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~ l 011 ya Gibi İskandinav Devletlerinin de· Paylaşılması Mevzuubahs imiş! 
d~a.~kanlarda lngilfereye yapılacak hava taarruzları KAY ERİ ZELiELESf-

011um noktası 
;-d;;;.ür:;oktasınınenlıa- ayni şiddetle mukabefe görecek 
re' .~•.sfı Balkanlıların kendi 

~::::~:·:!~~:~:~ İngilizler icabederse, Bakii petrollerinin de tayya-
sirı 11 tutınaları, ecnebi te-

sövlüyorlar 

Dört köy harap oldu, 42 vatan
daşımızı daha kaybettik 

..._ ere alet olınamalandır~ relerle kolayca tahrip edilebileceğini 
~- -~~ "~EM İZZET BENİCE 

ll-ıı.. 1 
~e daha 11 arda Vaziyet gün ı:eçtik· 
Yor, aar:Yllın bir hal iktisap edi
leli{ etneıı ~aşl~ınadan önce, muh· 
l~. biraz da' bt.esı.rlcrın sevki içinde 
dıkerler·l Uyük devletlerin yek
••i!iıııa ıke olan nıünazaalarının 
lııeJt ka arısınamak ve ezilme -
bir ı:örÜ!~sı ile çekisiz, düzensiz 
harp başla~ş arzeden Balkanlılar 
~ıuı ın ıktan sonra da zaman 
1eddiitler·uhtelif tesirlerin ve te-

\ 
\ 
\ 

, Zelzele Ankara, Adana ve memleketin bir kısmında 
1 da hissedildi, buralarda zayiat ve hasarat yoktur 

llilhas ın arkasından yürüdüler. 
taıı Ve Bsal Roınanyanın l\tacaris-
\ı u O'!> .. • 

t tkal · "".'ıslan ile olan arazi 
• "Yet hti!" •ııı Ro 1 ıu.ları, Almanya-
hıtg, s ınaııyaya aır tt'· · · t·ı· · 

~ uvyet e ıgı ıs ı a 
h llıiitevec _Rusyanın Basarabya- j 
hnın Balk <ıh olan niyetleri, ltal· 
~Ult"i:ii . anlarda kendisine ııcire 

1 tı~ı.;l cıı~~~et, müttefiklerin ve 

1tdığ; vcçh •lkanar:ı vermek is
\111da!t.i 111 .~ ve bütün bunlar ara
t llıılaı-ııa.ki Ulczat vaziyetler Bal • 
0~1"ııaııı tereddüdü, derlenip 
~l~l. Su'::"ayı arttırdL ?\iba~~. 
d ~asın B~ fa>ılası içinde binbir 
v 6"11duğn k~n merkezlerinde 
.: ter..ıdu:7~kık hir\'Ok buhranlı 
, ttra •kit ~ anlar yarattıktan 
•eııılld seJıınden d.. .. t uh 
fi en süz· 1 ' urus m a· 
/°'illi b ld u e siiziile en son tas· 
~~e te~;ifu v~ bir nokta üze-

lıye 11 ,_ ettı. Bu tekasüf ve 
ııuıa 0"1ası b .. · · 
Q" ıı don" ugun ıçınde bulu-
\Q "t' llokta"tn noktasıdır. Bu dö
/. ~ııt, ıntııın, bilhassa Belı:rat 
.:c•şikliğitıjllll ve Sofyadaki kabine 
v~~k.i istikn Verdiği imtihandan 
lalıJ 1 llalkan~ar şeklinde en bariz 
ille •riııi !!Ün .~ın kendi reşit id
ttıı\lı~lar111d un ,,te~~r ve menfaat 
dır l!bı tesiri Bll ustun tutmaları. 
~ ere alet olmamaları _ 

ı..~,lkıııııuar 'h 'tt 'ı: •t . nı ayet anlamış ve 

4.u ıt M! • ı· . -• 

' 

Şimal denizinde gittikce sıklaşan tayyDl'e muharebelerini ıösterir temsili lıir resim 

Londra 22 (Hususi)- Çember· ı 
layn, avam kamarasında, eğer Al
manva İngiltereye karsı hava ta -
arruzlarını arthnrsa, İnıtilterc:rı•n 1 
vaziV':1i ne olacağı hak.kında bir 
suale ·cevap vererek demiştir iki: 

•- Ben kaniim ki, İngil.iz hava 
kuvvet1eri ile dil.fi topları, maruz 
bulunac;;.ğunız taarruzların ölçüsü 
ne.kadar genişlikıte olursa olısun, 
aynen mukab: kde bulunacaklar - ' 
dır. Di)'(er tarutan memlekotm bü-

tün ıınüdafaa vasıtaları mütemadi
yen tıaıkviye edilmektedir ve her 
ilitirnale karşı Jcoyab:}~cek bir hal
dedir. 

DENİZLERDE HARP FAALİYETİ 
ARTIYOR 

Londra 22 (Hususi) - Deniz -
lerde harp faaliyeti gitti.kce şidde
tini art tırrıı:aktatlır. Doyc;land ve 
yahııd Admiral Şer olduğu zanne
dilen biT Almaıı cep kruvazörünün 

yine cenup Okyanusunda faaliyete ı 
geçtiği anlaşılmakt:ıdır. 

IMo!l'tevideo'da çıkan Elpublo 
gazetesi de bu haberi teyid e<tmek· 
le ve Lahn isınindtıki Alman kar -
gosunun cep kruvazörüniiıt ihti -
vaQlarmı temine memur edJ.dii(ini 
yazmaktadır. 

1nwLz ve Fransız filoları tahtel
bahir avına şiddetle devam et -
mek>tedir. Evvelki ı;ıün iki Alman 

(Devamı 3 iiııcii sahifede) 

Viborg şehri us 
ateşi al nda ! 

Fırtına 
şiddetlendi I 
Sabahtanberi limana Sovvetler daha geniş öle, üde yeni 
balık akını başladı J 

bir taarruz hazırlıyor 

Ankara 22 (Hususi muhabiri - 1 
mizden) - Dün sabaha karşı saat 
2,50 de Kayseriye tabı Develi ka
zasında vukua eden şiddetli ze: -
zele faciası haJ<ıkında yeni tafsilat 
g~1mektedir. 

Zelzele, tıpkı Erz:ncanda olduil;u 
gibi, herkesin uykuda bulunduğu 
sırada vuJma ııeldiği :çin maalesef 
insanca zayiat daha fazla cfanuş -
tur. 

Soysallı, büyük ve Sindir.ınike 
köyleri tımıaınile yıkılmıştır. Yal-

,======.--., 
Afrodit 

Talim ve terbiye 
hey' etinin eseri 

müstehcen bulmadığı 
söyleniyor 

Ankaradan bildirildiğ:ne ııöre, 
tadın ve terbiye dair<si .Afrodit• 
hakkında kararını vermi~. Karar 
bul(Ün İstanbula J!Öndcrilıınekte -
dir. . 

Tahm ve terbiye heyetinin esen 
pıüst<hcen •bulup btl'lınadığı kat'i
y~tle ö'bür giiıtkü muh\'kemede 
anlaşılacaktır. l\laamaflh, mez -
kıir heyetin .Afrod;·t. tercüme e
serini ıkanunun müstehcen diyeo 
tarif cl.tigi neşriyat çerçevesine da
hil olanuyacağı kanaa't'ne vardıltı 
kuvvetle · sövlemnekicdir. Diğer 
taraftan rnüddeiumınnilii(in bu 
bahse ait neşriyattan dolayı İstan
bul gazete'leri aleyhine açtı/tı da
yaların sayısı 12 yi bu:lmustuT. _ 

YE. "J TEFRİKAMIZ 
~ -

MAKEDONYA 
ATEŞLER iÇiNDE 

Yakında SONTELGHAFda 

ruz Soysallı köyünde 40 ölü ve 20 
yaralı vardır. De-velide de 2 ölü 
w.rdır. Burada iki, Hacılar köyünde 
bir ev yıkılmıŞ'lır. 

Felaket haberi gelince, Kayse
riden derhal bir imdat heyeti, fen 
memuru, sıhhiye malzemesi, ça
dır, er,zak ve saire gönderilmiştir. 
yardıma devam ediiıınektedi•. 
İnsanca zayiatın daha faı!lıa ol

duğu zanncdimemeıktedir. 
Zil~ de pazar ııecesi 11.25 de 

şiddetli bir zelzele olıınuş, merkez-

DENiZ HARBi 

de bir ev yıkılmış, bir kadın ağırca 
yaralaımııstır. Ha1k gece yarısı so
kıa.klara fırlamış ve sabahlara ka
dar bek.lemistir. Birçok binal311' 
çatlamış, bazı duvmlar yıkılmış - , 
1tr. Zile- köylerinde de bazı evler 
yıkılmışsa da, 'insanca zayiat ol -
mamış'lır. Ze'.zelenin sık sık devamı 
Y'iizünden halkın büyük bir !kısmı 
çadır !arda oturınaıtı tercih etmek· 
tedir. 

Dikili, Tokat ve Karahisa.'"<la da 
(Devamı 3 üncü nhifede) 

ŞiDDETLENDi 

Müttefiki er de tazyik 
siyasetine girişecek 

Cenubi Okyanusta faaliyete geçtiği, bildirilen 
Alman Cep zırhlısı hangisi ? 

Londra 22 (Hususi) - Siyasi 
m~hafilıde, Alıınan tazylJd 'kar -
şısında Alınanyaıya ıkarşı mü• 
58lllahakar J:ıir vaziyet ahnış olan 
Norveçe, mütl.efik devletlerin de 
ayni tazytld ı.ıöstennelı~ri <tabii ol
duğu kanaati izha:r edilme'lrtedıir. 
J3u tazyikin ta tbikina da geçlle -
cektir. 

N<ll'Veç hüıkfunetinin beynelmilel 
Lah.."'Y adalet divanına müracaat 
te~~üsü halı:.1nnda da, Norve<;Uı 
böyle bir 1eşebbüste bulunabile -
ce,ği faJcıot İnf:ilterenin L&heye git
IIKmekte muhtar bulunduğu zik
redilıMktOOir. 

Norveç Hariciye Nazınrun, her 
ne taraftan ııelirse ı;ıelsin, hiç bir 
tazyiıka boyun eJ4miyeceRi yolun -
daki b..-.yanatınm vaziyette bir de-

ÇERÇEVE 

kişi.klik hasıl etmiyeceki k~' 
v.ardır. ı. 

Norveç gazeteleri, İngllterenin , 
bugünkü hattı hareJrntini çok şid- · 
detti bulmağa başlamışlardır. ' 
BİR İNGİLİZ HARP FİLOSU 
NORVEÇ SAHİLLERİNDE 

Londra 22 (Hususi) - Şimal! 
Noı:ye~n Bert(en'e gelen hab!rle< 
re .l(Öre, 'bir İnl(il>iz haııp filosu Pet
samo civarında. Norveç sahillerin
de dolaşına•ktaıdır. 

Sahil ·boyunda bulun.an ~özcü • 
ler, açıklarda ve muhtelif yerlerd.!I 
ln~iliz ve A.bnan vapurları gör -
miiŞ!erdir. 

Londra 22 (Hususi) - Altmaıık 
_hAdisesi dolayısile İn~.ltcre i1'2> NO?'o 
veç arasındaki yeni mukavelelaiıı: 
müzakeresi tatil edilmemişti~. 

lit~lva11 "1if C.uiun%·orlar ki, 
Vt b' lluJ::r';(ı Macarisla'la, Dob
~lııı llııa Vild •stana, Sclılniği sıma 
tib·da Balk eden tahrikler en so
l!~~ b[ı, iç;ları taksim ve tevzi 
leıi % Vo.lu ~ze dayanınaldadır. 
l'iiJı.ı lııiistak'I ~ her )1alkaniı dev
lıo .. eııı•ı. v ı ırslar peşinde sü • 
le l'iilıı;Vtrek ~rala_rını!aki nizaları 
lc:ın""kelııı.ck~ledı~.ıcr! istikamet
lad, devıeııe , ır. Turkıyenin Bal
la! llı1tvat/~ nezdindeki ha•iku
bu ~"'ası.ı a. Y•tli politikası ve 
~ '•lır it ki bu .. · · ~ırııı 1>l Seh '. ::Un ıçw büliln 

Şehrimizde birkaç gün evvel 
başlıyan poyraz fırtınası hiila bü
tün şiddetHe devam etmektedır. 
Fırtma bilhası;a dün akşanıdaıı

beri çok hizlanrn.s ve deniz'erde 
korkur:c bor hal a'mıştır. 

Ruslar bir İsveç kasabasını bombardıman 
ettiler. Şehrin üçte biri yanıyor ı-:ı1~~~K~I s~A~C~A~~=:-1 Fin mucizesi 

Meselenin içyüzü ...... Materyalist 00stıarıma! \ııvvıt ll:ı.11r.a•~ıcr3ni ortadan knl
Ş;ııı/1 ve saı ~ ~ıı;~ yekpı.rc bir 
~ ~ llai.k ı alıne getirmi~tir. 
ltnı~ her ~~lıl.~r kendi arala • 
la.lilt le kar~.:rl~ niza ve ihtilatı 
Vettihlnıis "~ ~~ .". • vr.ıktiıilıarc• 
)'-tı1 olınaın kçoır devlete ıııüte
lt~ b •tinde ~ .. sure tile hıırici si
lııiıı "lıınnıak ııte. au;ı ve müşte
lıı;L •rdir esası iizerine gel _ 
· ,. s; · Ayn· 
h~kiıala&etıerh. ~manda ekono-
'kıııı ve nizanı e e matlup cfan 

ll•tka dan düne 1 verınişlerdir. Bu 
"arı\. llların h . ıınzarau, bugüıı 
1 ,,eı· arıc- b' 
•n.:.. ı coL d • .' ır akma kar•• ' ... ,. "' e:n, . 
•ılet ,"! Olduğu '"; '~" ~e kuvvet
~anl 1 it lehliket g bı harıçtcn gelc
llı1 .1 .1k h- er de müttehit Bul
iL •lıb ·-•tsınd d 
"lira arla çı) a uraklamıştır. h..._ s tasavv Kın '"~ ınecnun bir 
~ıh., htt UkLa~:, ~d,Jıncdik(e bil
l~i~~ eıı lllahf ·~•n Balkanların 

e •ddoJnnuJı~~ lıır ~crçeve 

Bu yü.:dcıı bazı vapur sc~rle • 
rinin intiza.nı boıulmuşt.ır. E1 -
cümle Marakaz vt1puru dün sabah 
B~~ndırn1aya ~:~mek üze~(• lima -
nırnızdan ayrı 'rnı;;-0a da f:rt.nadan 
tekrar geri dönmüş ve a,-,cak Ban
drma ))06tası akı;am üstü yapıla -
blm'.ştir. 

Karadenizden f'Clen İzmir va
puru da mü~külf.tla bo~zdap içe
ri girip limanımıza ıre mıstır. 1-:· 

(Dvamı ~üncii. sahifede) 

SONDAKIKA I 

e - ... 
C!hçekapıda b-.---- Amste:x!am 22 (AA.)- Şi:naı 
Vay ır tra m- den:zi tarafından Alman arızısiM 

Holanla 
üzerinde lngiliz 

tayyareleri 

loıı Yoldan çıktı taarruı etmıs olan lngihL tayya-
ld;ı.. nınn"ral re eri Ho' anda arazi>inde kiı n 
&q,1~illdeiti 

1 vatınım Haşimin Hender askeri limanı üzcrmde de 
~ 9 raddert kaıınvay bu sabah w;m~ardır. Ancak bu tayyareler 
tarı aıı Çıkıııışt~;nde Bahçekapıda Holanclanın taJYyare dafii toplan 
\'e llıda tr<llrı · Biı1kaç dad<: ka tarafından ateşe tutulmuş' ardır. 

•efı!rlere bvay Yoluna konmuş I (Diker haberler 3 wıcıl sahJcd<'") 

i!Ş•an.mıştır. lllıjl"1illllllıııl1111'111"1--~~-ldll-.s:ı~ı 

Roma 22 (Hususi)- Helsinki -
den gt en haberlere göre, Finler 
Kareli ce~iıcsindc ,·en'den birçok 
taarruz' arı püoküı tmüşlerdir. Mu
harebeler şcddetli olmuş ve bütün 
gece dev= eimiştir. 
Ladıoı:ıa gölünün şimali şarki -

sinde ni~bi :l>ir sükun vardır. 
Kclınoda Finler il:ıata ettLl<leri 

&ın et fırkasına takviye kuvvet
lerinin gelmcı;ine mani olmuşlar
dır. Bu fırkanın kend:sini kurtar-
ması ümidi ka marn ıştır. 

Han•k5t devam etmekle beraber 
Sovyd; Ba•·kuır.amlanlı;.'iının daha 
geni!; ölçüde veni l;ir taarruz .ha
z_riamr k ta oldu~u tahmin edil -
me:kt<.'<1ir. 

Bt.lı İSVEÇ KASABASI 
BOJ13AUDll\IAN EDİLDİ 

Roma '.'.2 (Huslllii)- İsveç Tel
graf ai~nsı, Fin andiya hududu -
nun 7 kılometrc bcris:nde Turne 
\'ad:si drlıilinde bulur.an Pacala 
şehrinin "üc, dörct bin metre irtifa
da uçan vcdi Rus tayyaresi tara -
fınd n ibcn,':>ardunan edildiğini 
bild ıruwi<!!ed'r. 

Kasn..baoın dörtte biri a1ev~er i
cindedir. Biitün evlerin camları kı-
nlmışlır. Belediye reisi Rus tay
yarelerinın büyük hacimde otuz 
kadar ve yüze yakın da küçük 
bomba attıklarını söy'emiı;tir. İn
sanca zayiat o.'maını~tır. 

ı inlandiyada Italyan garibaldile
rine kumanda edecek olaıı 

Kaınillo Marabini 

M.oskovadaki İsveç sefiri, h§.di
seyi Kremlin ne2din<le protesto 
etmesi için emir almıştır. 

Londra 22 (Husust)- İııfıiltere, 
(Devamı 3 !ineli sahifede) 

Sabiha Zekeriya te~ilatı esasi
yenin her vatandasın hür doğdu
ğırnu, hür öleceğini istihd.'.'1 ed~n 
bir kanun oldugunu tebaru~ ettır
dikten sonra matbuat kanununun 
bu hürriyeti tahdidinden şikayet 
ediyor ve: 

•-Matbuat kanunu ile esas teş
kilat kanunu arasmdıı bir tezat 
var ... • 

Diyor ve icabına göre bu vazi
yette inkılap davalarının dıılıi mü
dafaa edilemez hale getirilmiş bu
lunduğunu tebarüz ettiriyor. 

Bizim mabuda: 
- Ne dersin Sabiba'nın bn söz

lerine?. 
Dedim de, l'iildü, şöyle söyledi; 
- Ayol.. Sabiha' cık hiçbir şeyin 

farkında değil. Matbuat kanunu, 
Şükrü Kaya'nın kanunudur ve is
tihdaf etti{(i tek nokta da arkasın· 
dan birşey söylenmesin., nol<tası
dır. Bütün maddeler, bu hedefe 
göre ayarlanmış olduğu için tabii 
ne umumi, ne de hususi mevzular
da hiçbir ~ey söylememek, söyli
yememek, kaaun yasağı halini al
mıştır. 

Hırsıza hırsız.. yolsuza yolsuz, 
hataya, hata ... denmesini meneden 
kanun elbette ki mürteeie mürteci, 
inkılb düşmanına inlıılap düşma-
m dedirtıne'1. • • 

Kibrit kutusu kadar bir dina· 
mit nasıl koca bir kayayı tuzla 
bm ederse, bir kapsüllük ruh 
da, dev kılıklı bir madde yığı
nını başaşaj{ı getirebilir. 

Ruhsuz ve şuursuz cemad 
haşmetine inananlar, nıhi feno
meııleri ok, balta ve mızrak ka
dar eski ve geri bulanlar, acaba 
1940 daki Fin mucizesini nasıl 
tefsir ediyor? Bunu onlardaıı 
dinlemek isterdim. 

Madde)' i telli pullu gelinler 
gibi süsleyip robotolar gibi istif 
eden yirmlnci asır budalaları, 
materyalizmanın son müflis 
nesli hiçbir zaman ağrenemiyo
cektfr ki eski ve geri olan, ruh 
değil alettir. Eski ve geri olan, 
ok, balta ve mızraktır, fakat 
hakiki müessir değil. 

Dünün (Hedor) una gürz sal
lıyan kahraman (Achille), bu
gün tayyaresilc gökten süzülüp, 
bin uçakla muhafaza edilemi -
yen diişman menzil hatlarını 
ate•e boğuyor. Her biri yetmişer 
tonluk yedi sıra tank, benzin ve 
makine kuvvetinden başka ida
:reci bulamayınca, harikulade 
bir sinir ve ruh manzumesinin 
ipekten ağı içinde bedbaht kıh~ 
lıalıkları gibi çırpına çırpına 
can Vj)J'İyox. 

Ezeli ve ebedi ruh ham k ini 
hiçe indirdi"'i rivayet edilen 
ınakİnl', bugiin hiçbir zan~an ve \ 
mekanda göriilınediği derttede 
efendisine mubtac oldu[,"l!nu is· l 
bat etti. ÇeliL; kafalı, nıııp'ıl 
güzlü, kaucuk daınarlı ınuhte • 
~ mıılıliık, kendisine İ>nat e
dilen Taıırılık vasıfiarıııd:ın biz
zat mabtup ve bizzat ınünıin • 
dir. Akıl, yirminci asırdaki 
korkunç keşiflerile, atlama seh
pasının ipini son haddiı.c kadnr 
yiikseltti; fakat rulı atleti geril
di, gerildi ve nıucizcvi bir ~ıç
rayışla miınii aslı; ve daima ge
rilecek. gerilecek, muciıevi sıç
ra~~Jarla ınUnileri a~::ıc-aktı.r. ' 

lı;tc Fin nıuci:.:esind<:ı rıkaa 
fikir pay! rı! ('irkiıılil•, h·asta
lık, murnzeıı"'izlik Ye kepaze
lik diinynsında, gö\'dc i, nıad-
dcsi, suuru w nhlakilc taptaz., 
sap~a~lnn1 \ 'C t<Jstaınnnı olan bu 
harikulade millet, 1940 şuba • 
tmda bir İlyada destanı yaz • 
makla ıne!-Oguldür. 
Damarlnrın>n feyiz aldığJ 

kaynak Türklük menbaı diye 
ııösterilen bu nsil insan zümre
sinden hcT ferde dii~en şeref. 
koca İl~·ndn'nın telif hnltkı ı... 
dardır. 
NECİP FAZIL KJSAK'ÜllElt 



SEHİR ~lECLİSİ 

HAREKETE GELDi 

Allah kem e-özden sa.klasın .. Bi
zim ş;.'-hir ~lisine bir harelwt, \ 
bir hararet gelcii. Belediye zabrtası 
Wimatnamesi .ırcrri4ülürkcn, ne za
ınaııdır sıi.t dökmüs kedi g!hi su
san bı.rçok aza belagat nÜ.'munesi 
birer hatip Jıı:-silmisler ! .. Efendim, 
en f.azla .ın:üna.kaşıı, j!Ürültü ile mü
cadele bahsinde olmuş' Diyarm 
ki, düğün. nişan ııibi eğencela- a
partmıanlarda ohınca alt katta o
turanlar sabaha kadar rahatsız o
luyor. Bö}'le merasimler saat 22 de 
bi1ımeli! 

1 Yahu, zavallı çiftlerin görüp gö-
recek)..'ri bütün eğlence bir gece
doo ibaret! Onu da tahdit etmeyin! 

300 TALİfList 
CIKAN KIZ 

l Fransa.ya g~ 1ngiliz ordusunu 
e,ğlendirmek iiııeTe Majino hattına 
yıollanan Fransız dansözlerinden 
bir genç kıza tamam üç y{iz İngiliz 
askeri talip çı.k:ınış_ Her biri: 

- Beınimle evmı.. Diye yalva
nyorlamuş! 

Kızın, ne müşkül vaziyette ikal
dığmı düşünüyoı: musunuz? .. 

IMa.amafih,genç kız akıllı hepsi,
Din kulağına ayrı ayn: 

- Harpten sonra seninle evle • 
ııeeeJ!im.. Di}'<)rm~ 

Şu, bizim, mavi boncuk tıikA • 
J'llSiııe be<ızem i yor fili-'?, • 

GARtP KARAR 

BUNA DERLEit 

İstarıbul:ım husu.s:iyetler!nden 
biri de seyyar c;alıpcılarıdıır. Vapu
ra biner, Boğaziçine ı;ridersiniz. Bir 
keınaocı gelir, karşınıza oturur. 
cSaçlanma ak dü.1tü•den başlar. 

n 
Kah\'ekclo yazın bahçelerde, y 1 1 k • r 

böyle d~l~aJk ş;>Tkılar çalan ve a nız yapı aca JS ıffi-

Eminönü 
Unka~ 

sövJiven birçok vatanda.şiar vardır. laklere 20 milyon lira 
S;mdi şctıiT meclisinin bir ka-

rarı ne bundan böyle bu zavallı harcanacak 
adamcııWzlax şarkı SÖylemiyecck :&>bLye re'sliıl,ı İstanbul &ılık-
ktman. ud calamıyacaklarmış!. Ya. 
hu, bu zavcllılardan ne istiyorsu- pazarı ve havatisini şimdiki ha
nilz?. Üç ku:uş ekmek paralaırına rap ve dar vaıı.yetinden dmrt:ır -
miıni olmayın! mak ic;n geniş iaal.iyı:1e geçmiş 

·ESKİLER ALA~ 
.ES:\'AFJNA YAZIK 

Artık mahalk aralarında ..eski
Je.r alayını .. • diye ııeçen o maruf 
esnaf.a tesadüf OOemiyı:ıceksini.z. 

Çünkü ceskiler alayını... tarihe 
kan:;ıyor. Ef,ndim bu adamca
ğızlar, es.ki pis eva alıyoırlarl son
ra bunları şurada burada rotıyoır
lar tıir takım h.'l5!.ahklarm siraye. 
tine sebep oluvorlamıış! 

Eskilerini sıwtımak istiyenlıer, l;ldı
rin muhtelif yerlttinde Belediye
nin kuracal!ı eski pa.zarlann.a ı:n.ü.
racaat edfceklermis! 

Yahu İstanbulda aynca bir es
kiler pazarı kurmağa lü.z.ıun var 
nµ?. 

SUN'İ YUMURTA 

İCAT EDİLMİŞ 

Avruı>a ııa:zete!erinin haber ver
~ne gô<'e bir alim, "'111 'i şekilde 
yumurta yapmağa muvaffak ol -
muş! Eh!. Artık ne tavuğa lüzum 
var ne <ie horoza!. Sun'i yumul'ta, 
çok yumııııtlıyanlann da ~ine ya
yarıvacak, demektir .. Hic yı>k(a.n 
yeni bir şey yumurtlıvan bazı in
sanlar vardır. Bu gtbiler btmd.a.n 

soma. daha kolaylıkla atıp tulmaz. 
lar mr!. Nasıl olsa, ariık,, tazesi, 
watı mevzuu bahiıs değil!. 

AHMET RAUF 

ıbulunınaktadır. 

E:ıninönü - Un.kapanı sahilinin 
tanzuni projesile teraıber bu işte 
halııd:L.ır4 olacaktrr. 

Eminönündeol Gazi köprüsüne 
kadar olan sahadaki te«mil bina -
ları ve arsa"8n ıs mia.k etrn('k ka
r~ hare.kete geren belediye re
WliJi;i bu yerleıı.n yalnız istimlak 
olurunalan için 20 mil.Yon liraya 
iht:vaç oldui:unu tesbit etm~L.r. 
Fakat be!esdıveler bankasından 
bol'C alınan p;il-a ancak 5 mil yon 
Jı:ra olduf(urıdan bu muazz:aan işi 
'başarnıak icin belediye re.isli~µıce 
şu formül tesb>t edilm~tir: 

Borç alınan 5 milvon liranın 3 
milvoıı lirası ser.maye olarak ·bu işe 
ayrılnuştır. 

yem istiml:ik kanununun a:ıe1e • 
<lJ.ye reiSliğine verd.ği imkanlar -
dan istifade edilerek bu mmtak.a. 
muhtelif kısımlara ayrılmış, parça 
parça istimlak Vt' •ımar olumnası 
ıkararJ.aştınlnııştır. Bu karar mu • 
cı~ ilk önoe Eminönüne en ya
kın kısımlar istimlak edllp burıv 
lara yeni büyük binalar yapı 'tiıak 
üzere tal.iplere satılacaktır. Bu sa
tıslardan temin olunıacaık paraloarla 
da Yeni yeni isômlt.kler yapık -
caJatır. 

Bu suretle 3 mi}yon lira 5 sene 
iceıı sınde devir ohına oluna Emi
nönü - U nkaparu kısmı imac edil
mtŞ olacaktır. 

* Harp vaziyuti dol.ayısile kızıl ı 
haç tc:;kiliıtının uyuştmuı:u mad
delere lht..yacı arthgm<Ln şeh:i -
nın:.de afvon i .at.arı ve ıhTacatı 
.:co. yi1ksdml$tir' Aı.ınmıl:ar da biz
dı: n miihim m>:rta.rda af yan satın 

Yeni 
hüküm r 

~~ IGarsonla_r ı 
Hl~~~ kongresı /~~~ 
_.._....,...--...;,;;;;;;;~~';,, f inlandiya ezild 

Yeni zabıtaibelediye 
talımatnamesine göre 
ilanlar nasıl olacak ? 

Lüks ınerakı Dünkü toplantıda 0/ 0 de· 

Yeru zabıta belediye t.ilim;.ı.ıı:ı.
mesi.ıJ.ıı müzakere edilmes.ne dün 
d~ ~ı.ır mecllsi.ndc dL"\ ::ın -Olun -
mu.şt<ı.ur. 

Bu cçlim:ırla yeni talimatname -
ni.n 44 uncü maddesıı.den 83 üncj 

:maddesine bdar 40 madde müza
ıkerc olumnu.·: r. 

Bu 40 maddenin içine yeıııi ko
nulan hükümler şunl.ard.ı.r: 

M.adde 51 - Htt türlü el ve du
var i aruari:e ziyalı rellimlar ve 
umuma malısoo kapalı veya açık 
yerleııdeki ziyalı, ziy:ısız sabit ve 
mü.teharrik tekmil yazıların üst 
kısmına doğru imlfılı ve düzgün 
olaraık für.kçe yazıkıcak ve başka 
l'saıı:daki yazı.J.ar bunların alt ta -
raflarına ı!Llmekle beraber puntu
larJe tutLııkları yerler tiırkçenin 
yerı.sından fazla olmıyacaktır. 

Yeni talimatıı.amenin sevrüse.ftte 
ait kismı beledive reisliğince he • 
nüz şerur meclisine verilıne.m.iıı • 
tir. Bu rnünaseııe-t.!.e cSeyrüse!er 
fasl.ı. nın müzakeresi ıtehir olun • 
muştu.-. 

Ayni sclmp yü:ııünden müteakıp 
m..ı.ı~ maddt'lerin numaralan da 
tebdil o1unm uştur. Y ('ni talimat
name 200 maddeden ibarebtar. Ka
lan maddelerin rniiı.akerawıe ya -
rındevamolıı~ır. 

000 

Hangi dökümheneler 
kapatılacaklar ? 

Belediye sıhhat işleri mürlürlül!ü 
şe!ırinıı.z dahilindeki G'-"'iimhmıe 
ve aı tın, gümüş, kurşun triten ın,,a.. 
ıathaneler iıakkınd.a b.r liste ha
zırlamıştır. Bu liıt..eye nazaran 
po9ta ile naklolunabilen a1'tın ve 

Garulılaşmağa başladığımız gün- j 
denber, adapte etmeğe, taklide ça- 1 

lıştığınıız teknik ve onun icaplan 
yarında, günlük hay3tımıza giren 
gizli bir kuvvet daha var. Bu, !illa 
ve süs dü~künlüğüdür. Gösterişin, 
alayişiıı tesirlerinden hiçbirimiz 
yakamızı kurtaramıyonız. 

Devlet dahi, Zllltlan zaman, bu 
tesir altında kaln•or. Bir resmi da
ire binası yapılıyor; tefriş edili
yor; bakıyorsunuz bir hususi mü
essesenin çatısı altında bile fazla 
ve lüzumsuz görülecek bir lüks va 
süs hevesi!. 

Geçenlerde, bir yerde okumuş
tum. İngiliz B~vekili Çember • 
la~n odası, zan ve tahmin ede
bileceğimizden daha sade, daha 
basit ve alayişsiz bir eekilde tef· 
riş edilıpiş halde._ 

Halbuki, bizde, mesela, devle
füı sernıavesine iştirak ettiği bir 
müessesenin ikinci derecede bir 
müdürüaün odasına bakınız. Ken
dinizi, Bolivut stüdyolan galeri· 
)erinde zannedersiniz. 

Anlasılıyor ki, modem ve sağ. 
lam tesisat deyince, hatırımıza 
mutlaka biraz da lüks geliyor. Oıı 
binlerce lira sarfedilerek tefriş e
dilen .resmi veya yarı resmi bina
larımız çolrtnr. 

Param12 bu kadar fazla mı?. 
Zannetmiyonıftl. İhtiyaçlarımızı 

giderecek lüzumlu, hatta elzem ve
sait bulundurmanın her zamau i
çin lifi <eleceğiııi bilmek, en ba-
5it bir aklıselim muadelesidir. 

Bu lüks ve süs merala husmi 
ikametvıiblarunızda, giyinişimizde, 
her günkü hayatınuzda da kendi- ı 
ııi göı.~mekte hali kalmıyor. Bir
çok Balkan memleketlerinde, biz
den çok kazanan birçok insanlar, 
daha sağlam, fakat daha basit şe
kilde evlerini dösüvorlar, giyini
yorlar. 

REŞAT FEYZİ 
NOT: 

gümüş eriten ufak hacimdeki sey- Saınatıvadan mektup ııônderen 
yar ocWtlar sıhhi, dil!erleri limio- Ş. Coşkuna: 
len ııayri silihi.1ir. - Bahsettıı?iniz işi talıhk et -

Bu gavrl 61lıhl dökümhanelC!" de tim. Bu, bır kanun mese esıdrr. 
MutatavvM!cre kanun mıısaınaha.kapatılacakkır "" Süleyman.yede- kıir <lei'ildır. Hurm tler. R. F. 

kile: ı: bi şehir haricme veya şeh- I ====~========= 
rm t<>n: a semtlerine taşırunağa 
~cbur tutulacakl,rdır. Fırıncıların toplantısı j 

10 lar meselesi nıçin 
görüşülmedi ? 

Garı;oıı.l.ar cemiyetinin scııe:'ik 
kor.wesi dun Beyoğlu Hal.kev>nde 
ya;pılıru.;t:r. 

Evvela ıdare heyeti ve hesap ra
porları o.<unmuştu;r. Raıpordaki 
esnaf hastanesinin faaliyetınden 
ba!ıs~n ve tıu hastanenin lbüyü
tü.'mesi için her cemiyetin olduğu 
gfui .gan;on'ar cemiyetinin de mad
di yardımını arttırıp bunu 1100 li
raya çıl<.aroığını bilcmen k;sım a· 
zalarca meınnurıiyetle kaı:şılan -
mıştır. Azalar; yaıtak: adedinin hiç 
olmazsa 100 e çıkan~asını da is
temişlerdir. ıBiliiiıare eski idare 
heyetinin hemen hemen yeıriden 
seçilmesi ile neticelenen bir inti
hap Yac>ılınıştır. 

Dünkü kongrede yüzde 10 lar 
mese!esi Jıakkında <tek biır garson 
bile çıkJ,p bir söz söylememiştir. 
Bazı garsonlar bunu toplantıda.ki 
azaların hemen elıl;eriyetinin mü
ESSeselerdc yüzde 10 la deği1, ay
lıkla çalışancardan müteşekkil 117u
lwımasına atietmekte ve belediye 
reisliğinin bu işi sik'atle dilıeJtip 
bir de •ıı:arson mektCl:.h açması 
Slli"elile garoonlıı,ğu ve isıtiklballe
rini yükseltmesini temenni elmek
tedir!er. 

---000-

Felaketzede hususi 
idare yetimlerine de 

avans 
Ze"zele ınıntakalannda:ki husuı;t 

idareler bütçelerinden ücret a'.an 
müstaiıdemle!"dcn yardıma mııh -
taç olacak derecelerde zararlara uğ
radı klan maba'.ı.i id.areAıey~Jerin
ce tasdik olpnaca.k.lara da maaş ve 
ücretlerinın iki mislı avans ve -
rilmcsi .Jra.raT!aştı.rı..mış ve keyfl
JT,:t vil.3yete hıldirihn.ştir. 

Halen zclze' e mrnt.akası dahi
linıle bulunduğu ver Zıraat Ban
kalarından tekaüt ve yetim maaşı 
a..ına.Jcta olan tr. w tek.ait ve yctım
lere de bu avanslar 'erilccokıtir. 

Yükse c iktısatr• 1.-•.rın 
kongreleri 

bonra 
Yaza.n: AIDfET şt)J\JlL 

111 Sovyet kıt'aiarunıı ıoıt 
hattına karşı b~iaıiıl' 
yük taarruz y irınl , . r 
vaın ediyor. Denilebılı 
hiçbir luarbi, bu 

1 
muharebesi kadar ktı• 
sizliğine dayanaJl S 
yapılmamıştır: Bir . el 
buçuk milyon bir ıniJ1 
.kil devlet kardui,'11 . 
sulhu ve müsalem~t!ıtib 
tikasınm ana hedefi ı 
tir. As.lı.eri sahadaki 
ona göredir. Öte ~ 
sen milyon nüfuslu bif 
ki dünyanın en bilY~ıı. 
kuTınuştur. Buna rol! 
danberi Sivyeiler bir 
mukavemetini kıraJj 
Fakat yirmi gün ev><• et 
büyük t:ıarruzun .Mal111. 
hcsini sarstığı bildıfl 
Sovyet taacru.zwuın 5"' 
vuffakiyetle inkişaf . e 
liıııiller şöyle izah edılı 
1-Sovyetlcr önce 

dJ olarak ele almamış! 
diyalılann ınukaveDlet ,ııo 
ğ-ini ümit etme<lilı:lerı~1 
zayıf kıt'alar gönd~ · 
dü manm kuvvetini " 
tnek hatasına düştiilet'· 

% - Sovyetler, 
prestiji bahis meV%1JU 
gorünce ber ııe pah•Y" . . ... 
~un, askeri hareka .. 
yctle neticelendirınİYe 
mişlerdir. 

3- Finlaodiyaya bet 
yardı.m ıı-eldiğini ~öreli 
bu yardımlar müe>Sir 
c•-vcl zafer kaz~rı 
mü.şlerdir. . ,·t 

4- Sovyct zabitıcrı. J" 
danlnrı öuce tecrübC5~~ 
rin müdafaa tiıbiyel~~;,;, 
dikten sonra nım·:ıfll"" 
arruz cdebiJ.,orlar. 
Bunların h~gis~~o .

1 0 ki h~psi de hiraz aını 
Hrrl.ıaldc Sovyctlern i 
rthitı n ihnvctlcnd'.T~.~ ıi 
~fik ı::o. Tctİer s:ırfcttil>'t 
yor. 1' 

Finlandiyayı İsp~ıır:~ı 
tenler vardır. Sı) a>ı "fi 
ıı:ıny:ıya bcıuer tarafl•,

1 
a crı bakını dan '.ıı 1 ~ • 

Tramvayda 
bir hakaret 

davası 

Müşteri 
1

kılığındaki hırsız 
kadınlar! 

al.~ .:k ist...mekıtedirler. 1 * Karadeni2Xie Kefken adasının ~~~~~!,i~~~,~~~~ 
15 mil ş.rnalinde bir rer""'1'İ ~ayn j 
görülmüş ve imhaısına ı:idıl~. 

Şdırinıiz ve mülhakatı umum ı*
mexcı ve francalacı fınncılar es
nafı; ev\elki ~ yapılması icabe
d.n umumi hevet_in .. top:antılaTını j 
eksenyetsızlık yuzunden yapama
mışlardır. Ekmelc(ı. francalacı ve 
fırıncılar bu münasebetle ma:rtın 

Y ü'k:sıık iktısa.d ve tı~ mek
tebi mezun.arı cıemıyetının avın 
onund.ı yapılması ıcatıedL'n kon -
gresi eks('itj_vet olamadlğından top
rt.oplanamarnıştır. 

başkadır. Finlnndiyaf 
şıırtbr altında aııok . s~ 
:l\orveçin madalıaleıe~' vr• 
lir. Onlar da Fınland•Y · 
cakları yardımı bu dt 
gütüremh eceklerini 
si>ylemişlcrdir. B:r del~ 
ınanyadan çekiniyor. ~. 
dan başka, lskandina•? . ı 
riııden her biri, kend•~,ı 
uı;:raınadıkça parmd< 

0 mayı harici polit!k7•''fıo 
olarak ~~bul et.nııstır. bO 
nm barıcı polıtıkası. d• pi 
na •bitaraflık• polıtık 
riliyor ki Aımanyan10j, 
ruua devletinden ıs~ 
btcdiği bar ·ket ha,ttı ~ 
manya, başka türlu "'·r • 
disiue müteveccih b•.rıe 
sayar. Balkaa devletıerı r 
politikalı tcl"ın etnı•Y0 

dcvletlcr.ıı lıcr hırı, tee'~ 
dısine gel.ııcıye kadar~ 
iı.taf ederek kendini" il' 
lacağtD.J zannederek '~.Jı 
adı verilen böyle bir P"' 
kip etmektedir. .

11 

Sultanahmed 3 üncü sulh ceza 
mahkemesinde dün trımıvav içın. 
de vuJrua gden bir chakı:.re1 ve 
vurma halisesi. nin muh:ıiteme -
sJıe bak:ılıınışt.ır Davanın suçlU.>-u 
i!GmaU lsmıinde bir şofördür. 

Çok şık giyinmis Jti genç k:ıdın, 
Karamürs::·I mensucat fabt'Jı.ası 
satış mağazasından kumaş asırma& 
ciı:rmLe =hk.emeye verilmlşler
dır. 

Hidiae şu stı.n'tle olmuştur: 
Bu kadınlar havli kumaş bak • 

~an sonra almad.an çıkıp git -
~r. KadrnlanWı ş(lpholenen 
bc'ıkç; Yusuf takip et.mis ve bun -
~n biraz ıileride ü~-üncü ve eli 
çantalı bir d<.adınıa birieştikl.,.-;ru 

ve onunla ber~ i.kii '1<.apılı bir ha

* a!!'hoşkırla dilıencilerin mezar
lık~ra ~Jeri ve maçl:ırda 
kims.nin ba.iimımaması io:.n yeni Ateş pahasına olmasın 
zırbıtai beled.ye talimatnamesine 
iki madde konulmll$1.ızr. * Kız meıkiq)leri arasmdıa dün 
devam olunan Vo'.eybol rnaçlenntla 
Kaıı<iilli kız lise!Je.-ü Boğaziçi kız 
lisclJerini, Camlıca kız liseleri de 
!ınönü kız l:selilerini yenmiş]!:rdir. 
Çam!ıcalı kızlarınu.z şampiyon.J.uila 
n.aınzedd.irler. 

İsmail; <,'(ık faZ!a so.rhoş bir va
ziyette Aksarayla Has ki arasında 
bir tramvay.a .-tlamak ~ fa
kat v a1lman orası tevaıkkuf ma.balii 
obnadı/(ı için ar abayı durdunna -
yınca aralar.00.. kavga çılan.ıştır. 

Ra.kınuı tesiri.le lıerlkesin ~zü önün
de va!m<ırı.a ilddetli bir yo.ım.'1k 
yapı:Jtıran İsmail oir az sonra A.k
ısarav polis Ule!"kez.i öaünıde zaıbr 
.taya .t.esliın olunmııştur. 

nın halalarına gi!rclılalerin.i gör - 1 ========-=---..,,. 

Taksim -bahçesinin içinde yapı
lan mrdıur ~ir #(azinosunun iş
letme tarzı bir mesele oldu. Niha
yet bir şirket kllrulacaık bu mü • 
~ isletilmesi kararlaştı. 

Filvaki bu şirkette Belediye his -
sedardır. Fakat, biz, ymtıancı 

ellerde olmasını istemiyoruz. Çün
kü, Jrurulan lbu büyük şirlretin 

masrafı fazladır. Ve bittabi gayesi 
ticBT<•btir. Kol'kanz, fazla kazan -
mak için, Taksim gazinosu ateş 
p.a.lıasma oturulup bir fincan kah
ve icilen bir yer haline ge'mesin. 
Bilııniyoruz, alıilkadarlar, ne d~ii.
~yorl.ar?. 

Muhakeme dün tramvaydaıki. 

müsteril.erden bazı ealıidleri din -
lemis ve neticede İsmailin cürmü. 
Dil sabrt bularak kendisini 31 gün 
bapseo maıbkitm etııriiştir. 

müo.tik. 
B.raz sonra .iki J<:ili'klü kadın or

tadan kaylbol:muş, }'a1mz Hıkmcl a
dında olan çantalı kadıın halfıdan 
çıkmı.ş ve yaka!anınca çantasının 
isıinde ıaynıi maf(azadan biraz ev -
voel çal.ını:nış 5 metre erkek elbise
liğ:i lmmasile 4 me>treL.k kadın ku
maşı çıkmıştır. Kadın kuımaşınm d:a 
avni Sl>k.iMe Vahram adında biri-

Yazan: fskendcr F. SERTELLi J 
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Diye flÖY leniyordu. 
Cmnil ~arasını yaktı: 
- İşler QC>k çatalla.;;tı, hanım -

efendi! Bu vaziyet ~ısında Sel-
1 ınu;nın istillıi>alini \'e kmıkunç akı-

belJ.ni d~eıie med>ursunuz! 
Gerçi - ded.itifilz jrbi - o, çocuk 
d~ ımwna ... Yürüdüğü yol da 
o kadar tehlikeli ve o derece arı
ııalıdır iri. .. değme kimseler bu 
~-okla uzun müddet ayak.ta dura
m2:Zlt.r ... DevriJp g'derier. 

- O halde ne y.ı.prnaL?. 
Selmayı ba.n:lan kurtarnıa:k la

ıı:ıın: .. Sız vatalak o!ıasta kaldıkça, o
nu ;;ccclerıı bara g tmekten mcne
d ı;; cı:!.Jliz! 

S anın an nesi b_'ti eıblrc hıc-
kır <.k a2 ımıaıı-a başı adı: 

- • Or.u &ncak siz kurta..."ab, l:rsi
ntz, Cem.! Beyi. Hıç tanımadığı -
~ z tr.r ad=ın Selma hakkında
k h · _, :ııhııdct.inı ve müşa;lıede-
1,... ~- rr • ienit fikir ve kanaatle
r -,i ~nızla <luvdun..z. B;raz 
d • .ı acıvıru:ı: ... Ona elinizı uza-
ır !. 

- 1;. roma ... Deni oda.mıdan 
l u. Herhalde benden ne!ret 
ed r 

- S:ı: Ol1a xendlıld - nası! o"'a -

affettirebilinsiniz. ÇünJı:ü O, sizi 
seviyor!. 

Cemil <ti7zlerini ~= 
- Ne diyrmmnuz, dedi, Selma 

Wıi &e'Viyıor mu? 

* "{eni temayüller 
Cem.! o gündeliberi rulhan muz... 

taripti. Sehnarun hayali göeiinün 
önünden l!İ~l>rdu. O gün Y J
ımaz gittilııten 90nra, miifıend:s Ce
mil, Bebekte faz:a .kalmamış, tek
rar gelmek üzere has-.a kadının 
vanından aynlmıstı. 

Cemilin içinde gi11tikÇoe derinle- I 
şen bir üzüntü vardı. 

1 Selmayı sevme/(e mi l;ıaı;l.ıırrnıştı? 
Bunu· kendi de anlıy.:ırnıyor®. 
Her halde onunla eskisinden 

fazla IDEŞl(ul oluyordu. Bu me.:; -
.ıruJiyet elbette ki bir temayl.llün 
ifadesiydı. 

İyi amma, şimdi de Selma onunla, 
fl'l(!$ı!W olmamaı'ta. halfa anncsile 
koırı:ıurlren. Comitin adını boo ım
mamağa basl= ";tı_ 

Cemil o ıı-ün ona nekadar yal • 
varım ..... : 

- Beni affet.. Bu, bir şa.ltavdı. 
Bmı " tccnJ.ıe ı m yapı:;orc.wm 
bw.lal"L 

niıı diiJ<lciinından çalındığı anla -
şıJ.nwı VE> kadınlar yakala.naralı: 
mahıkemeye verfonişlerdir. Birinci 
sulh ceza mahkemesi dün bunlar
dan ikametgaha rapten polis,-e s~
ht>st .bırakılan ve sonra b:r türlü 
l>ulunaınıvan Hikmetin a.ranm:ısı 
ve >hza.ren ce!Li iQin rnüddeiumu
milıi.i:e müz"1-:kere yazıhn.:ısına ita. 
rar vermiştir. 

Ded~-se de, Se11na ~y lıı ay 1 
fıkır ve kan.ı::ıtlüıni deı,'işUrcn bir 
kız olrnadıgı iı,:in, Ccm.i1in sözleri 
kulaı;m:ı. oiıe guımemiş'1. Cemili 
odadi.n ko U:..l.an sonra kapı)'< 
kapayıp karyolasına ırtılınış, sa -
alleroo kinısellİll yanına cı.knı.a -
~ı. 

Sehna o ı;ıiin - Cemil yalıdan ay
rılırken - hala odasında kapalıydı.. 
Bıırbirlerini göı~rdi. 

Cemil yazıhane>iinde düşünü • 
:yordu: 

- Her geoe annesinden gizli o
larak (Yeni bar) a giden bir genç 
kızın simdi bend.n yüz <;evirmesi 
çok garıptir. Birkaç ı:im ev\"elt;ine 
kadar ccnim İıımire gıdip gitme -
mekıe bılc aLiliadar olduf(u halde, 
şlmdi benden kaçmasına. sebep ne
dir? 

Cemil bu muammanın düğü • 
mun.ü çö.,meğe karar •'=4ti. 

Bir ~am yazllıa:ncsinden çı -
kar.kcn, kcndı kenamc 

- Yeni bara git=ı, em.inim ki, 
onu yıne orada ııörectj;im. Yılmaz 
Beyin eııdiscsi de? ook yerindedir. 
iMemlekctimiz isıral altında bulu
nuyor. İ.slanlıul ko~polil bir şe
hir o' .ı. Japonu, Çinlisi, Hindllii. .. 
Ne isterseniz var. Yetmiş iki mıl -
letin tonlandığı böyle lir şehirde, 
bir aenç kl2'n barlarda numara 
yaıınıası, elıbette göze çarpan ve 
istil<b:ı li hakkın .ı in.sanı haklı o
İıırak e"ltliş:;ve düşüren sebepler
den biridir. Bu gceoe onu bardan 
dôner~n y kslayın sıkı~tıraca.ııırn. 

Dedi .. Yohınu delii.!ll" di. Eve ı?i-1 
decc;i verde B!'>VO,.ltma ı::ı-ct1 • Bir ı 
lokanta.da ııkşa_nı. ve:m('ğini vedilt-

BÜRHAN CEVAT -
ten sonra, do.kll% sularında kalktı.. 
(Yeni bar) a doğru yürüdü . 

Cemilin (Yeni bar) a çoktan -
beri ukra:dı{<ı yn.lı:tu. OD!Ull (Şeb • 
boy) ile de arası açıktı. 

$tbboyun yüı:ünü QOlrtanheri 
görmüyordu. 

Bar kapısındaki muhteşem af.iş
lere baktı: 

- Güzel bir revu ~imiş., cJ a
pon melekleri> .. cŞeytanlarm dan-
61>. 

.Kl'nd.i keııdme .ıtillerok söyrendi: 
- Ne garip teuıdlar!.. Ba.: da 

(şevtan) yakışık alır amma .. cMe
lekleT. in isi ne burada?! 

Sigarasını sokağa fırlatarak içe
ri}"e ı?ird.i. 

CcmH bara girdi~ zaman var
yete yeni başlamıştı. Fakat, cJanon. 
mı.lekleri. raksı saat onda başlı -
yac:ıktı. 

Comil, Selmaııın ne zaman ve 
hangi grupla sahneye çıkacağını 
bilmOOilti icin, varyete saati olan 
d-Okuzda •bara ı:elıniş ve sahneye 
yakın .bir masa alarak otunınu.ştu. 

Bar çok kalabalı.k ohnakla b:xa
ber, aralarında tek tük boş masa -
J.ar J!Öze carpıyordu. 

cemili buradaki garsaııJar çok 
iyi tanırdı. 

Garsonlardan biri: 
- Vay pasam 1 Hoş geldlniz ... 
Di verek, Ce.milin masasına koş-

tu. 
Oeınil, garsona her şeyden önce 

şunu sormuştu: 

- ~a rre zaman çıkacak? 
G on cali bir ha}·ret göste -

:rerek: 
(Devamı var) 

8 inci perşeınbe günü toplanacak
lardır. Bu içtimaın münakaşalı o
lac•,ö:ı ve ekmek rn~les.nin de 1 

mevzuu babsedileceı:i tahmin olun- 1 

m.::ıl..'i.adtt. t 

Bu mü.nascbetle ayın 24 üncü 
cuma.rtesi günü ikinci bir içlıma 
yapılacaktır. 

Di_.;:-er ı....~artan yüksek iktıs:ıd ve 
t'.carel mekt~leTi mezunları ce
miyet.: nımıilc An.karada teşekkül 
et.mis olan cemiyetin de kongresi 
martın 2 inci cumartesi _günü y.a
'J>ılacaktır. 

1 Avrupa Harbinin Yeni Meselelerı l 
I!--------

Lehistanı Almanlaştırnıak 
Almanlanıı Lc;,,,,taaia Çekoilo· 

valr·ayı ortadan kaldırmak fikri 
herhalde yalnı.ı şttndik.i Alınan 
devlet rei>. nin Lkri dcğıldi. O da
ha il..tidar ıncvkiine gelmeden ev
vel Almanyada Leh.istanla ç.,kos· 
lovakyanın varlıklarına nihayet 
vermek istiycnler çok olduğu gibi 
hele Rusia ile Alnıanyanın ara -
sında hır anlaşma vücude getir • 
meyi düsünenler de hiç az olnıa
mıştır. 922 de Almanya ile Rus) a 
b. r muahede imzalamışlardı. Fa· 
kat sonra gitgide Almanyanın İn· 
giltere ve Fraıısaya yaklaşarak 
925 de Lokarno muahedesine va • 
rıldığı malüındur. 

Bitler idaresi 933 de iktidar mev· 
kiini ele aldıktan sonra ise neler 
olduğu, nihayet harbe varıldığı 
daha unutnlnr gibi değildir. Fakat 
gelecek vekayiin bundan on sene 
evvel, evet, 929 da bir Alman mu
harririnin yazdığı bir romanda 
kehanet olarak anlatılabilmesine 
kim ihtimal verirdi!. Romanda a
pğı yukarı 938 ve 39 vekayjinin 
hepsi var gibi. 

Çekoslovakya ortadan kaldırıl • 
mı•. Lchlstana Uıarruz edilmiş. 
Ilem de Rusya ile anlıısmak sure
tile. Der ne ise Alman muharriri 
romanında bütün Lehleri ve Çek
leri Siberyaya göndermiş, onla • 
nn yerine bütün Lehistan ve Çek 
d.i.-arını Alnıanlarla doldurmuş. 

Öt.ıdenberi Rusya ile anla~nıak 
suret.ile Avruııarun ortusuıa ha -
kim olmayı düşünen bir sınıl Al
m<ın kwnandanlı.klannın telkini 
ile yazılması da Ç<Jk muhtemel o
lan bu romanın bugiin yine Av -
ruııa matbwıtında merakla mev· 
zuu bahsedilmesi swıdan ileri ge
li~·or: Tirol<la İtalyanların idaresi 
altındaki Almanlar oradan alma
rak Aluıanyaya getiriliyor. Baltık 
memleketlerinde asırlardanberi 
yedcşmi olan Almanlık oralar
dan a~nldı. Almanyaya getirilen 
bu Alınanlar şimdi bilhassa Le -
hMn a yeri" tirilnıek için uğt'B
şılıyur. Fakat Çekler ı;ibi Lclıler 

gibi nıiıyonlarca nüfusu kaldıra -
rak ba.ı;:.ı, ) erlere yollaına.k onla
rın ~·erine Alman getirerek yer • 
lcştirmck on sene evvel ronıanını 
yazan Alman muharririnin tahay
yül ettii:i k.ııdar kolay bir işe ben-
2enıiyor. 

Baltık memleketlerinden Alınan
yaya ~etirilnıekte olanların miktarı 
100 hın talunin edilmekicdir. İtal
~·a ile sou defa olan anlaşma ile 
Tiroldan getirilecek olan Alman
lar da bir okadardır. Sonra Le
histanm Ruslar eline geçen hava
lisindeki Almanlar da var. Bıın
ların miktan 68 biıı kişi tutuyor
muş. Bnnlar da Almanyaya git • 
:ınektcdir. Bundan başka Macaris
tanda, Yu,,"'Oslavyada ve Roman -
yada da Almanlar vardır. Fakat 
buralardakilerin alınması için Al
manya ile aliıkadar hükil.metler a
rasında kararlaştırılmış bir şey 
"Ok. Alınanlar şimdi Lchistanı AI· 
manlastırmak için uğraşıyorlar. 
Yazıldığına göre 50 bin Alnınn 

ailesi ilk kafile olarak Lclıistaııa 
yollanıvormıış. Yine böylece 60 bin 
aile daha vannı.ş. Hepsinin yekiinu 
400 bin kişi tutuyormuş. 

Şarkı Prusya ile Almanya ara
sındaki mc.<lınr koridor ile Silez
ya ve Pomanyayş da ıı.ılıa evvel 
sevkedilmiş elan Alnıanlarııı ınik
tan 550 bin tahmin edilmektedir, 
Lelıistanın Alınan taarruzu ile Al
manların eline gcçmi!C; olan arazi
deki Lelıli nüfusun miktarı 1!i mil
yon oldu~'ll anlasılıyor. Bu ise az 
bir miktar de~ildir. Sonra Lehlile
rin Almanlardan zivade her sene 
nüfusu nrttıih da mukaye.seler ne
ticesinde öğreniliyor. Ne ~uretle o .. 
lursa olsun .Lehistanı .Alınanlaş -
tırma ~ icin uğraşıJırkcn '.'iiU kanaat 
,.e itimat Lcl,liler i~in ku~vel ıuen
baı olarak kendini gösfc.riyor. 
Yarın müttefiklerin galebesi ile 

Lchistn!l kurtulacok. o za 'D bun
dan e z nırlı cL1<ncak olanlar ~·i-
ne Alnıanlar ol'1caktır. • 

ALİ K.E:IL\.L SU, • .• .ı.1', ... 

Fakat acnba Finland.i. 
fon sonra vıı:riyd ne .,ııi 
manyawıı Sovyelıeri Y, 
la:ra sürüklemek ıı;M 
şüııhe yoktur. Fil~ 
yayı ele geçiren . S<>' ;ıo 
Norveç, hem de ısveÇ t" 
komşusu olacııldaTdı<· 
topraklan bir noktad•~ 
kın yere kadar uzanın el 
Dun şimalinde V arapg 
vardır. Cenubunda da ıı 
üzerinde N ıırvi..k fuDJIJIJ: 
liman Sovyetlerin eli~ 
se, Almanyanın abl~ 
değişecektir. Almanlı.t•i ' 
nio, buna ınliııi oımııl' 
yellere karşı harp ilıi.ıı 0 " 
buriyetinde kalacaı1ıl19 

mal.tadırlar. O zıun.•PIJ!' 
Sovyetleri tamamile ~ · 
yasi nüfuzu altına ;,ııc . 
Almanya gibi iyi erli .,.ıııll 
!etle So,·)·ctler giLi t 
nisbe za•·ıf bir devlet a1 _, 

. ts' bir i.<biıı;gmin netJ< .. ıe' 
lceci;i izaha lüzum ı:06.1~ı 
derecede MŞikardır. (}lı~'l 
Alınanyanın proı!'ranı 1 tt 
nız SovHtlcrin Lih k cf 
akıbeti 

0

nıeçbul bir "'~ ~ 
riiklcıınıiyc ne derece lı,:ii> 
farını ancak ha<focicl" 
tir. 

KaymakaınJar1~1 
çrÜnku topı~ıı,,, . ~,., 

ht:ınttilun tpkrnil .:~ı r 
makaml;m bugun v:IB ,,; 1 

maktadırlar. Va i ınus 
Nihat Pepcy;11in reııS ;4ıt1-
içt.mada kazalar1'l 

5
:,.. rl 

iktısadi ve d er hu# 
tivadarı teshil ve 
lll3ktadır. 



lsvıç HARP BÜTÇESİ 
Eern 22 c• A Wateı, ";"ol- Mnlıye Nazın lij!;'.n bais olmuş olduğu masarifin 

tr.eıı:ıtek ~arl.amenııo huzurunda bir buçuk mi ,yar tahmin edilmek-
ti>,· fed:~ beklemekte o'duğu bü- te 1ulunduğ'unu sov'cmistir. 
Is;i"-n' r ıklardan ibahsooerek İsviore konfederas'·onunun büt-

~c ın t "~ · ' ' lr.en bir . 1eGuııı l~in hen:en he- çe-.ı, şimdodcn 100 milyon İsveçre 
f,~t.ııesi {!:ı 'ar lsvıçre frangı sar- frangı miktarında bir aı;ık gö.ster-M , zıın_ o'<ıuı?unu, seferber- mektedir. 

uttefıkler Baku kuyularını hava
dan kolayca talırip edebilirler 
l.oııdrı 22 (H 

R<ııatesi So . ususi) - cTa.ymis• zaksarktaki ordusuna ve dayyare-
dl:ruınıı h V}'et Rasyanın siyasi !erine benzini vapurlarla Süveyş ka-
tıda. ~akında n.~i.fıi bir ya- nalı yolile gönderiyor. Bu yol müt-
&iınelerin IEtjerin harpten istıfade tefiJüerin elindedir. Diğer taraftan 
hsi ~ 13~ ~an .kalmadığını, si - Baku Iraıka yaıkındır. Eğer müae-
~iğini erı vaz-ı~ıf.erinin nazik- fikl-.!r mecour ed: liıterse, Baku ku-

Gaııeoı/llZ!naıktadır. yularının tayyarelerle tahrip edil-
~ dı!<>r ati: cSovyetıler, U- mesi kolaydır.• 

giltereye yapılacak hava taarruzu! 
l.ahte~ tıı.ı hhifede.ıı d..,..,) leri ~~i ihtimale veya bir Al-1 
Son S<Jitiz .. e taarruz edr.miştir. man teşebbüsüne karşı koyabilecek: 
l'lıl VaJti ~- ıçmd~ böyle on t.aar- mevıkide bulundunnuktadır. 
d;ııı, lıa:nı?:U>u$lur. Bu 'l.aarruzlal'- Süveyş .J5,anaiı mü.·ssrr su.rette 
"~l'!ıı4t;;"1 ınuvaffakiyetli netice himaye altında bulwunaktadır, ye-

~ıınaı d . . ni bir yolun inşası dahıa ikmal e-
Yet~ enızınde de llı:ıııp faali- dılmişkr. Bu yol Filist.iıll Mısıra 
~ b:Jlı ~iır. Mına.İi tayyare- raptetımekte ve 1ngiliz kuvvetlen
~lsassa b<i:ıkçı gemilerine sal- nin münaka1'esini. son derece ko -
~~ateş, ve hunlara karşı .mitral- J<Vylaştırmaktadır. 
~, ~ve yangın bom- Paris 22 IHususi) - cPari Suar• 
~-'-ııesuun · Bu gemi.erden gazetes~ Alman kara orduları lru
~ k\lles; atı:lan bombalarla manıdanı General ron Brauhiç'ın 
o~:r ve telsizi tahrip e- Danzigde bir teftiş seyahatine çık
~·~ ö~l',1an ve tayfalardan tığım, faıkat asıl maksadın teftiş-
~' tür. V.aPlll' 'bır limana len ziyade, MareşJll Voroşilof ile 
Lı;;~ ınııvaııak olmuştur. gizl.l .bir müliıkat yapma:k olduıtunu 

ltoY!ına le t~ar.elen de Heliı?<>laru:! yaıım:ıJctadır. 
~llt· 1'dır adar bır keşif uçuşu yırp- Finland.iyaıda muhar~ler bir 
~~- . . k 

11(,\ ÜZERİNDE y ABAN"CI ~~=l~:c:ı~~cr::ç ~~~d~~ 
l><Uis 22 B!F.. TAYYARE rına dayanırsa. harbin İ.iveç t.op-

~-ildirlldııt· (Hususi) - Brükselden raklarına da ~i. avet edeceğine l" een ~l?.;re. tayyre dlıfi top- şüphe ed.lınemektedir. Bu takrlir-
t efa • t tan ye ka. şı ';;r de Abnanya İsveckn kQndi his -
:ıı l istika eş a~ ır. Tayya e sesıni daha evvelden temin etmeok 

ı ·a ta ın tın · J bom,uşillr. 1 arzusl.r:!.! dır. BıJJıassa İsveçin .ma-
V~a 'll1<;lar~~e!eri de derhal ha- d rt:eri.ni ... 
aı '° dr 22 (j Sovyct" rle ı\lmanların Polonya 

an k ·Dl - o-ı~ prk~a gibi i ı a-ıdinavva devleti rini pay-

ı 
r! tedbir."?r, .. ttefik- ı J.aşnıası hic de müsteıı'ad değ'iJd,r. 

~, --~~~~~~~~~~-
h" 

lıın I - Şarı,,.ını ... e --,--. ------. ......;:;;_-__ , .---t.-. !-.. -~! 
ev· do Ve ıı.. fı muc nce ıdaremızın i--~+ ıane u un •l)d-
II -1< .,e bnva ve müt<o!e'"!ıkışlcri açık eU itme ile yapb caktır. 

~ lll _~bede ı 9391.62 l rııdır. 1uv~kka1 temin3t 702.12 liradır 
e 'lı.Jıayaat Ume. l!!/III/940 sa ı günü 6aat H d~ Kaba taşta levazım 

tı ,_tv _ ş şubosınd .o alım karni•yonunda yapılacak'ır. 
-... :ı.rtna.ınesı ht-r gün arlı geçen şubeden paras z olarak alına-

~· '{ - İstek . 
u,_. ıııe ııar 11~rin eks'ltrne iç'n tayin olunan gün ve saatte 7o 7,5 
~ arıJe bir ..Jrte mczklırkomisyona gelmeleri. cl366• 

l3u hafta S A R A Y Sinemasında 
şllndiy 

e kadar gÖmıedi.ğıniz derecede hissi ve müessir: 

rrAŞK FIRTINASI 

ıeöRoüfHf !AMouR'un 
INzelLği takdir ı.azarlarile seyl'E<!Lınekte ,.e candm 

·~ n· alkışlannıakta.dır-

'
·~ bı,_-:iğer sahne arkadaşı: L E W A Y R E S 
~ bir şehrin buyük faciası. .. Kahramanlık ... Milı:adclr. 

bav Fedakarlık ... 
et.>n: F'OKS JURNAJ:da Balkan konferansı ve BAY 

'Z; SARA.coCL UNUN ..!::'i:ız:JciEaİııınil.uııtmkauıı ... ı::zı:ı __ !Sl_E 

~an: Rahmi y AGIZ No: t4 

Donanma Geliyor 
Dct·ı. 

lı~anhnın çetrefil konuşu:;u sultanın 
ş büsbütün hoşuna gitmişti 

lıa.b •lıI.ııa11 ·h • 
4~':'laıı!a h ı tirasile arlık ne 1 
h,l>ıl Utte •ld alk arasındaki indi te
ı\y ~ıı b~k U'a.n, ne de kendi kai-

le Suttan a ~ese kulak veren 
da'.' lleıı, 1knrarını bildirdi: 
d ırtde '" 58 ona geçiyorum Bu 

ış;ı,r '">ııse 1· ı -~ •da ka "a nıasın. Sade sen, 
h.('tı aın P•nın ~anında bulun. 
~ksııı:!.~I.. llızmetimize sen 

ha 'ili de . 
<iu. b~ sal """dıktcıı sonra şa
{f ıı.1011~ 111,In Davustun otur-
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q,. ı,:" \e (harem) ı · 'lk uze ç crın ı 

ar an fevkaliıdelij:'i-

le başbaşa bulunuyordu. 
Delikanlının gözleri, yaldıdı çer

çeveli büyük hir av tablosuna ta
klldıi:ı sırada Lillur bir sesin ak
sile üıperdi, bıışmı geriye çevirdi, 
kapının iç tarafında şahane bir kıv
rılışla yerluc kadar uzanan iki 
kanal koyu al kadife , . ., sırma sa
caklı perdenin orlaııada duran, 
binbir mücevherin ışıldavışıııdan 
doğma bir hMe içinde kendisine 
bakan bir ~ift iri güde knrşılaştı. 
Hemen ay~a k:ıl tı .. Aııi bir hi
capla kızaran yüzünü )'ere eğerek 
bekledi .. Bu. iki ı::ür.liik ihtirasın, 
şiddetli bir gönül arzusunun ku
durttuğu olgun ve dul Osmanlı 
Prensesi, Ayşe Sultandı. 

Davustu, büsbütün şckcrlcşti -
ren bu mahcup tavrlle daha cana 
yakın bulan Sultan delikanlıya 
doğru yaklasırken söylendi: 

- :\lelhinizi; denizcilikteki şöh
retinizi çoktandır duyuyurdum 
Abdullah kaptan ... 

Davut kekeledi: 
- Teveccllhünüzo binlerce, mil

yonlarca teşekkür ederim Sulta-
nım .. 

Delikanlının çetrefil konuşuşu 
Sultanın büsbütün ho;;wıa c.it -

Kay eri 
zelzelesi 

(1 lncl sah1ft4en dev~m) 

zelzeleler olmuştur. Muğlanın Ula 
kazasında ş.ddHli bir zel7.cle d:muş 
iki ev tehi.keli vazi' ete girdi.f!in -
den tahliye <.'dilmistir. , 
ıDün saıbah Bay'burd ve Ankarada 

d,ıı orta şiddette zelzele olınuştur. 
Kırş-hir, Kony.a, Ulukışla ve A.da
nada da zdzdeler oldui;u bildiril
mistir. 

HEYETLERİN RAPORLARI 
TETKİK EDİLİYOR 

Ankara 22 (Hususi muhabiri -
milroen)- Nafıa Vekaleti tara -
fınd&n zelzele mını:akasına gönde
rilmiş o'an heyetler avdet ctmi'l
ler ve ra.por:arını vermişlerdir. Bu 
ra-porlar tetkik edilmektedir. 

Yeni El'zincan şehrın:n inşa e
dileceği yer henüz ma 'ıim değil
dir. Erzinca.nda lıü.k\.ımct memur
ları istanıbu:dan ııönderilen yirmi 
'beş p:ırtatif evde ç:ılışmaMadırlıır. 

YÜZ YETİMİN TAHSİL! 

Zelze.1e ı;nıntakaısından yüz yeti
min talhsillerine devamı masrafını 
İş Bankası üzerine a mrştı. Bunlar 
Darüşı:;a!akaıda okutturulacaklar -
dır. 35 taı'elıe şimdiden mekteiıe 
alınmıştır. 

ECNEBİLERİN YARDIMI 

•Kavarna~ vapuru, felakelzede
lerimiz için Romanya hükıimeti 
tarafından verilen 6000 metre mi
kabı kere-;teyi hami en Kösten -
ceden hareket etmiştir. 

Macaristan da Kızılaya 50 lbin 
Pe~ ,gönderecektir. 

---<>oo--

Fırtına Şiddetli 
(1 inci u.Wıeden devam) 

mir vapuru yolcu1an geçirdiklerı 
mıHıhiş f'rtınan.n lhevec~n ve kor
kusunu dehşetle nnl::rtmaktadırlar. 

FIRTINANIN KARADAid 
TAHRİBATI 

Şehrimizde fırtına i'e •beraber 
hava da soı?umuş \'C teımometre 
2 dereceye kadar dusmü.>lur. Rüz
kiırlaroan ol:ııl'QOk dtckk~!lların .ev
ha ar, kiremitler ve tıtlıta;.ıerdc!er 
uQIOu.;;tur. Eıskı Düyunu urr.ı:miyc 
tınaı;ının vüksek duvarı dün ~e
ceki siddetli fır.tına ESnasında yı
lu'mıs ve tekmiı sokağı tııı:lar kap
lamıştır. 

Balkanlardaki karlar \'e f.rtına
dan egspres ve konvaru.;1vonel tren
leri beş a.tı saat tearhur yapmış
lardır. Avruoanın b:ızı yerleri ile 
telefun muhalbereleri de l>ozul -
muŞ>.ur. 

BU SABAH LİMANDAKİ 
BALll{ AKINI 

Havaıann soğuması ve şiddetli 
fırtınalar yüzünden bu saıbah li
manımıza büyük ibir ba 'ık ak.nı 
başiamıı;tır. Köprünün Boğaziçi, 
Kadıköv ve Adalar iskelesi ile 
hatta Ha:ic:n f~azı yerleri bu yü.z
den balık sürü eri ile kaplanmıştır. 

Söhahtanberi yüzlerce meraklı 
olta ve kepçe erle bu iskele'ere 
tıoplanarak balıklan tui.mağa uğ
raşmaktadır' ar. 
Bunların arasında işini, güciinü 

terked.p balık tı.ı.:.mak hcvesre sa
atlerce uğraşan vazıfe sah..pleri de 
bulunmaktadır. 

mişti. Davusta yaklaştı .. Elini tut
tu .. Genç adamın ılık ve yumuşa· 
cık ellerini ihtirasla kor kesilen 
yumuk ve p~muk avuçlarında sı
ka sıka söylendi: 

- Buyurun .. Oturun bakalım. 
Al kadife kaplı, yalda çerçeveli 

:varı kanape. yarı divan kılıklı se
dire yanyana oturdular. Davust; 
derin bir mahcubiyetle gözlerini 
yerde, 2yaklarını bastığı bir ka
rı.ş tüylü ipek halının desenlerin
de &"'Zdire gezdire dıişünüyor; Sul
tan havadan, sudan, öteden beri
den kırık dökük cümlelerle umu
mi bir sohbot zemini üzerinde dur
nıadan çene yorarken delikanlı da 
bu otoriter Osmanlı Prensesinden 
ne suretle istifade edeceğini tes
bite uğraşıyordu. 

Sultanın ihtirasına cevap ver -
mek; tek ze\·k ve haz ~ecesi şek
linde savulacak bir saray ziyafeti 
gecesinden ibaret kalıba Davust 
için hiç sayılacak bir meseleycL: •• 
Fakat; delikanlı fevkalade yara
dıl.ış.ının kadının üzerinde yaptığı 
,.e yapacağı tesiri pekala kestirdi
i!'inden bu bir gecenın şu muhte
ris SıiJtan tara(ından pürihtiras 
bir ömür sürünce uzatılmasından 
korkuyonln. 

Ay•e Sultan Davusta çok fay
dalı olabilirdi. Birkaç ı:ün evvel 
uhdesine verilen vnzifedeki ımr
luğu da, tahtelbahirlerin l\1arma
raya girnıesindcn sonra İstanbul
da tedıviki çok mü~kül olan mayi 
nıahnıkat tedariki hususuııdlki 
miişkiilfıtı da ancak Ayşe Sultanın 
delfı.letile yenebileeeğini iJice far
kcdiyordıı. 

(Devamı :var) 
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Viborg şehri Rus 
ateşi altında ! 

(1 inci ~aııu~ den drvılll1) 

Finlandivaya gittikçe daha fazla
laşan harp malzeme,i gondermek
tedir. Fin limanlanna sevkedil -
mek Ü,1'ere vapurlara top, tayyare, 
tank ve cephane yüklenmi.şt;r. 

1 

Evvelce :ı:önderilen 50 tayyare-. 
den maada 150 tayyare daila gön
deri'ecektır. 
VİBORG SEHRİ RUS ATEŞİ 

ALTINDA 
Londra 22 (Husu.si) - Viborg 

şehri şimdi Rus toplarının ateş 
meru:ili a'tında bulunmak:adır. 
Yakında şiddetli bonfuard.man -
lara baslanması bek enmektedir. 

BİR SOVYET TEBLİ~İ 
TEKZiP EDİLİYOR 

Londra 22 (HU6usi)- Manner
heim hattının sail' cenııhmı hima
ye eden Kijvisto kalesinin zapte
dildiği hakkındaki Sovyet tebliği 
Finlandiıya makamlannca tekzip 
ed, unelctedir. Bu kalenin zı:ıptı 
SO'VYetleri. Vrborg şehrinin 18 ki
lometre yakınına getirmiş o'a • 
eaktır. 

İSVE<' MECLİSİ HÜKÜl\IETE 
İTİMAT BEYAN ETTİ 

Paris 22 (Hususi)- İsveç mec
lisi dün hükümete itimat beyan 
etmiştir. 

Komünistlerden maada bütün 
parti'erin mümesı;illeri. hükfune
tin Finlandiyada askeri bir müda
halede bulunmamak hususunda 
verdiği karan tasviıp etmektedir. 
Mem.ekelin bitaraflı~ ile telif e-

İstanbul Komutanhğıl 
Satınalma Komisyonu Uanları 

Komisyonumuzda mevcut evsaf 
ve şeraitine göre dokuzuncu Kor. 
komutanlığının ihtıyacı olan iki 
)'ÜZ adet bayrak po.zarlıkla •alın 
alınacaktır. Jllı.inakns.sına 29/2/ 
940 Pcrscınbe gunu saaı onda baş
lanacak ,-e ayni gu.·de ihalesi ya
pılacaktır. İst<klııerın bolli ;:ün 
,.c- saatte Fınc;.ıklıc!a Konıutanlık 
saiınalma koıni.syonu~a ı;:clnıclerı. 

·1161· 

Komisyonumuzda mevcut ke~if 
ve ~artnamcsinc uore fen tatbi -
kat okulundaki servis bina ının 
tam ·raiının açık eksiltmesi 29/2/ 
940 Parı;emhe :;iinü sant on dört. 
te yapılmağn başlanacak ve ayni 
günde intaç cd.lccckt:r. Mııham· 
men bC'dcli beş bin beş yüz on yedi 
liradır. İlk teminat par." dort yüz 
on ile lira sckst-11 kun tur~ i tek
Jilerin ilk tcminnt n1n huz veya 
mcktuplarifo 24~0 Sayılı kanunun 
iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 
ve vilayet nafıa fen ınüdiJ!ükle
rinden alacaklan \'csikalarla be
raber belli :;iin ve saatte Jo ıudık
lıda Komutanlık satınalma ko -
misyonuna gelmeleri. clU7• 

* Komi~yoııtuııuzda mevcut ke ... 
şifnamesinc göre fen tatbikat o
kulunda emaneten yapıiaoak olan 
tamirata sarledilmek üzere nlına
c3k malzemenin pazarlılı:la nıiina
k~sasına 2~/2/910 Perscmbe ı::fuıü 
saat on besle başlanacak vr ayni 
«iınıle ihalesi yapılac2ktu. Mu -
lıauınıen bedeli bin beş yüz yet -
n1iş sekiz liradır. İlk tenıin~ t pa
rası yilı on sekiz lira kırk beş ku
ruştı:ır. iı.teklilcrin jlk temin.at 
makbuz ve)·& mektnplarile 2493 
sayılı kanunun iki ve ücüncü nıad
delcrinde yazılı ve vilayet nafıa 
fen müdürlüklerinden alacakları 
vesikalar ile beraber belü giin ve 
saatte Fnıdıklıda J{omutanlık sa
tınalma komisyonuna gclnıcleri. 

·1148· 

* Komisvonumuzda mevcut kcşi.f-
namesine göre Haydarpaşa hası.
hanesinin subay Ye erat sabit el
bise dolapları pazarlıkla yaptırıl
masına 29/2/940 Parşembe günil 
saat on birde başlanacak ve ayni 
günde intac edilecektir .l\lulıam -
men l>cdcli dokuz yüz on iki lira 
kırk iki knmştur. İlk teminot pa
rası altmış sekiz lira kırk iiç ku
ruştur. İsteklilerin ili< teminat mak
buz veya mektuplarilc 2490 <nvılı 
kanunnn iki veya üçüncii madde
lerinde vazıh ve vilayet nofıa fen 
müdiirliil(lerinf'len ı-IAcal<ları ve
sikalarile berabc.r belli gHn \'C •a
atte Fındıklıda Komutanlık s•fın
alma komisyonuna müracaatlcrL 

•il 19· 

Komisvonumuzda mev~ut ke
şif ve sartnamesine ı:örc Harbiye
deki yeı!ek subay oklıınun barici 
sı\·a ve badana ve 53İr taıniratın 
açık cb'ltmrsi 23/Z/910 Cuma ı:ü
nü saat onda ,.af)tlmağ:ı as1ana
cak ve ayni ı:ünde intaç edilcrek
tir. Muhammen bedeli Üc bin beş 
yüz doksan altı lira yetmiş iiç ku
ruştur. İlk teminat parası iki ·üz 
altnns dokuz lira seksen kuruştur. 
İsteklilerin belli ı:ün \'C saatte Fın
dıkl•da Komutan ı 1< satınalma ko
ınisvontın n rni'r:tr.""14 lnrı. (94J • 

di'ebilecek şekilde Finlandiyaya 
yardıma devam e<lilecektir. 

Yazan: ZİYA ŞAKlR No. 69 
Başvekil Hanson İsvec;in Fin -

landiyaya dost ui;unu sözle değ;ı, 
fol re isbat ettiğini söv1"111iŞ \'e 
demiştir ki: •B:z bu pol:likayı ta
Jübe karar verdik. Başvekil sıfa
tile, ben herşcyden evvel İsvcçin 
men{1atlerini düşünmek meobu -
.riyetindevlm.• 

!Kaleye lcapanıp kalan Venedikliler 
fena halde şaşırdılar 

İsveç, Finlandiyaya gidecek ,l,"Ö
nü'lülerin gecmesine hiQbir zaman 
mani olmıyacaktır. 1 

ırak'ta askeri 
ihtilat mı? 

Ankara 22 (A.A.)- Irakta ka
binenin isLfasını müteakıp vukua 
e:e·en :ıskeri mahiyette ihtilMatın 
önüne r:eçımek için General Hüse
·-'~. bırınci fırka kumandan. ve bir 
miralay derılıal tekaüde sevkedil
mıştir. Memleke~e sill<ün hüküm 
sürmektedir. ·-Fransa yeni efrat 

top.uyor 
P.aris 22 (A.A.) - Bugün J:ı.'r ka

rırmame neşrt!dilecck.tir. Bu karar
nameye göre yakında siliıh altına 
alınacaık olan cfrad, 1939 sınıfuıı.n 
üç ayından ılınacaktır. 

Yaııi 1/7/919 ve 30/9/1919 ara -
smda doğmuş alan efrad a.lınaca.k
br. 

--000--

Londrada Yahudi 
al~y.ıtarlığı mı? 

lıındra 22 (A.A.) - Evvelki ge
ce bir takım meçhul eşh~s. Loo -
dranın başlıca cackl•·ı'.erinden bi
r.inde 10 ka.dar ma!!aza vitr·"1lerini 
bovalamışlar ve kaoallmıs!ardır. 
he~ vitrinir iizt'rl'le •Yahudi. ike- 1 

lirnesi !ıa:kkediLT.Gt 'l". 

Yol yapcna fa'lliyeti 
Memleketimizde ,l!İt.!~e hız' a

nan in ar ve vol va l f 1 y ti 
mur .:sc'J:ıetile Nafıa V ckii.'eti VC!
nıden m\ıhim tr.ik1a C.1 Tr.a Ze"ne 
sa •n d ·akttr. Bu mey •da lnıı -
terede~ '1 ıbin İ lız lirası fi!l, -

filf- 15 ~vük vo' sı.indi•i alınma« 

Ayni zamanda, Davutpaşanın 
kumandası altına giren kov~-et de 
çok mühimdi. Yani, 20 kalyon, 61 
mavna, diğerleri de kadiıı;:ıı ol
mak üzere (160 parça) harp ge
misi ile (63 bin) kara askerini ha
mil olıın bir hayli nakliye, erzak, 
cephane ıteınilerinden mürekkepti. 

DaYut Paşa, bu muauam kuv
vetle (Mora) yarmıadaı ının ce • 
nubun.u \'C gBl'bını dolaşarak doj:'
ruca (Inebahtı) körfezine girdi. O
rada demirledi. i>mi bu körfeze 
verilmjş <>lruı şe)ıı-C> o tarihte 
(Leponto) denilmekte idi ve bu şe
h:r de henüz Venedıklilerin elinde 
idi. Ayni :z.ıunanda (Mora) yarun
aıiasının her tarafı da, henüz Türk
lerin eline geçmemişti. 

Davut Paşa, bir taraftan karaya 
asker çıkarnııya başladı. Diğer ta
raftan da, Akdenizin her t.rafın· 
da pervasızca ce"·eliinlıtr yapan, 
Türk korsanlarına ve diğer (Bey
lik) geınikre, derhal kendisine 
iltih;k etmeleri için, haberler yol
ladL 

Lepanto lılcsine kapanıp kalan 
Venedikliler, feua halde şaşırmış· 

lardL Vakıa Türklerin, iki se
ncdenbcri kuv~ctli bir donanma 
hazırlamakla U<CŞgul olduklarını 
duymnslardı. Fakat, bu donanma
nın bu derecede heyi.elli \'e aza. 
metli olabii~ceğini akıllarından 
gcçirıniJorlardı. 

BJlıassa, yeni yapılnus olan iki 
ccs.ııı kalyon, görenlere hayret \'e 
delışct veriyordu. Bu iki knbon 
(70 er ar ·ın uzunluı:undıı. 30 nr 
ar ı.ı geni i ;nı!~ \ c (~,5 O) er 
ton harminde) olap clünvııı:ın o 
dcHind ·i gemilerinin :ı bü.rüğü 
olduklar• iddıa edıl.yordu. 

Direkler' ·n di':ı. clıirdcr nrşın 
lntrıında ıdi. Dircklcr·n çanaklık
larında, 40 ar asker, yanyann otu-

rarak, rahat rahat harbedebilir -
!erdi. Top lumbarlarmın ikisi, ile
ri istikamete ateş edebilmek için 
başa açılmıştı. Güvertedeki ınuh
tclü ~aot. bataryalardan başka pro 
valarında da 8 er adet büyük. çap
ta toplar \'ardı. 

İki geminin gii\'ertc i de, kafes 
şeklinde döşenmişti. Tahrik kuv
veti de, muhtelif .. elkcnlerdcn baş
ka, belıerini 9 ar nefer çek~ıı. \·ir
mi be~er cilt kürekten mür~kl,;,pti. 

Bu gemiler, c~amet \·e müret
tebat itibarile, mevcut olan kal -
yonları ll"'Çiyordn. Buna binaen, 
hunlara (Gükc) deniliyordu. 

Bu iki müthiş geıniuin biri (san· 
e:ık fırkası) diğeri de (ıskele fır
kası) na \'erilmisti. Sancşk {ırkn'1 
Amirali (Ktmal reis) ile i~lie!e 
fırkası Amirali (Burak Reİ\11 ta • 
rafiarından da, Amiral geınhi it
tihaz edilmi,lerdı. 
Donanmayı teşkil eden di~cr ı.e

milerin mühim bir kısmı do henüz 
kızaktan indirilmiş olun. hepsin.n 
teçhiztı da son derecede zengin ve 
çok mükemmeldi. Bilhassa her ge
min.in top adedinin farialı~ıına \'C 

sil3hendazlannın çok1uZuna ehcnı· 
miyet verilerek, ~emilcrin ateş 
kuv,·etleri, azami dereceye geliril
mi>ti. Hulasa Türk doooıınınsı, 
herhangi bir düşmana cidden deh
şet ,·erecek bir halde idL 

* (:?inci Be,·azıt) babası gibi, harp 
işlerinde muotaı..am b.ır ulan ve 
progranı takip ediyordu.. Du prog
rama gorc, ev' ela luimilen (!\lora) 
~ ı ist.!iı edecek.. oradaki pıirüzlü 
işleri tamanıile temizledikten son
ra, Vcncdik Cuınburi) eti ile he
sap j!Örecekti. 

(Devamı var) 

karara lınlmışt r. Bu sil. d r.er •--------------------------'' - ... ı İnı;ıhcrcdı:. şeiırimize tet;.rile - ev et miryol arı ve Liman 
cekt r ~ - i~letme . "daresi ilanları 

1 
Deniz Levazım satınll· ı 
m11 tl.ont"ısyonu il ıı rı 

1- Komi -yonumıtZda me ·cut 
kroki \.'e fenni sartnamcsi. ınucı -
bin~e llnitn 'ınum !11üdürt.ğii 
için ihti,·aç olan bir adet motürıü 
teknenin 5/!\lart/9·10 tarıh!nc ras
lıyan S:ı.lı günü saat 14,30 d3 Ka
sımpa.şaUa bulun n Deniz Lc\'.;;zını 
satınaluıa komisyonunda kapalı 
zari usulilıı eksillw""i yapılacak
tır. 

2- Kcı;fedilen bedeli •389W• 
lira ilk teminatı .29:0.~J· lira olup 
fenni şartnamesi iş ~nntleri dahi
linde \'e 19~ kuruş mok. hiliııde 
mezkur komisyondan alın2bilir. 

3- istekliicrin 2490 sayılı ka -
nunıın tarifatın~ u~·arak hazırla -
dıklan teklif mektuplannı en geç 
elc.iltmtnin yaptl.lcai;ı ı:ün ve sa· 
ailen bir saat evveline kadar mak
buz rnukrıbilinde adı ge':en komis
yon ha~k:tn1ı~ına vr.nncleri. •1150• 

11Iııh~mmrn lıcdcL 5800 lira olan 20000 Kğ. s'hndir yağı 11/3/1940 
pazarte:i ı:ıınu saat ( 15) on beşte füıydarpasada gar binası dahii.ınde
ki ıkomısvvn tarafınd n kapalı zarr usulJe satw alınacaktır. 

Bu i:;e girmek ıst venlerin 435 :t ralık muvakkat temınat .kanunun 
ı ts.y.:J eti >i \·csikal.urla t.kliflerini rnuh'revi zarflarını ayn:ı gün saat 

(14) on do.'Cle kadar k<nrusyon re.sı.ıl;in.e vermeleri .ıiızı:mdır. 
Bu ~c a;ı şartnamcier komisyondan parasız olar.ak dağıtılmaktıı.dır. 

(1378) 

Fakirleri Koruma Cemiyetinden: 
11/2/940 tarihilldPki toplantıda ekseriyet nisabı temin edilememi' 

olmak dolayısile ana nızamnamemiz mucibince cemiyetımiz:in senel.k 
fıdi .heyE-ti umumi~ ·i 25/2/940 tarihi.ne müsadif pazar günu saat 10,30 
da ıdare m~rkezmı:z olıın Beyoğlu Minar.. sokağı, 17 No. lı mahalde 
toplanacağından cC'l!lıyet azasının q,sağıda.ki mevaddı müuı.keııe etmek 
üzere top.an·tıya ııelmcleri rica olunll!I'. 

l\lüzırkere edilecek mev~d: 
1 - O. en umumi toplantı zaı:tının okunup tasdiki, 
2 - Geçen dev:-cye ait idal'i ve mali umumi heyet raporlarile mu

rakıp raporunun rr.ar.ıkere \'e tasv'..bi, 
3 - Ge(.'on devredeki vezaifinden dolayı "'3are heyeti zimınetlnin 

ibrası, 

4 - Yeni seneye ait bütçıen.in müzakere ve tasvibi, 
5 - Yeni murakıpların ıntiha;bı. 

Seyirei aıkını yürunden hemen he men her kapısının önünden 
Tramvayların, Otobüslerin müşkülatla geçabJdi,iii FERAH Sinemasında Tel: 21359 

B~gün ı YARININ KADINLARI ı+ KORSANIN INTIKAMI ı Gece kuşları 
3 Film + Emsalsiz Eser ( 2 inci Kaptan Blot ) + k':ili~:. 

-- . - --~---

Her Perşembe• Cuma ~'::~ f [ftlff SinMllası tarafından icad olunan Kombine hi-
y eni tenzilatlı toplu aile letl,.r günüdür 

Altı günde 20.000 kişi bu kombine usulile bilet aldı ve bu 20.000 kı.şi gözleri yormıyan ve bozmıyan 
ve hususi yenı gat.iıxi;ğirniz :fıl'Lire cih azlan vasıtasile sesleri tabiileştiren son sistem makine:erimizle 

mevsimin en güzel filimlerini gördüler 
Her şe-yi hesan edJmeden hemen taklit o1unabilir. ~'akat dillerde desı.an olan makinalanmız ve büyük 

fedakfırlık!ar mukabilinde elde ett:ğimi.z filimle- taklit olunamaz. 

Ucuzluğa Daima R~hber Olan FERAH S:nemaya Ne Mutlu 

UL MU Si 'in 
Yarattığı 

......... , ..•.•.•...• 
Saıno~ ve. ne~ JJütı ıt.!are edm 

Ba~ mulınrnrı 
ETE't İZZET Bl!.'\iCll 

1o1a TeJıraf llıl&lbula 



...z,. 

SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi muntazaman 

Diş macunu ile fırcala yınız~ • 

İstanbul Levazım Amirliğinden verilen l:iar.cll 1J Selimiye Tümen 1 
Askeri Kıtaatı ilanları ,, Satınalma Komis• 

Aşağıda yazılı arpalar hizalarında yazıl7';.:"n ve saatlerde kapalı / • ı - 1 
zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. istekliler!n teruinat v~ teklif nıc~~up- yonu 1 an arı 
lanru ihale saatlerinden bir sa~t cvvelıne kadar ~dimede M~şırıy.etı'--------------'I 
dairesinde askeri satınalma komısyonlldl verınelerı. Şartnamesı Edır- Haydarpaşa süel hastanesi ihti-
nede komiayonda görülür. (1230) (972) yacı için şartnamesine göre 500 

Cinai aıiıuarı tutan teminab ihale gunü ve sa~lı adet tabure, 50 adet yemek ma-
ton ıi.a lira sası, 3 adet yemek arabası, 1 adet 

Arpa 
Arna 
Ama 
Ama 

150 10,500 788 t7 /2/940 11 y,azıhane, 1 adet orta masası, 1. a-
150 10,500 788 27/2/940 15 det s•bit dolap açık eksiltme ıle 
100 6,750 507 27/2/Sıo 16,30 yaptırılacaktır. İhalesi 23/Şubat/ 
150 9,750 732 28/2/910 15 910 Cuma günü saat 11 de yapıla-

JI.. Jf. caktır. Tahmin bedeli (4000) lira
dır. İlk teminat (300) liradır. Şart
n•mesi her gün komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte ilk teminat paraları ve 
kanuni vesikalarile birlikte Seli
mivedeki Tümen satınalma komis-
yo~una l(clmeleri. (981) 

fstcınbul ikinci icra 
memurluğundan : 

Celal: Fatihte N~aKnkulu 
bahar sokak 15 No. da 
Alacaklı hazine tarafından İs -

<tan'bul 1. ci ticaret mahkemesinin 
39/348 sayıJı dosyasına i5tinaden 
alacağı olan 1719 lira 30 kuruşun 
rnaa masraf tahsili hııkıkınd.aki 
8/7 /934 tarihli Y enilmne beyanna
mEGi üz.erine ikametgahınıza gön-
derilen icra emrine verolen meşru
bata nazaran ikıımetgfiluruzın meç
hul olduj};u anlaşılmakla icra ha
kimliğince icra emrinin teblilıi ta
rihinıden itibar Em bir ay müddetle 
illmen ·t<lbl.'l(ine karar verilmi~ ol
duğundan tari!hi ilandan it>baren 
ıııe:ııkur müddet zarfında mal be
y>ruıında buhmmanıza istenilen .pa
rayı dairemiz veznesine yatırma -
ruz lğzımdır. Bu müddtıt zarfında 
icranın geri bırakıl:ınası hakkında 
ait olduğu makamdan bir ıkarar 
getirilmed ğı takdid< cebri icra 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRiP. ~OMA TIZMA. 

NEVRALJi, KIRIKLIK 

ve tutun ağrıları derhal keser. LUzumı•nda günde 3 kaşe alınabilir. 
-~ 

yapılacağı ve mal beyanında bulu- 1 Göz HekiıJ!İ d • 
nulmaıdığı takdirde icra ıifüıs ka- J I t s TAN BUL BELE D 1 \'ES t 1LANLAR1 Dr. Murat Rami A

1
Y·". 

nununun 76 ve 337 ci maddeleTinin, il"'.· 

hülonü tatbil< ~leceği cih_e'Ue ı Cerrahpaşa has'tanes;nde yeniıdrn inşa edilen mutfa.1< ve çamaşıriıane 8,;:;'J<°a~u No~~rmakki':i.1 •1/ 937 /4508 numara:ı ıcra emrırun İrin alınac:ık mutfak ocakları ve teferrüMı kapalı zarf usulile eksilt- wr" .4 
t.cılili- · ak lın .. • l\tuayene ve her .,rır 
' gı. m am1?•a kaim 0 ak u- 1 meye k()llulin~. Tahmin b~deli 6500 l.ira ve ilk \Eminatı 487 lira 5-0 ameliyatı hkarn için P 
zere ilanen 1ıebliğ olunur. 37 /4508 kurv.-tur. Şartname Zaıb;t ve Muamelat müdür'üğii kaleminde göriile- dır. 

Satılık gayrimenkul j cbktir. İhale 26/2/940 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende ya- /lıı3ilmmmmıız:ıı:llill•-ııı-
Trabzon v v kik b' ,. ht , pılacaktır. Tal)plerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yı1 ına ~ # 

lif me ,_, e atlı e dır ınb mı u e- ait th.aret odası vetıikalarile 2490 numaralı kanuna göre hazıı:JıyacalCarı DEVREDİLECEK iHTiRı\ 
v..., ve sem erın e u unan _,_, , ilıal .. .. t 14 d k d D · • En ·· .. aıle~ 

Hacı Arif zade Emin Hil - teklif .m"""ıı;>:arını e gıınu saa e O a ar aım.ı cumene ver- cTüfeliyata karsı rnuc dVl 
mi vereıselerine ait bir çok melen. (l 7l) 'llSul ve tertibat• hakkın 1's1 
gayri menkul em1aklerde - için ahnınış olan 26 ş':11>3~;/ 
deki hisseleri muris Hatice uh- Devlet Limanları İşletme Umum iih ve 2377 No. lu ihtırac~ıı: 
desinde bulunması ve anın da ve- ihtiva ettiği hukuk bo k· 'fil· 
fatile Jrn.rdeşi Hamide Ataseven'e Müdürlüğünden : sına devir v€'yahut icadı ·~ 
münhasır bulunan lbilcüanle em - mevkii lüle koymak içın ~ • 
IB:klerd<ıki lfasei vereselerin tama- t~.are ihtiyacı için pazarlıkla c25. kalem ırnuhtelif defter ve saire verilebileceği tekı:f e<lıl pıı 
men satılacağı cihetle taJiplerinin bastınlacaktır. 1 mıı.kla bu hususa fa1Ja 

3000 ton Javemarin maden kö • 
mürü kapalı zarf ile 4/3/940 Pa
zartesi günü saat 15 de Kırklare
linde askeri satınalma komisyo
nunda ihalesi yapılacaktır. Beher 
tonu 25 liradan ilk teminatı 5000 
liradır. Şartnamesi her gün komis- 1 
yonda görülür. İsteklilerin belli ı 
gün ve saatte kanuni vesaik ve 
teminat ve teklif mektuplarını ko- 1 
misyona vermeleri. (1259) (1283) 

* 500 ton 77 oktanlık ve 550 ton 
87 oktanlık tayyare benzini alma
t:aktır. Muhammen bedeli 77 ok
tanlıkların 135,000, 87 oktanlıklarm 
154 bin liradır. Kat'i teminat mik
tarı yekunu 41,400 liradır. Pazar
lığı 26/2/940 Pazartesi günü saat 
11 de Ankarada M. M. V. Hava 
satınalma komisyonunda yapıla • 
caktır. Fenni ve idari ~rtnamesi 
1445 kuruşa komisyonda.o alınır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte 
kat'i teminat ve kanuni vesikala
rile komisyona gelmeleri. 

18 kuruş olan 170 ton sığır eti ve 
bir kilosuna tahmin edilen fiatı 3,5 
kuruş olan 500 ton odun pazar
lıkla ve Kolordu tarafından yapıl
mcı olan evsaflan c!abilinde alı
nacaktır. Sığır etinin ş•rtname.;i 
150 ve odunun şartnamesi 140 ku· 
nı•a komisyondan alınır. Sığır eti
nin ilk teminatı 2250 lira ve odu
nun ilk teminatı 2100 liradır. Sığır 
etinin ihalesi 11/3/910 Pazartesi 
günü saat 15 de ve odunun ayni 
gün saat 16 da yapılaral<tır. Pazar
lıklara gireceklerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 cii maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte ilk temi

(İstanbul: Gümrük muhafaza le - İstelclilerın 26/2/940 tarihfoıe :raslıyan pazartesi ırünü saat 15 de Ga- edinmek istiyenlerin G~l~ 11 
vazım fımi.rliğ nde Nurettin Can - laıta rıhtunındaki umum müdürlük bınasında toplanacak olan satınalma Jan han 5 inci kat 1 - 3 N~'.~ıl 

- ANAP l Y OJEN - -ı bakan) a müracaatları bildirilir. komsiyonuna müracaatları. (1 344) racaat Eylemeleri il1ın °" 
Dr. Ihsan Sami ""'! !!!!"!!!.,.... ..... _.._ __ ....,......., __ ....,. __ "'!!!!!! ..... ......,_. ...... ___ ..,.,.,.,~~'!!!!!!!~"'"""'""'""------. --

tstreptokok, istafilokok, pndmo
kok, koli, piyosiyaniklerin yaotı~ı 

çıban,yara,akıntıvecilthastalık- ı '~ Ay R 1· MEN K u L s A T ı ş ı· LA" N 1 lnrına karşı çok tesirll taze oşıd!..r, U 

(UG3) (U79) 

""' Keşif bedeli 270,000 lira olan 

natlarını ihale gün ve saatinde ı--------------
Karsdn müstahkem mevki satına!- ŞEHiR 
ma komisyonuna gelmeleri. ıılllll:ıtıJ\!lllll ll! ~ 

Aşağıda yazı~~:aJe:
0

:3/940 \\ '\\;;J\\\\~\ ;\\ TIY ~~~~:U 
persembe günü hizalarında yazılı 
saatlerde pazarlıkla şatın alınacak- dram kısmında 
tır. İstekli:er;n teminat makbuz Bu akşam saat 20,30 da 
veva mektuplıl'r'le Edirnede rn~ ( O KADIN ) 
riy€-t dafresindeki satın alına ko- İSTİKLAL CADDESİNDE 
mis_yonuna gelmeleri.. KOMEDİ KlS1U 

Te:nı· Bu akşam saat 20,30 da 
Tutarı nalı ihale (Herkes Yt:rli Yerinde) benzin tankları kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. İhalesi 8/3/ 
940 Cuma günü saat 11 dedir. 

İlk teminatı 14,750 liradır. Şart
namesi 1350 kuruşa komisyon • 
dan alınır. Taliplerin ihale saa
tinden bir saat evveline kadar 

I Cinsi 
Sadeyağı. 

1 
Tou;eker. 
Pirinç. 

ton Li·a Lir. sa il 
20 25,000 1875 11 
30 8,280 621 15 
86 25.~ o 1995 16 

1358 Hicri I 1355 Rumi 1 Muha~ın Şubat 

13 9 
zarflarını Ankarada lif. ı. V. 

satınplmp komisyonuna vermeleri. 
(1307) (1383) .,. 

400 ton arpa kapalı zarfla 9/3/ 
940 Cumartesi günü saat 10,30 da 
Eiazığda Tümen sntmalma komis
yonunda alınauktır. Tahmin be
deli 26,000 lira ilk teminatı 1950 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. Teklif mektupfarı saat 
9,30 a kadar kabul edilir, İsteklile
rin tüccari ehliyetlerini bildirir 
ticaret ve sanayi odasının vesika
aını zarfın içine koyması mecbu-
ridir. (1381) (1305) 

* Blr kilosuna tahmin edilen fiatı 

- BeyefendL 
Siz ağıza alınabilen bu ismin 

lEniin dllimcLe bütün tılısunını 
kaybedişi karsısında ne yapacak -
larım bilmiyorlardı! Muhakkaktır 
il, 

- Büyillı: adaım.. 

- Büyük patron.. 
- Her.kese .benzemlyen insan! 
- Aralarında iki milyon fersah 

yükseklik, alçaklık farkı olan a -
dam. 

Diyebildiklıen ve laf söylerken 
ötleri .kopan bfrtün bu zavallılar 
oDUn bt?nim önüın-.-ieki ve dillin -
d"cll<i halini görünce müthiş br in
l;.,s ra uğradıla· ve csul:utu hayal. 
]eri içinde Rıdvanın o azameti, baş
lkasına beruı<:memczliği, büyüklü -
ğ!i. erfailmez zannedilen varlııtı da 
d'.11• tli bir sukuta uiiradı. bava -
,ğılastı, onlara: 

- Bu da baya~ı bir insanmış! 
iD<.'<iirtti, hatta hükmettirdi: 
- Hem de ne bayağı, üzıerinde 

bir kadın hll!kkı kalan vicdam;ız bir 
edam. I 

Sualime ilk cevap veren, Rr.d - , 
van.m nerede olduğunu söyleven o, 

-Kibar. 
J)ediğ;ın u.<&k oldu: 

(1380) (1304) 
.i 1940, Av 2, Gün 53, Kasım 107 

22 Şubat PERŞEMBE -
Vakitle'r Vasati 1 Ezani 

Sa. D. Sa. Da. --
Günq 6 46 12 57 
Öğle 12 28 6 38 

İkindi ıs 2s 9 38 

Ak4aın 17 51 12 00 

Yatu 19 21 1 ;,ı 

İmsak 5 07 11 17 1 

Divarbakırda iki bölüklük pav
yon ile bir tabur karargahı inşası 
işi kapalı zarfla eksiltmeye kon • 
mustur. İhalesi 14/3/940 Perı;em
he günü saat 11 de yal'ılacaktır. 
Bu işin birinci keşfi bedeli 79,411 
lira 47 lmruş ilk teminatı 5220 lira 
57 kuruştur. Bu işe ait hususi ve 
tediye •artları, birinci keşif ve 
fenni şartnameyi talipler Diyarba· 1 
kırda Kor. 9. cu şubede ve Anka- i 
ra, İs!anbul ve İzmirdeki talipler ! ______________ _ 
de l\l. M. V. Emakin ve i~at şu
besinde görebilirler. Teklif mek
tuplan eksiltme saatinden bir sa
at evveline kadar kabul edHir. Ta
lip!erin kanunda yazılı vesaiki tek-

- Yukarıya çıktılar. 
Adet:ı emrettim: 
- Barut çağırın. 
İşte, yaL'lız huna cesa.r~t Yoktu: 
- Nasıl olur? 
Der g1bi ırüzüme baktılar. Kaş

larnnı ça~trm, sert hükmeden ilıir 
ses.le tekrar ettİ!ırı: 

- Bana çağırın. 
Kibar uşak e!leTini kavuşturdu: 
- Yapmavın hanımeıfendi.. Kıy-

mayın bize .. 
ıDiye sızlanan bir bakı:şla boy -

nunu büMü: 
- Şimdi bize çok kızacak, belki 

de hemen koğacak .. 
Deçli. Güldüm, ona cesaret ver

din!: 
- Korkma. Ben yaşadıkça o sa

na hiç bir şey yapamaz!. 
Ve .. Kendi kendime söylend.iıın: 
- Eğer dünvaya reril o1rnak is

'tivorsa kimseve bir şey yapsın .. 
Bu mağrur bakışlarım. kendime 

inanan söylevisim onu da inandır
dı. 

- Peki ı;ıideyirn. 
Dedi ve hızlı hızlı beydendisinln 

yanına cıktı. 

Titriyerek bekliyordı.nn. Geldlj!i 
z~ıan onu valnız görünce· 

- Hani Rıdvan.. 

lif mektuplarile birlikte Diyarha
kırda Lv. amirliği satınslma ko -
misyonuna teslim etmeleri. 

(1295) (1352) 

Oedim. 
- Yatıyurlar hanımefendi. İne

miyeocıkler. Ne emriniz varsa bil
dirmenizi isti)'9rlar. 

Dedi. 
- Pekey öyle se bir lcfikıt, bir 

kalem verin. 
.Dedim. Hemen getirıdilıer. Üze-

rine: 
Rıdvan. 
Para i&tiyorum. 
Çok para. 
Ne kadar varsa hepsini gönder. 
!MüıUıiş parrrasızım! 
Haydi bcklivorum .. 
Cüzdanını bana gönder. 
[)iye yazdım, 
- Al bunu götür. 
Dedim. 
- Başüstüne .. 
D<di, çıktı, 11e1diği za:man elinde 

bir zarf vardı. Elime almadan: 
- Say bak.ayını, İçinde nekad:ar 

var. 
ıJ:llo1liın. Elleri titıriyerek saydı: 
- Beş .. 
-On .. 
- Yrıni. 
- Otuz .. 
- Elli.. 
- Bir elliıtk te bu: lüz!. 

(Devamı \>ar) 

ıstar but 4üncü [c a Memurluğundan : 
Hazine~ birinci derecede iootcikli olup tamamına yemin

li üç ehli vukuf tarafından 83280 faa kıymet takdir edilen 
295 ada, 6 parsel numaralı Beyoğlunda Evlıya Çelebi mahal
lesinin eski Yaşmak Si'";;ran, V'Eni Toı,kopa..an sokağında es
kıi 42, 44 ve 42 mükerrer. yeni 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 kapı 

numaralı altında 6 bap dükkanı müşte.ıt)il Kırzade namiyJe ma
ruf apartmanın tamamı açık anttınna suretile satılığa çıka

rılın1'jtır. 

H'1dudu: 

Bir tarafı Ümmügülsüm 'll'e b1!*;edaranının hane ve bahçe
si, bir tarafı Madam Elbidanın hissesiırin bahçesi, bir tarafı 
Kııble sokağı ile Madam Elbidanın hissesi, bir tarafı kezalik 
K>b!e sokağı ve cephesi Yaşmak Sıyıran caddesile mahdut
tur. 

Evsafı: 

Zemin kat cadde üzerin !e dükkanlar: 59 mmıaralı dük
ikan: Demir kepenklidir. 61 ve 63 numaralı dükkan: İki dük
kan tevhitlid.or. Arkasında iğreti merdivenle bir oda, bir he
la vıi'rdır. 67 numaralı dükkan: Arltasıooa odası, helası var
dır. 69 numaralı dükkan: Zemini çimento ve cephesi istor 
kcv.nklidir. 71 nu:mar&lı diikıkiin: Zemini ç_imentıo ve cephe
~i istor kepenklidir. 

65 Numaralı apartman: 
Süveleri mermer kolenli kapıdan gtrildikte mermer antre, 

kapıcı odası, ikinci antre tamamile kaııton piyerdir. Birinci 
dase: Bir antre üzerine zemı:ni kırmızı çini, demir ooba, o
cak, ıınermer nlak tezgiih, d3laplı mutfak, bir hol ve bic ko
ridor üzerine ikisi iç içe yeji oda, zemini karesrnen iki ley. 
ha, zemini mermer, cida=ı fayans ·musluk ve •banyo ve Cıenno
&i.fonlu banvo vardır. 

1kı:nci daire: Bir oda noksanile bir numaralı dairenin ay
nıdır. 

Birinci kat: 3 ve 4 vıe 5 numaralı daireleri vardır, 2 mıma
ralı dairenm aynıdır. 

İkinci kat: Birinci katın ayrudJT, 
]eri vardır. Burada holde ca mekiinla 
mıştır. 2 numaralı dairenin aynıdır. 

6, 7, 8 numaralı daire
ayrıia:ra'k antre yapıl-

Üçüncü kat: 9, 10, 11 numaralı üç daire vardır. Diğer 
katiarın aynıdır. 

Dördüncü kat: 12, 13, 14 numaralı üç daire vardır. Diğer 
katların aynııhr. 

Beşinci kat: 15, 16, 17 numaralı üç daire vardır. ~ 
Jtatların aynıdır. 

Altıncı kat: Teras katı olıup zemini kmnm çini ve kJ&. 
men tahta dösemeli koridor üzerine her aıpartmana mahsus 
birer oda, çini zeminli ütü odası, saıbit ikaza:ıı, ıikisiııde icişer 
ve birinde bir ırneırıııer tekneyi havi üc çamaşırlık, zemin
leri asfalt döşeli üstü ka""1t üç terası, üç hela mevcut olup 
çamaııırlrklardan bir tanesi ·tahta bölııııe ile böliinerek iki oda 

' hir muıtfak, bir heladan i.baret dıriredir. Bıı Jı:atm üstünde 
zemini ıkırmızı çini teras mevcuttur. Terasta su tulunıba
sı mevcuttur. 

Bodırum kat: Zemini çl:ıneırto döşeli olup irondor üzerıoı: 
ber apartmana mahsus bir köınü.rl:ük, bir ıootöı: Qaire& var
~ 

Umumi evsafı : • 

bO'"' ıkos, hava gazı, elektrik vardır. Tahta kısımlar yaiılı .. ,; 
me'.'divenler ve sahanlıklıırı mzrmeTdir. Heyeti umumh'CS\~(. 
bir haldedir. Balkon ve çıkrnalan vardır. Cephe pencere 
pancurludur. 

Umumi mesahası: 

481 metre mura.bbru.dır. Yi:ıml sekiz ımetre murabbaı ır 
dmlık vardır. 

b~~ 
Yukarıda, evsafı, hududu ~ mesahası yazılı ve aıtı ,J1I' 

düikikanı müşteımil Kırzade namHe maruf apartmanın taıU 
açık arttırmıya vaz edilm.iıı tir. ti' 

1 - İşbu gay.riınenkuliin arttırma şartnamesi 26/2/940. jJI 

rihinden ~tibaren 934/3959 numara ile 4 üncü İcra dairesi" ıl 
muayyen numarasında herkesin görebilme5i iQin aç~ 
İlanda yazılı olanlardan fazla malfunat almak isti:yenler, · il' 
şartnameye ve 934/3959 dosya No. sile meınuriyetimize il' 
racaat etmelidinler. tiJI 

2 - Artıtırnuya iştirak için yukarıda yazılı Joyllle r 
yfuxlıe yedi buçulc niSl:ıeüinde pey akçesi veya Milli bir 13s? 
run teıninat mekıtUbu tevdi edilecekıtir. (M. 124) ~ 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların~ 
irtifak hakkı sahiplerini ~ayrimenkul üzerindeki hal< ri' 
huSllSiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan i# 
hiOOen itibaren 20 gün içinde evrakı müıfuitelerile b# 
memUI1iyetimb:e bildirmeleri icabeder. Aksi halde h ıJJ 
tanu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinln paytaşmasıJl 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gti.ıı<le arttımııya •irak Edenler ~ 
ma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malıiınatı almış ve 
lan tamamen kabul e<bmiş ad ve fübaır olunurlar. .. si' 

5 - Gay.r.imenkul 28/3/940 tarihinde perşembe günıl ı 

aıt 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü İcra Meınurlukllrı<i' 
defa 'baJtrıldık.\an ooaıra en c;ok arttırana ihaloe edilir. ~ 
caık arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 inİ ~
maz veya ~ isti~ni alacağını rüçhanı olan diğer aJsC jlJ 

lılar :bulunup ta bedel bun!ann bu gayrimenkul ile .tcıl'~ 
edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkn.~ı.:sa eıı fJ1" 
arttıranın ·teahhüdü baki kalmak frzıere arttırma 15 gün ot ,, 

dit edilerek 12/4/940 tarihinde cuma günü saat 14 ten 16 ~ 
kadar İstanbul 4 üncü İcra MemurluJ:u odasında arttırıt18 0 
deli satış :istiyenüı alacağını roçh.:ını olan diğer alacakiılsı'~ 
ibu gayrimenkul iloe temi.n edilmo:Ş alacaklan mecmU~"~ı· 
fazlaya çıkmak ve muhammen kıyırnetin yüzde 75 in11J€'1el 
roaJr şaııtiyle en çok arttınına ihale edilir. Böyle bir ti" 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 No. lı kanwıa 
fikan geri lbırakılır. ,ı 

6 - Gayri.ınen!kul kendisine ihale olunan kimse detfı # 
vıeya V<!rilen mühlet lcin<lıe pıarayı vermezse ihale karar1 ~· 
holunarak kendisinden evvel en yüksek tıekillte bulunan ol• 
ı;e arzetınlş oldtj!u bedelle aılnııya razı oh•:rsa ona, razı 

1
, 

mAZ veya bulunmazsa hemen 15 gün müddı:tle arttıı'.flll ~ 
çıkarılır. En çok arlıtırana ihale edilir. İki ihale arasırıd ,.e 
f~k ve geçen ~ ~ yüzde 5 ~ hesaıı olunacak. faız ,ıı· 
diğer ZM'arlar, hükme hacet ka1ma.<.sızın me.muı·iyetimiZCc 
cıdan tahsil olunur. (M. 133) 

7 - Alıcı arttu:ma lbedeli haricinde olarak yalnız taP~ 
rağ harcını 20 benelik va,lof ·ı:aviz bedel!İlli ve ihale karar ~e 
larmı vemıiye mecburdur. Müterakim vergiler, tenvir"ot ~ 
ıtan-tifat ve otc.lliiliye !resminden mütevelfi.t 'belediye rüsuıı>u .,, 

"ter·'-'- -'-' · • -Aef!Y mu """"'' v .... u. ıcaresi alıcıya a>t obnayıp arttırma D"" 

den tenzil olunın, ~· 

41>ıı RSyrimenkul y.u.karıda gösterilen tarihte İstanbul• e? 
cii İcra Memurhığu odasında işbu ilan ve arttırma şaı'tııa!11 

ldaiceısinde ııatıla<:aAı ilaıı olunur. 934/3959 
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