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Balkan Konseyi ugünde iki Toplantı Yapıyor 
,, Bulgar Gazetecilerinin ilk Defa Olarak Antant Memleketleri Gazetecilerinin 

? 

__ Ziyafetinde Hazır Bulunmaları Her Tarafta Memnuniyetle Karşılandı 

. 1 l k Dört Hariciye Vekilinin 200 Londrada Bir aylık Sovyet 
I n t ı b a gazeteciye verd~ği bevanat mühim bir zayiatı 80,000 kişi! 

Konsey bu sabah da toplandı, öğleden sonra da 
toplanacak.Yarın akşam son toplantı yapılarak 

resmi bir tebliğ neşredilecek 

·Yugoslav ve Rumen Hariciye Nazırları bu 
akşam birer nutuk söyliyecekler 

Belıırat 3 (Hususi}- Balkan an
tantı konseyı içtimalanna bugün 
de Hariciye N eza-re ti binıısında 
devam edilmektedir. Öğleden ev
vel bir içtima yapılmıştır. Öğle -
den sonra da bir toplantı yapıla -
caktır. Hariciye Nezareti binası 
dö"t Balkan milletinin bayrakla
rile süslenıni~tir. Bel,grat şehri bir 
bayram manzarası arzctmektcdir. 
Gazeteler, mütemadiyen ikinci ve 
üçüncü tabılar ne~tmektedir -
ler. 

Konsey içtimaı münasebetile 
,gece, ,gündüz hiç durmadan meş
ırnl olan ve harıl han! calışan bil'. 
daire varsa. o da tel,graf ve tele. 
fon idaresidir. Gazc!eciler tele -
fonda sıra bulmak için hayli f!.aY
retler sarfetmektedirler. 

Konsey bu sabahki toplantısın
da Balkan devletlt>ri arasındaki ik
tısadi meseleleri ,görüşmüştür. 
Toplantılar yarın akşam bitecek 
ve bir tebliğ neşredilerek konsey 
da.i!ılacaktır. 

DÜNKÜ TOPLANTILAR VE 
ZİYAFETLER 

Bel,grat 3 (Hususi) - Buraya 
gelen Balkan murahhasları dün 
saat 10,15 de Kral s rayına ııide
rek defteri imzalad klan sonra, 
Haricive Nezareti binasında ilk 
toplantılarını yaprr.' -!ardır. Bu 
toplantı varım saat sürmüş, müte
akıbcn Beyaz sarayda Kral Naibi 

l 

Romanva Hariciye Nazırı ile Haric ciye Vekili Şükrü Saracoğlu bir 
müsafaha esnasında 

Prens Pol ve Prenses 01,ı:ıa tara
f;ndan ınurahhaslar şerefine ve
ril1'11. ziyafete ,gidil~tir. 

Murahhaslar öğleden sonra Baş
vekili zivarct etmişler ve Başve
kil muavinine kart hıra kmışlardır. 
Akşam saat 18 de iki toplantı 

daha yapılmıştır. 
Dünkü toplantıda verilen en 

mühim karar, Balkan antantının 
devamı lüzumuna dair verilen ka
Tardır. Bu karara ,göre, antanta 
dahil devletlerden biri çekilmek 
iskdiğini bir sene evvelinden ha -
ber vermedikçe, antant yeniden 
yedi senelik bir müddet için de
vam edecektir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ankarada d~klorul 
ö düren ebe 

Her ikisi hakkında 
şehrimiz adliyesinden 

malumat istendi 

Fransa .Suriyedeki 
ordusunu takviye etti 

150.000 Bu ordu Almanlara göre 
Sovyetlere göre 400.000 kişidir 

mülakat 
1 Balkanlarda bir Rus 
istilasına mani olmak 
üzere müttefiklerle 
İtalya arasında 

mütabakat vardır 
Londra 3 (A.A.} - Hav.as: 
Siyasi mahfillerden verilen ITlllr 

1Umıa1ıa ııöre, İta;ııya.n büyük elçisi 
Bru;tianini ile Lord Halifaks arasm
dıa dün vuku bulan mülakatta mü
kfıll"'Ine mevzuunu Ba1kım mese -
lesi teŞkil e!.mişlir. Bastianinin zi
yareti İt.a.Lyan hükimıetinin bu 
ikonfcırensa ıkarşı gö&ierdl.ğı aıla -
ikaya deilldir. Ba)kıml& da sivasi 
;nolııtai nazardan bi~aflığı mıi°ha
faza bir Rus istiasına mani o!iınıak 
...-zusu üzerinde müttefikrerle 1ta·1-
yan1ar arasında mut&baıkaıt vardır. 

Bununla beraber bi'Thassa Bal -
kanlara 1ıa<ıtlllı:k eden Alman siya
seti meselesinde bayanın vazi -
yeti, kın-an'lık olduğu gibi düşün
celerini de k8'Vl'amak ll').üsküldür. 

Roma iF ıınüttefi.k hük1lmP• m~
k.ezleri arosındla:ki dipJomatık te -
ımru;la.- vaziyeti tenvir edememiş -
tir. 

Zelzele hala 
devam ediyor 

Fin hatlarının gerisine yeniden 
indirilen askerler esir 

paıaşutlarla 

edildi 

Finlerin •Öliim müfrezeleri• adını verdlkleri kayaklı askerleri 

Londra 3 (Husuı;I) - He!Sinltl
dl'IJ. öJ:reni?diğine f!pre, Sovyet 
başkumandan.ığı. Fin hatlarının 
~rileriııe pırrasütlerle asker in -
di:ımıiştb-, Fakat ba .ask.erler ·a e
str edUmış ve "8-!m Oltlnrt?tmüş
ledlr. 

Londra 3 (Hususi} - Baltık d 
nizinde Sovyet ha.rp_)(eınileri Fin
landiya U.yyaıre.ı! zaıınıedettok, y8'1J>o 
lışlıkla bir Estonya tayyaresine a
teş ııçmış.lard1F. 

Bu .l ilixl<:n Tallin te1:ıri üç <>
(Devamı 3 üncü sahifede) 

eni bütçe 270 milyon 
lira o arak hazırlandı 

Zarada yirmi ev dah-ı G I" b"' 
- yıkıldı eçen ma ı seneye nazaran, utçe 

;i\Iuhtelif mınt.1kal~ el'an zel- 9 milyon lira fazla tesbit edildi 
kle\'erın ldev:ım dtl.i,gı anqaıı;ı] -
maktadır. Ezelin le dün de Şebin
karahisar, Niksar, Zara ve Çorum
da zelrele <:lhnuştur. Bunlardan 
birincisi Niks:ırda çok şid~ctli g<'Ç

mis ve üç defa hi""'olunınuştın-. 
Zarada:ki s.'.ll'Sıntıll:ır da iki defa 

~.., oldukça J:uvvc!le tekıerrür et
miştir. Zarada yirmi ev daha yı
kıJlmış'!ır. 

MAKEDONYADA ŞİDDETLİ 
ZELZELELER 

Makedonyad-a <h şiddetli zel -
:wieler olınu~1ur. K, rin kiasa -
basında 25 ev yılolm,ştır. Ka
terin halkı çadırlarda w 150 va -
gonun içinde ya'!maktadn'?ar. 

Bu sabahki sis 

Yeni vıl büt~si üze'l'inde M9liyeı 
Vekaletince • · -ılan hıazırlıklar ta
mamlan .ıu üzcred.r. 1940 yılı büt
ççsi önümüzdeki ayın birınde Bü
yük Millet Meclisine verılmiş o
lıacaktır. 

llk hazırlık rakamlarına göre, 
yeni bütçe 270 milyonu bulacaktır. 
Bu rakımı, içinde bulunduğumuz 
939 senesi mali yıh biı!lçesinckn 
dokuz milyon lira kadar fazladır. 

YENfMİLL! MÜDAFAA 
BÜTÇESİ 

Yeni bütcenin en mühim kısmı, 
milli müdafaa vupudur. içinde bu
lunduğumuz 939 mali yılı bütçe
sinde, Milli Müdafaa Vekaleti gru
punu teşkil eden kaıra, hava, deniz 
ardularile harita umum mudur -
lüğü ve askeri fabrikru" yekünu 
91,129.000 lirayı bulu)or<lu. Yeni 1 
bütçede bu rakam 95 mil\ on ·rayı' 
aşmaktadır. 

D1CER VEKALETLERDE 
Büyük Millet Meclisi büt~esin - ı 

de, meb'us sayısının artmış ol • 
ması do}ayısile bir yüksel;me var-

1 dır. Divanı muhıu;ebat, Devlet Şfı-

rası ve Dev !et metıeorolojı umum 
müdürlüğü bütrelerinde de, yeni 
teşkilatlar dolayısile pek mühim 
olmıyan yükselmeler buLunacak -
tır. 

Maliye Vekfileti bütçesinde mü
hıım bir fark yoktur. Yalnrz yeni 
kurulan i:ki Vekfılete ait muhasc-
be servisleri, ;~ıimai teşukkül!ere 
\'ardım miktan dolayısi!e ufak bir 
yükseıme vardır. 

Adli,·e Veka\("1.il1e bağlanmış o
lan tapu ve kadaotro umum mü
dürlüğü bütçesine, .geçen ser.e faz
l:ıdan konulmus olan 285 bin !ıra, 
teşkilatın ikmal edilmiş olması iti
barile bu sene konulmamıştır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekiı!eti 
bütÇ('sinde bu sene de yüz bln li
ravu ,. ,kın bir tasarruf temin e -
dilebilecek1tir. 

DahiliveVekaleti. bütcesınde, 
Mcdis~ki veni tıeşkiliıt k:anıınu 
dolay1si1e bir miktar yubelme 
vardır. Emniyet umum miıdürılüğü 
bütcesino.; emniyet te~kiliııtımn 
bazı imzalara daha teşmili ve yeni 

(Devam ı 3 üncü sahifede) 

Sovyet ordusu tekrar 
• taarruza geçtı 

Stokholm 3 (A.A.}- •Stokholm lunı.i tatb•k etmı,, ve ılk defa · ıa-
Hidivin,gen• gazetes 'lin Kareli rak por!at.frnıt. alyozlerle muceh
muhabiri. dün Sovye k 'alannın he paraşüt~-üleri harekata iştırak 
Mannerhaym hattı üze. rıı en u- e tun tir. Fin ordrsunun unüor
çan 100 den fazla tayyarenın y r - - masını ıııvmiş olan bu paraşütçü
dımile tekrar taarruza geçtiklennı 1 
bildinnektedir. !er, ıstihkamlan ve fabrikaları t:ıh. 

General Stern, tekrar tanklar n - ribe teşebbüs etmişlerse d mu -
arkasına kızaklar ba~lamak usu- ı vaffak olamamışlardır. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
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YOL PARASI 

VE KADINLAR -------
Nihayet, şu yol verı;ıisi, başmu

za iş açtL Artık senede 6 lira ver
mekle kı.ıııtu.Jamıyacağız. Ka>zan
cı ook ola.n, çok Vel'e'Cek! 

İşin tuhafı, ezeldenberi, bu ver, 
giden muaf olan kadınlar da, bu 
sefer, yakayı kaptın:lılar. Bir yer
de çalı.şan ve kazanan kadınlar da 
yol parası verecekler! 

Demek ki, artık, kıadınl:arııı. da 
yolları eskll>tH<leri i<ahul ediliy.or. 
Ya, paptı<;lar?. Onu, gelin de, bize 
sorun.. Kadınların, bizden QOk 
yollan eskittikleri dalıa fazla pa
ırur eskitmelerinden belli değil 
mİ''<ii?. 

KÖFTEDEN DE 

ZEHİKLENEN V AB 

Bir adamcakı;ı da, :vediki köf -
teden zehirlenmiş! Köftelere ne 
oldu?. Köfte yutmak., köfte ye -
mek, köftehor olmaılt esasen, pek 
de havırlı birsey de~ihii. 

Galiba, köfteler, balıklan, hel
vaları. beva;ı; peynirleri, sütleri 
kıskanmış olacak . Öyle y-a, insan
lardan, öteki:ler intikam :rlsın da, 
daima '~ yııtu.lma.ğa mah
Jriım köfite neden, intikam almasın? 

Boyuna yemek, yutmak kolay 
mnma. bir de böyle son.ı var, i,?e!. 

ENTARİSİ -TUTUŞMUŞ 

Şu, zabıta httberleıi arasında, 
ne garipleri, ne tuhafları var. Bir 
kızcaP.ızın er>tari.s.i tuluşım.ış.. Hal
buki, kızların eteklerinin tutu~ 
tuğunu. etekle"rinin ıslık çaldığını 
bili.I'di.k amma, böyle, entarisi tu
tuşanı., hiç duym~ru.<:tık!. 

Acaba, bunun •entarisi al pen -
beden.. mi? .. 

Şarkıvı hatırh,Yllfllar, işin z.ev -
:kine varırlar .. 

KESFEDİLEN ---. .. 
YENİ ARAZİ 

Ka:fkasyada, veni bir mmtalm 
keşfedilmiş ki, sımdi"e kadar, a
limler, bu civaı:d '· bövl<! bir yer 
olduğunu bibmiy-orl:ı.r.mı*! 
Da"hır arası.ndaki bu y<mi !ceş

:lie<lil<m küçüci.iık dtnya parçasına 
ııiireoıler, bir de nP görsünler? .. Her 
biriniıı saçı sakalına kanşınış, in- J 

san tkıhğından çzkL..~. yaşl=ı 130 u 
bul:muş, tan,ıam 35 ta™" adam.. ı 

Bu aliınle!-e 1:.avs'ye ederim: Bir 
de İstruı.bula ,ıııelsinler; tir akşam 
üstü, ikinci mevki tir tramvay a- ı 
rabasına girsinler .. Baka.Imı,•insan 
kılri!ındançıkmı.ş, S<.rdalya halinde 
ikaç adam göreceklH? .. 

AHMET RAUF 

Büyük işler Kahvede bu ka
görmek istiyen dar da dalgınlık 
matrut talebe olur mu ? 
Nihat ~ lili yaşmda bir f1IE!ll

cin şehrimt.ııde öt.eye berfye ımı
~a:ıı.da ~baslı>~ 
y,akalazıdı.ılım ~ 

Emniyet müdürl:fl!tü Ni)ıadm &
turduğu evde anıştırma yapaırak 
bir baskı ve bir de teksir ma:ki:m>
si bulmuştur. 

Adl.iyeve ~,..,,,,,,,,~ -ı;te!lÇ 
hakkında. eınn!yet müdlirii. Muzaf
fer Akalın 1nr mtthar.ı:iz:imi şu 

beyanatta~= 

·-~ Eı::uaun lisesinm 
onuncu sınıfından ~. 
Bunu glıl:iyeıek: oı tanıelotep me -
:ınınu gibi yeıı.iı:len İs.tmıbul EPkelı: 
lisesine kavdolımmt"$, takat vaai
yeti~ ili:şijti ~
Nihat SilahdaroJilıı ~!>dur. Ni
hırt tahsil ha)1:atı esnasında ııeçi:r
diği vazivetlerle~p kapılrlı~ ri
vayetlerin ruh! sa:tkleri ve ınek -

Sirkeci civarmdak:i !Wrvelerden 
bir palto Qal.ar.a:k bilahare yakala
nan ~vin isimli b.i:r ıııenem ınu
hak.eıne.lne dün~ 1 İD
si.sııllı cezada dev.a:ın olıınm,.,,tux. 

Suçlu ~ dünkü mıilia;keme -
sinde: 

'- Benim de hİl' paltom wrch. 
K.ırhveye jlirip ~.a otururken 
bııiru mtmıdım çıkıttaı:ak pallo
:tu;,\a ~ Bhıaz somıa da kah -
v.eden çıka:rken )131llışlıldıt keı:ıd.i 
eski paltomu bı.rakaralı: )l'eiiiıe ye
ni bir J>Qlt.o ahn=. Bı.ı işin k
kı.nıa V~llll için yine Jııendi 
l)altom dlJ'e ı;ıötürüp 1-0 la-ıeye. re
hine kovdum!~ 

Hakim; kendi ı:>altıosı.ınwı eski 
\'e ku.rşunJ: renltli ~uı:ı:u söyti
yerek bu iddiayı kabul etmemiş
tir. Sııçhı h.alc.kmda ıt.evkif lmnın 
verilmiştir. 

ıımıten .]r.ovuknuş olmanın viictıde l===="""'=======I 
zetirdiği infial hisleri tesirile bü
ı ıü.k iş görmek ihti:r.a.sma kapıla -
rak bazı bereketlere ~ za
bıta da kendisini .ta:kibe başlamış
tır. 

Maksadını terviç ettirmek için 
muhtelif eı:::nebi şahıslara m!ira -
caat etmiş ve hal'eketleıi:ndeki kuv
veti göııterlll(!k iciJı, bir müddetten
beri de ga:zetel.erde mevzw.ı bah
sd.il.en beyanrıaırıel-eri tertip ile 
öt.eye beriye göı:ııdermiş, nihayet 

lık:inci.Jdmın ayının 24 iindi ı<ünü 
l:Kın1-all'dan bir kısmım da kendi -
sine arkadaş olarak kandırdığı İs
tanbul Erkek lisesinden Sinoplu 
F.afk ismindeki. talebe ile Ü:ıH ver
site Fen Fakulte;i müdavimlerine 
bizzat tevzi etmek isı.erken suç -
üstü yakalanarak tahkikat evrakı 
ve elı:le edilen suc delilleriic hir
likte mahkemeye ~evdi ohmınu'i -
tur.• 

~Yazan: fskemJer f. SERTELLi ' j 

BAR. ÇİÇEKLERİ 
Kon~yoria&"dı. 

Saatler geçiyoc, Cemili bekle -
mekten os•narı Sehna:nın saibl'ı 
tü:keniyur: 

- Mçak.. HM! gdınedi. O arltk 
Şebboyun ~ oklu. Ondan 
aynl>amaz.. 
'Dive~ 
Bu snıad.a ha.ı-eınağıtla: 00,. 

ri .telc;işla içeri,,., girol: 
- Paşa. efeDd.imiz şimdi ge!L -

diler .. Sizi isti;ıor1ar beyim. 
Semih &'Yağa kalıku: 
- Siz burada atu:rumız, ha. -

nmıefendi! K"'"IT<l emir verdim .. 
Cemil gelince buraya alacaklar. 
Paşa beni istemiş. Gideymı.. Şim
di ı>elirim. 

Semih Kfıınran.. Selma;y:ı odada 
yalınız b>rakıuıalı:, lıa.-enıağasile bID
likte cıktı. 

* Bir not defteri .. 
Selma odada yahuz ıkalmca et

rafı göulen geçirıı:neğe başlamışb.. 
Semihin odasındaki yazı ma -

sar;nın önüne geçti .. Yar,. aÇl!k du
ran cEDnectıye şöy-Je bir .ıı:öz @ 
Eüni .uzattL. Küçük bir not def -
&eri gördü.. AldL 

iDeiterm sa.hlfeleri:ııi ~ 

No 61 .;;z::ırJI' 

Birçok ,.arJnlar .. Maniler .. (lQ -
zeller .. 

- Semilı Bey abtuıiı:a muslki 
a:nerak1ısı olSa ııerek.. 

Diye sövlenivordu.. 
Defterin bi:r sahifesine gözü iliş

ti. 
Şu satm!ıan hayretle okı.ınıaj{a 

başl;ıdı: 

,zambak .. Bu, bütün dünyada -
ki kadınlann, muhakkak ki. en 
güzeli ve en cana yakın olaıııdır. 
Bu gece yine bütün güzelliği, bü
tün sevimliliği üzerinde idi. Sah -
neye Ç'lktığı zaman yanındaki kız
lar nekadar söRük, nekadar cılız 
kalıyordu ... • 

Selma biroeıı.bire ~lar= ça -
tarak mındandı: 

- Zavallı Semih Bey ... Ve za.
v:alh Leyla ... Gerçek o d1a dili:ı -
vasına dıoV!IIladan .ı;tti. Gitti anı
rma, bi:rçOk kiıırıselerin de caınmı, 
yüreil'ini yakıtı. Demek ki, Semih 
B~·· de Olllln vuı:gunl:<ınndanmışL 

Defteri yavaşça. aldığı yere m)"' 
du.. 

Bir kıen.ara çelrildi. 
oturd. 
Selma kendi lreDdine l<onaşıJ -

'10l'dtl: 
- Le-ıil,s be!liın kOOa:r hiç Jriı:ııı. 

se ~ O. bazı bhııılar 

Parasız 
hamamlar 

Bunlardan ilk ikisi çar
şamba günü sabahı 

açılıyor 
Sehrimizi.n muhtelif semtlıe:rıne 

tesmilt edil!mesi lrarm-laştırılan haJJc 
hwnaımla.rıı:ıdan Bala:t Ye Kası.mpa
şaıda 'açı.kıcak o.lan ilk ikisi Qa'fşaım
ba günü sa:lıahından itibaren faali
yetıe geçeoehlerdir. ' 

BeJediye reisliği bunlar için ma
.lcinist, id:a.re moml.l'ı'U, e.tüv me -
mum ve hizmet çillerden m üırel!t -
kep kı:>dr<>la.r tesbi t ederek diin 
bunları tayin etmi~ir. 

Her halk hamamı için vesti:v:er 
teskili\tı <la yıa;ıı.lını~ır. 

Bu su:rettle hamama gelecıık o
lanların hen!Iİlle vestiyerde toı<ba 
verilecek: ve onlar içeridıe yıka -
rurlarken efüfi>alerHe eşyala:rı da 
derhal! etüvdcm geçiriJıe.cektir. 

Bu haımam1aı:ıd.a 10 'killI'UŞ ücret 
abnaeqılrtır. Fakat fakir OOd.ı.ı:km:ı 
sabi!t olanlaT pm-asız yıkan~p te -
ımizl'enebil.,,.,,.,.kJerdir. 
Yakında Bqi.kl:.aıj, ti'sküd<ı<: ve 

}\.ksar<>yda da bi:rer ballık hamamı 
açı laca.kıtır. 

Diğer taııaftan Belediye dbkto.r
lan her semttıe.ki bitlileri tesb>t et
me<ktedi'l'ler. Bunlar hemmı renni 
temizlemnere mecbu:r t11tulduk -
lan ~füi oburd:ttlclan yerler d!e d& 
zenfekıte ohmma:kta<iıT. 

İstanbul seıntindı2!ki bi·tli!er i·çin 
·belediye reisliıi;ine Hocı11Jaşa ha
mamı 1-ahsis olumnuı; t111'. 

--<>00-

60 bin vatandaş üze~ 
rinde bir tıc:tkik 

•Tiirlt tipi. nin tayini için 60 
~ ya.km vatandaş üzerinde bir 
antrepometri anketi yapılın~ır. 

Meırileketiıınizin muhtelif mm -
takala:rındaJı:i 60 bin ferdin ayn 
ayn tetlri:ki ile vücurle getirilen bu 
mık etten şayanı dikkat rıe ticeler 
alınnustJr. l3u neticeler yakında 
neışredilecektir. 

·Yeni 
tetkik!er 
Şehrimizden zelzele 
mıntakastna yeni bir 
hey' et gönderiliyor 

Nafıa Vekaleti yeniden zelzelıe 
olıan te·kmil mmrbakalarda da m'llh
'belli cephelerden etü.ldere başlıa -
mııştır. Bu maksat.l'a yeni-den üç 
heyet göndeıil.nıiştir. Heyatlıer ev
lerh'.ı neden vıkıldıkhıırırn ıtesbit 
etmekte ve bastan yapılacak olıa;n 
e'Vlerin 'finleri vş şekillerini ma -
hall<;n tayin eylamektedh'l!r. 

Diller taraf.tan havaLa:rın müsait 
'bir Şe<kil alınası üzer:i:ne de jeolok, 
si9mo~raf ve şehir mütehassısların
dan mürek>kep ayn bir heyet de 
bugünlerde şehrimizden 1'J€11'zelc 

_ illllntakası.ııa hareket edecektir. 
Bu heyıet ha.sar.M.ın asg.ad blr 

hadde ind.irilmı"'Si için alırunaıs ica... 
bedreon tec>birlerln nelerden ib&ret 
oldıuğun.u J'Cll')erinde t>etki.k ede -
cektir. 

Tekmil heyetlerin verecekleri rar 
por1ar bü}'Ük vıe saJahiyettıar blı· 
kamisyon taırafından tetkik olun.
d!1ktan som.a, yeni kanun projesi 
vücude getiril~ir. 

Bizzat Nafıa Vekili General Ali 
Fuat Cebcsoyun ı'<!'sliğinde bulu
nacak olan bu bü·'iik komisyonıın 
Jıazırlıyaoağı J<aınun projesi de Bü
yük Mi11et Meclisinin mrat içti.ma,
ına ka<laır hazırı1aınmış mecliise sev
kedilıniş ofacaktır. 

--000--

Eksik kömür veren 
kömürcüler 

Eksik ve noksan körrrtir tartan 
kum1u kömür satan ve yahut hl -
reli baskül ıkulla=~ suretile h>a6-
kı aıldatmağa <teşebbüs eden kömür 
depoları sahipleri ve maha!J., anı
J:anndaki kömih'Cü}ere karşı Be -
Jed.i}>en.in açtığı onücaıdeleyıe devam 
olunınöik:tadrr. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Harbiye mektebine yeni ta
lebe kayıt ve kabul olımınasma 
evvelki günden itibaren baş1an
ll:IL\l4r. K.iyıt ve kabul işlen 1 ha
zira:nıı kadaT devam edeeek!i!". 

:ijelediye :reisliğinin emri üzeri
ne bu hususta sıkıı kontrollar ya -

1 pı.lmaıkıtadı.r. Evvelki günkü kon -

* •.fon Faılıer. ve •N urkalem• 
fubrik.aları arasında bir <alameti 

. mika taklidi> dav.ası açıhnıştır. 
•ion FabeT• timsa:hlı kalemleri -
nin tıa.klit olund~ i.ddia.sile •Nlll'
kalem• den 10 bin lira ZllTar ve 
ziyan istemektedir. 
* Ayaspaşa yolundaki kaskat 

inşaatı dolayısile burası muvakka
ten belediyece vesaiti nakliyeye 
kapatılınıı;~ır. * Adliye sarayının inşası için 
ibu semt plfuıınd.a şehircilik mü -
<tehassısı Prostun tadilat yapması 
Adliye Vekaletince istenmiştir. 
Çiinkü mevcut plana göre Binbir
direk lrudu<luna lmdarki binala -
nn istiml.aki icap ·~kte, bu da 
1 milvon liraya müte\lak.kıf bu -
lunmaktadrr, * Siirt emniyet müdürü Kemal 
Aly,anak Yek.filet emrine alınmış
tı?. * .Ada.nanın Feke kıaııasma ba~ 
Mıansuır1u köyünde çıkaın, ya;ngınr 
da22 y.a.şında Emine isminde genç 
bir kızla diğer bir genç kız ve 6 
büyük baş hayvan yanarak ölmüş
lerdir. 

ıı:ibi, muvakkat bir zaman için kaJ.. 
bini .kilitieınis dei!il, büsbütün kö
ılcünden söküp atmıstı. Ley la 
(Zaımbak) rohinde olduğu kadar 
hava:tta da hiç kirn~vi sevmedi 
ve sevmemeıMe haklıydı. O, haya
tın relsefesini kavramıs ve sev
ımenin manasrı bir ıztırap ve ü -
züntüden ibaret oldui(un-u ı>nla -
mı•tı. Bize de her zaman: .Sakın, 
kalbinizi bir erkeİ!e kaptınnayın 
cocuklar! . derdi. Sevmenin bir 
hastalı.k olduğunu söyliyen bar 
sahibi '>inasi Beyin mantıkım en 
ivi hazmedenlerden biri de Leyl.9. 
idi. 

Se!bna ikeııdi kendine konuşur -
lk-oo, Semih Kfu:nr.anın not defte
rindeki kelimeleri tekrarladı: 

Zambak.ın yanında, öteki kız
lar nekadar sönük ve c'1ız ka::lıyor
lar! > 

Bu söz biraz da SclIDamn gurur 
ve izzc ti nefsini .kıracak kadar ağrr 
gelmişti ona. 

Haılbuki, bar sihibi Şinasi bir 
kaç kere Selmaya: 
•- Sen de (Za:ınbak) kadar gü

zel ve sevimli bir kızsın! Senin on
dan üstün bir meziyetin daha var~ 
r '· asil vıe !kibar ıı:§rünüyorsun !> 

Demi<ıtl. Semih Bey nasıl <:duyar 
da Selma,.,. Zambakın yanmda çok 
4'Önü.k Ve cıbz buluyordu? 

* Yanm sam sonra .. 
Semih Bev, Ferid ı>aııanın ya -

mndan çok asabi ve hiil:!etli ola
mk dömnü-ıtü. 

Cemil halli meydanda yoktu. 
Selma bunu Semihe mısıJ. :;öy -

il:tyecekti? 

trollar esnasında; Kadıkövfuıde bir 
depomm hileli kantar kU1lan.dığı 
tesblt olo.ınmuştur. Mezkur depo 
sahibi bu vaziyet mşısında J:ı.alk
bııda tırtruan zabıtla birlikte ad
liyeye verilıııi.stir. 

Tüüs vak'aları 
Tifüı;, ilk zannedildiğinden da

ha fazlaca vak'a kaydetti. Sari 
hastalıkların ihbarı mecbnridir. 
Tedavi eden lıiçhir doktorun, bu 
vazifesini yapmıyacaiıru zannet
miyoruz. O halde, bir kısım has • 
talsr, ilk günlerde, kendilerini bir 
hekime ıı:östermeii:e lüzll.Ql. görmü
yorlar. Yahut da, tedavi eden he
kim tifüsü, derhal teşhis edemi
yor. 

Şehrin sıhhati ile çok Y'kıııdan 
alikadar o1an bu ınevzua, ınuha~ 
berat, kırtn .. ·-·2Ciliğe meydan Ve<'.· 

medcn daha ziyade ehemmiyet 
verelim. 

BÜRIIAN CEVAT 

Defilerini kaırıştırdığını söyıli -
yemezdi. 

O halde?! .. 
Susmaktan basım ne yapabilirdi? 
Halbuki o. Semihi çok ince gö-

rWllıeri:.i.e, rikkati, inerhaan~ti ve 
insani duv"'l.llarile bambaşka biT 
erkek olarak tanmııı;tı. 

- Yüzünüz kıpkırmızı olmuş .. 
Neniz var, Semih Bey? 

Diye sordu. 
Semih asabi adıml.ar.la odadan 

iceriye girdi. Masarun üstünde dur 
ran kü<-ük kolonya şişesi.ni a.c<tı, 
burnıma kolroı~ çekti. ve şa:kı:ıkılla
nru uğuşturdu: 

- Fena halde siniı1l'.endİrll, Sed
ma hanım! Pasa ile az k.aldı kavga 
ed'-"l'dum. Usandım ar:tı.k bu nin
tilere hizmet etmekten. 

- Ne var? Ne oldu? 
- Ne olacak? Kabineye yeni bir 

haxbiye nazırı tayin etti. Bu ada
llll" yirmi sene 1?vvel Selfuıiikten 
tııı:ı, .. ormus .. Çok kıymetli bir as
lrer.miş. 

- Olabilir ya. ,Bıından size ne? 
- Acanım .. Bu adamcağı:zı ben 

de vakından tanıyorum. Hem yirmi 
se>ne önce değil. Daha üç ay evvel 
pörrlünı Erenkövünde. Beli iki 
büklüm ohnıu:ş .. Mütekaid bir paşa. 
Enfiyesini çekip köşe minderine 
kurulmuş.. Kımıldıı.mağa mecali 
.,,, .... lr. 

- Damat .~a onun bugü.ııılı:ii 
halini' bilmiyur mu? 

- Hayrr. Dedim ya.. Yirmi sene 
&ıeeki halini tanıvor. Habuk:i o za.. 
man bu zat eD1 beş y.aşmda imiş. 

( Devamı Vaı: l 

'~ 
Büyük başın derdi 
Büyük başın derdi büyük olur, 

derler. Büyük cemiyetlerdeki ha
yat faaliyeti grafikleri de, bizim 
havsalamıza sl.iimıj'acak kadar 
hal'!'eten~iz oluyor. Büyük, me -
denı cemıyetlerde, bütün hadise
ler, ancak büyük sayılarla ifade 
edilebilir. 

Geçen ı:ün ajans telgrafları ara
sında, manası çok büyük, boyu 
küçücük bir haber vardı: 

1939 vılında, Birleşik Amerika
da vukua gelen kazaiarda ölenle
rin adedi 93 bin, bu kazalarda ya
ralananlanıı sayısı da 8 milyon • 
dur. 

İnsan, bu istatistik levhası kar· 
şısında derhal lal ve ebkem kal -
makta, ve rakamlar üzerinde bir 
mürettip hatası olabilmek zaru
retini hatırlamaktadır. 

Fakat. rakamlar yerinde ve doğ
rudur. Bu müthiş istatistikin taf
silatı arasında, şunlar da var: U· 
mumi yekıinlardan 32,500 ü yalnız 
vesaiti nakliye kazalarında ölen
lerdir. 

Yaralılar yekıinunun bir milyon 
yüz elli b:n; de yine sadece nakil 
vasıtaları kazalarında yaralanan -
!ara aittir. 

Biziln tiiylerimizi iirpertcn ve 
korkun,. ~elen bu lıakllcat grafi
.i1;inin sonunda • ~in tuhafına ba
km - o büyük cemiyetin bir tcseıli 
cümlesi de var. 

Diyor ki: 

Yeni demir 
ağlarımız 

Nafia Vekili bir tetkik 
seyahatine çıkıyor 

Nafıa Vekaletinin Deıniryolilıan -
ım:ız icin veni bir inıoa programı 
hazır I.ıdığını yazmıştık. 

Biır kısmını kaydetti'ğimiz bu pro
gramın diğer parçaJ·auını da ya -
zıyoruz; Bu sene etüdleri tanı.aan
Jıaruı:mk inşaya baslanacak olan 
haıtllar arasıooa Bozüyük - Yeni -
şehir - İneı?öl - Osmaneli demiryo
lu da bulunmaktadır. 

Bu hat Bınsa ovası.nı baştan.ba
şa ka,tedece!otir ve An:k=a - Bur
sa, Bursa. - İstımbul üzerinden i
kinci bir demiryolu olaoakur. 

Bundan başka Balrkesir - Ban
dırma hattı üzerinden Gönen - Ça
n.a!kıkale demiryolu da ya,;:ıılacaktU". 
Kiacraköy - Bursa arası da şimendi· 
fürle l>ağllanacaktır. Mudanya hai
tı İnegöle ıkadar .temdit olunacak-

trr. / 
Hayı:Iurpa.~ - Bolu üzerinden y:a

pıJ.acüik olım yeni demh-ycılu ilıe 

Haydaırnasa - Ankara ş;mend'ifer. 
yo>lculu,ğu 8 - 8,5 saabe inecekıtir. 
Bu ha.t bilahare Merzifon ve Alevi 
ov.asına kadar inecektir. ı 
Nalıa Vekili General Ali Fuat 

Cebeıı<ıv maıha:llerinde bir tetkik ve 
teftiş seyahatine çıkacaıkiır . 

----000---

12 i:k mektep kitabı 
beğenilm~di 

Balkan 

- lUaamafih, bu rakamlarda, · 
1!13B vılına nezarruı, yüzde bir nis
be(!nde b:r eksiklik v•rdır. 

Dün-atfa, büyük cemiyet ol -
mak bir idealdir. Bütün insanlık, 
bu gaye için çalışıyor. Büyük ce
miyetierin saadeti de büyük, ız- , 
trrııbı da büyük oluyor. Dav•, bu 1 

maksat flui etrafına gittikçe yak- , 
l:şmak ve bu yaşayışın itiyatlarını J 

kazanmaktır. 

Yazan: AHMET ŞÜKRtl Ç 

Balkan antantı konseyi diJJ 
ııratta toplandı. Bu içtiın~ıfl, 
fcvkali\delik yoktur. ÇiiJJkU 
mal s~nelik bir toplantıdı.t· 'ı 
senenın şubat ayı içinde toı 
masına, geçen sene şubat ıt~~ 
de içtima eden Bükreş J<oll': 
suıda karar verilmişti. f•~~ 
kar kabul etnıiyen hakiP ' 
konsey bu normal içtimaıııı. 
mal vaziyet ve şartlar içİJI~ 
maktadır, Bu şarlla:rın fc• 
!iği o kadar malı1mdur ki b~ 
ta iizerinde bir dakika b:I• -.J.. 
ya lüzum yoktnr. Geçen 5""'. 
şubatında içtima eden ko~~ 
timaındanberi A VTllpanJll ,' 
çehresi tamamile deği~ıni~1ı'l' 
çen senenin şubatında h• ıc• 
•ameliyat geçirmiş• Çek•; . 
ya vardı. Ve Almanya hiıl8 ·ı 
doğru tecavüz politikası t•~: 
tiğini gizliyordu. Martın ~r • 
da Çekoslovakyaya karşı 1~. 
len darbeden sonra A)maııJ 0 hakkındaki emellerini giıl• ı 
lüzum görmedi. B'r tarııft•~,, 
koslovak:va kı-iziniıı, d'ıterı~ 
~an da Balkanlara daha. ya ~ 
Italyan darbesinden dof!&ll. 
bir aralık bir harp çıkarac•~~ 
nedilmişti. Mucize olarak t 
harda harp çıkmadı. Fak• 11 
manya ağustosta Sovyetl•~ 
pakt imzaladı. Ve ondan so Jll 
harp çıktı. Çekoslov•ky•ll ~ı 
hası. Arnavutluğun isı:ıalı, •[lll 
mintern paktın yıkılması. !>" 
Sovyct isbirliğinin kı.ırulr!l9~, 
nihavet Iıarbiıı başlamosı,_ ıi 

İllik mektep kitalJl:ınnı tetkik et- ı bun \ar, Bükrcşteki konse! ~~ı 
ındanberi vııkubulmuş had'iVi 
dir. Bu on iki ay içinde S• ıP 
ların iistünden ür rırtına es 
tir. Ve şjmdi de dördüncüsiııb 
.i1:c başladı: Nisan i r:nde 

1 
fırtınası. Hazira.n, temn!.l!t 
ğustos aylarında Alman fıt~ 
Ağustos naktının imzasında r 
ra g<eçen aya kadar Sovyet fi 11 
sı. Simdi de yine Alına~. fl~ 
esmiye başlamıştır. Bugıın t>' 
yi içtima eden Balkan ant•11 

senesindeki kuruluş <eklind•., 

.,, • • • • "" • R~ŞAT ~~Zİ 1 

m:>:, üzere An.kıai1ada teşkıil 0111!1 -

du,'.'.ı.ınu haber verdiğimiz komis -
yon 1evvelki gün mesaisini bitire
rek dı>iiılmıs\ır. Komisyon -bu top-
1antısında 12 kitap teLkıik elmıi~ir. J 

Neticede bu kitaphı:rdan hiç biri- I 
nin müs:;,Jıoaka t:iliınatnamesine uy
gllill ohnadıüı görülmüştür . 

Ekmekç"lerin senelik 
toplantısı 

Şehrimiz ve mü llı.ıdk..tı ı.ı:roo.m 
ekmekci, fraııca.kı<:oı ve clmıekci -
!erinin senelik iopbntı.sı ayın 

19 oncu ı:ııazartesi ffi\nü yapıhoaok
m. Ga.ltl'ua'da HaV'}'ar ha<nmdaki 1 
emniyet mıettıkezi:nde saat 14 tıe ak-j 
dedilooek obn bu 1.onJ.antıda yeni 
irlı:ore heyetlerinin ıusıf azası da J 
intiha;:ı olunacalctır. 

Bu sebeple hepsinin I'Eddolun
masına karar verilımiştir. 

--000--

Belediye tahsilah 
Beled1yıe tahsilatı gıeçen yıkı na

za:ııan cok faza a~tmıştır. Dün şu
be.hı:e <'ÖndC'ıilen yeni bir emirle 
h~• bakaya bırak lınanıası, ayni 
z:.rna,.,da bina veraisi tahsilatına 
da ·ehemmiyet verilmesi bildiri! -
mi.ştir. Bu ayd•aki tahsilatın gecen 
yılın ayni avına nazaran 800 bin 
Iir.a J:a::la -01duii'u da <ınlaş~tıT. 

2 Büvük yeni film ıbirden; 

1 - GECE YARISI ŞARKICISI 
JEAN LUMİERE ve RAY VENTURA CAZI 

tarafı.nda!lı fevıloaJOOe şarkılı '"' mu.>ihlli güzel film. 

2 - HA YDU fLAR ADASf 
LLOYiD HUGES tarafmd>nı büyü.'< ve meraklı macera filmi. 

have1ıc.n: FOKS JURNAL SON dün.va ve haır" haberleri 
ffli=EBllill Bugün .sa'at 1 ve 2.30 da ıenzilatlı matineler. ••••I 

Sinema alomin'i.n .asır taroa hürıııl€'Ue 
selAnı.lıyaoağı bir şaheser 

ve Pa:r.aımunt Film Şiııketinin 

1940 senesi Süper Filıni 

OTEL 
EMPERYAL 

'.MmıJen Ditrichln rakibesi İSA 
'.MİRANDA - kudretli ve güzel 

artist RAY MİLLAND'ın 
Fransızca sözlü harikası 

Büyük harbin en derin heyecanım,. 
Hayatın sooısuz <l.$kıru ... K.aJıııa -
manllığın en nanlı zaferini y;aşaıtan 

emsalsiz Filıın. 

Bugün LALE Sinemasında 
Pro$ıama ilfive: 1 - Dünyanın gözü w 'k:ulağ> p~ 

JURNAL. 
2 - ın::N'KLi: M İ K İ V ALT DİSNEY 
Buırün saat 1 V<;! 2.30 da ucuz maotiiınelıer. 

·ıııı• 

kan memleketlerinin JıeP~~P 
candan dileği ol•n sulh. s ~o~ 
istikraT temin edecek bit 1 
nezon olmaktan çok uzaktıf·~ 
şartları bugünkü şarth~8111 rı1· 
lıdır. Hatta geçen se,,ekı 5 0 
dan çok farklıdır. Antanı. tc~ 
dahilden ıı:elebilecek ol"," ~~I 
kelere karşı bu dcvletlerın g") 
!arını garanti etmektedir. l ııı: 
nesind,. !ıövle bir tehlike ""~e 
dı yok muydu ve vrrsaydı .~~ 
rece büyüktü?. Şimdi bu_~1;ı. lan münakaşa edecek dcir'jW, 
muhakkaktır ki bugün o 
devletlerini daba başka "~ııJ" 
~ok büyük tehlikeler karsı ~1.9 
tadır. Müzakereler, antaıt! 'ıı~ 
kının 1934 senesinde iınz~, 
metninin dışına ç.ıkarılnl ~ ~ 
olursa, Be!ııratta görüşü!~·~ 
bir mevzu yoktur demektaft.Jtı 
kendimizi aldatnuyaJım. l<'ti 
nedir, dört Balkan meınl•. 0r 
matbuatı Balkan milletle<' 8Jıi 
sında işbirliğinin lüzunı ve ,,,, 
miyeti üzerindc yazı _Y 6İıat~ 
hayli mürekkep sarlctmış. ç 

. l"ıUPl devlet adamları aynı u . ç 
barüz ettirmek icin haYlıJlıBO 
tüketmişlerdir. Fakat B• Jı ıı' 
hakiki tehlikeden koru:va0~8ıı' 
tanı iş birliği henüz kurul~) 0v 
tır. Balkan antantına dah'ııc!i~ 
obuasın, her Balkan ınerrıle ~
bir noktada toplandığı ırı•!b ,ı 
tır: Balkanlılar sulh, sükU!' ıı'' 
tikrar isterler. Hnrbin '["!' .,ıııı: 
ya intikal etmesine nıiiJ11 ·p 
istiyorlar. Fakat bunu ıeı~çiç 
eek olan tedbirleri almak ı i"~ 
zımgclcn cesareti göster•f fi i 
!ar. Berlinden gelen habet ~ C", 

1 Jqlıu;;ık ıılursa, Alnıany~ b ,ııJii 
reli büsbütün kırmak içı~ I pi 
te ge~miştir. Bu faaliyetııı ~ f 
rece müessir olacağını anc• tll , 
grat müzakerelerinden so~Jı '/ 
hyacağız. Tarihin en naz~ ıl 
]erinde yapılan Belgrat ı'~ ~ 
nrn bütün Balkan millete""' 

• • C• 
hayırlı kararlar vennesıııJ 
temenni ederiz. .,.;'. 

•••••••ı•••········· ~ 
Eski tramvay hatla 

yenilenecek ·"" 
T=vay idz:resi; 1 ıf~ 

100 bin lira sarlederek ~ 
V<lcY hatlannı yenil.iyece~ 

BUGÜN 
MEIL.E:K 

Sinema dünyaMnm en parlak 2 yıldızı 

Freclerıc .M.arct' 
ve 

Sinemasında JOa:rı Herı.e1:1: 
Sizi 2 saat eğlerulirecekler, nefis ve görülmemiş bir mevzııun =kini yaratacaklardır .. 

BAHAR YAGMURU . 
<FRANSIZCA SÖZLÜ') 

Filme iIS-W olımık: U. G. M. DÜNYA ve en son mtıha!'ebe havadisleri.. 
Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı HALK matineleri ... 
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EN SON DAKika 
1 

Fransız, İngiliz meclisleri birleşmeli! 
nıtı~dra 3 (H.ususi\ - cNyü.z Kro- doğru alılmşı ilk adım olacaktır. ı 
..,__ Kaızetesı •İngUb.cre ve Fran-ı Gazete, Fraru;adaki sansörü ve 
""'UD enci' •· 
ünva:nıı b' ~. ırtı>t ve in31'lçlan. .k.omünist paı-tisinın feı>hedilmesini( 
siya.si is brr j';}"1lllnda .. iktısadi ve muahaze ~t.mcktc ve bunu Fran -
Frllllısan ırlığı yapan Ingiltere ile sı< parlitmcnlosunun barek.clsı.z -
l:ııınento~ her ıki memleket par - liği olaraı!ı. ııöslermcıktedi •. Gazete 
ıneıeri r rını da derhal birleştir- <livar ki: •İnıOtere daha ziyade de-
dır. azım gdeceltini yazmakta- mokras;ve, Fransa müsavata mey-

"·· b yaldir. Fransız sadece harbi ka -
uu irlesm ·· t k 1 ·ı h den soll'I> h e'. musterek zafer - zanmak ister. Ha bu i ngı tere ar 
~ a er iki hükümetin ta - bin kazarulmağa değer bir. şey ol

E!L'tiri)ecek fedıemsyonuna masmı ister.• 

Top taşıyan 
Nevyork 3 -

tayyare 
1000 bey,ııir kuvvetinde bir motörü 

Fransanın Şark 
ora usu 

(1 lncl sahifeden devam) 

nu söylüyorlar. Bu d:ı. Almanya 
ve Sovyet:ıerin Sw·i.vcd:? bu.unan 
kuvvcUerunizin clıcmmiyclıne JO?ÖS
terılikıcri at5kayı isba1 eder. Hu
lasa Yakınsarkta bor ihtimaue 
karo,ı kifavcl edecek kuvvette bir 
o.ı.J.L12n·uz vıaıı du". 

Bu orounun haşınd:ı Ma:reşal 
Foş'un mesai ı>rka<fı'1, eski Fran
sız cl'kiinıharbiyc ı ısi, eski Surye 
bnş.ka.'1!iseri General Veygand bu- j 
lunmakı.adır. 

Fran"'1, kücük devleU:rin üze- \ 
riıodcn hic eksil< olmıy2n tehdit -
lcrin tahakkuku tııkdirinde bütün 
tedbirle. ini almı~ır. leri ven· b' (~A.)- Kuvvetli ve 

İnşıa eıtibn·., .tıp Av.:ı tayyaresi 
lllUinı ~ır. Bµ tayy~renin 37 

va:rdır. Tayyare saatte 100 mil sür-
ı -~~~~~~~~~~~~~~ 

~lik bir toou, 4 mitralyözü, atı'C uçmaktadır. 

Hıtler muharebeyi kazanırsa .. 
Lolldra 3 (A 

rilen ınaı, .A.)- Nataldan ve-
Paganda ~ına.~ göre Alman pro-

başına bir çiftlik sahibi olacaktır. 
Mukabil İngiliz propagandası da 

lUstar eşkıJatı taraf ndan jou-
1 illa•·~• aynca faaliyet sarfetmekte ve haf-ara a" - ... a neşredilen şavia-

..,ore H'tı · tada 100.000 beyanname dağ.tmak-Zandığı t k ı. er muharebeyi ka-
...._ a dırde her fert, başlı - tadır. 

Yeni bütçe 270 milyon ı 
l<!ş1t· • (1 ı.eı aalıltedıoıı devam) elliın m~lan, Maarif Şürasının 1 
Yıs~t kanununun tnlbiki dola _ kabul ettiği program mucrbınce ye-\ 

200.000 liraya yakın b' . t- niden at'11acak li::e ve orta m~k - 1 
S hu>unaoa1tt.ır. ır ar tepl<ır için beş yüz hin lirayı !>ulan, 

Yf. ~t Vekıileti bütçesinde, üç yeni .tahsisat konulması .ınuhte - ı 
bı" ı:ı.lrlıat pro"'":mıının filk tat- me.ldir. "' \ılı. , __ ,,. ' 
~ha.ot 0 =.rut, ycnidı:n kuru1a - Naf>a Vekaleti. •bu sene yeni ya-
6-0n.rıoo aneler ve sıhhi tesisat için pıbc:ık <kmirvollaı ı, kar:ı vo,'::ırı, 
lllııae~>ra kadar b.r fazlalık bu- köprüler ve su is:erı iç'.n ımunz:ı0m 

Adli. ıx. qlarak bir küsur milyon fua t:ıh-
IJlaıı~ VekA.leti bütçesinde de, sis:ıt verecektir. Böyloliklc Nafıa 
\'I! ceııa. .Q-, .~ocırk hapishaneleri Vekaleti bülcesi, on milyon Lrayı ı 
fllzjllaı 1r;'lerıi.n~n mUctaı:ı sernıaye bulmuş o:ac::ıetrr. 
b.Jtı~ri . teıkitit kanurw.ınun t"t- Iktısat, mfınaknliit ve ZiTaat Ve-
bıı.ıunrnı~~rı olaca.le, bir fazlalık kiilcti bütçelerin"<? çol; esaslı ve 

1fa;'.""''U(lU'. mühim de(•işiklfalcr vcl..tur. Tica-
... ı! Vek»--· büt' · •·t V • "! . b" . - . ..,~ ti . a"':cı çesıne, cgı - ret <a ctı u~sıı:uc, y>em tcş-

A~b;;:;ı;~ki 'Ci;:~;~t 
llıeşhut ..<1 lnol ıahlfedt-ıı devam) ı 
llıelttedir ınuddetı de öbür gün bit-

t> , 
r. ALt Şfumü ŞAVLI 

~t NE DİYOR? 
asısta uı doktor Haseki hastanesi 
<\Ji ~dan Kilisli Mehmet 
llin COe da mezkür hastan.. -
l>r. Ali ilk. bııstalıkları kısmı şefi 
eıııişırr-, Şukrü Şavlı şıınları söy-

aa~!;,n11e!uneı Ali benim en iyi 
~ b. 'ındı" Ga~ ağırbaşlı, sa -
~le~ delikanlı idi. Kendisini 
l!ibi ca nke vermi,ti. Bazı geneler aav:,: ınlııtı. da yoktu. 
ttsa.; iın~ bır harta evvel ih
.\vrupa ~a muV1tffak oldu. 
llunun ya staıa gitmek istiyordu. 
lıinle A~ müsaade almak üzere 

llu f .• llYa l(ittL 
eSsir e ec~ filubet hepimizi müte -
c0cuıru lıtı4tı. Ben, şahsen kendi öz 
baba ıı~b~ ebediyen kaybetmiş bir 

IYiın,. 

D~'NA.cly'ENİN HAYATI 
tı~, s·~. :aftan Nacivenin çalış
ı.bakı ıh fal haııtanESindeki has
lıil'isl ~ı em ·ire arkadaşlanndan 

b 
,_ J demiştir iti: 

-pan Mehmet Aliye tesadüfü; lıu 
mazbut hayatı da, saadetini de alt
üst etti. Bu adamı ç•lgın ve son- ı 
suz bir aşkla scvmeite baslıvan ar
kadaş m; nihayet evini ve çocuğu
nu da onun ujtruna harcadı. Fa -
kat vine sevilmiyor, mütemadiyen 
nikah vadi ile ı>tlatılıvoı-du. Bazı 
_geceler hastanenin sessiz kori -
dorlannda, odalarımızda Naciye 
ile hazin havatını konu.şur, bera -
berce ağlaşırd: k. 
Ayın 30 unda; Mehmet Alinin 

Avrupava kaçmak üzere Ankara
ya ııittiğini duyunca iki gün izin 
alıp arkasından Ankarava ko~tu 
ve işte bugün de feci havadisi al
dık! .. 

NİÇİN TABANCA 
TAŞIYOR:\IUS? 

Ankara müddeiumumiliğince hak
kında tevkif karan verilmiş olan 
N aciyenin hiıla derin bir buhran 
içinde bulunup .mütemadiyen ağ
ladıih bildirilmektedir. Genç ka
dın: 
<-Yanımda her vakit tabanca 

taşırım. Cünkü şehir harici yer -
lere ,eidip bazan ebelik yapmağa 
mecburum.• 

Diyerek cinayetinde bir tasmim 
ve ewelden tasarlanmış bir kasıt 
olmadığını antat.mak istemekte -
dir. 

Iİstanbul Komutanlı.Jı Satıı•alına Komisyonu İlanları 

Komisyonumu!'d:ı mevcut ke -
ş:( ve şartnamesine göre harp a
kademisi manzumesinde yapua • 
cak elektrik tesisatının açık ek -
s.ıtmesi 15/2/940 Perş•mhe günü 
saat onda yapılmağa başlanacak 
ve ayni güııde intaç edilecektir. 
Muhammen bedeli allı bin liradır. 
İlk teminat parası dört yüz elli 
iradtt. İstekliler'n belii gün .ve 
saPıte Fındıklıda Komutanlık sa
tınalma komisyonuna müracaat -
!arı. •714• ... 

Komisyonumu;da mevcut keşif 
ve şortnamesine göre Taş kışlanın 
emaneten yapılacak olan tamira~ 
tında snrfedilmck üzere alınacak 
malzemenin pazarlıkla münaka -
sası 15/2/940 Perşembe günü saat 
on buçukta ha.ş}anPcak ve ayni 
günde intaç edilecektir. 

llluhammen bedeli dört bin beş 
yüz lira sekiz kuruştur. nk temi
nat parası i .; yi.iz o!uz dokuz lira· 
dır. İstekliicrin belli gün ve saatte 
Fındıklıda Ifomutanlık satınalma 
koınisvonuna müracaat]an. •715• .,,. 

lllünakasa günü talibi çılmııyan 
komisyonumuzda mevcut fenni 
şartname ve imal krokisi bulunan 
Komutanlığa bağlı ülçnıe alayına 
bir adet elektrik lambalı ışık sant
ralı pazıırlıkln yaptırılacoklır. 
l\lüruıkasasıua 13/2/910 Salı günü 
saat on birde başlanacak ve ayni 
günde ihalesi yapılacakttt. İstek -
lilerin belli gün ve saatte Fındık
lıda Komutanlık satınalma komis· 
yonuna gelmeleri. •826• 

* l\rnnakasa ~nü talibi çıkmıyan 
komisyonu1nuzda n1evcut şartna· 
mcsine göre Komutanlı;!a baitlı 
depolara muktazi hava ölçme a
letleri olan yüz yirmi yedi adet 
barometre yüz otuz sekiz adet ter
mometre, elli bir adet hiğrometre, 
dört adet barut termometresi pa
zarlıkla satın alınacaktır. Müna· 
kasasma 13/2/940 Salı günii saat 
on buçukta başlanacak ve ayni 
günde ihalesi yapılacaktır . İstek
liler;n belli gün ve saatte Fındık
lıda IComutanlık satmalma komis-
yonuna gelmeleri. •828• 

* Münakasa günii talibi çıkmıyan 
Komutanlık birlikl.,.-i ihtiyacı i· 
cin seki~ nakliye \"e bir sPka ara
basının kosumlarile beraber nü
mıınesine uygun olmak şartile pa
zarlıkla sotın alınacaktır. İstekli
lerin 5/2/940 tarihinden itibaren 
Fındıklıda Komutanlık satınalma 
koınisyonunn müracaatları. ·842• 

it kızdı.aıeı~. haya<tı çok mazbut 
'ııir C<:>euıı: Genç Yll$uıdıa ev lendi ve 
tl'?llıan s~füi oldu. Fakat Ka
~llda hukO.met tabipliği ya-

Bugün TAK Si Sinemasında 

1'udretinin t>D büyük harikası, on binlerce kişi 
. • hapishane hayatı, Haksızlığa isyan 

ilaveten: EKLER JURNAL ve iki kısım lık 
Türkçe Sözlü Kültür Filmi 

Bugün sa.at 1 ve 2.30 da tenzı15 lı hsi!k matineleri. 

D İKK A T . .. DİKKAT 

SARAY Sinemasında 
Gösterilmekte olan mevsimin en bü'-ü.k muvafiakiyeti ve en mükemmel saheseri. 

CEBELOTTARIK CASUSU 
ORİJİNAL FRANSIZCA NÜSHASI FİLMİNİN 

SON ÜÇ GÜNÜNDEN İSTİFADE EDİNİZ. 
Pazartesi akşamından itibaren: MÜSTESNA OLARAK 
FRANSIZ sinemacılığının yıeni bir şaheserine başlanacaktır: 

vtc-r GÜN BATARKEN 
Oit 'F'flANCEN - MADELEİNE OZERAY ve LOUİS JOUVET tarafından hari:lrualde bir tarzda ..

............... .i~~-aı:·~a~lı~la;"~'~·e~Venedik sergisinde ikinC'i büyük mükafatı kazanmış olan 
büyü:k, calibi d.iıkkat ve emsa4i.z bir fifi'.liliilımdıııdii.ı:r.••••••••••• .. 

.1- SOS TELGRAF - 3 i'iUilAT 1!1-18 

Konsey bugün de iki 
toplantı yapıyor 

(1 inci sahiteden devam) \ 

Romanva büyük clc'si akşam 
saat 20,30 da rlc:lik binasında bü
yük bir ziyafet vennişLr. Bu zi
wfet~e Romen Hariciye N~z?n Ga
forko mühim b'r nutuk sövlemiş
tir. Bu nutkun me'n: iç".i.ına so -
nunda nesredileccktir. 

KÖSEİVANOFUN 11ruvAFFAKİ-. 
YET TEMENNİSİ 

Belı;nt 3 (Hususi)- 3iyasi me
hafilde Butgar'st:ınm konsey top
lant:sına karşı ı:österdiği büyük 
sempati bilhassa tebarüz ettir'! -
rr.ektedir. Bulgar Ba~\'C!:j1i Kö~e
ivc:nof'un muvaffaki"e .. t<"rr;ennisi 
bü,·ük bir t:s·r h~ıl etrr.ist r. 
Bu1aar·stcnın ar.~ar.ta girme -

mes!ne raPınen, !?f,sterdi{?: sulh te
sanüdü fikri pek iyi karşılanmış
tır. 

Sükrü Saracoi!lu, Bul.rar Bas -
vekili Kiiseivaıoofla vao:ığı mü -
lakat net:cesiroe, Bul.ra:-·stan n 
Balkan antall".ına dahil bulunma -
makla ber?hr Balkan ver:mada
sındaki sulhun muhafaza.ırda, 
Balkan oaktını imzalıvan devlet -
!er derecesinde cal!•!""ck arzu5'lın
da bulundui!u kaıoaatlnin kuvvet
leI'diğ'ni sövlcmistir. 

Dün S2r.acoğlunun Bulı!2ristan
dan hareketi esnasında Bul~aris -
unm Balkan aıctantı hakkındaki 
dostane hissivatını rösteren h'r 
hi>d'se cen>van etynM'r ki, o da, 
Kö,eivanofun konferanstan mu -
vdfa.kivetlcr temenni ederim• de
mie olmasıd r. 

Yunan Baweki" Gcnrıal Metak
sas Balkan konferansı ict!mamın 
mu_vaf!akiveth bit<:"CeifM dair o
lan kanaatini izhar ederek de -
mistir ki: 

·Saıracoi!lunun mü ta leasına i~tir
rak edi""orum. Bulgar!stan ~irrıdi, 
Balkanlan1' sulhün muhdazası 
esosına dayanan bir siyaset takip 
ed!vor.• 

M<t'.aksı:s, şu sözleri ilave et -
mi~t'.r: 

•Balkan antantı, bütün hava -
t'n:n en a.i!ır imtir.an?nı .e-ı:ıc·rınic;
tir. Bununla bera.ber hıı imtihan
dan, daha zavıf değil, belki mu -
~ ... ff!"'r r~krr.ıc;tır.• 

İKİ NAZIR BU AKSAM NUTUK 
SÖYLİYECEKLER 

Bell'f!'at 3 (A.A.) - Havas: 
ı:Maı•koviç ve Gmenıko bu -akşam 

M. arko~iç uo:rafır.<ion ,·eri!e~ck dbl 
ziyafetin sonı.mcl:ı bi.I\."T nu,uk soy
li yecekJ,çroil". 

İ.ki ha:::iiciy-e nazırııun oo nutuk
.lıariıe'l ko11f.,._uııs mcsoisi ha.kkJnda, 
bazı izah:ı-t vermelerine intizar e-
ıfümek[('llir. . 

İyi hıri>er '81:ın ıınahfillerde be
yıan cd.i.ldiğiııc göre ıkonferansın 
'başbmgıc!ndanbcri tam bir görü.ş 
bir.li.ği .kav<kdllmişür. 

ZİYAFETTE BULGAR 
GAZETECİLERİ DE VARDI 

Belgrat 3 (HU6usi) - Başveka
let matbuat ı.ımı.mı müdürü Milo
viç tarafınd,a,ı:ı &J.wa'\tıa bulunan 
ga2lE1ecileri birbirlerine tanıştır -
ma:k vesilesile dün Cokey kuhipte 
bir ziyafet verihnişt.ir. 

Milovic söylediJ;i nutukta., dün
yıa:nın hxP ateşi ic:indc bulunduğu 
şu sımcb Balkanl'ann <0n emin 
bir köse ola:rak ka'.ıdıı'!:ını ve Bal -
kan rnHletleri amsında bugünkü 
haleıti ruhiyeyi yarat!nakta ımoıt -
'bU".rtın büyük hizmeli dakunrlu -
ğunu söyl~•tir. 

Yunan gazeteciler namına Atina 
aj.ansı müdürü, Rum'n gazeteci -
JCTi nı:mı:ma yabancı basın müdü
ri.i, Türk nı>l'Jetecileri namına Ak
şam muharriri Neame:tin S:da..'< 
bİTer nutuk söylemislerdir. 

GarzetecBcr Avala ajansını da 
ziva.."E"t etmis~crdir. 

Ilaris 3 (Hususi) - Bulgarista
:nın Bell!I':ıt seförelhancsi matbuat 
atıasesi ile Bulgar ı:ı:.ıı<>tecilcrinin 
Balkan J!azenecLerine verilen zi
yafette il.le defa olarak hozır bu -
Iunma3arı dik.kati calio görü·:ımüır 
tür. 
DÖRT HARİCİYE NAZIRININ 

200 GAZETECiYE BEYANATI 

Belgrat 3 (Hususi)- Konseyin 
dünkü ilk toplantısını müteakip 
dört devlet Haricive Vekilleri Bel
gratta bulunan iki yüze yakın ı:a
zetec;,.e bcvanat vermişlerdir. Ve
killerin beyanatı şu su1"Ctle huliısa 
edi!ıı-bilir: 

• ,., •• , •.• ••••••• .,.,. 1 

1358 llioll 1 1155 il wnl 

Zilhicce 2 iııci Kanun 
24 21 

1940, Av 2, Gün 34, Kasım 88 
3 ŞubatÇQ:~~ESİ 

Vakitler Vasati Ezaırl 
Sn. D. Sn. Da. -

Güncı 7 10 1 43 

Öğle 12 28 7 01 
İkindi 15 10 9 43 

Akşam 17 27 12 00 

1 
Yatsı 18 59 

1 34 1 
İmsak 5 2q ı ') 01 

Har:c:ve Velfli Şükrü .Sarac
oClu ·Dört mcrr.leket arasındaki 
i :t.hct vo sükün hiçbir surette 
münakr.sa kabul etmez• dcm'.ş, 
11 .ırat tavi:la~r..:ı tcl!llıh ederek 
kor.icrgn . .;ın manzr.rasının bunu 
tckz:p etj~:ni sövlemistir .• 

Romanya Har:c:ve Nazırı Ga -
fer.-ko: ·İlk temaslar aramızda tam 
h'.r sivosi ·birlik mevcut olduğunu 
~ös:ermistir. n;~cr Balkan mem
lekctl~c: ic:n de mıntı:kavi bir iş 
birlF'i devresi atçılacakl.r• de -
mb:tir. 

Yuı:c.•lav Haric'.ye Nazırı Mar
kov·c: •Konferans:n dostane ha -
vas~na isarct etmis, müzakere1e
r:n sükfın ici~dc vapıld~ğını söyli· 
vrrek dör: devlet arasında mev -
cul ittihad zihP_yelini tebarüz et
tirın:~tir. 

Yunan B"'vekili General Metak
~r~: ·Buhrnr'stan ş'mdi Balkan
larda sulhun ri:uhdaz:s. es:sına 
d:,·ax•an b'.r si•·aset t3kip edivor• 
demi~ ve ıı:ur. lar1 jJ:'ıve e-tmişt:r: J 

·An ::r.' lıueünkü iıdilıardan mu
z:..ff-·r <' ' .. m~c:;t1r.• 

Bir aylık s~~;e;ı 
zayiat1 

(1 inci ubifcdcn devam) 

'mis dü~müs. üç k.aclıru yaralamış
tır. 

Estonva hükfırnc!i, tayyarenin 
uousun<hn Sovyet mckamlan hilr 
be_dar edildij?i hald?, bu su.retl·2 
ateş açılmasın. Moskova nezdinde 
prote9to edecektir. 
BİR AYLIK RUS ZAYİATI 
Londra 3 (Hususi) - Belsin.ki

den bildiritdii!ine füre. S,)vyet or
dusunun ynlnJz kanunuevvel ayı 
~indeki zayiatı 80,000 dir. Ö!enler,

1 
}=a::abr, donanlar bu rakkı:ımın 
icind:dir. 
S1':KıZ SOVYET TAYYARESİ 1 

DÜŞÜRÜLDÜ 
Hels:nki 3 1 A.A.)- F:,.,ıand'.va 

ba,kumand~nlı.~ı tebl:ğ ed'.:vor: 1 

D~'man dün Kareli bernh·n -
d:ı Su,.r.a mıntakas;r.daki Finlan
diy an:CYzilerir.e karşı büyük çapla 
top'arb oek ş'ddetli bir ates nç
mıst>r. Beı:-ı:ahın diğer m:ntaka -
l~nnda da topçu faaLycti olmu~
dur . .SOvvetler, dün tayvareler va
s:tcsile I!'~mkkct dahil'.ne bi"cok 
dcr .. vcler i1"dirmislcrd'r. Bu d•v
riveleri teskil eden askerlerin hep
si te'ef VC\"11 esi• edilm tir. 

Ladosza ,qö!l:nün sarkn·,<la riü~
ma~. Fi ... Jandivahlann elinde bu
lun.an adalara hücum ,.imiştir. Di
{!Er mınt .. kalarda is'ara deler bir 
şev v-0ktur. 
Düşman tavyareleri Finl·ar.ili 

v~nın şimalinde Fredericksham ve 
Levasa sehirlerilc Boııgo mmta
kas-.na taarruz etmislerdir. 

Fir.landivanın cenubu r.arbisin
de düsman tavva!""leri HMııeo. Ka~ 
ve Ekemaes şehirlerine taarruz et
mi5lerdir. Sil!'alde Ravı>ni.ni şehri 
d<> Sovvet tavyarelenıin hüou.mu~ 
na maruz kalmıstır. Bütün gün bır 
eok hava muharebeleri vuku bul
mt1z_~r. 

Finlandiya avcı tavvarelerile 
topçusu tarafından 8 düşman tay
yaresi düşürülmili,lür. 
. oo--

Sümer ve Etibankın 
birleştirilmesi 

Sümer ve Eti Bankın birleşliril
me<'.eri için bir ikru)un layihası ha
zıı·larunıSlll'. 

Büyük .Millet Meclisinin önü -
müzdek>..dcvresinde mü1-akere e -
dilıecck bu liıyilıa ile yeni Sümer 
Bankın sermavesi 150 :milyon lira 
olaeaktrr. 

--000---

İJama mahkum edi'e !l 
iki İrlııırlalı 

Roma 3 (Hususi)- Do Valera, 
tedhis teşebbüslerinden dolayı In
ıı'.aecie icl&ma mahküm cdi1cn iki 
İrlandalının affedilmesini İngiliz 
hükfunt.einden istemi,,ıir. 

Dublen'de- yapılan protesto nü
l!Jlayiş:eriındc İrlanda meb'us1arı 
da da ha.zır bulwmıus ve İngiliz 
bükümeti ile iki mahki.ım lehine 
tavassutta bulumnası irin Amerika 
hüküm<!tine t.elgraDar çe1<i.:rn~ir. 

--000---

Almanyanın Belçika sefiri 
Berline çağırııdı 

• 
Faris 3 (Hususi) - Brüksedleki 

Alman sefiri mübaleasına müra -
oaat edilmek üzere Berline çağı -
ı:ılmıştır. 

iLAN 

Yazanı ZIYA ŞAKİR No. 53 

Türk ordu?u Selaniğe gelince 
donanma sahilden ayrıldı 

(AGRIBOZ l ZAFERİ 
O farıhte, Ağrıboz anası, büyük 

bir ehemmiyeti haizdı.. A anın 
feyizli toprakları, mebzul h•r •u
rcttc buğoay, üziin1 ,·e diğer bir 
ta .. un mahsuller yetiştıriyoru Dc-
111 r ve tuz. 111adcnleri, büyük hır 
servet mlnoaı tcskil euıyor .. Bıl
ba:;sa maden suıerı, her sene ada
ya bınlerce zıyaretçi davet eylı -
yordu. 

onun i~in Ağrıb<Yl adası birçok 
n1.Uetler1n taınahını eelbetnu.1ti. 
Bu sebeıııen dolayı da bu bııJ uk 
ccz._rc, muhtcı.1f tarıhicrde, At1na
lııar._n, ~parltaİ-ın, l\lakeoonyalı· 
ların, Roma Cuıuhurıyctının, Bi -
.ı:. .. ıls ın,oarntc.r .. :ı.rınııı \'e ruhayct 
'Vened.ıt. ıcr~n clltruıde:n geçerek 
b.rl. , cah.p dcğ.şt.rn11~ti. 
VuıedıkL!er, adanın muhaf .. za

sın:ı son ffreceue ehemmıyet ve
r,yorlardı. Kaiclt.-Yi kanı.ı.ıen tam .. r 
c.tm:!Çıcr, içler.ne de en t'üzide as· 
kerlcr.ndcn muhdızlar yerle~tır
nı.~12r, a~c.~un \:alı ve kumandan
lığını da, ( Liiiçi Kalov), ( C:. vani 
Badonc) gibi en kudretıi general· 
}l.r.nın ulu.lt.•ler.nc tevdi etmiş -
ltrdi. 

hn son vali ve kumandan, Vc
neu...k lıal:vo~lnr.ıwaıı (Pol Eriçi) 
idi. Bu zat, bfüün Vencdik gene
ra.lerı arasında Ce!arct ve askeri 
Lyakati ile imt:yaz kcsbetmişti. 
Adanın r:mhtel.f kalclcrmde, 

(4il binı miı•eca,·iz,I asktt bulu -
nuyor~u. l\.ale burçjarınn yer • 
le~tirilmiş ol:ın topları da en ma
h.r ltaıvan. Jspanyol ve Vencdik 
top•u.arı idr.re cdıy·ortlu. 

ıl1c şiiphe!-.İZ ki Türkler, çetin 
bir işe l!:r;şmişlerdi. (Fatih) de 
çok iyi bili~ ordu ki, bu ada kolay
c::ı Pie gcçirtlemiyecekti. Ancak 
şu var ki, bu ada ele gcçirilmedik
Cll. Vcnc<likt.lcrin Ak.denizdeki 
h~iın• .. ·ctlerine nihayet. vcrilcıni· 
'"ecekti .. Bunun icin (Fatih), her
;eyi göze almı~tı. llcr ne pahasına 
olursa oısun, .ı\~rıboza sahip ol -
mavı kararlaştırmıştı. 

Bu azim ve inat ile hareket e· 
den Türk ordusu, Sclanij':e geldi
ği zaman (Fatih) in cmrilc do -
nanına sahilden ayrıldı. Maksat, 
Venediklilcri tcrıırs-etmek tçiu bir 
n iimayis vapmaktı. 

Sadrazam ve kaptanı derya Mah
mut Pasa, (Futih) den aldığı tali· 
matı çok büyük bir muvaffaki 

yetle tatbik etti, Adalardcnizinin 
cenubunda, muhleaf aualar an -
sında, parlak bir cevcliin y apıık
tan sonra, (Şira) adasına ugrıya· 
rak - mukavemet g~s!eren - kale
yi top güllelerile yıktı. Şehri yak· 
iL Caruı ,.e cansız hır hay·lı gani
met alarak doğruca Ağrıboz ada
sına geldi. (Atına) sah.llerıni sı
yırıp geçerek (ll:ı.lki) kanalına 
girdi. Orada denı!riedi .. Bu esna .. 
da (Fatih; ile nıa.yetindcki (ye
niçeri) ordusu lh. g:eun: ·, ~ahildcki 
düzlüğe )·erleşmişti. 

Fatılı. vaktile (İran) hükiimıla
rı (Serhis) in çudırını kurdurmuş 
olduğ-u küçiik tepeyi, hrarı;iilı it
tihaz etmisti .. Genç hükümüar, bu
rada askerlerine ve donanmaya 
parlak bir geçit re>ın.i yaptırdık
tan sonra, vakit ;,'i::c.rınl"tlen, ada
nın fethi tesc bbü>üne gir :~ti. 

Evvela l\tahnıut Pc~rı,. nakli)•e 
gemilerindeki as.kerden bir f.rka· 
"' karaya çıkardı. Ilu Türk frrkası, 
adanın kasaba \'e köylerini tazyi
ke lıaşladı. 

Böylece, kücük kaielcr, muha -
sara altına alındı. Bunlardaki as
kerlerin, adanın merkezi olan 
(Halki, • kaıcs:ııde toplar;."talarına 
meydan bırakılmadı. 

Sonra.. (Fatih), karargahı ile 
ndanın arasında cmniyetıi bir 
muvasala hatlı tesis etmek istedi. 
O dar boğazda, otuz hes kadirga 
yı yanyana dizdirip üzcrlrrine ka
laslar, döseterek bir köprü vücu
de ~·etirtti. 

Biitün hu isler eörülürken, A
miral (Nikl'la Kable<.' nin kuman· 
dasında bulunan Ver.edik don•n· 
ması daha hala (Salamin) adası 
acıkl~rında scr~erl'."ane dolas\ynr .. 
{Girit) arl~~andan gcln1csi n1uh .. 
temel olan imdat kuvvetlerini 
bekliyordu. 

Venedik Amiralin!n !!'Östcrdii(i 
bu korkaklık, maivel!n<leki za -
bitleri müteessir rtti. JJunlard~n, 
(Antonvo) ve (Stcfanrı isminde 
iki kardes, lıü:vük b'r cür'rtkar -
lıkla, TÜTk donanmasını yakınıya 
karar vc?"di. 

İki kardes. ~iirük \'C nıükem -
mel techizatlı birer k•dirgaya bi
nerek filodan AJ.Tılciılrr. Cc~ura
ne bir hareketle, Hulki boğazına 
girerek, Türk gemilerinin arasına 
atıldılar. 

( Devamı Var ) 

inhisarlar u . Müdürlüğünden: 1 
Cinsi MI · tLrı Muhammen B. Eksiltmenin 

Lira kurnş Şekli Saatı 

Otomobil levazımı 289 kalem w.zarlık) 14.30 
• iç lastiği 64 adet • ) 

ruuht.eif el 'atta 
I _ müfredat listesi mucibince yukarıda cins ve mikt"'1 yazılı oto

mobil levazımı paz:r'.ıkla satın alınacaktır. 
rr _ Pazarlık 6/11/940 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat 

şubefıindek.i komısvonda yapıla~akt?."... . 
III _ Müfredat l.islesi herııun sozu geçen şubeden parasız alınabı.-

lir. 
IV _ İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saaUerd<ı ~ 7,!I 

güvenme paı-alarile birlikte me.zkılr komisyona gelmeleri . (808) 

SLl.ltanahmet 3 üncü sulh hukuk'DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

hiıkimlil!inden: cDökü.ın kalınlarına mahsus so-

[)avacı İst:anbulda Kumkapıda 
İhrahimpaşa sokai'!'mda 2 No. da 
mukim Evlenbia ta.rafından 1st. 
Gcdikpaşada Neviye soka:k 26 No. 
da Haci Teofilos kızı Pipina aley
hine 934/2056 ve 39/903 No. lu dos
'-:aılarla açııan Kumkapıda İbra -
himnaşa Muhsine hı>tun mahalle- I 
sirulel/2 ımcl<lün numaralı bir bap 
dükkan ve har.c üzerindeki vefaen 
ferait kaydının l>orç denmiş oJ.du
ğundan haczin kalctrr&nası dava
sının yapılan muhakemesinde va
rislerd.Pn oldujlu an!aşıılan müdde
i:ı!levhlerdcn Elisavet ile Mari -
k.:ı:nın ika:mclıah1arırun meçhul 

liııtıına tertibatı• hakkındaki icat 
icin istihsal edilmiş ollln 5 şubat 
1936 tarih Ye 2()89 numaralı ihtira 
beratı üzerindeki hukuku hu kere 
baskasına devir ve yahut ;cadı Tür
kivede mevkii fiJe kuvmak içın 
icara dahi verilehilece~ teklif e -
dılmekte olmakla bu hususa fazla 
malfırnat edınmek istiyenlerfo Ga· 
!atada Aslan han 5 inci kat 1 - 3 
nuımara.1-ıra müracaat eylemeleri 
ila nolunur. 

•• • 1. 1 ••••••••••• 1 ••••••••• 

resev'e tevdi o1unduı'!:u ibraz olunan 
n<'te1ilik·· mus.add:ıık ibra senedi 

istanbuı} Sullarnıhmet 5 inci sulh 

ve D~soina \'C Sofyının huzuru 
oldui?u anlaşılmasına bin'8en iliı - muhakemt..'dcki ikrarlarile mü\e -
n~!n aT.zuhaıl ve davetıiye ve mua- hcl<kak olduı;uınd:an salifüz:>ı;kir 
merel'i gıyap kararları tebliğ edilr gavnmenkulün ~amı 12 sel>im 
diği halde iıiro.z edt:.miş \'e mah- itıb:..rile 4 sehmi Ev .• :mb:ıya'llUl ve 
keıneve gelmediği gibi vekil dahi d c~'T 4 srhim sahibi ~ vu
gönQerilmemts oldi!undon Kumka- kuu \"efa:ü!c hasbe;verase Evlen -
Pıda ~uhsin hatun .ımahal.~inde biye bir sehmi dahi buradan tevarüs 
İbr3;hını,..••a cr.ddcsın~c. e~ ~/2 e1cıni- hulumnası hıısebile me.zbtll1t 
yem 1~1/1 ve 2 Na. lu ıki dük.1<:ını E\'lenhivanın hissesi olan 5/12 se
havı bır bap hane 24 mayıs 328 ta,.. hi:rn üzerinuel-ı \'daen ferağ kay
rihlndc Anastas ı:e .Evlenbiy~ dının tı..'sv;iyı:-i ~y;n ecfilnılş bu -
Hacı Teofilostan. ıstikr~z ctliklen l!unroası hosebile kaldırılmasına ve 
200 lira mukabılmde hissekri olan bi:lcümie mwırifin müddeialeyh -
2/3hisseyı1!'umaııleylıe vefaen fe- Jerdıen alııunasına kabili temviz 
:ral'ı ettil<lerı celbolunan tapu kay- olmak üzere 2.t/11/939 tarih'nde 
dl ile anlaşılmıık.t.a ve haci Teofi- Pi~a ve Sofya \"C Despinanın 
losun vukuu vdatile veraseti kız- vicahlarınıia ve Eli!O<lvet ve l\ta -
lı.ırı Pipina ve E.iisavet ve Marika rikanın gı,·apla:rında mahkemece 
ve kendisinden evvel ölen Suvas- karar verilmis 'lduğundan tari' i 
kin.anın cocuklan Despina ve Sof- iliından itibaren 8 ";;n zarfınd'8 
yava münhaııır bulmınuğu ibraz tcmvi'Zi dava edlhnedil!i takdirde 
olunan veraset senedi ile ve bed01il hükmün ke<hi kat'iyet edı>ceıtl 
vefoon ferağ olan 200 l.i.ııaı:un ve- i.lanen tebliğ olunur. (939 _ 903) 

lıuku.k ha:.imliğind"'11: , 
Yaşlılık vıe dimağ teleyyünü ve 

ıa'iehe ui\Tlyan Binblrdirek civarı 
Fuatpasa türbe camii karşısında 28 
No. da ikamet eden Mehmet Ö.za
:ronlliil haerile kendisine ayni ha.. 
nede sakin karısı Eınine.nin vesa -
vı:-ti ap.ma konulıduliu ilan olunur . 

~· (939 - 957) 
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•tanbul Levazım Amirliğinden verilen 
.A.keri Kıtaab ilioları 

Harici 

Muhtelif mahallerde 5 adet ben
zin tankı kapalı :aarfla ebiltmeye 
konmuştur. Keşif bedeli 82,809 li
ra 49 kur~tur. İlk teminatı 5141 
lindır. Eksiltmesi 6/2/MO salı &ii
nü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
Hava satmalına komisyonunda 
yapılacaktır. Keşfi ve ııartnamesi 
415 kuruşa komi9yondan alınır. İs
teklilerin kanunun 2 ve 3 cü mad
delerindeki vesailtle teminat ve 
teltlif mektupllll'lllı ihale ..,..nn
den bir saat evveline kadar komis
Y"""' venneleri. cll31• •490• • 360 : t50 adet çift bamutln nak-
liye koşum takımı pasarlılda sa
tın alınacaktır. Puarlıb 7 /2/940 
çaınşamba ıttnü saat 11 de F.ski
şehir Kor. aıdmalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 
23,400 lira muvakkat teminatı 1755 
liradJJ'. Şartnamesi komisy-0nda 
görülür. İsteklilerin teminat mak
buzlarile koı:ııi&yona gelmeleri. 

(764) 

413/734 mettt nrikiln kereste 
kapalı zarfla 15/2/940 pe-r -
şembe günü saat 11 de satın 
alınacaktır. metre mikabı 43 lira
dan 17,796 lira kıymet biçilmiştir. 
İsteklilerin teminatlarile teklif 
mektuplarını Çanakkalede müs -
tahkem mevki satınalma komis -
yonuna vermeleri. (1180) (734) 

* Garaj inşasına istekli çıkmadı -
ğından ilk pazarlığı 15/1/940 Pa
zartesi 2. ci pazarlığı 25/1/940 
Perşembe 3. eü pazarlığı 2/2/940 
Cuma 4. cü pazarlığı 8/2/940 Per
şembe günü saat 11 de Eskişehir 
Kor. satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Şartname, proje ve ke
şif İstanbul, Ankara levaum amir
likleri ve Eskişehir Kor satınalma 
komisyonlannda görülür. Keşif be
deli 23,887 lira 59 kuruş muvakkat 
teminatı 1791 lin 57 kUJ'UŞtur. İs
teklilerin kanuni vesaikle komis
yonda bulunmalan. •1109• .359> 

~ 
120,500 lı:ilo bırn fasulye müte

ahhit nam ve hesabına şerait ve 
evsafı dahilinde açık eksiltme ile 
12/2/940 ı:ünü saat 11 de Manisa
da Tümen satınalma komisyonun
da alınacaktır. Muhammen bede
li %4,100 lira ilk teminatı 1807 lira 
50 klll'U1itur. Şartnamesi komis -
yondan alınabilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektupla -
rile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yMJ)ı vesik:alarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

• 11so. .592. 

400 ton sıtrreti yeniden müna
kasaya l<onmnştur. Kilo fiatı 30 
kuruştur, İlk teminatı 9000 lira
dll'. İhal"'u 5/2/940 Pazartesi gü
nü saat 11 dedir. İsteklilerin ka
nuni vesikalarile ve teminatlarile 
Edirnede Samıyi ~lasında satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

.1139. .527. • 

~ .............. ... 
37,500 kilo sadeyağı kapah zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
bedeli 45,875 lira ilk teminatı 3516 
liradır. İhalesi 5/2/940 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Taliplerin ka
nuni vesikalarile teminat ve tek -
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Edirnede 
Sanayi kışlasında oatınalma komis
yonuna vermeleri. •1142• c530• 

* 600 ton lll'JHIYa talip çıkmadığın-
dan tekrar münakasaya konmu• -
tur. Tahmin bedeli 39,000 lira ilk 
teminatı 29%5 Ji1'8dır. İhalesi 5/2/ 
940 Pazartesi cünü saat 10 da Eclir
nede Sanayi kışlasında satınalıaa 
komisyonunda yapıl;w,aklır. İstek
lilerin belli aaatte komisyona gel-
meleri. •1143, •531• 

.Jf-

Beber kilosuna 7 lrunış 25 san
tim fiat taJımia edilen 600 ton yu
laf kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 12/2/940 Pazarteııi 
günü saat 15 de Kırklareliade as
keri satına~ma komisyonunda ya
pılacaktır. ilk teminat 3262 lira 50 
kuruştur. İ<lcklilcrin muayyen 
günde ve saatte kanuni vcsikala
rile komisyonda bulunmaları. 

•1149· .591· 

* 15 gün zarfında teslim edilmek 
şartile 5000 kilo sabun pazarlıkla 
8/2/940 Perşembe günü saat 15 de 
Edirnede l\fiişir'lyct dairesinde as
keri satınalma komisyonunda alı
nacaktır. Sartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin 262 lira 50 
kuruşluk teminatlarile komisyona 
gelmeleri. •863• •1201• 

* 1000 adet ağır sahra kablo dola-
bı ve 300 adet ağır sahra kablo ar
ka tezkeresi, 7 /2/940 Carşamba 
günü saat 10 da pazarlıkla sahn -
alınacaktır. Malzemenin ımıham
men bedeli 13,500 lira muvakkat 
teminatı 1012 lira 50 kurustur. ~
raiti görmek istiyenlerin Afyonda 
Kor. satınalma komisyonuna mü 
racaatlan. •862• •1200• 

Kilo 
10,000 Nohut 

700 Çay 

* 
20,000 Sadeyaj? 
20,000 Mercimek 

730,000 Odun 
110,000 Yulaf veya arpa 
Yukarıda yazılı maddeler %0/Z/ 

940 Salı günii saat 15 de Bahkesir· 
de Kor sahnalma ko~isyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. İstek -
illerin komisyona gelmeleri • 

1198· «84.3· ... 
36,000 kilo kuru fasulye müteah

hit nam ve hesabına 20/2/940 Salı 
giinü açık eksiltme ile Dörtyolda 
alay satınalma komisyonunda alı· 
nacaktll'. Tahmin bedeli 5760 lira 
ilk teminatı 122 liradır. Sartname
si komisvonda göriilür, İsteklile -
rin belli günde komisyona mü -

' 
1 

1 

racaatlan. ·861• •ll99· 
800 ton odun ve 170 ton sığır eti 

satın alınacaktır. Odunun tahmin Göz Hekimi ••l!!I 
bedeli 20,000 lira .' lk teminatı 1500 Dr. Murat Rami Aydın 
liradır. SığıT etinin tahmin bedeli 

' . ' . . . . . ' . . . . . . . . . 

R • 
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1 
Baş, Diş, Nezle 

Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıklık 
ve bütün ağrıları 

keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

. 
Fatih birinci sulh hukuk 
hakimliğinden : 

ilanı Gayrimenkul Satış 
Istanbuı Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

H8'L1ncnin Fatihtle Kayseri ha -
nında mukim Hü;-cvin Avni ve Bayan Hacer Hamidenin 13324 hesap No, sile Sand.ğımızdan aldığı 
Aksarayda Mesih~ mahallesi (800) liraya karşı birinci dereL"ede iı:ıotek edip vadesinde borcunu ver-

Az
. ,_,_ kal 

43 
~- mediı(inden hak.kında yapılan takip üzerine 3202 No. Jı kanunun 46 cı 

nn""-' so ' !l'u.mara..., mu- dd · · t fu 40 · dd · ·· t im · ed B ik'··t kiıın H • Tah · 1 hfu · _ ma esının ma u cı ma esıne ııore sa ı ası ıcap en eş ._ a 

tı - ~ d sın.~· ey ~d~:.:ı Sinanpaşayıce<lit namı diğer K:lıçalipa.5a mahall'1inin Mescit soka -
l!,1 . avası ıçın m .. aJ ğında eski 26 yeni 46. 48 Na. lı kar gir bir konak ile derununa cari ya-

11.onderillEn zaııtı d~val.ara muba- rım masura suyun yirmi hissede seldz hissesi bir buçuk av müddetle 
•ı!rll tara~mda.n vrclien .ınesruha~ta · açık arı.tırmaya konmuştur. 
i.kametgahltın;ının meçhul oldugu ı Satış ta-pu sicil kadına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
a,ıılaşı!.ıııış ılanen Y.apılan teblıgat istiyen (230) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
uzerı.rı: ~menın muayyen b':"" teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye 
lundugu ırunde taraflar ~Imemış · resimleri ve vakıf icarcsi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya 
oldui(undan davan1n devam ıtale - aittir. Arttırma şartnamesi 12/2/940 tarihinden itiberan tetkik etmek 
bine teılıkıi kar.a:r<>ir olmu ve bu istiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. 
Jı.enoe harbne ta:r>afıncLan ayni ımüd- Tapu sicil kaydı ve sair hlzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasm
de<l'111evhller alevhinıe tıecdiden da- ı da vardır. Arttırmıya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılıga 
va açıİmış ve halen müddeaaleyh- çıkarılan gayri.menkul hakkında her şeyi öi(renmiş ad ve itibar olunur. 
ilerin ik:ametgaru meçhul bulun - · Birinci arttırma 25/3/940 tarihine müsadif pazartesi ı;ıünü Cağalo_ğlunda 
muş oldui(unda.n müıddeaoaleyhler kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaldll', Muvakkat ihale 
halı!kınUa. on be- aün miiddleOe i!a.- yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 
nen teblinaıt icrasına ve mahke - gayrimenkul mükellefiyetil.e Sandık alacağ:ını tamamen geçmiş olması 
merıin 26/2/940 saıa:t 10 na talik şarttır. Aksi takdirde son arttll'anuı taahhüdü baki kalmak şartile 
edil:mis alduüundaıı yevrn vıe saati 9/4/940 tarihine müsadii çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte 
me'Z!kUrda mahkıemedle hazır bu - son arttll'ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en ç<>k arttı
ll!tmmaıdlkmı ve tıara!Ia-rında!n bir ranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
vekil gönd-ettmedikı}eri takdirde da· alıikada-rlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz 
'-"'ffin "tvaT>l:ııTında bı:ldacal7ı teb- ve masariie dair iddialarını ilan tarihindıen itibaren yirmi gün içinde 
li •· mıııkıııımnıa. kaim olmaık üzere evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suret
on beş gün müddetle tıan olunur. j le hakl:arını bilclinnemis olanların hakları tapu sicillerile s:>bit olmıyan-

(940/221) lar satış bedelinin paylasm1sından hariç kal:ırlar. Daha fazla malı'.ımat al-
-------------- ·mak istiyenlerin938/l222r dosya No. sile sandığımız hukuk işleri servisine 

Sultanahmet birinci sulh' müracaat etıneıoeri ıüzumu ilin o~un~ 
hukuk hakimliğinden : oiıc KAT: 

Ha21İ.DE!l ma'!ive tarofından Ab -
duıkaıdir, ılaıhvec:i Mehmet oflle K.a
baias inhisarlar idaresinde nıece 
b€d<--isi İsmru! >aleyhlerine a<'ılmı 
mü&Je!.aj!coo-hJerden Alx!Wkadirm 
18/9/932 tooıihm.dc i~den ,ayni -
dıi'luıd:an e"lfıl 932 m~ından fazl,a 
aldı"! 18 .lixa 86 kuruşun iade et -
med!i~ şa'Pka bedeli o1oo. 108 ku -
ru.ş ki cem'an 19 lira 94 kuruşun 
asaleOO!ı ve kef.alıeten ıtıahsili da -
wıs:ımn caııi duruşmasında: Müd -

Emniyet Sandığ:ı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek etmek isti
yenlere muhanmtlnlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz 
etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile ko-
laylık göstermektedir. (874) 

Deniz Levazıı:,:atınalma Komisy@nu ilan~:] 
!llAKMARA tl'SSÜBAHRİ K. SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

Dz. Ekmek i:anı 
deialıevhlerd<l!l İsımailin adresi ma 1- Komutanlık deniz erlerinin senelik ihtiyaçlarından 500.000 ek-
Iüm olmadıi(ından mahkemece 15 mek kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

' ııüıı :miidrlet.le dava :iGtldası= ilir 2- Eksiltmesi 14/Şubat/940 Çarşamba günü saat 16 da İzınitte 
nen teblii(ine karaor veri!<!'!'ek muha- tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

27,200 lira ilk teminatı 2040 lira- Beyoğlu - Parmakkapı, İmam 
dll'. İhalesi 12/2/940 Pazartesi gü- sokak No. 2 Tel. 41553 
nü saat 15 de odun, 16 da sığır eti Muayene ve her türlü göz 
nin kapalı zarf usulile Kal'Sda müs- ameliyatı fıkara için parasız-

trı'>kem mevki satınalma komis - .ııı .. diilıliıriıı. ••••••••••llııİİI 
yonunda yapılacaktll'. Şartname ve• 1 

evsaflan Kolordunun tekmil gar- -------------
Sahilli ve neşriyatı idare eden 

Baş muharriri 

keme 1/3/940 saat 10 a ta:Ilk edil- ~ Alınacak ekmeğin bir kilosunun tahmini fiatı 10 kuruş 5 sen
miş olduğundan rnezkılr gün ve tim olup ilk teminatı 3768 lira 75 kuruştur. Bu işe ait şartname, Anka
satte bizzaıt veyıa bilvckfille hıazll' roda M. M. V. Deniz Levazım Şubesi Müdürlüğünden, İstanbulda 
bulunulması aksi takdirde muJı.a.. Kasımpaşada Dz. Levazım satınalma komisyonundan ve komisyonu
kemeye gıvabıruzda devam olun> muzdan 251 knruş mukabiliade alınabilir. 
oai>ı dava aırzulrali ;tıc)jjjği maka- 4- Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
mı.na ·kaim olmak üzere ıilan olu- rifatı veçhi le bu işle alfilcadar olduklarını gösterir ticaret vesikalannı 

misyona vermeleri. •ll4h •529• r . • ., 940/103) ve yukarıda miktarı gösterilen ilk teminat makbuz veya banka mek-

i"==~~==~===============~=====~~~~~=======~iltuplarını havi, hazırlıyacakları teklif mektuplannı muayyen gün ve 

nizonlarında görülür. İsteklilerin 
teklif mel!;tuplannı :bale saatle
rinden bir saat evveline kadar ko- ETE'.11 İZZET BENİCB 

8on Telı-ra.t Matbaua 

Diye dönüyorlardı. Bu işleyiş ba
na müthiş bir tesir vaptı ve kini
mi bütün. bütün antmlı. O hızla 
saati masanın üzerine attını. 

- ÜDU mutlaka bulmalıyım .. 
Di ve odadan çıkmak, tekr.a:r tek

rar ararı:mak için vürüdüm. Birkaç 
&dundan sonra bir fikir ~L 

- Niçin bu saati ahnıyorsun? Bu 
~ yiyecek ekmeğin wrr mı? 
!Doktora gitmek için Halimin pa
ra bll'alana.;nu ~ım, satar, 
beş on gün canına bakarsın .. 

Diyordu. Döndüm. Masanın ba
şın;ı kadar eittim. Saıı.ti elime al
dun. Fakat birdenbire el:im ağır -
laşml.Ş'lı, ornı avucuınım içinde sı
kıp mantomun ceb:ne götürmek 
ıçin gıiçlüık duyuyordum. Ve bu 
ai!U' »k hisl"eriıne, fi:krime zihnime 
de cöktu. şıddetli bir a.kis ile onu 
masanın ıizenne tekrar bıraktım: 

- &n bir hırsız devil>in., Belkis. 
Aç ölcbil1TSun. f kat. hırsız olmıağa 
...;;a tahammiıl cdemeu.ın.. ı 
D<>dım, yürüdu.m. Belki, bütün 

bir havalı kırh tımak.larile didik 
didik et.mekıtcıı çekinmiyen bir a- ı 
dama karşı o s!lati o masanın üze
rinden almak, s· tmak. parasını ke
yif ve heve le vem~k yerinde bir 
şey o!abilırdi, Buna. ihtimal· 

- Hırsızlık dc"il. Al=e mü- / 

kemmel birşev o senin bütün ha -
yatını yedi bitirdi de fenııl;.k ol -
matlı. Senin bir saati yemen mi 
cürüm oluyor? .. 

Diyenler de olabilir ve beni teş
vik eder ]erdi: 

- Şernııki hırsızlık değil, ye -
rinde bir kin! Bu kinin tezahürü 
hll'l1d'111 daha mükemınel birşey o
lrunazdı!. 

Fakat ben ne de olsa kin ve fa
zileti bir manada anl.a."Tlıyoı um. 
Biz kine 

- Mukaddes... ) 
Diyoruz. Kutsiyet faziletin eşi 

ve arkad~dır. Ve onun bü.un .. e
saplan, hareketleri açıktır. Ben 
gizli görülebilen her şeve: 

- Fena .. 
Div<JrUm!. Bilmem, belki de ha

talı, sakat bir inanış tarzı? 
Ben oda kapısını çekip t.e tekrar 

parmaklarımın ucuna basa basa 
dışarıva çıktıi7ım zaman ilk önce: 

- Öhö ... Öhö ... 
Bir öksiıruık sesi aldım. Bunu a

vak seskri takip etti. Arkamı du
vara v~"d;m, biraz bekledim. Ses 
yukl!' la<;tı ve koridonın döneme -
cinden U' "tf bir yürüvüşün akis -
leri hızlal'U"lıva b •'odı. K•"ıim 
carnıvordu; kafamın içinde birşey 
,ı:eçiyoı·du: 

saatten tam bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri. 
•651· .... 

MARMARA ÜSSÜBAHRİ K. SATINAL:MA KOMİSYONUNDAN: 

Ekmek İlanı 
1- Komutanlık emrindeki kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından 

850.000 kilo ekmek, kapaıı zarf usulile eksiltmel·e konulmuştur. 
2- Eksiltmesi 14/Şubat/940 Çarşamba günü saat 15 de İzmitte 

tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
- Acaba mu? ~ Alınacak ekmeğin bir kilosunun tahmini fiatı 10 kuruş 5 san-
- Geri·-e dönsem mi?. tim olup ilk teminatı 6406 lira 88 kuruştur. Bu işe ait şartname Anka-
- Gelen adaanın üzerine atılıp.. rada M. M. V. Levazım amirliğinden, İstanbulda Kasımpaşada 'nz. Lv. 

Sus .. Di,.eyim ?. Satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan 427 kanış mukabilin-
- Yatak odasına girip saklana- de alınabilir. 

bı;ir miyim? 4- Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta-
Ve ben daha hiçbir şeye karar rifatı verhile hu işle alakadar olduklarını gösterır ticaret vesikalannı 

vermem.işken "llşa birdenbire dö- ve yukarıda miktarı yazılı ilk teminat makbuz veya banka mektupla-
1\emeçten koridora çı.lotı. Benden rını havi bazırlıyacakları teklif mektuplarını muayyen gün ve saaten 
Qn adını ötede idi ve geliyordu. ! tam bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vermclc~i . .._JGSO) 

Henüz be1ıi aörmemişti. Duvarın ı• b } k l 
içine f!İr~Cekm..İ'ii~ gibi geriye ge- stan U mınta a imanreislig" inden• 
rıve cekılıyor, ıyıce arkama yas- • 
lanıvordum. Hayatımda hiç bir an 1 Üç ad.et yeni motörbotun kapailıı zarfla yapılan eksiltı:nelerine talip 
J.-albimin bu kadar carp.tığını ve zuhur e<tmed.iğiııden keyfiyet ayni şerait dairesinde vıe pazarlıklAI biır 
ııözlerimin aydınlığa simsiyah oJ:a- ay Z8'l'fında talibine ihale edılerektir. 
ra k acılrlı~ını görmemiştim. Kal _ Tahmin bedeli 9600, 7o. 7,5 teminatı muvalk.katıe 720 li-mdll', İslekli
biJrı yerinden sökül cek ıtibi idıi. !erin teminat makbuz veya banka mektuplarım ticari ve mali vesaiki 
Gögsümün ortasında sanki çırpı _ mutebereh:>rini vıc bu işla-de ehliyetli olduklarına dair Münakalat Ve
nan kocaman bir kuş vardı. Da _ ka~d'en almış olduhları ehliyetna:melerile Mrliktıe 15/2/940 perşem.- · 
marlanm oot!ıvacak ııibi idi. Se- be günü saat 15 de Galatada rıhtım cadder.inde İstanbul mı.ntaka liman 
sim boğazıma tıkanıyordu. reislii?ine ve şartnameyi almak istiyeıı.le•rin idare şubesine milraceatJ,a,.. 

Pasa yürüdü vürüdü ve .. İyicerı __ il_fuı_clu __ n_u_r._......:.(6_8_6.;.) ______ -::-------------
ııel<li. Bir adım aramız kalmıştı. • 

~,: ·~"~b1:ia~;.y~ı:~~~·~: Bel .. diye Sular idaresinden: 
- Bunak.. İdaremizin AdaJa;ı· müfettişliği binası yazıhanesine bir gişe y~ 
Denecek bir J;>OZ almıştı. Adlll11- rılacaktır. 

larını aihr ağır ve sürüye sürüye Bunun için 7 /2/940 çarşamba günü saat 15 de yapılacak açık ek,-
atıyordu. siltmcye girmek istivcnlerin şartname ve resmini almak üzere Taks>nı 

Hic bir tarafa bakmıyordu. Eğer, Sırascrviler cadde•inde idare merkezinde levazımt şeiliğine . müracaat 
- Paşa.. etmeleri. Eksiltmeye girecekler idare veznesine denozito olarak ~ 

( Dcvanu Var l T. L. yatımıı~ ve makbuzunu alniış bızlunacak.lardır. cBı:i• 

·LEYLA 
Sabık Tokatlı "Beyoğlu,, 

VARYETE - DANSiNG 
Budapeşteden gelen 20 artistin iştirakile 

Fevkalade numaralar 

Hergün Matine Dansan 

YENİ PUDRA 
RENKLERi 

flu.draya tı>ın tenimize en uygun 
.-enııi veren kolorimetrik veıJ.i bir 
makine icat cdilm:;; ir. -

B...t maJpin.0 ~y€s· ııdı.:: şimdiye 

.kadar !!örülmemı< c-m:;;(g;, bir 
güzellikte yeni pudra reırke:; icat 
etımcktıed:1r. D~ yeni pudra •SU geç
ımez. cinsindendır ve yağmurlu ve 

önünde 

KADINLARIN 
HAYRETİ 

*--

rüzgfufu bir havada bile sati~ 
rur. BU1111:unun paril:ııruısuıa 

ol'l.l1'. En. sıcıı:J: bir salondt' .....-J 
ederken bilıe tc-ninizin ~jjgv~ 
sevinıilliıfuıi muhafaııa ede~ 
men bugünden bu yeni 'l' 
ı:>ınlrasını tecrübe ediniz ve ne!' 
biraz daha geru; görünfuı.ÜZ· 

15 Temmuz 938 gün ve 3512 sayılı Cemiyet· 
Ier kanununa göre "Darüşşafaka mezun!•~ 
cemiyeti,, nizamnamesinde yapılan tadil111 

Madde 1; A: Nizamnamenin birinci ve dokuzuncu maddel~ 
yaıı:ılı şartla.rı haiz ohıp 18 yaşını bitirmiş ~ ~ 
~ed<en! haklarına sahıp bulunanlar cemiyeote girJll 1. 

ıst<;<Jikleri takdirde öz ve soy adlarını, tabiiyet.ıer1~ 
dogum yer ve tıın-ihlerini, calıştrk.ları yerleri noJ<sslY 
sız olarak bir teahhüt val'altası ille bildireceklerdi! 
Bunları azalık şeraitini ha.iz olu·ı dlıınadtldarı iııl~ 
heY'!'tince tetkik ve tasdik edikl:ikten sonra kendl1" 
rine esas numaralı bir azalık vesikası verilir· 

Madde_ll: 11 inci madde şu şekilde değiştirilmiştir. B' 
Nıuımrınme mucibince cemiyet azaları heryıl nj,sall ... 
yının son pazar gürrü umumi heyet halinde D:ıfll~ 
şafakada adi olarak toplanı.r. Bu topla.ııtıda J).a:J'Uş~ 
!akanın mutat senei devrİ)""Si de kut.lanır. 

Madde 25: E; Cemiy>ette aşağıda adları yazılı defteder tutulur: , 

a) AZA DEFTERİ: Cemiyete girenlerin hüviyetl~~ 
cemıyete gırım tarihleri, aylık veya ytllık ~ 
teahhütleri bu deftere yazılır. Bu defter u1l'l 
katip tarafından tutulur. af1' 

b) K.\RAR DEITl:.'Rİ: İdare heyet.inin kararları t " 
ve nuımara sırası ile bu deftere yazılır ve karaı:re 
Altı bu kırrara işirak eden il.zaların imzalat• :~
tasdik olunur. Bu defter katip tarafından tu 
lur. oe-

c) GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERLERİ: ·ıe 
len ve gönder.ıleı:ı evrak tarib ve nıımara sıT3S1 ~~ 
bu defterlere kay;t ve gelen evrakın asıllar' ıl" 
gönderilen evrakın müsvetteleri bu tarih ve :eı· 
maralar altında dosyalarında saklanır. Bu 
terle!"i de katip tutar. 

ô) V.f'RİDAT VE SARFJy~T DEFTERLERİ: ~ 
miyet namına alınan bulun paraların alındıl< sr 
ve sarf olunan pa!'afarın da. veril?ikleri yerler ıeı' 
rih olarak bu defterlerde gostenlir. Bu defter 
muhasip tutar. . . . .. ıst1 

Cemiyet varidatını dıp koçanlı ve rou>,~ 
numaralı makbuz mukabilinde alil' ve masraf, ,e 
da müsbit evra:k mukabilinde yapar. Makbuı v 
dip koçanları ve mfuJ:ıit evrak dosyalarında 5 

lanır. ~ 
Bu cleDterlerin usuiüne tevfikan tu tu.Jma51 . tıı' 

buz ve dip koçanlaxının muhafaza edil!meme:;ııı# 
J:inde idıın'e heyeti müştereken mes'uldür. 
muamelatın se13rnetini teminle mükellef.tir. 

Madde Mı Cemiyetin müessis iızaıları şun.laniır: 
l - FUAT ARAL: Zeyrek İtfaiye caddesi Çinili ı;;: 

marn karşısı 11 No. da mukim T. C. Tebal!S 
dan Telefon şırk.eti komiserliğinden eme~· 9' 

(a - TEVFİK PALMJR: Şişli Etfal hastahanesı _,ı, 
man yolu sokak Dimitriyadis .apart.marıl';jf 
mukim T. C. Tebaasından G. ve Inhi531-l81' 
mufeltişler:inden. ııJi" 

il - AHMET HAMDİ ATLIOÔcLU: Kurtul'U.Ş ca s# 
si 184 No. lı Apartmanda muldm T. C. tebaa 
dan Ziraat umumi müfettişliğinden emekl1• 

4 - ALl KAMi: A.KYÜZ: İsianbul mebusu. 

ti - HARUN KOCACAı'<: Göztepe Kayışdağı cadd~ 
si Orla mektep sokak No. 7 de mukim isı.aJJ11 

Erkek Muallim mektebi öğretmenlerinden. ııı9 

,_Cemiyetimizin Ankarada bir şubesi mevcut 0 

İ.zınirde de bir şube teşekkül et.mek üzeredır· ıJ.. 
f. - Nizanmameınizdeki Kurum ke!limesi c~iJ ~ 

kurultay ve kon~e kelimeleri de umunU bCYe 

y.asa nizamname olarak değiştirilrnıştir. 


