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Roma 25 (Hususi) - Ar:ın&a 
haı.-ıciye milste.-;a:n Su:uıer V cllcs''ı
hamöl 1.>ıılunan ·Relu:. tTansa·t.lan
tiıl;i bugün Napo1:ye vannıştır. Hu
susi trenle doii1'u"a Raınav,J gic.•-
ccl<:,::r. Yolda bir cı za. rı>hol • 
sızlıilı ;?:dren Velle· p; ~e .ec 'ne 
h: tı,yanatta bıılunmam_ ktJdıt. 

Siyaşi meham, nmrr.a:ı. yhin 

l' .\ "/, J\ I{ 

ŞUBAT 1910 

Sahip ve B~n,ı:haniri: 
YIL: 3 ETEM 1ZtET llENiCB 

Bugün memh•k.tiıı her ıa afında 
Hal'.kevlc-rinin sekiı.:aci yıldönümü 
merasimle kı;t'.onmaktadır. Bü
ı:~n mevcut Hdk. vlcrine b•ri Js
taııLuk~a olımak üze."'· )-en den :ıllı 
Hslk~vi i!e yüz !kırk Halllı.odası 
da'ha katılmış bulunm tadır. Bu 1 
sıu-e le lfa.lke\ ll'rim · zın m-:-vcudu ı 
373 İl buınıu,;ur. B,ıg,.n ş filımiz 

Hal:<cvlerl.nde }'.ıoı:c.ıai<ta oJ:ın tö
r .. ıc saat 14 d~ başlanmıştır. Ev
vela radyoda Başvekil doktor Rc
ıt:!k Saydamır. 14,4~ d söylcdiğ~ 
nutı.ık dinlcnd "':'ten ~Gnrc h " !~p!-cır 
nutuklarını sö:, l0e1zd<:tedır 

Euıı;lin ye.;jduı a,·ıla•ı ll.ı.;<cv- 1 
leri sıın'ardır: l:ıımirde Kın,k ka
zasında, KaN.x:dc İnetMı kau • 
sında, Kırşc-J!irde Avcnos, Koca~
linde Her.del< kaz:ısın<\3, l\lalk ·a 

a 

kaz.w;ında, İstanbulc..a Sarıyer ka
zasında. .. 

Bugün sehr:nıizdti'ı;i Halkevle -
rimleki meraS:m cu program da -
hilimle yapılmaktadır: 

Eminönü Halkevim!c meros me 
14,45 de> ibaşlanro, .. \tr. Halke'"i or
lk as: İstiklfıl m~·şmı çal"Dış, 
Ban·ckilin nutku d. 11lendikten son
ra, Hall:C'\· l:ıa.;l::ını Ar.ah S=mın 
E>-:'l anuhtelif ı::eoılere ait faaliye
tin: aaılat.:ır nutkunun cUnlrnm.
sine b;:ış1an.'1US<ır. 

Bundan sonra ·Halıkcv: az lan 
\.ara(ından şiir okıımıp, orıkcstra 
far;ıfmdan verilccc'k kon>LT & n -
lmdiktcn sonra am:ı.iörlere ma.h -
sus fotog'af ve :resim ~::.:ı:isi açı· 
lacaktır. Gece yapılacak toı,l.antı 

lDe\.·amı 3 ti.uru nhli'ede) 

Çemberlayn ve Hitleriıı l'dünib görüşrnelcrl csnasınoıı bir arada alınmış resimler! 

YQlrla bulun<luğıı strc<11 Çemb~"
lavn ve Hrllerin dün söy k'<likler. 
nı.c.tuklara işaret eıtmclttc ve Ve'
les'in Avrupa rr.<"J•mle: iıı: ziy:rrct 
eı:ııasında edi~i"!i intıhaları ş'm· 
diden edinımiş olll'l' .ı lhıın gelc
ce.~ rnilts.k..as1r.: t_bney r.ı.n t•rn ~·k· 

,!tı d::rler . 

Bir sarhoş şoför daha 
kaza çıkardı Lnndra 25 (IlLısu~i)- Ba,vckil 

Ceım'berlaynin B!nningamda söy-
-di4i nutukta-ı b ~seden g~zetc

.1,•r, ln-J(ltercniıı şa~n1az .siya,.,...'tini 
Almaııvanın arl:k bir kere daha 
an 1 a!'rlası !üztln s:;c)riigi'1i teıbarüz 
ettirmekte<lır. 

Çemberlayn bu nutkunda har • 
bin İıL·dcJlcrlni !bir .kere daha ias-
rih ederek demi!>Lr ki: •Verilen 
ta~Jı · i.itlerin yerine ~tiıi3.rceüi
ne dair kai'i ve roncli teminat ve
rilınt'<.lıkce. Polonya ve Çe:,ıerin · 
ı.stıklali iade t'<l''mt'<likçe, ı:,ir ı;ulh 
yapılmasına iınk:ı.n ;;o!i.ıtıu·. • 
· Bu iki eı;a.sı tah'l:l eden gazeteler 
Alman devlet arlamlarının nutuk 
larına işaret cde:-~k, şiıır.diki nazi 
rejimınin İng.lterenin istediği su'
ha kat'iyyen yana<mıyacağ.nı ve .

1 
Çember:avnın i.slt'<liği .l(iıbi Alman
yanın i& adın11 a~mak vc.rıifc.,1ni 
üzerine alaıruyac .. ğını yaı.makta -
dırlar. 

L"GİLTERE NA'SIL BİR SULH 
İSTİYOR? 

Zaten Bitler de ruısyonal sos;·a• 
list partisinin prQ.w·amını ilıln ct
mes '1.1n 20 inci yıldönümü müna
sclbet!le, dün, Müııihte Çember -
laynle birlikte a) ni saatlerde söy
lediği nutku~dr, Aımanyan:n bir 
İngiliz sulhu.na !\a.i'iJ yCn razı cla
mıyacailını heynn ctm~şcr. Bina
enaler h ha"? sonuna k~dar dt'1;~ ·•1 

edecek deml'ktir. 
Çemberlayn yeni Avrupanm şu 

suretle drnrnlması lnzım ı:eleceğini 
izah e1mi.>tir: 

•·Bıı iş bütün de:\·let1erin işfua
kile başarılabilir. Herşcyrlım evvel 
silidılanmıı. mc-deks!ııin halli ıa -

i Oç devlet, bir -ı 
tek hükomet 

.nın<lır. Bu iş kolay olımııttW<la be
raber, ernnivtıl'i saj\:la:mlamak ba
klJllından ibuna ilıtiyaç vardır. Hal
buki Alımanya mütenınd'yen em
niyeti iıhlıll etmektedir, Alırnanya· 
da şimdil<i hükiımPt buna yanaş
mwor. B~ bu hedefleri taıhakkuk 
ettirmek husııımnda samimi o'.du
ğunu i~at edecek bir hiiıkUırrıellc 
karsı'a~mak isteriz ve icap eder
se, böyle bir Alman hükumetine 
harpten sulha _geçerken uifnyaca- . 
ii;ı mali sıkıntıları bertılrai etmek 
için yaı'dı:ın dahi ederiz.• 
ALl\.IANYA NASIL BiR SULH 

1STİYOR? 
Halbuki Hitlerin dün Münihte 

söyledi,ğı nutkun şu parçaları, 

~r nin ne yu-. 
karı bir cevap taş.kil tmeiid.td:X. 
Hitler diyor ki: 

- Bizim hedefimiz yalnız mu
ahedelerin maddeleri dcğildli, Üç 
beş kişinin bütün cllinyıtya hakim 
olmast idi. Muko.d<lerat dünyayı 
İngiltere icin ya«.tmadı ve onun 
dünyanın iicte 11irıne hakim olma
sını istemedi. B:z tle v~··yacağız ve 
ta:eplerin1İ7. şun1nr<l1r: 

1- Hayat salrnsı. Bunun bizce 
tarifi İnı;ifüler tıu dından ıstis -
mar oltmm>van lıcı t'VcLr. 

2- AJ.manya, nıils!om!tkelcrini 
iadesini ister. Çiirk'J ıbunkr Al -
man mal>dır. 

(Devamı 3 üncii &nhifede) 

Sovyetler Viborg 
yoluııu zorlıyamadı 

Finler, ikinci Mannerheim hattını sapasağlam 
olarak mu haf aza ediyorlar 

Loncira 25 (Radyo- - Fin ordu
ları ba.şkumand.ın!ıgı tarafından 
ne~rolunan tebliğde, Sovyetler.rı, 'r ...... ~;g yoıun:..ı a~m:t·k için bi.itUn 
cephelerde ,·aolıgı t.aıaııvu2lann 
pu.::!.(ürt:U<lüf~ü b: l<lü·il(ror. 

Finlı<T, iklııci M;.ımuiıe'm mü
dafaa h&ttııu ı;ap;.sağl'.wn olarak 
:m~f-a:ıa "1.ıncktedirler. 

Bu teıbl'gdc Sovyetlerin Viborga 
1? kilometre ya>kl'>Slıkl.arı da ilave 
o!llnuyor. Sovyıeıt taarruzu E:vve}ki 
gün şefa!k.la berabcı· ve şiddetli bi(r l 
iopeu .a'leş'nde SOnTa. b:ı:şlamıştır. · 

Sm'Yet1er, Kareli cephesinin lıdr 
çak noktalannclan ayni za.m:ında 
taarruza ızı<\")ll:İşlerdir. V:lborı:ı c ~ 
h~s'"c yaptıkları taamız P<k şid
detli oJınw;tur. &>vyetkr burada 
ŞE"hıı e glnınek için ıb.ı- yol açınııl< 
için >büyük bir l!aYrct sade-imiş -
.!erdir. 
Bü~ün .bu taırrru,/ar alt(ırn kal • 

mıştır. Sovyet!erin Ünolajervi ve 
V:uSki arasında ve demiryoJu üıe
ri:OOek; taarruzları da <bir netice 
vennem;~tı-. Tıııipali taarruzu da 

(Devamı 3 üncü sahifede) · 

Bir köyde 30 ev 
daha y·ıkıldı 

Yurdun ınuhte lif yerle
: inde yenidi!a zelzc!leler 

oldu 
Anlrnr:ı 2.'i (Jlımd muhaibiri -

miwen) - Kn.f ''" ·en ge!eJ1 ha -
b.,-lere göre, Dc-.-di m ı'~r.asıncl:ı 
dün ı;ec-.. a,,, su~ı •;:ı:rı:rnla şiddc~~i 
bir zcbde olmııştııl'. Zilt' köyünde 
otuz lf:Vin d~ha yrh!J.ıt;ı obi!niril -
mekte<l:x. X°<ll;.yd<' aı ııik cıtu. u -
lacak ev k!Wnrunı~ ı:ibid.r. Acı!da 
,ı: kar ai'tm<la k~lııın halka Kay -
.erideı1 göndc·ril<'<l 200 ~·;ıdır, erzak 
~·c ~ni.rP D.?. c1i··0 'arrrıı;:ı1.r. 
Yahyalıda ıh ür <lüt.Jkiın ve beş 

ev y}lnlrnıştır. Kar!a:rdan yolliıır 
kapalı oldu,İ{ll içi:ıı Bı• kıı. <!·ağı na -
,üyesinden henüz bir <ıaber a~ına
mamıştır. 

Dün yurdun rnuh'..eH yerld.nclı~ . 
de birçok zelzeleler o.bnustw·. 

Dün saat 11,16 da Edirne<le 11.49 
cta da Tralıwnda ve 23 tc Bo lrum
da ımuhk liJ ı;'dde>tl'e zeJzokJer kay
dedilmiştir. Bugün <!<! 0,42 de Or
duda, 2,40 tıa ve 2,55 -te Badruımda 
yer sarsıntılıın olmuştur. Giresun
da dün gece 21 de 22,30 da \-e bu 
sabah da 1,30 da d1ııten pn kuv
vetli ve zararsız üç zel2ıclc ol -
muştur. 

'.l\robolu ve Güınüşhanecte cı.e
l'Jeıl.ıocleler olınustur. 

Yakın Şarkta 
İngiliz orduları 

Bükreşte seferberlik General Vavel'in Yeni-
:~!aı;dalılara bir hitabı 

şayiaları dolaşıyor - ın~:C~!ı~u~and;:,= 
-~ 25 H ") De r Önt'tmüz<lcki a'·da, Romanyuda ral Va~J Yenizelanda gönü11üle-

L<ııı.ura ( ususı - Y 1 , rine hıitai:>cn şu sözleri söytı.mi$tir: 
Ekspres• in Bükreş ırnu.lı:ı'birin • ;k:i mılyon kişi sil"h altında bu -
den aldıl'(ı bir habere göre, Roman- lunduriıln:tt-'; olacak.lır. •- Umumi harb<ic, kahramanca 
ya pay;tohtında, martın 14 ünden Bununla beıabcr muhabir, Ro- harekatınızla düny.ımın bu kbşe-, 
evvel scfetbcrlik ilfın cdilcccfıi şa· ı;inde zaten büyük ıı:ı:r şöhret ka-
'.Yiao;ı dolaşma'ktudır. manyanın sıııfü ümidini mıı'ha!aza Zıınmıştımz. Ş.i:ıncli h:mg.i yii!ksek 

On yffii milyon İıı,gLJiz Jira.ıın~· ettiğini ili\vae etmektedir. ımukadderacta .tab olacaJtımzı bile-
ırnuadil milli müdaıfaa istikrazı ya- A,yni gazetenfo Bc!grat muhab'· j me:m. Fa.kat ha!'ekete geçmeden 
pilinıştır. Bu parn ile miidairuı iş- ri de Yugoslavya ordusundan m<·· evwl daha •bir müdde>t beklıe:rseni2, 
]eri martın nmaıycline kadn~ tu- zuni;etlerin kaldırıldıJtını bôl;l "-1 ırnyus olmayınız. Sizin Yaltın'Şal"ka 
maınlanacaktır. mcl<tedir. ııeMŞ:niz diŞn:ıuılıırır.ıı= CESare-

( Dicrer Telgraflar 3 üne~ .}ayfamızdadır) tini kırmış ve h'ir muharebe ihtı-
6 mall!ErW aWtt.uwtı.r.ı 

Taksimde, önünde gıden otöbüsü geçmek 
isterken, çarpıldı, bir kaç kişinin 

yaralanmasına sebep oldu 
Düo gece Taksimde bir ııoförün 

s.'.trhoşlufm yilz~ndcn iiç i< ~nin 
yaralanrrwsile ı:ctkc •• en bir oto-
1nobil k~~sı o]mu ~tuı\ 

Dün geo. s:ı:ıt 21 radd.Jerlndc 
mlL1·!.eLf semtlerden aldıfn rnii<
~~Tı!erle Şlsl .. ve 11it.mC"kte olan 
şoför Ekrcır.ı iıv idan:sindeki 305-0 1 

numaralı otobüs Taksimde ·biraz 
durmuş ve ineock mfüıterileıi in -
d'.dikten soma, yohına dcv•ım et
mek .cin harclo::t dmisHr. Bu sı
rada Beyoğlu ta..-rafından yıldırını 
sü•'atile eclrr..c'kte olun Osman a-

dmda birıııe a>t ,şoför İrfan:m lda· 
resinddki 946 numaralı hususi ol'>
mobH, önünden gitmekw o.lan <>
iobüoü geçmek isterken çarpılarak 
parçal.anmı.stır. O:amob.Jcle bulu
nan Servet acımda b>r.nun sol ko.lu 
lu."'ll'mış, otamob'.l sah»~ Ostnun ile 
ar"><adaşı Abdullah ırnııMelif ycı
lı.::-ind~:n yaralanımşlardır. 

Yaralılar Beyo!;!u luıst.mcsmc 
l<:ıld.rıLırak teduvi altına ahnm:ş, 
lar, kendini bt.:ıniVt"'Cck dcrecc.tle 
ı;e.rhoş görült:ııı şoför İrfan ;;...ka -
!aııarak tahkikata başlannnştır. 

#: .. ı:mıımmı::!'.IZ!lıııımı:mıı:ıası••C11111mm:ı.-::ı:ıoı:::ııııııııır.z:-m::c=~ 
YENİ T ARIHi TEFRİKAMıZ 

Reşit Paşanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER iÇi~ 
Yazaolar: 

İskender Fahretıin 
SERTELLİ 

Yeni tefrikamızdan 
Makedonyayı lı:arı~tırmak ı;. 

zere Siroza gelen Mis X .. l · • -
dir? 

• Bu kaclııı Mnkcdonyada neler 
yapmış ve bilahare Bulpria
tana n;ıgl ka{'Jllı.,tır? 

• Halkın (Cadı) adını "ercllği 
bu esrarengiı. kadınla Sandanıı
ki neler görüştii? 

Makedonya çeledlcri 
telaşa diiştülcr? • Bir ok:ıam garip bir haber 
geldi: «Meşhur Cadı Bulgaris
tanda görünmüş! .. • 

Cevdet Reı,it 
YULARKmAN 

bir vesika: 
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Bütün bu dügümler .: , ~:-
çok yakında SON TELGRAF sütunlarm '. 

' ._ "r- ., 

çözülecektir. ·"'\ · : . .ı 

Sabıraızlıkla bekleyini~.:ırr 



JGO KURVŞA 
s TIIAAN p A ':iTJ.ru.clA 

şehrin ibüyük caddeleri üzerinde 
~ Ucri çoğalJ:ın. yeni tip 

a ·~am e\· me giderken, il)4:Ç3lıınm 
çamur içınde kalır .. Zannetmem ki 
ekseri okuyucular da, ıpaçalaıını 
çamurdan kurtarun~ olsunlar!. 

b:r mücsscsc ·var: Eikidcn f::lun:ara l 
mezeci den.rdı. S ·mdi, ne diyor :ar. 
bfmhıorum .. Yzyecek. ıçecek her
ieY :satı.ymlar. 

Geçen gün !bir arkadaş, ibun -
landan birinden pastırma almış: 

O halde. dıilia k .. ç yıl, kimbil.it', 
şu canım istarrl>uld.a,, v~ ha
yatı ya§ıvacai'iız!. 

SUCULAnlN BİR 

TOPLA..,"'TISJNA DAİR .• 

Kihsu 160 kuruşa. .. 
Pastl:1llla denen ıı:ıesne. bizim 

bild#µniz, ötedcn!bcri yerli malı
dır. Nlhaycl sı~ır etinden yapılır. 
Başka cins eticrdcn de yapıldığı 
rivaıyet edi.ir a . nevse:. 

Bunun kik>sunun mısıl olup da 
160 kurusa :sa.tıJdığını, biz. .hiç ıibir 
il:tısadi na2arr.ye veya kanunla te
bf edemedik ... 

Acal:>a. şehir ilctısat makamı ve 
uleması ne buyururlar?. 

HERKES KENDİ 

YERİNDE OLSA ... 

İstanbul şe(hir tiyaıtrosu lromcdi 
kınını: cHer.kes kendi yennes i
simli b~ıı: ~yes <>ynuıyı0r. Beledıye
ı·e .ut o!an bir tiyatroda, hu isımde 
bir pıyesin oVnaıuna:sını büvük bır 
medeni cesaret olarak karşıl:tdık. 

ERer, İs!anbul belediyesi teşk:
ıat • nakikaten, herkes, kendi 
yerini .ir;\gal etse, şBıiT n~ kadar 
Rfillüt.k, l!iilüstanbk olumu. Acaba, 
trµtromuz. bu oywıu Ce, ~·e:rinde 
olmwanlara nll'Zik lbir ıhtar mı 
yapeyor?. 

cYOLDEMEK 

MIIDENİYETTiB• 

Selami 172.elt Sedes, İkdamda 
ya:zdı{!ı ibir. fıkrada: .Medeniyet ~l 
demektir. diyıor. 

.Eyv;ıaı; şu halde, i>ir~muz; 
medeni dekiü, Her.üz vahşet dev
rini v n'OruZ. 

Çünkü. mcselıi lbendellİZ, sabah 

Şu .ıtünlcrde, esnaf remiyetleri, 
birer birer yıllık lkıo~\eır.ni ya
pıyorl:n-. Neler konuşıtyo:dar, hay~ 
meraklıdır. Geçen ıgün, UC\U1' 

toplanmıslar, duyduğuma ~e, şu 
.kararı vermişler; 

1- Badema, k~ ş!şe .sular 
srazino ve lokama!arda <>n ~a 
degıl. 115 kuruşa sah1acaktrr. Çün
kü, Av.rllll3 }"Olu kapa' ıdır. 

.2- Tcrkosun y~mmdan, bun
dan &>nıra daha cok istif.sde edile
cek1ir. 

3- SuC'Ular cemiyetinin ismi: 
cAz.ız1er cemiyeti• şeklinde değiş
tiıileoe'ktir. Çünkü, su gı;'bi S!Ziz ol 
sözü WJU:tulm.'llil'l:ık laztmdır. 

MATBUAT KANUNUl'tA 

BİB ilLAVE LAZll\I 
• 

'Vapurda, tramvaıyda, bir mi!C -
liste, misafirJik.te, her verde, şu 

U:r Afrodit meselesi fua;ş kö
şede, b3Ş meıveu olarak oturmakta 
dev.am ai.'Vt>r. Sövlendiğine göre, 
Afrodit meselesi hakkında neşri
~".St ya-pWtları için. gazete aley
hine açJan d.avalann adedi bır 
düzincvi bu 1muş .. 

iBizim matbuat kanunu (1) ha
fif :ya:.1ıu!. Hazır, cl ~. 
mahkereea,.·e in'tikni eden tir me
sed? etrafında ıkwı~nlar iba:k'.!kın
da da dava ikame edileceğine dair 
bir ma:dde tta\'e clunmalı!. 

AcaQ)a_ o zaman. b:r:knç yüz büı 
~i adliye h>ridorlan nasıl isti
ap e.ier?. 

inin döviz kaçakçı ığı 

ltimite tabi Karasunun Islahiye 
"v-ıinde on .altı yaşıntla, altı .aylık 
~X. Fatma ism.n:b bir ku.m d ·ri 
dir:: ıkın-uya atılıp öldiirlildüğü an
l:ısıbl1Ştır. 
Kızın cesedi jandaıma çavuşu 
ust.a:fa ıtainfından meyda03 çı -

lanmış. neticede Fatmanm Kiıbar . : 

eni de btr !kadının evinde em -
cazadesI Kern:tl ih sık sık buluş
tuklan anlasılmıştrr. 

F. tma, bir Abaza a'Jesin:n kızı
dır. Abazabr ar c:ında, Jtanieş QO

cuklarırun evlenmesi memnudur. 
Hatta söyle.net ğine p;öre, böyle bir 
~hüsün eczm 'damdır. lşte lbu 

Yazan: lskender F. SERTELLi J 

Neamiye çay ioerken mırıldandı:! 
- Aj!.abeyim ook sabırlıdır. Ben 

())1 sene dul kalama;r.1 doğrusu. 
Su nih mile.ine ,şu cumleyi ek

lemolt :stooi: 
- Ben de tmkı kız •kardeşim gibi, 

ırı-O~küJt:ıesen:d bir insanını. Bir tür
lü kcnd':ne uv~n bir eş bulama -
<Um. Nıaar.:ıafih artık önüme ilk 
çü;ııcak lasrnetimle cvlenece,;m. 

Gülüştüler. 

!Necmiye baklayı ~zındruı çı -
kardı: 

- Salı hatle evlensen, n ~adar 
mes'ut olursun, a :ıbcy! Çok na
mu:>lu ,çot: nı:u-:rctL Tahsili ter-
biyesi yerinde. Hem d~ ::öyümü -
zün hn.tırı savılır ~uzellerindem:lr. 

Sem ılı gfil ilmsedı: 

- İltifatınıza te 1 kür ederim. 
F~kat, ıbenim saçlarıma ç0ktan a1t 
diı-tü. Bdka.ln:ı S b:ıha-t hanım be
ni bej!enccek mi? 
Seın~h ıbu sözü söylerken., Saba

h· e .gözünün .ucJe müteımadıyen 
b cıvordu. 

Sdbahat: 
- Aman er diım siz rnünısip 

.r,· r 'iiJdcn conr a ... 
Ve C\n .. ne b ke:rclt ilfı:ve etti: 
- B<'n bevaz saclı ekleri çok 

Ee Wl. 

Bu sa:kalıır çok süreımezdl. S:ı
tbahat ciddi bir aile kızıydı. Halbu:ki 
Semih..:n onunb evl-enm$ n yeti 
yokıtu. O. Snb."1h<rtin )'IÜZünde $el
manın hayalini göru: 4!ibi ohı -
yordu. 

Semih, hiilii Selmayı unutma -
mıştı .. 

Ve umıtamıy.ordu. 
Knlı.mL~a. onu 1.mutmak !çin ~ 

kihniştt 

- Bu~ 2.Sabım çok bozuk, 
Ne::-ın ye ! ded~. Bu hayırlı işi bir 
b ',a gün yıne h ep ber..,~ konu
şuruz, o.!ım.:ız mı? 

Nec.-:ıiye, a:'taheyinin bu sözünü 
ti r vaıtl ve mu raf 'll mshiyeün- t 
d~ !clilli ederek - Sabahat hesa- J 
bına - sevınmisti. 

- Hayhay~ •. 
D.yerek derhal l"fı değiştirdi 

Sc".bah~t de ıb:ıska bir ınıevzua 
geçmcık istiyordu. 

- Bugün ıraı.ctc okudunuz mu, 
beyefendi? 

Diye sordu ve elir.ddki sabah 
gazetesini uzattL 

- M ühim 'b:.r şey' ani var? 
- Çok ~arip be: hadlscden bah-

sedivor da. 
Parma~ile. earil> bu:duğu hadi
~ ö.;.teıui.; 

Taraslı 

Belediye Taksimdeki 
Panaromayı yık•P yeri
ne bir otel yapacak 
'Bdcd yıe ı:re?sl!ğ"i Taksi.'11 meyda

nı civurmd yapacağı yeni Ulş'aatm 
plfuıları üreı.t.nde çalı.,.rmaktadır. 

ÖJtrcndiği."Jl..zıe .göre stadyomun 
arkasındaki Panor.una gazinosu• 
nwı da }'lkılıp k.alıdmlınası ve bu 
:gazino ile oesiııin yerine bü.
ııük bir oct.e.l inşa o,unm."ISl bıra.r

laşlınlmlŞtır. Bu ıotelr.n bir cep'hesi 
.ıı.ımdJd Tctksıım .bahçesine baka -

StadvCiimm yerine :e bunun ar
Jl.caimda ~ ol Qşla kı -
sımlarn1a 'büyük bir bahoe yapı
iacJMtt. Bu bahçe hnikımrz için 
tam bir gezinti ve ~asa yeri ha
line Jko!ıu!acalr;t.u-. St amwı, 
tramv.ay ~ kan cep · 
ne d~ dört munzuu.1 apartunan:nşa 
ed.leccktir. Bu d'Örıt a,partımanın 
althı.nnda ~eni.'; .mağazalar bulu
nncaktır. Yapılacak olnn ot.elin 
sırnsında \ıe :ze :nazır kısım -
la:rda çı.!: veleri de ya-
pılaca'k tır. 

G er<:k :ınezkfu- o1clin ve ~erek 
üzerlen. ~aslı olacak ve halkı
mız bu tarctS1aroan denizi, tama
mile se)Teclebileooktir. 

1 KLÇUK HABERLtı\ 1 

OObeole Ftı~ ,.e Kemal, evlen -
ımek için bir ç:rre .ararken Kiibar 
isimli l!rodınm da Kemali sevd ği 
V'~ı Abaza an'tncl<?I'::ne göre, Fatma 
ile cvl~ııyeceğiıri ve O>u yfrzrlen 
hayaiının rbJ.e tehhl1.:edc bulun -
dul!u.nu Heri Slircrek Kcıınali, Fa.t
mavı öldü;nniye ilm:ı ett~i kuv -
'\~ile tahmin edibnektedir. Keınai, 
buradan kaomakt:n başka çare 
ydk. d.ıyc.ı:cl.-, lip.a lapa karya~ 
ibiT gece 'F'atroı.yı a1nuş. cnnamı 
dalmış ve kuyunun icine atmıştır. 
Bu esnad!!. Fatmaıun kolu kırıldığı 
iki: uün ve siki gece ölümle~ 
}eşerek Ocuyudan çrldbilmt'ık ic5n 
her çareye bıs vw~j!u, mevcut 
ıanarelenlen anlasıhn!!.ktı.adır. 

Kemal ile K.ihar (rıvkif cdil:nr.:t
lerdir 

- tBe~ bir kız byfbohnuş.. 
Gazete, acaba Ctaçırdılar mı? Yok
sa kendi mi k~ı? 

Diye ooruvor. 
Senfh :tereddütle ~azeteyi aldL. 
Sabahatin .r.töstcnliJ!i yeri hızlı 

hızlı dkumab b:ıslııdı: 
c_, Bbekte kaybolan genç kız 

hakkında dün verdiğimiz haberden 
~ka yeni malumat elde edeme -
dik. Zabıta 4e el koymUftur. Tah
min ediktğıne göre Selma ilanım, 
miihendis Cemil Bey isminde bir 
gençle evlenmek üzere imiş .. Me
sele cidd lşince genç kızın birden
bire 011adan kayboluşuna, bır bq-
kasını sevdiği manası verilmek -
tcdır.• 

Semih R2zcteyi okurken sapsarı 
olınu.5tu. 

- Zavallı kızoo.ğız. 
Diye mırıldanfö .. Sigarasını yak

ıtı .. 
Da~n d~m d en:ZC bahnaita 

başladı. 
Semihin kız kardeşi: 
- A~.ıbcy ne oldun? dedi. Tanı= 

yor muswı bu ıkızcagızı? .. 
Scmıh başını cevirme.dcn cevap 

verd: 
- Evet. O afleyii çok yakından 

tan!Ill!l.. 
- Ac<ııba, ~azetenin dediği gi'bi, 

kız.cağız lbaşka birini mi seviyor
du?. 

- Zannetmem. İsmi ~eçen mü
hendis Cemil ile ev:1enımclt isti -
yordu. Onun b~ bir er.kek sev
diğine ilıtimal verilemez. 

(Dc11 wı var) 

okt rlar 
• 

Ko_ngrede doktorların 

cemjvete lakayıt kalma 
farından şikayet edildi 

Tara tıp ceınryclmin yıllı"k he
yeti um~-e içünaı Lr. iB. Şük
ru H:ızı.mın ıreisliğ..:ıde yapılmıştır. 
Taplı."1'tıda ev\:~lfı lkat.fl>ı umumi 
doktor NurJ 0-:ınınn idaıre heyeta. 
ve hesap r=;>or.aı·ın: ok.um~. 

CBu :"QPOr.iardmı ruı1a..,ı;ıldığma gö
ıreı 84 vıllııt 'Oir m...ziye malik olan. 
cemiyetin son yı\ itind!e 97 t1bbi 
fo!);jt yap~'ltştır. Bir yılda cemiyete 
yıenidcn :ı.ncak uı .d<.i-"1ol' dahil ol
mugtm. 

Cen1:yet .bir yd i\inde 1534 lira 
v.anidat 'lemin .etnrlş w bunun 1174 
liTaStJlı ha.~3&-ru ır. 1940 yılın .Q:ı 
.390 lira ile uw ı!ıum doktor Zam
ıha\ko cpaşa. ta&c'!..Jıx!.an vaziyet 

1 :m ·s elan p:p:~ 'il lira dev
rolu:ımuştıır. 

Bunda:1 so11Ta w.anın dilekle -
rine geçil!ın:ştir. Bu meyanda aza
kınn bir Ç0:,"1 bazı doktorlnnn ce
m..~ ~t c;i)ştelmemelerindat 
ve uza s:ıyısmın pcl~ az obnasından 
tbc>.ıhsedip bu liikayc:.C:en ş&ay..,.~ 
etmi~lt:rdir. Bunlı:!- ~idare he
y'lltmin aza s:ııyı~n1 :sür'atle arttı.
:raoak ve ~a.l.a.cak ~:.rler al -
m:ı&ını im.eın·şteroir. 

kticerle bu plcp kabul ohm -
wuş \~ m fb1ırokıl:,cı1 de yeni bir 
Waı-e lıe~ıU intihap olunm~. 

---(100004 --

Ekmek para çını 
vermiıen mahkumlar 

Hapishane ve tevkifhanelente 
y{'dildcri ~ hlerin bede.lerini.; 
- nuıi:rtcdir olduldan hald-2'!- verni
yen] hs:bkıntb hamen tahsili cm
Wd mmunu h.iLl-funlerinin yani ha
ciz \·e h~ olunm ka
rarl.aştlnlmıştır. Müruıu ~an; 
m.cllkU.-uive.tin li '. tarihten iti-

Deve kllşu hikay si 
Şehir mlldl ''asıtalarıncln yahat 
ücretlerinin yeniden tcnziii etra
fındaki tetkiklere dair havadis neş
reden gazetelerde, ~ok garibime 
giden irlmç tır gördüm. 

Mesela, bunlardan biri Haliç 
vapurlarına, diğeri de 'Osküdar 
trnmvaylanna "tti. 

Hnliç v uri n idar • · ınnU 
azi~ e:t.i kötü olduğu için, ba akil 

vasıtasında tczlliita · ·rüıo-
nıiyonnuş!. 

Haliç vapurlannm sade m i -
si.Yeti etil. umumi 'yeli-kötü.. 

'c npurlnrı vapur, • e eleri 
le, se h t üddeti normal. 

Benim anlayamadığım bir nokta 
var: Bir teşekkül ya bir amme hiz
meti gören mücssescdi:r. ynhut da 
d ·ildır. Eğer, bir ~ mü 
sesi ise. esi, yalnız h ika biz • 
nıek <'lmak lıizımdrr. l\1uhnkkaX 
ki, bu Ilnliç vapurlan, 1stan"bul 
şehrinin haşında ir derttir. 

Bu işi halletmek zanuuıı n , 
gelip . iştir. 

Üskiidar tramvaylarına gelince: 
Balkın yıJlaron ri şikiiı;eti, bil
hassa u • i nok da to uıyor: 

1- Biiet ftcntlcı·i fnhiş1ir. 
2- Arabaf r seyrek işler. 

e ileri siiriilen 
!n mucib idir. Yolcu u-

lığı, binaenaleyh mali imkfuı dar
lıfı .. 

Olabilir. Ilütün bunJnr makbul 
ve makul sebepler dci!ildir. Yu • 
karıda süylediğinıiz gibi, bir te . 

kkül, ::va amme hizmeti ören 
ir müessesedir, y ut d d~ldir. 
Eğer. iki id re bir e hiz-

meti gören müessese olanı abul 
cdiliyors , onları. bugünkü de\•c
kuşu sekli den lbir cv\'cl l.'tlr
t:ırm:ık IDzıındır. 

llE$AT FEYZi 
baren 5 yıldır. l============ 

Y . dl. ~üruru zamana uğrıya-
enı a ıye sarayı .. . 

~-· .....:ıı· ...... _, h~~ cak banka temettul rı .u.ını ~'U i}"e saravı ~ıu ~.crnc 

b!nası arsa!lmın daha ~ .sDd.e, Cumhuriyet merkez bankası 
Binb!rdire!r hu<!uduna kadar ı:e - h!ssc senetlerinin 3 uncü 'h sap 
ride inşa ~ktir. $~ ~e devresine Qit 4 numaralı kupon -
sarayına aıt plinın sehır pwnına !ar ıemt:ttüünü.n tevzoue devam 
uydurulması için te"..., kat yapıl- olunmaktndır. 
~"'l8:<tı:· ~.:r milyon liraya ~ın Fa..llmt h:SSed r mamU!'bırla hal
yeru is'. Un'lffit yauılacağı anla.şıl- Cnmızdan bazılannın el'an bu te-
rna:1."ladır. ımettü1cri a1madL':laxı görülmüştür. 

Anıeliy t ücretleri 
Bir okuvacuınm, ameliyat ettir· 

diki hastasının \Taziyeti i uzun u
znclıya hah ettikten sonra, şöylo 
diyor~ 

<ı- Doktarlnrın mu yyen ame· 
liyat için aldıi'11 ücretler hakkında 
bir ölçü, bir tuife yolı: ınudur? .. 
Her doktorun ald!l'l meJiynt üc· 
ret.i ba..~a başJw.. Yüzlerce liraya 
yapılao nm liyntlar var. B zıln -
nııın aldıklan ücret insana pek 
fnila gibi orünüyor. Bu hususta 
ne dersiniz?. Amelivatlar, daha in
saflı bir tarifeye göre yapılnmaz 
mı? ... 
Bazı doldorlard~ bağrı yanmış 

olduğu nn1~ılan °bu okuyucu mek
tubuna birşcy ilave etmiyoruz. 

BÜRBAN CEVAT 

Bu müııascbci!e dün mlilive daire
lerine gönderi~ın bir ıtmnimle ni-
sanın 29 uncu nkşnmllY.l ilratbr bu 
teenEtıüforin dahtılnr.ısma devam ı 
<>luıuczjtı <> tarihden ;.tibarcn mü
ruru z::ımmıa uJ!rıyaca olan bu 
ıte'ınrttülcrinn almamıya.cağı teb-
1.iA' olunmuştur. 

Yeni zabıtaibclediye 
talimatnamesi 

Ym? ılai belediye talirrurt -
na:mc~.nin müzake1~e yarınki 
şehir mec:1isinde deva.."'tl olunacak
ıtır. Şimd.~ kadar 93 ımaddesi mü
Z<ikere edihniş ôl:an ~mi t.alimat
a:rarne maddesi' bu <tö_plantıda da 
40 - 50 :m:rddesi: nrü~erc oluna
oa::ktır. 200 ırmı:ddedeı ibanrt bu -
lunan veni ta 1 inıntnamenin teftem
mülü bu suretle ~e!ecck toplantı.da 
kabil olacaktır. Yeni hükümlerin 
ta.t'l:ik3tma da önümüzdeki ayın 
ortalarında başlanılacaktır. 

l\c. 228 Yazan: M. .SAM:t KAB.AYEL 

Fatih, Mahmut paşanın dediklerini dinlemiş 
olsaydı bu haller olmıyacaktı 

Karaman emareti Anndolu Sel· 
çuk devletinin inkınmndan ve 
Osmanlıiann -ıuhunındanberi tam 
yüz elli senedir devanı odiyordu. 
Tnrfüler bu· emareti muntazaın o-
l rak zikrederler. · 
Karnıuan erunreünin bnşındn bu

lunan hanedan her nevi lınsail ile 
halkı kendilerine ısındırmışlardı. 
Hanednn munknti olmnımştı. 

Pir Ahmet Bey ile Kasım Bey 
Uzun Hnsanın y nında fırsnt bek· 
liyorlardı. Süleyman ve Nur Sofi 
Beyler ise bizim tarafta idiler. 

Hntta, Alaiye kalesinde sülAlei 
Selçukiyeyc mensup J{ılıç Arslnn 
Bey dahi davnyi hükumete hazırdı. 
Diğer taraftan iisernnın katli, 

bir tnkım balkın cebren nakli şi
kayet ve husumeti davet otınişti. 

Fatih, Mahmut Pn nnın dedik
lerini dinlemiş olsnydı bu, hnllcr 
olmıvacnktL 

Turgut ve Varş aşiretleri de 
intikam hırsilc :ıtcşc )'lığ dökü
y-0rlardı. 

l'anj, Karaman • fası zahiren 

fetholunmuş gibiydi. Silkunet ve
intizaından henüz uzaktı. 

Çok ~medcn açarı hnsumet a
çığa vurdu. Bunun için bi.iyüccık 
bir nsker ile Rum Mehmet Paşa 
Karımınnıı scvkolundu. 
Zağno~ Pasa, J\.arrunnna scvko

lunan askere yalnız serdar tayin 
olunmuştu. Veziriazam İshak Pa
şa idi. 

Serdar l\Ichmet Pa a, aslen Rum 
idi. Bizans ricaline anz olan fe
sat ahlakı trunnmile bu Paşanın 
şahsiyetinde toplanmıştı. 

l\lchmct Paşa, ıııüfsit, mihevir, 
mürtekip, zalim, kuvvete karşı 
nıutabashıs bir ndamdL 
Mahmut paşanın Kouynhlar hak
kında mülayemet i7.han esasına 
müstenit olan siyasetini Padişah 
nezdinde köfülcmişti. 

l\felımet Pnc::a, zenginleri mal-
larını zaptctmek halın için kntlcdcr 
Ynğma hntm için koca şehirleri 
harap eder. Aksaray lı lkının bU
yük günahı yoktu. Fnknt; bu dön
me adam sehri tahrip cttirdt 

İşte; İstaııbulun Aksa~)' ma • 

D_iri1is r-
1

r 

SB .....___,,,___ 
Eski Har biye okulu 
arkasındaki bostanlar 

yerinde yapılacak 
Şeüri:mi.."in ~..k e:erlcrlmien 

\b::ıri olan cİcttınibul aıtıni s~ bi
nasb nın sür'atle h\Ş3sı ka l;ış-. 
tı:-ıh:.ıştır. 

Bu karm- üzcr in"e «lnimi SN'~i 
binası> mn ~i de ~t olunmuş
tur. 

C'İstrnbul dmnu SCll?i ibinasıı. için 
en mün:ı.sip yer olara-1c Har.b~ye ile 
}.fuçka .a:-asıııd~i bostc:nlık sahayı 
· tıkıp ıetmiştir. Sm-frj linası eski 
Harbiye dh"'Ulu '-'E' simdiki yedek 
subay nıektı:ıbhıin arka :t fındıi 
inşa dlunac~ktır. 

Burada1ti ~l\'ü ı:;atlıın ve bahı
çes: de ist:nılftk oh•nm·ak yıkıla -
caktır. Bu suı·cUc kB.U!Jlılacak olan 
sah3D.Jn yı, ındaki S~oı> ıme -
zarlığı ıda esasen tanzim edilerek 
~1sm:mı aoDrtımanlar nımtaka~ı ve 
kısmen de umumi b3hc:e Yıalıine 
konuhıC311ından d ... ~u't ~i •binası 
ile V'€lli Taksiım belediye g.a:zinosu 
ması açılımıs olact"JJtır. 

Beıedi}'le rosL1ii icaıbında bu ara 
sahava da muvakkat oaviyanlar 
ima edccdktiT. Jfo zaı.etie d<rimi 
sergi -bioosır.ın muhtel f ve müt~ 
addid ınıuvnk!rnt pavyonları da 
bulunmuş olacnkl1r. 

-voo>--

Belediyenin halkımız· 
dan bir ricası 

P.is reste kfıi{rtlmının \'e kulla -
nılm~ ddığıUar.f.ı.111 yapılan a:mba
lajtarm sür'&Uıc top ılm!!Sı bele
diye msu~:nce dün tcımnli şu!l» 
lere bildiril.nrtştir. Bu emre g6re 
tekmil kese (ığı !arı temiz v~ h~ 
lı.ulbrulmamıs kağıtlardan yapıl
mış oloca""t.ır. 

Satıcılar bu ~ere '1rajtıtla':'ını e
ğızl.arlle üflcyio V\."'Y"l 'ıslatıp ~ça -
mıya~. 

Bu münasebetlıc :Il('l<ediv.e reisliğ. 
ha'lı'kunızın da al~ \"Eriş esn<lSm<b 
bu hükibnlere d idmt ctrncsini ve 
akW±.n maddeler .kullıınılmış M
i:,rıtlani:ın yıapılmıs ı ~ kllğıtl-a -
rına konu1mn!k :is<tcnild:ği taık -
d·n e hemen yakın 7'4>.tai 
belediye memurum haber ve:rme
l'e'.lini de rica otmt<ktcdir. 

Iiukuk Fakültesi 
kütüphanesi 

Ün~verslte hukuk fakültes:nin 
kütüpbanıesini J~nıdcn tanzim et
~ üzere kurulan asistanlaxd.tı.n 
mür-.:ı!tkep ı.."'Omisyon faaliyetine de
vam etr.1ektedir. Yeni kütüphane 
ay c~ 1 ı., .. 'hr. Diğer <ta-
r.aftan Üniversıte kütüphanesinin 
alığı n:ızarı W>are nhnara.'lı:: bu
rayıa da yeni salonlar ilave olun .. 
annsı kararlaştaılmıı;tır. 

Abbas ağa parkında 
şehir bandosu 

tBcsiktnstaki yeni ~ 'PaT 
landa güzel haV3larda akşam lan 
şehir bandosunun hnlkunıza mec
oani konserler VQ'mcsi kıırarlaş
brt~ır. 

Diğer ıtara:ftan belediye resliğ~ 
tanzim faaliyetine w heılkesi:n 'stir 
fa.desine a<;ıbnış r>l:an bu güzel 
bahcenin ıbir tküşad rtörenini de 
:rapmağı ıkararlaştımııştır. 

hallcsi bu biçarelerin bkanındaıı 
dola~ ı bu uamı almıştıT. 

Cünkü; 1\-Ichruct paşa Konya nk
saraylllda ot, ot üzerin.de bırakma· 
m1St1. Bereket versin Zaknos l\Jch· 
met P şanın mezalimi çok sür· 
medi V arşak ıışiretini takiben doğ 
boiaıdenn dalmıştı. 

Gecit mahallinde fırsat bekli -
yen Varşak ireti Türlderil Ka
nmanlr.lar Z os ~n yı ıkıştrr
dılar. Mukabil bir h mle ile PO· 
ripın ettiler. 

Askerin mühim bir Jnsmı kınl
dı. Bütün mal, para dil man eline 
kaldL Bu vuk'n üzerine Zcğnos 
Pa~a serdarlıktan azlolundu. Var
şakfor, lunc1nı alnuşJardL 
Zağnos Pnşanın yerine V e:ı.iri

azam İshak Paşa Karamana me· 
mur oldu. Bu sırnd:ı K:ıraman oğla 
Knsım Bey bir miktar nskcr ile 
gelmişti. Larcndc, Niğde, Taşili, 
İçil taraflan derhal kendisine ta
bi oldu. Lakin, muvaffakiycti dc
\'anı etmedi. 

Çüukü, Vezirinzam İshak Pasa 
ile yaptığı muharebede perişan ol· 
du. Hudut h ricinc !irnr eyledi. 

Gedik Ahmet Pnşa dahi A!aıyo 
önüne ~itmişti. Ahmet Pnsa kuv
vctlerilo Ala.iye knlcsini muhasara 
etti. 
Kılıç Arslan Bey muharehesiz 

knleyi Gedik Ahmet Paş:ıyn tcs -
lim eyledi. Kılıç ATSlan Pndişah 
nczdine yollnndı. IIüsntHmbul gör
dü. Güanülcinc snneağına tayin o
lundu ve Anadoludnıı uzaklaştı -
nldL 

(Devamı var) 

"Tecavüz,, ün ~ 
raf h~ın tat• 

Ye%an: AH. tET SÜ~ıt 
Devletler hukuku der!i 

·uııa yan bir mektep çocu' 
hk nedir? ... diye bir ~ 
aşağı yul.nn şö~ le l,,ır 
reccktir: 

- Devletler arnsınd~ 
rcbe ~ıkbğı z an, bı! 
harbe ~tir:ık etıncınes•· 

Fakat bit.ar -m . 
.::. l - .. Tevnf )tı. 

nası, vY e ru ••.ı - f1 ı. 
kada kalmL<;tır . .IliUırtı 1 

scd.ilcbilmcsi için bet. şe. 
\•el muhnrc e \•aüyctı tJl 
malıdır. llnl İ har.P ~I 
en-el de şu dc,·letin «b 
dan• bu devletin ccbilr~·ı 
dığmdan uluorta buhsc. 1 

mal;ıta idi. O ~oma bil~ 
nıpaıım biiyii dc,tc 1 

zünırc"'e nyıran 1dcoloj 1 
J • k"' rine mensup olmnm11 . 

kullanılıyordu. Nı:sıl k• 
antantı koll!;eyi de AJJk• 
nıaında bitaraflık sb~ 
etmci!e karar , rınisİ~·. 
taraflığ'm manasındakı 'İ 
rada da lrolmı-dı: Bit~ 
va, iki el vlctiu k ndi isi• 
ve mülki tnmamhklarını 
için .. ar.!larındn hir nı lr 
mal:mnı «bil:ırnfht • 114 
lakki etme e bn indı. 1 
tı .. tnn sonra da Al.ı:ncıı~ 
istediai fi:ıta vn s:ıtın 

1 liz nbh: ının • tn ,da 1 

etmek, hn!A n Alınan~ 
tikasınuı hedef \'C P' • 
met etmemek bi tanıflığJ 
oldu. 

'l'ec::wüle ~elince; bıııtıl 
daha ıt~rip istfünicler g 
tcctl\'fü:ün tarifi csnscı• 
mesele olmamıştı. De' ~t· 
zamnn bu mesele ile ııı; 
o.ihnyct 1933 senesinde, 
•tcca,·üz· tarif edildi. ~e. 
So\'yetlcr de dahil ol" 
b~ devletler imzaladı 
ka\·clc ile kabul ctın d 

.J ponyanın Çine knrşı 
geçmesi tcc.avüz<lü. Ve J 
ya il be istann kaTŞı b:t 
tiln uıman, bunun tcc;'~ 
ettikindc her devlet itti, 
Alman.yanın Çekoslo~ \'C 
liisı tecnvüz nddcdild1. ·,t 
zün önlenmesi için tcdbcf$ 
dL Stalin nutuklnrmdn ~ 
tecavüzden \'C mütcca ı 
setli .. ordu. Ve tcc \ iiıc ., e1'' 
ı·ulacak ccplı~J c girm ııS 
yctlcr, İngiltere \ c fr::ııet 
zun müznkcre,>c gir·~tı, 
bir gün Sovyctlcr AlınBJJ 
JaşıvcJ"dilcr. Bu ani~~ 
binde !t1olotof söylcdi.J!l ;4 
ctccavüzıo tnbirinin Y~ so 
lazım geldiğini sövlcı!ı. W 
rin nazarında amütccıı\' 4 
yayı istila eden Almnn) :
tccavHzü önlemek içııı · 
alan İngiltere \ ' C l":rnnsıı 

Fakat simdi bir 1\IJl1:ı~ 
:rali •tccavii'zü., yenide11 
yor: Nit.'ilermaycr nnıt1~ 
General. Sovyct • Alı~11 ~ 
hakkında bir Alman o!de 
muasınn yazdıI:rı nın1t:!ur: 
~ü öyle tarif etmckt fi 

Bu zatın tnrifine 
hulii tan oıılıyac j',ttıtl 
bugüne kııdar mudr.fa 
fado ettiğimiz har.eke~,.~ 
tecavüz deditriıııiz ,.azı> 
dafan• olmu tur. . 

Çekosloukya, kcn~!f.~. 
ederken tecnvüz etını 
Ya ise, Çekoslo\'ak) nY' U11 
ken kendini ınildnfna e f 
lonyanın tnksiıni miid~ııı 
Polonyalılar, vurlıkll!J' ld' 
fan ederken mfüccaviı:ü~• 
•Bitanıflık \'e coteca"·ı6ı 
lcri bu suretle tarif ~'ıed 
ra Almanyanın ne oY 
lamok kolnlaşı)"or. l)tıı 
ile anlnsmntt demclt ddi' 
lfıkis anlasmnk büsbil 
şıyot. 1''Rknt hiç olnı~ 
ya tarnfındrn kulla hl 
nınnasmı anlamı 0 ti 
tabii bu arada Alnıao pO 
hedef ve g ycleri de ~ 
olmaktadır. 

Birimizin oer1 pi itnD~ 
·-- ~
Edirnekapı -

yolu . 
it ~ıı; 

Ramide oturnn b 
! cumuz yn:uyor: . n ot.~ 

«Her gün It::m de 4~ 
istanbnln inmek. 'c8") f 
ınecburiyetindeyı111:,1;1.l' l 
Edirnc'knpıdan Sch'ıc ıııı ~ 
znrJı.\:'lnı geçince JıC tıı lı' 1 ınurlu günlerde iidCı.tııt· 
lıktır. Yol çok boıueoiı~e 
büsler giderken, ~ilcilfı ~ 
tınnyo tuhılmus ı.:Jı:ııdıı1 -
Icre ~nziyor. Dil 511, ',,ıı 

1 

bir yolun hic olnıaı: pil 
zuk lusımlıırı ufiık 
metle hpııir cdlls~ 



toplantı Kopenhacr'da bugünkü 
1-ıtıd ~., 

lıaı,da İs\ 25 (Huı;usi)- Kopen - cektir. Toolantıya Danimarka Ha-
ları ktınıeranciına;r hariciye nazır- r.cive Nazırı riyaset etmektedir. 
•aııtn .ansı dün il loplantısını F.nland'vanın Kooenhag sefiri 
~ kfıır· B_~ dl! 1ıoplanac~kt.r. topiant aa müşaiıit o'arak bulun-
tı~ an lsveç Ha"ciye Nazırı malda.ciır. 

Y e~itı.vB~İgk ;~- Meclisi 
Sor,.. 25 ( • 

açıldı 
itil· ~a . H?SlL~ı) - Y..:ni Bu!-J b.li oolitlikada bir det~ği ifade 
lır. ltraı '.'.IY~, lhcras.'mle açı.lmış- 1 etm~ Y~lav}'2 w Türkiye ile ı 
Ç\ı ~ ·~~' nutukt.a.. ol:ıilhaöSa müoo.seb:ıtJerim.z 006tlu·k mua -
~ . seeııni yıijkseltert:ı:. te - 1 hedderinden mülhem o.Lıcaktır. 

.ıı . ett~iştır; Bütün komsularnnızla iy; mün.a -
~~sulh ve bitaraflık. ' sebetltt idame et.m~ıvi2. Bi:z 
~ <rvam edecektir H" j yalnız dostl:ıl'lll'lll2 o'ınasını isti -

~rn~;I~ark~~ ~~idd;tıi zelzeleler 
~ ~ (lkısUGi) - Anravut- sarat olmu..,;a d;ı. i.nBanca zaY.:ta 

ı
Ce1'o_ habe 1"

1 
zelz~~a olmuııtur. yoktur. 

. r ere gore müıhim ha-

ngi}iz tayyareleriAlmanya üstün de 
l.oııcıra 25 (A Yıtre en; 1_., .A.)- ~iliz tay- üzerir.de uçmuşlardır. İngi'iz bom-

l'ıne Yaıı;J"'·~an Alman_ya üze- bardıman .tay, .releri haikı mev-
tayyareı an .ı:.ır akın esnasında cud:yetlerınden h.aJbe.rdar e,t.mek 
llıen \'e ,~ 

2 
Kıel, Hıoni>ıırg, Bre _ j üzere şeiıi.r erm uzerıne me; ale -B; 1 Çekxıslovak şe!ürleri ler atmışlardır. 

~ ır Danimarka vapuru battı 
~~~~aı:ı 25 (A.A.)- Dani - çavuşunun cesetlerini tasıvarı bir 
:...uıere:ndıralı •Aase. vapuru sal e~·elki gün Ply.ınouthıta kara-
~loııu..ır den .1!PanYava giderken 
lılır11ıı n enız,nde tatmıştır. Va- ya vurmuştur. Vapurun mürette-

eferlerinden ıbirüıin ve batından 15 kiı;i kaytx>'.ınuştur. 

Nutuklar nasıl karşılandı ? 
~~~ra 25 {.Hususi)- Çcriıcr· j 
lcacıa ~Uer!n nutııkları Ameri-

Ce>ıtıbe ,atıe cUnlenmiştir. • 
kar~ı. ll'~ ııyt>ın mu\e<li. s'.i:ı.leııne 
tesır bı: erın h~in cüınlelcrı 'Yi 
lf~~kınlkllı:ştır. 

:Yaııın . rnuteıınad:yen Alman
ıJ.~~~k.t""et.n..ı, n ba'ı.setmekle 
~•tarar axıer_e l'<l!ıniyet vermek ve 
·ı~kt dkor>l< .. mak ıstcdıği an

~:~ava r~ ır. Di~eı ~.ı.af.an Av
~cr:ctve r::": alat eden AmerU<a 
el~ ıt'ıiir •eşan Welles üzel"n
"duı\'~r i~ırk istOOıg. ta!-.mb 
evvel(!e'b·~ uki >yel'.esin va:ııfe.;i 1 

~ta ·rfr..ııgı gıbı w a .:.ına t 
ıı ibarQttir. 

tsViÇREDE NE DİYORLAR? 
Bern 25 (A.A.)- 3a!aJı,yettar 

İsviçre m&htf !erinde H.llen:ı n11t
kunda gösterdiğı şi...iıdete ı.şaret e
dilmekte ve mu.mai e')ıhn Alınan
ya:ıın haı1he !(:r.;ncsine se<bep oian 
hareketıer::ni örtmek icin Cenaı!" 
H~kk• işhat et~i,.,.ni kaydeyı.,ne:ı:.
tedirler. 

---<ıo•n---

Yugoslavya ticaret 
lSo 'yıl'la . 

naurı 

Sof-va 25 (Hususi)- Yuı:oslav 
Ticare.t Nazırı da kırk k.;şllik r.ıa
iyeÜe buraya gcl1T'iştır. 

Sovyetler ~iborg 
Yolunu zorlayamadı 
~ . tl lılrı sahifeden dnıml 

<it,\ ~· Sovyetlıe.- Wraıhı 2,000 
~. olü !bırakıp çcldlmişkr-
~~-

~Ut> Üç:~:.>rı'~ geri c,'<."i<Jme
l:el...-'_~ . ._.,·ebe cephesi husu
~·<1Ştır· 

1- Giiı . 
~eıt, 3 ler c~esi, 2 - Vuski 
!.'lop~ - FirUaıı.d:'Ya körfezi 
p~· 

td~ıı So .tı, sal( cenahına taSl'."'I'uz 
".llti " Vi'et kuvvetler! K.oı"v's•~ 
ııı_,_ <Ilı. b·· ., ' ~ 
--<'Q b 

1 
~) !arının ate,şine 

<;.;u u uruna.ı..1.a<1ır. 
clıı.~llıi;.~. <le_?hesi:ııd.J<i taarruzlar 

""""ı.rtw....,, .. 
. 1ıt de-'"'."i• Vu.!k..i'de yarına 

ı.. ~~ IÜ<iın ka.Jımı.ştır. 
"'ll)l!M,~, ~·eııı lnevalı:Tinde amın 
'-_~nı söylüymiar. Fakat, 

SövyetJı~ tarafından faik ku"'•Jt
lerle tazvi~< edi.:diıltilerı muhakkak
tır. Büttln berı:a'htr..ki Sovyet tazyi
fil ~~gidi. art.maktadır. 
J.VıiLLETLER ClJMİYETİNlN 

BEYAZ KİTABI 
Faris 25 (Husu.si) - M lletler 

oemiyeb: Finl.3.ndiya facia.sının mu
kaddematı haIB:k;rıda ıbeyaz bir ki· 
tap neı;retmi•tir. 

ELL1 İSVEÇ ŞEHRİNİN 
ALDIOI VAZİFE 

Roma 25 (Hususi) - Elli İsveç 
qelı.rJ elt Fin ı;ı"'ır.ni ~'Vlatlı~a ka
bul e-tJnişt;.r. Stok.h<ılm Helsi.nkı.ye 
verilmiştir. Yani •bu İsv-eç şe'hir -
Jeri, evrfıtlı.X edind.ği ş:h ırl:l'den 
j(elecek tt>ii11ecilıerc, cocukarı, has
talıırı ·kabul edecek vıe bunlara 
bakacaktır. 

~an: Rahmi l''AGIZ 

Donanma 
No: i6 

' 

Geliyor 
Üç n 

C\Zır hu mevzu etrafında anlaşmışla:d1, 

11 fakat işi kime yaptıracaklardı ? 
~.,,aeıaıt d 
tij· ttde ç ın an uçurulan ha· ı 
lıtı';_ ~e t..::•kkale bogazının İn
h,;~ il •ık u. donannıa.ı tara -
daıı ~Ilı. 4 ıştırıidıj\'ı, Karadeniz 
l . 4'hdiı -~lldt~ liloları tnrafın· 

tt . ~· ı'"' bo tn. 11"1 • • l:'I, ""us dc~troyer-
~ııı ""l(llza k ~lı! ı d<ın adar gelerek Os-
dbk~:ıı-ııı.a :,~~•mın Karadenize 
lliı UkJctin. 1 fllınak üzere mayo 
lıı~ ll:aradc~· ~ııs. talıtelbahirleri· 1 
~ •• ' uı'.:lııtıı''!- ckı münakalatı in· 
'" <•ı;ıt• '7

1 b " r ~ itilerek h ' • u taarruzların 1 
'1nın'ak olan .~ıhaHt İstanbula 
hu~~•Yıtaht~u.ış':;~" donaıımaln-

1 

lılj 1 ılatını . a rıp \'e o,ıııaıılı 
L,~.,,. ~ ""r tdece"' · ·· ı 
.""lı • •«aluh S ~-nı soy e-
'"tıı q b r kork ultanı ızalcsi im-

" 
1ıi~Ierd'ı u \'C heyecana dü· 1 .. ., . 

d•tti ~.,. l'aşa k . , 
laı•ı ''•de! ,. a; natasmın şid -
. :Vı·o •ne kn b 
'·h~ ·. n \ttrit ol rs~,, unların 
h .. ı 1 lalan 5 .. 1 

ın3 dıı;ını kendı·-
q ' at.· "Y ed'kl · · " t, "' ·~·l.i 1 •rını lstan -b ".. t t kT ' l.1t1ı;ı •na ta'ışan ı atın, diitınan 

la••nı lıavad. sler' bcdhaJ.ların bu 
l'aı. llıılatrı11 t 1 haloıılaştırdık • 

ı re •t l'ad. '· 
t; iı inannı.ı:r~~h lıir t,llrlü bu söz
lı<ı,ahatı kahu'l daın?dııun verdi-

lataftaıı. •t~ııyordu. 
J\ınu.a1 So~un ne-

zarete ve sadarete takdim ettitl 
iki layihada htanbulda faaliyette 
bulunan dii nıan iıoıt!hbarat ser
vısı_nın donanıuarun hnrck&tını 
sekteye uğrattığı.nı, yine bu ha· 
valide tesis cdilmi•. iki telsiz is· 
tn,yonunun mütemadiyen Kırra· 

denizdeki Rus filosuna haber u
çurdui;unu, bu faaliyet tatil edil
n1edikçe Kar denizde hakimiyet 
Osmanlı donanmasında olduğu 

halde seyrüsefer ve münakalatın 
teminine imkiın oimadığını bildir
mi ·; seri tedbir alınn1ası lüzwııu .. 
nu ileri sürrııüştü. 

Üç Nazır da bu meseleyi enine 
boyuna konuştular.. İstnnbulda 
vücudü muhakkak obn ,.e fanli
yeti s3ycsinde Zonguldak vo 
Kozlu bombardımanlarını yapan 
Rus donanmasını Ya\•uzun taki -
hinden kurtaran, Osmanlı donan
masını Karadenizde miişkül vazi
yetlere dü üren bu &'izli düşmanla 
mücadeleye karar verdiler .. Fakat 
bu nasıl yapılacaktı? 

Erkaııılrnrbiyei umumi yenin 
Seyfi Bey tarafından idare edilen 
istihbaratı kendi hissesine düşen 
va•ifeyi yapıyor, orduya karşı 

propaı:anda icrasına milni ol~or, 

Halk evlerinin 
8 nci yılı 

Hitler'in ·nutku ne 
1 • 

• 
tesır bıraktı? 

3- 8 ON T I! L GB A 1' -25SUBAT 1940 

(1 ine\ s1'1ıUeden devam) 

da cŞericiçesh adlı p.yes temsil 
edil~ektir. (1 inci S>hlf•tll!ll tlev•m) ve İ~ilterenin her 20 senede bu 

seksen milyonluk mi leie: .Şunu 
·bunu i.~criz, yoksa siz! shh.i:a e-. 

Üsküdar Halıl:tv :oo:ıki mcr~im- Çörçil, Eden, Kıoper, Hor Be' i:;a 
dt> Halkevi reisi Hali<evi ve H~lk ve Cemoeı-.aynın ılıeıı:ıen nclret 
odala.rmm ına..'<sad ve ga<yelermi etrr.elerini hayatınım en bıiyük if-
anla1.rn.ı.;ılır. • v:lhar: s:ıvıymum. Bü~ü.n. eme,ım 

de_~:z. d€4llelerine Wıammülü - \ Yazan: ZİYA ŞAKlR Nı>. 71 
muz yoktur. 

1 
T .. kd 

1 Bund.'.ın sonr!!- HalkeV'; ş'iri oku- kendı mılletıml'.1 sev:::ısmı ıkazan- ı 
naco.'.k Faruk UsküC:axlı tarafın - maktır.• 
dan Üsküdar oairleri mevzu>u bir MÜCADELENİN NETİCESİNDEN 

Bütün eme!irniz her mi1letin ay- v d•J • • Uf Qlla m • e 
ni haklara sDhip olarak emnıyet i- 1 ene 1 K amıra l n asıl 
cinde yasamasıdır. Hedeflıniz son k b • d • h b • • • 

kno~. :raru; ,-~ilı:cekl ·r. KOitKUMUZ YOKTUR 
11't::adelevi ya].>3rak Alınan hürri- açı . JT eOJZ ar ]Ile gırmeyJDCe.o 
velini kurtamoak ve Alınan hayat 

Sislı Halkevi"de. mutad pro - Çernıoerlayn ise di.ınkü n..tkund.a 
gramdan wnra JüL'de, bir konser A1ınanyıının hooeflerını.i ~ suret-

s:ııhasını kazanmaoktır. Bu harlı! Donanmanın top atrşlcri, o 7al- ı 
kazanmaktan !başka rarcmiz yok- çın kayalar arasında dağ keçikri 1 

sılllll maktan tehditli altında, • lo
ra sahillerinde doluııyordu. 

vereock, Kzn.:m Saner şiir oku _ ret e tco.rif etmelO.edir: 
yacJ:k, ,,Mahcu,pl.ar. piyes; tems··ı lngı Leıt Jmparatorluğunu im!ıa 

tur ve mullıaft<kak kazanacağız. g,bi tqtan taşa gıçnyan cctelcr ti· : 
Lu.t<ıer der ki, dünya şeytanlarla 7erinde hiçbir tesir husule geri • 

l\Iodon önünden demir kaldır -
ılıktan sonra (Navarin) e doğru 
ilerlemişti. Ve sonra oradan geri 
dönerek (. leseni) körfezine girdi. 
Ve kiirfu.ın müııteLa noktıısmda 
bulunan (Kalamata) kasabası Ö• 

nünde demiri di. 

ıedih:cektiT. etmek ve dünyaya tahakkümt e.-
1 mc:.n.. ıı.:-;.... ""-· .. •..,.u....ın .n: ... msenın op-

Bevo~lu Halkevir.de de ~n'~ ra,ğınrla rozümüz yoktur. Küçiık 

da do'u olsa: bütün bu şeytanları rı-nıiyP,l' .. enak bulanwyaıı ve h•t· 
yeneceğiz.• ta kilı derecede karadan ıu bi:e 

bir ll'~.ı;.::.m'la bavnıım ıte:ı'id etli- miletıerin hayat ve hürriyetieri 
lecek, Başvekil v~ Ev bıışkaaıının ne riayet edı1mesini istiyoruz. Hal· 

İıVGİLİZ HAVA KUVVETLEfJ -
NİN üsTüNLOOü 

ıılnmıyan d.onanına c:.lradı u~erin· 
d~, fena tesirlere sebebiyet \"eri· 

nutuklerınıdan sonra bcr kon.scır buki Alına.oya yeni kurıb~nlar arı-
v«r'J>e>cek ve bir mxır müs:ı.meresi yıor. BH;µ-afiarn ıtit gemiler mü1e-

Hit'er nutd<unu bu sözlerle bi -
tı~miş olımakla lberaıber. Çem-1:.er -
!ayn de ~u sözlerle bi1ümi$ir: 

yordu. 
Türk Amirali, bu nahoş vaziyeli 

değ.ştirmek için mevkiini tebdil 
etmek, bulunduğu mevkiin şarkı 
şim:ilioine. te;;adüf eden (Kala -
mata) salıil'eriııe giderek oradnn 
erzak ve su tedarik etmek istedi. 
Fakat bunun için de, muvaük rüz. 

Tam o esna-Ja idi ki, donar.mayi 
bulmak icin 11-lora sahıılerinde do· 
~ yeıai amini Her..ek Ali Paşa 
da Kalamataya ·geldi ve d~rhal 
donanmaya ı:eçti. 

1ıeı'1ı'ıp olunacaktır. maciı. ven t:>rpiJer.:yor. Halıiıı.IA.ı biz 
&ıs •ktrs Halkevind~ de ayni şe

kild:ı nutuklar ve konser ver'Jiyor. 
Ayrıca cTipi. piye:>' de oynana -
ca.ktır. 

Alman • İtalyan ik· 
tıs:ıdi anlaşması 

Rıoma 25 {AA.)- Alman - İtal
van i.k.tısadi anlaşnıas.nın i.mza;ı
;,, mütea:kıp lbir tebliğ neı;redil -
mi.ştfr. 1talya ile A'manya arru;ın
da yapı'acak mü;badelelerin tan
zınıi için teşekkül eden ıtı.r komis
yon sene içinde yapılacak müf:ıa
deleleri tesll>il ctm~k üzere Ropa
da toplanmı,.tır. İki meın'eketi ala
kadar eden 'bazı mali me.>eleler de 
tett.l k cdi. mi.ştir. Müzakereleı\i ta
kip e::mi.:; olan .Musolini bizzat .ınü
da·hale !'dere'" baz: d;rekt.ılfler ver· 
miştir. l'.<i mem'eket arasında ay
nı z•manda hudut münakalatına 
dair bir mukavelename irr.za edil
mi.ş:ir. 

Sultmahmed 1 inci sulh hukuk 
m~hke:n ı-:S .n den: 

Davacı Taşcıof.llu 0.>man vekili 
a~ ,;:ı.: Asım SJreun tarafından 
müddeaalcyh, İstanlıulda Zindan· 
kapıda ruı.Jıbıırcular No. 363 de Ha
lı H imi E!lhıltı-oi!lu aleyh ne açı
lan 50 lira alac:ı:k davasından do
lavı gOnıderi!aı dava a:·zuhalnin 
te>bli~iz i~de edilm ,i iız.:r ne ila
nen y:ıoılan tebliııa.~ ra,ğmen m ,.;,. 
kemey: l(<ılmedi~ n<::en gıyabında 
icra kılınan duruşmada: 

Müddeaaleyh, iki eened ibrazın
dan ve imzaların inkan hal'ntle 
ist~p ı.çin gelme;;i aksi ta.kd rde 
istiktabdan kaçınm'.s savıl&cağın
dan .bahisle bir ay müddetleı mua
melel gıy;ı.p kararının ilanen teb
l:ğine 'karar veril:ıu'ş olduj"ıundan 
telbli~ tarihinden iH'oaren 5 gün 
içinde itiraz etmediği ve muha -
keme günü olan 26/3/940 ta·rilıine 
Tastlıyan s:ılı günü sa.at 10 da IX
vanyolunda Su1tanahıned 1 inci 
sulh hukuk mahkemesinde hazır 
bulunmadıf(ı. takd'rde gıyabında 
karar verilece)ii i.'an olunur. 

(940/99) 

':---DOKTOR 
Feyzi Ahmet On:ıran 
Cc.dıye ve zühreviye mütehassısı 

Pa.ı:ar hariç her gün sabahtan 
akprna kadar 

Adrel'. BabıAU CağaloJ!u yo
kuşu köşe.inde No. 43. Tcl. 23899 

askeri emniyeti fazlasile istihsal 
ediyorılu. Yine bu servisin elin • 
deki t~kilit biraz noksandı. Ca
suslara karŞı çarpısacak, cephe ge
r:sindcki beyaz harLi idare ede· 
cek, bu sahada zafer teminine uğ
raşacak hususi ve gizli bir teşek
küle de lüıum vardı. 

Üç Nazır da bu mevzu ve bu ze
ın:n ilzerinde anlaşmııılardı. Yal· 
nız ortada bir mesele kalıyordu. 
Bu ~i kime yaptıracaklar, nasıl 
ve nereden idare ettireceklerdi. 

Bir buçuk saat stlren müzakere 
smısında birçok isimler söylen -
miş, bunlardan bir kısmının üze
rinde durulmuş, fakat hiçbirine 
karar verilmemişti. 

Niha:vct Talat Pasa sözli aldı: 
- Bu i<i doktor Fethiye vere -

lim. 
Dedi, devam elti: 
- Onun tii Sclfıniktenbcri pro

paganda ve gizli çarpı~ın::da ihti
sc-1s1 ıniicerreptir .. Bu işte ancak 
ondan istifade edebiliriz. 

Cemal Paşa: bu işe dair yapıla· 
cnk konuşınalorm sür'atle hitirilc· 
rek neticeyi ve emniyet tedbirle • 
rinin fazlasile alındığını gerek <a
raya, gerek d-Onauma kumandan
lıi;ına bildiriime ini istedi. 

Üc İttihatçı kodamanı ilk defa 
tam bir fikir ın ıtab~koti ile ayrıl· 
dılar. Ertesi günü İ tanbul gazete
lerinde şöyle bir lıarndis intisar 
etli: · 

•Sadrazam Talat Pa$a Ha•retle· 
rinin ri\·asctindc B~hı51idc dün iç .. 
tima eden mecl;.;i hası vıikel6de 
Karadenizde sektcve ııltrı~ıın mü
nakaliitın temini hakkında lıan 
tedbirler alm~r.• 

(Devamı var) 

bıtaraflardan k.imı;eyi rll!hatsız et
medik. 

MUıhakkıd<: olan bir nokta var
dır, o da .şudur: 

Biz ne kaciar uzarsa uzasın, mü
cadelenin netice.sinden korkmu~ 
ruz ve yal= da deg.liz. 

Hitler de dün nu'.Mında lbu nok
taya cevaıı veriyormuıı gibi şu 
si1zleri sövlern:.ştir: 

ALMANYA HARBİ MUHAKKAK 
KAZAN1\1AGA MECBURDUR 
·1918 nadiseJerinin tekerrürüne 

imkan yoktur. Soıvvet er iıirJ~ıle 
anla:şmamı.ş, ita1ya ile ittifak.anız 
ve jaoonya ile cia;tluğı.ııınll2 buna 

cir.<ı'liz hava ku-vvetıcri Aman· 
vanın her tarafına vararak, İn;glliz 
hava kuvvetlerinin üstün'üj(ünü 
wat etıniştir. tnı:;ıtere, Alman -
vanın öni.imüzc ç>kard:ğı ıbeşer 
kuvvetle:ı ie mücadele ede ede bu 
kuvvet eri bclıemehal yıkacaktır,• 

000 

İtalyada umumi af I 
Roma 25 (Hususi) - Veliahdin'n 

blır ıkııınm doj:(ması münasei:ııe1ile 
Kra.I ·i seneden şajh hapıs ıı<za
lan .Je para cezahınıu ııılfel:ınşit:r. 
&.ıı:darıı yü.kcı..ık cezalar da ıtenzil 
e(füecekt .-, 

---o--

kar beklemek cl%emdi 
Türk don•nması, bu müşkülat i· 

çinde bocalayıp dururken, Vene- I 
dik donanması da, hazmıklarını bi· 
tırm.ş, ihtiyatlı hareketlerle ce • j 
nuba doğnı inmiş .. Türk donan • 
masını tarassuda girJ.ı;mişti. 

(Amin 1 Antonyo Gr:mani) aın 
kumandasında olan bu donanma, 
(150 parça) muhtelif .;.stcmde ge· 
milerden mürekkep olup ateıj kuv· 
veli ve mürettebatın mchareti do
layısile Lüyük bir harp kıymetini 
haizdi. 

Venedik Amirali, daha haia 
TD.rk 4onmnmasile bir acık deniz 
harbine kıyısanıadığından, o da 
bir kararsızlık için·'e idi. Nite -
kim, takip pıanını dcğistirdi. Türk 
donanmasına (Lcoant körfezi· ı ni 
kapamak icin. ırİ<li'l (Piı'gos) a· 
çıklarıııda bcklentek istedi. 

Amiral Antoıı~·o. bö) lece ~imale 
doj'nı okarken, (Korfo) adasın -
dan gelen (Amiral Lored ııo) ya 
tesadüf etti. 

.manı.dar. Almanyayı sıl&.'ı.ladık. Or.a 
en mükemmel silMıları temin ıq.n 
herşeyi yap'. ık. Po onya ı!:ıa:lbi &.>u
nun kıymetini kll>a•l ettL Memle
ketimin :krııs:.'.lyatı da değişti. Ha
rici ablukanın üzerine tesir etınc
sine ııınA.i:tn }O-"t""r. aımunyayı as
keri ve h.'<tısadi bakımlardan yen
mivc imkan yoktur. 

Sov) d hariciye nazın Böyle olmakla berqber, Vene • 
dik Amirali birdenb:re Tiizk do-

Vene<lik bahri~·csiııin en n~m· 
dar amirali olan ve ayni zamanda 
(Kıbrıs vali i) pavcsinl h~iz bulu
nan Amiral Loredaııo, bü)·ük fi. 
l<>ya i!tihak etmek iç"n 1Duçe) den 
hususi bir emir almıstL J\laiyetin· 
de de (lS parça) mükemmel ve 
yepyeni kalyon vardı. 

!Uurmaı sk'a gitmrmi§ nanmasının üzerine atılmıyarak 
Moıskova 25 (AA.)- Evve}ki mi:nasip fınatlar kollamakta, )al- ı 

gün Am.ra· Kuznetrof K.zı!ordu- nız tehli!kar mPnevralarla iktifa ı 
nun yirm'no. yıkiönümü münasc- etmekte idi. (Devamı \'ar) 
betile ,beyana.tta bulunarak Mur- Bu sırada (Mora beylerbeyi, ============== 

foq!Yz'er, ·bizi propagan<la ile 
yenmeyi umuyorlar. Hr.yır: Biz so-

1 nuna kadar harp edeceğiz. Fran.sa 

manskta bulur..dı.:ı"!una dair ecnıiıi ' Halii. Beıı Pad;şaha bir rapOT &'Ön
rr:erJbala:·daıı verilen h::l::ıerleri tek- derdı. nu raporda, (donanmayi 
ZL'P etr. , ır. 1 hünı&yun) un üç aydanbcri bey

lıude )·ere dol••tığıııdan, nıüretıe
batın aç ve sıı.wz kaldığından, Jüş
man donanma.-.nın da tehditkar 
bir vaıiyet aldılfından bahsetti. 

- Çoeu:< Hekimi ._ 
Dr. Ahmed A!·,1\0'{unlu 
Taksim • Taiimhane Palas No. 4 

Umuın Ayakkabıcı San'at .... arlı.rı 
Kooperatifinden: 

'.Kooperatif.ıniz!n yıllık umumi heyet toplanttsı 12 ınuırt 940 tarihine 
mü.saeıif salı gü.ıü s;ıat 14 d~ Çarşıkapıda Ayalk.kmıcılar Cem.yeti 
merk~ızinde yapılacağı sayın ortald.:.ra ilan olunur. 

RU2:'<A'ME: 1 - Meclisi idare ve mıi.raıtıp raporlarının okunma -
sı, 2 - Senelik bi.liın.,'Onun ve yeni sene bütcesinın !l.:ısd:dt~ 3 - N-7am
nameye göre iaarıı heyeti ve mürak.plıırın int!habL 

lstanbul Defterdarlı~ından: 
Muııamme.ı senelik Muvakkat 

icrası Ten İnJt 
l..ra Lira 

KırnJ<.apı cırt2 dkul 270 81 
Zeyrek orta okw . 75 17 

Bu ra~.>r, (2 'ııci Beyazıt) ın ho- 1 
şuna gitmedi. Davut Pa~aya iti • 
madı oln1akla beraber, donanma
sını kuvvetli b'r ele teslim etmek ' 
istedi. Maiyetine iki bin (yeniçeri) 
vererek (Hcr>ek Ali Pa$a) yı sür
atle Monva gönderdi. AH Paşa, 
derhal donanmanın başına gece· 
rck (Kaptan Paş~ !ık vazifesini 
denıhde ederek.. Davut Paşa da, 
(ihtiyat filosu kumandanlığı) nı 
ifa ey·Jiyccekti. 

Davut P ... , iyi bir Aminıl ol -
maltla berabt-r, bu ..,fttiııde ken
disini bir talihsizlik takip ediyor· 
du. Daha htila, Ven.,dik Donanma-

Pazardan m3ada her gun saat 
-15 d n sonra. Tel: 40127 

dram kısm.nda 
Bugün saat 15,30 dıa 

Bu aJ4am saaı 20,30 da 
( U KADI 'li ı 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KlSr.11 

Bugün saat l 5,30 da 
Bu akşam saat 20,30 da 

(Herkes )t:rli leriode) Yukarda yazılı mektep 'baldı:al:yeleri hızakrında gösterilen senelik 
muhammen kira ÜZ:Tinden üç sene müdde<~le ayı ı ayrı kimya verilmek 
üzere aç>k arttınnaya "konulmuıılur. Senelk k.ra bedelleroi dört müsavi ~ ... ,.-•ızıı:mı••••••••••••••nm.;;;;;;;;;;;a.. 
tal!S;tte nakden ve Pe$İnendir. İhale 26/2/940 p:ızırrtesi günü saat 14 de y 'W 
milli aınla.k müdürlüğünde :müteşekk;ı komisyonda yapılacaktır. İstek·' arın akşamdan itibaren 
!ilerin rou>Vakkat teminat mal<ibuzlarile beraıber iyi ahlak sahlbi oldukla.- s A R 
rm-.ı dai.r zabıta.dan ıruihkılmcy><ıt w sabıkaları o~ dail' adliye- A y Sineması 
den, sari hastalıkları olmadığına dair belediye ve hül:ilmet tabaıbetinden 
alacakları vesa.Jci !naz etmeleıri mukta.zidir, (1033) 

lstanbu! Ormc:.n Çevirge Müdürlü}ünden: 
I- Şilenin Korucadağ devlet ormanının A ve B serilerinden 

5052 kental meşe ve 2791 .kental de Kay,n, Kes'lane, Gürgeın cinsle
'rinden ibaret karışık kömür açık arttırma ile satılacaktır. 

2- ArLtırma 26/2/940 tarihine mü.s:dif Pazartesi günü saat 11 
de İstanbul Vilayet Oı:ıman Müdür:üjiünde müteşekkil orman alım 
satını komisyonunıda yapı'.acaktır. 

3- Meşe kömürünün beher kentalinin muhammeın bedeli 16 ve 
kArı.ş:k kömürün beher kentalin.in .muhammen bedeli ise 13 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat 87 lira 85 kuruştur. 
5- İsteklilerin kanun! vesikaJ.a,n rbraz etmeleri. 
6- Sa~ame ve mukavelename projelerile sair evrakı görmek 

istiyenJerin lstanbul Orman Müdür .Uj(ur.e müracaat etmeleri. •1047• 

1 
İstanbul Levazım Amirliğinden verilen 

Askeri Kıtaatı ilanları 
1 .................................. .... 

Haric~ 
AşPğıdaki maddelerin kapalı zarfla eksiltmesi 1/3/940 Cuma ıünü 

bizalarıuda yazılı saatlerde yapılacaktır. Zarflaruı ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Edirnede Sana :y kışlasında satınalma komisyonuna 
verilmesi, (l.Ul) (1060) 

cınıl miktarı tutarı le nlnatı ihale saati 

Toz şeker 
Patates 
Sadeyaj' 

kilo lira lira 
2&,000 1,z so ua 
32,500 3,2 50 244 
37,500 (6,8 75 3516 

* ,.. 

11 
15 
16 

900,000 kilo ırpa •kapalı zarfla bHlnde vermeleri. Postada vllld 
eksiltmeye ~nmw;tıu. Muham· gecikmeler kabul edilmez. 

İzleri h2tırla:rd:ın Silinmh ... "'"'" . T ii~s ,.,. ihıis:nnı ve ııüzel mevzuu 
,Bütün İstanbul halkını cellbedeook bir film daha giistıenyo:r: 

VATA ~A 1 
Baş rollerde: Fransız yıldızının en g.'..i2ıel 

EDWIGE FEUILLERE 
JEAN CHEVRIER ve PIERRE LARQUEY 

ZEVK KADINI... EBEDİ Aşra: ... AŞK. .. İHTİRAS ... 
Yarın akııam ı.n yerlerinizi evveldm .:ıl.dırınız. 

Üç gündeoberl LALE Salon!ariıu 
En 1atiı kahkahalar, en canh takdirlerle dolJu.·an diloyanın en 

tatlı 9eSli yıldızı GİNGER ROGERS An-« a.-ı.ın en 
Sevimli ar.tiıııl'I' J AlMES STEW ART'ın 

ATEŞLİ KADIN 
Fransızca sözlü filmi 

Ha11tıı.lprm... Ayların... Hatta senelerin... unut!.ur&TlllyaeaJ!.ı 
bir hankadtt'. 

ı::ıoy.. dUyıt gülmek, icına !<ana h~l.mmek fı:rsa1ırıı kaçırmayın'!Z. 
Programa '1tve 1) Dünymun gözii ve kul.aığ1 Paramunt JurnaJda 

en son haber !er. 

2 • Renkli MİKİ VALT DıSNEY men bed~l.i 70,470 lira ilk teminatı (1312) (l43B) 

4773 lira 50 kuruştıır. İhalesi 7/3/ ---------------------------------------=== 940 Per~embe günü saat 16 da 
Kırklareli askeri satıııalma ko -
mis;·omında yapılacaktır .. Evsaf 
\'C ~artnan1esi her gün komısyonda 
ı:-örülür. Taliplerin kanunun 2 ve 
3 cii madd~leriııde )'azılı vesika 
ve ilk teminat ile teklif mektup
larını ha' i zarflarını lıelli giin ve 
saatten bir saat evveline kadıır 
komlsyona ,·ernıclcri . 

(1290) 
·f 

(1!12·1) 

130 ton sığır eti kap~lı zarfla dc
siltrneye konınll$1ur. ihalesi 12/!l/ 
910 Salı günü saat la de Balıkesir
de Kor. satınalma komisyonunda 
yapıiacaktır. Tahmin fiatı 32,500 

1 
lira ılk teminatı 2431 lira 50 ku· 
ru•tur. isteklilerin ihale gününden 

1 

bir saat evveline kadar muvakkat 
teminatlarmı havi teklif mektup
larını komisyona makbw muka • 

:t.taıııbwm can ciğer 2 kemiği 

lsmail Dümbüllü - Şevki Şakrak'ın 
Baştanhaşa k.ahkaha'arla dolu ClHANŞÜMUL MASAL 

-M EM ü Ş 
Türkçe Sözlü Türkçe Şarkılı 

Görülmemiş :büyük muvaffakıyetlcrlc devam tiliyw. 
Mcmleketi:ın!:zin en tamn'lUŞ musiki üstadları ve en ıyi 
olwyucularuun tertip e'ltiık.leri mw.iki k.ısıru eyircıle
:ri !{SPVed.yo<" • 

TAKSIM sinemasında 
Bugii.n saat 11 ve 1 de tenzilatlı ma.ine'er 
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DIŞ 
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Kırıklık 
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fnhiuırlar U. MüdürlüAünden: 
Ciaııl Milı:. Mlllıe•men •;. 7,5 Eksiltme 

ı. ae-..t Şek. 
Lira Kr, Ura Kr. saat 

1 

1 

Yama.lılr ın:ıı-vl~>e 10.000 Uo 3000~ 445.- A. Arttmna 14 
1akarta • 10.000 • 1800~ 2'10.- • • 14.30 

• çul 6.000 • 960~ 144.- • • 15 
• cuval 5.000 • 800~ 120.- > • 15.30 
• lonnao 5.000 • HOO~ 210.- • • 16 
• ip 5.000 • 1400~ 210.- • > 16.15 

IMarlc:a beri 300 • 90.- 13.50 ı:ıcı=lık 16.30 
I - İdaremizin Ahdtııpı J>aıkım ve işleme evinde rnütenılcim cl2lfl 

ve milrtarlan yukarıda yazılı kanaviçe, çul, çuval, loıınap, ip ve bez 
hiz:alı:ınııda disteri}eıı usullerle satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muva.k.kat ~inat\ları, pıııı:ırhk saatleri 
hizalannda gösterllıniı:tir. 

ın - Eksiltme 7 /III/940 günü Kaba.taşta levııtıırn ve mübayaat şu
bestndelti alım satıs komiı,'Yonund·a yapılacaktır. 

iV - NÜJnul'P('ler her gün Alurk.ıpı Bakımevinde görü'ebi!ir. 
V - İ::'.cklilerin t:ıyin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme para.-

lzrile birlikle mczklır komisyona goelıneleri. (1252) 

1 İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
İstanbul Belediyesine müsabaka imtihanı 

ile dört müfettiş muavini alınacaktır 
İmtihana girebilmek için: 
l - Türk:<ye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Sinnen 35 den yukarı o1m amak, 
3 - Her türlü sıhhi ve 'bedeni iirızalard:an salım bulunma, 
(Belediye tarafından tayin ~leceık olan sıhhi he~tten raı:ıor alı-

necalrtır). 

4 - füisnjWıJ eshabmdan olup ~ bir eölıret1 haiz bulw:ımadığmı 
polis tahklwtile tevsik etmek, 

5 - .AakerUk varif"'S'ni filen ~a etmiş olmak, 
6 - .Afil<erlik ws~ı ile nüfus tezkeresinin ve hiisnillıal varaka-

6?11ln aeıllarmı veyahut Belediyece tasdikli suretlerini ve 6/9 ıiı'aıdmda 
üç adet fotoğrai Yermek, 

7 - YUl<sek bir mektep m«zunuol:mak, 
Yukarıda z.ık.redllen vasıflan haiz olun lmtihana girmek, arzu

ırurula ·bulunanlar 2/3/940 'tarihine kadar ;mida ile İstıınbul beledi~ 
reisi <>ine müracaat e;.rrıelid..rler. 

imtihan 6 ve 7 /3/940 çarşamba ve peT,şembe gü,nleri saat 14 de İsta.n,. 
bul umumi meclisi salon.unda yapı!acaktır. " 

İmtihan progırunı: 
1 - H uk tık! ve lktısadi ırnallıma t, 
2- Dev:ete ve belediyelere dair mali mevzuat, 
3 - BelediV'Clerin şahsiyelıi hükmiyeltti ve nıı.kkı kazalan, 
4 - Şeh:.rcilikten maksat ve gaye, Beled yecl gözile sehir işleri 

tıa,J&nıdaki düşün.celeı:, 
(3 sual t:ıhril'i, dördii:nOÜ6Ü sözlüdür). 
İmtihanda muv.affok olanlar arasında müsavat vukua geldiği tııık

dirde garp li5anla.nna vukufu olan tercih edi1ecelı.tir. 
Müfettiş moovınli~ne tayin edilooek olanl.ardan .ikisine xmıaŞ ve 
~ ik.is:ne ücret verilecektir. IM23Ş ve ücret miktarları devlet memur
ları aylık1annın tevhit ve (eadiilline dair olan 3656 numaralı kanun hü.-
l<iirnlerine göre tesbi~ edlkcektir. (1442) 

Halim: ı -Ne ha4<la ondan birşey iı;ti-
- Sen burada iyi ohnııyacaksm. yabilir ve ne ha~ onun lbana pa: 

İı;taıjxı! tara.fır.da lbir yer bul - ra veya ba..,ka bırşey getırmesını 
sak.. Hem doktora daha munta - düsünEi>ilirim ?. 
z;ımt(icler.sirı .. Hem de hatıraların- .Bilmem ne y~a~ım?. Haki -
la daima ~a kalmak tehlike- ki:ıtcn Iia!.inıtn decLğini yapmalı, 
Si.nden uzak clwwn.. İ!."\aııi>ula ,ıırtnıcl.: miyim.~ bu-

Diıyor . .Biliıyonım , bunu w« &ey rad:ı •kalmalı mıyrm?. 
~ ııtııv:eyor: Burada tek"""' "'' ft kalmak isti-· 

- lleai daba-sık ı.ömıeil. ~, ...,.., :pıırum: Cahil!. 
l'akat dııtı<I ~ ııd>eııılai VV: Onun hatıraları, onun ,ııeıdiğl 
Para.. tıı:pıraltlar, Oll.'lln otunluğu aıi(aç alt-
~~~·;_ lan, onun kolları.nda geçirdi/i;•m 
~·~... saniyeler. . 

Teda.vi.!... Hi:iı;ediv-OrUm ki, ne oll;am da 
Her ..n;n ddktora ~. ı• .. - " ... -. "-·~ ~·M mezar:. g;,ierken bile onu unut -

Vil.ite. iJa<;, yol para,,ı, ge1ınck, gi~ mıyacağ'ım. onun aşkından onun 
mek. doktma vermek en a:;ağı tıee se-v:ııisindcn kendimi alakcyamır 
liranın 'çi.ııde. vaıcaf(ıın. 
Bımu 'ba'na kim verecek?. An - Daima 'Onu düşünmek, gijnlüm-
n~ me~lık yok. Rüştü Efendi ıe, diıınailımla, benliğimle onu dü
iki ev lbırıcloıruş. O kada.·, onun ki- sünmek .. Bu benim için <Lılma esas 
ra.;ı da ancak boğazımıza yetişi- olan sey. Hayatımın lıütün saiha-
~r. Kadıncaf(ızdan :fazla bir ~ey larında yalnız onu sevdim. yalnız 
istemiye yüzüm yok. onu dü~ündüm, ve yalnız onu dü-

Halim, vere vere ne verebi.Je - .. ünüvorum. Bu sevııi ve düı;üııüş-
cek ?. Bel!ki de verdiklerini .biıı te şehvet değil, lbir kal1ıin par~ 
müı;kül8.t kinde getir<Jbiliyor. Ge- !anısı, onun didJl< didik oluşu, o-
<en gün söylüvordu. Tab!.olar::-:ı ııuıı r:ıll!!Şt varı. Bu sevııinin ooü 
bu sene iste<L.j(i Jia.tla satanıa'!l ı$. \'I! tö .:cndisidir. Benim a!i.kıııİl bu-
Jılektepteki ma~ı da am'.'ak ker.- ct .ıI". buııd~n başka hidbir r > ,,.ı~. 
disine. Hem C<!r v'1-kit dii,;inii)·o - ııısz. Ber Hl~ bir def •• ı • .ı •., .• • 
S\ım. ;.,.ıu ii-c\"dlın:. 

N 

Ve bUfUn 
aQrıtannızı 

derhal 
keser. 

lüzumunda 
günde 3 ka
p alınabilir 

Değirmencilik 
Sebat 

Türk Anonim Şirketi 
IDMedarlarma İlin 

Tical'et lııımımunun 361 lnci ve 
dahili niz.anamıemiızill' 47 ve 4" inci 
mMMeleri nmcıtıince depnıencfük 
Sebı&t Türk Anonim şirketinin hls
SEJ<iarlar umumi lıeyetici aşağıda 
~ :ınaıcldl!lerl müı:akue etmek 
üzere f.ııbu mırrtm 25 mci pazartesi 
günü seat an da ŞJrJretin Beş'k -
taştaki mer'kezin:de adiyE'!l top -
lantıya davet eyleriz. 

Runame: 
1 - 1939 emesi lıilluıço ve kar 

ve zarar hesabının tasdJ<ile idare 
meclisi aza1annın ibrası. 

2 - 940 sfn<..,;i J(;in b 'r murakı
bın ıntihabı ve ücretinin tesbiti. 

3 - Çı'k.an idare meclis; azas1 ye
ri ne aza in ti ha'bı. 

4 - İdare ırııec si azal.arına ve
ııileceık hakkı huzurun tayini. 

5 - Şirketle yapacakları mua -
~!at hakkında Ticaret kanunu
nun 323 üncü maddecıine göre ida
re meclis:ne müsa11de verilımesh. 

HisscdarlM'ln hisse senetlerinin 
ticaret kanununun 371 inci madde
sl.ne göre toplantı gününden en az 
bir hafta evvel şirkete tevdi et -
meleri lazımdır. 

İdare Meclisi 

İstanbul asliye altıncı lmku.k 
bM<iml'.ğinden: 

Davacı .A:rslan tarafından kansı 
<'liıD evvelce Nurucsınaniye Şeref 
sokak 58 sayılı Osmaİıiyc apartı
manırıda iken halen ikametg3.hı 

meçhul Zehl'a alc>yh:ne açılan bo
şanma davaı;mın yapılmakta olan 
muhakemesine iliinen darvet olu
nan müdrleaaley.lıiıı hazır bulun
mama.ma mebni hakkında gıyap 
kararı itti.haz olunarak bu kararın 
on b<ş gün müddetle ilam için 
mU'halreınC6inln 21 ma.rt 940 per· 
şemi:ıe saat 11 e bırakılm11S1na ka
rar veriliniş ve doldurulan i.bıbar
naıneıin ar BUl'C'tinin de ııs.ulen 
mahlre.rne divanhanesine talik kı
lınmış olduğu teblii( yerine geç
ımek ii.zeıe ilan olunur. (39/1398) 

Onun loindir iti, Emİ.ılt'dndan, bu 
hırhrala'!llan bu hruzıdan ayn!mak 
isterniynrum. Ve .. asıl büviyetile 

"·"'Yan Belkis lbu aynlı.l:a pek 
~lükle ruı oh.bilirim!. 

- İki ay SGlll'a -

SUl~·manivede kü.c:iiJt bir e-We 
Olaıl'\lc)oıı;:t, . 

Se!aJet, l>6J"aımıhlı:, ıztırap, çile 
nbwet lbe.rıt Halimin ~!una ge
tirdi. Ve onun dediğini yaptırltı. 

Bana, Gündıol(du Eminenin Kıl
burnundaki odasını h<ııtırlatan kü
çük bir odanın !;;ine sı~ırn!. En 
QOk anneme acıyorum. Zavallı 'ka
dın bu tıaJinde benmı i<;in çırpını
yor, benim ~in gözvası döküıyor, 
benim k;in ditliniyor. 

Ve .. :ben Mla ondan hastalığı mı 
saklı)'Unım, ona: 

- Anne frc~yim .. 
Demi-yorum. Ha1bulı.i, her gün 

i<'ine ~>ltındıi(ırnız bu tek odadan 
çıkıp dispansere l{idi:vorum. 

- Niçin?. 

Mücevher Sahşı 
İstanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden: 
Teılılr 

No. 

502/1 
502/2 
503/3 
502/4 
502/5 
50'2/6 
50'2/7 
502/8 
509/9 

503 

505/1 
506/2 
505/3 
505/4 
506/l 
506/2 

!i-07 
508 

500/1 
509/2 

510 

511/1 
511/2 
511/3 
511/4 
511/5 
511/6 
511/7 

0.sya 
No. 

Hesap Borçlıa 

No. ltıııl 

fl38/~ 
> 
> 

• 
• 
• 
• 
> 

> 

938/855 

> 

• 
> 

• 
• 
> 

• 
> 

81201 

'38/1382 86033 
• • 

• 
• 

• 
• 
• 

938/138'1 86092 
• • 

9.'Ml/1400 86294 
938/ 14()3 003:1.2 
938/1414 86485 

• • 
938/1425 86717 

1138/1431 86700 
• 
• 
• 
• 
• .. 

> 
~ 

> 
> 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

> 

• 
Yucia 
Filipa 
Fen.ııa 

• 
• 
> 

Salbiiıa 

• 
Serkis 

• 
Hikmet 

• 
Hamdi 
Şatır 

Yani 
• 
• 
> 

• 
• 
• 

RehıH clall Saadıkça 
&amin 
edilen 
lıymeti 

> • • 
> • • 

Dört roza parça. 
Bir altın saat 
11er; aJcın bilem 
Bir altlll i<ı>nkın 
Y ırli alitın yüzük (biri elmeelı) 
Bir <'.İft altın küpe 
Bir çiit roza küpe 

Bir roza bilezik 
Bir roza yüzük 
Bir ıroza i,ilııe 
Bir altın bLezi.lı: 
D.iıl' pırlantalı ytizü). 
Bir pırhmtah lıraw:t iğnes1 
Bir alıtın tıilezilı: 
Bir alıtın bilezik 
Bir a 'tın saat 
Bir 8'hın :kıöstelı: 
Bir pırlaJ'l'lalı bilerıik (l taıı 

Ura 
05 
05 
40 
10 
60 
80 
80 
20 
03 
aO 
20 
15 
05 
15 
80 
40 

170 
170 
20 
15 

yok) 1000 
Bir rocıa yü>zök 
Sekiz litın yü:züiı: 
Bir altın ınaıdalyoıı ile .kıdye 
Bir altın i~e 
Bir çift altınkü.pe 
Bir roza düi!:me 
42 adet pl1"Janta w roza çıp

10 
35 
02 
04 
03 
02 

RADYO 
Güzelliği hem yaratan, heTfl 

tamamlıga~ 
bir iksirdir 

~,J1 
Bu güzel çch rcv ı .. )ıeP 
Jatmı güneş, şııP i 
inci dişlerdir. 1)1< ıit 

di~Jere can vt·rC 
· şüphesiz 

"R d 1· dir a yo ın,, 
. ,ı:;; 

Siz de aynı l(ıl f' 
elde edebilirs:n~k f 
.kat bunun için 1 .,1 
tıabah, öğle ve arıt' 

her yemekten 
1
50 

RADYOL'f~ 
İle Dişlerinizi Fırçalamaktır. 

~1 
~~~~~~~~~~~~~~~~--

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lsta~· 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonıın 

5II/8 
512/l 

> > • 
lak taşlar 
Bır altın bilezik 
Bir çif!t roza k~e 

öl'eı: 30 1 - 236 lira nndıaınmeaı bedelle Sara..,.ıburnu tüfekçi at G'a.ı' 
04 tes'satı ve 49 lira 70 ku~ muhammen beddle Yen:kapı 

007/112 60383 Mihri· 
iban 

35 muhafaza kufübe.Jeıinin tantlri pazarlıkla yapılacaktır. G· 
2 - Bu iıokır tarıhi ilfuıdan iti baren •bir harta iı;irı.dc (}$' 

512/2 
513 
514 

515/1 
5H>/2 
515/3 
515/4 
515/5 
515/6 
516/1 
516/2 

517 
518 

li19 

520/1 
520/2 

520/3 , 
520/4 
520/a 

• • 
938/229 
938/4<>.5 
938/'547 

50904 Bahaddin 
'12020 Mediha 
64«<>1 Emine 

• 
• 
• 
> 

• 
938/710 

• 

• 
• 
> 

• 
• 

80030 
• 

• 
• 
> 

• 
> 

Hayri 
• 

938/760 61233 Muammer 
938/1041 83358 Mesude 

938/1054 36496 

938/1057 fü926 
) 

• 
> 

• 
• 

• 
> 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

938/1258 64649 
• > 

• • 
938/1378 85980 

• • 
938/1389 116099 

• • 

Has ene 

Etiıem 
> 

• 
> 

• 

• 
• 
> 

• 
Halise 

• 
• 

Hayri 
• 

Necdet 

520/6 

520/7 
520/8 
520/9 
521/1 
521/2 
521/3 
522/1 
522/2 
523/1 
523/2 
524/l 
524/2 
524/3 
524/4 
524/5 
525/1 
525/2 
625/3 

937/51 63487 Pakize 

528 
319/1 

319/2 

319/3 
319/4 
319/5 
319/6 
319/7 
319/8 
319/9 

591 

• 
• 
• 
• 

938/651 
• 
• 

938/741 
938/447 

> 

• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 

937/196 

• 
• 
• 
> 

61482 
• 
• 

52504 
53652 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

69558 

> 

> 
> 
> 

Ragibe 
> 

• 
Hüseyin 

Emin 
Hadi 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

Hafize 

Bir pırlan1alı a/i'raf 
Bir :roza akar pantantif 
Bir altın bilezik 
Bir çiit roza küpe 
Bir ro.za yüzük 
für roza vüzük 
• • • 
• • • 

Bir a1tın !kQ1ye 
B:r altın /bilezik 
On gümüş zarf 
Bir çift pırlant.alı küpe 
Bir çiit roza hurda kü.pe (dört 
pan;adan itarot ı:ıarc;anın bir 

50 
300 
17 

120 
50 
30 
25 
05 
40 
45 
10 

100 

paxçası voık.) 120 
Beş gümü~ çataı', 6 gümüş 
kaşık, a1tı gümüş bıçak 
24 adet roza çıplak taş 
Bir altın incili bilezik (bir 
incisi sarıJı) 
Bir elmaS'lı sigara altızlığı 
B(!Ş adet inci 
Bir adet fl\ımilş Gr. 
kahve sitili 810 
Bir •J!Ü'nıÜŞ şeker lıok;.. 200 
kası 
Altı ıruınü~ zarf 300 
Bir gümüş ayna 900 
Bir gümüş tep6i 154-0 
B.r roza yüzük ('kolu kınk) 
Bir çift ro-la küpe 
Bir pır'anlalı pantant.ıif 

Bir roza yüzük 
Bir pırlantalı yüız.ülc 
Bir altın swt 
Bir pırlantalı krarvaıt iğnesi 
Bir pırlanta dal iğen 
Bir pırlanta dal iğen 
B.ı- pırlantalı 'bilezi.lç 
Bir altın karoon 
Bir a1tın köstek 
Bir roza iAen 
Bir roza yüo:ük 
Bir roza yüzük 
Bir rooa kın k yüzük 
Bir çift roza küpe (parc;aııı 
lonk. ve fu;.tünde) 
B:r çiit roza küpe (2 püskül 
~k) 
Bir çi.Bt roca ifıne 

• • • (orUısı yok) 
BLr rooa vililük (1 taş yok) 
Bir roza -bilezik • 
Bir altın kxırdun 
On bir adet zinet altını 
Bir gümüş çan ta 
Bir pırlaıııtalı gerdanlık 

25 
25 

25 
05 
10 

25 
05 

08 
25 
40 

180 
100 
80 
50 
40 
40 
05 

300 
300 
400 
125 
40 
15 
03 
03 
10 

25 
40 
15 
10 
10 
50 
35 
02 

120 

Yukarıda isimlerin yazılı borç! ular Sandıjta olan borçlarını borç 
sendi mucilbince ödememiş olduklarından 32Ck2 No. Jı kanUll hükmüne 
göre her •biri hakkında. başlryan takip haselbılc rehinleri ayn ayrı satışa 
çı.karıhruştır. Rahinlerın ne olduğu ve hesap ve takip rve dot;y.a, ve rehin 
te-;lıir numarası her bo~un illmi tıiusmda ıı&terilm~tıir. Rehlnler 
12/Ma..t/94-0 tarihine kııdar Cağaloğlwıda Sandllı. ~inıısı içiııdeki came
lclrırla teşh:iır edilecej(inıden istiyenler görebilirler. Rehinlerin açık art
tırması 13/Mart/940 tarihine müsadi:f Çan;amba .gi.inü Sandık taraıfm
dan .İstanbul Belediyesi ~ezat dairesinde (SQ:ndal BoOOstanmdal yapı
lacaktır. Bmçlulaır ve ttiıin hakkında ayn ayn ilfuı malii(yet.!Dde o!nıek 
ve· borç:luJJııı· lJıe alınların sat.ıttıan haberi temin edilmek üzere ilan 
olıwnr. (1487) 

P T. Levazım Müdürlüğünden: 
,Adet Tartı siooı 

ı 5 20 .kiloluk 
100 10 > 

15 5 > 
20 3 > 

1 - ldare ihtiyacı için yakanda ım.iıktarlım :ile tal'lı elalan yazılı 
ceman 156 adet tcro~ açık eks.llmeğe çıkııırıbmştır. • 

2 - Mıulıamımen bt<lcl (1705) muvakkat teminat (127 90) lira olup 
eksiltmesi 12 msrt 1940 salı günü sa&t (16) da Ankara P. T. T. umum 
müdüı·Jü.k ıbinasındaki satır.alma k<ıın ~unda yapılacaktır. 

3 - İstekliler mııvaıkıkat teminai :makbuz veya >banka teminat mek
tubile ilqınuni vesikalarını lıamileıı. anezkiir gün ve saatte o kıom.isyona 
rnüıracaat e<lecek'lerıdir. 

4 - Şarinameler Ankarada P. T. T. levazım İstanbulda Kınaıcı.yan 
hanında P. T. T. lcwzıan ayniyat şube müdür.lüklerJa:ıden parasız od• 

•Mumhane caddesinde lbrahlın Rıfat hanında ı.k.nei ka ttakı .I<. ~ 
namrlığı yapılacaktır. Arzu ed~er her ~ün komisvona gcle1' 

J11llill"5İni göriip izahat alabilirler. (1428) 

İstanbul Hava Aktarma Ambarı ... 
Müdürlüğünde•" 

1 - Hava birlikler; eratı için 200 ade nöbe•ç mu -ı:'>ı5
1 

caktır. • ı> 
2 - Pao:arlıkla ·>halesi 26/2/940 parı:rtesi gür.ü sa~t 11 .30 1 e 

aktarma ambarı satın alma komisyonııncla yapılaca'kiır. 

3 - İsteklilerin şartname ve numuneyi görmek Ü • jır 
pazarlıl(a gireceklerin 270 lira muv:ııkkat teın ; ıı a !ar. le mcıl< 
saaıtıtı> k:ımisvona iınüracaatiarı (1417) 

BİR PUDRA 
Tecrübesi Karşısında 

1 
10.000 

KADININ } 
it Hayreti 

. i 
Komutınılık birlik)erı ; 

. . . ef' 
ıçın komısyonumuzda n~ -!il 
saf ve şeraitine göre ik1 ) ,1. 
ton benzin pazarlıkla ~;~ 
caktır. l\liinakasosına 27/, tıJ 
gür.ti saat orula baslanac'• )"': 
her kilosunun nıuh::nın1 t-'1 · ·no otuz lrnrustur. flk tenli . ~&I 
beş bin yüz yetmiş beS Jıf ~t 
teldileriu belli giin ,·c s•9 ~ 
dıklıda Komutanlık satıııO (1~ 
misyonuna müracnatlıı~ 

-------tı~' 
Deniz Leva·um •.',,~ ı 
m• Komi•yonu 1~ 

iL-~~~~~~-- ı 

1- l\levcut kesif ve sııtll',' 
mucibince tahmin edile:', ı.': 
•1495• lira olan KasıırıP'J, 
yeni erat talim taburu 1< 1/~ıır 
duvarlarının tamirinin 2d; 1' 
Cumartesi günii saat 11 ,il 
paşa Deniz Levazım s~h:c>İ f 
misyonunda açık eksıll 1 

1 laeaktır. . 1 ıf 

Daha 
Genç ve 
daha swiınli 
görün.men ize 
yar.ayan kat'i Bugün bu 
BİR TECRÜBE TECRÜBE 

Pudra fıleminde yi yapınız 
yeni, cazip ve son 
llıir ~!... CİLDİ GO'ZELl..F.ŞTİ - j 
REN şayanı ba)Tet ı:-e )'\'ni bir un-
sur, şimdi ipekli clolııten gıeçiı'il -. 
miş en :iooe bir pudra ire müdcl< -: 
&ük.11'11'6 bi\'. tainıda l«ırıııtw,4nıştır 

illi. bu sayede cildıe bir parlaklık 
ve yeni ıbir hayat v~.rir. Esmer ve 
çiriı:in bir ten, ııençlİl(ill tabii ren'J<, 
•!erile güzelleşh-. FaU.a olarıık ,,,....,.. 
ilı:ibinıdıe.ki şayanı hayret hır unsur 
ol.an .Krema köpiiJi:ü • imtiyazlı 

usulü sayesinde iki milsli fazla za
m.an sılbit dul'Ur. 
HAKİKATEN FEVKALADE 

2- Muvakkat teıııınn 
.ıot,65• liradır. rt•·; 

3-- Mevcut ke•;f ve ,a ,o'' 
her gün ;, saati dı•HJind• 
komisyondan alınabiJit. 

1
11 ~ 

4- isteklilerin 2490 'j~rt1' nnnun tarifatı dahilinde (1 

vesaikle birlikte belli ~:,ı•~ 
mezkôr koınisyona n1flr ' 

+ u' 
1- Tahmin edilen bed~ 

lira olan (23.000) metre .• 'I') 
bezinin 27/Şubat/940 to1;ı1 1" 
lıvan s:ılı günü saat 11 ;.~· 
bkla eksiltmeıoi yapıla•'.""~~ 
ı- !ık teminatı cc'V. 

lnıruş olup .,...tnameSİ [ 
-dan 'P'U'~ mnabilir· ,,1~ 

3- hteklilerin 2490.,ı;•'' 
nunda yatılı vesaikle bı ,41 
gün ve saatte Kasım~ t1-jı' 
nan komisyona mli1"3~ 

1358 Hicri I ı355 ?ı 
Muharrem ı1 

l6 ;ıı-' 
1940, Ay 2, Gün ~6:., ~: I 

25 Subat P~ ı'ı 

V . . vasati s~· 
akıtler s .. JJ. "'ı· 

1--· •i 
64'.l r, Güftet 

Öil• 
İkl...U 

J2 '}.1 9 ~ 
15 90 " 
17 54 1 

Bile deıniwr!. Bilıniyor, aklım 
erdiremd.ycr. kızının bir frengi o
la·bi'.ecegini hatınna ge-tireımiynr! 
V c o daima 'beni on sekiz yaşın
da ki kw Bel.lı:iıi bij•yc. r!. 

rak vec'1e<:<oik.tiı'. (832) 1456 

l ======~":"""=====:~==;cl;===:.===:="==';'==:===-====m:==rl 

1 
Saloip ve neşiry•tı due eden Bumuhaıriri 

BİR TEKLİiF yüzünü:z,ün bir tara-: 
fını .Krema köpüğü • havi Toka
lon pudresı ile ve d:ğcr tara1ını 
<la herhanııi bir pud'ra ik> pudra -
•1ayı.ıı1z. Şayed .'.Krt>ına köpüğü> 
havı pı.ı.d:ra ile pudraladığınız ta
Nf dif(er tarafa nazaran daha ta
ze, dfilıa ~ ve daha cazip gö -
ıı\ürunüyorsa aldığınız Tokalooı. 
pııd:ra<sının :pet"asım iade ecie·irı. 
TOKAT.O"< pud ~rnm f,-,"<a-lade 
ra,iibct bulan v:.ınilO renı:i vJrdı:r, 
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ETEM İZZET BENla lmaü 
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