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Hitler'in aarruz pl&nı martta tatbike i ece m 
Alınan propaganda Nazırı Göbbels: "Beş ay uyumadık, he; şeyi düşündük, 
~sap ettik, hazırlığımızı tamamladık üstünlüğümüzü göstereceğiz,, diyor 
jnliv~ı~şek- ~el;;; Sovyet --Alman iktısadi anlaşmas;imz~ edildi,\-FI N-H AR B 1 Ş 1 O O ETLEN O 1 

gı ız ıt aları Al R J J .1 l . . 
:=::·:::::~~:r.:u:. manya usyaaan mı yon to_npef!o ıstıyor Sovyetler yalnız dün 
~~~~::r~~~:~~~!nk:e~ı Zigfrit hattını yapan Alman Kafkasyada ! 4 000 a··lu" verdile~ 
dul n ve A nı.tralya or- __ _ J /1 

~=::!::-;İtalyanlar Brenner geçidini tahkim ediyorlar- İsviçrede bazı şehirlerin Finler dünkü muharebelerde 73 
cj~UlarınBatum, Bakii, Tiflis tahliyesi hazırlığı başladı - Almanlar SJo, akyaya mühim askeri sevki-

1 t k daha tahrip ettiler 
'~~~~;~,;~.e~~ae:;:ı~ı.~0~;:t yat yapıyorlar -Fransız ba~vekili cephede aenerallerle toplantı yaptı an 
latihk&.ııı z~rınde teknisyen olarak '1' t:'Jıo 
lıaberı . ınşaatında ~alL~tıkları . . . . . . . Ruslar Fin cephesini Umumi Harpte bile görül-
Sovy,t~n,tıuelenclij(i ı:ibi ayrıca Loııdra 13 (Hususı) - Musolını l - v~·mek nıyeı.ndcdıt'. Atınanya bu ' 
''nubu:~~L· Almanlar arasında dün de Venedik SaJ'ayında yüksek f;<;IJe hasımlarına ııskeri harekat memiş şiddetli bir topçu ateşi altında tutuyo·lar 
r d """' A müdafaa komitesinin toplantısına kanununun icaplarını kabul ~ttir-
~ eniz h . vrupasının ve Ka· . b lıllde va.,. a~z~sınıu taksimi üze- riyasd etmiştir. Beş gün içinde , mei{i tecriı. e edecektir. 1 1 

48 hildi .ı bır ıstila ıılanı yap ıldığı dÖrdüncü defa olarak yapıl'aıı bu Diğer taraftan Almanyaclaid hü-
v· rılnı.ekt d toplantı iki buçuk saat devam et- tün askeri mezuniyetler kaldır.! -
lı~lik ve ıh e ir. Bıı haberler in miş'.i«'. Yüksek komite bugün de nuştır. Alınanlar mezuniyetkrin 

1 ~ ınaıu.ı:' hat derecesi üzer inde saat 16 da toplanacaktır. kaldırılmasını münakale vasıla -
.\"1-ııPa h at sahibi değiliz. Ancak, .Taymis muhabirine sıöre, bu lannın kifa~'€t etın.:mesinden ile1:i 
lıaıaan arbinin istikbalinde mü· müzakcre:lerd~ bilhassa İtalyanın geldifıini söylemektedir. 
lıa Ya/

11 
.Asya ·imaline \'c Kaf· askeri hazırlıklarını tacil etmesi SOVYET - AUIAN İKTiSADI 

&Iİ~iin!i:d ırayet etmesi ihtimali de işim görüşülmektedir. Söylendi- ANLA 'MASI 
lUdur S e tuttıJabilccck bir nıev- aine "O"re, İtalyrn]ar, halihazırda ı· · oı·yet K d · h 'll ,.,. "' " Paris 13 (Husu~i) - .Entnın -
ınin v ara enız sa ı e- Alın' anya ile 1talvayı aj•ıran Bren-la e Petrol h , aijan• gaezeiesi, üç aydanbcri -Mos-
n •ah•\ avzasına muhit O· n'r neridini tahkim ıttmektedirler. y k. • arın b ' d ~ ,.., ' kovada cereyan etmekle olan Sov-
o sa b' ır mü afaayn mı, GÖRING VE Hl.TLER PLANLARl ~k.ild ır taarruza mı esas olacak • yet - Alman iktısı.rcl miizakere -

rıı.. 11~!•.hk~i'." edildij;ini bilıniyo· Bern 13 (Hususi) - B Lllld ga • !erinin neticelendiğini bildirmek• 
~er 1 ı ıhtimal de yarittir. zetesinin Bertin muhabiri, birı;ok ıtedir. Alınanyaıun Moskova sefiri 

~'• ıii"i-O"Yet Ru,ya müttefiklere ~plx'lerdc taarruza geçerek, müt- kont Fon Sulenbcrg'in Birline gel-
liiık~ı ıı eder e tabiatilc bu is- tefikk.'"1 şaşırtmak istiy.m Göring. m€Si muallec!enin kat'i metni .halı:-
lalı. ı..uıt• birer taarruz üssii ola· pmnı y~rinc, sadece garp cephe - kında Hitlcr'in muvafakatini al -
Yı• d ~nılncaktır. Du vaki ohna- sine yüklen:ınel!i istihdaf eden Hit- mak iç!ndir. 
~titr a_ ~a~1 .mC<")ıuriyet "e zııru- l"r rılanının bu::ıiinkrde tatbikine Iuahecieyi imza için Haricıye 
t ı- -ııttef ki '\ geçi!ecej!ini gösteren emrr.arcleı' Nazırı Fon Ribb~nt:rop'un t l'krnr 
~~ta ve b' ı erle Sovyetleri ih· mevcut odluğunu bildirmektedir. :Moskovaya gHmes! muhtoncldir. 
• i lika~~~~' da, ibik hamlede Ba- Hitle.r mart aytnı uiiurlu saydığı Knnaılnlı askerler İngiliz HmanJarına rıkarılıyor Fakat Almanlar, Ribbentroıı.'un l\Iitralyözleri ha ında bekliyen iki Fin :aelui 

,«al!aŞQ\a ın n e ir petrol bo - için bu ay içinde mühim harekat Moskova ziyaretlerini dl' iade et- Lon<lra 13 (Hw;w;i)- Rus ta 
taıııan d a se\·kedecek olur•a 'li<-klirncbilir. Hitlor pliını, Holanda man ~opagandasının salahi:ı-ettar ııiinülın~, her ihtimaller hl'iıaba mesine bir vesile olmak üzere, 

Ve taa ...... _a.elbette yine mlidafaa ve Belrikavı is.·gal C'derek, "3"' erkanını toplıyarak, siyasi vazi - .kaülmıştır. O kadnT ki Alınanyanın Sovyet hariciye kıımiSETi Molo - arruzlan dün eskilerinden daha 
töre ··"' Va•'fel · · b' d ' ., " · " yetiıı umumi bir hulasasını yap - kat'i üstünlü"ünden artık şüpheye . .sirldet.!i olarak bru;lamıı;tır. Tank , n li .1 ~ erın ı ır ara a c_ephesine buradan yiiklcnme~i ve " tof'un Bcrline •elmesmi ve mua- t l · h ' ı ·'•t d lir ~ er hi•mnt' · ·r d k ~ nıış, bütiin Alman milletinin artık nıiıhal yoktur.> " 1 . • ve ayyare erın •mayes "" ın a · • ' •nı ı a e ece - bu s~tk- şimal dcnizinc çıktık· h.edenin B~linde imza etli m<'sııu yapılan tıu taarnızJarn 'blı..,,-ok Rus 
._ lltiiıt r·• tan sonra da, İngiliz linıanannı ve simdi büyük kararın tahakkukunu ALMAN ORDUSUNDA arzu etmckkdiı:. fuıkaları i.stirak etmektedir. 
"'?' c '"'itti b" t " b h · beklemekte olduğunu sö• lemi 0tir. :MEZUNİYETLER KALDIRILDI 

d irerek anudane nı kavemct ro.
iY'Ql'lar. 
BİR SOVYET KOLU GÖLt'. 

SULARINA KARIŞTI 
Roma 13 (Hususi)- Ladvga l(o

lünü buz tutunuıı kısmından l{l'<: -
(De"amı 3 iincü sahift>d~ ) •.• ı Drizrin" n u ıın ıı i ıımal- harp gemı·ı~·inın' mu"him ._.,.kısmı- ' So le muahe~, mucı'bı·nc•' F il11er, d ;K<mana a"ır ""'L!l' t ver-"1<! -~ " Unde t ı k h 

1 
~ ua Almanya harbi nasıt kaıanacaktc:? Londra 13 (Hususi) - Brük - vyet r "' '• ~..... " -, 

. arı Q 'I. • U ara azı:r an" nl tam .. •ru·~Jc~Je \'n ·'·nı'z kU\"~·tJ~ AJ onyaya ı'ptı"da•ı n1• dcJn arttı - - - - ----------- -edıl . ıı'ltrd s·· 'h _,_, - • ' = . .. c- Doktor Giibbels bir Sllale kaıs.ı de- selden Vf'ril.en mallimata ,ıı.öre, m~. . u < -

llıi. bul ı:r. ııvey~e ı raç rilc tahrip etm<·l:i btilıdaf etmek- n.c · rac ktır Bu mual•ede•1in imzası B 1 d f h .\"tıı. 
1 

tınan Yeni Zeland ve d mi~Ur ki : Neyimi~ vars-1, ııe dü- .Endepandans °'' ı. gım !5inin a · - · ..., • • 
t•k· raıh 

0 
d 1ıe ir. şünüyoı·sak, ne söylüyOTsak, ne B l"rlin muhabiri şu marn •• .'ı ver- sırasında Alm.anyanın, Sovyetler- eyog un a e c 1 ı r 

ta/ ~'ltriuc rl' "\arının orta şark- PROPAGAND A :">IAZIRT:"lJN hazırlıyo;rsak, lu>psi bir heı)cfe mü- mektcdir: ~~n~na~aı\ürz.~tah•kiu~.,T~~r~~ı·~.-.Y..~cı;'.o,·ıı·~ı . ' 
~ nıl<ınlaruı ·er e~tirilmek üzere SÖZLERİ ten•ccih bulunuyor. Hilk-r'in <le ,B.,,·Iindc son !(Ünlem c ide e- ··~·' ' ,, u " ' ' " ' 

tlı y~i:::~~::::ı~ı~nı!iı~~~~ g~i~;z~r?~~~~~~ Göbcf:.0~ : f~~~~~;~~~~n~~rb~~d:: ~~.-~~:~r\~·,:t~,ı~~~~'\~\1-l':ı~ __ h,.,-cke~ ~~~;:m'. ~"ü~:~ ::;~;~~; cinayet oldu, hı• r kadı(}' 
~ht • a ı . er ıı:ördü~ ve bir 

~laııııı ""-'Ulan i.stili plinırun ha-

~~·ı,~ buJunduku yolundaki l~~~.,..,...,,,,,,AI 1 . &·ı·k h. Kaçan tavuğu bı·r erkek o··ıdu··r ·ıd·--bi~rih·lı~r&~ bir mukabele ol· CumhurReı·sı·mı·z· man ar şım 1 ı l'! tutmak ı·sterken U u ~ıhti.ııı~~tbır cephenin ve hi~- ~ • 
it 1kııı111 ~n boş ve ll(ık bırakıl- Milli Müdafaa k 1 [Tafsilat 3 Üncü sahifcdt- j 

:~1ı~v:~\~:'i~:!i::~İ.it~atiçin SeS ÇI arınıyor ar Bir satıcı düştü, cebin· 1

---------------------

• -., ~ıı..f~ },! ıneeburhet ve se.k vekaletinde deki bıçakla koltuğundan 'çERÇEVE 
tiııt Iı~n81• l'1~~!3l'.:~~:ı·~;::i~~ Amerika Hariciye Müstccarının Berlini ziyareti ağır surette . yaralandı · y 

A. Oa 1 Ar..ka ... 1:! tA.A.)- Rt'IB•Cllm - y B ·ı FiJ!lı ""' d c~ un us Emr ... ""•alı "' 11 ardan.,. hur t<met İnönii ·buıı;i>n c~ıe<len h kk d b• ·· l •• '"t ·• ) aıııı ·ı~ ~ " rı 
111 

' •. 
l . te.ıı "-' •. ':' .• 'l'ıle .bir sira~et i haki- ı· 1 Vek ·ı a ın a ır muta ea yuru mu yor ar yar 1avukt'U dlin 1''erikÖ)oUf ~:ııor 
~er ""•,.t • ronra Mil ı Mü< afaa a etine ~riml<" bir mü,\• ri-;e ;avıı.11:.;wnı 
~ 1 lıir a 1 ttin Alınanlarla as- • .l!'ltnıişler \ c Vekil General Naci Lundra 13 (Hu.~W>ı)- Anıcı ika JJ1n ibı •' z:d alanıcLi tela~ k i ~'dil - ,,ö:;terJr<ıktc Jkt'n, ıa~ukhmJan bi-
ı·•ıııııı., oı,11 a~ına , .e ta~im planı ı Tmaz.n vanın•l:ı g<><; vııktc k~dar Haridyc M;isteşarı Velle5'in dört mesi er.d i~eı;i vanlıt. rini kı«:ırmı~tır. Fahri eliıı<.k bu-
ı:!1triıı ~llQrı; Sahut da miitte- kal:mı"1artlır bi.iyü1< Avl'llpa iıükıiınet merkezi- •T>,m1iı;• ııazcl.€si VeJlc,in Lo.nd- lwıa.ıı di;.:er tnvuk.llrıo ı orn<la bu-
lıen~~nıı tde~lnıanya)I behemehal ni zi} ;ıroti etrafında, .'\iman m e- re. ve Pa ristc çok iyi km ;,ıl.ınaça- luııan ıbir p.ııJrcı y'1 ·hırakacak ka-
'it tındtn ın'h tk i~in petrol" ha!'"nin hi<Jbir mütalea serde'! - Jiını. vazifeı;inin = der<."<:<' kolay- c:.rdı~ı t •vu.~unu tı.ı1ıınak i<'İn kı>o;-
lt~ lııe•hur· a rwn kılına) ı kııt'i ıneme~in.' dikkati çc!mıcktcdir. laştınlacaiiıın yazmaktadır. Av - muştur. p~, ar , enr ._, · ' ' r; 

ıı Olabn· 'l'et s~rnıoları ile müm- Zelzele mın ta- B«rllndek:. b itaraf muhabirler, rupada bitıınuanc ~ir tetkikin bir havli &ümıü~ .. Jtahl'i nihayet 
tiıı~••lt, ~:, .. . . bu m~lıafilin evvelce menınuni - müttefiklerin davasını müdafaa van wkaklarda•ı bi ri•ı<' <laln·ı ta-
ııı,•t lılilı.ın ıın bıı ıhtımaller tize· kasında I"mrafı " et beyan ettrkleri llıalck, şimdi edecckinc şüP!ıe yek.tur., vui!uıı vesinden koşaı•k•m, ~)ailı 
lııhhı ~elh\i ~ Va'!ııanın heniiz ıa- deriıı bir sükfıt i~indc bu\uııduk - 1RLANDAYA T.ElBLIGAT kayarak düşmfuı, cebinde lbu•urıan 
~i. ıtl1 obıı ~,_deiı:ıldir, Daha biraz !arını bHdiıunelııte.iirler. Bu mu- YAPILDI bıÇak kohuituııun altına saplan -

lı ~ıı 8•· mart 1 mahku" mlarJ habiırlere göre, Bcrlin mLilıafilinde Duil>lin 13 (A.A) - Amerika mıştır ı. 1ı orta! son nrmı "e 3 .. .. h'f .1 ) • lııl et ta~~ı~ı beklemek şimdi- vakit.,iz bir Sl'Vİn<; <r&1eıilme:;i - (Devamı uncu sa ı e.,e Alh:r ırurette yaralanan ve kan-
'anın b ıııın \'e htt tlirlü mü- I · ·- - ---- -- J.ar icinde yere dıüşen Fıı!ıri bay-

lı? lanıa n~ındıı ,eİmektedir. Büyük bir feragate gm bir h alde ŞişJ.i, wcuk llı astane-
/ luı. ı.i11 bütün biufüeler mu _ çahşmıya devam sine kaldırılarak. tedavi a~tına alın-
i:. lıuvi},;J ~o~aıı 'İ;kül.>ii gibi ken- mıst_ır_. -----------
)~ndo Utfa~rı~ biuat bir te>ebiil ediyorlar 
f· nın, dii Q O:Yal'oklar \ 'e diin- $elı:rımiııden ı.eize)e nıın:ııkası· 
Un d·· ııa il . b' ı·• . y ""va .1 c "••le yine bü· na gi<lcr. bı.hlli heyet azalanndan 

t tfk'l'i ve .nıı lttlcrinin de vazi - Ferit :L.1anbula dönmüştür. Bugün 
t't~ ••r<I' '-ti~bal!eri hiçbir mü- Va1i1·i Zİ\'arel eden Ferit seırtaibib 
a \•ki!d~n= _•h

1 
liya~ bıraknuya _ operatör Rifat Hımıdinin bir rapo-

b _ l• ınlauacaktır. runu kendisine veııın iştir. t:.d F erit; Erzincantla bilftı a....,,a İim-en T .. k: - ralıdan gelen 300 mırhkfml'lln büur ıyeye yük bir feragatle çalı~lıklarını, İs
tanbul ekipinin kurduf{u 1000 ya-

gelı•y laklı hastanede elye"\'Ull 90 hasta 
l> or ve yaralı bulunduğunu söylemiş 

~ " •b il' 1 011Iu~ . e 3 Hı:.: ' ) 
tızı. -~ İnı:ii]z <u 1 

.- Sehrimlzde 
~ ~osyö Ed · d.oınınyonlar n a _ 

e~; söyı.._ .<m'ın Tütk!yeye gi
'"'Jll·or. 

ve: 
•- Eı:zincanda her gün zelzele 

hi&solunınaktadır. Zel2el.eden su
lar meeralannı de.iti tinnişlerdin 
dcm i•tir, 

Süveyşe gelen kuvvet- l't)t ~ 
ler 25.000 kişidir REŞA!!EYZi 1 

ikinci kafile de yolda 
Londra 13 (Hususi)- İlk ka - leri, tankları, ağır to~rile bir -

filesi Süveyşe ı:ıeimiş olan Avust- likte tam t~hizatlı cüzütamlar -
ral:yalı ve Yeni Zelandalı k uvvet- dır. İkiınci kafile \le yolda bıılun-
rer 25,000 kişidir. Bunlar tayyare- maktadır. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadar) 

Yazılarına haf !adı I 
Bir nıiiddettenberi rahatöız i 

bulunan kıymetli arkadaııunız 
Kesat Feyzi iruJei Afiyet etti. 

! 
Bugüo, ikinci sahifede Hail< 
Filozofu &iitunıındaki •Yaı;a
ınnk hır•ı• isimli ilk yazısını 
okuyunuz. 

Bir ·ı:ra""' tfohbo' d'Auhill'oac), 
bir İt&l)au (Vicu) , bir Alman 
(W<.>l( J ı· ıl<u r u (llomf:re) di)e 
bir şair ııdnıcdiiini, (İliaıle) la 
I Od~<ee nin, u i Yunan bnlk 
5arkılarından me)dana getirihniş 
bir antolocJa olduğunu itldia eder. 

Bilmem kimler çıkar, (Shalı.eı;
peare) in eserlerini (Bacoıı.) a, 
(Ben Jonson) a, (Dcrby) Kontuna 
atfetnıele kalkar. 

Nihayet (Homf:re) ınc . ele.inde 
bir (Berard) ve ( hake.ıpeare) da: 
vasında bfr (Mas!ield) imdada 
yetişir, hem (Homere) hem de 
(Shakeı.peare) e, ınuvakkat<>n is
tirdat edilen sırmalı c~pkenleri 
iade edilir. 

EfeııdinıİL Avrupada böyle teY· 
ler olur da bizde ohnaL mı hiç? 
Biz ki (Zeyli Makber) yazmakta 
büyük ihtisas ~ahipleriyiz. Bizde 
de filin falan çıkar, tekba ına bir 
millete bedel Türk ~ıriri Yunus 
Enıre'yi, Con Ahmet Beyin (dev
ridaim) makinesine benzer bir 
keşifle Asıkpaşa yapar n ll•aktan 
ki~ld• gülmeğe kosulur. 

Al sana bir facia! Şimdi k.inı, 
hangi ilim adamı, hangi Yunus 
Emre mütehassısı (ıkıp da bu ilim 
ıledik.oduenla$ı susturabilecek? 
Fatih Sultan Mehmede tokat attı
rılan, birinci Omıana Rum "e Ab
dlllhanılde Ermeni baba tedarik 

ettirilen mütea(füı h ' ı r.ı, ,. ;~ ı;. 
mimle, Yuno · ~mn'n i ıı <idil. rlf"
tilı. hlJ'kasma A~ıİ<p•~an h;>'lıı• 
"iris bular,,ndıloır. a 'int· hin , (;. 
kür! •. Bin ~üküı ki, dt>xeri kiti n~ t .. 
,bedt'l o delik de~ik hırkıı• " ıı ; ııııı< 
lınrıaratoro Kun,tontin ·, • · • ~ 1 .. f ~ 
mei(e kalkmadılıır. 

(Homere) le (Slıııke,1ıı "''") irı 
j~jmlerini çüriiğt· 4;ık:ırtınalt i , ·ti p 

3:enler, sonundaki iflR, lurHHt rui
men lıakiki Jl.İm :ıılamlaro .ı ,ı,, ln•a· 
nı titrete;:ek ve-<ikalarla )ola nk
mı~lordı. Ya bhlmkil~ ? .. İn•an 
bu iddiayı, iline lıetuer bir •alında 
ele almalı.tan utanır. 

Selim alul v~ •<•linı ze' k «nn·
vesinc J,?irclun: 

Eliınizde bir Yunu"· lınırc di' anı 
var. Türk kelinı san'at1111n teın~I 
eseri budur. Onun da sahibi her 
lı.iını;e adı Yunu Emrc'dir. Zaten 
Yunus Eınre'ye dair lıu hakikatten 
baska ne biliyoruz? (Homrre) i 
doi:ıırtlıığıınıı iddia ı-.Jen eski Y.u
nani~taııın 7 şehri gibi, Anadolu·_ 
nun 70 şehri de ayni iddiada d•·ı:.ıı 
mi? Farzedin ki Yunu. ı :wre di· 
vanını }.şıkpaşa yazdı. O hjfd" 
Aşıkpaşanın ismi Aşıkpa~a de[cil 
Yunus Emre'dir. O takdirde A~ık
paşnnın kim oldukunu merak eıl~o 
su bilnıeeeyi halle eahMr: 

Çıktım eı·hı d&lına, 
Anda yedim üzüaıı!i .• , 

NECİP FA.ZiL KJSAKÜRF.K 
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b 
Seyyar 
postalar 

ZALİ.1 

POLİTİKA 

lan yanut d.ı Abidffi Dino'nun t.ıb-
lola~ıdrr. civarlarındaki evler yıkı lngiltereden son sistem 

LAKIRDININ lıp çocuklar sokak oyun-' 9 büyük posta vagonu' 
Şıı pohtiı<:a ne korkunç, ne za

lim ;dir. Eazan, er. t~klı Viın 
ka...ar birden par'atır, hazan 
da c.., TI':Ükc'lımel :ningu l(ibi bir
den sıl'cr ve gözde.ıı, izd. n kay -
bettuır. 

EN DO<.rnusu !arından kurtarılıyor satın alınıyor 

Bır gazetede ol;udum. Yen k 0
-

runma tedbırleri alınırken Şü'.rü 
Ka}~nın ilfaı)e, Muhittın Üstün
dağı.. enkaz kaldırma gruplarına 
t-ıfrık edilc;ıkleri gö~ülmü:;. 

Yani, eski Dallili}e vekili ve 
Cumhuriyet hali- partis; genel sek· 
reık'ri ;1° Ltarıbul valisi. 

Tramvay şirketi'lden yüksek 
çu'kanlacakımış. Kenıdılerine dışa -
r;.da iş bulmaları için iki aylık 
müıh et verilmi . 

Fılhakika, buna 9E'bCP bar0 m 
gösteriliyor, gösteTiliyo~ amma, 
daha doğrusu: 

- Tramvav ş;:-keti Zl!'1lanında 
tesbit edilen maaş~ar çok yüksek, 
taham.,,Ulsüz vo öd ııırcz gelıyor!. 

Demek dej!il midlr 0 ~eğer bu 
şirketler ne .ıhanı ya ~· i$bi • 
rakltti imiş! Bu zevat bu işJ.eri imtiyazsız, 

sınıfsız, miL t bütün:~ğünü ifade 
eden cu:mhuriyet vatandaşları saf- HAVAYA MI 

lırır<Lı yapacaklar mı, yapabile - 1 GAZETEYE Mİ? 
cckler rıi, c tab:i bilmiyorum. 
Faka lıatıı .ıt"i vesilesi bir tuha- Pazar günü tstanbulda kar yağı.-
fıma gitti! yordu. Halbuki, cumartesi günü 

herkes biribirini siyasi ahvalden 
ötürü biraz da rekinerek 0lsa: KIYMETLİ 

TABLOLAR - Bahar geldi.. 

Bir gazetede şu ilan 
gö.rdiım: 

Diye tebrik edivordu. Dün ise 
baı;hğını İstanbul yine günlük güneşlikti. 

- Kıyr.ıetli tablolar .. 
İlanı okumaya lüzum görme -

dim. Çünkü, insan okumadan da 
hüküm verebiliyor: Ya m~ur 
(D) grupu ve Elif Naci'nin tablo-

Halbuki. gazeteler hava bozdu, kar 
yağıyor, devam ıedecek .. diye ya
zıyorlardı. Su garip İstanbulun ha
vası.na mı, l(azctelerine m;, han • 
gisine L'1.anırsınız? . 

AHMET RAUF 

Şehrimizd~ki bazı ilk mektep- Şehir, kasaba ve köyler arasın-
lerin bahçelerinin penişletiim-osi daki nosta nakliyatının sür'at ve 
kararının dar bahçeli tekmil ilk intizamla Yapılması için p€yderpey 
mekteplere teşmıl clunması karar- 1.ekmil nasta \' .saiti modernize e
Jastırılmı tır. Bu maksatla t~kil dilmektedir. 
e<lJe11 bir he"et her semtteki mek- A.aba ile Y•pılan naklıyata aü 
tepleri gezm.kt-c ve ist;mlak edüip taahhüt işleri de bu meyanda kıım
vıırılacıık mücavir bin ·farı tesbit yonlara ı:evri!mel<'e, köy postala
etmcktcdir. rının cfa motosLltlet veya l;ıisiklet-

y .. : uz; gayri müsait binJl.rrd:ı krk nakli için çalışılmaktadır. 
bulunan i1k mektenrer sür'atle bu- Pusta telgraf ve telefon umum 
ralarda ı cıke:rılacakları için bun- müdürlü~ü; •mendiferlerle yapı
lar karardan hariç tutulmakta ve lacak nasta nakliyatı için de son 
yeni bina'.ar aranmaktadır. sistem yeni posta vagonları satın 

f:im<liye kadar bahçelerinin ge- ahnağı kararlaştırmıştrr. Bunlar 
nişletilmesi kararl:ıştıqlan mek - İngiltere veya Fransa dan temin -0-
tep1er için istimlak faaliyetlerin-e !unacaktrr. İlk partide 9 büyük 
de ba.şLınılmıs bulunmaktadır. ;ıosta vagonu alınacaktır. 

Dün de; Aksar:ıvda T~ccddüt ve 163 bin lira verile~ek olan bu ye-
.Mustafakemalpaı;1 so-kaklarrndaki ni vagonlar önümüzdeki ay içinde" 
üc a...,.a ve Hr ev ile yine Aksa - sipariş olunacaktır. 
ravd'a Sultarı camii ~okaltmdaki Tren geçen \'C nosta bulunınıyan 
bazı arsaların ilk meld.,., bahçesi nahlye ve köylerdeki halkımızın 
haline konulmaları için menafii ;ıosta işleri de seyyar posta mer • 
umu.ınive namına istimliik olunma- kezleri halinde bulunacak olan bu 
lan kararlaştırılmıştır. yagonlarla kolayca temin oluna _ 

Di.i!e,· tart.itan Maarif Vekaleti bilecektır. 
ilk mekteplerinıi•d ki talebeler --oo•n---
için modern 
!etleri alıp bu. ı , tekmil ilk okul- Hamalların dünkü mü-
lara tevti et,nek icin calışmaktadır. k } k . 

Bunlar genişletilen mekıtepıbah- na aşa ı ongresı 
çelerioo konulacaktır. Yazın ve 
rnekten1crin tatil olundukları za
manlarda da bu bah!;:ellr çocuk -
!ara acık bulundurulacaktrr. 

Bu suretle rocuklarımrz sokak -
lıırda ve mahalle aralarındaki ar
salarda oyrumıaktan kurtarılacak
lardır. 

--.nooo---

İstanbul yiikcülcr (hamallar) 
cemıyetinin senelik kongresi dün 
ya,pılmı~tır. 

Dünkü :oplantı fevka'..lde kala -
'balıık olmıı.ş ve birQOk 11'<mallar i
QOrUie ver 'bulamadııklamıdan ıne.r
dlvenlerde ve ıbinanın önünde bek
leşıniş'.erdir. 

Toplantıda idare !heyetine şid -
deili hücumlar yapılmış ve mü -
racaatlarla tahkikata havale <>lu-

Yaşamak hırsı 
Şiddetli bir soğukalgınlığı neti· 

ccsintlc, kafayı yere VLLtaral;:, Grip 
denen şu nı~ur harcıalem lıasta· 
!Jdan on ıı;üıı kadar yattım. Bu 
müddet içinde, bana ıztırap \·eren 
tek hadbc, sadece, otuz dokuz bu
çuğa kadar çıkan hararet derece
min bulıTanı değil; ayni zamanda; 
çok sndiji-inı mesle/Cimiıı - mu -
vakkat bir [asıla için bile olsa -
tatnıin edilemiyen aşkı idi. 

Her güıı yazmağa, aziz okuyu
culara birşeyler söylemcğe alış -
mış bir dinıağın, günlerce felce 
ui(raması, titiz ve muhafazakar bir 
itiyat sahibini ne kadar kıvrandı
rır, muztarip eder, üzer ... diişünü-
niiz. • .. 

Gün oldu ki, yazı yazmak değil, 
bir gazeteden bir küçük yazıyı o
kuyabilmek için gözlerimin ve 
dikli.at hassanıın ne kadar aciz, 
kudretsiz ve kifayetsiz oldııi:'llnu 
buhran geçirerek idrak ettim. 

Hasta döşei':imdc yatıyordum. 
Fakat, biliyordum ki, hayat, yine 
azı>'ın bir nehir halinde akmakta. 

Bütün azabını, bütün iç benli
::.;min isyanı bu akı~a karı~ama -
maktan doğuyordu. 

Bir kere daha anlaılun ki, bil -
tün çelin müendclelerine, zorluk -
larına, facialarına, dağdağalarına 
rağmen, ya1?amak hırsı içimizde, 
şahlanmış bir canavar halinde. 

Hayat ne tatlı!. 
39,5 derecede ateşler içinde yat

tığım, şuur ve idrakten hayli u· 
zaklaşlıihm bir nksaındı. O gece, 
göolünıüu ebedi •evgili&jpi şid -
detli bir tahassür, keskin bir Mi
yak, sonsuz bir ihtiras '\'C yenil · 
mez bir arzu humnıa."ı içinde tanı· 
dım: Yasamak ... 

Olnuya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi.. 

REŞAT FEYZİ 

Y -nid n 
5 milyon 

İkf dA } t11İ 1 
Supara Taksiniinistim- ısa ı ıarp · 
ı Ak- ıhava muharebelerı a ıne ve apartmanların :ıı 

1 inşasına sarf edilecek Yazan: ALİ KEMAL st~· 
ik Amerikanın tayyuı-c {ab'ıcr 

Şehircilik mütehassısı M. Prost şu son haftalarda miittefık 
11 

ile fen heyeti müdürü dlin Taksim sabına yeniden biı·çok taYY~ 
ve civarına gid~ rek tetkiklerde bu- tiştirmekle ıne guldiirler. ıi 
lunmuşlardır. Anıca vali ve be- ka~a edilen sipadşler uı•11 

1 

lediye reisi B. Lütfi Kırdar da Fakat tayyare in.,aatıoın e ı• 
buradaki faaliyeti gözden geçir _ yeti, harlı in alacni':ı .t;ckil ,-et 
miştir. yet noktasınılan gittik<• ıır ~ 

Va"-· A k d d t·ı ,__ Alınanyava kar<ı ınlitıcfıb•. , .. .uın n ara an av e ı e .,.,- · armış oldui';n iktısadi h.•~ 
raber hızlandı.rılması kararlaştı -
rıl:a.'1 ·mar calısmaları meyanında 
Taksim meydanı civarı işi ön pla
na alınmış bulunmaktadır. 

lıillün şiddc!lcndirnıck ı~iJ!b r 
cut ablukayı daha nıücssır ı.ı 

bt 
tıı 

bi 

Qıi:rendiğimizıe göre, yalnız bu 
sahanın imarı için 5 milyon lira 
sarfolunması kararlaştırılmıştır. 

Bu naranın 2 milyon 500 bin li-
rası arsa ve binaların istimlak o
lunmalarına, 2 milyo_n 500 bin li
rası da buralarda yapıl:acak olan 
inşaata sarfolunacaktrr. Bu mas -
rafa ml!-1<abil de belediye reisliği 
buralardaki yelli inşaattan heır yıl 
300 bin fua bir varidat temin ede
c.:ktir. 

le getirmek fikrinde olan 
giltcrede az değil. lngiliı ~ 
atından nnlasılıyor ki bun~ 
tar. olanlar seslerini du•"' 

1 dırlar. Fakat keyfiyeti d~h•.1~ 
bir surette tetkik eden Jııtı' ti' Ilı. 
keri mütehassıslarına gör•~ 
abluka zaten kafi Jcrcc_c ~,f 
hüknıünü icra ctnıclitcdır. f 
ablukadan Almanya çok ıat' 
mektedir. Almanyan}ll zartl 
mesi ise mlittcfikleria ldır ~ 
demektir. Şu h< ide ablul<• 

Bu l:;üyiiık inşaat için yeni yıl be
lediye bütçesine h:ç lbir yük yük
letilmeyip bı"· bankadan 2,3 mil -
yon liı-alık bior jslikraz yapılması 
kararlaştırıhnı~tır. 

Bu bo!'ca karşılık olarak d~ is
timlak edil:ccek olan 2,5 milyon 
lira kıymE1indc.ki bina aı-saları ve 
2,5 milv>on liralık yeni in.saat ban
kaya ipotek edilecekJ;iı:. 

Yeni inşaatın 300 bin liralık va
ridatı da ayrıca bankaya karşılık 
gösterilecektir. 

fikler lehine devam edlyol'~ 
cak vakit v~kit bu yüzden~ 
devletlerle Iııı:ilterc arası" 
seleler çıkmaktan da ııcrı 
yor. Aranan bir vapur, at3 . 

posta paketleri ve saire ı:ib• 
scler yüzünden Aın~rik• ~ 
giltcre hükumetleri ar:ısıo 
talar verildi, alındı. 

İtalyanlarla da biiylc 1;aıı 
leler oldu. Japonlarla .d~ \ 
Harbııı icalıı olun bu badı5~ 
ziinden çıkan meseleler b"' 
miyo.r dei':ildir. Bu hususta IJ 
dar diplomatlar ~alışmaI<tıı 

Paltoyu alıp 
sırtına geçirmiş 

Fuat isminde bir adam dün Köp
rüde yeni bir palto, yrrtık bir pan
tolon ve parca parça ayakkabı ile 
dolaşrrken polis memurları halin-
0.n şüohelenin kenrusini yakala· 

2 kişiyi öldüren 
çoban 

Etibba odasının yeni 
faaliyetleri 

Kağıtlum<Xle .Subaşı• mevkiin- Üçüncü mıntaka etıbba odası, 
nan iş'.eıin baştan savma cevap - S P Q R 
larla veçiştirilip ılıaımalların hak - ı----
>arının zıvaa uğratılclığı ilerj sü
rülmü~ür. 

Sütçü ve pastacıların 
bir müracaatı 

nu cihet ayrıdır. Şiuıdi 
acaba iklı>adi harbin dalın, 
lendirilıncsi ve Almanya O 

deki iktısadi tazyikin da·bdl 
rılması kaLil olup olmadıl:' 
kat ingiliz a<J<cri müteh 
harbin ıniitteriklrr lehine 
rulması i~in sadece iktısadi 
bir silah olaTal: kullnnılJll~ 
gelmiyeccği fikrindedirler• 
Avrupa harbinde birçok d~ 
rin Almanya aleyhine h~er 
dikleri görlilmiiştü. Bu s•~ 
olmamış, Almanyanın lı'1.ıı 
komşuları bitaraf kalmL<iııt", 

mulardır. ·-
Ü>Rrindeki paltoyu nereden al

dıAı sorulduğu vakit Fuat evvela 
kanaaUbahış bir cevap verememiş 
ve nihayet; bunları Sarıyerden ge
lirken Şirketi:h~ye vapu.rundan 
a.şı.rdığını itiraf etmiştir. 

Hemen Sultanaihmet 1 inci su!ı 
ceza mahkemesine verilen suçlu 
hakime şunları söylemiştir: 

c- Benim, yerim yurduın, işim 
gücüm, param pulum yoktur. Sa
tıyerden vapuria ıreJiyordımı. Va• 
pOO' Köprüye yanaştı. Tayfaların 
lµmarasında da bu palto il!> ceket 
dıauyordu. Benim de üzerimde 
gö.mlekten başka bir şey yoktu. 
Yanrmd-ı>, Ankaralı Hüsameddin 
adında bir arkadaşım vardı. O, 
bunJ.arı aldı. Sonra bana verdi. 
Ben dıe, ceketim ve ;ıaltoın olma -
dıj!ı için sırtıma gi vdim. Yolda 
yakaladılar .• 

Bilahare suçlu tevkif olunmuş
tur. 

Azgın bir manda 
Şükrü adında lb.ir QOban tarafın

dan meıJbahaya ııötürül.mekte olan 
mandalardan •biri To)iıanede As
pıı.wa ad•nda bir kadını toslıya -
rak muhtelif yerlerinden yarala
mıştır. 

de cereyan eden bir cinayet hadi- .aza sayısını arttırmak ve Cağaloğ
sesinin muhakemesine dün ağır ce- lun<laki kütüphaıresini ~ büyfüt-
zada d<0vam olumnuştur. mel· icin çalısmakladır. Bilhassa 

Vak' anın suçlusu Şaıban isminde tıp talebesi tarafından büyük :rağ-
bir Arnavut çobandrr. bet !(Ören kütüphaneye yeni bir 
Şaban, cSubaş1> roevkiindeld bir sal-on daha ilave oluııacaktrr. 

ağıla ·kendi koyunlarını koymak Di/ier taraftan odanın yeni yıl 
;sterken kiihya Niyazi ile C<ıvat varidat ·bütçesi 53 bin 825 ve rnas
bıına mfı:ni. obnak istemişler; Şa - raf hütçcsi 21 bin 329 ika olacak 
'banda tabancasıın çekip har ikisini kabul olunmuştur. 
de öldürmüştür. - - -

Dünkü muhakemede Müdcfei - r-"'.""~~--------ı 
umumi Ubeyd iddfasını serde1miş, K Ü Ç İJ K B ABER LE R 
Sabanın surunun şahlilerin şeha-
detlerile sabit olduğundan, ceza * Ba;ğlaı:<başı tramvay mer.kezi, 
kanununun 450 ci madd'esine göre Kısıklı ve Çamlıca sa!laları ile 
idam oezasile ceuıl:ı.ndmlmasını, Haydarpa.•a, Eren.köy ve Bostancı 
ancak ölenlerin de kendisin; tah- tren istasyunları ai(·açlaııdırUınak
rik ettiklerinin göz önünde tutul- tadır. 
masını istemiştir. * Cihangir ~ı naırnına bir 
Şaban müdafaasını yaparak Ni- heyet belediyeye gelerek sahlp -

yazi He Ceva.dın kendisini öldür - leri tarafından apartı.ınan yapıl -
mek istedil<le.rini ve nefsini mü- mak üzere satılığa çıkıırılan cE-
dafaa için /bu işi yaptığını söyle- ge. bahçesinin /belediyece istim-
miştir. "lfık olunarak <Kırdar bahçesi. na· 

Neticede dava; karar için başka ıınile umu.mi bir paı1k '1al;ne lwnul· 
bir güne talile olunmuştur. masını isteınişleniir. Keyfiyet tet· 

ooo-- kik ohmmaktarlır. 
Talebeler 8 numara makine +- bmit baytar müdüırü.; vila • 

ile tra• edilecekler yet meclisine yaptığı l!J\.r telclifle 
., ı!ıayvanlar için zehirli gaz maıike-

:iık ve orta mekteplerde tale- leri teminini jsteıniştir. 
belerin ı;açlarınuı 3 mıımara ma.- Eminönü H.alkevinde 19 şu -
kine ile kestiritınesi ve bitli ço - bat 940 da açı'.acağı evvelce ilin 
cukların c,· ~dreslerinin de Sıhhi· ed:Jen amatör fot~raf ve rmim 
ye müdürlüilüne lbildirilımesi dün ser,ı?iılerinin açılışı, Halkevleri yıJ. 
tekımil mekteplere taminı ohın - dönümü töreninin yapılacajlı 25/ 
muştur. • 2/94-0 Pazar f'i'.ı:i.:ne bıraıkıL::.şt.r. 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
direRi gitmisti. Maanıa.tih biz 1:.il.it 
rcvü!\!rimize, oryental raksları.mı
za deı·am ediyorduk . 

.BAR ÇİÇEı<:LiNii~ ---llllİıııiİııl:ımı:ı~· gez-- ~ ; No 71 C.!J 
- Biz yedi ark~tık Amerı

kıan krz 
0

ık0Uejınden ıınezun o'ıclu
ğwmuz yıl bü,yük ba:'lıin ikinci 
mütareke senesiydi. ls',an.l:ıul ec
nebi as'kerle<inin işgali altına a· 
lınmıştı. İçimızde - itiraf edeyim 
ki - en akıllımız, en cür'elkanmrz 
Le)'l.ı (Zambak) id .. 

M ktepte okurken, kafamızda 
san'atkiir olmak ~ yerleşmı.ştı. 
Avrupırva gitmek, ko115ervatuar
:ın gimıe k. eŞ!ıur olmak isti -

yor k. Mütareke, Tüıkiye aley
hiI'.d çok ağır şartlarla yapı'<lı~ 
için, A vrup"'i"n l(itımeınize iınkfın 
kalmamıştı. 

L fi.1:- İstanbulda kalalım ... 
Ek:; trik bır !balet heyeti yapa
ınn. Oryentnl .akslar!.a ortaya 
atı:.ı..m. Ailelerimizden bunu ı;ak
laımaık için, hepimiz ıbirer çiçek 
ismi alalını... Ve zaman z:ı:man 
Anadolırya seyahate gidiyormu,şuz 
~lbi - ai'elerimizi aldatarak - ha
zırlıkLır yapalmı, dedi. 

- Hepiniz kaıbul ettiniz mi bu 
fikri? 
~ Evet ..• Hem de derhal faa~i

vet ıtt>CEllıilmek için, güzel bir 
vesile bulıınuştuk. (Yeni iıar) 63-
!Ubı Şınasi Bey Flarjsten yeni gel
miş, Beyoglunda yeni, kbar ve 

niks lbir lbar açmağa ikarar ver -
mişti. 

- • Kendisine ilkörıce 6İZ ııni .ınü
racaa t ettiniz? 

- Evet. Araınıı.dan - Le)'li baş· 
ta olarak - üç llcişilik bir heyet seç
tik, Şinasi Beye gönderdi:k. Bu 
heyette ben de dahildim. .Şinasi 
Bey fi]\i.dcrimizi !büyük bir merı>k 
ve aliika ile dinledi; derhal bizi 
kabul etti. On beş giın pmvala -
rımıza devam ederok, veni revü
ler çLkarmış ve ilanlarla ortalığı 
velveleye vermel!e tıaslaıınıştık. 
Yılmaz merakından çafüyordu. 

Selmayı ÇC\"irdiğine, onunla ko -
nuştu/!.una ne l:vı ebnişti. O şimro, 
ohu hikayenin esrarlı tarafını an -
lamaj!a çalışıyordu. 

Selma sözü e devam 'etti: 
- Buraya kadar olan kısmında 

hikayemizin hiç de ııayri tabii bir 
tarafını görmediniz, değil mi? 

,_ Evet .. Bekliyorum. 
- Kurdul!umuz balete yabancı 

bir kimse almamaiia ve aileled • 
miz h.a1<kında hlç kimseye malUınat 
vermcmeğe de vc'Il.İn etmistik. Bu 
ycmıninden ilk tJnc• (Zambak} 
döndü. Şinasi ile arası aı;ıhnıştı .. 
Bir aks= b-rda büvük rütbeli bir 
!n~i z znbitile taruştı ve ertesi gün 
aramrzdan çıktı. Balet heyetimizin 

- Galiba o sırada onun yerini 
Şina.~inin metresi Janet tutn1ak 
ist-eınisti, de~il mi? 

- Evet. Bu, Şinasinin bir colü 
idi. (Zambak) ı aratmamak için, 
mCU-esinl .sahneye çıkarmıştı. İşte, 
bu kadın - ııünün birinde Zambak 
yine sahneye döner endişe•ile -
zaval;ı arkadaşımızın canına kıy

dı.. Yahut kıydırdı. 
- Yani (Zambak) ı Jarl€t öl • 

dürdü ve yahut öldürttü demek is
tiyorsunuz, öyle mi? 

- Evet.. Ev"t.. Bu muhakkaktır. 
Biz, ondan sonra hep birden - kor
karak - çekilmiştik. Bu 5efer de 
-ayni tehdit bize çevrildi. Fakat, 
bu tehdit hlzim lchİm.İze olarak 
kullanılıyordu. Ei!er hepimiz sah
neden çekilecek olursak, Şinasi il
lıls edecek, barı kap:ınacaktı. Her 
ımişteri bizi arıyor. bizi soru}·or
du. Barın sonmemcsi icin, bizi teh
ditle tekrar sahneye çıkardılar. Bu 
gördüğünüz (yeru revü) heyeti 
j,şLe bu suretle kurul.muştur. Re
vüdcn aynltlığımız gün (Zambak) 
ın akıbetine manız kalacağımrz 
muhakkaktır. 

~ Bu noktayı polıse haber ver
meroniz mi? 

- Bize ne? Başımıza bela mı 
getireceğiz?! Siz, Şinaslnlıı ne ya
man adam oldui';unu bilmezsiniz! 

- Peki amma, benim hatırımda 
kaldıl!ına göre (Zambak) ?ardan l 
çıktıktan sonra, birkaç ay Ingİli7r 
1erin yanır:da tcrcilınanhk vapmış. 

Yarınki 11oleybol maçları 
Kız mektepleri volıeybol lik he

yetinden: 
Yarın yapılacak Volcy.bol maç

ları programı şudur: 

Bev "!unda bulunan bazı pas
tane ve sütçü dükkanları sahip • 
leri g;·celeri sabaha kadar açık 
kahnalarına müsaade olunması 

ı-icasile vilayete müracaat etmiş -

Bi:.a:hare veni idare heyeti se
çimi 1-apılm11i ve 1500 kişionin ver
diği reylex'le hC!Ei yeni olmak Ü• 
:ııere Süleyman, Mustafa Cebec~ 
Hasan Göktürk ve Nec~pten mü -
rekkep !bir idaıre heyeti intiilıap o
lunmuştur. 

Cenüvetin ~-eni yıl büı!A;esl de 
6000 lira olarak kal>u! olunmuştur. 

&Jıa ıkomiseri: M. Saver. ı 
Şişli Terakki L. - İst. kız L. saat 

15 hakem N. iri/foran, Erenköy li- 1 

sesi - Kız muallim oM. saat 15.30 
hakeım N. '.Moran, Boğaziçi lisesi - ı 
Çamlıca isesisaat 16 hakem N-. 
~foran. 

Halen sabahları saat 4 te kapan- nun için buralaroau AlınS ·t 
terliği mevaddı ipt;dai~·c ' 

La-dlr. 

ma~a mecbur tutulan bu kabil mü
esseselerin müracaatlarının kabul 
eroleceği ümit olunmaktadır. 

,-------------------------.. T AKSiMı Asıl mesele yolu 
açmakta 

Bir muharrir arkadaş Beyoğlu 
caddelerindeki yaya kaldırımla -
nn gün l{eçtikçe bozulduğunu ve 
yürümenin miişküll"'ltiğini yazı
yor. Haklı bir şikayet. Fakat, ön
ce bu yava kaldırımlarını mı tamir 
etmeli, voksa caddelerin tramvay, 
otomnbil, otobüs, araba gibi vası
talarla tıkanan yükünü hafifletip 
yollan mı açmalı!. 

lUeselenin bir ince noktası da 
budur ve hazan tramvay veya oto
mobil içinde yalnız yarım saatte 
Karaköyden Galatasaraya çıktığı
mız bir hakikattir!. 

r.üRH.\"I CE\' \T 

Ölümü ıle bir otelde vuku buldu. 
Onun intihar ettiğini yazmıştı ga
zeteler .. Biz de herkes gibi inan -
mıştık bu habere. 

- Örtbas -etmişlerdir. Bizim ba, 
~tte, onun J an et tarafından öldü
rüldüğünü bilmiyen kız yoktur. 

- Demek siz bu kanaa:ttesiniz? 
- Bu, bir kanaat, bir duygu de-

ğil.. Bir inanıstır. Gözümüzle gör
müş gibi inanıyoruz. 
Yılmaz Selmadan bir hayli ma-

1;;,mat alınıştı. (Zambak) ın son 
zamanlarda (Benli Bedia) adile 
İngilizlerin hiıımetinde bulunduğu 
bir hakikat mivdi? Yoksa. hayatta 
(Benli Bedia) adile - Zambaka 
benziyen - bir başka kadın mı var
dı? 

Yılmaz bu ise parmağını koy -
mıığa karar vermi.şti. 
Ayağa kalktı: 
- Yarın kardeşime telefonla bir 

hay!i malümat vereceğim. '.Mühim 
bil" haber alrrsam yine sizi gelir 
<ıulurwn.. Konuşuruz. Artık ay
ırılalım, Selma hanım! 
~~da kalkmıştı. O zaten e

vine gitmek için sabırsızlanıyordu. 
Gazinodan cıktılar. 
Selma bir taksiye atlıyarak Be

beğe döndü. Yı).maz da Taksim cad
desinden yaı·aş yavas yürüyordu. 

* 
Bir hakaret 

- (Telefonda) Semfü Bey orada 
nu? 

- Bendenizi:u efcnrom. 
- Selma konuşuyor .. 

(D"evamı var) 

!ti Şubat 

CUMA 
Sinemaıı ında + Matinelerden fübaren 

Baştanbaşa zevk ... Neş'e ve eğlencelerle dolu Şark masallarının 
en muhteşemi 

Türkçe 

Sözlü 

Türkçe 

Şarkı! 1 

( İsmail Dümbüllü ) ve ( Şevki Şakrak ) 
l\wsiki kısmında: Kemani NUBAR, kanuni AHMET - Klarnet 
ŞÜKRÜ - DRAMALI HASAN - NUMAN İÇLİSES - MUSTAFA 
BUYURUK - ZEKİ COŞKUN - SUZAN GÜVEN - NEZİHE 

Bir dakikalık bir zaafı yüzünden bütün saadetini bozan, hayatını 

yıkan, bir aile Babasının romanı 

TÜRK ARTİSTLBRININ ŞAHESERİDİR. 
Baş Ro11ercle : 

ERTUGRUL MUHSİN 
CAHİDE 

FERDİ TAYFUR-NECLA-NEVİN· 
SU A Vİ-S AİT - GÜLSEREN 1 

ISTANBULDA 

ANKARA DA 

IZMIRDE 

İPEK - MELEK 
YENİ ve HALK 
EL HAMRA 

Sinemalarında Birden 
Filmin ilk sere! temsili yarın akşam saat 9 da M E L E K sinema
sında verilecektir. Bu müsamere için numaralı koltuklar M E L E K 

gişesinda bugünden satılmaktadır. 

~ ................ ..-•• ı ..................... ~ 

imkan nisbctinde gidcbi!JJ' 
dir. Hulasa iku; adi harp )ıit 
tan devam ebnckle berııb<1' 
taraftan ı\lınanyaya kan' 
kazanmak için ne yamn,.J< 
geleccı{i tabiıdir ki ıııuıt 
meşgul eden en canlı bir 
dur. İngiliz matbuatında 
yazılardan şu da anla:i1 

Fransız orduları başkuın8 
müttefiklerin ha•·a kuv••1 

Almaııyanınkine listiin Jıil 
ccyc ('ıkarılınasının bir an~' 
mini lôzıın geldii':i kanaall 
Bu itibarla yalnız Fransıı 
fabrikalarının yaptığı ta~ 
kiı.fi gelmiyecek, Amcrikıl 
yare satın almağa lfrwnı ~ 
cektir. Bu ise gayet kola! 
görünüyor. Çünkü Anıerilo;I 
meli Amerikadaki fııbrik•I 
yük büviik sipari•ler verıl'. 
tiyaç görmemektedir. Bil I~ 
Amerika fabrikaları gece. 
düzlü çalı~mak surctile J1l 
lerin siparişlerini yerine 
leccklerdir. Nc~redilen r• 
gör~ Amerika fabrik:ılotl) 
siı.arişleri verine getirecl 
halde bulunuyor. 

Müttefiklerin 1911 sen~ 
muz ayına kadar AnıcrikS # 
!arından 10,000 tan•arc ~~ 
cakları tahmin 1.-dilıaek.t el 

Harpten evvel müttefıkl 
rikadnn 1,500 tay ·arc alJ11f 
Harp basladıktanberi de 2· 
yare siparis edilmistir. IJll 
ler ı:itı:ide artacaktır. 

Geçenlerde Amerikalı ~ 
muharrir Eliot müttefikle! 
va kuv•·ctleri 911 den .,.,e 
edilemi.ı:eceği için Avrıır~ 
nin de daha evvel netitclr 4, 
ceğini ileri ~ürmilsti.i. JJt.1 "/., 
tahmin. Fakat ınuhakkııl< i' 
bet müttefiklerin bir all 'f/ 
man hava kuvvetlerine 
mak azmile ç_alıstıklarıd•'t'l' 

ALI KLl\JJU ~ 

İkinci bir 
~ 

Sehrim; •in en gilzel .ır.eo' ı;ı; 
den biri olan Be~iktas i~; 
sındaki Balmuı: cu çiftli~,jı; 
sltle hahka s:ltıhn:ua ?A # 
lkaletinec kaı·arlaştırılın ~ 

Tapu ve kadastro unıtı~,ıı 
lüğü bu yerin haritaı:u·ı;M 
yonunu yaptıkta:n ve S j; 
imar plfutll-e olan mün~ ıı' 
tetkik-tün sonra arazi)'' r 
parçalara ayı.raca!< pıaııJ3 
pacaktır. 

300 - 350 hektar k:ı-09~~ 
olunan bu güzel arazide oi 
ımo&ını evlerle süslü ye P 
cidive köyü doğmuş oıac 



- OND Kika 
Sovyetler Almanlara mebzul mik

tarda iptidai madde verecekler 
~o kov 13 

tir Alına a (A.A.) - 11 şubatta maddeler ve Almanyadan Sovyet-
tıaat anı n - So".yet ticııret ve ik- ler birliğine sınai mahsuller ihraç 

Bu h aşması ınıza .edilmiştir, edilecektir, Mübadele edilecek 
kayd·'d~u~:" ncşredı!en teblii(de malların seviyesi ilk sene içinde 
9/1939 d:ı;;;n~ ııore bu anlaşma 28/ büyük harpten sonra mübadele 
ltrop a,· olotof ıle von Ribbcn- edilen malların seviyesini tcca -
hrda .asında teati edilen ~ktup- vüz edecektir. İki taraf ileride 
ıı-.•. ızhar.e.dtı~. ". ı'kı' hu"ku"metın · d tt ....,. -ı..-~ • - mıibadclclcri daha ziya e ar ır-
tı~-=,,.~ ıçiı) bir ik1J.;.a4! ~ ~avVUl'undadı.r. ~ma 
tUlarına {a.'lZimi Jıususundaki ar- Miltc.i.;.n ve Sovyetler birliP;inin 

l\nlasnı l!'Vafuk etmektedır Berlin ticareot rnumes!ilı Barbarin 
hirıı~,0~Ya nazaran Sovyetler ile Ri tter Schnurre taı afından im-

~ Ua h :;i:~i~pt;: tbaik:7:~a geçildi 

Şun S~ 13 
(B. B. S. Radyosu) - asri!eşt.rilmesi işerinde çau;mak 

r!ııe l\Jınaet - Alınan anlaşması üze- üzere yüzlerce Alman mü tthassısı 
llliktard n:adan Rusvaya mühim Sovyet Rusyayıı gitmektedir. Al
'"rnuıı~ agır top, hava daij topu I manların, ilkbaharda Sovyctlerle 
lllıftır Sa mat llÖnderilmeı:tc ba~jan- beraber Kafkas ve İran ü~riM 
l4i11hı,' h vyct askeri fabrikalarının' bir akın yapmak teşebbüsüncle bu-

~a;~kr~~~ v:~~il1~fcai<l~;;ed;diyor 
~Ullli 13 ~ bill!ı (A.A.)- Rusların tarafından idare edilımekte oldu-
~ Ş);!~a Suınma ıınıntaka- ğu kanaati kuvvet bulmakta.dır. n ııteh•"" olmuştur. Finlaııdi-
lıtJha -..ındc halihazırda Man • Şimdiki harekatın eski harekata 
~~hattına karşı yapılan ilıa- nazaran QOk ııen~ olması lbu su -B • ııızat Mareşal Voroşilof retle izah edilmektedir. 

~ ır Norveç vapuru daha battı 
~~ <A.A.)- Amerikadan fesi Os.lo limanına men.,,-up !başka 
~llıle~ıbıı:ıekte olan 5200 ton bir gemi tarafından kurtanhnış • 

...., ~o ve Nixiaıiıolm adın - t 
~~ ::~ baYraJtını hamil va- ırNMartıo\mun anayne çarptığı ve-
"ll~ ~Celılıezlerine vapurun .!;!. l!ehn.Ukunu bidiren bir tel- yahut torpJlendiği malfıım de~il-
. ~ ıştır. l\Iü:rctteba.tın kılf- dir. 

Başı 
·~~~~~~~~-

esikler! -.. 
Bey ğ f u onda 

kadın 
bir erkek ve bir 
öldürüldü 

Başları vücutlerindan ayrılan kadın ve 
~ ~rkcği kimin . öldürdüğü belli değil 

lıUld';un saat 11,5 de z.ı:bıta Bcyoğ- cudünde ı;nııhte_lif bıç~ yaraları 
~c:f estarenı:iz bir cinayet oldu~ ıı;orulınuş ve uzert araştı-
~ le karşılaşmıttrr. rılıdığı vakit ,,Sıvaslı :l:bralı.İn? o~!u 
~~ vuku bulduğu raahal Halil• adına doldurulmuş bır nü
~ l;ıu.J da elektrik idaresi kapı - fus tezkeresi çı~ ve bu suretle 

ll..i.d· Unduğu Tünel ı;olfağıdır. hüviyeti aydınlanıınıştır. 
~ ~Yı ilk görnnl>CT bu sokak Kırpıcı Osman, isbicvaı:ı edi'aniş: 
!haııında ulunan Lütfullah apartı - - 1ıl>rahiıni tanı~. 25 yaş-
~ d n kanlar içinde bir .ada- larıl'da kadardır. İ"5izdır. 
!lıetr1ı ~ıya ~~~ğını ve birkaç Dmnls. fakat, kadını hiç tan•\"la
"-ı;;; .. ar Yurudükten sonra par- dıl!:nı, burava nere(ien ve nasıl 
~!llı'~eruıe düı;üo öldüğünü gö:ı-.. ııelıdiğini hiç göımıediğini söyle -
~h r. mişfa-. 

llltıtıa aı ıabıta cesedi muhafaza Kapıc.ı sruıg.uy~ çekilmek'.e lbe-
ltiP 1ıtına;:nış ye cinayetin izini ta- raı_ber cınayet.ı kmıı.n yaptıRı ~e
. Riıln; k.ıçın de apartımanın içi- nuz me1b.u1du;r. Bır talııınıne go.re 

elt Şiir, Kan lekeleri takip e- kadının Ioocası vardır ve dostu ıle 
~ v aJ>artıınanın bodrum ka • benı.ber v.ak~layıp ikisi?,~ .. d~. kes
huı:adaBrılnıış ve zabıta memurları mıştır. Çımkü, iher ik> o ıwmn de 
~ k da haYretle bir kadın ce • sarhoş ~ldukluı t~it ed~ek -
'-:i b' arşılaşııuşlardır Bu kadın, tedır. Dı,il:er hır futımale gore de 
~ır tarzda ve vüc~dü kafa _ O;ıınan cinayeti örten esrar per
ıleıı lt~~acak: şekilde ensesin- desini sakla.maktadır. 
lloırı bıo~~ ve muhtelif yererin- --000-

~Bnmıştrr. Sinemalar ucuzlatılacak 
::'10den lbaka!uıda bu kadın ce - Beledive iktısatmüdürlüğü şeh-

-ı ş~. ııka yalnız 6 tane boş rimi1ıc:leki sinnmalann fiatlarını 
~~'ld.~ ~ulunmUştur. % 20 - 25 niıllıetinde ucu2'latımak 
Itır• · ~ kı ceset de muayene e- için daimi encümene lbir teklif 
~ııı~n bunun da ensesinin vııı:ıımıstır. Bu tekl!f encümence 

adar kesildi/ti ve vü • muvafık ~rülmüştür. 
=-- -

~an: Rahmi Y ACiZ 

Donanın; 
No: 36 

Geliyor 
Da\'ut .. 
lak . onde, Mihal arkada evden çıktılar 
.._ \' sırn tneydan1nda bir faytona atladılar 

11c•••· <ık .. n-k ·ı · · k ıd·· · d lıııı'-glltı, ll ';"~ ı en) e kadar gı- Boğaz esene ge ıgım sıra a as-
" Uııını erır. muhakkak bul - keri inzıhat memurlarının ııelen 
' ita :·.. geçenden askerlik tezkeı·eı;i sor • 

IJıi il~ ~dk 0 Yle ise yüıiiyelim! duklarmı gördüm. Ben; asker ka-
l:itra,ıitlıı d~!1•ısmanın arkasından ça,i?ıyım. Vaktile Tatavlada otunır-

1,1Ier., 
1
1:<'1' bahçelere dojlru kcıı bir hadise savuşturmuş; b~-

lıı Iql~rııı ~, . nimle ni~anlonmak istenıiyen genç . 
de~ b~.., -erınde ba)gm yalan, bir kızı evlcnd;"' gece düğün C· 

lııa 1ıı ll()Juk~k ko UŞtından sonra vinde öldürnıü. tüm. O vakitten-
~. l'41.. t arla nef.,.,lenen ada- beri 3 senedir Bnkkalköyünde 
"'"' .ı.'."'lş ını B' 1 s r ki d ,., "'Ç'Iİ G.: · ır yudum sn ver- mu ılar •. o o i'nin yanın a giz-
<llltııc h;kt u:zlerini kal.dırdı .. Yü- lenivordum. Tabii bu tc-il:erc işi 
~ 1~: ı, teşekkür etti .. Sor _ ilo çevrilirı;eııı iizerimde hiçbir ve-

old.._,Ceçnıi 
1 

sika huhııııırndıi(ı için tevkif edi-
u. ı.; o •Un arkadaş... Ne lecektim. Yanılacak tabkil<atla da 

4.d on "ar?. is ortara cıkac:ık. Zindanı bo,yJı. 'llııca~ 
.._ B ~ız anlattı· vacakiım. Düşündüm. Kaçmağa 

lıitı eıı, Biiyükb k. karar ,·erdim. Boğazkesen cadde-
Hıı:.· hfuhta:r Sor k -.~~ köyünde- sine doifrıı hızlı adımlarla yok~ 
~a· Oıııuı 'n do U nııı yeğeni • 
"~h ınuı.( nın a otururum. Bu sarıldım. 

g•t~l-. Caı~la birlikte istanbula J(anun neferleri beni görmüş • 
e 1'i llrkad ada onu kaybettim. !erdi. Birisi seslendi: 
~ltrde lıir"ı-lara •asladım. Gizli - Hey ... Hemşeri dur! 
b"'!.'., olın 11• 

8~1r?.turduk. içtik.. Ak- Aldırmadım .. Adımlarımı sıklaş--q,,_ ... noye d" • 
dıın _,,, l\alkt · onnıegc mec- tırdun .. O aldırmavışımı görünce 
y • 'l'oııhan ım, onlardan nynl- sefilcınerek pc:;ime dü~tü. Ko.~ -
'()~k~k il İkt:,~addfindcn y'ilrü- ınağa boşladım .. Bu sefer 4 . ;) ka
~ dara ge ccek, aradan nıın birden peşhne takıldı. Ben 
lııaca kö ı:e~erek dal: yolund 

Ye l?İ'decekti- an önde, onlar n~kada yarışa koyul-
- duk. Kanunlar yetişemiycceklerini 

HİT E • • 

.. 
1 

(1 inci ıahlfeden devam) 

cŞarka doılru genişlemek• siyase
tinden vaz ~ı;:uı.eııniı; olııı} Alman
yaya bu suretle yol açılmış ola -
caktır. 

Fakat mü.ltefikler bütün tedbir
lerini al:mıslardır. General Vey -
gand'ın Kahire ziyaretinden bah- 1 

sede.n Mısır gazclel<ıri, bu ziyare- 1 
tin manasını Moskorn ve Bcrlinin 
anlıyacağını yazmıslardır. 

MUAHED"S MOSl~O\' ADA 
1::'42.ALA.."<DI 

Roma 13 (Hususi) - Sovyet -
Alman ticaret muahed~si Mosko-
.ı;ada imra!anmıstır. . 

SLOVAKYAYA SEVKIYA'l: 
Paris 13 - Almanların Slovak -

yaya mühim asker! sevkiyat yap
tıklan bildirilmektedir. Trenler 
yolcu almamaktadır. 

DALADYE CEPHEDE 
Paris 13 (Hu.'!llsi) - Başvekil 

Dalady<ı yanında şimali şarki cep
hesi kumandanı ve diğer generaller 
olduğu halde Gaml<ın'in umumi 
karargahına gltmiş ve bura:da as
keri bir topantıya riyaset etmiş -
~ir .. 
SOVYETLERDEN ÜÇ MİLYON 

TON PETROL İSTİYORLAR 
Paris 13 (Hususi) - cEksclsi • 

yor. gazetesi, Alınan hükumeti -
nin SovyeUe:rden v.alnız Polonya 
petrolley:ini de~il, kafkasyadan da 
petrol istediğini yazıyorlar. Ga -
zetıeveo göre bu miktar üç milyon 
ton olacaktır. 
AVUSTRALYALI VE YENİ ZE

LANDALI KUVVETLER 
'MISIBA GEIJD!LER 

Londra 13 (Hususi) - Orta şark-

Bayanlara ve 

baylara kıymetli 
kumaşlar! •• 

Sullanlıamamı vangınından kur
tulan kıymetli ipekli yünlü ku -
maslar ve kazmirler. Sigorta tara
fından satılan bu kumaşlar Fin -
cruıcılar Rtza P.a•a vokuşu Şark 
han altında (25) nwnarada kıyme
tinden çok aşailı bir fiatla satıl -
maktadır. Fırsattan istifadı> edi -

• 1 
nız ... 

Selimiye Tümen 1 

1 
Satınal~~ Komis· ı· 

yonu ılanları 
Haydarpaşa süel liastanesi ihti

yacı için şartnamesine göre 500 
adet tabure, 50 adet yemek ma
sası, 3 adet yemek arabası, 1 adet 
~azıhane, 1 adet orta masası, 1 a
det sabit dolap acık eksiltme ile 
yapılacaktır. İlıalesi 23/Şubııt/ 
940 Cuma günü saat 11 de yapıla· 
caktır. Tahmin bedeli (400()) lira
dır. İlk teminat (300) liradır. Şart. 
namesi her gün komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte ilk teminat paraları ve 
kanuni vesikalarile birlikte Seli
ıniyedeki Tümen satınalma komis· 
yonuna ııelmelerl. (981) 

11111:1!11\I 11111~ ŞEHiR 

1 
ili\.... ı ııırııı TIY A TROSU 
~111\llJI 1ıl Tepebaşmda 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

(O KADIN) 

anlayınca yüksek sesle bai[ırnıağa: 
- Dur, silah çekeceğiz! Ateş 

odeceği'{). 
Sözlerlle nılra atınağa başladılar. 

Bostanba"1ndan sağa saptun. Ka
ranlık mahalle aralarından koşa -
rnk Cihangire çıktını.. önümde 
ı:cniş bir arsa boşluğu belinnişti .. 
Buraya daldnn. Silah ile beni teh
dit eden kanunlar da tabancaları
nı arkamdan boşalttılar. 

Ben kaçıyordum, onlar ko,·alı· 
yor, diidük çs.lıyor; sil:ilı atıyor
lardı. Yol boylarında takipçilere 
illihok eden polisler de tabanca -
lannı a~kamdan boşaltıyorlardı. 

3- S O N T E L G RAF -13 ŞtTBAT 1910 

T AR UZPL 
ta, kendilerine tayin edilen ının
takalara gidc>eek olan Avustralyalı 
ve Yeni Zelandli k>taatın bir kı.>-

lardaki ahali geriye çekilecektir. 
KAN'ADADAN GELEN 

ÜÇÜNCÜ FIRKA 
mı Süv.,.yşe gehn~ bulunmakta - Londra 13 (Husu>i) - Kanada-
dır. dan birçok vapurla:Ia anz:ısız ge -

s=: ::z: 

.Müslemtekd, Nazırı Eden tay - tirı'.m~ olan ü~iıocü fırka kısla-
yare ile Kahucye ,ııelıniş ve kıta.ıta lara ye,-leştirilmi~ ve bunların ta- yazan. z 1 y A SAK l R No. 62 
Kralın selarrJarını bi!d;rnıışt'r. um ve terlbive1ıne başlanmıştır. Bu 

1 
' ~ • 

Eden, kıtaatı hamil olan vapur'- ı fırkada umumi ral'be iştirak et - IG d•k Ah t f•} Jt } 
!ardan birine giderek Kralın me- miş olan bll'çok Kanadalılar da i e J file paşanın J OSU 3 ya 
sajını tcblit: ettik:·~n sonra, kıs:ı. bir vardır 1 h JJ d d b• f" J R d 
nutuk süyliy<'I"k, her rnemleketın AVn°i zamanda halis kan kırmızı .sa İ erin e ig" er lf } 0 0 osta ••• 
cograli vaziyeti ne olursa olsun, d'::xilılcr de fırka ile beraber gel- • ' 
kuvvetle tahakküm' karşı müca- mişlerdi~. Bu !ar gayet iyi nişan- Ra<los adası, asırlarca devam e-
delenin <>-ı:~mıyeceğ.ni, Britanya cıdırlar. den muhtelif istihaleler gC1;irdik-
mWctleri ar.:ısındaki yekparel.igin iTALYANIN GAYRETLERİ ten sonra, Tiirk korrnnlarının ha-
galibiyetin ve daha mes'ut bir is- Londra 13 (Hususi) _ Zürih!en kimiyeti altına ı:-rrmiş .. O tarihten 
!ikbalin zamanı olcl.uii;unu söyle - bu. ava ıı;e1cn malumata göı·e, ıtal- kısa bir müddet evvel de (Şen jan) 
~tir. Bu nutuk askerler tarafın- ya hükumeti Macaristanla Roman- 1 tarikatini tcşkll eden şövalyeler 
dan <iddetle alkışlaıımşıtır. yanın arasını bulmak için gayret tarnfından i>tilıi edihr.ıisti. 

Inı:Hter.nin orta şarktaki kuv- sa.rfına devam etmektedir. Yuııos- İslanbulllJl fethi- ınütea:kıp; 
vetlerinin kurnandanı olan General lav Hariciye Nazırı Morkoviç'in Türk hudut!wrna k-mışu olan hı· 
Vavel de mernsirnd<ı hazır bulun- şubatın son on beş günleri içinde 1 rktiyan hük'iimetleri tarafından 
muş, kendi kuvvetlerine il ihale Romaya ııideceği bidirilmekte<lır. (Jiatih) e birer elçi günderilnıiş .. 
ecP<n yenı kuvvetleri selamlamış - Budan~şte \~ Bük:re~te, Roman- bu büyük zafer tebrik edildiği gi· 
t " bi, hediyeler "e ,·ergiler mukabi-ır. ya Hariciye Nazırı Gofenko'nun !inde, Türklerden himaye islenil· 
Al1'.\1AN ASKERLERİ, ZIRHLI Kont Ciano i'e ı:ıörWıır.ek üzere misti. Fakat Rados şövalyeleri, a-

TRENİ YAKMIŞLAR Romaya '(idecei!:i mevzuu bahistir. dal~rının denizle çevrilmiş olma-
' Londra 13 (Hususi) - Holanda BELÇİKA KRALI KUıMANDAN- sına .. 0 zamandaki Türk donan • 
hududundan 18 kilometre mesa • LARLA GÖRÜŞTÜ nıasının, koca Rados kalesine hiç-
fede Rayt denilen mahalde çile - Brük>el 13 (A.A.) - Kral büyük bir tesir yapamıyacal:ına ı:üvene· 
den çıktıkarını gösteren bir tahrip erkfırııharbiye reisi ile muhtelif rek istanl.ula sefir ;ı:öndernıiye ve 
)'ııadisesi olmtış, zuıhh bir >bren ya- kolordu kumandanlarını kabul et- Türklerle hoş geçiruniye lüzum 
ktlmc;tır. Şimdilik bu hadise hak- ıın~tir. görmemişlerdi. 
kında yeni malümat alinamanuştır. SİGFRİD HATTINI YAP,AN ZAT Sövalyelerin bu harckatlcri 
PARİSDE YENİ TEVKİFAT KAFKASYADA IMIŞ (Fatih) in göziinden kaçmamı tı. 
Roma 13 (Hususi) - Paris za- Paris 13 (Hususi) - cEntran - Bu mağrur şövalyelere, kahir bir 

bıtası, gizli bir höce."C teşkil etmeık sijan• gazetesi diyor ki: cAlınan darbe indirmeyi tnsarlamıı;tı. Fa
i.stiyen 12 komünisti tevkif etmiş- otomobil yollarını yapan, Siğfrid kat. daha mühim fütuhat pe~inde 
tir. haltını inşa eden doktor Tod bir geçen genç hükümdar, buna bir 

LÜKSENBURG ÜZERİNDE • müdd-::ktenbcri Kafkasvada bulun- türlii vakit bulamanuştı . 
MEÇHUL TAYYARELER .maktadır. Hitler'in ale11€n birçok Aradan seneler geçtikten \'e ar-

Roma 13 (Hususi) _ Lükscm - defalıır metlıüsena ettiği bu zat tık Türk filosu, kafi derecede kud
bu~g üzerin.den milliyeti meçhul 13 re.!.men Kafk:ısvadaki yollarla ret w kuv,·et kesbettikten sonra, 
tayyare dün iki defa 1,300 matre meseul btılunmaktadır. Kafkasya nihayet stra, Akdeniz hakimiyeti 
irtifadan UQlllu.şlardır. ve Türkislandaki yolların ıslahı meselesine gelınisti. 

· i · için Sov•·et hükümetinden 500,000 \'e Gedik Ahmet Posanın ku -
IS\ ÇREDE ŞEHiRLER J mandasındaki Türk fifosu, İtalya 

TAHLİYEYE HAZIRLANIYOR a:mde is~tir. ki · 
F". kat bu zatın sirat~ı'ik bır va- salı illerini işgal ooerken, i 'ncı Bern 13 (Hususi} - Federal ' f'I d Rad d 

Zı.f"si oldu'•una şüphe edilmemek- Türk ı onı a os " asına ge· 
Meclisi, harp halinde sivil halkt.'1n tedi'-r·. Bilh~ssa B

1
kü petrollerinin !erek (Foto) kaleo;iııin önünde dc-

tahliye edilml'Si muhtemel şehir- b' 'da ınirlemisti. 
leri tesbit .:.LmL;tir. Askeri icaplar himayesi icin, orada da ır nıiı - &O parça kadirga ile, kara as -
halinde tayin edilecek mıntaka - ' faa hattı vücude gc:irilmektedir. kerlerini taşıyan bir hayli nakliye 
"""'===~~~;;;;"""=================== ııomisinı!en mür!'kke~ olan bu do-

Fin harbi 

son derece 
şiddetlendi 

Aımanıar nanrnaya, (1\Iesih Pa.ııa) kumanda 
ediyordu. Ve bu vezirin gerek • d•1•k şnıı;,i liyakati ,·e gerek rnaiyetin-

Şlm ı ı ses deki piyade ve süvari kara asker· 
!eri, Padisahın arım.unu sür'atle 

Çıkarmıyor yerine ııetirecek zannediliyordu. 
Mesih Poşa, şehrin bir mil ka

dar garbında bulunan VP (Sent 

rckkcp harp gcıııisifo (40 bin) i 
mütccav~ olan kara · keri, Ak -
deniz b~ından çıkarak (Fenike) 
sahillerae indi. Orada bekliycn 
Mesih Paşanın maiyetine ilt hak 
etti. 

Bu büyük deniz ve kara ordu
larının ba ·kumandanı olan • fesih 
Pn<a, artık şövalyeleri ezecek bir 
hale gelmişti. Bu kanaat ve em
niyetle hareket ederek en-ela do
nanmaya bir geçit resmi icra et -
tirdi. Sonra da, Fenike limanından • 
demir kaldırarak (mayıs ayının 
23 üncü Kiinü) Rados adası öniine 
gelip, şehrin birkaç mil garp ci
hetinde, (Seni Et yen) tepesinin 
karşısında demirledi. 
Şövalvcler, yine ort.aya atıldılar. 

!\fesih Paısanın karaya asker ~o 
top çıkarmasına miini olmıya ça· 
lı ·tılar. Fakat olamadılar... Türk 
askerleri, ga~·et çevik Ye atik dav-
randılar. İki giln zarfında, Sent 
Etyen tepesini ve o tepenin etek
lerini tutmakla iberaber, karaya 
üç büyük muha.ara topu çıkar • 
dılar. 

(Devamı var) 
-.====a 

Petrol Nizam 

81\Ç bakımı güzeiliğin 
birinci ıartrhr. 

en 

On beş senedenberi on binlerce 
kimse tarafından memnuniyet!e 
kul!anılmaktadır. 

(1 inci salıtfedc:ı devam) 

mek k;t,yen bir Sovyet loolu,Fin 
tıopçularının lbwJ:arı birçdk nok -
lalardan parçalaıması üzerine gö
lün sulaınna karışmıştır. 

( ı inci &a.hlfede-n devam) 

Hariciye Nazırı Hu ll'ün geçenler
de lbitaraf devletlerle yapmış ol • 
duğu ,görüşmelere zeyi olarak A
merika hükumetinin dört bitaraf 
devlete yapmış olduğu tebligat İr
landa hükfunctine de yapıl:mı.şt,r. 
Mesel<!nin İrlanda hükfımeti tara
fından tetkik edilmeğe :başlanıl -
mış oJdu,ğu ve İrlanda hükUınetinin 
Ruzveltin sulh teşebbüsüne tama
mile müzaheret edeceği zanno!P.ııır 
maktadır. 

E!yen) dakı tesmiye edilen yere 
yanaştı. Derhal karaya muhasara ı-------------
toıılarile asker çıkarmıya başladı. 

UMUMİ HARPTE BİLE 
GÖRÜLMEl\lİŞ BİR ATEŞ 

U:ıııdra 13 (Husus!)- Swnma 
mınt.akasınıdaki Rus tazyiki dün 
akşamdan.heri şiddetini arttımıış
tı;r. 

Cephenin, on iki kilıometre ka
dar imtirlat oden bu kısmında Rus
Iar 30 ila 50 ıbin kişiyi hücuma kal
dld1IT!J,Ş\ardır. 150 tank taarruza iş
tirak etımektedir. Karadan topçu 
ateşi ve havadan tayyare ateşi son 
derece kesiftir. 

Bir harp mulıa.birinin bildirdi -
ğine göre. Fin istiıhkllmlanna atı
lan mcnıniler, wnwni harpte bila 
hiç bir ceı:lhede ~rülm~miş hır 
kesafetıted ir. 
FİNLANDİYAYA YE. .... İDEN 

500 TAYYARE 
Londra 13 (Hususi)- Kopcn· 

hıı_g raıdymu, öni:r.niliıxleki a}' Fin
landiya.ya yüzü İtalyadan; dört 
yüzü garp devletLocinden (l[m;ık 
üzere 500 tayyare gönder:leo:oğıni 
biJ.diıım:iŞtir. 

İNGİLİZ GÖNÜLLÜLERİ 
Londra 13 (HUS'U'Si)- Finlan -

divaya gidecek 5000 ııönüllü.den 
200 ü hareket etmek üzeredir. 

FİN TEBLt(;t 
Helsinki 13 (A.A.)- Finlaıı.diya 

kumandanlığının lbir tsbliğ'inde 
bi'.diri!.dif(ine göre Swnma mınta
kasında Sovvet taarruzu son gün
lerde artımıştır. 

Bütün cedhelerde dünıkü Sov -
yet zayiatı 4000 ölü olarak tahmin 
edilinektedir. Bundan maada 73 
tank tahr'n edilm~tir. 

VELLES GÖRÜ<;MELERİNE 
DEVAM EDİYOR 

Vaşington 13 (A.A.)- Ve\les ha
riciye n&aretinde Belçika ibüyül<.. 
el<,-isi Pon11hoz, Macar orta elçisi 
Pe'.<ınyi ve İspanya elçiıı; Carde
nası kabul ederek kendilerile bey
nelmilel iktısadi sisteme ve tesli
hatın tahdidine miiteallik mesele
ler ılıakkında görüşmüştür. 

---000---

Dolma bahçedeki 
izdiham davası 

Dohnaıl;ıahçede V'llkua gelen ve 
11 vatandaslll!ızın ölü.mü ile ne
ticelenen i2x:liihıını hadisesinin mu
hakemesine dün İ~mit Ağırceza -
sında devam oluımıuştur. 

Bu muhakemede maznunlardan 
şehrimiz eSki polis anlidürü ve 
şimrl>ki (lorum Valisi Salilı Kılıç 
pultınınamu;, kendisini avukatı 
toınsil etınistiır. 

Dünkü celsede, yaralılardan iki
sinin birer hafta işten kalacak de
recede yaralaıı.dıklan haldkııı.daki 
raporla Sinop ve Refalrl!Yeden ııeı.. 
mil; odan istinalbe evrakı okun -
muştur. NMicede :iki istinaQ:ıe ev
rakının celbolunması icin muha
kame 6 marta talik olunıınuştur. 

İstanbul Komutanlığı [(urmayından : 

Fnkat, şövalyeleor şiddetli bir 
süvari hücun1u ile nıc~·dana atıl
dılar. Karoya çıkan askcrlerl, tek .. 
rar gıemilcre rlc'11te mecbur bırak
tılar ve ondan sonra da, artık as
ker çıkamııya mani oldular. 

!lfe6İh Paşa. beceriksiilik etti. 
Bütün maiyetini toplıyarak (Nilo) 
adasına çekildi. Bir mektnpla va
ziyeti· Pad~aha bildirdi. Mür,ıkün 
olduğu kadar fazla imdat kuvveti 
istedi. 

(Fati)ı), l\leo;ilı Paşanın bu tale
bini pek tabii telılkki etti. Zaten 
Mesih Pasaya tevdi ettiği vazife 
de, sadece bir keşiften ibaretti. Bu
na binaen (1480 senesi nisan ayı-

• nın 16 ıncı giinüne kıt<l.ar) İstan
bulda ve Geliboluda hazırlanan 
donıınma ile kara askerlerinin Ra
dosa giderek l\lesih Paşanın mai
yetine iltihakı ;(İn emir verdi. 

(160 parça) muhtelif cinsten mü-

İstanbul Komutanlığı 
Sahnalına Komisyonu İlanları 

Komisyonumuzda mevcut ke • 
şif ve şartnaıne•ine göre harp a
kademisi manzumesinde yapıla -
cak elektrik tesisatının açık ek -
siltnıesi 15/2/940 Perşembe günü 
saat onda yapılınağa başlanacak 
ve ayni günde intaç edilecektir. 
'Muhammen bedeli altı bin liradır. 
İlk teminat parası dört yüz elli 
iradır. İsteklilerin belli giin ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık sa
tınalnıa komisyonuna müracaat -
!arı. •7H• 

1- GENÇLİK 
2 - GÜZELLiK 

3 -SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir . 

Buraya kadar geldim. Dizlerim· 
de derman kalmamıştı. Sizin kapı 
gözüinc ilişti. İçiuıdcn gelen bir 
ses: 

Ahırkapıda bulunan olomi~il paTkına b~r .ü?re~i kimy.ager alına
cağından i~tekli olan\:arın mezkur park mudmyetıne mıiracaat et-

Komisyonumuzda mevcut keşif 
ve şartnamesine göre Taş kışlanın 
emaneten yapılacak olan tamira
tında sarfedilmek üzere alınacak 
malzemenin pazarlıkla münaka -
sru;ı 15/2/940 Pe~ınbe günü saat 
on bnçukta b~anacak ,.e ayni 
günde intaç edilecektir. 

l - KRE!\I PERTEV: Bir tu
alet müstalızandır. İnc<ı 
'bir itina ve yapılışındaki 
hıısusıyeii itibartle yüz
deki çizgi ve buruşukluk
ların teşekkülüne mani 
olur. Deriyı genç \'e ger
gin tutar. 

- Şu kapıya koş .. Kurtulacak
sın!. 

DiyordtL. Nefos nefese kaııınıza 
ıreldi.m. Yumrukladım.. Şükür, 
sizin gibi ıucrhaınetli ve insani -
yelli bir adamla karşılaşmışım ... 
Bundan sonı·abını biliyorsunuz!. 

Dedi. 
Davust bir sualle Milıalın anla· 

t~ını araladı: 
- Bu adaınıo ismi nedir? 
- Hıristo kapiteniın!. 
- Aslen nereli imiş?. 
- Tatavlalı... 
- Mahkumiyeti var öyle mi? 
- Evet kapitenim. Biraz evvel 

de anlaıtıın ya ... Sevdiği ve kendi
sile evlenmek isteıniyen bir kızı, 
başka birisile evlendiği gece dil -
ğün evinde öldürmüş, kaçmıştı. 

(Devamı var) 

• 

meleri ilfuı olunur. c910> 

İstanbul Kapıcılar Cemiyetinden : 
Cemiyetimiz hey'-eti umumiyesinin birinci toplantısında eks.:ri

yet temin edilemediğinden .. ikinci toplantı 16 şubat 9~ cuma günü 
saat 14 den 17 ye kadar Turl>edc Esnaf Cernye1],erı bıruısındaki Ce
miyet m«kezinde toplanacağından kayıtlı azanın cemivet cüzdan
laıiyle bir ilkle teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 1 - 939 yılı hesaplarının tetkiki ve hey'eti idarenin 
ibrası, 2 - Müddetlerini dolduran idare hey'eti azasının üçünün 
yerlerine yenilerinin intihabL 

İstanbul Ekmek Yapıcı Esnafı Cemiyetinden: 
Ceıınivetimiz hey'eti umumiyesinin birinci toplantısı ekseriyet 

temin edilmnediiiinden ikinci toplantı 15 şubat 940 perşembe ıılir 
nü saat 9 dan 12 ye kadar Türbede Esnaf Cemivetleri binasııı.daki 
Cemiyet Merkezinde toplanacaktır. Kayıtlı esnafın cemiyet cüzdan· 
lariyle ·birlikte teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 1 - 939 yılı hcsap.,arının t<ıtilli ve hey'eti idarenin 
ibrası. 2 - Müddetini dolduran idare hey'eti iızasırun 3 nün yerleri
ne yenilerinin intihabL 

Muhammen bedeli dört bin beş 
yüz lira sekiz kuruştur. İlk kmi
nat ear&SI Ü.Ç JÜZ otuz dokuz )ıra
dır. İsteklilerin belli giln ve saatte 
Fındıklıda Komutanlık satınalınıı 
komis\'ouuna müracaatları. •71S. 

ZA Y! TASDİKNAME 
İstanbul sanayi mektebi teknik 

ikinci sınıfından 935 senesind~ al
mış olduğum tasdiknamemi zayi 
ettiın. Yenisini alac1ğımdan eski
sinin hükmü olmadığını bildiririm. 

Salın oğlu Muzaffer 

ZAYİ- İst. 27 nci ilk okulundan 
927 - 928 seııeıin:Ie alılığım şeha
det.ruımeyi kaybettim. Yenisini çı
ikarlacaj!ımdan hükmü yoktur. 

359 numarada yazılı 
Hüseyin İsmail Gürşen 

2 - KRE!\I PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıd:r. Geniş
lemiş mesaını:.tı sıkıştıra
ı:ak ciltteki pürtük ve ka
b3rc.kl<ırı giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir hale ge· 
tirir. 

3 - KRE:\I PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddeleri

nin ürazatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktaların 
ezahürüne mani olur. 

Cild adalesini besliye -
rek kuvvctlend;rir. Kuru 
cildler için yağlı, ve yağ
sız cildler için yağsız hu
susi tiip ve vazolıırı vardır. 



• 
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H A. S TIR A ş BI • ç A G 1 
Bıtak~arın en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş~ 

Hasan deposu: Bahçekapı, BeJ!_oğlu 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, 

tramvay durağı 
• 

lzmir - Kemer Usküdar, 
karşısında • Şubeleri: Ankara, Karaköy~ 
altı Eskişehir İstiklal cadde•i No. 324 

Esas 
No. 

700 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Yeri kıymeti Nevi Mesaba11 Depo" 

z:to. u 

24.-
GR • 

1 p • 
1 N 

'131 

'184 

1024 

1176 

1268 

Enllnönü Küçükpazar Ka
tipşeım.scttin Sülo;;ırnaniye 
rnah. Dökmeciler .sokak 
No. 93, 95 taj 93, 95 
Eminönü Kfü;:ükpazar Ka
ttpşemı;ettin Süleymaniyc 
:malı. Dôkımecilcr sokak 
No. 97 taj 97 
Fat:ilh Saımatya eski İlyas
tb~ yeni Hüseyinağa m;-,h. 
hnraiıor Cad. No. 11. taj 11 
Bey'Qfılu Hü:;c'Yinağa malh. 
Mwmane (Küçük :Mum• 
:hane) sokak E. 26, 28 Y. 
24, 26 
:Beyol'!lu Galata $arkku1u 
Mfüjyyiı!:ıade ıma.'h. Topçu
başı şimdi Scra<erci çık. 
taj 21 

120~ Odalı 
dükkan 

16.50 M2 

90.- Dı.\!kk.an 16.50 M2 

99.84 Ar<:ı 45.95 M2 

75.- B.:raka 53.- M2 
nın 1/2 ibis. 
arsanın t:ı-
ımaımı 

16.3.- A '\'Sa 

82.- Arsa 

81.25 M2 

41 

18.-

19.97 

15.-

32.60 

16.40 

BAŞ, DIŞ, 
NEZLE, GRiP 

ROMATiZMA 
NEVRALJi, 
KIRIKLIK 

~-

·zı 
ESKi ve YENi ROJ\IA'fl~·· 
SlYATiK "'. OMUZ - AR (1 

BEL - Diz ~ KALÇA,1,~ Soa:!s. algmlıklarıudsu 1 

gelen §İddetli ııi!;rı!:tr1 ~1 

-----• TESKiN ve İZALE EDER. - ./ 
~~~~~~~~~~~~~~------

İstanbul Erkek Muallim Mektebi Satın~lı 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cinai Miktarı Mubamnıc;ı 

bedeli 
Tut.ırı 

Elbise dikisi 80 tıı.kını 665 5:~ 

ıe 

Eminönü Katipkasım (Ya
h) malı. Kumsa: sokak E. 178 
Y. 137 taj 139 

60.-
ve bütün ağrılan derhal keser. icabında günde üç kaşe alınabilir. Talebeye yaptırılacak elbise ııçık eksiltmeye konmu-·tt. 

20/2/1940 salı günü BeyoJi:hında liseler muhascb<-cllilriııd~ 
da yapılacaktır. Talil)Jerin eksiltmeye girmek iizC"rı· bu gib .1 tıklarına dair vesikalar!;;. ve teminııt makbuz vc»J •rwktuplıır',.. 
yona, sartnamcyi ve nümuneyi görmek üzere de m,•ktl'h oı 

300.- Oda 28 

1273 

Eminönü Rüstı'!ll.Jlaşa ıkü
çü.k Cukur han 1 inci kat 
E. Y. 11 taj 11 
Eminönü Emins!.ııan malı. 
Tü.lıbentç> han i~i scıkak E. 
H Y. 12 taj 12 

2-03 Evin 33 
15/32 hls. 

• 

40.60 
İstanbul Levazım A:irliğinden Verilen: Harici 1 

Askeri Kıtaatı ilanları .................................................................................. 
.M2 ilıin olunu~. 811> 

1274 

1276 

1346 

1489 

1497 

1499 

1500 

1503 

1505 

1506 

1508 

15-09 

1519 

1871 

1885 

Fatih Hüırrevp'4a Kasap
ivaz :mah. Ceı>mo sokak eski 
4 Y. 10 
Fatih Kirmasti malı. eski 
Karaman Y. Fatih Cad. E 
24, 26 Y. 26, 28, taj 26, 28 

:Beyoğlu Hüseyinağa m~ 
Duvarcı sokak E. 69, taj 81 
Beşiktaş Orta!köy yeni Me
cidiye malı. eski Zinc;r'.iklı
:vu yeni $ek<'rc!oğlu ı;okak 
No. E. 1.5, 17 19 mü. Y. 19/1 
taj 19/1 
Sarıyer Sanver malı. Mesar
:ıııırnu Cad. E. 58 Y. 28 

Sarıyer Buyükxle:·e Cad. 
ıtiimdi Ahiler oclkak E. 111 
Y. 12 tai 202 
Eminönü Lln,ga Şeyaıfe.rhat 
maıh. yeni Mimarkrmalettin 
eski Ayamıa çıkmazı simd. 
Hayriye tüccarı sokağı E, 21 
Fatih Sofular mah. Eski Sa
rachane sokak E. 88 Y. 32 
tai 36 
Eminönü eski Kiı.t!µk.asıım 
;.-eni Yalı malı. Kumsal ve 
Bostan arkası sokak ada 
841, paf, 210, parsel 3 
Fatih Kiıotipkamm yeni 'Yalı 
malı. eski Lan,ııa Bostanı ye-
ni Katipka:sun Bostanı sokak 
eı:;lti 12 yeni 82, 82/1 taj 12 
Fatih Yalı malı. Yenikapı 
De~ir:men sokak E. 12, Y. 14 
Tonkapı Ilyaszade malı. İ1-
vaszaıde rokok E. 7, Y. 25 
27/1. 27/6 
Toııkapı İ!y:ıszd<le mah. İ1-
vaszade sokak E. 13, 13 mü. 
yeni 25, 27 /2 
Eminönü Mercan m<ıh. Kız
laral!ası han ii6ı kat E. 3 
tııl 3 
Eminönü Yalı nı:ıh. A Jıoya
cılar Mahramac· ve D<•f:ir
lm!n sokak F. 2 

450.- Ev 432.20 M2 

1041.- Odalı 114 ır2 
2 dükka-
nın 

60/120 his. 
102.- Ama 101.87 M2 

Takribi 
303.- Evin 

3/20 his. 
71.83° M'.2 

1241.- Arsa 

6-057.- Fv 

708.- Arı;a 

mülk kL~"'ı 
4/5 his. 
136 ::\I2 
vakıf k:srrı 

2/3 his. 
147 M2 
411.30 '.\12 

141.50 J';J:! 

30.- DJ<ıkan 2.50 l\12 

320.- Arsa 640.- M2 

447.- :Bn.sta- 2802.- M2 
nın 1360 
3340 h.itı. 

64.- Arsa 

13.- Ats3 1211 

108.- ArEa 2155 

120.- Oda 22 

64. - Arsa - 266 
nın 6/24 
Mı. 

205.- A:ı,a 41 

J.12 

M2 

M2 

M2 

90.-

208.20 

20.40 

60.60 

248.20 

1011.40 

141.60 

6.-

64.-

89.40 

12.80 

2.60 

21.60 

24 .. -

12.80 

41.-

Aşağıda yazılı arpalar hiıalannda yazılı giin \'e saatlerde kapalı 
zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. İsteklilerin teminat ve teklif mektup· 
lannı ilıale saatlerinden bir Hat evveline kadar Edirnedc Mü~iriyet 
dairesinde askeri satınalm:ı komisyonuna venueleri. Şartnamesi Edir-
nede komiııyonda görülür, (1230) (972) 

Cin•i miktarı tutarı teminıb ihale ııunü ve saatı 

Arpa 
Aroa 
Ama 
Ama 

ton liaa lira 
150 10,560 788 
150 10,500 788 
100 6,750 507 
150 9,750 732 ... 

27/2/940 
27/2/940 
27/2/940 
%8/2/910 

11 
15 
16,30 
15 

A,a<•ıda yazılı yiyecek ve :ı-emc kaııalı zarfla ist~kli ~akmadığından 
26/2/940 Pazartesi günü Süloğlunda satınalma komisyonunda pazar
lıkla ihaleleri yapılacakhr. Ev>af ve şartnameleri hrr gün komisyonda 
giiriilür. İ•teklilerin komi,yona müracaatlan. 

Cııısi Kilo Tutarı Teminatı 
Lira 
126 
730 

Saatı 

Ispanak 
K. farulye 
Yulaf 
Sadeyağ 

Bnlc:ıır 

16,704 
42.300 

350,000 
26,0CO 
63,000 

Lira 
1,671 
9,729 

27,825 
33,800 
11,340 

2087 
2535 
851 

.n:ı2. 

10 
11 
u 
16 
17 

•1255· 

* Asai(ıdn yazılı yerler., Silloğlundaki satınalma komisyonunda 14/ 
2/910 ÇorşRmba gilnii pa>.arlıkla sıjiır eti alınacaktır. 

Sartoame>i her giin komi. yonda görülür. i•teklilerin belli giln ve 
saaıtP komisyona gelmeleri. •1133• •1256• 

M 'vkılerı l'.110 Tutarı 1'rmınatı ihale ~~•lı 

Ya:ı-cılıköy 
B. Dnni~mrnt 

ülobln 
Ha,kii)' 

8500 
8500 
8500 
8500 

Ura Lira 
2407.50 362 
2407,50 362 
2407.50 362 
2407.50 362 
lıf 

9 
10 
11 
14 

Aı,a«ıda yazılı m~•kilcrc Stllogluudaki \atın:ılma komisyonunda 
15/2/910 Perşembe giiııii ııazarlıkla arpa alınMaktır. Ş:ırtnamı>si lrnmis
yonda goriHür. İ•kklilPrio bl'lli ıriinde komi~yona gelmeleri. 

M~vkilert 

, H. D,.ni. nıerıt 
Yal:cılar 
Siiltı~lu 
Hn•kiiy 

Kilo 

31,0itO 
31,000 
31,000 
3~.000 

Tutarı 

Lira 

2499 
2449 
2418 
2412 

.1134. •1257· 
Teminatı hale •aatı 

Ura 

368 
361! 
363 
367 

9 
10 
11 
14 

.,, * 
Kadron, 7 mctrC' ıni.kiılH. 
Kereı.te. 8 metre mikabı. 
Telli ~e telsiz muhabere t:ı · 
lım 'e terbiye ınalı<.m"11İ. 
Matbu talim vr terl>ı.ı ı· dl'T~ 
Jnal~enıc.,i. 

alına komi:-.3·ouuoda }&Julacaktır. 
Muhammen bedeli 37,500 liradır. 
Teminatı 2813 liradır. İsteklilerin 
belli gün ~e saotte komisyouda 
h11!11nnıala1"1. ..ıJ2~·1 .. J252 

lf 
Eminönü M.!w..arkenıalettin 
m:ı.lı. AzimOd'ır sokak E. 9, 
Y. 77 

1924 F&tlh Kirnıasti rn• h. Arsfon 
hane ook>ık €6lti l ; CJ>. 3 No. 

2 TAKSİTLE 

143.- Arı.a 57 
nın 30/120 
lıis. 

M2 
Y n'karıdn ~'nzılı nıalı.cnıt ~atın 

28.60 :ılınııcaktır. Bunların ş1utname1 \e 
ceh elleri koroı., onı a görU ür. 
Pazarlıt'l 16/~/910 Cuma güııii ,nat I 

1

15 dedir. 

A~ağıda yuzılı malzeme ııauir
lrkla satın alınacaktır. İlıalesi 26/ 
2/!MO Sah gilnü saat 15 de yapılo
eaktır. İsteklilerin belli ı,'iln ve 
'Uatte Çorluda Kor. satınalma ko
tni:ı..\·onuna :telnıe lt-ri. SATILANLAR :\floıkur malzeme ayrı a) Tı olarak 

.F'atih K<'('cci!er Kar:.iı:ış 
mah. Sefalıçf\<ıme sokı>.k E. 
36, 36 mü. y 32, 84 

2.75 A...or:;a- 213.!iil M2 
nın 

990/19200 
his. 

O.M nuzarlıJ(ı yapıfa<aktır. ı,teklilerln 
Jı<,lli ıcün ve 'aatte J<..dirne<le Sa· 

ll34 He;~liada Loznn 
Cad. No. 33 taj 33 

Zafer 

685 

'116 

Hev'bcliada t::skı Yük.~ck )'e

ni Nevicat sokak No. 17, 19 
Büvükada Yalı .mah. Meh-
me~ik sokak E. 34, 36, Y. 

48, 50 No. . 
Üsküd:ı.r Altun.iz~de mıJı. 
Veysipaşa -rokak l-3, taJ 3 
No. 

4M.50 Baraka 
lı arsa 
2/4 his. 

63.20 Aı•a 

96.- Arsa 

500.- Köşk ve 
bııfın 
1/4 h;ş, 

1271 Bcvoğlu Yokl.llUlde ınah. 3044.
İskender Cad. N o. 46, taj 46 

Ev 

161. 90.50 

s1a.rıo .M2 12.64 

64 M2 19.20 

100.-

40.18 M2 608.80 

Yukarıda ı.dreı;i ve taf.-;l'füı yazılı f'ayrimt•ru:tıllcr:n Eatısı ııcık art
tı:r.ma usu'ile yapılacaktır. 

1- Numara :ıltın<l:ı ı:&tcrilen peşin paıt ile 
2- Ntımar:ı altında ı:ü terilen ilk ~it peşin olmak üzere fain;iz 

sekiz taksitte satılacaktır. 
İtı 'e 28/2/940 Çarsrumba günü saat ondadır. Müzayede sırasında ve

rilen bedel mu~adder kı;-.meti geçt.ği takdirdP taliplerin depozttolannı 
Jfuıde virmi nisbet!nde U-eyit eylemeleri ve mühür kul\ananlann mü
hürlerini noterden tasdik ettimeleri lazımdır. 

İ•-tcklilerin pey akçesi ve nüfus tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fo
ro~afla birLkte bild:irikn gün ve saıttte şubeıın.i:ı: EmY.ı..'lc 'Serviııine 
rourıw.aatları. • 1123• 

, nıı': kışlasında satıııalma J.oınis
)'<'t>ıtna J;.ııelmt"lt'1'İ. (.113; ... t2f't0• 

* U..·herine t.hmin edilen fiatı 
3 lira olan 5000 :ıdet kilimin ihale
•! pazarlıkla 15/2/940 Pel'ljcmbe 
giinii saat il dedir. Kafi temina
tı 2250 liradır. E\Saf ,.,. .,..rtna· 
meı.i bedchiz komisyondan verilir. 
İsteklilerifl konunun C'llırettiği 
belgelerle ihale saatinde Ankarada 
l\f. :11. V. satınalma komisyonuna 1 
gl°hneleri. 1250• •1127• 

y 

1000 adet ağır ;ahra kablo d11lııbı 
'" 300 adet nkır sabra kablo tes
keresi 15/2/940 Perı,embe gilnü 
saat 10 da pazarlıkla 8ahn alına -
caktır. l\fuhammen bedeli 31,200 
lira ilk teminatı 4680 liradır. Şera
iti koımis)·oudan öğrenilir. İstekli
lerin belli gün ve ııaatte Afyonda 
Kor. satınalmn komisyonuna gel
meleri. •1128• •125J. 

* Evsaf dahilinde :ıo ton sadeyafı 
alınacaktır. Pazarlığı 19/2/040 gü
nü saat 15 de Corluda Kor. Falın· 

1980 adet Yü~ ha' lnw 
J960 • ;\lendi! 
500 Jlfetre Amerikan bed 

J9RO Ad!'! T!'rıeke suhmı ko -
tııw. •1131" 1254• ... 

B<·her metresine tıılımin edilen 
fiatı 14 kuruş olan 300,000 m~tre 
gaz iılrolil 26/2/940 ııazartesi gü
nü •aat 11 de paınrlıkla ntın alı
nacaktır. İsteklilerin 63011 liralık 
kaı'I teminatlarile birlikte pazar
lık gün 'e santiııde Anknradn l\L 
lif. V. satın:ılma komisyunıında 
bulunmalo n. Şartnanıeı.i 210 ku
m~a lrcnnis,.ondan alınır. 

ı Kilo 
10,000 Nohut 

•1223· 
-1 · 

700 Çay 
20,000 SadeyaJ! 
20,000 Mercimek 

730,000 Odun 
110,000 Yulaf veya arpa 
Yukarıda yazılı maddeler 20/2/ 

940 Sah giinü saat 15 de Balıkesir· 
de Kor sntınalma komisyonunda 
paxnrlıkla sahn alınacaktır. fstek. 
!ilerin komisyona gelmeleri. 

•1198· •843· 

Keşif bedeli 16,962 lira 88 kuruş 
olan Aııkarada garaj inşaatı pa
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
Pazarlı!l"ı 15/2/940 Perseınbe giinü 
saat 11 dedir. Kafi teminatı 2550 
liradır. Şartnamesi 85 kuruşa ko
mis•·ondaıı alınır. Taliplerin mu
ayyen vakitte Ank:ıred:ı M. M. V. 
utınalına komisyonuna gelmeleri. 

•1095· '12t5• 

• 
ı garnizoun üç yiizcr ton ve bir 

garniıoua diirt yiiz ton olmak ilze
re ayrı ayrı pazarlıkla yuluf alı
nacaktır. Kilosunun tahmin be -
deli 7 kurus 50 santinıdlr, Şartna
mesi her gün komisyonda görüliir. 
Pazarlığı 16/2/940 Cuma günü sa
at 10 da Lilleburgazda askeri sa
tıunlma komi. \·onunda yapılacak-
tır. (10~7) ... 

413/736 metre mikabı kere~te 
kapalı zarfla 15/2/940 per • 
şemhe giinii saat 11 de satın 
alınncaktır. metre mikabı 43 lira· 
dan 17,796 lira kıymN biçilmiştir. 
isteklilerin teıninutlnrile tcfdif 
mektuplarını Çanakkalede mli• . 
tahkem mevki satınalma komis -
~onuna Hrnıekri. (ltRO) (734) ... 

l\ıluhtelii tin~ \'<' nıikt~rd:ı istih· 
kam edevatı malnın.,...inin kılıf

Jarile portatif knzma "' kürekle
rin kılıfları talibine ihale edile -
cektir. G<i,tf'l'ilen ıniktnrın top
yeklın ınuhanln1Pn kı)'tıteti tutarı 

98:17 lira m:ı~ı<kkat 'e)a kat'i te
ıninat bu ıniktar iiz('rinden alına
.aktır. Hu ede\atın kılıflarının 
niiınnueleri J,tanbnlJa Kor. 1rti
hat ,.ub;ıylıj:ından, Bur-ııda Tü
mı·" K. Balıke~irde Kor. sat.n
ahna komis~=onunda nıcvcuttur. 
Jhal~ ı.>iiııii lfi/2/9·10 Cıııııa gmıii 
·anı 15 ~' Ualıke>iroc Kor . .:ıtın
alınn knıni~ ~o o unda ~·apılueuktır. 

(11311 02:;3) .. 
l.~ki f.'hir l{arniıonnutla "Hptırt· 

lal'll iki :ıdN .. PO"JOnu in~sı 
a)·rı n)·rı pnarlığa kmınıu,tıır. 17 / 
2/940 Cumurlt>i giinii 'aat J l de 
diğerinin •aat 12 de pr.mrlı/i'ı F. -
ki~ehir Km" satınalma konıi•yn -
nundn :vauıhıc•ktır. Dıı i,,.. ait nrt· 
nanıe)("r ko!tıisyonda ;.:öriilür. Be
ht•rinin ke~i( bedeli 29,876 lira sı; 
kuru,,, 'c l>t'lıerinjn 14:at'i tenıinntı 
4481 lirn ;;o kuruştur. İ•ttıklilerin 
konunda \•a1tlt vebair, ve teminat 
maklıudorile me.zkör ıcün ve sa
ati<' kttml,yoııda lnılıınmnlan. 

·1135· ·1258· 
.... 

E'ki,chir garnizoııurıdıı ) aptırı
locnk hir adet ıı:nraj in~<ı pazar
lıkla 1912/940 pazartesi giinü saat 

Böbrc~lerin çalc;mclt kud.."'etini arttmr. Kauın, ernek l'irn 
nnı, eo'ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane !lti.lıo-bını, bel a~ 'r.ı 
sık idra-r bo2llnak ve bozacl<cn yanma.'< h.a 1Jcrini gicitTir. B.ıl ,' 
min eder. İdrarda kumların, mesaneqe taşların tC'«·'~kü'ü ll\ 

D1KKAT: JJEL'.\lOBLÖ id.ranmzı temi?.l:ycrek mavi! .1 · 
Sıhhat Vckf,lct ni~ ruhsatını haiztlir. HER ECZAN~~DE BLJ, 

1 Deniz Levazın' Satınalma Komisy ... ııu i aıı 
....................... ' 

MARMARA ÜSSÜBADRİ K. SATJNALJ\IA KOMİS'\·o. ·L 

Ekmek İlanı 
1- Komutanlık eııırindeki kara erlerinin senelik ilı!il_~~ı 

850.006 kilo ekmek, kapalı zarf usulile ck•iltml"yl" konuln1•1J, 
2- Eksiltnıe•i 14/Şııbat/940 Çar.ıan.ba günü '""l ı;. ' 

tersanı· kapNnd:ıltl koı>lisyon binasında yapılacaktır. ,11 
3- Alınucıık ekmeğin bir kilosunun tahmini lintı 10 k 1'~ı· 

tim olup ilk te·1ıiııah 6406 lira 88 kurnşt.ur. Bu i<e ait sartıı~Jı 
radn M. '.\f. V. Le"azım amirli~ııdeo, lstanbulda Ka"mp•1 '"ırı~~ 
Sntınalma konıis-yonundnn ve kom.isyontıoıuzdan 427 kuru .. 
dı· alınabilir. . P~ 

4- Eksiltmeye i~tirıık edecek i•tcklilerio 2490 say ıh J.> ,,l 
rifatı "e~hile bu isle alakadar olduklarını gö•terır tic;•rct 'il' 
ve > ııknrıda miktuı yazılı ilk teminat makbuz veya hnı•~D ,, 
nnı havi hazırlıyacnkları teklif m("lttuplormı ınuu~ l t·n gun. 
tam J,i ~ant e1'\'f:'1ine kadar konıi. yon ha-.'kanhğ&nR \Prr:ı,·h·11 · 

lıf .,ı 
J\!AtnıAK.l üs:iiBA.HRi K. SA'J'INALMA KOJlılİ<;)'01'l 

Dz. Ekmek t · anı , 
1- Komutanlık denb ederinin senelik ibti;ı.n..tarıntlall 0 

mek kopalı zarf usulile eksiltmeye konulnıu~tur. • ~ 
2- ı:biltın<>'i H/Şubat/940 Çarşamba günii •aat l~ 

teY,an · kaprsınduki komi yon hinasınd :yapılacaktır. ı• 
:ı- Alın•cak ekmej;oin bir kilo unun tahmini Cialı 10 ı.~ ıf 

tim olup ilk tem.inalı 3768 lira 75 kurıı~tur. Bu i,e ait ,,..rı 0 'l· 
rada l\I. M. V. Deniz Leva•ım ŞulM''i Müılürliii,riindı•ıı, ~I" 
Kasımııa»ada Dz. Levazım ~atınıılm:ı komis.v•mundaıı .r 
muıdım 251 kunış mukııbilinde alınabilir. ~~ 

4- J<..lı.,iltmeye i•tirak edeeek i•teklilerin 2490 . a) ılı l< ;) 
rifnlı 'e(·hil<> bu i~J .. Alakadar olduklnrıoı gö>terir ticard b'~~· 
ve ~ ukarıdn miktarı gö~terilen ilk teminat uAl<bıız "'"\8 .p 
ttıplurını havi, hazırlıyarakları teklif mektuplarını mu;ıTl' I' 
snatten tam bir •aat evHline kadar komi.·)on ba•kıınlıjiııı~ '/ 

•651• ~ l 
ıı 

Ankarada kuttl 

YAYLA Ma~arna fa~ı 
ıi!1 

r.;~ Dünya Jrk.tkc . .11-nac.lık .~ı ıJ\' ctı.l 
. · ·~ nümunc.;idir Bütün Tiırl<· 

bir :t..a:Jn.[ı.nrfa en üstürt aıUkt t' 
nan, halis i•·mik ve ,ütlü ırrll' 
mulatı Tüı k makoı'J)(l('ıl.i!lll~ , 
sahada d:~ıı .J.wıt;ıc~k ilic 
ııtm~hl', ıs · 

l\IEKT\ ır ADRJ.,'Sİ: 'iaY 
Fabrika~ı. Ankara, Ma:~'. y 

TELGRAF: Y.wla. An~ 
• 

İstanbul Hamamcılar 

15 de E•ki~ehir Kor satıunlma ko
nıisyonundn yapılacaktır. Şartna
ml'!ii komİ<l'Onda ıı-örülilr. Ke~if 
bedeli :ıo.554 lira 97 kurıı~tur Kat'i -
te.miııatı 4583 lira 25 kuru~tur. i . 
te!..lilcrin kanunda )'azılı ve~aikle 
nıeıkür ıriin ve saatte komisyonda 
hıılnnmaforr. (1136) (l2S9) 

Cemiyetindeıt ~ 
CE'?niyetiruiz hey'e'.i u.mumiyesinin birinci topfont»ınt• f 

yet temin edllemediJ!indrn ikinci toplantının 15 subut 94 ı.ıetı 
be günü saat 14 den 17 ye kadar 'l'iirbedc Esnaf t:erniYe ~ 
sındaJd Cemiyet merkezinde toplanacaktır. Kavıtlı 5ı:ıJ11 • 

Şerait ve evsafı dahilinde 4ll00 
liralık Sömikok kömürü 28/2/940 
f'arşanıba günü saat 16 da Edir
ne.de l\füsirlyet daiı·esimfe askeri 
satınalm~ komlsyoııuııda almncıık
tır. Pazarlıjta iştirak edecekler helJi 
giln \'e saatte konıisyonn g~Jm~ -
!eri. 

Teıninııtı 600 liradır. 

•1098· 

yet cüzdanlariy le birlikte teşrifleri rica olunur. · " ıö 
RUZNAME: 1 - 939 yıl .. tıesaplarının tetkiki ve heY:~~ 'fı:t 

ibrası, 2 - Müddetini dolduran idare hey'rti 5znsının 3 nofl 
yenileTinin intihabı. / 

Sahip ve neşlryıtı idare eden Basmuharriri 
ETEM İZZET BENfcE · 

Baıııldıi!ı 1eı:ı SON TELGRAF l\latbşaS1 


