıt dürdı n . Yabyı el rmem k 1 

13~ lii<rl / l " aınl 
Mu barrenı Şu ot 

29 25 ----JR40, Ay 3, ,ı n C9, Kn•:;nı 123 
9 M.art Cl.i"dA& J..;I 

------~ -
-

1". il 
t il 

lj 1 , •• nl 
e. D :.-; ;;:-_ ~....;;..:.. D 

6 2 112 13 

2 251 6 16 
15 ' ~ 31 
1 09 ıı O'J 
.cı 38 1 1 (! 

4 " ·c " • "lu De att dklu4'!u çin size ı!L<a et · r b nı it\. 1 

ı!e'1 ·"'?.im- ı ---
r,P'.~ Jme.. ~~~-----------~---~----~ 

t v;,' "' un l, __ I _______ ;..;._:_:..:;;..;::.::.;_;,.,.~::;...-~-· 
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w ç ş 1 B R A H AS Ti • A G 
• 

1 
Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 ·adedi 25 Kuruş. 

Hasan deposu: Bahçekapı, Beyoğlu tramvay 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Usküdar, İzmir -

durağı 

Kemer altı, 
karşısında. Şubeleri: Ankara, Karaköy, 

Eskişehir İstiklal caddeai No. 324 
• 

AN TES A 

1 
• 
1 R Tür:<lyoen'.n en gü3eı1 llESll san'atikArı 

HAMİYET YOCESES 
İstanbul Levazım .Amirliğinden 

Aakeri Kıtaatı ilıinlar:,,;•-----=bf 
Aı;ağıda mahalleri ve h~larm da keşif "i:de'ııeri. ~n•1"~1 

ve ilk teminatları gösterilen 9 adet iskele insaatı pazarlıkla Jlf. ıı 
Değerli san'atkarımız konmuştur. Şartnaoı<ller bedelleri mııka.hilinde Ankarnda gii'l , 

ı satınalma komisyonundan alınır. Pazarlııi"ı 15/:1/940 Cuma · I': 
Kemani NECAT TOKYAY 11 dedir. Bunlarui hepsi veya birkaçı hir talibe ihale edilebileeeJi,.,, 

P. • t FEYZİ ARSLANGİL n ayt'ı talinlere de ihale edilebilir. İnşaları vıthidi fiat esa'1n~ t(f 
ıyanıs olan bu iskelelerin muktezi betonarme demirleri ciheti askcrıV 

ve arkadaşları edilecektir. Dij(er demir aksam da faturn c-nrnıa göre trdiY' · 

lıeyo:!1unda B L E R caktır. Binl!'ll ziyade iskele inşasını taahhüt edenlere şar.•na; ti 
- inşaat milddeti :ıo gün daha temdit edilecektir. Şartnamcnııı ıh 

Salo nlarında d l"n leyı" nı"z. maddesi milteahhit lehine tadil edilmiştir. Taliplerin 2'190 ;~Y1,ı~. 

1 

nun 2 ve 3 CÜ m3ddelerinde ve şartnamesinde istenilen ve 1 8 
k 

Sairin bir mtıl!Iİk; zarif ve nezih olarak yalnız BELER salonııoda likte muayyen gün ve vakitte Ankarada J\f. ,\of. V. satınP lrıı,~ ) 
bulunaıbilir. . nunda bulunmaları. (1383) (18l,.. 
DİKKAT: Saz 19 da başlar gece yarısı saat birde biter. Tel: 49427 K ·ı b d r iık •artner:ıe a la a11- er 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ro· 

matizma, Soğuk algınlığı, 

Kırıklık 

ldano müdürü Nuri - eşı • e 1 
• Y P1 c • 1 

} 
tcminıt bed: i 

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 ----0/o 8,5 faizli ve sekiz sene taksitli ı 

Lira 
75,000 
32,000 

136,000 
75,000 

120,000 
lOJl,000 
160,000 
28,000 

Lin Lira ku. 

5000 
2400 
8050 
5000 
7250 

3 
1 
6 
3 
6 

75 
60 
;-!3 

75 

Erdek 
Lapseki 
Sarköy 
l\larınara Ereğlisl 

Karabiı;a 

Gelibolıı 

1 

ve bütün ağrıların ı derhal· keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

emlak satışı 
Semti Ciosl muhammen 

luymeıl 

H~e. Tursucı· ~Desinde :!iki bt.ı!a dört adalı ve bah- 700 
KE<J:.Cı ııd'ı~wıda eski ve yeni 20 ~ kiıt1!'i!" bir eYin tamamı 
No. lı 

Ünk<iidaroa İcaıdi~ mıııhallesinde Üç kalıta altı odalı ma.a dük- 17"..0 

--J:J.::-L=-:::--~f:.~~.-=:~=-:1-~~---------~j;;iiiiiiiiiiiiiiiiii;ii;;iiiiiiiii!iiiiimt2"ij lllxraıııırıY>J::a tıaır.~ın ookağında es- kan lh.~r bıır evin tamamı 
N f V k ~ı t " d ·ki82,82mü.82,82 ıu->J.B4No.h. a Ja e a C Jn en: :vflkıWr.ı.ru Kısıklı mooalle ve so - Üç :knCIUI dokuz od<ılı ile so- 4300 

llazığ • ican hududu battmm takriben yüz oıhn bes kibnetreden 
il>are- bu!Unan Orih karşısı - Mu• - Şakar kir• - Rahov~ kısmının etUdü 
ve Orih ~ı - Muş - Şaıkirkcry - Rdıova -~ lusmının aplikao;yoıı 
1me!.'Vatı kaı>&lı zarf u.sulile münakasaya &onulmuştur. 

1 - Müru;;Josa 18/3/940 t:ırihillle tesadüf eden paz.utesi günü saa.t 
oo al4Jıda Vel<Aıletiıniz demirynl.lar lru;aa.t daı.resindcki mWıaluısa ko
misyonu odasında vapılac:rktır. 

2 - Bu ;şin muhammen bedrli y~ tıeıı bin fuadn-. 
3 - Mııvakıkaı lanina!J ~ bin ikı yüz eli bra<!ıır. 
4 - M.ıkav-ele projesi. eksilt'~ şantnameısi. baymdırlı.k i>;ıleri ge

nel ı;ıartnarn<!Si, etüt umucni fenni ı;aııtruırnes, !oıı<t'ı müklı.fi'.ile!rin he
aaplanna aid 4 A numaralı tip. i.stiksa! Jlflrlt.ıı.sı katar siir'atlenni ve 
fttn mesafelerin! ııW..erir dlyagramclın ıl:ıaret bıi:r takım münakasa e<V

raıkı dört yüz kurııs mukbiiıylc ~ inşaat daliro;İnden te
darik ~l'>Qbilir. -5 - Münakasaya gimıelı: istiyen!er bu mı..ustakl her tii:r hl re.fe... Tuvaletiniz! yaparken 

Pudra .. ıtına daima 

Jk;- ·"rld.a (Topılıanel!Wlu. Ba&larbi.l!;ı fah 4ouyoou ve ~rik tesi
l'I'ramvay yoJ.u uzori.ıı.dc) csk:ı 2 ili ....ıı oran maa hIDçe k.iırgıır 
, 20 )"e1>1 12 No. tı. bir köslmin tamamı. 

1 - Aı:llllı!1!l1a 26 mapt 940 salı ı.<ünu saaıt 14 t.en 16 ya kadar yapr 
lacajc ve ı:ıayri m<mkııller en ~k bodcı1 ver.ml;,rın üstüruie ıka.lacs!ktır. 

2 - Al1J::" .. uıınaya 1'J.l"mck içın mulı.ammen kı)ımet"iıı % 10 nu nısbe-
1 tinde pey ıikıc,ıesi yıatLI'lllak lazımdır. 

ı 3 - Aııtıtınma bcdl•linin dört~ biri ·peşin ve ~ri ·kaılam ııelk:iz sene 
ookıll müs3'Vi ta.1<.si~ tıd~nır. Taksit& % 8,5 f~ tabic!ır. 

4 - Taıksitler ödenincıye kadar gaıyriınenkul sand!#:a birinci dere
cede iPOtekli 'kalır. 

5 - F:ıızla l:irl'5!Iat almak ve binaı'ann W!x>ıŞaf!arını l!Ül"<nek istl
)u>lu ın sıınd:Jc bırular >crvisine ınüracaaıt eyJemcleri taz.ımdır. 1597 

Devlet Oemiryolları ve Limanları 
işletme u. idaresi ilanları raJBbrıııı ve diğer vesıl<a'.arını b r i:sıt.id:ı-vı lbaelıvar '< münakasa ta

riılı:inden en az sekiz gün e'V'A.ıl Veka.lcthrıi:ze mikacaa.t ederek bu mü 
rıa.kasaya girebıilımek ..-in "'hliyet wskası astiyecekler ve bu vesikalannı 
1ıekfil zarfına kıo:yımus bu'unacaldttdır. 1 

KREM 
PERTEV 

Muhammen bede!i 5800 lira olan 20000 Kğ. silindir yağı 11/3/1940 
pazartesi günü saat (15) on beşte Haydarpa$8.da gar binası dahilinde
ki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 6 - Tek~if vıerecek olarılar tehlif zaırfl:mru 2490 numara11 kanu

mın ve eltsi)tme şartn.aımesinin tarifa:tı da.resinde hazırlıyar-ı,k müna
lı:aııanm yapılacağı saa11'.en bir saa.t ~line luııdırr numaralı makbuz 
ınukııtıillnde -.ıat dairesi arttırnıa eksiLtme ve ihale karniısyonu baş-
kaııl,.'tırıa verereklerdir. cl494. c849. ' 

• 

ESKl ~e "\:l!.Nİ llOMA Tiz.'1A, 
·SİYATİK -OMUZ -

ARKA - BEL - Diz - KALÇA 
ve SoJıık algıalıklarınd n il<!ri 

gel ıı iddctli ağrı! rını 

Sahip ve ne§İn ü:tı idare ~en Baş 1ıuharriri 
LTEM iZZET BL"'ICE , 

B..,ıldı~ yer: SON HLGRAF latbaası 

sürü'iıüz. Pudrayı sımsıkı hl-
• tar ve akmasına mini olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vuol"n vardır. 

1 
Selimi Asker i j 
Setın ima omi • ı 

1 yonu ilanı ra 
llavdarp a stiel hııstnn si ihti· 

yacı içın fc:ıni tt:ırtn ırn.rsine gOre 
bir adet buleş.k yıLınıa metm16i 
açık eksltmn ile alınacaktır. İha
lesi rn/3/940 Salı ı:-tinli sant 10 da 
yapılacaktır. Tahmin bt"dcli (-10 ''l) ı· 
liradır. İlk teminat (300} liradır. 
Ş rtn ın i her ı::iin komisyonda , 
gürulebilir. İstekl'lerin bcili gün 
ve saatte ilk teminat rıa•aları ve 
kanuni vesikalorile birlikte Seli
mlyeılcki Tilınen satınalma ko -
misyonuna gelmeleri. (1561) 

Bu işe girmek istiyenlerin 435 lıralık muvakkat t.etninaıt kanunun 
taym eıtijti vesi.kalarla tek.liflerinj muhtevi zarllarını ayni gün saat 
(14) on dfude kadar kaınisyon reısliğiııe venneJerj lazımdır. 

Bu işe ait .şart.'lallleler komisyondan parasız olar.ak dağıtılmaktadır. 
(1378) 

Dahili konforu a:akad:zr ed<n 
en l(Um v.. ş1k mobilyalar ve 
bilihaasa y:Jtak, yemek. ça 'lŞ -

ıına odaları ve sak>n takunları, 
BTic oyunu için Aanerkan mo
bilvaları, her yerden müsaid 

sartı1" r ve ocu, fiatlltt'1a 

BAKER(EskiHayden) 
Marrazalann<la 'bır' acaksınız. 

Pazarda.'1 maada her gün uat 
15 den sonra. Tel: 40127 

1 

..,. Dr. İHSAN SAMİ 

1 
GONOKOK AŞISI 

Bel50/;?uklu~ ve JhtilAt.lanna 
karsı pek tesirli ve tarze aş;dır. 
Divanvolu Sultamnalımut 

Türbesıi No. 113 

ı Ummr.i cerrahi (dimal( sinır. ı 
1 

e1etik) ve kadı.ıı doğum mü- 1 

1 
tehassıs1, B'1'iııci smıf operatör: 

. Dr.Cafer Tayyar Kankat , 
1 ŞiŞLt: Cerrahi Kliniği 

(Husu.si hııstane). Sabahlan • 
8 - 9 da mooye:ıe lllecCl'nen 

Şışll Meydanı No. 20 Tel. 80093 

6250 5 
9250 8 
2100 1 

26,000 1950 ı 

40 
30 

Silivri 
Kilva 
Bandırma 

'*' 1ı ·sP 
Beher adeıliııe tahmin edilen rilmek üzere 10.0C!' adet tık~ 

fialı 8 lira olllll !000 sdet sıhhi ec· modeli ktiçük balta JJ""" reo;i t.I 
za ve ma1z.eme sandığı 15/3/940 siltm"1e konmuştur. ııı.~ ~ "'-
Cuma günü saat 11 de Ankarada 940 Pazarte>i giirü .;pal 1 ~ 
M. M. V. ntınalma komisyonun- Kat'i teminatı ~ııoo liııı.1 ~!;. fı".. 
da pazarlıkla satın alınacaktır. is- namesi komisvorıda gorl: d• ıl
teklilcrin %400 liralık kat'i temi- Uerin bejli saatte Anlcn:rl' ~; 
natl~rile belli gün ve saatte konııs- v. satın ıma lwınİ<~o~ıı~ıı~jtl .1. 
yonda bulunmaları. (1372) (1728) teri. Beher adedine ıkı 

9
) ( l~-* tahmin edilnıi ·tir. (1 

200 ton yulaf, 250 tou arpa, 200 ft 
ton kurıı ot, 13,500 k

0

lo gazyağı O 
pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi ı• B R p u D I' 
13/3/940 Ça.n;amba günü saat 14 dJ 
den 1G ya kadardır. Taliplerin mez- 5111 
kfır gün ve saatte Vizede askeri Tecrübesi Karşı 
satınalma komisyonuna gelmeleri 10 OOO 

(1384> <1s22> • 11..T 

12,500 kilu pat~tcs 15/3/9i0 gü. KADINiı, 
nü saat ıs dP. par.arlıkla satın alı- re 
nacaktır. tık teminatı 160 iiradır. Ha 11 
İsteklilerin belli ı;inde F.dirnede .Jiııt1 J 
Sanayi kışlasında skeri satına!· ~ 
ma kom.i.tıyonuna gelmeleri. 

(1385) (1823) 

* 60 ton kok veya sömikok kö -
mürü pazarlıkla 15/:1/940 Cuma 
&"iinli saat 11 de Edimcde Müşiri
yet dairesinde askeri satmaluıa 1 

komİ.•yonunda ıatuı alınacaktır. l 
Teminatı 342 llnıdır. Sartnamesi 
komisyonda şörülür. (1386) ( 1821) 

* Hepsine tahmin edilen fiatı 
16,000 lira olan 165,000 atıı cüzda
nı, 135,000 hedef kağıdı, 11,203 atış 
defteri pazarlıkla eksiltmeye kon
muştur. ihale"i 14/3/940 Perşem
be güııü sa:.t 11 dedir. Knt'i temi· 
natı 2400 Jira nrtnan1e ve nünlune
leri komiııyunda görüliir. isteklile
rin Ankarada M. J\1. V. satınalma 
korni .... yonuna gclm .... Jeri. 

(138S) (1826) 

* Belıcrinıu tahmi L'<Hl~n {iııtı 43 
lira olan 1162 : 2000 adet varil pa· 
zarlıkla satın almacaktu. İhalesi 
14/3/940 Per.ı.,ınlıe gilnü saat 11 
dedir. Kat'i teminatı 7500 lira olup 
eartnam~si 250 kunışa komi~yon
dan alınır. Tal;plerin muayyen va
kitte Ankarada M 11 • V. &atınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(13 0) ... (1824) 

Bir beton uçuş pisti kapalı zarfla 
eksiJımeye koumw;tıır. Kesif be
deli 200,335 lira Uk teminatı 11,267 
liradır. İhalesi 25/:1/940 Pazartesi 
günü ııaat 11 de Ankarada M. M. 
V. Hava satına lma komisyonunda 
yap~aktır. K e ·if evrakı her a-ün 
10 lira 5 kuruşa k omisyondan alı
nır. İsteldilerin kanunun 2 ve 3 cil 
m addelerinde yazılı vesaik ile bir· 
likte ilk teminat ve teklif mektup
larını ihale li&Jltinden bir saa t ev· 
veline kadar komisyona vermderi. 

(1387) (1825) 

* Balıbsinle ıısbri hastahane da-
h iliye pavyonu yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 16,557 1irn muvakkat 
teminatı 1%42 liradır. Şartname, 
keşif .e 11linlan İstanbul ve· An
kara Lv. Amirlikleri satınalma ko
misyonlannda görülür. İhalesi 26/ 
3/940 Salı günli saat 15 de Balıke· 
sir Kolordu satınalına komisyo • 
nunda kapalı zarfla yaıııJacaktır. 
Taliplerin yedinde kanuni veşika. 
1artıl.I beraber bolundurınaları ve 
ihale ıtünfindeu bir saat evvel ko
misyona teslim etmeleri fi&J'ttır. 

(1391) (1829) 

* QQW maddeai Vek&lettea ve-

Dalıa 
Genç ve 
daha sevimli ' görüıı.men'....e )>·~af 
yarayan knt'i Aı..>.;11 
BİR TECRÜ'BE V' ır 

Pudra iıl~e yl 
1 .J. 

yeni, cazip ve son ~~' 
bir im#. CİLDİ GÜ ycfJ ~ 
REN şay:ını ha,yrct ve ;:'J 
&Ur, ~ ;peık.li elel<1l"0 ~ 
mlş en ince b7r pııd.-a ~ 
lı:ikmıe bir W"Ldll k:U: pl_J 
ki bu say$ cilde biı' 
""' yen.i biT havaıt ~· ·~ ., 
vıe çirkin bir ten, ge~ 
renlclerilc J?Ü7Jelhl~ir • ~ 
~indıelki şıwanı .~' wsu:r olan cKTema lir• ~ 
ıtryaaılı usalü sayesind~ . . 

1
Ji 

fazla zaman saıbit durıl'°~I. 
HAKİKATEN Ji'E JılfJ 

iBİR TEKLİI" VÜ1JÜf1IÜll ili 1•· 
ru .xr~ma kÖJJÜil;Ü• Ilı~ 
oon puıclraslJe ve digct" ~.' 
her h&nPi ıbir ınıdra il~' 
y=. f;•.vcı cKrema it ·;-~ıı 
vi- ıpuıd:ra ilıe 'Pudralad1~~i 
dirtcr mrafa nazaran ıııtlP f'~ 
daha f(enc v~ daha c .p ~ 
mfr"l!'Sa aldığııuz 'l'~~~ 
rasırun .... rasını ıaıde ,,~ 
~ l>Udraısmtn . , 
be:t bu.laJt yeni 10 ı'ClııP 


