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Ameri a, Berlin hükumetini 
şiddetle protesto etti 

Alman tahtelbahirlerine, İngiltereye giden bitaraf 
vapurları da torpillemeleri için verilen yeni emir, 

Amerikada derin bir infial uyandırdı 
Londna 16 (Hususi) - Alınan -

!arın, İngiliz ıaalıi!Jerille uğıııya -
cak bütün bitaxm ...a.purlanıı t<Jıl'o 
pilleııımesl için verdiği aniı', İngiliz 
melııafiliııi hayrete dü:,ürm<~n.şit:r. 
ZaV;m Al!manlar e:;ki.denberi bu 
emri tatbi.!< <!diyoı·J .. rdı. Alınanlıır 
rm maksadı bitaraf vapur kum -
paıı.)~larmı koı•kutnı ktır 

İn!(iV.ere, geı~k kendisine ait, ge. 
4:k bitaraf vaouı·laı'l kafile h.ilin
de getirip ııöWrmd(e devam ede
cektir. 

AMERİKA İSTİZAHTA 
BULUNUYOR 

Lond:-a 16 (Hususi) - V~~ 
tonııd:ın öl(r€nlldiğine gör<!. Ha.riı
ciye nazı'l'l Kordel IIul, Aml:'!'ikll'
nın Hl>rlin O'efirinin, tngiliz lianaın
!arma ui,iny.~cak bföün bit:ı.ııa.f ge · · 
m ilerin toro i ı tıe nece ğ l ha 1<.lu n.Jıı\ 

(Devamı 3 üncli sahifede) Kaiile halinde giden gemiforc bir ıaarnız 

Benzinciler 
Ankaraya bir 

hev' et yolladılar Alman petrol vagonları deliniyor 
Loıxlra 16 IHususil -- cTay • 

:mis• iıı Belıırad muhabiri Alınan,. 
yaya gidP<'.<'k nıı>Tşaı1<LZ trenlCTinin 
Rus topraklarında hasara uğrntıl
dıt(ını bildinnekıte<lL. ,\Jm .. ııyuy-.ı 
gönderilen petrol vagonla:rı e . .;ra -
rengiz sw·ettP d···Jinmiştir. Roman-, 

vada>ı Almıı.nyaya göndel'ilcP üç 
netrol tren! de yerine Yarttnam;ştır. 
A1.mın nıarsımdiz 1.t'etl...eriri mu
hrua~;ı. ıçi•ı ~imdi LE"nbt>rg Odesa 
hattı üzerinde Alman n•ibct<;iJeri 
lJ.'ı klB1ı1•ktc-ciir. 

Belçikada da komiinist takibatı 

temin ediyorlar 

ı 
Anadolu feneri 

J.. ll J b • ı Flıı .:ephealne rlden 
SQııi erinae lT I.oOOra 16 (HU5usi)- Helsin

kiden bildlrilJ.!~lıne göre, Ceph ... ceset bulundu nın b~ülk bir kısmında Rllll ta -
ı __ arruzu devam etmektediıı. 

Bir cinayete kurban 
gittiği zannediliyor 
Anadolufeneri sahillerinde esra

rengiz bir ceset bulunmuştur. Ü -
zerinde ç3!!Xla.şır ve ellıiııesi <>'ıma
yrp cırçrplak bir vaziyette bulurum 
oesedin çene kemi~ fle sağ eli e

Ruslar. Summada ve bu köyiin 
tıer Lk.i tarafında as.1<erleııi dalga 
dal:,ııa hücuııııa ıkaJ.cbnnL~lanıa da, 
'bu hücumlann .hepsi de püskür
tühnüŞ!ıür. 

Talır>alede dıüıı büttin ııün taar
rı.ız etmlşler ve 2500 ölü bırak -
mı~ardır. Mııollade!ki hiiouın!arı 

Danhnarimh gönül!Ul~r 

da ıkendılerô.ne birkar bin ohiya 
makılınuı;tur. Kınno mıntaknsında 
500 mekıtul veı:ımişlerdir. 

SON NEFERE KADAR ..• 
Lcındra 16 (Hw;usi)- Finl:ı.n -

diya Cwnlhurreisi Kıılyo F'inlerln 
son nefere ve son meıımly~ kadar 
mücadel~"" devaım edeceklerini 
beyan etımiştir. 

Fransada bulunan Pol.o.ny a Ol'" 

dıısundan bir kısım km'Vct.!erin 
(De\'amı 3 im<b ıahiledel 

zilınjş bir hafrledir. Göring bir nutuk söyledi Ayni za:ınanda ıu:un müddet de
nizde kalmL~ olan hüviyebi meçhul 
cesedin bir cinayet kwıbanı rudıı~ 

tahmlıı edilmcldedir. Yiy ceğimiz bol fakat 
Katil ebenin c "' • d k ' l I 
mahk~iyeti I yıyeceg· e ısına ı 

Maktul doktorun babası Mareşa., bir milyon Leh ve Çek'in Alman 
da şahsan davacı olarak çiftçisine yardıma getirildiğini söyledi 
mahkemeye müracaat 

etti 
P....ris 16 (Hi.!.!>usi) - Bc:rlinden ~ 'buğday stok edllmiştn, Bur.ınla 

bıldiril<li.ğine göre, :Mareşal Görinı( bt>ra'\ıer çiftçinin vazifes• \ m. çe-
Kendisinl tel'kcden SC'\";;ılisi Ha- yeni İX'yanatlı buluruıı·ak çiftn - tm olaoo.ktır. Bunlara himaye ide.

seki hastanesi asistan1a.rıııdan Dr. ~den iki mL<il fazla ~a!drım om;ındeıı ve Alınıan L>gali altında -
Mehmet Alııyi Anknrada Zafer o- v" yeni f<.'dakarlıklFr ı;:öst<rrt'o - bulum:'!l yerk-rôrn ğüvdcrf;<'Ct'Jı: 
t~linde taıbanca ile ölıdüren Şişli lcrini istcmi~-tlr. aım~kler varotm ed,'Cekle:'(lll'. Bu 
QOCııık ha.'itane_;i ebelerLJ:ıtle.ıı ~a- Göring deımiştir ki: ıına.k:;atla bir milyon Lehli ve Çek 
ci).eniıı 6 seııe.ik mahkumıyetı - •- Almam-;ının büyük hububat ı Almr.ıw-va ı:ıe<!iri.l1'<'ektir 
nın hem ıniiddeiıı.mumilik ve hem ir•hatı vııırılır. Yedi milyon ton ın-.·•mı 3 iin u •hlf•d•I 
de nııa;aı.wıu.ıt aV'l.ıkatlan thl'afın- 1 

dan ternyiz olwııc1'uğunu haber ver- --------------------------• 

m~~•leiu.mı.ın:.ili... ~ayı hafı!- \ÇERÇEVE 
!etici sebeplere itiraz etmılş \'e ce
zıo.yı az göımüıı:ür. 
Avukaılar ise ılıadı;,ode ka.sıt ol

madığı \;eyanile beraet talep et -
mekted~r:cr. ı 

Diğer taıaftan hiıdi:;eyi gıı.t-te
lerdeıı haber alan mııktul dokıtor 
M<lmıet A\win babası da Anka -
raya gelmiş ve genç kadından şah-' 
s.:ın davacı olıduJ'iunu söyl.i(yerek 
temyiz mıdıkemesiııı\ ımüracaat 
evlııroistir. 

Maktul doktorun babası temyiz: 
mohkcm{'Sindı. n ebe Nac:iyenin 
idr.mına karar \-ttilmE'><ini taleo et. 
in< k>tedir. 

-- .. ooo-

eza ti ar 
C:lSJ?. )"Oc;QO bir est>r (,....tfiSJL,4'fl ha• 
lile hiç mli,tchcen ••lnlıilir mi?. Her 
giio AYnıpa p;ıstalarınııı ~elin!iği 
n ı:eıı" DH•kteplilM·in kapıştığı 
mecmualar. ncaba kaıltn w eri.ek 
Yiicudiinde ke;fooi!nıemi. nunta· 
ka h1rakın1ı mıdıı-?. Bir ~an·at e-"lle· 
rini takip eder , . ., lıiiti.in bu krpa· 
2eliklere ırö1 yu:n•r<;ınıı. Bu ne 
ternt?. 

Gaz, benzin ve motö
rin Hatları artıyor 
P<>trol, b nzin ve motörin ~ir -

ketl{'T'i yeııid fiatioıra zam tal<!
bi~fl€ bulı.:nıınıışlar ve bunun için 
A.r.::rnraya iki kişilik bir heyet 
gönd .. ımŞı rdir. Şirk<~tler; Ro -
ma va h;•kıJmetinin ihraç ohınacnJt 
pP.L ve petrol miistakk.ııtı için 
% 15 il>racat rl'.ımıi alımaP,a bas -
ladı 'mı ı;öyliverrk fiatların hiç 
o!ma1.,,a bu 1' tc•te artlı!" lmru;ını 
ta.l~p d nektedirler. 

Londl'a Londra 16 (Husu !) 
Belçikad~ Mons \'C Şa> bru:ı mın
t;ı.kalannd.ıı yapılan komünı9t te
mayüllü .. "<'Vıcrcl<?n sm1ro, r.ıyasi 
mehatilrle v..ı gln kkrd tıü:un 

F.ar1!, d.ı olduilu glbi, B •çik:ıda 
da kor !nıst parL inin ~ağvı için 
'Mecli5' _. t.ıkri• ve d·ll vısile bir 
kı::-un l ühası vuilme:ı beklen- f 

Alman sefiri geldi 
Alınan O'ef'ri Fon Papcn bu sa

bah'k. ekSlli!'CS}~ Ankar:ıdan ş<>h -
riU1izc Ete1 niştır. 

Ga.ı.,tclcrde intih~r haberi ne~· 
retmck ya•aktır. Bunları, •Ahmet 
tabancayı çekti, )rurşıın tesadiıfcn 
kalbine ra•ladı \'e merkum flıcce· 
ten öldü• tarLmda deli saçn1alıı • 
rile ima etınckten bn~ka çar~niz 
yoktur. Gazetelerde intihar ha • 
lıcri neı,retmek yasaktır amma, ro· 
manlardn, filiııılerde intilıar vak'a
Janndan ge(il<'ınez. 111e ·Iıur bir 
&inema artisti olup da gardırobun· 
deki elbbelcrin sa~ IBındnn fazla 
int;har etmemi~ olanı var mı?. Ga
zetelerde } nzılırm~z, fakat roman· 
!arda okutU1' \e beyaz pcrd~de 
g&.terirsiniz? Bu ne t"7at?. 

(Afrodit) i imli. nn'nt eseri müs· 
telıccn diye tnkip edilir. Halbuki 
(Afrodtıı bundan ~ ıllnrra evvel, 
heın de rt.~-shnli olarnk intişr.r et· 
miştir. (Alrudit) in nınıca>ı ve 
<"nncniccsi vardır ve nıC'ır.lekcti
nüzdc salılmalt.ıdır. Y:ı {rnn~ız-

Du ne teLat. bu ııe tc:ı.,,t?. 
Şehirle köy, evle okak, ~afa ile 

gönül, isle so7., ~nU~) le m<ktep. 
hayatla 11aı:lı·iyc arasında bu ne 
trzat?. 

Gii,.tcrdiğim iki ınh.~ıl, biiyuk te-
zal kulııpl:ınndnn dui';ın:ı iki 
~Ü tik t~zabiirdcn baska hir. 
şey de~ildi.r l{nynlnrn ni ·bı·lle toz 
parçaları ... B::. ta) bin kaobul edile<:cgi ve 

fiatların bugfuıl nlP Tio:c~ct V<!
ka'ctincc orttırılı>cağı tahmi• olun-: 
maktadır. 

ko·nf; · :-ı teşckküllcrınır i' .ı.sı le- ~tooır Hül<i '11< t mrılı<ıfili· bu 
J:. , ·,,ı ıveth bir ccrcvar. v dır. ıı..dk ır.esc"~yi tet.k • otınelt.ed'İr. 

( Diğ~r Telgraflar 3 üncü Sayfanıızdadıt) 

Fon Pqıerın rdikası ve kızı bu 
s:ı!-alık. tr<':ıJe ııı:lmişler, büyük 
elç. kcnrlılc::uııı t<zzat ıkarşı 1amış.-
tı.r. • 

Dünya. ın l'n rtn'!"İD t~zat pnna· 
)ın olnuyn doğnı mu gid; orıız? 

i\ECir FAZIL Kl,'AKÜREK 
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TETKİKAT, TAHKİKAT 

TA1'ı1İKAT 

yi bir hale yola koyacaktır. Halde 
yobuzlu.k obnası .gayet tabüdir. 
Çütikii, evvela Eminönünden ha
le giden Balııkpıızan yolu ço:k bo
zuk .. 

Dün toplanan hamam- 18 vilayetin iştirakile 3, Anlıyamadığım bir iş Umumi yerleri işgal et
memeleri için talin1atna
meyebir ınaddekonacak 

İstarbulun adliye sara:y.ı inşası 
işinde bır uğursuzluk olduğuna 
inanacağın1 ,geliyor. E>.iki hapishane 
binası yerme :yapılacaık saray, şinır 
di de, mutehassıs Proot tarafın
d!an be{!enıhne.nuş! M.iQe Veka
leti bır ecnebi .rniitclhassıG ,gönde
rer~ mahallinde tetktlwt. yaptı
racakımı.ş! Ne de Qdk ecnebi müte
hass~-mnız var.. Neyse, ibu aıYn 
bn • 1 

A.çpıba İst3nbulıda, adliye sara
yı ne vciat yapılacak? ..'.Bıizfan ne
sil ı;törecek miviz?. Hiç unmıs.m!. 
Çürikü, iıs fbir kere tetkikata, tahr
kikata. komisyona tuvale edilii.. 
Birşeye yarıırru::,ıiC>rum da, bu ka

tdar kıomıs:;ıon ıbolhığu sı,ras:nda, 
ıbir loomis}ıona aza olamadığıma 
r;anıyoruım!. 

BİRA BUHRANI 

BASIJAYINCA. .. 

.İstan!bul belediyesine bağlı ıkon
seı:vatuar ida:rcsındcn tebliğ edil
miştir: 

cSon Ui.lllnnlarda piyasada vıne 
lb:ra buhranı başgö.Stemn~. Bir 
QO'b'. yerle.rıde bira yoktur. !Binaen
alıcy":n, çalgılı gazinofarda eski bir 
şarkı olıın: eBira ~etir ~amon .. :ıı 
:tüTkÜöÜnil söylemak veya söıy.!.en
mesini ist~ çok yemiz kaQIDak
tadır. Sayın btanlbul halkının, bi
ra bollanıncıya ikadar bu şaıtt yı 
söylememeleri veya istememeleri 
muvafık olur.:ıı 

HALDE BAZI 
YOLSUZLUKLAR 1\11?. 

Sebze ,.c rneyva ha!inde bazı u
sulsüzlıükler, yolsu'ihiklar görül
müş ... Hfıld<?, otoriteyi ililil eder 
lbazı h~~erine de vuku buldtınbu 
s .. bit olmuş .. 

lBelcdiyemizin makamı iktısadl
yesi, elbette, hftlin manzarı;sıru i-

Birk~ gün evvel Şe'hre:nininde 
vlilrua ~elen ve Sedıııt isminde bir 
gencin lfümıile netice!~en cina
:>·etin mu'lıakemesine dım baş -
ian~ır. 

Ca'hit isminde o!an ve henüz 17 
~~mda bu.lunan bu .k.a.tilin .iki se
ne evvel $ilıkrU a.dındo. da birini 
öldürdüğü Vi yaşının küçüklüğün.
den dolayı 1,6 sene ÜskiliinT iha,pis
ha.ncsinde yabttkıtaıı sonra seıfucst 
lbm~kı.ltlığı öğre~. 

Cahit dünkü şongusun'da şun -
il.arı sö,1em.iştir: 

c- Sedat da, siıtka:tıten iki sene 
dıapse m~u. Kem:lisile bir 
Ntı altında ahbaplık etmL.,tlk. 
!Vak'a günü, o da müddetini bitir
ımişti. Şehreminimle, Yustrlpaşa -
daki evimize geLdı. Yalınayak, ba
~ıika'baktı. Anaan, .kendisine ye -
ımek yediroi. Yemekten .sonra, Se
dm, <haydi, .gidelim de şira içelim• 
ıdcdi. Hapisten çıktı.kıtanberi ben 
~tık so'kalata görünmüyor, da
lha ziyade evıde oturu)ıordum. Bu
ınunla beraı'ber, o ısrar edince razı 
01duım. Evden çıkmadan, yastığım 

ıztırapları.mızı birbirimzden .sak -
lCimallllZ doğ'N mudur? 
Selmanın e:nn~i içini çek'erek, 

yatağın ıçinde oturdu .. Kızına ce
\'lô.P vermedi. 

Cemile hitaben şu mektubu '.ka
rol:ımağa başladı .. 

Ve brtirdikten soma, ba~mı kı
zına çevirerek hızlı hızlı okudu: 

cOeı.--nil Bey! 
Mclctuplarmza şhndıye kadar 

~Lescf cevap ,•eremedim. Bu 
ınıitdd'~t zarfıntla belki fıkr.inizi de
ğiştw.rsi.niz Um-idile şimdiye k.adnx 
ıboklemiştım. F.akat bugün dizle· 
ajm tutmaz bir hale geldi. Beci 
- şclndl ~ömeniz - ilk gördüğünüz 
,günden çıok farklı bulacak, hatta 
benden nefret edec<eksiniz. 

Evimize ilk eelişinizde kızım Sel
mn ile ıev leıunek fikrinde idiniz. 
F-akat sonra rıreden fiwinizi de -
ğiştir<liniz? Neden. size çok ~ -
ımayül gösteren kızımı ihmal ede
rek. benim~ ~sgul olmnka baş
ladınız? 

Ben Jd, hayattan elini çekmiş ta
lihsiz bir kadınını. Selma gibi ince 
bir kızı bırakıp benim g.:bi s .. çkı.
rına ak düşmüş ve yası ıkırkı bul
muş br kadının kalbine girme~ 
çalışmanız, doj!rusu havsa.la.'lla sığ-

istanbulı.ıın sebze v-e ;neyva iş· 
lerinin yolunda gittiğini Raı'bbım 
ıröstcrecek mi, acarba ?. 

cılar belediyeye müra- martta Heybeliadada 
caata karar verdiler icrası kararlaştırıldı 

Avrupada eyllıl harbi başla -
yınca, muhtelli yabancı mcmle -
ketlerde tahsilde bulunan taicbeı· 
miz, kafile kafile yurda döndüler. 
Çünkü, bugiinkil şcı·ait altında, 
Avrupa memleketlerinde tahsil 
görmek mfönl.ün değ:Jdi. Biıtüu 
devletler seferberlik illin etmiş • 
ler, her tnrnf nna bnba güuü man
znTasında. 

GAZ MASKESİ -
VE HAYVANLAR 

bmit vilayeti ibay1tar müdüru 
(ibaytar kelimesi dej!işti, veteriner 
o:ıclu. Fakat, bendeniz, yine bay
tar diyeceı'iun; çunku, bu değişık
li~ m nasız ve luzumsuzluguna. 
kaniim) Evet, bmit bcııYtar mü
diuii, hava ta~ruzfarından .ko -
rumn:ık iç:n, at, c Lk ~~bi hay -
vanlara dn birer ~az nul:Skesi sa
tın alınmasını, bunun ıcın de J:ıiit
çeye tn!hsisat i:onmasını te.ıthf et-

. ' mış .. 
Hcntiz birooklarr.mızın gaz mas

kem.iz vokken, bmi't hay;vanları -
nın, lbirec maske scfufui olmak ü
zere 'bulunuşfarını gıpta ile tc>ma
ş:ı ediyor..:m. Fakat. ata aklım e
ri:yor amma, inatçılığı ile m~ur 
eşeğe, gaz mas.lreGi nasıl taıkılır, o
nu d~ünüyorum. 

ET UCUZLUGU 

VE PESTİV AL 

Et fia1ılan yine aldı, yürüdü. 
Maşa.lli;frlı var. Geçen .'(Ün qizim 
semtin kasafoında:ı tir kilo kıvır· 
cığı tnım:m 70 kuruşa a1mak ce
sareti medcniycsini gösterdik. 
(Neredesin belediye iktısat mü -
dürü?) aklımıza, ibir iki sene evvel 
etin, kiloda on kuruş ucuzlaMa -
crığı hi!rfıyesi gelm.iş:ti. Kasa~a 
şoyle dedik: 

- O, ucuzluk tıi.ıtay~si bir fan
tezi idi, değil mi?. 

Cevao verdi: 
-Jiavır... Fantezi değil; lbir 

festivaldi!. 
AHMED RAUF 

çoc 
altındaki bıçağı .kardcstm Reha -
ıdan htedim. O da ge~ırdi, verdi 
&xiatla ben, yo a düzükiül~. Ak
tat'E.ly, Ll.lcli, Beyazıt, yürüdük, 
Cenioerlitl;şa gelince bir de b:ık
ıttk ki sirı:.cı k pamL.,,">. Ar.lta soka
.fta döndlık. O · a karanlıkta 
pcşimmen birinin ~cldi.ğini gör-
rl ., B . • Ş " . 
~~ .1.1 .... 1 • ,.,c. ı t... oorenu-

ırune kadar tal.ıp c en bu adaı:mın 
eli.ruie .uarlak h~cy seçbi.'llı. B:ça
~a behziyoniu. Deııken o a.daını, 

!Yaklaştı, ıkaran!ıktan bize egece -
uı.in rou saatinde buralarda ne arı
~iOrsunuz?• dil.Ye seslendi Evvelce 
öklüroüğüm Şükrünün karoeşleri 
vardı, :ben onlan:ian biri lbenden 
öç ahnak istiyor, ısantiı;m. Deı1hal 
!bıçak C'a.ktim, sa "dırdı.m. Sedat, 
.ene yapı}ıor.nın ?:ıı diye araya gir
di ve ~irmesi'e bereber de karan
lik.ta cn,ih, beni \~un:ıı d.iıye hay
kırdı, vere düştu. Ürltltüm, kaQtım.:ıı 

iBundan sonra suçlu Cahirlin za
Q)Jtadaıkıi ifa.desi okunmuştur. Bu 
son ifade, Cnh1din evvelce ölıdür
dü.ğü Şükri.ıden b:this aç .. n Seda· 
dın, esen ıbcni:m pnrasını alıp ek· 

mıyon bır hadisedir. Çok ümit e
d~rdln ıki, bu bir latifed'e'll ibaret 
olsun. Arlık bu :.:tomedynyı kapa
yıp. ih.'1.zunla me/igul ounanızı rica 
ediyorum. 
Eğer •bugünJle.rde fırsat bulup 

evimize kad!ll' gelirseniz, ih.9li, a.. 
y.akları tutmaz bir ha de yatakta 
bul:ac:ıksın.ız. 

Şskııy1 bırakın artık, Cemil B.!y! 
Salmanın bir se)den h:abcri yok
tur. Gelmiz .. Ve onun kalbini ıka
z:mmıığo. çahşınız. Siz. birbiııinize 
layık bır çiftsiniz! Ve ben, ancak, 
sizi me;'ud görerek hay.ata veda 
etmek isterim.• 

Selma şakaklarım uğuştı.uı.ı -
yordu. 

- Anıre sen çıldırdın mı? 
Diyerek, yatağının kenarına so-

kukl.u.. Annesinin elind-elcl mek
tubu ~lıp yı.ı1ımak istedi. 

Hasta kadın: 
- Bu mektubu POSta ile gön -

denne~e mecburum. Selma! Bunu 
postaya sen h"elldi elinkı ve~k-
. ' sın. 

IDed:i. Sehna hala kulaklıı....,na 
inanamıyor, kendi kendine söyle
niyordu: 

Ş ... lırimizdeki esnaf comiye'Jloeri 
heyeti umumiye içti:ma.ları devam 
etmektedir. 

Dün de hamamcılar cemiyetinin 
~"Qngresi yapılmıştır. Bu toplan -
tıya 78 hama.ın s:iliibi ve işçileri 
iştırak e'ıımıştir. Evveıa id~e her 
yeti ve h_-sap raporları okunup l.:ıa ... 
bul olumnuştur. Bu hesap :ııapp -
!fundan 1090 lira bütçesi ohm cc
mı)etin halen kasasında ancak 
84 lira para bulunduj'!u ve varidat 
fa~lası olarak da 140ıJ lira temin 
ew!ip bankaya yıatırıldıJı aruasıl
mış.ır. 

Hundan sonra azatlan B. Müşih 
şehır suyunun İstanbul ciheıtin.de 
oJ.cıugu gibi, Üskiidar, Kad'ı:köy ve 
:&)oğlu tarafl.arınd:al.i t-!lanil ha-
zn.a;mlaI'a da teşmil olunmasını is
temıstir. Avrıca şehrimizde hıç bir 
hamamın geceleri açık buhındu -
rulmaması meselesi itirazları mu
cip olmuştur. 

Bilhassa Beyomu cihetindeki 

Evvelce Ankıarada icrası muva
fık p:Qrülmüş olan i.'fürlkiye ktr k-xr 
şuları:ıı nın bu 'kere şehrimizde ve 
3 martta yapılması karaTla:ştırıl -
ımıştır. Bu kaırm-a s~bep nıarıtın 
24 ünde Heylbelia.da.dn yapılacağını 
haber verdiğimiz cBal:kan müsa
b:ıkıalarh na i'Ştirak için milli ta
ikİinızın daha iyi hazırlamn:asmı ~ 
anin eylemektir. 3 martta yapıJ.a-
cırk olan Türkive kır koşularına şı.ı 
18 bölgenin atletleri iştirak ede -
cekılerdir: 

Afyon.1tarahi.zar. A:nk.t.ra. Antcl.
ya, Aydın, Baılıke.sir, Bolu, Bursa, 
De:-ıi:z:'·, :mdirnc, EJ' işe]ıir, Gazi
antep, İstanıbul, K.ayseıi, İçel, 
Konya, Seyhan. T .• :abzon. 

Her ibölge 4 aıtleile müsabaka -
lara iştir.ak c.<iccckti:·. Diğer lcu-af
dan bu pazar aünü saat 11 buçukta 
Heybeliadada c!stanbtil mıntakD.St 
kır koşusu. vaoılaca:ttır. Bu yanşa 
giren atletler ru-.:sından yeni İs -
ıtan'bul şampiv"nu da o J!iln seçi
lecektir. 

Fnknt, aradım bir müddet geçti. 
Bir kısım talebe, tekrar geldik -
lcri yerlere gönderildiler. l\lcselii, 
:bu arada, Almanyayn dn tekrar 
tahsili ilmümaarife koşanlar ol -
du. 

Filvaki, ilim Çindc dnhi olsa, gi
dip talep etmek lazımdır. Ancak, 
bugünkii Alınnnvnmn lınli ma -
lıim. Gece:ılerde, tekrar Alınan • 
yaya 'tahsile gönderilen bir genç· 
ten ııiJcsinc gelmiş bir mektubu 
okudum. lfo roeuk, Lir banka he
t>l!.bma tahsile göndcrilm:şti. 

Mektuptan nnh:dık ki, tcnüz 
tahs"li il:m \e ımırifetiıı elifine da· 
hi bn.şlamaını,.!ar. ç·ı:ıkü, profc· 
sürlcrocn, asistnnlardan mühim 
bir kısmı askere nlrnmış. Soğu • 
ğ""t•n sıfırıu altmdn b:lmcm knı; de· 
re{!e o1<1u,:u bu mevsimde, \•csniti 
tc hini:rc dive birş.!y )okmuş! 

Belediye rcisliğıi, son gün!crde 
§ehrimizd.e seyyarr esnafın fııı1la -
!aştığını ve bunlardan ekserisinin 
meydan, cadde ve sokaklıarı işgal 
etmeikte olduklarını görerek dün 
şehir m~lisine bir teklifte buı.un
nuıstur. 

Bu teklü ile, meydan, sahil ve 
rıhtım gibi umuma mahsus yer -
lerin işgal ecıılmcsinc mani dbnak 
içın Labıtni bclecl.ye ta:lima:tnamc
sine '"<'!ni bir madde ilavc;;i iS.en-
miştir. 

Bu te!tlif tetkik edilmek üzere 
encüm<!ne havale olunm~ur. 

--000---

Sürpagop projesinde 
Ve :alet tadilat yaptı 

PJrke olarak yapılmakt:ı olan 
Tak::.iın - Ayas •ft"'l yolunun hazi -
r<l.llda asfalta çevrilmesi kararlaş
tıır..J.mıstır. 

hamamcılar; is sahiplerinin _ırün
duzl~i yı:h"'anmab vakit bulama
dıklarını ~ islerinin hep geceye 
münhasır bulunauP"unu söyliye -
rek: 

H ,. k K 1 b b h Klcrifcrlcr yanmıyorınuş. Çünkü, 
a em uru u u sa a biilün kömiirl<.'T harp için iptidai 

Diğ-er taraftan Sürpagop mezar
hğı yerinde yanılacak olan evler 
ıproJ->Sindc Nafıa Vekfı.lct.i tadilat 
yapmıslır. Ezcümle Vekalet; bura
larda.ki •evlerin bahoe ... iz. ve ıbirbir
leri11e bitışik olmabrını muvafık 
gönnüstür. toplandı modele olnraI., cılıctt askeriye ta-

c- Bu vaziyet karşısında tek _ rafından nlınıyor ııuş! 
ımil f{CCe müştcrileTimizi kaybet:. İş ihtilafüırı halinde bunları ~rmdi, tahsil için Alınanyn~ya 
tik lşsiz kaldrk.:ıı dmni~!Ex ve bil- tetkik V1~ hal için :toplı:.n3:!1 h<ı:k~ gcndc::ilcıı çocukl!ırm, oradn ne 
tün hamamların ~eceleri s:ıhaha heyeti, vila.yeLimizde i k defa olar- miişkiil bir 'azi:rctte kn1dık ~rmt 
ilmdar açık bulundı.ı.ru;mı.:ı.sı için ye- :ra.'lt bu S<ı;bah ictim'!l e!ımiştir. duşünüyorum. Anlnşılısor l i, • ta· 1 * CınnıTtcsi .akşamı saat 20,30 
illi ıdnre heyetinin Belccı.iye ve Vi- Vali munvini B. llü,iai Karat~ fobi ilim .. uJ:rrund:.ı yaıHlım bu uzun da Şdıremini Hn::kevinde kücük 
ıl!ıyet nezdinde teş-_bbi.ıste bulun- banın reisliğlı.de vn:pı!.an bu içti- scyıılıot, I,atl.ınılan bi:ı müşkül:lt, 1 ehli hayvanlıı.r h:ıkkındn lbir 'kon -
an:ısmı talep etmi~lerdiı. nıaa cşark dC'Vİ.rrn"nleri:ıı mnel-. • çckılcn rnczahim \:c nıcşnkl.at hiç 1ı :ferans vızrilece'ktir. 

le-ri ile n: :zklır ""ıu··e .. "'~"!' ıa.·nr:ıno'a bir fayda vc.rmemddcair. * Dün ..,sehrimtzden yarım rnil-
N etiC"'...de -bu y.eni teklif ittifa:tla •• ~ 7 "' -- ~ :kah 

1 
<Lhm: hadis okn bir yevmı) c ihtı • f mı Hal böyle il-en, Abn· ny::cla hn· 1 y . l!.~alık ilr at va'Pılmıştır. Bu 

u rnuştUT. Mutcakıben Y~- · ·• d. b" y::t şnrtl n ımılwn i .... c.n. ınemlc· 1 m--·-.:ıa İlalyaya 150 ton fasulya 
ni idare .ht:y.eti intih bına ge il - fot \: e ıp ır k.:rara bağ'mr .tır. 1 C • d"' .. l l . -J=ru 
an: ir. Bu ıntdıap Ye rcylc.rin tas- A."tıclcl r ha .a okl .... ıda.-ı \Mit ·.e um1:e onmuş 0 ~n gr~ç ~rinı~ · 1 ve 6 uO çift toı ik balığı, B ika-

·r kı_ ıdilc. ir _ 15 ::ilnl" k ,_ vm:ye is- zı?, ~e~r .~ed('n gondcrıldil:lcrı- )'la 50J ton arpa. l'ilistme -chna ve 
nı ô.ı.Unması net.c "ndc :,vc1 i ida· tem _dirlC'r. .1 ~ ~ı!. tı!-1"lu anlıyamıyorıııu. Eski kcr:ta:re, Mısıra elma, kuşyemi ih-
ıre h yetınin .şu .. U!-tlc tc ,dıl bıldwımız Almnıı,ya., k.iiltiir .• sen· ra~ olunmuştur. 
"'•:g-ı· b nı· olmu<-~·r· Buatinkü i""imada m"""ı..ur· mu··- t f Al .... ... -~.... -.ı.ı "4'•u • r. -.~ .... ,.~ n , en mnnynsı şnndı tnrıhc kn- J. İ ... b 1 · "'tlcr" d 

27 -rcy e Ömt'r O.uç!.:.-, 26 revle CSSı.;Se ve an -lelerin murahh~slan rıştı. Keııdi cocuklm-mın ol:.uma- .. ~ s....:ın u gı.uıuut .m e ~z 
Leon Ç'ukırrcun :ı, 25 reyle Oh.mis dinloenmı~fü. sııın bile ehemmiyet vcrıniyorlı:ır. ucr?'le ça~ışan 66 kolcuya ıltramıye 
P.anv:ıliı, !J rey le 1'.fohmm Çinili, -ooo- Bizimkileri mi o' utocnklnr?. vcrılec:a<(tır. 
9 l H · N 8 l Ç · ı 'I * ı!VIısı....-çarşısmın yard::.mcı Hfıl 
K~~; eH~~'l~o~~ca ve rey~ IÇ8r<ÇI er Ve arabacılar REŞAT FEYZİ ıhalinc konulması için istimlak iş-

----------..---_..- leri ilerl~e!dediır. Bı!Rhare bu 
---000--

Çocuk kütüphanesi 

Ekseriyet temin edemediklerin
den dolavı şimdiye ikadar kongr~ 
!erini akbooemiyen cemiyetlerin 
2 ind \"e son içtima ~ünleri de tes
ıbi:t oluıunustur. Bu meyanda şclı
ırimiz çiçekçıleri ayın 26 ıncı p&
za.rrtcsi, mabacı.J:c:,r d~ 20 inci sah 
günü içtima edeceklerdir. 

Eminönü Halkevi, komşusu bu
lwıan Çocuk kütıiplwnesin-e bir· 
muzaheret olmak uze~ 20/2/940 
san akşa:nu Fr ı .. ız tiyatrosunda 
p:ı.rl ...:, hl!" temı>il h:ızırlaıımu;tır. 
Hk defo olarnk o gcoc o -r _nacak ı---------- ~ ...... ---1 

olan cŞeriat , .. adlı ~i gör -
m lerinı lr .. arılcrımııc ,, ·iye edıe
riz. Bu surclı c hem guz~l bir gece 
geç- .me!<: iır~:ıtını :x..J .. ıc.ı:kl r, han 
de bır hii\ ır isıemi~ olac...ld~dır. 

mcğini yedii!im Şü-kriiyi.i ökilırdün 
de ben böyle yoksul kaldım. Ad&ım 
oy c <ie~ ' böyle öldı.irüliir· diye 
elini cebine att4J{ı ve kendı~ nin 
da:!:a evvel davrar..dıı.!:. $edadı 
\•u:uµ kcçtiktan sonra bıçaj!ındaki 
k .. n. yafo.dıgı, çeş."1 ~e yj.izirnü yr
k:ı..l:gı ve tc.ıl::m olmak üzere Me
cıa., .... :;:..ır oolunu boyla.dıgı, şek
lindC!"l~i. 

Bılahara öazı şahit:er din1en -
m~tir. C iı.e katil Cc:.l,it bir aralık 
n: hkemcde b:ı JZ •• .l ·. Jıeçirmi.ş ve 
tahıkikatın derinleş iritmesi için 
dav:ı bacık:ı 1.>:r r,üne tatk olun -
rruı;;tur. 

ırmş dtJl.~k?! Aman yarabbi.. Ne 
gü~'ere k ld k 1 

Ve yat.ağın kenannn uzancı c:.k: 
- Aruıe. yalvarırım balla! diyor

du. Yırt .n~ şu mektubu. Bu reza
deti kul.cldarımb işıtmem~ olıyım. 
F.akat, bana hakikati 5Öyl'e, anne.: 
Bu y.azdıkların gerçek midir? Ce
mil ~ mi sevi }Ordu? 

Sonra ci'ro~ başuıı iki yuımru
l:runun arasında sıkarak: 

- Allıılıım, ben ne talihsiz bir 
kızmı.şım! Cemil beni se·,riyor, ve 
ıbcni alocak, ümidile ho.ftalarca a
vunup dunn~um .. 

Dıyerıek agla:mab başlam~L 
Cemilin Sctına ılc meşgul olma

masının -:rızli sebepleri ~imx:li birer 
birer rncvd.ına çıl:ıyordu. O daki
kaya kad r derin bir viedan aza'bı 
i~~ndc lm rar..an hasta kadıncağız 
nihaye~ bôylc biT mektupla kızına 
bu isin iç yuzünü anlatmağa ve ac
ımai!a mecbur olmu.ştu. 

Hasta kadın: 
- ttı.dalini toiLa, S~ığun! 

diye ~ırdı. Cemil QOk iyi yürekli 
bir QOCul .. tur. Bir tek kusuru var: 
Kadınlara ikıırşı Qdk zayıf görü -
n\iı}'l>r. 

Sözünü ilmnal edemedi. Schna.: ' 
- Allan a..<lkına, a~! dedi Ar

ttık ondan •bana '1:>a.l:lsetmeı. 
- Hayır, yarvrum~ Bu ancl."iu'bu 

mutlııka ona göndeıunel~·iz. Ben
den ümidini kessin.. ve ~özlerini 
~na çcı.·irsin. 

Sonra gar.ip lbir tavırla gfilüm
sedi: 

Neden kızıyorsunuz?. 
Belediyemizin meşhur ınakanıı 

iktisndivcsi Jınlkn şu ta\'siycyi ya· 
pıyor: 

«- :Miisteriden, gece varısından 
sonra ikind bir defa para istiyen 
müesseseleri ihbnr ediniz.• 

Ve kabahati :ıylnrcn halkı so
yan ba;-ı müesseselere de;:!il de, 
hn!lm buluyor. 

Pel-i amma, be birader, hadiseyi 
gazete: ile ynzdık, yani ihbar ettik. 
Bu sefer de kızdınız, derhal tek· 
zip ettiniz. 

Daha ne yanalım~. 

BÜRHAN cm,r AT 

Jimdek.i itlhinaıyı, saçlıınmdaki 
~klan göıırnemiş ani?. 

- Hayır .. Hayır .. anne! Sen de 
- yaşın birnz ileıilıemiş amma - ~e-
nim k::dar güzel ve körpe bir lka
d~ın! Böyle açılrnmnış enksk -
1-er, 'benL'll giibi tccrü'.bes.iz bir kız
dan ziyade senin gibi o~ıun bir 
ka-dına bakımakta haıklıdırl'ıar. Ba
husus ki, ilk gelrlikleri gün - be
nim hatırım için - sen ona fazla 
miıltefit davran:mıştın!. 

- Kruba'ha.t etmed?nı y.a. Mak
sadım kendimd değil, onun gözü
ne seni sokmaktı. Allah göster -
mesin v~ucuğum; •ben ;ırtı:k u
nunu &emiş, eleğini duvaro çok-
tan asmış bir k~ınım. Yegane e· 
melim, seni mes'ut gör.mek.ti:r. Bu
nu sen de çok iyi 'bilirsin!. 

Has':.a kıı.dın tirden'biııe gfüle
ırini yere indirdi.. 

Kısıık ibir sesle ilıive et'tıi.: 
- Haydi, m()idubun zarfını yaz; 

yavrum!. 
- Bu n1_ektu.ıbu göndeıımesek, 

olmaz mı, anne? 
- Obnaz dedim ya. Israr etme. 

Hemen manıt.onu giy .. Ve postaya 
~-e~di ?,linl<! ~~· Yarın dt>ği.!se. 
oour gun Cnımlın - kendi ayağile -
buraya gekiiğini '-!Öreceksin!. 

Sel.m& gözlerinin yasını silerek 
zarfı yazdL An.ne.si ımektı.d:>u .kapa.-
dl. • 

- EJ?er 'biıikaç gün içinde ~ 
buraya geimezse, mektulbu gös
derınedığine hüıkımederim.. Ve kı
rılırım. 

İhsan Şerif ailesine be- çarşıda:ki dukıkanJ.:ar ısr~ edilip 

1 d 
alt kısnnlanna soğuk havlı tarti· 

e iye yardım edemiyor batı y~pıl:ıca.ktır. 
Emektar İstanbul muallimlerin- *Ece ve Alkıdenime .şiddetli bir 

den tarih ve ooPirafıya hocası mer- fırtınanın bnşla.dığı limana bildi -
hum 1hsan Şerifin dul kıalan refi- rilmiştir. 
ikasile yefün yavrularına bir ev sa- * Kü1.üphanel<?Tbnizi ıslah için 
tın alınması M&arif Vekfile.tince :foo:ljyete geçen Maaxif Vekaleti 
.şehrimiz ~elcdiyesind-en temenni llıloaydil:eri yütünden kitapları 
olunmuştu. mahveden kütüphane müdür ve 

Uzun tetkiklerden soma bu me- mem.urkınnı aJtır cezalaırla ceza· 
sele şehir meclisinde görlilşül - landl.l'acaıktıx. 

müştür. * Eminöııün<leki küçük mesci-
Neticede b§yJ.e bir yardımın din yı.kıhnnsı faaliyetine başlan -

rn.aalcse! belcdiyECe yapılamayıp anı.s ve mescit yıkılınışlır. Bu:radaki 
ancak devlet bütcesind·~ icra olu- ihtiW'lı 9 dükkan da yıd<ıcıya ve-
nai!lileceği kararına varılmıştır. ırilmiştir. 

Avrupa Harbinin· Yeni Meseleleri 1 ._ ____ ı 

Almilnyanın İtalyadan bekledikleri 
Almanynda birçok iş görerek 

hsı·bi devam ettirecefi söylenen 
.l\larcşsl Göring Rus • Abınn ınü
Dll.!"1Cbatmda nnrak Rusyadan ıne· 
vııddı iı>tidniye almnk temin edil
di;..; takdirde bu dostluğun kıy -
nıeti ol&cuğı kanaatinde imiş. Al· 
manyaya komşu bitaraf ıııcmle • 
kcUer m:ıtbuatının llerliııncki mu· 
lınbirleri tarnfuıd n Mnreşali.ı va· 
ziyetine dair şn) nnı diki.at yazı· 
lnr y zılıyor. Şö) le ki: 

Alıunıı• anın muhtelif ycricrin
dcki fırltn '.reisleri bulundukları 
yerin halkı ile tcmastn bulunorak 
kuv\'Ci maııeviyclcrini )iikseit -
mek vnzi.fcsini almışlardı. Alman 
dc\'let ı·eisi tarafından o zaman 
fırka reislerine şu da icııbih edil· 
miş: 

- Hiçbidııizin gelerek haikın 
kuvvei mımcviyesi bozulduLrunu 
söylediğinizi isteıncın!. 

Harp çıktıktnnberi Almanyada 
fırka reislerinin vaziyeti de zor· 
!aşmıştır. Çünkü memlekette or
dunun niifuzu gitı::-idc artmakta -
dır. Harbin icabı olarak bir takım 
fevknlfıde tedbirler alınmnkta, bil· 
bru sa kış mevsintinin bu sene pek
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şiddetli olması dn gözönüne geti
rilince kömürün azlığı, yiyeceğin 
azlığı halk nrasında hiç iyi tesir 
bırakmıyncağı tabın.ip edilebilir. 
Bu hususta hükumete günü günü· 
ne Almnnyanın her tnrnfıntlan ma
lftınat verildiği anlaşdıyQl", Hü -
kumet taraf mdan halk arasında 
hoşnutsuzluğun sebepleri fırka re
islerinden sorulunca bunlor hü • 
kfunet tarafmdan alınacak tcd • 
birlerden daha evvel bnbcrdıır e
dilıncdikleri cihetle halkı ikna i· 
çin hazırlaııamadıklnrını, hUkft • 

İçin Marcşnl Güring bazı çarelere 
müracaat etmiştir. 

Bundan ~onrıı lıiikumct dnir"leri 
yalnız devlet işlcrile meşgul ola
rak bir de muhtelif teşcklı:üller a· 
r:ısındnki işbirliği ile uğraşacak-
tır. Nnzi fırkasına gelince; o da 
taınanıilc hnlkın lmvvei ınnnevi
yesini yüksek tutarak t~şrnlnrda
ki reisleri vnsıtasilc \erilecek ra· 
porlarln lıiiki!metin lüzıın gelen 
işlere kar~ı na7.arı dikkntini cel· 
bedecektir. HükUmet daireleri de 
mahrouı olmanınk şartile bazı ka· 
rarlnrı nnzi fırkasına bildirecek -
tir. 
Knk:ıt Mnrcşnli dnha Liyade meş

gul eden meseleler lıcrlınlde Al • 
manynnın mevaddı jptidniye ih • 
tiy:..cı ka~4:.ındıı miittcffü ~tal ... 
yadan da bazı şeyler elde etıııck 
te olsa gerek Müzakere için 'Ber· 
linden Romnya gönderilen n:u· 

rahhas orada uzun uzndıya görüş
tü. Geçen sene Alınanynya karşı 
İtalyanın 1 mily'nr liret kadar bor· 
cu vardı. Bunu üdemck üzere İtal· 
yadan A1mnnynyn ziraat amelesi 
göııderiliiıek, İtnlynya gelen Al
man .seyyohlarııı masrnflnn çekil
mek suretile borç lmpnhlnınk is
tendi. Fnkııt harp çıkınca Alınan
yadan İtalynya seyyah da gelmez 
olmuştur. Bu suretle nlışveriş i.ş
leri karıştı. Şimdi İtnlyudnıı ne 
gibi mcvaddı iptidaiye isteniyor? 

İtalyanın petrolii, demiri, bakırı 
nikeli ve soircsi gibi harp sanayii.' 
ne yan3tacak madenleri yoktur. 
İtall'.a olsa olsa buğdar, peynir, 
zeytınyağı gibi yiyecek maddeleri 
yollıyabilir. Fakat erbabının yap· 
tıkı hesnplaroan anlaşılıyor ki t. 
talyndan Almanynya ne gönderi
lirse gönderilsin Almanyanın uzun 
bir harbe dayanmasına yardım e
debilecek miktarda olamıyacnktır. 

- Cemil beni del?il. annemi sevı.. 

- Bu oocu'k benim neyim.den 
ıboşlannuş aca!ba.? !. Gözlerimin 
kenarlarında.ki iburuşuklUklan, be-

- Emiool, anne! Şimdi poota
haneye götiirü.p verecel{im. 

(Devamı var) 

metin herşeyi gizli tutması hase
bile nelere karar verildiğini daha 
evvel öğTencmedikleriqi söylil • 
yorlarmıs. İşte bu kansıkıklara 
daha %iyade meydan vermemek •• 

Yazan: ALİ KEMAL 5tl!'i 

Avrupanın cimaHndc~;. re~ 
beye dnir mtitalea ylirutu 1~ 
tikbal için tahminlerde fıllıS 
ken finlnndiya) n karşı Jıı 
~unun kuvveti ııc derer[ 
•'lı m~l ı<.l chemnıiYttlt 
edilmektedir. Bıma da .r 
nskcri mütehn sıslor1n 'f. 
dan bir hula a çılrnr.ur"'k 
nrn kuvvetine dcir b·r f· 
meğc ynrıync;ıktır. 

Gerek 1\.lanuc.rha' • ! 
d l ·ı~ ' e ve gere., şur .ı -ı. 

du,!da karlar i~inde bul 
kuv\'etleri için lıc oı .. rıı 
nit ol.arak yiiriitülcn tıı 
şöyledir: 

r.tJuhnrcbe ba~Iorkc11 n 
l:i • 17 fırha :voll:unı-: 
~nnnerl1liyordı~. F'n1;: t o 
<Ianbcri Ruslnr taruhndr.JJ 
diyaya dahn pek Nk t ... \, 
tnatı göııdcrilmişfo. ~nt' ıır 
znhında arazi fire avrılll1 ' 

" ıı parçada lbir lki>lorilu b 4 
Kolordulann her bırin~c 
vardır. SöJ Jcmcı;c Iüzıu 1 

l\1nnncrha''lll h:ıttmn cuılt 
·' d t cwnlarda nğır ve crtn . "f 

tanklarla dn tnarruz C(]ılı . 
tün bmılnr Buslnrw 7 in· 
suııu teşkil etmektedir. sJitl 

Ladoı?"a göfüııüıı ~iın . b 
ünc·i ordu bulunuyor Jtı ~ 
5 fırkru ı vordır. Ağır \'C 11~ 
ları da bnşk:ı. Dalın şi111ıı P ~ 
kuvvetleri 9 tuıcu ordııdtll'~ 
biri 2 fırka olmak üzere 3 
dan teşkil edilmiştir. ı)ll 

Daha sonra şimaliıı bil 
snlıilinde 14 iincü orı?ll , 
Bunun ancıık l koJorduı;ıı 'r 
Bu da 3 fırlrndan ibnretı·ıl. 
fardan 2 fırkn Pctsamodı>~ 
ordunun merkezi olan ntı.ı?. 
dadır. Orta derccedcld tııJ". 
mürekkep bir kuvveti ' ~ 
Avrupalı mütc.hassıs1ııt 

uzadıya ynptıkları heS~ 
şiIDdive kndnr cereyan ·dl 
lınrebelere dair verilen cıti 
lftnıattnn çıkardı.klorı ~; ~ 
den öğrendil.lcri ve ~·ıı~1 
oluyor: 
FinJımdiyadn muhtelif~ 

de bulunan Rus kll\ vctl~ı 
kUııu 26 fırkaya çıkııınltt. ~ 
tnnklnrdan mürekkep 5 lı' 
ta derecedeki tnnkJ:ırdııll 
kep G kol vıırdır. Ai:"lr t~ 
sın.da 96 ağır, 4;; hnfif to~! 1~ 
Ağır tankların sıkleti ""' 
dar tutmaktndu-. Buıl.ııt1~ 
rı da 37 ruilimctreliktır. l~e 
de 76 milimetrelik l toP , 
linıetrelik 1 top ve 3 ınıtrıı ~ 
lunmnldndır. Ağır tan!' ı 
kolordu lmınnndoulıırınll ıı1 
Orta derc~cdckl tanlcllit ;I, 
tarzda olup 12 - 24 toıı ~ 
a(!U"lıktadır. Bunlann bC~ 
41 milimetrelik l top i)c iP 
yöz bulunmaktadır. Bıtll e 
lnra merbut olup piyade! 
dınırıdırlor. d.,,, 

Netice: Bütiiıı Finlall 
1
1 

harabelerinde Rusların ~~ 
oldukları tanklann )·~ !' 
ile 1,700 arasında tnhnıill !1' 
tedir. Rusların 100 fırJ;ıl ıı". 
bin de tanka malik old~ 
sap edildiğine göre bıt ıf 
ancak 5 de l miktarı Saf 
yada bulunduğu, diğct l~ 
de mUJıim ku\·vetler bt1 JJ 
mak mecburiyeti karşıs~, 
ların Finlandivaya yn 
.kuvvetin ınecnıuu A\'rtıP~ 
rekat için nyırncnkln11 11 
yarısı domek oldu.ı':rıı ·~~} 
karılınaktadır. }'aknt J!C':f 1 

Siberynda \'e gerek diP"! · 
de bulunnn kuvvetıcrı~ıt 
Finlandiynva gönder?.~CJV,;, 

_timnl vcrih!:cmektc~ 

irlmizin osr~ 
H p'mizi D~ 

Ders zamanlar'~ 
u uz sineı11j 

~ 
Okuyuculnrımızdııll 

lebc bnbası yazıyor: ·c ıı' 
a:Siueınnlnrda hnlk 'r 

dı' 15eanslar l·:nplmnl;:ta cf~ 
bi ucuz olduğu için l~.11$,11 
bet ediyor. Bu i)·i! tJC" 
D!lll bir nınhzurunıı t' 
sıfatile şahit olduıı>· 5' 
an.çlar talebenin de~~ 
tesndüf ettiği için, sJP' 
mektelıi bu·nknrnkı 
koı;tuğunu öğrcndiıt1• 61 

Mekteplerde talcbtı·ıı 1 
atinde iken, sinc.ıııı:ı~ll' 
''e hat.ta küçük çoc 5ıV 
bul edilmemeli, bı111~1 6~ 
kontrol altına atınıı1ı;~4t 
Icbcnin ders snntl~tı ~1 

,·elcre gitmesi tnlı1P pi~ 
Bu gibi talebe nıo~~~ril''Jı 
ne vo velilere bıl c'-f"
Gnliba bu kontr?.1 1! tl'P 
buki bu kontroJuıı ~ 
rakmnn nk ve b~Uı ciıı'~ 
sinenıalnra tcşınıl 
zımdır.• 



• 

-
Bir Alman şehrinde 

yahudi tevkif atı 
}!~em 16 (A.A.) - Berfutden 

ue Zurdlıer ze·'-· biu'-''i-~r: ıvun,ı:a '<unı 

12-13 s·"
hiiti; ""'Bit gecesi, Stettindellti 
ler· .0 Yahudiler tC'lllki.f mesken
d~ 1 LŞgaJ ve ailelerine o 'gece k;i:n-
b;nnıfl<,ihul lbir semte müteveccl -
nıa18~4ııııak Üi<ere hazırlan-

liaıt• r edi.lmi~tir. 
d~İ§·~~ bu~": ittih~ e-
Ye.ennı e\ilıaıı, butun mobil -
tını ' Pa.raların~ şaıbsi eşyala-
kaJrıı:ı1k~lımek mecburiyetinde 
ıii:k~li ~ır. Yalnız alyans yü -
llıele<Jin 1 e ~ep saatlcrini ı<ötilr -
....._ e ırıü~aade edilmiştir. Ban.-

ka1arda hesaplan olanlarla gayri 
menkul arui sahj,plerl, bunlru'dan 
ferak eUınekte o'duklarıru mübey
yin birer vesika imza etıneğe mec
bur tutıtlm UıŞ'. ardN". 

Dilter taraf.an yalruıda Danzig, 
KömillJ(sbcrg ve ş:mal! Almanya
nın di.l'er şohir'ez-;..n.deki Yahudi -
lerin de ttlhcir edilecelderi söy -
len.'l!ekıtedir. 

Ayr.i gazete, Eohomya ve Mo
ravyadak! Alınan pııot«!:torunun 
yeıİi bir omirnııane nc-şrederek Ya
hudilerin işletmek.le olıclukları mü
esseselerin başınıda Jrn ımalarını 
menotmis~ir. Bu müesseseler, Ari
enlere tı:vdi edilecektir. 

G ö r i n g 8 i r N u tu k S ö y ı e d i 
(l inci lahlftdtn devam) 

G"" 
,~lng bu nutkunda de:nişti.r ki: 
~ harb~ silrükliyenler 
Nlu er&. 1~ bakımrl.an 
~nlınarn:ıza imkan yoktur. 
~ 1n ın. bunu anlaanaJ.arı icah 
lllır~~ ınlizkr bizi aç bırakmalı: 
'diyot!& tnağlO:o edceeklerini ü:ınit 
' ~- Fa.ıc'lt kendileri de bili
y~lıl' tböyle bir ıı~ imkan 
tuı, ~ llUk içinde yaşıuruyo -
~;. i t ·k:A!ı derecede }':İyece -..., c""""ı . 

li-aııı -.~" ~ V'U.• 
lıılıı~ 'koylillel'den sa.nayi alo -
taıı v faa!ivett.en rbret alıına1a -
lirııı~ 11°~. z~manda ça;lıştı:k -
%tir. Uc misli çalışmalarını iste-

ll. Go · 
~~da Cllinıı. loadınlarda.n, t:ıhsil 
~Ocuklar buluna~ ııençloCTden ve 

• b~~daıı mü•terek için me-
lıatta ~ ~1'l.Pmalarıru istemiş ve 
!:else bUeYtlz~en tahsillerine halel 
~~- bu. isin yeuılınasını taley 

liaı· 
beıızıntp'. .ı\lınany:mın iki sene için 
bıı1tııı~e mar.ı:ııtri:ı. ifr>üyat s:lxıklan 
•ll!ııer ~nu soylemiş, köylüleıü 
~~ aline yanayılcak panca;r 
I~ ııatates t:ırlalaırmı gen.iş
'11.t~ davıet elııniş ve pri"'?lleri 
.... Vadinde bulunmuştur. 

80nıonti fabrikası 
~ işlet~lecek 

~rtl<as a be!eceyesi Baın.onti bira 
"ıı 80d ırıı işleterek kendi hesar 
Qf•rarııı;• R!l2m 'Ve burı iıma1ini 
t~ ltlınıştır. Fabrikanın is
dqr bir ıııu~eııi bitirilinciye ka
lanlil:~IUJdan da l>u fa:ak!Yete ba-

ır. 

'1 --Oon.-

ik~lllleketimıze gelen 
1 

Amerikan vapuru 

1. Yoklandı 
· ~~llıde m-• k~· . . .. 

'<4ıue c~ımıze ait mu-
~~a fosfat ve 688 katırS "l;fa bulunan iki Aıınerikaıı 
~ ~a~:u1 İn,gUiz devriye. gemi
-.,_~liı-r.ı. ~ b;r İng.liz lımanı
.~q :'Ilı! U.p kontııol edildikten 
~1tıeı.t buna devam etmek üzer.l 

ıraıJtıl!ınıştır. 

Hatip, köylü ha1kı memnun et
mek iain süt fıatının tenzil edile -
cei;<ini. sö~lemi•ti.r. Ha.tip, b..ınd-an 
soıuıa gıda maddelc.!'inde bilhassa 
'bereya~, sadeyaf!lar ve sütte son 
derecede ekonomi yaıııhnasını tav
si ve e1ımiştıir. 

Goering, su suretle devam et -
mistir: 

cKesi1"cek hayvanat miktarı 
11..<>nlcis edilmek icabeder. Ahalinin 
in.ekleri süt istihsali için altkoyıaırak 
ve bilhaıssa domuz eti istihlak et
melerj lazımdır. Eğer bu suretle 
iki milyar litre süt tasarruf etmi -
yecek olursak mul/'tlffakiyetsizliğe 
ultnvacağız .. Ve bütün ittihaz e -
dil:miş tedbirler faydasız o:.ıcı>:dır. 

İkıi inel\i olan ve ikisini de kesen I 
köy~Üye cfuıi nazarilc bakılac..:k•ır.j 

E-Oltün ıbu tahdi<latı izah eden ve 
venidcn 1'.iiylü'crin ve lkadınhrın 
enerjilerine müracaat eyliıyen Gö
rin~. n~ice ol~ak şöyle de~t;r. 
Alman milletinin galebe calması 
Jazımdı.r. Alman milleti, ııalebe çal
mak için mümkün olduğu kadaT 
uzun müddet mü,.kül;\ta tahıorr.mül 
etmelidir. Şu halde elimizde bu -
lunanı ikı! sene içinde yivin bitir
mek saçma olur. Parrua·-ı biliyor -
eunuı: ZafC'r, bizi.mdix, i.'.eri, ya -
şasm Führer .• 

Sinema fiyatları ne 
kadar ucuzlatıldı 

Şehrimiııdeki tdkmil sinemalar 
için belediye iktıs<rt müdürlüğün
ce yeniden tesbi• edildiğini yaz -
dı,f,mız Iiırt listelerinin şu şekilde 
olduğu anlaşılmıştır. 

Birinci sınıf sinemalarda: Loca.
la.r 150 - 200 kuruş, lüks baikon ve 
hususi me1.·ki 40, 1 inci mevki 20 
kuruş. 

İkinci sınıf sinemalar.:ll: Loca.
la.r 120 - 150 lrurus, lüks bı;lkon 30, ! 
1 iınci mevki 25, 2 inci mevki 15 
lowıuş. 

Ürüncü sınıf sinemala:-da: Loca
laır 80 - 100 kuııuş, koltuk 25, hal
ik= 20, 1 inci mevki 15 !kuruş. 

Yeni 1x:nzilatlı füıtlar bugün -
!erde Le.kmil sinemalara tebliğ o -
lunacaktır. Diller taraftan yeo-ler 
siııem ancrdesinin yakinine kadJ.r 
uz:ıhlmıvac:rktır. 

!!:ıan: Rahmi Y AGIZ No: 

Dona.nm; Geliyor 
la~r....._ __________ ._. __ .;.. __ ~ 

ltnatın sonunda en müşkül 'İşin yapılması 
için tafsilat veriliyordu 

t tıııa a . 
~~ay hay.. l 
~ Yaıd ~!o hır kağıda bi.r ad
. lılı bu:; avwsta uzal!L Deli -

'ilı;Q -1dı: u ceb4ne yerleştirirken 
...... .,. 

oıı .,,tııdi y · b" . 
11 "etiu• en, ır !alıma! varsa 
<\ııt.i • • 
'' ':," oracıktaki bir yazı ma
~çtL a.. okuldu Gizi" b' ·· ·· ·· t" -<atb b. · ı ır gozunu 
itdl l>;ı,. u ır kitap ~ıkru:dL Ge-

...... ~ecı·""l sabırsızlıkla atıldı: 
-. \' ~ o kitap? 
n_ ell.i talimat! 

~t ilı~ı·vt ba~-ıetle bir kitaba bir 
"<ııfı ar !ilk" ' tlti: ıye baktı.. Antipa 

-. \' . 
lihhara~zıyeı. ırınlüm kapiten. İs-
lıtd. servısıe • f 1. . . · 
t "" Artık ·( rı aa ıyetını art-
~ de Inıı,· şı re wıulile muhabc
a· "1112 ııek~~s~z!aştL Yeni buldu
! ıaııılUınıızı u: Bize, Sofyadaki 
" hit kit ın aldığı ~imler böy
lteıiırıeninııı.ı1n h<'r sahifesinde bir 
1re a lı r" ·1 k 
it" llazar, dil,"zı ere nokııansu: 

0
1lderiliyor. kati celbetmeden 

::_ ~Yi usu1 hu!. 

1,ı 1ıq,":-;.t'laşılınc1Ya kadar çok 

Anlipa yapraklan arka arkaya 
çevirerek lıcr sahifede altı lıafifce 
çi2ili kelimeleri gösterdi. Sonra 
bunların blr araya toplanmış; bir 
kağıt üstünde satır satır dizili 
muhteviyatını aldı. Dnvusta u
zattı. 

- Buyurun şef!. 
Davust talimatı okudu .. Bunda 

Çanakkale boğazını dışarıdan sa
ran itilaf dc,·letlcri donanması kn
mandanı Amiral Dorııbek; Sofya 
vasıtasile gönderdiği şu yazıya na
zaran denizaltı geçişine başlana -
cağı tarihi tesbit ediyor, ve Da
vusta şunlan yapmasını bildiri -
yordu: 

1- G;,çen talıtelbahirlerin Mar
marada barınmalarını temin et
mek üzere bir üs tesisi! 

Il- Bunlarla nerede ve ne Ea
man bilu~bilcceğinin iş'nrı ile 
buluşma yerinde knllanılacak kar
şılıklı işaretlerin tesbiti. 

Ill- Tabtclbabi.rlerin .Marma -
.radaki Osmanlı sevkiyntmı dur -
durmak üzere nerelere taarruz • 
decckleriııiıı bildirilmesi.. 

Finlandiyaya her gün 
birçok gönüllü geliyor 

Yeni Bulgar 
kabinesi 

(1 lntl ıablfcdtu d•Y"8l) 

dalha Fin ceı>hesine gönderileceği 
bHdirJtmiştir. . 
RUSLARIN •İRİ BERTA• Si 
Lon.dra 16 (Hususi)- Finlıandi-

(l inci sahifeden devam) yalılar, Terijokl civarından Vii • 
raır ııttidar mev.Jd1ne getirileceği ıbor~u bom'oııırlııınan eıden Rusların 
men.lcezi.ndedir. ·İri berta. tıopunu sustunınuşlar-

Yeni kabinenin nasıl teşe.'<'..1<ül dır. 
edecejti aşağı yukarı anla.şılrnQk - Bu uzun menzilli tıopun bulun-
tad;r. Haric:ye Nezart-t:ıne Bui - duğu yer Fin tayyareleri tarafın-
ııaristanm şimdiki Be\grat sefiri dan keşfedi.lmiştir. 
Po;;of, Da.,'ıiiiye Nezaretine de es- BİR BUCUK MILYOS'DAN 
ki demiryo'hır nazırı Doılr.ovQki- FAZLA l\IERMİ 
nin getirilmesi kuvvetle muhte - lımdra 16 (HusUıSi)- l!els'n -
meld.iı;. kiden bildirildiğine ı,<öre göre. son 

Yeni kıııbinenin, K&eivanof ka- gün'e:-de Manneııhayım hattımı. b'-'. 
binesinin harici siyasetinde bir b-t..'(.-U.k JPilyondan faz'a memnı 
deü:,il<liJ< yapmıyacaAı, Balkanlı düşmüstür. 
kom<; luri'.e e ·ki dOO!!luPn: müna.se- Manner'havm hattını tamamile 
betleriıı1e devam edeceği temin o- yamoolınek İçin, drrha 15 kiloıınet-
lur.mıaktadır. relik blıdkl.a'VZları, tank tuzakları-

BULGAR SEfİRİ GELMEDİ nı ve diii;er müıdafna v:ıs•talarını 
Bugün s;ihri:rr ıze geh-n<si bek - ta!hn'p ellınek ve geçmek llızundır. 

!<men Bulııarisbnın yeni Ankara Rus'.arın şimdi'.}'e karlar ele geçir-
sefiri Sava Pirot yeni ıkalbine de- di:klori ileri mevziler Manner -

raştırmalal'da, kamünist'erin si -
ıa.hlı bir isya.n ha:ı:ırladılldannı U.. 
bat eden vesikalar meydana çı -
karılmıştır. 

Komünistler grevler yapacaık -
!ar, scıkaklatıda gürültülü nüma
yişler ç>kararıık muıRtelli mües -
seseleri iı;.gal edeceklerdi. 

B!rQOk vesika1 al'İlll araştırma -
landan evvel imlhıa edildiği anla -
şılmaktadır. Çünkü ele geçen ve
sikalarda ifre ile •okuduktan 
sonra yaıkını.z• eüıınlesi vazılt idi 

Saııdev Kronikl ııazetesi, lromü
ni<ıt malhk Jer;ntle İ..weç:n Sov -
yı:ıl!er tarfından i.ş;ıa.li ha:kk.nda 
yeni pliınlar ele geçiri1ı · · oldu -
ğunu biidinnektedır. 

ŞİMDİYE KADAlt 30,COO 
GÖNÜLLÜ GİT1i 

Faris 16 (A.A.)- Pnriı; gazete
leri. 25 i'dncilcinur.ıdan ıbı.ıgüne 
kadar Finland.iyaya 30.000 ecnebi 

. gönü'lü qelmiş olduj!m1u ve her , 
gün taıkriben 600 .göniülü _ııelnıEjkte 
b~unduıtuı:u ya:mnaktadır. ft.şikJ.i((! dolayı.;i'e hareketini te - hayım hattmın ırnukavC?IKti •batkı-

. "- · :'! Ha.ıır> malzemesi mese esine ge-hir elııniş!ıir. mınıclan endişe verıci ımauıya, e k d F. 
BULGARLARIN HARİCİ değildlr. lince gazeteler, bu <>.·m . a ar ın-

BORÇLARI 1{01\lÜNİSTLER iSVEÇTE Ja,-.. cLvavıı 70 a;-cı tay-var, 'i, 40 
Lorul:ra 16 (A.A.) _ İyi hah<>r İSYAN ÇIKARACAKLARDI b>ıribıanlıman ta}"')"aTCSi ve 3-0 ke-

·alan mahfU!erde söy!endil!ine gl>- PariıS 16 (H113uısi)- Stckfuolm- şif ta\~;aresi ııehniş o'tluğımu ve 

1 

• '"'' ,,. ~- ·· ·-i'a çıkıınl~,. 300 tayyare bulun-re Bulg·aıristanın harici borçlarının den Pari Suara 'b;,.Jr..,,_.;,_;ne gore v-u . • ...., 
fai;ıleri hal<kında son haftalar için- bi1ha.s.sa Götenbengde yapt':ı.n a- du.ğunu iliıvc o:nnc}.fodir. 
de Londrada ~an eden İngiliz -
Fransız - Bulgar müzakcreeri iti -
J.fıfla netioehmımiştıiır. 

İstanbul Komutanlığı! 
Satrnalına Komi•yonu İlanlar~ 

Amerika Berlin hül\:u-! 
me·tini pretesto ettı 1 

vapurlarıııdan Rober Bo\•cn Ye il 
Post Ruayal vapurlarında dördü 
zabit olmak ÜZC'rc 21 ki.şinin bo-

(1 lr.cl 5:ıhlfeden devam) ı 
verilen emir hakkında Alman ~ü
kıimctinden istizıılıta buluoacagmı 
söy~.miştir. . 

HOLA.l'<DA PROTESTO ETTI 
Lonctra 16 (Hususı) - Holanda 

hükO:meti Burıı"'-d.L< v:qJur, nun 
bir Aım:m tahtclb:ı.hri t::rrafmdan 
tocpili-nmcsini p."OtE'.>to etmiı;tir. 
Ho1a'lda zarar ve ziyan istc:nız« 
h<lk.1.:uı muhaf:ıza ettiğ?ni bildir -
mistir. . 

EKSE1'ER KRUVAZÖRÜ 
PLThlUT'TA 

ğuJ.dufru ani sılmıştır. 1 
Fas sahil"crinde bir Al:ma:n tah- 1 

telbah~i Lrafır an torpillt'nen 
:KaStin Mir. k V.>D<ıru ile !=bin bi
d.yE'lind. beri ba.ırıl.:111 D "lIDM
~rn vapurları on beşi bulmuştur. 
Bu vapurların ır="- tonu :ıo,ooo 
dir. 200 ki~i bo~cılınu:;tuc. 
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Yazan: ZtYA ŞAKİR No. 64 

Askerler emri alır almaz iç kaleye 
hücum e mekten vazgeçtiler 

Fakat tam o sırada l\lesih i'ıış:ı: 
- Y&i.'lllu, ~·asaktır. Ganimet 

ma!h;:ı. ki\mikn l'cdişaha alt ol
duğu için. hiçbir asker, hiçbir şey 
nlrnıyaca.ttır. 

1

. hillcrine akın cderccek dereceye 
getirmekti. 

O tarihte Venediklıler, donau -
maları ve denızciliklerile iftihu • 

D.i)e e~:r \·c-rJL 
~1"3ih Pnşa, bu cıuri vc?'ıııc!i.Ie, 

aU~unınaz b:r hata iş mi~li. Çün
kü, o güne kadar cerc) o.ı eden bil
tün lıtrpler<l(", ~afcrlc bir şehre 
giren asker·n, muay3·en bir mud .. 
det zarfınwı o ~<>hci yaf"ma ede
rek ganinıet eş:·r..sı aln1as1, esld 
bir fıdet!i. 

Nitekim. askerler bu cınri alır 
almaz, derlıul i~ kaleye hücum et
mcktr:n \'azgeçtil'!r. Hatta. kale 
bedenlerine doysdıkbrı merdi -
venleri derhal yc:ı:lere lnd:Zdiler. 

Şö,·3lyc!eY, bu fırsatı da kaçır
m:ı.ı!.h:U-. 'fi;rk ukerl.rinin, bil -
cumu gevşettiklcriui görür gör .. 
me:t.1 dcrlıcJ iç kalenin kapılarını 
aearak dışarı {ır!adılar. Ağır kı
lıİ;larını haşlarmı!1 i:zer;nde ~avu
rarok :nüthiş bir nı11kateleye baş
ladılar. 

Bu kanlı cidnl. iki soat kadar de- 1 

vaın etti. Kale llc-~cnlcrac '>ilvalyo· 
!erin ai::ır kılıçları ar•sıra sıln~ıp 
kabus olnn bedbaht Türlt ::ı.<ker· . 
leri, k~ u·ınn;:ınca kendilerini nıii· ı 
dafaaya colışmaldn b<'rabcr, bun· 
la:dan hklıiri kurtulamıyar<ık bu ' 
dar 1 ·crdt· binl~rcc 'flirk ran verdi. 1 

şÜ,·alleler, buradaki Tiirk kuv- J 
vcthı ı hul·n ct.-,ı-te..-... sonre: 

- l\tndzc ... (Hazreti l\Jes,h) in 
muciz..:si. .. 

Diye, fcrı·at c r k, dışarı fır -
laılıhr. lleııüz ka=aya çıkmış olan 
dii";er Türk askerlerinin fiztriııe a
tıldılar. Buraı!n da kaulı bir mu- ; 
katel"'!cn sonre, l\lc .• i~ P. şa or
dusunun bütün ku\·\·ctlerini, ge· 
milere ilticn,•a mecbur bırsktılar. 

Üç ay süren \ e parlak bir za-

clmcktelcrdi. (Garbi Roma impa
r:ıtarluku) r.un en mitlıım kısmını 
almışlar .. scrntleri •·a~esinde, bü
yük bir donanma yaıımışlardı. Bu 
donanma sn)·esindc, bütiin Ak • 
deniz devletlerinin donanmalarına 
meyden okuyorlar .. ll!cbir dcni;ı 
kuvvetinden korkmuyorlardı. 

Venedik.liler, koca Akdeııizi, a
deta bcnim.semişlcrdi. Hele, Adri
yatik denizini o derecede halı.imi
yetlel"i altına alını.~t .. ıdı ki, bura• 
yn (bizim deniz) adını vermişler
di. Buna başlıca sebep ı!e, Vene -
dik donanma ı tekemmül eUiktcn 
sonr:ı, o dmizc art:k hicbir yaban· 
cı clevlet ve mill•!ln donnnm:ısı -
nın ginniye ces!U'et edetııenıesi idL 
Halbuki (Fatih) in nti~tinliği 
Türk donanması, bu den:ze gİ.r -
mi~ .. (Taranto) kalesine lıaymiı: 
diktikten sonra, o ~ahiileri altüst 
etmişti. 

(Fatih) in hizmetlerinden biri 
de, {Türk gt11mi in aiycciliği) nin 
esruıını kurmak olmuştu. Onun 
devrine kadar, Geliholu, İzmit, 
Gemlik tersnncli<rile l\Inrannra ve 
Akdeniz linıanlarmclaki gemi tez
gahlarında yopılan lıal,'Jl sc!inelcrl 
gerek kenımiyet ve gerek k"yfi -
yet itibarile mühim hir drrcce ih
r-.e cdcıncmistl. Anıi >amanda as-
len ve n~slcn Türk olanlar arasuı
da, denizcilii!e p~k o kadar chem
nıiyct \·crilmcmişti. 

.Miinaknsa günü talibi çıkınıynn 
koı:ıisycm1ınuzda mevcut keşif ve 
şart:ıar.ıcsinc göre llostancılınşı 
büyiik dcııolarınm tamiri pnzar • 
lı.kla yap11rılacakt1r. 1'1iin ka!nsı 
1/3/DiO Cuı:ın ~nü saat on hirde 
yapılmağa başlanacak ,.:c ayni ~"'Ün
de intaç edilecc1ilİr. luhar.uucn 
bedeli dokuz yüz dok.an dokuz 
lira kırk beş kurqtur. İlk temi -
n~t parası yetmiş dört lira doksan 
l:cş kuruştur. İsteklilCTin ilk te -
ıninnt makbuz vc"n mcktuplarilo 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı ve vilayet na
fıa fen müdürlüklerinden ıılncak· 
forı vcsikalnrile beraber belli gün 
ve saatte F"mdıkbda Koınutar.lık 
satınalmn komisyonuna müraca-
atlan. •1247• 

!llünnkasa günii talibi çıkmıynn 
komutanlık auıh~nnda mevcut ve 
tamire muhtaç yil'mi dürt kazanla 
yirmi altı k:ı.ravana p~2:ı.rlıkla ta
mir ettiraecektir. niünakasus.ıııa 
2ii/2/94.0 Salı günü saat on dörtto 
ba~l.ınacalı. ve av•·' giiııdc ihalesi 
yapılacaktır . .İ.sfoklilerin belli gün 
ve saatte I•'ıııdıkhda Komulaıılık 
saiıualı11a koınh•yonona gchnclel'i. 

l,.ndra 16 (Hususi) - Gı-af fon 
Spee zırhlısını batıran İn~iliz Ek
setm- lıuvazörü Plimut'a ızel:miş ve 
.halk tarafından şitldıc.U.e alkışbn -
ırnc;trr. Çörçil p,cmlnin süvari ve 
müret:teb:ıtmı tebrik E't.miş: cSi.z -
!er v.azifelerinizi yap!ı:ktan sonra 
şeref halesi ~larmızda olar.al< 
men1lekete dönüyor&unuz.• d~iş
tir. 

Dün 5.643 tonluk .Gi.uı-y:o Ohl
sen• ismindaki İt.alıyan vıınu:-u İn
wJlıcrenin ş:ı.nk sahilleın.."llde bir 
mayna çar~ak J:.aıtmıstır. V c.pu
run 32 ki$rdcn ibaret olan müret
teh:tının akıbeti meço'ıu'dür. 

A~RiKAı~ 3Eı7İRİ 
PROTESTO ETTİ 

Londra 16 <Hususi)- Berlinin 
İn<'ilıereye ır.rlen biiıaraf vapur -
lan 1ıorpillmnek hususunda ver -
dı,!!i yeni karar, A.mer'.lk.anın Bcr
lin sefiri tarafından şiddetle pro
testıo ed±l.mi.ştiır. Berlinin iıu kara
ıu Aımerikada derin ·bir inllial u
yandımılf;tır. 

ı ferle neticelcnıı•ek istidadı gös -
teren bu kanlı harp, başkuın:m -
dan l\lcsih Pa~anın hatası yüzün
den büyiik b:r he~;r.ıpt haline gel
di. Bu ha', (9 bin) Türk evladı
nın hayatıııa nıalolınuş, (15 bin) 
yaralı da. bin müşkülat ile gemi
lere çekilebilmişti. 

Halbuki Fatih, mevcut tersane
leri kaıııileu ıslah edip Karaden!z
dc (Sinop) \'C (Anıssra) !ima ıla
rın<la da hirer tersane vUcude ı;:c
tinııekle beraber, bilhnsı-a İ5!nn -
bulda ya;>!ı •,ı hiiliik tersane i!P, 
(Türk l!"Cmi inşai)"l'ciliğ~l ne metia 
bir €$85 vazetm~ .. a' ni 2amandn, 
halis kanlı Türklerden de denizci 
yetb~tircrt:k. Türk donanmasını 
adetıı (milli) leştirnıisti. 

(De\·anu ,·ar) 

Bayanlara ve 
baylara kıymetli 

kumaşlar!.. 

"1245· 

l\Iiinakasa günü talibi çıkınıyau 
komisyonumuzda nıevcut şartna
mesine güre Komutanlı:in bağlı 
depolara muktezi hava ölçme alet
leri olan yüz yirmi yedi adet ba
rometre, yüz otuz sekiz adet ter
mometre, elli bir adet lıiğtoınetre, 
dört adet bo.rut terıııoıııetresi pn· 
zariıkla satın alın•caktır. Müna
kasıı:.ına 20/2/940 Salı günü saat 
on b~şte başlanacak ve ayııi günde 
ih2lcsi yapılal"aktır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda Ko
mutanlık satmalma komisyonuna 
g~Inıeleri. ccl2-1C• 

Ve .. talimatın nihayetinde en 
mii!"kül bir işin ynpı1ına.'\ı için taf
silat veriliyol'dtL 

O iş de şu idi: Danıst biiyük bir 
yelkeuli satın al>cak; bunun reisi 
Yııkup koptan için de evrak lı!n
zim edecek. Kendi Himat etıii:i a
damlardan miirekkcp bir de tay
fa koyduktan sonra bunu ilk bu
lıışma ;-crirde lıazır bı:lundura -
cnk. Kapiten Tcodor Brudeyin 
gemisinde bağozdnıı geçecek olan 
ihtiyat deniz :vüzhaşısı ve- İngil
tcreııin Çanakkale konsolosluğu
nu yapnus olan Mister Pulmero 
bu gemiyi teslim edecekti . 

Delikanlı bu kadar zor bir işin 
altın:lan nasıl ka kacağıuı hesap 
etmeden kağıdı dürdü, büktü, ce
bine soktu. Bir müddet daha An
tipa ile konuştuktan sonra J.Uihalı 
yanına alarak köşkten ayrıldı. Tek
rar' arabaya binerek faytoncuya 
eın.ri bastırdı: 

- Çek bakalun Alibey köyüne! 
Araba, berbat patikalarda din

gilini kmnak tchlikesile uğraşa -
.rak yola koyuldu. Öğle vakti Os
maniye telsizi bizalanna vardL 
Davust burada arabadan ineli. Ser
visin Kanaracıpınan civarındaki 
malzeme parkını gezdi.. Oradan 
Dikrana ait mütemmim malıimatı 
aldL Servisin bu mühendisi Ki . 
jhthane köyünün hemen dışındaki 
muhabere taburu karargD.hında 
bulunuyordu. Davust tekrar ara
baya atlıyarak Kağıthane köyüne 
doiru ilerledL 

(Devamı var) 

BATIRILAN VAPURLAR 
Londra 16 - Bir Alman tahtel

bahiri batırdığı 1503 tonluk Norveç 
bandıı alı Eri ta vapurundan k.ur
~rdığ"ı iki kişiyi Villıdınshafun'e 
getiı•miş!iı:. Vapurda 18 kişi vardı. 

y,.,~ bk Alman talıtclbah.iri tara
fından batırılan 3927 tonluk İsveç 
bandıralı Dalıaro vapurunun 29 
kişilik müreltobaıtı bir İrlanda li
mamna çıkanlmıstır. 
Evv~lki gün rol.an İngiliz bım

d.ıralı Sultan St.a.r vapurw:ıdanı kur
tarılan 72 kişi bir İnıüliz lim:mma 
çıkarılmıştır. 

Yine evvelki gün batan İngiliz 

Kadı..1<öy birinci sulh hukuk ha
klmliği.nd.-n: 

--00•<>---

General Deeds An
karadan geldi 

Türk - İnı!ilk yardıriı komitesi 
mümessili General Decdıs bu sa
ibah Londraya gi1ıınek. üzere An • 
karadan ~"hrimize gelmi\;t:r. 

General Havdarpaı;a istasyonun.-
1 

da vali muav"ni, Kızılay erkanı 
tarafından karşılanmıştır. 

F.rı<1ncan havalisinde zelzelenin 
tahrfo:rtını ve yard!m işlerini t&t· 
kik ıx!en miimessil dün Profesör 
Gastanı( ile beraber Anlkarsda QO
cwk esi"gcıme kurumunu ziyaret 
etmiş ve 200 İı>giliz lirası teİıerrü 
etmiştir. 

Artık l\Icsih Paşa için burada 
ya ... ıecak hiçbir i kalmamıştı. 
Donnnına, büyük bir teessür i

çinde demir kaldırırken, bu büyük 
felaket, bütün Türk kalplerinde 
derin ve unutulmaz bir yara aç -
mı.ştı. 

1' 

(AKDENİZ HAKİMİYETtl NE 
D0C.RU ... 

Rados dağh'lbiyetini, (Fatih) in 
vefalı takip etti. Osm&nlı tarihin
de eımalsiz zaferler kazanmış o
lan bu kudretli lıUkUmdarın en 
miihlm muvalfakiyetlerinılen blri 
de, Türk donanmasını İtalya oa -

Sultanhamamı vangınından kur
tulan kıymetli ipek!J yünlü ku -
maşlar ve kazmirler. Sigorta tara
fından satılan bu kumaşlar Fin -
eancılar Rıza Pa <a yokuşu Şark 
han altında (25) numarada kıyme
tinden çok aş~ı bir fiatla satıl • 
maktadır. Fırsattan istifade edi • 
niz!.. 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından: 
As. Fabrikalara emekli olarak P. Top. Sv. ve Nk.. subaylanndan 

Tğın. ile Bnb. rütbesinde Sb. alınacaktır. Bu apöi işe iateklilerlıı Ko-
mutanlık n. Şubeı.iue müracaat etmeleri. •99!>-Kadıköyünde Suadiyede Taşilı 

tarlada .ask-er Aziz nanıile macul 
iloen halen nerede olduğu b;Jine - 1 ıJıG•D••m••aı:ııı••••••••••••~~-ı•••••••••••••••••~ 

ırnfu:n~i~~~ed.iyesi vcl<ili avukatı rtlcmict~;!~';'~z~~ti~:i. büyilk ER T U G R U L MU H Sİ N'in 
Nurettin Kavurt tanf:r.dan mab-

kı::ım<-nin 939/94 S. do"yasi!e aley- Yarattığı ilk ş EH v E T K u R B A N J 
hinlze .açtığı E""nköy belediye taıh-ı sözlü tilw 
sil şubesi aidatlı t.a.hsiMarlığınd:ı I 
·bulundu!;runuz esn:>da 936 ve 37 se- M ELEK • p EK • 1 d 
nelerinde yedi kıt'a makbuzla mü- . ve 1 s 1 nema ar 1 n a 
kelleflerd':>n t.l.!ısil eylediğiniz pa-
rayı dip koçanına na1'.san g<>çireNılı: 
yirmi dörl lira elli bir kuruş ihti
liısen zimmetinizde kalmi!l oldu- ' 
ttundan bahisle meli!ağı mezkilrun 
faiz ve avukatlık ücrntile bdi.kte 
tahsili hakkınooki dav.ıı:nın bakılan 

Görühne.ıniş ?.!uvaffakiyeiler kazanmaıktadır. 
DİKKAT: Filmin uzunluğu·dolayısile 5"-'al1S1ar hcrgün saat 2 - 4.15 -6.30 ve 9 dadır. 

Yarın 12 ve 2 de pazar günü saıbah 10 ve 12 de tenzi!A1ıh matinel<M" vardır. Geceleri için loca ve nt.lll1arah 

koltuklan c."i<en.den aJdınnrz. ...ı J 
muhakemesi sonunda tal.<ıi.Jatı z.,a,. ı••••••Kı••••••mımı••••••••••••••••••••••••••• ;ı,ıtnıamesi:ı.ı!e yazılı olduğu v~çh.ile, 
celp ve tetkik 9lunan İstanbul e..iiır 
ceza mahkemesinin 937 /531 S. doıt
yası derunundaki Üsküdar 2 inci ı 
sorgu hakimlii1iııin ilk 1.ahkilrat 
zaıbıtnamesini.n 2 inci sahifesinde 
yirmi dör.t lir.a elli bir kuruş zi:ın
ırne:tinize geçirdii.föıiz baki.rn hUZUr 1 
runda ikrar ve zaptı imza ettiğiniz· 
görülmesine binoon ikr.annızla sa.- · 
bit alan müddcaıbih y!ımi dört lira 
elli bir kuruşun % 10 ücreti vekl>- 1

, 

Jetlıe tahsiline ve müddeabihe dava 
bribinden itibaren % 5 faizi niı:&-' 
ani yllrütü1mesine ve bilcü:ırue ~ 
sllirifi muhalremenln size aidiyeti
ne kat'i surette 14/8/939 lta:,"1ihinde 
gıyabınızda karar verilın~ olduğu 
w i<;bu ilanın bir sureti de ana.h
!keme divanhanesine ta.ilk edildiği 
ıteblil! makamına kaim ohwlc üz.er 
:re iliin olunur. (24458) 

••••••••••••••••••• 
.Salııbi ııe neşrıyaıı idare e.W.. 

B~ muharriri 
ETE)f İZZET BENiCS 
Boa Telp-al Maıı..a. 

BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN 

T A K S i M Sinemasında 
Şarlruı en gü.zıel. masaJ..Lan ..• 
Saı'kın en ırüzEll htk!yesi ... 

Sevimli Komikler : ISMAIL DÜMBÜLLÜ ve 
ŞEVKi ŞAKRAGIN eğlenceli ve çok gülünçlü 

~ 1liizlü - Tihlkç8 şaııkılı 

F.eertndememWieHııııizin 1111 meııbur musiki üstadlıaırı muhteşem ıııız 
A heyetinin °W rakkaşelerin i.ştlraklle. 



ı- SON T B L G 8 A J'-16SUU'f lNI 

HAS T 1 A 
"' 

G ş ç A B 1 1 
Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş. 

tramvay durağı karşısında. Şubeleri: Ankara, Karaköy, 
• 

/~14&an deposu : Bahçekapı, Beyoğlu 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Usküdar, lzmir - Kemer altı, Eskişehir İstiklal cadde•i No. 324 

Devlet Vemiryolları ve Limaniar;-1 ı İstanbul Levazım A':irliğinden Verilen: Harici ı 
işletme u. idaresi ilanları Askeri Kıtaatı ilanları 

........................................................................... 
İsim, mikdar ve muhammen bedelleri!~ muvakkat teminatları aşa

tıda yazılı tld um muhtevişatı maheme 29/2/1940 pe"'6ffibe günü saat 
15,30 dan itibaren .ıra ile ve kapalı zarf usulü ile Alık.arada ida.--e biıı&
tıında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek lsti~lerin hiza18!l'lnda yazılı muvakk;;.t teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesi.kala.rı ve teltll11erini ayni ııün saat 14,30 a 
kadar kom~n relsl!~e veımeleri llzımdır. 

Şartnameler 600 kııru_"ll Anka:Nı ve Haydrrpaşa veznelerinde satıl
m.ıııktaÖlr. (1121) 

No. M:ktan lımr Muhammen bedel M~vakkat teminat 

1 300 
2 1400 

Sürşof yağı 
Rezidü vaf(ı 

Vra 
120,000 
224,000 

Lira 
7250 

12450 

1 inhisarlar U. Müdürlüt)ünden: f '--·--------
1 - Nümunesi mw:ibince 39000 kilo siklop Qemberi paıarhk usu

llv le ı;atın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 19/11/940 pa:ıartesi günü saat 14 de Kabat.;ışta J.ev;uım 

ve mübayaat $Ubesindeki almı koınF;onundn vonılacdmda., lsteklil"l'in 
paurhk icln tavin olunan gün ve saatte % 7 5 oıüven.ne p •alarile bir
likte mezkılr koımi.syona J!'l"lrneleri. .ııso. . * 

Clıısl Mik. Muhaa:nen %7,5 Ek•illm• 
B. teminat Ş~k. 

Ura Kr. Lira Kr. <aat 

Yamalık kanaviçe 
lııkarta • 

• 
• 
• 

çul 
cuval 
kınnan 

• ip 
!Marka bezi 

10.000 ldl:o 
10.000 • 

6.000 • 
5.00t • 
5.000 • 
5.000 • 

300 • 

:l-000,- 445.- A. Arttırma 14 
1800,- 270.- • • 14.30 
960.- 144.- • • 15 
800.- 120.- • • 15.30 

1400.- 210.- • • 16 
1400.- 210.- • • 16.15 

90.- 13.50 OOLar Jık 16.30 

I - İdaremizin Ahll1kapı bakım ve işleme eYınde miitemkim ci:ns 
ve miktarları yukarıda y&73Jı kanaviçe, çırl, çuval, kınnap, ip ve bez 
hi:ı:alarında "österik<n usullerle satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teının:ıtları, pa.zıı:rlı.k saatleri 
hl:zaJannda gösteribnlşlh-. 

111 - Eksiltme 7/111/940 günü Kabataşta levazım ve :mübayaat şu
~ alım sııtıs komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Niiınunoeler her gün Ahır kapı B.?Jumevlııne görüJebiJir. 
V - İııteklilerin tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paraı-

la:ıile birlikte mezkür komisyona ,ııelrnelni. (1252) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğiinden: 
ıtdare ihtiyacı için 280 ımEtre paltoluk kumru ın alımı açık eksiltm~ 

ye !konuhnuştur. Eksiltme 4/3/940 pazaT'..e i eat 15 de B. Postane bi
lle& birinci •lmtta P T. T. Müdürlü~ odasmd1 t<:ıplan~:ı.k Müdürlük 
al.mı satım komisyonunda yapılacıilit.ır. 

MWıaımınen bedel 1020 lira, muvakkat teminat 76,5 liradır. Tu.lip
lerin olbaptald feruıt ve eksiltme :;aıılnamcJ:erini gönn k üzere çal~şma 
günlerinde mezk1'.l:r müdürlük idari kalem levazım kısmına, eksiltme 
gün ve saatinde de 940 senesi için muieber ticaret odası vesikası, mu~ 
vakkat teminat makbuzile ,lromisyona müracaatlar• • 1218 
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Padişahlar, Karaman ülkesinin varlığını 
bozmak istemiyorlardı, fakat .•. 

Yalııu; evvelce islamiyeli kabul ' 
etmiş olan inıparatorıın küçük oii;· 
lu kurtulnıuştu. 
Koınnen sülilesinin yegılne vi

risi bulunan bu delikanlı ise mü· 
ıav tı islamiye kütlesine karı~ 
koy bohııu$tu. 

)Jil>a\'atı i:;lwniye kütlesinin i
çine girenlerin adedi o kader. çok
tu ki, her biri bir tarafta yerleşe· 
rc•k birer aile sahibi ve çoluk ço· 
cuk dünyaya getirip Tiirk ramiai 
ıiya.~iye•i içinde kayııa-.p gidi -
yorlarılı.' 

Fatihin en bil>ül.. dü turu milli 
camiaya halel getirmemekti. Fa· 
ı.at dev~;nne adl'di arttıkra, müb
tecliler ço!:nldıkça, devlet bilnye
ıinde bilahare derin yaralar aça
cak rezaletler, düsükliikleı vücu· 
de geldi. 

KARAMAN E.MARE'l'İNİN 
KAT'İ Sl'RETTE İLiM.Ki 

Fatih; Karaman beylcrile epey
co uğrasm1'tı, Üzerlerine bir iki 
ıeler yapıtı itaate ı;etinnişti. 

Pakat; hu beyler fınat bul -

duk~a de !et ale;ı. bine luyaındaİı 
çt"l.inmemi;Jt"•di. 

Karaman Beyi Ibrah4ıı Bey Os
n1auh k11v,·etile ba~a ('.Jkaını:raca .. 
&ını artık anlanu~tı. 

Zabircu asarı husumette bulun
duıCu J·okıu. Lakin, düsmaıılarile 
gfafic·c daimi surt"tte muhnh<'rcde 
idi. 

Fatih; lbr.ıhim Be in ~urcta us· 
lu otııruıı İ( taraftan U:zun Ha • 
s.ınla diıı<'r taraftan Papa ,.e Al
manya ;.,ıparatorlarile gizli mu· 
habert"leı:•le olduğuııu bilil ordu. 

İbralıiın Beyin Rados wvalı'de· 
rile İçil seuhilini vasıta kılarnk 
eizli muh:ııberclertl.. bulunduğu· 
nun da hnbiri idi. 

Fakat; lıcr işinde vakit ve fırsat 
bekiyen hazreti Fatih, İbrahim 

· Beyin \'C Karanıan meselesinin 
kökünden halli için bekli~·ordu. 

Çiinkii; etrafta hulun:uı e<·nebi 
dü manian ezmek lazımdı. Evvela 
bunlano '\'ÜcudünH knldınnak, en_ 
sonra Uzun Hasan ve Karaman ile 
uğ'raşmak istiyordu. 

Sonra; Fatih, hiçbir vakit kar
deş knnı dl;kiilmc,ine taraCtıır de· 

Eskişehir garnizonunda yaptırı
lacak bir adet garaj insası pazar· 
lıkla 19/2/940 pazarteııi &ünü saat 
15 de Eskişehir Kor utınalma ko
mis3·onunda yapılaeaktır. Şartna
mesi komisyonda görülür. Keşif 
bedeli 30,554 lira 97 kuruştur. Kat'! 
teminatı 4583 lira 25 kuruştur. İs· 
tek!ilerin kanunda yazılı ves3ikle 
m"zkur ıciin ve saatte komisyonda 
bulunmalan (1136) (125!1) 

2418 adet bakır bakraç kapalı 
zarfla 1/3/940 Cuma günü saat 10 
da Urfada Tümen satınalma ko
misyonunda eksiltmeye konnıut
tur. Şartnamesi komisyonda gö • 
rüliir. İsteklilerin teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat en·e!Jne kadar komisyo
na verilmeof. Tahmin bedeli 16,321 
lira, ilk teminatı 1224 liradır. ,,. (1229) (971) 

100 ton pirine; kapalı zarfla alı
naeaıtır. Eksiltme 22/2/940 günü 
sant 15 de .An!uırada Levazım A· 
nıfrlijii ~atmalma komisyonunda 
yapılacakhr. Pirinrlcr '8rlname
sinde yazılı miktarlar dahilinde 
Be;-·pazan, Yabanabat, Nallıhan 
malı olabilir. Beynazan için mu· 
hanımeıı bedeli 29,0GO lira ilk te
minatı 2175 liradır. Ynbnnabat i~in 
muhammen, bedeli 27,000' lira ilk 
teminatı 2025 Iİı'a. Nallıhan için 
muhammen bedel 29,500 lira ilk 
temin2t 2212 lira 50 kurustur. Nii· 
munesi konıi,•·onda görülür. Şart
nam i 143 kunısa komisyondan 
ıılmır. İcinde kanuni ve ticaret o
dası ve.ikası da bulunan foklif 
mektııplan . ant 14 e kadar kabul 
olunur. (1226) (9 IR) 

• 
130 ton sıi;ır eli kapalı zarfla e!t· 

siltmeye konmuştur. İhaleııi 20/ 
2/910 giinii snat 15 de Balıkesirde 
askeri satı>ıalma kemisyonunda 
yapılaraktır. Tahmin fiatı 32,500 
lira ilk teminatı 2437 li.i'a 50 kuruş
tur. İsteklilerin ihale Y.iinü bir sa· 
at evveline kadar ilk teminat ve 
foklif mektuplarını komisyona 
venneleri. d21• •1216• 

30,000 .kilo srule yagı kopalı zarf
la 22/2/940 Pe~enıbe günü saat 
15 d ... İzmirı!e Lv. amirli/ti satın· 
alma komisyonunda satın alına· 

caktıı. Tahmin bedeli 31,500 lirn 
ilk teminatı 23t3 liradır. Şartna
mesi komisyonda eörülür. Eksilt
meye ıtirecekler 24$0 sayılı kanu
nun 2 ve 3 cil maddelerinde ve 
.,.rtnamesinde yazılı v<>sikalarla 
teminat ,.e teklif mektuplarını i
hale saatinden en az bir saat ev
veline kadar komisyona verme -
leri. •923• •12l8• 

* 280,000 kilo un kapalı zarfla ek-
ıiltme:ve konmnştur. Şartnamesi 
İspartada askeri ve Ankara, İs -
tanbul Levazım amirlikleri satın

. alma komisyonlarında görülür. 
Muhnınnıen bedeli 36,400 lira ilk 
teminatı 2790 liradır. ihalesi 28/ r 
!/940 Çar:;ıl'mba günü saat 11 de
dir. İsteklilLTİn saat ona kadar tek· 
lif mektuplarını komisyona ver-
meleri. (12ll) (916) 

""' Kodak, Fercnis, Gevart, İlfort 
markalardan olmak üzere muh
telif eb'atta 2550 dilzüne Röntgen 
filmi 23/Subat/940 Cuma eünü sa• 
at 11 de Anlıarada M. M. V. satın· 
alına Ko. da paza.rlık suretile sa
tın almaca.tından isteklilerin pa• 
zarlık gün ve saatinde 2550 liralık 
kat'i teminatlarile birlikte mez -
kiir Ko. dn pararlık gün ve saa
tinde bulunrnalen. Hepsine tah
min fiatı 17000 lira oluı> liste ve 
şartnamesini almak istiyeıılerin 

her gün Öj(leden soııra An!<Prada 
M. l\I. V. utınalma Ko. na müra-
eaatlıın. •897 • .1207. · 

80,P.OO kilo ııiır eti kapalı zorfia 
eksiltme~·e konmuştur. Şarlna -
mesi Ankara, İstanbul leuzım 
funirliıı;i \'e Konya levazım !lıııir • 
lil!i ~!malına komisyonlarında gö
rülür. Tohınin tutan 20,000 liva ilk 
tem:nah 1875 liradır. İhalesi 21/ 
2/940 Car,amba giinii s•aı tt de 
satınalma komisyc'1unda yapıla -
uktır. Teklif mektuplan saat 10 a 
kodar Konyada levazım amirliği 
ıatınalma komisyonuna verllnıeli· 
dir. (118.t) (76?) 

.... 
75,000 nıetre mintanlık bez pa

zarlıkla satın alınacaktır. l\tuhımı· 
men bedeli 41,250 lira kat'! temi
natı 6188 lir~dır. Pazarlığı 23/2/ 
940 Cuma günü saat 11 de Anka
rııda M. M. V. Hava satıı,.ılma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartna-

me ve evsafı 207 kuruşa kornis
yondaa alınır, İsteklilerin kanuni 
vesaik ve kat'i teminatlarile ko -
misyona aelmelerl. (1235) (1274.) 

* Balıkesir askeri hastahane bi -
nası mfu;teıniliıtmdan natamam 
pavyon inşaatı 6/3/940 Çarşamba 
günii saat 15 de açık eksiltme ile 
ihalesi Balıkcsirde Kor. satınalma 
komisyonunda yapılaeaktır. Ke~if 
bedeli 5908 lira 89 kuruş ilk te
minatı 443 lira 17 kuruştur. Plan 
ve şartnanıhi her gün komi•yon
da görülür. Taliplerin belli giin ve 
saatle koıni~yona miirocaatları. 

(1232) (1271) ,,. 
10 ton katran 19/2/940 Pazartesi 

günü saat 11 de acele pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin Ça -
nakkalede Mst. l\tv. Satnıalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(1233) (1272) 

* Müteahhidi nam ve hesabına çu· 
vallarile beraber askeri evsafta ol
mak şartile 300 ton arpa satm alı
nacaktır. Pazarlığı 4/3/940 Pazar
tesi günü saat 15 dedir. Teminatı 
4500 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. İstc.klilerin 
teminat makbuz veya mektupla • 
rile ve kanunda yazılı vesikala -
rile beraber belli ~n ve saatte 
Edimede l\Iüşiriyet dairesindeki 
Htınalma komisyonuna gelmeleri. 

(1236) (1273) 

+ 
5000 liralık tevhit semeri ve te

ferrüatı satın alıııacPktır. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. 
Pazarlığı 26/2/940 Pazartesi günü 
saat 10 da Edirnede l\tüşiriyet dıı· 
iresi askeri satınalma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Teminatı 750 
liradır. İsteklilerin yapacakları 
malzeme ile ve yahut yapını~ ol
dukları tevhit semeri veya mal -
zemelerlle birlikte komisyona gel-
meleri. (1237) (1276-l .. 
Kapalı Hrfla 144 ton kuru fa· 

sulyeye istekli (ıkınadığından ilk 
pazarlığı 22/2/940 Parşembe ı:ilnü 
sant 11 de Lüleburgazda askeri 
satıııalına komisyonunda yapıla -
caktır. Tahmin bedeli 28,800 lira 
ilk teıninot 2150 liradır. Şartna-

ROMA rızrviA 

ve bütün ağrılarını derhal keı;er. Lüz"u 

.günde 3 kaşe alınabilir. 

me<ıi her ı;;··ıı komisyonda görülür. 
(1238) (1277) 

-1 
Kapalı zarfla 108 ton nohuda is

tekli ~ılmıadığuıdruı ilk pazarlığı 
22/2/940 l'arşembe günü sa•t 10 da 
Lüleburgaıda askeri satınalma 
komisyonunda yapılacnktrr. Tah
min bedeli 15,120 lira ilk teminatı 
1134 liradır. Şartnamesi her gün 
konıl•:vonıla eörülür. 

(1239) (127~) 

• 
Hepsine tahmin edilen Iiatı 

130,100 lira olan 2602 uıetre mika
bı kereste kapalı zarfla eksiltmiye 
konmuştur. İlıalesi 4/3/940 Pa • 
zartesi günü saat 11 dedir. İlk 
teminatı 9757 lira 50 kurµ~tıu. art. 
namesi 650 kurusa k<ımisyondnn 
alınır. 'l'aliplerin ihale saatinden 
bir saat cvveliııe kadar larflarını 
Ankarada l\I. M. V. satııııılma ko
mi53·onuna vermeleri. 

(1273) (1234.) ... 
Beherine tahmin edilen fiatı 110 

kuruş olan 10,000 ila 25,000 adet 
tımar fırçası p111ı1rlıkla münakasa• 
ya konmu~tur. İhal~si 28/2/940 
Çarşamba giinü saat 11 dedir. Kat'! 
teminatı 4125 liradır. Şartnamesi 
138 kuruşa kamisyondan nlınır. 
İsteklilerin teminat '-'C kanunun 
emrcttil!İ belgelerle ihale saatinde 
Anlrnroda l\I. l\J. V. satınalma ko· 
m;syonuna gelmeleri. 

(123Sl (1057) 

• 

İst<aıbol <.s.tlvc ikL~C• 
mahkeımcsindcn: 

İstanbul belcdiye,ı ve:<i1~ 
Salfı'hattin tarafıntlo. ıı 51 

tramvay cad<leosin<lc )forı, 
tında 11 No. Jı dükkanda~; · 
Rifat ve eski mali Ye ı tıisa 
No. d;ı kefil IIü,qin ğtı.. l 
Naci aleyhlerine kira v 
b..;,! l. O~•ıl 4'" J.nl • 

mütetlair açılan davanı c 
t::dı.•11 nıuht.ıkcrr~sı ::;.r ~J <l 

Da\~ucı \IC'.~ciJj tars11.ı~ 
bat miktarı hakkında m ·;d 
lere tekfif edilen ye:ıul' ~. 
Dl~ IllÜV'('CCC'h ~[l1 J 
müd"tdaleyhlert ta'" .. ıJ' ~ 
mi~t.:-ırının n ol!].ıı .,.L.na 
min cttirilrrc ı e ve mu 1 .~, 
}erden Şerif ağlu Rı o•!l' 1 

gahının mc~huiivctin t-in ' 
min d.Jvetiycşini ı ila c'l' 
ve muha'.tcır enin 8/3i94 • 
müsadi[ cuma J?Ünu saaı 1 

likine karar veril·wi· o' 
rilıi ilandan itibaren a J:İ.11 • 
fmda mahkcmere .arzu" 
yemini <'<lJ lO<~cli'ni ;,iJdı 
w rnuayven ,eünd'C' <l•:-- J.!PTi 
~tmcdii(i takdirde yenıfrı 
kiıl ctmi• ..,, •. , bca.i(rıı.a '' 
mevzuun.1 dahil vakıal"rı 
miş adtleclill!cei!iı~ k2 
ceıııne dair dav•"'' ive <le rli· 
d;'\'l&nhaıııc.;inc talik P<lihll 
ğun<lan >~"fin•t t~hli ı' 
kaim olmak ü; M'e ilen nltıP 

12J· 

F O ' 1'' A R S O L, l{nnın en hayati kı:,mı olan kırmuı ynvnrlaeıldarı tazeliyerck çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Viit~ıde drvamlı gcn~lik, dioçlik ~·erir. Sinirleri caııJj 
1 dırarak a•al>İ buhranları, \13·kusuzlu ğu gid.,rir .• fuannit inkıbaılarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zıt türcicye, Sıtma nekahetlerinc-, TJcl gevşekliği ve ıt<l<'•ui iktiıJ.rcl'' 

kilo nlnıokta "8YB'll lıayret faydalar ieınin ooer. 

F O S }' A R. S O L'ün diğer bütün kunel ,'juruplıırındatt tistüııliijcü DEVA!\ILI BİR S' Rt:1'T1': KAN, KUVVE'!', JŞ1'İHA Tı:MİN h'l. IESi ve ilk 
derhal ı:ö•tennı• idir, 

kullanunlanlJ 
,,,ı 

S h at Vekaletinin resmi müsadesini haizdir. Her eczahnE dA- bulu ur • 

i:-ilıU. Bn sel:eııJ~ Karaman bc)-·lc· 
riue kan;ı şiddetli hJ\rt.>kt."t etmi .. 
yordu. 

Fakat: Karau.ıan ı:;-:.dt.:h•riu Os .. 
n1~11lıtara olan hu.suıncti kendi ev
l<:t.tların ii1rrinde lıilP o"':..rını gil:ı,
to'(li. 

İbrahiııı Beyin -' edi oğlu ,·ar-tı. 
Alt"' Folilıin hala'lt:dan, biri de 
rnr;:yrdrn rloğınustu. 

Göriilülor ki, Karaman beyleri
le O,,manlılnr arasında al<.rabalık 
da yardı. Padi~ahlar, Karaman 
ülkesinin varlığnıı bounak btemi
yorlardı. Fakat; hu nmeti silmı·k 
kahil olaıınJ<rrdu. 

Cari,·t: çocuğunun se\'iJesi öte· 
:kilerle mu!.a'"''"' edilemezdi. ' a
<eo, bu fikir o devrin dli-iin~ele
rine tau•Rmile nıu,·a!ı1'.tı. 
İbrahim Bey, bıınrı he,aba al

madı. C'arhe çocııi,<ıı bulunan fs
hok Beyi \aris tayin eyledi. Öteki 
ol(ullarını miro<tan mahrum bı • 
raktı. 
· İbrahim Beyin bıı hareketi, hu. 

sumetini gö. temıd;e kafi bir df'lil 
idi. F•tibin hafo<ında•ı ulan ço • 
cuklnrı yerasetten ın<>hnım e:vll
Tor, l·ariyf"d~n ,·ôri~ tR)'İn t'~·Ji .. 
yordu. 

Demek; Alio~ıuana mt"nsup olan 
çocukları ne olur ne olma• diye 
Karaman honeılAnı içine •lmak 
istcmiyoTdu. 

Esa<en: Fatihten evvel Pacli
•ahlar iyi bir siy~sct takip eyle -
mişlerdi. Karamanhlnrdnn kız a· 
lnrak, kıı vererek ol·rabahk tesis 
etmeğt- \•e neticede Karamnn ha
nt'ılamnı ele nluak lrnn ılölmıl'den 
mesclt"yi lıalleylemek. 

(Devamı '~r) 

Yaşamak b!Wıhı yerııe sürün
nwı;c de~ez .• 

Dedi'?!. Adeta k..,ndimdt'n geç -
tim 
Kahvaıt. mükenı:meldı. 
R<>çel, tereyağı, ueynir, zeytin, 

havyar, taze yumı.u·ta, çay, süt! 
Bu milyon liralık biı' hazineyi 

gözlerimin önünc vılisal:ar <tı: 
- Al!. 
U. <"ln-dı, bu k .. dar sevinmez -

dım, Tepsiyi gözlıerimi bulandıran 
bir heyecanla hemen önüme çek
tim ve hiç bir 31ra J{ÖzeLmeden 
hiç birisini ptekisine d~ğbın{'(fen 
tabaklarda neler varsa hepsini bi
ribirinc kanı,tıra kanşlıı-a sar'a 
nöbeti tutmuş bir has1a gibi ye -
mejze başiadırn. Sanki, ömrümde 
böyle bir kahvaltı yapmamış, kıt
lıkta senı•Jerce kalnus ta ölme -
den kendisini kurlanp bir ahçı 
dükkanına düşmüş "ibi idim. Ta -
b::kla.rıfa hiçbir şey ka.l.rııayıncıya 
kadar hepsini vedim! ve .. üstüste 
belki üç bardak sütlü çay içtim. 
Bütün bunları yiyio-içtikten sonra, 
vücudüme şiddetli bir reh:ıvet gel
di, ç-ene kemiklerim ycrllerinde 
sökülüp çıkacakmış gibi csnemeğe 
başkdını. Boyuna geriniy.ordum. 
Hatta, bir aralık tok karınla rahat 
ko!tuitı• bulunca daho .kalmışım. 

Bu uyku ve rahatlık M>kadar 
sürdü bilmiyordum. Eğer, usak 
gelin de: 

- Beyefondi ı;imdi çıkacaklar. 
Burada sizi görüstürürüm!. 

Demeseydi ihtimal akşama ka
dar: 

- n.. /iks iz!. 
Dedikleri gibi bİr uyku Qe"kecek

ıınİ6in. J;!ulıaıkkak ki, bu kibar ya
pılı usak benim bu halimi görünce 
U} ndırınağa bile kıvamadı, fakat 
bu hald...• bit' k.adına: 

-Acaba yardım edebilir miyim? 
Endisesile himıet etmeyi daha' 

favdalı bulduğu için beni uyan -
dıxdı. Tuhaf deaiJ mi? İsminin 
!Murtaza oldugunu s.öyliycn muha
tabım: 

- Beydeooi şimdi ç;kacaklar .• 
Dediği zaman adct.a nerede ol -

duğımnu, ne :vaı:ıtıl!ımı, kimin ne 
ı;öylediğini bilemiyerek: 

- Fendim?. 
Dedim, alık alık, bilınlye bilmiye, 

bir hayli adamcağızın yüzüne ba
karak d~ündüm. Bu kadar ,,uur
ıruz, bu kadar kendimden ~ 
bir halde haroket ediyordum. Ve ... 
Bu tembihten sonra da gene keindi
:ıne gelmiş, 

- Ne yanıyorum ben?. 

==o.==============="-~ 

Pet;ol-t-Oı~~ 

Dememiı;t.m. Ak~ine göğsümün 
daha çok .kabardığını, si.nirlerimin 
daha fazlasi!e ıı-erikliğin.i hissedi
yordum. Murlazaya hl<; reınk V<!r· 
:ınemekle beraber: 

- Ya Rı.dvan Bey .. Böyle ha .. 
Bir diJ.irn ~lmwjti senin kapından 
istiyecek vw.ciycte de J.."'lecektim .. 

Diyor, dişlerimi ıncıl'<lata gıcır
data sıkıyordınn, Bu sıkışta kin, 
guru.ı:, ilitiı·.as, i:stek wırd.ı, 

Bir saniye dışarıda ayak ses1<?ri 
f.azlalaııtı. 

Ve .. Murtaza kaprdan görü<ıdü: 
- Beyefuıdi teşrif e.d>yorlar, 

Geliniz, kapıda bekleyiniz .. 
Dedi. Hemen yerimden fır !adım. 

Her tarafnn sinirden tir tir titri -
yordu: 
'.Rıdvamn .ka:rşısına bu hal<lc çık

mak, onunla bu halde koııuşrnak 
dchşrtli a~ınmo gidiyordu. Onun 
bfr zamanlar~ 

- Canım, hayatım, her şeyim 
senin... · 
Dcdii?, bir buse için bin y .. lvarışın 

:ııes:esıne uyduğu kadını şiwdt bu I 
halile kıarşısında görünce acaon ne 
yapacak ,ne diyeC€k? Diye dıişü • 
nüyordum. Ve .. her 3anive goç -
tikce heyecanım daha fazla rtı-
yordu. (Deumı var) 

ııaç hal.ımı giix~ lic;'~ 
biı İnci ŞRrtf lıf· 

b'' On beş scı,_tlenbcn ol' 

kimse tarafınd~n rrıP~ 
kul anıl'n1 <k 1,r. ... , 

Sultanahrrıet öirinc1
, . 

Hukuk Hakimliğin~ 
Hazinci maliye na;on~a 

1
,, 

ıınalive muha1ı:C'lnııt nı J.-. 
rafındQ1' Beyıı.ı:rtıta :-.fit>ıııtr t 
d<'·'inde 172,Q num ıau 14 
'Karahas:>n a.leyhin~ acıl:ıJI· 
:ınm'<l!ı avans ilmühn.l:ıo; • ·' q 
iL 3İlP::..ı icia uh:lığı 7 _1 1:·;~ 
ruşun tahsrn davası:nın ıl~ ~ 
pıılan tebligat iiZ<'rtnc c;Jl'1 

,. 

ır,;ısınd.ı: 2\!üddt•ı vckJ1 t<;;. 
dan me.:ı:kfü· av:nısın it: 
Hamili hnzalı vc;·k.a ii:ıt~ 
oıın.,kla inkarı halinde ;rııe 
tiktap ııdill'esi, ak.si tak~ • 
bında tetkikat ve Jıüld<"~,.r• · 
ceğinden lxıhu..1e l(IJ"aO . ıJv ' 
anüddeialey!ıe bir av nWeıııc 
nen tebliğine ve muhaJ< . 
22/3/940 saat 10 a taJil<•O: 
vl'rilnıiş olduğu!":lan • 

1 iti~aren beş gün zarııDJa t , 
dlimcctiği takdirde ıetkJl'll ııı 
hakemeye ıııyabıııda ae•;p o. 
ra,· verilecci!i ilanen tcb ;:ııı 11 


