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Istı yor 
h cl:ır Kafka..~:va • Türk ~~~~~~~~~~-

Af r od• t davasıııın bugünkü 
Ud1td ' 

-~t:.,,,,.,,~t~ ...... ~ı~~;.;.,.,,,·~~~yal_:::....,::ı:""""riı Şimal denizinde Sovyet ve İngiliz1 
da!~;:~:::=::~ filoları karşı karşıya! · 
Cırın;, b'::ı' e en karı~ık günlerine 
re<tclııde, unuyoruz. Herkesi te
~•de11 bü ın~rıık ve endışeye sev • 
t>ııı laa Yük &ebep henii.• ce;:he

''Dltt YYun dememesi muha -
1 lrasınd ' ,l)lıııaıııış 8 çarpışmanın baş -
"'ct;;lin k olmasıdır . .11ı. 1 ,ı:ıo ve 
'• lor;ı arı;ı ka~ıya i"; a•ılnuu 
~••iktir~~z d~ruşu bu t;ıİllliyi 
•Pheıe, çe gozleri de ıııuh:elif 

l•vittnıe~tve. muhtelif mevzulara 
lıa• L edır. 

b . h 11 \· uıı başla),ncıya kadar 
t•ı·ı , .:•uzluğun, bulun Avru· 
. •l'er, 1 \tereddı.thJ, cnt!işeli ve 
('ita ır' p avanın surıip fdJcceği 

11 •n0,,,:alek tabıi olara1- Lngun· 
llıtıh "' vazi t" ' afaıa , Ye ın uzu.c Lanıan 
.. ~••ur. u .vel ıdamesine ıle ımkan 
...... oy e hı · k" i ·.ııJı ·ek . r ın1 ·anı tas<l\.\:Ur " 
• · • le ~jın Al~anyanın bütün 
h~" ı.,n b' an alakasını kesmek 

1 ~dtıtların~ lecrıde terketmek v~ 
Cc ııd 11ha dan. dışanya atacağı 
h •••ktır, n a ıınkin buakmamak 
l «şcy; 11 bunu Yapabihnek için ise 
t ~ ltusy8 ~~~a Almanyanın Sov-
0" •niı:, )l a Ya, Balkanlar, Ka-

• va:ıa ,J ınaı ve Baltık ile olan 
~ "'•tlerin~r;ııı ve ık tıs adi müna
.\l1"1ır. liaıı, aınaınile kesmek la
v 11ıaııy3 il ukı, Sovyet Rusyanın 
.~. İltlısadi ae 1°laıı te. riki meı;aisi 
-.r;ıt ve f 11 aşınası, ltalyanın bi-
vıq; akat Al 
•l Yeti, Balk ıııan>aıa dost 
b ~Verış; 11 ın k •n!arla olan iktısadi 
, a ~e huna i esıleıııenıesi şimdiki 
ttı-,'Yette Al nıkan bırakmıyor. Bu 
d U.bafuza "<!manya elındcki stoku 
ilı~!ni a(ık ebıiınck surelile kcn· 
lı lıYaçlarınYollarılau bt.,,Jemek ve .;•na •tı•ıh talınin etmek kolay
ta~uıa ı:eçn:~ oldukç~, hatta ta
b •l.ır ve\ e en dalıı harbi nza
ı~klıı·ehili:~~;uzıı mütıciiklerden 
ha •tı.or:3.ı Ultcfiklerin bu va· 
lcrl •tı lü,u~u . a~dm bilıııdcri ise 
ikı' 1•kdırde ve !htıyaç hıssettik
haş a<lj, aske ~erıue gore siyasi, 
buı.Vurıııaıa n her tiulü tedbıre 
•v, 1• ~ovı:: ·~~ nı.limkiindür. Hal
~hb'ki butun ~sı·a. ile harpten 
ha liıılcrj k "lası anlaşma te
h~'Pten Su 

8 •mete uğradığı gibi 
r nrak; , . 

lı~"'·~•l!ıaı vazıyctlerın teza-
ı .• ""il arı da .. .. . .,..._ ı·azını d gozonıindedir. 
1ıı1ı1ı •lti&:irn .'.' ~ da ısaret ve nıü
Sov 1•lif •ebıı l:•bı gün geçtikçe 
ıu~:•tler •PlcrJe nıütıciıklerle 
il. "'*kıa arıısuıdaki nıünasebat 

lcfik tı;,, baıve gergınleşmektedir. 
ııı.~_lcr hırtı tahıııinlere göre müt
la ""'ve~ .•raftan Finlandiyanın 
t"~ ·••etın. 

l'ıqıı ıı b,r l'a ı arttırmıya çalışır· 
"ın ıııı ~·ki ndan da Alman taar
~aQ •: haı·•ı eıncksizin Almanya
! u \ •~ııaı.ı' _ıııaddeler bakımın -
Glld • •le ko·ıgını Yapan Sovyet 
4.ıı~ Soıır8 ~~rını ha~.lr.tn_ıive ve 

Işı h tııı·cıı tı:ıanya uzcrıne çul
v,l'e~ şınıu; b ·"'.• vardır. 
ılıı i)tj ~e llıüt ~tun bıı tahmin, ri
~lıtJ~ debirdea Ta tezatları arasın
"liıııı lııa ait urk • Sovyet hu
~l(ı •lıedir ~alan haberler işaa 
~t Q lıudu' u haberler kah iki 
~ıııt~bıJın81~\g.e~nıesi, kıüı tahşi
~~ Vap, 1~ a modern iblih • 
~ lıtdır, 1181 ~ekimde uydo

'ı)e "1n tıyd 
'ış;1'lıı ll:afk ll?ulan haber de TÜI'
~~~lı. bir ord as hududuna a50 bin 
>eıı, 1• bildi-ukve 500 tayyare yığ
•-ı· tıQ -· .. e tedlı G k ""111ı· • ıı:erek A • ere Sov
le,,n ıetıe tek . tıadoJu ajansının 
dis;Q .•defi A :tıp ettiki bu habcr
•tııd,• tesadü~rupa haTliinin ken
lıı~ıı ıı:ı bır ıa Ve Patlak noktası 
l'tkd~~·b~tıer~~da Turk - Sovyet 
~11• ıa:•rı aleyh. oznıak, iki tarafı 

q L '•ke •ne tereddüt, " h 
L Qab &evket k şup e 
?ltbi •rler; u nıe len ibarettir. 
11\lika~· Asy8h)~u~an kaynakların 
"•sın 'n biihass •nh~ıılinde ve bu 
t.ıatıer~ da sira"eat;ı.-udrkive • Rusya 

ı b , ın e b" "k 'tü uıundu. uyu men-
b811 tki:ve v ı:u asikardır. 
b· ıı:ı bi · eya kus · d llih· rıs; l(Ür"J .. }a an her • 
lenebfıl·eri alev~ tuye getiriJ:p de 
v, .\k •rler,e hi ne .. harbe sıir;,ı,. 

deıııze b" ç suplıesiz ~·b · 
UYük · a-• " 

\uevaını 3 . b<r rahatlı!, 
tloeu Ahltellt>} 

celsesi pek kalabalık oldu 
Sovyet ordusu dün bir taraftan muharebe ederken, bir taraftan da 

muzikalar)a J(ızılordunun yıldönümünü kutlulad! 
Romanya maliye 
nazırının Sofya 

sevahati 

Bir Fin köyünde Rus tayyarelerinden atı~ıın bombaların açlığı çukurlar 

L<r·1 " ~i (Hususi) - Finlandi- ı 
yad:ıki askeri vaziv•:tten bahseden 
cTavrnis• gazetes:nln Hclsink mu
habiri -ı;unları .b'ldirmaldedir: 
•Bu vahim günlerde Finlandiya -
lı!ar haricden gelen yardımları bü
yük bir memnuni\·:~:e karşılamak
tadır. F&ikat ·bu ynrd:mın mü=ir 
olE.il:ilmcsi kin daha ı::enış ve daha 
seri y2·nılması a=zıı edi:ınektcdir. 

Hel.sin'kide kÜvvett• h~1<im olan 
kan".loate göre, Sovyet h likumeti 
Filllandiya mtscles'ni şu suretle 
halletmek niyctind~dr: ~Muhare
beden sonra Sovyetlcr bütün Fin
Jandivalıları Sovyet Rusyanın 
anuhİelif r:ııntakalanna tehcir •de
rek. oralRrda ycrlestireceklerdir. 
Onların yerine de Kugızlar ve 
Ka:f;-asyadtki Kalmoklar get:rile
cekt:r .• 

F'.n ba.,~umandanlığının redtle
(Devamı 3 üncii •nhifede) 

Uydur na haber 
-· 

Güya Kafkas hududuna, 
350 bin kişi yığn ışız 
Moskova 23 (A.A.) - Stefani -a-

jansı bikliriyor: .. . 

• 
iki Alman denizaltı 
gemisi daha batırıldı 

ing'liz tayyareleri l e 'igolandda Alman harp 
gemilerini boml aladılar, biri düştü 

Londra 24 (Hususi) - İngiliz 
tayYareleri çarşamlba gecesi Hc'.i
goland koyunda bulunan Alman 
harp gemilerini bombardıman et
mislcrddr. 

T:rvvarelere, düşman tayyare • 
leri hücum etmi$ ve A'ırnan tay • 
yare dafi 1ıoı:0l2n ve s::&ıil batar -
ya'arı tarafından ateş ecLlmiştir. 
Bu cal'!'ısmada İngiliz ta'.ıl'Yarele
rine bi!"';ev olmamışsa da, dönüşte 

havanın pek fena oluşu yüzünden 
bir ta.vvare avdet ebmemiştir. 

FRANSAYA DOGRU ÜÇ 
TAYYARE AICINI 

Londra 24 (Husu.si)- İsviçre -
den gelen hll'l:ıerlcre göre, üç defa ı 
A 1man tavyareleı<inin Fransız top
rakları istikametine ı::lttiklrri ııö
rülınüştür. Bironcisi üç, ikincisi do-

A.ı-llCZllm:lll:ila~iii:lil::i-~•-·-:ı;ı;;;ı;;::&Ellll:miB::;ıa:ıı .=ıır.ızm-._ 

YENİ T ARİHI TEFRİr~Al.VlıZ 

Reşit Paşanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER iÇiNDE 
İskendcr Fahrettin 

SERTELLİ 

Yazaular: 

Yeni tefrikam zdan bir vec:Hca: 
~ 

Cevdet Reşit 
YULAR KIRAN 

~ 

Dobrice meselesi etra
rafında gürüşmeler 

oluyor 
Londra 24 (H;;.sı.d)- Romanya 

Ma'ive Nazırı Konstantineskonun 
So>f , ı ~elişı her tarafta büyük 
bır ald:a ile kardanrnrştı.r. Nazı
rın, resmi vazüesi hancindc, Bu'
garistanın Dobrıce haıtkındaki 
ooktai nazaA"ını öj!remrek istıye
ceiti de zanncdil.mektcdır. 

Bu!oııar Naz·ii Bvje'of misafiri 
şerefine bir ziyafet verm:ş, ziya -
fet.te Basvek:J ve diğer nazırlar da 
b · •nmustur. 

.ıoielof ziyafetin sonunda söy
le, ıiti nutukta, Rmnanva Jıükiı -
met.i tarafından gösterilen dost -
luk tezahürünü~. ve i muıharebe
nin <bütün mıil'etlere telı JL 0 ve 
end;,;e saatleri yasattıitı su sıra -
!arda, Bulı?aristanda bıhakkın tak
dir edild',ltini tei;ıarüz ett:rmlştir. 

Kömür satışları 
için birlik 

teşkil ediliyor 
Koordinasy~ hey'eti 
dun ilk defa toplandı 

Ankara 23 (A.A.)- Bugün B~-
vekil Dr. Refik Saydamın rıya.se
tinde koordinasyon !ıeyeli ilk t<;ti
maın' yapmış, milli korunma ka
nununa nazaran merkez bürosu
nun te.şki 1ine ve asajlıdaki mesele
lerin icra Vekclleri Hevetinin tas
v.binc arzına karar verrni$lir: . 

1- Er itli kömür havzasında ı.ş 
mü.kel efiveti, . . . 

2- Kömür satış işlerının ta112ı-
m. ıçir, bır lik teşkili, 

3- .. Havzada kömür lşletmesil'lin 
lrontrolü ve istihsal ırnalzemesinin 
ihtiyaca ~re işletmeler arasında 
teveii. 

4- Kok kömürü istiısal ve sa
b;ının tevhidL ------

Seyhan taştı --
Sovyet ıtk,;;u organı, Turkıy~< 

yapılan :ıskeri hazır.ıkları tPbaruz 
ettirerek, Türkiveni ya·.~m mıl -
yon askeri seferlx'r ettiğini, ibun
ların 350 bin:nin Türk - Sovyet 
hududu boyunca ta h'5i<l edi 'di ~ini 
yaznıa]:ladır. Bund:ııı MMıda Tür
•kiye, hudut yakı,.,mrla hangarlar 
inşa ettirmis olup, bu hangaı·l~:ı 
yeni olmak üz~.re. 500 tane Ing~liz, 
Fransız ve Am<:'t .Lan tayyar~ bu
lunmaktadır. 

Serez'de fırka 
Birinci İbrahim 

Kun<&.ı.Idanı 

Paşa, Se e~ 
l\lutu: arn.; <..,.o_,_.,. 

Adanın bir kısmı ve 
civar köyler su altında 

JJ AdanadaJ\ bi~dll'iklij(ine göre, 
b.r hattadaooen vaj(an ~iddetli 
yagmurlar<lan, Sey-Jıaıı nehri dört 
metreden fazla }ükselım!ştir. 3u -
!ar Halkcvini, kız lisesini, Ocak 
m~allesirti, Dd:ll:xıv caddesini iıi
trli etınl$'1ir. * Anadolu ajansının notu: 

Anadolu ajnnsı bu haberin kat
iyyen as.ı. olm.ıd1i,<ını beyana me
zundur. 

. 
SON DAKiKA 

Romanya 
• 

Kralının Roma 
seyahati 

Roma 24 (Hususi)- Romanya • 
Kralı Karolüıı, martın 20 6İ ile ~4 ü 
arasında Romayı ziyaret edeceği 
bLdirilmektedir. Hariciye Nazın 
Gafenko martın ilk haftası.nda Ro
mava ııe'erek, KraLn zi\yarırl.ine 
ait programı te..-bit edecektir. 
Kral Papa tarafından da ikabu: o-
l '"'?'t':':tk!'!'. 

fı. Reşit,.,-.:-. . . ~.... __ 
Pa~ya bir 1 ·J ~ /_,> .:.:-., 1,... ~ ~-- .S.,);.;;J_ ~, · 

.. 1 • - "' ...... ' gt·ce şoy c , • • • 

1 bir nıah- . o!.!.- --:bı ı..:...!~ ..L'-',- ;..., ,,,,,..~ J._,, 
rem mek- • 
tup )BZI- · c.JP~_., ,..,:;..~,ta: ~~,J/J-~ ~ ..... 
yor: , ••• • •• ·~ • 

k v . . ; ' . ·ı • .. • 
Bu me - --::' -':''"":~ "'-:""'.:"'"-->- v~_,.....,..,. µ 

tupta b:ıh- •. • • ~ • • _ 
si g< ç 'n er,:;. L: ü.-/'"'-"..., ~ ı ,.. _. ..,,.__..- -V..>'- ı - .! ... u 
zapti yelt"r ·, • • • • • 
kimi taki- '1J..- .;.;__,;. ~ ........ ~_,.....,., '"'-"""'•~ 
he gidiyoı-lor? ~ • • • ' · · • • • 

Bütün bunları, ~ ~-~ 
f srar dolu yeni 

1 
• • • • 

tcfrikamızda 1 ~ .. \ V • • 
okuyacaksıuız.! • • ' V.,•-:;.--' ~ 

Yakında neşre 
başlıya cağız 

........ 5:ımlll'l!llll .. ııml ....... SO~.~-..ıı• .. l!Sllllll ........ U,,,. 

Sular vüklie:mei(e devam ettiği 
için, şl·hrin 5ark maha!Jelerinde o
turanlar, icerilerc kaçmaktadırlar. 

Su altında kalan kövlerden ha
ber alm"k il7.cre ınotö~:cr ve san
dalla~ JTÖnderilmiştir. Se'ler pa • 
mu:k deneme çift1ijf.nin setlerini 
yıkm:ştır. 

---000---

Gördes heyelanı ----
20 ev yıkıldı, 4 ev 
toprağa gömüldü 

lz.mir<lcn V\.Tilen malı'.ımaat göre 
Çördest{J<i hey~lan devam etmek
tedir. Dört ev tamaınile toprak i
çind-e ika11m,, viımıi ev yıkılmıştır. 
He) , n mıntakasına yakın d:ğer 
baZ1 evle-r;n de duvarlıırı catlanuş
~ır. Tehlike gösteren binalar pey
derpey tahliye edilmektedi . Nii -
fıı..-a zayiat )'dktur. 

Talim ve terbiye hey'eti eserin 
müstehcen olmadığını, yalnız 

-
talebenin okuyamıyacaQını b~:dirdi 

Bugünkü müthiş 

müddet Adliyede 
izdiham yüzünden bir 
işler takip edilemedi 

Afrod•t mu >ı:ı:'<cirıesineı bugün • 
dcv~n olunmuştur. Bu 

münı:sebetle daha saat dokuz bu
çaktan it>baren şimdiye kadar İs
taooul adl. vcsın:n ,le görmediği 
h.r kalabalık üst k"iidoru w s:ı.
lon1nrı croldurnn:.ştur. 

Saat 10 da 1 inci ağır ceza salonıu 
hıncıı.hl!llç dol:.nuş ve 7 ind asliye 
cezanın önü de insaı1la kaplan -
mıştı. Bu kalı:.balıaın ekseriyetini 
üıı.'versitel.ler V'.:O gnçler t~şkil e
dıyordu. Genç üniversiteli bayan
lar, haklın nanızedlcri de pek çok
tu. 
• cAfrodit• dav:ısmın uyandırdığı 
allıkadruı bu i<alabıılı~ eVV'cldcn 
tahmin eden müddeiumumilik polie 

kordonları teşkili suretile gcçldleri 
tutmustu. 

Saat il buçuğa geld JU halde halA 
el'an mulıakemEnin başl.amadı~ını 
gören kalabalık arasınjia davanın 
asliye 7 imci ceza salonunda ıru, 
vdksa 1 inci ağır()(!Za salonunda mJ 

ı.J: " .. cei:i hakl:ında bir merıtl< ve 
ihtilaf cıktı. 

Her iki salonun kapısından halk 
eynlıınıyor ve muhı:ıkemenin ne • 
rede yapılacağını k=e bilmiyor
du. Ai!ır ceza sa:loııunda 9,5 dan 
ibem bekleşen ve pencerelere ka
dar dolan halik l::e iki saattir ye
rinden kıpırdamadan ıbekleşiyordu. Ve gelenin kırmızı duhuliye 

(Devamı 3 ıincü ı.ahüede) 
-------------- ·- -

Galatada tam tertibatlı 
bir esrar tekkesi 

Zabıta 
esrar 

memurları, sekiz . kişiyi 
çekerlerken yakaladı 

Dün g"Cce zalbıta Galatada çok 1 
mahirane işlet:lmiş hır esrar tek
·kesini meydana çı.karnuş ve 8 
eı<rm·keşi esrar çek.cı'ierken yaka
lamışlaroır. 

Tahlü.1<al;nuza göre tekke şu su
retle meydana çıkarılmıştır. Ala
kadıır zaıhıta memurları Galatanın 1 
arka sok:ııklarından bi.r:ndi bir es
rar tek'kes'.nhı işl.etildiğini habı:r 
"8nııı;lar ve çurmu meşhudu tesbıt 

ÇERÇEVE 

Hayırsız 
Şn (Şirketihayriye), eski bir 

tabirle (Şirketi şerriye), küla· 
hında hala Tanzinıaıtan kalma 
hantal bir terkip taşıyan -n 
bavusız miiessese, acaba naı.ıl 
i~afa, iz'ana, idrake getirile • 
bilir? İlan ediyorum, bana bu· 
nu öj'(retebilenin minnettan o
lacağım. 

Evvelki akşam saat 7,15 va· 
purile köyüme. gitmek iizeı'e 
Köprüdeki tlsküdar iskelesine 
geldim. Saat (7) y; (12) dakika 
geçiyor. Ne vanur, ne de san
dal! Saat 7,20, 7,25! Ne vapıa: ne 
de sandal! Erzincan zelzelesın -
de baslarından çatıları uçm~ 
bir insan yığını halinde koca bır 
halk züın;c;i! Halk bağırır! halk 
söylenir, Jıalk ü ·iir, halk tıtrer, 
halk linet okur; ne vapttr, ne 
de sandal!. 

Niha~·et 12 dakika tealıhurla 
vapur nefes nere,c yetişti, bi· 
çare halkı ceplerine doldurdu, 
ve kaııluınbağa eda'i.ilc ezeli 
,·olµna diizüldü. ' 

Bir değil, yüz. değil, bin değil, 
nı..ilyon değil! Haysi) etli mese· 
lelcrle alc;veriş niyetindeki ka
lemler, yani işini giicünü bırakıp 
da bu nıiiessese gölgesile mi 
n~811sın?. Yaz gelir, dereler• 
kaz gelir, derken zıınıalı (Şir-

e1ıınek için evvela tekkenin ne şe • 
kilde ois:etildiğini tesb:t etmek •ç
temislerd-r. Memurlar Hasan a -
dında biri tarafından 7, 9, il, ve 13 
nwnaralı dük.kanların ·kiralanıiıl\'ını 
ögrenmişlerdir. Hasan 7 numaralı 
dükkanı kahveci dükkanı olara:k 
açrnı• yanmdaıki 9 numaralı dük
kanı ikiye bölmüş ve ön tarafına 
•kömür ve odun yı~ış, aı<ka tara-
- (Devamı 3 üncii sahifede) 

Şirke 
ketihayrlye) "apuı·larından da 
insanın kusacoğ-ı gelir. Kış ge
lir, Beyoğlu sinemalarına hayat 
gelir. derken bu ıııi.iesse:-ic gül
gesine de, bütün yaz müddet:n
ce Köpriiden 12.15 de kalkan 
vapurları 11,15 de kaldırmak 
gibi nıuva•enesizlik nöbur.cri 
gelir. Küçiik bir karayel e,_.,r, 
vaııurların kalkacağı iskeleler
de de beyaz yel CSeT. 

Bu i~e devletin el atnınsı li
zun! Baska hiç ~are yok! Dev • 
Jetin el 11tıp Tiirkle~tirdiği ve 
resnıile!o.tirdiği ıniİC-!-!'>e-ıt•ler, bir 
anda çöplükten baglık bahçt>li
ğe, nasıl geçti bili)'<•ruz. Kıy • 
met ve ~ahsiyct -.hilıi muhte
rem Vekil Çelink:ıyn tal·dir e
derler ki. hedef sadece yabancı 
serma,·~ile lıizi ist ; ... ıuar eden 
Anupalı •irketlcr de,:il, ayni 
zanıanda bir c~ır gcridt·n gc!~n 
bir fal.mı husu. i l<'">Ckktillerdir, 
NECİP FAZH. KIS.UCÜRFK 

N"OT- D~stıım F'1kn•t Adil! 
Dün sakalım hakkında e;,,pri 
dclu"bir razını okudum. Yalru;,; 
sckın b!r d:ı:ha omı (L0 bartc!) 
dive anay:m d~mr'. Sona mı;,h
te~cm sakal nnzık bı::ynuıı~ do
lanıp da seni bo~nııya kalkarsa 
beliti mr:ni o1ıım=. 



OOLENCELİ frfECLİS 
ı'OPLA.?\'Til..ARI 

Bi:zm şehir meclisi, artık e~len
celi 1JOliaotılar yapıyDr! Bir de der
ler ki. L'rtamul, eölencesi az bir 
şohirdır.. Gazetelerin yazdığına 
~e, saıym aza.. bi:ı1birlerile latife
ler ediyor, ~üılüp ~leniyorlamuŞ!. 
Oh. ne ala!. 

A.nlasılıyor ki, İstan!bul güllük, 
~lık lbir belde! Ne dertli 
VM, ne üzüntüsü, ne ıztırabı, ne 
~. 

Fakat. acaba, İ.staılbul 1hal:kı da, 
mümEmilleri olan sayın şehir mec
lisi auım ,;bi de?Ttsiz, kasavetsiz, 
neş'eli ve keyfi yerinde mi?. 

LİSAN BİLEN 
POSTA ODACISI 

.-...;..-..;;.~..;;._,--

B~-u µootahanesinde gece
~bir tek m mur kalrı.ğından, bi
%.İm ~a:z:ete de bir kere şikiıy et et
mişti. İşin earip tarafı. llnı. posta
banede bir od~ı vamnış, ıgeceleri, 
buraya S!elen ecntfuilere i>u zat 
tercüıııa.nlık ed~uş!. 

Lisan tıilen oda:cı!. Bra'\'IO.. Ev· 
vıe1a. bu odacının maaşını arttır • 
ma:k ıaum ... Çünkü, bir ecnebi dil 
bilen memurlar, tbi.r derece yük -
sek maaş ahnaiYa Glak kaznnmıyor
la:r mı?. &:mra da, bu zatı terli et
tinneli! Bu odacının yerinde, biz 
olsaydık, ~tan cmercii &idine· 
istidayı dayardık!. 

SARHOSLAR NEREDE 

DOLAŞABİLECEK?. 

Belediyemiz karar vermiş, bun
dan iböyle. sanhoş'arın mezarlık a
nışında dolaşmasına meydan ve-

karar! Fakat, mezarlık arasına a
y k girip de sıufııoş ~ıkanlara ne 
yapılacak?. MalU:m ya. tB"Gıassa 
ys.z giınler· Edlrnekapı ve Baıy
rarnıt)aşa mezarlıkları aıçJ.ldhawa ga
zim>su o1uyor. .Bunlar ıhakkmda 
da da'ha ce-ai bir karar verilecek 
mi nca.'ba ?. 

BA(;IRMADIJtTAN SONRA 

NE İŞE YARAR? 

Bundan sonra, maçların lbiltün 
ıtadı, tuzu kaçacak! Baksanıza, ıbiT 
yeni kararla, lbundan lbıöyle, stad-
yomlarda, maç esna.5ında bağır -
m.ak J:;.'.lSak edHmi:ş! Bu kararın, 
m~ yapan klüp ere <k zararı do-
kunacak! Cünk-ü, seyircilerin QO
~u - lbi'ze öyle gelir ki - maç .gör-
meğe dei'iil, bağınp çaWnrıağa gi
dzyıorlar. Bağı.Tıp, c;ağutrnadıktan 
sonra. artık ne diye gitsinler?. 

İster mrsiniz, stadyomlardaki 
hasılat yü'2rle elli insin?, 

TÜRKÇE BİLMİYEN 

AZAYI KİRAM 

B.r gazetede okuduk! ŞEf1h- mec
Usinde o kadar ... ene aza varmış 
ki, ~talarda ı:;eçen bir kısım 
osman.!ıca kelimeleri do~ dü.rüst 
okuyamı.yıorlamıış! Deme"~ lbu gi
bi sayın aza, yeni terim nesline 
mensu;p!. 

Fakat. k~at ıbu ~~ arıay:ı 
kiramda d~il .ki ... K~a:.~a"''"' ŞEihir 
rneo:.isi encümenlerinden geçen 
mazbataları yeni terimlerle yatı. -
mıyaıılartia ... Bövle :y~ılsa <> va
kit. artık ma2'lbatalan anlanıa.k için 
şehir mecmıine çocuklan aza yap
malı!. 

~rvecekmis!. İyi, y~~=ib=ir=========AJ=ı=M=ET==R=A=U=F= 

a 
ahl<e eye 

sevked· d. 

• 
kat· 

genç çuk 
se e yatacak 

1 

İstanbul hal tev'ıeri bugünü kutlam k için 
Kitap ve şeytan 

Yarın, Balltc,,lcrinin açılışının 

yıldönümü, yurdun her tarafında 
merasimle kutlanacaktır. Bu sene 

zengin programlar hazırladıtar 
Halıke\flerd tbayramı yarın saat 

15 de Başvekil B. R fi!k Sayd.amın 
Ankara Ha:llie\ıtnde söyliycceği 
mühı.m lbir nutu•kta .başlıvacaktır. 
Evvcloe d:e h~r verd.ğ .ımiz gıbi 
yarm yeniden 6 Halk.eltd ile 140 
Halkodası açılncal:<ttır. Bu suretle 
umuani yekun 519 a vanrnış ola -
ca:ktır. Bu münasebetle her tara1ta, 
olduğu gibi şehr.iını.z Halkevlerin
dEı de parlak merasim pros,;ramlan 
hazırlanmıştır. 

Ezcümle Beş;ktaş Hnlkevinde 
saat 15 de top.anılacak ve Başvc -
ki.Lm:zin nutıku :radyo ile dinlcn
d.!kten soııra clia&evlerinin çocu
ğu> istınli şiir ve ibir ınutuk söyle
nip mütmkıben konser vel'.Jecek
t::.r. Konseri genç .Beşrktaşlılarm 
temSil edecekleııi. cTiph piyesi ta
lldp edecektir. 

ŞİŞIJ VE FATİH HALKEVLE -
Rİ!\1\DEKİ HAZIRLIK 

Ş'~ Halkevinde de yarın ~ 
15 de İstiklal mru-şı ıle merasime 
başlanacn'ktır. Radyoda ~ki -
limi2l.ll nutu'tlarınm dml~runesini 
mü~ıp ev başkanı bir söylev ve
:recak., bunu Bayan Jilda Karama
nın konseru ve mua liın Kenan 
SaTıer.n bir şiiri ta.kip edecektf:r. 
Mu~ıban <Mahcuplar .. kome

disi temsil edileccik ve cresim ve 
ıfotog;raf serg.:SJ., umu.'"lla açılacak
tır. 

rekt!l'. Fatih Halkevi !lazrr.ladığı 
zen.c;in .bir .programla 1cutlama me
rasım ne bu gece saat 20,30 da E
'Vl..n tiyatro salonund::ı 'başlıyaca:k

vapılacnk olnn yıldönümü mern
siminin bir lnısusi~cti 'ar. O da, 
bir kısım şehir ve lmsahalnnmu.d.a 
140 kada halk okuına odası tesisi· tır. Bu gece evvela J)oçı:!lıt Sadi 

:hımak tarafından bir d.."Onferans ve
ri.cooktir. ı..Tütı;;sıkı:bcn de cHüllech dir. 

Ifallcevlcri, memleketin kültür 
!lromedısı oynanacaktır. 
Ynrın sabah saa-t ıo da :da Fatih ocaklarıdır. Burulnrda, her m~ • 

Hal.kıcvinLn t~ırtip cıtti,ih tbi.ıyük bir leğe mensup geniş halk kütleleri 
soka!k koşusu ya'Pılacafktır. Yarın toplnnmahtndır. Halk okuma oda-
saat 14,30 da yine cHi.ıllech Jtome- ları fikri, bizce, ÇQk caziptir. Çün-
d.si oyna.--ıacaktır. Sn.at 14,55 de~ idi, llalkcvlcrinin es:ısen, başlıca 
konser verJecektir. Eotıograf ser- gayesi, halkın kültiir seviyesini 
gisin.in seçimi de yarın ycrpılaca:k- yükseltmek, bu suretle rejimi, in· 

tır KARAGÖZ GECESİ • kıiahı fikirlcril~ yn~'Jlı::ık ve kök-
Yarın gC'C'i \l.çin de Fu.1ih Harkevi )estirmektir. İstatistikler de gös

bir cKar~öz gece.>i> tertip et:m ş- l teriyor ki, Ilnlkevlerinin en faal 
tir. Saat 20,30 da Evin tıyatro sa- şubeleri kütüphaneleridir. Bura -
!onunda evwlfi Kara.göz hakkında' lardan, birçok gençler, münev -
ibir müsa'habe yapılaca'k mütea:kı- verler istifade etmektedirler. Halk 
ıben de hayali B. Saf.a Yurdamgül 
tarafından iki saat Ka:ragöz oyn.a
:t.:ılacakıtır. 

EMİNÖNÜ VEXADIKÖY 
'HALKEVl ERİNDE 

Er.ıinönü Hn ·.~ıvlnde de y.a:rın 

evlerinin küçük çapta birer nü
vesi dc.nek olan yeni n(ıl&cak halle 
okurun odnları, işe kitaptan baş -
lame.ktııdır. 

1\lemleketimizde, kitabın lüzum-
sazı 14,45 de mer.as'.ımi? baş.-anacak lu, mübrem ve mutlaka sevilmesi, 
ve gece saat 20 de de şiirler dku- aranması, ihtiyaç hissedilmesi la-
nup >konser rerilecektı:r. Bunları zım geleıı bir vasıta olarak pro -
cŞtıria~~sh isimli bir kdmedi t<r '"'a;:andasına ne kadar zaruret var. 
tip edecektir. 

Kadı!köy Hallkcvinde ayni saatte 
ımerasim vapıkıcak ve Ev başka -
runın b:tabesinden sonra fotograf 
ve ~im ser~leri açı acaktır. Gece 
s..ıat 20,30 da da bir ikonser verile
cektir. 

Maalesef, birçok' münevverleri -
miz de dahil, kit::ıptnn şeytım gör-
müş gibi knc;nrız. Halbuki, bil -
hassn bizim cemiyetin kitaba olan 
ihtiyacını söylemcğc lüzum var 
mı?. 

Gece saat 21 de de tdli sazlar 
~estrası tarafından bir !konser 
ve ıbııAhare dn!ıslı .ıbir Ç2!'J veril~ --==============================- Jfopimiz tnnınz. her gün rnsla

rız: Öyle münevver geçinen, ya-terbiyesi kanu
n unun tatbikatı 

Bedeıı teııbiycsi lmnununun ta:t
lbikıne d:ıir o an yenı ıuz.amnınne 
Şirr.a.yı .ı;>evlcte verilımi:,. . $\ırayı ı 
!Devbt totk.ıhleı:im t.!:'-mı:al etmi:ştir. 
Proje"i i y:ı.lnnda Başvekfilste yo.
lıy.acakiır. 

Önümüztle.ki ay içinde :tatbika 
~ olan ıbu yenı. nızam· 
nrone, vilayet meıikezinde istt.şare 

Vilayetimiz bütçesi 
Ankaraya gönderildi 
IMuv~e:i um.umiyeye dahil o

lan tekm:.l Veka etler ve mmun 
mÜdiırlü~ 1940 :mali yılı bütçe 
projelerini hazır varak Maliye Ve
lkaletme veıımişlerd.r. 

lı ut miinevverlik iddiasında bulu
nan kimseler vnrdır ki, kitaLı bı
rakınız, biT gazl'te alıp okunıni,'"B 
dahi lüzum görmez. Böyle bit ih
tiyaç, ondı:ı ~oktur~ Bu eksikliği 
duymıynn insanın, iti:vat, zevk ve 
mcsgnlclcrinin neler olduğu, cid· 
den merak edilir~ 

Halk okuma odnlnnnı, kitahın 
güzel, sevimli hirşcy !>1duğunu tn-

Perakende satış fiyatla
rını Belediye tesbit 

edecek 
Ticaret V ekfılY.:ıtin'.n g~lerde 

tmnim ettiği ibi;r tdb~e nazaran. 
perakende kahve fiatları mahalli 
belediyelerce tftıkik ve t.esbit olu
nacaktır. Ankara he-lcdiyesi hu t.eb
Iı;ğ üzer.ine tetkikat yapUrmış ve 

dünden itibaren A.nkaTada çeklk kah 
venin ki.osunun 120 ku:ruşa, kav -
rulimuş ve övüdülı*- k.ahvelerin 
ıkilosu:nwı da 155 tkunışa satılabi -
~'ili tesbi:t ~. 

Kahvey,i hu narhd.ın fazlaya sa
:t:an~ar tecziye olunacaklaTdır. ŞEh-
r.imiz tbeledivcsi ikt.ısad müdür -
lüğü de per~ende •kahve fiatlarıru 
ıbugünleıxie tesbii ve ilıfın ede -
cektir. 

Ahçı 

---<ooo.--

dükkanlarında 
kontrol 

Şehriımizin muhtelif seııntleıin
deki ahçı, lokonta ve anahal:ebi.oı 
dükl'AiınlaTile otellerin kont.rot.arı 
S1''kla.ştırılm1şt.ır. Evve& günkü 
teftişte.de de köftelerini tasd .ldi 
taıf:foondcn rbir •kurus fazlaya sa
tan Bahçeka-pı o.varında ıbir ıke -
bapçı dükkfını da üç gün müd -
detle lkapatıhmştır. 

Şoförler cemiyetinin 
yıllık kongresi 

Şoförler cmıiyetinin yıllık kon
gresi dün yapılmıştır. Evvela oku
nan id.m-e h"") ctıı raporundan bu 

yıl cemı,Ycte yeni bir bina satın a
lındlğı, muh' aç 'c>Ya askere giden 
şoför crin aileler ne yardım olun-
du,i'hı. plaka rC'3tninin OC>nzıli ve mu 
&""n-elat•n !w!ayla<;tırılması ıçin yuk 
suk mak<..m..aı·dan vaıdler alındı:, 
ve paTa cezaları iızermde hassası -
yetle <iu."l.llduğu .anıaşılımıştrr. 

.:v!ütcakıben bu r&PO" ve hesa-p 
ra:poru da Jrnıbul olu:unuştur. Bun 

Sovy t - Fin ha 
ve İsveç 

Yezan: AHMET şü1UtÜ 
Finlandiya üzeriııdclt.\ 

tazyiki bütiin ugırlıgı 1 et 
etmektcdi~. Finlerin bU det 
vuiycti, Jskaudiııavya en 
arasmda en ku\•\·etbsi \"C 

nıiyetlisi olan lsvcçi lic ~?1 
takip rttiği bitaraflık pO ~· 
bir defa daha gözden ~ 
stwkc.tmistir. Fakat ger ı;rtl 
kil Ilanssonun \'e ı!'Crck 1,( 

d 31)W 
tavın bevanatların an rbiPe 
ki, İsveç, Finlnndivn hll i 
''aziyctini değiştinniş ~~~ııP 

Kralın müdahalcsını ~ 
recek kndnr cbemmiyetlı 
bep, İsveç halkının Fınlıı~ 
kında duyduğu derin s~ 
İsvcçitı atisi hakkında~ ıı
dir. lsveç ilk gündcnl..e11t

1 patisini ve endişcsıni gıı ıli 
tir. Ve scmpatisinı kıHıı)'c 

.. stC 
·•ardını seklındc de go 
Fak:ıt Snndl trio hnrıcb"CıeP 
iinden düştüğü giın \'erı 
ram bağla kalarak bnrb~if 
etmenıi:;tir. Bu karar dl
düşüncdere dnyanınaJ;tıı 
1- İsveç Finlandiyaıuıı 

sından sonra nazik bir \·aı• 
şeceğini biliyor. Faka~ 1>c;,ıı 
gelinciye kcdar Sovyet ıı 
vetinin israf edilmis buh\, 
ve kendilerinin mıısun ı.ıı, 
~ini zan ve hc.rlıatdc u1111 

tcdirler. .. c 
2- İkinci bir düşıınc~ 

İngiltere. İsveçin bitnrnfl d 
maıılar riayet cttıkçc kc!l g 
o bitnrafuı:a hürmet cdcccrı 
dirmiş!ı. Isvt•c;lılcr bunda g 
lerinc vcl'ılnıış bir ncvı ııı 

. . l'0rıı"' rautisı maııusını cı ·ıı 1 
cüz cİtikleri takdıruc Jı J!I 
de harbe gircccgını uu!iıııı ... \ \ 
Juıı Alııııın' anın 'c a "'.., • 
bu lınrlıı l~,;eı; toprakl tL 

goti.ırmil ecchleruıı wıııl ' 
tcdirlcr. 

:>-- 1'akat beH.i de Js\~ 0 
tikası uzerıııc en çok '°' 1 

hep Lu defo Kral t.ıru ı0 mimi hır lısnn!a izah c 
Iüal Gustnv dıl or kı: "{ 
hır dcla mıha tctl k c t.!• ııı 
~ııı.dıl e kadaT takıp cıtıı; 

1 
rcheti ınuhafozn ctmcl•11 .. ,ı 

15 '1Ün evvel Beyazıttaıki evinde 
eski sewı:Jisi CenJ!elköylü güzel 
Feriha:vı öldüren ve kendisi de ya
ralanan kaül Hıdır dün Cerr..:hı>a· 
şa hastanesinden ç kanlarak Ad· 
hyeye g ti.rilrnişt"r. Tamamlie iy.i
leşmiş olan katil dünkü sorgusun
da şunları SÖ} lem~: 

Ankaıdaşı $00.adı bıı;akla yaralı- h~ini:n, sparouların vazıyet -
yarak ölıilmmekteıı suçlu Şt.....re - lerinı de tefoit et:nekt.OOir. 

Vekalet; bunlan tetkik ctmclcl.e 
bember, v.a:ridat büiçesini de ha -
zır..:ımnktıOOı.r. Yeni yıl 'bütçemiz 
l ıınartn tesnrlii! eden önümüzdeki 
ıpıE:rşambe günü Büyü~ Mıllet Mec
lisine ~alacaktır. ist:anibul 
v:i ayeti yeni bütçe-sile mülhak büt
çe ile idare edilmekıte obn daire
le.rm !bütçe p.rojelenı, de Anlkaraya 
gön<kı{lrniştir. 

nıt:ıcak bir cntıalta m;ıhiyctinde 
knr"ıladıi!ın;ıız içindir ki, hu te • 
şcbbüsü hararetle alkışlıyoruz. dan sonra idaı e hevetinden kur'a 

.le çıkan üç azanm verine gizli re\ 

nr' zıın geıdıı:ıne kalbını P ıJlll 
rak karar 'crdrnı. JibS' .ı;•' 
İsveç, '.\ alnız So' yl tıer • 
karşı dcgıJ, a) rti :ınııınnd il 
de"·lctlcrc l arşı harbe :ıı.t> 
ınck ,ı::1bi. buyult bıT tcblı cS• 
ruz kalabılccektir. Isu ırı 
üzerime ul nıam ve 1 'c~ 
rctıe harbı! gırdıjii tııl;?• , 
landh·a, a bugiın ) aptıı;l İı 
da ynpamıyncaktır. n.ııU~ 
anlıl ncnı:,mı ve tnsvıp 

minli 17 yaşmdrud katil Cah.idin - ---

Mırcezarlaki mtihakencsi dün ı hL• ·tJl\. lıAllEUL.E1, 1 
neticeleru:li.rilııiştır. ~ 

- Fer:iıha ile metres .hayatı y~ı
yorduk. B1r gün y ğı yemek-ten 
zehirlenrlinı. Hastaneye kaldın! -
dmı. ivi o'.up ıhnsuuwden çı.kıtık
tan 50,;r beni bıraktı. Aradan bir 
müddet ~~kten sonra oglu ile 
beni ça"Eırdı. Vaıki.t gece idL Evine 
11rıt .. 4!.İ!m vakit ldm;bamn yanmadı
ğını ,E!örôürn. Feriha: 

- Gaz yok; onun için yakama -
dun. dedi. Bu sırada üzerime birisi 
hücum etti. Vuruştuk. Artık ne 
oldu ıbilıtniyoruın ... 
Yapılan ilk tahkkata göre, HıdH' 

nar 7acından metresinin evinin 
nenccresine atlamış ve ırakibi Ali
yı yaralamış, kendisine ruyanet e
den Ferihayı da bı:çakla ö'dürmüş
tür. 

.M.aiı.keme Hıdınn tevkıi!ine ka
rar vermiş ve tevkifhaneye yul -
lamıştır. 

Evvc ce de bir arkadaşını öl -
dürmiıs v~ yaşının ktıçü.klüğünden 
do1nyı az bir ıhap..>) cezasile kur -
tulmuş olan cbu iki kere katil ~
ci mtthkeme ceza kanununun 448 
inci rnıı:ddcs mudbır.ce 18 sene a
ğır lıapse mahkum ctrn~, fakat ~l 
inci madde mucııb nce Sedaıdın t"1-
rikte 'bulunduğu nazarı dikkate a
lınarak bu cezanın üQtc .biri olan 6 
sene indir.:rlın ş, yaşının kfü;ü:klü
ği.inden de iki sene tenzilat yapıl
mış, geri kalan 10 senelik cezaya 
ise, evve1ce Şev.ket adında ibii"ini 
öldürmekten Si:.-bı.kası bulundugu 
irin, 'bi.r buçuk sene ~ yap.ımış 
ve neticede Cahit 11 sene 6 ay ağır 
ıh~~ mahl..-üm obm.ıştur. Müeb
beden iı-mme hizmetlerinden mah
l'luım kalııcaktır. 

Cahit karaman sonra sendele -
miş ve yennöen ti'triyerck ~ 
lup: 

c- Bu karar yanlıştır. Çünkü 
ben Sedatlı öldürmedim Gdi ••• Eğer 

Yazan: lskender F. SERTELLi 
.1 

A ç·çEKLERi 
~S8:ııırm.a .. CJ1 .. m:ıı .. :..11nımıı= .... N~n2c.-:~ 
Sem!h o sabah vine yatağından (Zanib.'.lk) ~illi. burnunu siyasi iş-

Selma.yı düşün.a'Ck uyanmıştı. O- lerc mi soktu?. ' 
nu ~ Cemilden aymnak ve Semih bu noktayı düşünerek ~cır 
bndine ba/tkı.mak için az uğraş - Wından kalktı. 
IIY.1..~ H&tba Sem:he arkadaşı O gün hava yağmurluydu. Se-
avukat CeW de yardım etm.ş, fa- aniliinkız kardeşi Necmiye Hanım: 
km bu sonsuz arzu ve yardımlar _Haydi ağa:ocy .. Kahvaltı ha
Jııiç ıbir ımiishot netice venınemi$ti. zır .. Geç kalına! 
Sema d iana Cemile mütemayıil gö- D.ye sesleniyordu. 
ırün~ hatta onır sevdiğini aç~{ç.'.l Denize !bakan camekanlı taraca-
sövlemiş1rl.. da kurulmuş l...twaltı sofrasında 

Semili son ırune kad:ır, her iki- o sa::xıh VCLbaııcı bır hanım vardı: 
mnm <le Ilı yatım ta.kipten geri dur- S.Wahat. Bu Necmiye Hanımın 
mm rrltı. S hna haltı Yrni hara giı- ·samimi arkadaşr.ydı. 
di)<: ır ~xiu? Bunu anlıyainc.'"'nlış- Necmiye Hanım -kendi a.k:mcn-
ıtı.. '.9kat. Cemil iJ.c temasını kes - lll!""'.:>CYini bclciı.r~ kurtarmak 

muh~"iı. i;cın. &ı.'bclıatle evlendirmek ism-
€'1.: mih, kenJ ;ıı seven bir iki , ordu. Sa.:;üıat, c;:rkin bır kadın 
:ı:rri memurunu da .şahsan bu del!l aı. Yaşı leniız yirmi yedismi 
memur eim ş, k ndilerinın ar- _gcçmcmıs •. Onun da kocası ha,rır 

""""' .. ...,..._• na güv nerek: te .it olınu u. 
- Se..ma h :cltı ~a bana sık sık Semih Beıv, .kanvaltı masasına 

m lünmt ven..niz . do ~ yüriıdü. Masa lbaşın.daki fhn .. 
Demi ;tı, SMnih KfunTana b r gün sır koltukta oturan Suba:ha~i gö

bu memurlardan b.Ji ge.dı: l rünce:.. 
- Bey: n, dedi b "zim .ba.şıncmur- - M sı..:fır vnnnış da bana neden 

iaroan me: hu.r Yılın z. bey n dün ha~r vermed n, Nccm:ye? Gıyi-
B e Selma hanımın yalfoına nİp de R l d.ın. 
f;i .:ıı t?Ö..'°Cl it.. Di.ı er ~: \ ürudü, 

Sem .ıı oo ıh.._beri alınca, QOk N ccmn: e yerinden :f ırl .. dı: 
düsuooJ: • - Yıı.b c de.~.L. a~ bey! .S~na 

- YıL'lla.un Bebeğe ~tmesınin bt>r zaman ba:bs<Jttıgun Saoa.hat .. 
m ııatıı olrulil.r? At:aba o da Se.mi:h duraladı. 

* Dün geoe Kar.agüm:rükte Der
viş Ali sokağında Nuıuyeye abt ilci 
katlı ~ lbir evcb:ı çıkan yan~ 
net cesiılde bu ev yanındaki 8 mı
manılı Mustafan•m evi tamamen 
yanmışttt. * Hari<:::den çay getirtilmesi için 
çay uthalutı .ıımited ~etme 10 hın 
İngiliz liNılık döviz verilmiştir. 

Tramvay şebekesi 
ne olacak? 

*Romanya.dan .aldığı Poronyaıh Dün bir gazetede okuduk: Şe -
millk"'Cıl..:rle Filistine hareket eden lıirde, p'cvderpcy tramvay şebe -
Sakarya vapuru dun Filsttne va- kesi sökülecek, nnlıliye mcseJC&i 
rıp yo cu.lannı çikarmıştır. otobüslerle halledilecekmiş. Fil -* Pasif korunma müıda:faasında vaki, bap Avrupa birlerinde vn-
kullımılm<rlt üzere ~eti:rtilen yan - , ziyet böyle imiş! Ancnk, bizim ha
wn 6Öndürmc tuhı:mbalaTından 110 tırladığıınıza göre, bu is \'aktile 
oonesı dün mahalle.ere tcvzı olwı- tetkik edilın~ trrummy hattınm 
muştm. iHe:r tulumba 12 ikışi ta - söküımesi, Jstanbulun huslt$iye -
rafınd.an kullanılı.urktadır. tine uygun görülmem.işti. 
.___....... .. --..w "' ..- - ..- Ya evvelki knr:rrı verenler yanı-
öldürseıyd:m, gidip karakola tes - lıyorlardı, yn şimdiki kararı ve-
l:m olur muyıau:m?> diye nara rcnlcr .. Acnba, lınncrilcri dersiniz? 
yelteıuni:ştir. BOR.HAN CEVAT 

Yan ı?ÖZle genç ~adına baktı: 
- Hani ~u {'OCuklui,ıunu tanıdı

ğım Saıbaihaıt mi?!. 
Sabahat gülü.msedi: 
- Evet lbeyefendi. Necmiye ile 

Görteµede lbera'ber mekıtabe gı -
derdik. 
-.Maşallah ne kadar b.üy.ümüş
s~. 

Necmiye ilave etti: 
- Bü-;üdü .. Evlendi de Q)iuk 

çocuk sah.tbi :bile qldu. 
Semih, 3aı'balhaUn elini sıktı.. 
BıT hasır ı"'<>liu~a oturdu: 
- Demek evlisiniz şimdi?. 
- Evet. Altı ay e'\'Ve.isine ka-

dar evli idim. :Fakat, şimdi ıbeka
nm. 

Necmiye arkadaşının sözünü şu 
cüm'e ile tamamlamak istedi: 

- Zavallı .. O da lbenim gibi ta
lihsiz çıktı. Kocasile geçinemedi
ler. Ayn.ldılar. 

Semih lbaşmı sillatlı: 
- Maa:maf', ~ed:msiz'llk lbaş -

~cr:nce avnlmıık, kurtuluşun 
en kestirme yoludur. 

-Ne yapalım .. Mukı:.dderooyle 
im·. 

Necmiye çay .fincanlarını doldu
ruyıordu. 

Semiıh, S ahati iyice 1etkik e
dere.it: 

- Fakat, enüz yirmisinde gi'bi 
~nen, QO.k taz , çok <i pe 'b.r 
kadınsınız. Si:zı kim almaz ki?. 
Arl.adaş nııııhcs&:bına Necimiye 

ccv ... p verdi: 
- Öyle amma, a~afocy! İyi bir 

kısmet de çıkmıyor. hte lben ..• 
mevdanda.ymn. Dôrt senedir yal
ım m. İyi ıbir erkekle evlenmek 
istedı"'f.Lm balde ..• 

- Bu. senin ka;b.'.l!hatıindir ha • 
mm! 3en hiç şikaıyet etme. En aşa
itı bC6 kıoca buldum sana ıben. Hiç 
.birini bejtenrnedın. 

Nec.rnive ı;iı1dü: 

- Sizin ıbulduklannızı (Köris .• 
Topaı:s .. Kalbuliz) diyip kabul et
mek ~ımdı. Yoksa h:cl>ir'.si ye
nir yut\llur şeyler değildi on!ann. 

- Canım, siz kadınlar ~k miiş
J..."ii!pesent oluvomunuz. f'u kor - 1 
donlu ryaver :fena ıbir adam mıydı? 
Onu /bile sırf turnu uzun diye be
ğenmedin!. Halbuki eski Romalı 
k~ramnnların lburunları hep u
zundu. Ve Romalı kadınlar, o kah
rarnmara lbayılı.rlardı. 

- Val1ahi, 'ben ne Romalıyun. .. 
Ne de o devıirde yaş.yorum. Hem 
de hiç senin zan'nettiğin ı:ibi mtiş
ki.ılpeseı.t, kılı ku•k yarar b:t- ka
dın de ilim ben. 

Semtlı, Sı.1>aıhate cöndü: 
- S..z r'\'.>k ~enis.niz, ıanımefen

de B.ımem ki, kocanızdan ayrıl -
dıkt;:.n s ura bir kısmetle karşı
laş- ınız mı?. 

- Havır e:!C' dim. Pek yeniyim 
da1ıa. Hem duşünmed rn .. Hem de 
ooy1e lb.r ta 'ip çıkrr.<i.dl karşıma .. 

- Cıkaraa, sup}ıe.,ız evlenecek -
siniz .. Degıl mı?. 

S;ili at önüne b:ı.ktı: 
- El dte .. hlvleneceğim. Yal

nızlık "Ok müşkül.. 
- Ya nız'ı,qın n demek oklu,.,~ 

nu Ccıı ibilirım. Allah insanı ~
den aıvırmasm. 

- Siz neden evlcnmiwrsunuz? 
Gali:ba hemen hemen on senedir 
bekarsınız.. Değil mı?. 

- Evet. .• 
(Dcvanu ır..ıuU 

REŞAT FEYZİ i!e venileri tinb hap olun.mu ... lardır. 

Bul!iin mevsimEn 3 üncü Fransız süper filmi 

DON ~Az l'nı 
ve hoş iki saat geç.rmek ıçin mutlaka • 

Sine asına 

Gidiniz. Milyonlara malolrn~ ve Çarlık Rusvasının göz kamaştı
ırıcı lüks ve ihıi&i!nıru ve zamanımızın Faris hayatını taS\'İr eden 

lbtr şaheserin baş roll.ırindc: 

belütfonk Casusu Kehrnmanı H.OlitR DUCHENE 
ve Komedi Fransez nrti9tlerinden VERA KORENE . 

CH.ARLES V ANEL ve DON KAZAKLARI TEGAl\TNİ HEYETİ 
İliıveten: EKLER JURNAL son dünvn ve ha: u haberleri 

BU1?Ün saat 1 ve 2.30 da tenzil:frtlı matıne er. ~Dmeil! 

Bugün 

2 büy· ( 

ka ya Sinenıasında 

ve güzel fil 1 birden: 

1 - Demir kapı arasında 2-SON .BUSE 
RİCHARD ADAMS JEAN GABİN 

vıeGWEN LEE MİCHEL MORGAN 
Gangsterler ve ~-dutlar filmi tarafından emsalsiz h~ 

İsianbulda ılk defa şa 
İlfıveten: Son FOKS JURNAL dünya havadisleri 

Bugün S A R A Y Sinemasında 
Büyük bfr muvaffaJdyetle göstt>ırilıookte olıın ve harp :ıstıraplan 
arasında lbir aşk romanı tasv"..r eden. 

AŞK Fi Ti NASI 
\ 

Fransızca sözlü biiyük heyecan, macx:xa ve k:ıhı·mnanhk filmi baş 
rollerde: Sinemanın en güzel Yıldızı 

OROTHY LAMOUR 
LEW AYRES ve L I O N E L A T W I L I 

ilaveten: FOh."'S JURNAL manzarnia..-ı arasında &lkan konferansı 
ve. Bay Saraooğ unun fransızca nutku. 

üın.t ederim.• ıl1 
Kr;ılıu, bu sözlerinde sr 

~uğun::ı süphc yoktur. \ c ı.ı' 
lsveç için bugün en c!oıtr 
dur. l akat Lugün ıç.11 bil 
resi yoktur demek Lu1111 ~ 
dınnvyn kin eıı iyi pol•tı d 
l,'Uou sö~ lemek dcıncl· d 
Hnkilmt sudur ki Fiıılııll 
dt'hil oldufu halde lilitiı~ 
dinnvyn devletleri scııel. 
yanlış bir yol üzerinde ) L~ 
idiler. Bunun başlan.,tci 
dir. Fakat bılhassn soıı ı~ı 
da Alnıanyn bitar~fıık di 
n..:mı altında bunu Isknıı 
lılara telkin etmiştir \'C b;e 
takalardaki memleketler t 

k . t . k - ıstı . ın e mıye ço ugrnsın t 
"elen \'C gelecek olon ııer 
ye karsı göz yumarnl:. el 
doğruya tecavüze uğrall111 

bir devletin parmak ktıl 
sıdır. t 

Ei!cr İsknndinavyıılıl~ 
yanlış bir yol üzerinde ) ıal 
rek cv.velce aralarında 11 

ve icap eden siyasi ve nS 
11 

birleri almıs olsalardı. fİ 
da kurtulurdu. Bugün J' 
k.nlmısl:ırdır, ve isvcc et• 
söyledi~i gibi takip edi!Cd'll' 
yol yoktur. Fakat İsknn 1 

bu akıbeti ve beki de ) ıı il 
ha lı:ötii akıbeti, bnskn ~J 
daki miUctJer için acı bıt 
kil etmelidir. 

l eti 
Başka memlel' 

O'İdecek olaf11' o 
.,nvı:amleketimizıdcn b!lcı;: 

lclwtlere P.ideoek olan t 

ve v.aha:ıcı.:arın ba<l~ 
farını k.aımbıyo m1rra. I 
l.uine vfa ettirmelcrt ~..e' 

, lata lfldi:ı"lrniştir. Bu ".1~ 
Bugün saa:t l ve 2.30 da tenzilatlı mafaıcler. I 

ırn~an h~"bir acentn bl 
rı:;.=.-:..~•-~oJ ırnıveedktır. 

e 
Sin masında V İ R J 1 N İ A B R U C E ve L t O N E L 

tarafından revtkalade bir tarzda vücude geti.nilen 
NEFİS b!T AŞK MACERASI 

İlaveten: M ~ T R O J U R N A L 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler 



• • e !Şima n·zi. 
Eski l~giliz Harbiye Nazın Fin işine ve Sovyet 

nıudahale edilmesini istiyor 
il 

gı ız 

lari 
i man enizaltı 

gemisi daha batırıldı 
~ ~ (A.A.) - l.ntihall da.- tikten sonra İskandinavyanm ~ 
~~ bir nutuk İra<i e..""1 eSk:i ıman - Sovyet 9.:onı.rolü cltına gR' -
~n:,, Nazın Horo-Belislıa, Fln- rne.si.n!i.n İngU1ere ve Fransa için 
b~." l'9ı:>!loııca.k y:ıroıımdan bir hezinre-t mruuyetinde alacağım, 
daııaı., ·: lt11g - Fin harbine mü- ha!J:ıııki deınokr.a5ilerin Finlandi -
111..~ ~-~e İnıı:~ltnenin telı • yaya muvaffakzy<!tli b r IIWdaha
~ -.._ clacainzıı fakat mü
lıit- "llnetneJtie dıı oolıa büyü]( lea neticesinde ~kl'eniıı G.ılli
ııQ..ı.....~.!~ ·k.alacağını var demir madenleri yaıund.a yer 
~ a.J.acağını, bu halin İS<' Ahnan 

ltıtiQ de ~ ~mın müttefik • aske.-ıi endıüstri.!i icin peı1ı: a~ bir 

~ın~~;7d:y;~niiİı;;c~el;as;;ğ~tir. 
~ 2~ CHusu.sl) - Öf(re - Alman müzakere murahhası 
•0anÜr ~ Romıı:ııya hükimıeti doktor Klodyoc ~ müza
'1ııl ~~~ve gliserin ibra- kcrelerini bırakarak, beşinci defa Al ~. ol.aııaık Bü:k:reşe gitmekttd..r. 

~anyada yeni bina yapılmıyacak 
'l'Odt, · ~ (A.A.) - Mühendie nahınn inşafilna müsaade edilmiıı -
~ ~. endirııt.riııi umum ıro- tir. 

(l lncl nltıtedeıı devam> ı 

dı!~.ni bil.di~i halde İsvcıçe aır 
keri yarttım ta!cbinde bu!umnası, ı 
vaziyeti ne!<.ac!ar ciddi tel:iY!ki et
ti.ji;,,;e d.] ·!<lir. Sovyetler henüz 
k.aıt'i J:ıir muharebe .kazaıııa:mazmş-
1.a<!dır. Bu V'akın ~ü.nlerde de bü
yüık muvaffakiyetlec gösterecek -
}.!fı zam-ıedilr:eım.:.<.1<tcdır. Bununla 
iberaber Fin cephesi kritik günler 
geçirmektedir. 
.MUlHAREBELER BÜTÜN CEPHE 

BOYUNCA DEV Al'I! EDİYOR 
Londra 24 Oiususi) - Vlıborg 

mınt.akamr.da muh<>rebe g ttili:ı;e 
şiıdd> _Uerıımekteı!ir. Sovyı,tler bu 
rianan<lan 10 kilomelr<> me<afede 
lnıJıınma.'cladır. Muharebe Kaoreli 
eeı:fıeı;inin ıbütün uzun'aui?'unca ay
ni şiddet.le devam etımektedir. Sav-
yetler Taipa!e cepheD nde de bir 
net.:ce alaımad:ın 3000 ölü ve mü
,ltlm ganamı bııW:arak çcıkilıniş -
!erdir. 

ceı:Jhe:-iooe Kızılordunun yı'.c:onü- cı inci sahllrdtn d•v•ml 
mü nıt1naseıbetilc w\'-ük e>ğlence - kuz, üciincüsü yedi tayyareden 
!er yapılıru~ır. SıoV'\ et ·uman - rr:ütc.şekkidi. 
drnlıi"( askeri neı;'ele.ıdiımek için .hans.z dd toplan siddetli bir 
mızı:ka'arı ileri hat:.:ıra l'<.dar gön- ateş açmış ve Alman tavyareleri 
dem1İ>tı.r. Rus askerieuıin şar - kendilerini sun'i hulutlar ;çınae 
kı arı F'ın ilen mevzilerinden du- ka;1beLnıe{ıe ça'ışmışlardır. 

1 

1 

ALJUANLAn BRÜKSEL 
SERGİSL'IE GİDECEK 

Roma 24 (Hususi)- Alınan hü
meti, ilJııl;aharda Brül:se'rle açıla
cak sergiye iŞtirak edecepıi Bel
çika .tıükümet.ı.ııe blldirmı.ştir. 

DÜŞÜRÜLE..-. ALMAN yubnustur. BELÇ1KA ÜZERİNDEN UÇAN 
Londra 24 (Hususi) - Şimali TAYYARELER , 

buz denizinde, Finlanı!iva sahille- Londra 24 (Husw;i)- ŞarJero- Londra 24 (Hususi)- Haıbin bi-
TA YY A.RELERİ 

vaaan oi'!:ren"-'"''ıne °"re, ec:ıebi d •-" ..,,.,_ d" .. .. Al 1 r.nd'e bu.unan ingJiz harp g>emi-- """'"" ..,_ ayetıaueuv<:ri usuru en man 
1 tayyare er Belçika arıı2'iıri ii-zer.n- ta l · 110 b •- t B leri •hazıroJ. emr .. ni almışlaroır. yyare er.ı u · u,.uuş ur. un- ı 

den uçtnuşJaro.r. Tayyareler git.- la-' 48 ~,....,esind d" .. • ı· ndiJi'z denız" mlıa!ilin<i•.· bu hu- .... an 1 RarP .....,.. e uşu-
...... trkten sonra. ')'erlerde veşJ kaplı rülnıüştür. 

susta ne tevil, ne tckzi:ı eder şe- bro<Şürler bulunmu.,'llur. Bun'arın 
kı.de bir şey söyleırr!lu .. ıek~ "'e Ü<er;nde su cümle yazılı idi: cPo- 1K1 ALMAN TAHTELBAHİR! 
de, bazı resmi mel:ıafJ. ha<ıbin bi- lonyadaki A:man eh;tlliyetınin fe- DA~ BATIRlLMIŞ 
dayet1ndent>eri Murnıarısk civa - ciawı.ığı•. Loadra 24 (IIU>U<ii)- ŞımaJ de-
rına sı~ımnış Al.mmı gemileri 'bu- 22 teşri.nisanideffiıeri ilk defa bir nizinde iki A'ma:ı taJıtellbah:.rinin 
'.undul(unu ve havalar müsaade Alman tayyaresi de İnııi'iz sahil - daha batı.nlılıJiı hakkında dün ge-
eder etmez bunların Almanya')'& !eri üzerinde lbir g-ece uçuşu yaır ce ıburatla <,ır şayı.a çıkın şsa da, he-
dör.meleri mutıtemel olduğunu mıs. fakat harp 1'emilerıne bomba nüz J:ıu sayiayı teyit cö.ı.ci malü _ 
sövleıııeikte ve inıı:ıl.z fLosunun bu atrnamıst.r. ma.t yoktur. 
sahillerdeki mvcudi.{et;ni hu suret- ============================ 
le izaha ~ktadır. 

v 
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Bııy J. O. G. 
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Ekseriya okuyoruz. Tcdav. ı::ö • 
ren ilaçlar vermiş fak.ıt. ALL • 
COCK yakı.<ından ba~edil'nce, 
kat'iyyen mübaJMa de.(!ildir. Bir 
zat aksam tatbik ·etti{(i b.r ALL • 
OOCK y:ckısı, bir gece zarfında 
1r.:s:rini göstererek ve devtmlı sı • 
caldık tevlid edere.· aı.rıyan ma
halli teskin etm!ştir. 

ALLCOCK. romatizma, lwnha
go, siy;ıt.J<., delikli ALLCOCK ya
kı1arile şifayap elmu>la. dır. 

ALLCOCK vakılannın tevlit et
ti/d sıhlıi s.caklık, OTOJ\!A TİK 
BİR MASAJ J?ibi hemen ~ı;rıvan 
yerirı etrafını kaplar. ALLCOCK 
yakılanndaki kırmızı daire ve kar
tal resimli markasına dikkat ediniz. 
Eczanelerde 27,5 buçuk kuruştur. tı. ~-.ıe .Ahnıanyada yexıi .bi- İnşa edilmekte olan obina.13T an

~ ~>r. AsJcerl e- cak hususi bi:r rııüsaade tre tamam
~ olen b;ııalarla 5000 la:nab.lecektir. Tam:rat işleri içjn 
~ .WO!mıyacaık bi- de müsaaıde alm.alt Jfu:ımdır. 

BU'lla rağmen, muhardbeler şim
dive kadar bütıün cer>h.eve va-yıl -
mıs 'bulunmaktadır. Fin ve Sovyet 
ta.~'a!'eleri gece ~düz taaliyet
Cıecü:rler. 

Sovyetlert:'!l Kt•tuo don:nmıası d3 
hazırlanmış 'bulunıınıikıa<iı.r. Sov -
yet bahriye koınisa-i Kuzneçof 
tır;yace i~ Mos!tovad:ın Mur -

' ' Afrodit,, davasının 
bugüngü celsesi • 

Galatada tam 
tertibatlı bir 
esrar tekkesi 

(1 laet sahifeden c!Maml 

• 
ThffiA EDİLEN FIRKADAN · 

Al.JNAN GAN 'IİJ\1 
Paris 24 (Hususi)- Siskijaverl

de imha edilen 18 inci fırl«ıdan 
F·nı.,.- su l!aınaimi almıştır: 100 
ıtıarik, 58 sahra topu. 12 taV'Va'N' da
fı topu, 75 traktör. 44 seyyar mu~ 
faık, 60 mitralyöz ve fır.kanın san-

mansk'a l!"lın:stir., 
İngiliz filosumın Sovyet:ere ık3'"

" J:ıerhanın 'brr harekette f>uluna
cağı zannedilmeıneltl" /beraber, 
ıbu mınt...kada da va1,..,eı;., nezaket 
kesbettiğine şünh'I' edilmemekte -
dir. İnl{.liz f.loounun Mınman.ık 
yok.uıd,ıın Almam tica-J'l"tine mıir11 
obnaık istedi.!$ :oannedi hneJ<tedir. 

ca~i~le!'. Rusl>arda<ı ald>klan m31- AL11MAıRK YÜ2IDÜRÜWÜ 
fmı da tekke olar<ık i.ş.letmeğoe ~ zemelen:len lrul1anıfabilecci< oJan1an fü;:na 24 (llucusiJ - Norv'cıÇ'len 
lanuı, ve rki dükk&n arru;ında bır ~ullamıı<ıktadırlrrr. Yarı aç b.c 1 ııelen Mberkre _göre. A'.ım:ı~. Alı,. 
geçid ac;ınıstır. halde dola•an atlar torılanr.nd:ta. m.'.l'l'k vapuru yüzdüı'iı.L-nüstur. 

Üçiiııcii 11 numm-alı diik'kiml da zaVlflan kr .i~ertı'< velll!T'ckte. cı::- Şiiııd' pervanesi taan.:r cdıimcl:te-
ocakçıya tı>bsıs etmıştrr Burarla ğerleri eski ~'ıinlrn ola'!l Rus - dır. • 
bir adam bulundu.:'ltlu)<W ve es - 12ra ~, kullanı 1rnoktııdır. Norveç hü!<ılmeti Alt...-ark tı:-
rıı:rkıeısler tepl.ın ca ocJ!kçı hazır- • KARELl CEPH1ô'.SNJ1E KIZIL- di"es ın hallJIL bitar;ı:f ı:, r ha ·e-
ladıi!ı esrar kalı "'mı tud<C')'e ar;>- ORDUNUN YP,DÖNt.'MU · n.e t<voı...:ı ~ tere e te.dıf ede-

i<ın küçük bir <k' ıc11 ~ye V<'- ; ..-=-=-=~~nd~E=~=-24 (l!ususi) Kare.:::li==c;_c_ır'~ır====~====== 
riyaMlUŞ. 
-Oc&çımn ,b~undl!i!u U()Ull'.'U 

c!l;;;;Kfuı ılıi dordunru duki~.'ın ara
:mıdJ bı.r Kaj)l ~1ln4 ıbır baakına 
uğranıldıgı t~ oc<i<çının ,,,... 
rar ve k~ '.)öl}<l:tn tılara.k dordll"C"U 
dı.iıkktından harice açıl:ın gi:.li bır 
laf:ır.xhm kaçı..ması için de tert>
bat a1ınnuştır. 

N hayet dwı ıı:oce cıs:ra:nkeş'e:rin 
•bircr birer tek.l:cye gird ıkleı~ni 
gören mor.ıurlıır ani ola.:uk içeri 
girmişler, H=ın ,,Mehmed, H.akkı. 
Hüsnü Mchmed. Vangcl, Fazlı ve 
IMehm~ adındaki sekiz e;rarkeşi 
,ıısrar çekcrlcrlcen ynkalaıınışlard>r. 
Gürültüyü duyan ocakçı Hakkı es
rar ve kaba.kkm ruarıd< dördüncü 
düıkkB.ndaki ~ıf · lfı~ınıtlan kaç -
mal< isterken liı.ğıırnm diııer ~ 
da .bcı.1<!lemekte olan nıcmurlarm 
Jrncai'!ına düşmiis ve yakalanmış -
t>r. YaJ>ıLan ara!JUI neticesinde du
var aral:ıırına sa.klı bir miıktar e&

;rar bı.ı'.unmUJllur. Dsrnrk~J,,,r bu
gün adliyeye verik.'<:eklenü. 

masının en mühim sebt"Plerinden 
birJSinin de hileli ~a:ot olduj'(u 
tesl>.it ed imiştir. Onun ;için yeni 
yapı'acak inşaat ç.o.k sıkı hir kmıt
role tabi tutulacak, malzemenin saf 
ve temiz olmasına itina c:;ilecektir. 

Bu mıntEkal.ardak.ı husu_.i inşa
atın ıhükümetin hazN"lattı~ı zel -
2ele~e mukavim ıbina .p!iınlarına 
uy.gun o1masına dikka.t edilecek, 
berkes>n canının istediği ve aklına 
estifıi gibi ıb:na yantırmasına mey
dan verilmiyecekti:r.> 

(Başm:ıkcledcn devnm) 

gelecek. taLiiatile Sa:,Jabiit paktı 
da bu harpte yertni ve roıü1ıU al· 
mak \·azJyciindc knlıceğı için 
Sovyet Rusya - 'I:::ir.kiye - İran -
im~ . Efgılll . İııv.llcre - 1' rıınsa 
Kafkaslarda, iran ve Efı;an şiına· 
Luuc, lt.i.udıstan uzeııuı.ac. J..L&raUe· 

ılızde kaııh bir hL:ue tut~caklar 
ve bu mulu-rcbe bitinciyt' kad&r 
Almanya kuv\:eii&j ınulıaf~a cde
b.kceii gibi keıu!i l·ull a \'e emeı· 
lerı! e basbaşa h. lı?;.:ıJı tercih ('deu· 
lor de bu emellçriu tal!akkıı1.uııa 1 
mani ku\\'Ctkri yıpr. t..uş u!ncak 
ve S<ıvvet ltw.y a işi bl! J..tcn sun· 
ra miıttciikler A.ınanya 1le kozla
rını paylaşmak \:-' JJ'C~u1c g-.re ·
ceklerı içın harp dısınria kalon!ar 
da yakayı sıymnıs ve yut.wayı ta
sarladıkları lokmalar kan;,sıııda 
keyifli ve iştihalı kalmış buluna
cakl:ırdır .. Yahut da miıttefikl<ır \'e 
Tiırkiye sarkta ve Karadenizde 
meşgullerken Alnıan)'a clele tu
tusabilcccğ'ini saıwlu{ı devletlerle 
bU:likte Balkanlart'.a ve diğer sa
halarcla yıldınm hurbi yapmıya 
ve müttefikleri her tar•fta ıneş -
gul etıııiye ve kuvvetlerini bölmek 
suretile vıpratmıya do/:ru gide • 
ceklerdir. 

Görülüvor ki, ikidebir Karkas -
Türk hududuna ait olarak uydu· 
rulan haberler pek de boşyere uy-

ed ei i 
durııbn haberler def:ilfordir. 

Talunin ve rnula.!cn ctticinıiz se
Leplcrc ve daha bazı <"~m.ıaıa da
yauaıı u:ydurınalard.ı.r. Anıına.. ne
Lce itıOarlJe ke&..aİ hc~a.buuıza 
""bos amlıar, bo~ kile• nctıC'~İne 
V'-Tan ve hichir fa:ydası vln11yan 
tasniattnn ve beyhude h.•dcfler pe
şinde ko~an hul~:alard::ın ibarettir. 
Dünl{ü Y.t'zınııztla. bılha-... sa tebarüz 
ettirdiı(iıniz tribi Cuıııhu.,.iyet Tür· 
kiyesiııln A\.Tupa h:ırbi ka~..sıu· 
d;ıki lıattı hareketi, Suv)'ct Rusya 
ile olan mün=s.eb:ıtı ve müttefik • 
1-rJc Sovvet!er arasında tezahür 
edecek herhangi uir ha.s11n vui -
yeti karşısında iltihaz cyliyeceği 
fodbirler tamaınile v:ızih ve aşİ· 
kfı.r oJdui:,'llJla göre lnı volda yapı· 
lan tahrikler sadece tahrik sahip
lerinin biraz da ahınakhklanndan 
başka hichir şey ifade etmez. 

E'IE.1 İZZET BE~İCE ..... ,,, ...... . 
İstanbuıl 4 üncü icra mcrn ur1u -

ğundau: 

Aks:ırayd:ı Çakırağa mahallesin
de tramvay r.adesinde 29 Ne. lu 
Beki1"'pa...,. mt.:lebi kıracısı ttPn 
halen ikaınel.g:ilu rueı;-lıul .buluına.c 
IMahmud.a: 

(J lııct aahltedm drY•ml ! 
kartları dağıtıL:nasma raWııen, ka-· 
l::ba.lı:k her an aAıyordu. ' 

Nih:ı.vet tam saat 12,ve 10 kala 
müddeil.llTlurni Hikınet Onatı zi
yaret eden J?azetedler sa.lıor.lann 
hıncaıhınc dolu o anası vüzimden 
muıhakornenin alt kattn·ki cürmü
meJtıuı sa:Onunda .ııoru l-ceğ.nı öğ
rcocillC<". Bu aralık pol.6 kordonu 
dJ aşağ: ahndL 

S,J t 12 V• 5 kala muhakemeve 
başlandı. Müdd<iumumi Hzm.et , 
Onat tbızzat ma am, iddiada hu -
lunuywdu. 

zum j!l(irmedii!irri lbilrlirip esas 
hakkında lıddanamasıru sertle baş
lıdı. 

B. Hikınet Ona't: 

•- Roına:ııı\ mündericatını hu
lasat.an arze:.meyı faydalı !buldum• 
d.yerek eserı aniatt, ve •bazı kı -
smılarını okudu. Bu esnada dışarı
dakı w'.iham ve gürültü son had
dinı bulınu~u. Giıcu.tuden mırha
kell'e tak:n o unamadığından ıka
pıJar ka-oatıld .. GazetemiZJ maki
ııeve vc.:ırıcive kadJr mUhakcm~ 
de\'2."Jl e!mek>e dl 

lALİM VE T'ERBİYE HEYETL"f!N :---- DOh J'OH 
RAPt:ll..J F . Ah o 

Re:s tn'ıın ve tcnbiyc hcvelİ"in • eyzı me n-:ıran 
21 ş .• t • ..r•h ral>Oru .ı <...:.Kt .o- Cud n ve z~Jırev ye mute'uı.ssm 
va O.tct u. E rapcır •Y ~n şudı..r: P;uar harç her ıu:. sabahtan 

- •• '\.fr .u ~· Kl C"d.c,:.>ı kıy~eti ak · ma knda:-
haiz .r c _.o r ve. tc- ın manası Ar1'rf"s: n .. bııli Cıı,...ıl• ğ1u yo-
lercuın~ eı,naoı;,n_a d _gıştiri'me _ k~u köşesinde No. 43. Tel. 23899 
m ı r. Eser; pla.~til: d uy,guların 
şehvet duyı?uların:ı üstün olacôğı 
tezıııi de Ltl\·a etmektcdır. Tarih 
V< rueıbiv.ot<a ui:raıan kimselerin 
mü i:W~alzı.r~na mevzu o :Abilir ve 
ga,-r;tsıb.i cinsi münasebat tasav
vurlarına karsı ook satıs vaıı.mak 
içın ya:ı:ı rnamıştır. Ma~buat kanu
nunun 1 inci ve 37 inci maddele
ri:c€ rif olunan eserler nıeya -
nında d<'ğildır. 

BununJa beraber ci"' ·i n~ünase
b~t.cre u.ai L.k ecier pJ.rÇafor.nın 
QOCtr&.ıarı cı..s1 dalfilet sa.:ı:ue.erine 
süruk.la..."Tle.si mc .... ~ ., o,augundan 
roma ... n ıuLktep ço~ır.<l.:ı.ki çocuk
lara tavsiye olunaınıyac~ı ıahü -
dir.• 

1 

Bayoğ!u birinci suıh 
hukuk hakimliğinden: 

Hazine muhakemat müdiriyeoti
nin Be}"Of;lwıda Karaca ve K.ll-es
tecı sokağında 3/34 No. da Onnlk 
ve .A:nglı!: n.n a1'eyhlerıne a<;ıtıgı 
davada: .Müdddalevhlerin '1k~ 
ı:atıı..rının meçhulil"etine mchrıı 
mahJ:;:er.ıece on .bc:ş ~ün mfidd-.:;tie 
ilanen tebligat icrası.na karar ve
rilı:niş eld~.ından mu" '-eme .J!ii
mi olan 12/:l/940 saat 9,30 da malı
kemcve b..:uıt veya b.:v-.:ıkalc r.el
m<'niz tehl.'I'! mahmına kaim ol
ım:ıık üzere iliin olunur. 940/901 

Raporun okuıını:ısını müteakıp 
tabı :::,~mı-ı Lılı.li Erciyeı; söz a.dı IJ Beyoğlu birinci sulh 
ve~ •Biz zaten meMep çocukları hukuk hakimliğinden: 
için çıka Wlık. &er mektep kı- ı Hazine muhak<"mat miidiriyeti
Ulıbı deiWdır.. dedi. 1 nin Beyoi7lunda KamerJıatun ma
Dl.$A.RIDAKi MÜTII1.$ İZDİHAM hal.esinde Karna\'ula sokaihnda 

Bu·esnır<la mu.lıak~me:;,ın asağı- es.1<.i 41 yeni 59 No. lu haned; Ill\J-

da l?Örülduğünü işiten Üni'Yersite- k..nı Hopalı O.ıman oJl:lu Jiiisey;n 
lıler ve 1-aJk aşai!:'\ a akın ettiler, aleyhim> aclığı davada: Müddel:a _ 
fakat polis kı>vvetleri mümaneat le vhin ikametı:-.ıhının meçhu•ıve-
em. Arada müna:kaşalar haşladı. tine ınetıni mal-&omcce on beş gün 
.Merdiven er ve koridor gençlerle rnücldetle il:inm teıbliı:at icrıı.:ına 
ve halkla kaı>h oklu~ımdan diıl:er lkaraT verilnı iş olduf(und:ın rnuha
iş sahj,p1eri yulcanva cıkamadılar. lieme günü o.;:n 12/3/940 saat 10 da 
Dr,;arula ırürühiller devam eder - mahkemeye- b.zzat Y'?Va b'lvekile 1 
ken içeride de müddeiumumi Hik- ge'meniz tebliğ -makaırnına kainı 
met Onat tamkııkatın t<'vsiine lü - olınak üzere ilan olunur. 940/911 

" KUR ULUŞ ,, 
Biçki ve D.k:,1 

l.>crsane~i 
Müdiresi: Bayan Papazynn 

Haftada dört ,gün kadınlaı·a gün
de ücer saat Fransız usulıle bıdti 
~ dikls dersi tedris edilir ve 4 ay
da nıaarifce mw.add.k d.pcoma '>&-
rilir. Feriköy Tep0 us.u 116 No. 
Papazyan .aı:ıartını.:ını. 

lstan bul ibe«lııci kra ttn•'1Ti ..r lıı
lrunda:n: 

Lar't! İr\ac!iti. I3e o,a! 'rl<la A -
yazpasada s.:r. u ı;erıf !>ık • nın 'it 
No. LJ evde l~Jkırn ıh n he
kn rkamEtı:anı me<·hu. L ı ~= 
V .. :n ı ,.. >J..;.~ll .\ tıdı n"' ınJ. 
vekil'eıi ve ı:nalan. 

Hanu O, y ze\'<:C-İ F riyerin 
İS:.aııbu, ka .,..:ro lı . n n 
aldığı 22/Jı9ı9 tarih .. '~ c 1 .O 
kacar 5;; No. lu olup, mur ,mı T"" 
na~ L:ı.r.<lıruıı alac 1Ji ..... n doıavı. 
IkYOı?IU sut. hu.l:u;c 13h: tmc~ı
niu 29/9/939 1.ari'ı vt• ı.a n.ıma.-a.l:ı 
tezi:eresile ihtiy.atcr h cc.z 4-'<l llmış 
"'e takip ec'ilmeınlş olan E" ~ıı 
~ndeki Ava•oaşada ycrıı Jc!b:.r 
malıallesiııCe 6 No. lu arsaya me-.~ 
;ı;u h~cz'n ic~a ve ;ilas ıkaı unu!!un 
muvakkat ıı:nıaddesine tevf ':on kal
dırılmasına ka:-ar \~r lr! il"! mu-
1azanınım olup mevzu<o haczin k •1-
d:rılr.~ı ' ınasarifi muhakeme
nın nıtidd<~a.eyhc a:dıyetinc mll
tcıallik h ükiı:m JJ tazı km dairemi
::.. n 3913H4 sayılı doSyası!e dev· m 
eden.:cra muamele sıcas.r,da yukan 
da vazıh adresinize l?'iindeıden ıcra 
emrinin arkasına mübas:ri tarafın
dan verilen ır ""ruhatta mezkür ikaı 
metgahı \Y~e~ti,)in:z ve ~nı ını 
bilen de o:ma<hğı anlaşılnıış olduğu 
gibi ı:ıoföle yapıl:>n tahıb.kırt ta bu
nu müeyy>t bulunmuş oldu/: undan 
tool.iKalın ilanen icrası içi.n mua -
mele merci makamından geçı.ri1-
mlş ve merci makamınca da 19/l/ 
940 tadhiooe icra emrinın bH- ay 
müddetle ıl.iner:ı tabl.ğıne karar 
veri1m:Ştir. 

'( 
~•n: Rahmi YAGIZ 

Donanın; 
No: 

vakte kadar iki yeni dildade içti
ler: saz ve sözle vakit geçirdiler. 

Arka arkaya yuvarlaJığ1 kadeh
ler Davustu sızdıracak bale getir
~ti. Saat 12 ye doğru tekrar bir 
işaretle sazı susturan Ayşe Sultan 
Davustwı yastıklar üzerine yas· 
lıuı.uw; başını avucları içine aldL 
Delikanlının ipek demeli kadar yu· 
muşak ve açık kumral saçlarını 
ellerile oğaltvarak sövlendi: 

:ist.anıbul ibel<.'Cii)''S:nin Fa t'Jı no
ter..ı.gır"'cn 24/J.lavıs/9'28 tarih ve 
5210 No. i·.e tascli'J, cdııen kıra mu
kavdee..ile Aksı:r.ay Cakıra-~a ma -
hal!l>;>smde ıtramvay c.::.dc.• sınde 29 
No. lu Belo..rp:ışa mC'Mebi b.:.nası
nın bedeli i:carından zunme tiniz -
de alacağı bulı.:nau 3 aylık .kira 
bede.i olan 10 J.ı·a Eılli Jruruşıın 
faiz ve üCK<t.i vcl:alctle b.rlikle 
tahs.lli ha!:ılı:W>da W<ip talebinde 
bulunulmuş okluğundan tanzım \'e 
taoratını'Za gön®ilen 5/7 /9:>il tauh 

•: 

İşbu ilfui .tarihinden itibarro 
lbi:r ay içinde }'uk.arırla yazılı oldu· 
ğu glbi illi:mda da ımczkür 'huhınan 
hususatın ifası oıhetine gidilr.ceği 

ve icra ve i.fJas kanınıunun 30 uncu 
madJesJıin hükmüne göre gıyabı
nızda muame:eıı.:n if.;ı,;ına tevessül 
ecliieceği ve gayri menkule ihtiya-
1en mevzu haczin kaldırıJacaiiı hu
susları ıırıalüm o.lrua.k ve bu ~ 
dair bir diyl"<:cğin12 varsa işbu ll.am 
tarihinden rt.ibaren .lıır ay iQ.Jıde 

<l<trem.Uıe müracaat!~ h'ldinneniz 
lüzumu icra emrinı.n tooliği maka
mına kaim olmak üzere il.'ın oJ.u,.. 

Geliyor 
o 

•ttıanı 
tGr'ttk"ı sarayında bu kadar serbest, bu kadar 

ı.. ar bir prensese rasthyacağını ummuyordu 
tir"'tl ıy; ida 
ftt ""ıııı; da: etnıek, Sultanın ih· J 
lııuı~a~lıı:ı ~~ damla "~ biz_ kül
~l ııe diı.ıd' 1

' nımet ıbzalı for-•y ırereı. l! 
1 
Olacaı.ı gayeye varmak 

tı u ··- '· a~ ~ lıiraz 1ı. 
~, llıtu 11 ~ <>nuştuktan sonra 

c(ıo •llD"''·J 
...., "' - ıı.ruu ukşadı, ila· 

•tth lıeıı;, 
\',, ~l \'e 8,~ınları, kaptanlar 
t.r"'~ Lu a~' atkia insanlardır. 

tdd ıt nılıı.r;ı •ckin•'cnlik 
l l \·e ınaı, • ' " • s.' lele 1'ad cubıyct ) araş -

... ıılta~ ır. kıtt•ısında 

. .., ' " Urdu · • .... 
'<:rd trı.ııl.> !:İL' ". llırdchbıre ka-

' ıı: 1 hır tavır takınarak 
il 1tı..ı ku 

ln. Uanır tnısın Abdullah 
ıa .... 

ııı.,..: ""t ı:ozl · 
-ıı te\ap ~rıni Yerden kaldır-

-... l'e'- Verdi· v "'•1s . ı. · e., A' ulıanım• 
~İ4i d ş., Sulta ·· 

..._ llYuldu: ııın dışarıya ses-
Sııı l'c.ratıediı . , 

ı,_ ta .., . ... Tepsı), gcti:r' ...- ka.ı 1'ı:ılz " 
l~lltf ~· bir d:.·k; halden an. 
~aı. ~ tePii . . ı son.ra mü • 
lluıt.. <>doı:ra g~;.~! <ariy.,ye taŞl· 
4~ ."""Ul ._,as 1 1• Delikanlı ile 
•·· ~ S l•- Ula koydtL. Çek'ldi 
""lli · ""il elınas • ·· 

Clııa ~~ı.ı._ tıraş iirahiden 
.__e clilo ılolıhq; • 

cluğu rakıyı delikanlıya sundu: 
- Ilaydi bakahm Abdullah 

Bey.. Tanışmamıza ... 
Delikanlının içkiden en•el bruıı 

dönınü~tü. Osmaıılı sarayında, 
dağdağası efs~eleşen bir şekille 
Auupaya )·ayılan ş:ırk sarayı ha· 
rcrnindc bu k:ıılnr serbest, bu ka
dar cür'elkiır bir Prcru;cse tesa -
düf ecfo~eğini mn'.luyan Da,·ust 
nuknatıslanmış gibi uzablan ka
dehi kavradı .. Cır yudumda ıni· 
desine boşalttı.. nan11, i!.-inci, Ü -
çüncü, dördüncü ilah.. Kad.hler 
takip etti. 
D~vustun yavaş yavas beyni ka

rıncalanı~·or, ender kullandığı ve 
az mi!{tnrda aldıii:ı rakıya mıdabil 
bu akşam dolu dolu Juu!ehlcri ı:ö· 
çürınesi adamakıllı ba~ını döndü
rüyordtL 

l~afalar kızı,tıkça artan hararet 
genç adamı da, mııhtcr:s Sultanı 
da terlejıuişti. Ayşe Suıtnn onı11z
larına attı~rı •an ipek peler!Di çı
kardı, şezlo11ı::nn bir tnr:ıfına fır -
!attı .. Sonra Teraned.ile verd'.ği bir 
işaretle solona bifüik bir daired611 
:ı·ük>ele11 saz heyetinin hicaz P'l"" 
revi kulaklannda dalgulımırlten 
Davua1wı q MWi=ıi Qbrdı. ~ 

- Vah körpe kaptanım vah- Ra· 
kıya da hiç talıaınnıi..!ü yokmuş 
ayol. Haydi arslanını! Seni yata
ğına yatırayun da istirahat et!. 

Sonra, dcliJ..anlının siizı:iin :;özlü 
başını eski yerine bıraktı. Tera
nedili çağırdı. rnr koluna kalfa, 
diğer koluna Sult:ıı g;rcrçk Da
vu-lu içcriki odaya aldılar .. Sul
tanın ipek cibiııli kli, saçak re -
vaklı, ipek çar~aflı geni~ l·ar~ ola
sına getirdiler. Soydular, yatırdı
lar. 

Aysc Sultan ıla Teranedili sav· 
clıktmı sonra clcJı.tr,ki söııdürılil.. 
Yat.ık odru.ma çekildi. 

* KARADE."\İZDEIÜ TEL.Aş 
VE Ill':YECAN 

Boskumanclan Vcki:i ve Harbi
ve :Sazırı Enver P.:.,a ile Bahriye 
N a,ırı Cemal Paşa, s.ad:ırct kona· 
ğuıda, Sadrııznoı '.fal:'.t Paşanın 
dairesinde toplanmışlar; harareile 
bir meı..zı1un ınilnaka;ıasına dal .. 
m.ışla.rdı. l\tcsele çok mühimdi. 

Padişah; Dolmab•hçc s:ırnyında 
oturan ibtivar ve yetmlşlik Os • 
manlı imparatonı bir giin evvel 
damadını huzuruna ça/:'ınnış, ona 
illtimatonı malıiyetin<le şiddetli 
h;ulelude bulımınu'ltL 

(.Devamı var) 

ve 939/2957 savıh ödeme Emri 
iıkaroetgahınızın me<'huliyeoti has> 
lb..le hiliı tebliğ muboı;irı tarafından 
d;;irem.;-c iade edilmiş olduğun -
dan yapı!:ı.ıı z:libıta tahiukatı neti
cesinde hali hazır ikam~a.Juruz 
l:ıulunaınam:ış o.r!u,ğıı cili:tle bir ay 
mü<1'detle tebli".alın <l.l.ııen icrasına 
l<arar v;;rilrnişt.ir. ' 

l 
Bugün yalnız 

Tarihi illndon i:tlbarcn bir ay B 
içinde yukarıda ı:ö.rterilcn borc.~ı § 
ödt111en ... z rbo:"Cun tammn.ı:ııa veya ~ 
bir kısrr.ına yn. • alaco·!tlının ta,. ı;
kr .. ba~ icrLı h, ... k:kı.11a dair bir itaa- c.j 

Türkiyenin 

ERTUGRUL 
zınız varu }ine bu ml'-6.1 içinde ;;~ r::~~~~~~~~ 
şifahen ve) a vazı i;e dıirom ze "' - ~ ,. 
bil<iirmen.z la'3!Ildır. Borcu tediye ;=:-: -ı---;,•, 

veya itiraz e~dm~"!ndeınlz takdi:rde L~i 
y'•nc bu mü<l at tÇt icra ve ıI.as 
k;ınurı.unuıı 74 lncü ır~es. mu- ~: 
cibince 1nal beya .. ımd.a Oultt "Yn.a - r-~ 
nız. bulunm:ız:s:ınız h:l1lisle tazyik r=oj 
olunacag:ınız ve hakil-.ate muhall a 
be:, .da .b~. dul(u..ıuz ta:kdırde _ 
lqıisle cczalandırılacal!'ınız ve borç '. ':~ 
öc!cnmez ,cya lLiraz oluıuoozsa • F~ 

odbri icraı" dev.um cdlecefü ma- -~ iJi~i~~i~i~ llımunuz -.; tııunıııak ve ödeme em- !' ~ 
ııiniı' tobliği m:ııkamına ka-ım olmsk {~ 
üıa-e ilanen tcbli olunur. 939/2957 ;:::= ~·lil•iil'~' 

.Sahibi ve neıriyatı idare edn 
Bat muharriri 

== 

Türkçe 
Sö.ı:!ü 

İspanyolca 
Şarkılı 
Ln l:>O 

çevirdiği 
~ah.-.er 

nur. 939/3144 

İPEK Sinemasında <1111t:mırnıı 
En Büyük A,.tisti 

MUHSİN'in yarattığı 

1::: 
Seaııtlar: 12 - 2 - 4..15 - 6.30 ve 9 dadır • 

ETl:\f i.zu."T BENtct 
...... 'Ielcrat JIL>llıu.o 



Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflam~k istiyenlere 
360 alhtıı madalya ve nişantarla dünyada eşine {esadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunan 

GLÜTEN MAMULATI 
Tazeliği ve ll&faseti ve san'at sahasınd4ki me~kiini bilhassa G'Uten miktarının fazlalığı sebebile bUtün piyasada ne kadar ecnebi Glüten mamulatı varsa silip sUpUrmüşttır. Meşhur 
Fransız ve Yunan marka Glüten mamula.tı Türkiyeye galaınez olmuslardır. H A s A N G!Ute.n Makarnasını, Şehriyesini, BiskUvitini, Un vesa:resini bUtun muşterii .. r seve sı;vd 

kullanmakta ve her şeye rağmeil· mutlaka H A S A N markasını tercih etmektedirler. 

HASA N DE P OSU: Yeni adresi, Bahçe!(apı Beyoğlu tramvay durağı kÖrşısındo 

c==================~=======c============~·-=================================================================================="":::, 

A. . N ı• E ı• ı 191~i"'&•ta•c•h-u•l -L•t;•v•a•l•ı•m-•A'!!'_.•m•ı"'· r'"l11iğ•i•n•J~e·.r•ı -v··e·r'!'i~le•ımı ~I'!'-ia.,r•i~cl 

1 

Baş, Diş: Nezle, Grip, Ro
matizma, Soğul< algınlığı, 

Kırıklık 

ve bütün ağrılarını derhal !<:eser 
Lüzumunda günde 3 kaş<:ı alınaoilir. 

ı sez 

~~~~~·~~~~~~~-

As!;.l'ri 1 ıtaalı ilanları 

' 

____________________ __. 
Cinsi A~ı Ç<ı~j . tat.111i.1 , k iu.aıc gun ve saıSı 

lou loa bedeli tem.nalı 

1 

Lir" Lıra 
Duğday ~ğüttii
rulmcsi karşılığı 

, Un. 720 2160 64,800 48611 4/3/940 paz~rtesi 11 
Buğdayı ciheti askeriyeden verilmek iizere y:ukarıda mık~arı yazıl! 

Un kapalı zarf_ usulıle eksiltmeye k'.orunuşt_ur. _lhalesi Mersın_ askerı j 
&aıınalma konmyonunda yapılacaktır. Bu ışe aıt zarflar aynı gunde 
saat 10 a kadar kabul edilır. ı;>aba fazla bi~ı:i .~di~~ek isti):e~ler Me~- 1 
sin alay satınalma komisyoauııı.a ~arlnameyı gorebılirkr. (128S) (130a) 

• •• 
50,0titı mctn mintanlık bez pa- \ 

zarııkla satın alınacaktır. :tlubaın· 
men bedeli 22,500 faa )uı t i temi- \ 
nalı ~~75 liradır. P~zarlığı 29/2/~401 
Per~eınbı! günii saat 11 de .. Anlı.a• 
rada M. M. V. Uava salu:alnıa 

klmisyonunda yapılacoktır. idari 1 
şartnaıııe ve evsafı her gün konlİS· 
yunda ı;ömlür. lstt>kl.lc1· n muay
yen gün \'e s 1 atte kat'ı tt•m.nat -
Iarilc k.:.tıııiSJona gc·mcleri. . 

(1311) (1137) 

,< 

gün ve s:ıatte komisyona gelme -
!eri. (1310) (H~H) .... 

Hepsine tahmin edilen [iatı 
1:::0,100 lira o1aıı 2CG2 metrr nLria
lrı kerede kaııalı zarfla eksilbniye 
konr.mstıır. 1hnl.osi 4/3/940 Pa -
zartcsi giinü saat 11 dedir. İik 
teminatı 9757 ı;ra 50 kııl')ı~tur. Şart- j 
n:tınc i s:=o knr..:sa kQmisyon<lan 
alınır. Taliplerin ihale saatindeıı 
bir saat evveline .kndor zarilar1nı 
Ankarud:ı !'tl. M. V. satınalına ko
nıisyonuna venncJeri. 

(1273) (1234) 

* Hepsine tahmin edilen fiatı 20,000 

1. GENÇL1i< 
2. GÜZELLi~ 

3. SIHB~ 
işte yıik.sek bit ı.t ıeıl' 
atanan bu nıeıJyc:t 

K R [ i'lor [i rn 
temin e•lefıilif· 

v· fJ 
1- Kru:M i'F:R'fE ~ 

~~,"~~ ~;~\>;; 
y;ıpıl141ııd:ıkl }l, .y 
yeti ıuo.ı-:-ile 1" ol' 
çizgi ve bu~ u!tl ~ 
rUl ieşclcl\üli.ille · " 
olur. Derıy ı genli 
gergin tı.;t r. 

ı- I~l<E!4 PU l'l·\ • "' 
Güze' lık v ıuı. 1 ı 
Ger 1 şlemıs nıe ilttt"' 
1»1kış•ırarak c > 
J'U 1'~ V ~ k l)<lf 

hırı ı:iderir c. "r~ 
keıerı da c e ;er- )# 
m:ıt ve s f_ ! bil' 

getirir. " 
3- K. i 14 PE.nTf" f? 

cLt ,ştı" 

gt d. T '·et~ 
nı dUzeı l v 1 rf' 

lstanbul Komutanlığı Satınal
ma Komisyonu ilanları 1 

Deniz Levazım &_atına!• 
mııı Koml•yonu llinları 
!..-~~~~~~~~ 

:ıoo,ooo kilo sığır eti kapalı zarlla 
münaka~•:>a koıunuştur. !11ulıam
mcn bedeli 90.000 !ıra olup ilk te
minatı :i750 liradır. İlıale günü 
lİllart/940 sa2t 15 dedir. 'Iaıip -
lcrin mez.J.ıir giiııde kanunun 2, 
3 cii maddelerinde yazılı vcsaikle 
teminat ve teklif mektuplarını 
havi zarflarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Krrklarc
linde As. satınalma Ko. na \'erme-

lira olan 193 kalem oto ve ınoto 
yeük parcnlarının pazarlııtı 26/2/ 
940 Pazartesi günü saat 11 dedir. 
Knt'i teminatı 3090 liradır. Şart -
namesi komisyonda görülür. Ta

slyoh nokt.Q .. ın 
hurllnc manı 

Cilt adalcsinı b · 
rl'k kuvvetle'l"dırif· 

da M. M. V. satınalma komisyo- iltler için yağlı ''e yağlı ciltler için 
liplerin muayyen vakitte Ankara- ı E 
nunda buhınmal~n. (1382) (1306) 

1 ı hu. u•İ tüp v·e vazoları vardır. 
K...Wsyonumuzda mevcut evsaf ve şeraitine ıröre Komutanlık birlik

leri ihtiyacı için ıı.şagıda cins ve miklarlan yazılı motör işletme malze
meleri pazarlıkla satın alınacıtldır. l\iünakasasına 4/3/940 Pazartesi ) 
ı:iJnü saat onda başlanacaktır . .istek !ilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 

1- Leniz teşekkülleri ilıtiyacı 
için mevcut evsaf ve şartnamesi 
mucibince tahnı;ın cd.;'len il>edeli 
•9980• lira olan ih.i adet torna tez
gahı 27 /2/940 tarihine raslıyan 
Salı günü saat 15 de Kasınıpaşada 
bulunan Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonunda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

leri. (12351 (994) 

k 
25,000 metre iş elbiselik kumaş 

pazarlıkla salın alınacaktır. Mu
hammen lıedeli 18,7:i0 lira kat'i te
minatı 2813 liradır. Pazarlığı 29/ 
2/940 Pcrsembc günü saat 10 da 
Ankarada M. ::il. V. Hv. satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. İdari 
şartname ve evsafı her gün ko -
misyonda görülür. İsteklilerin belli 

135 ton •ığır eti kapalı zarfla ~;;~;;;;;;;;~~~~;;;-:;~~~~~;;;;;;~~;;~~{ 
eksiltmeye konulmus,tur. Tahmin -=ı--- ---
bedeli 43200 lira ilk teminatı 3240 l !::> 'f A N li U L B EL E D İ Y E Sl 
liradir. Eksiltmesi 8/Mart/940 Cu- -
ma günü saat onda Lüleburgazda İstimliıldnin umumi meniaatkTe uyırımlt.~u tasdik edilıP ~ Komutanlık aaWıalına komisyonuna miiracaatlan. (1421) 

Cinai ..... ı.ar. ı:.etıer ıdu•uau~ • J,k Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şart- 850 l.ra .kıvmet ta.km cdilm.ş bulunan Beyazıt Cı:.~cı Ali m:ıtı 6 namesi her gün Ko. da görülebilir. Hasıınpaşa k:ırıd .. -olu sokağında 62 EEkı! 58 yeni kapı 585 &GF ? 1 
Teklif mektupları belli günde belli No. lu gayri menkulün mutasarrıfı ola.raık -tapuca lbiklirilcn YB t 
saatıen bir saat evvel Ko. bas - Halimcın n ikıımeLpiıhı o:ara:k gösterilen cytıı evde iııılua:ı:unadı~1,,i/ 
kanlığına verillnis bulunacaktır_ likQe bi.Jdirılm.ş ok.u/ıundan 3710 :r-:o. lu kanıuıun 10 u .• cu rıı~' 

muu.sm:nen tea:.iıatı 

Vakum kışlık 4 Ton 
14 • • 

tıedeli 

63 Kuruş 189 L'.ra 2-- İlk teminatı •748.50• lira o
Jup evsaf ve şartnamesi her gün 
mez,kiır komisyondan iş saati da
hilinde alınabilir. 

• yulık 

Valvaliıı 

63 • 661 Li_ 50 Krş. 
180 Lira (1289) (1309) t.evfi'kan icabrden tıebli/i var::ka'.arının lbu ,ıı.a~i nn;nJmle. l:ı. l~d: 5 • 48 • 

ir"6:ne ve umu..-na mahsus ma·halfüıe 20 gün m;icid.-tle taJ.:k cdıl 1 

Gre 
Gaz) ağı 

6 • 
6 • 

47 • 
22 • 

211 Li. 50 Krş. 
99 Lira 3-- İsteklilerin 2490 sayılı kanu

nun tarifatına uyarak hazırladık -
lan vesaikle birlikte adı gıaçen ko· 
misyona nıüracaatları. t •1407• 

· Devlet Demirya ları ve Limanları . ~,~a.iiii~aiWiiaiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiilii"iii' j 1 

o unuı-. (1445) ..... 
Komutanlık brrlikleri ihtiyacı 

için komisyonumuzda mevcut nü
munesi ve ~arlnanıcsine göre el~i 
bin giyim nal ve bir buçuk milyon 
nulı pazarlıkla satın alı.nacaktır. 
l'tlünakasasına 28/2/940 Çarı;amba 
günü saat onda başlanacaktır. Be
her giyim nalın muhammen bedeli 
yelmis bes kuruştur. Ve beher mı
hın muhammen bedeli elli santim
d.r. !'İalın ilk teminat parası iki 
'Lm ,ekiz yüz on iki lira elli kuruş 
ve nııhın teminat narası beş yüz 
aitmış iki lira elli kuruştur. İstek
lilerin belli gün ve saatte Fmdıklı-

a Komulanlik satınalma komis-
yonuna gelmeleri- (1422) 

* .111ünakasa eünü talibinin venni~ 
olduğu fiat Komutanlıkça gali gö
riildüğünden komisyonumuzda 
mevcut ke(ifnamesine göre Hay
darııasa bastalıaneo;inde ameliyat
hane binasının tamiratının açık 
ekslitmesine 1/3/940 Cuma günü 
&aat on be~te baı,lanacaktır. lllu -
hammen bedeli dokuz bin beş yüz 
ııekiz lira doksan beş kuruştur. İlk . 
teminat parası yedi yüz on üç lira 
on sekiz kuruştur. İsteklilerin ilk 
teminat makbwı \'eya mektupla -
rile 2450 sayılı kanunun 2 ve 3 iin
cü maddelerinde yazılı Vilayet 
:nafıa fen nıüdürlüklerinden Mıo -
caklan \'esikalarile beraber belli 
cün ve saatte Fındıklıda Komu -
tanlıık satınalıwı komis)·onuna ael-
meleri- (14Ü) 

* JılünPkasa eünü talibinin ver -
J!liş oldui;u fiat komi.syonca gali 
C'iiriildiii(ünden Komu;tanlık bir· 
likle.ri ihtiyacı için yüz bin kilo 
kuru fa~ulye pazarlıkla satın alı
nacaktır. llfiinakasasına 27/2/910 
Sah günü ~aat on beşte b:ıslana
caktır. Beher kilosunun muhanı -
men bedeli yirmi iki kuru~tur. İlk 
teminat parası bin altı yüz elli li
radu. İsteklilerin belli gün ve 
sa:ıtte Fımlıklıda Komutanlık sa
tınalma koıni .. yonuna müracaatları. 

(1426) 

* Ruın.İ•yoımmıızda menut Ş:il:!· 
-etıiııe cöre Komutanlik biTlik
J.eri lhtty:ıcı i~in yirmi bin r,-, 'ık 
.tı:vhil semeri ı>tızarlıkla ııahn ~lı-

nacaktır. Münakasasına 5/3/940 
Salı günii saat onda başlanacaktır. 
Beher adedinin muhammen bedeli 
kırk beş tiradır. İik teminat parası 
bin beş yii< liradır. isteklilerın 
belli gün ve saatte Fındıklıda Ko
mutanlık salınaıwı komisyonuna 

işletme u. idaresi ilanları lç ve dı~ B.<\SUl MEMELERi1'DE lıM 1' 

-------------------------- memelerinin her türlü iltilıapl:ırıncıa, CEHA' 

müracaatları. (1427) 

* 

#a Kongreye davet -ıt 

1 
Karaeaalunet mezaTlıkl.arile 1 

1
1 şehitliğini :mar ccaniyet•nin se-

nelik kongresi 25/2/940 pazar 

1 
günu saat ciokıız buçııkta Üs -

Muhammen bedeli 4750 lira _.an 6!}-70Xl00 eb'aıdında 20000 tabaka 
renkli kaplık kağıt i;c 5S--59X72-73 eb'adında 50000 adet rfnkli kar
ton 4/3/1940 pazarteııi .,;mü saat (11) on bird~ Havdaroaşada gn.r b~ı 
dahilind~ki komisyon tarafından açık eksiltme ı.ı;ulil<? satın almacaıktır. 

Bu ;<e girmek istivenlerin 356 liııa 25 kuru•lnk muvakkat ten,inat 
ve kanunun tavin etıti~i vesai·kle birlilctıe oe-ksiltme ııünü saatine kadar 
komi~·rıı.a müracaatları liıı.ımdır. Bu işe ait şa,ıtnaınel~r komisyondan 
oa:a<!z olarak dağıtıhnaktadır. (1210) 

' 

~üda.rda Lınrahorda cemiyet 
Komisyonumuzda mevcnt re - 1 merkez.inde sureti kat'iye<fo_ to.:J 

sim ve kesifnamesi bulunan Hay-

1 

kmaeağından azalnrm teşriflerl f 
darpa~a hastahanesinin su yona- rica oıunur. - F t'h 2 · · lh h k k fatı'h 2 ı'ncı· sulh hukuk rının inşa ve tamirinin açık eksilt- a 1 ıncı su u u 
mesine 1/3/940 Cuma günü saat ııııı.n11111ııım ŞEHiR hakimlig'inden : hakimliğinden : 
onda yapılmağa başlanacak ve 1 
ayni ı:ünde intaç edilecektir. Mu- ıı ·ı \ \l'\ TIY A TROSU Doktor tb:-.ıhiro: Aksaray Yeni- El.eni: Saımatyada Tramvay is -
bammen bedeli ile bin beş yüz on 

11

,

1

,

1

,Ull, .,ıı' kapı Ayıtekin sokak 6 nuımarada. tasY')llu karşısında poJ;s Kemal ka-
iki lira otuz kuruştur. İlk temi- Tepebaşmda Hazı ne taraiuıd.an aieyhinize lka- l116L 

nat parası iki yüz altmış üç lira dram kısm,·nda me edilen 82 liranin % 5 faiz % 10 H8"Jı.e tarafından aleyhinize .!k:a-
İ li hsilin. me edlen 103 lira 92 ~ atacalk 

kırk beş kuruştur. steklilerin ilk , Bu akşam saat 20,30 da ücreti ~· ıkal:et ide •bir 'kte ta e 
teminat makbuz veya mektupla- ( O KAUI 1 ait davanın davetiyesi ,,kamelga - dvasında i:kanıetgahınıza ,ııönderi-
rile 2490 sayılı kanunun iki ve ü- tsT•~· • • CADDESİNDE hınızın me~hııliyetine meıbni ımü- len zaµtı davaya post.a müvezzii 

~ -~·'- tarafından v"'1ila:ı meşrubattan .i-
cüncü maddelerinde yazılı ve vi- K0'1EDI. KIS,'11 ba~ir wa:fıncian verilen ,,....... ~-t- k " " ,,_,,, aanetgiilııruzın m~hul oldnğu an-
liiyet nafıa fen müdürlüklerinden Bu akşam saat 20,30 da tan anlaşı..ırı.:tl<loa müddei """"'in.in ,_, ti " • 1 l.aşılımasına binaen )IlÜddei veki -alacaklan vesikalarile beraber talebile 15 gün nıü""e e uanen 

liATLEl\l\lİŞ J< İ5TÜLLERDE, kanayan bıı ,ııt 
ınt>melerinin tl'davisi ııde 

PATI SIFAYI 
• 

lstanbul P. T. T. fl.1üdürlüğiınden: ıı9 
İdare ihtiyacı için 280 metre paltoluk kumaşın olum açık e~ 

ye konubnuştur. Eksiltme 4/3/940 pazartesi saat 15 de B. po~uıl 
nası birinci katta P, T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak ~ 
aıını satıım k~yonunda yapılacaktır. _ r- 1' 

Muhammen bı:rlcl 1020 lira, muvakkat teminat 76,5 lir""' ç 
lerin olbaptaki fenni ve eksiltme saııt.namel'2rini görmek iızere tp 
günlerinde mc-~kür müdürlük i&xi kal~m levazım kısmın.•· j)ı.ı" 
gün ve saatirule de 940 senesi için muteber ticaret odası ves 
wıkkat l('mİT1:?.t makbıızile kamlsyona müracaatları. .1218• (Herkes \ ~rli 1 nindt") ,_,,. linin ta'.cbile 15 gün müddetle ila-

belli .n;n ve saatte Fındıklıda Ko- tebligat icrasına karaı· ver ~·u.i o-
~- ı--------------1 .1.,_ ld nen tebh'.gat icrası.ıı.a. 'karar ver.il - 1 t b 1 L k t 1 C • t' d · mutanlık satınalına komisyonuna 

1
_ Çocuk Hekimi - luı:ı malılremenin muaı..,,, o uğu =istir. Mu.lı:ııkeıoo günü olan 151 S an U O an acı ar emıye ın en • » 

müracaattan. "1146· Dr. Ahmed Akkoyunlu 15/3/940 tarihine müsadif cuma 3/940 cuma ı;ıüıııüne müsadif saat Cemiyetimi7..in 1939 yılma ait idare heyeti mu=ıeliıt ~-e lı<~ 
+ Taksim_ Talimhane Palu No. 

4 
günü sa.ıtt 10 da mahlrem--w.e lb.zzat 10 da mahkemeye b'.zmt veya ıbil- porlaruun wnunıi heyete arı.ı, azanın tekliflerini tetkik ve 

Münakasa günü talibi çıkmıyan veya bilvekale gelmeniz iQ:n teb- vekale gel:men:z i~in tebliğ mılk.a- y.e1fniın mü<tdallıeı1ni i1ımaJ. eden ıu.s:ıi azası yerine yeniJflı_..il~/ 
komisyonumıızda mevcut keşif ve Pazardan maada her gün saat \ liit :maık.aımma ijrainJ oamıtk: fuıere ımın.a kıaim ol:ınak iliıere 15 gün iıcırıı6ı için kayıtlı aza.mızın cemiyet hüvivet cüzd.aı:ıl.a.rile b!'ı\ 'J: 
~artnamcsine göre Bostancıbaşı -..ıs den sonra Tel· 40127~ 15 gün müddetle ilin olımın-. müddetlıı; ilanen ~liğ olunur. JiUbat 940 perşembe günü saat 15 de b.;Jc,d;ye o.'varı:.ıda BaiJl~.P": 
büyük depoluuıın tamiri pazar - -:::-~--:---::--::-940:-'"'/:l.-8-:--i·---------..:4:;90~/.:,14:;8~! '~e 10 No. lı binadaki cemiyet idare ınerlreıinıdc hazır 1>0•- ./ 
!ıkla yaptırılacaktır. Miinakasası . rıca ı _..,/ 
1/3/940 Cuma günü saat on birde Fatih 2 inci sulh hukuk lstanbul asliye birinci o unur. 
yapılmağa başlanacak ve ayni gün- ha· kı·rnıı·gw ı·nden .. lstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğünden :. 
de intaç edile~ektir. :Muhammen hukuk hakirnligw inden: 15 ~,, 
bedeli dokuz yüz doksan dokuz ""'·zim Ziya: Balat Hacı İsa ma- Lisemiz bahçesindeki mar~gozlıane ıbinası tam;ratı... etJi',.l 
lira kırk beş kuruştur. İlk temi - ..,.... İstanbul muh:ı.kema1: müdii.rliiğü detle miinakasn'Y'3 ikonmııştıır. V'Ell'ileı t:atlar mu.tl'rul gön:ııt1 ,p-

t · d ı d •-- hıtllEsi Sultanç&şmcsi sakak 96 nu- ıtarafmdan müddeiaely.h Tophan~ -'"ı.akasa müddeti 5/III/1940' sala minü saat on <lo"--'- J:a<l<l~ nat parası ye mış ört ira o .... an maraıc!a mukim. ~ ~ ,._. ıu.: 
be~ kuruştur. İsteklilerin ilk te • de FSuza-ğa mahallesind!: SakaTha- mı.ştır. Tamiratın keş:f bedeli 771 lira 93 krıruşl•u·. ..;e . 
r.<inat makbuz ve,·a mektuplarile Haıllıe tarafından a]eyhini:ze illra- şı yokuşu 20 No. lu evde oturan Talip]ı:rin mu""'1<ıkat rtem:.ııat ak-;derile beraber, eliliyot ,,il 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü me edilen 78 b'a 96 lkunı.ş davanın Oemilıe aley'hine açılan 348 lira 13 ve;iikalarını baı'lil bu lunaıra:J< liseler mu}ı~"becilii{i.J'l(ieki _ ~1;.ı,J_.1 
maddelerinde yaL1lı ve vitayet na- faiz ve ücreti vekalet ile birlikte lruııuşun tahsili davasından dolayı müracaatları liızınıdıı·, Kroki ve şartr.ame Lede he~' l(ii..-ı ııorv1 ııY !ıa fen müdürlüklerinden p.Jacak- ıtahsili talep edilmiş ve ilraıretga- müdOOialeyiıin Jı]ı:ametgBhının mecı-
Jarı veoikalarilc beraber belli gün hımza gönderilen za'Ptı dav.aya P05- huliyeti hasebile dava arzuhali ----------------------~ 
n saatte Fındıklıda Komutanlık ta müvezıii tarafından verilen meş- ilanen tıeıbliğ edihnis ve Jı:a:ııuni Beykoz sulh hukuk rn.a.lrkeme - 940 cunı:ı giinii sa.at U e 

ııl' 
satınalma komisyonuna müraca- ruhaita ~;aımetgabınızın meçhul müddeti zarfında cevap wrmemiş rıindt!n: 
atlan. •1247• olduğu an-laşılanış olup müddei ha- olduğırn.dan muhakeme günü ola- Bey:.o:ı: \kilise sokak 211 No. da 

+ zine vekclinin talıfuile 15 gün müd- ralk taıyıin edil'Elll 29 mart 940 cuma Panayota: 
KomntanlıG'a bağlı birlikler ih- deUeı ilanen tebligat icrasına ka- günü saat 15 de mahıkemeye ıı-:>l _ L~ta:ııl:ıul maliye muhakemat mü-

tiyacdçin komis)·onumuzda mev- r.ar '1ril.mlşti:r, Muhakeme günü o- mesi veya t:ara:fındaın bir vek':ı ı:oo- dürllüğii tarafından aleyhinize a~ 
cut evsaf ve şerait'ine göre yirmi llln 15/3/94-0 cuma günü saat 10 da ı denmesi lüzwnu ıilanen tebliğ olu- lan alacak davasının 19/2/940 pa-
bin kutu co1'bnlık mercimek komp. mahkemeye bizzat veya kanunt bir nur. 938/826 zartP-li günü saat 11 de oJ.an duruı;-
rimesinin kapalı zarf umlilc mii- veklq yollamadıi(ınız takdirde da- 1 1 ma ın<la fl.· aıPctı:_. hıruzın belli ol-
ı akasasına 12/3/940 Salı giinü •a- j vanın gıyabınızda bakılaeıığı tt"b- \ 15 l7Ün müd'det!ıeı :Uaıııe:n tebliğ olu- ma•ıı'l:·ı luıs b.'le ilin® tcbliııat 
at on birde başlaııacaktır. Beher larını vermeleu. (1'25) liğ ma:k;ımına kaim olmak üzwe nur. ~~/149 -, oı;wııimaı.IAa ve dıırıışınaıun 'ı:J./3/ 

rna&llla kaTar voeırilmistır· ı' 
G gün ve vaıktmdc bizı:ı . )'" 

vekH vasıtasile maM<'ll'e 
ni2 lazımdır. .ıJ'1 

Gelme& lihıiz "'-' \' ııil ~ . 
'dermeiliğiniz takdiroe d3 ~ıl' 
Si!llerl lıap!arumı.k dur~sı:- ~MI' 

1 
yı.bıruzda olıu ak netıce ~ • 

- cağı (il&oon) leb1ii q)U1' 


