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karar 

Marmara da 
fırt.na ihtimali 

Gemilere ihtiyatlı d:n · 
ranmı-111n bildirildi 
Ankara devlet meteorolejl la. 

t:uyonu bugün veya akp.ma doğ. 
ru Marmara ile Eıe denizinde 
şiddetli bir c~ub fıu1.ması çıka
c~ ğmı bildlnniıtir. Liman rei.ıllği 

allk.ıdR.rlara ihtiyatlı davranma • 
tarı ic;ln tebllaat yapmaktadır. 

Dijer laraftıuı J:aradenJıde ekl-
eet "• -~ .... i!k utlar gf'rblnde 11ltter ka ..... ·orlar detll bir fırtına bUkilm ıUrmek. 

· (~uw -1 llactlde) l tedir. Bi~k vapurlar Umenlaıa 
lljnmuwlardm 

KUAU8 

İLAN İŞLERİ: Tel 20335 

müşterek 
veriyorlar 
Belçika Kralı 
dün gece ansızm 

Holandaya gitti 
BeDçölka 

Alman tayyarelerinin mütemt·-~İyen hududu 
teca'riiz etmeai üzerine 

Beri ini 
protesto 

e'tti 
LoDdra. T - Belçika kralı Le.. 

opold, beraberinde hariciye nazın 
Spaak olduğu halde, dün gece a
nt ıurette La.heye gld~rek, Hol. 
landa krallçeel Vllhelmlna ile u
ZWl milddet devam eden bir gö.. 
rilplede bulunmuştur. 

Gece yansından aonnya kadar 
devam eden bu görllpıeye, Bel. 
çika ve Hollanda hariciye nazır
lan ela lftlrak etml~lerdir. 

lki hUkUmdar arasmda cere -
yan eden millôkat hakkmda he
nüz hlc;bir tebliğ nel'lredilmeır>lş 

olmakla beraber, iyi l•abcr alan 
liyaai mah!cllcrde söylencii • ı 1e 

göre. müzakereler iki memleket 
araı.mda daha sıkı bir tc~riki me. 
aal vUcuda gctirmcği istihdaf ey. 
lemiştir. 

( Dn·amı ' ilDclldl" l 

Finlandiyadan sonra 
sıra lsveçe ve Norveçe 

mı gelecek? 
Atman mahafiline ~öre bu takdirde 

Almanya lakayt kalamıyacakmış 
Stokholm, 7 (A.A.) - Ha

vas: Svenska Dagbladet gazetesi 
nin Bertin muhabirine ıöre Al
man mahafili, Sovyet Rusyanın 
Finlandiya meselesindeki battı 
hareketinden dolayı memnuniyet 

sizlik g'i~;.crmektedi;' .•r. 
Sovyet Rusya - Finlandiya mil 

zakerelerinin baılanııc.ında Al. 
manyanın göstermiş olduğu •· 
likasızlığın sebebi , o esnada 

( De\'DJDI " llne&de) 

Adli takibatı 
durduran rapor 

Dr. F ahrettin Kerim, yap ilan bazı 
imalara cevap veriyor 
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1 Lodos fırtınasının dersleri.. i 

Yazan : H. DALKILIÇ 1 
i KANAATİMİZCE İ<ıta.ııbolun Od ttırm güzelliği ,·ardır, tabLI 1 
J re mlisaado bnynılnrsa, biri 'tatlk, yani duran gUzeTilğl, 
• biri <linamlk. yani Jıareket güzelliği. 
; Bugiln imarın eli ·tan:bulnn yalnız statik gilı.elllğl üzerinde ! 
1 ~ryor. Onan i~ln bb; tstanbuhm dlğer zavallı güzelliğinin de İ 

yıı.rntıcı bir arimlo ele ıı.lmmasmda ısnır cdiyorm. Zira İstanbu.. : 
lan dinamik gU:ı.cUiğl yoktur, dinamik ~irldnUğt \ 'anltr. Bnnu on E 
lodos fırtmıı..sı bir defa da. l tnnbulan denizinde ispat etti. $eyrü· 

1
1 

sefer durdu. 
1'..n modern zannettlğinıiı nhtımunr7..ın nhtrm tıı.51 dibinde k<>. : 

ca teknelerin batbklamıı gördllk. ICnrada tramvay ı;ebekclerl, o- : 

tobU §Cbckele.ri sıhhntte deh-ildir '°e ~hlr adeta bu knrn seyrüse. 
fer t50bcl•cleriylc ~ıh J:erDmfı~ ~lbi boğnlmaktııdrr. Denizde 
de on l0<los fırtın ı. deniz seyriiseferfnin gediklerini. delllderL 
ni göstcnntstir. 

İstanbulıln Iod~ dunır, poyraz ba!lllar. Poyraz durur. lotlooı 
başlar. Fa.kut hiı.i>Ir yerde, nyrilseferln şınnı: sıhhati f~ln. lo
dos lslrelcleri ynpm k sfbi ldiı:lll• bir himmeti hiç kim füıtüne 
almamıştır. . .._ ... _..._.._ .......... ...-.... .......__ ........ _.._ .. ..., ___ , ___ . ------

Vakıt 
Aııım Us, "lbracat:ı verilecek 

prim,, başlıklı m:ıkıılcsinde, :yeni 
Ticaret vekili Nazmi Topçuoğlu· 

nun harp dolayısile çok daralan 
kllring sisteminin y:ınında serbest 
döviz rejimini canland ırm:ık içln 
ihracata prim vermek usulünü tat· 
biko ?.arar vermiş oldulfunu kay
dederek devletçe ihracata \'erile· 
cek primlerin hedefi yalnız mem· 
leketlen serbest döviz ı·eJimine tahl 
memleketlere fıızla miktarda ihra
cat yapmak değil, ayni ı manda ih 
racatı arttırmak yoluyla mllll is· 
tihsal derecesini de arttırm:ık ol
duğunu ve bu gayenin istihsali i· 
çin de verilecek primlerin bir tn· 
'.ım mutavassıllnr ellerinde dnğıl
nıaksızın doğrudan doi)nıya, mü,_ 
ı !ısillere gitmesi icnb eylediğini 
ıeb:ırüz ettiriyor. 

E unhuriyet 
Yunus ı. 'adi "Gene dış Ucueti

ın z,, başlıklı makalesinde, ihrne:ıt 
\'C ilhaUit işlerimizi tetkik ederek, 
memleketimizin bugün harp hari
cinde bulundnğunu n bu itibarla 
bütün memleketlerle normal olan 
siyasl münasebetlerimize mu\"nzi 
olarnk fktisndl milnasebctlerimizin 
de umnmlyetle normnlleştlrilmeo;i 

pek yerinde bir hareket ol:ıc:ığını. 
Türk ftbıtllt Te ihracatına geniş öl· 

Atayı dinleyin 

ve Atayı anın 
Türklerin vatan aeTgiıi ile dola 
olan göğüsleri, mel'un ihtiraılara 
lmrıı daima demirden bir dur.ır 
gibi yükselecektir. 

1920 

Tarihimizi okuyunuz, görürıünüz 
ki milleti mahveden, eıir eden, 
harap eden fenalıklar hep din 
kiıvesi altındaki küfür ve rnern.. 
netten gelmiftİl'. 

1923 

çCde inkiş::ıf vermek için dfin} n 
fıyntlnrın :ı intıbak kl'.Yfiyc·ti d<• 
harp h:ıli mü!Uh:ıznlnrının haricin· 
de olnrak bizim harpten çok en'l'I 
karo rl:ı şıırdığı ınız es:ıs tedbirleri· 
rn lz iktiz:ısm<l :ın lıulıınduğun11 

ı.aydedlyor ,.e istıhsaliihmııın ele· 
~er fiyntile ihracı ıeınhı olunurs:ı 
bir memleket için ideal altın ına· 
drni elde l'dilm lş olııt'ıığını , bunun 
ıla yakın bir z:ım :ındn t:ıhnkkuk e· 
dcceğlni ,.e lıöylece plynsndııki 

durgunlUMun yakın bir zamıınıla 
yerini büyfik bir faaliyete tcrkede· 
ccğini tebarüz ettiriyor. 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cahil Yalçın, "Lord Ha· 

lira\(sın nutku,, lınşlıklı maaklesin
dc, Bcrlinden, şurndan haradan 
znman uman nkseden tehdit, tnh· 
kir, tecavüz feryatları içinde beşe· 
dyetin hissi scliminden ve ahlfıki 
inkişııfından ltdcln nmlt kc~ecek 
gibi olnn kimseler nzerlnde ı.ord 

Hıı lifaksın İngiltere Lordlar kn
mnrasında i rnt etti~i son nutkun fe 
rnh verici bir tesir ynptı~ını k:ıy· 
dederek diyor ki : 
"Dünynnın en büyük cınperyo. 

list devletinin hariciye nazırı ~
zınd::ın ''nıilsa,·nt esasııın clııynnan .. 
yeni ve cl:ıha iyi bir clün;r:ı niz:ımı 
hakkıııd:ı lıir arzu i:r.hnr edilmesi 
ve lrn nrzıınun husünkli h:ırhe bir 
snye ll:in ohınnını;ı e ki cHinrndn 
çok )"C'ni bir s:ıfh:ının, gün~ doğ· 

nıadan e-vvcl güze çarpan ilk ny· 
dınhk müjdesi hiikınün dcdir.,, 

Tan 
~ Zekeriya Sertel, "Propagnıı· 

da harbi,, ndh ~·nz.ısındn, cepheler· 
de top esi lşililmedil!in i fnknt bu
na mukabil en çok kullanıl:ın siltı· 
hın propıısanda olduğunu, radyol:ı· 

nn, gazete v.: mecmnalnnn ve ha t
ta tayynrelerin hile birer prop:ıgnn 
da v:ısıtnı;ı olnrak ı.ef<'rhcr c•lildik
Jerini nnlahyor. 

Muharrir, muhnrip larnflıırın 
propngnnda tcşkiliHlımnın geniş 

ra:ıliyetinden dolayı ne radvolnr 
ne de njnnshır tarafından ncşredi· 
len hnv:ıdislc:rc inanmak miımkfın 
olmadığını ve hunlnrın arasındıın 
hnkilı:ati ~eçebilmek çok güç oldu· 
ilunu tebarüz ellirh·or. 

H A B E K - Kq2m !"OStan 
!! = 

~~ ~'l(JllMSltH~~ 
• Fazla mesaı . . 

nızmnamesı 

mer'iyefe girdi 
İş kanunu mucibince hazırla_ 

nan fazla mesai ni7..a.mnamesi bu 
g\lnden itibaren meriyet mevkii
ne ginnittir. 

Memleketin iktısadi menfaatle. 
ri bakımından !azla saatlerle ça.. 
lışılabilmesi keyfiyeti Iktısat ve· 
kaletinin ve işin mahiyeti veya 
istihsal ihtiyacı dolnyısile fazla 
saatlerde çnhşıla.bilmooi için her 
iş yerinin bulunduğu mevkide iş 

kanununu tntbik eden makamın 

!akdir ve tasvibine b:ığh olacnk. 
trr. 

GUnlük fazla çalıııma saati en 
çok llç sruıt olabilecektir. 

--0-

NaJ-iye mücH.irlerinin 
maasları 

VilayetlcN bağlı nahiye müdür
lerinin mo.nşları otuz liraya çıka. 
rılmış, keyfiyet alalrndarlarn bil. 
dirilmiştir. 

-0-

Elanek fiyatları . 
yükselecek mi? 

Değirmenciler yeni çeeni ek
mC'klik unun çuvalını 600 kurusa 
vermcf;ıi tnnhhüd ettikleri halde 
bu flntı 615 kuruşa çıkarmrşlnr. 

drr. Ekmekçiler cemiyeti de hu 
vaziyet karşısında belediyeye mu 
nıcaat ederek ekmeğe 10 para 
uım yapmak mecburiyetinde ol -
duklarmı blldirmişlerdir. 

-0--

Edebiyat fakülte:.inde 
lisans usulü kabul 

ediliyor 
Edebiyat fakültesi ders ve im. 

tihan !jeklini ta.mamiyle deği.5ti. 
ren yenl tnllmntnamcyi Deknn 
Hamid Ankarayo. götUrmUştü. 

Profesör HAmld dün dönmllş, 

vekaletin talimatnameyi yakında 

tasdik ederek yolhyııcağmı bil -
dlrm!.etir. Yeni talimatnameye 
göre sertifika usulU yerine lL 
sııns kabul edilınİ§tir. 

~ 

Amerika ya 
gönc!er ilecek talebeler 

Avrupa hnrbi Uzerfne .Alman. 
yadan dönen tnlebelcrimizdcn bir 
kısmı üniversiteye alınmış, bir 
kısmı da lsviçreye gönderilmiş -
Ur. Fen ve maden tahsil eden tn_ 
!ebeler de Ametikaya gönderile
cektir. 

--<>--

Gazi köpr üsünün teslim 
a lma işi 

Gazi köprllsUnün tesellümü i . 
çin yapılap. tecti.ibeler bitmek ü. 
zeredir. Yakında nafia YekAletin
den gelecek bir heyet kabul mu. 
rune1es'l:ni yapacaktlr. 

Tecrübeler, duba.larm açılrp ka
panması, yerlerinin deği.ıtirllme. 
si ve içi aş dolu kamyonların U. 
zerinden geçirilmesi şeklinde ya
pılınaktadır. 

Mahsullerimizin ihracı 
serbest bırakıldı 

Siyasi vaziyetin son inkişaflarını nazaniti
bara alarak 

Hükumet fevkalade tedbirlerin · 
idamesine lüzum ve 

zar ur ~t görmedi 
Anknra, 6 (A. A.) - Avrupa. ı 

da b::ış~öııteren siyasi ge rginlik 
ey!iıl iptida.~nnda hnı b ilanı şek

linde nrzettiğ.i buhranlı vaziyet 
karşısıncl :ı 5üınul ve sirnyct dcre. 
eesi malfım olmıynn harb dola. 
yısiyle memleket mildo.fnasını 

zayıflatmnmak için, ihtiy:ıti bir 
tedbir nlmak üzere 4 cyllıl 1939 
tarihli ve 2.118G9 sayılı karar _ 
nameyle birçok toprak mnhsul -
lcrimizin ihracı menedilmiş ve 
mühim bir kısmı da lisans usulü. 
ne tlı.bi tutulmuştu. 

lstihb:ıratnnızn nazaran, cemi
yetimizin bUnycslni teşkil eden 
bUylik mfüıtabsil kitlemizin ve 
halkımızın iktısadi menfaatlerini 
her 6eyin fevkinde tutan Cum.. 
huriyel hUkumctf, sirosf vaziyc _ 
tin aldığı son inkif:afları gözönUn 
de tutarak, ihracı menedilen bir • 
çok toprak mo.hsullerile lisansa 
tabi tutulo.n mühim birçok ihreç 
maddelerimiz tlzcrlnc mevzu fev
kalade tedbirlerin idameslne ha • 
len lUzum görmlyerck mUııt:ıh -

Bakacak halde 
olmadığı için 

Çocuğunu 
sokağa bıra kan 

kadın 
Ma hkemede kendisini 

müdafa a ediyor 
Geçen sene doğurduğu yav. 

rusunu yok ettiği iddiasiylc ya
kalanarak ağır ceza mahkemesi
ne verilen Tekirağlr Sabahatin 
muhakemesine dün ba:jlanılmış -
tır. Suçlu kadın kendisini müda. 
faa için şunları söylemiştir: 

.. _Ben iş~i bir kadımm. Ço· 
cuğuma bakacak kimsem yoktu. 
Bir çok defalar Darülacezeye . 
götürdüm Anast olduğu için h
bul etmediler. Çarcsİ:i:lik içinde 
kalınca, yavrumu Yüksekka~ı

rımdaki bir apartrmanın kapı~ı

na bıraktım. 

Şimdi öğrendiğime göre çocu. 
ğum Darülacezede sağ ve rahat· 
mış. İstenseniz kanını tahlil etti
riniz. benim olduğu anlaşılacak • 

sii ve köylilnün refahını da bi • 
rinci derecede tutmıı.k suretile: 

2.11869 Myılt kararnameye 
bağlı '' 1" sa) ıh listeye dahil o -
lan ve ihracı menedilen mahsul. 
lerden : 

Bezelya. nohut. fasulya, merci
mek, börU!c . fiğ, burçak, dan, 
pamuk tohumu, kepek, prina ya • 
ğı, keçi kıh, zeytinyağı, kendir, 
kctcntohumu, her nevi konserve, 
keres telerden yalnız !ırmlan~ 

kayın ve katran keresteleri ile ll.. 
sansa tabi tutulan ve "2" numa -

ralr listeye dahil bulunan tütik, 
bağırsak, balmumu, kUçilk ba.5 
hayı:nn derilcrl, yumurta. zeytin 
tanesi, susam, bakla ve soya fn • 
sulyesinin, 2-7005 sayılı karama_ 
menin 1, 2 ve 4 ilncü maddesi 

hükilm1erindcn istifade eden mem 
leketlcre ihracmm eerbcst btra • 
kılması ve bu Uç eınıf memleket 
haricindeki yerlere ibtı\Cmm li -
sans usulüne tabi lutulmur ta • 
karrUr ct~tir. 

izmirde 
iki kalpazan 
yakalandı 

İzmir, 6 (/:ı. .A.) - Zabıtanuz 
52 ya;:Iarında Mehmet oğlu Ha.. 

1i1 ve 34 ya~lanrda Murat oğlu 
Peynirci İsmail adlarında iki 
ıahsr kalpazanlık ıuçu ile t evkif 
etmiştir. 

Bunlardan H alilin evinde kal· 
pazanlrğa ait bir ~ok e§ya ve ltalp 
paralar bulunmuştur. Suçlular 
bu atetleri kalp para imali için 
bizzat viicuda getirdiklerini iti
raf etmişl erdir. Ilalilin evvelce 
de kalpazar:hk yüzünden İstan
bul ağır ceza mahkem~indc 23 

ay hapse mahkum olduğu ve 
mii:idetini bitirerek tahliye edil. 
diği anlaş1lmrıttır. Suclulann gü· 
müş bir liralık ve elli kuru~luk 
paralar yaptıkları tesbit olunmuş 
tur. 

--o--
Dahiliye Vekili 
Ma latyaya gitti 

tır.,, Sivas, 6 (A.A.) - Dahiliye 
Mahkeme çocuğlın Darülicc. Vekili Faik Öztrak, Malatyaya 

zed~n sMulmasına karar vermi - 1 gitmek üzere dün akşam burada:1 
tir , hareket etmiştir. 

• .. H :AıB ER "1.N '.- " ıe o:e·e 1 . R'O M'A N'I!' ; ~ -* ~-1 . .~ı. 1 • ~~. ' :-

Ya7.3D: Nezihe MUHiDDiN 
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- Başım çok ağrıyor: Bu gece 
bizim sevdalı bekliYi(Jursun Ybiz 
de yataklarımızda manrr ke;rjf 
çatarız. 

- ç.ok iyi olur Iruiciğim. Bu 
akşam istirahat etmezsek belki 
yarın işine gidemezsin. 

- işime gitrneğe giderim ama 
herifi biraz kızıştırmak i tiyo·' 
rum. Bu gece orada yalnız ba51na 
pineklerse yann gece onu daha 
parlak bulurum. e çare ara srra 
cila ıa.zım. 

O gece dedikleri gibi yaptılar. 
ı· :-şılıklı sedirlere uzanarak bera 
be, geçirecekleri hayatın şeklini 

kararlaştırdılar. Ev kirasının ya
nsım Zeynep verecekti. Bütün 
rnasraflan yarı yarıya paylaşa. 

caklannı hesaplayan Lili: 
- Şimdi bütün masrafları ben 

yaparım Zizi. Sonra sen bana ö· 
dersin .. 

Zeynep dü~ünceli giizlcrle ce
vap verdi: 

- Bu ayın bitmesine on beş 

gün var; yani on beıi günlük para 
~ alacağım. Sonra bütün ay gene 

sana borçlu kalacağım. Seni çok 
büyük sıkıntıya sokaca&rım Lili. .. 

Lili kalkıp oturdu: 
- Tabii bu işler hep s inema-

dan aldığına kalır. a yürümez 
kızım •. 

- Ne yapmalıyım acaba? 
- Ne yapmalıyım diye kafam 

yonnağa lüzum yok. Ma~llah 

şansın yolunda daha bu abah 
kı ·met tıp15 tıp15 ayai:rımı geldi. 

Zc1'JlCP kızardı: 
- Ayağımıza gelen kıc:met!n ki 

me ait olduğunu kestirebilir mi. 
)iı? 

Lili bir ogara yakarak: 
- Kime ait olduğunu ben bili· 

yorum. Lilinin gözleri aldanmaz 1 
Biliyor musun? Ben gözlerimin 
üstünde erkeklerin içini gören 
büyülü bir gözlük ta mm. 

Lili gülerek ayağa kalktı: 
- Dur şimdi birer kalwe içe· 

lim de telvclerine baktıralım. 
- A kime baktıracağız? 
- Bizim madam Mannik çok 

u.;ta bir falcıdır. Olam biteni eJ<· 
s iksiz birbir söyler. Çok meşhur. 
dur madam Mannik. Uç ay ewel 
polisler ba tr da artık bakmaktan 
Yazgcçti. Az daha bülbül gibi ka· 
fese giriyordu. 

Lili kalkarak merdh·en ba~ma 
gidip madam l\fanniğe scs'cncli. 
Sonra içeri gelerek: 

- Şimdi geliyor · dedi • Son~a 
küçük kaminctoda kahveleri pi~ir. 
mr~e başladı. Pi5(!n kah,·cri üç 

fincana bo~tırken ihtjyar f!\' sa· 
hibi içeri girdi: 

- Akşamınız hayırlar olsun 
yavnılarım. 

Zeynep gülerek: 
- Mersi madam Mannik. 
- Vay ismimi de öğrendin? 

Nasıl i~ler yolunda inşallah? 
Lili madama kahvesini yererek: 
- İşte biz de onun için size 

yalvarıyoruz mayrik. L(ıtfen fal· 
larımır.a bakmanızı rica edece· 
ğiz. 

- Sanatla mı bakacağım? 
- Evet evet çok rica ed<!rim 

yü~imde bir sıkıntı Yar. 
- Hiç merak etme kanaryam .. 

Senin fnlların daima hayır göste. 
rir. 

- - Bakalım bu aksam ne söyli
yecek? 

- Keyfine bak dedim ya .. 
Senin c:e,·dalı ne alemlerde? 

- llaberim yok .. 
Ay yoksanı kafesten kaçır· 

dm mı? 
- Ağzım hayra aç madamcı· 

ğım. Sonra ben ne yaparım? 
Madam Mannik sürmeli buru

~uk gözlerini süıdü: 
- Şunun söylediği hnnbıl lafa 

baki Senin gibi CJ\'11 cıvıl bir ka· 
narya için düşünillecek şeymidir 
bu? 

Gevezelik arasında kahveler içi
lip fi ncanlar kapatılmı§tı. M adarn 
Mannik iki kızın yüzlc.rine gönül 
alıcı bir ustalıkla bakar.ık: 

- Hanginizin daha evvel, Yüre 
ğiniz kalmasın? Kanaryamın ;·ok-. 
Sil filoryamm falına önce baka· 
yun? 

- Zizinin falına bak madam. 
Onun içi daha tez. 

Madam mannik pam1aklannın 
ucunu ağzına götürüp bir §eyler 
mmld:mdıktan sonra fincanı kat 
dırdı: 

- Am~ın da am~n. Neler .. ne· 
lcr neler.. (Dcvnmı ... ar) 
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1 ıt ·Una;~ 
AKŞAM pos1'_:.,. 

Sdilll o. N111riqat "'öı 
Hasen Ra•'"' ~ 

İDARE EVİ: tstanbm Ank~;-;ı 
,_ .... : ...... tı• ,...,.. -.- 2381' 

Y •D fıfcri lelefonu • ']A310 
tdare • • ı 2<J33; 
l1ln - - ı .,,-
T ..... lllhlı .... cte .,.. ,::. ,, 

..... ,.. ııırtıfı• ,...,,.. ._.,w • , ' .............. ···~ı. 
•••••• • • • • •• • ·RfL.~" ı 1 ABONE ŞA ,_., 1 
I Tlfl"rp ı ..-0 •" 1 1 flc•~•lı 9 J\O kr. ş 'Zi1 • 
ı • •rt•" c.n • ..ıs • 
• • • J1•k ı..ao • ,,~, ;,'' 
• t eylllo ., • ----------- ____-/ 

Mısırdaki . 
' 1 İtalyan el çıs 

Kral ve veliaht1~0, 
mülakatlar y a.P1> 

\ 'C 
Kahire, 6 (A. A.) - ıtJ!ı1 

prens Mehmet Ali bugün t 

elçiliğine giderek 1ta1>'" t(..!: 
kont Mnzolini;\oi ziyaret c ttı' 
elçi He U%un bir mUJik3 

!un.muştur. • ruli\j 
ltnlya elçisi, Kral F9 ur 

uzun bir konu§ma yapJlll~ 

6' 

-o--- \\t~ 

Mezarlıkta esrar çe 
a dam aıil1 f 

Eski esrarkeşlerde:ı S 1cf: 
dında birisi. geçenlerde gal 
nedeki mezarlıkta bir ~ıiJl' 
teş yakmrş, Hindistan ccvt r çer 

- b' ·ı ·ıe esrll :;.ı yaptıg1 ır nargı e ı ati• 
meğe ba lamrştır. yakaııırıtı1''~ 
lih beşinci asliye ceza rol! ~ 
sine verilmiş, duruşrnasırı~tif ,ı 
Janılmr1tır. Eısrarkc~ ıdefll ıcetfl' 

- Ben kaçakcı lrk ma~ M,,..jf 
~ ıç•"" • 

ri çrktrktanberi esrar . ~1 
rum. Onun icin kendil'l11 ~r'ıt 

• et• 
durmak maksadiylc ııı 
bo! nargile çekiyordutn· 

-o-
Rüsvet suçlu&~ ~ 

bC~ 
Samatya. belediye ~ ,u. 

hasebe kltiplerindcn tıı~· 6C (f' 

alırken. cürmUm~hut ııalil1:,.r t 
ı·vcı · kalnndrğı iddia:ılle o.d ı. 

lirn edilmi§tir. 
~ jı' 

Şilep şirketi V~f 0ıe' 
yoilarına devre 5'Jr 

Şilepçilik işini esaSII peııl_, 
halletmeğe karar verOll ~ 
lan idaresi tngiltcredcn . ,de 
yük tonda ~ilepler sıpıırt& 
cektir. 

8 
,.S 

Şilep !lirkcti de yııbsşın -r<' 
Dcnizyollarr idaresine de' 
ccktir. 

-o- ~01i· 
Halk mahkeme eJ"e~' 
dorlarıntla beki" 

ten nihayet 1 

kurtulacak 11'1 ~ıı~ 
Adliye vekilleti bnJJ(tn ıttıl~ 

me ltapılarında fazla bC~rıl!l •' 
leri için durıışma 15.-uıtl~ tcı ı:1 
olarak tesbitini bir tstJ\~ır· 
dciumumilikl!rc bildirı111" 

--o-- h'o" 
Yemek içind<: .~ 0uıı , 
Hikmet &dmdn birJS1• ti 

ı-ıııcı ı 
kfım arkada..,larmde.n _..eti" 

.::-4 tı;•• il 
yine yemek getirdi~ 8tt 
hapishaneye a.!yon 15o'k: 6r.1ii 
mi§, fakat muayenede 
larak )'akaıarunıutır. . >'rtJ 

Hikmet tevkü edilnıiŞgoıııl 
tıbbı ndıt tahlilhancsine 

rilmicıtir. 

-.o-- tlıt1 
E · ·· ·· rne~clo. mınonu ' 

planı t ue 
pros .. t 

Şehir mUtehassısı . _ 11oıı 1• 

lediye yollar mUdilrlUğti ,.0~ 
U nıo.. ' 

Iadıkları Eminön fll''9 

Projesine göre Bebek trfl ...ııfll 
· rtı v ; 

kavisten geçtikten soıı rııc' 
d dil ~ 

deposunun karşrsın a trofll 
dır. İstanbul • BeroğJU·ntn 6~ 
ları da Yl'!nie&ml ke111erı 
de te\"nklruf edecektir. 

-o-
ı,il 

Galatada ot~f11° 
durak yerı , ' 

ıoııtl 
Gnlatadaki yolcu 58 r.trı:i" 

şına kadar mtirileef'k· ~ 
If"l9,-f 

ki antrepolar y1kt 00 G 
bir otomobil parkl vucu 

lcccktir. 
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yarın 

gazclc
.\Jmanlar 
uldııkları 

o !: 
~U rııpu clcvlcllcri nıüınrs-
~ 11

1 
baııiııınrka hariciye nc-

ı 0ıılanınıslarclır. 'J'opl::ııı
ı lıcç, Daııiın.::ırk:ı, hvc~-, Fin 
1 ~ı . 

ı ; !'çıka ve llolanrla mur::ıh 
li ırak clmişlcnlir. 
u nuiMaı ın hulun111uktn o
lı ~ 'niiflü,ii lııgillcrc t::ıı·a
~1[.aıı ılc\ kileri lıiikunıl'l
n lı~liıı mcsdl•sinin halli i-

lıı 
· I}. son teklifleri kalıul 
k~ıı'8cr l:ır:tfl:rn ::'llısır \"C l-

• ı·i 1~1lcri ılc ıııczkiıı· lc1'1i(
lı C\'lcın i5lcrıl i r. 

kanununda 
r ~ı tadilat 
\~takı. borçlunun 

<lt).' 
~ta 1 aratabilecek 
~; (Hususi) - İcra ve 
~1 llnunun tadili için adli-
. eti t "' ıh arafrn<lan hazırla _ 

a c1·· 
~ltıı ıgcr ''ekalctlerin de 
lı;: dıktan sonra meclise 

'ilıa,teıtur. 
~s·k~nunun yetmiş beşin. 

~~eı ırıı değiştirmekte Ye ba 
' .. ı.~rc ~·eni hükümler ilave 

lllt 

~· .. 
~iııı 6iltlıklerc göre, sencd. 

4'tıı. {!re borçlu itiraz etHk

~ııı aıaca.kıı altı ay zarfın
~r tef'ini istemediği tak. 

~Itırı <laha senetsiz borç ta. 
Qı,, a "" '<IQ~ .,ırerniyecek ve an _ 
(ııııeııı.ede dava etmek hak 
~l aıı.abilccektir. Alacaklı 

ltıcct·k ~ ı çc icra memuru 
'bııltı.nı beyanında bulunma 
· r et · <i . llııyecck ve borçlu 

. llnzasını inkar etliği 
1;..· l~... • 
,,'~t a ıstiktab yaptıracak 

\~ Retirirse itirazın mu -
l'ef" 

iıı· Ule karar verecek -
~~~gaYriınenkullcr satıl _ 
~ i c tutarından borçlu 
~~ a§esi için bir miktar 

\'it alacaklı borçlu üzerin_ 

t~~ 1t'»netıi evrak, alim ve 
laı:ı ı~·llletıi şeyler taşıdığı 

ı ıcra t"dd. memuruna tevdi 
tabıı cttiğiııi görürse borç_ 

~~tı.a kuwet istimalile 
abilecck tir. 

ti ....__o_ 
'lt\ 

~ :1n~raron.ı yatı 
~ h c ar.ıkl:ırmda <lemir

"ron bııı · a ) alı. nisbetcn 
·~1·, •. ıınan K , ·anhca koyuna 

HABER - Akşam ?ostaın 

~ - ID -~ii't ® 
• =-~· L...Jl~-;=-....c;..,.;:;3 

muahedesi Mecliste 
müzakere edilecek 

Hariciye ve 
Muh!elit 

muahedeyi 
Ankara, 7 (Hususi) - Büyük 

~lillr>l :ııeclisi dün Reis vekili 
Rerct. Canıtezin rciıı~iğinı!e biribi
ri arkasına iki cc:se akdetmiştir. 

Birinci celsede encümenler in_ 

tihabatı yapılmıştır. İkinci celse
de intihabat neticelerinin tebliği_ 

ııi müteakip hariciye vekili Şük_ 
rü Saracoğlu söz alarak, Türkiyc-
1n~iltcrr.Fransa arasında aktedi
Jen ve meclise sevkedilmiş bulu. 
nan muahedenin heyeti umumiye_ 

ce bir an evvel müzakeresini le
min için mezkur muahedenin ha
rici) e ve milli müdafaa encümen. 

Milli Müdafaa 
Encümeni 
tas ıip etti 
!erinden müle~ekkil muhtelit bir 
encümen tarnfmdan tetkikini is _ 

temiştir. Bu laleb kabul olunmuş 
ve milli müdafaayla hariciye en
cümenleri toplanarak muahedeyi 
tetkik ve tıısvib etmişlerdir. 

Mı:ahcde yarınki çarşamba gü
nü meclis tarafından müzakere 
olunacal•tır. 

Meclisin diinkü celsesinde en _ 
cümcnlorc aza tefrikini mütca • 
kip rncümenlcr toplanmış ve re_ 
is, mazbala muharriri ve katib
lC?ri s2ı:mi:tir. 

~~~~--~~~~~~~-

3ulgar sef arefı müsteşarı 

Türklerin amele 
taburlarına alındığını 

teyit ediyor 
(l~a~{a rafı 1 iııci<h') 

Du1gari-:tan ~ olcuları birkaç 
gündenberi yazdıklarımızı teyıt 

ederek şu izahatı Yermi~krdir: 
- l3ulgarlar, yerli Tü.ıklcre 

çok eziyet ediyorlar. Bilhassa köy 
lerdc yapılan fena muam~lekr. 
tazyikler ve hakaretler Bulgaris· 
t::ım Türkler için yaşanmaz bir 
hale getirmi~tir. Baz:m bir Tür
kün çe~me!erden ::ıu almasına bi
le mani oluyoflar. 

Bulgari tanlı Türkleri herhan
gi bir bahane uydurarak haksız 
yere dövüyorlar, sö\·üyorlar, taş 

kırmak ve yol yapmaktan baska 
i<ş wrmiyoriar. Bundan başka al
dıkları emir icabı olarak Bulgar
lar Türklerle konu~nuyorlar. Türk 
köylüleri, daha ağır muamelelere 
uğramaktan korkarak seslerini bi
le çıkaramıyorlar. 

Dul6arlar bize karşı adeta boy
kot yap:ırn!• Türk dükkanların

dan alış v::rişi de ke:::-mişlcrdir. 

Bazı yurtdaşlarnmza çingene de
mek curetini gö.>teren!cre de tesa
düf ediliyor. Bulgar memurları, 

Türkiyeye gitımk istiyen Bulga
ri::tanh Türklere son derece mü). 
külat gö tcriyorlar; halbuki işleri
ne g~lmiyenleri sürgü·1 şe!dinde 

21 saatte hudut haricine alıyor

lar. Türk tebealarına karşı da taz
yikler devam ediyor. Bunların bir 
kısmı kı-:a bir müddet içinde mlm 
lekeli terke mecbur edildiklcrin
de:ı eşyalarım bile satamadan 
Türkiycye can atmı5larclır. 

Bulgar hükumeti, muhacirlerin 
300 gümü5 le,·adan fazla para~ r 

meın:eket dışına çıkarma1 arını 

yasak ettiğinden yerlerinde zer. 
gin olan Bulgaristanlı Türkler de 
fakir \'aziyette :crahale çıkanl

mı~lardır ... 
Maamafih muhacir kafile:>iııin 

en ihtiyarı olan Üzeyir, son gfüı 

!erde Dulgarıarm Türklere karşı 

muamclclerincle salaha doğru ha
fif bir deği~iklik husule geldiğini, 
eziyetlcıin azaldığını, i5aret ede
rek hü!•umetin te~ebbü:;lerile 

Bulgarbtan'.ı Türklerin vaziyetle
ri düzelebileceği ümidinde bu
lunduğunu, kendilerinin yerlerini 
tcrke~m~lerinin başlrca fımili iş· 

sizlik olduğunu söylemiştir. 

füılg:u setareli müsteşarı 
Bir aydanberi mezuniyetle SoL 

yada bulunan Bulgar sefareti 
müsk:;arr I\L Vançof da ayni tren 
le şe!1rimize gelmi5tir. 

I\L Vançof. Bulgaristanlı Türk
lerin uğradıkları güçlüklere ye 
fena muamelelere dair şikayetler 

hakkında kendisile görü~n bir 
rnuharririrnizc Türk - Bulgar dost 
luğuııdan hararetle bahsederek 
kısaca clemi;:tir ki : 

- Bulgnristanlı Türklere, Bul 
garlardan farklı muamele yapıldı- . 
ğı doğ u d~ğilclir. Selanik anlaş
masından sonra. e:o:ki<len bedel 
verenler <le mecbuı i a~kerlik hiz
met.ine ça'.blmışlardır. Bunlarclan 
a"kerlik yap..rnıyanlar amele ta. 
burlamıda 21 gün c;alıştırıhyor. 

Bu hususta ,·atandaşlar arasmda 
b!r ayrılık yapılmıyor. IIcpo;i ay
ni ~ekildc nmamele görüyor. 

Bulgaristan tamamiyle sakin 
bir haldedir. Hiçbir fevkaladelik 
\e umumi mahiyette askeri hazır
lık yoktur. Seferberlik \'e tahşidat 
yapılm:ımı;tır. Yalnız talim için 
birkaç sınıf nıtikel'.ef a,,kere alın
m15 ,·e bunlar bir ay süren talim
leri bittikten sonra terhis edile
rek yerlerine ayni miktarda yeni 
!eri alınmıştır. 

Türk - Dtılı:rar miina"ebetlcri 
normal ve dostluk çcrçe\'e~i için· 
eledir. I3ulg-arisla:1:ı yaptı~ım se
yalrnt hu~uı.:i mahiyettedir. Bu 
akşam Ankaraya dönüyorum ... 

Finlaıdiyada 
sansür başladı 

Moskovada müzakere
le;r "normal şekilde 
inkişaf,, ediyor 

Londra, 7 - Dün Helsinkide 
neşredilen re:;mi tebliğde denili
yor ki: 

"Sovyet - Finlandiya müzake. 
ratı normal şekilde devam ve ya
vaş inkişaf etmektedir. 

Dün Kremlinde hiçbir mülakat 
yapılmamıştır. Bugün ve yarın 
Finlandiya murahhasları, ihtila. 
lin yıldönümü münasebetile yapı
lacak olan merasimde hazır bulu
nacaklardır. 

Finlandiya hükU.meti Moskova 
raporlarının tamamen 
mümkün kılacak hususi 

tetkikini 
bir ko-

misyon tayin etmiş olmakla bera
ber Finlandiya murahhasları hü· 
kumetlerinden yeni talimat bek
lemektedirler . ., 

l\foskovada bulunan Finlandi
ya heyeti, İsYeç, Norveç \'C Da
nimarkanm Moskova elçilerini 
iiyaret etmiştir. 

İhtiyat tedbirleri 
Diğer taraftan Finlandiya ihti

yal tedbirleri almağa de\'am edi
yor. l\Iilli müdafaa nezareti hal
kın him. ·• i için bazı tedbirler 
almı~tır. Bu cümleden olarak halk 
gecenin bazı saatlerinde sokaklar
da dola~mamağa da,·et olunmu~
tur. 

Finlandiya hükumeti tarafın. ' 
dan neşrolunan bir emirname ile 
7 tcşrinisaniden itibaren bütün 
mektup, telgraf ve telefon muha
Yeratma kontrol konulmaktadır. 

Ecnebi memleketlerle telefon 
muha\'ereleri ancak, Finlandiya, 
Isveç. Alman, Fransız Ye İngiliz 
lisanlarile yapılabilecektir. 

Zehirligaz 
ima1atında 

Almanyada rejimin 
aleyhtarları 

çalı~tırılacak 
Zlirih, 6 (A. A.) - Dachau, 

Oranicnburg, Reapcnburg, ve sa_ 

ire gibi Alman tahaşşüt kampla
rı "memnu şehir" haline ifrağ c_ 
dilecektir. Yahudiler, nasyonal 
sosyalizm siyasi düşmanları, Po
lonyalı ve Çek nasyonalistler, bu. 

ra tarda, zehirli gaz imali gibi 
tehlikeli i~lcrle uğraşmağa mec_ 

bur tutulacaklardır. 

15 kisilik bir Çek 
kafilesi geldi 

Almanya<lan kaçan Çek ı:;cnç

lerindcn mürekkcb 15 kişilik bir 
mült0ci kafilesi de Yunanistandan 
gC'çerck şehrimize gelmiştir. Bu

radan Suriye yolu) la Fransaya 
gideceklerdir. 
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DENiZ KUno 
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geçen b Uykusuz 
geceden sonra bita 
bir halde kalmıştı 

Havayı bürüyen beyaz duma
nın arasından ranzalar tıpkı hay 
vanat bahçesinde hay\·anlarm 
yatmasına tahsis edilen yerler 
gibi görünüyorlardı. Duvarlar -
dan gemici muşambalan ve çiz
meleri sarkıyor, hususi tüfeklik
lerde sıra sıra tüfekler göze çar
pıyordu. Etrafımı çevreleyen de
kor eski zamanların korsanlarına 
yakışan bir dekordu. Hayalim 
artık gemi azıya almıştı; bir tür
lü uyuyamıyordum. Ve gece u -
zun, ıztırap:arla dolu ve yorucu 
idi . 

KISil\1 V 

Avcıların kamarasmda geçir -
diğim ilk gece ayni zamanda so
nuncu gecemdi. Ertesi günü ikin
ci kaptanlığa terfi eden Yuhan_ 
sen Kurt Larsen tarafından kap
tan kamarasından atılmış ve av
cıların kamarasına yollanmıştı. 

Bana da onun işgal ettiği ufak, 
kaptan kamarası verilmişti. Bu 
değişmenin sebebi a\·crlar tara • 
fından çabuk keşfedilmiş ve bir 
hayli homurtuyu mucip olmuş -
lu. Anlaşrlan Yuhansen her gece 
ogün yaptıklarım tekrar ya~ıyor
du. Uykusunda mütemadiyen sa
yıklaması, yüksek sesle tayfaya 
emirler \'erme;;i Kurt Larscni ra
hatsız etmiş. o da bu belayı av_ 
cılannın başına musallat etmişti. 

Uykusuz geçen bir geceden 
sonra bitap bir halde kalktım ve 
' 'Gbosf' deki ikinci günüme, ız

tıraplar içinde seke seke başla -
· n. Tomas Migriç beni tıpkı 

bır a\'cınm köpeklerini kaldırdı

ğı gibi sabahın beş buçuğunda 
yalaktan kaldırmıştr. .l\laama -
fih Mister l\lıgrıç'm bana reva 
gördüğü hayvan muamelesi ken
disine faiziyle ödenmi~ti. İçeri 
girdiği zaman yaptığı lüzumsuz 
patırdı avcılardan birini uyandır

mış olacaktı ki alaca karanlrkta 
ağır bir kundura vızlayarak ha
,·ayı yarmış \'c Tomas ~Iıgrıç. 

kesin bir acı feryadı çıkardık

tan c;onra büyük bir nezaketle 
herkesten özür dilemişti. Biraz 
sonra da, mutfakta, kulağının 

sıyrılıp şiştiğini farketmiştim. 

O kulak hiç bir zaman e;;ki vazi
yetini alamamı~. ve gemiciler ta
rafından "karnıl:ahar kulak" di
ye alay mevzuu olmu~tu. 

Gün süfli d<>ğişikliklerle doluydu 
Kuruyan elbiselerimi daha ak -
şamdan mulf~ktan almıştım. Sa
bahleyin ilk işim onları sırtıma 

geçirmek ,.e a~çmın müstekreh 
elbise ve çama')ırlarım iade et -
mck oldu. Cebimde para çanta
mı aradım. Bu gibi hususatta 
hafızam pek mükemmeldir.Bozuk 
paralardan maad1 cebimde kağıt 
para ve altın olarak tamam yür. 
sek~eıı bt-ş dolar olacaktı. Çanta 
cebimde idi; lakin muhteviyatı 
bozuk paranın isti~nasile, içinden 
alınmı~tr. .:\lutfaktaki vazifeleri -
me ba~1amak üzere güverteye 
çıktığım r.aman aşçıya paramın 

ne olduÇ:unu sordum. Ondan iyi 
bir ce\'ap bekliyemiyordurn,lakin 

karşılaştığım mütecaviz ve 
tahça lakırdı tufanını hiç 
mıştır. Ahçı, gözlerinde 
bir ışık, gırtlağında boğ 

hmltı ile, pis kokan, sıcak 
sini yüzüme üfliyerek atıl 

- Buraya bak IIump! 
dayak mı istiyor? Beni 
samyor~an düşünceni k 
sakla. Herif bütün yaptığı 
lıklere karşı teşekkür ed 
gelmiş de bak ne diyor! 
müs\'eddesi, seni aldık, g 
dik, kuşattık, bütün bunla 
şı bir de hırsız olduk. Bi 
benden sakın yardım 
cehenneme kadar yolun v 

Bu sözleri bitirince y 
larını kaldırarak üzerime 
dı. Burada büyük bir 
tekrarlayorum, lakin ma 
yumrukların altında sin 
mutfak kapısından dışarı 
yarak kaçmağa başladım. 
pabilirdım? Pu meş'um 
hakim olan yegane §tY 

yalnız ha:n ani kuvvetti. 
re gözünüzün önüne getir· 

sat boyda, hafif bünyeli, 
siz, rütün ömrü tam bir 

içinde geçmiş, şiddetin 

şekline alışmamış bir ada 
le bir adam kaçmaktan b 
yapabilirdi? Azgın bir 
karşısında durmam ne ka 
nasızsa bu insan şeklinde 
varların karşısında dur 
o kadar beyhude, o kadar 

O zaman sırf kendimi 
çıkarmış olmak ve vicdan 
kin etmek için öyle dü5ü 
tilin. Lakin bu düşünce i 
hatlandırmanuştr. Bu 
yüz kızartıcı günlerimi d · 
çe tüylerim diken diken 

Mutfağın kapısmdan 

şun dizimde şiddetli bir a 
dırmıştı. Kıç kamarada ı 
la yere çöktüm. Aşçc be 
etmemisti. 

Arkamdan sesini işili~ 

- Şun ... o.,ı..:ı "iU"\! di 
nyor<'lu. Ya bacağın topa 
ncı"iıl l{oşacaksm. · rl>l 
kuzusıı ırel. N>ni y~me 
rna' 

nvnerelr ~e ~.ıaşlad 
Si>le de mm aJdntcn hn 
ı;>an<h. S::ıl0n<'.l kah\'altı 

'kJl!:arak il vcılare:ı \'e gemi 
nm.ı hizmet et tir.ı. Fırtın 
sükunet 1-ıul "'t11cıtı.ı. Ma3 
ne kocaman dalgalar g 
vüyor, srkı bir rügar 
Hava kalır kalmaz yel 
çılmıştr. Gbost artık ga 
kenlerile kontra flok 
olmak üzere bütün yelke 
mıştı; o, köpükler saçar 
fine doğru sür'atle ile 
Bu üç yelken de.sofrada 
eden mükalemeden an 
göre kahvaltryı müteaki 
cekti. Kurt Larsen esen 
rüzgardan azami dereced 
ederek cenubi garbi isti 
doğru ilerlemek ve orad 
şarki istikametinde c~n 
!eri biran evYel yakala 
yordu.Japonyaya mütc\' 
rinin mühim bir kısmmı 
temlerle yapacak. orada 
hare memleketlerine d 
pacak, sonra Asya s 
yakla~tığı \'akıt yine şi 
rılacaktı 

Keı.hvaltı<lan sonra ga 
li ictinap vazi retlerden 
ha karşılaştım. Tabakla 
dıktan sonra mutfak so 

mmmı.i~. fazla külü de 
mek için güverteye çık 

(Dev 



Tehlike kar:şısında 
Belçika ve Holandş. 

(Ba..5tal'afı 1 incide) 
Kralın bu ani ziyareti C\''\'C)Ô. 

gWi tutulmUfi ve ancak bu snbnh 

ö~tir. 

yerine şimdi huzursuzluk kainı 

olmu:ı olduğu söylenilebilir. 
Ayni ınahafil, 1ngilterenin AL 

mıuıyayn karşı itlihnz cdilmi~ o. 
lnn nbloka tedbirlerini tcşdide 

niyl't etmesi Uzerine Almnnynnm 
bitnraf memleketlerin muknvcmet 
kabiliyetlerini yoklamak üzere bu 
memleketleri korkutma yolundaki 
fnnliyetini arttırmak tasavvurun
da bulunması muhtemeldir. 

Bir Fransız şehri 
Almanlar tarafından 
bombardıman edildi 

Kral Leopold ve hariciye nazı
n Spaa.k bugün Belçikaya döne. 
ceJderoir. 

Endiıe ve huzursuzluk 
Brüksel. 7 (A. A.) - Başve

kil, dlln öğleden sonra hariciye 
nıwn ilo milli mlldafaa nazırı gc.. 
nara.1 Denis•i kabul ederek kendL 
loriylo görüşmüştür. 

M"'tltealrlbcn nazırlar meclisi 
toplanmıştır. 

lyi malOmat nlmaktn olan mn
hafi1, bu içti.nınm Alman tnyya. 
:releri tanı.fm.dnn Belçikanın bitn
raflrğmm mütemadiyen ihliıl edil_ 
mesi hususunun Brüksel hükiime_ 
ti tarafından Berlin hlikiimeti 
nezPindo protesto edilmesini mU
tiıüip aktedllmi.s olduğunn. işa. 

ret etmektedirler. 
Siyasi mnhnfil, bu hfıdlselcr 

ka:qıısmda endişelerini gizlemek 
todirlor. 

Evvelce mevcut olan nikbinlik 

Sıra isveç ve 
Norveçte mi 1 

(Ba!larafı 1 incide) 
Ru•yanm taleblerinde daha 
mutedil davranmast idi ve Al
man mahaHli, meselenin buh. 
ramrz halledileceği ümidini bes
liyordu. 

Şimdiki ahval ve şerait dahi -
linde Almarr mahafili, Sovyetle. 
rin beslemekte olduktan ihtiras· 
ların Finlandiya.dan sonra İsves 

'Ve Norveçe sirayet etmesi tak· 
dirindc :Almanyanın lakayd kaL 

1nuyaca'ğım beyan etmektedirlC1'. 
Muhabir netice olarak, Alman 

yanın da harekete geçmesi muh
temel olup olmadığının henüz 
meçhul bulunduğunu lJeyan et
mekteclir. 

(Finlandiya meselcsme dair 
eonelce alman haberler 3 üncü 
ııtyfadadır.) 

u Daha ne kadar 
tahammül edeceğiz!,, 

Budapeştc, 6 (A. A.) - Röy
tcr ajansı bildiriyor: 

Haber verildiğine göre, Viya_ 
na. sokaklarmm ekser.isine bir ta.. 
kmı n~ler ya.pI§tınlmıştır. Bu a
fişlerde elinde sadece bir parça 
ekmek bulunan Alınan askeri vo 
kolunda içi ekmek ktrmWarlle 
dolu bir sepet tnşıyan bir Mncnr 
köylU ko.dmı resmi vardır. Re. 
simlerin altında: "Buncı daha ne
\radar tnhnmmül edeceğiz,. iba_ 
resi vardır. 

Belçika mnhaffü, ilave ediyor: 
Belçika. hükQmetinin hattı ha. 

reketi, hiç ııUphesiz Alınanynnın 

lıattı hareketini tayin etmesinde 
başlıcn. ümil olacak ve Almanla
rın yakmd:ı. ittihaz edecekleri 
kararların şu vcyn bu şekilde te_ 
cclli etmesi üzerinde mühim bir 
rol oynıyncnktır. 

hi mnllımnt almakta olnn ma. 
hafit, netice olarak, şöyle demek
tedir: 

"Herhalde Belçika hükumeti, 
yeni birtnkım askeri tedbirler aL 
mnk tas:ı.vvurunda değildir. Çün
kü evvelce alınmış olan tedbirler 
her ihtimale kal'§ı kaymağa kafL 
dir.,, 

Topçu atış talimleri 

yapılacak 
Perşembe günU saat !) dn Ba_ 

ku·köy ile Gazlıçeşmc anısındaki 

sahadan denize doj;'t"ll topçu a -
tışlnrı ynpılncnktır. Deniz vnsıta. 
lnrmm nçıktan geçmeleri alli.kn -
darlara bildirilmiştir. 

Paris, 7 - Cephedeki faaliye- ı 
tin en hararetli kısmı, Forbach 
etrafında ve Sarreguemines'in 
şarkında cereyan etmektedir. AL 
man topçusu, birkaç gündenbcri, 
Forbncb'ı mütemadiyen bombar. 
drmnn etmektedir. 

Alınanlar yeni bir tabiye tat
bik etmekte, 13ehrin §İmali ııarki, 
cenubu §nrki ve cenub kısmıları. 
na, Uzcrinden bir tekerlek geçti
ği takdirde patlıyacak neviden 
bombalan muhle\•i dizi dizi kutu 
lıır atmaktadırlar. Bunun hedefi, 
hiç ştiplıesiz miluakalli.tı ve For. 
bnch ile civarındaki Fransız mcv. 
zilerine mlihimmnt ve erzak sev
kini mlişkillleştlrmektir. 

Alm=ı.nln.r Sarreguemines'in on 
mil earkmda.ki Cohibach yaylasını 
da bombardrman etmekte ve 185 
lik obüsler kullanmaktadırlar. Bu 
çapta ve 150 çapmdn mcrmilı-r a. 
tnn toplar, modern nauıriyeyc 

göre, hatlann ötesindeki nokta -
larI bombıırdmıan etmek için en 
mlinasib silahlardır. 

Bu obilsler, geçen harb<le oldu. 
(;'Wldan daha fnzla tahrib kuvve. 
tini haizdir. 

Sarre tarafmdn da Alman top
çusunun b:ı.zı hareketleri mUş:ı. _ 
hede edilmiştir. Fakat bu hare
ketlerin manası kafi derecede nn 
laşılıı.m:ı.maktadır. 

Diğer taraftan, Ren sahilinde 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayımz. 
1 • 
-·. '" -1/-~-ıltt ""~-- - , . ,,;" ."'!" • .. • .. • ... 

• - TAK Si M Sinema_sında -• 

1 
11 ikincitcşrin cumartesi matinelerden itibaren 

Türkiye sinemacılık aleminde görül memiı,ı muvaffakiyctler kazanan 

Aşkın göz. yaşları ve Yaşasın aşk 
Filmlerinden sonra şarkın yegane ses kralı 

A bdülvehap'ın 
Sayın İstanbul halkına en büyük bir bayram hooiyesi 

B eyaz Gül 
T ürkçe sözlü - Arapça şarkılı :1 

Şimdiye kadar rağbet gören bütün türkçc filmlerin muvaffakiyetini . 
gölgede bırakacaktır. 

.......... ıı:m ....... , .. * •. ' .; .... _ . - . . 

' 'ALLAHJN CENl\1ITİ., filminin kazandıhrı muvaffakiyeti ve bu TÜRK FiL:-.ıtNt 
GÖSTEREN SlNEl\IALARI HATIRLı\YI~. 

IPIKve S Y Sinemaları Ş E K E R 
BAYRAM! münasebetile 

Senenin lKlNCl BÜYÜK T0RKF1LMfNf pek yakında SAYIN HALKIMIZA TAKDll\I 
EDECEK.LERINt MÜJDELEMEKLE 1FT1HAR DUYARLAR 

1 
Ba rollerde, se\ imli 'e kıvmetlı ::ınatkarlarımız 

HAZ;M. VASFl - FERlII.~ TEVFiK - MAH:\H.:D. - HALlDE - NECLA - ŞEVKlYE - SL'A· 
., Vİ ve TANAŞ REVÜSÜ ART1STLER1 

Musiki \'e şarkılar: :\lUHLlS SABAHADDl~ 

DlKI\AT: ALLAHIN CENNETl yalnız l PEK sinemac:mda 

bulunan mevziler efradı, sabahle_ 
yin, nehrin ortasında adacığın, 

Almanlar tarafından iııgal e<lilmiıı 
bulunduğunu hayretle görnıU§ler. 
dir. Fransızlarm ateşi altına alı

nan Almanlar kurşunlarla delik. 
deşik edilmiş olan teknelerine bi
nip telaşla uzaklaşmışlardır. 

9 Alman tayyaresi 
düşürüldü 
Paris, 6 (A. A.) - 6-11.939 

akşam tebliği: 

Her iki taraf hava kuvvetleri 
bUyUk bir faaliyet göstermiştir. 
Şiddetli bir hava muharebesi es. 
nnsmda 9 Fransız avcı tayyaresi 
27 Alman nvcr tayyaresine taar
ruz etmiş, ve bunlardan yedisi 
hntlarmıız üzerinde olmak üzere 
dokuzunu dü§ürmUştllr. 

Alman tebliği 
Bedin, 6 (A. A.) - Yüksek 

kumandanlık tebliğ ediyor: 
Cephenin bazı noktalarında is. 

tikşaf unsurlarmm faaliyeti gö
rülmüştür. Topçu faaliyeti az ol. 
mu§tur. 

Bir I<rnnsız tayyaresi, SarbrU. 
kcn civarında bir Alman nvcı tay
yaresi tnrafmdım dil§ilrillmilştlir. 
Deniz harbi 
•Londra, 7 - Alman haberlere 

göre, Brcmendcn ilk defa çıkış 

yapan yeni bir Alınan <lenizaltı 

gemisi, 4 tetırinisanide batmıştır. 

MUrettebat ölmUş vo cesetler ga_ 
yet gizli olarak tetkik edilmiş ve 
gömülmüştur. 

-------.[ ................... . 
~ ıkincıteşnn perı;cmbe a!,~amı 

LALE 
s nnemas n 

Dünyanın en büyük filmi ~e
refinc en muazzam GALASINI 

hazırladı 

VATAN 
KURTARAN 

ARSLAN 
(Robin dcs Bois) 

Fil mile 

Dlinyanın sekizinci harika~mı 
yaratan 

ERROL FLY~N 
OLlVlA de 1 IAVlLLJ\ND 
Eşsiz kudretlcri'e bir kere 

taha lstantulun sayın halkım' 
"n tatlı heyecanları ya5atacak

larclır. 
Son üç günden istifade ediniz. .. .............. .. 

SON DAKi KA 
• 

İngiliz tayyarelerı 
Almanya üzerind~ 

Londra, 7 (A.A.) - İngiliz tayyareleri, garbi Al~, 
zerinde 4 istikşaf uçuşu yapmışlar ve birçok kıymetli foto• 
almışlardır. Bu tayyarelerden biri, üssülharekcsine dönıtl 

Bohemyada bir tren kazas~ 
Bern, 7 (A.A.) - D. N. B. Bohcmyada Eger - Pi!Je11 

zerinde feci bir tren kazası vukua gelmiş olduğunu bildirfll~ 
9 vagondan mürekkep olan bu tren, bir kayanın yıkılttıa51 

yoldan çıkmıştır. 9 ölü ve 12 yaralı vardır. Bunlardan 5 i ağı! 
te yaralıdır. , 

Vilnoda bir Leh idam edif dı 
Kaunas, 7 (A.A.) - Vilno divanharbi, Polonyalı Filij~ 

vanya otoritesine karşı yapılan isyanın: mürettibi 01aralc• 
mahkum etmiş ve hüküm infaz olunmu§tur. 

Divanıharp, Filijovun kardeşlerinden birini 15 s~ne neff' 
kum etmiştir. 

Baltık methali kapandı 
Stokholm, 7 (A.A.) - Röyter ajansından: 

Alman maynJarz sahasının Falsterbo açıklarına kadar 
etmesi dolayısiyle Baltık Denizinin' methali bilkuvve la 

Bu hal, İsveçli mücchhizleri yese düşünnUştür. Bu 
Jer, mallarım İskandinavyanın garp sahili boyunca şiııt 
sevketmek mecburiyetinde kalacaklardır. 9 

Moskova - Berlin tayyare posta 
Riga, 7 (A.A.) - Moskovadan bildirildiğine göre yaıandı 

kova ile Berlin arasında bir hava hattı servisi başlıyacaktıt'· 

150 Milyon isterlin istikraz 
Londra, 7 - lngilterc parlamentosu, bu hafta, anurıe ~ 

tini allikadar eden bazı tedbirleri müzakere edeook, ezcünı!e 
maddelerinin tevzii, bir istikraz hazırlığı hakkında tetkikatu 
caktır. . 

Bu haberi veren Deyli Meyil gazetesi, yakında, yüz c~ 
lngiliz liralık bir p.ap istikrazınm ilan edileceğini bildirıll · 

Sovget Rusgil 
harbe girmilJece 
Molotof dünkü nutkunda blJ~ 

açıkça ifade etti 
()11 

na karşı koymaya azrı: •eW 
Bu suretle bütün beŞC!l;~ 
ne hareket etmiş o~ ~ 

Paris, 7- 1917 Sovyet ihtila· 
linin yıldönümC dolayısile So\1•et 
icra komiserleri heyeti reisi l\Iolo· 
tof biiyiik bir nutuk söylemiştir. 
I fa\'aS ajansı tarafından verilen 
maliımata göre Molotof bu nut· 
kunda kapitali.;t \'e empeı:yali t 

devletlere ş:ddetlc hücum etmi~. 
570 milyonu uzak şarkta olmak 

"Sovyetler için CJl i>
1 ~~ 

sulh siyaseti oldu~ıı~~ tı\ı; 
sulh siyaseti bize bı.rç<>• ııllıı: 
kiretlcr temin ctını~ b 1 
Bu siyaseti. hiç Y~t· 
saşmadan tahakkuk c 

iizcre 750 milyon insanın bugün , 

bu dc\letlcr yüzünden harbe c:ü o 1 1 d sı 
rüklcııdığini iddia ctmi~tir. o a kan ar a , 

l\lcılolof nutkunda czrümlc şun faa.-ı·yet ı"n "ınk' .• 
lan söykmi~tir: ır 

"- SO\ yctler birliğini de siiriıl, o.rıJı l 
~iycrck harbi tcv<;İ etmek Jıu-;usun tErı~t ı·ııcl'ıı 

risi Fen Papcn Ber 1 ,-e 
daki mc ailcr akim kalmıştır. Bir .. nırŞ 
kere daha gö-terdik ki. kapitalı"t ken Balkanlara ugra bı.ıl• 
ıncm'ckrtlcr muharipleri cbima Yada bazı temaslarda 

tur . ,· 11
1 

daha ziyade arttırma' : ve bit~ırar· bat 
ları harbe sii-liklcın k için ciddi Bu sebeple scya. bı.I .,, 

biiyük elçinin ancak . ..,jı' 
b" tarzda çalı'= .. uğra~ırl:rn &ıv. ıırı•·· 
yeller hirliği yalnız kendi d<:'ha konvansiyoncllc şc 
ve · ·adrkr:· · yürümrktedir. B:ı : mcsi bekleniyordu. k0115.·IC

1 

kalarının kar., ._; ıc d~~il. ı:~c-r ' ı • llattiı .Alman b~Şstı.ık .;t 

harp de· n cdrcck olursa - ki 1 n- Tocpke ıle konso .0 • ı.:aJi 
gillere vr Fra· anın idarc maka•n ret erkanı kendisınt clıf. 
ları hunun böyle olm:ı ı için cilt'- iizcı c Sirkeci garııı:ıı~İfoıı' 
rinden geleni yapıvorlar - hita"nl de Fon Papcn konv ı.-srr 
mc.mlcketler: ı sayı"ı mlitcm:ıdi. çıkmamış ve sempJoil e 

ştır · 0t~ '.·rn azalacaktır. gcleccgi anlaşıirnı ı.tir\ ~ ·· va" ,,, 
Esa en şunu da ila\"c etmeliyim Ekspres, bugun bil' 

ki, bazıları bitaraOıklnrından i..,· tı saat geç olarak gele , 11il1 

tifadc ederek harpten menfaat Bunun için F~ :.:f,cıe~ 
umuyorlar \'e diğerlerinin retakct· lekcti:nize avdeti o., 
!erinden para kazanıyorlar. ya kalmıştır. fl1 f. 

Eg~ er huna karsı durulmazsa Büyük elçi, bu 3~~ 
· ktır · şimdiki harp bütün dünyaya şa· ya hareket edece ~er! •'' 

mil bir kardeş harbi halini ala· ! 5ofyadan geçer p,ı~' 
ca!d1r... Sofya. 6 (A.A.) -

1 
isİ fC., 

1 1 ·· .··k e ç tı ''Bu harpten me:;ul o an arın nt'1 Ankara buy u 
11 

el' . 
kendi isteklcrile harpten vazgeç· pen bu sabah saat ı:il 1 

ba~vc ' meleri beklenemez. Binaenaleyh gelmiş ve Bulgar 50ıır , 
h:ırbin ve ayni zamanda kapita· ivanofla gôrüştükt~urıcif'' 
lizm taha1<1<ümünün g"•ıişl<•m--si şam "ant I 6.20 de 
muhtemeldir. Sovyetler birliği bu reket etmiştir • 



·~Saat onu otuz beş 
ı..ı.. 1 tam kapıya karşı 

i -.ıqarı SÖndilrün ben 
~,~tam onbeş 
~ çalın ve ısık· s Yakın. 

'~pıyı kapadı ve 
~ ~t kı kayboldu. 
~. ~ bastı. iki 

t,. llit ~ılik ttndan sonra de. 
t~ ~ılca <>l~~· Otuı saniye, 
~ ~ böyıc geçti. 
~ ba · Vastenhut tek

~ Sb. Fabrikanın 
~tlt'Ja dofru birisi· 
el~ Yuldu. Biraz sonra 

kapı aralandı. 

Nakleclee: Fethi KARDEŞ 

Tam bu sırada otomobilin bü
yük fenerleri birden yandı. Kapı
yı açan adam gözleri kama§Dttf, 
geri çekildi. Haymm tahmin etti. 
ği gibi gözleri kamaşmış bir hal
de tam karşısına bakıyordu. Al
sa ·lı bir hamlede onun üzerine 
atıldı. Ywnruğu bir tokmak gibi 
çenesine indi. za, allı yere yığıl?. 
verdi. Haym bu yumruğun adam
caiııı nihayet biı kaç dişinden 

malınım etmekle kalacaiını düfil· 
nerek müsterihtl. Vatandaşına bil. 
yük bir zarar ,ı·errnemi~ti. 

Kapıyı tama.mile açtı. Kurba· 
nını bir kenara çekti. Ellerini ve 
ayaklanın bağlayıp ağzına bir tı
kaç koydu. Doirulduğu zaman 
Vastenhut otomobili garaja koy. 
muş, Şarl ise girdikleri kapryı ka
pamıştı. 

Hayın rahat bir nefes aldı. lşin 
en güç tarafı bapnlınqtı. Kol 
saatine baktı: Onu otuz yedi iC" 

~yor. Bir işaretle arkadaşlarını 

yanına top!adL 
Vastenhut birkaç kelime ile on. 

lara istikamet gösterdi. Garaj sol
da idi. Ev büyük kapmm 'Salt ta
raf mda bir bahçe ortasındaydı. 

Alt kat JX?IlCCrelerinden ışık sız. 

maktaydı. Solda otuz, ?:~iki de 
elli metre ötede biribirinin eı;i mü
teaddit binalardan müte,ekkil a
srl fabrika binalarr 'örünüyordu. 
Bunlardan yalmz birinde ve en 
yakınında ışık vardı. 

Vastenht•t fısıldadı: 
-Gece bekçileri işte bu bina. 

da ... 
Sonra evin bir köşesini göster

di: 
- Mutfak, arkada birinci kapı. 

(UeTamı var) 

DAVET - Öğretmen ve Tan 
gazetesi mu3ahhihlerinden bay 
Kazımın taşra bayii Hasan Bas· 
ri mUesse:esine uğramaları rica 
o1W1ur. 

Anrma caddui No. 44 TOfTa 
bayii 1-I asan Dasri 

Hındıı;tJını.la Jün)enıo «!D esı.ı ın~anları anıl'ıııchı 

- 43- )' u;ıın: ı... IJuıch 

3!'> yılını vah~ıler arar.anda ıeçirmı$ bir Alman seyyahı 

koşan , yolunu Adeta ruyada 
kaybetmiş ınsan gi oiydım 

Bulunduğum yerden bir tepe 
üstüne çıkar çıkmaı, Adeta bir 
deli &ibi, ayaklarımın üstüne kaı 
karak soluk solup etrafıma ba· 
kındım. 

Göılerinıle Bahurangarun bu
lunduğu orn\anı arıyordum. 

Hanıi yollardan dolaştığunı bil
miyorum. 

Tekrar bir buhran- başlamıştı. 

Kah ~ ~ sola sapıyor, kfilı 
ufak bayırlardan aşağı koşa koşa 
iıüyor, klh örıüme '2kan ıePime:ı 
ağaçlıklardan geriye dönerek şaş.. 
kın şaşkın dOlapp duruyordum. · 

Ben hayatımda bu kadar garip 
bit buhran pçirdiliml bilmi,o
nım. 

Adeta bir rüyada koşan, yolu· 
.nu kaybetmio bir insan libir. 
dim. Bastığım yeri bilmiyordum. 
Ellerimin titredilini &ördüm. 
Ba~i garip rUzgAr, bey. 

nimi doqdurmaktaydı. Bi~ son· 
ra tepemde ay çık.m.qtı. O Hint 
orrnanlarrnrn sa~an kocaman 
ayı .. 

Tepelerin 6st6nde sahibini kay
betmiı ve yalmz onu bulmaktan, 
lruyrulunu sallıyarak ona yüzünü 
gözünü sürmekten başka hiçbir 
§eY düşünmiyen bir köpek gibi l 

Biraz sonra ormanın yoluna 
çıktım. O vakit, kendimi tutama
dan, koşmaia ba§ladım. 
. Gece. ayaklammn altıma bir 
takım kurbağalar sıçrıyorlar, ker. 
tenkelel• önümden debeetle kaçı
şıyorlar, ağaçlann gövdelerine 
tırmanıp ay qığmda oradan sır 
ratle geçen bu garip mah\Qka deh· 
§etle bakıp kuyruklarını titreti. 
yorlardl.i 

Bahunnpmo ormanı önüne çı 
kınca Jcalbim o kadar hızlı hızlı 
wrmala bafladı ki bolulacağmu 

zannettim. Durdum. Derin derin, 
kesik kesik soluyordum. Ormanın 
önünde Buha - Rutinin müthiş 
ışıklı gözleri, kadın hotozu gibi 
başının arkasına toplanrnıı saçla· 
rile, o kuru, esmer yüzü birdenbi
re gözlerimin önüne gelmi§ti. O 
vakit, bu garip adamdan müthiş 
bir korku hissettim. 

Buha • Ruti madeni ve donuk 
bir aydmlık fışkıran gözlerini üze 
rime ~ açarak bana, ~ 
bir haykırma ile bir şeyler &öylil-

. yor gibiydi. 

O vakit, onun: 
- Bahuranıaya fenalık yap

ma! diye ~ hatırla. 
dıın. 

İçime büsbütün korku &irmi§ti. 
Niçin kendime hlkim olamıyor-· 

dum. Bunu anlayamıyordum. 

Bir aralık lı:endi kendime küf
rederek söylendim. Geri dönmek 
istedim. 

Fakat o anıda sanki aiaçlann 
aralıkları açıldı ve bütün ~çla· 
nn arasından Bahuranganm be. 
yaz ~çekleri sallanmaya başladı. 
Onun bayıltıcı kokusu sanki or
talıfa doldu. 

Yilzilme bir klorform maskesi 
tutulmuı gibi bayılma hisleri 
duydum. Beynim büsbütün ü§il· 
dil. Her tarafım titremeye ba~a. 
mqtı. 

O vakit aya baktım. 
Ay, sanki Buha • Rutinin büyü

müş, son derece büyük tek aözü 
gibi parlıyordu. 

O r m a n m ilk alaçla· 
nru aralJiarak ormana daldım 
Simdi aklımdan Jııhm Hintli ilr 
tiyprunıfl'~ 
ka hiçbir~ • 

(Devamı wr) 

Adlitakibatı durduran rapor 
Dr. F ahrettin Kerim, yaptlan bazı imAlara cevap veriyor 

Dolıt<W FalıreddiJı K11im dün 
gazetemize bir mektup göndermiş, 
bunda bazı iınolara tnıasla beş 

· sene /tadar evvtl eski mebuslar
dan Rtctp Züldü halı~nda vttdi
ği adn takibatı durduran rapor 
etrafında bazı izahatta ' bulun. 
mıqtur. Mektrwu aynen dercıdi
yoruz: 

30 teırinievvel tari,hli Akpm· 
da mektep hıfnssrhhasr baJmnm
dım oCullaröa aevam meselesini 
yalnız ilmi gözle tetkik etıni§
tim. Bu mc1elede ayrı blr tez 
müdafaa eden Pemayi Safa ı 
TeşriniAni tarihli Cumhuriyette 
Maarif Davası adlı yazısında mü
tehassrs ve doktorların görüsle
rini de ten "dt etmiş ve yazı$1rida 
''Mütehassıs raporlarınm veya 
rapor mütehaasıılarmm iddiasın. 
ca,, dive bir cümle kullanmıştır. 

Tababet ve ihtisas aleminde 
rapor miltelıal'ı:a '<iiye bir §ey 
mevcut olmadıimdan derhal bu 
tabirindCJl' Peyami Safa."Un ne de. 
mck is~ediğini ve herhanci bir 
imbı varsa aı;tk yazmasını ve 
hayatta ilmi ve vicdani mesu
liyetlerini müdrik olarak yudı. 
ğnn her satınn hesabını vermeye 
kidir bulunduğumu bildiren bir 
cevabı gazeteye yolladım. 

Bunu aynen neşretmemckle. 
beraber o tiHrin "çok rapor ~
mıı ,itimat kazanmıf, ihtisas sa
hibi demek olduğunu. fakat böy. 
le lftihu edilecek bir tabirden 
dcetlannm neden erriite ettifini 
anlayamadıklanm.. ertesi rUn 
not halin& yazdılar. Pi.kat bu 
notlan da beni tatmin etmcGI, 
her rre kadar rapcr mütehaaamı 
tabirini kendi dü§ilncclerine göre 
izah ettilene 'de notlarının so
nunda bir de cnditc ve kuıku 
izafe ettiler. 

Ona da derhal cevap yaArak 
mefhumu tüpheler yaratacak lbir 
tab:r kar~ında 20 sc.:-..cye yakın 
meslek hayatı olan bir hekim ta· 
rafından g~erilaı hamaaiyetin 

medeni Ye lçtimal bir ftaife oL 
duğunu, yttbek tahsil &ençliiine 
hitap ıcrefini duyan bir hocanın 
hususi ve resmi hayatında haıau 
bulunm1si icap ettiibü, mellek 
n tıp ahllkuıı esas tutarak yaz· 
driım her raponn daima heubı
nı vermeye hazır olduğumu söy
lemek ıuretiylc gösterilen hassa. 
ıiyetin sebebinde ıı. endito ve 
ne kupu mevzuu. bahaolamıyaca· 
cmı bildirdim. Bu cevabımı da 
ne§retmediler ;yalnız hakkımda 
iltifatlarla ip Pazardan Pazara 
ıütununa havale ederek dostça 
bitirmek istediler. 

Fakat ben mneleyi bu tarzda 
iphamla kapatmak niyetinde de
ğilim. Kendilerine ve bu vesile 
ile efktn umumiyeye arzcdeyim 
ki "iradelerini a13n sebepler do
layııiyJe devaın ederniyecekleri. 
ni,. ıöyledUderl mevzuu ve ima· 
yı kavradım, açıkça söylemeleri· 
ni istedim. Söylemediler. Onlaruı 
esirgedikleri bu izahı milsaa<le. 
Jeriylc kısaca ~ nvereyim. 

Kendilcrürin devam ~miye. 
ceklerini yazdıkları bu mevzuda 
dostlarının çok kuvvetli olduiu· 
nu bitsinler ve söyleyecekleri bir 
ıey varsı, hiç çekinmeden aöylc· 
sinler. Zira tıp ve vicdan ahWcın
dan- bir dakika dıpn çıkmadıfmı 
bu vak'ada (1) ki mcvkiim kon
ıliltuyor:a davet edilrnit bir mü· 
tehassısın iJmt ve mesleki kana· 
atini izhardan ibarettir. Bunu ya. 
parken de bir saniye ne tesir 
altında kaldım ve ne de bir zaafa 
uiradnn. Müteaddit rcamt ihtisu 
makamlarının ıü.zıeciııden geç. 
miş otan bu iıtişarenin ne kanun 
ve ne de meslek ahlikı cihetin • 
den hiçbir zayıf tarafı olmadığı
nı her vakit ve her ve.Ue ile aöy
lerim. 

Vak•anm akabinde beni iatip. 
reye davet eden müdavi hekim 
bu gün memleketin en büyük bir 
uhhat mUeıaeaeıri (Sabık Cerrah· 
paıa, §imdi Ankara NGmune haı· 
taneai bafhekiini) .baamda bulun
ınaktadır. 

Meteleyl adliye kanalından 
tetkik ederek karar veren ulihi. 
yetll miltebaaaıs heyetler de (Ta
bibiadU, müıaJıedebane ve mcc· 
Hal tıbbı • adJt) bayatta •• 9Ui.. 
feleri baımdadırlar. 

·•Bir hakikat kalmaım Allahım 
ilemde nihan,. diyerek bu vak'a 
hakkında tıp ve vicdan ahlikm· 
dan hJçbir aurctle ayrılmayarak 
yapılan iltipreyi o •aman aali· 
hlyettarlara bildirmigtim. Bugün 
üzerinden bet yıl geçmi§ bulunu. 
yor . Vicdanen müıterihim. Gön
lüm çok arıu ederdi ki Peyami 
Safanm yazısiylc ortaya çıkan 
bu meıeleyi bUtUn tefcrrüatiyb 
izah edeyim, zira vak'a bütün 
tafailitiyle dotyamda mahfu.ı· 
dur. Ne taıni edilmiş ve ne de 
tesir altında huırlanmıı bir ra· 
por mevzuubıhis değildir. Bir 
kaç yıldır devam eden bir fiıko. 
a&m red ve cerhi f ıraattnr haya
tımda bana vermit olaıı Peyami· 
ye tefekkür ederim. Gene bu mit. 
naaebctle bir noktayı daha izah 
edeyim. 

O ııralarda, ve biıthare dola. 
tan pyialarda muhterem diğer 
bir mütebaısısmımn istipreye 
davet edildiği halde reddettiği 
aiiylenmlıtt. Herhangi bir haata· 
ya davet edilip reddetmek hcr
kimlilin panna uycım olmadı. 
fından bayle bir hadise vukubul· 
mamııtır. O milteha11ıaın da hak 
au: yere günahına girilmemcaini 
dilerim • 

Açık olmak hayaımun her kö· 
ıeainln hesabını vermek parun· 
dır. Bu i'de bundan dolayı hu. 
aaaiyet götterdim. Bu da en tabii 
hakkımdı. Mensup olduium ta· 
babet mealell de bunu emreder. 
Bu cf!1etten do~yı meselenin yal
nız bir gazetenın sütununa baa
redilmesini doğru bulmadım. 
Muhterem gazetenizde de nepi
ni rica ediyorum. 

Prof. Dr. Fahreddin 
Kerim CöKA Y 

(l) s.IMk Zoquldak mebuıu 
Recep Zühtü Tlllc'an. 

Beklediği ·udam 
Naı<leden : HATiCE HA TIP 

Mahallede herkes onun küçük, Bunu anlamak llzımdı. Nihayet 
temiz dükkanına gelir ve kendi· anladı ve öğrendi. Bu cenç bir 
sine hürmet ederdi. Hakikaten tayyareciydi. Bekardı. Bu ..,. 
Nerimanın, kendisini görenlere kaktaki mütevazi evlerin birinde 
hilrmet telkin edecek bir hali panaiyonerdi. 
vardı. Daima koyu renk ve çok Günün birinde aattıiı ıuet• · 
temiz elbiseler giyen sarııın saç. rin üstünde onun relmİJÜ cBren 
tarını gayet aade tarayan bu ac. genç kız büyük bir heyecan duy
vimli ve güzel ıenç kızın düldd- du. 
ru bir kırtasiye dilkkinı idi. Bu resmi, muvaffakıyetli bir 

O bu düldcinda gazete de aa. uçuıundan dolayı paetelere lıa.. 

tardı. Bu kadar güzel bir dük • sılını§tı • 
kincı ku:ın etrafında bir takım Şimdiye kadar tayyarecilite 
iııklar bulunacapu elbette tah- mır hiç al1ka duyımnq ~an 
min edersiniz. Neriman o pdcn itibaren p· 

tıte Nerimanın etrafında da sctelerde hep bancıhfa ait olan 
bir ıürü a§1ldar vardı. Fakat bun· ıcyleri okudu. Bütün dünya tay. 
Jann hepli aeulz .,. hilrmetklr yarecilerini tamdı • 
iırklarch. Bu itıklann hepei bifi. Fakat iıte bu ura1arda da km. 
birinden ceaarctsizdi. Çü:nkii di dükkanına gelip her &ün ıa • 
genç tıs çcıtE ağı:r bafh idi. Sonra .zetesini alan delikanlı ortadan 
da ı.ı... daima dökkiada bulu· kayıbolmuf, başka bir tarafa tit-
nuyordu. mişti. 

Bu zavallı ihtiyar mefl<ıçtu. 

Bagmdaki bcyu takkesi, üzerin -
deki bol ceketiyle daima kaaanın 
bapnda otururdu. Ve titrek elle
riyle para alır, verirdi. O timdi, 
ancak kızının sayesinde yqıyot'. 
du. Eskiden küçük bir memur. 
du. Şimdi haıtalıimdarıbcri P· 
yet cüz'i bir para ile tekaüt ol· 
mu,tu. Eğer bu çalfJlran krzeafr· 
ıı olmasaydı ve bu kız annesin· 
den kalan mlraala bu kllçUk dllk. 
kanı açıp i§letmeseydi kinıbilir 
bugUn o ne müthit bir vaziyette 
olurdu. Neriman babamnı çok ee
Yercli. Neriman baatabfmr hiı • 
ıctmemesi i~n onu kUçUk ve e
hemmfyetsb: itlerle ıueşgul eder. 
di. . 

''Sen olmuan ben bu itin ~-
den çıkamam kil.,, derdi. 

• • • 
ıt=ta.n ,tmll bet ,..,.., dol· 

dunnuttu. Ve eier bu kadar 
mUtkillpesent olmaaaydı ıimdiye 
kadar çoktan evlcnmiı olacaktı .. 
Fakat o herkesi kolay kolay be. 
fenmiyordu. Hatta daha geçen 
ıün bile bir talibi reddetmifti. Bu 
karıı bakkalın genç oğluydu. Her 
iÜn gelir kendisinden gazete a
lırdı. Babasından epey sermayeli 
bakkal dükkinma tevari.bı ede. 
cek olan bu iyi ahlikh genç kirli 
elleri ve ütüıliz pantaloniyle genç 
kızm hiç te hoıuna gitmemitti • 

Bu bakkaldan· sonra köıedeki 
şekercinin oflu da kendisine ilim 
Afk etmitti. Bu genci de nezaket. 
le reddetmişti. Ve şekercinin 4. 
şık oğlu redct:ı::lilmi§ olmasına 

rağmen her sabah gene onun dük 
kanına geliyor, bıbaarnm gazete
sini ondan alıyor ve onunla epey 
bir müddet konu§uyordu. 

Nerimanm kalbine henüz kim· 
se sahip deiildi. 

Bir aabah dükkana genç bir a
dam geldi. Uzun boylu, güne§ ten 
yanık tenli, geniş omuzlu bir de
likanh idi. Bir sporcu gibi giyin. 
migtl. İri iri elleri, ıerbeat ve 
pervaıız bir yürüyilıü vardı. 

O dükkana eelir ıetmez Ne
riman kalbinin pek şid<letle sarp 
tığmı hiasetti. Sanki uzun za. 
mandır beklediği bir inaan ansı. 
zın ~ bir yerden dönmüş gibi 
içinde bir aevinç duydu. 

Fakat delikanlı 11nıın dfilc. 
kinc:r kızma verdiği bu heyecanı 
hiç anlamadan bir sabah gazete
si aldı. Ve kııa bakmadan te· 
gekkUr ederek oradan uzaklaştı • 

Bu geçici bir mi.itteriydi, bel· 
ki.. Fakat Neriman bUtiln gün 
onu dUfUndU. Dülrklnın kıpııı. 
nm her açılışmda sanki içeri o gi
recelcmiı gibi kalbi oynadı. O 
gün genç adam bir daha görün • 
mcdi .. 

Erteei aabah gene ayni saatte 
geldi. Gene ayni gazeteyi aldı ... 
Gene ayni tekilde kıam yüailne 
bile bakmadan oradan uzaklaştı. 
Her halde bu, mahallelerine he. 
uüı ta§rnmıı bir genç olacaktı_ 

~ . . 
Onu aylarca hcrgün görmüt o· 

lan Nerimanın o bütün diltünce. 
si, bütün mqculiyetl ve bütün 
saadeti olmuıtu. Onun ortlldan 
kayboluıu. genç kızı bir çok kere 
ağlattı. Fakat o bu kederinden 
kimseye bir fey anlatmadı. 

Artık bütün meıgaleai, dülrlrl· 
nmıda oturup ıuetelerde tayya. 
reciliğe alt havadiıler okumü .. 
Mavi g6kte bir motlJr ufultuau 
duyarak düklrl.nm kapraına çık. 

mak ve gök yüzüne muhlıbbctli 

gözlerle bakarak kut gibi ıUzü· 
len zarif makinenin içinde onu 
tahayyül etmekti. 

Babaır gitgide haıtalanmıftı .. 
Ve nihayet bir ıün onu yapayal· 
DJZ bırakarak ölmüttü, 

Babasmın ıon zamanlardaki 
iaranna raimen evlenmemif ~ 
lan ıenç kız hayatta babasmı.1 

matemiyle yapaya~nız kalmıştı .. 
Hakiki kederler, onun bom~ 
hayatmm romanmın a§lnnı he
men hemen unutturmuıtu. 

GUnlin birinde gene ruetele • 
rin ilk aayfuında çrkan bGyllcek 
bir resim hayatının yeglne sev· 
giılni ve heyecanmı hatırlattı. 

Urun seneler hayatmm en ıiz. 
li heyecanı olan o genç tayyare. 
ci bilyilk bir muvaffakıyete ulat· 
mıı ,bey~elmilel bir rekor kır 
mııtı. 

Neriman hemen gazeteden o
nun resmini kesti. Çerçeveleyip 
düklrlnmm bir tarafma atı. 

Her sabah dükkinı açtıfı za. 
man onunla gUJUmaiyerek eellm
lapr ve bUtün giln ona bakarak 
çalışırdı. Böylece hayatmm on 
iki senesi geçti. 

Neriman çok aanp kldrnlar
da olduğu gibi Yalritab tollDU). 

adeta ihtiyar olmu§tu. Güntln ili. 
rinde dükkanın kapıaı önUnde 
bir otomobil durdu. Ve temb ci
yinmiı bir kadm yanındaki sekiz 
yaşlarında olan erkek çocufuYlı 
dükkana girdi. · 

Genç kadm bir iki mecmua aa
tm alırken küçük çocuk d&kl . 
nın içinde dönüp dolapyor, her 
§eye bakıyordu • 

Birdenbire yüksek aeıle: 
- Anne bak .. bak .. babam, di

ye 1>ağırdı. 
Genç bdrnla bera~r Nerfmar 

da küsük çocuğun parmaftnrr: 
İ§aret ettiği noktaya baktıkJar 

zaman tayyarecinin resmini gör 
diller. · 

Kadm tebeaaüm etti. Ve meı . 
huF inunlann kanlınna mahıt· 
bir ah!kanlıkla hiç hayret g&ıte· 
meden: 

- Evet.. cevabını verdi. 
Neriman dizlerinin titrediği 
hisıddiyordu. TezgMıa hafif 

dayanmııtr. Kadına babra1ı:: 

- B•y Ahmet PulacJın etfı!r 
Byle mi? diye kekeledi. 

Kadın gUIUmsedt BaşlyJe C\0 et. 
i§areti yaptı. Aldığı mecmuaları .... 

"L. ~ .-6.- • • • 
"~ .. ,. •• ,.. fe'VllUU:O, 



Deniz Levazım satınalma komısyonu ılAnları 

100 kilo yün çorap ipll~i 
3500 kilo yün fanill ipli!ıi 

Muhanırııcn hcuelı 

240 lira 
9270 .. 

9515 
1 - Cins, miktar TC tahmin bedeli yukanl:ı yazılı iki kalem e'5yanın 

9 ikinclte,rfa 939 tarihine rastlıyan perşembe giinii saat 14.30 da kııpıılı 
zarfla eksiltmesi yapılac:ıktır. 

2 - tık teminatı (713) lira (63) kuruş olup ~nrtname~i hergün ko· 
misyondan para~ıız olarak alın:ıbilir. 

3 - lslekliJerin 2490 sayılı kanunun tarlC:ıtı dahilinde tanzim eıte· 
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat ev· 
veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon ba,kıınlığına m11kbu1 
mukabilinde Hrmeleri. (8750 

ı ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilAnları 1 
lhale günü talibi çıkmıyan fen tatbikat okulunda şerait ve keşif cet

"?eli mucibince tadilen tamirat yaptırılacağından pazarlıkla ihalesi 9 ikin· 
citeşrin 939 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. Muhammen ke,if be· 
deli 6687 lira 2-4 kuru,ıur. tık teminatı 501 lira s• kur~tur. Şartnamesi 
hergün komisyonda görülebilir. hteklilcrin ihale gününden en az sekiz 
gı1n ene! nafia ihU!ias koml~yonundan alacakları n~ikalarile beraber 
belli gün ,.o saatte Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (8762) 

parasını verdi. Çocuğuyla uzak. 
laJtl. 

* * * 
Şekercinin oğlu Ihsan baba • 

sının ölümünden sonra dükka
nı sahibi olmuştu. Hiç evlenmc

mi~ti. Nerimanla bozuşmamış, 

her sabah ondan bir gazete satın 
almak itiyadını bırakmamıştı. Ge
ne bu sabah gazetesini almak 
için dükkana girdiği zaman Ne
riman tezgahın arkasındaki is. 
kemleye oturmuş, kollarını tezga
ha dayamış, yüzünü kollan arası
na saklamış, hıçkırryo~u. 

İhıan, dükkana girip te Nerl. 
manr bu halde görünce fena hal
de ı~ırdı: 

- Ne o .• k~um .• Nen var?. 
Dükkanın içi loıtu.. Neriman 

cevap venniyordu. 
İhsan ona biraz daha yaklaştı, 

omuzunu okşadı: 

- Komşun bir derdin mi var? 
ötekinin hıçkmklan buna cc· 

np oldu .• 

- Çok yalnızsın .. Hayatta bu 

yalnızldc seni öldürecek .. Neri -
man biliyorsun ben de çok yalnı

smı •• ihtiyarladık. Yalnızlık çok 
fena, insanlar derdini, dertlerini 
ikiıer oldukları zaman daha ko. 
laylrkla sekcıbilirler . 

Onun aklaşmış sarı saçlarını 

okgadı .. Neriman başını çekme· 
di. 

- Neriman ister misin?. • 
Hıçkırıklar arasında bir ses ce. 

vap verdi: 
- Evet! .. isterim ... . . ~ 
Evlenı:likten sonra dükkanı 

birlegtirdiler. Bir tarafta Ncri • 
man kağıt, kalem ve ga::etelcrini, 
ldiğer tarafta ihsan ~ckcrlerini sa
tıyor. 

Tayyarecinin rcsmının 2sılı 

bulunduğu köşeye ihsan k:nrli 
eliyle, nikah günü Nerimanla l;fr
likte gidip çılcardığı resmi astı. 

Romantik bir hayalin içine gö
mülüp ihtiyarlamış çökmiiş ohı.n 

N~rimanı ~imdi görmeli, hayatı

n ·1 bugllnkll hakikatinin, Eadeli. 
ği ,.c rahatı tçtnöe birl:J<:M>irc 

Salı 7 - 11 - 939 
18.05: Memleket ~aat ayarı, ,\Jans 
ve Meteoroloji haberleri. 18.25: 
~tüzik (Caı.band - Pl.) 18.55 Ko
nuşma (Halk iktisat saati). 19.10: 
Türk Müzi{ti: Tunn Gecesi. Ankn
rn radyosu küme heyeti. Derleyen: 
Kemal Altınk:ıya. İdare eden: Me
sut Cemil. 19.50: Konuşma (Or
manlarımızı tanıyalım ve koruya
lım). 20.05: Türk :\lüziği: Çalan
l:ır: Yecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan, Reşat Erer. 1 - Okuyan: 
Müzeyyen Sennr. 1 - Kürclililıl
cnzklir peşrevi. 2 - Arif ll<'Y -
Kürdilihic:ızkAr şarkı: (l\nnl:ır 
döküyor). 3 - Sel. Pın:ır - Klir
dilihic:ızkiır ş:ırkı: (Aşkınla yn
nnn). 4 - Sel Pın:ır - Kürdilihi
cazkar şnrkı: (:\'creden sevdim) 
5 - Osman :\'ihat - Kürılililıicaz

kAr şarkı: (Akşam güneşi kalkma
lı). 6 - Halk Türküsü: (A Fadi
mem h:ıcli !ienle knçnlım). 2 - O· 
kuy:ın: :\escıni niza Alwıkan. 

1 - Hiışinı Bey - Hicazkar ş:ırl.:ı: 
(Şeb ta ~eher). 2 - As:ıriye Hati
bi - llic:ızkar şarkı: (Yok lıiliı
fım). 3 - Rakını - Jlic:ıı.kiır ş:ır· 

kı: CHekleılinı ta fecre kadar) 
4 - Uıtlü llcy - lficnzkiır ~arkı: 
(Sana nolılu gönül). 5 - Ruşen 

Knın - Jlicazkiır ş:ırkı: (nir nev
civaııclır n~ıılm r.:ıııılır). 20.50: 
Tiirk :.lüziği: Halk Türküleri: 
(S:ıdi Y:ıvcr At:ıın:ın ,.e Adze Tö
zcnı ). 21.00: Konser t:ıkıliıni: Il:ı

lit Bedii Yönetken. 21.15: ~liizik: 
(R:ıclyo orkestr:ı'lı - Şer: Dr. E. 
Prnctoriusı 1 - M. Glink:ı: \'nlse 
F:ıntnisic. 2 - il. Hnb:ıııcl: Eglogur 
3 - I.. l>clihcs: Copp<'ll:ı h:ılcsiıı. 

elen Fantezi. 4 - Bize!: Carmcn 

opcrnsınd:ın parç~l:ır. 5 - Snint. 
s,1ens: ~ııın'\on ve Dnlila'ılnn 

ll:ıcf'lı:ııınlc. 22.UO: :\lcıııleket s:ı:ıı 

:ıyarı, .\jaııs h:ıberlcri; 1ira:ıt, es· 
h:ıın, - Tnh\'ihil. füınılıiyo - nıı· 
kut borsası ((i~·:ıt). :!2.00: Scrhe'ı 
sa:ıt. 22.30: :.lüzik <Otln nıiiziı:ii: 
Sclıulıert - Genç kız Ye üHiııı lrn
nrteti) (Pi.) 23.10: Miiı.ik (C:ız· 

h:ınıl - Pi.) 23.2:v2:t30: \"nrınki 
proı;rnm ve kapaııı~. 

kmdi yaşını buldu. Hatta yaşın
dan daha gençleşti. 

İhsan ise komşu esnaflara ke:ı 
disinin dünyanın en mesut kocası 

oldufunu 5Öylüyor. 

Tlyatronar ve 

sınemaıar 

(f- iPEKLI ve KADLFEl/ ı 

' KADIN YAC:MURLUKLAıtl ŞEHiR TİYATROSU 

lu§i nu ak,anı 20.30 da 
ff ~ Tepcl.ıaşı Dram kısmı: 
~ ~ SERMiN nın en şık ve en ' zengin çeşitleri 

-0--

HAŞIT RJ7.A E. SADİ TEK 
TiYATROSU 

Bu gece Kadıköy Hale ~inema
sıncla Be~te Gelen Yoılvil 3 pcnlc 

GAYET UCUZ FiYATLARLA 
YALNIZ BEYOÔLUNDA 

-0---
11.\LK OPERETi 

Eski Çağlayanıln tın nk~am Sc,·d:ı 
Oteli operet 3 perde 

Mari Antuvanet 
Dünya haa vdialeri 

i DU ACI BE ,,, 
'NEVi - YORK 19394ClHAN •eraiainde şeker ve lokumlarını Atıl ... 
~ MkEalılRarı\K .. b~Eğ~,WZir~li~.·ni ~ıB·ıanAileHı...keÇsbi EşerKef eAyle~·İ 

Dr. Necaettın Atasagun r 
Sabahları 8.30 a kadar; ak~aıw. 1 r. 

lan 17 den sonra LAieii Tayyarı ŞUBELER • ı BEY O ULU 
Ap. Daire 2; No. 17 de hastalarını 

1 
l K A R KAAKDOIYK O " 

kabul eder. (Ttlt/on: 2:i95~) 1 l 

-------·· •- rııııımuıını~muıı~m~~WL· ----.-------'· - _ __, ................... llİİllİm......... •. 

lç \e dış BASUR MEMELERİNDE, Basur memelerhıla her türli 

ltlhaplannda. ccrahatlen.ml5 ftstUllerde, kanayan buu.r 

rinin tednlslnde REKTA. patı 9lfayı temin eder. 

memele-

Gayrımenkul satış ilanı 
lstanııul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Beğik Cetalyanın 24708 hesap ~o. sile sandığımızdan nldığı (1000) 
liraya kar5ı birinci ılereccıle ipotek edip vadesinde borcunu vermedi
~iııuen lı:ıl:kındn y:ıpılan takip üzerine 3202 ~o. lı kanunun 46 ıncı maıl· 
ılcsiııin ıııatıırıı 40 ıncı ııııııldesine göre satılması icalıcılen Beroillun<la 
Fcrikiiy kısım iki Cumhuriyet mn lıallesintlc Biiyükdere kır kırağı so· 
kiığınun eski 143 .Mü.yeni H ~o. Jı kCıgir l.ıir eYin tamamı bir buçuk ay 
ıııüdclclle açık nrllırıııny:ı konmuştur. Satı, tapu sicil kaydına ııöre ya
pılııı:ıkt:ıılır. Artıırııınyn girmek istiycn (487) lira pey akı;eo;i verecektir. 
:\!illi b:ınkulurı111ııduıı birinin tcnıinnt ıııcktulıu ela kabul olunur. Dirik
ııı iş hütiin \'crsllcrlc bcleıli re rc~inı leri 'e va kır ic:ıresi \'e taviz bedeli 
ve telHiliye rıısumu lıorçluy:ı aitıir. Arttırma şartn:uııesi 11-11-939 tari
hinden itilı:ıren tetkik etmek istiyenlere S:ınclık Hukuk i~leri ser"i~iııdc 

:ıı;ık hulundurnl:ıcnktır. T:ıpu sicil !.ayılı Ye s:ıir lüıunılu İ7.:ıhat t:ı ~arı
ıı:ııııcıle ve takip <losy:ısınd:ı rnrdır. Arıtırnıuya girnıi5 olanlar, hunları 
tetkik cclerck s:ılılığ:ı çıkarılan gayrimenkul hakkındu her ~eyi öğren
miş ad ve itib:ır olııııur. Birinci arttırma :?:;-12.939· tarihine ıııüs:ıtlif 
!ı:ıwrlcsi giiııii C:ığnloğlıındn ko'ıiıı snnılı~ıııııııl:ı s:ı:ıt 10 dan 12 ye ka
ılur y:ıpıl:ıc:ıktır. !'\hmıkk:ıt ihale y:ıııılnhilmcsi için tel.lir edilecek lıede
liıı tercih:ııı ıılını~ası icuhedcıı g:ıyriınenkul ıııükcllcfiyctilc sanclık alaca
\!ıııı taııınıncn ı;:eçıniş olması şarttır. Aksi t:ıkdirıJc son :ırtlır:ının taah
lıiidl'ı lmki kulıııak ş:ırtilc 9-HHO tarihine ıııiis:ıdi{ ırnlı günü a:ynı ma
lınlılc ve :ıyııi ~naile son nrllırııı:ı-ıı y:ıpıl:ıl·:ıklır. Rn artırmada f'A~Ti

ınenkııl en ~·ok nrıtıraııııı ihliiııdc lııral:ılacaktır. Jlaldıırı tapu sicilleri
le sabit olınıynn olük:ııl:ırl:ır ve iı·tir:ık hakkı ı;:ıhipleriııin bu lı:ıklarıııı 

·.·c Jıımı~ilc fniı Ye ın:ıs:ırire d:ılr iılıliul:ırını ilfın tarihinden itibaren 
yirmi giin içlrırlc en: l:ı ıııiishilclcrilc lıerulıcr dairemize bildirmeleri 
liızınıtlır. Bu sun·tl:.- lın'd::rıııı lıilılirıncıniş olaııl:ırla h:ıklnrı tapıı sicit
lerile snlıit olnııy:ıııl:ır sat15 hrıleliııin pııyl:ışııı:ı~ıııclan hııriç kalırlıır. 
1 >Rhıı f:ıTlıı ıııııliımat :ılıııak hti~cıılnin 38-HiHi ılo~yıı n•ıın:ırn~il"' sanılı· 

': 111117. lııı!,ıı!• işlı:ri ser\'i:.iııc tııüc:H·ıınt ctıııelcri lüı:uınu ilan olunur. 

* *.,.. 
DiKKAT 

Eınııiyı•l s:ıııılığı, 'aııdıkt:ın nlın:ın "nyriıııenkulii ipotek Jtii~termek 
istiyl'nlcrc 111111-r.ıııtııiıılcriıııiıiıı kormuş olılııi:ıu kıymetin :yüıde 40 nı 
tcea\'iiz clmcmek iiı:cre ihale bedelinin :rıınsına katlar lıurç Ycrmol.: sıı-
rctile kol:ıylık göstermcl.:Lcclir. ,(!l25!l), 

1 Beyoğlunda BAKER Mağaı•1': 
İ En birinci İngiliz , ·e l•'ra.nsız kumaşlarından ıııf~ 

TRENC- KOTLAR, GABARDiNLE~'f/-Y 
TOLAR,TOVETLER,SPORveF/\~ 

KOSTOMLER,PARDOSOLEr~ 
ıı:ı:ı" ,,. 

Her yerden mUsai<l şartlar ve ucuz !iatlarla. sat~ ııı• 
r..,•:ı!tll"r bozulmadan evvel ihtiyacmızı DAK_F-_,_,.. 

Iarınd,an temin ediniz. -Bayramda yalnız ı 

[( ızılay Gazete~!. 
ç~ 

tlanlarınızı vermekle hem kendinize ";ı. 
de Kızılaya yardım etmiş olacak61 

MÜRACAAT YERLERİ : ..i 
bfit""' 

İstıınbulda, Poıııtanc karşısında Kızıl:ıy snttŞ 

Telefon : 22653 
tcıtanbnlda, Postane arka.~mdaki sokak 
desi k<>Şet'l) tıAncılık 1{.ollcktif Şirketi. 

Telefon : 200Dt - OS 

·EKZ.AM i 
EKZEMANIN İLACIDIR ~ 

Yara \'e çıbanlarda. kullanılır. Her eczanede kofu9U 50 ...................... 
1 Askerı F abrıka!ar umum 

8 Ton ıııan 5abunlu kösele 
8/i Ton Slrah Yağlı Kösele Almnc:ık b11 11lıl 

Tahmi n edilen bedeli (31i.040) lir:ı cılnn 8 ton 5arı :~orıi!f!l 9' 
~e S,5 ton ~b·ah yatlı kö~ele Ac;ker1 Fııhriknlıır Umum Mı~t ı• ıe ı" 
kra ııatınolm:ı komisyonunc:ı 9-11-!>39 pt'rşemhe g{inn s~ 

1 
iJl11de e' 

Iıl.:l:ı ihale ertilecekllr. Şartrı:ırne ( l} lira (111) knrıış rıı~ıkll» tiı11 ;ııt' 
yoıııl:ııı n•rilir. Taliplerin ııııırn!,J.:nt lrıninııt ol:ııı <2 1?3. 11 cıı 0 si 
nııın:ır:ılı kanunun 2 \ 'C 3 m:ıdılclrri ntleki \'cs:ıikle k~ını.s~ ~el od0 

!arına n lııı i~lc alıtkaclar tiicc:ırdıın olduklarına <laır tı<'9~> 
lasile meı:kCır gün ve ~aatte komisyona müracaatları • .(89 ' 


