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ETEM İZZET BENİCE 

Harp Tehli esi 1 anla a Vaki şıyor m ? • 
Alnıanların Slo_v_a_k_y_a-'y_a_o_n_f_ıı,-k-a_a __ s_k_e_r -y-ığ-d-ık_l_a-rı--ve_M_a_r_t_b_aşında harekete 

--- geçecekleri bildiriliyor. Romanya kralı bugünlerde Romaya gidecek 
Harbinençeiin Amerika Haric"ye Müsteş rı1 Sovy~fler dü;; bir-kaç 

-:..:~er~b-~1"::.ü~--e- bugün hareket etti Milli Sel istihkam daha aldılar 
.. '"'~ ~w. = Yurt içinde yeni bir 
eıı ve ecnebi yardımlar mü-

t&sir bir •ekil almadan Fin seyahate çıkıyo,·lar 

b8i!~::::~ie~~::~ Almanya bu sene mutlaka taliini deneyecekmiş Fin:andiya, fsveçten b~şka Danimarka ve 
Norveçtcn de yardım talebinde bulundu 

'f 1 ·----"T h 

~il: ETEM İZZE'i' nENtc& 

b~Y•t • Fin harbi en fiddetli 
Yetıer ~dı. Bir haftadanberi Sov
?ııııııtrh ad~a &ölü şimalinde ve 
llıtithi aYrn hattı il~Lri.ıoıle en 
!at. ş lazyiklerin1 :t•paıaktadır· 

t~~~ k?ınşunııu Grıvyetlerin ı 
ltıııj<lrd e.ıne bu son taarruz için 
le llafk ıınuıı en ı:üvenilir piyade 
besap .. 

12 
as süvari fırkalarını ve 

lird;ıJ'ttj tan)(, tayyare ve top ge-
~· ı anlaşılmaktadır. u us v 

llıalt,s121 e .. ınalzeme :tiyaına bak· 
!•rı ve n kutıe halindeki hücuın
öııce F~elıennenı ateşi ile bir nıı 
neticey· lnnkaveınetini kırmak ve 
~or. 1 almak istedikle.ri anlıışı-

Sovy . 
lopçu ~t t~~lilHerine göre 21 i 
llıUstah)( C\ <u olmalı. üzere 59 Fiıı 
?ııı!a el enı ~~Ykii bu . on taar· 
l•ııe Ye ~l geçınlnıiştir. Fin tebli
~ da So lar:af müııahitlere naza· 
Ve ttlı "Yellerin bu insan seli 
ltrı •ıı~:keilın :otcşi halindeki akın· 
>,e ~ erı ~ev:ıileri dilşürmi
~~et ol~tmıştir, Herhanci va
eiddet" .olsun har in bütün 
•e So e hı.tile hilen devam ettiii 
~•r, h~:;•cnn .. yüı biı.Utrcc a,. 
ııeıı fazla ce hucum aı.ıbası, bin
e F'iııı ~çalı. ve hesapsız mermi 

••ttırrp ~r ··~~rindeki tazyiklerini 
tır. tin Ürdllrdükleri muhakkak· 
~ilecek :~usu bu akını durdura· 
ııııu tayı '• durduramıyacak mı 
~ tcııeh' 11 ~imek mfu;küldür. Ba
~•d ..... _ ı ınüşntıitlere ~öre }'in 

-
' 

Bomnn~·a 

Par>s 17 (Hususi) - Gu<!t,Ju, 
Bohemya ve Moravyada Alım:ıııJa
nn 86kei1 sevkiyıı.hnm devam et.
ımekte odluğunu yazmaktadır. 
Pııasıda dönen şayialar.a l(Öl'e, ha -
w.lar müsait gittiği tll'kdirde Al • 
:manlııor mart ha.şiarında harekete 
geçecekleroi1'. PragdaJti m&htılli 
ımaltaıınlıa;ra martın ipti.dasına ka
dll!l' elli bin yataklı hastaneler ha-

ile b'"""n bü "k 
d trntıe h Yti zayiat vermesi / .. - - ·-· ~-....-~~ . .,-....,~-• 'll'dutın r u seferki taarruzu da 
lırduğu a:ı ınliınlı.ündür. Taarruz 
~idatı alı.dirde telı.rar Sovyet 
~eıı;11 ı~Pılrnası, her türlü mal· 
ı;ııı bir ın ce'>hesine yığılmae· 

1 
Çtıı, ki, Zllınaıı mesafesine mnh

d ~h cı_ 0 V~te kadar F"ınlandi
b ltııl;q, ~:c_ııebı gönüllüler ve yar
~~' ~il~iş olacak ve bllha sa 
ler~ı,i •cck, tabiat buzların 
aı ı'ıı lııbiı' h karla_n erimesi, göl
~ ~ "1nı·ı allerıne av<!e! cyleme
•ıı Cbilecek~re d~a ziyade yardım 
ille tıı.hiıuüı.r,. Fın m~dafaası için 
ııı., V~'llticı. saıt mevsını kış ve dor 
ı_111"1'1ii ,,"'· Sovyetlcr de zıdılı ,.:; 
liıı.;ıı-ı., h;:'~arını rahat(a kr.1-
~·e lıuua,, g~llerin1 düz ova h.J. 
bıııİ Sl!~ltti jbıl~ek için bu ıne' . \ 
~ıı.ı: töı~r. Bu bakın.d•n 1 
. •lt'lllt l"iıt•·- . en ve ecnehi ~·a;. J 
lıitı'.... ıılıuad""'dıyada müessir hı;· 
la;''llek, 80

8 n Fin muknemrfüıi 1 
ıı-;1 lln118 b riıest kalmak istiyor
l-;11 ak olahi'İ., defaki taarrnzla rıu
lal'ııı "'ı.ltııveın ""~ler mi, ynksa lııap 1 Bugün Nevyorktan yola ~an 1 
t,10lı. açılnıBıı etıJe ilkbahara ve buz Amerika Hariciye l\.llistesan Velles 
ılti; ıl~ceı. ~ nıev5.iınine intikal 

<\ıı hu'lr.ıııe ~·.bunu tabii. şinıdi- zırlaııırnası ernredilmistir. Bu em-
)ttl ~lı, ınıu:'_glamak gilçtür. ~in ln!azı için :m'Elktepleriın de bo
ııı~ıı .F'ı un olan nokta Sov- şalWınası Jiızım geJımelretdir. B<>
~ıııt ııe .~..b:,ulcaveınetini kır • h«nı,,. ve Moravya şehirleri Al -

Ö • De y 1 kabnalan tak - ımıan .askerlerile dolmu~. Sivil 
ltıı ~deı~ a..acalı.lıuıdır?. :yolcular için tremer gayet mahdut 
~ ~"Yeu,)ak! lddi•lara naza· ola.rak işletilmektedir. Bütün tıuır 
4,, aJıı,... ın ilkbaharda su - '- askeri s-•ki ta •-....... dil 
•· •ı "ard ~ .. ~texnelerinin iki b~ .-.a H ya '''"'"" e -
ıylltı ıt, Bıri . h ~ mi~tir. 

ı-td 111 ıaırı ııcı edef, Finlan- ~imdiye kadar Slıovakyaya gelen 
ıı~d~ "• bknı ~ütealup Balkan- !ı:ıt'ı.i!ar an frrka olarak tahmin 
ıı.,, '~de ı._ 8?d•nnvya devletleri edilmektedir. 
h.1~~ ;i.7'":l'ette bulunmak ih· 
~•ın· "Ulcı lıcd r d .ALMANLAR ROMANYAYI .. YI •ıı lnkj. e e Avnıpa 1 lııı~~ nıe~gı~:rbı karşısında hiçbir TEKRAR TAZY K EDİYORLAR 

l1ııı euerin uhınrnnmak ve Paris 17 (Ilu~usi) - .Entrıımi-
btd ıııa.ı,. arz:: taınamiJe salıip bu- jan• gazetesi Amanların Romanya 
tde •fiııden ~lldnr. Bu iki ihtimal üzerinde tekrar tnzviklerini ar:t -

' • • 

Kralı Kııroı nassa alft)'JJIJ. tefti§ ederken 

tırdtkkırıDı yazmakt.ad.Jr. ~u ~2.Y~ l11 ;Jsı.ıu .• u.l..i"" ........ ~ 
Bü:kre~e yrni tesis edilen Alınan et.rnelc'!edi!'. 
<ticaret ofisi ve Almanyanın teşvi.ki MANALI BİR SUİKASD 
ile Macar gazetelıeıi ta!rafından ya- Lorxlra 17 (Hususi) - cDeyli 
pılmaktadl!I'. Eksı>reı; gazell.'Sinin Bükreş mu -
Almaııyamn, Rwnanya petrol - habiri, Alman erkii.nıhaıibiyesinde 

leriniaı b.üyük bir lusnuru 11lmak Rmnanvanm Tuna yol.ile de işfıal 
için böyJıe. bir tazyika müracaat ~di~mesi plfunının mevcut o1mı:ısm
e1ıtiw ve lı&tta bu maksatla Ba • da·n endişe .edildiuini bildirmekte
lııcıınya ve l\foııavya\'Q mühim kuv- - dir. Tuırıa üzerinde, Rııananya sa -
veıt)er yıl!<hıtı soyrezıımcl<tedir. . hilindeki batazyalar Almanlar ta-

İtaryıa hük.U:meti vaziyet! ehem- · raim<laın biıı· in!ilak ı:retices:i:nde 
:ınivetle gözönünde tutmai<tadır. uçurulmustur. Rornanya ma:kam -
Oemrbu. şarki Avrupasmda hayati · Jaırı bu infilak hadisesini gazete - ı 
ımeıı:faatlerlne dokundurınarnıık (Devamı 3 üncü sahifede) 

iskaııdinav Hariciye 
Nazırları toplanıyor 

Almanyanın bütün bitaraf gemileri 
batırmak kararı S?"Öriişülecek 

Anlta:radan bildirildiğine göre, 
Cumhur R~isi.mlz yakında yurt 
içinde bir tetkik seyahat.ine cıka
caklardır. Cnnı.hur Reisimi~in bu 
defa ccn<Tn vlUiyctlerinde tetkikat 
yapacakları :ıannedilmeUedir. 

~· >I' ••• ı .... ~· .- .. •, f .·.,"',. 

Yeni subaylar 
Bır kısmı bu sabahki 
trenle şehrimize geldi 
Subaylığa nasp töreni dun ya

pılan harp okulumuzun yeni yıl 
mezunlarından b.r çıoğu 15 günlük 
'lll!nınni raezuniyetlcriııi ge~imıek 
üzcre b:ı saroh Ank<JTadan şeb -
rinrize gelıın.iş.~rdir. 

Y'uu ve p;enç J>U baylarunız dün 
öğle<ilen evvel AnkUia zafer lı.iıid< si 
önünde mm-asim yapmıslm' ve s.ıa.~ 
ıa de de Ebedi ,$efimizin ını.ıva.lcl<a.t 
kabrine bir ihtiram çel""'l(i koy -
muş!ardır. 

~t l4 te harp oltuluıxla Eiiyü.k. 
Milıtı,..t 1.foclisi ı-eisi iloe B':IŞ\•ekil 1 
'" V ~'in ve gooP.ra.l'erin iıı· 
~ır. • yapılan .mera.simde ae ı .Fhıfcri ! ıı ..... .ı,tJarı , lıb ab.~lar 

nutuXJ.ar söylcnmlş ve bunu mü • Parıe 17 (HU6u.sf)- Biraz gev- 1 Swnmn mırrtak.,.ında Ffo trırı. 
tea'kıp mektebdeıı birincilikle çı- şeımi:ş gibi görünen Ruıı taııy:iki 1 V112iye:i mii<ıkül ol ııakla ber. ber 
kan topçu asteğmeni Dumıw;ayla dün blıtün ceptıelerde yeniden ümiıts~ deği 1dir. Ruslann br.lıe • 
mektep ikincisi Diyede asteğmeni ;ı;iddetini arttmuştır. mehal ce(j]·wyi yarmağa çalıştı.k-
Mahmui Mi'thlt. ve m~kt~p üçün - . Kızıllar birkaç müstahlr.em mev-r !arı, bu deraıtl taarruzlarla ka~·i 
cüsü Abdii=.mfdc B. M. M<>clisi ki daha e'e gcçinni.-,lerdir. Fakat neticeyi istihsııl etıme<k ısted i r.ll.'ri 
re:Si Aıbdül."1a'i.k Renda tarafından bu mmraffakiyetler Ruslara azinı anlaşılımaktadır. 
bircr altın saat vcrilmi;;tir. zayla~a ma'.olma.ktadır. Heyeti u. Finler anudane mukavemet e!-

Mektebi.n birinci.si olan a.sıe'm:en mumıyesi itllıarile Mannemavm melı.te ve hatı:a mı~lıil taarrıı:z • 
Dwımuşay okul ya~ kütüğüne" 160 ha~ h:ıttı yanlımı.ş değildir. (Deııo.nıı ı.çilncü ~ah!'eıle) 
ncı çiviyi caikmısbr. --- -- ~ 

Merasimin bu sa!lıasınd.ın SOlll'a E k 8 1 B k 1 ==~1m~:!1~e;-~;;1i..sa= s i u gar aşve i i 
mandam lwrmay albay Behza:t r 
Ko1ı:er genç sıı.baylı>rı yemin et - • ı 1 • d • 
mei!e çal!= ve bu davet üz.erine , Ta ya ya g 1 1 yor 
grup grup tahlif merasimi yapıl-
ımı.,~. 

Adliye Vekili Izmirde 
lzınir 17 (Telefonla)- Dün ~eh

rlmlzc ~elmiş olan Ad ' iye Vekili 
Fethi Okvar 1"'t.kiklerine !ıa:;la -
mı.>tır. Fe1ıh.i Okyar burada bir 
hafta ka'acaktır. Miiteakben 1s-

Sobranya içtimaından sonra, şimdiki ziraat na
zırının başvekalete getirileceği ~öyleniyor 
Sofya 17 _(Htıs.usi)- Yeni Bul- dt>vam ed il~eğini söylemi1j ,.e 

gar ~wek•lı Fılcıf g~et~i'<eı~ ksbinesinde birlikte ca'ıştığı Kö-
veı ~· .. beyana.tın.da, hukurnetın seivanolun dirayetli idaresini st-
~ahilı ve hancı sıya~ette dejiisik- na etmis!ir. 

Londra 17 (Hususi) - Danimar- nü bir Danimarka vapunınun ba- tarJıula gitmcsı mutıtcmeldir. 
lik yapm:y~cağm~, Krıı! Boris ta- &ş,.oekil, veni kcbinenin si~ilfic-
rafından ktyase!Jı bir sure1ıte il- tini, iı,"tlkıbalde de b.taraflık veba-

!ka, İsveç ve Norveç Hariciye na- tırılmıs obnsamı Beri in hükü:metı ,. · 
zın:Jarı Koprntıag'da toplanııı-a-k nezdindıJ prnteslo etmiştir. 1 ,------------,, 
Alın.anyaıım bitaraf gemi.erin de Alman hükumeti Bw-gercik va- I K 1 S A C A 
ıtornil!cmnesi h<>lcl<ında verdii;'i ~: purunun gayrimeşru biT surette 
r.a:ı· "etrafında mümkerele.rdc bu - ba1ırılması dokyısile Hol;ında hu· 
lunacak1aı"dır. Jrfunc.ti:nin göud\....-diği protestoyu 

.Dcyli Telgraf• ın Kopenbag ~det.niştir. 
rouha:biri, Abna·n truıtEt:ibahirleri - YE~! BATAN VAPURLAR 
nin bitaraf gemilare k:ırşı ınnumi Roma 17 (Hususi) - İtalya:n 
blı' taarrı.rzıa geçeceklerini bildir - ~ bandıralı 5649 tonluk Corciyo 01-
mektedirler. Bu taa:ıTuz Aıni.ral 1 sarı vaııuru İngilterenin şark sa - , 
Fon Tirpiç'in bile hayalinden ge-1 hillcrinde m<ıyinc çarparak bat - ı 
çiremiyeeeei geniŞHkte olacakrt.ır. m.ış:.U-. 32 kiş.Hik mürettebatından 
İsveç, Norveç, Danirnarlca ve Ho- haber ~ktur. Bu, ma.yine çUiparak 
lıında vapurlaınn.ın son Rfuıfeııde baotan üçüneü İtalyan vapurudur. 
batınbnış o!Jnası Ahnanla:rca dıe> Daaıimanka bandıralı Ahon ve 
ruz harbi k.a1delerine muvafık gö- Slipner vapurlan dün sabaha karşı 
ruhııekte, bitaraf devletler tica - 1 inııHOO!'miırı şark sahillerinde ba -
0retini mahveWıek için girişilen ~ırıl:m.ıştrr. Her iki geınid'en 24 kişi 
~BlTUZUll bir mırk:ıddGlll(! o:dui{u !irurLoo:ı!llrnıstır. 
söylenmektedir. Bisp isimli kömür yüklü Nor -

Danimarka hiik\ımeti p=r l(Ü- ı Devamı 3 üncü sahifede) 

Bir notun manası 
Yeni Sabah, okuyuculonna: 
- Hüseyin Cahil Yalçın Mnji

noya gitmişti. Frausadan ayrıl • 
mışhr. Yakında gelip b~akaıc
lerinc devam ed.,.,ektir. Makale
lerinin arnda bir çılı.maruası yol
lardaki teabhUl'dan ve gecikme • 
Jenlen ileriye geliyor~ 

Mealinde tavzihimsl ve ikazıru
sı bir not yazcyor. 

Bizim, mabuda: 
- Neden ötürü acaba buna lü

zum l"iirüldti ?. 

ham edilen bu siy~tin tathilci:ne (Devamı 3 üncü sah;frde) 

Zelze;e afeti 
Son rakkama göre 

32741 vatandaş 

kaybettik 
Ankaradan hild·irikliğine göre 

zelııele fe'iı!lretine ait rakamlıır al'
tık son şM!ini a1ımıış sayllmalııta
dır. 

En son malfunat ölü say.ısının 
32,741 oldui!'u ve 9404 _yoaralı bu
lunduJı,unu göstermektedir. 

Bu zayiatın vilay·et!ere ait mik-
tarı şudur: 

1Adliyede bir hırsız 
Evvelcede elleri kelep~ 

çeli olduğu halde 
kaçmı~h 

Yeni Pastalıaneda!ki adliye bi
nıwıının l(linde hevecanlı bir hır
sız - nolis Jrovala.ma vak'a& olmuş-. 
~r. Sıı.'bıltalı husızlSJ'dan Koço; 
b:ı: muddet evvel Kııdıköyünde 
muteaddıt evleri oo:ı-'duR"u için ya
Jtal_anmı.ı; ve elleri kelepçeli ol -
duı;ıu halde Üsküdar müddeiınnu
miliğiııe götürülürken, ciir'e!kli _ 
rane bir çeviklikle po'isin önün -
den firarn muvaffak o'.m~ur. 

it, CCi(; Üze . lllıf!'isinin tahakkuk - - - --
•l.tıı~•iitıtı:}.":e ,.şiır.didcu ınüta
)e .~~ııu, no o,.r_u olmaz. Ne 
t 1 ötıı; olabılcccg· · · 'h 
ıııd lnlizd k ını nı a-

lı.eri ittüakına inanması ve ona 
inanınca da Alınanların Romanya 
üzerine, Sovyetlerin de bu cep
hede Almanlara müzahir ve fakat 
şimalde İskandinavyaya mütevec
cih bir harekete geçecekleri mev
zını ilıerlnde miltalea yilriltmesi 
lizımdır ki, bizim şahsi görüşü -
müze nazaran, henüz bu yoldaki 
tahmin ve mütalealann da yeri 
ve günü değildir. 

.İkinci Avustralya ve Y enizelanda 
kafilesi de yola çıktı 1 

Diye sordum da, şu ceva.bı verdi: 
- Notun manası açık. Yeni Sa

bah Hüseyin Cahid'in şahsına bağ
lanmıştır. Makaleler çıkmayınca 
gazete idaresi bunun sebebini oku~ 
yucularır.ın vulmf ve hadiseleri 
Uıkip etmek iz'an ve irfanlarıuı da 
hiçe sa;:ı:arcasma izah ediyor ve 
aman sabırlı ohm, gelecek. .. diyor! 

Bu izahtan sonra ben de mahu
da <u Ce\'abı verdim: 

Erzincan: 15,470 ölü, 4117 yaralı . 
Tokat: 6,820 O•Ü, 1976 yaralı. 
Sivas: 7,583 ölü, 1969 varalı. 
Amasya: 660 ölü, 118 yaralı. 
Oı·du: 463 ölü, 4138 yaralı. 
Giresun: 1439 ölü, 488 yaıralı. 
Gümüşhane: 233 ölü, 82 yaralı. 
Samsun: 45 ö'ü, 142 yaralı. 
Trs.ba.on: 3 ölü, 9 varalı. 
Y<ıııga.t; 6 ölü, 6 yaralı. 
Tunceli: 8 ö'ü, 7 yaralı. 

O va.k~tenberi aranmakla olan 
usta lı;rı;ız dün İstanl:ıul ad'iyc bi
nasıııa gehniş ,.e üst kat koıido
runtla.ki halkın ara6ında dolr~ır
ken bir tıılharri memuru tar<!fır.
dan görülüp tanınmıştır. 

Kurnru: sa;bıkalı tu t~iG!n !at·
kı.ııa vanh;:.>ından derhal koı;up 
kacımal'!a ba.•lıııınlfsa da taharri me
muru da arknsır..dan kOŞ"mağ ko
yulmu.<tur. Bir cık gibi merdiven
lerden inmel!'e tel't'Mıiis eden ~
c.o bu sefer de adliye poliısi•Sııdet
tin tarafından görül.nıfu;, o da pe
şine taJulımıştır. 

• a h'd· e ; bir lı. haf tıii11 a ıseler fil ae ta zar-
\eıııli e. lıoyacaJı.t en gözürniizün 
~abıı~"i Şa:viala~· ~ğer~ in•anın 
~~ a bav d' a, er tilrlil pro
L. •~tak; b a •sterine ve ...:ı iln 
~Ptıı.... avadis . .,un 
t\>~eı:.'.'.'~ı l&z ve ~ahminJerine 

"""llf4e 4 ~ . &elırse o vakit 
._u • Sovyet u-

. Londra 17 (Rady<>) -Avustralya yıesi.nde yola çrlanışhr. Yakında 
ve Yenizeland kıtaatınm ikinci ka-

1 
M'lsıro vasıl olacak ve oradan Fi -

l :filıaıini hamH olan gemiler, İngiliz! listine gö~ecektir. 1 
ve Fransız harp gemilerinin hiına~ 

(Diğer Te~graflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

- Demek Hüseyin Calıit Yeni 
sabah'eıların, Yeni Sabah da Ilü
seyin Cahid'in hayat sah1111ı!. 

Ne garip bir acizdir, insanların 
kendi kendilerinden ziyade; baş
kasının kudretinden istiane eyle
meleri!. Ve U.tüne iistelilı. halla 
da sabır ve intizara davet eyle • 
meledi, • • 

N°iJ?;de: 5 ölü, 2 yaralı. 
Di~er taraitan veni Enineanın 

eski Erai:nc~:n şimalinde ve 
Trab>ıon !I06esi eiva.rında kurul • 
masına başlanmıştır. Şimd\ye ka
dar bu veni yerde 1 çarp ile 10 ev 
ın.a ohımnııc;tur. 1llrsız bu sw-elSe yaka lanın:ı.<tıı, 
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MEZARA KONA."l 

SA(U.Al\1 ADAl\1 

l fi~rda, talihsiz 'bi:r zavallıyı, 
1 ölü zannile mezara wkmııE>lar; r..n 
1 cak, bu1kaç saat ge<;til<!en soııra
dır ki, sal! ve sa~lam o".dugu
mı ııörmü4'r, hemen eve nakilıet
m:ş!er ... 

ı Fakat, z.a'lallı ~ yaşama.mı'l-. 
EMie, •ama doğru, bu fif!f«, ha
IUka.ten öJ.rniiş! 

Bizim anlıyamadığımız nok:a 
fU: En evvel ö.üyü muayene eden 
belediye talbil;i, canlı mı, cansız 

mı olduğunu nasıl faııket.memı.;?. 
I Ölü ile sal! ıtrasındaki fark bu 
lı::adar küçük mü?. 

YABANCI DİLLER 

• JllEKTEBİNİN FAYDASI 

İ Üniversilede açılan ve bir1kaç 
ı ııeneıdenberi faa:iyetıte buılur.an ya,. 
baıııcı diller mektebinin huıQl>.r fay-. 
da V'emrıediğı, boşyere masraf ~~ 
cli.kiiği nihayet anlaşılmış!. Gele
cek sene, bu mektep liı.ğvedile -
celımi.şl 

1 Çdk ~il&! Çoouklar, bu dertten 
kuıKulıı;> asıl der:s:erile w!;r.aşı:nıya 

1 

vakit bulabilecekle. r, deıııekllfr . 
Fakat, böyle, faydasız o!an her 

tıeşelaküJ. l~effilivorsa, giN.el 00-

1 
mkişaf !ı.aımlesi lbaşloıW, demektir. 
~ ~a, solumuza bak -
aak.. Belki, daha bazı te~e&kiiller 
l(öae çarpar~. 

•HUKUKU BEŞER 

BEYANNAMESİ· 

kü mev:1Jlla t ile tayin edilen insan 
hürri:yeti kil.fi dei'(llmi.ş!. 

Yeni chukıtku beşer bey·aıına
mcsi• Allaıh vere de, harp hayhu
yu arasında unutuluıp ııitıı:ıese .. 
Bendenire so.:-ansanrz, yeni bir hak, 
yem bir hiirriyet o:a.ak şunu ist>
yorum: 

İs!.ar.lbuld.a ı;ıahir ilabsadiyatmı 
tanzim edecek v'dkıf, ehil, sa'iıhl
yetltar ıbir makam Yok, daiiğim za
man, belediye tekzip etmesin!. 

İSTAJ\'BUL RADYOSU 

TEKRAR BAŞLIYOR 

Müjde! İstaıılbu.l radTa;u tokra!' 
faaliyetine !başlıyor.muş! Yeni bir 
proı;:ram yapılaca.k mı, lbilrn~ -
ruım. Fakat, 5.clzane lbir fiıkri:m 
var: Konferarslarm mevzuu iyi 
seçilsin!. Mese:a, Finland~a har
binin en banıro1'i --ününde müzi
i:c ait kX>n!erans, zelzeleyi taık.ip 
eden günlerde ormancılık konie
ratı5ı verilmesin!. 

Alaturka saz faslına .ıelince: 
M.errllekotin taruııınış şankıcı ve 
sazende'erinden şimdi olrlu.ğu glbi, 
saıkın istifade ed~'mes<n!. Hep. kı
yıda, kösede kalmış hanende ve 
sazendeler krayi faaliyet ve san' at 
eylıesfnler!. 

HALK GAZİ 

.({ÖPRÜSÜNDEN GEÇERKEN 

Belediye daimi endimenirııden 
tdt;iiğ edilıniıştir: 

cSaym İsta rlbul ha '.kına .. 

BDyOk bir 
havuz 

Limandaki iki havuz 
ihtiyaca kafi 

gelmiyor 
Sular.ımız.da işleyen tekmil w -

puroann havuzlanma ihtiyacının, 
J..ımaınırn:ızd cHaliç• ve cİStinye• 
havuzlarında temini ihtiya<:a •kfı..f:i 
gel:memekt.adlr. Halbuki mevcut 
vesaitin kifayetsizlij\i yüzündEn 
rer wrpur i.stenildiği zaman bu 
havuz!Ma al.maın.ama.kta ve 'bil -
hııı>sa bu mevsiın!eode sıra ve nö
bet beklenilmesi icab etm..,lctedir. 

Münakale Vekaleti hem bu va
ziyeti önleyhı deniz ve9ııi'tiınizin 
sür'atle 00.vıuz.amna ihtiyaçl:a<"mll 
teıınin etmek hem de yeni, modern 
ilıüyük bi-r havuz insa eLmek üre
re te~lrfklere başbrnlS'tır. Vekalet
ten ve:rilen bir emir üzerine Dev
let Denizyollan id:ıresir.ın bazı 
tekınisy1'!nlerinden mürek:loep olan 
ıbir oovet İstinye ve Halic;t~ki ha
vuzlanı.m gözden geçi:rıınekk-Oir. Bu 
surıetle, İstinye ately<eöindeki mev
c.ut tesisat gayri ıkafi görülmüş -
tür. 

Heyet; V'C:tl.iden yapılaea.k olan 
büyük havuzun yerini de tesbit 
edecektir. Bu havuzun HaliQCle mi 
yoksa Bo~a.zirinde mi vücude Wo" 

Delik bir 
direk 

Mahzende çöküntüler 
görüldü tedbir alınması 

istendi 
Binhirdirek rea.!ız.eninin temiz -

Jetilerek yıırkmda halıkımızın ziya
retine açıhnası müzeler idaresince 
ka.rnır laşt:ınlnııştır. 

Diğert araı:tan son zamanlarda 
mahzC!lldc k iiçük mevzii çöküntü
ler görülımiiştür. Bunlar 1::mık o
J.uıunuştur. Binbirdiırck mahzeni -
ı;ı.in umumi vaziyetinde hiç bir teh
like mevcut olmadığı da 'bu mürur 
sebc• c yapılan esaslı bir tetkik ne
ticesiııde .rnlaşıl!ııııştır. 

Bununla ·beraber: fazla sarsınıtı 
yapan ağır v~saiti nakliyenin oeski 
Klod Faı-er caddesinden geçirilme
mesi fay<llalı görüoüp Belıediyeden 
rica olunmuştur. 

ı:.,:.e:er idaresi Yereba'\an sarayı 
sah..ısından da ağır vesaiti nakliye
nin geçi;ri~i ·belediyroen 
iıstı.:.mışt..r. Yc.rehatıan s:ıa:ayı 'karşı~ 
sında!k.i evltrden mürekkep .,llda
nın istimffik olunu-, yıkılmalan 
ıbittiktcn sonra da bur.asırım met
hali tanılın olıunacaktır. 

--000--
ıtiriieceiii vıikında taavyün ooecek- Feri o ot gemileri 
tir. Nafıa Vekaleti ica.lıeden tahsiı-
saıtı da e·~'UTiış ok!u!_;ıından ~ni Siıikeci ile Haydarpaşa aras;nda 
İsl:aııobul havuzu sür'ntle yapı.la - yıaıpJ!:acak olan feribot naıkliyatı 
cırktır. için icaoedcn gem.ileri satın a2mak 

Dii:ier tlft'aftan HaHc ,,., İstmve üzere ıbir münakasa açwığını yaz
atelve V>e ha"'1lZları da yeni vesait nııştlk. Bu münakasa ay sonunda 
ve techizatla ta.lcviye olunup sür - bit.mektedi1". Müteaddit İngiliz ve 
ıatıe genisJet_· _n_ree1ı:-0,~er_d_ir_. Fransız finnaları ,00 işe girmek 

\ Gaaıeıfıelerimizdeki alim ve mü
' tıefeılokir muharrir:er, bir İngiliz 
~ l(are!Esinin ortaya a1ıb,i(ı yeni chu-

Gazi köprüsünün birkaç t8'htası 
eksikti. Noksanlar tamaıınlarnnı.ş, 
köprii.nün sôillhat ve rr.•ı·kavemeti 
yerine ~etinilıniştir. Yakında mü
rur ve Ubura açılacalıı+.ır. KÖprü
den gece~ken, muhterem .balkın 
cŞeytan kulağına kur.şun• ııö;ıleri
ni içleriııdi!n daima fı&alamalan 
muvafık olur.• 

içDı hazırlarunaktadırlar. Müna-k,.. 
Ağrandisman cihazları ıe Vekaleti iştirakleri kolay.I:a:; -

kuku beşer beya:ıınaımesi> ~vızu
tle IIJeŞl!U:l.. İıısanların hakları ye
niden !eot>it edileco!Cmiş! B~- AHMED RAUF 

Küçük mikya$!a rcsi.m çeken tılım3Jk üzere münakasayı bir ay 
yıeoıi foto.,-af maJtine'erine ait o- dalıa ya11i mart nihavetJ.ne 'kadar 
lan a~diıımwı cihazl&nnın uı:tl teınIDt etmeği karar~ır. 
esva a<ldolımması dün Gümrük ve Bu karar dün srhrimizdeki aıa
İnhisarlar Ve'kaletinden şehrimiz ilr.ıııdarlara ve Londra, Faris !IE'fa -
giimriik!Nine te>bli!i ohınmn.otur. reth:ı-nelerim:izıe de tebhj? olu.nmuş-
Bu emir muccbince badema ağran- tur. Dil!er ta.raflıan Feribot il9ke -
disman ciha:ııJaırından hic b>r re - lesinhı s;, keciye; ine Saraybur -

._,_~-4W::::;:;:-I 1 _ı:ı:ııı_· __ tahsi __ ·ı_o_hı_nm __ n_·ac_a_k_t_ır_. ___ 
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nunda yapıhııa<ı için de Ve-tıklk.lcr 
icra ofıının,aMadır. 

Hastaneye alınmıyarak ölen polis 
ı' ~ h.as1:ahğı olrlui:'U be- 1 bulundurulur. Bu hastanın has -

ymille ~ doktoru tarafından 1 taneıve, gıeıldiği gün, cerh, zehir -
Gureba bastanesiıl'e gönderilen, lenme ve saire ıtibi iini va.k'alar -
fıaıkat oradan Bakırköy hastar..esine dan, 320 kadar hasta gelmişti. Bi
sev'kedildiği zaın.a:ıı burada da k,.. naenaieV'h, ınöbetçi d.cikUıru. esasen 
bul ectilmiyerek Bakui<öyden Cer- hastalığı bizce tesbit ve teslris ediJ
ra/ıpşaya iade olunan !ikin boş memiş olan bu hastayı ah-p yatı
...,.taık oanadığı beyani:.e alınmadı- ramadı.. 
~ ölıen. Hiıl<ıı:oot isimli bir polis Gureba hastanerincielri nöbetçi 
memurunun ölümüne sebep olduk- doktorkın hestayı. saısına'!lla:k icin 
lMı iddiasile dört doktor mahke- ireri•-.. almayıp, ot.oınobilde mua,. 
me~ ~. ---~ et:mi~ olabilirler. Her dok -

1 M;rmım ~lar Gureba has - tor, hastayı muayeneden sonra 
~ nöbetçi taıbipl.ecinden Ce - mütaE<ısıpı bildirir. Bu esasa na
Wle Cemal, Bakırköy emr~ ak- zaran, eeıaııe ceıııa:in hastada 
ıiye ve 86alıiye hastanesi nöbetçi e<itasvon bulmaları ve Bakırköye 
do1ıt.oııu Cevdet V>e Cerrah~a •0ndeımelerinde gayri ~aıbiilik vrdc-
ı:dıetçi tabibi Ga1iptir. tur. 

Dün aslye 6 ıncı cezada başlanan Asabi bi.r ·buhran, meseli bir he-
bu -ayaru dik.kırt muhakemede zevan, menşei uzvi hır hasta !<kça, 

ı Cerrırlınasa ve Gureba hastaneleri o hastarım 'Esas hastalığını tedavi >be 
tıa.ftıeol<i:ınleırile diğer bazı doktor- mükellef olan hastaneve )l'atırılıınMı 

ı lar dlnlenih?ıiırtir. Cerrahpa.şa has- lazımdır. Tifod2n a<abı bozulan bir 
1 tanesi 9e!I'taıbibi Bay Esat, şım!:.arı hasta, tabit Ba.kırköyüne gönde -
aıöylemiştir: riMllez. Fakat, hastanelerde boş v.a-

1 - T.alimatnaınıeye gf.re, boş tak bulumnazsa yatınlına kevfi -
1 ~ olmazsa hastaneye hasta ka- yeti bir müddet talik ve sahlbin.e 

bul edilmez, aııca.k, ant v3'k'a!ar bildirilir. 
için, her servisde birer boş yatak Bundan sonra dinJoenihnesi lazım 

Yaıant lskender F. SERTELLi 

BAR ÇİÇEKLERi 
Hangisini seviyor? •. 

Kızını mı, Anasını mı?!. 
Ertesi gün_ 
Cemil v.azılhanesi:nde yeni inşaat 

planlarile meşgul aluynrdu. Ka -

1 
t.ibine soro.ı: 

- İki güntlür Beyüaızdaki köp
rünün ta.ıniıile meşguıl:lüm. Yazı-
haneye gelemedim. Beni arıyan 
.,.-an oldu mu?. 

- Bir kadın aradı, !beyim! • 
- lııni ... 
- .::.oytemedL 
- Sor.matlın mı? 
- Sonmağa ve.kit kalanadı. Si-

zin Qdktanberi İzınirde 'lıuloıındu
ğunuzu kardeşiniz söylmniş ... Te
Ic:foııu binlelllıire ıkaııayAlca, 'lılt-
teY soramad=-

\ .Miıher.dis Cemil p'iır.mı b;ra:ktı: 
- Ne diyorsun ... KardeşL'Il mi 

&Öylemiş? Tulıcf şey bu!. Benim 
kardeşim falan yok. Kimmiş bu 
kadın acaıba ?. 

Bu sırada odaının ka;ıısı açı!dL. 
Pootıa mı.i vezzü ı;öründ Ü. 

• Y azı.'lı.ane klotibi ka:l:l tL. Müvez-
2:iln uzattıj:ı mektuplan aldı.. E
fendisine verdi. 

Mektuıılann ikisi Cemilin müş
teri'crirıdcn ı:eliyordu. Üçüncüısii
niiııı ıxxı.a dan>gl16ı.ı:ıa baJdı: 

l'fo75 --~ 
-Bebekten ... 
Ve açarken mırıldarul.ı: 
- Herhalde Selman;n anne -

sinden olacak. 
Moktubu merıill.a dlnıdu. 
Ceını"Join katibi uz:ıktan efendı

sini ı.ecessüs ediyordu. 
Cemilin rellJ(İ birrle.rıbire bal -

mumu ı:ihi sapsan ohnuştu. s;g,.. 
ra kııtu.sundan ibir ~igara a".tlı: 

- Bir ates versene lbana. 
Kiıti9 atıldı: 
- Buyurunuz 'beyim. 
Cemil c;ok asa.'bilesrniştl. 
Katip tered.diit!e sordu: 
- Keder verici bir haber mi al-

dınız, beyim?. 
- Hayır .. Hayır .. Birsev yak. 
Cemil JWiı>de duramıyordu. 
E erini pantolonunun cebine so

k3rak, odanın içinde sinirli aduu,. 
!ar !a o"<>lasmağa i.ıaş!aınıstL 

O dakikayg Joad.ar Caınil;n b2.ki
ki tıemayülü anlaşı~ı , bütün 
aile efradı onun Selma ile meş -
gu. pkiuğuna ı.ahip olmustu. 1 

Oysa ki, Cemil, Bebeğe git!Hııl~i, 
ilk gilndenberi Selmanın annesini 
sevi vor, c.nu ikn.a:ı çıtlışıyo:Uu. 

Y ıl.lıardanheri dul kala.n ve hiç 
bir erkclı.le meşgul olııuy-aıı, hatta 
·bir daha evleımıevl aklından bile 
cetirmiyen z:n>allı kı:ıdınca,';ız eh 

1 ı.. LÇÜK IJABERLEI l '==========I 

* Kar>ıdenizde şiddetli bir si.mal 
rüzgarı ve fı.rtmımın deva;m etti -
ği anJao;ıhnaktadıT. 

..ı.. Devlet Denizyollan idaresi 
te,ni\hlaonnı büvü.lterek kendisi 
v~ vaıımal1a baslam"'k kin t<>t
kiklere gıeçnıi~tir. Bu maksaıdla in
gilt!."J'eden vapur in8a m<ııi2ll!lesi de 
getir:tilıocektir. Dün itaryadazı tnü
him :ıniktal"da kağıt, cam esyıa, eleık
trik levazi.matı ve kimyevi ecza ile 
mukavva, maokine aksamı, vcnıiık 
ve porselen getirilmiştir. 
* S~hircfük müteh?.ssısı M. 

Prost Sultaınahınro meydanı pli -
mn<l~ tadilat ~paıruv.aca.ğını bil
dirriUinden Adliye V ekfileti İs
tanbııl adliye sarayı verini tetkik 
irin şehrimize kendi mütehassısım 
göndenn~Ur. * Mecidi·" köyü hast:ıncsinin 
J)lfuunda ya'lak adedi azaltılma -
dan y~liltinin indirilmesi için 
tet'.:ikler yapılmaktadır. 

• ' ••••••• 1 1 

gsA?n ddktor profesör Ma<Zhar Os
manın sey.abıatte olduğu ve diğer 
bir doktorun da ııelınediği görül
:ıt).Ü<. .bunların celbi i~in muhake
me •baskıa bi!r rii.ne talik olunmuş
tur. 

bu vaziyet karsısırul?., gittikçe ar
tan ve derinle:;ı~n bir vicdan azabı 
kinde kıvranıyordu. fl, Cemilin bu 
temayülünü kızına nasıl söyliye
bllirod.i? Sövlese bile, S2hr.3r.ın 
bu hadiseyi hoş gönniyeceğin! bi
liyordu. Sclmanın aııne<;i, rr Ce
mil i'e, ne de bir ibaıl'.<a erkekle 
evlcneoek vaziyette değildi. Ka -
dı~ müptela olduğu müz -
;min i'om2'1izma hast;;ılı_Çı onu ya -
taiia düşü:ıınüstü. 

SeJ.m:ımn annesi şirin, güzel bi.r 
lcıdındı. Cemil onu ilk görüşünde 
ccami vıkılmıs ammı:ı .. Mihrap ye
rinde duruyor!. diyerek, kızıru:!an 
ziyade kendisile meşgul cı:mwı ve 
bir l!iln yalıya gittii!i zaman, onu 
y:ıılnız bulunca, bu .temayiililnd-en 
açıkca kendisine bahsederek: 
•- Ben ancak sizinle evlenebi -

lirim!· 
Demişti. Selınanm annesi ilk ön

ce sa<alamı• ve bu şaşkınlık için
de, Cemilin teklifin.! ka'\'i suı<::tte 
raj<;ledememlsti. İste ~- onun 
bu z:ıiından istifade ederek: 

- Son ve müsbet cevabınızı ve
rinciy~ kadar be1'.liyeceJ!im! 

Dlverek, Selma ifo ı>Ukasını k~ 
mi..,U. 

Selma 'bu vaziyeti ıancak son 
melatup hadisesinden soma öğren
mi«ti. 

Selma 'bu m~lere anmsini ma.
= görüyor ve: 

- Cemil, çok ah:likstz bir .. -
danmııs! 

Diyeo söyleniyordu. 

Cemil bütün bunlan d~-ündii.. 
Arada geçen sözleri hatırladı.. Sel-

Tetkikatı ilmiye ve 
iktisadiye 

Belediye iktısat müdürlüğü, 
şehrin temiz ve sıhhi süt ihtiyacı
nı temin edebilmek için tetkikat 
yapadu:rsun!. 

Biz, geçen sabah kapımızın önü· 
ne gelen bir seyyar sütçüyü nasıl 
kovduğumuzu burada kısaca kah
dedivereceğiz. 

Süt iyi veya fena mıydı?. Bilmi
yoruz. Cünkü, evimizde bir t.ah
lilhane yok .. Fakat, belediye iktı
sat müdürlüiüne nazaran, bu işi de 
halk yapmairdır. Sütü tahlil et -
meli, fena çıktı mı, derhal o sütçü
yü yakalayıp zabıtaya teslim et
meli. 

Eiz, siitçüyü, eli, yüzü, üstü başı 
insanı ikrah etfirecek kadar p;s 
olduğu i"in koğduk. Süt satanların 
daha temiz olmalarını temin et -
mek de mi tetkikatı ilmiye ve ik
tısadiyeye vaLcste?. 

BÜRHAN CEVAT 

:ınanın bu vaziyet karşısında ken
disin&cn nefret Edeceiiini de tah
min celi vordu. 

~'"kat o. Selınıınm b~y den hao
bt"ri offiıarlığnı:a kanidi. 

Cemil bu noktayı düşünerek tc
selii buluyordu. 

- Zavallı kadıncağız! Dernek ki, 
hast:ı yalıvormuş .. 

Dedi. Şimdi böyle bi.r hastıayı 
yoklo·mı>k, hatırını sormak Coınil 
için bir vazife ve bir vicdan borcu 
ohmıştu. 

Kendi kendine: 
- Gitıncjyim .. Özür dilemeli -

yim. Bunun bir lô.tif-e olduğunu 
söylemeliyim, dedi. 

Peki a:m:ına, anasını bırakıp 
- simdi de - ,kızile mi alaka.dar ola
caktı? 

Cemil h2'kilr'.!'ten mmıım.maya 
benziyordu. Onun ha.ki!ü teınayü
fünü ö.i'(rerunek c;ok güçtü. 

Mademki Salımayı sevmiyordu.. 
Ve mademki Selınanın annesi~ 
talanmıştı. Neden tekrar Bebeii:e 
gitmek, ~'<' bu talihsiz aile ile ye
n,den miinasebet tesisine çalışma:k: 
istivordu? 

Demek ki, Selınanın ~ile sah
TI€ye çıkimış olması da bir suç teıı
ikil etmiyordu! Cemilin hu baha -
n<'Vİ - işin uzaması için - ilıeri sür
düi:ü 3nlasılıyordu. 
Yazıhanede daha fazla dur.a.ma.

dı .. 
K'?ıraköve indi .. Bir şekerci dük.

kanına "t.11radı.. Büyük, zarif bir 
kutu Ş('lt<'rleme yantrrarak otomo-
1'ile a'dufı . Ô"'J.eıden sonra - saat 
iki rr.ddd!:ri.OOe - Bebeğe gitti. 

(Devamı var) 

Köy. 
bOtçeleri , 

Her köy bütçesini eski Sovyct-~l~~~. iktıs 
vaziyetine göre ışbırlıgı fstanbulda doktor 

arıyoruz 

Kafi rakam şimdi hatırnnda 

değil; fakat, galiba, Türkiyede 
mevcut hekinılerin yarısı İstan
bulda toplanmıştır. Kodamanlar 
bıırada, işini uyduranlar burada, 
ihtısas yapanlar burada. 

Artık, bu kadar helrimi bol bir 
şehirde, her cins mütehassıs dok· 
toru her is!ediiFiniz zaman, kolay
lıkla bulabilir, evinizde yatan 
hastanızın başucundaki iskemle
ye oturtabilirsiniz, değil mi?. 

Ne gezer!. Kazın ayağı öyle de
ğil!. 

Hele, aradığınız mütehassıs he
kime sıı.bahleyin ihtiyacınız varsa, 
yandınız. 

İstanbul kazan, siz kepçe .. İşiniz 
yoksa, arayın .• 

hazırlıyacak Yazan: AHMET ştJ:ı<RÜ 
Yeni maıl'i yıl köy bütçelerinin Moskovadan ve BerliudeDıııl<' 

tok .bütçe haliodıc ayn ayn haz<!'- len haberlere göre, ikı .~c ıı9' 
larulınaları v~ köy bütçe:leı1 cet - arasında iktısadi işbirl·~' ı;ııı 
vellerinin Dahiliye Vekaletine için l.ir müddettcnberi yııP' b~ 
gönrle.rilmderi geçenlerde Dahi - zakereler nihayetlenıniş ,·c 
liye Vekalıetinden vilöyete bildi- kll\'ele imzalanmıştır. r. 
ril.ıni.şti: 11 şubat anlaşması altı 9

• 

Dün yollanan yeni bir emirle fında Sovyetlerle AlmauY•ııı 
bu kamı-dan vaz geçildiği ~ebliğ sındıı imzalanan üçüncü ırıc. 
olunmuştur. Bu yeni emre göre oluyor: A~tosta bir nd~pll>' 
her köy; bütçesini eski vaziyde vüz paktı imzalandı. Eyliıl ·i/ı 
göre hazırlıyacak ve tillıi olduğu da Polonyaıun jaksinıi uze~~ııı". 
nahiye merkezine gönderecektir. anlaşma yapıldı. Simdi Jel~ 
Na.hive müdü:rtleri de bı.ml.aTı kay- işbirliği mukavelesi inıZS~ 

- tır. Bu mukavelenin AlıJ1 •-' 
makamlı.klara, kay.makamlar da. temin edeceği ve yahut da t."" 
viliıvet.!ıe:re sev'kedccckle.-dir. ıı rı 

vilayetler ise tekmil köylerin ycceKJ iktısadi menfaa c ., 
etmezden evvel, bir nokt•l· .ır 

bütrelerini tevh>t edip bir yekıinla ret etmek faydalıdır: Eylill ..-· 
Dahiliye V eka!etine yollıyıacıık - masırun bir maddesine göt•· 
Q~~~ ~. ına kadar bu biitıçelerint devlet, sulhun iadesi için1!e r< 

_, te bulunacaklar ve iııgi e 1~ A'l1k8'1'aya göndermiyen muhasel:ıei· Fransa sulh yapmamakta ı> 
hususiye müdür ve memurlan ile derlerse, Almanya ile SO'l
v.ali, ok:ayıyıakaın]QI" ve nahiye mü- ne yolda hareket edecek!•~, 
dürlıeıri haklarında cezai taJdbat ralarında kararlaştırııcaklal' ~ 
yapılacaktır. halı:ika Polonyanın ist:I d• 

Geçenlerde, bir kulak, boğaz, 
burun mütehassısı hekime ihtiyac 
basıl oldu. Bendeniz Sıhhiye Ve
kaletinin sicil müdürü olmadığım 
için, bittabi, bu cins doktorlarm 
isimlerini bilemezdim. 

Vakit sabah .. Harıl hani, söyle
diğim çapta bir doktor arıyoruz. 
Cok şükür Allaha umnmiyetle 
sıhhatim iyi olduğundan. doktor
larla pek fazla alışverişim yok. 
Kim neyin mütehassısıdır, nerede 
oturur, eve gelince kaç adet lira 
tahsil eder, bilmem.. 

0 aonra Almanya Sovyetlerın 1 Bazı talebe karnelerini dınıile sulh teşebbüsü yaP .';, 
gilizler ve Fransızlar sulh• l )~ 

tahrif ediyormuş maclıl8T. Burulan sonra SO}· 

Kırk yılda bir lazım oldu_ Vay, 
sen misin lazım olan. .• 

Orta mektep, lise ve mulllim ~~rl.e Alınany'.' a~ın~ki '·ıı 
mektep.eri i'e san'at okulları mü- ııının ne olabılecegı alaka 1 

' 

dürleri dün kız lisesinde yaptık- ruluvordu. Acaba iki de,,ıe~,; 
Jıırı bir toplantıda bazı dileklerde lar~da bir askeri ittifrk J11l '. ( 
bulunarak bunları Maarif Vcka - lıyamlardı? Aradan dört •l? 
Ietiııe <bildirmeyi kararlaştırmış - tikten sonra şimdi 11 şubat 'İl. 
!ardır. velesile bu suale cevaı• v~' 1 

E2lciiıınle 1b32ı talebelerin karne- tedir: Görülüyor ki Sovyel • ' 

Tesa4üfen, birinin adını söylü
yorlar, arıyoruz: •Sabahleyin ge
lemez, filan hastıınenin mütehas
sısu!ır.• diyorlar. Ötekine başvu
ruyoruz: •Evden çıktı, gitti, nere
dedir, bilmiyonız• diyorlar. 

!erini velileııine ptermeci>kleri manyaya ancak iktısadi y&r~ 
bazılarnun da numara1arı değ~irip bulunacaklardır. Eyliıl aııl• 

,ııösterdilcleri anlaşı:.dıjtından kıar- sındaki tehdidin arkasında" 
nelerin ıbadeına talelbc velilerinin olan mıına bundan ib~rcl~ 
ellerine verilmesi, olur olmaz se- caba bu iktısadi işbirliği ıl 
'bap' erle tasdilkname alınamatnııBı, yaya ne gibi istifadeler teııı,ı 
mektep haricinde de talebeler iıçin decektir? Almanya 1ngiliı 

Hulasa, bir üzüntü, bir dert .•. 
Aziz okuyucular, henintte tav

siyem olsun: Sabahleyin evinize 
bir hekim davet etmek gafl:ıtinde 
bulunmayınız. Çünkü hastalığınız, 
hararetiniz, üzüntüden bir misli 
artar. 

lllkı bir disiplin itıtihazı Vekalet • kıı.>ile mücadele edebilıııtlr. I 
ten isterıecekıtir. Sovyetlerden kafi miktar ·d~ 

---000- madde temin edebilocek ıW f.I 
Yeni kÖprÜ pazartesi Rusyarun 1931 senesinde ı 

manyad~n aldığı eşyaya ba~~ 
günü açılıyor o!ue;a, bn~n bunlanıı bü)Uill 

mını kendisinin istıhsal cı.t 1ı-, 
rülüyor4 Rusya o zaııınn sa0~'" 
kurmak için ıııakine istiyord 
nayiin büyük b:r kısmını k0~ ~ 
tur. Şimdi m:ıkiue imal etııı< ,(!' 
makineye ve ince aliıt ,-e ~ 
ihtiyacı vardır ki bunlırr o r 
büyük rakam tutmıyacağ'ı ~ 
harple meşgul olan mili ~ 
Alman işçisi bunları kolaY . ·I 
imal edecek bir vaziyette deg·~ 

Bu arada şunu söylemeden ge
çemiyeccğim: 

İslanbulda bir sürii tıbbi cemi
yet var, Sonra, bir de sıhhiye mü
dürlüğü var. Bu teşekküller, muh
telif cins mütehassıs lıekimlerin 1 
günün hangi saatlerinde, nerede 1 
bulunabileceklerini isimlerile, ad
reslcrile gösterir bir kataloğu ben
denize Hit!en gönderirler mi?. Es
manını neşinen takdim edeceğim. 

REŞAT FEYZİ 

Gazi kÖprüsü.nün &hür gün sa-
b~ıından itilbaren nakil ·vasıtala
rına a" lınası hak.kında belediye
nin verdiği kar.ar lbugün resmen 
ilin ve vesa:ti nılkliye s3'1ıipleri.ne 
teıbJiğ olunmuştur . 

Bu ilıina ııöre beygirle çekilen 
ve el ile sürülen ara:balar için köı>
rünün orta kısmında 5 metre enin
de ve iki tarafı şeritvari boyalı bir 
kısım aıvnlmıı;t:r. Bu arabalar yal
nız buradan geçııbi'eceklerdir. 

Yaya kaldırınılarına bit~ olan 
sağ ve sol k:ıs.mlar da ya 1mz mo -
tör.lü arabalara maıhsustıır. 

Bugün SA R A Y Sinemasında 
CLA'UDE'ITE OOLBERT ve HERBERT 1'1AP..CHALL 

Muzafferane bir m:uvaff.ııkiyet kazandıkları ve bütün güzel filim
feT mer.aık.lilnrım l:o.şturduklıarı 

z z 
Şaheserini ııörünüz. 

Fransızca 
Sözlü 

En müessir aşk roın:ınlarınm muhteşem bir salıireri ... Bir k&dm 
h1yatı ... Bir art!st hayatı. .. Bir aşk manzumesi ... 
İ.avcten: FOKS JURNAL son dün.ya ve harp haberleri 

Bugün saa.t 1 ve 2.30 da. tanzilatlı matineler. . 

Dudak.W'm söyliyemediği. .. Gözlerin göremediği... Hayatın 
çözemediği. .. Mumnmal.ar ddhı: 

DUVARLAR ARKASINDA 
Büyük Frı:ın sız Filıni 

Fransanm kudret kaynağı olan 20 züyük yıklızı yarr.ıtı. 
GABY MORLAY - ERİC von S'IlROHEİiM - LUCİEN BAROUX -
1MARGUER1TE M.ORENO - MİCHEL siMoN - ELVİRE POPESCO 

BEITY STOCFELD ilaıh.. 

Bugün AL Sinemasında 
Programa ilaV'l!'len: Renkli iM İ Kİ WALD DİSNEY 
Dünyanın göızü vıe kulağı PARAM UNT JURNAL. 

Buııün soot 1 ve 2.30 da t.enrillatlı matineler. 
iıiilıiüiıiiiıiiiiiimm--~· 

Rusyanın Almanyaya .~~~ 
ceği eşya da zannedilJıgı d• 
bol değildir. Gerçi Rusys f 
sahada ist,ihsal artmıştrt'. il~ 
istihlik daha çok artmıŞlıf· ·~ 
1932 senesinde yirmi bir ııı:~ 
ton petrol istihsal eder altı ıı~ 
ton ihrec ederdi. 1938 seıı,i ~ 
otuı milyon ton istihsal ettıg 
de ihracatı bir milyond•P 
düsnıüstiir. jt 

Demir yedi milyondon o0.~i, 
milyona çıkınış. Fakat bU Jll~ıl 
da kendis<ıı" yetişmiyor. , 
istihsali kırk beş bin ıoııd;ı 
on altı bin tona çıkmış, f 

0
p 

tihlaki yüz seksen beş b:n •0,.,ı: 
Almanya Rusyadan an<ak Jll f 
nez satın alabilir ki bur:ıd• ~'1 r 
liyat meselesi bityük zorlııil ' 
zetmektedir. 

Esasen en ehemmiyetli . ı i 
da bu nakiiyat meselc,;i~ 1 r·{ 
manya Rusyadan AkdcnıJ • / 
nakliyat yapamaz ve bu ııı•; 
nez nakliyatı meselesi bu .0;d 
daki zorlui'.'11 göstermiye J..ıf;f. 
Şu halde Almanya, m~'il 

zikredilen rakamler niJbt / 
mal ithal edebilmek içiıı S" il. 
lerin iktısadi kaynaldan"' ı.ıiİ" 
baştan tensik etmeli ve J1ll ı 
nı da tan~im etmelidir. fa1'~ 
Sovyetlerin iktısadi pro'1.,ıf 
altüst etmek ve lktısadi b•~ 
daki gidişi cığınndan çılı ~I 
demek olacaktır. Eğer susr•~ il: 
razı olur ve Almanya da b1l~ g { 
vaffakiyetle başarına, bellıl ,ııl 
man şu meçhur •ha:v.at 5 ~ 
meselesi de halledilmiş oJıır· I~ 
Sovyetlcrin buna nııı,Y' r,1 
edecekleri şüpheli oldu."de .,ı 
bunun, kısa bir zaman içıP il I 
şarılnuısı mümkün olan J»r

11 
,J 

dul,'11 da çok, amma pek ç• • 
helidir. ~ 

İstanbulun Can Ci1'er 2 koınlğl 
DÜ1ffiÜLLÜ - ŞEVK1 ŞAKRAGIN baştaııbaş.'l 

k.ahkaıalarla dolu 
CİHANŞ~IUL !MASAL 

Ti.irlrçe sözlü - Tiiı'kçc şarkılı . , 

Görülmemiş büyük muvaff~iyetler devam ediyor. !MernJel>~,ıı 
rnız~ en. t:mınmış musiki ustacll.a.n ve ıen iyi olnıyuculfl" 
tıertıp ettikleri musiki losmı seyircileri gaşyediyor. 

A K i m Sinemasında 
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1Harp tehlikesiBalkan- Köseiv~n?f 
? İtalyaya gıdıyor 

• 
EN SON DAKiKA 

lara yaklaşıyor mu • rışsiyaseti(:ı::k:;~d:m::;;ı 
reşal Lord Miliı Sandey Krımikl Yeni kabine şu suretle teşek!kül 

Fin Hariciye Nazırı tayyare 
ile Landı aya gidivor 

da~a 17 (Radyo) - Kopenhag- derilmesini, aksi takdirde Sovyet
llllıdi~.n~yonaı gazetesi, Fin - lerle su1h yapmak mecburi[yetin
ner'" arıcıye nazırı Mösyö Tır de kala<:agını, buımn da İsveç l:ı ü
cev:::. tayYar~ ile Londraya gide- kümeti aleyhinde olacağını 'bJdi.r
ni, Y~e askeri yardım istiyeceği- miştir. 

(1 tncl sahifeden devam) 

lere yazclırmamışlardır. Tunanın 
dar bir )"€Tden aktığı ve cDcmir -
'kapı• denilıen Orsovada vukua go~" 
di;\i anlaşı~ır. Tunanm toplarla 
müdafaa edilen yegane nuntaka:sı 
burasıdır. 

gaz.clesind~ ne~rnltiği bir maka - ebm;ştir: 
lesinde, Almanya 1940 senesinde Başvekil ve Maarif Nazırı: Bog
galio g<ılemezse. ondan sonra ta - dan Filof, Hariciye Nazırı: 1van 
lihinin cbima sönmeee yüz tuta - Fıoıx>f (sı>tı.k Be],gr,.t e'çisi), Da
cağını yazmaktadır. ~ Amanya bu hilive Nazırı: Gaıbrovı;ki (sabık 
sene yıkılmazsa. mü<:adelenı.n .d~a dern:ryDUarı Na.), Ma1'ye Nazırı 
uzun müddet devam etmesı ihtı- Bojil.of (eski maliye nazırı), Adli-

Yazıın: zı YA !;iAKİ R No. 65 

Fin.! •Yor. · İsvec hükümeti, askeri yardım 
ilııııd""a hu"k• ti .___ ·· ' '-'-~ ,_ d"" b"'di · ve f<ı<:aatıa ;;'- . ~e , 1'WCÇe mu- , "'""'nı o .. ua "'mı '-. rmıı; . . 

Bütün toplaT tahrip edilm~. üç 
Romanyalı nefer ölımüştür. lnfi -
Iiiktan sonra bir adamın kaçmakta 
ol:duğunu !(Ö>""n nöbetçi ateş e~miş 
ve bu <>damı öl.dünınüstür. Mak -
tulün Alman olduğu anbişılımıştır. 

ımaıl!i vardır. ye Nazın: Mitakıof (e.s.ki ad'.iye 
o nazırı, Ha~bh"C Nazırı: Daskıol.of 

Mektup o kadar hazin bir ifade ile 
yazılmıştı ki münderaca tına nazaran 

A ellen iki fırka asker gön- . sun:t yapılmasını tawıye etıniştır. 

iman tahielbahiri nasıl battı 
İNGİLİZ ORDUSU l,750,00 (eski haI1biye nıµırı), Ticaret Na-
Londra 17 (RadyD)- Dün sil.ah zm: Za.ı:ıorof (eski ticaret nazırı), 

altına alınan 250,000 neferıe In- Ekıonomi Nazırı: Bagvianıof (eski 

Fatihin vefatı üz•riııe, Türk raderi Sultan Cem ile nl:ı.n (s:ı.it:ı-
den!zciliğinin terakkbine birden- nnt davası) na hasreylcmı~lı. 

Londra 17 (A ta!ıtelhah· . . .A.) - Bir Alman görerek aleUioele batrnağa çalış - giliz kuvveCerinin meamuu ekonomi nazırı), Nafıa Nazırı: Mü-
1,75-0,000 e çıJrnııştır. Bunda Ka- hendis Vasilev (eski inşaat nazırı), 
r.ada, Avustralya, Hindistan ve Demirvo!ları Nazın: Goranof (es
sair müstemlekeler aı;kerleri da- ki noter). 

bire bir sekte gelJi. Onnn yerine (892 11. • 11&7 l\i.) se .. c.c.: •• ı-n lıi-
Osnıanlı tahtına çıkan (ikinci be- dayctinde, İsprnynllar;:ı r.,_.,,.; -
yazıt), babası derecesinde ener- munlara tatlııK ettilı:l ,11 in •. i1a si-hillliıına, ırı srmal denizinde bom- mıştır. 

tiınaJle n edilınis ve büyük bir ih- Pilot tahtelbahirin pereskopu 
olıııuşl:u-ılınışllr. Hfıdlse şöyle ka.,.bolmak üzel'l! iken bombalarını 

Sahi! <llluh f atmıştır. Baınbalaroan ikisi tam 
BUp kralıy a aza teşkilatına men- pereskopun önüne düşmüştür. Su
ll~lan et h~va kuvvıetlerinin yun üstünde geniş yağ lekeleri va 
l\ıcl\ın b_ndaıı bırı su üstünde sey- hava kabarcıkları hasıl olımuştur. 
":~tür.~ Allnan t:Nıtei'bahiri gör- Tayvare uzun bir zaman tahlelb~
disine a~telbahır tayyareyi ken- hirin battığı sahayı kontrol etmış 
Bafı!ye ~ca« ya.run miUk bir me- fakat tahtelbahirin izine tesadüf i . adwr Yaklaştıktan sonra etmemiştır. 

hınci Kanada fırkası yola cıktı 
4~ • 

lları.nı~~ l7 <.A.A.) - Kan.ada kıt' Di.i(er cihetten ıbir Fransız kru-
letlıen ~cı ~ İnl(lı'tereye vazörü ııoeçende Mısırda karaya çı
~aıtı.:z <><ll.ılenın himaV'eSi bir karılan Yenizelanda kıt'a:arını na;,
~ aııniraU tarafından deruhte leden kafilenin muhafazasına işti-

bıldi.riımektedir. rak etmiştir. 

Yıldırım harbi zamanı geçti 

ROMANYA KRALI ROMA YA 
GİDİYOR 

Belgr 3'd 17 - Vreme gazetesi 
Romanya Kralı Karolun yakında 
Romayı ziyaret edecf\.i{ini yazmak
tooır. Kraıhn bugünkü b2yndmi -
Jıel vaziyette Romayı ziyaretine 
'büyük ehenuniyet verilmektedir. 

AıMERiKA HARİCİYE MÜSTE -
ŞARI BUGÜN YOLA ÇIKIYOR 

Lon.dra 17 (Hususi) - Amerika 
haTiciyıe müst-eşarı Velles yanında 
J<B.tipleri olduğu halie bugün Reks 

1 
traıısatLfıntiği iLe ttalyava lıat'eket . 
edecektir. Müst<>Şar. Roma, 13erlin, 
LondTa ve Pari.9den başka Lalıey'e 
de $ıyacaklır. 
ALMANYA BU SENE TALİHİNİ , 

DENEYECEKTİR [ 
LondTa 17 (Hususi) - Flıed Ma-

hil def>i1dir. · TAYl'tlİS MUHABİRİNİN BİR 
PAPA VEKİLİNİN TELGRAFI 
GöRÜŞMElLERİ 

Roma 17 (A.A.) - Ber:inden 
Lavoro Faşista gazetesine bildoril
diğine göre Papanın vekili Mon- j 
se.'1.vör Orsenigo, geçen perşembe 
günü AJ;manya hariciye muste$Bırı 
von Veiszaeker ile görü.,"1Ilüstiir. ı 
Müliikat bir buçuk saat sü.rınüştiir. ı 
BİR GÜNDE İKİ TAHTELBAHİR 1 

BATIRAN GEMİ 
Londra 17 (A.A.)- Bir gl:nde 

iki A1man tahtelbalıil'ini roatıran 
harp gemis:nin cAnti'cıı.e• ismin
minde bir destroyer olduğu res
men tildirilır.ekted:r. Bu d~ 
yerin sü.,.arisi Wbitedir. 

Londra 17 (Hususi)- Taymis 
ı;ıazetesfnin Sofya muıhaıbiri, ga -
zetesıne -gönderdiği bir telgrafta 
•Övle diyor: 

cBu. P"aristarun harici siyaseti. 
b:ZZat Kral Boris toarafından idare 
edildiği için bunda ve ibiihassa 
Turkıyc ve Yu,g0;;'avyaya karşı 
takip olunan siyas<>tte b:r değişik
lik olmıyaca~ı muhıılkkaklır.• 

KÖSEİVANOF İTALYAYA 
GİDİYOR 

jiye malik değildi. yaseti öyle korkunç lHr ha• aım:ş-
Bnhusus biraderi (Cem Sultan) tı ki nrada Luluna:ı (lkn.a~mer) 

ile başgjisteren (saltanat davası) hük~mclinin son hükumt'crı İ5 -
bu haris ve zayıf ruhlu hüküm _ tanbula, sureti malıwsa.l.ı ~:.- rn· 
darı, babas?nın muvaliakiyct!erini fir Eröndermek mecüurı~·eı.n.ı h:s-
takip şerefinden mahrum etti. setti. 
Vakıa don~nma. büsbüW.ıı felce nu ser:r, İspanyada """ i.a İS• 

d · d r Ilım ruerlenivetiniıı en l.o_ ._ı('ttor 
uğrll:'.uıınıştL Kara cnıı e se ere 

-•- (T · al "llcrı"nde ol eserlerinden nıüroklaCf! l;:.r; .... k he-
ç.,.,mış.. una ı s 11 • - • diye!erle lstanbııla gcıd!. ibkicn'
dukça m:ilıim işler ı:-ördükicn son- darı tarafından yaz.! ;·ı, ci :• ın~~~ 
ra, (ı\kkirman) kalesini de ele ge· tup ile bu hediyeleri P:ı:i.ş:!.~ t~k· 
çjrınişti. dim etti. 

Fakat (Fatih) in Türk donan • Bu mektup, o k~dnr h:.ı : n lıir 
masma verdiği vazife, bu deJ?ildi.. lisanla yazılmıştı ki; onu~ t!liinde .. 
Onun, 'l'ürk donanmasını, btt ka- recatrna na;ı:nran, İ3~ı;;,nCu!J ?s .. 
dar dikkat ve faaliyetle yetiştir • lamların maruz hl:!ı'.!~n i.~ilc\'İ 
mekten maksadı, (Akdeniz haki· felaketlere Jak~t knlır.:ık m:imhiu 
miyeti) İıi. ortada hiçbir rak;!I hı- deP.ildi. 
wııkınıyarak kamilen elde etmekti. Bu mcktuhmı mfüıderccnt::ıa va-

~a:ın 17 (A.A.) - Gö - lunan ibir kaleye benziyor. Mareşal 
llJıı c~da kullandığı lisa - zaferden emin bulunduğunu > v
l'iıı ~Yeti bitaraf müşahidle - lüyor. Fakat Almanyaının düşmanı 
tt~ ı d~a1.im celootmiı;:'-ir. di~üsti.i düşürece-k olan_bir ~·ıldırım 'h er. bılhassa Görin_ııin <Yıl- harbi yapın ağı tahayyul et,•ğı za-
4aret arbı. nden bahsetmediğine man artık kat'i sunette geomıslır. 
!L,,.bYlıenıektıedirler, Almanya ancak düsmanııı zayıf 

Sovyetler dün bir kaç 
istihkam daha aldılar 

Sofyoa 17 (Hususi)- Es'ki baş
vekıJ ~öse:Vanıofun bir iki güne 
kadar It.alyaya gideceği .söylen -
mektedir. Sı.hhi Vaziyeti buna se
bep gfuterilmekted:r. 

. ZİRAAT NAZffil BAŞVEKALETE 
GTİRİLECEK 1 

Sofya 17 (Hususi)- Yeni Sıob
ranva bu ayın 24 ünde top'2.na -
cı>ktır. Yeni lmbinenin t'r köprü 
1.-..:ıbinesi vamfesini göreceği anla
şılına.ktad•r. Sdbranya içtlmaın -
dan sonra, Köseivaıo.of k3'\J.fnesin
de olduliu ırlb', ıbu$inkü kslbinede 
de Ziraat Nazırı bu1 tuıan Bağri -
yaoofun k~bine te"kiline çağırıla
cağı söylenmektedir. 

0 tarihte cereyan eden hadisat, kıf olan saray halk-. <o•ı ı' 'c ı>ıle 
buna şlddetle ilıtiv•ç gösteriyor - müteessir oldular. İspanynya der
du. Çünkü, İspanyada bulunan hal bir donanın~ ırön drr ıp·r•• i
milyonlarca dinda•, müthiş bir çin Padisahı t~vikte bulundular. 
(imha siyaseti) nin kalıir tazyiki İkinci Beyazıt, İspanya~·a lıir 
aliında inim inim inliyor .. Akde· donanma göndermiye muvafakat 
sizin c~nup ve şar1t sahillerindeki etti. Bu donanmanın Am!ra!iiğini 
miislümanlar da, Katalan, İskla- de, (Kemal Reis) e \'erdi. 
vun, Ceneviz. ve Vencdik kon;an- Kemal Reis, çok mühim bir va• 
lar,mn taarruzlarından kıırtulamı- zife ka!.ul etm{şti ... İstanbuldan 
yordu. çıkuak.. günlerce, haftalarca ve 

d1~ lti~e .ııazetesı bu hususta noktasına taarruz edebi~r. Bu n:k-
•.fUtn.a'n' ta her hal.de garp <:~hesı del:ıldır .. 

..._ ya, muhasara aıhında bu-

''! ıncl sahlfeden denm> 
]ara geQllJekte iseler de, şimdi de 
cephane kıtlığı h:SSedilımektedir. 

lskandinav Hariciye ;~!~ti!;:;T:;~::~~: 
N, TAARRuZ 

l t 
. l Londra 17 (Rao:yıa) - Finler, 

azır arı op anıyor ~~;~,:~;.,~~~e::~,~k~~~!~!a~-
(1 inci sahifeden devam) 

:: \'aıılh UU da bir İnı;iliz limanm
llrekoe"- ~ ~. 16 ':".l<len sonra hatırı! -

tuıııı;:,, .... _kış ilik mürettebatı b<>-
lli.r """"'"· da.ı_ ba".}-nan talı teibahiri tarafı.nı-

11.lı:ı. teıs U:ılaııı Sultan Star geınısi -
~ ız memuru imdat işa.ret
fı:aıi:: cevap ahrı.adan yeünden 
llıt~.v.ı vapur b;ı,ttığı sıra
ı~uıı denize a1ıınıı;tır. Bu 
~lir kurtarılanlar Londıraya 
\ıiıı \on ~ ap;ır sekiz bin ton et, 

l\11 v Yaeı naklediyordu. 
~~.llıtıuru batıran Alman tah -
~~de az sonra biır İngiliz 
l!u taı,ıı,, tarafından batı.niıınıştır. 
~~ ı1bahirin Repuls veyahut 
b~rıgiJiğ har'> gemL.erin~ 

tll<!ıı anlaşıhnı.stır. 
33 ldşilaıci vaPUrund.an kurtarılan 
~,~tgen'e gelmiştir. San -
"8;. J(İi:n ı::n müretıtebaı ancak er
f~ ır Norvec vapuru tara
~~anhnışlır. 14,500 tonluk 
R'İilıd,~ Ptıtroı gemisinden on dÖTt 
t\ıtı ~~i haber voktur. Vapu-
1.ıq /\ itı zannedilıvor. 
~N TAHTELBAHİR! 

~AHA BATIRILDI 

'~17 (Hususi) - Bir Al -
~lotj rbahiri dün İngiliz tay

tlll'afından lxımbardrman 

edilmi,lir. 'l'ahlelb3lıirin battı.ı:,>! den geri çehilmek me.Jouriyetin
r..c ka mı.şkraır. Bununla heralber 

zannedilmektedir. Fransız ha1·~ ge- her kar.s toprağı şiddetle müda -
.nüleri de bir Alman ı.ahte•bahıı"ini 1 fü~ cd. yorlar. So\'} e;.ıer evvelki 
ibatırmış:ıardır. ı gııı c'<ü rnu.'ıarel:.ede 4,0UO den fazla 

MUKABELE BİLMİSİL l\11? te daıt vermiı;lerdir. 
Londra J7 (Husu.si) - Norveç ı Dıın y ,ne uç r:cı<tadan taarru2a 

gemicılcri Norveç Haricive N.ızırı-' ge~:nişlerd:r. Finler, ewel•ki _ııün 
na müracaat ederek, J?emilerin Al- ' ka\ıoe~ti~leri yer eri ııen.. almış_ -
ıman.ar tarafından b.;lırılınası do- lar, ve Hi tayyar~ duşurmuşlerdır. 
Jıayısilıe mıı:kaba.e bilmısile müra- .• Sovvetlerm elınde bulunan me:v-

• ed"lm · · t · ı d'ir zı er, Mannerha)ıın hattına ... ı 
caa~ ı esını ıs emış er . - · B 1 b-'-. . . ccgı.a:r. un ar, geçen s<>n: 1±11ar-
İSKANDINAV GAZETELERIIDN da alelace.e yapılmış bazı ta<bya-

HÜCUMLARI l laruır. 
Londra 17 (Radyo) - İsveç ve l'>VEClN VF.RDİGİ CEVAP 

Norveçle çıkan bütün gazıeteler; Londra 17 (Hususlı- Artık tek 
,Jfola.'1da, Belcik~ ı;>anima.:_ka, İs-

1 
başına Sovyetlı:_r_e _kar~ı _muka<Ve

veç ve Norveç hükumetLrmı, Al- \ mel edem,yecegı.ıç.n Fınlandıya 
manyamn bitaraf .ııemileri batır- I hük.ümcti garp dev~et!crindcn ı.s
ma!k kaırarmı şiddetle protestoya kerı yar<iAll ıstemege karar ver -
davet ve hu devam etlijl;i t.aıkdirdıe miştir. Fin'an<L'Y_a hüıkümeti da~a 
A.:!m3'11ya ile ticar2tlerini kesme - evvel İsveç hükııınetırıden de o•~ 
lerini teklif ediyorlar. yolda yardım istemişti. lsvcç hii

kümeti FinJ.andi<vaya verdiği ce -
vap.a, İsveç Başvsk.Linin ş·mal 
memleketleri arasında bilarafane 
teşriki mesai yapı1.'Jlaısı, fakat bt
iyyen ao;keri elfoirliği yapılmaması 
hakkındaki bayanatını hatırlat -
mıı;tır. 

---.o,o---

" Afrod~t ,, davası 
cAfrodit• isimli eserm müsteh

eoen olduğu iddicsHe müddeiumu
milik tarafında naçılan davaya bu 
sabah ..sliye 7 inci c21Zada deva:ın 
olunmuştu:. Fakat tallın ve ter -
ibiye heyetinin raıınru gefilı.ediği 
.ıı:nlaşıldığından mahkeme ibaşkıa 
bir güne tali'k ohınmuştur. 

YARIJ\I TONLUK BO!\IBALAR 
Loruira 17 (Hususi)- Kırk Rus 

tayyaresi Ulu göiü saıhilindekı 
Jıajani lbombanhman etımiştir. 
Tayyarelerin y.arun wn!uk bom -

~zan: Rahmi Y AGIZ No: 39 
yelpaze vuruldu. Arap Da~-ustu 
bırakarak o•aya koştu .. Ayşe Sul
tan lıarcnınğasına sordu: 

Donanın; Geliyor 
Sultan sordu : "Nedir o Sait, ne 
konuşuyorsun anlat 1,, 

ı ~Öliin . 
•rı istik ''"'~•ki terassüh havuz· 
llıey~ anıetınden köprüye gelen 
h~lıJtı ~.'0da kesif bir araba kala· 
•ıraya d~r~ı .. saray lnndoları bir 
t•n baş ıılınişler, mey.:anı baş -
~lı arab J..anlarnıı;lar; İorbaları ta
lç•t.ı. a atlarının \'anıntln çok 
•ırı;,, 1 ,ş~kalaşan seyis ve espirler 
l'enı~.ei . 1 rınız1 çulla f"lbiselerinin 
dı. nı U•utarak bckleşiyorlar-

0 kii 
lıu •i!-I n lltdırellezdi. Sar:ıy takımı 

1 

1 

- Neriye gidiyorsun arnbacL .. 
Dur!. Buradan ııeçilmez .. Sultan 
efendilerimiz arabafanna binecek
ler!. 
Arabacı bu sözler üzerine diz -

"inlere asılarek faytonu olduğu 
yerde durdurdu. 

Davııst sordu: 
- Niye durdun?. 
- Bir l>nremn::.ası <;u!fonlar a-

rabaya biniyor diye bizi buradan 
ge-:irn1iyor!. 

- Ned'r o Sait? Ne konuşuyor
sun o adamla? 

- Efendim arab"5ını durdw:du
lur .. Sultanım liındosuna bininciye 
kadar burad:ı bekle dedik. İtiraz 
ediyor!. 

Sultanın sesi, azar kılıklı bir 
seslcnisle haremai:ru:ının kulağın· 
da çınladı: 

- Yol dei:il mi elbette geçecek. 
Arab•lera mani olmayın! 

- Başü<tiine Sultanım!. 
Arap; hiddetten aklan fincan 

tabai!ı ka<lar irilt"<en ırözlerlni Da
vustun üzerire dikerek sövlcndi: 

- '>ultan Hazretleri irade bu-
vurdular .. Çabuk geçirin anıba -
nızı!. 

Delikanlı favtona atladı. Araba 
kö,,rüve doi<ru iJ,,rlPdi. Sultanın 
arabosı dE ço metre kadar geriden 
)'Ola kovuldu. 

ıhalar attığı görülmüştür. Şehir 
yanmaktadır . 

Londra 17 (Ra<f<>Q) - Finl:mdi· 
ya Başvekili Taner· İsveç, Norveç 
ve Da<nimarka hükümelılerine mü
racaatle acilen askeri yardımda 
bulunmalarını talep etmiştir. 

İsvc,ç Başvekili Haıısin veırdiğl '' 
cevapta İsveç h ükı'.ımct.inin as:keri 
yardunda bulunamıyacağını, ve 
gönülı:ülerin Fin1'andiyaya gitme -
lerine de mani olamıvacağını bil• 
dirıniştir. Dün, İs\ıe<:ten, F:inlan
diyaya gitmek üzere 55 Ur_yyare 
geQmişiir. 

KURTULUŞ 
Biçki ve D:kiş 

,- \ . 
L>ersanesı 

belki de aylarca sürecek olan bir 
Nitekim, Osmanlı hiilrametlnin yolculuktan sonra, İspanya sahil-

lruvvctlcıunes:ni ve (Fatlnl in bü- lerine varacak .. :ı:ulüın Ye kahir al
tün A\Ta,,ava yayılan -öhretini tında inliyen İspanya müsliiman• 
habor alan Tuo•n~·a ınüslilmanları 
dcrhnl muhtcEf vasıtalarla İstan- larma yardmıda bulunacaldL 

Bu yolculuk, çok tehlikeli idi. 
bula haber ıtöndermişlcr .. Kendi- Her vesile ile Türklere husumet. 
leriui kasıp kavuran zulümlerden eserleri gösteren ve hatta bazıları 

" şikô.:;et ederek Türklerden istim- Osmanlı hükiıınetinin resmen düş-
dat eylemişlerdi. manı addedilen muhtelif devlet 

Fatih, bu istimdot sedasına, yar- ve millete mensup büyük donan-
dımla mukabele edemeden vefat malann taarruzlarına, baskıııla • 

Müdiresi: Bayan Papazyao et~şt!._ <.ikinci ~~;ı:azıt) ise, nıcş· nna uğramak çok muhtemeldi. 

H ttada d 
··rı .. kad , __ .. ırolıvetının en muhtın kuınını, bl· (Devamı var) 

a o gun ın""a gun- ~·~------~~-=-~-=--~--------'...:...;....,;....:...;....,;.__;_ 
---<ıoı<>---

Bir nıebusumuz 
vefat etti 

de ücer Saa!t F=z usulile biç'ki ı· t b l K d t M •• d •• ı ·· ~ •• d w dikis dersi tedris edilir ,~ 4 ay- s an u a .a ~ ro u ur ugun en : 
da maarifçe .ınusaıcldak <fip~ma w- Falih ikazasımu Fener nahiyEl>ine bağlı Tevkil cafer ve Samatya 
rilir. Feriköy Tepeüstü 116 No. nah'i)'le5'iııe bağlı Çakırağa ve Keçıehatun maJıııJJelef'inin kadastrosu 
Papazyan apartımaıu. bitti. Bu maJıa!Jeler çerçeYE'Sinde buhınw gayri menkullerin sahip-An.kara 17 (Te!efxmla)- Aydın 

meb'usu Müımtaz Kaynak'ın An
talyada füc'eten vefut ettiği tees
sürle öğreniJ?ıiştir, 

leri isimlerile namla.rma tahald<ıuk ettirilıen Jı:ıadastro tahrir ;ıı."Siıın'!erinl 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI gösterir oe1vel Fener nahiyesindeki kadastro dairesi divanhanesine asıl· 

. . _ .. mıştır. Bu mahalde tahdit ve tesbiti yapılan pliin!ar Sultanalıımette tapu 

Şişlide garib l:ir 
hırsızlık vak'ası 

Siı;l'de ~arip bir vak'a olnıuı:;tur: 
Ş;,,lide Booıronıti trannvay istas

yon unda Kır sokağı 59 numaralı 
eve, daha bir gün evvel hapisten 
c.1111nış olan Nedim :isminde bir 
hırsız!a diğer bir arkadaşı gi~ 
ler, f<>kıaıt ev sahibi Ethem bunlan 
gizlice bodruım kapısını üzerlerine 
kilitlemek suretile bodrumda haı>
setmiştir. 

Etıhem bundan sonra teıikıoo mus
luliuna bir hortum taJrno bodruan
dakıi iki hırsıza çevirerek oogulk su 
ile güze'ce bir gece banvıosu yap
tırmış ve mütealu'hen de bekç;leri 
çağmp ıslak tavui!a dönen iki sa
bıkalıvı teslim etmiştir . 

İstanbul K.omutanlığı 
Satınalnı:ı Komisyonu İlanları 

Komutanlıita baith birlikler ih
tiyacı için konıisyonumıuda mev
cut nümuncsine göre ve listesinde 
yazılı ah< cüzdan defterleri ve 
hedef kai(ıtları pazarlıkla tabet
tirilecektir. Mütl3kasasına 19/2/ 
940 Pazartesi günü saat on birde 
başlanacak ve ayni giindc ihalesi 
yapılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve sa:ıttc Fındıklıda Konıutaıı1ık 
satınalına komisyonuna gelmeleri. 

•827· 

cKanştınma gazı ıle komur veya dairesinin üst katında kadastro :fen bürosundadır. İlan tıınihinden itiba
ıtcz 1tömür_ . ka11bürasiv-0n :usulıih \ ren iki ay zarfında ·bu pianlan görerek kadastro tahdit ve tesbitine wya 
haJ<:>kınckı.ki ihtıra ıçı.ıı alınmış olan ayni l:.ir hakkın tesciline dail" olan itirazlarını veıikalara müsteıtlden der-
27 mart 1~ tariıh ve 2135 No. lı meyan otmeleri. Aksi takdirde kadastro kanununun 26 ıncı ımadd2si m\Jr 
ihtira beT . .,tmın ihtiva ettiği hukuk cibince yapılan tesbitin ikıesbi kat'iyet edecef{i ilin olunur. c 1256. 
lbu kerre başkasına devir veyahut 
icooı me~kiı fiile ·koymak için icara _ --· 
dahı verilE·bi!ı.."<leğı teklif edılimek- Buaun Sa.kar'TH. Sinemasında 
te olırna:kıla 'bu husu.sa fazla malı1- o ~ 

ımat edinmek istiver.JerinGalatada lk" b"" ""k - ··ı • f"I b" 
A&an hım 5 inci kat 1 - 3 numa - ' 1 uyu ve goru memış 1 m ırden 

~~~:ı .. müracaat eylemeleri ilfuı Aşkın ölümü I' Polis hazırol 
Paris Opera11nda biitün balet- , Hi11i müeuir büyük bir ma• 

İstanbul ikinci icra memurlu - lerin iştirakile çeVTilmiş bir film \ cere ve Eabıta filmi 
j!undan: Bu11ün •aat 1 o• 2.30 Ja t•nııildtlı matin•l•r 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir 
adet beş !iimbalı ve Hornyfon mıır-1 İ 
kalı 22/2/940 tarihine müsadif per- stanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
ı;embe saat 15 den 17 .ve kadar isletmeleri Umum Müdürlügw ünden: 
Sanıda! bedesteninde açık arltırm11 • 
suretile satılacaktır. BiTinci ax'tlt~ 1 - Ulmumi tenv.irat için idareoe beş muhtelif cins 45,000 metn. 
mada muhammen kı)ıınetinin % y•-eraı.tı kablosu satın alınacaklll'. 
75 ini bulmadığı taıkdirde • 2 inci 2 - Bu "-"ksil1ırueye ~irak için maktu.an 1000 lira temlııat verile-
·aırttınna 27/2/940 tıarihinoe müsa - eelı:tir. 
dif salı ayni saatte icra edilece - 3 - 'lls>kliflerin 16/3/940 ~ ı(iinü idareye tevdii lazımdır. 
/>inden talip olanların yevmi ıınez-\ .. 4 -:-- İsbeklilıeri~ idaremizin levazım mü~lüiüne mür.acaott ıederelt 
kfuıda mahallinde hazır buluna - ucretsız olara4t verıl:ınektıe o>an şaııtnımıelerı almaıları ve bu şa.rtname
cak memura miIDacaat etmeleri lerde kaydedilen esasat dairesin~ e'ksi.bmeye '1ştlrak etmeleri lüzumu 
ilan olunur. , (939/4177) ilan olunur. (1212) 

BUGÜN MELEK ve İPEK Sinemalarında birden 

Ça~lıy:~~ .. ~e. bahar bayramını 
tlrıııev· oş,.undc kır illenıilc ge· 
lıalarn~ teskrlaını~. SuHanlar nra
llıı,J8r.f er enden köşke damla -

J\. ı. 
· · rtıı. vak't "k' 1 in •• 1 ı ınıli~e yakla.tı::.ı ••av t k ' · - '• arab,1 .1 ° ıınl•rı birer ikiser I· arı e 3\•~ . . • 

Delilrnnlı a.,bndan ntl~dı .. Re -
c1in~f'f\lt'IUD etf'klC!'rİni U('UrPTa1t 

ileride bir ar.ıbava doğru koşan 
harema~asına •okuldu: 

_ Buradan niçin gc(emiyonız?. 
Diye sordu .. 
Ar•p ters ters bu delikanlıyı 

sü1dükten sonra karsılık \•erdi: 
- Göziin görmü~·or mu? Ayşe 

~olf:ın Aliye~iic;s!'n Jt?7Tetlcri a· 

Avse S11lt•n harema::.asile mü. 
na!t:asa ederken Dnvnsfu f,'iinnüs; 
hu bir ieim su flelikanııııın güzel
liVlne havran olm11stu. Yine saray 
terhivesinin ırclistirılii!-i derin bir 
sımarıklıkla ya'1ını:ln oturan kal
fası Dilarfıvn söylendi: 

Münakasa giinii tn!ibi cıkmı~·an 
Knmutaolıila bai:lı birlikler ilıti

yrcı için koıııisyonumuzda mıev .. 
eut evsafına uyı:11tı olmak şartile 
iki bin Iirolık saka arabası paz:ır· 
lıkla satın alınacaktır. l\Iünal<a -
s~sına 19/2/9~0 Pazartesi ı:-ünü 
saat on bucuktn başlanacak ve 
ayni giiııde İh"lesi yapılacaktır. 

1stekl•lerin belli ıtiln ve saatte 
Fındıklıda Iiomubı::lık salınalma 
koınisyonuna ı:elnıc]CIİ. •829• 

* Koınisyonun1uzda nlcvcut ke· 
şif ve şartnamesine göre Harbiye· 
deki yedek subay oklunun lıarid 
sıva ve badana ve sair tamirntın ı 
acık eksiltmesi 23/2/940 Cuma l(il- ! 
nü saat onda yapılmağa başlana. 1 
sak ,.e ayni günde inhç edilecek- 1 
tir. J\l:ıhanınırn bedeli Uç bin beş \ 

' 1 l't!ı da d . ul"t cdıyorlar; hır 
ltaYılrlaril c~!<don 6 l'İfte •aray 
~~htnpJa;d~o~erP;~ _Kai!ıthancnin 
ltoı·nıey' kı donus alemini de 

Da" 1 fosorlıvorbrdı 
ı... l1Shın h ' 

tı.'."'~n lö .. ara .. a!ı hu mt"-vdan -
konr;; b :vun öbür farofındaki 
lıaıeına· •nıa Y.erereci sırada bir 
OM f{a"' e1l · · ıı"asına d"k'1.ı·erını ••arak yolnn 

il? hay•-~ dı ı .. Avazı cıktığı ka. &J.:r ı: 

1 ral,olormn b;n; .. ~rlar. Hem bura
da ne dnnıyorc::un?. S:ıbteımret~in 
nuı1nn vine n5mrhrern1il< ]uıidesİ· 
seTiin hemen huraı!:ın defolm:ını 
CDl'f'cdCT. 

Davust fona J.nl<lc iceTledi. Ara
bn rılo•ac•klt. Kaoı•ı kapanan cok 
~llslü bir lfutdonun le camına bir 

- Amın kalfa.. Su delikanlıya 
bak! Aloh a~nsıne babasına b:ı!hs· 
lasın. Ne ki;rııe hir kuzucuk bu!. 

''e .. mi.iterkıhrn harellu:-ı~ası Sn
idi cr.:fıTarak rnünn.?tu~a,, f.l)Ttn't$
tu. Davu15tnn areba'.'i!1 iJıeorl .... virce 
kendi arn.b,,~;n1 da ''Ola kovrluran 
Sult~n n:ı~rfiya emir verdi: 

- Kalf~!. 
- Emret Sultanım! 

<Devamı var) 

Baıı rd!de: TÜRKİYENİN EN büyük ARTİSTİ 

ERTUGRUL MUHSİN 
yüz doks~n altı lira yetmiş üç ku- S!eerıs saatlerine dik!kat: 
rus!ur. İlk teminat parası iki yüz Bugün her iki si:ıYEıınada saat: 12. _ 2. _ 4.1~ _ 6.30 ve 9 d:a 
altmıs dokuz lira seksen kuruştur. J YARIN; İPEK'tıe saat ıo. _ 12. _ 2. _ 4.10 _ 6.30 VI~ 9 da 
İsteklilcriıı belli ıcün ve saatte Fın- MELEK'te saat 11. - 2 .• 4.15 - 6.30 ve 9 da 
dıklıda Komutanlık sahnalma ko- llı;mm••••••••mmiiiiiimf.ismmİııiıl .. nmm•ım:ı:mg-;~;ızmmııı:ıın::111•ali:ı:z::am::ısa; 
misyonuna mürııcaatları. (9U) 
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ANI SIR 

R ad g o 

Y•lnııı ANICAaA lsl•sronl•rınm 9Dııfll proflr•ml•rını defli, •vnı Jıam•nd• dlOer Del« 
colr lrl.I& orta .. UZCIO ...... lal•ssolllarını IHI SOPSR ahiz• il• dlnllr•blllr•lnlz. 

W.lıııt .. - ..... _, -1 gibi lelllıkl •dllell bit .. ,. flugllft -

., .. teMkkulı -·.ıw· PHlllPSı .,.ı .... """'" lolaıyonluıııo tlety 

.._ dalga fNrtıl•ı.rt ....,..r•hfl• d• ttllfCr 9:bl bMr•k otarall ekMt-

""" tllymetter SUPl!.R. lıHIZllLV.RINI, UCU• qdyar•r flat1na ptyaqpı 

tılıa,.,..jla -· olıa-r. 200 eblıHll arır- kalltlJyeU lıcı,aıı. 

pelı ııoı.r idare olunur gOuı bir 

~ ... klnedlı. eatan ca.ıge ••h•f•l'1 

Dıerlnde eyftt derecede otan ku"" Ç' 
t 

WOI we temiz •ea.ue, bu makine 

J,.Jsı de toahfr edecekttr. 8"' k•d•• 

\.tcuı fiata altne-bU•n "' PHIUPa 

&UPER4•hlzeaını ••kından g6rUp 

tecrObe etme- için, PHILIP&'ll'I 

caat etmıntz.f liı••ir• edet1z. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden : 
SamJnwı Perihan ve Hafize Behice ve Melrmet Akif ve Me.lımet Ha

tı1 ve Asaf Vedat ve Tlll'ha.n Fazıl vl!'Reeime Suzanın 7817 hcsıap No. si'e 
Saııdıj!ınwdan ald.ıjtı (276) liraya karşı birinci deıı<cede rpatek edıp 
vadesinde borcunu v;,rmediğindcn hıı.<kında y.a.pılan takip üzerine 3202 
No. Jı kanunun 46 cı m&ddesinin ma tufu 40 cı maıddesine göre satılrna
n ic&beder. ÜsküdaTda Bwgw·luda Bulır.ırlu soloağında eski 72 ~ni 106 

Tip 208 A: 4 lambal• S/Jper dlum.-16.7 -
51 m. 186-585 ue 108-2000 m, olmak ~re" 
l dalga ıtıhctJt, - Biitün dalga whalarındcı 
yüluelc bir 1'aM1iy~t. - Nl'!ıriyaıın pelt püz,,/ 
alımı, - ttlükftmmel aytrı ltabiliy~fi. 
Pet ıılı ve ıüael bir rnohfaaa, 

Taks!tle: 110 Peşin 99 !..lra 

Devlet Demiryolları ve Liman!arı ı 
işletme u. idaresi ilanları 

1------=-------------~---------~ İn•a ettirilecek Feribot gemisi octk'.ii! müddetinin •.~md'idi 26, 28/12/ 
1939 ~-e 2, 4/1/940 tari:hl~inde gazetelerde Sirkeci ile Haydarp~a ara
sında işletilmek üzere lnı;a c~tirileod< olan 2 ad:.t itribot i~ yapıiaca.k 
tekli.t'l'erin ~bat 1940 somıoo kadar idıareye gönderi.imiş olI:'lası ilan o
~unmuştu. 

Görülen liizwna binaıen tekliflerin idareye gönderilm:.si müdd~ıti 
mart 1940 ""vesine kadar uzatılmış oldul\u ıtlltka.darlara ilan olunur. 

.1122. 
nooıaralı alıı;ap tir evin tamamı bir buçuk av müddetle açrk arttırmaya :Jfo. 

1LAN 
Şile icra memurluğunden: 

!Mahcuz ve at.ılıma.sına karar ve
ri' en müteaddit gır,ıp· balı'k ağları 
ve balıkçılığa an alfıt ve edevat 
20/2/940 tarihine- müsaıdif salı günü 
aat 12 den itibaren Şile çarşısında 

•bilmüzayı<de ootılaca~ndan talip 
olanların yevmü me:!kQ.r ve saatte 
matlıallinde hazır bu~u.ıınıaları Hiin 
olunW'. (939/547) 

DEVREDİLF.CEK İHTİRA BERATI 
•Toz şok:Lnde ve yahut ince da

neli me'Vaddı mahrukanm halita 
gazı ile karbür asi yon usu1ü • hak
kında.ki ihtira icln alınmış olan 
27 ırnarl 1936 tarih ve 2128 nıımaralı 
ihtira beratmın ihtiva ettiği hukuk 

· ohu kerre ba:<J,1<asına de".'ir veytiıut 
icadı mevkli fiile koymak için ica·ra 
dahi veri lebilecel{l \'E.Jdi! edilmekte 

· olmakla buhıususa fazla mallırnat 
edinm2k istiyenlerin Gala1.ada, As
lan han 5 tnıci kat l - 3 nı.ımaralara 
müracaa-t ey!ızmelerl ilan olunur. 

'fuvaletinlzl yaparken 
Pudra altına daima 

lııon.muştur. Muhammen bedeli ve rnuvaklu."1t ıteminaıt ımiktarla.n aşağı<t1 
Sat~ ta1>11 sicil b;ytdma göre yapılmakta<llI. Arttırmaya girmek yazılı 50,000 kg. p<'trol 20/2/1940 salı günü saat (15) on beşte Hay

~tiyen (46) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin dm-paşa.da Ga;ı: bi111sı dahilindeki kronis"on ta:rofınd;m kapa.lı zarf · 
teminat mektuL.ı da kabul oluı:!ll'. Birikmiş bü~ün vergilerle belediye usulile satın alınacaktır. • 

KREM 
PERTEV 

resimleri ve vakıf ic:>resi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsımıu borçluya Bu işe ııinınek istiy<l!'llerin aşağıda ra:ı;ılı :nuvak.kat teınlıJrut ile sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu: 
aittir. Artt= şa.rtnaıne-;I 2b/2/940 tarihinden itiberan tetkik etmek kamınun tavin eM.llti vcslkafarla t<>kıliflerini muhtevi zııırflarını avni tar ve a.\masına mani olur. 
lstiyenlere Sandık Hukuk işleri servisinde açık buiunduı-uJaeaktır. ı;ün saıat (14) an diirde ka.daor kooni:ıv n reisli~ine ver.ır.elcri Uzrındrr. Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

Tapu sicil kaydi ve sair lüzumlu izahatta şartnamede vu takip dosyas~- Bu ise c"'t şa:ı1:nS!IJltelC!' !ııomisy~n parasız okı.r~ d'ağıtllma.k: :~~~~~va~L~o~la~r~ı ~v~ard~ı~r·~~~~! 
da va.rdır. Arttırmıya girmiş olanlar, bunları tetkik cder•k satılıı:a tadır. 1887) 
cıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 1 Muhammen bedeli: 8983 lira 5 
Birina! arttırma 8/4/940 tarihine mıisadif pazartesi günü Cağaloğlunda • kurustu:r. 
kfıin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale Teneke ile teslim için Muwik:k:ıııt teıniıı.aıtı: 673 lira 73 
yapılabilıneo1 için teklif edilecek bedelin tercihan alınrna.sı icabeden ruru<lf::u:r. 
gayrimenkul mC:..ellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması 1 li 

79
50 "-~ 

d b kal ak · ı Muhınıoııııen Lede ·: ==ır. sarttır. Aksi takdirde son a;rttıranın taahhü ü aki m şartı e Dökme olara1< v:ır;J!r.Le tes - , Muvakkat terni.natı: 596 lira 25 
2-0/4/940 tarihine miisadif Çarşamba ııünü ayni dahaJ.ıe ve ayni saatte !im için kuru .tur. 
.son arttırması yapılacaktır. Bu arttırın•da gaynmcnkul en cok arttı-

İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

i LAN 
Çatalca aııliyıe huJı:uk ha.kimli -

ğ'inden: 

Çat:alca posta müvczzilerinden 
Sıııyf<.>tıtin.in Anlıarada Kay<dıaı;ın
da Am1ml ı;okakdıı bir numaralı 
hanede ika.met edıe.n kar.ısı Raırnar 
ZllII kızı Ayşe aleyh~ ikame ey
JediM boş.anına dav<ı&nm yaptl.a.n 
duruşması wmında: müddeaaleyha
Ayşenin ortadan h.Ulı bir sebep 

nıııın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ıılikadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masariie dair iddialarını ilan tarihindıen itibaren yirmi ıtiin icinde 
evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildimıelcri lazımdır. Bu suret
le haklarıru bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olınıyan
]M aatııı bedelinin paylasmasından hariç kalırlar. Daha !azla malümat al
~ iltiyenlerin 938/1394 daıya No. si'e Sandiğınuz hukuk iş'erJ serv> Emniyet Sandığı borclu'anndan Kara Hüseyin oğlu Hasan 2Itira.sçı- yok i:k.en kıanlık "'82ilıe.ıini yapııne-
line m:üraaıat etmeleri lüzumu ilan olunur. larına ilan yolile son teb'iğ: mak maksııdile uç aydan f.azJe bir 

... 4 Murisin.iz saj!I.: iiınd:ı 1150 hemıp No. sile ısımdığı.rnızdan a:fdığı 750 zaman koeasmm evini ter'«ıedere:k · 
Jtiraya karşı Bojtairiçinde Anadoluıkavaj!mda eski vah yeni lske~ sakır yapılan :ihtua .raiernen avdet et.rne-

Dtıı: KAT: . ğuıda eski 89, 95, 91, 93 yeni 12, 13, 13/1, 13/2, 14 No. hı üstünde odaları dll!'i şulnrdun 1.!timajJe ~dı -
Emniyet Sandıjtı; Sand~n alı.nan ııayrın:enkulü ipotek ııösterm~k olan i.ld diW<fuı ve kayıMıaneyi birinci t.l'erecede ipotek ı;:östermiş id:i. jtmdan kanunu medeninin 132, 138 

mlyenlere muhamm.lnlenmızln koymuş oldugu kıymetın ~HO nı tecavuz Vadesinde ~nmiyen bocç 27/5/938 tarihlinde 1710 Ji:ra 99 kuruşa var- inci maddelıerine tevfikan mezbu
etmemek llzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek sııretlle ko- ı ıruştır. re ay~in mll>ddei Seyfettinden 
Jaylıık göstermeloıtedlr. (1274) Bu .sebeple vıe 3202 No: lu kmıun mucitbl:nce vapılan tıo.kip ve açık tboş olmasına ve 1"3 üncü maddeye 

.a:rtl::f!m.ı neticesinde rnezkUr g.ayri menıkul 263 lira bedene sandık na- tevfiken Ayşeıün başkaııile bir se
mına muvakkaten ihale ıedihniştir. İşbu illin tarihinden itibaoren bir ay ııııe evlenernErnesine dair 27/11/936 
içinde 938/1149 No. ile Sandıi(ımmı müracaatla borcu ödemediğiniz tarllıin<le verilen kararı gıy.ablnin 

Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden: 
1 - Beşiktaş kazıısınır. kadastrosuna başlan:ıca~ı ha.kknı<la 2613 - ~dir<ie kat'i ihale knrarı verilmeküzere doeyarun icra hakimliğine .müddeaaleyıhe bar.ayı 1ıeılıliğ gönde.

yılı kadastro tapu tahriri kanununun 8 inci maddesi mucibince umum tevdi olunacağı son ilılbarnaane makamına Jralm olmak üzere illln olu - ribnlş is de ikıırnetgfrhının mechul 
müdürlü>kQe yaıııhnıs ola.n ilan müddeti hitam bulmuş olduğundam u- nur. (1270) kalınası Jıasııilıile bila wıbli.it iade 
mum müdürlük emri mucibince &şik.taş kaza.sının Vi;nezade mahalle- kılınmış o!dujtuDdan ve ilfuıen tıeb-
smin kadastrosuna ba.şlanacaktır.11iin ta.ru!ıinden itibaren beş gün içinde 1 1 S TAN BUL BELE D t y ES 1 t LAN LA R I 1 lilti de karar.ııtr ibulundu.ğundan ı-
bu mahafüde.ki ııa)Thnenlrul sahip'.crinin cBeyoj!hmda Taksimde Sıra- lan .tarihinden ttilxıl'efl qıı be~ gün 
ııerviJıer caddesinde 48 No. lu Hfristo Vergi apart.ımanıruıı bh'inci katın- zarfı.nda temyiz edilmedij!l takdiı'-
da çalışan kadastro ik:nci posta memuruna müracaatları.• Gazi köprüsü 19/2/940 pazartesi gününden itı'baıren nakil vasıtaJa.. de hülımü meı1k:Urün kafileşeceği 

2 _ Bu bir aylık müdd~t hitt.mmda. takip e_den günden itibaren 1rma açılmıştır. ~alnız: . .. .. .. . .. ruııen ~lilt ohınur. 
15 gün ııonra pos~lar tarafından mahal.en tahdıtJere ba~Jan.ııcaltındruı Beyı;ıirle çekılen ve el ıle surulen arabalara, koµrünun orta kıs -
alakadarların ın.ııllan baı;ında bizrat veya kanuni mü.ı:nessilleri'lrin bu- mında bes metre eninde vejkıi tarafı şeritvari boyalı bir kısım ayrılmıştır. 11 • • 1• 1• 1 • • 1 • ı • ı • ı e ı • ı • ı e 
}un.malan aıksl takdirde vukuf erbabının te.yin ve tasdikine ve "'ide edi- Beygi!ı·le Qekilen veya dl ile sürülen arabalar bu ktsı.mdan g~ek- .Sahibi ve neşriyatı idare edm 
lecek vesaik ıtöz önüode bulundurulacak kanun! icabata göre 'lıeshlt ya- 'J.e.rdjzo, B~ muhlıniri 
pılııceğı sözü g~n kanumm 12, 13, 14 üııcü maddeleri mucibliıce ilan 'ı Yaya Joo..aldırımlarına bi~ oları sal! ~ sifi lı.ıa•mkır da. yalnız mo- ETEM tzzrr BBNtcıa . 
ol'wıur, .1255. . - törlü ıımbalua ayrWnıştır. (1269) loa Nsrııl .... ..._ ..:.;ill_ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, RO' 
matizma, Soğuk algınlığı• 

Kırıkhk 

ve bütün ağrılarını derhal keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir· 

lbtanbul Le;azım-Amirli-ı 
ğinden verilen 

1 
HARICJ ASKER} 1 

KITAATI iLANLAR! 
36,000 kilo kuru fasulye müteah

hit nam ve hesabına 20/2/940 Salı 
günü açık el<siltme ile Dörtyolda 
alay satınalm.ı komisyonunda alı
nacaktır. Tahmin bedeli 5760 lira 
ilk teminatı 422 liradır. Şartname
si komisyonda görülür. İsteklilc -
rin belli ıtünde komisyona mü -
racaatlan. •861• •1199• 

;t' 

1200 ton odun şerait ve. evsafı 
dahil;nde kapalı zarfla ihalesi 26/ 
2/9 IO Pazartesi günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Muhammen kıym~ti 
21360 lira ilk teminatı 1602 liradır. 
Sartnamcsi komisvondn görülcbj .. 
lir. İsteklilerin temin•t makbuz 
ve mektuplan ve kanunda yazılı 
vesikalarile ihale ıtünü ihale saa
tinden bir saat evveline kadar tek
lif nıcktuplannı Edimede Müşiri
yet dairesinde askeri satınalma 
komisyonuna "Vermeleri. 

(1203) (898) ... 
Bir beton uçuş histi vahidi fiat 

üzerinden kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. Kesif bedeli 233,077 
lira 96 kuruş ilk teminatı 12,904 
liradır. İhalesi U/2/940 Cumartesi 
ırünü saat 11 de Ankıırada M. M. 
V. Hava satınalımı komlsyonunda 
yapılacaktır. Kesil evrakı 1166 
kumsa komisyondan alınır. istek
lilerin kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde vazıh vesoikle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını mu
ayyen saatten bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(1221) -(943) 
+ 

3000 t<ın laveınorln maden kil -
miirii kopalı zarf ile 4/3/940 Pa
zartesi günü saat 15 de Kırklarc
linde askeri satınalma komisyo
nunda ihalesi yapılacaktır. Beher 
tonu 25 lirııdan ilk teminatı 5000 
liradır. Şartnamesi her gün komis
yonda görülür. İsteklilerin belli 
gün ve saatte kanuni vesaik ve 
teminat ve teklif mektuplarını ko
misyona vermeleri. (1259) (1283) 

* 500 ton 77 oktanlık ve 550 ton 
87 oktanlık tayyare benzini alına
caktır. Muhammen bedeli 77 ok
tanlıkların 135,000, 87 oktnnlıklann 
154 bin liradrr. Kat'i teminat mik
tarı yekunu 41,400 liradır. Pazar
lığı 26/2/940 Pazartesi günü saat 
11 de Ankaradn M. M. V. Dava 
satınalma komisyonunda yapıla -
ca.ktır. Fenni ve idari şartnamesi 
1445 kuruşa komisyondan alınıl', 
İsteklilerin belli ııtln ve saatte 
kat'i teminat ve kanuni vesikala
rile komisyona eelmelcri. 

(1263) (1279) • 
5000 tak,nn lılcilnıiş ya:ı.lık el -

lıise evsaf ve nümunesi ırilıi dikti
rileeektir. Puarhkla ihalesi 19/2/ 
940 Pazartesi günti aaat 15,30 da
dır. Teminat 750 )il'adır. Nümune 
ve şartnamesi komffıyonda göril
Jür. İsteklilerin teminat ve ka -
nunda yazılı vesikalarile belli gün 
ve saatte Edirnede Müşlrlyet daj... 
resinde satınalma komiıyonuna 
gelmeleri. (1258) (128Z) 

* Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı 275 kuruş olan 8000 kilo yün 
çorap ipliğinin pazarlıkla eksilt
mesi 19/2/940 Pazartesi giinü saat 
10 da Ankarada M. Jl.1 V. satınal
ma komisyonunda vanılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz ko -
misyondan verilir. isteklilerin ka
nunun emrettil!'l lıelgelerle ve kat'i 
teminat olan 3300 fualık maktıuz 
veya mektuplarile komisyona gel-
meleri. (1260) (1284) 

.... 
IO tcuı. aıva 19L2J940 Puarteal 

30 SEN~ 
denberi meşhut 

Bir Güzellik 
Reçetesi 

KU;:)l] , SUZ 
BİR TENE 

malik olmak 
için 

Bini vermi§ .. d 
BİR GÜZEILiK HEÇt;'fl9' 

d 
Sert ve esmer bir cildi yu.ıı~ 

beyazlatmak için tesirı isbat t~ 
ırnis birlarzı tıtdavi: Meşhut~ 
artist siyah benlerin-den vesi' -ı' 
ııııesııme !crınden kurtuJııı , ı9 ~ 
~lik halini idame etmck.}1 '/I 
re~teyl kullanırdı. Bu •"~oıl' 
yaş!.arında bile genç kadın '.~~ 
cini oynaan.ıya rn.uV'l!!fak o.u~~ 
(Pancreatlne i:e tasfiye edı vr 
saf biraz süt kroe.ınasına .ııcn: ı il# 
fiye edilmiş biraz z·ö"ytin'f'.a~ısıı' 
k.arı.;1.ıınıuz. Sonra bunu rkı ~ 
sa! krC'llla ile tekrar karıştıfl~ • 
Eczacınız blı halitayı ihzar ~ ~ 
lir. Fakat az miktarda o 8 ~~ 
kin pahalıya mal olur. ll~ı;.~ 
yağsız beyaz renkteki T0 pıf 
k.ııeminin te ı·kibinde ınıusaff3 1'ıf' 
tinyağile istihzar edihniş bU ı:f 
madan vardır. Cildinizi ııesı;ı1 
yazl.aiır ve gençleştirır. Y 
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ır.e.sımini gör~üğü·ni.iL gene k .,; 
ibize ya:ı;ıyor: cTokalon y:·ofl11,i~ 
üç günlük .istimalindrn sonr3 111 
diın açık, t.aı..> ve güw; oldU" ,ırl 
nin güzelliği için ya'.:(sız To1' ~ 
kremini tecriibc ediniz. ııuıı 'iİ 
ıınil'yaıı.larca kadınlai' dünY"1.'1..o-' 
tarafında lıer sabah mv.Dta:-:,J1 
Tokalan kremini kuUanırJ.ar· 
mir De'ticeleri j{arantidk. / 

ZAYİ _ ,.; 

Fen fakültesinden a1mıŞ ~~ 
hüviyıet va;rakaıın.ı zayi eWJll: JVj 
n.Wni eıkı>rncağırndan hiiJ<lll\I " 
tur. .,.,_, .. ·-· ~eıı l 

·~~J a zuu:.rt>S'Jnu .,,dl' 
O:ımao BOJ 

ııeıaı•••••••ı• •ı• ' ,~ 
günü saat 15 de pazar!ıklj1 ~ alınacaktır. Tahmin bede 1.ı;r 
lira ilk teminatı 265 liradır· ıl;,.I! 
)erin belli gün ve saatte ço .... 
Kor. satmalma komisyonu:; 
meleri. (1261) (128 

.. ..ııııil, 
İki tavla 27 /2/940 Salı r I•~ 

at 11 de Pazarlıkla yaptırı 5' ~ 
tır. Katı teminatı 1432 lira el"!'.: 
ruştıır. Sartname ve keşif·tUr· ,,. 
her gün komisyonda göril ııl 1*' 
teklilerin teminat ve kanu ~ 
ııalkle Edimede Mlişlriye~ 
ainde askeri satmalma ko tr 
nana gelmeleri. (126%) 


