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Sahip ve Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

94 ılı Bütçes· arın Meclise Veriliyor ! 
Bazı Vergilerde Tadiller Yapılacak, Eşya Nakliyatından Müdafaa Vergisi 

___ Alınacak, Kazanç Vergisine de Bir Miktar Zam Yapılması Muhtemel! 
• 

lngiltere 
Sovyetler 
Türkiye ... _ 

Memur maaşlarından alınan Ruslar Karadenizden Leningrad' a 
vergilere zam yapılmıyor kadar bir Majino hattı yapıyorlar 

Ruslar Viborg cephesine iki ı 
taze fırka daha getir iler 

Viborg düşse bile Fin mevzilerinin mukavemetine 
tesir etmiyeceği söyleniyor 

-#-

Viborg'a indirilen 1200 paraşütçü ne oldu ? 
Londra 29 (HusW>i) - Helsin:ki

den gden haberlere göre, Viborg 
muharebesi bütün şiddctilc de -
vam ecf.yor. Her iki taraf da tak
vi~'"' kıtaatı almış'ardır. Rmi:ar, 
elli kilometre 'ik cephede taarruıa 
ka\kan on dört fıirkadan maada, 
tuze iki fırka daha getirmişler ve 
bu fırkaları da v:ıborg önünde 
haltı haı'be sokmui.ıardır. 

meyan e'l.tikleainJ bt:kllrmiştir. 
1200 RUS PARAŞÜTÇÜSÜNE 

NE OLDU 
Roma 29 (Hususi) - Giornale 

Di'ta!ya Rusların bund;ın biı'kaç 
gün evvel Viborgu !karadan ve ha
vadan zaptetmek için yaptıkları 
bir teşebbüsten bah9etmekted'>r. 
Rus motör'ü kuvvetleri Viborg 
mahalklerine kadar yaklaşmışlar, 

avm zamanda da 1,200 Rus para
sütçüsü tayyarelerden aşağı} a a
tılmıştır. Fakat şiddeti: bir kar 
fırtınası paraşütçülüi darmadağın 
etmistir. Bunu gönen ınatörlü 
kumi tlcc de ~eri dönmüşlerdir. 

İtalyan gazetesi, Vibocı;( Rus -
ların eı:ne geçse de, bunun Fin 
mevzf}erinin mukaven1e~ini s~"'S
mıvacaf(ını ria,·e cbınc-kt•dir. 

Diğer taraftan Ruslar, Finlerin 
zafen mahdut ulan ihtiy..at kuv - ı~•••m•mmemm••~'•<aılllm•••m:::ııımmmıcnıı-~ 
nıt'erini baska cephelerde m~ş- YENi T ARIHi TEFRİKAMIZ 
gui· etmek iç.n ,sağ cenahlarından 
ToipaL nehri boyunca da şidd<et1i 
hücumlarda bu.uıırnaktadı.r. 

Ruslann bu scf!r cephe~'! ge -
ni>; ıutm,,ia:mdan mah'-at, Fin -
!er n zayıf noktalarını bulabil · 
mck Ye oradan saldırmaktır. BiJ
ha 'a Viborg körfezindeki miis -
taı1kem adalara şiddet:li hüC'Umlar 
yapılmaktadır. Ş>mdiye kadar F .ın
landiyalılar mukavem«t göster -
mek:tedirler buna mı;kabiıJ: Ruslar 
manca ,~e malzem.ece ağır za -
y.at vermektedir. 

Finlere yenid'en top ve cephane 
gc:di~i gibi, l.•lk g.,\en İsveç ve 1 

Norveç1i göniillülcr:. de şimal cep
hesine gön<±Eıl tlımişt'r. Şima'de 
F11 cerin tah>liye c~tlkJeri yer:.erde 
lıiıtim kasabalar ve köy'.er yan -
m~ta fü.ıslara b:·r şey bırakılma- ı 
m~ktadır. 

İSVEÇ VE KORVEÇ:rEN ASKER 
GECİRİLEMİYOR 

Roma 29 (Hususi) - Avam 
kamarasında But1'er'den Mll:>e,tler 

Reşit Paşanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER iÇiNDE 
Yazanlar: 1 

İskcnder Fahrettin Cevdet Kesit 
SERTELI.J YULARKJRAN 

Abdiilhaınit, Uunıelideki 
jandarma teşkilatının tensiki· 
ni ecnebilere havale etmi~ti. 
İngiliz, Fransız, İtalyan gnıp· 
)arı SeJaniğe gelerek, oradan 
ayrılan nııntakalara ıritmişler 
ve faaliyete geçmi~leı·di. O za. 
man Scrcze gelen Fr2nsız he· 
yeti arasında gen~ bir zabit 
vardı. Bilahare Fransı~ ordu· 
sunda general olan ve istiklal 
harbinde biiyük Tiirk dostu 
Franklen BuyJOn ile Anado· 
luya gelen ve bugün de miitc· 
kait olarak İstanbulda bulu · 
nan General Saro o zaman 
Serczdcki jandarma tcşkila· 
tında nasıl çalışnuştı?. 

Yeni tefrikamıza 

7MART 

c ... ·mivet n:ıaımname:;ine ıtevfikarı, 
Firııla.~diyaya yarcjum i~n İsveç 
\e :ı<orvec topraklarından aSker 
s;ı,·lwdı 1 'lıesine bu ik:, hükume-tin 
muvafakat ed'p etmedikleri hak
kında. sorulan ·bir suale cevaheıı, 
rrruınaiJe,·h İsveç, Norveç ve Da-
nı.marka· hükumetlerinin MilJetler ~ .... 

1 

G 1 S Per...,.mbe günü bn&lıyoruz 
cen-iyeti niza.mnamesı:ın<k\ki bu '-••••ııİİıİenİıİcıİrİİaİİıİIİulİrıİ<ıİım••••••ııirİımm•ıiı•••ıiiı~ıııııİ••.; 
tedbire ka.ı·şı ihtira~i .kayı.t der -

Bu işe 100 milyon lngiliz lirası sarfedilecek 
İtalya, Romanya'ya petrol mukabilinde silah verecek. İngilizler 

41blukayı takviye için yedi bitaraf devletle anlaşıyorlar 

' 

Londı-a 29 (Hususi) - Avam 
kamarasında i~çi meb'uslardan 
Straussun Kafkas hududundaki 
siyasi ve askeri istik.saf hakkında 
hükumetten beyanatta bulunul -
masını lliteıniş ve Butıer bu suale 
cevaben, Hariciye Nazırı Haliiak-

• 

.Bir maın oenızc indirjliyor 

sın hudut h~diselerini teyit eder Londra 29 (Husool)- Ciorııale 
hi~·bir malümai almamış okluğunu Ditalya ga~etesiruk lba"1T\uhaı-rir 
söyliyerek demiştir ki: •Her yer- Sinyor Gayda, yardı?.' :ıir ·Qzı.la 
de oldui(u gibi, dünyanın bu kıs - harp Balkanlara sirayet ev ı.jti ıa:ı:-
mııı.da da faaliyet \'ardır, fakat dirde ital'vanın tıanbe girc-ceğini 
matbuotın bahsettiği lhadiseleri yazarak diyor ki: .Böyle bir yazi-
tey!t eden mallımat yoktur.> (Dcrnmı 3 iincii sahifede) 

~~~~~~~~ 

Başvekil radyoda! Kömür satışlarıı da 
mühim bir nutuk toptancılik kalkıyor 

söyliyecek 
Basvcki doktor Refik SaYdam 

bu aksam saat 20 da Arkara rad
yosunda m,Jle.te bir hital>Me bu
İunacak, son dünya hadiseleri mü· 
nrısebet."•'c harici si\'nsetimizi izah 
c:dccPİ-\i r 

SON DAKİKA 
Bayburt' ta 

_yeni zelzele 
Bayburt 29 (A.A.)- Dün s:ıbah 

5 JO \'e 7,30 da ıburada iki şiddetli 
z~lzelc n1 muştur. Bunun nct:cesi 
olarak Bu\"burtta üç du\'ar yıkıl
mış ve Kısank ve Tahsini köyle -
rinde bir ev, üç ahır cökmüştür. 
Diğer köy lcrde:ı haber alınama
m;ştır. İnsanca zayiat yoktur. 

(Diğer h.ilberler 3 ünciı sahifede) 

1 
Ki SACA 

Estağfırullah ! 
Peyami Safa ile Asım Us •ah

larla dolaplar biribirlerinc girdi
ler• fehvasınca kapıştılar. Fakat, 
Asım Us'un ınukab~Jcsi karşı•ın· 
da insan gayriihtiyari her satırı 
okurken: 

- Esta!:'firullah.,, 
Demekten Jrendi,,,\ni alamıyor. 

Yarabbi bu ue tevazu, ne fazilet, 
ne asalet!. 

Tabji, matbuat kanununun ka • 
bulii esnasında bizzat ha muharrir 
ve gazete sahibi olduğu halde tek 
kelime söylemeden yolnız rey Si· 

rasında kollarını yukarıya fora 
eden bir sayın saylavdan da ancak 
bu yiikı;ek asalet ve nıiidafaa lıe\;· 
lenebilirdi!. • • 

Yarından itibaren kömu r istih· 
&alleri Etibanka devrolunacak 
Belediye ile Etibank şehrimızde müştereken 

depolar açacaklar 
Kümü~ ,s\ ısaliılı ı;ibı sat..ları

nın da bir elden idııre olunması
ıun k· rarı;:ı:-:t1r·ln1as~ tizerine bu 
husuı;la bl''edhe ve Et bank tara
fından icap eden hazırlıklara ,l(c· 

çilmis \'C bı. sr.'bah da her iki daire 
aı·asırd, tem; slar yapıJmı,t•r: 

ÇERÇEVE 

1 
Yarı., sa<babl<ın itiban•n. kok -

kömürü ist.lıaal eden Kod kvy '"' 
DolmS!b!lh,c gazhar. i, Karabuk 
fu1brikası ıribi tckm11 mi..ı.Ls:-ıcse 1 er 
istihsallerini oldu~u ~'bi Etiban
ka de\'rcdcccldcrdiı' 

(Dcrnmı 3 iincii sahifede) 

üthiş 1 
25 şubat tarihli (Dimanache 

illııstrı\) gazetesinde kıymeti; 
Fransız kalemlCTindcn (Diriier 
Dartevre)iıı (Ebedi zincir) isim· 
li bir yazı,!,ını okuduın. 

Miithis, ıniitlıifl!!! 

Miitlıiş olan bu yazı değil, 
bu ~·azıda Hitlerin ağzmdan çık
tıgı haber \erilen bir ciimledir, 
Ciiıule a~·nen su! Bitler bir mıt· 
kunda söyle demis: 

- S'il ya uı1 Dieu en ce ınon
dc, jc suis cc Dicu!. 

Titren1cdcn terciiınc edeıni
yoruın. İ\lc keliıncsi kelimesine 
ııınnası: 

- Eğer bu dünyada bir Allah 
va,.a, o Allah benim!. 

llitıerin sarfetınedi~i bir sö .. 
zü, koca bir Fransız gazetesi ve 
nıuharririnin ona isnat etınesi
ne imkan yok. Buna rağmen 
hala bu söziin söylenebilnıis ol
ıııasına ihtimal vcrıniycıı ben, 
vaziyeti arkadaslard~n sordum. 
Aı;kadaşlar beni te~·it etti. Hit· 
ler bir nutkunda aynen bu sözü 
söylf!mi -? 

Bitler, (Ebedi zincir) maka
lesine göre şu sö:riin de sahibi
dir: 

- Harp her denin ihtiyacı 
olan \'C öniinc geçilmesi ıniiın
kön olmıyan birsey! Niçin har
bin üııiine geçmek lazım geldi
ğini anlarnıyorunı. 

Fransız ınulıarriri de şu ce • 
vahı veriyor: 

- E\·et harp, her devrin öııii· 
ne gccilcınez '\'ak.ıasıdır. Zira 
her de\'rin bir (Bitler) i ,·ardır. 

....................................... 
(Tahıuin ediniz ki Fransız 

nıuharririnin cevah1 bu kadar 
dci\"il.) 

Fransız muharriri ne denıi~se 
dcnıis, siz asıl bf'nhn ınukabe • 
Jcıni mC"rnk etmiyor ınusunuz? 

İste benim mukabelem: 
Adolf llitler, Alman devlet 

reisidir "." :\- abancı devlet reis
lerinin salıs~ hakkmda Türk 
ı11uharrirlcrinc dü"!en ınuknl>c
le. asilô'.\ne nezaket ve siiküttur. 

Alı. siikfıt ııotasınd~n anlı,·an 
olsa d~ it;inıin ahengini duYsa. 

NECiP FAZIL KISı\KURT" 
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GAZETELERE AİT 
20 DAVA VA&.1\US 1 

Eı\.'\-e.i;_i ~~. b r ;:{oc-\e, son 
.ıı~erdc is. ııLul malb<.ıaıtı aley , 1 

ne ııçıhn;ş daıvruarın bir JW,e , 1 
smt neı;redryordu. Listeye gpre, 1 
L daova!arın say.sı 20 yi b~ 
wr. Bunlard.ar> QOj?u şu ~U!" 1 
A.froclit meseles. yw.üriden .. 

b-tanbıı.l ad:i}tııilnin işi çok, 1l!ah
keme!.er k8. · gel.nı\yor, cii,.ve ş.ika
yet eder.Jerin ıi>'l:;mr!• ı::azneler 
\""Or G~l1ba, ııdl.'ı'eniın i!!inin ço , 
j!aL'llasıJla bir taraJit.an da gazete, 
kr sdbep oluyor. 
~üniin: 20 ci= d.osya..ı 

tC'K~ ao: mı meseledir?. 

EN i"AZIA İHTAR 

CEZASI YIU 

İsı.ıdıui il.k t .sat oinzlbat mec
lisi ~ l{Ün top,!a:n.'Jll.Ş! Evrak 
tcı1tik <ıhnnuş, ~rülrnüış ki, bu 
yx ~imler geçen yıllardan de
ha ııde .a.tar ceu.;ı aı.n.,ıa.r ... 
Gerip ~ ! Hai1uki, ı:&v.allı ınu.al
albimlcr de, bil yıl ga!ıiıba, her yı1-
dım daha o>!< yd!di.ı bir ....,,cyeotte
didıer ... ~r al.ıml.anıı elbette bir 
~,, lm«k ~amma.. ı:ıuı
limler \>e .ht.ar caoaısı tabirleri 

yaıııyana gelil?C<!, ımanın tuhafına 
~·. 
BOYALI Sl'CUX , 

VE isT NBUL 

~n k.imymanesine 
biT yılık 12-0lru:len '8.z1a ıııda mad
liesi ....,._I ~ buna 
!ardan ılkr ibi:ıı.e V'8kın olanı bozuk 
çHtmıış.. Bu ırr3<İılı\ bir(nlı: &UCUk: 
.,s?'C is!'~ y.,wrJıan sucuğu 
tıo,ıv.., ar-le sM.ırror<amll$ !. 

S:JCllk bo.ı- 'Tn1ilt defa du2 

yı..yoruz. Me;elu, e;ek lııoıy'W"™'A 
lliJ..:a \ - · m urdur a'lllma. su -
cuk OO'<ar.=• ~Ari!> d~ mi~ 
Şu İstar.;ı,uı,,.. kadar bc\;ai.ı şe)'

rere ral!bet eder. Yahu?. 

YAHl', SÖYLEYİN 
SUNLAKA GELSİNLF'..K!. 

Pari>tel<.i. meşhur Comedi.e Fraıı.
ça>ce tlyatr09U yakıJıda 'I'Uınyeye 
gelecek... BiitL:ı tiya.11~1"-ıın 1 
e!e erım.izi bir tıeliıstir aldı .. Bıı 
mısa.fir hE'.Yet .İstanbuılda n.erede 
temıı·ı verec-elı:!. Bir üı:yaıtn> binat
nıız yok ... Çok. av~ ohcak ... ~ 
nıılı, ne v apalım •. 

Ha l>uk.i İı;tanbıd<ia. bWm Joddj,. 
~ ~ . ııl>ro Din.a. vaırl1". 
İııt<-:rscniz size sayayım: 'Ibpkaıpt 
aile ti.\ii>trot;u, Besikteı; Fenihfeza 
bdıre>i, Cemocrlitaı, K.ıUla ti;ya\a 
rosıı, Boııtancı aiie tiyaıtrosı:ı il.»! ... 
Yahu. sÖf'Leyıin şu Franeıe tiıy ı;ıtro.. 
C'Ulanna ~inler 

SELAMİ İZZET 

ftLASTA JW.l!. 

Yeni S~ah refikimiz ilk zaıınarr 
kırda Afroditin - de3tur. Afroditi 
~ alt. ruz - aleJtı.iııde bor 
lunan ~ tuetln oon y"4Jlfan 
~ Wıerine teli:şa d~smr 
a-t cı~ı metbedl!l"ek bu swret 1 
le iş~ haıtawı tamir!' ~ 
yaızıyor ve: •Ne der.ooıioiz! • <K)ıor. 

Selami 1-ımete: 
- Ne dersin?. dedik. 
İkdaım.cla çıikaa Ye 'atın ı-

dıi çl'!JlaklW hiıç ki:mıreden sak -
lan1N12.• terini m~ eı:leA 111'
kad:r.;ınıız söyle cevap vendi: 

- An-lıyana ~ ~ 
!ben de ne yapayım; da"111., :ma:ıa 
çalmasını bilmem.. 

AlllKET BAUF 

~~"!'""!'"-1'-"'!~-.,.- r eyyar 
ustalar 

lkbsat V kaJeti güzef Halkevtef'in<Je m1111 mall-j 
ve fay dalı bir teşebbüse sullerimiz için şarkık 

f~~I 
" Bir Fazilet Abidesi 

Bahçeli 
evler 

Haydarpaşa - Kadıköy 
rıhtım boyu yeni bir '

İngilterenin ve fsa ~ 
nın harp hedefle 

Dünkü gazetelerde, beni derin 
bir teessür içinde bırakan, küçük 
loir ha•·ııdls vardı: geç.ti geceler tertip olunacak 

Hariciye Vekaleti lıaş hnkak mü
:sa.,tı b~a borer 9el'Vl!'t kay- şaviri büyiik elçi Ziya Kızıltan Köylıii kadın ve ~ae 

b<ıın fa:ı,:la1ı ;o.ler öğretmek ve hem 
de keDCiilerirı.e \-eni l(eQiln vası
taları tem:n eıtn..c-Jı: üzere :lkıt.ısat 
Vmleti ta-rafınciıın bil: program 

nai{ı olan mlı!!! meyv.ıl= hec- b 
ke;;e tanı.1ım:rk v~ '\nınhırın SÜ , kalp rııfta1>m ğmchln vefat et -

nıistir. 
rümlerini aı1J\.rrn1""k üzere HaJ,Jı:.ev.. 

.. ,J-· . 1 , Yiuni yıldanberi büyük bir aile 
lıeıinde ıncyva ge.:_,ı. )apL doı;tu olarak tawclıj:"un ve saygı 

ha.zırlaNru~-tır. ması kara~ııtırıiml}$(tr. • gösterdiğim Ziya Kuıltaıı, mem, 
füı<;üntle lzınirin Ye Ege nunta, le.ketin ütilıar ettiö, Ç'1k .kıy • :s..ı pı'Ograrn mucibince k(jy:ere 

mu,eha!OSLS ustal.ar ve t.eıtgahlac 
gOOxler'lk'\Ü ki:ıy'iülere müfit sana 
ati-ar goo..,nlese;otı.r. Bu cü.ınfoden 
..ıma:1ı: .atte Vek.a:.eçt.e mat.eaddi<t 
µc3tik v~ modern dolı:.u:ma el tez, 

kooının ü?:i.ım ve mc•rOe.-., Tı>al>- metli bir ilim, idare \e devlet ada-
wn ve Giresunwı fındılr\aırı, A- mı idi. Dürüstlük, fazilet ,.e enerji 
dana YC H:ıtayın purtakal:ları, tU- nümunesi ol;ı.ıı nıerhuıu, büliin 
J,atya ve ha\o..ı;,;inİn J.ayısı.!arı, 1 hayatını memleket irfanına vak, 
Nigd...nin e!maları, Ankacanın ~, fetıniş ideal ı.ir şahsiyet idi. 
mutlan ve Bursanın şeftalim Onun iilümü büyük bir zıyadır. glıhları saıı.n akwruş ve hıtkı \ 

kxıs.i! bWtman nuntakalara tev~ gibi. me'!hur .-ne.vvalarımız için 
~- t.ertıp ed~k olıan. bu gece lopa 

Tecr.iitıe tn'll>tyetmdekı, bu tıeşel>-1 tıa~ı1erı hangi ~yva iç,n yapı , 
""-''n ,....ı,. ..;n.•atıe mlısbet nıeti -""""'" .,..,... - pılacaksa onun ismim t!l'lıyacak, 
ce:er v·erdiğ:'> görülmuştür. 1 tır. Bu meyandQ mM1ın 23 ünde 

Bunun üzerine ycll!iden ilcinoi .kaysı gece<;i• yaıpı.hı<ıalotl<". 
pa.~ bir tez.,:iıh ievkT.ı Y <>ı>ı.lması Bu toplanblardıa o meyvamn yea 
karı:uf .. aştınlrn~ır. Vekalete men, 1i,<;tiğ; mıntalrnlara a:d olan millıi 
sup miiNW::ı:ssıslar ve seyyar US' 0~ O);ruıtu:lacak ve mahalli 
takır m<Snleket ıçınde oıeyaha.t e- ı;imk>lar ve türküler sö:ıJ!en.ilecek2 
dcı:ek bu t.ezga.Jı'ların kdılan.ış ,; •. 
~ hakkında köyhilerimffi .... 
tenvir etmek~'.er. Ay"ıoa meyvalacımızı.n kıymet 

ve ehemmiyel.leri ile -bu!ııb.rm sıh-
Diğer ta.raftan ~ yaprakla- hat üııerin<IE'k·: fayıiah tesirleri 

nndım ın-. ~ sepet ve ru.kkında da xn..ıı:~ tal..ııe
lııut.ı.ı ve sair E?Ş)IS. yeprlimaın.om Je:ıe Jronferansbr verilecektir. 
köy.!'ii:erm>U.e Öğreblmesi de ka -

rarl ıtırılrrıı$"'. Bu rııaksaıtla mü
teh2m> 1131.ılıar- İıkt1ı9ad VekaJelln.. 
oe 4>6k yakında 1ı:ıöy1ıeoıe gönderi -

Ziya Kızıltan Mülkiyeden me , 
zuıı. olduktaıı. SOlll'a, ayui irfan mü
ı:sseoe,iııe 1-a ta,.in edilmiş, U• 

zun yıllar bu kıymetli ~atı aJtın, 
da giizide talebeler yrti!itirmiştL 
O.::ıııınnlı in1paratorluğu zamanın .. 
da, bircek yüksek m"' kiler i~ 
etmis, bir aralık, İstanbnl Şelue
minl~ği vazifesjni gönnüştti. Bu 
itibarla, ktndi&ini birçok İstanbul, 
llllar vakı dan tanırlar. 

şekle sokuluyor 1 
Şehirdi>!< mü.teh;.,sı ı M. Proot 

tarafından hazır ~anan Kadıköy ve 
Üsküdarın yeni imar programları 
şehir rneclib.ııin nosan topl.antı -
sında tetkik olunaca:ktır. Çok rii
hirn ve yeni esa&an -ihtiva ~tiği 
anl:ışılan bu plan ırıuc hince; Ka
dıköy k;kel.::sınoon sa<ıı..ı takip et
ımek ve 'Mıii:hiiTcl.ar önlerinden gıe-
çııp şimdoki Moda cadde9ini katey
lemek üzere b~·ük ve y-cni bir 
cadde a.;ı.lacaktır. 

Yine Kadıköy i«kele meyd;;.run
dan itllbaren a~ak O:an diğe<' 
yeıu bir yol da Afüy~] ağzında ni, 
hayet bulacaktır. 

Bu yeni yol; biri Yoğurtçu :ıı1;, 
k<ım~1Mı.de ve diğ-er\ de KurLağhr 
dere cihtıtinde olarak ;ki geniş 
caddeye ayrılae~ır. 

.Dığer tarattan ikurnkı.k ve Mii
hİİI'dara yakın olan sahadaki kesif 
mahıilkni.n birbirierlne bitişik _.. 
krn yıkı.lıp l::akbrılmasıru w M. 
Pro.-ıt muvafık görmt>K>lıEdir. 

Gerek bunların y-eri.ııde Ye gea 
re!< de K.aod>köy , Hayd<H"}laŞa rıh, 
tırnı imtkladınca bahçeli ev-!er J.ıışa 
oıunaca.ktı:r. Bu e\l\er bahçe!ıerin 
o.rt:ı.hrnnda bu!tınacaktu-. He>:>si -
nm biı'>!>R1J,crine benzemeleri iciıl 
® mü'!lferid ibul.unacak olan bil 
bı>hıQe:.i e-W'.erin pı"O]le VL şekilleri 
~ı.rinil> ayni olacak1ır. 

lecek!eı'd'.iir. 

Şjmdiye kadııl" Jlllİk isi.ifade olu& 
IDO}W" aic 1rıtıım mı.su' y~-a:Jı: W 

~ dıa hıı. suretle la.yme.tl.e -

ıDiğer taraftan her nıı.Makanıın 
E1l meslıur JMyVa:muu en gü:zıeol 

ve nefis bir ~ ~en 
lb~ ~ de sec;i.llı:ı bun -
l.ara l.endla>:ni teş.a eilısnek. için 
para mükafatları ~ ol.ı.maca'.k
ıtır. 

Milli bükfunetin teı;ekkiilüoden 
sonra, A.ilka.::aya giden Ziya Kızıl
tan, Hancı.y~ Vekaleti baş hukuk 
mii4aviı·1'"i vazileJini l>üyii.k bir 
dirayet H• e:ısi.z bir vukufla g<irü· 
yord"' Tt:L.aütUik YRŞIDI QGktaıı 
ıl<Mdumau ve geçirmi\ı bulmuın 
bu kıymetli vo ender yeti1Jr :!ev, 
lct ve ili.dre adam•na karşı,, Cwn
h~ ~ IAyılt oWısiıı ti, 
tizliği ...., kadtqi-1Jtı r;üstenniş, 
bu mü.irim vırzif...te, Vekiller He-
yeti kanriie, lleriiyea ııiniııte :rağ- ı ı ™ipka e<Cdm~ Merhum, An- KÜÇÜK HABERLER 
kanda, muMelif yüksek mektep-

ıııeoek.tlr. 

---- Ayakkabıcıların 
ıe..ıe hocalık J'&pmıPı.r. * Türk mlkropyoloji cemiyeti 

Ilık ZQ-a Kızıltaıı ı:ıolı: mütevım, sü, bu ı*saırn saat 18,30 da eıtib'ba ()a 

yı küt -.ıe imivayı teTeih edeu, ınaJı. d;ı<:ı ikıonferam saloıı.oo.da aylık 

--<000>---

BakkaHar ,toptancıların toplantısı 
bo:ı:uk mal vemelerin- A:rııkkıobıcı'lar eem>yeti yVlık u-

d üşt•• k' ! mumi heyet ~ dün yap~ en m e l tıc. Bu ropantıda ı<llH"e heyeti ve 
Be'l!!k..ıııırr cemiyetini.n se•i'l.ik; hesap raoporları kabul okmduktan 

viyelka.r, dalma ve yalnız kitdp , taıııfıantısmı y.a.pacaktır. 
larile beşbaşa kahnak istiyen, çe, • * Maatii ~üdürü B. Tevfik Kut 
lik g:i!ri "'jliam ~erde, eşsiz ! dün Kaıtaltla tJetki.kı].,r y>apmış -
bir yet sahibi Mi. ' tır. Burada eski Ermeni mek:te -

Konya Aksua.Yınm tetiştirdii;oi "lbıde 14 ı;mıflı ·bir orta okUI yeni 
bu temiz Anadolu çocuttJ, ideal ders yı!ı basında açtlacaktır. 

Yazan: AHMET şt)J(l't) 
Bitler Berlinde siiylediğ~ 

nutukta Alınanvanııı hnrJI · i ·tiıı lerini izah ederken, ngt . 
kHi Çemberlayn de Birb,gi 
da söylediği bır nutukla de 
ain ve Fransanın harp lı• .. ,.. .~ 
izah cdi)ordu. Bitlere g~ 'I'· 
manyanın harp beMfltrı 
hu~a edilebilir: ·JtO 

1- Lebensraum adı ve" tt •• yat sahasmın• Alııuınya) ~ 
Hitler bu hayat sabasıJlll' 
larını cizmtınclde wıı!>d· 'l 
orta Avrupa Cal'·aıılar ı• 1.V 
Şarkı içine akiıi:'l cok de a 
edilmi~tir. 

2- İngiliz ve Fransız i~·t11ı 
luklarıoın parplnunıası. r;,.ııı 
imp catorluklar parcafo11 bil 
•adalet• üzerine mileS!•5 ·a' 
~ıelmiiel ni.,.am lruralrıJ111~ 
söylemi~tiı:. 
Yukarıda iki madde il• 

cttiğiınia bu hcd<>.leri~ _ıa ı.ı'. 
edel>ildi;:i bir dakika 1(111 

dikin. O z man d:in;vaıııtl a 
ra.ı ne olacak? Alnııı:1Y 
, İran da dahil • hiı.tün ıı1j"',,.ıı 
'eri chayat sahaH• içiııe 3 

1 
· 

ltmacak. İngiliz ve FraJIS~ 
ratorlukan da parçalana<. l 

•t p kat bu parçalarından n;.~;r. 
lacağı iyice wnlı'.ı:n de!(! /.' 
ler •adalet .. ııazr. • a orta 11! 
yı, Balkanlan ve Yalon Si~ 
hakkümü alııııa dlınayı c 
rette ileri sürmektedir. p;,ı 
Şimdi bu altı iı;;tü.ııii t~11 mübaliiı,~lı harp hedef!er•..,.i 

liz ve Fransız haı:p hedefi~~ 
şılaştırıHım. Çembccla~'II i ; 
ham nutkunda bu ııedeflet 
hulasa etmiştir: ~ 

1- Polonyalılar ve çr 
tiklillerine ka~"U ıııaJıdı~ı.ı'~ 

2- Bize yapılacak va•~ e 
alınacak taab.hıitlerin yct1~1; 
rilcceğini temi.ı rderek i !: 

Bir iskambil oyununun akibeti 
k.cınl!re& Gilııı y~ı.lı:ru$1ır. .k!aı<e sonra bazı metıleki ~r mev-
bıe}ati •>e hesap ıraporla.n okun - zuu bııiu;edilmiştir. 

• ..di ~ ~ saıtıtllv Bu m.e'\' anda.; Jiyasa<ia mevcut 
auıııı;an &Qlll"a, -toptancuarın 1 deri ve kösele !iı>tlıınnın Iazımı
kın bazı roa&!rın hı~ ve ibozuk suz yü.ksekl>g· ive eksik w~,'· 1" deri 

bir insan, brrgfuıün aırenderine nii· * Darphunede yeni ıa paralık-
:.nline olaeak bir fazilet ve çalış - l uzm b~asır>a devam ohın-
kanhk al)idesi idi. ıruı.k'toclıl" Bu.nlar ruota:lan delik 

garantiler verilnıelıdir. r<~ 
sası müteaddit defalar ~;;sil 
!erdir ki onlar.o &izJerın• 

Geçenlen:ie Çarşık~a bir ci
~ olmuş ve Ali Sırmarı iısmi.n.
~ bir mı-. •:kabı+ Hasan Hü -
~Uçan~. 

Fakat Ha.san Hüseyin buna razı. 
o.lm<mu.ş ve: olmasından yana yaık:Ca bir çek .,....u 

aza şillci.yet e1:ınislerdir. Bun:la:r; satılması meseleleri de ehemmi -
~ieri malı. eın't.11 !ah, yetle lwnın;u1muı,!ur. 

l{er>~is;nc Allııhı:aıı ralrnıet di- ve bronzdarıdrr. ik partide 160 mil-
ler, aı~" ve ('.üeuklarıu1n ınatemi-
ne ea h•lis daygın,,rımla iştirak yon adıet o1 aıralı: ba.·"Ituıılacaktır. 
ederim. * Zel:ze~ fe.Uıketıı • .O.eleri için 

m~. eA 

IlWı. ~ m.ıi:ılııemeEi:e bu 
a..,yet h8d. inin d.ııtuıınııEı bi-

c- Sen za:~n kavgacı, mnıJıç• 
adamın birisin!. Seniırl~ oyun a<J

n.amnaz!.> dem.ittir. 
Dili\.h.are Abdullatı, Melhmet Ali, 

W. e1ımek fuıere aem.•ıret 't.a.rafın<l:a.n Mclımd Nuri, Hüsnü, sııı;t w- Sa-
bir kimya.l:ııaııe ve ilharıe acı lihten mürekkep yeni bir idare h& 

KESAT J EYzt şimıfP,oe kadar y-aptlan yardımların 
•• • • • • • • • • • • • ı • ı • ı •, ı ı •, 111 • mi:ktırn -l m.il)ıon, 123 bin, 145 lira, 

Ingiliz ve Fransız harP Jı i 
nin ikinci kısmına gelin~ 
etmek lazımdır ki bunl•f• ~ 
kısımdaki hedefler kadar ~ 
ğildir. Cemberlayn, bize Y~a 
vaitlerin ve alına" k ta•~0 
yerine getirileeeJr"i t~"''c1;dil 
müsbet garantiler »erı~"' ;~ f 
diği zaman, bu goraııtiJer dıl· 
Iabilcceği anl~ılm~ınakt• 1 

t:irihm.ş ve karar biıtiiıillıın;ştir. 
Dün okunan karardan anlaşıl. -

dıı'twa _göre, vak'a şu suretle tes
bi.t olunmuştur. 

Afi Sımıaı:ı ile Ha..an Hüseyin 
~ bir kahvede her gece 
bu1'.ışup iM.ambil oyııamaktad.ır -
lar. Cinayej ~inden bH- akş.am 
wvel yine lı\tl.uısmuışlar ve blrH 
~ sı:ınra, bbvecıİ!'re Jı:&ğıt
ları getirtip yine oyuna ba:ş;lamıır 
lardır. 

Bir aralık oyunda kavıta ç.ik.ıru.ş 
Ye Hasm Hüseyin: 

•- Mcı:ıkçılık edi.vmsun!.• 
. D!ıycrek Ali Sıımana söylenmiş- , 

tir. Bu .suretle Illİİllakaiıa büyü -
müı; ve iki adt.aıiaı$: araya giren 
.üttvedek.i cü,l(~r müı.>teri.lerin ta -
vas9'1.lt ve ~a!eleti sayesOıııde 
bv.za eLıneden ayn!mışl.ardır. 

Bu ltüçü ı 1ıôd i5enin ertesi. ~ -
ceıi Has.".,;'1 Hüseym ve Ali Uçman 
tel<ntr .kalrvede bulu:ırmıslaırlır. 

• Ali Uçı.naıi dün akşamki yarım 
kalan oyunu tekrar tazelemek tek
lifinde bul.ucmut;tur. 

Öbürü bu söze ~ .k.ızdığındaı:ı 
hemen ar"kadaşuun öoıerine yürii
m~tür. 

Bu suretle iş kav-1(11 ııeklini aJ , 
mıı:; ve binz 'llODnl da AA U.,-an 
ceiıinden bJQllirını çek 1 • 'L. 

Bıı;.aiıın penltmnı gören Hl!ISllll 
Hi.ıııeyin, ~na ~ feci Ab-
f:ıeti ~iden ta!ımin etıniıı gibi 

seliirneti11i Ilratda buJıımış ve he
men kaçnıağa başla-tnııı:tır. 

Ilık.in Alı arka«ınden kudur , 
muş nkalar ata ata zırva.Hı gence 
yet.işmi.ş ve arkasından birlcaç de
fa vuru.o çnu öldüoı:müştür. 
~eza mahkemesi sur;u bu 

suretle leıfuit ederek kabıilıntin 

Ali Uçmantla ol.dutu neticeısdne 
vamııış ve onu 18 yıl haıpse mah-
kıim. etmiitir. • 

Fakat henüz 18 yaşını dı>ldur -
mamııı olduğundan bu~ 6 yıla 
tenzil olunmu:;tur. 

Katil aynca 1000 lira da taznllııat 
verecektir. 

maoımı ısteımiŞ!lerdir. yeti intllıırp olurumıştur. 
Müteakiben ibil'a buhranı da ea Bu heyet fiat ve o~ıımseJeleri 

herııııruyetle mevzuu ·bahsolu:ııınuır ile de bilı~ m~ olaca'ktır. 
tur. Bazı azaılar da verem hasta,.. 
Jogına ~dl.an esnzf ve a:if.We, 
rinİD ee.l.avileri için sanab"yl'.>m2 

, lıırdan birinde 5 }'atak ·tahsis ol.ıın
masıru iııtıemiıı.Jerdir. Neti cedıe bu 
bıafthr h..ı,.lc.00."> )'lellıl idare be-
Jetinin menım:....,.et:e m~ ol -
- b:rarlaŞtı.rı.JımWtıt'. Kemalı 
Erer, Saılim Tünker ve Y aıni'.1.en 
mü:roeldkıep yeni idam lıeye1ıi ya.ı: 

:mevı;im, için ıbir.anm .şhndide'llo 
t-.zi. olunmasını da ~ i.da
~ iStiyecEik.& . 

Denizyollr rı memur 
ve müst"' h · 'iemleri 

iDenlıyıiHıan mıemu.r ve müs -
ıt:ahdem!.eci lrocıpeıwtilinin heyatt 
•mutmiye .içtı.ın.aı mRl'l.ın 14 ür.de 
y.arpLaoalctrr. Geçten yıl QOık muıı.aa 
~ geçmİi olan bu kongı:ıenirı 
de hSınU"e'tii olaca.; anlaşdınıaık -
tad.ıır. 

·~ ~. • • • • • .ı: ._;..• ~ ... ~. - •• - • 

Demek ki korkmuyorlar 
Bir gazetede, iki tek elmanm 

bir lokantada kırk kuruş fiatla 
satıldığım okuduğumuz zaman, ba 
hBdiııeye evvela inanmak i:otane
dik. Fakat, maalesef doğru idi. 

Demek ki, bu şehirde bu gibi 
müesseseler, belediye ıe.,kilitı ;, 
~ loir de iktisat müdtiıiiliü 1-
lumJuğunu ve bu cil>i if]erle ut 2 

1'114t.ığını, teitişler yapabileeei:ini, 
tecziye edeceğini bilmiyorlar ve 
en acısı belediyenin kammi otori.
tesiaden korkmuyor ve alabilılik, 
!erine halklaıı panı istiyorlar. 

BÜRHAN CEVAT 

Semihe dönerek: 

·Yazan t İskender f. SERTEJ.LI 
Semih, falcıdan şefaat uman bir 

bakışla beşim lı:ııildırdı: 
- Acaba omı bulabilecek mi

yiın? 

- Senin sinirlerin bmden sağ
lam gah.ba, dedi, Jı:ila söy.Jetiyor, 
sun bu adamı! 

BA ÇİG:EKLERi 
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- Zi:lııı.in.m lruccalıyan bu Jca, 
clı.n şimdi yı:_r de mi dcs~ .. g6k, 
temi desem .. tuhaf şey: Wni bul, 
maık QOk müşkül. Sanki bir melek, 
y· nut rüı;ı;fır ~ hafif ve el ile 
«rtulmaz bil" maoddere :berıziyor .. 
Nerede o duığu belli deji:K. 

Falicı öksürdü.. Ö".:üne baikarak: 
- Evet, dedi, siz böyle arena 

giz iıir k:.dı.nla ~üz. Fa, 
bt, .ayni aun:mda büyük bir yer
den de bir d.aroe v= işsiniz . Bun
dan öwru de QOk meyu& ve muza 
tari"J)Sinız! 

Senih şaşlan ş:ışkm arkadaşı, 
mn viWine bakıyordu. Avukat 
~lalin eh: a~ l:ıir "kar~ açık kal
~ .s.::bı=lılfu fakıyı dinliyor
du. 

K:ız.ınlı Tüı.ık sözüne devam 
ettı: 

- Uzağı göıii4leriı>Wıde na , 
diren i:.>abcıt vardır. Çok defa 
~i mantık ve muhakımıeleri , 
ruz sizi 1.eiılil;.eli yoc'ara sevkeder. 
Buna rabncn dostl=ızm wsa
~a k :ık .-ermez ve kendi bfi.. 
di,.ı<mi-ı.den şıışmazsııuz! Çehreni , 
zbı ifade cttır.f manayı~ bakışta 
&:ıvraıııırk 1to!:ıy o.hnamakla be , 

, ıd:l.i:ı ede!ıilL-ün ki, siz bir 
tadın u,."nllı.a her türlü fed:ıkar-

hğı gösterecek, hatta bu ~ 
hayatınızı bile riske edebilecek 
kabiliyette bi:r erlre~z! 

Avukat Ce!al kaşlarını kaldıra
rak söylendi.: 

- Mucire, birader.. Mucize. 
Bu adam, Uısanııı ruhunu okuyor. 

Semili miltıevekkiıWıe bir ta -
vırla başını 911lJadı: 

- Hem de ne okuylJ'i. .• Tıpkı 
bir kitap okur gibi. 
eeın ya~ f:ısıldadı: 

- Neredeyse .seJma.. diyıe, k;l
dmm adını da söyliyecek. Bundan 
fazlası insanın aklmı oynııtır. A:r-
1""" üfdır sanırım. 

Falcı, Semihin yÜZ'Üne ba:ktı: 
- Sevgiliniz ayni :ıehlrde. Fa

kat, sizden ziyade, sizin rakii:ıiniz 
olan bir eN<ei(i düşünüyor .. Ve 
oın= yol.unu bekllyor. 

Semih "yumruklMmı sıktı: 
- Hali omııı )"O!.unu beJt'jyor 

deaY..:k? ! .. Ll.kin bu ne inat(,-ı bir 
bzmış. Cemil onu ahnııd< istefma 
yar. o, hltla Cemili düşüıaiiyor_ 

Fa!l.::ı gfilerek SO>'du: 
- Scvı;ıiliniz çok ur.ıl<lıarda lllL 

beyefendi? 
- llayır. İstanbu1un )ciııdıe. 

Fa.kat, an beş gündür izini kay , 
be!±ı...-n. Arıyorum.. Bulamıyorum. 

Falıcı. Semihin rol e!.i:ıııi alxlı.. A, 
vucırnuıı içine haktl: 

- Şimdi:ye kadar kaç kere ev
lcndiıriz? 

- Bir kere .. 
- Halbuki elinizde iki i:zdiva.ç 

gorunvyor. 1 
Semi.hin yüııü birdenbire güldü: 
- Acaba sevdi~m kadınla mı 

ıevleneceğiın? Yoksa .. 
- M ulıakkak sevdiğiniz kadınla 

evleneceksiniz, bc'tc!endi! Fakat, 
büyük, tehlikeli bir maoeTadan 
oon.ra .• 

cıeı:a.ı. bira kadehini ağzı.na g()a 

tümü: 
- Mesele kalmadı. Bu kadar 

ıkcramet savuran adııının bu sö , 
zÜne dıe inanmak lıi.zımdır. Haydi, 
·bahşışım ver de uzakla,."51.11 bura, 
dan. 

Ve kendi kendine homurdıınılı: 
- Het"if nen>d~yse insa.ııın ne 

zaman ve nasıl ö!eceğini.zi söyle -
!llyecek_ 

Falcı bıı. sözleri duydu. .. 
Avukata döndü: 
- V• :rinlz, elinize bakayım. N~ 

zaıman ve nasıl ölece~iruzi söyele
mek güç bir iş deA!ldir. İnsanın 
bütün h;ı,yatı: kendi elinde yazılı, 
dır. 

Oelal çekindi; 
- Yok.. Yok.. Benı bıma tahama 

mü.! edemem. Ne zaman ve nasıl 
<'f bc.eğhni bilmek iı;Lemaın duğ , 
rusu. 

Sem:iiı, arkadaşının sözlerini 
duymamı.ş gll>i davranarak, f~ 
crya: 

- Haydi ne duruyorsun? dedi. 
Gördüklerini söWeınoJııt.en çdrin
mc. Maclıeınki bu, bir ilimdir .. Ha
kikati söylemekten ne çıkar? 

- Pelci bevim! Söylüyorum .. 
Avucuıı.uzıda çok enteresan çizgiler 
var. Hayat haıttımz çok uzun. Fa, 
kat. ömrünüzü üçe bô.ersek, soııı 
bölümün ba6langıcıntla büyük bir 
ölüm tehlikesi görünüyor. 

- Tehlike ııececek mi 
- Mademki h.ayao\ınız devam e-

diyor.. Şünhesiz peçecek. Fa:Joat, 
hu ölüm teli ikesi sizin karakle -
rin;zi d~ değiştirıne.ı.,'e irmil olacak. 

Semih havretle sordu: 
- Ne uibi? .. 
- Y anıi sinirli iseıtiz, sakin; 

sakin iseniz, asaıbi bir insan 
o..ıcaıksınız.. Bu tahavvükk.ıı son
ra a.dcta bambaşka bir kalıp için, 
de yaşı.yacaksınız! 

- Bu, benim icin iyi mi olcak, 
fena mı? 

- Bunu kestirmek. ilmin hu -
dutları haricine çılanak demektir. 
Fizvoooııni ilini tı"'kı bir fotgra! 
objek'tifine benzer, beyefendi!. An
caık gördiJklerini tesbit eder. 

- Ya deminki keraınetier?_ 

(Devamı var) 

A arasız fidan 30 kuru. u bt&nustur. 
dagı' hlacak * Kız mekttep!ori a.rasındaıld 

dünkü volıevbol maQlarmda kız 
Şetırımiz 1e aj!:ı.ç ~'1-me faar- muallim me1ıı1ıeb; İnönü lisEBJ.lea 

Jıiyetini aı ttınıı.ak ve ağa.ç ~i, l'ini, EI'E'möy I~ BcığaziçiJl>. 
sinı; yaymak üzere lıaJ.kı:ınıza para.. 1 lıeııi J"llm~. ~ lise!ti:)eır 
sız o·arak bazı f.idan'\ar tevzi ollıım-~ Çıımhca liııellier 
ması karıırlaştl!rılmışlır. Boğazi , 1 hükmııen gıtlip adddlun:ınuşl.a-rdır. 
çinin mu:lvbelif semtleri!ıe de bu * Acıhadem - Kısı:klı yWıuıı.un 
}'il. içinde 10 & cam fidesi. dikil&- şoseye çevrilmesi düın ıın.anaEıımıdej 
celd>l.r. te1Xilclıer yıapan v'lli taııafırıdan 

fuQen yıa'ruz Beykaz belediye krarlaŞt.ını1iınıstır. 
ıtıidanlığmda m~ oa 10 bin * Tiftıi:k fiatları idlo başına 10 
çam fidanm.m n:ı:üh±ın bir kısım da kurU:Ş susam ise 20 para dlua:k 
diğer yerlere ~ir. di.i.,.<'lniiştür. 

1 

Filhakika nazi · olitik~'' 
/ sözleriııe itimat ,.di!rtn'iı•~ 

söylerken, Çcm!ıerb~·nc, f 
me.k lazımdır. di~ 

Hitler ı::cçen gün söyle., 
tukta da bu mevzwı terıı 
demiştir ki: 

- Çemberlayn bana i 
dığını söylüyor. Jluııdıı~ 
bahtiyarun. Çünki.ı be":' -
ın.illetine karşı ih:ı.ııclle ıtlı" 
satını bulamıyacaktır. 

Anlaşılıyor ki Fülller , 
ancak bir taahhüt ile ~ 
diyor: Alınaıı milletine " 

Avrupa Harbinin Yeni Meselel~ 

Almanların Sovyetlerden 
istifadeleri 

le. Bundan ~ka hiçbir 
"? tanımıyor ve muhtelif . 

&ı.d Alman milletine kat'!'. 
taahlıütler onlara verdiği · 
sırf Alman miletine ka~ i~ 
taahhüdü yerine getirııt . 
rer manevradan ibare~~ 
bazan yabancı devetlere pıİ 
riştiği taahbüler Alınan 1 
verdiği sözle o kadar teı~ 
dedir ki, biriııciyc sadakB Ot" 
miş olsa, kendi üadesiııe '•ti' 
man milletine karşı ihıtJI 

Alman • Rus teşriki mesaisin, [ 
den balıseduken Avrupa mııtbu
atuıda bnıı.un yakın uzak neticeleri 
ne olıı.cağına dair türlü tahminler 
yürütülmektedir. Alınanyanın ela 
eskidenberi, Rruıya ile anlsşarak 
Rusyadan istifade etmek fikriııde 
olan kumand:ınlar ve diplomat , 

artık bundan vazgeçilerek eski • 
den.beri tecrübe edile edile kıy -
meti anlaşılmış vesaite müracaat 
edilmesi lözımm da takdir edildi, 
ğini yazıyor. 

Alman generali Rusyanın askeri 
kuvvetine istinat ederek büyük ta
tavvurlara ı:irişmemiş ise de her· 
halde Rus • Alman teşriki mesai
sinden gaye Rusyanm mevcut 
kuvvetini Almanya lehiııe kullan· 
ınak olduğunu ela gizlememekle -
dir. Almanya bu suretle Rusyaya 
bilgi ve teerübe sahibi ihtisas er
babını yollıyacak, Ruııyanın ser. 
vet ve kuvvet menbalarını işlete. 
cektir. Hedef bndıır işte. 

!ar vardı. Şimdi mademki Rus -
Alınan işi.iri iği artık ay lardıınberi 
bir euırhaki olmuştur, bunun ne
ticeleri ne ol ileceği merakla 
tetkik ediln.ektt dir. 

Ru,.-aya d ir çok şey bildiği Öa 
tedeai1<'ri söylenen Alman Gene
rallerôndeıı Nidermayer ayni za, 
manda Rıısya ile Almanya arasın
da devamlı bir teşriki mesaiye ta. 
raftar olmakla da tanınınuıtır. 

Geçenlerde Generaliıı yazdJ.ğı 
bir makale bugünlerde Avrupa 
matbuatında ehemmiyetle mevzu· 
bahsolnıaktadır. Bundan Alman, 
larm Ru..yadan ne bekledikleri ve 
Rı.•yaya ne nazarla baktıkları çok 
açık anlaşılmaktadır. Alman Ge· 
neraline göre Rusyarun sulh za, 
manındaki ordu..u 2 milyon kişi. 
ilktir. 10 milyon kişilik ihtiyatı 
da »ardır. Bundan 6 milyonu se
ferber hale konabilir. Ordunun 
yan miktarı Leningrad, Beyaz Rus· 
ya ve Kiyef nuntalı:alanna yerleş, 
tirilmiş tir. 

Rusyanın tankları da 6 bin ile 
10 bin arasındadır. Tayyareleri da 
9 biıı kadardır. Bunun 1000 tanesi 
Uzak Şark bırafıncladır. Alman 
Generali bu miktarlıınıı belki de 
fazla tahmin edilmiş olduğunu da 
söyliyerek harp malzemesinin az 
çok eskimiş olduğunu da kaydet
mektedir. Bunun ~bi Rusyada 
harp ve~itinin h&ZU'lanmasında 
en z" J •de motöre ve makineye e
heııınıiyet verildiği halde şimdi 

Ru')yada ziraat vesaiti motörlü 
oldııktanberi çiftçilikte petrole 0 2 

lan ihtiyaç da artmıştır. Eğer bu 
motörlü ziraat vasıtaları işletile
mezse istihsalilt azalacaktır. 
Diğer tamftan Ruııya kendi 

harp malzemesini yapmak lçin 
muhtaç olduğu bakuın 3 te 1 ınik· 
tarını hariçten getirtmektedir. Kur, 
şunun da öyle. İhtiyacı olan nike
lin yansı da hariçten satın alını· 
yor. Kalay ve kauçuk da kısmen 
dışandan temin ediliyQr. 

Generalin yazısından Almanla, 
rın Rusya için ne düşündükleri et· 
raflı bir surette anlaşılıyor: İnsan· 
ca ve ham madde itibarile Rusya, 
dan çok istifade edilebilir. Eğer Af. 
man bilgi ve ihtiaası işe girişine 
Rusyadaki suvet ve kuvvet men
balaı:ı işletilebilir. İki memleket 
Lundan sonra hiç mukavemet e, 
dilemez derecede ehemmiyet ka· 
zanır. Fakat buna karşı İnl(ilizlere 
!!Öre bu eski bir rüyadan ileri ge
çemez. Daha Deli Petro zamanın
da bile Almanlar bu rüya ile Rus
yayı ele geçirmek islemişlerdi. Lil· 
kin rüya ile b•kikat bir ı:itmiyoı:. 

ALİ KEMAL SU.N.rua.N 

ham• edilebilecekti. . 
. dil>" imdi bir adamın ken t# 

cı devletlere verdiği s~ıl~1~ 
yet addetmemesi kcndı bl ~.,ı 
şeydir. Fakat böyle Jıatt ~ 
bir adamdan da başkalııt1Jllv; 
şüphelenir. Ve kendisi!• (!'ı 
reye girişmekten kaçıO:~ı-, 
peşin olarak hiç bir ta~ ·lifı' 
kayyet olmıyacağını ~";~ iP 
adamla müzakereye gır•~.0~~ 
vele imzalamakta fayda.).~ 
te emniyet buhranı deıı• b~ 'ıi 
bundan doğmuştur. Ve ğ" l'.ı 
bugünkü harbi doğ;ııt~~ ~ 
sulhun geri gelmesine 
engeldir. 

Birimizin~ 
Hepimizin D~ 

tıl' 
T elecilere s~ 

paçavralııf ,/' 
y~ıı'. ~ 

Bir okuyucuınuı ·1,,ıı-9 ıll~ aSoknklardan toP 5,ııl 
çavr•lann telecilerc Jıİ( 4~ f 
göriiy·orum. Bunla! ıcl ~ 
fekle dahi eclilınede:ıııpıı'jıl 1 na(ı tarafından &Y1 r• si ır, 
ve kullanılmak Ü~ ~·~ 
maktadır. Telecik 11115' 
dan geçirilmesi um'' P,ı! 
namına Eız mdır z•ll 
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Karadenizden Leningra· 1ş i F A 

Cenubi Amerika sahil- da ~,~~-~~ ~~ ~~~~~·- BULMUŞ 
l yette it~ harv haMi k.ııılırsa, o- t.jtı ~ net. trılle A\. v 

-. - 't •• - , .::~.; 

erin.Je yenı· muharebe ~:se~~7!~~ =ll'i~:W~~ A G R 11 

U ~ ci tElhlılke So<vyetler taraıfınıdan gel- .Beiçika, hıvec; ve Yvnan.ist11nlıı. 
.,.'1 \'Vork 2g • mekted'ir.• anlaşm&lar yaptlmı:;tır. Yakıııda 

\'azan: ZİYA ŞAKİ R ~o. 

Muahedeye hiç bir galibin inıza 
edemiyeceği zararlı şartlar kondu 

'"'Jı?ıı İı ~ (A.A.)- evyork - 1 kiı> ederek dün M'ont€'Videoya gel- İNGiLTEE, SOVYETLERE HARP '·eni anlasmalara imizar edılmek-
h.: · i y~~~inC l\!on~\"l.deo mu- mi.ş ve acek surıo<te petrol a'<lıktıl'll İLAN EDERSE... tedir. 
sanılleti . ·or: enubi Amerı-ka wnra demal dedze aç.ılmı.ştır. lJOndra 29 (Hususi)- Amele li- BİR İNGİLİZ VAPURU DA BiR 
<:atııı;ııı~ıvarıııda Yeıı.i .W. deniz • Havkino ckru,•azorü müretie<batın- derlerinden Mister Granfil, Ingil- TAHTELBAHİRE m ÇARPTI? 
~~- kl.LV\"l>tıli ~ua Reldij!i iıakkın- dan hiç kim e l:.u ooııada karaıya ter" Smrvet Ruı;ya ile hal'be gir - Londra 29 (Hu.n.ı:;i)- İı;giltere-

ı · ~Ht · Yı.alar dob•gnal<ta - cıkmarnl<'tır. D;ğ~r ta,·-.ftar ":ı • A- dı)ci 1.ckdh-de i~iliz işçilerill!in l>u- ye dörmıekte olan Asiatik ismın_-
iı\"'Unu:ı R-ı:•nin cenubi Atlanbk merikan l(emisi dün gece Montevi- n u i.;iOOetıı b!r Jıareket telakki e- deki inailiz vapurunun süvan•ı, 
Luıd'Kı ôb- ıo_Pı.ita ci\acında top- cironun JO mı! a<;ıkJarınd:a bırlıkte decel(iııi, cünkü iıı,giliz aırnelet.inin Şimal denızin.den gecerken ve 
k ~$ kru t:ıııhnişhr. 1Di:iüz H&v- ı S<-y,cooen beş İn~ilio: haı'p gemisi Sov\ ct.leri de naziler glbi değeı: - saat bir buçukta \•apurun 'ıirden-

B• \i2Qru, Z!kzak yollar ta- ~rmüı;tür. siz telakki ettiğini söylemiııtir. bire mü-t.ııiş bir sadme ile 
ır b k d . h b . . 7 FOS RİBBENTROP KOMAYA sarsıkiı.ğını söylem;sLr. Az 

aş a COJZ mu are eSl mı • GELİYOR sonra v '>urun, su yüzüne çıkma!< 
• Clıılo 29 ( Londra 29 (Hususi)- Zürihten üzere olan bır Alman !aıhtelbahı- I 
Nı,ı~ itlt :~·A.)- Dun sabah, 1 hnn sebe'o anla ;ıl· ma_mJBtır. Bu- i:ıura~·a gelen lıalıc: .,,.~ ~öre, Al rine caım\ıi(ı anla:;tlmıo;tır. Asıatık-
"atıllda So' ·81.aıva.n,ı:er lımat! ci- nun her hangı bır bahrı taaltyctten man Haric~ve ~az.n I'.:n Ril:.bent• de hllbar mü.him dei{ıklir. AlrılQn 
1ıı ·11t1ı:ıar ' 8 ~v!tiirırie şJıcldetli 1 Heri ,ııelmu; olma.;ı kuvvetle tatı- rop vokında Roma;~ eıdecektir. taıhteJlbaıhiriniı ne o'duğu anla~ı -

b • ''>lılmı11tır. Bu nfKık - min edilmektedir. Bediıı<le y;ı Ribbeı>tropun, ya - lamam•..tır. 
oır Al l d hut va.kın mesai arkadaşlarınıla•1 UZUN Bİ.lt HAlıP, KÖTÜ " man Vapuru parça an 1 bk uıbu gideceği s:.klar.mamakta- BİR SULHTAN İYİDİD 

..._vlo~1J1 99 
(A. dır. Bu •iyıı.retin seoebi, Almanya- Co 

··vel ~a ~ A.)- Dokuz ay l r•k ba '.uı~· r. Mürel-tııbat Finlan- nın ileride takip edecegi h•ttı ha- Londra 29 (Hususi)- lJOid re '° c Aı. 1 1.eıı Alnı.a,..,·anın 7o0o diya bandıralı Maııııareta vapuru rekt"t hakkında Romayı tenvir et- Le) anatta ·bu}unarak Al:manya ile 
ıı-.e, Feı;t ı:;aı,,. YOicu v;ı.puru Haım- tarafından kurtanlmı.,tır. mel< ve ıwni z"1!la1'ı:ia muhasemat s"kat bir suJ.h yaµ.'l1anın tehlike-

c•..-.rmda 'kaya.va çarpa- geniı;lediti takdirde İtalyanın va- !erini an'a~mı.şt•r. 
zi\·etinin ne olarai(ını anlamaktır. Loid Corc müttefıklerin dava -

Hay J. O. C. Yazıyor: 

Ek.> ,;.ya o.k-.yocuz. Tedav ııören 
ila<;Jar .varmJ.Ş fakat, ALLCOCK 
yai<ısından bahse<li.lınce, kat'İV)""1 
müba:ağa qc.gildi.r. Bir zat "kı;am ı 
·latb'.ik eltıği N- ALLCOCK ya.kili>, 
bT g«:e zaıiuıda tesirini ı:(ös-leı:e
rck ve dcvaınılı sıcaıf:.l~ te\r.id e
d<>ı k ağrıy.an mahalli te:.--km ct
mi~tir. 

ALLCOCK, romatizına, lu...,,bago, 
si) ;rt,ık, delikli ALLCOCK yakıla- 1 
rılc ,,;fay ap olın~lardır. 

ALLCOCK val.ı-arınuı tevli<l et-ı 
dit; sıhhi sıcakhk, OTQf,!ATİK BİR 

11\J ASAJ gibi hem<>n ağrıya" yl.!'!1n 
etrafını kaplar . .ALU.."'OCK yakıl&
rırııda:kc kırmızı tlaire ve kart.al re
siııılı mankı:..ına dikk01:t ediniz. Ec
zanclerdı€· 27 bu<:ul: kuruştur. 

Türk Amirali Al:met Pa~a. Le -1 
pant körfezine girdi. Bü)ük bir 
azanıetle ~ehrin karsısında drmir
ledi. Derlıol kaleyi teslim etmesi 
i~in, Venedik kumaııd~nı (Zoanc
nıori) ye lıabcr göndenli. 

Üstiiste ~·~pılını'\ Ü<: kıs.ından 
nıürekkcp olan kale, uzun zn111an 
tan1İr görn?ediği İt;İn harap bir 
halde idi. Kale kuınandanı, bu ıııu
&7.ıaın Tttrk_ kuvvetine ınukave -
n1C't imk3n1 olmadı~ını anh •arak 
kaleyi teslim etti. 

Amiral Gri:nani, bu defa da va
zifc:sini ,·ap1namıştı. l''ransız ge--
milerinin kunıandaın, Venedik a
nıiralin'u b,; kayıtsızlığından ınü
tees..•ir olarak, derhal ( Griınani)
den ayrıldı. 

miitcessir olarak Avrupa dedet -
lc-rini intibo.ıha davet etti. Ayni 
teessü rü hisseden AJn1a11~a. 1'"'ran
sa. inı;iltcrc. Lehist~n, l\tacaristan 
dnlctlcrini itıılaka da,·ct ederek 
(200 par .a) kadirgadan ınürek -
kc;ı bir ehli.1>alİi> donanması tc~kil 
ettirdi. Ba donanına:ıın başına da, 
İspan~ an 11 en namdar Amrrali 
(Gonzalr.va) geçirildi. 

'fı."rk donaınnası. ı~tanbula av
det eıti?:i için, bu ehlisalip donan-
111ası, hic bir arızaya uğramadan, 
Adala~ denizine girdi. (!lfidilli) ka· 
lcoini isg•I etti. 

Bn hal••r İstanbuta gelir gel • 
mez, derhal donanına hazırlandı.. 
Amiral Hrrsl'k Ahmet Pasa, bü
tün rl"eauıllayı bekleıniyeU.k, bir 
koc gemi ı te iUidilli önündeki düs
ma~ donan,na!'ının tizerine atıld~. 

1940 yılı b .. 
tİ'ALYA PL'TR<>L MUKABİLİN- larııı.da ne kc<lar haklı okluğunu Tesellüm olunmadan 

DE SİLAH VERECEK tooa.rü.Z ettirdikten sıonra, bütün 

J~pant körfezinin ve kalesiuin 
Türklerin eline geçmesi. V cneoik 
hiikümcti birafındaı bii;iik bir 
felaket telakki edildi. f!ı'I!un ~cısı, 
Aıııiral Griın!ln~dt·n çıkarıluıak is
tenildi. Amiral, derhal Venediğe 
dti\'el olu.u.aral-· r a!ıkente)·e ,-e
rildi. Kendisini lı. ·lı olarak itham 
eden waddder birer birer yüzüne 
~arpıldı. Rütbe:;i refedilerek bir 
adaya siiriildli, orada hapse atıldı. 

'.fürk donanmasınııı kazandJı:ı 
son zaferler, Avrupa danizcileri ij .. 
zerinde '-'Yle büyük bir tesir hu
sule getiımi~ti ki, Türk geınileriaia 
Cımakkale hoğ~zmdan çıktığını dIA
yar duym~z ehlisalip ı:cmileri der· 
hal demir kaldırdılar. Perişan bir 
surPtte kıtçınıya başladıla<. Fakat 
bu esnadR, müthi~ bir fırtına ile 
karşılaşhlor. (Çuha) adası sahilin
deki 1 ayalara dii~erek kimilen 
parçalandılar. 

Amerika Hari-
Utçesi yarın 
Mecliste 

ciye Müsteşarı 
yarin Berlinde 

ıtı1Jt U laei •lııllecl.• ••-> Beıllı:aı 29 (Hususi) - Amerika 
ıııı,. ?lıilda! • d" haı·ı.ci•·e mlıs1ıeşa.rı Su.ınncr Velli1es i ·e ı,.-...~ . ~ \'6 uyu:nu umu- , 
\j~k.' \'~~'::ı harı.ç olmak üızeı-e bu akşnm Zürihden ha'l'fket ed<>-
•- lı~ıweı. 'llı! u.mwn mudür- cek, yarın Ber.Iı>ne v:>racaktı.r. 
...,::... · ·-v: "rınde ·· _ de Alman meılıafıli, Hrı..ler tarafın-
\ı~ ılr~ ı· yuz on n.-s- <l,a.n V'cllıeı;'e bir sulh ı:l.aru ""' -

"' l!sraf f I.~( ~lllJ•la<:aktır. , '"'" n.<l-'·" ' L- .. · '- '· "'~.r a.stlların.da düyunu u- l' ~i ha~• ,,,,.ı ""'""":t~·ı v2·"-
• olr1it V'e mıl!i müdafaa 'büıtçe- zip etmektedir. Ancak Bitler, A

'1ıı • •.'1 tı~ıştır. Düyun.u umu- me.ikalı müı:ıt.eşara A"nany.nın 
Q • "-lıSnuntl~k· .... · · re ~:arla s!lfua razı oL.--bikıce -
1. ın "o .. · ~". ı.ş Irııgiıl.iz kre-"' .,., da ~ ğini aç>kça söyiyee1.kU r. Bu me-
g bu f .• ı!ecek taksit - hafilde Alma.nvanır. ga)et ağrr 
~r aıı .a ilaı.-es nden ileri sulh şartlan ileri süreceği ibil -
lli~r t~ dlrilmEikteıc!i.r. Almıa:nya İı~i:.ı.cre-ll ~ · irler ara.;ı:nda tehiri nin Avıupa i<;le.rine müdaha .sinJ 

!(, ~ 'lerg,lll~aat ~urdurulaeakbr. fatememekLedir ve Alımanyanın 
"' l et~lt ııtıun.ilfında tadillel" Avrupadaki ha.ya.ti salı4Sınm eım-
<ıı. '?ı>~<Lın sıu-e_ti:e muay>y'm niye1ı, temin ed!lindye 'kadar har-

'tıe.c:ı.ı...._ Yenı varidat ~emin be <revam edileoektir. 1'ica --"l'. 
~ç ,,:uı~leıxh!n alınan ka - ı ~:::~~!':~ln~;t 
er~· .~iler.ıııın "--'~' -''-'·N.a «>retün bütün dünyadaki mus -t1, "1ın YQl -Y ıw, """""' 

, • <la ~. ~u v~ eşya nak:ya- ta.lıkem mevzil~i.ni. yıkacai{ııiı 
l'~ b1;ıu ili bu ~ir>ler ara - yazmaktadll'. 
'lılı:ia nınaktadır. Eşya ına.kl'i- YENİ BİR SULH TA.ARJWZU 

J:-n~ar !liıbYalnız un, hububat ve Londra 29 (Hu::usi) - Sumner 
~ 'ını 1 tnaddeleır vergiye ta- Ve1les'in Berlinı: ziyareti Loııdra 
~ rilı...:-"•Yacaktıır. Pa.rıcardan ver- ve Pad:i.Gte diıkk<itle tak.~p ıiliil -
ta -"~asına be 
~~'1ası. 1 !!el P ha.1kın baş- melk;tedir. Garetıeler, All.manyBl!ın 
llı~i~ an seker ! a1ılaırmın apı'l maksadını gizl':\'{erek, yeni bir 

ı~'1ıdir sebebiyet wrme - suLh taarruzuna l(irişeoeğindierı 
ı.. ıtllııltu- · şüphe o'hnadı.ğını yazıyo.-1-ar. A-
l'Qıı 1l!atı Ve~lanndan a!ı.nımak- merikah müsteşarın Berlini ziya-

\' ılsntv'l<!:t'-re yeni bir zam ret; arifesinde gazetelerin, Alman 
a.:., ~ Pro:ieJ ıır. sulh lredeflıeri ha.kkıru:!a QOlk yüık-
ı. ~· ha1.iraı:'. ~~nua\l.aştıkian sclro:n neşriyatta bulunduğu ve 

tı ıtııcıvı..i~ ~n ıtıbareın mer - müsteşa.rın üz.erinde müessir ol -
~· ~t't Rl'recekt'.ır, • mağa çaılıştığı. görifırn:e.k:tedir. 

·· ~ <i• tan bu_ Sll!l'e'tle 194-0 bü.t - Nmaın mE!hafllinde Swmner 

Para 29 (Husw;i)- Romltdan mıl!etin br· r.c'•m'..ı hukuk na -
Pari Suar gazete6ine biklirildiğine n' ma çarpıstıRllll i<)yliyerek de -
ııöre, italya ~anya petro~ıerin- mbtır k .. ·Serttıı u.ıı, ve devan»ı 
den a.khgı yedi.de bir hisseye kim- bır sulhu elde edincıve kadar har-
senin dokunmasını istememek - bedece<>iz. Prensipleı.iınunen fe -
tedir. A1(0Stininin riyase'lin.de bir dakarlık edemey~. ~'ena bir anla'>"' 
İtaly&n tica-ret heyeti Bükreşte bu- ma yapmaktansa. uzun bir lıa"'.' 
lunmaktadır. İtaİva. alacaRı pet- daha ivi.dir. İngiltercnin ıa.-;coı 
rolü sil:it! vererek öd.İ(Vff<·ktir. Ro- 1914 den daha fa0la gayrete Jhii-
ma"'Ya, rtu.lyan fabrikalarına za- yaç gösteıir. Fakat hi<;'bir talhtel-
ten mMim miıkfar.da tıop sipariş ba!hir. hi.çbir tayyare. hi<,'bir n:ayn 
etmk; bulunmaktadır. bu ia.şeye mani o.'amı.yacaktır.• 
SOVYE1LER GARP lll;'DUDUN- AKİM KALA.'f SuiKASD 

DA MÜSTAHKEM BİR HAT DAVASI I 
YAPIYORLAR 

I..ondra 29 (Hususi) - San.dey Amsterdam 29 - cTe;graf• ga.-1 
Krnnikl ga.zeteo.inin Mıoskova mu- zetesinin .Bcrl:.n muhabiri, ı:: çen 
habiri, &ıvyetlerin mu:htemel bir teşı'.nievvcllde fühar,daıdan ka - 1 
Aıman taarrurzuna karşı yeni bir çııı:ılan İngUiz yüıJbaşısı &St Ye 
müdafaa hattı inşa etmek'te o1du- bWJ>aşı Stof>en ile A1ıno.rı. ~ebaa - ı 
/(unu bildirmektedir. Karadeniz- sınıdan Elzer'ın l\fürulı suik<IS -
den. basl ;yııp Romanyanın şirna - d.ının failelr; o-.ara.k yakın.da Ber-
linden, KarpM.lardan, Pcrlon} adan linde a.:yın ayırı muhakeme'erine 'ı 
geçerek Litvanyanın şark ht:dut _ bakılacaktır. Muhakeme gi~li ala-
larını takiben Leningratla kadar u- c:ıkLır. 
zanacak olan .bu müdafaa hattı i- GRAF VON SPEE'YE 
ç;n ş:mdilik 100 mi!yon İngiliz li- İKİNCI HÜCU\M 
rası sarfedilecektir. So\1ye!lerin Lon<lra 29 (Hu;wıi) _ İn,gi!liiz 

;-,,ali altın.da bulunan Pol<ırwada 
binlerce köylü bu vazifede (;ahş- cajansı. ve Ek.<ıe;.er ha!']ı g"L'TIİ'on 
maktadır. Bu mütla.faa hattı birÇ(J'k müretteb.ı.tı yen~ .'.ıimııa:ı. cep 1 
t.rnk tuzaklarını, ağır toplu istih- kruvazörü Graf Von Spee-'y•e hü-
kfunları. mıtralyiizle müceL:hPz cum c<lec""<le,-dir. F.ıkııt bu defa 
b1okihavzları, mayn tarlalar nı, ileri .ı.hi.ır"l..ı:y<'t için . -=-ni ::ıdt.wıd.a çev-
s!perleri ve telörı(iilerini, tahtel- rilen bir filmde ... A'.m:ın Kro.va-
arz mi.&ıirnmat depolarını ihtiva zörü tarafında!ll ıı;eıni:Lori baı~ın~ı,p 
edecektir. es'r edilon tıı.ı;b: va~n kap-

ABLUKA TAKVİYE tan ve mıiirettooatı bu fllimde 
EDiLİYOR lrendilerine düşen rolerlrı;i yap -

Londra 29 (Hususi)- İngiltere- mı41aı"dır. 

Kömür satışlarında 
toptancılık kalkıyor 

!_,(lsasırıd:.ı: ~eııkıeın, denk Ve1'es'in Avrupaıyı zıyar~tind.zırı 
l.t -<ııadır. ayrı:ıınamış bu - lı~i.r netice çıkmıy.aoağı hakkında (1 inci sahifeden .devamı 
~ i:ziıar edilen kanaat de ayni ma-

raıbük koku ve 30 bin tıın da gaz
hane kokudur. ljr·~ı;; YERGİSİNİN BAZI hiyeti taşımak.tadır. Toı>tan kömür satışlarının ida-

'• ~ıı:.... .,F:R1 DE~iŞTiRiLEcEK'============= resı kendi:>ine verilmis olan Eti
' ., ...... I<l!e jesi h.azırlanilmaısınıa baş}anııl - bank şeıhrimi2in ve diğer şehir -
li· ,. ı:ı-ye:gis.i k&nununı.tıı ba- mu;ıh.r. Jerın v:-fük kömür illıtiyacı mikta-
t v.ı.., ının dea;,.,.· ' '- ı --"- · 1rn· ı· tt, lloıı ·'41.Jt"t:tıc ,.,..,,.;ri.Jmesi Ma- Yeni projede b> hassa muame,., arını t=.ııt e ış tr. 

!ıUsust e kararlaştın~rnış- vergisi kaÇ>&kçılığ'ını. öııl.;yecek ye- İ.stan.bulun yı'lık kömür ihtiyacı 
a ~ni bir kanun,pro- ni esasJ.ar bulun.aca1ııtır. 35 hin ton ~öınilook, 11 bin ton Ka-

.;::::::==~:;:,:;~:.::==;;.:;:~=====;====--=-·--=-==== 
Y 11.t lif atıyorlar; haTP elrahnda fikir-

~: Rahmi y AG_IZ No: i-8 !er yi\rütüyorlardı. 
Büyük salQnda, avizelerin kris-

G l 
tal parçalarmdan sfrtülen ışıldann on a n m e •. y o r altın-la müziğe ayak uyduran ec-a nebi çiftlerin dansetti:lderi görülü-

b yor, kor diplomatike dahil kadınlı 
ll\iYii.k erkekli bir kalabalık gecenin iler-

d• adaki yat klüpte Bulgur kralının uycn saatine raitmen burada güle 
oynıya eğleniyordu. 

l.l-,) lSJlll gecesi tes'it ediliyordu Kiiçük salonlardan birinde mer-
4t;lli tltıııade b 

1 
kezi umumi kodamaıılan tc plan -

l'tır ~ lı;ine 1tad u sö~lenışe göz • kumar ve k•dınla süsledikleri bir mışlar, günün mevzuları etrafın-
.._ ~ile ka ar ı:ulen bir gu. ej;lcnce gecesi geçiriyQrlardı. da mübahase ediyorlar, iaşe ka-

li~ •• ~•'.l'ııcu •şılılı; -~~~di: Sadrazam Taliit Paşa, Başku • rarna.mesi tatbikatına dair iz•hat 
lltıı ~etr., Para~ u~~nıo sen... mandan vekili Enver Paşa, Pn~anın veren J{iif(ikefcndi (1) nin sözle-
)~ ı_ • ~alıil 1 kunıecığine dc"'il hu.usi fikir arkad.lsı Madam Lena r:ni hususi Lir iİina ile dinliyor-
t °""' o tıı·•'- •• ~ • B I · _, l~rdı. •ı.· "ııc ""taere varlıaın arı ey, Macar opereti pnmauon- I 
"" lt• ıoı b d '" - l>i 0 er bir budvırrda Enver, Ta-% 1 ~'Oil ' un an 10 vıJ son- nası ve merkezi umumi nüfuzlula- ~ 

J Sel"\' r ' liıt Pa•alaı la uonanma kuman -lı l chilir· • ıni de bu resle rının gözltebeği lllacar dilberi Kor· 
L. ~ ıL_ ıııı, d. •fit . • k (od.lJJ su~·n, Av~tury. a unıuıni ka .. • "llol ı " ovıç, Alman wnumı arar- ~ 

\;ı . 1 i~i k rargilıı ıniiıuessili Prens Şarl Otto 
ıı.._ \,rla ilfı ısa kesınck istiyen giilı murahhası Külveter Pa~a, Lc-

~~;.rına d ve etti! vazımatı uıııumi:ve reisi İsmail Hors toıılarunı~lar, bazı askeri ha-
. evlllı\ ed r Hakkı Pasa, ı~üçükefcndi hikabıle r katın h:ısıl cıtiği siy~sı ve idari 

1 e ım.. Neniz ıncsetderi g-örü~üyorlar. Amiral 
il~ i1'; Ul .. l>nı.. maruf Knrakcınal, merkezi umu- Suşonun ısrarile lstanbıılda f:ıali. 

Köm)ir teovz! ve saıtı.ş işleri; bu
rada Etilbankla şehrimiz belediye
sin.den müreikkep olarak kurulan 
yeni bir teşekkül tarafından te
m in ve idare olunacaktır. Teşek -
kü'e ilk oarti<le 250 bin lira ser
maye verHmistir . 
Yarın sabahtan itiıbaren bu iııe 

yeni şekille bilfiil ba.."1anılnııı; ol
ması icau etmek>tedir. Sehrivıiz -
dr acı.'acak depoların yerlerinin 
teslbitine ba.şlan:lımıstır. 

İstanbuJun 1940 - 1941 yıl; kö
mür ihtiyacının 3 te 1 i yann.dan 
itibaren depo olurıınıdğa başlıya
c:ııktır. 

DelX'ların küşadL ile beraber 
kokköır.ürü satısı işinde tıo<ptancı
hk ortadan kalkım~ olıtcaktır. Bu
n unla •beraber perak"n.<leciler bu 
deoolaroan kömür alıp sataıt.ile -
ceklertlir . 

. TEK TİP KÖ!\IÜR NASIL 
OLACAK? 

Kömür ~lerinrle di)!er bır yeni
lik de Sömikok. Kurahük ve Gaz
hane kok'arırun bwbirlerile kar~
tı.rıl~p bu suretle •tek t:P• kömür 
halinde Ye tek tatla sa.tıl:ınası.c':r. 
Maden tetkik ve arama enstitüsü 
b~ karıştırma nisbetini tı-sbitle 
meşgul olır.aktadır. Fi'iı da V"kit
let kahul edecektir. 

h· sara uğrıyan 
binalar 

A 

resmı 

Yeni yaptırılan ,. va yaptın -
local.;: olan ll<'r nevi resmi in.;a•t 
ı.<"ın arttıl'."ma ve ek.si:~ kar.u -
ır uııa şu yeni mad<len 'n lronı.t.ilnıası 
kara.da..,tı.rıhnl{ltır. 

cKaL'i kabul yaprlncıy-a kadar 
yaı»lan ı<üz.l bir halde muh fw.a 
o'.uı1.na.öı ve mü.beahh;&Min ~n'u 
ı kı;ıirloı;ri yiiziınden vuik.na g>.' -

l~k kazalardar, mütevellit hasal'
• ·· mü ıeahhit!iere ll•tli.r.> 

Teşekkür 
Bey·o~ u Ağaram i lrar;şı nıda 

ılfas:>'! hey apatıtıma.ıın a Dr. E
mm Şukrü Kont. zevcim Suvii'ri 
y '1 ·~uaşı Z't"kın._11 3.r.ı ve pek teh-
1 k<·İ'l haı:talıJ!ın<1a ı::cc- yıınsmdan 1 

nr a gelerek m ua:.&e.s n i sabah
la ra ka.dar devam atıt:rınek sure
iile ıi11{d,nz h~m ku·lt.a1-,nıır 
\ r fuaUınuz üzerinde ı:östcmıiş 
o dıı.k!arı hazlkatl.ı:n 'Ükranl:arımı 
b.yan eylerm. 

Nen.man 
--o--

ikramiye yoklaması 

TEVAKKUF DEVRİ 

Türk donanması, o kış İstanbula 
avdet etmedi. Fırtınalar ıne\ si-
mini, (Koreı.I) civarında (Umur· Tür doHanınasuııo kazaııdııiı bu 
bey) limanında ~eçirdi. birb ir"ni al..ip eden zaft>rler, Ak-

% inci Beyaut (Pereveze) muta· d'ııiw ha .. iıniyet iddia eden Ve -
sarrıh l\lnııtafa Paşaya bir mek - netlik hükiımetini artık büküm -
tup göndererek yeniden (48 parça) den ıskat ctm~ .. diğer Akdeniz 
gemi yapılmasuıı cm.retti. Dl'rhal, de\·lctlt' ne de aşikar bir suroile 
inşaata girişildi. Hatta, bunlar - yılgınlık vermişti. 
dan (20 parça) sı, denize indi - Ei;er , tt•nat nıe\·kiinde kud • 
riltli. retli bir hı.kiimdar ve onun etra-

Venedikliler bunu haber alır al- tında da enerji sahibi hükumet cr-
ınaz, artık sıranın (Venedik) sch- kanı olsaydı, hiç şüphesiz lr.i, artık 
ri.ıe gelmiş olduğunu anladılar. pek kba ir zamanda Türkler Ak-
Bu ~cnıi!cri yakmayı karula tır- deniz. haı<imiyetini daha o zaman 
tl..ılar. Gönderdikleri birkaç feuai ilan edec,ekludi. 
gcmiııini.ıı. yardımı ile, uzun kış Fakat, (Z inci"fleyazıt) hasta ve 
gecelerinin zifiri karanlığından is- ihtiyarch. Ayni zamanda saltanat 
!ifade ederek bu 20 gemiyi yaldır- hırsma hapılmıştı. Taht üzerinde 
dılar. cw vermek istiyor, bunun içia de 

Bu sırada, karadaki Türk kuv • kardeşi ve oğullarile kanlı müca -
vdl ri de harekete geldi. ( .. lora) dch•l ıe ı:•ri ınckıcn ba~ka bir~cy 
yurımadnsı üzerinde henüz Türk dü~ün.nü.ı ordıı. 
hakimiyetine girmemiş olan (Mo- Bu ihtira., Türk zaierler'nr, 
don) ve (Koron) şehirleri de zap- meş'um hic darbe indirdi. (2 inci 
tedildi. beyuıt) ıruığlüp Verıediklilcrle 

(2 inci Beyazıt) donanma ve uzun bir muahede akdetn. Bu 
Eminönü Askerlik şubesinden: ordunun kazandığı fütuhatı bil - muahcde,e, •hiç bir galibin imza 
Şubem!ıu!e kayıtlı harp ma~.(lJ;ü dirmek icin Avrupa devletlerine edemiye, ·ği derecede zararlı sart-

zafernameler gönderdi. Venedik !ar yeri <irilıuişti. 
ırubay ve erlerle. şeh.t yetimeir l>ii.kil.meti ise, ayni devletlere b:-r 4 .,~ Bunun en bü)ük zararıaı, ınu -
nin ikrarnıiye yok'.arna.la.rına l feryatnarr~· yollıyar.ık: zaffer Türk donanması ~ekti. Bu-
mart 940 ıta.rilrinde tbaş!anara.k 15 (Türklerin kazandıkltrı zafer - ra.k Reisin ~nlı forsunu, hiçbir 
nisan 940 tıarohlne kadar devam !er, yalnız Vcnedik hükil.metine şeyle ölı;.'ıleıniyecek dereredl' hakh 

· · b gall'be çalnun.ış olın.ıkla kalmıya· ı.· il k 1 al 1 · 
ediıleceğ1nd_ en harp. ma.ul.ı.ı su a'f r cı:.ktır. Bn!!iin Vencdik hu··kum· eti- ır ~ur e, an ar ve ev er ı-

t - çinde şeref deryasına gömen Türk 
ve eı{.ieıı.n resını ır.ne • maaş cuz- ni __ n _b_ a~ına gelen bu feıa·ket, yarın d Hali ·k onanması, ( · ç) de, Geüııolu 

• önleriade demirledi. danı, ma:.uliyet raporu_ ve ı _ ra -

1 

butun Avrupa devletlerı·ne de •a-
miye cüz.danlıaırile ŞE>hıt ye'llimle- Jnil olacaktır.) Türk denizciliği, meş'um bir 
~in.·n de resmi sı'lle<J>, maaş ve 1 Diye, ortalığa tel.ıiiş verdi. tevakkuf devresi geçirnıi.ye mah· 
nüfus ve ıikrarniye eü'.IX!anlarile Papa (Alesandr Borcya) Vene. kilııı edildi. 

haftanın pa:ı:aı'1esi, sah, çarşamba, İ. "=di=·k"'h"'iikfune=· ==t=in=in=bu=m=ek=tu=b=u.a=d=an======~(;:B~İTT~:;İ)~==="' 
perş<mbe günleri öğleden evvel 
ıta.şra.d:a buılunan bu kabil kimse
.JeNıı de ya kıanuni vekillerilrin 
ve:,ıa.Jıut ta kendileniın:e yakın ey. 
has He yokl.amalıarını yaptırma -
lan i!ı.in okmur. 

..,,. 
Beşİktaş askerlik şubesinden: 

Beı;i.ktaş askerl;k şubesinde kayıt
lı bllUınurn ma!UI subay ve erat ile 
şc'1-ıit yetimlerinin senelik yokla
ma:.arını yaptırmak üı:<re 1 mart 
!)~ tal' hinden 31 ırııart 940 tari -
h!. • " ar ikişer adet vesikalrlı: 
fobı. ile nüfus hüviyet cüz -
danı. re: mi senedi ve ikram!.ye 
tevzi cüzdraı!.arile pazar:e.si, çar
şamba ve cum~ gü_n:Cl'' şubeye 
müracaat ebne.&"l >lan olunur. 

Mentiet.in ~ ~ü_dafaa kuvvetılerinin atıe.ş kaynajı ~ 
yıükrek mefkurel.ermın nihayetsiz 9iması QJ.an ~n ~ 
Ur.eliği üç kahramanın 

Hayat, aşk ~rela-ini ~ büyük film. 

3 · HARBİYELİ 
Fransız şark .?rdulanııın 'ıştirakile yapılan azamei::i his- eser. Aşka 
boyun. eğen goıı.ü"<lerın haq:>te naıııl şahlandığını l!ö&eren muhtıe-. 
şem bır l=.ılı ... Kalbi.nı va.:ıi.feye .. S.Vginin kahra.rn=bğma, ıu;.kıii. 
zarere yer verdiğini ~nlatan eşsiz btr hayat romanı 

Bu akşam L A L E SincmQsında 
İlaveten Paı·amunt J....-1 ve ı-...nk}j M İ K 1 

Lilttım nnmara.lı ~ e>vveilienı k~. Telc.t'an: 43595 

M E M L E K ET iM İ Z İ N 

ERTUGRUL 
EN KIYMETLI SANATKAR! 

MUHSİN'in yarattığı 

" tııat lı>.lu "• d k 1 minin lutfu nıahsusile harp ba<· 
"t '"~el .. u, o uz u ., :V, et nöstt'rcn dii<m~n i;tilıbarat 0 t ıt•I •. ••• !arken yiyecek ekmeği :ı:okken bir ,.. ., 

1.. () -un a1ayı 1 kar ay ireri!:ıinG.c vagon ticareti sa· ser\'i~le-rinin ta3·in, tesbit ve mey. 
'"QeciJı halde - . ı a. aylı söylendi· ' ' dana çıkarılma ·ı etrafında müza-

l"I,. as , .• ;Yısiııiz. Ilcude dürt' I yesindc milyonlara sahip olan Bay- kereler yapıyorlardı. 
ti • ra ·· ramzade, Bulgur Kralı, Bodosaki, 
tt·1::ı.ı~l l llıı.ado .. .. Alber Karasu ve türeme zeng-in .. Gecenin en canlı sahnesi, mini 

ij: "'•ile" onundeı.; paralan mini bir kalabalıl!ın h••ka ba ka unvu t !erle metreslerini beralıer ıa:ıı:an ~ • .., 
Al s un önüne ·u··r- maksatlırrla birl~erek bir kumar 

YENİ KÖMÜR NAVLUNLARI 

Di~er taraftan Münakalat Ve
kfrleİi de kömür navlunlarını tes
bit e1ımistir. Bu teSbitc ızıöre 7,(m
gu'daktan İstanıbula tlın baş:na 
225 kurnı; alıruıcaktı.r. 

<ı. C • bir sıirü dalkavuk Yatkulüptc top· -• 
il~, ·· -lle 1: .. l laıınıı,tı. ınas:ışı başına oturan Davustla il ı. • fi' ~~'<adacı"•~ e kullan... Bayraıııznde ve arkadaşlarının bu- 1 nııımllil Göz e ... imı 

,, tt.ı~ luıın is:ı Yıukuliipte Bul- Klübün holü, umumi karargi- lundu~u salonda geçiyordu. Dr. Murat Rami Aydın 
tıı ııı .... İttilı•tın ı:ccesi tes'it 00.

1
• hın antresini anılınyordu. Göğüs· i 

- "'>ı () " \c T lrri kordonlu, sn-ına apoletli Türk, (Devamı var) Beyoğlu - Parmakkapı, marn 
.~~ ltıı' snı >ol · cralr.ki koda- Alman ve Avusturyalı knmandan· l·· ------------ soi<ak No. 2 Tel. 41553 ""~"'- 'l> kab.h 

1
• ınıparatorluü-u- 1 K k ' 1 4 üncü ve soııuncu hafta Scon;;lar ~~~ h 1, ~e,1 er'·' d d.., arııı yaverleri holde gelişigüzel (1) ara ema.e gerek ırerkezi Muayene ve her türü göz Sinemaımda 

ııı~, uc klüt,-· ""1Dı a ahil koltuklara yaslanını~lar, iri dallı umuıni<:ie, gerekse t.ihat ve Te- ameliyatı fıkara için parasız- ıaat 2 • 4.15 6.30 ve 9 da İPEK 
l.lida looJ un ı:eru • lüks p lmiyelerin aralarmda birer l:.d- rakl<l mensupları arasında bu i- dır ,..========================================::ıı, •nınıslar: icki, deh yuarlı~arak $liradan buradan siımle hi'aı:ı cdilin:iı. R. Y. 1 E.::ııiıliii"••mmm•:mm:•••li -

• 



• 
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ietanbul Levazım 

Askeri 
Amirliğlnden verilen 
K.ıtııatı ilanları 

Harici 

.... , .............. ~ 
Aşağıda mahalleri, hizalarHtda ilk teminatları, keşif bedelleri ve 

..,-ıname bedelleri gösterilen 10 adet iskele insaatı pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. Şartnameler bedelleri mukabilinde Anka:rada M. M. V. sa
bnalma komisyonundan alınır, Pazarlığı 4/3/940 Pazartesi günü saat 
14 dedir. Bunlann hepsi veya bir kaçı bir taHbe ihale edilebileceği gibi 
ııyrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin pazarlık gün ve saatin
de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 <Ü maddelerinde yazılı ve şartnamesinde 
istenilen \'esikalarla birlikte Ankarada :u. M. V. satınalma komisyonuna 
seln1cieri. 

Keşif 

Le icli 
Lira 

lik 
t~ ninatı 

Lira Ku. 
75,000 5000 
32.000 2400 

136,000 8050 
75.000 5000 

120,000 7250 
100,000 6250 
160 000 9250 
28,000 21CO 
26,000 1950 

~4,700 1852 
776,700 Yekun 

şartnırre 

bedeli 
Lira Ku. 

3 75 
1 GO 
6 80 
3 75 
6 
5 
8 
l 40 

. l 30 
1 25 

Keı;if bedeli Zi0,000 lira olan 
hemin tankları kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. İhalesi S/3/ 
940 Cırme günü saat 11 dedir. 

İlk teminatı 14,750 liradır. Şart
namesi 1350 kuruşa komisyon -
dan alınır. Taliplerin ihale saa
tinden bir saat evveline kadar 
zarflarını Ankarada M. M. V. 

oatınalma komisyonuna vermeleri. 
(1307) (1383) .... 

130 ton sığır eti kapalı zarfla ek
ıiltmeye konmuştur. İhalesi 12/3/ 
940 Salı günü saat 15 de Bahkesir
de Kor. sahnalrna komisyonunda 
yapıla<:aktır. Tahmin fiatı 32,500 
lira ilk teminatı 2431 lira 50 ku
nı.ştur. İsteklilerin ihale güniinden 
bir saat evveline kadar muvakkat 
teminatlarını havi teklif mektup
larını komisyona makbuz muka -
bi-Jinde vermeleri. Postada vaki 
gedkmeler kabul edilmez. 

(1312) (1438) 

* 900,000 kil-O arpa kapalı zarfla 
eksiltmeye konmu.~tur. Muham
men bedeli 70,470 lira ilk teminatı 
4773 lira 50 kuruştur. İhalesi 7/3/ 
940 Perşembe güoii saat 16 da 
Kırklareli askeri satınalma ko • 
ınis~onunda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi her gün komisyonda 
görülür. Taliplerin kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı vesika 
ve ilk teminat ile teklif mektup
Iannı havi zarflannı belli gün \'C 

saatten bir saat evveline kadar 
komisyona vermeleri. 

J\O• 230 

(1290) 

* 
(1324) 

Yapılaca.qı yer 

Erdek İnşa 
Lapseki • 
Şarköy • 

Marmara Ereğlisi • 
Karabiga • 
Gelibolu • 
Silini • 
Kilya • 
Bandırma •.remdit 
Karabiga • 

(1335) (1548) • 

Yıu:an: M. SA:.\11 KARAVEL 

Cem Sultanln Şehzade Mu~tafa Sı::, 1 

arasında külli farklar vard ı 

Çi(ek Sultanın yc~ane derdi, o~
Junu nliahd , c padışah gormeklı. 
Bunun için durme.dan. elaltından 
çalı~nustı. Fatih, Çiçek Sultanın 
elaltındau çevirdiği fırıldaklar& 
v~kıftı. Fakat; oğlunu çok sn -
diği için birşe~ ~apınak dii~iincc
sine düşn1cdi. 

Fatihin iiç oğlundan birisi ~i, 
Şehzade i\tusta[a Sultan fC\kala
de yeliskin, muktedir bir c\·liıttı. 

Sultan illehm~t. sehz:ıdc !\!us -
tafa Sultanı çok scwrdi. l\luha -
rcbclerdc onu pnında buluııdu -
rurdn. Şehzadenin ölümü Fatihi 
elem ve ıztıraba scvketıni~ti. 

Seluadc l\luslafa, ana baba su 
kaİılmadık Türktii. Ana,ından al
d;ğı terbi~·e de tamamilc Türk 
terbiyesi)·di. 

Bu sebeple, Cem Sultanla eb
zadc l\Just:ıfa Sul!«n arasında 
kiilli farklar vardı. l\lustala, daha 
,;akin. ihtirası olmıyan, men1leke
tini ve ınilletini diisünen bir şah .. 
siyctti. 

Fatihin diğer oğlu Bcya.ıt Sul
tan Amasyada \'ali idi. 

Be)azıt, ana, baba Turktii. 0-
mın da aııası bir Türk kızı idi. Al
dığı terbi)e Şehzade i\1uı-,tafann1 
a;\ ni idi. 
Şehzade BeJazıt Sultan, dindar, 

~arap ve kadınla ali.kası olrnıyan, 
cü111 bih. \ e çağana hiln1i;yen bir 
sahsilctti. 

Be~·a,.t kuvvetli idi. İyi ata bi
ner. i)·i cirit atardı. Belazıdın ne 
derecede IÜksck bir binici ve 
sporcu oldu*unu anlaınak İ(İn a· 
sağıdaki canlı hikiıyel·i bilmek 
kafi: 
Şehzade Beyaııt Sultan, babası 

Fatih Sultan vefat ettiği '3man 
kendisine Vcziriazaın tarafından 
me,lıur binicilerden Keklik Mus
tafa namında birisi haberci yol -
Jann1ı1tı. 

Fatihin vefat ettiği Edirnede 
kargaşalık çıkmasıo diye saklan -
mıştı. 

Keklik Mustafa; İstanbuldaıı A
rnasyaya karadan tam yedi günde 
vardı, Veziriazamuı verdiği mah
rem tezkereyi Şehzade Beyazıda 
verıli. 

AN i 
BAS, DIS, NEZLE GRiP 

' ' 
ROMATiZMA, NEVRALJi 

KIRIKLIK 

TESİR 

Ve bUtun agrılarınızı 

derhal keser. lüzumunda 
gUnde 3 kaşe alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
24 Şubat 1940 Vaziyeti 

Bankası 

AK Ti F 
ııCASA: 
.Ulm: Sa1! ldl0'1'••71:121.162 

BAN!tMOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın safi kılogram 

Ttlrk liram. 

.ılariçteki Muhabirler. 
.Otm: Safi kilovarol'l.012.340 

Allına tahvili kabil Seı best 
ctövizJer 

Dii'er dö\'Uler \-'e Bortlu 
k1irlng bak.iyeleri 

Rasin• Tahvilleri: 
Deruhde edilen evrakı nak-

100.S&J.55?.,4! 
12.321.636,-

1 .956.828,66 -
47).818.1! 

14.083.156. 9( 

9.145,l' 

31 .695.193,64 

diye Jcarıılığı 1 58.748.563,-
Kanunun 6 - 8 inci madde
lerine tev!ıkan hatlne tara

fından "·aki tedi:yat 

Senedat Ciizeaa.ı: 

18.206.398,-

?6.824.656,75 

~0.787.484,36 

8.395.982.01 

3.204.000,-
12.158,84 

7.808.722,-

1 Lir s!:m!. S İ F a 

115.160.017, 4.217.134,25 

Lira 
15.000,000,-

İhtiyat Akçesi: 
14 .... dl '< f•v'nllde 

Husus1 6.000.~ 10.217.134,25 

475.818,19 Tedavüldeki Banbotlar. 
Deruhde edilen evr•kt 
nakdiye 158. 748.563, 
Kanunun 8 - 8 inel naad-
delericc tevfikan hui-
ne tarafından vAki te
diyat 18.206.398.-

45.787.465,6 6 Derutıde edilen eYl'ÜJ 

l40.542.lli5,-

' 

nakdiye bakiyai 
Kaf"lılıiı tamamen altııı 

tı.iara1t ilAvetm. tedavi!-
le vozedilen l 7.000.000,-
Reeslı:ont muluıbili lll 
veten t<davüle vuedll•ıı 144.500 000,- 302.042.165,-

HO. 542.165, -'fürk LirMı Mevduatı: - 116.694.069, 13 
Döviz taahhüdatı: 
Al tına tahvHı kabll dövizler 4.628,6.1 

226.824.656, 7 5 Diler dövizler ,.., alacaklı 

lilirinll büi,yeleri ~.561.453,21 -15.566,081,84 

MulıtNlf: 128.571.280,87 

59.183.466.37 

11.024.886,84 
4.500.000,-

H.592.261.14 --
Yekin 618.090. 731,_09 

(Devamı var) 

Devlet Demiryolları ve Limanl•~ 
işletme u. idaresi ilanları 

oi)O('l 
!Muhammen bedeli 4750 lira alan 68-70-" 100 eb'ooında • ~ 

renkli kaplık kağıt ile 51>-59X72-73 eb'adında 50000 ~det 
ıton 4/3/1940 pazartesi !!ünü saat (11) on birde H:ıydarpaşada t.
dahilindcki kaınisyon tarafından açık eksiltme ı.sulile satın at 

Bu i<ıe girmek istiyenlerin 356 lira 25 kuru•luk muv.akk3ti~ 
ve kanunun tavin ettiği vesai·kle birlik~ •eksiltme ~ünü sn• JJ"• 
komisvım.a müracaatları lazımdı.r. Bu işe ait şaı,tnamclcr k~ 
parru.-ız olaTak dağıtı1maktadıx . (1210) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Yeri Nev'i Senel;k. Esas 

No. 

149 Ka5ımpa~a Eyyühüm Ahmet 
ef. mah. Cami sokak No. 41 

677 Başiktaş Kuruçeşme üstü 
mah. eski zinciı{il kuyu S-O -

kak No. 2 41/16 
902/2 Kadıköy Zühfüpıl.1;a .Mah . 

e.;kt: Feneı-, y<?ni Kalamış 
c:ıd. No. 46 

900/4 Kadıköy Zühltüpaşa ;malı. 
eski Fenoer, yeni Kalamı~ 
cad. No. 48 

1031 Eminöııü Kücül<p'-'Zar 
dımıir yeni If(dıç 
No. 9 

Sarı
sokak 

Ev 

22 dönürr 
ıtar!a 

Odalı <lilkkfın 

:j3ahçe ve odalı 
dükkan 

Dükkan 

J.;ir•" 
r. ı. 

54--

~o·-

111 ..... 

111 .... 

150 ..... 

C.32/9 To-phane Ağ~hamamı Çu - Dükkan 
lrurçesme Hacıbekiı· a'J)al'lı-
manı altın.da No. 33/l 111 

Yukarda adres ve izahatı yazılı ga~"ıimenkuJ.ler 3(;>1< ı,ı 
re<tlille klraya veri'!ecektir. ~ ı~ 

İhale 4/3/1940 pazartesi ~nü saat ondadır. K.>ralam3 J 
hizalarında .ııösteı·ilen depoz!to akçc9.ni veznenbe ygtır~) 
maya Pirmeleri. Müzayede sırasın.da veden bedel fl!!Q11' • 
cavüz c'ltijti takdirde tali?!bin de pozHolarım IDı,bet daııi"' 
eylemel..,ri liizımdır. . 808. ,143ı. 

Cin< M.ktan 

Ma.1<kap ve \<!stere 69 kalem 
Makine ko'aeı 30.000 Kg. 
~çı tapası 50.000 
Ozal~t kiığıdı 23 top 
Kfı.~>t düzeltme makinesi 1 adt"t 

Muhammeo Yüzde 
Bedeli 7.5 teminat 
Lira Kr. Lira K·. 

1506 78 113 
5475 410 

612.50 4().94 ~ 
Müteahh t hesa•bınn ., 

• • 
I- İdaremiz için yukarıda yari~ (4) kal€m maP.eJl'c 

nucakıtır. ı:ı'I' 
II - iMuh~mmen bedel ve muvakkat temınatları h

1 

trnfüııi;<tir. ..,ı..ırı 
III - Ek9:•btmc 20/III/940 çar-ş~ba günü Kaba~~j(ı:ı" 

ve mübay<ıat şıı'besindekı Alım ko>nısyonuııda yaptkıC• aS'ı . 
IV - Şartnameler her gün_ sözü g_eçen şu bede ı,ıar -;: >5' 
V - İstek'ilerin eks.1-tme ıçın ~ayın olunan gun ' 

kfır .komisyonu gelmeleri. 159.2• 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu İlanları 

(Devaıın var) 

İstanbı11 
~wıdan: ~ıl' 

Bir borçtan dola} 1 ,c . 
011-0> paraya çe,·rılu!Jl'' 
verürn bir adM A<~et l 
8 himbalı rady-0 3 ". l 
'"' 10 adet 3 ıaıntıı>l1• 1 

lamba,;, €kkt.rikavizc~·e ı 
cuma günü saat 13-1 b 
dal bedesteni nıez<>1 (. 
açık arttırma f~e $(.i.'

1 

cekjT. "' 
<"'' ıMuhamın.n kıyı~' ıc ı 

ni bulmadığı takdıI' c 
tırması 8 mart 1940 

d ' • ' saat 13 - 15 , ka a.- ~ 
ve tay" Edikn sar.t!C 
cek:t•;r. ~ 

İstel<!iilerin nıJlı~ ı1' 
bulunacak m<murun9:ı9 
!arı ilfuı olunur. ( 


