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En Son T eJgrafları Ve Haberleri Veren Ak§am Gazetesi s.ı.lp ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BF.NİCB 

Fransa, Sovyet erle Münasebatı Kesiyor mu? 
Fransız meclisi bugün de gizli bir toplantı yaparak, Sovyetlerle Almanların 
~ansayı içeriden vurmak için yapmakta oldukları geniş tahrikatı görüştü 

Fransa Fransız gazeteleri Sovyetlere Amerika Cumhur Reisini sulh 
Sovyetler şiddetle hücum ediyorlar iskaııdili alaka uyandırdı 

=-:ı 

~~siı;ı:~~~i~:eaı.:::;~ Dün, yirmi dört kişi tevkif edildi, bugün de yeni Vali bu sabah 
~~~~r~~e;;tı~~~.~ı;a: tevkif at yapılmakta olduğu anlaşılmak' a lır A k d ld' Amerika hariciye nazırı 

bit ar afların sefirlerile ~ :::~:ZE;;ENİCE Paris 10 (Hususi) - Dün, se&- n ara an ge 1 
- yalist partisi lideri Leon Blum'un 

So~~et . teklifi üzerine iki ıı;i'~li celse akde1l-
llluıııı il· • Fın harbi· Berlin u- ~o olan Fransız parlfunentoou,"bu 
lı~l•-1 , a;argıihının taa' rruz hazır- • ..,, 
...... ~ • "'" sabah da toplanarak müzakerele
-,..,nda u~a harbinin devamı rine devam etmiştir. Başvekil Da
dcn liinl~~ zıya~e dikkati celbe- ladye birçok hatiplerin istlzahla
tn llıiih. ~adiself'rden biri ve rına cevap veıımiştir. 
Patliıı,,11~lllıni şüphesiz Fransız Dün.kil celsede ııöı-üşülen mese
i•:ı:li 111 .cıı,unda cereyan eden leler hakkında meb'uslar ketum 
dalıi Sov UZalıerelC"rle Fransa - davranmakla, istizahlara dair ŞÜ.
Pıl~n n ~t ınucsse.elerinde ya- ırnulilü malfunat vermekten çe:Jtln.. 

llu ara. ınıtalardır. a:nektedirler. 
•lın11ıı n:~~ınıtaların sebepleri ve Bununla beraber, Meclis Fraıı-
r.,.,_, ıeeler hakkında Fransız 
~,.. llıak sada ııerek Alman, ıı:erek Sovyet 

ne.,retttıeıni anı.atı henüz bir tebliğ gizli teşkilatı tarafından yapıl -
halde b ş olınakla beraber her- makta olan tahrikat etrafında e-
~tııııaa ll2ı t~sirli tahriklerin ve '- lm h'" ıra ~•ııda izi . . b . . hemıniyet..: mcşl(ul o uş ve u-

P etu..ı·ği erının u tabanıyı ikfunetin icraatı hakkında mec -
l'ine F 

1 aşikJlrda. lise etrailı malumat vermiştir. 
hpıJaıı ~aıısız parlamentosunda Sovyet ticaret mümessi!liğinde 
••uşıuın ~zli içtiınaların da bu evvelki gün yapılan araştırmalara 
~ diııte 8 

nla alakalı olduğu ve elde edilen bircok vesikalar dola
~""l'et a aluıaca1t kararlara göre yısile, hükfunel meclise izahat ver-
~fıo. u~~.a - Fransa münase -h ı.ı • Veıu ik mek lüzumumı !(Örmüştür. 
ı İ:IJııı k ıst ıuuetin verilecel':I Fransız meclisinin yirmi sene • 
'l'~iJı· e ledir. 

~~ . f;ıı Ju...a &el ri içinde Sov • denberi ilk defa olarak )!izli bir 
kıbJı;, aıısıt münasebatı çok de- cellse akde1mreM J((irii ·ülen mev • 
,,, · ııer.unı zuun eehemmi~t ve şilmulünü 
...,. ti ltı· •· eşı.· ııl tir. Aradaki 
biJı,~ i!ak (esholuoduğu kadar sıöstennektedir. Dünkii celsenin ~ 
ı... a S..v~ t Alıı b_ariz vasfı, bütün partilerin h~<I-. ""a~u, , c - ıao 11demi _ 
~· ~ovy!~ktı \e harbin başlaması 

;ıı,I ola . ve Almanlar arasında 
lııa tarz ';. iklısadi ve siyasi çalı5-
~ dev;~tl 01?11.Y&oın taksimi, Bal-

,Vytt • Fierının uğradığı Akıbet, 
IIıunl\\e)ı 0 harbi Fransa - Rusya 
il., lıö 1 atın, tıuuamilc sarsmıştır. ~~rtiti~ı~ o:duğu kadar komünist 

1t vllZ· ran•ada bilhusa faal 
1-'taııs,, ıYet içinde ç.W.tığı ve 
lloıntıllis •abıtasını meşgul ctmiye, 
dar hııJ 0cakJarını şimdiye ka
~•;.,,,,11 dan fesihlere ve takiplere 
~ ııluıı..,, •ha sıkı bir takip içinde 
, "r. lltı!; ıııecbur ettiği anlaşılı
"~a tırıı111 6"Yet müesseselerinin 

11'"11erıı, llSının ise Fransız komü
~~ı n.~l<llikova wnum1 komü
hı •ı ~e ' arasında bazı müna• 
lii lldaıı /abıtalar mevcut oldu -
ı;- >lii teı"~helenllmeslnden baı;ka 
;,'an,,2 lı !.'' edilemez. Nitekim, 
Ilı •lıaı 111d ltklinıeti parlfımentodakl 
~ ı, l'l'iıı a bu noktayı saklama -
ııı' teııııe 812 Vatanda !arı arasında 

aı. ltiıı ıı:er~indc Fransayı yık
hıııı.ı,fıı tıeniş ölçüde tahrikat 
~ lferhaı~ı •öyJcnıistir. 
lıı~ova : 1 Fr~nsız gazetelerinin 
ı.;:.' lıa,ıa;Yhınde ateş püskür
! ııııer ,, aları, Fransa icindeki 
tr v ' e.,,e ed"I ti~ e Vtıilıa ı en beyanname-

D' •t, .\J lar, umumi siyasi va-
,ıtD:... llıan R 1..._. 1 .••• 
, 1 ~"'e diı.ı, - ns .~ır ıgının 
ıı:ıııeıı; Ft ate şayan bir safhaya 
ıı,. Vı·•tlcrleansayı ve müttefikleri 
lii hn; lıir. olan nıilnasebatların-

tıt~t;ırıo ~!:ikamet tavlnine doğ-
u istj)ı e tedır. 

ı, tu, •nıet ne olabllir~ •nr ' asıı · 
hı'~'ller 8~llhloı nokta budur. 
lı'-ıl llsya . ~a Fransa • Sov
ditı lıııeoi t sıyası münasebatının 
lef'!( tllıi llt~lerinden bahsedil
rih'· lere ka ova nezdinde müt
'•lı~ ·~•lıııııı~~ olan vaziyetin tas-

ll U~te bı 1 an kuvvetli bir te-
118 ••halde' ;nulnıası da vardır. 
tir'<!hatı cidd!:~sız · Sovyet mü
~i!. llu safha 1 ır saflıaya girnıiş
'afİı lııUtte{ikJe;~ın~z Fransayı de
~ 8dır ve 1 aliikalandıran bir 
ııup edeceği aydın~·~•nıesı ile Jkti
d,;lıeı,;, biittı~e~ı ıstikamet hiç 
lıı an bir h ~unyayı alakalan
lıı,~~tadır. ~u."~~et. i~inde bulun
t-'r ~eterin er21n1ı.ğin. artnıası; 
~ •ıı•ız - S muhtelıf ıhtilatlarla 
1ı?~• ink 1t~:·?·~\nıünasebetierini 
h •afha ,; 1 

• • arc de daha va
' • hat" e netıcelerc a""t·· . ••al' "' baz ,,o urmı-

•ni lıile ih~ ıarur~tlerlc harp 
m._as •fnııye götiircbi

anıı 5 lnri sablfcde) 

Parlômento toplantısının gizli 
olmasını istlyen Leon Blum 

ımetin icraatı etrafında tam bir 
tasvjp ve tesanüt manzarası gös
termiş olmasıdır. Meclis hükfunete 
geniş salahiyetkr vermiş olduğu 
iı;in, ne dün ve ne de bul(iin itimat 
meselesi mevzuu ·bahsolmamıştır. 

Dışarıya sızan şayialara göre 

Vrangel yatı 
çıkarılıyor 

--
Yatta mühim miktarda 

para bulunduğu 
tahmin ediliyor 

Tophanede Salıpazarı önünde 
batmış olan meŞhur Vrangel yatı
nın qıkanl:ınası kararlaştırıl!nuştJT. 1 
Bu yatın halen; 36 metre derinlik-
te oldu~ anlaşılmı-1tır. 

1 
Hükfunel; bu yatı çı'.ka.racak olan \ 

müieahhitlen için.deki kıymetsiz 
hurdaların % 20 sini, kıwnetli ma
denlerin % 50 sini ve sırtın, gümüş 
paralarla evrakı nakliyenin % 90 
ını alacakttr Yalla mühim mik
tarda para bulunduğu tahmin o
lunmaktadır 

Fran•ız Başvekili Daladye bir 

Başvekil Dalactye, Sovy<>tr.erle Al
manların artık tsmamil.,.eıeıe ver
m.1$ 01.cluklarını. cepheden Fı-an -
savı vuramıyaca,ltını anlıvan düş
manın cephe ııerisinde ordu ve halk 
&rasında geniş tahrjkiıta ııirişmiı; 
olduğunu. hükfunetin düşmanın e
line böyle bir veı;ile veroıniyeee -

topl~ıda nutuk •ö.1lcrkcn ... 

ğinı ve cezri tedbirler alınmış ol -
duğunu söylemist.ir. 

Bu içtimadan bahseden gazete -
ler, Sovyetlere kar.ı ~iddetli hü
cumlarda bulunmaktadu·. Hatta bu
günkü celsede, bazı meb'uslMm 
SoVyetlerle siyasi münasebalın ke.-

(Devamı 5 inci U.h!ft:dc) 

Alman tayyareleri 
yeni akınlar yaptılar 

iki Alman tahtelbahiri battı 
Fransız Cumhurreisi dün vaktini cephede 

İngiliz kıt'aları arasında geçirdi 
Lomlra 10 (Hususi)- Amirallik 

ımaıkaını tara!ıııdan neşredHen bir 
teblij!de, kafile halin.de sefer c'<len 
ıı:emilere hücum etmek iS'ti~·en iki 
Alıman tahleJ:bahirinin bir İn!(iiiı 
muhribi tarafından batırıklığı bil
dirilmektedir. Ta'lıteLoohirlerin 
müretteba,lından ancak bir kısmı 
lrurtarılaıbi'on~tir. 

LÖBRÖN İNGİLİZ KITAATI 
ARASINDA 

Londra 10 (Husus!)- Garp cep
heısindc'lk; İngiliz ku vvetıleri Ku
mandanı Loı d Gorl'un daveti ü
zerine Fransız Cuanhur Reisi Löb
rön dün valctıi.ni İn,ıPliz kıt'aları 
arasında {teçir~tir. 
iNGİLİZ SAHİLLERİNE YENİ 

HA VA AKINLARI 
Londra 10 (Hill.-usi) - Alman 

tayyareleri İn!(iherenin şark sa-

hi:lerinin muhtelif mıntakaların
da uçuşlar yapınışlartlır. İnıı:i~iz 
tayyareleri de derhal havalanmış 
ve muharebe olımuşlur. Bir Al -
man b<ıml:.adıman layvyaresi bir 
tarlaya dü~lırr.üştür. Diğer iki 
ta)')"arenin de hasara uğraıiığı zan
nedilmektedir. 

Alıman tayyare!eri birçok va -
pur'ara ve şakıpelere hücum ede
rok mitralyöz at~\ açmışlardır. 
Bt. vapurlardan bazıları imdat i
şareti vennişlerdir. Bir mayn ge
misi batmıştır. 

inıı:iliz tavy areleri bir petrol ge.
misinin de yardııınına koşmuşJar 
ve Alman tayyarelerini bulutlar 
arasın.da k'Ova laınışlardır. 

Roma 10 (Hususi)- Musolini 
dün nazırlarm, müsteşarların, ka

(Devamı 5 inci sahifede) 

akında bir kaç 
bildiriyorlar 

Almanlar dünkü 
vapur batırdıklarını 

Berlin 10 (A.A.) - Şimal de -
nizindc kafile halinde giden altı 
inııiliı vapurunun Alman hava fi
lolarının taarruzuna uı:;radıi(ı bil
dirilmektedir. Ceman 15,000 ton 
hacminde olan bu altı vapw-, kıs
men batırı '.mış, kısmeıi de ağır 

(Diğer telgraflar 

hasara uğralılmıstır. Hava dafii 
toplarının ateşine ve avcı tayya
relerinin müdahalesine ral:'TDen bir 
tek Alman tavyare•i tahrip edile
bi";miştir. Budan maada iki İnl(iliz 
karakol ııemi•i de balınlmıştır. 

5 inci sahifemizde) 

Şehrimizdeki imar ve 
kalkınma faaliyetine 
yeni bir hız veriliyor 

müzakerelere başladı 

Bir müddettenl:.eri Aıı:lrnrada l>u
lımmakta olan Vali •e Belediye 
Reisimiz Li'ıtfi Kırdar bu ss.'bahki 

Sulhtan sonra dünya nizamının nasıl olması 
lazımgeleceği görüşülüyor 

el@pres1e Ankara.dan şehrimize Londra 10 (Hususi) - Va:;ıng • 
dönmüştür. tondan verilen malumata göre,, 

Lfrtfi Kırdar Haydarpaşa istas- Aımerika Cwnhurreisi Ruzvelt, 
yonunda vilayet ve belediye reis haıicıye müsteşarı Sununer Vels'i 
muavi.nlel1i, Emniyet Müdürü, şe- il:ngi,:ıere. Fran>a, Halya ve Al -
bir meclisi azalanndan ba-llları manyaya göndererek bu memle -
ve dosUan tarafından karşılan - ketlerdelı:i vaziyeti te~kik ettire -
ırnı.ştır. ceğini bildirmiştir. Müsteşar mü-

Vali ve Belıxlİy1! Reisimiz An - şahede YC intıbalarını bir rapıor 
karada mulılelif Velkalct'erlc te- halinde Hariciye Nazırı Kordel 
mas etmiş ve muılıtelif semtlerin Hul'c bildirecektir. 
imar projelerini tasdik ettirdiği Vels'e başl<a hiç bir varife ile 
gfbi, maliye ile defterdarlrk ara- tavzif edilmemiştir. Hiç bir mesajı 
sındaıki para ihtilafını da haJley- h;lı?tlli bulunmamaktadir ve kendi
leıniştir. sine kimse refakat etmiyecE-ktir. 

Yeni yıl beJed;y büt<;esile ya- Devletlere herhangi bir teklifte 
pılaea'k bazı mühim işler hın.-usu11r bulunmıyacağı gibi, ziyaret edt'Ceği 
da da Dahiliye Vekale!inc izahat ,hükılmct merk zleri arasında mu
vercn Li'ıtfi Kınfor bu akşam ga- jta,·assıt rolü ovııa:mıvacak ve hiç 
zctec!'erlc l!Öıi4"c"'k ve se,-ahati bir taahhüde girıniyeccktir. Seya -
neticelerini anlatac~lır. halinden yegfuıe maksat, mevcut 
Diğer taraftan ~ehrimizde imar şa;t'arı tetkik etmektir. Vereceği ra.

ve ka!kınma faalivetinc bü,·ük bir por ancak Ruzvell ve Hariciye Na
bız veı·i!ecektir. zm Kordel Hu! tarafından malfım 
Defterdar Ankarada oıacaktır. 

Maliye Vekaletile temas etmek _Herhangi bir sulh teklifini dahi · 
ü ere bazı defterdarların Ankara- ıhamıl ~ulunımıvan Vels evvela İtal-
y~ çağırıldıklarını yazmıştık Şeb- yayı .. zıyaret edecektir. . Anıerika Cumhur Reisi Ruzvelt 
rimiz defterdarı B. Şevket de bu ı .Musleş~ fiubatın 17 sınde Rcks ı 
mevanda Ankarava gitmiştir. Ha- ısmındekı la}yan lransaıtlan.ti,lti ile müddeti tesbit edilmemişfü, ne ka.
len. Ankarada bu?ıınınakta olan j,,...Nevyork:an ha.reket edecektır. dar :z.aman icabederse, o kadar za
tıınbul defterdarı vilayetimizin ma.-, Vels ~ınlandıyaya ve Sovyet Rus-iman bu memleketlerde kalacaktır. 
li 

. t" trai d ; h t yaya ugramıvacaktır. seyahatinin (D•nnu 5 ı...ı .,,Jıdtdo) 
vazıye ı e ın a ıza a vere -

cek ve icabeden direktifleri d~ al
dıktan sonra birkaç ~ün içinde 
dönecek tir. ------

Katil ebenin 
cezası 

Almanya ne şartlarla 
tavassut edecekmiş ? 

Müddeiumumilik ce· 
zayı az gördü 

Ankara 10 (Telef,,nla)- Kenru
sini tcı:lktden se\-g:-:Si Haseki has
tanesi asistan dok(()rlanndan Ki
lisli Mehmet Aliyi. şehrimiz.de o
turduitu , Zafer otefo nde t::.banca 
ile öltlüren Şiş]! Çoct>k hastanesi 
ebelerinden Naciyenin malıkUmi
yeti müddeiumumilikçe de temyiz 
olunmustur. 

Müddeiumumilik; 6 sene 3di 
hapsi az ·bu'tm&k.tadır. 

···--UOO--

Eroin satan ve 
kullanan 

dokuz kişi 
Zabıta tarafından yaka
lanarak adliyeye verildi 

Zabıta dün beyaz zehir kaçakr 
çılığı yapan ve kullanan dokuz ki
~iyi yaıkalıyarıık a<lliyeyt> tes'lim 
etmi9tir. 

SıLbı,kalı Mahmut oğlu Arif Ye
n~ehirde tenha biı· soikakla yere 
birı,ey ıı:ömerken memurlar tara
fından ıı:örülerek yakalanmış, ü
zerinde bir miMar afyon bulun -
muştur. 

Arifin tıapraj!a ~düğü paket 
ç>karılmıı;, içinden 31 lira para çık
nuşlır. Arif bu parayı bi.r yerden 
çaldığını itiraf etııııiştir. 

( Devanu 5 inci salıijede) 

Alman Hariciye Nazırı Berlinde Helsinki 
ve Moskova sefirleri ile görüşüyor 

Londra 10 (Hususi) - Alman - j 
yanın Hel,sinki sefiri Fon Blüher 
birkaç gündenberi Berlinde bu -

1 lunmakladır. Almanyanın Mo5kova 
sefiri kont fon Şuleoburg da Ber
lindedir. Yapılan toplantıtar<lan 
sonra Hariciye Nazın fon Rib -
bentrop'un Almanyanın tavassut 

ÇERÇEVE 

şartlarını buııün tesbit ed(>(·ef:i bil
dirilmıekted ir. 
Aımna hükumeti ge~-en k. nunu

sanide böyle bir tavassut:a bulun
mak istemiş, Sovv<tlerdcn iktısadt 
ve siyasi bazı a,·antajlar istemişti. 
Teklıf şu iru: 

(Df'vamı 5 inci . ahifıedt) 

Peyizaj 
Ankara trcninde~im ... Öğle vak

ti ... Lokantalı vagoıı kalabalık ... 
Penceremde enfes bir peyizaj ... 
Sakarya, sanki bir sütlll kah,·e ır
mağı ... Rengi bıılauık, bulanık ... 

İki kişôJik bir kürük masada, bir 
Japon oturuyor. Neden bilmem, 
peyizajdan vagonun içine, ''agonun 
ieinden peyiznja akan gözlerim, 
niJıavet bu garip rehrcyc mıhlan
dı kaldı. 

Şu Japonlar, uzaktan bir tetkik 
gözü icin bile ne alaka v~rici in
sanlar! Japon, sanki iskemleye bı
rakılınış bir kütük! Gö~kapakln
rını bile kıpırdatn~ıyor de.,cm ya
lan olmaz. Yiizündc herhangi hir 
fikir ve ruh haletine ait en kü~iik 
bir delalet bile yok. 
Baktıkra alakam ;ırtnııya bas

ladı: 

- Yarabbi dedim, &" i11saoın 

çclırcsinde, hatıralanlan, düşünce
lerden. sıcaktan, soğuktan, hava
dan, mevsimden, l eıncldenlco ga
zeteleroen, iuı.anlardan gelen' biı 
tebassiis edası görebilecek miyim 
araba?. 

\' e dakikalarca bekledim. 
Japon, ayni ifadesiz çehrl'~ le ye

nıeğini yedi, su~ nnu i'.;ti, ~igoı.rası
nı tütti.irdü, gazct~iııi okudu. peyi. 
zajını seyretti, gaı-~onunu çagırdı, 
hesabını gördi.i, ~-aatinc haktı; '\'O 

bir kütük gibi müthi~, nef~inc cm• 
retıi~i dakiknrn kadar h<>!dcyip 
çıktı ı:ııti. 

• l"ai!a batnıı~ bir ~ift kara zey
tin tanesi gibi gözler altında. bt>r
ke~in ~ırrına göz attığı kadar her· 

1 ke,teıı kendi sırrını kL•kanen bu 
A..ıı.;~·alı ırkın ,·ahşi nıi'5tik.a. ını sev':. 
ııllyorum diycmiycccğim. -
NECİP FAZIL KISAKCICEK 
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• lffi!\İENU.'TAN 

11!· 

Yazı. işleri müı:lürlerinm en 
ınuz taraf.lan yürek hoplatıcı 
er'evtı.al~r kq)Ynalanndadır. 
nı!n bir sabah gazetefilni okur • 

kD.ıı: 

•- Emıemstan battı:!• 
Diye bir baş.lıık görüooe dl'.>ğrusu 

y.üre~ hop etti. HWe şu de -
vamlı zelzelaUin ~ hallaç 
pamu,lıu tıtllıl ~ =ada siz de 
böyle bir serle..tıa cılouyunca yii.
reA'ini:rin oop bop e1ıliğini hisset
mez mi.siniz?. ~r batan ne &ıv
l'ct Rusymaki Ennenistan, ne de 
tıat.ran yer deprantiııi deitil bir 
lngiliz upunı im.iş ve ~tıran da 
bir Alman lıcıı'pill!. 

MİNAREYE 

ÇJKTXllNI SANMJ.Şı 

Minareci hzet ismbıde bir za<t 
kendi ku llandıf'.!ı. otııındıili ile Be
~an Şehıııtld>a.şına gel.ir
ken blr kaza yapmış, ağır yara -
lamnJ4. Ha.ıA, lteııd.i yaralamn.asl 
ile de kaJnı.wooış. yanma aldığı ar
kııda$lannın da yaralanmasına se
beblılreıt vemı.lş. 

Kazanın nasıl ~ tarif e
denler, 

- Minaııeci OO"M kı!5'illi idi ve 
arabavı tıcııAata boslata ve döndüre 
~ ~yurdu. Nihayet 
Clramvay1a çarpl!iltı ve.. bu akıbet 
lı6şa ~ı.ıı.. 

Divmfar. 
seıımu İzzetle f)u meV'LllU. ko -

llltlŞUl'Ol"duk da: 
- Bana llylıe geliy<ır ki, İzzet 

lıeyilli dejtl.ld!, hndisini minare
:ye çıbyu ~

Dedi. Şe~ şey değil İnsan 
tabii döne döne ya minareye, ya.-

but da otomobil içinde cıCnca 
böyle tramvayın üzerine ç.ıi<ar. 

BİZE SADECE YAZIK 

DE:l-1EK DÜŞÜYOR 

Maarif Vekalcli kiiapılıaneler dl
nılotörü 1s.tarJbul ılciaphanelerin.I 
teftış etıııllş ve Vekalete bir rapor 
vermiş. Bu rapoııun bir hulilsas:ını 
gazetelerde okuduk. 
Keşke okumasaydık. Fillıaltika 

bize, sadece: • 
- Yazık ... 
Demek düşü:yor amma bn işlerle 

a.1 fıkalı olanlara döşen şey hiı; de 
öyle deilil. 

Raporun: BwkımsırzHk, ib.ına!, 
aldır.ınamazbk, byıtsızlık gibi 
bazı melihıımlan ihtiva eyledi.ği gö
rütiince bu düşen şeyin ne okiu
~ da aynca tarife hacet kal -
mıyor. 

Meşhur lakırdıdır: 
- Mallimu .il8ana ne liiızwn? 
Deı>ler. 

MEB'l.'SLARDAN 

İSTENİLEN? 

Meb'us olduliu anlaşılan bir 
mırlı.arrir fı'krEın:ia: 

- Meb'uslardan ietenilen şe)"
ler ... 

BaŞ\ığı altında bir sütun Wurdı 
e1ııniş. Yel, elektrik, su ve sair 00-
ledi w mabaU ihtzyaçlar ve ~ 
J.ekler üzeri.nde meb'\ısların mil
dafaasııru yapıyor. 

Fakat, beffiın de lıi; çift sözüm 
var: 

- Meıb'usla.rdan istenJlen yal -
nırz bwılar mıdır?. 

Ef>er. yahıız bunlar olsa~ b&
ledi:ye reislerine d.e bu'ımduklıuı 
mahallin meb'ıısu unvarun.ı verir .. 
hiç olımazsa seçim teşrifat ve fxıl'
maliıtosinden A:zade kalırdtkl 

• AHMET RAUF 
~~~~~~~~~~~~~~~-

Sinema delisi 5 çapkının marifeti ! 
~ civarında bir ilk 1 l.iminıLz.. Şunu sıoyahm!.• demiş -

mektep mualliıınine tecıovüz ede
rek 80ffll beıı QC>CUtğun m11bake • 

mıslna l:qıün bııkılmakıtaıd:. 

Dil.n ~ wrilen bu ~ 
1ar Aıt..ı.l'«mıı#teli;ı, J1ısan.. Ak, İııı-
ı;ııall ve Hüwri.A jııjmleriOOel\rler 

Te heıni de lliJıaına meraldmı bu
lımmak:tadıriar. 

V aıkitlerlni mdı:teµ :, erine avan
Clir ve~ fllimler.iııde geçiren 
bu be'! hllylil; or.ıarda ~Wderl 
tecavüs ve yol kmme vak'alannı 
Wtlide yeltenerek; Şehltıliık: civa
rından teı:ıba bir zamanda geQ!De&-
6e olan Fahri aciıııdakl Balıkesirli 
bir mua.l.&:ıe ~ır. 

Şeb!t\ikte ınedhın !ID!ll esini z>.. 
,.,-eı:e gelı:niıl olan Faıhıi.; eV\'elA 
tmıııardm AMDJrntatıH>e tesa • 
cıru etmiş ft ,wıı IOml!Jşiııır. 

Küstah genç; Faln-inin parah 
bir adam oiıdu~ ııezerelt heımea 
civardaki ~ yanına 

"" va: 
•- 'Slıier; ileridelld hendeğe y.a

ı.p sak\anm Ben -1.k çalınca ~ 

tir. 
Fillıakika biraz sonra bu plan 

tatlblk edilmiş ve zavallı muaU.ir
mln birlk:tirdib, tekmil paralar kü
çill< havdutlar tarafından alınını=t" 

w. 
Beş serseri; Fııht iyi aıda=duBı 

da dövdükten sonra kaçmıı;lan:lır. 
Fak::ı.t bu esnada civardan geçen 
bir tanzifat amelesi v<ılk'a yerine 
yetişmiş; zabıta da QOCUklann hep
sini yaka'anuşta.r. Mütecaviz QO -

cUlclar sor,gul.anrııdıa muallime 
.tasanuı. iftirası a1ımak istem~ -
leree de bittıııl>i bu s:ıbi.t olım;ımı~
ho:. 

Afyoncular 
Tahtakalede .Upheli bir vazi.

ya.te dıola.,an Sebn ve Hayri a
dında iki kişinin üzerleri arım -
mış ve birer mikW afvnn bulıun
mu~uc. Bunlar afyonu Rafet, si
garacı Almıat ve Selıı1rrriden allhlı: 
.arını söyl~en hepsi yaka 
lananış ve kaçaik.çılılk mahlreme

siııe verilmişlerdir. 

ıYazan t lskcndcr F. SERTELLi 
~ 

BAR ÇİÇEKLERİ 
~---------- No68_, 
- Ben.im yerimde siz ol•ruz ne 

yapardloız! Yatalcta. birimn yattı-= görünce, şüphe yok ki o kadı
pn Selma oidlljw:ıa siz de inana.
ııak:tınız!, 

- HııZJac> var, azizim! Haydi, 
itil yat. Y ann dalred.e görilşüriiz. 

Caddenin oıı:ıta&ı:nda ayn.k!J.l.a.r. 
• •• 

Yılmazla Selma 
karşıya ... 

karşı 

Yılma:ı: ertesi gece Bebekte Sel
en.anın yol.unu bek.1iyardu. Sebna 
• egcr ver& r<!Vilye gidiyorsa -
mut>akkak ki, o gece de evden ka· 
ça~a:ktı. 
Yılmaz ııa.at yeclidenbet:i yalı -

boyL.nda aşaeı yukarı do.l~yordu. 

o gün Semih Kamran, Yılm= 
QOk stlr.ıştırnı.ıf: 

- Şu Jozı, nas:l elde edebilirim, 
Y ılımazcıı':un 1 Selma bana kendini 
namuslu b.1r aile kızr gebl satryor. 
).1üheııdls Ceıni'e gönlü.nü kap -
t.ırnuş. Ha.bu.ki Cemil ollllllla 
mcı~ olmuyor. 

- Ben, ommlıa ev~ i.~ 
rum. Faks,t bu kızın bir esrar 
perdesi v8l'. Selma bu perdenin 
aı:kasındıın meydana cı.kmaık iste
miyor. Sen su perdeyi ~ 
mısın? 

Diye yalva:mua, Yı.lmaz da - Se
mihi çok sevdijti lç.ın • kendisine 
söz vermişti: 

- Peki.. Bu ik:ızla me{lgı.il ola -
ce.ğıın, demişti. 

Halbuki, bir taraftan da mü • 
bende Cemil miidlı-iyete müracaatı 
ederek: 

- Evlenmel< illere bulunduğum 
Selmarun hayatı çok olı:aranhktır. 
Bu kn esrsrlı bir hav<rt içinde ya.
$1Yor. Şimdilik kendisile ~ -
!l(lektıen vaz geçtim. Fakat, zabı 
mn bu kızın hayati.le yakından a.
llııkadar olmasµu memleketin _. 
.IA.metl rurmına r'-:ıa ecl.i;Yı:ınım. 

Diyerek zabıtayı iaall~ getir-
mek istem4ti ; 

Yılmaz her tlı:i milracasti dıı 
nazan dlkkırla .ıu..ı., !.k'sine da 
söz v~. 
Y~az Selnw. 119 meııgul oln • 

-vurdu. Fakat kwidne ııe2dir:me
den.. 

- . Dere suyu 1 

içenler! · 
lşcı ve memur ara 

··ğle CUZ 
.... . 

yem~gı 
Dün belediye reisliğine 

tayan dikkat bir 
takrir verildi 

Belediye iktısat müdürlüğü fakir vatandaşlara 
sıcak gıda temini için güzel bir karar verdi 

Şehrimizde içme suvunun bol -
1aşt.ı.rılmıısı için ui;'J"asıldı_in bu S>

ralarda; İstanbul köylerinin. bazı
lanida hiç icıme suyu bu1uı.ı.madığı 
anlaşı;ınıştır. 

Ezcümle Kartal kavmakamlığına 
tabi Kurtdoğmus, Paşaköyü halkı
nın civar derelerin sularını her 
tıürlü ihtivaç!arı için kullanıp iç
filleri göriilmüstiir. 

Şehir meclisinin Kartal azası B. 
Şerafettin bu vaziyeti mahallinde 
~bil ettikten sonra dün ııneclis 
vasıt.asDe beledive reislijine bir 
takrir vermiştir. Bu takrirde; m<>z
k:Ur üç köyün eıvarında Tatlıpın.ar 
isimli _güzel ve saf bir su bulun -
quğu bildirilerek >beletl.iy~e Hl ki
lometrelik bit boru sarfile bu su
yun üç köye getirilip halkın sıh
hatinin okorumnası ist.erunetkcdIT. 

Belediye reisliğinin şehri:mmie-' 
ki tekmil lokantaları yeniden sı
ruJ;ara ayırmak icin faaliyete geç
tiğini haber vermistik. 

1 inci ve 2 inci sınıf lokantaların 
tefrik ve tarifo'eriniın tastbiti i~i ik
mal obnmustur. Lokantaeılar ce
miyeti mümessilleri tarafından, 
3 üncü ve 4 üncü sıruf lokantala -
nn tarifeleri de evvelki gün be -
lediye ıeisJ:i({ine verilmiştir. Bun
ların da tetkik olınımasına dün 
başlanrnı~ır. 

Öğrendiı;imize ııöre, belediye ik
t.ı.sat müdürliijlü bu tetkikler mü
nasebeWe yeni ve l'iizel bir karar 
V!ll'IIIİŞt ir: 
Şehrimizdeki ekseri mnele, işçi 

ve müstahdemlerle bekiir esnafın 
ve talebenin öyle yeımeklen için 
lokanta ve "\b<"t dü.kkan!arına git-

meyjo neynir ekmek, helva ve sa
ire ı>ibi kuru ve soğuk gıdalarla 
karınlarını doyurmakla iktifa et -
tikleri görü;mü1tür. 

Beledi ve iktısat müdürlüğü pa -
radan tasarruf ve ıakantalaNlald 
yemeklerin pahalılığı )"ü.zünden ta
ammüm eden bu kuru ve soğuk J 

yemek usulü yerine; avni paranın 

1 
sarfile sıcak y~kler temininin 
kabil o;.abileceiiini tesbit etmistir. 1 

Bunıın çin; 3 üncü ve 4 üncü sl]'ll.1 
lokantalar mutad ceşit!erinden baş
ı--.1 aynca her J[Üil ucuza mal ola
bılecek iki tiirilü yemek yapacak
lardır. Bu yemekler tabldut şek -
!inde ve en ueuz fiatl-a satılacak
tır. Karann tatbikine iş yerleri ve 
mekteolerin bulıuıdu.ii;u yerler ci- 1ı varındaki lokantalardan hemen 
başlanacaktır. ı 

Bu köylerdeki mek~lerde de; 
talebenin sus1121u.ktan kurtuhnak 
icin her sabah ~anamla dere -
'ıerden kendileri su getirdikleri de 
takrirde bildirilmektedir. Gerek 
halka ve ~erek talebelere bu iyi 
suyu temin için 12 bin liralık bir 
tahsisata, ihtiyaç oklujju anlaşıl -
mıştır. Belediye reisliği; yeni biit
cesile bu parayı temine çalışacak
tır. 

Bugün iki ticarethane / Üniversitede tatil bu 
kapatıldı sabah başladı 

Diğer taraftan tekmil İstanbuıl 
köylerinin de su vaziyetleri ı..tkiık 
olunacaktır. Bu tetkik neticesinde 
de icabeden yeni tedbirler alına • 
ııaktır. 

---000&---

M.enilhtlkAr kıomis;yonu el'erlı>
deki ma.:Jarın fia:J.annı sebeµsiz 
yere yü"k:selterdk ihtikar yapan il<!i. 
müessese hakkında mll'Vakkaten 
sed kararı veıımiştir. 

Dün akşam vilfı:yete tasdik etıti
rilen bu kararlar bugün tatbillı:. o
hınmu.:;1!.ur. 
Diğer taraftan fatıura sahtel<fil-. 

lJRını hı:Jber verecE!k olanfara iste
&k' eri malı oormal fiatla İkt-.sat 
VekiLeti tfflkila'o her zaman te
min edecektir. 

Yüksek zıraat mühen
disleri kongresi 

Yüksek fiat1a mal satıp fatura
lara aşa{(ı fiat ya.ıımağa kalkışan 
birQok hilekar ııoı:ıtancılann bu 

Yüksek ziraat mühi!n<lisleri btr- veni tedib!rle yakalanacı&lan a.D

l:i{(inin senelik konJ?resi bugün saat laşı\ınaki'adır. 
000

_ 

15 de Ankarada yapılmaktadır. , 
Bu toplantıda idare heyeti ve Kimyagerlerın toplantısı 

rnura?ap raporları okunduktan son- .. . 1 . l 
ra esas nizamnamed tadilat ·.Türkı ve gene kimyagerler ce-
pıla •akt1r e ya • miyeti> nin yıllık toolantısı ayın 

~ · 24 üncü cum1lrtesi !'Ünü saat 15 de 
Bilahare yeni ıı:mırakabe ve ha)"- Anıkara belediye salonunda yaoı

sivet divanlarına azaıar seçilip lacaktır. 
teklif ve dilekler müzakere olu - Bu münasebetle şe.'rrimizden ba-
n.aca.ldır. zı kimvager:.crin Ankaraya gide • 

1 KÜÇÜK HABER LEH' 

* Beledive müfott:şleri .şahrd -
mhıdekı kadın hamamlar.nı te~ 
edım.ı.iyeoek'erir.ıden buraian; be -
lediye ııbeleri tarafır,rlan sık sı:k 
tef~ oluııaca-kt.ı.r. 

* Melımet Ali Gorlxına isminde 
iki mlmarla OOY'O adında bir mü
hendi.9 ve Hi.i&oü namında .bir kal
fa izinsiz t::na yaptı.k.laruırlan do
layı belediyece birer sene müd -
detle .in.şaatıtan rnenolunınuşlar -

.dJr. * K.aza>:ede Tl1'han vırpunı fen 
ooyeti tarafından dün muayene 
olumııu~ ve t~miri için havuza 
~ıi:.--tir. 

cekleri anlaşılmaktadır. 

~i1uharrir ve .. dava 
Dava edilecek mevııuları aşağı 

yukarı seçabi,iyoruz. Hamdolsun 
tecrube kazanında pişe pışe 'bunu 
öğreıııdi:k. F.aJ<al, miiddeiumwnJer 

. kumdan nem kapan zevattan ol
duk'armdan ötürü dava e~:mi -
veiek eri mevzuları kestin'Tl-Ok pek 
mü.ınkün olamıyor. Bu bakım.dan 
hA!a tıoy. hala bön vaziyetıteyi:z. 

Dava edile edile iler tutar yeri 
kalmıyan bir ıutkada~la konuşu
yorduk da: 

Şehrimiz üniversitesinde bu sa
sabahtan itibaren sömsLer tatiline 
ibaşlarunış1ır. Tatü aym 29 uncu 
ı?'ÜDÜ ak.<ıamına kadar devam ede
cektir. Bu münasebetle tıtlebeler
den bir grup Uludağa gidecek -
!erdir. 
Diğer taraftan vi!Avetlerde ter

tip edi'eoe kolan üniversite hafta
larından birincisi de bu tam müd
deti içinde ErZlll'Wllda ya.pılac:ılı:
tır. 

Yumurta fiat ve 
talepleri artıyor 1 

Son _ırünlerde 9ehrimizde yumur
ta fiatları ~--e"1tektedir. İhracat 
da çok artmaktadır. Hariç mt'm -
.lekct:erden talep fazlalaşmı.~tır. 

Bu sebeple 15 liralık sandıklar 
48 liraya kadar vükselmiştir. 

Boğaziçi yolcuları ucuz
luı{ göremiyecek mi? 

Sirketihayriye idaresi bi' et üc
retlerini ucıRiatamıyacağını li -
man idaresine ·bJdirmi• ... .ir. Hal • 
buıld Mii.najkale Vekaleti bilh:ıssa 
Üsküdar - KÖ'prii ve Bey koz - Köp
rü baet'er;llin ucuz.latı.lımasını is
tediteinden liman i.daresi b:r ra -
porlıa Şiııkctihayriyenin bu ceva
bıru Vekaete bildireccktıir. 

Şiııket:ıhayriyen:n <tenz:Jath 
karneler• ihc!.ab etmiı; olduğunu 
ileri sürmesi de dıağnı görühııe -
mektedir. Çünkü bunlardan ancak 
bop'u para vereıbilenler i.sıtifade e
de'bilımektedirler. 

D;"er taraftan liman tarife ko
nıiBYQnu pazartffii ~ü toplantı
larına baslıyarak tekıınil vapurla
nn bilet ücretlerini tetılclk ede -
cektir. 

• 
Gedi~.e -
d ğru ! 

Hamal mıntaka ve fiyat
ları yeniden tesbit 

olunacak 
Belediye ikt.ı.sat müdürlüğü şeh

rimizdeki hamırl ücretleri ve tari
felerini esaslı bir tetkiıkten geç.i:r
meğe ·basla.mı.ştır. 

Bilhassa ticari nakliyat için kul
l:anı~an tarifeler çok eskiden ya -
pılın.ı.ş oldugıın<lan yeni ahkiiımı 
ihtiva eden tarifeler hazır !anmak
tadır. Bu tarifelerde fiat tesbiti 
için yeni kıt'a ve mıntakalar da 
ayrılacaktır. 

Çün!ıii; bilhassa bu mıntaka ve 
işinin ekseriya ihtilaflara sebep 
oldu~ halfı grülmektedı:r. 

Ezcümle ekseri hamallar; bu -
llundukları mıntakalardan; b~ 

bir h:ıımalın eşya alıp nakletmesine 
müsaade etmemekle hirbrl1erine 
muttasıl kaza ve mahallelerde bu
~nan hamal grupları arasında bu 
yüul~n kıt'a ve mıntaka tesbtti 
ihtiliı.fiar1 eksik olmamaktadır. 

Belediye iktısat müdürulğü bu 
şeklin <:Skiden fenalıih anlaşıl.arak 
liii'!v'edi!miş olan gedik usul.üne 
doğru bir J(etileme olduğu neti • 

cesine varmıştır. Bu sebeple ilıti-
1ailara sebep ohnıyacak wıtl ve 
esaslı bir formill de bulunacaktır. 

--<100>---

Çocuğu uğruna 
dayak 

yiyen baba! 
Süleyman!yede bir meı,sucat 

fabrikasında memur olan Münir, 
Eyüote Kızılmescitte oturan ka
rısı Cavide ile iki aydanberi ge
çimsiz!i.k vüııilnd.cn a.\Tt yaşamalı:
tad:r ve OOc;;anımak için mahke • 
meye müracaat etmiştir. Müni .. 
dün kan.sının yanında bulunan 
iki oocu{ıınıu ~öııınek ümi.dile E
yübe gitmiş, kaPI önünde aynı
yan çocuıtuıru görü-p severlken 
vaziv.,ti evden far.keden kansı, 
kaynata~ı ve kayınbiraderi der
hal soka.J!a çıJrnrak üzerine hü
cum etıınişler ve iyice döverek 
yüzünden yaralamış' ardır. Cavi
de. babası Ethem ve Cavidenin 
erkek kardeşi yakalanmışlardır. 

--il,00>---

Bir nahiye müdürünü 
yaraladılar 

Geyve kazasına meıibut Pamuk
ova nahiyesi müdüıü; evinde otu
rutken hari.,ten atılan bir kur -
şun.a y ara.laımuştır. 

Bu i<:i yapanın İskeçeli. Afınıet 
Qğm Hilmi adında biri olduğu ve 
vazife d'Jayısile mürlürün hak -
kında taldbat yaptuırnasına kıza -
rak intikam kawıısına diiş'.üğü arr 
!aşılmış ve tevkif a'unmuştur. * Belediye Jcooperatiıfinin la.~ 

wlunaeaiiı haklkmdaki haberler 
tekzip edilmektedir. Bu ~
lün bilakis )ruvve!lendiriinffiine 
çal ışı ı ., . aılrtır. 
* Nıf(dede bulunnn.aık:ta olan AG

}Jye Vekili Fethi Ok;yar dün ceza 
evini ziyaret edip mıilikümlarla 
gıö~!ıük;ten sonra Konyaya git
miştir. 

- Bari, yazı.lır, y-.ı.zıhnaz.. mev
zular d;ye daha öııı:eden bir 1istesi 
yapılsa da muharrir er önce lis
teye baksalar, oonra kaleme sanl
salar ... 

Avrupa Harbinin Yeni Meselelerı 1 
~---

Selma hail yaLdan çıkman... 
Ynnaz yal> boyunda dolaşıyor. 
(Yeni bar) dakıl revü saat do-

k.uzda başladıl!ına göre, Selmanın 
t.u suolaroa evden çıkması Uzınıdı. 

Sekize kadar do~ı.. 
lşte sa.at sekizi an g~or. 
5elma hala meydaııda yak. 
Neden çı.k:ıruyordu bu kı2 yab

dan? 
Yol<sa, Y ünazın muaıvlni başka 

bir ev'i mi taıra.ssut etııı4ti?. 
Fa.Iuıt, böyle bir ihtimal de mev

cut değilıdıi. O, SeJmaıyı çok iy\ ta
nıdı.ğı gilbi, Selınanın evini de bi
liıY'ordu. Hatta Selma.nı:n yatak o
daı;ı bile onca mec;h ul değildi O, 
b1r gece evvel Sehnanın pencere
den yatak oda6ına nssıJ girdiğini 
gözi:le görmiiı;, bu.ııJarı Yılmaza bi.
.rer birer anlatmıştı. 

İyi amma, böyle ka-l.a.baıtık bir 
iş gecesir.de Selmanın bara gı..t
:mımıesi lc,a,bil miydi?. 

İ:;te bir gölge .. 
Yabdan saıhlle doğru i:lerJıiyor. 
YUnaı: 
- Herhalde Semıa olacak .. 
Diyerek bir kena.ra çeltikli. 
Genç bir kadın. mantıosı.ına bü

rü.nerek hızlı lu.zl.ı •-üriiyordu. Be
bek. meydaııuna kada.r clrafına sık 
sık bakın.arak geldi 
Bura~b sıralanan otoınoıWll1er -

den birine atladı .. 
Otoınohll sür'atle haıreket etti. 
Yılmaz da bir b~ otomobi'e 

atlı.yarak, şollöre hüviyetini gös
imdi: 

ktp eieceii'lz. · 

Dedi! Filhakika J.Atife amma 
hiç de fena fikir değil değil mi? 

BÜRHAN CEVAT 

metre ara ile, a:rdıs::ra, Arnavut
.köy. Kuruçeşmc, Ort2.köy tarikile 
gidiyorıdu. 

Y ı'mazm maks:ııd.ı. Selrnıaı>'ı (Ye
ni bar) a kad:ı:r takip etmek, ora
da Selma ile konusmaktı. 

Yılın az yalıda da onu cevir ip lro
nu.şmayı dii..u.ndii.; fak.at, bu ko
nuşma .biraz makısa.tsız w ihtiyat
sız bir h:ıreket olacaktı. Selına ye
tişniş bir lwıdı.. 

- Sana ne be adanı? Nereye 
ı'idersem ı;!iderim.. Sen benim kfıh
""am .mısın?. 

Diyecek o'ursa, Yılmaz ne ce
vap verecekti?. 

Haltukıi, barda onu yakalıya • 
cak olursa, işin sekli dcitişecek. 
Selma barda çalı$lıRı.ru inkAr ede
lr'""ecektl. 

Nitekıiım böyle de olklu. 
İki otomobil aıık>a arkaya (Yeni 

bar) uı kaıp:sı önüııOe durdu. 
İikönce Selma inıdi. Şoföre he

sab.m veı-e.rek içeriye ı:ı>rerken, 
Yıl.maz birıdenbire Selm.anın ö
nü.ne çıktı: 

- Hanımefendi, sizinle beş da
kika görüşebiıir mıyim? 

Selma O'lllUIZU!llU S:.lkerek: 
- Vaktim ynk, dedi, ne istıiyor

SU!llUZ? 
- Ailenize müteelhk mühim bir 

mevzu et.rafında kan~ istiyo- 1 

ru.ın. Ben, mühendis Cemilin kar
desiyim. 

Solma, Cem& adıru duyunca 
irkik!ı: 

- Pelcl!A. Ne ist~?. 
Selmanm sffii ve tavn birdeo

bire degışmi~ 

Zayıf olan tarafları nereleri 
Avruna harbinin tetkikinde Uç 

nokt8 var ki ihmal edilir gibi de
ğil: Askeri .:ihet, ikhsadi cephe ve 
manevi saiha. İngiliz matı..uatın
daki \eni ne~riyat her üç bakım
dan harbi tetkik etmek itibarile 
savanı dikkattir. Evvela miltte -
fikler, servet ve kuvvet menba -
brınm faik olmaııı itibarile bu • 
günkü Almaııyadan U.tlin bulu • 
nuyorlnr. Bu menbalardan tama
nıile istifade etmek llUJ'etile de 
harbi kazanocaklanndan emindir
ler. Bu bövle olmakla beraber İn
giliz ve Fransız taraf.ı.nın ehem· 
mi,.etle kaydettii>i bir cihet ılaha 
vardır ki o da ka~ıda ki düşma
nın kuvvetini hic;e saymanın ne 
kadar vanlıs olacaırtdı.r. Şimdiki 
A.lmanvanın çetin ve tlZll1l bir har
be dayanıp dayaııaınamıısı b:ıh -
sinde söz iktısadi mevzua gel -
mektedir. Jl.IUtehassı.slarca da şn 
iki noktaya bilhassa ehemmiyet 
verilivor: 

1- Almanvanm insan kuvveti 
azaldıkcn azalmıstır. Çünkü ılaha 
hllTJl başlamadan evvel harp mal
zemesi icin azami mesai ile insan 
kuvvetinden istifade edilebileceği 
kayded[)di. $imdi mevcudü daha 
fazla cnlıstınnak mümkün olıru
yacnktır. Sonra Almanya'1ın ha -
riçtcn mevaddı iptidaiye getir -
mesi imkanları da İngiliz ve Fnıı
sız abluk2sının devamı yiizilnden 
azald•kra azalmıstır. 

İşte harp hesabında bugünkü Al
manyanın lehinde, nlevhinde gıö
riilen ihtimallerin başl.ı.calan. 

Şimdi bir de İııgilterenin vazi
yeti gözönüne getirilince '" ııok· 
tayı kaydetmek 13zım geliyor: E
ğer İngiltere azami fedakirhk
lara katlanmak ister.e kendisi i
çin buna her vakit imkan vardır. 
Çünkü servet ve kuvvet menba
lnrı o kadar geniştir. 

Geçen sefer Kayzer Almanyası 
:ranh• hesap etmişti: İngiltere Av· 
rupa harbine karışmaz zannetmiş
ti; aksi çıktı. Bu sefer Bitler Al
nıanyası da Lehistanın işi bitiril
dikten sonra emri vakii İngiltere 
kabul eder, bu yilzden harbe gir
mez dive zannetti; doiiru çıkmadı. 

İngiliz imparatorlu{:unda beyaE, 
esmer, siyah ve sarı olmak üzere 
500 milyon nüfus var. Berlinde 
~yle düşünülmüştü: 

Bu bes yüz milyon kimseden 
herhalde 450 milyonu yerinden 
yurdundan kalkarak A.vrupaya 
gitmei'e. orada ha~betmeğe razı 
olınıyaraktır. J{anada asker yolla
mıyacak. Hindıstanda isyan çıka
cak. Avustralyadan, Yeni Zelıın
d'dan asker gönderilsin; bu da 
mükün değil. Çünkü bu iki do -
minyon da civardaki japon tehli
kesinden kol"kar. Onun için ora • 
!ardan İngiltercnin imdadına ko
..,n olmıvacak. llele cenubi Af:ri
kanın bitaraf kalacal:'ı muhakkak. 
Halbuki böyle olmadı, vekayl Ber
lindeki !ı.e•n lnn aksin! gösterdi 

Harbin manevi cihetine reUnı:e; 
galip olarak çıkmak için miltte -
fikler tarafı kendisinde kAfi azim 
ve ıebatı görüyor. 

Demişti. YUnaz. Sem llıin y.arıın
dan ayrılırken, &iiv!e kı.ı;a ikonıı~ma 
ıııeçnıişti aralımyla 

Semih; Saaı& yedi l:ıec n)ı ı 

- Çabuok... ÖndtM oiOinobi.loi ta- ı 

4 Simdıô iki c»omobil on. b"ö yiir.ıni (Devamı v~) 

2- Buna mukabil Almanyanın 
hnrptcn evvel blriktirmJş olduitu 
ıııevaddı iptidaiye ihtiyatı vardır. 
Bundan bn~!m ele ı:-erirmlıı oldul!u 
Lelıista.1 lan istifade ed.ebileceiii 
gibi dostu Rusyadan da mevaddı 
lptidai'Ve almak üıniıfuıi be.do • 
mektedir. ıuJ KEMIU. SUN:IJ;-.'l ' 

Belgrat içtimaındıl 
sonra 

Yazan: ARJ\IET şü.KRU f: 

Balkan antantı konserinid 
lik içtimaı Belgratta topl:ıı> 1 

dağıldı. 

Neşredilen resmi tebliiiill 
kik ve miitalcasınuaıı çık~ 
şudur ki yedi sene daha Jf, 
dilen 1934 paktı eski kU'; 
muhafaza etmektedir. Fak\~ 
grat kOllferonsı, Balkan d•~ . .JA, 
rin;n bugünkü harp kanı':'.'",1. 
vaziyetlerini uaha yardılJI ;J, 
etımiyeceği ııoktasın<lan ··iıJrt p 
allıka çekmişti. Çiinkü do 
kan devletinin harp kar,;ı.<ı 
vaziyeti biribirine uyınaııt~.0 
Türkiye demokrat devıctlet'.,. 
tifakına girmiştir. Roman~:~,' 
naııisl.an demokrat devle<>.',;(: 
garanti kabul etmişlerdir· } ı 
lavya ise, «bitaraflık- n!IJll1 • 

da büsbütün başka bir poı;tilJ 
kip etmektedir. Tebliğden 67; 
ruz ki her devlet harp kn~ 
ki vaziyetini muhafaza ed it 
Yani harbe karşı m~terek bd 
litika takibi bahis mevzuıı 
dir. . ;f 

Bu devletler arasında bit ~ 
!iği faydalı ohnaz mıydı?. JI / 
ale cevap vermeğe ça!ışnıll~ ,ı.f; 
demik bir mesele ile uğrnŞ~. 
Çünkü dört devletin bugiiıı~~/' 
lar altında harbe karşı nıul ,t 
vaziyet alnıalanna i:ınkin. 1.~ 
vur edilemez. Co/irafyn ılı. 
her bilinin ayn bir vaziyeti 
dır. Sonra filhakikıı Balkan Y 
adasını hariçten tehdit ed•0 

like vardır. Fakat bu teblil>' 
cak ctehlike• olmak nokl•' 
müşterektir. Her birini ayrı 1' 
ke tehdit ediyor. Bu şart!"';, 
tında Balkan dcvlctlerioİD 
karşı müşterek cephe teşkil 
!eri in:ık.ilnsndır. Fakat mul1 

olarak şıı söylenebilir ki dör( ~ 
Jet de sulhun korunma.<ı n° 
sında toplanan esas gayede 
leşmişlerdir. Biz Türkler ll' 
sulhunu konımak için deıJI. 
devletlerini ittüakına girnıeı·ı 
dalı gördiik. 
Bazı dostlanmız, Balka11 • 

huna yardımı •bitaraflık• ~ 
verdikleri politikada görM0 ~ 
Bazılan da bu gayeye, b:ı.Jııl ~ 
poütika takip etmekle va~J;I ıJI' 
nı ümit ediyorl•r. Her dorl ıil' 
!et de biribirinin iyi niyeti.• el' 
den emin olduktan sonra dı~,li 
nin bu görüşüne hürmet et~:ııf 
dir. Ve Be!grat t-•imaı b\I . 1' 
!ıklı anlay~ı tebarüz ettirııtl"5' 
kımından faydalı olnıu~tur . . .f 

Konferansın diğer ehcıııJll\ı' 
bir kararı, Balkan devlctlcrl1 ıı)
sındaki iktısadi rahıtalarııı ~ 
viyesi temennisidir. Bu, JJ$JI .. t,,. 
antantı koınbinezonıınun o .~ 

beri e.n ehemmiyetli gayel~J·i~ 
birini teşkil ctmiştL Şimdı .. 10 1' 
harbi bu ehemmiyeti hüsb\11~"' 
barüz ettirmiştir. Balkan "'· il 
Ieketleri, iktısnden biribir~' ff 
D}anı eden cüzül~r o~~abil~~i • 
kat Balkanlar içın bır •iktt.S""' f 
fayet• meselesi bahis me~0~1' 
ğildir. Her birinin diğer>le "'-,P 
dele edeceği birçok eşyası "' / 
Bu iktısaıli işbirliği mesel~ ill 
Bulgııristanı da antantın d8 ~eP 
de bir devlet say.ınak, beril 4,ı 
disi için hem de dört antantı 
Jeti için faydalı olur. 1"111ıa.ı 
uzadıkça yalnız muhariple_r .ıe' 
rinde deitil, bitaraflar üzer•" ~ıl 
lktısadJ tazvik gi tti~re ~e,,t'ır 
Balkan memleketlen kt:~1 il• ~ 
rında yapacaldan işbirlıgt r 
iJr.tısadi tazyiki önliyebilit"le · ı 

Belgrat içtimaı BalkanlılB~;r t 
sında harbe karşı daha sıl<t elı /. 
birliğin.in kurulmasını gönı> , , 
yenled memnun etmiş oını-5,ıı 
herhalde neticesiz ~ s•l J 
maz. ~ ..... , ... , ..... ,., ~ 

Birimizin Oerd! 
Hepimizin O~ 

Bira kıtlığı 
Bir okuyucumuz yazı~'1,r 
«İstanbulda bira Jotlıiı' ,;;..ı 

~co 
kilı.atcn bir dert oldu. ııı'' 
bir şehirde halk. her ne ı~lıı>~ 
nerede isterse bıra buJabfsbfl' 
lidir. Ankarıı.dnki bir:ı ·fD•' 
kasının tevsi cdilcttk b~_ı 1,iif 
doğru bol bira vercc•!f'; at'_ 
lendi. Halbuki bu fabrı~ ~~ 
çen yaz bile İstanbıı!Jul,,,.;~t~ 
kadar sılonh çektirıtl ·ı.~•'' 
Şimdi ne oldu bu ~abrı tPİı • 
Büyük bir işi üzenn<ı 1

8ı.~t<" 
ı~ evvelden tedbiri ıı•'~ 
kt etmemeleri yürondcll ıısi9 · 
neden bu kndar sıkı!!!• re 
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1. ŞEHİR HAYA Ti /9,İNDEN 1 

ğlence yerlerinde 
Yeni kışlık program c . 
· algılı gazinolarda, barlarda müş-
teriden nasıl iki defa para alınır?. 
r- YAZAN· 

l~EŞAT F~YZI ' 

~e/ııYaı, butüıı ayLar, İsla.rı -
nı.ı '"tın, <mce verlerınln, bahçe ve 
<lan bahı;o ı<azınoların paılıalılıjbn
kırri.L ttık, Yazdık çizdik ba-
~--- Cai(ı1'Jı 0 ' ' -sı olınadı. K; n ııaralık fav-

k<i:ıııız"-n. B~ ı de, işin erbabı 
Su .- gu.<1iller. 

1t ı., hane 
e.ııer olan fnnek vaziiesile mii

<l~rluı;;, . Bei9d.iye iktısad mü-
k1L, . ~ ... Vıne ak 
lı'."" ile 111 'anc mt'Selenin tet-
1~en a;~tıl ol&bi1di. Daha dün, 
"~llı!e -n Balkan memle.ket
ıını...-·' bu işlcrın ~1 " "" ld"" - .. 
d::"''<ISınl«J. tıe • ··-· goru ugu 
t ı.ı. nu gib. bkıkıne ıhtivaç görül-
bl1lltı ~ ~eğlence yerlerinin kon
;,'.r ltlSıııı . yazzaf olan kimselerin 
ıtbase~ışı idarei maslahatcılıkla 

i'ıa, bir kek Yolunu tuttular. Me-

76 GRA:U AC.JRLIGINDA 

BİR KOSTÜM 

Oparalarda balet oynıyan ar -
tisl.erm üzerindeki koolümün a -
ğırlığı ne kadar biliyor musunuz? 
Tamam 76 gram!. 
İpek may~: 17 gram; tul etek

lik: 25 uranı 50 santim; korsa 22 
aram 50 santim; ipek terlikler 11 
gram. 

TUZ NE ZA;llANDı\NBERİ 

KULLANILIYOR? 

Tuz, çok eskiden malum idi. Yu
nanlılar ve R()Jnalılar bahar ye -
rir.r kullanırlardı. Orta <,"1)!<lan 
büyük ihtilôle kadar tuz satışı 

kontrol altında bulundurulur ve 
vesika ile verilirdi. Tuz kaça çı -
lığı yapanlar ağlr cezalara çarpı -
lırdı. 

Buııfuı satv; serbes~tir. Ada'lt ba 
şındıı bir senede kullanılan tuz 
miktarı 5 - 7 kilodur. 

•ROBENSON• ADLI 

KAHRAMA~ KİMDİ? 

Selkirk bir İngiliz gemicisidir. 
1721 de ölaıüştiir. Genç yaşında 
gemiciliğe intisap etmiş, serseri 
nıhlu bir adamdı. Bir yolcoluk es
nasında geminin kaptanı ile kav
ga etti, kaptan kızdı "" kendi,ini 
o devirde hali bir ada olan Yuan 
Frandeze bıraktı. 

Selkirk, senelerce adada kaldı. 
Burada geçirdifi hayat Foe tara
fından uRobcnson .. isimli ro1nnn
da aynen tnsvir edilmiştir. 
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1 BiR KiTAP SERGiSI MÜNASEBETILE: 1 

Beyoğlu halkevinde açılan kitap 
sergisinde kaç kitap teşhir edildi? 

Prof. Casson,kitap sergileri hakkında neler anlatıyor! 
YAZAN: 

·ı fskender F. SERTELLİ 1 
M~mleke•te kitap oKuma zev -

kini uyand .. VP kıtap nyı -
ınını terr.nı e ıre - m.ksadile şah
sen bir çok teoebbü~ler ve feda
kılıl;klar yapnı olan bir muhar
rir e>fatile- nerede bir ki~ap yıj!ını 
görsem koşarım. 

Gazrtelerde okudum: B<'vol!lu 
Halkt>vi salonunda bir kitnp ser
gisi açılmış. Geçen gün iki arka -
daş sergiyi ziyarete gittik. 

İlkiince <urasu.ı k.Jy.:!e<leyim ki 
memleketimizin - ç0k ufak mik
ya,;ta da oL•a - bu ı:ıibi s0rgilere 
Q<lk ihtiyacı vardır. Halk.mızda 
henüz kitap okuma zevkini ya
ratma~a muY.ıflak o~'.l.m,ıdık. En 
de.ğerli, en faydalı, en heyecanlı e- \ 
serlcr bile Uk hamlede beş yüz ta
ne sat1lam 1yor. 

Bu tibarladır ki, buna benz~yen 
her teşebbüs gibi, Be,·oğlu Halk
ev Jlİll aı:-tı-ğ~ bı... ser~inin de fay 4 

dasız olmadı~ıl"a k-niim. Fakat, 
su noktaya aJ isJr"t "deyim ki. bu 
s . .l•C -· ~ n..,l k "t n h•r kö"'esin
<le çıka-ı eserler. ııôrebilecej!imi 

Casson bundan on beş yıl önce, 
Şikaıııoda açılacak sanayi serp! 
müna;;cbetile - bu sergiyi dirile 
etmek üzere - Amerikaya davet e
diliyor. Sergide ~erik an sanayi
ine ait bütün neşriyatı teşhir iQin 
de bir (neşriyat pavyonu-) hazırla.. 
nı.vor. Casson bu sergiden bahse
derken diyor ki: 

•- Ser~ide her şey ta.mrundı. 

• 
Bu eser serııide bulunmadı_ğııııdaıl, 
Loa Ancekısa ~af yll7.tl.araJt eMlli 
istemn.iştil".) Bımun üzerine slllltl 
heyeti, bu eserin de gelmesi ~ 
ll8fl"iY&t pavyonunda teşhir edil -
meai için, açılma törenini altı gil9 
tehire karar ver~i. Serai heye
tinin bu ka.ııarıru :\)en de makul vt 
yerinde buLdwn. İki fonnal.ı.k bir 
sıwı'at 8'Mll"i için, büyük sanayi -
giai al1ı gün sonra aQ!]dı.• 

itlcı e~ı aYnıak~m· ..ıMıntakam -
l>:ılıaıııı1tence Yerleri ı:iç bir 
~. ~dır, } 0ktur Her<ey sut 1i -
.. ı - '-"\'e ı:ıa i((in, 6Yn.i rapor ,·erıY,or "· Ay-

, _....,..,,..,,,..,,,,...,.. ......... ~ .. ,..,.-_,,_,,..,.., . ..,..,-...... umuyordum (Ki• ap s<'rgıs) de
Açılma gıinüne yhuni dört saat var
d1 Biıtün haw-Jıklar yapılmış, bfn. 
Lerce davetli g<'l.rnişti. Tam bu sı
rada s~rııır•"1 istihbarat büroım şöy-ı 
le bir 1-.a er alıvor (Kalıforniy.a
da bir k =ıık kasabado kolacıh.k 1 

yapan Margrit N<'lson adlı bir işçi 
kız - kolac.hk san'atı - adlı ve o
tuz iki sah:f~lı bir eser neşr<:>tmiş 

B.voRhı HalJrevin<le acılan Jd,, 
tap &erıılelnl id:ıre edenlerden biıi 
olsun Caeeon'u okumuş olsaydı, 
şıiphe yok •Jd. A1'tvlnde. Kıorsta, 

İvıni.rde. F.dinıede, Ankarad3, h• 
sık tınemlek:etin her köşesinde ç~ 
kan küı;:i»< büyüle bütün e&e!lleri 
toplamadan. sergiyi acmazlaTdı. 

'U! huY!ik b" lllıntakava l!ıden da
ıi; • <ılduı:u: '1.ınir, pahal lık mev-

ır Zabıt tıu' halkuı alda ı lıgına 
e tuyorQ.u, 

l!ıu ... ı:ıe, Yaz , .. ·· .. 
Ilı """eki Yıı .,eçt · K g~.::ı. Onu-
' eı·-.~u z, bekd.yemz in, bu 
, r • Y.ıt,. l""'··k 
1; . uıı ile~, "'""'ı. safhasından 
ııı., "1dıden ~ rı ~otur<'mıyece~aıi, 
1'ı nııı ed . c tcının cdebilınm Te
~ ·~nsc ~ın ıti. yalaııcı çrkayım. 

• ..rrıse:ı,i . Yle, ışle-; pek o kadar 
nir 'k Voruz. 

!\ıı.__ 1 ı !ı_ıft 
~-""11 15Q k a eı-vel, Urfa yal(ıııın 
~ llıe bu .. 

1 
tıırı;~ ~tılıyor, diye, 

"1. ne! ~ UIJlaı-da bir yazı yaz
d.n · edıve ikt d ·· ct·· l" ,. .. ~~ . sa mu ur u,.un-
~ P .,~t •15tedim. Vız Jleldi. Ce

lıtıe -ııe •. be~., yani halkı ten
t;;b l!e bıl(ı ıuzn- ·· ·· lrn d" M.>." ar.,k ~ .. goru c ı. 

ı;•ıa y:-J ~aka.mı iktıs:ıdiye! 
ltıiıı ect an idi ise, auc olmazsa 

eydin!., 

iluk ın . * 
11> lillhebY1ne acı acı fervat edişi-

r llı<ıeıı J~·Ye~ •. bır hadise öğreni-

Barda eğlenmek herkesin bileceği 
için gidenlerin de bir 

bir k-0nsoıoosyon ile iktifa edebi
lirsiniz. Yok, saat on ikiden sonra 
da ka}mak isterseniz, ikinci bir 
ikonsorr.ısyon mecburi. Amma, ya
rım saat daha, amma bir saat daha 
kalacaksınız. Zaten saat ikide ka - ı 
panıyor. 

Bu nvei icat aldatma usulü kar
şısın.da, bu şehrin belediyesi ne bu-, 
yurıır, bilmiyorum. ı 

Vazivet şudur: Esasen, barlarda, 
artistler, çalgılı gazınolarda o meş
hur hanendeler saat on birde ic
rayı teganrive veva raksa baş -
larla .. 

bir iştir. Fakat buralara eğlenmek 
eğlenmek hakları vardır 

iktısadivatı uleması yerinde ve 
makul bu1'uvorla sa, ben, Türk! -
yenin bünye ve lıttsusiyetine uy
ıııuı yeru bir ilctısad' sistem tatbi
kini teklif eı!cvor ,.e nlnız bu ııi· 
bi ınenu!.ırda. bey ncimilel iktı -
sadi kaidelerden, A~lah ~kına e
bediyen uzak kalmamızı istiyo -
ruın. 

Bir arkadasın gözlerile görüp 
anlatt•ğına göre, bir çalgılı gazino 
sıkılmadan, gece saat on ikiye 
va~.;: 1 'lsınca: cl2 den sonra i.kinci 
konsomasvon mecburidir> ibare -r il> Fa·' 1 g~Iıyor, Yine yazıyo-

·~iti, hı~· :"'de. ·be,; yüz biliyo- Bina-cnalevh. ekseri müşteri za- sini havi lt"Vhaları müıterinin ö -
llıse _ ~r tesırı olmıyac:ı.ktır. ten, 0 mahalle, saat on bire doğru nünd<', gazinonun duvarlarına ası-

hıı? Ya• u-~ıne a!ınm·;,acak: gider. Demek olııy<lr ki, esasen a- yormU'I! 
' u 'ti •reri~?. Nasıl o- teş pahasına olan bu gibi yerlerde- Bu ne istir, ne cesarettir? HaHun 

l>ıve . ki konsomasyon ücreti yalnız, bir, en ıı-.asum e~lencesini, Ze\0kini bu 
'°ak "t'Iıııyacak, bir buçuk saat irin verilecek.. derece istismar ı·olunu bulmuş o-

Q[ııı,.at, ben v d ·· t ih Havı-et! l · ı b ~ ~ ıc · ıc oll"n mus er an ınsan arın, u apacık cesare -
~'fcııu .ıı: "axacal(ım ve meslek- Eğer, bu hareket tarzını, şehir tini havrC'tle teır.nşa ediyorum. 

ıaoacağım. !=================-======================================"' 
\ı l!::rıu.ı ıı * 
aı.,~.vtup:bi oaşladı başlıyalı, or

;"'I ~ an İstanbula bir artist 
ıı.ı~ ~uııu ilııı edıvor. Kafile kafile, 
lar,~ \ı'r e~b:seli, kırmızı, morlu 
d. ~uıad s~u lra<iın geliyor. Bwı
ır~l~c,!k~ ııazinolarda, bar!.ar-

tııal ı~e!ı r, para kaz.anackla1', 
~llııı .. l!:t l!!r .. Hıdbuki Istanbul 
arijlı. lta ı ne, budu ne?. Kaç gar 

il Sileri ~il~arı var ki? Mevcut 
~· .u Yeıu , doyurmuyor. 
:., ~llıotaııı ~eı.en artistler. çalgılı 
\" atta, ı;,rt barlara balta oldulur. 
ttJ,.~ Yel\i it ~-ırarak iş istediler. 
le..,,:_ Bu SU 0nbınezonlar teklif et-

-.,., 41ıı-a :etle, bu artistlerin bir 
,,_ '°al:at ~a buraya '·erleşti 
.• , ' llıü ·' . 
~.lld. f biitc °fc.selerin de, bittebi 
\ı-1: lltıizi 1i~ erı kabardı. Mesela, 
~-ı~ ~saz o'~ bileli yalnız ala-

!' ı Ra"liıı u tUıduran bir takım 
1•nga olar, programlarına 

1ıı0'<1,a-r d~alg_ı ve aı-tistlk (!) nu
h, ~Rlenc ılave ettiler. İstanbu-

0't Şeye Yerleri Mısırcarşısı gi-
F'aka oJ.du. . 

So ·• ı t, arta 
) er n;ısıı ~ masrafı, bu mües

ı~ ~ilce ını. ·· 

Mayn döken bir İngiliz 
denizaltı • • 

qemısı 

-···· ~~'"""'~"" r-'""". = 
' 

~ ...... 
l 

t lı • ~da arşıfıvacak? 1 
l ~de hır ıa İstanbul polüi çok ye-I 
t ır ~~ rıı.t verdi. Barlar dahil,ı 

, '<ten~ uesscsesi, gece 
" u as, t> onra açık kals:maz. ,,,.;l:::;-_ 
' <lldan oa:.:n ellild..r kı gece va-' 

.ı·· .. ra r: • ' .. 
ı., ~n sarh' .,.ızınoya Yeya ba-

., O"' 01 
'f ' '>ara har .muş Amerikalı 

1 •ne ı c Yacak ver arasın!. 
ıı11 z bıze,. ,. 

'>. ., hhotı~-' z. "e O!U\'Or idise 
» ·o~' a ~ .. ızc b. · · <a '"U. Bı ızım kesemize 

l •tıtııa kar naenaıeyh saat ikide 
~ r, lızat ırı pek yerindedir. 

s t •· Yıl '-- . 'ı ikı'-' k • ·•u mııessese-
h ca ı_ >.lC" " • «Sr!ax •ı>3nmnl(a başla -
~ ~ kadlll' ; 1 k ,at girdi. Sa -
~~11 l!ıieler ıcı;'- l>ı..lunamıyan bu 

s· aı.ı:rdan ~~-muşevviki hu
~4!ıı~tııdi, barı •u-uın kaldılar. 
Qlo~\,~C!ııi y~ çalgılı gazinolar, 
l'aııj ır uı:uı :ıe beş yüz ihtikar 

~at 12 ·e l<tular. Gece yarısı, 
~ kada:r oturw·~~nız. 

Bu denizaltı gemi>i, en son sis
tem ve .Marsuen. sıiınına men
•uptur. Boyu 82 metro kadardır. 
Tonu suvun üstünde 1,520, altın

da 2,140 tondur. Müretteıbatı 55 
kişiden ibarettir. 4 pusluk (tahmi
nen 103 milimetre) bir lopu, 2 mit
ralyözü ve 21 puslu·k (tahminen 53 
santimetro) 6 toroil kovanı vardır. 

Motörleri, 3.300 beygir kuvve
tinde ve Dizel markalıdır. 

!Suyun üstünde saatte 17 mil, 
altında 8 mildir. Suyun altında, 
1,630 beygir kuvvetinde elektrik 
motörlerile hareket eder. 

1- Tarassut periskopu, 2- - Mü
cadele periskopu, 3- Madeni kab· 

lo, 4- Su üzerindeki idare volanı, 
5- Telsiz telgraf anteni, 6- 4 
pusluk top, 7- Manevra mevkii, 
8- Manevra me\•kiini köşkten a
yıran levha, 9 - İşaret yeri, 10 -
M•yn depom, 11- Harici balast, 
12- Cifte tekne, 13- Kumandan 
mevkii, 14- İkinci kaptan mev -
kii, 15- Birinci zabit mevkii, 16-

Levha, 17- Dümenci, 18, 19- Kont. 
rol volanları, 20, 20 A- Komprime 
havalı silindir, 21- Komprime 
hava oluğu, 22, 22 A- Akü:müliı
törler, 23- Periskop yatagr, 24-
Da!ıili balast, ~5- Torpil kovanı, 
26- Torpil kovanL 

Birbirlerinden 
bıkmışlar 

Meşhur Aljolson karı
sından neden ayrıldı ? 

ni 1' nce. bunun ll'ar.·;ı gözümde 
bü. ·ü'llemekle be. ber. me<e'1a Art-

1 

v"r.dc c•kz i!mi bir eseri. Iz lrde 1 
n :-edilen üzü., .. 'e nL t._.ti
ğ'r.i ve A K• ad · c. sı b.: vıl •
çınde otuıu bu'ı v ıbek ckullar 
ne~riya"tırı ~oz!eri 1 anyordı.i.. 
Evv~la şunu h·ııe• verev m ki 

bu sergi:.-e İsttn!mlda a cal< on ilıı 
kitap evi rt ra':t etmiı::t r. \Tr "-er· 
giJeki biitiin ki'apların • nsı 250 
yi geçmemektedir. ı 

Bu rak1m• ve ı,\l bir a'·uç kıt.hı 
görünce şa!oır<lı~ Ac3ba bu es<>r· 1 

!er. son •'r y•l içinnr memlek ,t 
dahilinde cıkan kıtap~ar mıydı? 1 
Böyre ise on ki kutüpha"e d _şında 
kalan mcsPliı· Yenı Türk kitapevi, 1 

ikbal, Teicyyı.iz, c~mı. uriyet kü
tüphaneleri ile 4 gun ne " y 1tı, 
Yeni Türkiye matbaası neşrıvatı 
Üni\·ersitedeki fakülteler neşri -
yatı, Eminönü Halkevi neşnyatı, 
ve nıhayet İzmir. Ankara ve di
ğer vilayetlerimizde çıkan eserler 
neden bu sergide ver bubıa!l'ış -
lardı?. 

Şimdi, sergiye iştirak eden ki
tapevlerini, iştirak cWği k aplarla 
l(Özden geçirelim: 

1- Ahmet Halit kitapevi: 15 kitap 
2- Cihan • : 5 • 
3- İnkılap • : 68 • 
4- Kıa.naat • : 60 • 
5- Remzi • : 20 > 
6- Semih LUtii • : 24 • 
7- Vakit • : 4 • 
S- İnanç • : 2 > 

' 9- Ünivers~ • : 12 > 
\ 10- Asarı ilmiye • : 5 • 

ıvlivutta çok ziyan edildığin 
1 
ıı- Çığır • ; ~~ • 

den, Avrupa harbinin Amerika si· 12- Hilmi • .:.-- • 
nema.cılığına darbe ,·urdujtundan Yekun 249 
bahsedile dursun artistler arasın
daki dedik-Odular da hiç ekııik de
ğildir. '.Meseli Rııhi Kelerin kocası 
Aljolsondan ayrı.l.=ısı gibi. Sesi
nin j!i.io:elliği ile meşhur. olan ko
cası kadına haftada 80 lngiliz li
rası kadar tutan bir nafaka ve
recektir. Kadın kocaya ııidecek o
lursa o zaman artık kocası ken -
disine 10.000 İngiliz lirası tutarın
da dolar verecek, bu suretle lıo -
şanrna kararı kat'i şekle ııirmi.ş o
lacaktır. Meğer bunların izdivacı 
Holivutta pek nadir görülen mes
ut ve devamlı izdivaçlardan ol -
muş: On bir sene beraber yaşamış
lar. Az değil!. Mahkemede Rubi 
kocasından şikayet ederken şun
ları söylemiştir: 

- Bana ahmak diyor. fürşey için 
fikrimi söyliyecek olsam hemen 
eğlenir. Ne kadar fev'- ,Jade fik
riniz var!. Bunu nereden biliror
sunuz?. der. Benimle hep eğlenir. 
Buna davanamı~·orum. 
Hfıkim bunun üzerine artist ka

<lıııa şunu sormuştur: 
- Baskalarının yanında hiç s!

zinle bövle eğlendiği olur muydu? 
- Oh, pek çok defa oldu. Mi,sa,

fir gelir, kendisi liikırdı etmez, 
hep ben söz bulur, söylerim. On
dan sonra birdenbire kalkar, mi
safirleri bırakarak giderdi. Bundan 
baska herkesi tenkit eder, kimse
yi !beğenmez, beni tahkir ederdi. 
Aramızda şiddetli kavgalar olu -
yordu. Hiçbir şey için aramızda 
anlasmak kabil olmamıştır. 

Bunlar az evvel 938 de olmuş, 
Anjolson o zaman «ih•et kazan -
ın.ağa başlıyarak on dokuz yasla -
rındaki Rubiyi almıştı. Mahkeme 
şimdi kocayı haksız görmüş, ge -
çimsizli~ sebep olan bu artist i
çin yukarıdaki kararı vermiştir. 

Bu listeyi okuduktan ve kitap 
lan şöyle bir gözden geçird~~~n 
sonra., ankada•ım havretle yuzu -
me baktı: 

- Bu serııi bize son neşriyatı 
'1Österiyor. El!er bu nwiyat 
dece lstanbula münhasır ol a 
sözüm yok. Fakat, masar ın 
sında ayrıca, üç yüz küsur Halk
evinden 26 tanesinin mecmualan 
deste deste duruyor. Demek k_i, bu 
serui bize bütün mcrr1!clrettekı neıı-

1 riyatı tanıtmak gayesile açılmıştır. 
O halde t~a neşriy>atı yalnız bir
kaç halkevi mecmuasına mı inhi
sar ediyor? 
Arkadaşımın elinde, o gün Art

vinden kendisine gönderilmiş çok 
değerli bir eser vardı: •Rize, Art
vin ve Kars türküleri•. 

Segide bu eserin eşini aradık .. 
Bulamadık. 

Hasılı serginin hedef ve gayesi
ni bir türlü k~eı;lemedim. 

249 kitaplık bir serginin, laalet
tayin bir kitap meraklısının evin· 
deki müvazl kütüphanesinden far
kı yoktu. 

* Bu münasebetle - kitap sergile
rine taalluku dolayısile - bence 
cok mühim oan şu h~diseyl, sergi 
işlerile alakadar olıanların n328l'll 
dikkatine arzetmek i!lleriın: 

Amerika ve İngııter:ede (işcilerl 
üniversitelere sevektmenin yolu
nu gösteren) meşhur Profesör 
Herbert N. Casson'un sin neşriya
tını birer birer dilimize çeviriyo
rum. Amerikalılar Casson'u Q<>k 
severler. Hatta: •Casson'u okumı
yan, hayatta, yarım adam sayılır!• 
derler. 

Harpte. erkeğin yerini 
tutan lng;liz kadını 

Kara, deniı; ve hava ordularında çalışan bu 
kadınlar da askeri üniforma giyiyorlar 

• 
• 

. 1 

Asker İngiliz kadınlan bir geçiş esnasında 

İngiliz kadınları kara, deniz ve j 
hava ordularında çalısıyorlar. Fa
ıkat, gördükleri vazife, yardımcı j 
vazifesidir. Harbe giden erkekle -
rin boş bırakt>kları yerleri dol -
duruyorlar. Me.seliı, ahçılık yapı -
yorlar, askeri otomobilleri ve kam
yonları sevk ve idare ediyorlar. 
Bürolarda çalışıyorlar. Tayyare ve 
tmühimmat fabrikalarında binlerce 
kadın amele var. Asker kadınlar, 
asker erkeklerin haiz olduğu hu
kuku haiz. Ayııi üniformayı giyi
yor, yalnız pantalon yerine etek -
lik ku-l!lanıyor~ar. Kadın askerler 
Kraliçe Elizabetin yüksek kuman
dası altında bulunuyorlar. 

.Memlekltin pasif müdafaası da 
1938 mayısında, Çekoslıovakya buhr 
raru 3ll"asında teşekkül eden ,gö-

nüllü kadınlar servisi. ne havale 
e<l i im i(;tir. 

Bunların vazifesi: Tchl.ii<e vukıl 
un~a. çocuk kadın ve ihtiyarları 
şehirde uzaklaştmmalannı temin 
ebmek, yaralılara bal:ıınaktır. Ya
rım milyondan fazla genç kız ve 
kadın bu davete icabet etmiştir. 
Hava ta:.rruzu esnsında sivil ahali.. 
her türlü _yardımı görece'tinden 
emindir. ------
İlk İtalyan demiryolu 

Fransada lokomo'.ifler kuUanıl
mıya b~ladıktan _az sonra, yani 3 
ilkt,erin 1838 de Italyanlar da tik 
demi.ryolunun küşat resmin! yap. 
tılar. 

Bu ilk yol, Napoliyi Portiçiye 
bağlıyordu. 

, 



• 

,_: Ş ON TEL G ~AI' -10itı'B.,T ~4' 

İstanbul Beşinci Noterlitfne ı 
X~ideci: Haymt Arditi ve kefili Av~·am A:rditı; lstanbuida Küıi<çll 

fıanmda mukim. 
IMuhataplıar: Iraklı Zerı: Tophanede Mumhane caddesinde 1111-11'1 

No. da Elmas rakı fabrlkasL 
Muhataplar: Parton Hacı İlya: Şişlide Boyacı oğlu ı;okağı.nda 42 

nomaralı hanede. 
!Muhataplar: Refael Avram Amon: Beyoğlunda İstiklal caddesinde 

eaıbık (Amar) Işık apartınıanınm 4 numaralı dairesinde. 
(REFAEİ.. AVRA:M AıMON ve ŞERiKLERİ) ünvanı tahtında mü-

5e<:cel ve 15 kanunusani 938 tarihinde iki sene müddetle aktedilen ~l· 
lektif şirketinin idareye memur iızası bu güne kadar ifa eyledikı:erı iıdatı 
ticarly9 haricinde ve gayri kanuni muamelattan dO'~ayı ben zirde va
Wllmza şürekadan Hayim Ardltiyi külliyen izrar edecek mahiyette 
bulunduğundan aşağıda yazılı sebeplerden dolayı bir gıina moo'uliyet 
cteııuhde edemiyeceğimi ve Hayım A:rditiye kefalet eden kefi'l Avram 
A:rdi1inin bilkefale mes'uliyeti ancak ,şirketin ahkfum kanuniye ve adatı 
ticariye dairesinde idare edilmesi halinde tevellüt edecek zarara kar~ı 
tek<>ffül eylmiş alıup hiıdis olan zarar_ tafsilen izah edileceği veçhile 
wi idareden ve blliı mes'uliyet keyfi harekattan mütevellit olmakla 
\>ih&M!bül Jrefale bir gıina mes'u•liyet deruhde ve kabul etmediğimi ve 
bu bapta kaffei mes'uliyctin muhataplara ait ve raci olduğwıu ihtar 
eyleriz f(iyle ki: 

1 - Türk içkileri limi~-d şirketi ile Refael Amon firması ve Iraklı Zeri 
V<? Hacı İlya imzalarile 12 eylCU 937 taril\inde Müreftede imal edi'ıen 
ıaupların satışına müteallik mukavele mucibince mariyet fiatJarının 
4cı a kılınan resmi istimara muamelesinden sonra taraflarından, vuku 
'bulan müteaddit ihtarlarımıza rağmen bildiri:lmemesi ve arada geçne 
iki buçuk seneye yakın bir dewe zarfında şarapların maliyeti malfun 
cıbııaksı.zın ı;atılması yüzünden maruz kalınan zarar muhatapların te-
11eyyüp ve ihmalinden ve sui idareden mütevellit ve kezalik vaktü za.
ıınarunda maliyet fiatının tesbit ve bildirilmemesinden hltlt içkiler limi
~ iİI\ketine serdey !emekte haklı bulunduğwnuz itiraza tın yapı!ına
ınası neticesinde ihmal edilen hukuktan mütevellit zarar tamamen sui 
idareden ve muamelatı şirketi ihmalden sadır olması itibarile mes'uli
yetin tamamen kendi';erine raci olduğu, 

2 - Ahiren Türk i~·kileri limited şirketi tarafından me7.kÜr ~arop
lafa dair bir lıuliısayı hesahi:ı;e gönderildiği bildirilmiş ise de bu güne 
jadar şürekiıyı mezkürcnin alakadar olup keyfiyeti ve h<'sabatı tesbit 
ve mezkftr şirketle hesap ve aoakayı katetmemeleri hem şirketin hay
liy1tine ve hem de hukukuna müessir bulunmakla işbu hususun siııiın
eemede bırakılm~ olmasından dolayı bundan mütevellit zararın tama
men k"endiler.ine şah.en ait ve r_aci o\duğu, 

3 - Şirket mukavelenamem!zin 18 inci maddesinde şürekadan hiç 
biri mevzuu şirketi te:;kil eden muamelfıt nev'indcn bir muameleyi 
ticariye ile şürekı1run i>ti_'{ali sureti kat'iyede memnu iken ~ürekiıdan 
Iraklı Zeri şahsı hesabına tarap ahzu itasile iştigaline idareye memur 
fürekiıea sükut edihesi ve fazla olarak şirkete ait şarapların idare ve 
tatı~ının memnuiyet hi;afına hareket eden İraklı Zeriye tevdi edilmesi 
bittabi şirketi külliyen izrar eylcmis olmasına ve işbu zararın muhatap
ların sui idaresinden ve hukuku şirketi ihmalinden mütevellit bulun
makla tamamen kendilerine alt ve raci olduğunu, 

4 - Gerek iMü.l'efte şarapları ve gerek;e Feriköy depo ve mağaza
ilarında ımevcut ve şirketin mevzuu iştigalatı bulunan şaraµ""1rın ~'lireti 
şarf ve bedellerinin sureti tediyesine dair mukaddema Türk içkileri 
Limited şirketile 12/9/937 vıe 28/12/937 tarhinde şirketimizin menafiini 
liyanet ve mhuafaza Eder bir şek?Ide aktedi' n iki mukavele a!ıkfımını 
ı:ey ve muvafakatimiz alınmaksızın şirketin mevcudi·J'tine ve en ınü
hlm muamelatına taa!lük eden işbu iki mukaveleyi •irketiınizi izrar eder 
malıiydte hotbehot muhataplıır bir g(ına m<'oburiyeti ticariye ve ka
nuniye o<maksızın 24/5/938 tnrhli diger bir mukavele ile sirketimizi 
izrar eder mahiyette tadil eylemiş olduklarından bu yüzden maruz ka
hnan :ııar~ ziyanın tamamen muhataplara ait oldu~unu, 

5 - Şirketimizin faaliyetine nihayet verildiği Feri.köy maliye şu
besin<"' ai';ustos 939 tarhinde haber verildiği ve şürekfıdan R"fael A,·ram 
Aınonun iflas l!An ey led.i,lıi ve müddeti ~irketin 15 kanunusani 940 tari
hinde hitam bulmıış olmasına rağmen tasfiye muamelatına 
iptidar edilip şimdiye kadar hi'!ama erdirilip fesh ve tas
tiye~inin tescil ve ilan edileoniyerek sürüncemede bırakıl
rıuş olmll.'imdan müt.:vellit biiılmwn zararı ziyana muhatapların muatep 
oıacağı ve bu yiiZ<kn bilesale ve bL;kfale bir güna mt-~·ıı.:i et .kabul eL
mE<ii.ttimizi velhasıl şirkete karsı ihmal ve teseyyüp ve sui idare )IÜ· 
zünden ~irketin duçar olduğu zarar ve ziyanın tamamen kendlicrine a•ı 
oluµ bu yüzdrıı gerek asıl Hayım Arditinin ve ııerekse . kefili Avra:m 
ArJHinin hil' giına mes'uliyet deruhde etmediğimizi v" ~ırketı ınefauha 
ı.ıe artık bir gilna alaka ve irLbat ve m•s'uliyetüniz kalmadı ı gerek 
:kendilerince ve gerekse eşhası salisece md!üm omı~k Üz<'re altı nüsha-

BUGÜN 
I PE.K 

HAFTANIN EN GÜZEL FiLMi 
Sinemasında Amerikayı Altüst Eden Bir Mevzu 

ESiR TÜCCA RLARI 
Baf rollerde: l'tOBERT TAYLOR, VALLACE BERRY fLORENCE RICE 

10 binlerce figüran • Görülmemiş derecede heyeonlı - Muazzam ve miithiş sahneler 
Filme ilave olarak FOKS DtlNYA HAVADİSLERİ . ------ Bugün saat 12,45 ve 2,30 da tenzilatlı matine 

Bugünkü tatlllnizden istifade ederek 

SARAY • 
sınemasının 

En zengin ve en cazip programını görünüz. 
2 biiyük ve mükemmel filim birde_n: 

CEBELÜTT ARIK 
CASUSU 

Orijinal Fransı?.<:a nll$hası 
Baş rollerde: 

V1V1ANE RO:MANCE ve 
ERİC Von STROHEIM 

Sa.at 2.30 - 6.20 - 9.40 da 

GÜN 
BATARKEN 

Emsalsiz bir his ve aş'k filmi 
Ba~ rollerde: 
VİCTOR FRANCEN ve 
MADELEINE OZERAY 

Saat 1 - 4.211 ve 8 de 

:lııaveten: FOKS JURNAL en ııon harp ve dünya hab&leri. 
Haftamn en zengin ve güzel filmi 

F!liımlerini daima şaheserler dizisinden seçen il\ 
Programlarını her zaman dünyanın en büyük artistlerinin yarattığı 

harikalarla siliiiyen 

L A L E 
Güzel 1SA MİRANDA - Sesirnh RAY MİLLAND'ı:n 
Yarattığı ve günlerdenberi batün :lstanbulun takdirle alkışladığı 

OTEL EMPER Y AL 
Filmi 

Diinvanın en büyüık zaferlerine layık bir ı;erefle gösteriyor. 
froRra<ma i!Ave - RENKLİ M 1 Kl ve Para.munt jurnal 
Bugün 1 ve 2.30 da tenzil'ıtlı matineler. 

1 
Devlet Demiryolları ve Liman.arı ı 

işletme u. idaresi ilanları 
·--------~----~-----------------------------~ • 

l\Iulıaııımen bl'del, muvakkat tııminat ve ınikdarları ile cinsleri aşa
l!;ıda yazı-'J :Uışap traver.ler her iste muhteviyatı ayrı ayı·ı ihale edil
mek Üzere 23/2/1940 tarihinde cuma "Ünü saat 15 den itibaren ve kapalı 
zarf usulü ile Anknrada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu islere ~irnıek stiy.,ııler hUa.laı·ında g&;terilen muvakkat t.tmi
nat !i;e kanunun tavin cttii(i~esika1arı v" teklifleri avni gün saat 14 e 
kadar kom sy<ın rcisliiiinc verme'eri lazımdır. 

Sartnameler 312 kmuşa Haydarpaşa, An.kara. İzmır ve E,,kiııc,hir 
vezn~lerhıde >atılmakt•<hr. (966) 

Liste Miktarı Cınsi Beherinin ınuha- Muvakkııt 
No. Adet men b~deli teminab 

Lira Kr L. K. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
cDökiiın kalınlarına mahsus so

ltu•tma tıertibatu hakkındaki icat 
!cin istihsal edilmis olan 5 ~bat 
1936 taırih ve :l089 numaralı ihtira 
beratı üzerindeki hukuku bu bre 
başkasına devir ve valııut icadı Tür
kiyede mevkii fiile koymak için 
icara dahi verilebileceği teklif e -
dilmekte olmakla bu hususa fa?!a 
malıimat edinmek istiyenlerin Ga
latada Aslan han 5 inci ilı:at 1 - 3 
nuımaralıara müracaat eylemeleri 
lılA nolunur. 

Sultanalıınet fü:üncü sullı h'Ukuk 
mahkemesinden: 

iM'üddei Makbule Cağaloğlunda 
Hocapaşa ma:ha.Uesinrle 34 No. lı 
hanede mukim ikenJıalen .ikamet
g3hları meçhul olan müteveffa Ne
cip karısı Zekiye ve oğlu Halil ile 
şayian mutasarrıf bulunduğu Ak
saravda Molliıkester mahallesnde 
camii şerif So. 18 No. lı arsanın 
şuyuunun iz.aleoıini talebi dava et
mis icra kılınan muhakeme neti
cesinde: Bu gavri menkule ait ta
pu kaydı celp veraset senedi ibraz 
ve mahafünde ke;if icra kılınaca
ğından müddeialeyhlerin mahke
menin muallak bulwıduğu 27 /2/940 
tarihinde saat 14 de bilesale veya 
bilvekiıle Sultanahmet 3 üncü sulh 
hukuk mahkemesinde bıılunmaia
rına dair ve ıı1yap kararı maka -
mına kaim olmak üzere ilanen 

t,,bli& olunur. 40/~18 

DEV!REDİLECEK İfITİRA BERATI 
cEmniyetli kibrit başları ve bun

ların sureti imali. hakkındaki ih -
tira için alınmış olan R subat 1934 
tarih ve 1753 No. lı ihtara beratı -
nın ihtiva ettil!i lıukll'k, bu kere 
başkasına devir veyahut icadı Tür
:kiyede mevkii fiile koymak için 
icara dahi vrrilebileoeği teklif e
dilmekte olınak1a bu hususa fazla 
ma!Cımat edinmek istiyenlerin Ga
latada, ft.c.,Jan han 5 inci kal 1 - 3 
numaralarc::. ınüracaat eyJ'.emelcrt 
ilan olunur. 

... ,. ................. , 
1 Bıı hufta 

SAKA RYA 
Sinemasında 

CENUB 
P OST ASI 

Sinemanın en güzel iki aşığı 

CHARLES BO YER "' 
ve /RENE DLJNı: 

Göz kamaştırıcı daplar arasında, servet ve lüksün biik 
olduğu mıılıitrerin sonsuz zarafetleri içinde çe~.nleP 

SABAHSIZ BiR AŞK GECf~ 
. miiste.~na (ilminde a~kın biitün zevk ve ihtirasmı yaşıyorlııt 

erkek ... İki kadın ... 3 A.ıık... ve 3 İhtiras ... 

•• 
Bugün SUMER sineması~ 

Gidip görünüz. İlaveten: EKLER JURNAL son dünya ~t 
haberleri. Bugiin saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matiııeler. 

tır, 
• İstanbul 3 üncü icra memurluğundan: 

İpotek cilıet~<Wn paraya çevrilmesine karar verilen ve~ ~ 
7934 lira kıymet takdir olunan Yedikulede Mirahur llyasbf ı • 
sinin eski kuyulu bakkal yeni Ali Ef. caddesinde e:;ki 1 .Y''ıııar' 
numaralarile murakkam bir tarafı Ali hane ve bahçesi bır 1,,ı; 
hanesi ve tarafey.ııi tariki 8m ile mahdut kagir fabrikanın t l 
artıtırıruığa konmuş olup 14/3/940 tarihine müsac!Jf perşeınbf,,e 
14 den 16 ya kadar dairemizde ·birinci açık arttırması icra , 
bedeli mukadder kıymetin % 75 ini bulduğu surette alıcıSl u> 
rakılacağı aksi halde son arttıranın taahhüdü baki kalmak u• 
940 tarihine tesadüf eden cuma günü ayni saatte dairemizde 
ikinci açık arttırmasında en ço.k arttıran namına ihale_ ~ 
Satış peşin parn iledir, Arttırmaya girmek istiyenler takdır. 
metin % yedi buçuğu nisbetinde ~Y akçesi veya milli b~ 
teminat mektubunu vermeleri 18zımdır. Mezkıir gayri ıne . 
sinden doğan birikmiş bl.lciiınle vergi mükellefiyeti ile teilb' 
salı~ bedelinden tenzil olunur. Yirmi sene]jk vakıf taviz ııeıft 
aittir. Hakları tapu sicilleılie sabit olınıy.an ipatekli 
Ja diger alakadaı·laı·ın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu ııı 
hususile faiz ve masarife drur vuku !;>ulacak iddialarını i'.\iJl~< 
itibaren 20 gün zarfında evrakı müshitelerile birlikte dai~ 
meleri ilrtiza eder. Aksi takdirde hakları tapu sicillerl\e sabtt 
lar satı~ bedelinin payl<ı.~-nıasından hariç kalırlar. sJ· 

MEZKUR GAYRI MENKULÜN EVSAl!'I UMUiMiYE . 
bina iki katlı el.ektrik tesisatını havi olup 4 No. lı kapıda!l 
zemini çimento bir aralık karş!l>ında bir katlı imal odası ,-e 
hane mevcılt ve zemini ahşap ıskaraıi tavanı ahşaptır. 

Fabrıka kısmı: Aralıktan bir kapı i'ı> girilen ortada 3 • 
ayaklı bir salon boyahane tekneli bir kuyu ve bir oda ve 
kısmı vardır. Arka tarafl.a bir katlı semaver sistemi kazan 
daki aralığa çıkılan bir kapı mevcuttur. Bu aralıktan 
bir kapı ve di~-er bir demir kapı vardır. Buradan 24 mozaYi~ 
~ birinci kc,ta çıkılmaktadır. Bu kat salon ha:linde olup üstiı 
ile ve kısmen poh'('lli ta\·anlı üstü tarastır. Binanın bedeli 
kagir pencexeli demir çerçevelidir. Yan taraftaki merdiveJI 
halası. mevcuttur .. Çatının üstü kısmen galvaniz saçla öriiilW 
kadakı arahkta ıkı beton tekne boyah:uo~dc Ll~ uıgcr hir t.J< 
1ur. Fabrika. işler ibir haldedir. Ve boya fabrika.>ı ol:mıJ;. ];ıl' 
taclır. MPsalıası: Tama mı(3W) metre murabbaı olop huıı-O:ıP 
mornbbaı iki kmlı fabrika ve 34 metre murabbaı kun;1ıııa 
12 me re. murabbaı da kazan dairesidir. Gayri menkul ,keııd' 
olunan kımse derlıa'ı veya verilen mühlet çinde parayı ver 
kararı f,.,holunarak kendisinden evvel en yüksek t"klifte bul 
seye arzctmiş olduğu bedelle almağa razı olursa oııa uı,nıaz,;:l lı 
lunmaz·;a. tc~rar 15 gün müdcletle açık aı·ttırmağa çıka:ıl:ır" )e, 
arttı;·an ustuncle bırakılır ve iki ihale arasındaki fark ye -~' ııı.·· 
lÇın ;< O elen hesap o.unaca:k faiz, Ve diğer mas.ıri!at avrıca rV 8 
kaJn:ksızın mcmuryetimizcc eski alıcıdan tahsi olunur. J)' tjy 
maluınııt almak ıstın·nlPr l!l/2/940 tarihindc·n ıtiharen dair< ll<ı 
ve asılı. bu•iunduı:ulı.cak arttırıpa şartnamesinin 940/2345 :;.,. 
füna nıuracaatla ıca~frlPn malumat V<.• izalıatı .ılım. ve bU 
reııınıs oluc•ı.kları 1'l•n olunur, 939/2345 _..) ~ 

_Istan~ııl asliye üçüncü hukuk 1 Fatih sulh birincı bıl~ ~ 
hukmüıKıııden: 1 li!iinden: 
~fohcıct oğlu İbrah.m Ekrem ta- · ~ 

dan Jbaret olmak üzere tanzim kılınan işbu prntestunamel('rimizden 1 lll.700 Cari hat kayın traversi 
bir nüshasının Refael Avram Amon, lflas masasına ve diğc. nushala- 2 10.000 Köpıü tra,ersi mc:;e 

2 
6 

13.803,-
4.375.-

Göriiltneıniş Jelli bia F"r;t11sız 
filmi. Baş rollerdı:: 

rafından Beyoğlıında Balo soka _ 1 Halime rarn t!igt·ı ;. el; 
j(ında No. 1. 4 te mukim iken haLi l ~ •ahk · · 939 •gl• ~l't 

rınır muhataplara tcbliğıni ve dördünücsü~ün Son Tel.'!raf :;azııt«sile 1--------------------------- PİERRE • RİCIL'\RD WİLl,:\1 
CHARJ,ES VANEL ,e 

JANY HOLT 
Ayrıca: Biiyük casusluk filmi 

· . , u.vı emeınızın ı 

~aztır ıka·~..tgdalıın8ı;ı meçhul oldu- ı 940/62 sayrlı dosyasile 
iliınına ve beşincls:nin tıısdikile tarafımıza itasını ve altıncısının da 
yüksek dairenizde hıfzını dileriz. <Yevmiye No: lô80) (Sıra No: 52) 

İstanbulda Kürkçü hanında mukim sr:riki sabık 
Hayım Arditi. kefil Avram Arditi 

Üsküdar icra memurluğundan: j 
Bır borçtan dolayı mahcuz 79 1 

kalem müstahzar ecza ile iki has-1 
sas terazi ve bir otoklavın 16 şubat 
940 tarihine müsadif cuma günü 
ıaat 14 de Kadıköyünde iskele cad.JI 
desinde 42 No. lı eczanede satıı -
masına karar verilmi.<;tir. Mezkür 

-----
günde mahcuz manara teklif edi
len bedel mııhannnen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmadı~ı takdirde 
satış 23 şubat 940 tarihine mii•adif 
cuma günü ayni saette yapılaca -
ğından talip olanların mezkur gün 
ve saatlerde mahallinde hazır bu
lu acı'· memuruna :rüracaatları 
ilan oiunur. 939/159 

İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
ı i;>ilenin Korııcadag dev';ct or.ınanının A ve B aerJerinden 

5052 kerı.tal me ·c ve 2791 .kental de Kayın, Keı;tane, Gü~en cinsle
rinden ibaret karıı;ık kömür açık arttırma ile satılacaktır. 

2- Arttırma 26/2/910 tarihine mi:iosadif Pazarle;i günü saat 11 
de İst.ınıbul Viliıyeı Omıa.n M:üdürliiğiinde mciteşekkil orman atım 
ırattm knnıi>o~onun.<ia yapılııcaktır 
~ Me:;e kt;müıiinün beher kentdhnin muJıammcn lıedeli 16 ve 

karı;,.k kömürün l><>her kentalin.in muhammen bedeli ise 13 kuruştur. 
4- Muvak'kıat teminat 87 lira 85 kuruştur. 
5-.bteklilcrin kanuni vesikaları i'braz etmeler;_ 
t>- Sartııımıe ve muka'Velcname projelcrile sair evı·akı görmek 

LStıyenl1erın Istanbul Omnan l\:lüdür:üğüne müıacaat etmelerı. «1047• 

VAT AN BEKÇİLİGİ 
Ba:; rollcı·de: 
CONKAD NA&J<:L. 

ELEANOR HUN'f 
İli'tveteıı FOX JURNAL eıı ,on 

Harp ve diinyn haberleri. 
Bııgiin saat 1 ve 2.30 da 

tenzi!iıtlı matineler 

ıaı. aayyıın e cn ,_ar! kızı :Marya ·b 1 d .· ~, . )lf 
Oreli Devavrin aleyhin(' mahke- u_ un u~ atıhde ' 
menin g:J9/l 172 No. lıı dosyasi~e ~uksekka ·dırım .'.\Ieht~r 
açılan boşanma dnvasınclan dolayı 12 kapı No. lı halen ar5' 
verilen k:.rar ,iaif('sın<lc müddca • rı menkulün şuyuuııun ~ t 

alevhe ao·zuhal suretile ilanen teb- nında Reşit ve Ha!inıC ıl' 
liji cdilmis v.. cevap müddeti dahi Alime alevhlcriııe cla,11c 
geçmiş bulunduğ'ıı cihetle muha - t· · : . . 
keme günü 20/2/940 saat 15 olarak ı~ın açtıgı ızaleı ~uyu~ 
tayin edilmi~ olduğundan mezbure hıssedarlardan olup f8 

Mar_va Oreli Dcvavrin'in mezkur J(Üzel Has;uı Halife ııı, 

1 
gün ve saattl' mahkemede ha7..ır Vatand;ış sokagıncla 33 · 
bulunması \'Pya bir vt:>kil gönder- mukim Halimenir. 11< 
ınesi liirnm ' ilan oluııur. (24257) mcçhulıyetuıe buı"e." l~ 

_,=============================================================~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~;~i1f=~-~=~==~~ii ciltle i!Iıinen tebligat icrJ ne de\'letsiz kulmıslı. Bu fırsat - 1 ~·r.==~~= • ra mahallinde yaoıl ~ 
lurdaıı bıifade eden Akkoyunlu- [ cesinde mezkur aroarıç 
!ar, Celebi l\Iehmcttrn ha~ alabil· degcrınde lnı ull<!ugu ,·c 

Yazan: M. SAı)ll KARAYEL 

Uzun Has~nın hamisi bulunduğu Trabzon İm- j 
paratorluğundan 2 bin altın istemek ne demekti 

f'&tihin agıındaıı hi~ kiıı"~ tek lftf 
alatnı)"ordu. 

Cüııkü; her tarııf cn;u,J~rla do
hı idi. Hatta, ordu idnd1> bile ec· 
nebi dcv~irn1el~r '\ardı. 

Siva~a gelındikten sonra, huııca 
1-.azırlıklar AınaHa il<· Sinop iein 
olmııdıiı aıılaMldL 

'1aksudın Uzun Hasaıı Hanın 
de\ !etine bir dar he "urnıuk oldu
ı(u teslim edildi. 
Akk~ıyuulu Emiri Uıun Ha,aıı 

JleJ Tinıurlcıık hıılcflerinin dahili 
nıünazaalarJnda,1 i tifudc cinl.İş, 
büyiict:k biı· dcvl•i ıc,is etnıcğe 
mu.affak olmuslu. 

llLun Ka u.n Hanı':'\ hüklunct.i 
nıııauanıdı. Bu dnld ı\1.crhay
ca•ı, Kürdi.tan, lr•kı Arap kıt'a
larıııdan ta hudııdıı o,ıııani~ eye 
kadar ~ekpııre kavi bir hiikiımet 
idi. 

'l1zun lla~an ilan. yüz binlerce 
nnınta1:aıu <i~ket·e k11111ruıda cdi
yM:ln. Enl('llt•ri ;.,. ııek biiyiiktii. 

1:·nui Tinnırlenı.. gibi lli11iin A
o:.doJu,·u ha""tan hı.~a ft•tht."tııttk. 
Arabistan, Jlindh~t~na \(' (u·tu A.,. 
;ra3 a kadar uıauınuktı 

t":ıun Hasan, bir <t<'ne ev,·cl der· 
J,:'Uhı hiiına1uua bir <ı.;t.•fir günder
uı' "li. Gô\·a, altnıı') -,t""uedenberi te
clalıiilde kalını~ hir dcdet horcu 
'arnu.,. .. 

Bir de, hauıisi bıılunan TraO~on 
itnparaıorundan iki bin altın ver
gi aluınıanıalı imi~ .. 

U:run Hasan, Fatihi hiçe say
ıııı,tı. Dcdetin borrıı dediği ~y 
rnklile Ç.-lobi Sultan )lehmet bi
raderleri1e uğ"rastıi!ı sır.lt.larda scr
lıatle bulunan ı\kko:vımlıı lılikiiııı
darı «Karahüliik• c ~ecc~dt• ve 
saire aibi haı:ı hedi)l'ley gö11der
mis. hii~oiin1iina'-tcbata iulip ol
ıntı~tn. Hi.i~nünıiina~t·hat devanı 
ctıii:i miidt!etce de hıı gibi cümle-
1,~ le hatır •orulacab da \·adeti il· 
misti. 

Aına~,:a sancağı heyi buluna.o. 
Celebi irin Akkonınlu asiretinin 
sarkıntılığından ..,~nl'ak hududunu 
n11ıhaCaza etnH .. ·k liizunıu 'ardı. 

Bir Osmanlı Pndisalıı itin, Ak
kovnnluların ch<'ınıni.\·l·ti olaınliı>
d ı , J';ıl-al: 'tiıııurlcuk istilıismdaıı 
,.e \" ıldırııu Ht ~·a&x.ıtuı es.urt'.liindcn 

1 ~unı·oı; Ü•U1Ulllı de\Jı·ti 011 bir '1C· 

n1i~tcrdi. 
nn adecliı:e göre kııoı Kaderin sevkilc, zamanla orta-

lıtiı bo• bulan Akkonınhılar ik • madıgı ehu vukuf taı 
bale nnil olmuşlardı: rilcn rapordan anlaşıJll 

Bununla mağrur olan Uzun lla- Y<>n nıüddeıalcyhlt·rdC~ 
san, Osmanlı devletinin ehemmi· on beş gün rnııddctl ıı 
yelini takdir edemi or, gaflet e- oı·yu '-'•ıu·n cı""erJ'"1·11.»'İckı· kı'n veı t k b d J N kararıııın teblı"•.'nl ··~r di•·ordu. Dededen kalma paı-a bacı ' v" " ' ' rup sey ·t· ıne ana unya ıazıne- usı eıt.:n "vırnn, bana fuhşun Ö· ,.. • 
i;ti~·orctu. 7.chiri dısarıya döken g<>niş bir ne- lerm sahip olmaktan hoş ge:k - Jünı"~• r.ciı r' ı \·ukunma .Jk adımı ı·ek mııh.1kı::l!lcsinin ~6, 

fe.• aldım ve kıı.nlı, ölümlü maC('ra- cekti. B•ııi ölüme rnahl:.Crrı. ed;Jcn- attıran o olmadı ıııı idi? Belki de, rihine s"a\ J0,30 a ıslı 
Hic. Flllih gibi bir J.umaııdan- nın zevkini b11lnuya ba,,ladım. Blr leri avn illetten veya onun üzün- ben omıııl" k"""·•'"'.~ amı.' <'l.·ay- ·ı · · o dan baı· İ>lt'nİr miydi? Şarki Ro- , " ~v ·~· ., •, vcrı mıstır. lşhu ı:rıvn 

an öyle oldı.;.ın ki, ""vincimrl('n ye• tili;~indt'n ti.•ı.J~ görmekten dı.ha <lı.n bu .. ünkü Bdkıs oıı haldnkı t Jj • ı · ı.-ıııaya hakim olan \'e Bıılgaristanı, ' an ıı ,etı ginden it 0 
rimele oturamıyaeak gibi oluyor, zevkli dalıa h•r.;. ne 0.ooiiirdi? Belkis \'e ceııııı·eıı· hak·-·1c 1 Jı""c·ızı k · · ·ı'" R:oınan:ra:rı~ Sırhistauı, B\J,:o,na .. J "-"'~ tınunıy.esı zarfında ı ı> 
doyulmaz bir keyif Vl' nl's'e i~ ııe- Bıı hod~u.m ve kind;u· arzu il<· ayırm·ıd n o <l" 1 ı ııı 

Ilerseki. Yııuanisl:ım, adaforın bir li.!;i ı;ıüzel çöküverdijiim toprağın ihtiraslar hfamın iciru .Keıı· 1'Iı"k.!n ' . u ~ar ıye a ııına • am- ve nıua:;yen günde 
kı.mıııı, fetheden \·e Venedi~ gibi ııa vıuctugu. bi!E',al \'e.ca bihcı:~l 
ı.· d 1 üzerindeki ç.men ve otları tırnak- gene arada bir: Kahbc B~lki:; ' 

ıı· ev ete boyun d(dirip baç alan lar 1 .. k.. tr f k f B" 1 d.. .. Iunm"ııız aksı· hal'i' f.' d ıl b 1 d ? . ım a so up e a a on et ve _.. - oy c usuıınıe.. Sil"\lik B<:lkis! " '' 8 anı an aç 8 mır mıy '· pan·tinler oacan inöanlar gı'bi atı- ·- İnsanlara ~·azıktır.'. Kok.·ı·ıı"'m"n B"l·k s. hiiklıın vel'il.ec-eı<ı~ b• Fatih, çok ciir'ctkiir ve ce-.ır ol- , " - u ' 

nıakla b~rabcr iya•i, akil, roildeb· yordum. Hatta, yalnız onları ku- - Fenalıı<ı iyilikle karsılaınak Şıllık Bdkcı;:. karan u.mlün 141 incı 
bir bir zııtlı. dıırmlL' ·birer köpek ~ibi ısırmak, lazımdır. Fren.~i.i 13€'."o<i>. ı..,-,,-ı:ı..rn., l•·bliğ JJ'ıW<ıııı' 

Uzun Ha•a'1n elçisi debdebe ve yanak ve ellerinden fışkıran kan - H<>rkes kaderıııe razı ohnalı- Morfimmıan fü:lkis. olm<>k üzere i...111 oiunıl 
daratla geldiii zaınaıı onu ilti • levhalarını gözlerimin önüne ge - dır. Ol:ııaı.dım. Yasaınak için y;;~a _ 
futla karoısınıı aldı ve ~onlu: tirmek yetmiyormuş gibi: - Senin alm y&7Jn buydu! m"k. kendisi iç:.n )'aşama· .. Diye 1 

- Arwlarnıız ~edir?. - Ah çıbanlan döküp doktora Diyen düşünceler beynimi sar· ad ko.v<lu.ltuın hayat folscfcm ni - ı 
Sefir, ma~ruraııe anlatıyordu; k,o~1 uk ll'l"I gün onları, frengi .. Ce- nrnk \'(' gönllimü karma karı;ak hııyet beni bu derekeyC' düşüre -
- Han, irade eyler ki, Trabzon vahın, aldıktan <>Onra gi\rsem. etmek istiyorlardı. Ot'k kadar l(afil V<' h<'cibaht bir foJ. 

imııaratoru kendi emrindedir. Ha· Diyor ve tıısavvur ediyordum: Fakat, en son: sefr değildi. O yüksekti, lcıniıdi, l 
rnisi kendisidir. Ondıın "ergi al- Her halde birdenbire kendilerini - Herkes ienahıtının t-ezasını bt'<lb ıılerin korucu,.., ve kurları -
ınıya:,ınız. 

- Başka. .• 
- Celebi Sultan :\lehmet za • 

ınanındanberi verilen baç devle
tiniz tarôiiiından vt>rihnenıistir. 
BıınlarJ11 da verilnıe'i. 

lluın.rda bulunan l\fahmııl Pa,µı; 
asabİ_\'f'iinden nıo5ınor 01n1~tu. 
Uic Fıııih ıcibi bir adama höifo 
t~~ liHc bulunulobilinir nıiydi't 

(Devamı \:tr) 

kaybtdecoı.ler, orta<lı.~ı vdveleye göı'mohdfr! cısı bır a•k'ı. İnsanlar, hayat. t<>. 
vcı'€n bir çıi(hk kop•rııca.klar, ı;ap- Dedim ve .. Daha ıledyı: ,eiıtinı: aadüf onu fena vaptı. 
~ankesileC'ck ı-enkleri il sarara sa- - Hatta ötekilff de.. Ve .. Bu iıban :.11111 bac;ında Rıd-
rar~ <:abııcak bir ç.;;ek gibi solup Bu hükmü V('rir vı>rınez ilk ak- vaıı, ı:n basıııda Abuk p<ışa Cater 
yür"k üzüntüsündt!n öledkleı· lım-ı gd~ıı Rıdvarı oldu. Rıdv~m hazretlc.rı ı:di)or' 
Hatta, ml·nfııı·. bııyağı 'bir arzu ile da bana µasa kadar, Nedim Bey Rıd\' ııı bulrr,;;.k i~in çok dü • 
istiy<>ım11: ÖJsc'•"'•rle ceııazelcıinde Nazmi kadar fenalık yapmı.-; ta - şündüm bir türlü ka .. aı· \"en·ml. 
bulunsam! Bunu o karlar büyük ru~ordum. Hatta onun yanınd~ yordııııı. Bı.· fikir: 
bir keyif, sonsuz bir z<:vk ile isti- Nedim Bey Nazmüıin, yalnız anli- -- Haydi kaL< ~~ndi git bui'. 
yonun k onları, tabutları mcuıı·- patik. .ııarnzkar de .. ., olmasından Di' ":dıı. Öbüıii: 
lı.~a indirildiı;i gli de, a ·kr.daıı d - başk" hiçbir kabahati voktıı' B('n[ 

Gün•ı 

Ög!t 
İki neli 
~m 

1 Yatııı 

_ _ tmiiilııiı ... iııilt ......... -



Mısıra kadar uzanan çelik hat ltalya ile yenı 
"~ ~ Kahiredea 1 fH'la en mümtaz lruma-ndarunı g&- tı·car"ı anlaşma • tirmiştir. Umu:mt harpte Wlü .... 
~ 8utt Oııdulan B..- leUeri onhılan eıitinıharp reili Parls ıo (Husuılf)- Tüı1kiye ile 
lııtrt --::- biıbç iünc:lea- olan ve Polonyadan Bo~ri 1t.alya anısında bir ticaret anJao-
~ bulunan General tameden General Veygand. »- mam yaınlmıştır. 
~ ~e dün müdafaa lam aleminde sevilen ve itimat Vaıkmda mıza edilecek olan ba 
11nıf1i ~ .mdıaı:ic>ler tara - R(isterilen bir zattlr. Şarltta. ~ { mukave~ 800 .mi~ liret Kı,ane -
~ bir klıbıl. remai ya- lsann haikkıru miJıdafaa edece'k ~ tinde, yani son senelerin iki misli 
~ ....__ yik bir lawvet var. Bu kuvvet İıD- miktanla mYbedele1i ihtiva et -

• ~--~ gil~. J!ransız ve Türkiye kuvv~ mektedir. 
~ 11.ır 1efefine verilen zi- leridir. Ve General V ~am gti İta~ biiıassa JÜJ\a pamuk, 
tnsea· z .... ~~-.~ ınürr~z bir aWDMMi~ idar~ 1ıohum ve saire alacaklar, buna 
dlı ..., 1.( ~ .. -.yc w oı- sinde bulunmallrtadırr. . a ııuv- mukıılıil manifatura eıe-ı, attr 
-· haar balwmapuı- hesiz 1ııfmr kuwıetleri de ım~am mobil ve şimdiye kadar Almanya-
~ edecek.tir. Bu suretle lll* alemi, nm Türkiye-ye Aiimierdi~ :mallal'-

fıti b1po r jlJb ll!Hhai yas • Tür.kiyedetl ~all W MMnı'a b du bir bJmmı aöndereceiclerdir. 
~ *ede diJor' lı:t: dar uzanan bir çel* hatla miidefu _ •• __ . __..__ · · .._. 

!ürka.;::t;ilerb.~;iyaretleri .... = t<A.A.) - General izzet- Hexet reisi Hlbeyin Cahft Yalçın, 
""' ~ - nlrk matbuat he- bir nutuk Irat ederek Türk ~ 
"" • 1 2 -!-a llyul llimler ser- ~ bu mektebe wk şeyler ._. *' zlYmnt ~- borçlu o~ 86yıemı.tir. 

Fransa 
Sovyetler 

(8-nuıbW.. tlenm) 
llr ki,~~ Awapa ve be
.-i7« lc:ba ana Miha pye ve 
aetice •• ~ bilaia nltat• .. -· 
mesl+'-na wtadaa kellrm9Pv 
~ IJitara&lldanm ......... ... ~ .... 

Mitöefilderle 1Mtgüa delilse )'lt
Pnkü ahvel iciDde telf eCuıestm ftll •w Wr ihtlW ve tewl mnna 
imkan J(örülememek1edir. a A•nle•lll So.,-edenlea ,. 

uzvelt'in yapacağı 
sulh iskandili 

İ:MGİLİZ tşct PARTlsiNtN 1 m. öl~e yardam &'iı:melerl •e 
BEY AN.N.AlMF.Sİ urp kudret ve müavemetlerilll 

Londra 10 (Hususi) - İngiliz., arttmr haWe lnıhmabilmeleri ola
çi partisi htrP hedefleri ile sulh 'bilir ki. 'böJ"le bir vniyetin vakaa 

bey da luuıltin tasfiyesi balaııwHlaa 
prt.tarı hakkında bir annama 1'ir takim ihtlJAtlara yol açabiJ -
neşretmiştir. Bevannamede, Al-
manvanın Çıeilıo5lovakya ve Po - mek '1iıthesini yine hi( şiiphelis 
lonvadan asker ve ,polisini ıeri eözlerden n zihinlerden usak •• 

çekti~ takdirde, müttefiklerin Al- ~ZET BENICB 
ınanya ile sulh müzakerelerine gi- , 1 • , • • • • • • • • • • • • • , • • 4. • • • , 1 

~esi lAZllD celdW aöyle.nmek - İstanbulun ted.ir. Bunwı1- beraber Alınan -
vada Nazi rejiminin devrilmesi ve 

ondan sonra müzakere ere girjp- teberrüü bir 
mesi de tasrih edilmektedir. 
BlTARAFLARIN 3EFİRLER1LK •ı • 

MOzAKERELER BAŞLADI mı yonu aştı 

Almanya ne şartlarla 
tavasSut edecekmiş? 

(llllelulllf ........... ) 1 
1 - Bir aylık mütareb yapı· 

lacak, her iki ordu bu müddet 
arfmda :ııerlıerini mubafua ede
cektir. 

2 - Ji'iDlanc:tiyadıa re:rilma 
müracaat edilecek. halk y.a şkrı -
diki Helsinld hü.k\mıetini, yahut 
Sovyeilerin ~ ettiği Kuosinen 
hükUınetinden birini tercih ede
cektir. Bu reyi 6mın yereceli ne
ticeden kimse süJJhe etmemekle 
beraber, Almanlar Sovyetlere ~ 
ren: b.:!' suret1e Çt'lk.i.Jmeık fırsatım 
hazırlamıs oJacakJcdrr. 
3-~tlere istedikleri bir~ 
~ ve han üalerl bırakılacak
tır . .Kare?i berzahının bir kısmı, 
şimali Kareli'den verilecek araziye 
mukabil Sovyetlere terJcedilecek
tir. 

.. - Phıl-andiya, kendi ~ak -
lanndan ecnebi aüerlerlni Re9r
miyecejtini teahhöd eden bir mu
kaveleyi Sovyet.lıerle .imzalıyacak
m. 

Fakat o zaman batkumandan -
h,i?ın tazyiki ile bu teklifi reddet.
miştl Mareşal Voroşilof ile eıü-
nıharoiyesi bir tavassutu bbul 
etmeden evwl. yeni taarnızıara 
~. netice elde etmeAe ça • 
lışı1masını tercih etmislerdi 

Fakat o zamandanberi devam 
eden mütevali muvafiaki~tsizlik-
1.er dolıaıvısile Mmkıova JıRllt metinin 
'1mdi böyle bir tavassuta Y&nae • 
mai!a meVYal bulundu,lu. bununla 
bera.ber yeni taarnı:ıl.ula talihini 
bir kar kere daha denemek isti,ye-
ceği zannedilmekt«lir. 

Fransa, Sovyetlerle 
bozuşuyor mu ? 

(1 iMi .aut .... aenm> zimine h.-edüıWJ o1duAuıN. .._ 
aiJmeslni iltiyeceıtleri de söylen _ raflı münakasaıar vapılmış ol • 
meA.edir malda beraber, bu münakaşalardan 

Tı.::-.L..:& 
0 

....... 1-+.da 1..-- mebL,.1-- en ufak bir hidiae bile çıkmadıp 
.LlllD&utu.,.......... ~ ~. b'ldirm' 1· ..: • - ba L.--..1 1 ı ışır. 

•YUI munase tı ·-e~ ev - Sovy-et - Fransız müııasebatı IOll 
veı. SovyetJeııden vazıyet - derece a.a...,.ı·n b;. hale · · bu-
lerini resmen tasrilı eame- ......... ?'> .... ~~ 
lerinin istenmelİ daha muYa - Jiunm.aktadır. 
fık olacabru .c>y.LemWerdir. Hü - Paris 10 (A.A) - Harbhı lda. 
kUın&t mehafili de bu mütaleada resi hakkında verilen istizah tak-
bulunmaktadır • .Bwrünlerde Moe- rirlerini müzakere etmek üzere 
kova hükfameti n.eııdinde yapua - meb'usan meclisi, bu sabah gizli 
cak teşebbüse ahnacak cevaba gö- bır celse akdetmiştir. 
re harekıet edilmekle beraber, hü- Gazetecıler..e halk ancak bu akr 
kUınet harekat. ve icraatın_da bu iam son reye müracaat edildiii 
cevabın gelmesini de bekııyecek 7Mman aa 'ona kabul edileceklerdir. 
değildir. Bununla beraber müzakerele.in 

Zabıta daha birçok yerıerde a- ı>azartesi ıünüe kadar devam ~ 
raştırmalar yapmıştır. Gızli beyan- ~sı ihtimali de vardır. 
nameler elıde edildiği de söylen - aoo 
mektedir. o k • • 

Zabıta dün yirmi üç kişiy tevkil o-:~ uz er 1 ncı 
etm.iştil'. Yeıııi. 1;e\dtif1cre .i.Pluı.ar e-

V~ 10 (A.A.)- Hariciye 
Nezaretince biklirilen bitaraf arla 
ımizak.ereler muıhteli.f a.1 iıkadar 
111emlıeıket Rfirlerjnjn Hariciye Ne
zaretine davetile ba$lıyacaktır. 

~~~e Daiad~ istizah- yakalandı 
Zelzele mmtakasında rekı.nn~~~goki".rüşü.lm.... .. esini istıy.e- ı n meı ub11~c1cn ..... , 

b k k 1 ~ıu;, Azıh Sllb*alılardan Ra~t, başka azl ayma 'am ar c- Hükümet. orduda. kat'iyyen adı ile Raşo dün Tahtakalede şüp-
HariciPre Nazırı Bul, dün sahalı 

ilk olarak Holanda sefiri Loudoou 
laibtıl e11niştir. 

Nezaret namına saz qleme~ 
plihiyettu bi:r zar, bu müzaker• 
lerden maksat A.~a 8Ulıu i
ade etmek değil, sulhtan !!Onra 
düny nm ne şekilde tanzim edF
leceıtini kararlaştınnak oJnu~unu 
ka etmiş, fakat muharipler l:ıu 
müzakerelere u,tirak ettikleri ta'k
diroe sulhun teessüs edebileceılini 
ilave eylemiştir. 

AYlli zat W ellea'Jn seyahatini 
mevzmı baheederek bu seyahatin, 
umumi hamin f.)[ sene'erinde tn
~e. Fransa ve Almanya zimam
darlerile ~olan Wijsonun 
şabsf mürnemili miralaıy Hıouseun 
faaliveti Ue mukayese edilem!ye
ceiini beyan etmi$tir. 

W elles seyahatindeki fark, bu 
zatın hususi bir şshs d~ Ame
rika hü.kllmetinin yülı:sek bir me
muru aıf atile faaliyette bulunma
amdad!r. 

--••oo---
Yüksek Askeri Şüra 

toplantısı 
Ankara 10 (Telefonla)- Yü1D

... A6eri Ştlra ım.nat ~ 
aym 19 uncu pazartesi ~nü ya
pacaWır. 

değiştirildi lüzumsuz bir teşevvıüs ihdas ede • heli vazivette oolaşmaıkta iken va
bilecek olan şayiaların zuhuruna kalanmış. üzerinde 5 ~am eroin 

Zehele fellkebedelerl ~ ~ müsaede etmivecektir. MaRinot'nun buhıımıuştur. Raşo bu eroinleri 
rimizde toplanan paraların yeJdi- öte tarafında mal1lm olma .ıdır ki. Hayri ~nda birinden ~m 
m,. dlin a:Qmı 1 mi~on 13 bin 15' sinelerden örülen duvarı yıkmak libylemiştir. 
liraya ba.li~ olmuştur. ,.,._,. bbil olmadı;tı için ~ ıe'ketin ma- Hayri ve bunlar1a alilkadar olm 

zg .ZEI .E YERLERlNDAA.ı neviyatuu haraı> etme-k malaa - Arap Refet. Si«aracı Aıbmet ve 
KAYMAKAMLAR dile çıkarılan şayialar, beyhude Selimi vakal nımışlar, lbunlarm 

Dahiliye Vekileü zelzel;e mm - olacaktır.• üzerlerinde de eroin bu'unml1Ştur. 
takalarındaki bazı kazalar uyma- Basveki~ Fransadaki Gestapo a- Halit adında birisi de Tahta.kale-
ıkamlarını değiştirmiştir. janlarına mahsus olan ve j?estapo de yanS?ın verimle eroın çekerken, 

Ezcümle Suwhri kaymakamı Ke- tarafından tertio «lılip Fransız Şer afettin adında bir d~eri de Fe
mal Eren Cuuu"aya, Koyulhisar zabıtasınm ehemmiyeti, Daladye- nenle eroin sat&J'tten 9llÇ üstünde 
ıkaymakamı Sabri Demir Mecit - nin nüfuz w kudreti ve saire hak- y.aılta.lamnJfflardır. 
özüne, Re4adiye kaymakamı Halil kınıla sualleri muhtevi kfıgıt .an Uzun zamand~rı zabıta ta -
IDeımirbai Araı>gire. Niksar kay- da okumuştur. rafından aranmalata olan Çerkeşli 
makamı Şekin Yurdakol Lldike, 'Her iki celse sonunda, parla - Hakkı nihayet dün akşam Uskü -
Alucra kaymakamı Nurettin Ak- :rr..ento reisli~ taarfınd n neşredi- d rda memurlar tarafından yaka
~ıwuı Dareooeye. Vı.ranşebir kay len teb:Lt~e bu toplantılarda mü- lanm ştır. HıOlkının üzerinde de 
makamı Ihsan Yazıcı Emet'e, Aş- ukerelerin milli müdafaanın lal)- bır miktar eroin bulunmuştur. 
kale kaymakamı Necati Gedik<>Alu ------ - - ---- - --------- -
Beşdiyeye, Yı.idızeli kaymakamı 
Bilini Tuncel Suşebrine, Cumra 
ikaymakamı Feyzi Conger Koyul
htsara, Mecitözü kaymakamı Feyzi 
Tugay Şibinkarahisara, Darende 
kaymakamı Kerim Tunav Aluc -
raya nakil ve tayin edilmişlerdir. 

BİR PLAN KOMİSYONU 
KURULDU 

Zelzele mıntakalannd:a yapılacak 
olan yeni ~hir ve köylerin plıBn
larını tesbit ve 'fıttkik etmek üzere 
Nafıa Vekaletinde bir milhenclis 
ve mimarlar komJsyonu le$kil o -
lunmuştw. 
GENERAL DEEDS A:NKARADA 

Erzincan, Tokat, Samsun, Sıvas 
ve havalisl zebele mıntakalarında 
tetldldl!!' yapan tnsruiz yardım he
yeti azquıdan General Deeda dün 
Ankaraya aWet etmiştir. 
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Maarif Vekili 
bu akşam gidiyor 

Maarif Vekili Halan Ali Yücel 
iN akşam eehrimiaien AJikaraya 
hareket edecektir. 

Dün gaetecr erle 1D1UJ1 bir Rö
riişme yapan Vekil bmad.aıkıi t~ 
kikleri neticesini an1&1ırmstır. 

Hasan Alı Yücel ezıciım!e İstan
bul Üniversitesinin; arzu olunan 
miüremmeliyet dereceaiııe varmak 
için büyük bir ~ayret sarfettikıni. 
Unı.versite taltt>e.lerinin .tıaakal bir 
ecnebi dilini; dersleri takip ede
~ derecede öl'reruneğe mecbur 

. oldukJannı söylemiş ve tıp fakül
tesi taJıebelerinin staj müddetleri
nin uzatılac~ını beyan etmiştir. 

BilAhare; ilk, orta ve lise mek

lstanbul Komutanlığı Satınal
ma Komisyonu llanıar1 

Mtinakua ıflatl talibi Çdmu)n 
komisyonumuzda mevcuı keşif -
namesine ıUre B•ydarp8'8 hasta
hanes · nin elektrik tais•tı pazar -
bkla y•ptınlaeaktır. Mönakua -
.... 19/Z/MI Puartesi ...... 
onda hatlaaaak •e ayni ıtl•de 
ihalesi yatnlaaldn'. İsteklneria 
W1i gla w saatte Pmlhkb .. Ko
nnııt1tnlık satınalma komiayonana 
ıelmeleri ve HH sayılı kanaaaa 
Wnd ve B(iinel maddelerinde 
yazılı ve Tiliyet nfıa mldtlrltik
lerindea alaeak•an vesiblan,.. 
tirmeleri. (7"2) 

* 
ıtomı.,..uw•ala mefttlt keşif 

ve .-rtnameslne alre Ahll'kapula 
praJ oluak bllandmak üzere 
yapılaeü S1111darmanm a(lk ek -
ailtmesi lT/Z/MO Cumartesi günil 
1Ut ond• yapıbnaia hqlaaaeak 
ve ayni ctııule int•e edilecektir. 
Muhap:ınaen bedeli doluız bm ot11s 
sekiz lira dokm kuruştur. ilk 
teminat varası yib 7etml, sekiz 
liradır. İsteklilerin WU ıtın ve 
saatte Fındıkbda Komataalık sa-
tmalma komisyonuna miir.:acaat
lan "e %490 sayıla kanunun ikind 
ve üçüncü maddelerinde yazılı ve 
viliyet nüıa in mihlürlilklerin
den alacakları ...ıkalan ıetirme-
leri. (743) 

* 

tmalma bmiayoaaaa mtlwt.. 
lan. (744) 

* KomisyOBammda meveat U.if 
ve şartnamesine röre l'.dirnebpa 
Şehitlijinde meveat nuılzeme ile 
7apılaeak yeıllana acık ebltme
m. 17 /Z/Mt Cumartesi rtintl sa
at on birde yapılm•ia baflan•cak 
ve ayni «finde inta~ edllecektlr. 
Maı.mnmea 'heclell ı~ •m dolnm 
7tb alhnq dolnm llndır. bk temi-
-· paran iki ytls dobn 7edi lira 
yetmiş kar.tar. t.c.kınerfn belll 
ıtln ve saatte Jl'mlhkhda Koma • 
tanlık satmahntt JIOmisyonana ınl
raeaatlan •e Mil 187111 kanun
lldnd ve tldlndl maddeleTinde 
~ıh ve viliyet nafıa fen m6dfkıl. 
ltllderinden alacaklan nısikalan 
ptinneleri. ('745) 

+ 
Komisyonummcla mevcut ke • 

11ifnamesine göre Baydarpa.- h .. 
tahımesinde ameliyathue Mna -
SUUD tamiratmm ~ ebiltmed• 
ae 12/Z/MO Puartesi ıtiDU saat 
on bueUta bqlauak " ayni 
sfintle int~ edilecektir. Maham
men Weli doku •in 1tet ytb 18-
kiz lira doksan ltee karaştur. tik 
teminat param yedJ 7ilz OD Ü( lira 
en Bekiz kw-aıttm. fateklilerm 'belll 
rıün ve saatte Fmmkhda Komu -
tanlık sabnalma komisyonuna 
IDÜracaatlan. (&08) ... 

ltllllıılllll._Ml_. __ ._._ .. 1111111_.,1 tepleri kİtatllannın, terımterin ve 
kiitü;phanelerin sür'at'e ıslah olu
nacalı ı da beyan ettikten sonra. 
Saıw nie, Em.ir:gan orta okuluna 
vıe Kartalda da Pendik orta mek
tEl>ine şulbe o:mak üzere ilQ mek
tep ac;ılacaiını. ia1Am ansiklopedi-

Komlsyonumuzd• mevcut ke
.ıt ve sartnamesine röre Edirne -
kapı Şehitliiin&le mevcut malzeme 
ile yapdac•k miistatilin açık ek
siltmesi 17 /2/940 Cumartesi günö 
NBt on bueukta yapılmaia ba,la
nacak ve npi ıtıade intae edile
cektir. Muhammen bedeli bin ~ 
ytiz yetmif ~liradır. hk teminat 
prası ytis on ıtekis lira oa Mş lm
raştm. fateklilerin belli gfin ve 
.atte Fmd&khtla Komataahk la• 

Münakasa güntl talibi eılmuYaa 
komisyonumuzda mevcut k..ıt ve 
eartnmmelerine cire BostaDcıhatl 
bül·ük depolannm tamiri paar • 
lıkla yaptınlacaktır. Milnakasan
na 12/Z/940 Pwtıesl gfln8 saat 
onda J.qlinacak ve ayni günde i
halesi yapılacaktır. İsteklilerin 
'helli gün ve saatte l'mdıkhda Ko
•utaialık aabnahn komisyeDW 

DONANMA GELiYOR 
Tefi .... ,......__ ootı-.. 

... ._eri r 0..- ..._... "'Wl------------l sirıin 1 inci ci1dinJn tammı oldutunu il&ve etmiftir. p1meleri. ,., 

Yazanı Zı YA SAKIR No. 59 

Herkes bu emsalsiz zulümden 
kurtulmak için allaha yalvarıyordu 

Diieaum Wilisma uğrıyaD hic- Cd8'• edea .. elsh faciqıa 
Wr telür • .l:aairin maruz kakbiı ahar al-aldw prikmedi. w-.. 
'bu Vah$İY•De taarnala kı>'• b- lip ....... _D alim " v ..... 
bul edemez. Ve ltipir kalem. 'ba ........... _ ltizzat ,~ 
büyük hililenia ~ ürpertea bmu aueCm* ~ona &eknır 
feci w balı sahnelerini tam fl7- Karama salüllerine davet etti. 
li)'emeL l'.ldjsaJ.iP W-mau, Alulenkia 

Ba korlnme htileaia tiran (1) ..ı w llıci•ert •lannda kanlı iz
Jarı, eehrin cadde ve 80jmklanna ler ......... (Silifke) kıyılarına 
clalıld.ıldarı zaman yabuz üc te:r 4oil1l yel alırken, Kuım Bey de 
dülfi•ü~ - Para, ...._ • .... talwtaki mühim mevkileri .. 

Ye ........ arnlanaua t.tmiwl.,, le ıeeir ek i(İa klieük hir orft 
Tirular, ltirer elleriMe bQ ile mile badi. (Silifkeı) kalesini 

kıbeler, 4iie:r ellerhule de aleYler ........ etti. 
la(8D met'aleler olduiu halde çar- Vepe.lilrli Amiral. vaktıle Si -
IJ)erda, maJaalle anlarmü ıu..- cil:ra lronnlannın en mt$hur ya
euyorlar, her tarafı bn ve •tefe takları e1aa .CAtalimanı) n4a .ı .. 
beiuyorlanh. mirledl. Ve sonra. Kas1111 Beyia 

Türkler ve miisltim•nlar cami- Jtöndenliti bir istikbal laeyetinia 
lere, yeril hıristiyaııım. Mue - refakatinde olarak, Karaman ... 
Tiler de kendi mahtleriae dol • dudhına ritti. 
m...ı-, a. -lsb zulibıa ft Kuma Bey. h vah~t ve dna
valqetten lnartubnak iein acı aeı yet serikini. parlak meruimle ı.
feryatlarla Ceaam Hakta Wbn- tikbal etti. Onun ~me mtita • 
Ut edi•erlanlL addit ziyafetler verdl. Ve kea'8-

Bu yürekler par~yıcı feryat- ••-. ....... a 7ardun istedi. 
lu, tJranlarm taştan katı blı. - (Devama nr) 

Jemule • kilelik bir merllam.t !-=---------==--=• hlui bile haaule getirmedi.. Ma· 
bec1 kapı.lan kmlarak, AllaJun ha· Ev qyası Satışı 
ınıruaa m etiba ba ....mnlana Yarınki Pazar günü saat onda 
üaerine hücum edildi. Erkekler, Jtadlköyünde Moda caddesinde 
1'ir ÇU'Plda kıh(tan peiriNi. Ço-
cuklar, anlllannın dizlftiade " Ley!ellt dalında 2 No. 1ı hanede 
lfiJiislerbule birer karltan ıribi yeni kullmııknamış elektrik süpi.ıl'o 
kesildi. K•dınlar i1e, eınl çqtlü ıesi mükemmel Avrupa hasır sa
aoyulduktan IOllh, ı...-iyeti e- km taık.ımı. Blaupullk.t radyo ma
betliyen utalHbncı haller vaki elda. kinesi ve sair ev elfY&Sl ımizayede 

Gözlerini ve vfeduU1111 kanla Ue sllt~aktır. 
ilıtiras perdeleri hiirilmü, olan ı -...;..;;;;.......;.;.;.....,;. ______ _ 

bu canavar siiriisüne kumand• e- Kad8Stro hlkimWtıinden: 
den (Amiral Piyetro Moseap), Beyoe-lunda Taksimde Takıza-
bu emsalsiz vahşet sahnesini .te fer caddesinde 25 No. lu hanede 
bizzat idare edivor •• Baştan baea, sakin Boğm Hazara: 
şehrin her tarafuMla hüküm d· 
ren bu kanlı faciayı lifi ıörmi- Davan doktor Niltolaidi nry.,. 
yerek: dafilidis vekili tarafından aleyhi -

- Her Türk bası i(in. bir dflka nize açılan da%1:yoğlunda H6= 
altım.. Kadın, erkek her Pile e.tr •yin:ab mab · e Feridiye 
iein, üc düka altım mikifat nr. c9ddesinde e6ki 87 yeni 100 ve 105 

Diye 1Ntiınyorda. No. lu ıayri mübadiller komisyo-
Yaima bittikten soan, artık A- nunca size satrlmıs olan arsanm 

miralia huzvnana kesilmi' Tfirk tashihi u,dı iBtemıeri üzerme ili
başlarL. EJJeri arkalarına bağlaD- nen vaki olan tebligata rabnen gii
mıs esir kafileleri ta'"'1"Q'a bq- nünde geJmediiiniıden MJYBl>ınızda 
ladı. Bu it ile bittiktea IODl'a, ar- mllhaltıenıeve b@lamnıe ve hak -
bit şehrin her tarafma •teeler..,. lwuzda ittihaz olunan gıyap kara-
rilerek 808 )>iJo Yaı..H .-liii :J'8- .....ı..UA&- bu yrl 
pıldı. Bövleee. MH8a ifNae hisler nnın ilinen --~ ve ga 
doya dova tatmin ediklilden son- menlmliln tahrir varakasının ve 

aon mutasarrıfının ltim oldu~ue 
ra da. ehlisalip donanmU&, c1enıir sicil muhafızlığından sorubasına 
kaldırdı. * karar verilmis olmakla muallak 

tFatila) le harbeden Karam• olan 8/3/94-0 cuma günü saat 10 d& 
htikümdan (Kasam Bey), İmılnle Sultanahmette -..ı kadastro bl -

naaşında kadastro mahkemesinde 
(1) Tivatrolarda cani rolleri oy- hazır bulwımamz tebll~ makamı-

myan aktörler. na kalın olmak ü.ıere ilan olunur. 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

Emniyet Sanıdlbn& borçlu aı;ı Bar IJ'üse.Yin Recep vamlerine 
ilin :yıolAe teblii 

Bay Hüıseym Recep (Riza ~) Cibali Oakubt mahUlesi eski 
Haydar caddesi yeni UskUbi caddesi eSk.i 76 yeni 111 numaralı bah
çeli bir hanenin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 8/8/ 932 
tarihinde 28/14233 hesap No. s' e Saııiığımı.7Jdan aldığı (500) lira borcu 
18/10/9139 tarihine kadar ooemedi~en faiz, la)misyon 'ft maaarif1 
ile beraber borç (121) liraya "8l'lll!Ştır. Bu lt!beple 32~ nu • 

maralı k.anwı mucl>ince haiOrında icra takl>ı başlan -
mak üzere tamım oıunan H>emame borç)wıun mukave -
Jenamede «&tterditi ,,.,, rt«Mm. ~ ilede bo~ 
ıu Bay Hüseyı.n Bectlbin y.ukanda yasılı adreste öld6!fi anlaşılmıt ve 
tebMi yss>Hm~ır. Meoaur Uamıun 45 inci nıaıtieısi vefat halinde 
teblıi«abn i'An 9ureti1e y.8J)dnamm iımiıüiı'. ~ ö16 Bw.r Hüeeyiıı 
Recep miragçılan ~ Han tarlıinden itibaren bir buçıuk ay içinde San· 
ct.ıımuza miiracuıtla naırialerinin bon:\nN ödemeleri veya bnıınen 
kabı'e ..,._ bir itirulan varea bitiimıeJeri :lirEımıbr. J.firuçslar 
~ kmttarmazlar ve yaubt bqbyan t*IJ!i usul dahwlade m. 
dumıazlarsa iı>oteWl ~1 me'l1ktlr kanuna ~ Sand*ç& 
utalacalı:tır. Bu cihetler aDbdarluea bilinip oaa g6re hanlret edil
mek ve her birine ayn 1tVrJ IY>utune tt!b11Ri mab••N btm oı. 
mat üzere keıyft.vet ilb olunur. (1028-

lstanbul Orman ç. Miidiirlüğiiaden: 
1 - Kartal bzasmda haduıt'8rı şart:nmıede yada Cabollıl 

fundabitı deıvlet ormanmdan 6'120 keetlıl funda ç.._,_ altı ay içüı.. 
de kesilip onnandan çıkal\w 15 ~ mAcldet'· açık arttınna,a 
Jr.onuJımuştur. 

2 - Arltırma 21/2/MO tarihkae miwacftf çaıi8illbA lbil ua& 15 -
icra~. 

3 - Funda ça1wnm beher kentalinin muhammm becieıi 5 ~ 
4 - MuV9k.bıt teminat 2.5 lira 20 kuruştur. 

5 - Şartname ve mub\lelename projelerini P:ıtC istiyedler im 
müddet içinde Lrtanbul orman müdürlütüne miir&CM edebi1irlıer. c9U. 

Fakirleri Koruma Cemiyeti Hayriyesinden: 
Senelik Adi beyeti unumıiyesi 11/2/ 940 tarihine müsadif pazmı 

«finü saat 10.30 da idare merkezimiz olan Be~hı Minare aıokaiı. lT 
nume.ral1 mahalde toplanecaluıdan •cemiyet azasımn aplıdaki me
vaddı müzakere etmek üzere t.ıoplaa.Uı,ya eeJmedeı·i rica olwwr. 

Müzakere edilecek ınevad: 
1 - Ge~n ummnl toplantı zaptınm okunuv tasdild. 
2 - Geçen devre~ ait .idıart W malt UDMmll heyet raı>orlaile Dm

~lap ra,ı>anmUD müzakere ve turibi. 
3 - Geçesı devredeki vezaitlnden dolqı idare heyeti ıimmetiııla 

il:ıl'&A 
4- - Yeni seneye ait b~ miizaUn Vll taAM. 
5 - .Yeni miıralDpJımD intibabl. 



. ' 

ANI TESİR 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ro
matizma, Soğuk algınlığı, 

Kırıklık 
ve bütün ağrılarını derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

...................................... --................................................. 11 
İstanbul Levazım .Amirliğinden Verilen: Harici 

Askeri Kıtaatı İlanları 
................................................................................. 1 

Aşatıdald l•şe maddeleri hizalarında yazıJı gün ve saatlerde ka
pah sarfla eksiltmeleri yapılacaktır. İsteklilerin teminat ve teklif 

ınektuplarını Eclimede Müılriyet dairesinde satınalm:ı komisyonuııa 

şehir Kor satınaJma komisyonun
da görülür. Keşif bedeli 31,608 li
ra 23 kuruş muvakkat teminatı 
2370 lira 62 kuruştur. İsteklilerin 
kanunda yaZJh vesaik ve teminat 
makbnzlarile mezkUr gün ve sa
atte komisyonda hazır bulunma-

ihale saatinden bir saat e\•vel vermeleri. •1194• •804• 

Cinsi Miktarı Tutan Temin•b !bale günü ve saatı 

Sadeyafl 
Pirin( 
Bulgur 

Kilo Lira Lira 
20,000 25,000 1875 
86,000 25,800 1935 

130,000 18,850 1414 

... * 

19/2/940 

• • • 
• • • 

il 
15 
?6,30 

lan. •llSS• •763-,,_ 

BU CAZiP 1 

DEGIŞİKLIM' 
l 

YALlll Z 

7 9 0 NDE 
DLDU 1 

~ 

Çoculılarınıza 

HA 
o z ı ·u 

En aüyük Ziya/et 

S ·A N 
u nl arı 

i Vitamin Yedirmekle kabildir. Piri~ 
Yulaf 

Huğ~! 
irmit 
Patateı 

Mısır 
Türlü 
Merciı 
Hezel~ 
Ba~em 
Çavılal 

1 Kalori 
iki ıotogralı 

Bu inan~malacak gibi geliJoı 
1 fakat 

6\ZZAl lECRÜBE EDIHll 

~ 

ı Kuvvet 
~Kudret == !!!1! 

Ancak bir hafta zarfında. bin- ::;=;;; Sıhhat 
!!erce kadın buruşukluklarından = 
lrurtulıdular ve birkaç sene genç- := 

lestilıer. Ciklinil'.İ kendi tabü ve -=-- Neş'e 
ikı:vmetli gençlik unsuru o:l.ın cBİ-
OCEL. cevherile canlandırınız. 

Ci:tdiniz hemen ıt.arelenip genç- ~ E a • 
leşecektir. cBİOCEL· Viyana Üni- E§ nerıı 
versite profesörü Dr. STEJS- ~ 
KAL'in keşfidir ki, halihazırda ~ 
clld unsuru olan pembe renkteki - Zeka" 

, .. 
" Tokalon kreminin terkibinde mev- !j 

cuttur. Her akşam yatmazdan ev- !il! 
vel tatbik ediniz. Siz uyurlren cil- ffi Ô •• d •• d d k d J 
dinizi besler ve gençleşf.i:rir. Gün- Sii!! zu, Un ya a mevcu ÇOCU gı a arının en mükemmeli&: 
dü:cler için de yağsız beyaz renk- 5 HA SA N DE p Q S U • Bah~.ekapı Beyoğlu Traınfl~ 
telci Toloal<ın kremini kullanıııız. ~ • durağı karşısıada 
Birkaç gün zaı-fında, siyah ben- -
!eri eritir ve açık mesameleri sık- ~ 

Aşağıdaki maddelerin kapalı zarfl:ı eksiltmesi 1/3/940 Cuma günli 
.hizalarında yazılı liaa11erde yapılacaktır. Zarfların ihale saatinden bir 
ıaat evveline kadar Edirnede Sanayi kışlasında sırlınalma koıniı;~·onuna 

Müteahhit nam ve hesabına çu
valları ile beraber askeri evsafta 
olmak şartile 300 ton arpa panr
lıkla satın alınacaktır. Pazarlık 
12/2/940 Pazartesi günü saat 15 
dedir. Beher kilosuna 8 kuruş 50 
snntiın fiat tahnıin cdilıniştir. Knt'i 
teminatı 382G liradır. İsteklilerin 
ayni giin ve saatte Edirnede l\lü
şiriyet dairesinde satwalma ko 
misyonuna gelmeleri. 

!~r'.;;ım~:ı:; ;:v~~· :=;.bir ~ıınmmınmaıımnmnııımımnıunnrnuHllli'!mmmııııuıraııummmımııı 'lll!PJDmımıımıınıımıawuııumnınıııııuttıııınııuenuıınnnııııııı 
..:.:.:.::....:._:_:.:.:.:.:.:::....:.:.:..::::..::.==-~~-=:::.,:__~~~--=====:---================~- ;;..;ı 

BELEDİYESİ tJ,.ı\NLARI '' I inhisarlar u. Müdürlüğünde 
vmlmee>. (1241) (lOGO) 

cinai miktaro tutarı le ııinatı ihale ıaati 
kilo lira lira 

Toz teker 
Patates 
Sadeyai 

26,000 7,280 646 11 
15 
16 

32,500 3,250 244 
37,500 46,875 3516 ..... 

3245 liralık 12 kalem mutabiye 
malzemesinin pazarlığı 13/2/940 
Salı günü saat 10 da yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminatları olan 243 
lira 38 kınuşla birlikte Çanakkn
Jede müstahkem me\·ki satınalma 
koınişyonuna miiracaatlnrı. 

123!1) (1058) 
+ 

1500 : 2000 adet benzin koymak 
lçiıı 300 litrelik varil alınacaktır. 
Parasının % 30 u döviz verilecek
tir. Taliplerm 12/2/940 tarihine 
kadar 1\1. M. V. !en ve san'at U. 
Md. ne müracaat ederek şartna· 
melerlnl hazırlamaları. 
Yarım tonluk kilometrede 150 : 

200 gnmı ve 5 : 6 kişi taşıyabile -
eek 50 : '15 adet şasi halinde A ta
lim otosn alınacakttı'. Bu otoların 
debriyaj baskı pedalı çift olacıık
t:u. Karoserileri yerli olarak bu
rada verilecek plana göre yapıla
caktır. Otolann en kısa zaman
da verilmesi şarttır. Taliplerin 
20/!/940 tarihine kadar M. M. V. 
Fen ve San'at U. Md. ne milraca
atla ~amelerini hazırlamalan. 

(123&) (995) 

Aşai,'llla cinsi yazılı malume pa
zarlıkla salın alınacaktır. Taliple
rm 16/2/940 Cuma giinü saat 15 de 
Kırklarelinde askeri satınalnıa ko
misyonuna gelmeleri. (1242) (1061) 

Adet Cinsi 
8 Terk06 musluj;'ll 
4 Tulumba sipobu 
l Süzgeç 

5000 22X11XG eb'admda nor -
mal ateş tuğlası 

60 Bon1 ve somunu 
44,80 l\Ietrc ouat tulumbası 

24 Galvanizli dirsek 
28 (T) dirsek 
50 Dökme izgara demiri. ... 
Eskişehir garnizonunda bir ha

mam inşasına kapalı zarfla eksilt
mesinde istekli çıkmadığından 
25/1/940 dan 25/2/940 gününe ka
dar pazarlıkla yaptırılacaktır. Bi
rinci pazarlığı 2/2/940 ikinci pa
zarlığı 9/2/940 üçüocii pazarlığı 
16/2/940 Cuma günü 4 üncü pa -
zarlığı 26/2/940 Pazartesi günü 
ıaat 11 de yapılacaktır. Şart'lame 
keşi( ve projeleri Ankara, İ•tan
bul levazım amirlikleri ve Eski -

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

IEımniyet Sandığına borçlu ölü General Yusuf İzzet varifileıine 
... ilıi.n yolile teblii:t 

Fadıl oğlu General Yusu1 İzrot, Kadıköy eski Obma.nağa yeni 
Haısanpaşa eski Kuı1baj:alıdere yeni Kurbağalıdere birinci sokak eski 

· 6 Mü. yeni 77, 79 numaralı ah.şap bir evin taımamını birinci derecede 
ipotek göstererek 4/10/935 tarihinde 22286 hesap No. sile Sandığımız
dan aklıAı (250) lira boreu 18/8/939 tariıhine .kadar ödemeğinden faiz, 
kıomisy<ın ve masarifi ile beraber borç (195) lira (72) kuruşa 
varmıştır. Bu sebeple 3202 nwnaralı kanun mucibince hakkında ic-
ra takibi baş'anmak üzere tanzim olunan ihbanıame ıborçlunun 
rnukavelıma.mede gooterdiği ikametgahına ııönıderi1miş ise de borç
lu General Yusuf İıızet Kuıfuağalıdere Kaptanpaşa hl<.lnei sokak 44 
No. lı evde öldüğü anlaşurnı.ş ve tebliğ yap;la:maınıııtır. Mcz -
!kfır .kanunun 45 inei maddesi vefat halinde tet.li,ga:tın i:an suretile 
l)'aınlma.sını imıWir. Borçlu General Yusuf lızet mirasçıları işbu 
tıin tarüımdcn itibaren bir buçuk ay içillde Sandığınııza müracaaL 
la mııırislerinin borcunu ödeme1eri veya kanunen kabule şayan bir 
itiraZlan vaır ise bildinneleri lazımdır. Miııasoılar ipoteği kurtar
ınaz.Jaır veyahut başlıyan takibi usul dafresinde durdumıazlarsa 
ipotekli gayri menkul mezkur kanuııa göre Sandıkca satılacaktır. 
Bu cilıet'er alfıkadarlarca bilinip ona göJe hareket edilmek ve herbi
ıine ~n ayr:ı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere key-
fiyet ilin olunur. (1027) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Sene.ik icar 

bedeli 
Lira 

Muvakkat 
temi.ıat 

Lira 

Silivrikapı harieirrde 82737 metre mura"1Jaı 80 18 
tar!a 

Yukar:da yazılı tarla hizasındak, muhammen senelik icar bl>deli 
iizerinK!cn üç sene müddetle .kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 
konulmuştur. 

Senelik kira bedeli dört taksitte ve peşindir. İha~ 26/2/940 Pa
zartesi günü saat 14 de Milli EmJ.ik Müdü!'Cüğünde mtitesekıkil .k.omis-
yorıd:ı yapıfacakıtır. (1036) 

Sahip ve neşiryatı idare eden Ba~muharriri 
ETEnt İZZET BENİCE 

Basıldtit yer: SON TELGRAF Matba.ısı 

.1157. ·624. 

* 108 ton nohut kapalı zarfla ek-
siltmeye konmuştur. Tahmin be
deli 15,120 lira ilk teminatı 1131 
liradır. Eksiltmesi 12/2/940 pazar
tesi günü saot 15 de Lüleburgazda 
a&keri ı,atınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. fek.lif mek
lıtnları belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar komi~vona ve
rilmiş olmalıdır. •1159 •654• ,,_ 

Kesi! bedeli 59,450 lira 90 kuruş 
olan Ankara hangar inşaatı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi 12/2/940 Pazartesi gü
nü saat 11 dedir. İlk teminat 4222 
lira 55 kuruştur. Şartnamesi 298 
kurusa komisvondan alınır. Tallp
Jerin muayyen vakitten bir saat ev
veline kadaT teklif nıektuplannı 
Ankarada 1\1. M. V. satmalma ko
misyonuna ~ermc1cri. 

·1166· (661) 

• 
280,000 kilo un kapalı zarfla ek-

siltmeve konmuştur. Şartnamesi 
İspartada askeri ve Ankara, İs -
tanbul Levazım iımirlikleri sotın
alma komisyonlarında görülür. 
l\1uhammen bedeli 36,400 lira ilk 
teminatı 2790 liradır. İhalesi 28/ 
2/940 Çarşamba günü saat 11 de
dir. İsteklilerin saat ono kadar tek
li( mektuplarını komisyona ver-
meleri. (1211) (916) 

* 30Q.000 kilo un kapalı zarfla ek-
siltmPvc konmuştur. i\fuhammen 
bedeli 42,000 lira ilk teminatı 3150 
liradır. İhalesi 27t2/940 •alı giinü 
saat 15 de Tokatta Kor. •atmalma 
komisvosunda yapılacaktır. İstek
liler teklif mektuplarını kanunun 
hükümlerine göre bazırlıyarak iha
le saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermiş bulunacak
tır. Şartnamesi her gün komis -
yonda görülür. Ve parasız alınır. 

·84'4· •1202· .... 
J\fuayyen günde talibi zuhur et

miyen 6 adet küçük bina yeniden 
kapalı zarfla eksiltıneye konul -
muştur. Keşif bedeli 29,604 lira 60 
kuruş ilk teminatı 2221 liradır. Ka
palı zarfla eksiltmesi 17/2/940 cu
martesi günü saat 11 de Ankar•da 
lif. l\f. V. Hava satınalına komis
yonunda yapılacaktır. Keşif ev
rakı 149 kuruşa komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanunun 2 w 3 
cü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte teminat ve teklif nıck -
tuplarını muayyen saatten bir sa
at evveline kadar konıis:yona ver-
meleri. •1187• •765• 
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Dr. Hafız Cemal 
(J.OKl\.lAN HFKİ!\ll 

DAHİLİYE :MÜTEHASSISI 
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~luayene saatleri: Pazar harlo her 
sün 2,5 - 6, Salı, Canıarle•I 1Z - Z,5 

fık&ra1a. Tel: 12398 
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Tahmin 
bedeli 

44,10 

200,00 

212,0l 

44,00 

36,75 

309,36 

57,40 

116,80 

39,00 

131,20 

210,00 

15,25 

11,73 

400,00 

ilk 
ltminat 

3,31 Cilıar.ıgir yaD;gın yerinde 4 cü 
0

adada 8,82 M2. yüz-

15,00 

15,90 

3,30 

2,70 

23,20 

4,30 

8,76 

3,02 

9,84 

15,75 

1,15 

0,88 

30,00 

~üz arsa. hail . . Bed-
Fatih vangın yem.de Hocaüvqys ıına esının 
rettin·· 3"mi -ook~ır.rla 106 cı adada 59,25 M2 

sahalı arsa. . . . h ıı · 
Fatih yangın yerinrle Hara<;(ı Muhrttın ma a esı-
nin Keserdler so.kaf(ında 39 cu arlada 53 M2 sahalı 
arsL .. ali . . B 
Eski Davutpaşa :yeni Sey't Orner mah esının e-

!kirpaşa ookl·ğında 226 cı adada 109,61 M2. sahalı arsa. 
Aksaray yar.gın yerinde Mımar Keına.lettm ma -
llıallesinin Mesilıpaşa ookağmda 26 cı adada 663 luır 
rita No. lı ve 22 M2. yü.zı;ıüz arsa. 
Aksaray yangın yerinde 18 ci adada· 38,67 M2. sa-
halı yüzsüz arsa. . .. 
Fatih Hocaüveys maıhalleı;in.in Şcrıısettın caımıı so
kağında 114 cü adada 57,40 M2. sahalı yÜ>JSÜZ arsa .. 
Aksaray yangın yerinde Mesilıpaşa caddooinde 25 cı 
adada 29,20 metre mura1:fuaı sahalı yüzsüz a·rsa. 
Fatih yangın yerinde Çarikçı Kemalettin mahalle
sinin Sarı.güzel sokağında 100 CÜ adada 9,75 M2. 
sahalı arsa. 
Fatih yangın yerinde Pirin«i Sinan mahallesinin 
Yedimnirler sokajl;ında 87 ci adada 32,80 M2. sahalı 
arsa. 
Fatih yangın yerinde Hüsamhey mahallesinin Sı
nmcılar sokağında 69 cu adada 11 metre murabbaı 
sahalı yüzsüz arsa. 
Fa1ih yangın y-erinıde Hocaü.veys mahallesinin Koca 
Sinan caddesinde 147 ci adada 15,25 M2. sahalı 
yüzsüz arsa. 
Fat:frı İs'keıı.derpaşa mahallesinin &ıftasinan da-
ğında 180 ci adada 11,73, M2. 58haı'ı yü2lSÜz arsa. 
Fatih yangın yerinrle Hocaüveys mahallesinin Ha
cıf'dan ".<ağında 114 cü adada 98,30 metre mu-
rabLaı sahalı arsa. 

İlk temfoat m'.kbrltrı ile muhammen kıvmetleri )"l!karıda ya
zılı arsalar satı'mak üzere ayrı ayn aç:•k arttırmaya lronulımuştur. 
Şartnaımeler Zalbıt ve Muamelat Miidürlüğü kaleminde göriilece.h."'tir. 
ihale 14/2/940 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Taliplerin iik t minat makfbıuz veya ıru!'lduplarile ihale günü 
mua,yyen saatte Daimi F.ncüımende hulıınrııaları. (616) 

Tahmin 
bed·li 

1259.45 

1421,00 

ilk 
teminat 
94,46 

106,58 

İtfaiye n.Jdiriyeti ve ııruplan için muhtelif 
ıma'zeme. 
Hastahanelerle Eyüp dispaııseri için 7 adet Pu.llno 
vantilatör cihazı ·-

696,35 52,23 Bahçeler mürlÜl'lüJ!ü iein muJrtelil cins eşya. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yu.kanrla yazılı eşya 

ve 'evaz,m ayrı a:'rı açık eks!.i:tııııe suretile satın alınacaktır. Şartna• 
meler Zabıt ve Muame'at Müdüdüj(ü .kaleminde görülecektir. İhale 
22/2/941) perşemlbe günü saat 14 de Daimi Encüıınenrle yapıl.acallrtır. 
Taltpk!rin ilk teminat maldıuz veya mektupları ve 940 yıhna ait 
ticaret odası vesikalari~e ihale günü muayyen saatte Dalınt Encü-
mende bulunmaları. (956) 

İ stanbul Deniz Küçük, Nakliye Esnafı 
Cemiyetinden : 
Aşa,ı;,ıda yazılı mevaddı müz~kel'e ve tetkik etmek ve müddet-· 

lerini bitiren hey'cti idaı-e azalarının yerlcriııe yenilerini intihap 
c !emek üzere hev'eti umumiyemizin 23/2/940 cuma günü saat ıo 
da ale'fıde toolanması takarrür ettiğinden alakadar esnafın mezkUr 
gün ve saatte muayene cüzdanlarını hamilen cemiyetin Galatada 
Ya~kapanı civarında kain cemiyet ımerkezinde hazır bulunmaları · 
rica olunur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 1 - 939 senesi hesabatının ietJtiki. 
2 - 940 senesi bütçesinin tasdiki. 3 - Müddetlerini bitiren hey'eti 
idar,!;.)ız&rının yerlerine yenileriniıı intihabı. 

İstanbul Umum Saraç Sanatkaranı 
Cemiyetinden : 
939 hesaplarını tetkik ve yeni idare hey'eti seçimi 16/2/940 cu• 

ma günü saat 14 den 16 ya kadar Fatih Refaiye sokak 61 numaralı 
mahalde cemiyet merkezinde yapılacaktır. Cemiyet azalarının be: 
bemehal ııelmeleri rica olunur. 

I - Şartnamesi ve eb'at iistesi mucibince 1000 M3 
boy tahta pazar !ıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 19/II/940 pazartesi günü saat 15 de İstanb 
taşta levazım ve mübayaat şubeslıı deki alım komisyonunda 

1 

tır. 
III- Şartname ve Jisterer her gün sözü geçen şube vezJl 

İzmir, Ankara, Samsun başmüdilrlü klerinden 220 kuruş 111 
alırıabilir. 

IV - Pazarhğa iştirak etmek istiyenler muayyen güıı 
% 7,5 güvenme paı;alarile veya banka teminat mektupla:riJe 
kanuni vesaikle adı geçen komisyona gelmeleri. 

V - Kereste, sil olarak da tesliım edilebilir. 

Eskişehir hava okulu K. da 
1 - Eskişehlı Hava Okuluna. al1ı fransızca tercüman 

Bunlara yeni bareme nazaran ücret takdir edileceğinden 15 
tahsil derecelerini, şimdiye kadar devlet memuriyetleıinde . 
metlerin.n tesbitine ihtiyaç oldu.ltundan bunlara ait vesaiki ilı 
)eri lfızundrr. 

2 - A'i"ğıdaki vasıila:rı haiz bulunan isteklilerin okuldB 
lecek bir heyet tarafından imtihanları 17 /2/940 tarihinde yBP' 

Taliplerin 12/2/940 tarihine kadaı- Eskişehir Hava O~' 
müracaat etmeleri ve imtihan günü olan 17/2/940 tarihindC,u 
yazrlı vesaikle beraber Eskişehir }lava Okulu komutanlıfııW 
maları ilan olunur. 

A - Türk olmak ve ecnebi !kadınlarla evli olmamak. 
B - Askerliği bit~ olmak. 
C - Medeni haklarından mahrumiyet cezasile mahkiırtl 

let için muzır teşkiliıtlaN. mensup olmamak. 
D - İyi ahl€tk eshahından olmak ve haysiyet ve naJll . 

fiillerle ve alelıtlak ağır hapis veya o derece cezayi rnüsteW 
ile mahkUm olmamak. 

E - Sıhhl ahvali v82i!.e ııömıeğe müsait ol'mak •raporl3 
F - Lise veya muadili ~hsfil.i görmüş olmak veya de'~ 

riyetinde hizmeti ın<>sbuk olmak ve bunlara ait vesikal:ı.r ibf1 

H - En az üç sene hizmet edeceğine dair noterlikçe Jllıl-' 
ahhüt senedi vermek. cl177. c709. 
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