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ETEM İZZET BENİCE 

Almanıa - da Finlandiya Harbine Katılıyor mu? 
~ovyet zayiaİı -200 bini geçti. 14 gündür devam ed~n ~üthiş muharebelerde 
~·Ruslar 70 tonluk tanklar, zehirligaz ve dumdum kullanıyorlarmış 

Ka't;;;~'da Fi?ler 100 kamyonl'!k bir -S~vyet Süveyşe gelen -kuvvetle-; 
ıaşe kolunu daha ımha ettıler 7 50 bine çıkarılacak llarbin Kalkıısya)a mütte· 

~lder tarafından sirayet et· 
~ılmeı.i ancak ne zaman 
Çın muhtemel ofa bilir?, 

~aıı: ETE!lt İZZET BENİCE 
'-' ~nııı. ,,;· ·· li "k ti aqrilc; . ı ·~ınun ı>u tı ·a şar an, 
de ~ selnn aklın icaplan için· 
''Plıe anların Balkıınlaroa bir 
Ya,,. arıııalarının mümkün olını· 

•ı:ı k•n t" • So • • aa ı o~taya çıktılitan 

tii~ra ~ıındi en ziyade ileriye sü· 
Yaı:~hıııin ~e miilale~l~r ~ün~~ 
lta.ıı. da da ıı;arct ettiğını ız pbı 
latıın:'.;'Ya ve Asya üzerinde top· 

«><tadır • 
l{Q(k. v • 

h S • a ve .'\!.)ada muharebe 
.... · ovyetlerin müttefik ordııla • ·q• \·e. k 
•tıııeı l.a. 0ınşu devletlere hücum 
<la ın~~ ~~e >n~üıı olur, yahut 
ll&ıı1 h ~ iltlerın Sovyet Rıısyaya 

So ar etınelerile. 
lıirıU:['t ltusyıının Almanya ile 
ltarad e ~enubu şarki Avrupa~mı, 
lq;~İilı. ~z havzasını ve Orta ve 
~ladı"Yayı t~,im iç!n bir ~lan 
)·eı h d ı:ı henuz tabının ve rıva· ı 
llı4 <l~, ~d~nu aşmıs, vesiknla~ • 
dı.ru.ı. ıııldir. Sovyetlerin durup 
ı..,.İnd '''. .ı\lnıanyanın garp cep • 
d~ :ı-:· ,.~ müttefikler kar~ısın
d,.inj at unu hafifletmek i~in ken· 
blrbetıı ·~atına ı ve müttefiklerle 
lıarbi "''" beklenemez Böyle bir . n Sl'bc• . . 
illi~ •uı ancak tnuvvur tas· 

"''Ve AJ ' 
Yallhııı.k . manya ile askeri ittifak 
laııınİnı ıle kQbil olur. Böyle bir· 
llıe~tut 

1
tasanur ve taammüt 

ı.~d; •• 1 °. up olruadığını ise ancak ...., •rııı . _ ,_, 
YQn 111 1 

., 1"•usa(ı ve Sovyet Rus-
latacak7ustakbel vaziyeti biu an· j 
•ine, y~: '.\Ievıuun diğer cephe
ltıı Yay 

1
• tnlittefiklcrin Sovyel 1 

•ıııa re~ •arp ilan etmeleri nokta
llıtiııı8ı •nce bugün i~in böyle ~ir 
~tiıtıaı/nta~ uzak n ileri bir 
ıısy13. 'h :\iuttefikler ile sebeple 
"- <~ ttı> ilan edebilirler. 

~ . •'O\·y·ıl . •ti t . ' etın Alınanlarla ns· 
e '•ki . il_ <- me ·ıude bulunmaları 

ı, k :'0 v,·etl · ı.J..Q,q · erın müttefiJJer a· 
~ı.:.ı \I~ müt1<•fiklere bağlı 

~1 • l>ıliıt fje fılı tahrikİıt yapmaları 
··~ o ki •. '"'ıttJa e-rı ıt:ten vurma,·a ,., 4 

r• tı · ' 
'"'~ tı'" . ••ı·1:ıı . 
"'•tı il<t erıu Alıııan~ aya yap-

h~, .. ••adı yardunın Alınan • 
b" 111ııtt f' 1

• v~· • ıklerc hakim kılacak 
. llu seı·~te •oknıası takdirinde ... 

'
1
• 'e iieupl~r ieinde bilhassa ikin· 

'"ıılıe ın ncu fıkralar tetkik ve 
:•tenı,tdevpu elabilir. Nitekim, 

1 
atri kt ~ ransada yapılan ta . 

d"."ı Üzeri· ~vy_et tahrikatı üplıe· 
~ •ı-..n 1~ 0~~ eki delil -.e vesikalara 
8Pacaın . u. Sovyet Rusyanııı 

lııaııh et iktıı.adi yardnnlann Al-
tıııi h" rafındaki abl ·'·- b 
ı., •re ind. '""' çem e-
d lıııe,,i . ırecck bir mahiyet ar· 
•"'ı "•• hu ·· · ~· <lir. S kı ~n lem henüz varit 
d}~tt " 1 hır teşriki mcı.ai ile 
"i ""'Ya Alın ' "d·ı lIJiiıınk 1, • anya araı.m-
t 1 thilir 8 "t tevsi ve tanzim 
b llııı .\lı Ve bilhassa Sovyet yar· 
uıll.ııd ."an ordusunun muhta• 

~.- Uı:u ' i. l(ı, ••[ 1 Petrol, benzin makine 
""' " a t "h. , l' llna 1010 • t'1 1 maddeleri bolu . 
ııı't ilr.tisap 111

. e<lebil•c"k bir vazi-
d •nr••tin· ehılf'T '•müttefiklerin 
~r 1 al<"k ı •ı.ı e hdki . 1 a en haleldar e-

t,ı.11kaııın ·ı..0• •ıtrııan miittcfikler 
"" b ' •ne b" lııa ."\ardımı.' ır safhası ola 

•1 
11lanın b l arı khıuevi ve Al-

l>ıh es · 
•tı a_ ttınoı·i k:ını~e kaynaklarını 

Eski mevzilerini geri aldılar 
PG!:is 14 (Husu:.i) Sovyetlexm 

Kareli bcrzahuıdaki hücumlıan 
şiddetini arttınnaktadır. Şimdiye 
kadaa: bu derece kanlı, insanca :ııa
yiatı lbu derece yüklü hücumlar ya
pılmamıştı. Bununla beı:aber şim
diye kadar bu hücumların hepsi de 
tardedilmiştir. 

Ruslar bu taarruzlartla ilk d'elf& 
olarak 70 ton!uk tanklar kullan • 
mı~lardır. 

BİR RUS İASE KOLU 
İMHA EDİLDİ 

Roma 14 (Hususil - Fiıılandi -
yalılar dün de Karelide Rus hü· 
cUımlannı pfulkürtmüşler, batta ba
zı mukabil taaııruztar yapmı~lar
dır. 

Pik aran te 'de yüz I\.Dkil vasıta
sından müreklrep bir iaşe kolu he
men kfunil<'n t:ıhTip ve iml11 edil
miştir. 

FiNLER ESKİ l\1EVZİLERİNİ 
GERİ ALDILAR 

Londra 14 (Hususi) - Maner
haym hattına karşı on üç gün de
vam eden mütevali hücumlardıın 

(Devamı 3 iincü sahifede) 
Şimdi Kareli cephesinde k~"l kar $1Y• ııelmiş olan iki muhast:n ordu 

kumandanı: Manerha ym, Voroşllof 

Tünelbaşı cinayetinin esrar1 
bugün kat'iyetle anlaşılacak mı? 
Ölen Halil ile F atmanın karşılıklı birbirlerini 
boğazlamış olmaları ihtimali kuvvetlen~ektedir 

Dün Bcyoğl'unda Tünel başın • 
da Me!TO hanın k<ırşı~ındalci Lut.. 
fullah apaPtımanının bodıum ka
tında feci bir cinayetin iş°iendiğini, 
bir kadın ve bir crl<cl!in öldürül.
düklerini yazınış~ık. !Makturun hü
viyeti dün hemen tcsbit edilmiş 

' 

• 

ıse de kadının !hüviyeti anca'k akşam 
geç vakit beIJi olillluş ve Aksa.rayda 
Milıct ~addesinde Yıısufpaşa. Te· 
vekkül hamamı karsısında 100 nu
maralı evde oturan Haseki has -
tanesi Röntken mütehassısı dok
tor Ali Miıhiıin hizınt1tçisi İspar - -
tah 35 yaşlarında Fatma ol<fuğu 
anlaşılmıştır. Fatma bu evde se
nelerce çalıştıktan sonra birkac..;ıy 
evv~l çıkm1$, ~ki ay kadar evvel 
tekrar bu eve ı;ıeleı:_ek çalışmak 
arzusunda bulunmuş ve kabul e· • 
dilmiştir. İki l'iin evvel Fatıma bb

Facianın iki kurbanı Fatma ile Halil 

riktiı"dii:i pro-aları bankaya yatır· kapıcısı ve Halilin maınlelketf.isi 
mak istediğini söyliyerek izin al. .Rüşdü olmuştur. Bunun ii2erinoe 
mı.ş ve bir daha döıunemi.ştir. sorguya çıekiren Rüşdü evvelA ka-

Dün 'bodrum katında yanı.lana· dım tanımadı,ltuu aJ)81"tllnana Ha· 
rak kanlar içinde sokalta kadar çık- liJin ;\tııdınJ:a beraber .ıtlıııilği!ni gÖI'
lıktan sonııa, can veren Halili_lfilı: mediğjıni söylemiştir. 
teşhis eden Lü ttuınah aııartıman.ı Rüşdü somadan ifadesini değiş-

ıtirıniş ve kadının Halllii.n karısı 
Fatma olduğwıu, hadiseden bir 
gün evvel Jıler ıilkisini!n de geceyi 
ap31l'tımanın bodı•u:ıı. kaıtıaı.da ge -
çITdiklerini söyledikten sonra dıet
m.iştir iki: 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

lııı rı ve l~fe . ntlı hayati nıenfa-
b·ı"daıı lü,u ''ı ka.zaıımaları bakı- . 

ı iti . ıu u .,. . •·r. Jet, "' ıııecburi göre-

7 

"'"i"l.. • c, u \ak"t h 
b11 •• "'l aı a sı"ra 1 arı• Asya ve 

'"" · · · \·et d llıiitt .•tın ortad e er. Fakat, 
ıc,k cfıkıori 1 .. ~ ve göriinürde 
•11 •docck b" ıoy e bir harekete 
Udı· il" v· ·. 

1· ~ 1 trihi s ""vct mevcut ol-
•rın •o'" ot'- b' it 1 ıııı:Jıaf " «"r ıtaraflık •• 
arş1 aza '"' Al 

1 
eıı· ınu n·,cn . manyaya 
li~lderi lukd;;l' bir slynsct takip . 

il.al olınaınıık ~· Vnlttıuna da ih- ı 
~ Yni z·ı nzımdır. 
·•ıa • n;.n • 

n l(i>.l; ııl• •da, hır Sov}et - Al· 
~nı ,.,. "tı·r k 

• l I D. 1 IDC\'CUt 1 
S lincli sahifede) 

1 • ... 
Cinayet nıahallindo ilk talıklkal yapılırken, solda kapıcı Ril~tü ' 

Türk Hava 
Kurumu onbeş 

Mısır başka cephelere 
• 

asker göndermiyor 
yaşını tamamladı Suriyedeki müttefik ordusunun kuvvetlendi

rilmesi harbin sirayetini önlemek i · indir 
Kurum orduya 331 

ı tayyare, 70 milyon 
liralık gelir temin etti 
Yarın, Tünk hava lrurwnuı wı 

veriımli ve ibir lbüyü.k milli dava i· 
çin cidden muıvaffakiyetili geçen 
haya tının on be· yılı tamamlan • 
maktadır. 
Kuruım, faaliyetinin ibu devı·esi 

içinde, hava kuvwtleriııniz için 70 
miJıYon gi'bi mühim :bir yekün teş
kil eden bü\"Ü'k 'bir p:ll'ayı, ırulle
tln havacılı~a karşı olan se\'Ri ve 
alakasından temin etmiş, aynca da 
orrlwnuza 331 tll:'/'Yare aJ.ıru tır. 

Türkkli;;.urula sene içinde, 
molıörsü;;: tayyare pilotu olarak 
vet~enleran sayısı 489 u ve mo -
türlü ta:yyae pilotu olarak ~·eti • 
senlerin sayısı 152 yi ibumnuştur. 
Bunlıardaıı ba,,:ka, kuruınıun, milli 
mlidafaanırıın en mübrem ihti -
yaçlarından birini karsılamal< ü
zere, ihaıva .ge<likli yuvası teşkil 
etımesi. orta mektep mezunu olan 
ve ya~'arı 17 • 20 ara>smda bulıı
J\an f!.eru; ve ku.drehli ibir kütleyi 

(Devaını 3 üncü ~alıifede) 

Bir motosiklet 
kazası oldu 
Üç kişi yaralandı 

Tophan'cdc oturan llfohmc<l .ı
dında bi:r gencin idarem. ıd•·ki mo
tosiklet Harbiyeden geçerken Sıı na 
dıiminde 11enç bir kıza: (:arp~rak 
yaratımııstır. Bu sırada ınıc.tol;iklc~ 
devrilmiş, Mehıned ve aı·k:ı..;ında 
oturmakta olan Cih:ını<irde sakin 
Bekir lozı •Mihrfüan da mulıt-lif 
yerleri.ıı.den yaralaronışlaııdoır 

Bir adam diri 
diri mezara 

Lordra 14 (Hwmsi)- Kudii.sien 
bildirildi~ine göre, Avustralya kı
taatının ilk ıınüfrewleri Kudüse 
ıre'ımiştir. NaGtliy~t trenle ve oto
karlarla yapılmıştu. Bunlar kamp
lara w k:~la!.ı.ra yerleştiırlbnek -
tedir. İkinci bir kafilenin de yolda 
olduj{u bildirilmektedir. Dij!er 'ka
fileler de tııkip edecektir. Söy • 
Iendii!ine göre, Avustıra\ya ve 
Yeni Zelandad:ın gp~en ku'VVetle
rin milata.rı 750 >bine çıkanlaca\<tır. 

Bu askerleri getirRn vD'J)Urlar -
dan biri L~h gemicileri tarafından 

idare edılen bÜ.)' ·· !~ hı • Pol'On} a 
tr aıı:;a 1ılaın ti i(iıdlı-. 

·Bıi.nlar yakın ve orta 6ark!a ilı
ti'Yat kuvvetlerini tC{{.'ill edecek • 
leroir. 

Bu kuvvetll!l" İn;(iliz ordu5u t 
zıııda tenı;.:k edilm;.,,tir. S118hüın 
hlrdir ve İn!(iliz o.ı-dusu :ı.aıbitleri 
tarafuıdan yetiştirilmiştir. A vust• 
ralya ve Yf'fli Zelandı.da.ki mliıhim· 
mat fabrikaları da İ?lll(iliz tlipirıde 
miihiıımnat imal etımekledir. 

Gelen kıt'alann Jl(inüllülerden 
(Devamı ı Wı•ıi ...ııııed 1 

Bir cinayet daha oldu 

Sabıkalı bir katil 
arkadaşını öldürdü 
Hapishaneden çıktıktan sonra, giiya arkada

şını ziyaret etmeğe geliyordu Yazısı 3 üncudo 

Alman kuvvetleri de geliyor mu ? 
Lond:.~ 14 (A.A.) - Fıı&ndi -

ya!ı profesör Boreniu~. Kızılordu
da hizmet eden Alınan zahltJeri 
hakkında dün .ak'am ~unları söy-
1.emisl.ir: 

c Ahnan !eı·! lmvvetle-•inin 

yakında Firuı!ndiy.ını ccnubuna 
gönderilmesi ihtim ı ltL\\' 'lid,r, 

Polonyada o!duğu gibi bur.ıd" da 
arkamızdan bir h.c ~er d ı,,. v<-
me~ ba~ll" ,:ır-"!'.alıyız 

Almanya ve Sovy tler 
arasında bir askeri 
tedafüi itilaf yapıldı gömülüyordu 

G 1 d kt 1 ( Yaz.ısı ve diğu telgraflar 3 üncü sahifede ) e en o or ar cenaze-
1 

... ._ ________________ _. 

yi m~ayen~ ~~tiler, spğ ÇERÇEVE 
01~~~:~a9~~i~~ıee~a~-~k~~;· - A 1 a m e t 1 ft ı-
v•·a olanuştur; 
Üsküdaırda AAa'iıamoanında Kül· 

han sokai(ınıda oturan Mehmet is· 
minde lbir dülıger hastalanmış ve 
ell!martesi günü evinde öhnüştür. 

Keyfiyet alakadar ooktoıra bil
dirilillli:ş ve Mehmedin menenjilten 
öldüiıü neticesine varılarak defni
ne ruhsat verilmiştir. 

Zavallı dü.!p;erin-cenazesi ertesi 
günlkü !karlı ve yaR;murlu h~vada 
dostlarının iştirakile kaldırıl:ını.ş, 
cenaze alayı camiye w Kıaxacaah· 
met mezarlığına doğru yola Jro -
yulımustur. 

Bir aralık; cenaze namazı lolı· 
nıp din! telkin yapılaca,i:!ı lbir sıra-· 
da Me'hımedin a!kra balarından biri 
<tabutun iQinden iniltiye benzer de
rin derin sesler gel.di/'(inl ve hıottl 
tahta kapakların kendiliAinden 
yerinden ov;nayı'P gıcırdaı:lıAını 
hiı;setıınlş ve lbunu lbüyilk b~ ltoo-

.(Devr.ını S tııı.ctı ulılfede) 

Amerika Cumhur Rei•İ ta • ı 
va" ut peşinde. Ni~n !· .zir.a 
kapL~manın arlık bütün cıddı
yetilc talıaklmkun~an bir .da • 1 
ldka evvel araya gırmek adet· 
tir. Çünkü kapışmanın artık 
bütün ciddiyetile tabnkkııkuna 
bir dakika kalmıştır. 

Fransız generali, yalon şark
taki tahas ilt merkezlerinden 
birini bırakıp öbürüne 21pla • 
makta. Niçin? Zira baloda dans 
salonuna !"innedcn, insanın son 
defa aynada keııdi,iııe bir göz 
atması usuldür. Çünkü baloda 
davetliler çift çift a~ rılııu~ "" 
akurdunu bitiren orkestra, 
(Ma\·i Tıın:ı) valslne ait not • 
lan ilnüne serml tir. 

Kafkasyada Alman 2o.bitkri 
t81'11hndan istilıkfıın lıatları ya· 
pıldıltı şayiaları dola makta. 
Niçin? Zl.ra il.zerlerinde menni-

kr infilil. etnıc<ien hrol'!lerin 
gocıııımn~t ve İPU<"U , crın~i, 
hemen her devi.rtle ı:ürülnıü 
esrarlı bir tezalıürdii. c;ıinkü 
Kafkasya istikıııııcti, ~er} üzu 
rennetinin kcv~erint.• .tidt•n yol-
dur. · 

Ba,. diılıi ba~ıııuharrirlcr, ı·a· 
lakalenı sulhtan bah>etnıcklc. 
Niı•in? Zira kukla oyıınuııda 
İbi~in, ensesine tokat iun1edcn 
kendisini emnİ\'etle farzctnıesl 
esastır. Çünkü bu dünyada, ha· 
kil.aten yüzde vüz zıt sc.işler 
de, Rnlıyantar<.'3 bir kıst ~tır. 

Hulasa: 
llulii'a her C\', ~·e il •lt-kJ.kli 

ilkbalınrıla her e) in halledile
ceğini gösteri)-·or. 
· Bana sorarsanız yc•ll cteklikll 
ilkbahr.r, nziz vataııımıza kucak 
dolusu nşil murat ı:etirecckÇr. 
l\"ECİP FAZIL KISAKÜREK 
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KAVUKLU ALİ 
VE BİR RİVAYET 

Orta oyununun son üstadı ka. -
vuklu Ali de öldü.. Artık, siz sağ, 
b-cll selamet! Burulan böyle, ka -
vuklu aramayın! Fakat, zavallı 
cKavuklu Ali> son seneWı'de, mes
ıe;;o ve san'atını icra edememekten 
esasen o kadar muztarip bulunu -
yordu ki, yakınlarına: 

- Bu kadar dalıkavuk arasında 
«avuldu. rnın artık işi kalmadı .. 

Yolunda dert vandıvı rivayet 
edilirdi 

Orta oyununun son kavuklu üs
tadına Allah rahmet (.>y]eye! He
men, rabbim, bize da~kavukluğun 
vefatını da göstersin! 

• 
GAZİ KÖPRÜSÜ 

NE İŞE YARAR? 

Gazi köprüsünün tahta parke -
lerinin tamirine başlıındı. Fakıvt, iş 
bitt. ıden soııra da. buradan, lastik 
tckt>rltl.ll olmıya:n nakil v.:ısıtala· 
rının geçmesine müsa:>de edilmıy~ 
ceknriş 

Hatırlarsınız, yaktile, bu Köp
rüden irarnvay geçecek. diye, ray 
hile döşenmiş. sonra., yük ai!ır gö
rülerek siı1ciilmüstü. 

Bu köprüye herşey böyle ağır 
geliyorsa, korkarım, bir gün, in • 
sanl.:mn da J.(('Çmesin e m üsaa<l~ e
dilmlyeeek ! Bari, köprünün adını 
değiştirsek de: cKuş uçmaz, ktt -
van ıı;eç-mez• köprüsü desek. Ne de 
nazl'ı köprü imL~. hic vük altında 
kalma.k, zorluk çekmek istemiyor! 

Bu köprüyü, şehir m<>clisine aza 
· yapıp işten güçten kurt.arnıa.ldan 
başka çare yok! 

STADYO~IA GİR~ 

DEVELER 

çok ıııara sarfile yeni yaptırılan bıir 
stadvornda., deve gü:reştirmişler. 
Biirlıan Cahid bu işe içerlemiş: 

- Avrupada stadyomlara tavuk 
bile sokmazlar, divor Biz develeri 
sokuvoruz .. Bu ne iştir?. 

İliıhi Burhan Cahid!. Ayol, bil
miyor musun ki biz, d~yi pek 
severiz, deve bize çok yakın, mu
nis bir hayvandır. Hatta cdeve 
yapmak. tabirini neka<lar çok kul
lan<iığımızı ha.tırlanuyor musun?. 

AMA!ll'SffilihE 

l'ılÜDÜRÜ DUYMASIN 

Bir l!aUlede- şu serlevha gözüme 
ilişti; cAltın ~iiezik salgını baş • 
atlı .• Ödüm koptu! Bu da ne? Yok
sa bir yeni hastalık ismi mi?. BiT 
şey değil, sıhhiye müdürü duyar-
sa. hemen: 

cŞehriınizde bövle bir hastalık 
yoklur!• diye qareteltTe tekzip -
lcri yağdırır .. 
!Meğer. türkçoesi sağlam muhar

rir arkadaş, eltın bilezik alanlar 
çoğ'ald•, demek isteyecek!Tuş!. 

YORGAN YAP::'ıIAK 

İÇİN TİFTİK ÇALMIŞ 

Radyo 
abu neleri 

Esnaf 
ianesi r~ 

Şehrin 
temizliği 

Hastahaneye 50 bin lira Hey gidi eczahaneler!.. Daimi encümen butçeye 
kemesiz, tahsiliemval toplamak için 32 kişilik llic kimseye eczane müşterisi 190 bin lira ilavesini 

kanununa göre alınacak bir komite seçildi ~:t..1::"~;~::~:';; F;:::~s:_ reddetti 

Bunların borçları mah-

Tearii!be mm.ıdıle evlıcre veya Şem-iınizdıe veni bix esnaf has_ de, mütemadiyen. eczane eşiği a- Şehrimizd. t{'Jlli;.4lik işlerini.ııJ 
• J şındırmağa mecbur kaldıl'.ımz za- hiç olmazsa B-"--- --";-~--'-'-' :ını.i.esseooı.,,,e radyo almak fıe.lsiz tanesi inşa edilmesme yardım 01- ~ ifilUlll .-=u"""uıu.,... 

kanunile ı:nen.eıılılmiş buunmakta- :ınak üzere 50 bin lira iane top - m~, bu ticaret müesseselerinin k~dar muntazam cereyıııı edebi],. 
dır. L:ınması icin esnıaf cemiyetleri mü.ş- ;:'a

1 
i.vetini de öğrenmek fırsatını mcsi için bel<>diye temizlik i.şlerıi 

Öğrendiğimize ı;:i:ire hem bu terek yardım bürosu tarafından uismuş oluyorsunuz. müdürlüğü bütçesinin arttınlması 
meınnurvetiıı kaldınlın..,ı, hom de vilayete yapılan mlı.racaıtt muva _ tanbuldaki ee-zanelerden bir zaruri görühnüştür. 
mezkür kanunun 9, 36 ve 37 inci fık l!örülmü.ştür, kısmının bir sıhhat müessesesi de· Halıeon 250 bin liralık olan bu 
maddeerinin deği.-,1.iri..lmesi karar- Bu müsaadevi alan büro, dün ~il de, alelade bir dükkan oldu - bütçeye 190 bin lira ilave olunması 
la.ştmlnuştır. Bu husustaki yeni 32 kişilik bir komite teşkil etmiş· ' gunu hastalığım esnasında anla· mm·afık bulun.muştur. Fakat bu 
projeye göre ba<lema radyo abone tir. Hamiyetli küc;'ük esıl.'.li ve tüe- J dun. İstanbuluo oldukça kalabalık tek'.if daimi encümen ta.rafın.dan 
tak.>itlcri her mali yılın 1 ve 7 inci oarlarrmızın t:eberrüleri ile kısa bir semtinde oturuyorum. Yakı - reddolumrruştur. 
aylarında ·~lt00ck tizeore iki taksitte bix zamanda toplanacağı ümid olu- nunızda bir eczane var. Fakat, bu Vali ve Belediye reisi B. Liitfi 
istifa olunacaktır. nan bu para ile hemen faaliyete garip. dükkanın, gönderdii:;>'iıniz Kırdar yeni sene Qü~sin<lıe te • 
Diğer taraftan radyo ruhsat t~ geç.i.11"1'ektir. reçotelerin bir kısmını: •bu ilaç- mizlik işlerinin daha e;aslı bir şcl 

keresi alınış olıanlardan bu tak - y !ar bizde "ok- kay"'le gen· çe,·ır· • ·ı b ,__ eni hastane inşa olunması için J w le konulabilmesini temin için bülr 
El Cll'Ç"'"ını vermeyen ev, 1<32ino, .. " b' b ı d • ı diğini hayretle görıliı'ın. Halbukı', fed k" l 1 l 1 kahw ve apaı-tıınan sahibleri gibi ·mu•an ır yer u unama ıgı veya l ccdc bazı a arı' ar yapıma-
:tekmi.l abor.ek"'l" hakkında ctahsili bu i.ş çok masmflı !!örüldüğü tak· yapılacak ilaçlar öyle pek nadir sını zaruri bulmaktadır. Bu müna-
emval kanunu•· hükümleri tatbik dirde şimdiki Türhedclı:i esnaf haır- kullanılan ınatalar deı(ildi. .>ebet}e bir şekil aranmaktadır. 
olunacaktır. Bunlann borçları he- tam!Sine yeni pav,·onlar ilılve o - Evde hasta bekliyor. Elde re· ooo----
ımen iki misline çıkarılacak ve lunacaktır. 

0 
çete, İstanbuln dört dönüyorsu • 

mahkcmeve müracaat etmeksizin 1 k nuz. 
hak1ann<1a haciz rn:.ı.amele.i yapı- Mi li orunma kanu- Bilmiyorum, her eczane, her 
lacaktır. nunun tatbikatı nevi ve cins ilacı daima bulunduf'-

00 nuya mecbur değil midir?. Sıhlıi-

İngilizler 21 bin ton 
üzüm aldı 

Adıl'yed h • d kt ıMilli korunma kammunun tat - ye müdürlüğü eczaneleri bu ba-
Bi.:r sahıkalı, bir yerden bir par· e USUSI O OT bik tı · · T' y k"- · h a ıçm ıcaıret e ·.....,tinın a- kundan kontrol etmiyor p:ıu?. Ec-

ça ,iftik çalnu:;; mahkemede bakim.raporları muteber deg~ il !ıklar b···- bul ...... ~"-

İngiliz İaşe Nazırının Ankarad.a
k:i mümessili ile İzmil' üzüm ve 
in<:ix k~ratili arasında bir mu· 
kavele imzalamnıştır. Mukaveleye 
göre, İngiliz nezareti 21 bin ton 
üzüm almıştır. 10 bin ton üzüm 
daha alacaktır. 

soruyor: zır a ~ul'I unuugu .,...~ zane sahibi, bir manifatura mağa, 
_ Oğlum, neden çaldın? . Heır ne suretle olursa olsun ge- rimizdeki alakadarlara bildirilm~ zası sahibi gibi, istediği çeşitleri 
Cevap veriyor: rek mE"ZuniyeUeri sırasında ve ge- ti.:r. Vekal~t; diJ(er Vekaletlerle te- bulundurup bnlundırrmamakta ta-
- Efendim kendime yorgan ya- rekse vazifeleri bas>nda hastala - ıı:nıısa geçerek; k.artunun tatbik.a - mameo serbe!<t midir?. 

paca:krt.ı.m. Bu,soauk k!.!i günü yar- nan hiıki:m ve adliye memurları - tında vazife alacak olan memur - Halbuki, İstanbulda, ee-zane sac 
gansızırn!. nın bulun.du.klıarı yerlerdeki has - lann tayin ve tesbitini :istıemiştir. yısı tahdit cclilmiş, eczane açmak 

Bu kadar masum bir hisle ve tane heyeti sıhhiyesinden eğer has- Kanunun hususi mahiyeti itiha- ve işletmek için asgari sermaye 
bu derece mübrem bir ih'tiyaç için tane yoksa hükumet doktorların - riJe tatbika'tile bilh;ıssa Ticaret ve haddi konmuştur. Bu tedbirler her , 
tiftik Qalındılnnı ilk defa duvuyar- dan rapor almağa mecbur olduk- . t y "~ı ti . ılk ,._. . b. .. .. ihtiyaca cevap verebı'l~ek m'1·1• • ... -. · lıı d.. Ad'"· \' zıraa e= e erı s ı .,ır ış ırcıgı •• 
sunuz, ~i!ıl mi? Yine. adamcağız .rı un ~:1e 't>k1ıletin<len müdı- yapacaklardır. kemmel eczaneler kurmak düşün· 
insaflı ve haddini bilir imiş! Yor - deıu:ınumlliğe bildirilmiştir. Bu ---<>00-- cesile alınmış değil midir?. 
"artUl.'.l "Öre ayai(ıııı uzatmak aibi emre göre hususi dok:torl.:ınn ra- G.. "k k• • 
" " " 1 k b 1 1 umru te 1 yenl Ya geceleri?. Fan:edin ki, ee-za 

_.,.._ 
Haldeki teftişler bitiyor 

Sebzıe ve meyva Halinde teNş
leor yapmakta olan Bel'Etl.iye teftiş 
heyeti; alakadar memurları da 
mu~ isticvaba başlamışlardır. 
Ra1l9TlaT1 bugünleme belroiye re
i.sii!i'ne ,·erilettktir. 

hix hüsnü niyet sahlbiJ por arı :ı u 0 unmıyacaklır. çeşidi noksan olan bu ee-ıane nö-

An:ıdolu şchirlıerinin birinc?e, biır AHMED RAUF Hazinedc-;;-f~itle mal talimatnameler be~idir. Gidiyorsunuz. Filfuı ilaç 

1 

Gümrük mevzuatımızın lrolay - yol<... • 

Şimdiye kadarki teftişlerde bazı 
hamıalbaşıların talimatnameye mu
halif haı"eketleri ve kantar mua -
melatında yolsuzluklar tcsbit olun
muştur. Di)!er taT lftan Halin için· 
de perakende' satıc yaplll'.:ısı men<>
lımİnuştur. Burada: yt?ni ıs~ata 
s.ir'atle başlanacaktır. 

~v-::=:~;:ı~~~~~~rJm~~· alanların borçları la.ştınlınası için bir talimatname Ne bnyıırulur, daiına sıhhi tcd-
~ Hazineden t ksitJ,.. mal almış o- yapmak üzere bir komisyon ku - birler abndıi;'Uldan ba.lıseden İs.-

Ali Kılıçtan bir alacak davası 
&ıbık GiJZ'İaıı\ep say lavı Ali 

Kılıç alevbinc ı!çıldıihnı halberver
di/l1miz 10 bin li.ralt~ alacak da
vası:na dün 4 ılooii. U:aıret mah -
keIIIE6iınde devam olunmuştur. 

Bu muhıı:kemenin dava.cısı Hüs
nıi Himmetxı;'!lu isıriiııde An.karalı 
bir lilıccardıır. Ve evvek:e Ali Kılıç, 
Salih Bozıcık, Hasan Cavit ve Ham-
d.i Emin taraflaırında.n kurulmuş 
o'.an kıollek:tif btr şirket <Fresko 
ban• İSIJlİ verilen bir iQkili ve 
çaJ.ı,lı bax'la b~e ve ineıma.yı 

Ankara fbeleodiyesi;nden kirala -
ını.ştır. Fa!kat br müddet soııra çı
kan 'bir vangın neticesinde sine
ma .binası "anmıştır Şirketin de 
bel~eye 10 birıı lira !kira bedeli 
borcu kalmıştır. Şirlketin lbu pa -
raJ'l belediyeye ödeıınesi için tüc
cardan Hüsnü Hiımııetıoğlu kefil 
olmuştur. 

Llkin para da mullı)l')."En olan za
man içinde öderımemişttjT. 

Bunun üzeriı!e de belediye; Hü~ 
nü Hmme~Tu.ndan 10 bin küsur 
lirayı 1'ahsil elımiştir. Bunun üze
rine Hüsnü Himme1ıoğlu da şi.rlket 

ortalclanndan Kılıç Ali aleyhine 
bu dav~ı aQm·~ır. 

Geçen celsede Kılıç Afilıin ve
kili, mımıa.ileyttlln bu lboreun te -
rakümiirulen evvel sinketten çe -
k'.JımL, olluğunu söylem.iş, matı ke
me de vesa in ibrazına karar ver· 
~ti. 
Dünkıi ce:ticde Kılıç Alinin ve

kili, vesıkaları temin edemed ikle
rin.l, fakat keyfiyetin te;ciıl edildj,. 
ğinin muıhalıikaJı: olduğunu, bu iş
te asıl 'borclunun sedlclerden ve 
Bım>:ı avııkaıtlarmdan Hanı:di E
min olduğunu, mumaileyıhin tıe
lechyeye '.karş• miiteatıhit vazi",•e
tin<ie bulunduğunu söylemiıştir. 
Davacı vekili ise, noter senedin-

de idarei hususiye namına Ankara 
Val.isi N e\-zadın ve şirket namına 
da Hamdi Eminin imzalan bulun
dui\'uımı, lbinaenaıleyiı şi.t'ketin or
tak:larındaaı Kılıç Aliye rüeu su
retile il:Ju paranın ıkenclisinden t:ıdı
silini iBtcdilclerini söy:!.emiştir. 

NcLicetle :hak.im, siroketin tescil 
ve ilfın edilip edilmediii'inin ve 
Kılıc Ali şİl'ketten ayrıhnış ise bu 
cihetin de aynca tescil olunup o-

)Yazan: lske~dcr f. SERTELLi{ : 

.AR CICEKLERI • • 
_Buyurunuz hanımefımdi. Yal- zenbaz bir adlm dei!il. Beni Ce

lahl iki ı:ündür .aklımdan siz ge~ mil ile b~ıracak. Hele Cemıl iz.. 
vordrnuz' Nekadar özledim bi!se- nurden gelsin .. O zaman görüşe -
niz sizi. ccğiz siz:nle! 

_ Bilme~ üzwn yok. Ben bu - v*allahi a!datıyorlar sizi. Ce-
kadar di.işıik ruhlu, yalnncı ve d-OSt mil buradadır. Hatta dün yine ya
>n.ıslresi altında binbir dolap ç • nımda idi. İsminiz ı:e~1.i .. <Ben, 
vu "l .ru; "l arla tekrar konuşmak ısrarla bara giden \'e hasta annesini 
ist •mczdim. Faka.t, yüzyüze g~l- evde bı nkan bir kızla evlene -
m~t!t içir_ telefonu tercih ettim. mem!. dıve ba)!ırd', d •rtlu. 
Siz... - Yalancı .. Ya'ancı .. Ha1a beni 

' !anlardan t.aksıt ;ı:.irrlıori gelmiş ol- rulduğunu haber vermiştik. Bir tanbulun sıhhat müdürlüğü?. 
dujtu halde el'an bdrcb~ını ,·crıni- müddettenberi çalısınalııruıa de -
yenicr ılıaltkmda tallsiıli omva:l ka- voaın etmekte olan bu koms:i:yon, 
nunu hukum;eriıc..n tatbik olun - aktarına ~lC'rline ait talimatname 
m"5ı .::in l\J:ı'iye Vekaletin<leın hazrrlıkla:rmı ikmal etmiştir. 
D:fterd •• .-lığa hiktırL'niştir. Yani; Yeni anbar taL.matnamesi de bu 
bu kahil kinıselc-riıı borçlan hemen ı:ıünlıe:rdc biürilecektir. (Mütea.1<ıben 

_h_aı:!z yolilc tahsil olu~cak_tır_.__ de tııansil işleri, muayene w 00 -

. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Dün İstanıbul 1 md ilk mek -
tepte toplanan ilk mektep ıba.ş -
muallimleri tekılif ve dile!klerin 
te'.k.iki için .bir Jıomite Sl!Ql'Ilişler
dir. Mart.n 4 üncü günü tekrar 
tıoplarulaca ktır. * Sütıçüler cemiyetinin heyeti 
umumiyesi dün yapılmıştır. Bir 
kısmı sütıh.anelerin kayımaiklan a
lınımış sütleri satmalanri!an şika
yet ,<;>-lun.muş ve Alııınet Cemaıl, Nu
ri, Omer, Halit ve H'"1<.kıdan mü
relcl<ep veni bir idare heyeti se -
çilmiştir. Bu heyet; kay:nıa:kaltı 
sütleri isini de halledecektir. 
* Yeni yapılan tekıınil ka'tlı -

nm ve Ll.ğıın inşaatının yan mas
raflaınnın; bunTarm önündeki bi
na saıhip]eriııden tahsilb emval 
kanununa göre hem€'11. a'.ınması 
dün belediye şubelerine 1ebliğ o
lunmuştur. ..... '"'""""'"''"'"' ,,, ... ,,, .... """"' 
lunmadığının Anl=a skili ticare
tinden soruhnasmı ıkarnrlaştınıuş
tır. 

Bırakınız o geceyi.. Ve bir daha 
kim;,eve benden bahsetmeyiniz! 

- Alo .. Alo .. 
Telefon kapa.mnı<'ı. Seın1h Kam.. 

ran cevap alamadı. Bu hakarete 
nastl olmu.ş da mukabele ed m:!
mişti! 

Semih hiddolinC:e:ı yerinde otu
ramıyordu. 

- Alacağın olsun senf.n kahak! 
Dire mırıld.anar:ık Baltalıma -

nın.dan çıktı .. 
Otomobiline atladı. 
Ferit pa:şaıun maceraperest ka -

tibi mreve gidiyordu? 

• • •• 
Sc' ,-,a, t,ck,fonla vaptı)!ı haka -

retten o kadar memnundu ki.. 

1.repo şekilleri için yoo.i abkiinı 
kona<:ak.tır. 

Çifte telli darbukası 
Belediye iktısat müdürlüğü, 

timdi de ekmek meselesini ele al
mış, halle çalışıyormuş!. Bu şeh
rin bütiin meseleleri, vakit vakit 
belediye iktısat makamının eline 
aldığı ve bir müddet o;vafondtk • 
tan sonra bırırktı&'ı bir çiftetelli 
darbukasıdır. 

Bazan et ıneseleı;i, hazan süt 
mc:ıelesi, bazan ekmek meselesi, 
hazan pahalılık meselesi, bozan 
pazarlık meselesi... Fakat hiçbir 
me<elenin de neticelendirildiği, 
halledildiği görülmüş değildir. 
Çünkü, biraz sıkıntılı 11}İ%8ç sahibi 
olan iktısat miidürlüğü, birini bı· 
rııkıp, birini ele alıyor. 

BÜRHAN CEVAT 

zaman dÖ!ıeceğini .ı-.atibinden so
rıK!aktL 

Selma şimdi, Cemilin kardeşi 
olarak t:ırııdığı ve kona.Ştujtu za.. 
tın da hüviyet ve samimi ve tinden 
şüphe ıediyordu. 

• Semih Kamran ona telefonda: 
- Cemilin kardeşi yoktur .. 
Demişti. Bu şüphe, Sehnanın 

beynıni kemiriy-01-du. ... 
İşler çatallaşıyor 

S<"lma ertesi sahah lkbck!ıe:ıı 
telefonla Cemilin yazıhııne6İnİ. 
du . 

Telefonda şu muhavere ge~ti: 
- Orası nereSi? 
- Mimar Oemil Beyin yazıha-

nesi.. 

REŞAT FEYZİ 

San'at Aşıkları . . . Kudret T akdirkarları 

Yarın akşam LA E.de 
En 'oüyiik zevık:i duyacs,k, sa'Lon~arından en derin .bir lfıııyranlıkl~ 

aynla caksıruz. Çünkü 

Gaby Morlay Lucıen Baroux 
ELVİRE POPESSO ,. BETTY STOCKFELD 

MARGUERİTE MOREN() A N D E R L E F O R 
ve E R İ C von S T R O H E İ N gibi 

Frensa sana yüne daiına zaferler kaydeden ... Fransız sinemacılığına 
şanl.a:r kazandıran büyük artistler bin hayatın romanını vüz dra 
ın esrarını... Bir aşkın ıı:tırrı:bıru tek bir ıeserde yarattılar. 

• 1940 senesinin Süper filini olan 

Duvarlar 'Arkasında 
21 yıldızın aydm.J,attığı şeırel dolu bir san'at ıilemidir. 

H • 
AKŞ~M iPEK ve MELE 
Türk Artistlerznin 

Sinemalarında 

birden 

şaheseri 

BA ROLLERDE: 

ERTUGRUL MUHSiN 
CAHIDE 

Ferdi Tayfur • Necla • Nevin • Suavi • Sait • Gülı;ereıi-

Bir mülakatııı 
yıldönümÜ 

.. ni r 
Yazan: AHAIET ŞUK•• 

Aıvrıipanın tarihinde ~~ 
yetli bir mülakatın ;kiıı•' i 
nümü geçti. 1938 senesi ştl S: 
on ikinci günii, A vustıtrY' ı 
kili Şıışnig, vukubulan dJı~ 
rine B~·~tes!:adenc gid• ~ 
lerle goruşmus ,.e AvO.S 
Almanya tmıfnıtWı ~ 
cer oları ültimatomun ~İf 
bu müliiliat esnasında ınu 
muştu. •. fi: 
Alnıanyanın girişec~ı:ı ~ 

programı i•in bir teknık t a 
ınül cttirJiP'i ve Şusııig 114 
tında bu yeni tcknif:in ıllı . 
!arak tatbik edileceği o ıaoıl' 
se tarafından takdir edil•':;ı 
Ilu teknik de istilaya ııııJ!' 
devletin hudutlarına .ku~' ıf 
keri kıt'alar yıi:arak iç rid 
rikata başlamak ve .,ıJı 
. . d 1 . . ıl ( 
ıçJn o ev etın en mcs ı , ~ 

te bulunan adamını mtıc~ 
rnna çıkarmaktan ibarctlil~ 
nig, sonra Çekoslovakya h~ 
tatbik edilen \'e Polonya 
da da tatbikine çalışıbP lıtl 
!ika manevrasının ilk J;urb 
Filhakika Avusturya 6• 
Berhtesgadene gider gitııı<~ 
man ültimatomunun J11 3Jıll 
öğrendi. fıl' 

Cumhurreisi l'ıiiklasa b• ,! 
mckslzin müsbet veya ııı< 

·şey söyliyemiyecei(ini tıcı"j 
rek Viyanaya avdet etti. i' 
vakit kazanmaktı. Fakat " 
dahiliye nazırlığ-ına naıi st 
tisile maruf Seys İuguartı 
ve nıfLiler hakkında da u~ 
ilan etti. Yeni dahiliye n 
zile ba ına geçer geçmez c~ 
m%k üzere derhal llerlin• / 
vustıırya hükfımeti dalıillSe 
nııa tabi olan emni\'cti ~U 
teşkilatını elinden kaçırJJ111"" 
tık otoritesini kaybetnıi~ 
ziler büsbütün aZJt!ılar, falt'J 
nig medeni cesaret göstere"' 
nıstnryada plehisit yııpm1• 

rar verdi. Plebisitin AIJll~ 
ilhak aleyhine netice ,.~:;.ı 
anhyan Bitler, c!erlıal Av~J 
istila etmei:e karar verdi. ~ 
beyhude yere knn alutmafll ~ 
istifa etti. Ve ilerdenberi lı . f, 
da bckliyen Alman nskerlcr'tl> 
ner geçidine kador nıenılclı 
galleri altına aldılar. Bu ~ 
Avwıturyanın ıpüstakil ,·a 
nihııyet verildi. .ITJ' 

Hadisenin şümul n lll"'.", 
o zaman anlaşılamamıştı. ·~ 
milliyetperverlik prensipiıı~fı 
!ebesi deii:il, Alman istila ~ 
kasının ilk adımı oduğu aıı ~ 
sene sonra anlaşıldı. Av"' . .f 
meselesini hallederken ~ 
Çekoslovakyaya en kat'i pi 
venııişti. Fak.at AvıısbJn'.a r.I 
taraf edilir edilmez, aynı fll" t 
raya Çekler kurban gittiler;; 
defa Şıışnig yerine Haha cl~ı/ 
dildi ve Çekoslovakya dıı '/', 
lıudutlan içine alındı. çeit t 
lesini hallederlı:en, AiınaııY' 
lonyaya en kat'i teminat v 

0 
f 

hatta Polonya ise Çek.islnJ11 ı 
çalanmasında AlmanyaDlJJ ı.ı 
ğı olınusl:ırdı. Fakat Çek ııı jl 
bertaraf edilir edilmez bıı ö< ti 
manya Polonya ile me~ 0,~ 
başladı ve Beck Berline ~jJ 
ruldi. Şuşnig ile Habaııırı '~ . ,. 
leri ı:özönündc iken. Polo~jjl 
ricn·e nazınnın Berlint ı.f 
ayn.i akıbeti peşin olarak 1'~( 
mis demek olacaktı. Alm! i 
Polon~·a politikasında ıa'.~. ~ 
nokta ~odur ki, ondan e•'1 "' 
tabiye iki defa kulfonılm~eı;t" 
rek .Avustıır~·a ve gerek ttı1 
vakya için netice feci . ~cll ~ 
Bu neticeler mc. ·danda il< 

11
,-1 

111 nınların ayni oyunu Po1o ·~ 
de oyrıamıyn knlktsmııl:ıfl ;;J 
tir. Fakat daha" garip otıı.ıı /_ 
-OTifınalitesi olmıyan bıı 0 ~/ 
tekerrürüııe mani olanl,~~1''' 
Almanyanın harp nıes ~ 
itham etmesidir. 

- Km",ci<'n bahsedivorsunuz, Sel- ad3.'mak, hala b<-ni on<lan soP;ut • 
ma hanı ~t rrdi? Sizi aldatan ve 1 mak isti ·orsı.r.: ..:z. Fakat, bütün bu 
dost maskesi clt'1lda binbir dolap 1 çevi.w.)!iniz dolaplara kendi -
çcvıren bu adam kbdir? 1 niz düşecek ve mahcup ola -

- Keşke biraz daha söy lensey
dim .. Keşke biraz daha haka!'Ct et. 
seydirn. Ne şahit vardı, nıc yar -
dımcı. Ne t!tlzel oklu ya. Uta.mnaz 
lhedfi birdenbire, çamurdan ça -
mura attım. Rezil kiipek, bir de 
bana, im) nu.ma girmemekle giiya 
bir fnilet eseri gösterdiğini an -
IoAmak istiyıor. Şimdi o boı;una ge
çen gecemJe günümü hatırladık
oa, Semili <i=ilen o al<;aiıı adeta 
ehm1e boğmak isti:1orunı. Artık 
anladım ki, hiç bir dostum yok -
muş. Beş on gün daha bekliy<!Oel
ğiın, Cemil İzınirden gelince, bi2-
zaıt kendisile konıışup fikir ve ni
Y'!tini anl:t.vne~ım. Zaten böyle 
işlerde üciincü şahsın daim:ı teh
likeli oldul'unu söyle:rlerdi. 

- Siz kimsiniz? 
- Katibiyim.. -~==~~-~---Dünyırmn iki büyük ~e dehakar-artisU ~ 

CHARLES BOYER ve İRENE DUNNE'ıııı 
Siz "' Semih Kiımr Be- caksın:ı. Benim ııibı tenıiz .... ,_ .... _ - . ..,,z.. an ,.~~ 

;-efendi' Bi=t siz ... Beni, Cemili lı Jıi;r kızın sa!iyl"tindcm, =nimi -
bac.anc ederek .ıldattınız. Büyük- yet. 'en ist,fad~ye kalkışarak 
dereye götürdünüz. Halbuki o ta- saadetimi çalmak, yuvamı yıkın.it, 
rihtc Cemil İzmirde imiş. 

1 

.şerefimi yerlere diisürme k ı.stedi-
- Yalan .. V allalıi yalan. sizi al- ııiz! Bwılara açıkça aJ,çallıktan b~ 

d tın 1 ka ne denebilirr a ış:ır. 

- Kabı! d~ıl. Bı.ınu hana Lzzat - Rica ederim, hanımefendi çok 
Cemıl'..~ kardeşi .ı:öyledL ileri gitmeyiniz. Ben de belki siz-

- Ne dediniz .. Kardeşi mi? Fa· din cok daha temiz kalpli l:ıir inea
k.at bu, kuyruklu bir y:ılandır. Zi- nım. Yapbi\'ım teş<>bbüsler tama-· 
ra Cemılin k~"<it>Si yoktur. O, bn- mile insani idi. E er si.:ne karşı u
h:ısının birie•k oğludur. Bunu dıln· hk bir Mevlim olsaynı, sarhoş ol
yo. bıt•r dulhı uz gece otelde k<Jy!'unuza 

- Belki öz ko~de~l ._ gi dir. Bel- giri.ıı vatnıakt m '>eni kim mene -
ki ' kardeş çoruğudur F ka , e- dobifüdi? 
min o.an ki. sWıı &ibi 3ala.::.cı, c."- - Alçak.. Al~ herif! Susunuz.. 

Sdma o ~yi güclıiltle geçir -

mişt.i. ı Sabah olunca. C milin }=ıhane-
::ini anyacak, onuıı İzmirden nıe 

- Cemil Bey orada yok mu? 
- Hayır efendim.. Henüz ge1-

medi. 
Selma birkaç saniye durdu ve 

!kendi kendine: 
- Kadcsi doğru söylemiş. İzmir. 

den bala dönmemiş. 
Dedi. İhüyaten tekrar sordu: 
- Birkaç güne kadar İstanbtda 

gelmesi muhtemel midir? 
-. Cemil Bey İstanbul.dadır, e

fendim. BU-kaç güne kadar değil, 
bil'kaı; dakika soııra neredeyse -yıa
zıhaneskıe gelir. 

Selma bird.'-'llbire şaşırdı. 
- Ne diyorsunuz? Ceıınil Bey 

İz.ın.ire gitmedi mi? 
(Devamı var) 

y~SABAHSiZBRAŞK~GEiı 
Mewim.i.n en güzel ve en hissi ve müessir aşk roınaı» 

Bir haftadanberi SQ M ER Sinemasırı03 

B~~m;~~~ ~Gö;~itl~~~1İ~ 
Bütün Jradıı»ann aJkışl:ıdlnJan ve bütün erkeldcrin anl, 
emsa.lsiz filmi görmek ve tekrar görmek istiyenler için fJ.1'5~1~ 

İ!avetenı: EKLER JURNAL en son dü.nya ve Mrp hab<lf 
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~NSON DAKlka 
A~nıanya 

1

ile Sovyetler arasında 
tedafüi bir itilaf imzalandı 

llt!::~t~· (A.A.J- Deyü Eks - ve yahut şarıiota ilerlemesine mani 
biri ıbild' . ının Kopenhag muıha- olıma.'k. için müttefikler ta.rafından 

:Serı~::ı;or: harekete ııeı:ildi.ıti takdirde, 
dtıı ~l 1 bitarııt ınerlba!ar - 2- Fransa ve İngi]tere tarafın-
Yl. ile Rn ~aıberlere g&re Alıınan- dan Balkanlarda AJ.nıanyaya karşı 
~Hüi i~' bir •ıınaıhrlut ruf.~eri ya.pılacak bir taarruz kanşısında 

:Su itiiafn • akdetımiİ.lerdir. Almanyamn yalnız kahnası ha-
'l'ayıı, Ba';k ıı;ne. fıaı:ıp skandinav- !inde. 

ret ettan.ara :e Yıııkcn şarka İfilnrliıı.avyaya ait p1anlarını 
lııevıt;~ if<ı t.a.kıdircıe mer'iyet fa:ıb:k edeıbihnelk için bu anuka -

llıı:r.erı ITTrecEJktir. ve~eye ait miliıôlkerelerin icrasın -
lııovada SoTnu.kavelena.mı?nin Mos - da Stalinin önayak otmuş olıdulfu 
.b;.. '"Yet uınuın· .... · d. veıs.t ile 19 iki • 1 en,an,har- söyemnoktedir Stalinin Finlandi-
1.!11 lıaroket .. ııcikanurıda Berlin- yayı en geçi, mayıs ayında zap -
o.an.ı.. . e,:nl'Ş olan Alm 
~ "1at1bıyes· . an er- telmeyi ümit etmekte olduğu Ye 
t1· iııı lld~ ~bıl!len arasında o zmnan İ~veç ve Norveçten deniz 
İlıı:ektecı· olduğu rivayet e- üs'.eri istiyece)ii rivayet edilmek -
~ ve İnrj~i Alıııaa:ıyanın Fransa- tedir. 
~· U/lu nıuıı0;."Ze kaıoı Y11 ı:ımaJota Müttefiklerin 1skand.nav•ya ve-
ıı~1 AYruıp ' •Okyarıoslara ve va yakın şarkta müdahalede bu
~a •bu ın a. Ya miiıı.'l:ıasır kal -
llıı.lıar~'-- . Ukaveı_enaımenin bu luııımaları takdirinde A1manyanın 
~ ""Ve hır Rusyaya yaıpacağı muavenet va-

ı:ı acaktır. ınına tıaal:.ü.ku ol- dine mukabil Moo\"'Ova da nazile-
\euı u nılsaıc iJti f rin Balıkan)arda:ki harnkatının ımüfı.. 
ı.::!~ t~il ~~::ve !?Öre bir tefiklerin a9keri bir muil<avc..'!le-

11.?yanın İs.k ır: tine maruz !<alması ta'kıdlrinde Al-)' e . an<1ınaı.1·ada manya"a yardı'!! edecekt;r. 

~liil:.eı 
14 
nıden batırılan vapurlar 

'1~ nıen~.A~) - Ostendt! 1 dairesi, bu sabah Brodwall adın -
ltı.:. •rlandaıun P .bu- balıkçı gemisi dakıi ve 3.385 ton hacmindeki tica· 
~~ t.uı-ııiUenşı~al sahiller-> ya- re.t vapurunun AÇones adaları ci -
~ ~e bulUn<:ı dikten sonra bat- varında bwlunma:kta oldu_ıtu esna-
Oa 'ki \'e ,.., n 3927 'ton hac - da · t' d t · '! · .. d · 
J,,~ılını h .'-'akıro adındaki !sv""' ıs ım a ışm't•' erı gon ermış 
(fllı<ıltı aınıı vapurun . dad -• olduğunu bildirmektedir, 
l!lıde•e :1 ,~!<Juğunu tt-lsi: Os~a Diğer taraftan henüz hüviyeti 
(),.,_ '"lrrn;.ş.. <tayin cdi!eme.ınl.ş olan bir vapur, 

Jııı-''<!llde•ıı b ~ır. geceleyin Norfolk sah(;i açık'ların-
~~~k üı.e: k çılar, kaptan da,ı da batmış olup şimdi omurgası 
~o• tında:n ; 0 az3:Z~e KC'llli mii- havrula olmak üzere yıi.zmeoktedn-. 

lı oan, bııuz so kişı~. 1 a~~lardır. Bır tshlısiyc gı;:misinin petronu, 
· 

8 lııı:Çı R'eınJsi nn ~lınuştur. . , . bir \•apurun ik!. tahlisiye sanda _ 
~ lllıla l.iohu • İsl.oçyanın hır lmd;t bullunan bır takım kimseleri 
lıı<ll,ı ller, ·nın ın?:-al:a çı~tır Bat- almı~ oldul;ınu bidinni~tir. 
l:..o~ ka?aya ~ ef"tı bu li - I Ha, a :uvvetleıi dün de bir ta-

l( a 14 (AA r a.caktır. . ~ı'll kazazedelerin ı,. rt.ı.rılmaları end• . ~ - Am.;-r:ı.Uik 1 ışıne yardım etmiştir. 

ıc~~ne--r-:ı.ıe~~ı hatıran Alman vapuru 
lıe 'llııira ır H (A.A.) - 1 nıısi tarafındln 'rurtar.'.dığını l!il· 
.. .Yaııattı. ı".L Jl"Wood, matbuata d. ua.t.. """il..~·- k - ınn,şt;r, • 
:n,..._ ~ a.ıı • w a ucu.:a . kcnd. kendini 
bi~ şU,b; nı~auın. ·smindeki Al- ı •Wakar..ı. İngi!ı.z harp gemi -

ile 36 ta urettebatından 10 za- !crinden biı" in tayva' si tara -B • Bnın br İngia ge- fındm ke,fed,lmi.ştir. 

ı:ı~ı .... ır alkan iktısat konferansı 
lltr.._""'11\ 14 ( 4 A 

~: Son ıı.:'-"·) - Avalı f!jan birinde bir İktısadi konferan~ın 
ter~ olan B ~ Belgraddlı t;)~ - toplanmıısı da karar altına alın -
ır..... llııaı, atıtaııta ka_, antantı kon - mıştır. 

Almanlar Finlandiya 
harbine ka~ılıyor mu? 

(1 inci sahifeden devam) 

sonra, Rusla·r Suınma mıntakasın
daki Fin mevzilerini hırpalamağa 
devam etmektedir. 

Finlandiyalılar geçen pazar gü
nü bazı mevzileri teı:ıketmeğe mt'C- / 
bur kaldıklarım itiraf etmektedir
ler. Fakat dün aksamki Fin teb
li,ğinde, stratejik ehemmiyeti olan 
bu mevzilerin kkrar istirdat edll
di.kı biltlirilanektedir. 

İSTOKHOL..\IDEKİ İKİ 
GİZLi TELSİZ 

Roma 14 (Hu>u"i) - İstokholm
de iki gizli tehiz t.l;:ıraf islasypnu 
><eşfıx!Hni:;fü. Bu istasvonlan iş
leten Rus .aianları (e\'kıf edilmiştir, 
ZEHJRLl GAZ VE DUMDU'..'\I 1 

KURŞU.NU MU? 
Paris 14 {Husu:.i) - Finlandiya 

Hariciye Nazırı dünva devletleri 
hariciye nezaretlerine birer. mesaj 
göndererek, Rusların Ladoga gö -
!ünün şimalinde bir taarruzda ze
hirli gaz lmllandıklarını ve Rus -
laııdan iğtmam edilen mitralyöz -
krde dumdum kursL .. •1 bulu)ıdu·
ğunu bildirmiş va şlddetle protesto
da bulurı.mw;tur. 
RUS ZAYİATI 200.000 İ BULMlUŞ 

Paris 14 (Hususi) - İstokholın
de çıkan Tidninııen gazetesinin 
Finlandiya muhabiri, garetesine 
gönderdiği. .su malumatı verJvor: 

•Resmi vesiıkalara göre Finler, 

harbin bidayetindenteri 644 tank 
tahrip etmişler, 331 tayyare dili;ür
rnili;lerdir. Tanklardan 88 i ufak 
bir tamirden sonra Sovyetlere kar· 
"1 kuHarunıya başlamışlardır. 

Fin!er, 63 sallıra tıopu, 20 trıık -
tör zapıl<!1misleı'!?ir. Düşürülen tay
yareler son sistem bombardıman 
tavya,-eleridir. Buııbrdan bazıları 
d3" ·fin;er tarafından kullanılmak
tadır. 
Şimdiye kadar Finler tarafından 

zaptolunan topların sayısı 203, ır.'t
ralyözlerin de ~94 tür.Ganaim ara
sında 155 otom.a~ik tüfek. 28 zırhlı 
otomobil de varclır. 

Sovwtlerin btİ mü<ldet içinde 
ölü, yaralı olarak 200,000 nefe.r 
kaybettikleri muha1'..kaktır • di-. 
yor. 

A!vIERİKALI GÖJ:';ÜLLÜLER 

Helsinki 14 (Radyo) - Aır.eriluı 
ve Kanada gönül!ülerir.den mü -
rekkep bir kafile Finl:ır.diya' .ı va
sıl olmuştur. 

Bunlar meyanında Biı !eşik A
merika bahrivesi mütıekaid bah -
riye zabitlerin<l<!n Rober Vinston 
da vardtr. Mister Vintson, kendisi 
ile görili;en bir gaz<'(eciye, Aım~-i
ka tar_afında_n .göııdN~leıı bazı )-eni j 
harp aletler'nrn tccrub<-le:nıd> ha .. 
zır bulunmak için Finlandiy•aya 

1 
geld;ğini söylem istir. 

1 ünelb0:şı cinayeti 
acaba nasıl oldu? 

(1 lnci a.:ıhifedf'n df'vam) bunu herk sten ... , lard: Ilalil, ı 
•-Bu 3 bah da s...at 7 de Haliı Fatma iz!-li cıkım ıda11.bir gün ev-

ile Fatma ı:ene beraber geldiler. " 1 ge!Jı ve bana: F· 'me b~nıım 
i~~ old ;t.:..mu f!i .ı\~or. yüz rce 

~cndHmne iki ~- -.daly ,-e blr lir . ı oldugu ı.a k ba .a yard 'Tl 
kuç k ınru.;: Hı ı:ıim ~ &;larıtııııa-

etrr '.vor s mr< o ına büyu mü Y"P
nın ili;• kat.ard:ık. ,,.forlıni görmt'k tı anlamı,orum, deli gibıyn., ben 
içil' vcıkarı cıklım ve bix daha a- rg+nıayı Od!(l.-re .itim.• d j de -
şağı nmcdim. m.:;· t · 

R~,tliı .tlt if.:ıdcsinde korktu - Gerek c 1 lcri '!" l) • • cd n 
ttu kin bunları SÔ\ eme iiı:ın ilfı- adliye dol. oru Eııv-w. KJt.:ını' tah-
ve ı;tmiştir. Dün Jıadiseri1·n sonra ~ iııi. ger.!. bıç~ı;ın ll ılıl ai oL
maktul Hal'ı.in birçok h'. mşcrıi!Hi dugunun anla< ima ı ~erekse Emine 
~orguya çekilmi !er bunların he- , nin ifudesi IfaliJ il Fatnıanın bir- ' 
ır..:ın hepsi cinayetin .islendi.!:i yer- ı birlerini ölJünnüs oL. !ilan ihti -
d<' bulunan bıçağı ı:ıor:ncden. en malini ortaya ı:.tmıstır. Tahk kata 
ı.nce noktasına ka ar taa-if ederek. el· inU!1ıi.~C't!C deı·~m er!ilınrkte ve 
bıçai(•n ~a ile a•t olılui(unu söv-, 'ı bugün bu kör dü!:ıün·ün cözülecrği 
lery:ı.;ru.:~~- ümid edilm 'k"xi F tmmıın his 

Oıdu.ru.ı:-n Fatma ile ayni ) de müddet evvel p y0l!lu <\lcnme 
çalı.:;ın ~ .1? .a_cı;r.cfaki kııdı1 da memurluğunda ev .ndikleri ve 
şu ı.e.deyı v~nıış.ır: Fa,m.aııın bankalardan birin<' y -
. •:- Fatı;ıa i\,i bir k;ıdın idi. Ha- tırılmıs ,·üz Jirad ın fa;da pa-~ birlilr.J . aza :nnın iktısad.l Gazetelere nıazaran bu konfe -

ııı;;ıı~ lcarareıi..nl ~. ine te\·~ül ransın Belgradda Yevahut Yugos- ----

da ll.aıkan \eJ"r.11.şt.r. Aynı za- lavy.anın başka biı· şehrinde top - Sabıkalı bı·r katı·ı Bı·r adam dı;rı·dı"rı· 
lil ile evli ıdı. fa1:a.ı h'r nedense :r.:m oldui'.'U anfasım t.r. 

B • payı tahtlarından lanması ıhtimal dahili d~~ir. 

tt~Jı; ır günde 300 bin mermi arkadaşını 
l>ilı._ --::'lllti 14 ( 
tı:-""!lk. ltu A.A.) - So-vyet da atılrnı~ olan mermile:·iıı adedi d •• •• J d " d •• 
~ ltu~t~cı:ı ?cyeti, bütün ih- 300 bin tahmın E<iiJmektedr Fin- Uil gece 0 ur U 

mezara 
gömülüyordu! 

ıı..,:;_~rbe "tinı Suır..ma cephe- land!iya erk.8.nıharbiyesinin tahmin-
" ::·"'llllılc SOkm~ur. Bu ku -bı \>e y~ Yen; kıtaat sevkelırncit- !erine göre bu mıntakada taarru-
"''ı~ bi.rÇot; ~ankları har- = bida)·etind>..'!lberi 40 bin Rus 
~· tı~?ır. Dunve evvelki telef olmuştur. Şimdiye kadar 
ı:..,_~ ta 'Ya hatları üzerinde Finl.andiyalıkır, Sovyetlerın taar
.;;:'flır. l:ıir ~ave, ceveliınları yap- ruzlarına şiddetle mukawmei et• l ııun 'içinde bu mıntaka- mişlerdir. 

iirk Hava Kafka&ya' da 
Kurumu harp! 

1 
k 'u '<il\~ k incı sahırcdeıı devam) 
~. '-Yvtıt · d :n teın •erı.ınız emr .ne ver-
ııı:ı:~e 7~ et:miştir. Yalnız bir 

·tııı;,':- "Zore g
0 

hava makinisti ol-
~· .E(edikU yeti<tiril -

cıı -~'•l'd .. 
lı· lle\•ııı /• k~çtik Y ta hava -
r, ~'t icin '\alakasını uva·ıdıra
~il' _ us ol lıı 1 tn-i öı'\ıremr.eleri- 1 
c ' 0~ ~ at ak aç• lan !kurslara .• e d ' 1 ir. '1 ev~ll't temin e-
Cıl 1"lnu ı 
"' 

1 Şehr; e ,..,k -ı.. 'a büıii!k r ıva-
. '• oaJk 1 llıı ba nı •narda ve birçok 

tilı • , ~ ~~lkellorin<le eşi ol-
1\ııı o iı u c.-:-n~1ivet•ed;, ye 
\fi·· 1\ırı.;k af etıı: !t dir Ku -
tla:ı,~ 1 r~ t . <1>b ' ri i bil ün 

· nııı < ,rl< karar rı-

(Başmakaleden devamJ 
olmadıkça harbin Avrııpanın ve 
Asyanın muhtelif nuntakalanna 
yayılır.asında ve mulıtdif cephe -
ler açılmasında ııe miittefiklerin 
ne de Alınanların hiçbir menfaati 
yoktur. Harp eninde ve sonunda 
garp cephrsiııde kat'i ve mukad -
de:r neticesini alo.cağına gör-._~ lıer 
iki tarafın da hic ~[iplıe ·iz kun·et 
ve kudrotlerini !ıu Sllhada dcııe • 
ın<'~·j Ü!ıtiin görmcJ('ri icap cdr-r. 

Binaenalc~·h Kafkns:vaya ,.e A'
ya,rn harlıin intil<ali simdilik reel · 
bir ihtiınill dei?ildir. Ili7.İnı kanv~
tiınize gQrc bl',giinkil va?:i~·cttc 
SO\'Yetlcrin Kafknsyad:ı. Kara,fo
nİ7. lıavzasınlfa V"' A!'ya rrnu11 hiil

elerindc tal1ki1T'nt )·annıa':ırı nr 
kl'1d~r mjjt1<'-fik•C'rin l>ir ta·lrruz 
ihtimaline k.rsı ise; ıuü'tteC:klerin 

l'~Icc orta sarkta nı!itemadh·en tolısiılat 
A '" n . 1 ine.; hu': k , oi- ,.a,,malarmın •chel1i de h'r So,·,·et 

~· .ın t · taarruzu ihtirıı:ıJ!ni ~iiziiniinc!c 
"' l ı· l " t t ld h ~ e ~efçe . ı.J, <id .a Ar'll '- ı ıı ıne. n , . ., ich"r rep!ıc,·i l·o, 

1
,- . ı.. de mahaıı~ .nd.: :,ol bıılıındnnnnmak. her venle· .... ha 

Dün ge<:e şei1rem1nindc bir cı- (1 inri r.ahiteden dtv:ım) 
ıı .. yet işler,;miş, Umnyusuf ma - ku içinde; dehşetle yanındakilere 
halieı.inde Haeıyusuf rokağında 3 söylemiştir. 
numara!! e\'!!2 oturan :C '5rzığlı Ca· O vakit; hemen taıbutun y aı.ıııa 
hit Üngör a<i!ıı.da 19 yaslar;.Nla bir YnKla"lmışsa da •bu se:fer hiQbir 
araıb~cı dün hapisJ,aneden çıkan hareket ~rülmemi.ştiı-. 
Üsküdaı·lı Aiımet oğlu Sedat a- Cemaatten bazı".arı; dem'lı1d. 

müşahedeyi a~gın fırtına ve rüz-
dında aı•kadaşını 'bıçakla öldıür - garların çıkardığı seslere atfet _ 
mü.Ştür. mL<ler ,.e Mohnıroin çoktan ölrip 

Yaptıi(:rnız tahkikata !(Öre ha - Allahına bile kavuşrnus olıduğunu 
discnin fafailatı şudm; s&ı·'.iyerok ecııazoy; tabuttan çı-

Ccıhit bir müddet evvP! sabı - k:ı:rcp mezara koyrnuşlaroır. 
ka' ı hırsızlaırdan Şükrü a<im<la bir Fakat bu sırada be.vaz kefende 
kaıhvecivi öldürmekıtcn. Sedat da bazı ılebelenme aliiimi ve ölünün 
hırsızl.'"Jl.aıı suçlu olarak V-'<küdar · vüeudünde sıcaklık da görülmü'-

tür. • cezacvinde yattı.klan sıra.dı tan:ı.ş-
~lar ve arkada> olmu~l~rdır. Bunun üzerine cenaze mezaroa 

bırakılın heme'1 <lok r ceLbo'ıın-
Cahit bundan 25 gün evve', Sc'<lat m.ıı G ı 'k 
da .dün mahkılnıiv.;•t m''-u•<fnrı·nı· mu . r. e en l i dıokror cesedi 

~ u<.ru.,. • muayene etmişler ve: 
bitırt•rek cczaev'ndcn çıkrr, •<;lar- ,_ Henüz saMır. Kurtumnası 
dır. da 'kabi'xlir!.• <le'n"işlerdir. 

Sedat dün a.kı;am üzeri ce.~•e - Mehımedin ahı-abaları da büvük 
Yır ..• n çL1<ar çıkmaz Şehrcnı. "ine b'r se\•inc içinde ker 'isıni t!'kr2 r 
giderek. avk:ıcl~ş, Cahid: b , ,.1ş, eve nı:.."'etm;şJcroir. Fakat dol.= 
"'' berabC"rce bir ıneyfrıaneye gi- aramak 'çin E!L'Çen 3 - 4 s•at ici~-
dcrcı-. •Qll>ivc b:ı..laınışl:ırdı.r. İki de avazda mezarın içinde kalan 
arkada:; kafa!arı,Jl tüt.;ülcı.Hki<'ıı zavallı sdam so°"Jktan ~'kı,;am üs.. 

tü 'hakikaten öbnüstür. 
sonra scı:rnı>a çıkımış!aııdır. İki ke- Polis ve alakadarlar bu garip ve 
fa .. ·ı· ::>e'.ıçc.k kız san'at mektebi o- hazın hM 'se •hak:kında ehrr'ni _ 
nünden geçerle~cn dedat bırden· yetla tahki~<at yanmaktadırlar. 
b'1-c dunmuş ve Ca:hide: 1----------.;..;;.~;,;,;,-

•~ _ ulan şu zavallı Şı.Jcru,·ü Bakırkiiv sulh mai:kenwsindcn: 
kulıbece ölı:iürdıir, O -ziıvnllı beni Bakırköyünde C vizltk mahalle-

snu.2' İzmtbı sokağında 3 numa -
.\'e lbeıı. . gi',:!crın hfunisi ı Lİ.• de

ralı hımede mutasan·ıfan otur -m~tir. Bu yıj~ı:ıen 41..ı :ı.ııkeciaş ara-
sında çıkan kav~; bırdeıııbıre a:ev- makta iken vefat eden 'azifC<i '11 

a'ıacak ve Natifeye rçhı 'bulu -

İstanbul Komutanlığı 
Satmalma Komisyonu İlanları 

Münakasa günü talibinin \'er -
miş olduğu fiat komi•yonca gali 
görüldüğünden Karnutanlığa bağlı 
birlikler ihtiyacı için komisyonu· 
mu:ı.da mevcut evsaf ve şeraitine 
ITÖre yimıi bin kutu çorbalık mer
cimet konıprin1csi pazarl1kla sa
tın alınacaktır. l\lünakasasına 20/ 
2/940 Salı günü saat onda başla· 
nacak ve ayni günde ilmle.;i yapıla· 
caktır. İsteklilerin belli giin ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık sa· 
tınaln1a komisyonuna gchnclcri. 

(1160) 
-.· 

Birlikler ihtiyacı için komis~·o
nuınuzda nıevcut şartnaınc~ine 
göre kırk sekiz bin liralık tc,·lıit 
seıueri paznTl.Lkla satın nlınacak
tır. l\lünakasası 17 /2/940 Cumar
tesi gtinii S<Aat on bir bu('ukta Y:t· 
pılacaktır. İsteklilerin belli giin 
VP saatte Fındıklıda Komutanlık 
satn:ıalma komisyonuna gelme 
!eri. •1159• 

.Jf 
ı- l'1ııü,yo.nuınuzda mevcut evsnf 

\'C şeraitin.:! gOrc tlokuzuncu l{or. 
l\.001utanlığınııı ıhtiyacı oJan iki 
}·iiz kırk adet ba}ı·ak parnrlıkla 
satın alınacaktır. l\lünakasasına 
29/2/910 Perşembe günii saat on
da başlanacak \'e ayni günde iha· 
lc>i )·apılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve sarıtte Fındıklıda Komu -
tanlık s:ıtınalma komisyonuna gel-
n1eleri. •1161• 

.Jf 
Koınisyonunıu:t.da ıue\icut re -

sinı \'C kcşifııanıcsi bulunan llay
darp:ışa hastahanesiııin Su }'C>lla
rınıu inşa ve tan1irinin ru;·ık ~ksilt· 
nıcsine l/3/Z40 Ct.·.na günü SMt 
onda yaptlına.i(a başlanacak ,.e 
ayni giillde intaç edilecektir. Mu
hammen bedeli üç bin bes ,·iiz on 
iki lira otuz kuruştur. İll<- temi
uat pansı i!:i vUz nlinıı~ üç lira 
kırk Leş kuruşh:r. İsteklilerin ilk 
t<>miııat makbuz veya mcktupla
ril" 2490 sayılı kanunı:ın iki ve ü
fiincii n,taddderinde } a>ılı ve vı
lii} et nafıa fen nıüdürlüklcriudcn 
alacakları vesikalari!e • beraber 
belli ıriin ..-e saatte Fındıklıda Ko
ıııutanhk sntıııalıııa komisvonuna 
nıür•caatlnrı. •1146• 

* 
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TELGRAF -l·JSl'BAT nıo 
,. ________________ -=mmıımmm=-., 
................ Bugün matinelerden .. • .......... i FERAH f itibaren 2 sinemada i AZAK i 
................ aynı zamanda ........... , .. 

1 _ Hurma.lar.CEM1.LET~rkçe sözlii 
altın;,:a Turkç" şarkılı 

Gözlere sonsuz bir zevk, kulaklara unutulmaz bir ahenk, kalpıere 
ebedi bir :;aadet bahşedecektir. 

2 - GANGSTERLERiN ITİRAFİ 
( IIARRY KOREY - DİK PORAN) ........... . ......... ... 

• AZAK ıMe~ heyecanlı em,;alsiz .Amerı-• FERAH. 
ı ı ka.rı sınema romanı. ı · · . _ _ ı .......... .. ...... _ .. 

r .SAKARYA SİNEMASINDA 
Yarın akşam saat 9 dan itıbarcn 

PAUL MORAND'ın meşhur eseri 

A.Ş K 1 N Ö L Ü M Ü 
(La Mort Du Cygne) filmi ~lıyor. 

Paris Operası .. SERGELİF AR ve Operanın bas dJıısözü YVEITE 
C H AL i V i N E idaresındeki Opera Baleti ... , CHOPİN' DE -
BUSSY \"e SA!. T - SAENS'den parçalar, büvük bu· JT'usiki ve 

dans F.ilmı ... Bir san'at eserı. .. 

Şark İspençiyari Laboratuarı 
TÜRK Aı OJ.Uİ'.\I ŞİRKETİ 

Şiı ketimiıin esas mukavelenamesi 56 ıncı maddesi mucıbin<:E- sene
lik alelade içtimaı 15 mart 1940 cuma giınü saat 14 de şirketin mer
kezi olaıı Sirkeci Demirkapı 10 numaralı hususi binasında yapılacağın,. 
dan, es"" mukavelenam.es!nin 61 inci maddesine wvfikan liakal 10 his
seye ,;ahip olanların bizzat ge1m.eleri veya vekil göndermeleri ilan olıır 
nur. 

RUZNAMEl MÜZAKERAT 
1 - 1939 sEmesi idn:re meclisi ve mul'a:kıp rapor1İı.rı okunarak mw 

zakere ve karara bağlarunası. 
2 - 1939 scn~a 31 birincikii<ıun ta.riliinde katedilen senelik hesap. 

!arın (b .. Janço, kar ve zarar ve mevcudat hesapları) t.asdiklle, idanı 
meclisinin ibrası. 

3- Bilanço .muc.ibiıı<:e • asıl olan kiırın sureti tevzii hakkında mec
lisi idaıre tcklifınin tasdil,. 

4 - 111eelis! idare azalarına veri~eeek hakkı huzur ve murakıp üe
reti~in tayini hıısusU!ı<l.a mec~isi idareyt? salahiyet it<ısı. 

5 - Esıı.; muk·vdename nin 34 cii maddesi mucibı,we kur'a il• 
çıkan iki aza ile mural~ıp intihabı. 

6 - İd ~., meclısi azıalarına şcketle ticari mua:ım:looel bulunmalın 
h:ıkkı-da salahiyet \-cı·ilmesi. 

Esas mu <av 'en:ımesinin ıa inci maddesi mucibince içtimaa iştir3" 
e!T'-ek ıırzu,sunda bulunan hissedarın sahip oldukları hisse sencda.tını 
veya bunun müsbet vesaikini içtima ıı:ünüıııden lbır h'1'fta evve1 şiıiket. 
ı.,vdı ederek birer duhuliye kartı almaları 18.zımdır. f 

Mccl si dare 

İstanbul Deft.:.:rdarlığından · 
K'oınisyonwnuzdn mevcut keşif 

ve 5artnamesine ı::öre fen tatbi -
kat ok11lundaki sen1s binasının 
tamiratının n~ık eksiltıııc<i W/2/ 
940 Par;,cınbe gıinü saat ou dört· Topkapıda Bey"azıtağa mahallesinin Aksaray caddesinde sağ taraflı 
tc yapılmoj':a başlanacak ve ayni Uikolinin dükkanı sıll. tarafı Kirknrun hanesi arkası Kir
giinde iutaç edilecektir . .Muham- kıaırun bal!ıçaıi ve ceplhesi umımıi yıol ile anaıh(lut ve ta.manu 
ın"ıı bedeli beş bin be Jiiz on yedi mübadil Boğaı:küvlü bakkal Yanko veledi Anestiden me1riıken bazi
lir?.<!ır. İl!; teminat pnrnsı dört yüz neye ımünlaki! eskiden ımaa oda dükkan ve e!yevm 97 /67 metre mu.
on iic lira seksen kuruştur. İstek· t-abbaında cskı 2 yeni 201 numaralı arsa 300 lira bedel üzennden satıl
Werin ilk tc:ninat makbuz ,·eya mak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Satış bedeli peşin olup nak
~:ı~ktuıı.l~rile_.2490 Sayılı_ kanunun 1 den veya ikinci tertip milbadtl tasfiye vcsika~!le ödenebilir. İ~ale; 22/ 
ıKt ve uçuncu nıaddelerınde yazılı 2/940 perşembe günü sıı:at 14 de milli emlak mudı.rıvetırıdeo muteşekkil 
..e vilayet nafıa fen ıııüdiirliikle· komisyorda yapılacaktır. Muvakkat temi!-at 23 liradır. (849) 
rindcn alacakkrı vcsikuiarla be-
raber belli gün ve •aa!te Fuıdık
lıda Koınutanlık satınalına ko 
misyonuna gclnıeleri. e:ll47• 

* Komisyonun1uzda ınevcut ke -
şifnamesine göre fen tatbikat o
kulunda eınan<>tcn yapılacak olan 
tamirata sarlcdilnıek ÜLere alına
cak malzemenin pazarlıkla ıııiina
kasasına 29/2/9·10 Per embe giinü 
saat oıı be te baslanacak ve ayni 
..Unde ihale,;i yapılacaktır. lllu -
hamnıeıı bedeli bin beş yüz Jet • 
nıiş sekiz liradır. İll< temiuat pa· 
ra>1 yüz on sekiz lira 1.ırk beş ku
ruştur. İsteklilerin ill< teminat 
makbuz \'eya ıııektuplarile 2490 
,.sayılı kanunun iki ve iiçüncil nıad
d •lcTinde yazılı ,.e viliıyet nafıa 
fen müdürlüklerinden alacakları 
\'esikalar ile beraber belli giiıı ve 
saatte Fındıklıda Komutanlık sa· 
tınalnıa komisyonuna gelmeleri. 

•1148· 
.Jf 

1 .. vnıİ,:,\ onw11uz.da nıe\·cut kc~jf
uanıcsine ı;:.örc Ha)darpoşR h~ı~ta· 
hane>inin subay 'e erat sabit el· 
bıse dolapları puarlık!a yaplırıl
nıa.;ına 29/2/940 l'arşcnıbe günü 
saat on birde- başlanacak \'e a~·ni 
l{tİ'!dc ,, ııç edilecektir .l\lııhaın • 
ıııcıı bedeli dokuz yüz on iki lira 
kırk iki kuruştur. İlk teminat pa
rası altmış sekiz lira kırk üç ku
ruştur. İ:,teklil.-rin ilk teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 •ayılı 
kanunun iki veya üçüncü madde
lerinde ~·azılı ve \ilayct nafıa fon 
ınüdiirliiklerinden alacakları ,·e
sikala'rile beraber belli gün \'C sa· 
aite Fındıklıda Komutanlık sa!ın
alıua koınisyonuna ınüracaatları. 

•lU9• 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
·İşletmeleri Ümum Müdürlüğünden: 

ı 1 - Muhemmen bedeli 80,000 füa tutan -
17.000 adet 110 volt 10 amperlik • 
3.000 adet 220 volt 5 amperlik ceman 20.000 adet 

Tek saOıalı cere~·an savıcısı kapalı zarf usulile satın alınacaktı.r. 
2 - Muvakkat teminat c5250• liradrr. 
3 - Eksillıne 8/3/940 cuma günü saat 11 de ~tro han biruısı be

şinci katta toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait sartnameler idarenin levazım müdürlüJ:ünden parasıa 

alınabilir. • 
5 - Teklif mektuplarının hazırlanarak nihayet o gün saat ona ka. 

dar idareye verilnı~si lazımdır. .954, 

l1~_ı_n_h_i•~a __ r_la~r~U_.~M_u_·d~ü_rl_ü_ğ_u_·n_d_e_n_=~~' 
1 - Nümunesi mucibince 39000 kilo siklop Çoemberi pazarlık usu• 

!iyle satın alınacaktır. 
2 - Paza.lık 19/11/940 pazartes, günü saat 14 de Kabata~'la le\azım 

ve rnüboyaat şubesindeki alım komisyonunda yanıl:acaJ!ın<laıı istck!L:rln 
pazarlık icin tayin olun::uı gün ve saatte % 7,5 güve ne p -alarile biı--
1L1<:te meı.kiır komisyona gelmeleri. .ııso. 

İstanbul Çiçekçiler Cemiyetinden : 
Cerr.iyetimizin 939 s:nesi mesai net..ıyici ve hesab"t.nın tetkiki ve 

idare hevet!nin ibrasıle dCi).,°;jştirilmesi talimatruıınc ic:ıbmdan olan ida
re heye.liran nısfının yeniden seçilmesi ve 940 Q3lışma ta•zı hakkında 
urra:mi heyet huzurile yapılacak toplantı ,.e müzakerrde cemiyete 
kayıtlı bil~ümle t'Snafın sıhhi muayene cüzdan! ·ile biri ktc 26/2/940 
pazartesi günü s2at 10 dan 12 ve kadar Bcyoi!'u Şişhane yokuşund;ı. 
Atilla oarkı~du haz r bulunmaları Jlfuı olunur. 

İstanbul Orman Çevirge Müdürlü}ünden: 
1- Şılen :.1 KoruCJd&l devlet orım.nının A Vt! B serilerhden 

5052 kental l!'!'Şe ve 2791 ka al de K~yın, Ke.'tane, Gurgen cinsle
rinden ibaret karış•k kömur aç k art ::-.a ıle satılacakiır. 

!][ >o • 't;" e. , sahodn harlıi k 1'11! rl>ıırk kl!drc· 
; • ed fından <ıleyhı ıze tine sohip <>!maktan ibnrcWr. 

lcıı:m i ·tir. 
1 

k 
:nan arın aııunu med.nınin 561 ciı---------------

H.ddetır.ıJc·' gözleri kararan Ca- maddesine istinad(al tarihi ilandan 

2- Artt.rma 26/2/940 tar hine r_>üsarlif Paza:rtcsi güuli saat 11 
de tstnr ul vnavet Orman Mii:dür1üğünde müteşek!ki! onnan nlım 
•atını komisyonunda yapılacaktır. 

3- Meşe kömürünün beher kentalnin muhammen bedeli 16 ve 
i : Ilı dav.,·.ınn G lira { kuruşu!' 1----MF_· T-F-~f7 •. 7_F .. T..:.~E.:.N;tc:;C;E:._ 
ti .?:lg&hın17~ t'\,~ > "\•ı gösterilen 
!ita e bı., acı,. t • • t ılen dave
~ ~lgi!hı _ he JUlunmadığı ve 

ır ta • •Cç u' b, ! -
~n , t'1fınııa .1 ~ ugu n ii-1 
I~~ :rıı < V ı ll Ve J ~ ten 
~~btı oıı be:ş RÜn bu t r en ıtiba
Gı11~ • ıc·~sınn t 'O ilanen 
t 'ti O çarşaınb \ ı:: ı . .ı.kcıınenin 

ile k . ~ ur, s...;,t 15 e 
ar \·:')r 

V v . ı ol: ~kla 
ı b ı • 1-··· Ü ır tıcı h k z~._ sküdar 

l"> u ut , 
... • c ne 
ı u ve r. a -

ıı~,onı 
., 0 e <t v l ye 

940/HU 

Süveyş' e gelen 
yeni kııvvetler 

C1 inci sahifeden devam) 

mürekkep oması İngiliz impara -
torhığunnn tesanüdüne güzel bir 
de' · teşkil eder. 

d üs 14 IRadv>:ı - E&ki t rı.ınh: 
fr k de komisr. dün Kudüse 
.ııc 4:...,tır. K!lffi · er, 1 \l<ilız kn- .,._ 
b<: un aa\ et. iz rine 'bir tct1. k 
s. ahat yapma arlı . 

Ka ire 14 {A.A.) - c".:l Alır m. 

hit bıçağını çekerek, arkadaşını it:baren bir ay zarfında ~k...-ek 
kalbinden, karnır.dan ve ıkasığın- terekeye kayıt edilmeleri ve yine 
aan olanak üzere ü~ yerinden yıl- ö'.'eııin varisleri dahi tarihi ilôn -
ralamıstır. Kanlar içinde yere yu- d.a.n üc ay :zarfında vari:s oklukla -
varlanan Sodat deıchal öimü.ştüır. :rını gelip mahkerrn:ye ken<liılerini 
Hadiseden sonra ka.çmak iı;biyon yazd;nnaları kanunu medeninin 
Cahit kanlı bıçağile beraber ya - !;34 cü maddesine istinaden bu 
kalanımıştır. müddet zarfında müraca;ıt cdil-

Kati.l Cahit, buırün adliyeye ve- :mediJ:!:i takdir<le terekenin hazi -
rilecektlr. Mu:hakcmesinhı !bugün neyf devredileceği a!Akadarlann 
ye ~arın Y"IJı}r-ası muhicıınddir. I bi1meo1erl için i!An olunur. 930/3R 

=----=- ı•••················ •.••• 
.ııa~ il'E~ bey.'.U" tta buluoon B~-· Sahibi ve neşrıyatı idarP- eden 
w ·ll ' ' " n ayi luın lıilıifına ı' Baş muharriri 
ol -ak M1S1 ın A"ruı:ı ...,. sker sev- ı: nı İZZET n~·. ·tçg 
k<>trr. v,.'Cel(ini bi ı 1rmiştir. Son Tele-raf lllatbaa.n 

Üsküdar icra memurluğuııdan: 

Bir borçtan dolayı haciz edik:'t'k 
paraya CC\"l'İ'.mesine karar verilen 
bir adet Simav halısı ve oda takımı, 
masa ve duvar saaıti 16/2/940 cuma 
günü saat 10 da başLamak üzere 

kat'_ş:k JWmiirün heher kentalinin muhammen bedeli :Sc 13 kurıışıtur. 
4- Muva~t teminat 87 lira 85 kuruştur. 
5- İsteklilerin kanuni vesikal.an füraz etmeleri. 
&- Şartname ve mukavelename projelerile sair evrakı ı:örmek 

istiyenlerin htanbul Orman Müdür~üğünc müracaat etmeleri. •1047• 

Eı-enköyünde Şaşkıtmıık~lda Ko- Bakırköy sulh mahkenwsindem 
ik.arpınar sokıtWnda 27 No. lu han&- Bakırköyünde Yenimahalkde 
de birinci arttırması yapılacak ve hat boywıda 102 :numaralı hanede 
mahcuz eşya teklif edilen bedel, il<amet etımEatte iken vefat eden ve 
muhammen kıymetinin % 75 ini .terekesine mıtlıkemenrlzre va:ı:'ıyet 
blumadıJh takdirde 20/2/940 salı ıedilen Se>mihanın varislerinin ka
gününe w ayni saatte ikinc. arttır- nunu med'emrln 534 üneü maddesi
ma'<l yapılacak w en fazla nr.ttım-l :ne ist.lruıden tarihi il •'lctan itibaren 
na iha.llesi icra ikıhnacağı ilAn olıır üç ay zarfında vcr3' et lıücc •ni 
nur, 939/1281 ,o;cya sair vesalki.ılı mahkı;!!leYe gc-

fuip ka) dettirmelerine yine kanu
nu medeniııir 1i61 incı l!"addcsıne 
istiııaaen Scmı'ud.an alacaklı veya 
Semiha.ya borçlu olavlarmbır<11y 
zarfi!lJa gehp U• k~ye kayıt edıl
ıme::cri ve aksi t;ıkdiroe ter ke ha
zineye dc~:redileccği a'likıKU.rl.'l.."Q 

mı:lüm o mak ~.e .lan olunur. 
tereke 940/46 
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ANI TESiR 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ro

matizma, Soğuk algınlığı, 

Kırıklık 

ve bütün ağrılarını derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

ma Komlayon~llnlarl Dişleri sabah, öğle ve akşam her 

HASAN 
I! 

• • \ 
• ır1111 

.#• 

.~ıurHU ' ___ _. 

, 
ııl&t• • .... 

----

DEPOSU 
Bütün Avrupa ve Ame· 
rikan parfümeri mamu

latının Türkiyede 

HAKiKi SiNİ 
EN UC·UZ 

fiatlarla satan yagane 
müessesedir 

Hasan Deposu 
Yeni Adresi 

Bahçekapı, Beyoğlu 
Tramvay durağı 

karşısında 

Hoc tüdü yanıkl.aTı 
Kan çıbanannı, 
Koltu~ al'tı çıbaıı1annı, 
D<>lama, a.krıelcr, 
Ergenlikler, 
Traş yaralarıııı, 
IMeme iltihaplarıııı ve 
Çs.tlaıldarı , 

Deniz Levazım aatınal· ı -
1-Tahmin edilen bedeli •33.600• kt •• d 3 d f • • 

lir. olan •150• ton ben2inin 15/Şu- ·yeme en sonr·a gun e e a nıçın ı Çocukların ve büyliklerin hN türlü deri iltihapl~ını 
bat/940 tarihine raslıyan PeJ1CDl· EN ERKEN VE EN ElMİN TEDAVİ EDER 
be günü saat 11 de paıarlık Mı • fırçalamak la" zım ?. 1 
sDtnıesl yapılacaktır. ~~~~~~~-----_:vı:::R~O:ZA:::;:_P~A~T~I:, ~m~ikr~· :'.:<>~p~l~a:rı~n~~y~a~şam~:a~sın~a-m~an~i~o~l~ur::·:.._ __ ~~~~~~!'I 

Z- tık teminatı •2520• lira olup ~ 
prinamesl her gün komisyondan 
cll8• kuruş bedel mukabilinde 
alınalıillr. 

S- İsteklilerin 2.fOO say ılı ka -
nunda yazılı vesaikle birlikte belli 
«ün ve saatte Kasımpaşatla bulu
nan komi yona mlil'acaatlan. 

-1080· 

nNf Nı; RİV AT: 

Afrodit ve tercemesi 
!Muharrir arkadaşlarımızdan 

iM. Rasim Özııen, (Afrodite ~ 
tercemesi) karşısında Türk ııen
vi, kızı ve kadını isminde bir kü
çük kitap neşretmiı;tir. Her ga
l!e'te müvezzlinde bu1'unur. Fiya· 
tı beş kuruştur. Tav. iye ederiz. 

1358 Hicri / 1355 Rumi 
Muharrem Şubat 

5 1 

1840, Av 2, Gün .fS, Kasım 99 
lf Şubat <'ARSAl'tmA 

Vakitler Vasati Ez ant 
Sa. D. Sa. Da. --

Gilneı 6 58 1 17 
Öf le 12 28 6 48 
tkJ.ndj ıs 21 9 40 
A.qam 17 41 12 00 
Yata 19 12 1 32 
İmsalı: 5 18 11 37 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara 
karşı müdafaasızdır, saniyen ağızdaki " salya,, 

denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bulunan Lüab dişler'.n 

en birinci düşmanıdır; dişlere ya· 

pışarak yosun peyda eder. Mine· 

leri aşındırır, yavaş yavaş dişleri 

ve kökleri çürutür, giş etlerinde 

iltihaplar peyda <>lur. Dişlere ya

pışan yemek artrkları ve ecnebi 

maddeler de temizlenmezse birer 

m 'krop yuvası haline gelir. Eger 

dişler mıuıtazanıan ve günde en 

az 3 kere •Rıı<lyolin• le fırçalan· 

madığı takdiroe çok çabuk mah • 

volmağa mahkumdur. 

-RADYO.LiN-
ile Sabah, Ö~le ve Akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız 

ı--------llllm:--------

ğui~~:~uı 5 
inci icra nı<>murlu - 1 Devlet Demiryolları ve Limanları 

Al:i Rasnne: Pangaltıda Türk Ye- işletme U. idaresi ilanları 
ni sokak Margarit apartımanında :-----------------·--------·--.1 
ikametgiıhı meçhul. 

İstar!'oul belediyesinin Bc:yoğlu Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdaı"l.arı ile cinsleri aşa-
birinci sulh hukuk mahk' mesinin ~da yazı-'• ahşap traversler her l·.ste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edil-
20 mart 936 tarih ve 351709 sayıh mek üzer1~ 23

1 
/2/1940 tarih~nde c~a nünü saat 15 den itibaren ve kapah 

il. . . .., .d . d al - zarf usu il ı e Ankarada ıdare bınas:.nda satın alınacaktır. 
amınıı mus.enı en sız e acagı B · 1 · k · ti ı h' 1 d .. .,__ ak.k · _, __ 100 li f f ·.·ile u ış ere ınrme ·s yen er ıza arın a gosterı .. .-ıı muv at temı· 

b
"'."'"li', ... _ rant :n takm~ba vebaızıd a nat li:e kanunun tavin ettiği vesiltaları ve t<>klifleri avni gün saat 14 e 
ır ,...,yapıgı ·ı eve u osy k d k · · 1'"' ı · ı· d. · 

üzerinden be!rayı tebliğ tarafınıza a ar om sy<>n reıs ı11 ın~ verme erı azım 11 • 
• d il · . ik t "h Şartnameler 312 kuruşa Haydarp~a. Ankara . İzmir ve Eskişc-lıir 

gun er eıı ıcra enırı ame ga ını- 1 · d t im kt d (966) 
h l olm d d l . d vezne erın e sa ı a a ır 

zın meç u asın an o an ıa e 
edibnekle ınezkU.r icro. emrinin bir Liıte Miktarı Cin3i 
ay müdd<:-tle ve illlne-n tebliğ.ini N J, Adet 
6/2/940 tarihinde İstanbul icra ha- • 

Beherinin muhaa• Muvakkat 
men bedeli teminatı 

Ura Kr. L. K. 
kimliğinde karar verilmiş olmakla. 
İşbu ili\nın neşri ta<rihnıden itiba- 1 111.700 Cari hat kayın traversi 2 
ren 'bir ay i<;inde 'barcu 2 10.000 Köprü traversi me~ 6 

25 
25 

13.803,-
4.375,-

ödemeniz wıandır. Bu :müd- * * 
det içinde 'b<>rcu ödeımez te1lkik . . . . . 
mercünden vE"{a te.nyiz veyahut lsım, m.ık?-8: ve muha.ıı:ınen be<?ellenıı. rnuv.J&.at temuıail~~ aşa-
iaıdei muhakeme yolile alt o.Jduğu ğıda yazıl~ lkl list.E- m~htevıyatı malzeme 29/~/1940 perşeınb~ gunu~aat 
mahkenıeden foranın geri bırakıl- 15,30 dan ihbar<"ll sıra ile ve kapalı zaı·f u•ulu ıle Ankarada ıdare bına-
ıınasına dair bir karar göndeııme - sında sa:ın a~nacak~ır: . . . . . 
dikçe cebri icra yapılacağı beyanile k Bu ~tag~rmek1 . ::'tıvım,Ier1 ın hiıa ~kli~f~"._~ıı:zm muivak~at temıt n14at30ıle bu mfüldet içinde mal beyanında aııunun .. vın et ı.ı:ıı. ".esı..rn arı ve."', re.ı-ını ayn gun saa , a 
bulunmanız w bulunma7.,anız ha- kadar komısy;m reıslı.i(ıne veıımelen lazımdır. 
pis ile tazyik olunacağınız icra em- Şar-tnameler 600 kurusa Ankara "" Haydarpa~a vezncle·rinde satıl-
r.i verine kaim olmak Ü7.ere tebliğ ma.ktad\r, (1121) 
alunur. (24368) No. Mıkt r• ismi 

Bakırköy sulh mahkcm%ind n.; 
Yeşilköyde İstanbul caddesinde 

4 sayılı ev sahibi Norveç t0baasın
dan Yüliya İspadr<> vefat -ettiğin -
den kanunu ~denlnin 534 üncü 

1 
2 

300 
1400 

Surwt yağı 
Rezitlü yağı 

İstanbul Orman 

Mu ı.tmıne:ı bedel 
Lira 

120,000 
224.001) 

MllvJkkat temin& l 
Lirı 

72ŞO 
12450 

Ç. Müdürlüğünden : 
maddesin istinaden ınirasçıkmnın 1 Korta! J..,,zas;r.da .nudutlan ş.ı iTJJ.IDl'de yıızılı Çaı<ıroğlu 
tru-ih'.i. ilandan ttibarcn üç ay zar • ftındalığı devlet ormanından 6720 kental funda ça?ısının altı ay için-

4ıııi 
İ<ıtanbul IA>vazıın · 

ğinden ,·erik0 

HARICl ASK~ 
KIT AA Ti ILANL> 

. ,pal• 
300,000 kilo sıı";•ır eıı ·tııl· 

la münakasaya konınıı' ıif 
hamınen bedeli 90.000 ıır,~ıt 
teminatı 5750 lir:ıı!ır. ~' 
l/Mart/940 saat 15 de<lır· ,,
rin mc-Lkfı.r giindc k•

11
: 

3 cü maddelerinde yazıt 
teminat \'e teklif ın< 1 ·'n ' havi zarflarını belli gu dol 
ten bir saat evveline ka ~ 
larelinde As. satınnl 111' 
vermeleri. • 12:ı.'i• 

"'. Erler idn 170 adet ııııı:fl'. 
nacaktır .. Taliplerin bcr~e 
de getirecekleri nünıun.~,ıı 
J!'enilerek tutulacak ""ız/9-
zerindl'n pazarlığı 20 ı.t~· 
günü saat 10 da yapıla<• 
lill'rin belli gün ve •••11 ' 
de l\füşiriyet dairesinde •· 
tınalma komisyonuna ge 

(1169) ... 
·t]<I 

A~ağıda ya .. ılı kireaıı b• 
zarfla 28/2/940 ('ar.;•"' 
saat 11 de Çanukkaled< 
kem me~ki sntınalnıa ~ıl· 
nunda ihalesi yapılarak ~ 
min bedeli beheri 13,5 k•1 r 
rı .12,191 linı 85 knrıı>111 

• 

lilcrio ihaleden bir ;ani t 
kadar 1000 lira teminat.', 
da yazılı vesaik ile kon•1" 

racaatları. (1262) 

3,000 Adet Mar,il)·a 
mahye ki 
Marsil)a ta 87,31U • 
rerniti 

7,750 Kilo Çi"i 
1#- ,ı 

Aşağıda yazılı nıabcııı 
palı zarf ile ihale-;i 29/Z/ 
şeınbe günü saat 11 de (a 
de ıniistahkenı nıe' ki ~ 
komisyonunda yapılara!< t 

)ilerin ihaleden bir so•1 
1 

kadar teminat ak(eferi.' 
nun 2 ,.e 3 cii maddelerl1

' 

saikle konıjsyona n1\irnc11
1 
~ 

Adet 
600 

1,500 
780 
900 
200 

15,000 

(1263 ( 

uı.. Jik ııorıııul O'' 
14 santim boJ" p 
22 santim bo) 1111 

Pirine köprii Jf 
l'al'atöner \·ııb"" 
4 sanfiın 1)f'ı.\" 1111 

* . brl 
300 adcı komple ai;ır ''1JI, 

arka teskeresilc 596 ad.ı·~t! 
kablo dolabı ve beben 1 
dan ibaret 126 takım ) ~ 
sırığı pazarlıkla 17/2/9 11 ~41 
tesi günü saat 10 da Af)" 
satınalma koınisyoııund• t1 
tır. Umum tahmin ı~ıl~ j 
lira ilk teminatı 1503 ıır•,. 

Ş .. .. .. tur. artn:!'-nıe v~ nun1 ~ 
yonda ve İzmirdc nor~·· 
kcri satına1'tna koıni~~~o~~iı)t 
rüliil'. İsteklllerin lıdlı gı 
aite Af~·onda k(llni,yoıı~ 
atları. ı ~61 l 

-· 
• • 

500 ton y ula(, ;;oo 10•1 d 
zarlıkla cv,af \'e ~eraiti r<t 
toııtan ve 11era.keı1dr ""fi 
naeağ"ından ,yulafın hıt.ıı 
lira teminatı 5362 liradır;, 

ROMATiZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR ağrıları 
ve GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

• 
fınd:ı ves:ıikini j!etirip mahkemeye de kesilip ormandan çıbrıl:ması 15 giiıı mü.d<letle aç·k arttırmaya 
vermelerine \'e yine Yüliyadan a- Jronulmu~tıır. l 
la.oaklılarm bir ay zarfında kanunu 2 - Aı·ttırma 21/2/94tl tarihine mılsadıf çaı~amba gJııü saat 15 de 
:medeninin 561 inci maddesine isti- j icra edilrc<:·ktir. , ' 
nad<>n ııelip teı'<'k<'Y<' vazdırrnıılan- 3 - Funda çaLsınuı beher kentalinin muh.ıııımen beocli 5 ku, ·~tur. 

-ı·· tut:ıTı 35,.100 teminatı "~~ 
Teslinı )"eri Tckirdugı» il 
tarafından gö,tcrik< el<

1
' 

nnıııesi her giin kon1isycr 
Iür. 22/2/9'10 Per,,etııh~ ;,c-
10 da TekirdaAında T•11 dıl 
alına komisyonu tarn~:~~) 
zarlı~ı ,·aııılaenktır. (J ... D~nnan k&\otltrllt derhal &eçet", leabmda· rinde 1 .. ı Jc:a~e alınır. 

l\o. 222 Yuan: ltL SAl'tU KARAllEL 

Trabzon fethedilmişti, Fatıh Uzun Hasanın l 
an~sını bol hediye ve se1am1arla geri yolladı 

1 
Fatih; imparatora iltifat etti. ak almdıgı halde yine piiriiılii idi, 

Bazine•ini, evlat ve ayalini, ben· Sabık Trabzon imparatoru Da-
4legin.ını Tiiı"k harp &"miletine vid Komnen hakkında Palfi~ahın 
lıindirtti, Rumeli) e yolladı. ihtiyar ettiği hareket s~ir krallar 

Uzun Basanın validesi Sariı, buldundakine lııyasen daha fazla 
biitiln bunlara ~it oluyordu. iltifatkürane idi. 

Artık, Trabzon fethi bitın4ti. Fatihin, kendine göre ,,.i)aı.eti 
Bu aebeple l'zun Basanın 'alide· vardı. Zaptettij':i memleketlerin 
ıinin i~i de kalmaını~tı. ümera;ını, iiranını İsanhula, E • 

Fatih, valideye bolca hediyeler dimey·e (elbederek muhtelif yer· 
ikram etti ve oğluna da st'lam yol- !ere ) erlrstiril'di. Krallımnı da u-
hyarak yola çıkardı. zak bir mahalde ikaıııdc memur 

Padisıih; tedbirli bareld eımi~· ederdi. 
ti. Ne olur ne olnıOL di) c Sarayı Trab<un imparatorunu da Siroz-
Trabi:on fethinin sonuna kadar da ikamete memur eyleıni~ti. La-
yanınılan salıvcrmemi~ti. kin, ~ok gc(mcdeıı idam eyledi. 

Çiinkü; Uzun lla'lın, belki bir 1 Tıabzoıı imııuratoru, Sfrozdn 
harekete geçerdi. • rahat durnıanıağa başlamı~tı. El· 

Bu surctlt• An tlolunun en ına· altından eski dostn l.'zun Hasan 
nıur şehri, bulunan Trabzon dahi ile muhabere cdi~ ordu. 
fctholıuıınuş oldu. lmııaratorun maksadı tekrar 

Görlilüyor ki, Anadolunun ha· de,!cliui ele almaktı. Sözde Uzun 
• ri'İa<ı bir sene zarfında hil_ ilk te- H nıı, Tiınurlcnk gibi Fatih üzc-

bcddulata ul:radL rinc yürilyccck, onu bozmınlııl!;a 
Artık, Karama be) liğinden ui\'ra!acak n Anadoluyu istila e-

h. ka dahilde gaile tc\'lit eyliye· dccekti. 
bilecek pilrüz kalmnını:;tı. Kara - Rüt:in hunlar oldıoktan sonra, 
m:ın nıii!t:addiı kcrder ezilip ita- iıuparator Trabzon tahtına tekrar 

geçeeeHi. Fakat; Fatihin Eutelli· 
cens Servis teskiliıtı muazzamdı. 
Her yerde adamları \'ardı. lınpa • 
ratorun llzun Hasaula muhabere
,;ııi ~·akalaıhlar ve Padişaha tak
dim eylediler. 

Fatih; iınparutoru Sirozdan E· 
dirne~ c da,·etle •ordu: 

Siz l.Tt:nn Jlasr.n)a neden ıntt·"' 
haberedl" hulunuyonunıu? 

- Hayır; Uzun Hasanla muha
berede dej':ilim .. Taınamilc size 
·adılı bir bendeyiın. 

- Bir iınparatora y.-lan söyle ... 
mek yakışınıyo1-. 

- Yıılan ;öyl .. mi~orunı ltaş • 
ınetmeip!. 

Deyifle~; Fatih, imparatorun el 
yaz1"ile yazılmı~ nıektnplannı (!
kararak ıı:öst .. rdi. 

Dnit Koınneu, nıuhaberclerioin 
kat'iyyen elde edilemiyeceğlni 
zannetmişti. Çiinkü: Anıda mu
habereleri temin eden iınparat<ı • 
ruu en ) akın b.-ndel<.>rinden bir 
Rumdu. 

Hal',uki; Fatihin adamla.o bu 
Rwmı elde etmişlerdi. İmparato
nın çok yakın olan vasıtası bu 
suretle Fatihin nııcıı içinde bu
lmııİyordu. 

Fatih; celliıda emreyledi: 
- Devlete hıyanet ettii!inden 

dolayı nının kell .. sini!. 
Fatihin bu idam kararı yalnız 

imparator için olmadı. Maiyetin. 
de bulunan han<'danına da hasro
lundu. 

Çünkli; imparatorun yanında bu· 
lunan hanedan da bu i'le alAka· 
dar idiler. 
(.ıu.• nıııı.,,.a> 

na ve aksi takdirde terekenin ha- 4 - Muv:ı.hket teminat 25 lira 20 kuruştu.t. 
zineye dt\Tedil<'ı.'€ğı iFın olunur. 5 - Ş:ırtııame ve mukavelename projelerini görııek isliy<>n~cr bu 

940/45 ınii<ldd içi:ıde İstaııbul orman müdürlüğüne müracat edebiJirk..-. c915• 

D.vanyo'unu gÜQbeul. t.uttuın ve .. • 
konağ•n kapısına gitti,ğ:ıın dakika
da yere düşecek giıbi oldum. Ka.pı 
açıktı, i!ıi QOCuk yanlarında 'bir 
hizınetd ile mel<ılebe çıkıyoorJ.aniı. 

- Heııhalde Rıdvanın Ç<Jeuklan. 
Dedim ve .. yanlarındaki kRdına 

sordum: 
Rıdvan Beyefendi konakta -

larmı? .. 
Kadın' 
- Evet. Fakat, da:ha kaı\kma • 

m>~lardır .. 
Dedi, ilave cıtl: 
- KaDıdan oorun:. 
Yere düşmemek için kendimi 

zoruroruna tuta tuta kapıdan içe
rive girdim. Karş:ıına efendi kılıkh 
lbir uşak çıktı. S<>rdu: 

- Ne istediniz?. 
Bura.da hiç kimse .beni tanımı· 

yordu, ııavet mehare:lı ve mari -
fffil olımak lazımdı. 

. B"yefendi hanellerini gör -
mek isthıo.."Unı .. 

Uşak, fa.kat, çok nazik ve cen
tilmeP bir u.saktı. Gayet kibar ko
n\lljuyor, !berini sefalet!mle adeta 
istihza et.mes n<le korkan ıb:r çe
kinııenlikle· 

- Hanımefendi .. 
Di1'<>rdu. Muh.ıııkkıı.k J<i, bu sa

l mimiyet efendl.slnın kibarlığuıdan 

yü.k;;ek ve şüphesiz ttmiz bir sa
mimiyet ve içten ııelme 'bir ne • 
zaıhet idi. Cevı.p verdi: 

- Henüz uyu:vurlar!. 
Ben de tamamile kendimi acın

dıracak, dedi~imi yaptıTacak lbir 
poz alıyordum: 

- Fakat, Beyefendi hazretlerini 
behemehal görmek illı"tiyacındayım. 

- Bir arzunuz mu vardı? 
- Evet .. Hem de pek mühim!. 
- Ö)tle üzeri teşri{ etseydin!~, 

belki ka.'btfüinüz için Beyefendi 
ne:odinde ı,;rarlı 'bir ricada buluna
bilirdim. 

- Şimdi lıF.ıfen saati bana söy
ler misiniz? 

• - Tam sekize lbeş var. On bir 
lı.uçukrta belki görüşebilirsiniz .. 

Derhal lboynuıınu büktüm: 
- Üç buçuk saat daha ben nasıl 

ve nerede vakti.mi geçirebilirim?. 
Qok bitkin !bir haldoyi.ın. 

Ve .. hakikaten ağlıyan !bir sesle: 
- Burada ıbir yerde oturmama 

ve /bir ka'hvc i(mC'm<' ııniisaade 
etmez misiniz?. 
Adamcağız, içini gedrd!: 
- Hay .. Hay! .. 
Dedi, bir odanın kapısını açtı, 
- Btll'ada oturabilirsiniz ... 
Dedl. Gene kendimi yenemeden: 
- Sizden yüzüm kızararak bir 

ricada daha bu unacai(ım .. 
Dedim Gayet ciddi bu· reve -

ransla: 
- Emreder~iııiz .. 
Dedi, bekledi. Bu nı::zakeUe, lüks 

ile sefalet arasında ·fark göster • 
mi yen ve teııbi yeyi terbiye <>larak 
ikabu1 e<l<-n adama hayret «'!iyo
nun. 

- Estaı{!urullalı. 
Dedim. Kekeleye k keleye •ÖY· 

J.edim: 
- Sizd'!m uianıy<>Twn. Fa.kat, 

söy}jyeceğim. Ben Ç<>k açım. 
Hicabımdan boğulacak ıtibi idim, 

Kendimi soka~ın <>rtasında ·avuç 
açan bi.r hale ııelmiş bularak 

- Bana lfıtfen biraz peynir ek· 
mek filan bir şey emretmez misi-
.. ? 
smız ... 

Dedim. Derhal: 
- Emredersiniz. Şimdi size bfr 

ikahvaltı hazırlatayım. 

Dedi, <>dadan çıktı. 
O, çıkaı·ken benim de gözümden 

acı, kaynar, ıztıraplı bir damla yaş' 
çıktı! Sanki, bu daml.a ta ayak 
parmaklarımın ucundan çekildi ve 
bütün ·· cudümÜ bır an içinde 
şancılara boğarak dolaştı ve bir 
ds.mla cehennem taşı gibi yana • 
~düştü!. Ve .. İşte bu anda ben 
deı (Devamı var) 
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400 adcı deıniı· l'I ıırı•h 

!ıkla 17/2/910 Pcr-eıııh<. 
ıı• 1 ' at 10 da ('anakl.alcdc 1 
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k u,ı .. 

me\'ki salın~lma o. ~ 
alınacaktır. Isteklilerııt :6 
na müracaatları. (12 ... ,..,; 
~ağıda yuılı nıalı<"JI( 

eksiltıne ile 28/2/940 1~ 
günii snat 15 de Çanakk' 11 
tahkem mevki •utııı:ılt~ı~ 
yonımda alınacaktır. liP' 
ihaleden bir saat ev•·< 2 .~ 
teminat ve kanunun 
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maddelerindeki ve•ikn ~ 
ıni~youa lniiraraatları.) 

• (1267 .. 

Adet eu•l 

80 37 X39 
200 12x~9 

40 43X31 
1230 56 ;( 38 
410 62)(37 
ıoo 4GX26 
160 55'>(32 

--'~0-'--62 ;( 35 
2260 
250 

metr 
mikap 

15,44 
32,16 
5,32 
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.. 1t1' 

90 • • gı1J1 

1450 • • vcn(~r"ısl" 
225 • aGCin1r11CJJl' 
225 • • Yaylı 
450 • • J{ızııl< 
10 Kilo Cam ~h isi ~ 

320 • Cam nınctııı - •ııJ<O 
2930 • 12 No. çı 

10 • Lchiııı 


