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italyan hariciye nazırının mühim nutku 
Dünytl hadiseleri kar- Alman zırhlısına verilen mühlet dün gece yarısı bitti 
şısında ita/yan siyaseti 
'' ltalya ile Türkiye arasındaki 
mOnasebetlere 1932 tarihinde 
tecdit ve teyid edilmiş olan 

dostluk misakı hekimdir,, 
Miii"e.tlör. Cenl.iiôiinin kariii-1 

....,.,.,,._..........,..,..~ __ ,... ,,..,...,~x~~~~,,.: ;·· :::' ,.z--~=-~~ 

Souyetlerin, ıimJ.i iıtiz.ha ile lıarıılaJ.ılıları 6a 
-lıararr, 1933 Hn .. ind• Milletler Cemiyetin• la-
6al •ttirdikl•rİ ,,.{ıtecavizin tarifi ile 6i •:sat 
kendil•rİ J.• lıabul •imiş oluyodar. 

~-=====· -=-- ~-- -· 
Yazan: Abidin Daver 

haklı giistereıııipı4'eğiııi de kay· 
detmiştir. 

Milletler cemiyeti, işte biz
zat '"''Hl Ru.yanıu Milletler 
cpn>ip•tinc dikte .. ·tı 'i bir lıui.-

fe ıstıuatlen, bu teli "111Y 

Ge'ceye kadar fasılasız çalışılarak geminin de
likleri kapatıldı, erzak ve mahrukat yüklendi 

Alman zırhlısı limandan çıkınca beklemek
te olan lngiliz ve Fransız gemilerile nıOthiş 

bir harbi kabule mecbur kal~caktır 
____ - _ 1 

Milli Şef 
Erzincanda halk ve 
esnafla temaslar
da ve Divriği ma
den le r in -:le tetki-
katta bulundular 

illman zı:rlı1™nın yııkanda göriildüğii kadar kati isabetlerle has ara uğradığı anlasılmaktadır 

J:"ni.ncan: 16 (A..t\ .• } - Rcbii
cumh11r İsmet İnönü dün ıaaat 13 
dt Er1incan'a mava.saıat ttıııh!:-' 

Ur. Ştbır ba.l}tan. ıı;a ı bayrak- ı 
,. takları~ ,,; l•nml•tl<. Uındra, 16 (A.A.) - Unııtıı- ı Son mühletin iııkızıısınılan Al- J 

il ' ., .. "' ·-~" • ır"'lı ı ı ıı• n . ., .. J.J ı<nı >ılwrn :ı l"""b· ı Milli Ş.! lıükiımct kunai;ı, orılu Yı ,.._. u .!j, ~.--· ~ .. , .. ,.. 

müf•tli.şlli;, balkov; ,.. t>eleıllye· l\.fontevideodan harelı.et etmesi büs edip etmiy<-ceği merakla bek-
yi ziyaretten sonriıl laya olarak için son ve kati mühleti bu gece leniyor. Alman :ıırhlısından C"Ok 

Yarısı Olarak t-pı't etıııl•tir daha kuv\'etU İngillı: zır!ılıları halkın somruz tezahürlori arasın· ~ " • 
'lontevı"deo 16 (AA ) Gra' R'ıonuıı mansabmı •evirınis, ol· d:ı. Erzinean çu~••Ull gezmi!., bir " • · • - ~ ' 

çok chikki.nlara. uirıyarak F.rzin- von Spee zırh1ıfının, limanı t~r- duğımdan böyle bir cıkı~ hare-

l\liiletler ceıniyıetl, tahmin 
ettiğimiz pbi, Sovyel Rusya 
hakkında, daha z.iyad• alıl!\ki ve 
manevi bir karar « .i, lllillrt 
foı Cemiyeti pP

1«' " u ı(I "'~' 
maddesine tevfikan, mdteanı· 
sa kıuşı alınması miiınkün ik· 
tısadi ve askeri zecri tedbirler 
)'erine, gene aynı maddenin ıuil
teanızı Milletler Cemiyetinden 
cıkarmak imkanım veren hük· 
·mönü tatbik etti ve konsey, 
Sovyct Rusyayı ceııı.iyetten çı· 
kardL Bundan başka, Milletler 
Cemiyeti azası olan devletler, 
Finlandiya'ya, Cemiyet vasıta
siyle ihtiyari olarak yardım ya· 
pabilecekludir. 

cnvizn olınakla i~han1 ve nıah
kilm etmiş; Cemiyetten. ihracı
na kuar vermi~tir. Fransa \•e 
İngilterenin bu kararda dahli 
olsa dahi, bu, meselenin malıi· 
yetini değiştirmez. Biifün diinya 
ıefk8,>rı unınıı(ıycsiuin nıiitte(i
kan yaptığı takbihi, Milletler 
Cemiyeti bir daha tekrarlamak
tan ve teyit etmekten bWika bir 
şey yapmamıştır. 

Roma, titi tA.A .. ) - l~aı:yular Te 
korPoJ'a.S")';,nlar WP<"Jisi11de Duçe'nbt, 

hükumet erH•unm , .• lrlbüulorl dol
duran muaz1;anı bir halk küt.lesintn 
ınuvacehe~i.ude hariciye ııı:lıın Kont 
( lano, tam saa.t dokutcla, bf>kff'nllf'n 
nutkunu ir:ul ı·tmt>ke ba ... Januat..r. 1 i 

1 

(',unn ikb~adi hayah ile ata.kadar kctmesi lıeı· an beklennıek.tedir. keti hiiyiik bir cücet olacaktq. 
olrnus, yeni yapı!makı.. olan lıili TAMİR BİTTİ, ERZAK Feııciler son verilen nıiilıletin 

deo'yu terketıll<ll<i kin Graf '\ion 
Spe0 ...... lılı1ı.;.ı11·' n zar e;ünii snat 
2J tif' bll~CeH. Ola.ıl Ou. iı.IUO.Ct 
verdikleri kuvvetle söylenmek· 
tedir. Nazırl<ır meclisi, Alman 
zırhlL•ıoıo, La Haye anlaşıııalan 
ile tespit edilmiş olan miihlet· 
ten fazla, kalması halinde hu
sule gelecek vuziyet etrafında 
mun bir müzakerede buluıı
:muştur. Hariciye nazırı Guani 
Amerika 1nenıleketleri nıi\ınes-~ 

sillcriyle '"' İngili-. elçisi Drakc 
ile nıiilfıkatlar yapmıstır. 

Cemiyetin bu kararı, medeni 
dünyanın vicdanından müttefi
kan yükselen takbih sesine ma· 
kes olmuştur. Bazı devletlerin 
müstenkif kalmalan, Sovyet 
Rusyannı Fiıılandlyaya durup 
dururken taarruz etmesini be· 
iendiklerinden veya haklı &ör· 
düklerinden değil, bu büyük 
devlete bitişik komşu veya ona 
pek yakın oldukları için korku· 
lanndandır. 

. Milletler cemiyetinin bu ka· 
rarını Sovyetler, istihza ile kar
§ılıyarak •İngiltere ve Fransa· 
nın Milletler cemiyetindeki a· 
daınlarmıu kararı. addetmişler· 
dir. Halbuki Cemiyetin kararı, 
bugüııkii değilse de, diiokü Sov· 
yet Rusyanın da bizzat verdiği 
bir karardır. Filhakika, Sovyct 
Rusyayı .Milletler cemiyetinde u· 
zun müddet t.emsil etmiş olan 
Litvinof yoldaş, bazı şark dev· 
Jetleriyle imzaladılıı ve Milletler 
Cemiyetine tasdik ettirdiği an· 
Jıışmlara, bugün Sovyetler aley
hinde kullanılan .ıniitccaviz- sı
fatını açıkça tarif eden bir me
-tin .koydurtmuştu. Mütecavizi 
tarif için 3 temmuz 1933 de Lon· 
drada Sovyet Rusya ve Finlan· 
diya ile diler devletler arasın· 
da aktedilen anlaşma ahkamına 
aöre, beynehnilel bir lhtilôfta, a
pğıdaki hareketleri ilk işliyen 
devlet •miitecaviz• addedilir: 

·Diğer ·bir devlete harp ilan 
etmek; harp ilan etmed~n. da~i 
diğeı- bir devletin arazısmı mu-._ 
sellah kuvvetlerle istila etmek; 
harp ilan etmeksizin dahi, baş· 
ka bir devletin arazisine, gemi
lerine ve hava gemilerine kara, 
deniz ve hava kuvvetleriyle ı 
hücum etmek, diğer bir devletin . 

. sahillerini ve limanlanm ~eııiz-
den abluka altına almak, ı<endi 
t6praklarında teşekkül ederek 
başka bir devleUn arazisini, is

·rn,ı · eden dnüsellah çetelere yaı·
dımda bulunnrnk ili\. · 

So'\iyet Rus) anın imzasını ia· 
şıya11 bu anla~nıa, aynca, hiç
bir siyasi, askeri, ikhsaıli ve sa
ir mülfilıozanm, bu şekilde la
rif edilen teca,·i.izii ınazur ve 

FinloudiyQya yardıma gelin
ce, Milletler cemiyeti bu işi, 
mecbııri değil; ihtiyari bir şe
kilde kabul etmek ıztırarmdıı 
idi Çiinkii, Sovyet RLIBya ile Al
manya, yaptıkları tecavüzlerde, 
bi:ribirlaine yardım ettikleri i
çin, bu iki devlete komşu küçiik 
devletler, böyle mecburi bir 
yardıma iştirak etmezlerdi. Ni
tekim Asamblede 40 devlctteu 
8 i Sovyetleri takbih kararma 
iştirak cesaretini göstereıniyc
rek müstenkif kalmışlırrdır. 
Bunlıır ekseriyetle Baltık ve İs• 
kaııdinav devletleridir; yarın, 
belki Finlandiya ile aynı ikibe
te nğrıyacak olan İsveç ve Nor
veç de bunların başındadir. Fa· 
kat bu istinkll.f bilhassa kuvvet· 
li sililh fabrikaları buhıoan İs
veçiıı , gizliden gizliye Finlandi
yaya .yardım etmesine mani teş
kil etmez, sanıyoruz. İhtiyari 
yardım yapacak diğer devletlere 
gıelince, bunların başında İn
giltere ile F.ransa vaı-dır ve İn
giliz Başvekili Avam kamara
sında bUBu açık~a söylemiş; 
'Biz Finlandiya.ya tayyareler 
verdik ve bu yolda devam ede
ceği,,, Fiıılandiyaya harp levn
zınıı da vCTmek niye-tiııdeyiz.D 
denlistir 

Sonra: Milletler cemiyetine 
dahil olmamakla beraber başta 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

ABİDİN DAVER 
--------

ı-------·--· --
DUnün olduğu kadar- ' 

bugünün de şahaseri 

B©~QllYlii1 
Yazan 

Emil Zola 
Türkçesi 

Sef ami izzet 

B©~QllYllMl 
Dünün olduğu kadar 
bugUnUn de mevı:u· 

udur : Harp ve Aşk 1 İ 
- - --- l 

UABE'ı' JJAI<Bİ ~E İ~l'.1'SYA 
~mSEU~Sİ 

K(llJt (' iarıu 1 karşıJJlth ya.rd'm ta
leplerinin tatbiki itin lu'ôllni ta.
rafıuda.n orta~: a. atılmış olan tekUtlt'ri 
hahrlatttktan so11ra ll1tbf'"J - İtalyan 
harbini ve bu harp esna.sında df:mok
nr,ilerln: İtalyal'a karşı ahlddan kd
birleri :uılatmlŞ ve sonr.i. İspanya. 
dahili harbine grcmiştlr. Hatip, is
pa.uya dahtJi harbinin, İ~panyttda hı
tlkhılinden vaz geçmiş oJa.n komünjst 
biikümetiuin müdafaası için yabantı 
memleketler ta..ra.fınd~n silihlandırıl
mış olan be~· uelmUel kıtaatın mü.da.
hale~i yüzü.nth·n üç sene devam "tmiş 
oldnğuııu söylemi!l ve bu mticadele
nin bütün safahatını sıra-fıiyl<" anlat
nu.ştır. 

Kont CiaHO, bundan sonra. Alman
ya, İtalya. ve Japonya. arasuıda. akte
dtıen antiko1nitern ııaktı ve ~onra d.ı 
BerlinaRomıı. mihverinin teşt'kkülü.nü 
besliyen si1asi vaziyet ve lı3.dise1eri 

anla.hnış, müteakiben Ar!lavutluğun 

işgalhıden bahsederek şü~·h• demiş

tir: 

«- Bu hadi<:ıeler , biribirinden a)' 
rı şeylerdi. «Sulh cephe~i» taralın

dan ileri sürülen muhayyel bir • .\1-

( .. '\rkası 3 üncü sayfa.da) 

) &<ıml~tir. Süt 18 de Ordu evin- vtlKLENİYOR biitün tamirlerin yapıhnası için 
"lorıte"ı'deo 16 (AA J Graf kafi gcldi<Hni nıii•olıcde eyle· 

1 dr şereflerhıt vorilen danslı ça· ı ·' • · - ·• - " ~- ., 

) '·' ~ gltıni•tir. Erzincan halkı büyük l von Spee'nin lamirah dün bii· mişlcrdir. 
' tii' ld • 'b" b gu .. n bil Alman ı.ırlılısı mayi 111ah:ruk 

l '"inç içind•dlr. n gece o ugu gı ı ıı • 
ti- ·· d h alı t d d ve tonlarca yiyecek almaktadır. 1 ( ArKa:::1 3 iliıcü sayfada; ın gtın c unım arx a e· .__ ______ ...,. ___ '!.,,._,,.,.~ vam chni~tir. Bu hu~usta bJ-r çok Montevideo, 16 (A.A.) - U· 

•~ çelik levhalar kuiL.nılınıştır. ruguay makamahııpı l\iontevi· 

!Fin hat-la-rı-na taar-ru_z_a_g __ e_ç_e_n,
1 Ruslar 10 bin zayiat verdiler 

--------- - ----
Menemenci oğlu 
Londra radyosunda 
vatandaşlarına bir 
hitabede bulundu 
Londrada bulunmakta olan 

Hariciye vekaleti ·umumi kati· 
bi Numan 1'lenen1cucioğl11, diin 
aksam Londra radyosunun tiirk-

20 Finler 
Sovyet 

tank aldılar bir ve 
batırdılar muhribini 

Helı-;inki: 16 t ı\ . .il.} - Fiııla. u<li)·.ı. 

re~mi i('bliği ; 

Karada, diaşman 1 karf'li berzahuwı 
müteaddit. noktalarında kr">if bi.r top
çu ateı-,1 , ,. e tank bima\esinde taar
ruza gefmJ~tir. 
Pwnıusjoki l·ephesirutc, n1u.1ı:a.('i1u

Müteaddlt dü!:->nı.au tankı iınlıa edil -
mi15tir. 

'iUren şiddetli bir çarplıjDladan son
ra Soom.Iss:ıhm klJiı,eslndeıı hududa. 
.riden yolu kf'snıef e muvaffak olmu~
lardır. :Kıtaatwuz Suom.J~ahnıi ka
sabasını ~erl aldıkları g"lbJ düşnıan 

ku""'"'~rtlt"rinlu bir kısmını Kiant-ajar-
(Arkası 3. öncü sayfada) 

Graf ':on Spee'nin i\Iontc,.·idei 
liıuanıııdan dün gece yarısı ay
nlacaj~rna dair olan ~ayinlar hi· 
li.fın•"l olaralı ıniisahitlcr, gcıninir 
hazırlık yapını~ olnıa~ına ı-ağ .. 
tnen, hf\15 limanda. lnılundıığ:ı
nu , e a~ık deniz.de lngillı: gemi
leriyle karsıla&""' tehlikesi ho
lnnmakla hı>rabcr karanlıktan 
bilistifade lıt'lki im gece haı·cket 
ede<'cğini sf:);\'lcınektedir)er. 
Diğer bir rivayete gür~, Al

man zırhlısı Bll~:nos - Aires liR 
m:ınına giderek tntacağ"ı :vol i
çin kati bir karar hazırlaması
na iınk5n \.·eren bir vaı:iyeti ia 
d:ımeye çalı~acaklır. Alman zırh 
lısmm l\Iontevidco limanına kı
laı· ıtZsu:ı olarak sığındığı za
man, nıahrukatı taınaıncıı tii
kenmiş olduğu söyleni)or . 

Paris, 16 r A.A_) :\loııte.-i-
dro'dan bildirildiğine göre Graf 

(Ark.as' 3 Uncil saYi.ad a ) 

(Arkası 3. iın<ıi sayfa~~ 1 

İhracat işlerinde vapur 
sıkıntısı başgösterdi 

Şark hodudunda dü.~mw xeı1i.-.:- mik
yasta hazulık.lat·dan sonra Leima.Ja. i .. 
le Ladaro gölıi ara.r-;mdakl mıntakada. 

iaa.rnıza r~mhJ lAe de .5 tank ve sair 
harp malı:f'mesi bırakarak piisk.lirtül
mib;tür. 

Tolvajaervi'de krtaatımız Uerlcme
ie ve düşman nıa.IEemesl lftinaınına 
devam etmit ve sece ~limlıc 15 adet 
tank ırermiştlr. 

G. Saray Yugoslav 
takımını 1 - O yendi 

o~nbı harbinin şiddetlenmesi ve ,, .. 
ınal dc11izinin maynlerle dolu olma.El 
son günlerde isve(', Norveç ve Dani .. 
marka ticaret gemllcrinin Akdenlze 
gelmelerine mani ohnağ'a başlamıştlr. 
Bu yüıd~n nıeruleketimlıc de lthalit 
f'ftY'4St gelmesi durmuş gibidir. Piya
sa<t«. bazı mevad üıeriude yeniden 
bh· bq.tıran baş ıöstermeı;;inden kor .. 
kulm~ktadır. 

Lintanlarımıza. en çgk •elen bu \'a
JUll'la.ruı a.ı·tık :etmerneğe başlama
ları ibrııı<'ı•hmız ÜZf'rlnde ff"Ha tesir· 
ler ya.po1aktadır. Günde 300 - 350 
bin liraya. kadar ('ikan lhraeailDUz son 
bir iki günde -:ok aıtalmJJ!tır. Dün 
)'a ı ı; Fı·an:;a\'a prk a:ı mikdarcla fıu
dık gönd~rlhni~Ur. 

H:ırice gOnderilf'Ct"k bir çok mat
lar i~kelelcrde beklemektedir. 

(Aı·kası 3 üncü s.•yfada~ Tiraret Vekili Nazmi Topçuoi:lu 

Suouobiahmi'de kata.at1mu:: dön gi.in 

Motorin fiatları 
arttırıldı 

Ankara, 16 (A.A. ) - Ticaret 
Vekiıletinden tebliğ edilmi~tir: 

Petrol ve müştakları fi~· atları
nm her tarafta yü.lı.""luıekle ul· 
nıahllla ve Ronıanya 11iyasasın· 
da ise fiyatlar azim biı· nisbet 
dahilinde '\iC ınuntazam;ıu teza
yüt ettiği halde son motorin lıa· 
nıttlf'lerioin ancak nıezkfır ıncın-

' lekcttcn getirti1ebilnıis buJun-
111osına binaen ınotorin fiyatla
rının arttırılması zarnreti hasıl 

(Aı·ka.~ı 3. üntü &aJ"fa.4a) 
Diiııkii Galatasaray • Yugoslav takımı maçından bir enstaııtane 

(l\laça ait laf•Dat 3 eü sayfamızdadır) 



BOYOK TARİHi ROMAN: 45 .... 1111111 

GE Ç OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Genç padişah mukabele etmeden 
dinlediği bu sözlere köpürdü 

- Canbulat zade, cauuu zor kar .. 
brarat, Esk.işeblre kadar :elebilmiş· 
tir. Devlete sadakatleri mallım olan 
bu adamlan kışkırtanlar ortadadır. 

- ........ . 
- Kın.ah ve Kalender hainleri Can

bulat zadenin Esltlşelılrde olmasın

dan bUlstlfado yanma gelerek bera
berce padiıfahuna hareket etmesini 
teklif etüklert haJde kabul etmemiş
tir. Hatta, il"ade buyurursanız, her l· 
kisinin de kelleshıl UÇurDlaT& iun&• 
dodir. 

- Kooa Morat_ namı hiima:rıanta.
nm aşırt derecede hilelerle kullana· 

rak ötekine, berikine fermanlar ver· 
ıaiş.. Ve, bu ferma.Dla.rm valtlerbaJ 
tulmıl'arak kellelerini tesınlşilr .• 

- Bitün bun.lar, anlaıwnm meSD
llyel altuıda kaldJlım ıröslermiye ve 
nıllletı, padişahımın aleyhine çevlr
me7e Ye gazeplendirmeye kifl değil 
ınidirt 

Geno padlpJı, mulµbele elmedea 
dinledlfl ve. dinledikçe de köpürdü· 
iü bu fikirler altında sinlrleıım.lş. ıa
.. plellDllşlL 

Hah Firuzun söyledikleri doğru f ... 

dl. Koca Muradın 1aplatları ber ne 
• bıkr surela iyi ldi7se de nelloe 111-
bariJ"le aco, dönüp dola.:ııp ta.tıt.I sal
tllbala dokunacaklL Olduğ11 1crden 
büsbiilün kalktı. Doiruldu. Behimi 
faaliyelle bili lşbaa s•lmlt olan dl· 
mağmın hasta ve muvazenesiz me-
kantzmavndan saçma sapan fikir· 
ler dofwmaya ba~la.dı: 

- Ne demek? - Hepsinin telle&IDI 
_.ırum?-

- Ben, evvelki padişahlara benze· 
aem.. 

- Co.nbıılal zadelerlıı devlete sa
dakaUeri malü:.mumdur. 

- Esklşehlre geldlilni tim sô>·le· 
dl! Nereden haber aldm.T. 

- Arslanım; üzülmene lüzum yok• 
tur. Sılıhall bıimayıınlarını noden Jıa. 
leldar edersinb:? Yapılacak şe:rler 

kolaydır. 

- Söyle tim sö1ledlf 

- Canbulat :zade, amcası Ba7dar 
kulunuzu baki piyl şahanelerine yÜI 
sürüp af dllemek üze.re Darü.ssaade&e 
&"Dndeımişler .. 

- Ne vakii? 

- Buiin arslamm. 
- Neden Sad11orel kayıwdıam.ı bll-

ıl!rmemlş bana f 

- IIayda.r tulu.nuıı l'İ•liee ırelmiş· 
leru 

- Niçin? 
- Arslanım; yakalanmış olsa kel-

lesi uçurulur .. 

- Kimin ne haddine? •• BeDim ma. 
lilmabm olmodau nasıl olur böyle işT 

- Arslanım; si:.ıln malimıatuu-ı. ol· 
nıadan Damı hiima.yunla.rınıza fer
mw ısdar edenler. kelle uçuranlar 
varken a;;ızc nöbet kalız mı? 

Mab Firuz, tam can alaeak nokta
ya. dok:&mmuştu. Her ne olursa olsun 
O.m:ınlı padlşabları nüfmlarınm baş

ka bir ~le geçmesine tahammül ede· 
mczlerdl. 

Şeytan Mab Firuz. genç Padişahı 

eangih.ındau vurmuştu. Sultan Ah .. 
met, gaa:eplenerek: 

- Ali 0"1DIUI hayatla buluudulı:ı;a 
onların re;r1erhıi kimse lstiıuaJ ede .. 
m ... 
- ........ . 
- Sab.rel l<aymatanu kim ola

yormuşf. 

- ........ . 
- Benim haberim olmadaa ııaal 

kelle U(IPJ'uyormtt:J?. 

-Nezdi şabaue:me iltica- edeııJe ... 
re .ne hakla mukabele olunabitiı:m1ş1 

- ........ . 
Sultan Alıme1, köpürmil1'tu. Arkk 

cönbü9, münbü.., ka.lmamı.ştı. Fa .. 
kat; oadi lu .aha jÜDlUllu ve daha 
dallı budaklı ;ş., sevk için bir parça 
daha zjyade öfkelendirmek liı:ımdı, 

~lah Firu; ortaya bir laf daha 
alla: 

- An.lamın; üzülme, kendini 7orw 
ma; hainler etrafımızı almışlardır .. 

- Klmnıif onbrT. 

- Sıın'ullah, bir babı deill ınl an-
lamm? .. 

- ........ . 
- Koca Mmadı ıei.lreo. o, cletu 

mi?. 
- ........ . 
- ihtiyar Murat, kese, kese 7an:a 

olur.sa Anadolu lsya111DI kim durdu

racak.. 

- ........ . 
- İşi ,ı:örii.k1tye.a n bu hale ceU

re11 Suıı'ullabdır. 

- ........ . 
- Ca.nbulai'm aıncasmıp dariia· 

ııaadelinlzde oıdu&unu bilseler, btı 

hainler onu saf brrak.ırlar nuT. 
- Ne hadleri.ne?. 
- Pad.şabun; isllkliile sahip bk 

8erdar !ayin eWrmlş bulunUTorlar. 
Binaenaleyh; zahşaba.neleriDe danq

madan her şeyi yaparlar .. 
Padişah; bu sötier üzerine daha 

•17ade çileden çillnııştı. Derhal Mala 
Flruza. şu iradede buluudu: 

- :Elblselerlmi Jıazırlayuıu!. 

İki oryan çili, arlit gl:finlyorlar
dJ. Olaıı olmUl}tu. kıztlca kıyamet ko
pacakla. 

Padişah ır:lYlnlp kuşandı. Doğruca 

divana gltU. Kıslar ağası elendist
nin böyle aDSlDD dtvana gelmesinden 
fÜphelendJ. Fatal; işin ip yüzünil 
bıldlğl için her halde Mah Fi.ruzun 
muvaffak uldutuna ve padişahı ıa· 
zaba sevk ettitlne kant olarak sevln
mişll. 

Sullau Ahmei, debdebe ile dlvaııı 

hümayuna celcret lablına oturdu. 
Ve Kn;IAr afasma şu iradede bulun .. 
du: 

- Şeyhulisl:i.mı, sadaret kaymak•· 
:nunı rafır •• Derhal divana celslnler_ 

Kızlar afa.<iı atma binip serirtmif· 
U. Vezirler loplanmıştı. Ka.vmııka· 

mm, Snn'ullab efendinin biç bir t<T· 
den haberi yoktu. 

Fakat: &"enç padl,.ı-bın her halde 
blr t:ı.hrlke utradıiına emin idiler .. 
~un'ullııh efendi; ecnebi devşjnne

lıtrl"' karşı her şe1l ;öze almtŞlardan. 
dı, ne olursa olsun pad.iş:ıha muka
bele edeceh:tL Din ve millet uğrun
da. icap ederse kellesini de vercccJ·U, 

Li.ktn, bir padişah i~in veziri:izam 
kellesi almak kolay olmakla ber:ıber, 
bir 9eybülisl:Un kafa~• koparmak 
öyle kolay i.,Jerden dtğHdi. Çünkü: 
Ulemaya doklınulama:ıdı. 

Ali Osman İmpa.ratorlukunda uıe .. 
ma. dalma hür olarak kalm~tı. On
lar, iptihadlannda serbest idiler. 

Divan toplandık.tarı !'onra; padişah 
ke15.ma aga:ı: eyledi: 

- Anadoludaki me7.alim nicedir?. 
Şeyhulislıim Sun'ulJa.h efendi 

cevap verdi: 
- Sa.yet şahaneterlnizde, Koca. Mu

rat kuJunuır.:, ıa.silerln eıı t"eiinl olan 
Canbulat 'l'!ade7l tepelemiştJr. Bun· 
dan böyle sulh ve sükünun a.vde& e .. 
ıie<>etl şüpbealııdlr.. dcdL 

[Arkası var) 
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Pertev kısa kesti: 
- Benim yarın işlerim var. 
- Ne işin var? 
- En yakın dostum üç gün son 

r.:ı evlenecek onu görmeğe gi
dtıceğim. 

Selma: 
- Sahil. .. Dedi. 
O bu düğünü, Perteviıı üç beş 

gün görüıınıi,yeceğirıi W'lut • 
muştu. Şimdi üç beş güıı gorc
roiyeceği Pertevi darıltt>[:ım piş
mandı, surat ettiğini t.Vt·.'iyor, 
onu yumusatma.ğa ça-l;, ım iı: is
tiyordu. 

Bütün gece Pertevin yiııunu 
güldürmek isledi, fakat çekin -
J(en. mahcup huyu bı:na matıı 
olu.yordu. Hem Perte,,in kasten 
surat etmesi de Se lm<>ı ın ham
le'ierini kı.uyordu. 

Hi1minin de gevezeliği tut -
ıınuııtu, konuşması on kişiye be
deldi. Mütemadiyen söylüyor, an· 
lal ıyordu. 

Nimet hala ile. Şevket enişte 
ne Pertevin surat ettiğini a.nla
d.J1ar, ne de Selmanın mahzun 
durduğunu sezdiler. 

Geç vakit, Pertevin gideceği
:ııe yakın Selma sokuıldu: 

- Dargın mısın Peı-tev? 
Bunu mırıldanır gibi söylemiş

ti. fakat sesinde derin bir yeisin 
hazin ahengi vardı. 

P<>rtev başLlll k,aldırdı, tatlı 
tatlı baktı: 

- Hayır Semi, d;.ırg:n defti -
lim ... Yalru.z Hilmi canımı sıktı, 
biraz sinirlendim. 

- Ben carunı sıkmadım ya? 
- Ha.yır Semi. &en canıuu sık-

~ .. ·11r-::1r·ın"~ r.:ılll~"l"F.1i"'=T''l"':'.!"'I-" '""~r ·n ~::~::~a.:'J .. ın .. n .. rl~! ~Hl .. 111 .. L!~B.~~ı.:::ıi~ .. :::ı : ÖJl,.ıı 
Karadenizde 
Rum.en vapuru 
Nasıl battı? 

Bir Türk kaptanı gördü· 

ğü faciayı anlatıyor 
Bir müddei evvel Kaı·edenizde bir 

Roman)'& ,-apuru . .ıun batlığı aj~nslar 
tarafından bildirHrui}~L Bu kaza re
ce yarısı olmu.1 ve lıir 'fiirk vapura. 
tesadüfen hıldiseye şahit ohuuşhır.. 

Türkan isminde olan bu vapur evvel-
ki gece limaııımıu gclmtştlr. Kap
tanı, Tunadan kibrit şirketi iç~ 

ıhlamur kütükleri geUrlrken yolda 
fırtma7a ıutuıduklannı bu sırada bir 
kaç nül aoıklarında olan Romanya ge ... 
mısmın gecenin karanlık.lan ara. • 
sında birdenbire ortadan kayboldD
ğunu söyliTerek demlşllr kl: 

Benzin, Gaz ve 

Motorin fiatları 

yükselecek mi? 
Kumpanyalar stok bu
lundurmak için külli
yetli mal getirecekler 

Mınlaka Ticaret Müdiirlüiü şehri
mizde bulunan pet:ol k1m1panya1arl
le müzakereler yapmaktadır. Bv. 
görüşmeler, mazot ve motorin buh ... 
ranınm önü.ne geçmek ve fiyatlara 

, yapılacak zam nisbetlerinl kal'arlq
knna.k üı.erinde olmaktadır. 

Kumpanyalar pek yalanda külli ... 
yetil mahrukl\-t ı:-etireceklerdir. 

Ayni zamanda. depolarında memh·ke
tln uzun bir zaman Jçlıı Uıtiyacmı 

karşılamak Werr stok mal bulıındu
racaklardır. Yeni flya!Ja.r bu balla 
iolnde ilan edilecektir. 

-----00-------

• 
lsfanbulun 
Sıhhi vaziyeti 
Normaldir 
Sıhhat müdürü son kızıl 

vakalarını anlatıyor 
Dünkü gazetelerden biri şehrimizin 

bazı semtlerinde Kızıl ve Difteri has
ıa-lıkları gürüldüjiinü yazmışhr. Bu 
hususta kendisiyle görü.'}cn bir mu
harrlrimlı;e Sıhhat ).füdürü Ali Rıza 
şunları söy !eıniştir: 

«- 15 ~iin kadar evvrıl Uskiidar 
Edimckapı. Bc!Jill.taş semtlerinde 
münferid vak'alar halinde Kızıl ve 
Dlflerl ihbar olunmuş ve derhal ted
bir alınmıştır. Tedbirler meyaumda 
hastu.hğa tutulanların tednvisi ile 
birlikı\~ lıu mıntaklardaki Edinitkl\· 
JJI dispanseriyle Üsküdar ve Beşik
taş Çocuk bakım evlerinde müracaat 
edenlere aşı tatbikine ba."jlanmışhr. 

800 bin nüfuslu bir şehirde bu kabil 
müteferrik h;,•stahklara 
ies pe-k tabiidir.» 

rol.Stlanınası 

LE i] 
Karlarına kesat gelsin! 

Anl<arada buluudufumu• sınılanl& 
bliyiil< bir kuuduracı dükkiıııuda 

Alman markalı iskarpinler gördük: 
ZZ Ura? dediler. 

Geçen gün Berlinden bir dosha
muz geldi, ayağında. Ankaradaki ma
iazada gördüğümüz iskarpinler var
dı. Berlilıde alınış; biıdm para ile 1 
buçuk lira. 

• •• 
Beyoğlu.oda büyük bir mağa:ı.:ı.um 

camekılrunda İnlt"ili:ı nıala baZll' Piil
tolar var. Cidden gü,,el, za.rlt dikU
mhJ bu paltnlara. 120 lira istiyor. 

Londratlan dönen bir arkadaşınıı
ztn s1rtu1da ayuı paltoyu gördük. Bi
zim para ile: 25 liraya almuş. 

• •• 
Dokm. lambah 1940 modeli rad:ro· 

lar bizim memleketle 300 Jle 400 li
ra ara.sıuda satılıyor. 

Geçen gün bir ingilizco mecmuayı 

karqtır.ırken bu radyoların rekti:zm 
söziimüze Uişll: 14 İnı;lllıı lira.'!. ID
zlm para Ue 70 lira eder. 

• •• 
Bütün b• saydıfunız ve buna mü-

nıasil Avrupa malla nnın üstüne yü
de elli de,i:U, JÜZde yüz &'ilmtük ko.7-
sak. yüzde on nakliye ücrei-i bJndir
sek, gene bu mab saianJann yüzd• 
beıı yüz kar ettikleri me:rda.ndadır • 

Bu ihtikar değil midir? Hele rad
yo ve elektrik mah·.emtsl satmııkta. o
lanların lhUkin rezalet de:necek bir 
ıetU auılışlar. 10 şilinlik eleklı'lk ü
tti.Jerinl sekiz on Uraya ~atıyorlar. 

• •• 
İhtfkarla. mücadeleye glrlşUdlğl ha 

sırada, senelerdenberi halkın sırhn

dan geçinen böyle mües.o;~elerin kir• 
lanna kesat c-etirllıit" çok yerinde bir 
iti yapıJmtoıı olacak. 

SELAMİ İZZET SEDE8 

Yeni ticaret } Broşür tahkika .. 
sarayıyapılıyor tının mahiyeti 

•- Blı: on saai tutma ile pen~
Jeştlk. Qot tebllkcU vaziyetlere diiJ· 
tüğiimüzden gemlınJ.zdekJ aiaç kü
tüklerinden sallar yapmıştık.. Niha
yet Bulgaristanın yeni yaptığı Vasll· 
ça limanma sıj'.ına.bildik. Burada 
gece yarısı önümüzde blrdenblrt" kay. 
bolan g ~minin battıiın.ı öirendik:. 24 
mürettebat-tan dört kişi kuı·tuJabU· 

mitti. Bunlar da a.şçı. iki makinist 
ve blr gemici hlı. Aiaç parçalarına 
sarılarak BuJgar sahillerine kadar 

gelmişlerdi. 

Karaköy caddesi 
güzelleşecek 

Beşiktaş .. Karaköy arasındaki 

tn.mva7 caddesinin lkJ yanı sür'atle 
aibelleştlrUecek.tir. Bu meyanda ilk 

Diler taraftan şl"tirbniz1n bo Sı!ne· 
iti sıhhi vaıJycti hakkında da B. \.11 
Rt:ı'.l muharririnıize ::urları ı-;öy1e· 

t.ılşti.r: 

.c- h'anbulun ınhhi va.zlyeti re· 
çen yıllara nlsbetle «fevkalıide• d.· 
nilecek haldedir. 14 scoedenbri 933 
bilha~'ia. 93n )'ıllan İ'itlnbulun umu
mi sıhha.~ itibarjyle en 1>aı·lak se.ıe-

Plan ve projeler ıçın 

lbir nıüsabaka açılacak 
Suç sadece matbaa 
ismi bulunmamasıdır 

Bulgarlar bizferJ ve dört kazazede· ( 
yl büyük misafirperverlik gösterdi· 
ler. Paramıı obna.dıiı halde isledi· 
ğimiz mallan almamıza müsaade eı
ıiler .» 

----o,o----

evvela Kabataş ve 
köhne evler ve harap dükkinlar yı .. 
kılacakL.ır, 

Bt>ledJye relıtl muavJni Lütfi Ak-
807 bu maksatla dün Fındıklıda tel· 
kikatta bulunmuştur. Bcşiklaş Ka
raköy nrarnıdak:l müicadı!it ı.üçük 

mezarlıklar da k:ıldınfııcak ve bura· 
lan park Jıa.llne konulacaktır. 

BELEDiYi! --o--
EKONOMI 

Gümüşsuyu Dolmabahçe --
caddesi Tiftik ihracatçıları birliği 

Belediye, İslanbulun birinci suııf 
caddeleri arasında sayılan Gümüşsu
yu ... Dolmabahçe caddesinin etrafmı 
tanzim etmeie karar vermişilr. Bu. 

maksaUa reis muavini Liıtfl AksoJ' 
dün Gümüş suyuna glderek bu cadde 
üzerinde tetkikat yapmıştır. 

Caddenin etrafında. boyaya vo ta-
mire muhtao binaların 

ve tamir edilmesi h;:in 
tebliğat yapılaeaklır. 

boyanması 

sahiplerin• 

Dahili teşkilat için be
lediyelerin f .kri soruldu 

idare heyeti seçildi 
Yeni tt"~·f'klc:üJ eden Türkiye yapa.

iı ve tlftık ihracatçdat'ı blTHği ida
r heyrtine. Ömer Maliki, Ziya Kı· 
nacı, Nuri Kozlk oi1u. ÇamJk Alya -
nakyan, Sarkis 'I'ulumyan l\'Iehmet 
Ali Yasin ve Beyker 11irketinhı mü
meslli seçllml~tir. 

İdare heyeti dün ilk toplantısını 
~ 

yapmış ve relsltfe Kerim Aktar ve i-
kinci reisliğe de Nafiz öv,.,ı seoilmiş. 
lir. 

Zekai AlqehirU ile Zeki de mura
kipllkiere intihap edilmişlerdir. Top
lantı sonwıda Baş Vekilet De Ticaret 
VeUlellne birer lelgral çekilmiş ve 
blrliiio resmen teşekkÜJ ederek la.
all7ete l'ei:tii1 bildlrtlmi!ftir. 

Büyük MUiel l\'Iccllıln& verilecek 
J'Cnl Dahiliye leşkilat kanunu hak
kında. İstaobul Belediyesinin de nok· 
~i na.zarı sorulnı14!ur. Belediyenin 
bu huansta.kl fikirlerini tesblt etmek 
üzere reis muavini Rlfat Yenal ile 
l\Ieklup;:ıı Necallden mürekkep bir 
komisyon kurulmuştur. 

,,.-======" 
SORUYORUZ! 

Karanlık sokaklara lamba 
2000 liınbalık tenvirat :pro:ramm .. 

dan kalan 13.mbaları.n da karaıdık 

sokaklara tevzi edilmesine karar ve. 

rll.miştir. Klan 28G 1&.mbadan Be:roi

luna 2. Büyükdereye 2, Kadıköyü

ne 3, Etycnıeze 5, Topkapıya 11, Kır. 

Taşına 2, Atpazarma 6 liimba. konu

lacaktır. 

s~.ediye sarayı için İS· 

timlakler nasıi olacak ? 
Belediye Sarayı in~aa1 şartname

si diiıı tamamiyle hazırlaıınuştır. 

Bugünlerde ihaleye çıkarılacak1ır. 

1'-laanıafilı ö,~TC!ldiğimfı.e göre Dahili
ye Vt>kıileti; bu yeni saray için Sul
tan Alımette yıkılması kı:.rarlaştırı

lan evler ve düklt:inlar hakkında Be
lediye reisliğinin Jstedlği emer.alil 
umumiye kararm nı 1•eriv tasdik et
meyecektir. Çünkü; kanun; biz:ıat 

Belediyeye alt lnt••I l~lo böyle bir 
karar verilmemesini imlr bu1wımak· 
tadır. 

madın.. Sen beni hiçlYir zaman 
siııirlendirmedin .. 

Hala tatlı tatlı, müşfik müşfik 
genç kızın gözlerine bakıyordu. 

Selıma mes'uttu, memnundu, 
Birdenbire düşündü: 

•Yarın gidecek, muhakkak Me.. 
like ile buluşacak ... > 

Selma, genç kız kalbiııin bü
tün kuvveti ve kudreti, bütün sa

fiyeti ile Pertevi seviyordu. Per· 
teve candan, yüı:ıekten aşıktı, se
sini cı>n kula?ı. ile dinliyor, bak
tığı zaman can gözüyle bakı -
yord!ı. 

Pertev da.i.nın çatıktı, her ;,a
man sakin duruıdu. Fakat Sel
ma onun o günkü haleti ruhiye
sini bakışlarından, duruşforın • 
dan, konuş.w;undan anlardı. Kim
seye hissiyatını belli etmiyen , 
Perto:vin !:\er hissiya.tı Selma için 1 
meydandaydı. 

Perwviin yuzwıe ıbaktıgı za" 
man, alnında, gözler.in.i11 deriıı
likleriıode, gülümsemesinde hiç 
kimscncn farkcdemediği hayali 
seziyor, hattiı ıbelki de kendinin 
bile farkında. olma<la;u düı;ün • 

Ankara eski Petro
grad mıdır? 

Geçen sene Beyoğluntla yeni &· 

çdan bir otel ve lokanta kapısı
nın önüne frenkçe levhaJ:ır as

mıştı. O zaman Scrmubarririmiz 
bir iki yazı yaıdı ve niha;rel aNe
rC'desin Tandoğan?!• diye haykır

dı da. belediyeyi lıa.rekt"te getirip 
bu levhaları kaldırttı. 

Bugün Bc.:yoğlnndan geçenlerin, 
camekiuında: «Ankara. e:'.!lki Pct
rograt» yazılı bir pastahanenin 

1 
1 firması sinirlerini bozuyor, mllll 

hissiyatlarını rencide ediyor. 

Ankara eski Petrogra.t mıdır? 
Bu firmayı ~öküp atacak makam 
yok mudur? Yoksa biz de bu lev .. 
hayı kaldll'tmak için: <eNcred~~in 
Tandoğan?• diye mi bağ'ıralun! 
Dlyo: 

Soruyoruz 1 
~=====ı~ 

düğü şeyin ne olduğunu biliyor
du. 

Ancak artık herkesin bildiği, 
herkesin gördüğü, sezdiği, an1a.
d:.ğı şeyi Selma aırılıyam1yor, se
zemiyor, ,göremiyor, bilemiyor
du. Hala ay :ıııığı.nın hayalini gön 
!ünde sa.ltlıyan, halJI Pertevle 
Melikenin öpüşmelerini hatı.rlı
yan ve bu hatrra ile yüreği ka
maşaın Selma, Pertevin gizli dü
şüncelerini okuma.ğa çalışrrken, 
açık hissiyatını anlıyamıyordu. 
Petevi.n lrerıdisini sevdiğini bil· 
miyordu. 

Pertev Selmaya aşıktı. 

-5-
Hazin, renksiz, kapalı geçen 

martta.n sonra nisan ilk.bahan iyi 
baş1amJ.'itı. 

Hilmi: 
- Çocuklar benim i.zni:min SOl1 

günü dedi. 
Karar verdilıer, öğlle yemeğini 

Büyük.derede SümerpaJ.asta yi -
yeceklerdi. Ona Şevket telgraf 
çekti ve doğru Büyükdereye gel
mesini bildirdi. 
Üsteğmen otelin holüne girin

ce Selma maswn bir istical ile 

leri n1muştur.ı> 
··----or~-

Rektör Ankaradan 

döndü 
Üniversite l~leri bakkındil Maarif 

Vekiletine h::ıbat vernıek üzere An
karaya giden Üniversite rektörü Ce00 

1 mil Bilst"1 dün şehılınize d\'lnmü.ştiir. 
RektOr yarın iktisat Faltültesinde. 
Ikthiat h ... ta.sı münasebetiyle bir de 
nu&uk söyUyeoektir. 

---ı>---

Belediyenin yeni 
bütçesi 

sene 

Belec!iye reisi muavinlerinden B. 
Rifat Yenal bugün Aukan.ya gide
cektir. Beled!ye reis muavini Bele
diyenin yeni sene bütçesi ihtlya9ları 
ve sair işler hakkında VekiUctte tc-
mas edecektir. 

---cı---_,. 

MÜTEFERRiK. 

Hüssameftin t<'..ıral 
Cenevreden döndü 

Milletler Ccmiyeü lufzıssılıba ko
mitesinde murahhasınıız olan eski 

, Sıhhat ve İçtimai Muavenet. Vekaıe .. 
ti müsteşarı Hüsamettin Kural dün 
sabah İstanbul& dönmüş ve akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

DENiZ 

Karadeniz ve Egede 
fırtına hafifledi 

Karadeniz ve Eıre denizinde fırtı

na. hafiflemekle beraber bili devam 
etmektedir. Dün Marmara.dan H
m.anımıza. gelen Seyyar vapuru Te .. 
kirdai ve Mürcfte Umanlamdan yük 
ve eşya alamalD.Ujhr. Fırtına hafif .. 
lediğinden boğazda bekliyen gemiler 
Karadeni:ze ıeıkmışlardır. 

Bir hırsız iki seneye 
mahkum oldu 

Şehrin muhtelif semilerinde 
ıbirçok hırsızlıklar yapmak su· 
çuyle Asliye ikinci cez:a mah
kemesinde muhakeme edilmek
te olan Zeki dün 2 sene 10 ay 
ve 11 gün hapse mahkiı.m edil· 
ıniştir. 

l 

onu karşıla<h, koştu; fakat ya
nına gider gitmez bu telfuılı haın
lesin:in ifadesinden çekindi ve 
kaş1a;rı.ru çata.rak; 

- Neden ıgl!" kaldın? Dedi 
Pertev, bu ~embe çehreye gü

lümsiyerek bakıyordu. Gelirken 
menekşe almıştı; demetlerden bi.. 
rri.ıı.i Selmaya veı'dl: 

- İlkbahar geldi Senü? 
Selma decin ıbic göğüs geçir -

di; 
- Evet, hava 'ile güzel! 
Pertev usulca elinden menek

şe demetini ala.n parma.kl:aın tut- , 
tu, uçlarından öptü. 

- .Selma, beş gün Pertevi. gör
meyince çok özlemişti. Bu beş 
ıgüıı ona uzun, çok uzun g:elıııiş
t1; !bitmek bi.lm1yen bu beş gün 
çok sıkılmıştı. 

G&rip dePil ımi, bu sıkıntısı -
nı.n asıl sebebini b:ir türlü kavn
ylll'.Illyor, kavramak, itiral etmek 
istemiyor ve sebepsiz yere ın -
kı.lır gibi olduğundan, büt~ 
tün içi.ne ,kasvet basıyordu, 

Günleri boş, bomboş geçmiş
ti. Mademki akşam Pertev gel· 
.miyccektı, mademki ibütıün gün 

lJüıı Bt·1ediyc iınil-1· mii,1ür!ilğüude, 

Vali ve Belediye reisi Lütfi Kırdarl& 
şehrimizde bulunmakta olan Evkaf 
ı·mum 1'-liidürü Fahri KJper'in itti~ 
rakiyle bir '&oplantı yap,1mıştır. Bu 
toplautıcla. Evkaf idaresinin Eminönü 
ile Balıkpazarı !traııoıında yaptırara

ğı Tieret Sarayı meselesi mevzuuba .. 
bl nlınuı;tur. Verilen karara göre bu 
saba dahilinde 2150 metre mnrabba.
ındaki arsa Evkaf idaresine satıla

caktır. İdare burada, 500 bin lira 
sarfiyle, ortası beş katlı, etrafı dört 
katlı olmak üzere büyilk bir ticaret 
sarayı inşa edrcektir. 

Y.eni binanın pliin ve projeleri için 
yakında bir mt:sabiika a~ılacaktır. 

--o---
1.ı.DL! VE 

Sulh hakimlerinin sala
hiyetleri genişletiliyor 
Adliye Vekaleti, Sulh ceza hl-

kimlerinin icaibında Asliye ceza 
ımahkemesi saUUıiyetleriyle va· 
zife görmeleri esasını kabul et
:ı:n.iş ve bu frnsusta • hazırlanan 
J.Ayihanın Büyük Millet Mecli· 
sinde müzakeresine başlanmış
tır. 

Hakarette bulunan kadın 
üç ay yatacak 

Koca Mustaıfa pru,ada kom.şu
su İbrahiıınle Şefikaya hakaret
te ,bulunmaktan suçlu Zehra a
dı'l!dfl J:ıir kadın dün sekizinci 
Asliye mahkemesinde muhake
me edilmiş, suçu sabit görüle
n!k üç ay on gün hapse ve 66 
lira para cezasına ve 55 lira, taz
minata mahkılm olmuştur. 

--o-

POLiS 

Tramvay çöp kamyonuna 
çarptı 

Dün Çarkapıda ;bir kaza ol· 
muş, Bayazıda doğru gitmekte 
olan Topkapı - Sirkeci tramva
yı kolacı Kara.betin dükkil.nı ().. 
nünde duran çöp kamyonwıe. 
çarparak kamyonu dükkana baıt
tırnu:ş ve esasen ahşap ol.an ko
lacı dükkanının d<ıvan kırtlm.ış
tır. Bu arada dükkanın içinde 
!bulunan Vartanuş adında bit 
kadın y a:ralamru.ş ve hastahıane
ye kaldınlın,,,tır. 

Pe:rteviı lbek.lemiyec"ektiı, gii.ııön 
ne ehemmiyeti vardı? 

İşte niha.yet bu bomboş ge -
çen beş gün tüken,nıi.ş, Pertev 
gelmişti... Telgrab geç ald.Jysa, 
Melikeden bir türlü ayrı1mak 
istemezse diye korkmuş, Pertev 
gecikince sabırsız1amnağa baş • 
1.amıştı ... 

İşte korkusu, endişesi, telaşı 
beyhudeyi! çı.kııru.ştı. Pertev gel
ınişti. .. Pertev yamndayd> ..• 
Menekşeler ·gfuıel kokuyor, ilk

bahar güneş:i her tarafa başka 
bir ihtişam " eriyordu.. iSeıın
nın kalbinden Pertevin yüre • 
ğine, ilkbahann kalb>ne, gök 
kubbesine dolaııı bir ~ coşu -
yordu. 

Yemek salonumda Şevketin haı
zı.rlattıb masanın yanında res
sam Mihri, kansı ve iki ahbap
la.rı, öte. tarafında da ıbi.r İngiliz 
dekora törü ile bir Alman sera
misti vaırdı. 

Masada.n masaya lronuşulıu -
yonkı. 

[Ar kaa.ı vad 

Türk matbWLiı aleyhınde bir J'&• 

hancı pzeteniD ınakalesi.ııbı tercö
meslni ihtiva eden ve Alınan sefare
ti istihbarı\i bürosu tarafında.o ter • 
cüme ettirilerek Türk.işeposl matba.
smda bastınldığı, anJaştlan broşür 

hıidisesl hakknıdaki •abıla ve acıı.ı.. 
ye tahkikatı bitmek üzeredir. 

Aldoğım12 mahiınata göre, Müıl

deiumilik broşürün muhteviyatı ile 
meşgul olmaktadır. Müddeiumumi
lik sadece her matbaadan ikişer niİ.9• 
hasının l\ılüddeiumumiliie verilmesi 
ve matbaaların üzerinde tabedUdlk
lerl matbaalarm isim ve adresleri 
bnlunmıısı kanuni blr mecburiyet ol
duğu h3lde bunlara riayet edilıne -
ml.ş olması noktasından tahkikat. n 
takibatta bulunmaktadn·. Matbu .. 
kanunu hüküınleı·ine göre bu fiill .. 
rin cc?-aqı ha.flf para cezaswdaıı iba • 
rettir. 

---0--

Bir amele patates çu
valları altında ezildi 
Aksu vapurunda bir amele

nin a.iıı:r surette ezilmesiyle bi
ten bir kaza olmuştur. 

Vapurdan lim<yı mavnalann9 
yük boşaltılırken vinç sapanın· 
da bulunan patates çuvalları bi.l'o 
den bire kurtul.muş ve aıınele
den İnebolulu Mustafanın üze
rine düşerek ağır surette yara
UtmJ.'itır. Yaralı Beyoğlu hasta· 
hanesine !<aldırılır.ıştır. 

---O-

Dün akşamki yangın 
Fwuncubr sokağında 143 nıı

maıralı kargir altı katlı boyaha.
neden dün saat dörtte yangın 
çıkmış ve bina kısmen yand:/tı 
halde söndürülmüştür. Binanın 
şekerci Hak.kıya ait olduğu ve 8 
bin liraya sigortalı bulunduğu 
anl~ılını.ştır. Binanın müsteci
ri boyacı Cemal adında biridir. 
Yangın,n sebebi hakkında za.bı.

ta tahkikat yapmaktadır. 

Yatak odasında yogurt 
yapıyorlarmış 

Y•llılı:ları odada yoğur!; imi! ed08 
öo sütçö yakalanmq ve a.dllyef'e v .. 
rllmltlerdir. BllO&ll, Abmel ve Ö
mer adlarında olan bn üçı seyyar •ilt

!111 hıfsissılı.b& k&nunun 191 ve zııe 

lnol maddelerine muhalif hareket aa
ol:fle allıııcı asliye ceza mabkemesin
dıı muhakeme edllmlıılerdlr. 

Maznunlar, yoprllan salmak iflıo 
deftl, salbtlan stillerden arlaa tı-
8lmlarla kendllerl J'emek l~ln pplık
lannı, o s1lıı plav plşlrdltıert l~in b• 
nnn ro.nmda J'oıurdUD. iTi Taluşaea.
ğmı diifündülderlni 8ÖJ'lemlş -
!erdir. Muhakeme şahit ııolls memur
larmm çaJnlması lııbı başlı:& bir d
ne l>ırakılmıtlar. 

Sebze hilinde hırsızlık 
Selıse bilinde kooperatifin camım 

klraralı: ıım ... ve saire oalarlıoa ~ 
lallaD Ya.lıJ'& ve Blem &dnıda Od ııı.i 

aclllyeT• yerfbDlıı ve &SIJTe altıneı -
.. nıahl<em""1ııdt mnbakomelerlae 

blşlamıılftır. 

l\famunlar ııı~lanm bıkir eimlf

ıer, kendileri yohbaı reoerten y&D

laıUp rellrildDderlnl iddia eyle~ı

tllr. Şahllleriıl calnlma.m lıın muıı.. 
t._ bafl<a br rllne blrakılnutlor. 

Şehir hasthanesi projesi 
Mecidiye Köyünde inşa edUeeek .,. 

lan yenJ uŞehir baslahanesia nln ı ... 
pat projeol. Sılıbal Vel<ileli 1arıı1-

dalı IMdlk oluıımuaw, 
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İtalyan Hariciye Na- 1 Uydurma 
zırının mühim nutku aber 

(Bat tarafı 1. inci ııa7fada) 
nıaa - İlab'an ııııatı 7okl11. Sııllı 
cepbOllDin "" kldlad& bulımm&kDB 
maksadı. ihata sJ7aset1ne Tuna ve 
Balkan aıemJekcll.rlnl de sürillde
mck idi. AmavoUaiım lı;pli bma
miJ'le bir İtalyan leı,ebbüsüdiu ve 
bu t.ı>bU..iin !orasını amir olaıl ... 
bap, bbe ııaa olan bir takım sebeplff 
,.e bl&lm menfaaUerlmhdtr ·• 

rOLONY A . IESELESİ 
İtalyan hariciye nazını Polonra 

meselesi ka1'ısında A1man - İta1yu 
noklal naaar teatnerlnd.,ı balıoederel< 

dem11!Ur ki: 
•- MR&ııe ıörtiıımeleri ve Berlla 

mlsaJı::. esnasında bllibare nı11sUba
ne bir hal auretlae lktlnn etUrilme
ılnln lmltinsuı bir hale ıelmMlnl in· 
taç edecek bir vahamet anelmcmlf 
elan Polon)'& •eselesl de AlmaD;ra'
nın mes'ul rlcallnln lddialarma l'i
re, dJplomatfk miinterelere mevsa 
letkll etmek lcabedl7ordo.1 

• UMAN. SOVYET ANLAŞMASl 
~lüteakiben Sovyet - Alman 

anlaşmasından bahs~tmi'h Fran
sa ile Büyük Britanyanın Rus
ya ile askeri mesai birUğini de 
istilzam eden sıkı bir mesai bir· 
liği vücuda ııetimıek hususua· 
daki te$Cbbüslerini ve müzake
relerin uzıımış olduğunu hatır
lattıktan sonra sözü İtalya'ya 
naklederek daha nisan ayında bu 
mesele hakkında Alınan hükil
meti ile doğrudan doğruya gö· 
rüşülmüş oıduğunu ve daha o za· 
man Sovyet Rusya ile gergin
liği izaleye matuf bir si)'11set ta· 
kibine karar verilmiş bulundu
ğunu söylemiştir. Gaye, Rusya· 
yı bitaraf bir hale getirmek ve 
onu büyük demokrasiler tara
hndan tasavvur edilmekte olan 
ihota sistemine iştirakten me
netmektl. 

Hariciye nazırı İtalyanın va
ziyeti hakkında da demiştir ki: 
•- İtalyanın 1 eylül tarihiıı· 

de almış ve Alınaıı)anın da ev· 
velden tasvip etmiş olduğu vaz· 
iyet, Almanyanın ihtilafı mev· 
ziilcştirmeye matuf olan mak
sadıııa tamamiyle uygun ve İ
talya ile Almanya arasındaki 
misaka ve taahhütlere harfiyen 
mutabık olan bir gayri muha
riplik vaziyeti idL 
İtalyanın askeri hiç bir teşeb

büste bulwınııyacağı suretind&
ki beyanatının c.•babı mucibesi 
bunladır.• 

Kont Ciano, İtalyanın •mü· 
sellih bir halde intizar vaziye
tinde bulunması. hakkındaki 
bütün şayialan ve saçma lıah· 
lan reddettikten ve iki harbin 
yani Afrika ve İspanya muha· 
rebelcrin:n bir çok vesaiti isti
mal mecburiyetini hasıl etme
si itzerine İtalyanın askeri ha
z:rlıklannı yapmak için en az 
üç seneye muhtaç olduğunu İ· i 

lan etmiş bulund.uğunu beyan j 
e) !edikten •onra Italyaı.un harp· 
ten korkabileceği surdiudeki ı 
tcsviliitı cerhctıuiştir. 

İTALYAN . ALl\IAN ! 
MÜNASEBATI 

ICont Ciuııo, şu veya bu mil· 
letin İtalya;Jaıı hattı hareketi 
hakkında izahat, teminat veya
hut garantiler istemiş olduğu 
suretindeki iddialan da tekzip 
etmiş ve bu kabil tazyikler vu
kuunda İtalyanın icap eden ce
vabı vermiıı bulunacağını söy
leyerek: 

c- Tekrar etmek icap eder ki 
Büyült Meclisin ge~nlerde be
yan ve teyit ettiği veçhile İtal· 
ya ile Almanya arasındaki miı· 
nasebetler ittifak misakı ve bu 
misıılı:ı ilmıal etmi' olan noktai 
nazar teatileri ile tesis edilmq 
olan münasebetlerdir.• 

İTALYA VE BALKAN 
DEVJ..ETLERİ 

Hatip, ilaveten demiştir ki: 
•- Faşist hükilmetinin hiç· 

bir teşebbüste buluumamış ol
dui!ıınu ve bu anda bitaraf dev
letlerle tcııriki m""8i ye dostluk 
münasebetlerimizi hususi biY 
surtte tarif etmek için hiç bir te
şebbüste bulwımak tasııvvurun· 
ıla olmadığımız• söylemek iste
rim. 

Madem ki. Balkan yan.m .a· 
ılnsındnn bilha"5a bahse~lmış
tir. Ve madem ki bikıneti vil· 
cudunu t:ırihten ve coğrafya
dan, an'anelerden ve bir B~ 
devleti haline "Plmiş olmak. va
kıasından alan bir alfu ile Ital· 
yan siyaseti hu mıntakaya doğ
ru teveccüh ediyor, Tuna havza
smda ve Balkanlarda nizam ve 
sullm muhafaza ctıneii'i kati su· 
retle arzu etmekte olduğunu be
ran ve teyit etmekle beraber, 
Jtalya, ne şekilde olursa olsun 
bu bloka dalıil olacak memle· 
ketfore faydnı ve sulhu tesise 
nıedaı olacabıı8 ail deı!ildir.• 

Kont Ciııno, bundan sonra İ
talya ile YuırosJavya arasında 
da her türlü muhtemel harbi 
bertaraf ederek samimi, devam
lı ve yapıcı bir sulh garantisi 
teşkil eden ademi tecavüz ve 
dostluk misakından bahset~ 
tir. 

Hatip, Yımani~tan ile kara hu
dutlarının tahdidi keyiiyelinin 
ihtili'ıfata sebebiyet vermek şöy· 
le dursuıı umwnı münasebetle
ri tenvir etıniıı olrluğunu geçen· 
lerde teati edilen notaların ile
rideki muhteı:ı;ı>l inki:;ailar için 
esas teşkil edeceğini söylemiştir. 
•- İtalya ile Türkiye arasın· 

d:ıki münasebetlere 1932 tarihin
de tecdit ve teyit edilmiş olan 
dostluk miulu hBkimdir. 

İtal~ a ile Bulgaristan arasın
daki mıinasebeUer, ananevi o
larak dostanedir. 
Aramızdaki mübadeleleri art· 

tırmış olduğumuz Romanya ile 
olan münasebeteriıniz de dos
tanedir. 

İki memleket arasrn .. aki dost
luk ve tesanüt ralılıtaları ~k 
derin olduğundan İtalyan - Ma
car müııasebatından bahsetmek 
hemen hellK'n lüzumsuzdur.• 

İtalyan Hariciye nazırı ilave
ten demiştir ki: 
•- Tuna havzasmda ve Bal· 

kanlarda sullıu muhafaza etmek 
bütün memleketlerin müşterek 
menfatleri iktizasındandır. Bu 
sebepten dolayı İtalya, ıniletıe
rin kendi aralarındaki mııallik 

meseleleri dostane bir sUTette 
halletmek hususundaki arzula
rını lıhar etmelerini derin bir 
sempnti ile k~ılamaktııdır ve 
onlara vesayada ve yardımda 
bulımmaya amadedir.• 

Kont Ciano, İsviçre, Cenubi A
merika ve Japonya ile olan sıla 
münasebetleri hatırlattıktan 
sonra faşist İtalyanın vukuatı 
teyııJıkuz ile takip etmekte ol
duğunu ve icabında, !<endi ıne
nafiini kara, hava ve deniz mü
nakalat ve ticaretini, prestijini 
ve büyiik bir devlet olmak iti· 
bariyle istikbalini inhina kabul 
etmez bir enerji ile müdafaa et
miye azmetmi olmakla beraber 
dünyayı sulh ve salfilıa kavu 
turmak için bir kere daha hare
kete geçmeye amade olduğunu 
söyleyerek nutkuna nihayet ver
miştir. 

Menemenci oğlu 
(Jlat tarafı • ınoı ••J'fada) 

çe neşriyatı sırasında vatandaş
larına bir hitabede bulımmll§tur. 
Nunıaıı lUeııenıencioğlu, radyo 

idaresinin isteği üzerine, bu ko
nuşmayı yept· nnı, İngilterede 
Türk ınilleııne karşı hes!eııen 
çok kuv\"etli dostluo-a bizzat şa
hit clduğunu suy liyCl'ek demi;;
tir ki: 
•- Dü.ııyarun hu fena z:ıınan

larmda Türk - İnı;.iiiz dos~luğu .. 
nıın kıy nıeti buruda nasıl hisse· 
diliyor ve itibara m· zhar oluyor 
sa eminim ki sizin kalııleriniz· 
de aynı ı;;~,ıni.11.i hislerle dolu
dur. V atnndnıı uzak, sizin na
zadarımzdan cüda bulıınduğum 
bu sırada dost memleketten me
deni)·etin bu büyük yaklaşma 
vasıtasiylc bu size kalbimin en 
derin köşelerinden fıskıran has
ret hislerimi ifade ediyornm.> 

---o-

Vapur sıkıntısı 
(llastarafı 1 inci oayfada) 

Tlrarl VelJll Nazmi Topçu otl11 
ile Ticaret Vekiiletı lhraealı teşklli&
L.uıd.ırma müdürü Servetin bugün An .. 
karadan hriml'Mt &'f'let!ekltri haber 

alınmıştır. 

Bu haber piyasada büyük memnu .. 
niyet. uyn.ndınw~hr. Vekilin piyasa 
v~Lvf'Uerl Te bilhassa ihracat ve lt
halit nı~:-rleleri Ue allbdar olaca
iı. tahmin Pd.ilmekted.lr. 

---o---

Motorin fiatı 
(Baş tarafı 1. inci •:rfadl) 

olmuş ve ~ıda yazılı azami 
fiyatlar 15 ilk.kanun 1939 tari
hinden itibren tatbik mevkime 
konmuştur. 

1 - İstanbul, İzmir ve İsken
derunda depo fiyatlan dökmede 
kilo başına 9 kuru.~ n çüt büyük 
tenekede 329,20 kunış olarak 
tespit edilmiştir. 

Binaenaleyh, ber yerdeki ca
ri fiyatlara: 

I>Ökmede kilo lıaşıııa: Z.46 ku-

ruş, ·--- . Çift te•ekede: 73..80 ...... ~ ı· 
liıve edilmiştir. 

2 - Benzin n guyağı fiyat
larında deii:isiklik yoktur. 

Mookova, Hl (A.A.) - D.N.B. 
ajansı ıl>ildiriyor: 

EsS<m'de çıkan Natioruı~ Zei
tung gazetesinin Moskovadan 
öğrendiğine göre, Moskovada 
neşredilen ve Sovyet Rusya rad
yosu ile de verilen bir haberde, 
Türk - İngiliz - Frn1'..sı:ı: paktının, 
Tü rldyede Frruısı. kum.andası 
altında, Sovyetler ittihad1I18 
!Gır ı bir ordu teşkiline dair giz. 
li bir maddeyi ihtiv" etti,ği bil
dirilmektedir. Bu ordu 400 bin 
Fransız, 80 bin İngiliz ve 500 
bin Türk askerinden mürekkep 
olıaoaktır. 

Anadolu ajansının notu: 
Bu haber tamamen ·tasni edil

miştir. 

Milletler Cemi 
yetinin kararı 

(Bq taralı L lnel ...,.tada) 

Birleşilı: Amerika olmak mere, 
bül4iıı Amerilıa devletleri Fin
lancliyaya yardım arzuııu ile 
mütehatT)k ve milteheyyiçtir
ler. Şimali Amerika efkim u
mnmiyesi mütecavize karşı boy
kot yapmak ve ~imdiye kadar 
japon ve alman maliarına tat
bik edilen bu boykotu Sovyet 
eı;yasma da teşmil etmek iste
diği gibi sivil h•lkın ıaşesi i~in. 
Fınlandiyaya açılan oıı milyon 
dolarlık krediden başka, siliıh 
\'e tayvaı-e gönderilın~i yoiun
da bir cereyan da vardır. Nev
york valisi 17 birinci kanun pa· 
zar gününü Finlandiya günü ola
rak ilıin etmiş \'e halkı, o güa, 
Sabık Cuınhıır reisi Hoover'in 
riyasetindeki Fınlandiy aya yar
dım sandığına cömertçe istirake 
davet etınİ.jtir. 

Hangi milletlerin 1"iniandiya
ya yıı.rdını edeceklerini ve ne· 
ler yapabilecekl"1"ini zıınıanla 
görceğiz. Bu yardımlar için ma
nevi zemin hazırdır. Bütün dilıı· 
ya milie eri bir şeyler yapma!< 
istiyorlar: batta Almanya"ın bile, 
bir taraftan Finlandiya, a sev· 
kerul111ek İ•tenılen it lyan ma
mulatı tı.v··areleri tevkif eder
ken diğer taraftan gizliden giz
liye Fin ordusuna sil:ilı verdii:i 
siı1·lenmektedir. Çünkü Fiıılan· 
diyruıın Sovyetler tarafından is· 
tiİfısı, Baltıkta sevkulceyş ve 
nüfuz baknumdan Almanyanın 
da aleyhinedir. 

Finlaııdiyanın mukav<'meti 
arttıkça ona yapılncak madqi 
yardımlar t ~kilit!. ndırıla·'oı:'.:ı 
için, Kızılordu, kahraman Fin
lerin ınu avcnıetini bir an '\'· 
vel k.rmaya ~ah· maktadır. Bıı 
ın.,kc;;at!adır l.:i, bil" Sovyet ordu· 
s.u, (0)1101".luss11lmi mınt.akasında 
~ar tan garlıe doğru ilerli)·crck 
Eotni körfezi kıyısındaki O!llo· 
yu tutuıa)·a ve Finlandiynyı ~ n 
dar yerinrlen ikiye ayınnı:.·a, Is
veç ·e :'liorvc~lc karadan tema
sını ke J'liye çalı~ıyor. Bu da, 
yardımda acele edilmesi lüzu· 
munu gösterir. 

ABİDİN DA VER 

BUHRAN 

VE İHTİKA.11 

erlcvbanul mi4nuı büyüktür, 
vesselam. Fakat, kulla:n.ablltıı

lerlD ellndP. Bir pzele de şa 
*'f'rlevhayı g-ördüm: 

- Buhran ve .• İhtlk&r! 
İyi, hl>fi anıma. lıanr:lsl!. Buh

ran mı, lhUkılr mı!'. Maharet. 
aerlevhayı atanın lkhlndtn bbi
nl fark eimHinde ve fa."k eUlr· 
meslndedir. 

AMAN,COK 

VAHİM! 

Sovyeı Basya MllleUer Ce
ai1eUudeD '11ıanldı. 
Am:Uı ne vahim bll.dlsc-
Bu v•bamet itat7an • Hal>et 

harblndentıerl hill MllleUer C&
mlJ'etinlle deV1llll elıııektrilr. 

A&TJŞ 

VAJlKEN 

Her şeyde artq var da, izdl .. 
ham da. nl('l.a olma.sın? .. Akşam .. 
lan s&at 5,38 ile 19 ara~ında Ka
rakö1, Voyvoda ve ŞJ ·b:uıtdekl 
lı.dlham malümdar. 

Tramva:r oiomobUI, otomobU 
tramYBJI, araba balkı kovalar ve 
nlbayet müteaddit ve C)elitU fa· 
sılala.rta Vf' haat etıJttn iz dakika-

1 

illi Şef 
[Baş tarafı 1 imci de] 

Keislcumbur ismet ininliyil h.,_ 
ııın bahıııaa Jıaasi treıı Enb>
candan bıı sabalı aaat 1 de sı
m~tevecclhen hareket etmişUr. 

Dioriti demir maJuıinJ• 
Dlvril<: 11 (A.A..) - Kelslcum

hur :!.met İnönll saat 13 il ~J'
rek geçe Dl.-rlte mımı.<al&I et 
mi.!ller ve büyük se"tu1ç ve ":un.imi 
tezahüraUa kal'fllaıtmL•l:.rdır. 

Ulli Şelimb, Dlvrlk istasyo
nunda c;-ıtan demir c~·beı ini• 
lstssyonda vııpnlzr• yidtlettıme

ılne dair etrarh m:oıam3l aldık
tan sour.\ tren1fflne hlne.rek yir-

mi dakikada itede bulunan Cure.k 
l"lta.! on11na varnuşlar ve o dAn o
tomobilleriyle istasyondan ";r;t 

ocafına ıitmt:,lerdir. 

Demlrtcprde demir ra.ad,.ntnln 
ne ı;uttt.IP topraktan çı~arıld•ğ:ı YC 

CDrek ~t.asyonuna na~ul b"'ındı .. 
İl ma.dtnin ve lşlttUmt .... tnlıı ~-a

kın zamandaki R"yrii tnkl!!iall, ya
pılmakta olan %50 kt,uur. lokanta
lı amele evi hak.kında k~ndUrrine 
verilen bahah dinleml lt"r v• bir 
ook s11alltt ~rarak mPınltketl
zin sın l ln1ı:ı.atında. rol oyııaya
eak ola.n ba kıYD\etll demir nıade-

nf Ue yaılundaa alakadar olmu: lar

dır • 
Re.bicumhunmım: Dt·r:ılrl.e~ cl

Tal"D'.'dakl itle~ sahasında bir 
müddet J'U• cezd.Jtt.en sonra ca. .. 
rek tstuyen11.na aydfot efmifler n 
orada :rapılmakla olaıl 100 k18Ulk 
lokanta amele eYi n m.Pmarin 
evleri. mektep.. hublıane hakkın
da. malfımat almt,hı,.dır. 

Mili! ljetlmb, """' 15.:ıt d• Sı
,,_ doiro 7ollanna devam H
mlşlerdlr. 

SIVASA MU"VMIALAT 

Sıv .. : 18 (A.A.) - R<Mrımıh11r 

İsmet İnöııU bu akşam saat %1 de 
S1vasa muvualat buyurmu.şla1'· 

dır. 

A · m ın zırhlısı a 
1 

verilen mühlet 
, B tarafı l .r.~ .da) 

-.on Spce, kendisine verilmiş o
lan allmı~ L\i saatten il>aret aza· 
nıJ mühletten sonra l\lonteviaeo 
limanını terke b:1 zırlan~<:nktır. 

ALIUANLAR KURTULACAGI· 
NI ()~ur EDİYORLAR 

Kopenha;{, 16 (A.A.) - Bcr
linske Tidente gazetesinin Bar· 
!in muhabiri bildiri~ or: 

l\lontevideodan Graf von Spe· 
ye ait tebizle gelen resimlere 
gore, kuır.anda kllltsind('t dört 
ve bacada da üç rahne vardır. 

Alman makaıııatı lngilizıe·iıı 
boğucu gaz kullandıkları hak· 
kında artık ~uar e-tnıiyorlar. 
Graf von Spee'nin sjsten istifa
de ederek kurtulobileceğl ümi
dinde olan Alınanlar gemide az 
mühjnınıat kalml.-? nln~ğını ve 
yeni mtihimmat tedadkinin çok 
güç olacnr<nlı söylüyorlar. 

Londra, 16 (A.A.) - Ekseler 
zırhlısı harpte hasarn uğı-amış
sa da, Achilles 'c Aja ·s zırlılı· 
Jarwın lta.<an gayet hafiftir. A· 
joks ve Achilles'de ölrnlcrin sa
yısı azdır. 

ÖLEN ı :ltANLı\R GÖ. 1ÜLDÜ 
lllontevideo, 16 (A.A.) - Graf 

von Spct.· zırhlısında ölen 35 
bahriyelinin ceseıl: dün karaya 
çıkarılMış ve mükcilef b~r cena
ze :..layı )·apı1mıştır. 300 Alman 
bahriyelisi ve Uruguay b~hriye 
mektebi talebesi ala~a iştirak et
mi~lerdir. 

-ı 

Yugoslav takımı 
Galatasaraya yenildi 

Bulgar hedefleri, 
Batkan siyaseti 

Balkan Wlra:, tt'Dllbw: p.rtd. tıtn• 
bi. Avru~da barlJUl df'vam& b~ 
aP bir bak.lk.aiidlr. Yarın ne oıa.

cakT ~ ecleıı ıı...,. i<>iudo uu ei
lıell tat1 tanda IÖ71tmrk !wkanım 
hit bır kim.M, mevkii. Ş&Jl · :t tU ne 
olarsa. olsw.n kendiAinde 11t>rcm.es. 
Gördüiiinii ;ıazıııe7IH .. , yaııılcı.tuıa 

ve al<la•"ıına bokmoıllleıilllr. 

Sarı kırmızılılar misafir ta
kımı zorla 1 .. o yenebildiler Şlmtli.kl b•rUin b~~~ıncbu b~ 

eü.ue L.W&r ıe cu ve \t buçuk a..r• 
rakı_. .......,. ıç.nde, Bnlcar u34 
vekili M. hO. iva.noı·~ evvelki \e 

Şehrlmlıde bili nan l:uı n:ra 
-reulan diin Tablm l:Mlında dir· 
dliDcü marJarJ.nı GalaUtJiaray Ur yap~ 
ttlar. V" l:Ok heytt nJa takip edilen 
bir m · balı.adan • oıın yPdlkl•ri bir 
•olle ilk mağ-IUbi, et aeı~ım iattılar. 

O:rııa GalaWM&7ut 5Uld&D yaptıb 
~eri bir akınla ba.,ladJ. İ.lk dakika ... 
Jar dlın•n u 7 c • n te.11.uithaJ. 
kavrayıv Ol\& röre nuıkabele f'debU ... 
m\"k için Yqu8l&vlann dentmf' :va ... 

par tarı da yav'-4 h:ır4 k Heri ile &Pi
ti. 

D "re bu •f'kildc \'"'"!.)ala.vla.rın 

&eknik Galatasara7m e.DC't'ji.k tniC"WD.
l:uı. ara.. ... :nda ~olıoüa olar&t bfo:rahl"re 
neik.eJendl, 

İ.KİJ'ICİ DEVRE: 

h.tncl df'vreye T•t'O"lav r b la
dılar, Daha fazla sol ta.rafl n hf"7-
nt-lmilf'l :!401 M"ıklan va fJin iyle yü
rlıttürdüklt>rl akınlar bulun cidden 
colı. ftovkalidf' bır o:nın t'ıka1'1;1'\ Ga
latasaray müdalllrri taraf.andan oe-r
riliyordu. 

Yu oııoJa•Jarm buıön didıı.ttı ·Itri 
bop &'ldiycr ve Tiirk ak1mtnın 'f3h
lı>nması b~mıda teknik biilduıiyct

lerlııılcn -• blınıuııtı barb bir şe-

kilde belll oluyorda. 

stmdt buııiıı a.k.ınlar oaıata. .. •r&J' 

iarafından yapı11J'Or '\it Yuı;o .. ıav O• 

7unculan ancü müdafaa il• vakit 

seçlrb'orlardı. 

O.Ja.Waara1ın bu ani 11.Ltl;ı)41 kar4 

ŞIS1Dila Yuı;mo.l&vlaruı l>•>ıo.lduiu ,·e 
her an ,ot lf'hiikesine maru-z kaldık- 1 
tarı •o.·ukUyorda. ,_ih'°yet 17 inci \ 
da.k!.ka.ila &o urlntn ıeridto alarak 
('emile &'~lrdiii ı@p• Cemil C'U1f'l 

1 biT vücut ç·\hnu Ue müdafii l'f'flp 
kalttlPin kıpırct:ııılBA! u imkln bl -
rak.m:sa.n ukı bir ,uue Yu:o. 1a"· b-
1<' int kfu. 

c .. 1a!3 ... 3ra1n1 pl~bı1rt.t. YnrO!lliaT
ıarın TuTkl ·ed • il ma.ih1biyet1P.tlnl 
temin. tdt:n bu tl-1 k ııetice o oawı 
rihı~·&ne kaJ r dri!.,.ıtdJ. 

Son daklkabr Yu.&'05\avların bu.is 
bir üsüinl" · altında :er:tl Loııe de Ga
laW1n:~ mU ]afik-r"\nlt C'&Dt:ılperane 

caıı :ıları n•hc•nin dtflşn1r-!ine im
kin bırakmadı. Ve m.i.ı.sab.:a.ka 0-1 
Gab.b....,. :yın galtbl'$1Jle ltttti. Y•
J'OSilı\' spVrcuJ3r1 buıu.n ~a:ıt lıf.3f 

da son ınJ.~larını fenl'TbRhı t lle ya

pa.rak ınt mle-lu Uerbu~ avdet ecek· 
lerdlr. 

nr.:.dan ka.rdulu Qd kabhıtı.uı u -
lliillı ~rici.J'e AUırlJ :;·aptıgı f!t--

ııada mubl<-111 ını:.Uarla dı ı.ıar 

br7analta bulı.ı.ndatu gOrulC:.u. :Se 
sc;)oliftcekti, ne sö:rliyebillrri.I? a.31 

dt=~~mlyen, k.tli.llltlf"ri ve , le!l rt 
])aoıı a. tan:J;ı.rda ol;:.n 5C trrf tfı-kra.rh

..-kll. DIJ'cbillrb ili, 1. Ko·iC İva
~of, birkaç &un •vvel lomal d'İta.
Uaı.ın Sot7a mu!ıabı.rlne- yaph~ı be-

711Dab. 15 ruıı IOIU'& baJka bir ~,._ 
zetenin mu.h..\.M'irtDt Y• , .11.ytıl fJ.
kfrlerl yeni bir tarrd te rarJıy;ıcat. 

tır. Yaııat>-all ,vC!1ill eo- an h m "l& 
Pra. da ı-:uel.f'""- .. uantrlnt' vcn.e, 

"'"' balı lın~a · lıı ı a fıakk. ııda rf 
eyledlfi C'cm•kira.Dr ~rı~ o z.,.. 
man $4\---yttk>re luqı ll'Jı. rlı~ ak

lır. 

• 
ın- ovyet H hi 

lL Kc\ ·e i"·~of'un · ylediit C'1bl 
Bu.lga.ri ... l.anm vulyf'tl. blt bekleme 
at.y&st'Udir. BaUu...r.ıl.ıtra ba h· rJia • 
sonu.na kadar blç bir 1.f'<"3\ u..ı o mas
'l&t anıh&rebe eenuba prkl n ceaa.
bi .:\vmp:ıya. bu.laŞl:1:ıdan ulh uıasa
llOl.a Ql.arulur. İt:JJ"• da o ıı:ıuıuna ka
dar p:rrl ıuahs.rip olarô\k kah~ 

Bıılcari.;tan lıiü.:imt·t .. ara.si dava ı
nm bant ko11te rı nda lehfrıf! haW 
l•ln tı:.ı,.a bil ibnellnhı m ... b...,11-
nc l'ilvenC"r t.Ur. Kendi. t.:r.nd e 
kom~bnnda.n birlBinf' anıl htekle
rlııl yerine ~tlnıı k ~ bar~ eıml-
7ectk lr. Diın old11i!u g;ı.ı bu,.....,,, 1r·~ ıa..-:ıfı ı n J c 

vf c Junün C'3-r hl«!! pio,,ktirımu,f r
dir', 

D:fe-r Jn imlarda vaa;,yf'Ur 1(' btr 
de.i ı .lik yufı:tor. 

Drnb kumandanlığı. tf" Iijindf' "
r.tinıte denitıy!'ir ki: 

Orbo al!Wnuda Te A&o sıra ada
lantula ·ren.yarı eden bir raıısa.de.mc 
e~nasuıda snhJl bat.arya.larımnın at.e
ti. Gu,·k7 tipi bJr ·o,yt•t ;ınub.rlblnJ 

ch"mm~1etll suretle hL'\at'I. uırratmq
tır. Sun tialr..i ·ada alı.nan habrr re 
cöre b11 mllh.rfp übuqtrr. 

ltl'SL.AK 10 Bl~ ZAYiA1· 
Vl.RDİLJ:R 

UelslDki: 16 (A.A.) - Talp;I~ nch· 
rinl a;eçereı. lllaııerhelm hall.uı& hıi· 

cum etmek lsünn mlilıl.ııı Sov1el 
kurıetlerl sen ıııD~rde 29 lank n 
bir cok top ka;rbelaı !erdir. :Fhı

laodiya to~~u blr tıok. nakU:--e du
balarını balmnışlardır. Ku"1 r b• 
hüc.wmlarda 1500 ölu "\ erm!ılrrdlr. 
Yaralı "e e..~irler de . yıl.usa yalıua; 

ba mmtaksda &aarrwı Jt•Jara rn a
şaiı lG bin kltlre mal olm111flur. 

Wı.doga &"ölünll.D tıimalbıde Flnlan .. 
dlyalılar yaıı\ıkl&n sen mu!ıabll laar· 
nnlarda RUöl:uııı 15 lankuıı lahrip 
e~ler ve lltrl ekte bulcnın la.r
dır. Sami mmtalta.•wda Finlıuullyah
larm mukabil taarnu ıı.. ihata elUk· 
lcrl Rus kU\'"VeUerlnİD DH'VOGdU belli 
dcilldlr. 

Fınlandi7a ordusu mfü.emmel tank 
d:ıfl toS1larına malik buhıuına.kb ve 
bu.nlan fevhalilde iyi kull:ııım.akb

dırla.r. 

Y'. HARİCİYE l'iAZmINI.' 
l!İTABESİ 

Bel !nkl: 16 (A.A.) - Hariciye 
naEJrı B. Tannf'r, tltln ak,ımı r:ıdyo 
ne, önce Ji'inlandJya sonra İsveo 11-
saniyJe, dolruda.n doiruya Molotof'& 
bitap ederek domlttlr ki: 
•- Kavgamızı masllhane bitirmek 

üı:cre müzakerata clrmcfe am!fd., 
mlslnh:! Finlandiya buna hazırdır. 

Sb:ln de ıatteıa radyo Ut cevap ver
menW rica ederim. Bnııdıuı henib bir 
kae balla evvel B. Paasiklvi lir be· 
nim, sizinle ve Stalinle konutmakta 

oJ.duiumuu Uı.ırt.ayıum. ·m bL,d•.a 
bir arul &erkini b:U,ronuam.. Hal· 
lı bir taı~p olınanu. ın.""\ ratruen. P.t.u 
:l~it m & lelı.arhk.larda bulunma
a .ı.ıHa1e idJk. Anlapm.&d:uı mitııa-

ktrat ta.ıik tdUd.a. Sı2 Btrleşlk Ame
rikanın lava 'ul l<kllllııl ve iov<9'1n 
teJ<liflerinJ r ... ·ddc&tıniz .. Mah.ı~x:ıatın 
durdnnıl.uıa.ıtı ltln .;\lilleUcr Crmi.Je
ti t.al';l.fı.ndan yapıl.ın tekilli rcddtttt
nlı:. 1';ırafınu.ıdan dofrudan doğra
ya yapılan tek.Jiflerl dinle.rncnıek. lçia 
billtin kapılan kapsdınız. l"Pk.at size 
radyo n .. hi,abetoıell: lm.k..uu elimiz. 
ded:r. Hadi e!er, Rn...,yanuı ~"'ftk .-e
~ proJelf'ri oldntu fikrini uy&11dJ.n
:ror. Çtırhk hudnt!.tnaı tt-kr r tesis 
I~ btitihı Finlandiyayı zapı<ımeı. ar· 
~nda. · Müyorsunuz. El"tr mak
sadınu bö7le be emin olun11ı< ki Flıı-

1 lanıllJ'a hayatta bir kit Flnlaodlnll 
llaJmcaya kadar lr~dfnl müdafaa e
decekllr. 

Flıılandlra mUleti, ne lstiklillnl, ne 
hiin11etlnl kaYbetm.~fr asla no ol
auyaC"aktır "\... een•bf bo:rwndomflı
ao ı.aı..ı elm!;Ttteltllr. 

İNGİLTERF.NİN YA&DIMI 
Londra: 16 (A.A.) - 00 bin ırııa 

maske"1 ve bir mlkhr barı> 111al20-
mtsl Ftnlandlyaya ıtvkedtlmtk here 
vap11rlara yüiJf"mn.lt ft ... ov 70-
la c-ıkm.rılardır. , 

yamı 4"111 Bolprl.• hükiuııı•ti 

yas"tl, f11"8l\\lara · n- hor.tekel olacak
tır. M3rsrislıın luikfımttlnhı si;;.,._ 
.-eti de a..,a.ft. 7o.kan ba t n:d:sdtr. 

Bu sfb• be ana&.. v&k.u.ta.r. hld...se-
Jer cm.illin şarki Yt D bi Avra-
p:ıdalrl kilç;ik ı. · eli r raıım

d& «Balkanlar, B.:t.llı.:tnhlarradın d."9-
11ıraıum hakiki mü..ıakH tcslrlor
den, nıifuzla.rdan a;ad.e mDttelıJd, m.A
tem.ntt csaslua rore bir ·lvuct ~ 
lı.lbl amılımnııı hı&yalden lbaroı ol
dntuua. bir df'la da.lıa ~bata Y&n.l'aJ>f .. 
lir. 

Bu bahlqte,. Törld;r" Ueı 1ıırestne 

hafh hıik6m•tl•rin harektllerlAl, 
plinlannı bu esaslara cor tanıim. 

sevk ve idare ettiklerini ııöyll eblll

rb. 

Dahiliye Müsteşarlığı 
Ankara, 11 (A.A.) - Dahili

ye Vekildi lüstesıın Nazil 
Eıtin'ln başka bir :memuriyete 
nakledilerelı: yerine Kastamonu 
valisi Avni Doğaıı'm gıetiriltte
ğiııe dair ikdam gazetesinde in
tişar etmiş olan haberin asılsa 
olduğunu kaydlı Aıuıclohı Ajaa
sı ıne:mndm. 

C:e-ıÇ!er •• Genç kıı.ıar ... Sevenler ve sevişenler .•• 

Hepi.~iz AV Sinemasına 
bugun 

~dıo ız v~ slnem:ı.-ıın en guzel aşıkan dl.an 

LORETIA YOlJNG ve RICHARD GREENE'nin 
Fevkalilde bır landa yar: '' ıklan 

DÜŞMAN ÇOCUKLARI 
Renkli ve Fraııısızea sözlü filıni göYi.ini.i:z. 

Şaıyanı hayret manzaralar ve göz kamaştıran de.lrorlıır arasında TABtt 
RENKLl fotoğraflan göı;teren ve şimiliye kadar görülen renkli :flim

lerin. en güzelidir. 
İl.\~ten: FOKS JURNAL son dünya ve harp lılwadlsleri. 
~ sat 11 ve 1 de tıeıı:zilath matlnelet-. !ar içinde Şlşht.nl")'i bolul"Sllnııs. 

Şimdi bo yola bir de Eminönü 
- Kasımpaşa • Yenişehir otobüs
leri kanşacakn:u,. Bu yohın 

arıtması başan1ması itibarile bir 
idealln ve um.umJ a.nusnnu ta
bakkukudnr amma, biz biraz 
Uh& izdihamı ari1lı1' olank S'Ö· 

receflz. 

,,1 .......................................................... .... 
BUGÜN 

Artış amwıni oJ•d~ l'Öre 
tabll bwaun da zaran yok d"· 
iil mi? 

BIK KARYOLALARI 

t:KSİKMİ.'! 

Üsküdar hapishanesinde.a. .ka
~olan Jandarma Şile oraanla
rıııda takip ecllrormllf. Şlllele

rinl ve yorcanlaruu bulmuşlar. 

Osman Ceıaal'e havadlıd veri
yordum da: 

- Ha bltt
Ded.I. llive ettJ: 
- Bir karyolaları ekııikmlş! 

BİR SILA 

MESELESİ 

Gazetede: 
- Tevfik Fikret illa:!' •ltU! 
Serlevha!<ınt 1"orünce «.sıla,-u 

,.-ıtu unne,Um. Mefer Ankara;ra 
.-ıtmfş. Hot Anka.raya. lidlp s-el
mek de aıla b.bı:metlDI l"Örii.r 7a. 

A. ŞEKİB 
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DUnyanın birinci arUstl 

CHARLES BOYER Sinemcuıncla 

ga:uı iki ,.ı1ı1uıı SIGRID CURIE - EDDY LAMARR 
ıarafınJan ıahan• 6ir •ardl• t•msil eılilen 

CIEZAIR SEVDALARI 
ihtiraslı bir •tkın aletli bir 

llciHluı FOX JURNAL • Ba,ün aaaı l 1 
hayatin romanı 
N 1 Je let1%ilatlı motin• 

LALE' n i nlkin;i üa~rK ~rr:ası 
ÇAL iNAN ~A.Ç 

Dcnizlmi.n ejderi... OV'Blann an;.laıll. •• Sarı etm guneşı. •• 
FRROL FLAYNN'nıa 

y arattı!il en büyük eser ... Sinema tarilıiılln şeref •bidea •• .StMma 
aleminin eşsia ;yıldnıdw ... 

Bugün LA LE Sinemasında 
sailt 11 ve 1 de tenzil~'lı halle matineleri. 'J'elefon: 43595 



ve bUttin •lrd•rını derh•I k er. 
LUzumunde gUnde 3 kat• alınablllr. 

' - .' - . ·, '( . ,, 

l.rt:4M 7ARllllf1DS' fflFAlt VG 

AA c c~ c t ı~LJn 
Tefrika : 10 3 

Sen oğullarından 
onu artık 

kimi istersen 

et ... • 
vezır 

Söy~ ııibi Huwı Cır 
feri bep1inden da.ha çok Hver
di. İdare tamamen haria V alid-0 
Sultan Hayhran'ı.n elinde idi. 
Fakat Valide Sultan vefat ettik
ten wnra bu sept.an vezir Yah
y anı.n eline .geçti. Y ııhy a ne is
tene onu yapardı ve Harunür
reşit onlln bütün isteklerini ka
bul ede.rdi 

Bl.ı' hayli zaman aonra Yahy .. 
thtiyarl.adJ.iını ileri aürerek ve
un!tten .;eki&ınek iırtedL Ha.ru -
nü.rreşit: 

- Bari ııenin yerine ojiulların
dan biri vezl.ı' olsun ... 

Dedi. ~almadı Yahyarun da 
ınuvafakati ile CMeri vezir et
mekti. Fakat Yahya CMe.rden 
ıziyade Fadl'a itimat ediyordu. 
Jı11 ~ebeple o Hanın= bu tek
lifi üz.erine kendi yerine Fadl'ı 
bıraktl. 
Hanın bu intihaptan mütees

sir oldu ise de ihtar etmedı. 
Fadl iki sene vezirlik etti. 
İki şene sonra vezaret müh

runü Fadldan alan Harun ken
di gözdesi Cfıfere verdi Cafer de 
iki 9elle vezirlik edince, Yahya 
gücenmesin diye bu sefer ona: 

- Sen oğullarından kimi is
terı;en onu artık vezir et... İlk 
önce Fadl'ı intihap etmiqtin ... 
Sonra ben Caferi vezir et tim .. 
Artık karışmam: 

Dedi. Yahya ise mühni ltim
ııeye vermedi, kendi ya:nında &

lıkoydu ve tekrar vezir oldu .. 
Harunun aaltanata çıktı~ gün 

Turk cariyesinden bir oğlu ol
duğunu ve adını •Me'mun• koy
duğunu görmüştük. 

Birkat; ay sonra da zevcesi 
Züıbeydeııin de bir oğlu olmuş 
ve onun da adı ·Emin• konul
muştu .. 

Çocukla.- büyümekte ol~unlar, 
gerek Zübeydenin ve gerek Ha
yizranın teşviki ile Harun daha 
beş ya.~ında iken Zübeydeden o
lan oğlu (Emini) re•men Vcli
a' t ılan etti. 

Ancak bu be< yaşındaki çocu
;ıu vililyetıler halkınm biat et -
mckte tereddüt gösterecginı his
settiği ve hatta yak;nen bildil'ıi 
icın Yaiıyan;n oğlu Fadlı ayrı 
ayrı vilayetleri dolaştırdı. Fa.U 
her gittı.~i viHi.yc!te en a,,ağı bir 
sene kalmak suretile haıkı gör
mek ·Emin. e veliaht olarak bl
i'.ıte ikna etti. 

Ilarunun bir oglu daha olımı:r 
tu. Onun c>a adı (Muhammedı di. 
Bunlar bi.iyüdülı.len sonra, bel
ki aralarında hihliet ve ı;alta -
nat için dırtlıı çıkarırlar endişe
sine dü en Harunüfl'eşit, Türk 
cariyesinden ulan oğlu Me'mu
nu) ikınci, dij(er iğlu (.Mııtıarn
med) i de üçüncü veliahd • iliin 
etti. 

Bcrnıekilcıin bütür. Ara'bis1a
na ııakim olmaları, ıamaJl geç -
tık\C bu hakimiyet ve nÜfuzJa
r,ııı artırmaları Harunünc":dı 
ya\.ı av ş k.ı kula dırdı. Ka
rı.ı Zübcydenın ele bu hususta 
hır hay ı tesiri oldu ... 

J!aru'1, harekete geçıncl< içın 
munasıp b r ;ı:amar. ve fı.rs.ıt kol
lam·ya ~!adı. 

Butıın memkıtck dal budak 
sal ış b • aıleyı birdenbire yok 
etıı ek kolay olmadığı gibi böy
le b' arzuyu hatta ı~ta el.mek 
bıle te'.lıkcli idı. 

Vakıa Bernıckilcr memleketi 
ık" i i idare ediyorlarsa da 

ınsan olmaları itibaıile kapris
lerine kapılmaları netice•i bir
çok ııayri memnunlar meydana. 
getiriyorlardı. 

Harunürreşidin karı.;ı Zübey
de, Bernıekilere düşman olan
larn basında .bulunuyo.rdu. 

O... Bu aileye idare ve aiya
aet bakımından değıl, lı.ı.skanç
lık yüzünden düsmandı. 

Çünkü Cfiler görümce;;i Ab
basenin kocasıydı. 

Ve Abbase Cii.ierle b<.'l'abe.r da
ima Ha!ifenİ.'l meclislerinde ha
zır bulunuyor ve Hanımı Zü -
beyıi<?nin meckiskrinden mah

rum bırakıyordu. 
İşte bu kadın bu kı;;kançlık 

s;ıikasile intikam r.lmağa karar 
verdı. 

E\-velce de söy kmiştik .. Ha
runürreşit, kız kardeşi Abbase
yi Cıi!ere tezviç edcıken şar: 
koşmuştu. Onlar zahiren evli o
lacaklar, hakikatte karı koca va
ziyetine girmiyeceklerdi. ABia 
tenhada buluşınıyacakl.ardı. iBi
ribirlerine, hatta el ile bile te
mas etmiyeccklerd .. 
Harunürreşit bu husu~ta ve 

ayrı ayrı hem Cafcrden hem de 
Abbaseden yemin ile tminat al
mıştı. 

Fa.kat Ciıier gen(', güzel ve 
yakışıklı idi 

Abbase de ayni vasıflan haiz 
ve çok ateşli bir kızdı. BaTutla 
ateşin bi.r aı<ada bulunmasının 
vereceği netice kPndini göster
dı. 

Dwinin de kalblerinde biri -
birlerine karşı bir ates tutuştu. 
Bu ateşin sönmesi ancak biri -
birleri üe buluşmalarına t&bidi. 

Abbese ... Bunıın kolayını bul
du. 

[Arkası var] 

Ankara Radyosu 
17 Birincikanun Pazar 

...,aat 12.30 Proc-ram ve- mf'mltk('t 
. :ıat ayarı. 12.35 :\Jan111 vr mf'teoro
loJl haberi ri. 1!?.5rı Turlıi. mU.ılği: ııu

yuJı. fasıl heyetl.nd""n kııırııjık ııroK

ram. <.alanlar; Hakkı D<'mıau, Şrrlf 
İ<!I, Ha"'1n Gür, Hamdi Tokay, Züh
tü BaJ. dakoilu, Basri t'fle-r, İzzettin 
Ökte. Okuyanlar: :lfu~<'y}eıı, :\It>lha
ret, Safiye, Sttriahııt. :\telek Tokgöz, 
MusU.b, Celll, Talı"n. ll.30/14.30 
• lü.zik. fKUçuk orkt>ııılra - !jet: Nf'ctp 

."1kw}, 1 - i\1.ırtıu \"hl: GrinLing'e 
lt'krar ı;ıtmeliylm (Vals), 2 - Puccl
ni: La. Bohem oper.a..,ından taot.ezl. 3 
- Jltiıı, 'lunkt'l: Vt>ncdik hahraı.ı 

(~trenadl. 4. - }'r-.n7. Lehar: Vals. 5 -
.Joh. fitr. au ~: Viyana ormtıvl,t ef'u
n,..-,i (VaJ..,). 6 Joh. ':-itrA-U"f' Polka. 
7 - RosfWıi: Mozaik 

18.00 Pro~ram. 18.fJ5 .\frmJ, lt·t sa
at ,ayarı, AJ~:-. ve N<"k•orol~i ha
btl~h·ri. 18.25 :\Iiı7lk~ Radyo caz or
kMtracı. 19.00 (.,'oruk !'i.aatl. 19.::0 
Türk müzt(J. ('alaıdar: \'t>cihe, ıte

"'ill F.ter. Fahire Fer.ouı, Rtfik f'er .. 
an. l - Okuv0&.n: 1'~,·ml Rı.la Allli'i· 

kan. 1 - ~elınaı pe .. rt \'I. 2 - AJI bey 
- Hicar; ş.a.rkl: (Derdimi arLttmcyc o 
"'uh.ı). 3 - "edhn - Jffraı ljarJu: cı·u .. 
ce1dikç-e yttce1di~. 4 ..... - llic•z ~ar
kı: (GuJ~ni hü.."'inüne kimler \'"21-ıyur) 
5 • De-de - itiraz şarkı: ( u kar ıkl 
dağda bir Yetil fadırl. 6 - HJcaz ıaı 
sf'matıoi. 2 - 01.uyau: s~mahat Ö7-
df"nse:. 1 .. Re at Erer - Kem4ll tak-
5inli. ı - Lemi - ııu t3·nı ~rkı~ (Za

man olur ki). 3 - Lemi - Utiseyni ,ar-

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Bir bor~ıan dola)ı m;;rbeu olup tamarnın.ı (120981) lira. kıl·mct takdir e ("dilmi'j olan K•dıko)u.ude Sahra)·ı ce

dit mahıllc~lnin Oözt~pe :"ııOkajında. e1ııki 27, 28 - )·tni 71, 80, 78, 89 numaralı maa. müıotemillt bah~r ve k°"'-k ile 
J'İne Kadıkfi7Unde bahra)'ı eedll maballesınin Erenkc>.v, Cadd"lıo."ı~an ,.e Gö:ıdepe \"C :llehn:ııet Ef. mr:vkl ve sokaiın
da Cifte Ua\"w:larda eı;;ki 10, 15 yeni 521 !51 1 33, 54, 05 numaralı ve tamamına. (103860) Ur.ı. kıymet takdir edilen 
fızJ.ı ba..b,eJi bir kil!:>lıi. ve )'lııe Sahrayı cedit .mahaHc10ioin ~·ukur çe;ııne ell·evm Çifte havw:l.ır me.vk.Unde vilı:l ınaa
kulübe \'4.' müı:teml11tı havi "\ie Camamına. (55lt0) lir2 kı}m~t konmu~ ol.tn boıtanın nı..,ıf hl~rlf"rioln a)rı 3yrı pa-· 
ra;,ıa ~c,,rllme ine kara[ \'erilm,ltir. 

BuııJ.ardan e·lt:i 27, 28 )rııl il, 80. 78, 80 1'o. nlila. nıuşıt"mil3.t balı('e vt koşkuu lıudutlu: Bcrı:nu~ibl sen"t cskl 
28 numaralı, ,ark.ı.n Lt-lıid.-rya. carben ~e\:kc' i.arl&E-ı. ">im•leu KamJie tarlaJOı, ctııubu Lt>bıdel') a, Bt:rmuc:ibl it· 
nct 2'1 nwn;.cı·alı mahal <.>a•·kan :yenl küşat oluu.ın larilı:. Ye kısmen J.ebtdcr)la, carbtn Ziraat banka!!ı İkinci )(ö.du
rü ~evket kotll ve bah('r.ı;I, şlmaJcn Vapur iiikelt"fline mtmır f'dtn tarik, cenubeu ıltl fabrikas.ı, clrevın artla. ferat 
oluna.n ınothal m.a.klflp mah;ı11in ılnlaJcn 1-"l"ik. Cf'JJ1Tbf"n l .ebldrrya, şarll.an rıoroz Ali paşa , "'"t""''-~ .. i kik.ili \'t' btl~Un) 
a-arb('n ~evlıi.<'1 sokağa jJr çevrılldir. 

İ· hu cayri menkulün ev&illrı: 
;tt;,\Iİ' KATI. 
Bfuanın tulü lmtld.ıdınca devam eden 1rmlnl mtrm<r dO rli dıvar ve ta\ia.nı yailı boyalı mııs\atil bu]'"u~ bir 

ta~ık liztriode tava.nt.;ırı ıstampa ı:f'mlnlerl parkt dô~eli üç oda ve tahta dö-teU dii<'r bir oda1 bir ltU"r• üç alatur
ka btla t•e- M>maki mmluktv ti yıkıtma ınalıalJlni ba,·I 1ro.melıc ı-.ılonu, mudlveh a.limda. blr kOmürlilk ı:emlnl mer .. 
mer dö"4'H mermer mu~luk ve terc.ib.h \"e demir 1emek sobatımı havi mutf~k ve temini mrrmer d.Oşl'll mermer Del 
çan1o1'1r ft'k.nnf ve puva.da mah&lllni v" blrJ lla ·natma, dltt"ri su ısıtmaya matu.u..o:; iki tam~ ır kazanını havi ca.
ma!fn h.k vardu. lez"kur nlU."laHl U!)hk.tan. bah('t'~t: muteaddit kapıl!lr ,·ardır. Bu laşhktan ~i tarafia arnf'VU 
<'anılı kapJl.ı.rl.\.h: u:..ı kat.ı çıkılır. Sol tar;.ıllaki kapıd'4n .-lri1diktı· ~uvr ... i ve- Utuuları lrr) inatlı nıt•rmt·r mrrdivtı> 

Ur ınerm('r Te ~nıa.ı.f '-,;l)ıanlıj... cık.Lbr. 

Bi&JN('İ KAT: İ.ki t.rahalı<l ml'rdiven b•'11.ilrından arnt'vu tatı•lı ea.mt'kM.ola a.)rıln111j, ıt'.minl parke doıjf'tl, ta
,·auı altm yaldız Vf' yaih bo aJı •e k.uion pi~·er lf' .:rlnatlı \'t' bahc;-e)·r cıkılacak ea.ınekinh bir kapuıı bulunan bd· 
)dk bir .. ....ıon tizl"rind.- alh oda.. iki beı .. n•t·v<·ut nıp ,,.ntlnlt·ri ıı:u·kr. ta.vaol~rı karton ,,ı,·tr atıın yahh7. tt"z:rJ
nath •Jlup ü.c odantn l&\'anlarındOI. ;r:ıj:h boya rr-,imler ıl<' 'ardtr. 

İKİNf.'İ K:\T: Zt"minl parkt, ta,·a.:ıı kar1tnı pl~ rr 't'f! i\ltnı y<ı1.ldız t(oı.3 inatlı bir .. ;ı.lon UJt"l"indt ~kiL od.ı. bir 
hela, mf>V ut d~mt>1er tı.ıhamPn park.. tavıtnl .. F karton ııiyer ,.e alhn Y•ldı& leı;\ Jııaı.h vt- biri mü~ff~a o)ma.k w:c
re di4eı·ltrindr a)rıı:a yağlı bora rt"Simh r de vanhr. Bıı k;1hn parke arahtl havi z.pmln ve t·Mb.rı m.erııvr "~ bir 
mern>er kurnaı,ı v~ baoyo ier!ibatı 013n bir h•n,;ım ffll"\·rul olup ıe. bin clha.ıının borllhu balurdır. İkinri kata 
kadar ol•n mertHvPn tki. ıarafta olup ııeni~ vr mtrmc·rrlir. Sahanlıkta soma.ki k-7.~·in ... u \'ardır. 

iict 't.·t, KA'I: Bn kJ..L.'\ ~&" taraftaki mrrmf'r ıuerdlvf'n il<' rıkıhr. Bu k.atı.n ıcmlnleri p.ırkt> .&nıar '\'e tavan-
1..rı )aih boya "" Kiıtab:ta c;ln~I resirn?rr v.ıpılnu') iki kutr od .. "ı ,~e 7C'minl HH•nnrr t·:ıh"'r •a.1\'.lnlzl<" Urtlllmı, ıa
raea mahalli. \'t lkl çatı altı ve umlDi parke bir ~.ılon uurint dört oda. mr,·rut ohıp 7rmlnlf·ri 11arkr Ca\ anlar• 
kartou piyer 'f"(" alhn Ja1dı7 l.e7Jlnat1ıdır. 'lt'rtl.İ\ ·,.ı• blttfınctaki camt kan ilr <tdal.ırdan birine a.it c:ımrkııınln tantla.
rı yokt•.r. 

Blr heli. m~vt'uttur. Bu k.1tta.n merın,.r dWli bir ... ahaah .. la. u..,t kat:;ı cık•lır. Bu \,,ahanJıl- ti7f'rincle bir mer-
4i\·f'n alh '9e bir kil~r vardtr. D9rı1un ·ü lı;.otta mcrdivcc.ıc çıkıh.r. 

DÖ&DUNctı K.AT:- Bir m.f'rmer koridor üzerinto umlnl pa.rkr ta\·anı altın 7aldı.,h "Ç"f kart.on plycr tuyl.nath 
bir oda me•ont olup orta,.-ı..nıJa.kl hel~ı.onı bir merclh·erıı Ue kul" kata. çıktlır. Kule kah Ue bu kısım arasında. ta
-.an dö f'me-si m"7kür odanın Y~nı cllter oda ve ü~ k.orl}UJl dö,,.ell Vf' "Crafı demir parmalLlılıl korkuluklu taras 
vardır. }Ielezoni merdivenden fUılı.nca &"enllj HıJ sa.hanhk ve üst.il de zeınlnl Jıurırun dötst-U ve etrafı d".mlr 
ııarmalı.lıklı bir mtblablye vardır. 

UMUMİ EVSAF VE MÜŞTEMİLAT: Araı.lııin iki C•Pb.,lnl te kil eden .. hl! kısmı Jontma ı.., nht.m n uu
ıi mermer Js:erkulaklu olup Uaerinde a.Jı.,ap tente bulunan kif'S"ir bir 18kel~Ç"t mevcut otup lkl tarafmda. tiı:erler1 ta
r..ıı llir~lr illi banyo maballl vardır. Bahçede bir ah~p kulübe, büyüklü Jı.ü~ükhi miıtradclit :ıhııap ve Urılr ta
vuk ve rüveroln kömc~crl. tuiladaıı büyük bir havuz 1'e ile tuJumbah su dolabını havi bostan kayu~u "Va.rdıt. 
Bahçenin etrafı dıvar olup bJr lılilDll mermerdir. Kö,lre •c katlarma su lsalesine mah~us ve üzerind~ bidonu havi 
su kuler-.1 ve buna mahsus el tulumbasını havi bosta.n kwyuını \"f' dlff'r küçük bir lıa-ç-uz ve piliJ Htl!talinde bir 
sand:t.I knalr. mahalli \'C dlie.r sare& büyük bir bosıtan kuyusu '\'ardır. l 'mumi binada. harir.tn yedi ballJon ve binanın 
etrafmda. haricen beton ve mermer bortlor ltrotnvır vardır. ~imal ("(hf'tlndeki cümle kapı~ın~ mermtr ırı"rdi

venle çıkılır. Garn tanfwd.akl tapının iki tarafı mtrmf'r korkuluklu mf'rrner mrrdivt-nlc çıkılır ve mermtr 'ia· 

banhiı vardır. Cenup tarafındaki kapının süvtltri mermt'.r ve mermer sütunlu ttzyina&ı \l&rdır. Bina t.aman1en 
Jı:arcfr, peueere komi ltrl de ta anlum a1nı Woz.ylnaUıdır. Ztmin katından maat1a ak8ı1.mı ahşap k:ıplama. ve yaih 
boyadır. Zemin •atmda.kl pe:ncereler WeR, üst kat pencereltr pancurlodur. Kapılar, dıv;ırlar, pf"neettler umu
men yalh boyadır. Binada Ceshln tertibata ve su te.,is.a.h vardır. Bıbçtde .L.uru halinde mulltf.lit C'in cam a.fa(Ja
rı ve mazı, at kest.a.nesl ve diler ~çar mevtuttur. Büçede su lf' lsltı vardır. 

:UESAHASJ; Tamamı ka:rden 13 dunüm, 3 e'·ltk, 168 zira 'r biln1t"uba 918"i4 Dıtlrr: nıut.-.bba• olup bundan 
899 m"tre .munı\Jbaı J;.ı...,mmı kCS.,lı: tf!fkH ttmf'kt,. olup nhtını 130 m('tre tulüıult"dh-. \furtbaktıd bah,.cı t'f' arıı:.ıi

dir. 
Eski ıo. ı~ reni 51. 52, 53, 54 Dum.a.ralı fula. bith('"li kO kün hududu: Btrmurjbi 'f'net tenutwın t.arikio'im, 

t;imaJf'n A.hm"t ve Tevfik ve Seher ve ı-·at.m<1. Şefik "" llıi eyiıı ""' Et<>uı ve uv<" si Ha"'""f' ve '.fŞC Güı.idf' ve 
Serve-ı ve Muhtar ve balcı ömer ve Stvktt hane ve baJıçe1eli ,arkan Zühtli tta"S&, b1ı1len- yol "We ıarh<'U rv\.'el('f' 
Tevfik, elyevm l'afer paşa. r.ade Ha#lan ve ıa.irrnin k~k \'e tıahçesi UP mahduttur. 

V.\ZİYETİ H.\ZID4.~I: l: ıünde 65 num.ı.r<ıt bulu.nan denıir koıpıd.uı l"lrlldiki.e- ahır ve 2.rabahk .. , mı olup bu 
kJ.S.muı e:trafı kısml'n dıvar ve binalarla. muJıa.t ve ıemlnı kahlınnı dO~ • .t'li aırlu JtaHndedtr. Bu kısımda. 7tmioi çi~ 

mento, dstii ıalvanf, örtuhı avlu oJup L<'miui rtınento dü "il , .. bil dolapları olan bir kilf'T. bir h .. J •e ıembıf 
('imento . ahit. bbyllk yemek !ioba ı Vf' k("bap ocaiı Vf' sabit drılapları h.ıvi büyük bir m11lfak, ab"ılD d !til'nı<'li iki 
oda ve zemini çİD'\fllnto &lt;> m~Uıa)i 0J11u l"•ra.1 Ye arabaldı::. ÜI') oo ... bir h ıa, bir h nıtm mab;;tJll '"" 2"m i çlmrnto 
inek ahın \"t bdyük at alurı \'e bir od!I. vardır. Bu kı"mın a\·hısunda bir havuz Vl" st1hTt11 nte\·r.ui oluıt iki •le· 
mir kaıu ile arkadaki ar,.zlyf' cıkdır. B.nahır bir kat ve ~tan yaµılmı.~ olup ıaytt ınctinfllı \ c yrıc:ı bir kaç 
kirclr tavuk ktimeı-;Jeri vardu. ,.\.ruide tuluNbah biri klif'Ük dltt·rl hoo:ıt;nı iki kuıu , .... baıt 1 ....... nıd1' lut~·tlll bir bj)..,
'1ıtn ku1u11u ve n.1.t&m1&ro "° haıneaıı\ vardır. 

KÖ~K: Zemin katı 'lemlnl kara slma.a büyük bir t~h;k Ü:tt!rinde üç büyük od.t, k ... ra. siman dOşeU ;.;;ıhit o 
cak ve moz.Ayik kkııeli \•e yemek soba"iını havi fama,,ırhk, bir hel;i. ve bir merdiven attı ,·ardır . Taı;.Jıkta , . ., U'if 

mtrdiven kısmmô canttltl.n vardtr. 
tST KAT~ Parke do!ieU ve eanırkanla. ay[Jlmı-. bir M.lon ULf'rindt" .ıtmlnlcri p:ırkr. ta\·.ıuları lı. rlon ptyr•r \of> 

altın yaldız Wzyinath dört oda, bir tıeli vardır. J:emln kat etimi(" kapıınnın önU kara. stnten t .. ra" mr.v('ut olup 
blııantu ttrafı ket.alik kara &lmen dÖ'feli Ke-ıinti mahalli "ardır. ti~t kata bah('f'dl"n Jnf"rml"r rnrrfliVf'.1.lle Cl.kJhr. 
Binanın öniı.nde mtrmer taras vardır. P<'nc~re koml.şlerindf' a~uı '"~ylıut "ardır. Bu kott ıw11r re-Itri panc-urhıdur. 

l\.l~rdlven menuerdlr. Bina kirair oluı> baheede eu tesisatı vardı.r. Ar1'-.inin 45 dö.ıüın mikd.ıruıdJ. ol:.ın kı..1111 bai 
olup bir çok çam, mazı, dut, bad('m. cevir. armut, klJ':u. vl.nr aiac;-Jarı vardır. Ar-.u:hıln iki tar.ıfuıda ,.,. bir tanı

fının blr kısmında dıv.ır vardır. 
MESAUASI: Kayde:u tamamı 91 döntun iki evlek, '1!2 zira.' ve bihne"8.ha 48:> n1r-rrt nıurabbauu ko,,k \.'e 86.i 

metre murabbaın1 blr kai yoo&nıa tattan ı.iı.erl ll-JaNdl'a kir4.'01ltıl. nıutFa.k. ıuaj, u"Jk 011 .. ıar• vt- ~rr 51 nletrc 
murabbaını da tki kümes u.,kll f'der. 

57, 57/l numaralı bostanın hududu: - Şimalrn (·emal p:ı"'a tarla~ı, rconbt•n tarik ~rka.n Horoz. AH pa5a 

ta.rJaın ve Artin bahre~ı. Karben Zuhtü pa!J4 brl3!;1 ilf' çerrilldlr. • 
EVS:\.Fl: Bir kat ah~a.p meki.n )iri v~ motörlU b,, .. ıan ku~ uc;u ,., hh ';U df'J>O'l1, badrm, du,. armnl atı.•f:larını 

ha.vl bostan olup ön tarafmda kL4':mtn dıvar vardır. 

• IES .. \BASJ: Kayden 11 dönüm, ı evlek. 200 zira. olu;, t.a.bYİIC'n 1068'?/5 mrt[e ınur.tbbaıdll'. 
Yukarıda hudut \•c evsaf •e mc a·ıaları )'~zıh ıayrJ nıeııkulıitın nısıf hl1se:leri açık. arttırmaya koııınu~ olup 

2:>/t/1940 tarihine ra.o;tlayan Perşembe sunU sailt l~ dl·ıı 16 ya kadar f·~kiıiard.ı dairt•rni-ıde açık arttırma ile ve 
2004 nnmarah ıcra. ve lfhis kanunu hü .üınlt"rinr göre .... atılac·:t.khr . .-\rttuına lıtıleli nıuhammrn Jnymf'tinin )\İzde 

?5 ini bulduiu ve ipotekli kısmın ipo~<'k a1a<"ağandan fula ·:ı ~ıkhJ(ı l:ıkdlrd<' o ga~·rj n enkuJ en eo'c arthranın 

tiı:erinc ihale t•dllecek, aksi takdirde 15 r:ıin mtiddf'UC temdit t"dilrrek 9/2/!l(O tarihin ra'itJayau (.;nma gunil .,.aa.t J!S 
dt"n 16 :va kadJ.r yine dalremfzdt" ikln ·i açık arttırma .. ı 1·apılaeak ve bu ikinci arhırmad.l lpole:kU olan ;a:vri 
mC"nkuhiD fpııtek :ı1.ıeafınd.11l fa;tlaya ç·k.ııtı W.kdirrlt' Yr lpott'~!'.i.1. li.ısınılar da en çok arthraıun u.·tünde bıraJ.ııJa.

('aktır. Sau-. p~!ndir. "I'allpJerin arttırn1a:y:ı glrn1tıd••n ('\ .. \'e1 muhammtn kıJmetJerln lUltlt> )'t"di buı·uiu nispe
tinde pey akç-e.si verm!'lcri \'tSa mHH ... L-· ·k.. nı· t "'!l:iııal mr-ktuhunu ibraz ('tmclrrl ı .. ıtmdır. Gayri nıtnknl 

J.;rntllsl.ne ihalt olunan kimse derlıal •e\ a \Prihn muhlı t it,;inde para ı vermezse ilıale karan fe!h olunarak ken 

1H ... inden evvf'l «"n yüksı·ı.. t<"kllflr bulıı ıan kim•c ?.rıctc1l1 olduğu heclrllt" alm.Jya. ra'lı olur~a. ona, r.ızı ohnat veya 
l>uluna1naz~a. henteıı 15 g-ün ınuddetle ;il ttırm:ıya t.•ık.ırıhıı f'll ('f,k ar&tırana. llıalr edilir. Jki ihaıe arasındaki fark 
ve gcçf'n günler iç-in yü7.df' 5 den Jıe, ,,, o1unaMk faiz ,.,. di~rr mac;;rnflar ayrıca. hiik111e baret kalrn.alı:~ızıo mf"mu
riyt"timlzte aJırıdan tah~il olunur. 

Birikml v("rg-ilerte belediyeyr ait U"l"\lri)'f'• tan,lfiye Vt> dt•IJall.\t' r('">İmlf'rl '"",·akıt i<"arMi ı,.a.t~ bed4.·lind~n i.f.u
zil l'dilir. 20 ı:;~nf>Uk t.a\·iz bedeli mu:"ı:-rlyc.~ •ittir. \rltırma şartn:.un(•ll"ri herkes tarııtıntl.ın göriiJtbihnPk ilzere 
15/1/9!0 tarihine mü"ıadif Pazartc~l ,t;j•ıu clairı•ıııJı.d(• nı.\halli mahsl'\suna talik edilereklir. 

tOOt nuın.ırah icra ve ifij-; Jıı:anwı111un 1?8 ın("ı m:ıddcslnc t-f'vflkan hakları tapu slcfller-lylc sabit olnuyan Jw
t.l"kH alacakhlarl:ı dil'r<'r a.13.kadarln.rın •:f' irtifak hakl;ı 11ahiplrrluhı bu hakll\rınt, Jıtt~usiyle falı ve masarlit dair 
oJaı1 fddbl.ırını Uıin tarJhlndrn IUbare1 20 gün zartırıda evrakı müsblttıJe:rlyte blrtlktt- dairemize bildirmeleri li· 
zımdır. ~~ i takdtrtle hakları tapu Hl ·il lt"rl:vte- "ahit ulmıyanlar 5a'i' be-deUnin pa:vl•ı;hnlmMl.lld&D hariç bırakJ .. 

hr. 
Satışa. çıkarılan işbu g-ayrlınetıkuUc~ i(•ln f•Lla malfımat almak l!litiyenlcrlu 937/7061 numarah do1i7adakl Jıa.cls 

ıabıt vara1'•"• ve t<t.lcdlri kıymet r;\poru~u V(' tapu kaydını ve cıaJnyl htr zaman sürüp anlıya.bUeteft Din olunur. 
(%272t) 

kı: (0 gUt:t:l goıJerh.: bakmaı.ını bfl) . 

ıt ...... Evi~ tbrkiı: (Yürüduktc ı,;er

\'i hoyWl). '?0.1!5 Türk mtiziti: JlaJk 
türktiterl. inf'holulu Sarı Rerrp tara
fuııt.u .• "0.°tO Konuşma (Onunc·11 Ta
sarrııJ' "" ·~rli mallar h;,tffil!il ınüna
seh,.tfylt> t;ıu aJ f~lı:onomt ,.c ,\rlhr
n1.ı kurumu na.1n111a Tic:arr-t V('kili 
• ·a.:ınıi Tup<·ut.j(lu tarafından). :!O . .:S 
Türk mUl!ii: ı·aı.ı1 he ·etl 21.::0 . tti
zik: Oda nıüzfiJ - "l"a'.\•h ".ıtlar koar

kti. Eirlnı·i kf'ın:'l:n: l4tlTO \mar. İ

kinr-i kf'man: 1:.n\·tr Kııpf·1ru.ın. "\.'i

yola: İz.,ct -\.liJ:ıyr.tk. f.'r-!lu: :\Jesut 
Crmll. 1-. van Beetho\·fn'dc·u: Kuar

Wt op. ıs, No. :?. sol majör. ıı.oo 

).ff'ırılcket saat ayarı. Ajan.-. haberJC'
rl. zı.ıs Ajan. Poı· seni,i. ıı.z~ "tu
dk (Cazb:ınd • Pl,) U.?5/23.30 Ya

rınki proC"ram. ve kapanı\. 

ı . İTi·Z~R' Haz~i ;çuha;,;:;;; acl~ı [ 
tefrikamızı bugün koyamadık ka-ı 
rilerimizden özür dileriz. 

... - .... -

aUDunl Milınealll w NOfri7a& Dl

relt".örü: A. Naci, Basıldılı Yer: 

Son l'eluaf Basım.vi. - -
Baş, Diş, Nezle, Grıp, Komatizma 

derhal keser Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 
icabında günde 3 kaşe allnabllir. - - --- -

1
-SABAH, ôdLE, AKŞAM 

her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi munt-zaman fırçalayınız 

Jrıaı bu A~ui\ c B:.r "'Ci T.ica ·et 
mahkeme.s .. ndt•11: 

Müh, di,; T"ı-ı;<;pol avuk;;tı 
3ükyrnan Ali Suba.~:oğiunu.ı1 
Zoııgu . oıta At.atürk "1t.idesi 
64 No. d. Re··'" Saı·,oglıı a.ı:y -
hiııe ( lek' ,ı\. l!U4tz .... ncsi b' d(' -
liııden ikj kıt'a falt< ı'aya ve va
dt-ler·i hulul e~ üç kıt'a em
re muharrer senede müsteniden 
740 lira 73 kurı.ış alocağın tah
sili hakkında açtığ, davaya ait 
anrnhal sllreti müddeaalc,yhin i
kanıı:tgalıım terkeclıcrek Istar· -
bula gittiği ve şimdiki :ıdrcsıni 
bilen olmadığı ~erhile teblitı; e
dilem.,mi~tir. Mahkemo Reisi 
H. U. M. !eri Kanunwıun Hl nci 
maddesi mucibince i~bıı tebli -
~in ilan yolu ile yapılmasına 
karar vermis ve mczkfır kanu -
nun n~uad ıel 183 nc•I ~·naddC'bi
n , gikl' <k ımı.. ıakcmc 17 Kiınu
nu,ani J9+,ı c-.·.;-amb;ı r,ünü sa
at H < lü\ ir cdi!miş: 'r. Tebl~ği 
13.zırn gelen arzuhal sureti ve 
da\'cllY<' mahkeme divanhanesi
~ asılını~tır. Müdd<>aalcybin bir 
a).· 7.R.rfınd 1Dınhkemcyt' mfu"a .. 
caatla da\ a arzuhalini tebellüğ 
ede ·eı< ce-\'<lp vcrn1esi \'C n1tlay
ycn glin \C ~atlt> mahkemeye 
gcln · ve~a l>ır vekil gönder -
me.;ı lümnıu bu iüııı ile tebliğ 
olwıur. (227~3) 

Pu 
T ccrübesı karşısında 

10.0 o 
K DiNiN 

Daha 
genç ve 
daha scv'.ımli 
görünmenize 
yarayan kat'i 
BİR TECRÜBE Bugün bu 

TecrUbe 
yeni, cazip ve son yi yapınızl 
bir ke~iL CİLDİ GÜZELLEŞTİ
REN >;ayani hayı·et ve yeni bir 
unsur, şimdi ipehli elekten ge
çirilmiş en ince bır ı:ıudı·a ile 
müdekkikane bir tarzda karu;tı
rilmıştır ki. bu sayede cilde bir 
parlaklık ve Yeni bi.r hayat ve
rir. Esmru· ve çil-kin bir len, 
,gençliğin taıbii ren.lı!lenile güzel
leşir. Fazla olarak terkibindeki 
şayanı hayret bir unsur olan 
cKr~ma köpüğü> imtiyazlı usu
lü sayesinde iki misli fa7.la za
man sabit durur. 

Pudra aleminde 

HAKİKATEN FEVKALADE 
BİR 'TEK.LİF yüzünün bir tara
fuıı •Krema köpüğü• havi To -
kalon pudnısi!e ve diiiıer tara -
fuıı da her hangi bir pudra ile 
pudralayuuz. Şayet •Krema kö
püğü• havi pudra ile pudraladı
ğınız taraf diğer tarafa nazaran 
da.ha taze, daha genç ve daha ca
zı,., görünmüyoraa ak!JJtınız .To
Jı:ııllon purlrasmın parasını ıade 
ederiz. TOKALON pudrasuıın 
fevlta!Ade ı~ bu.1aın yenı 10 
rengi ycdl!I'. 

ZAYİ - 1333 sene.inde Ha·lep 
SultanistnOOı aldıJtm1 sahadct
nam<.';ni zayi ettim. Yenisini a
lac'ai(ımdan eskisinin hükmü 
yoktur 

Hamı: Kadıı Bayman 

Sultana.hm~t bfrlnr-J #iulh liukuk 
m.ahkeme\,,indtn: 

Baki ve Fethi ~r iıı;.tanbul e\;k:tf ld -

ruJ. Fat.m~ Zehra. t:.:mine lla.Jıime Faı.. 

ma Hayrunnba Fil.tına Fahriye ohi 
Matdai'a. ,·arı~eri ft.(·mıiye Piraye Sü
merln ,3ylan V<' mü.cıtı..·reken mutasar
rıf oldukları budul ve evsafı dosya .. 
anıda. mev<'ot kt~:nl raı>0ru \'e tapu Jı:&J"' 
dJ vaziyet :1.aptuıda yaz.ıh i~taabu1da 
Tahtüalefte BaUıaııanı hanı uamUe ma. 
mf hanın ıist kalında ?97 lıutıik 285 
ada eski yeni ?5 num.arah ve 600 lira 
kıymeti muhammrooeli kirg-ir oda. ile 23 

' kütük '?8.:i ada ""kJ yeni '74 numaralı 
400 Jlra kıynırti •nıth-.mıneuf'll kUrclr 
.kamar:ı. ite- Tahı.aM:.-.ll'dc Bıtlk;1.panı lıa

nı ~kaK:ınd:ı ~! 18 kı.ituk '?86 ada. 10 1>ar
MI e-ıski yeni ı 8 numar""h ıcoo Ura >u7~ 
metl muhammf'ntli kirl{ir dükkin ile 
Tabtakaleclt' Ba.lkavanı hanı sokatında 
349 kıitiıl< 286 ada \e il p.rM'ı 20 nu
mara.il 1800 llr.ı. kırmf'tl muJıammr:

beli kirıir dUkkıiıı l'e yine Tahtakale
de BaJka.panı "-OkA,tınd.ı '!79 kütuk 331 
ad~ 1 par&tl rı,'kl Yf'tıi 12 nuınaraJı 

2200 Ura. kıyoıı U muha.ınmt·ııeli bir 
bap k:ırKlr dı.ikk;in ve yh'" T.ıhtakı1.

lede Rüsten1p:ıı5a mah<1.lh·~lnde Malı .. 
keme aoka~ı11d1. 501 kilbik 130 ada 6J 
parsel eski yeni JG numaralı JOOO lira 
kıymeti muhamıo.PllPIİ bir h.tıı kir(ir 
mata:ı.a. \•e y!ue lttisk·mpa. .. ;ı ınah:tll«"

sind'-' Jfahkenıe wkaiında 519 kil -
tük 130 ada Vf' Mkl yf'ni 11 nunuralı 
1109 lira Juyıni't muh:ımmt'tH·ll bir 
bap kii.rgir n1ait:ı1.oınııı i:1.t1rl ... nyuu 
nmnınd1 fUruhht h·k rrür rtlrrek ay .. 
rı a\rı mü,a.:ı·f'de~e- \"a:1olunn1u~t.ur. 

Birfn("f a('ık arltırma.ları 11/1/9.fO 
Pet)eınhc ~iinü -..~t 10 dan 1G ·a ka
dar iera. kıhna<"11khr. Kt:'-Tnıf"U mu -
bamıntııelt.rlnln % '25 ini bu1duiu 
takdirde o ı-iln ih.ılei kt1.fiyel("rt yapı
Jat'akhr. Bulntadı'"t takdlrılt' f'R AOn 
arttırantn bahlnidô baki kalnıak U· 
tere 15 gün miidüetfe lt>mdit. ("cll1erek 
fklnci arttınnaları '?6/1/940 tarihine 
ou.isadif ('uma. :-ünü ~at ondan 18 ya 
kadar lc•ra olunaf'ak vr o ı-uu en ı:ok. 

arthrAnJ. ihale f'diltt·rktir. ipotek sa
hibi aJara.khhı.rla. diirr a1:lkada[la_ruı 

ı...:;bu c-ayriıncnkul uzerind ki haklJrıtıı 
hu usllr faiz \ t' ma~rafa d::1.ir olan id~ 
ıJJ:ılarını evr.ıkı tnüsbltf'.!erilt "?O giln 
l('iı1dc lılhlirmelf'ri ıa:un~du·. Aksl luJ• 
d~ b3.kları tapu "'."İ..:illvrilr "'3.bit ol .. 
ruadtkc:.a. ~atts bt"delinin payla masın .. 
dan Jı.ırir ka1ar.akla[dLr. rüt~rakim 

b1Jiımun1 vc-ndlrr borfları nl~tHı-tlnd~ 

. bf,'>('clarıara ve dtllılliy(' vakıflar ka .. 
nunu mu('jbinctl verilmesi lizım rtlf'n 
!O 'lCD('lik ha\·iz bedeli iha.lf'ı pulu ve 
taııu nta. rafl trı n,ti.,.tr:riye aittir. Art
tırma şartnamt-sl işbu tlıill t.ırihfndt'D 

itibart!ıı ıuallk~nır. div;whancı.;.ine L\lik 
kıhnnn!iiitır. Talip olıtnJarın kı~·mt'tl 

mulıanıın~ntl~rinin % "1,.5 ubbttindt 
pey ak~e.sini hanıilen o .-iin Vf': saatte 
lstanbul Divanyolunda l1.ıh·•·i mah-111· 

ıı:ac:wda. Sulf nalıınet birİ!'lı·i !iuHı hu
kuk mahktnıest ha. kitabellnt 911l/3'1 
numar .. ill' nıürara<ı1.'J;ırı ilıiu o'"" "· 

(939/37) ----------
Şehir 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

17/12/939 Pazar güm, gündüz 
Saat 15,JO da 

YELPAZE 
17/12/939 Pazaı· günü akşamı 

Saat 20,30 da 
YELPAz•: 

* is1iJc.f,AL CADDESİ KOMEDİ 
KIS.O 

17/12/939 Pa:ı:a • gur.u gı1nd11Z 
Saat 15 30 da 
İKİZLER 

17 /12/939 Pazar günü <ık mı 
SaM 20.30 da 
İKİZLER 

* HALK OPERETi 
Bu ak.;anı 9 da 

ZOZO DALllfASLA 
ENAYİLER 

Operet 3 perde 
Pazar matine 16 da 


