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'- Kö•tence limanında petrol tanklan .........._____=---------
l~c;j~j~ Sovyet Rusya 

~'iıosUNUN Alman işgalinden 
4/(DENİZDE haberdar edilmedi 

• 

SOVYETLERIN 
ROMANYADA 

,.., • Moskova 15 (A.A.)- Tass 

~AA~IYETI :::ed~aki tebliii n~ıret-
YENi iLERi 

• 

8 DanimarkaL Politiken gaze -

o_n harekata dair ::~=~~~~0:.!~ 
HAREKETLERI 

Alman cüz.ütamlarile 
Sovyetler arasında 

hadiseler oldu 

re e-öı-e g\ı)•a Sovyet hüJWmeti 

Ingiliz teblig\Ji ~~= ::~:~: 
götiiriilen bu la.taatm asket- sa -

..._~ll<lr yumdan ve maksadianndan za-

.,ıı.n ~5 (A.A.) - A:mirallık dal- manmda haberdar cdilmi,ıir. Londra 15 (AA.) -Alman or-
~L... u~;· PoJi•!:L • ohab duaunun Romanyadaki ı<lıeyeti» ııı:lo("e 6 

• ım;erı pzelcsa m iri • t::ı_ıtııı 11'~ ba~kumandanl~ının bil - nin verdiği bu haberin hılkika _ mikdannın yakında arttırılması gi~ 
~ e Core, kumandası altındaki te uygun ohnadığinı Tas5 a)ansı tiltçe artan bir ihtimal dahilindedir. 
~e&ernueri, şarki ve merkm Ak- be ınezund Her ne kadar buradaki Sovyet me-
~. Ceniş bir cevellı.n yapi~UJlar- ~==y=ana~==;:~=ar=·=====~~~--~(D~e~vamı~~:3 ~u~· n~c:ü~sa~yf:ad::a~)~ 
~. ltıı kuvvetıerlmizle düşmanın e -
~ ~etleri arasında hiçbir temas 

(() ilnıeınjş ve duşnıanın esas 
ll!!_anu 3 üncü sayfada) 
yl ---
b ·~~ gazetesinin 
ugunkü ma~a~esi 

'ııl::e~~z bölgemiz 
b llnun tedid altında 

1 r.ı.lunduğuna dair 
~Qf' 

,. ....... ı deliller yoktur 

t ······· ~et • ······························~ 
b_...::.. ·r .. 

1 ~. • .... vazı erruzı yapnnya 

Gramer tecrnbe kitabı 
r.ıaarif Vekaletinin teşebbüsü yerindedir, 

fakat bu kitabda da 
muntazam bir usul takib edilmiş değildir -YAZAN: MUH/DDIN BIRGEN 
..,.. aarif Veka!eti, mekte"bleri-ı Cle bu gramer bahsi değil, bilhassa 
.&f.& mizin büyük. bir boşluğunu kelime itibarile türkçenin nnar§iden 

doldurmak ihtiyacı ile meşgul ola - kurtanlması meselesi, henüz zihin -
rak bir gramer tecrübe kitabı hnzır- lerde pişmiıı bir mev:ru haline gel
lamıt ve bu sene mekteblere dağıt- nU§ gorunmüyor. Maarif Vekfıletı -
mıştır. Bizzat Manrif Vekilinin ki - nin neşrettiği bu tecrübe eserini şöyı
taba yazdığı bir mukaddcmede, bu le basit bir şekilde gözden geçir • 
eserin bir tecrübe mahiyetinde oldu- rnek, bu hakikati bir kere c:laha tel
ğu ve yapılacak tecrübelerden, a- bite kifayet eder. 
lınat:ak notlardan sonra dnhıı ~sas- Bu eserde ilk gÖze çarpan şey de. 

italyan gazetesiride 
şimalt Yunanistan 

için neşriyat 
r--- .,. __ 

Yunan · ~jansı: " .. fi~ 
mıntaka Y un aniıdır 
ve Yunanlı olduğunu 

isbat edecektir, diyor 

Atina, 16 (A.A) - Atina ajanS1: 
Giornale d'İtalianın bir makalesi, 

bazı yabancı ajanslarda. §İmali Yu
nanistanın etnolojik vaziyeti hak
kında lüzumsuz mUnakaşayı mucib 
olduğundan, son bir defa daha ha
tırlntmayı faydalı buluyoruz ki, bu 
ınıntakanın tam Yunanlılığı müna
kaşa götürmez bir mahiyet arzet
mektedi-r ve bu halk, bütün ihti
mallerde, Yunaniseanın diğer ının
takalanndaki kan kardeşlerinin ay
ni yüksek vatanseverlik hisleri ile 
mütehalli bulunduğunu isbattan 
hali kalmıyacalcbr. 

Bir Alman generali 
İspanyaya gitti 

. ~ 

. ·--------------------------

Raman petrol m ın takasında 
bir tasfiyehane kuruluyor 
Ankara 15 (Hususi) - Raman dağındaki petrol 

1 arama sahasına önümüzdeki ilkbaharda bir tas~:~eha
ne kurulacaktır. Bu tasfiyehanenin kurulmasında stan
bulda mevcud bir tesisaltan istifade edilecektir. Önü
müzdeki aylarda Türk petrolünün istihsaline batlan

1 

kuvvetle muhtemeldir. 

Garib bir gazetecilik örnegi 
Bir vapur muvasalabndan 5 saat evvel lstan
bula nasıl getirilir, içinde mevcud olmıyan 

yolcularla nasıl konuşulabilir? 

l 

Berlin, 16 (A.A.) - D. N. B. 1
• 

İspanyolların bir davetini kabul 
eden tüıngeneral Fist:her Von 
W eikersthal, T olcdoya gitmit ve 
burada, Alkazar galibi general 
Moscardo refnkatinde, Alkazarı zi- -
yaret etmi§tir. . 
• Madrid, 16 (A.A.) - Himrole
rin Mndride, önümüzdeki Cumarte
si veya Pazar günü geleceği aanıl
maktadır. 

-----------------------------------
Milli Müdafaa Vekili 

şehrimize geldi 
Bu aabahki ~ara ekspresile 

Milli Müdafaa Vekili Saffet Arıkan 
~ehritnize gelmi~ir. V e kil İstatıYon
da İstanbul komutanı ve komutanlık 
erkiinile dostları tarafından ka.T.şt
lanmıştır. 

t•·············································\ 
Askeri vaziyat 

İngilterenin en büyük 
müttefiki: Zaman 

Yazan : H. Emir Erkilet 

Dün Romanyadan ~ze &'elen Ingiliz bdın1an 
Ajanslar, Romanyanın Alman -J miz gelince bir de ne görelim} cı Sa. 

lar tarafından işgali üzerine, orada sarabia>ı v.1puru gelmi~. ajansın bil 
bulunan İngiliz gazetecileri, mühen- dirdiği şahsiyetler vapurdan çık -
Clisleri ve bir kısım sefaret mensub- mı§lar, ğazetenin muharriri kendi • 
lannın lstnnbula hareket ettikle - lerinden dört";;:tıp marnur bir de be
rini, evvelki akşam bildirdiler. Ro- yanat almı§ .• İtiraf erielim ,cvvela e.. 
inanyayı terkeden bu İngilizleri ha- teklerimiz tutuştu, rıhtıma yolladı-
mil (<Basarabia,> vapurunun dün ğımız arkadaşı.ı günahını aU k. 
]imanımıza gelmesi bekleniyordu. Fakat ilk telaşlı dakiknlar geçin
Ancak, vapuruxı mensub olduğu ee aklımıza prılis beşinci şubedeq 
kumpanya dahi. mu~asalnt saatini meseleyi tıı.hkik etmek geldi. Tele -
kat'i olnrnk bilmiyor, bazı sebeb - fonda bize: 
lerden dolayı taalıhürle muvasalatı - Hayır, şu saatte Basaıabin va
ihtimali olduğunu söylüyordu. Biz, puru gelmiş değildi~. cevabı verildi. 
ihtiyatlı dnvcanalıın, dedik, Bu i.Şe Saate L<!lctık, 1 1 i çeyrek geti -
memur ettiğimiz nrknda~ı sabah ka- yor, vapuru ı;tetiren, içindekileri ka
ranlığı rıhtımıı göndezdik. Fakttt nuşturan gazete yarım saat evvel 
vapurdan s!s, sndn çıkmadı. ııSon çıkmıştı. 0 halde;· 

i 'Cil, lıa bilelim ki, bu mme-
t ~ ~irıYat, teref, refah ve namu
i ~1 tek çare her türlü feda-

\ 
lll'~ ıcö:ı:e alarak bu davet 

.••. &esine lı:oımnktır 

lı bir eserin hazırlanacağı bildirili - türkçenin tekamülil hakkında he - • 
yor. Bunun çok iyi bir usul oldu - niiz bizim zihinleıimizde muayyen 
ğunu söylerneğe lüzum yoktur. Sa- (Deva.ını 2 nclde De::giin siitunundıı) 

H ar bin ba~ındanberi, kah 
bu ve kah şu semtte o

lup biten bütün askeri ve siyasi 
hadiseler, Miliver devletlernun 
te§ebhüslerile olmuştur, Bu -
gün de teıebbüs kudret ve im
kiinlan hep onlardndır. Kıır§ı 
taraf henüz müdııfaa. ve mu -
kabele durumundan sıyrılıp kur
tulamamış ve siyasi ve askeri 
taarruzn geçmek imkanını esaslı 
surette elde edememiştir. Gerçi 
Rus - Fin harbi esnasında müt
tefiklerin İskandinavyaya as -
ker çıkarmağa niyet ederek ba
zı hazırlıklar gördükleri, :-.Jor -
veç seferinde de bir buçuk tü -
menlik küçiik bir kuvveti Trond
haym ve Hamsos fiyordlarma 
göndererek bu aefere f:ilcn mü
dahale ettikleri goriilmüştiir: fa
kat bu t~şebbiisler o kadar za
yıf ve tereddüd içinde ynpılmı€
lardı ki, onlardan, hakikatte 
vaki olduğu gibi, ancak ters Ye 
muvaffakiyetsiz neticeler bckle-

Postaıı intişar etti. Aradan on da - Saatler geçtikç.! vaziyet daha iyi 
kikn geçmede:ı ınatbaayn, bizimle anlaşılıyordu. Vapurun saat kaçta 
ayni saatte çıkan bir akşam refiki - (Devamı 3 üncü sayfada) 

ll ••••• , •••••• 
tıt·-vık, ••••.••••••••••••.••••••••.• .~' 
A.. ıtıı u)a, 16 (Hususi) - Bugün 
~l'. 11Tua gazetesinde Falih Rıfkı 
l()l'~iını ek disiplin; milli müdrıfaaı> 

t h~ltı.Şıyan bıı.şmakalesinde 
o! tl-{, b nktadır· 
"'tıı '<f d . 
f~ ~tt v . ışında kalmak, harbin 
llııt~ llra~ ıhtilatlarındn hiçbir men"t dtterı e.rnak, fakat manen ve 
~ktol>tak "e rnütemadiyen hürriyet 
bıı d: 19 39 tnüdafaasına hazır ol-

[,' 1liplirı ~1.940 harbi Türkiyeyi 
~ al h R. ıçınde: bulmuştur ıı 
tüı '~liııe ıf~~· eimdiye kadar Türk 
'""~if ~u~hasıran milli. ve ta-

tak d hıssınin hakim olduğuııu, 
~t~ı~iç k~tne~tedir ki: • 
llııJı~ ic~'br· nazik coğrafi vazi
lli id <~ıı d h a!ının bizim yap b ğı
• & d'- ~~ a. ıyj Yerine getirileceği
:.~ ıı ı ernez 
"t"t llarb" • 
~tv,~itıi t~n ~elki de en mühim 
~ ltnirıe tkıl edecek olun kış 
t ~ii:l'airn·Yaklaıııyoru:z. 1 liidiııeler, 
~Uıa,· tkkı~d dahi sükunetle ceçe
'ııtıııı•d d~ı~· terninat verilmesine 
~ d 11~ıı tehd_ır. Henüz böll'e~z 

ırıi!r kan ıd altında bulun<luğu-
14ttll'ı )?bir k·· deliller de yoktur.» 
~ "ı olrıı oşeden ~edik vennek 
~f ıılıdud lYan bir cephe halinde-

t 
~ı;~ll~lıy:~z bir itimad ile Milli 

~ı· "'" c.,}) 
L ·ıt.irı) 11Yttlerd 
.... r, ttden en, savialarclan ve 
~~t:- t;e~r ~~k gözl,.rimizi An
:"tl ~~~ }'a e ırn. Eğer bir p,Un va-

~~ ... ~ 'bu ~~İğ? ı:;nğrılırsak. bile
~ f rı~tıau ~t~n hayat, eeref, re· 
~~irlltl ıçın tek çare her tür

ırı,d~· arı göze alarak canla. 
~ d Ve Inanevi biitUa kud••et aeeine dofra kot-

• 

izeden Istanbu a 
kaçı ' la tari ı de ine 
Rizeli kuyumcu 

·vapurdan inerken 
ile karıs1 dün 

ya ka landt/ar 
T nrihi bir d efi ne keşfcdeıek,j 

muhtevasını ldıktan sonra Hizeden' 
l:ıtanbuln i·aça.1 bir karı koca ~ch • 
rimizde vakalnrmışlardır. Dün f\d
liyeye intikal eden bu garib hAdi • 
.senin tafsil" tı şudur: 

Rizede kuyumc:u dükkanı bulu -
nan Abdullah ile kıu ısı kendilerine 
aid bir sah!!da hafriyat yaparak, mi
lattan evvelki zamaniımı aid ~altın 
külçelerle. RÜmiı} parala- meydana 
çıkarmışlaıcır. Böyll"ce bir anda hl· 
rihi kıymeti, esa!l kıymetinin kat k:ıt 
üstünde bir d,.finı•ye snhib oluveren 
kuyumcu, bundan kimseyi haber • 
dar etmemiş ve karısı ile birlikte İs
tanbul yolunu tutmnşt ır. fakat, ha
dise alakadarlar tarafından dcrhal 
haber alınarak, İstR~bul zabıtasına 
telgraf ı:e'ln1m,ştır, 

Abdullah lle 'k~dün CUmhuri
yet vapurundnn çı lar:ken, yaka-
lanmı~lar; berab tl tfh getirdik • 
leri define -ır:ünd • i?dıkten ııon-
ra, adliyeye sevı-ed lerdir. 

Abdu11tı.h Sul h 2 nci sulh 

C<Cümhuriyeb ~puru nhtmıl\ 
yanattrken 

pey atın aldım. Faka: bi?. İstan
hula l>unlan aatmak :çin gelmi§ de
ğiliz. Kanıri, hastadır; onu tedavi 
ettinnek için geldim.» yi\ çeki -

iayı reddet - Demif!]r. Kuyumcu ve karısı 
haldarmdald takibata Rize adiiye • 
ainde devam edilecektir. Tarihi d 

D~ldA.r- fiDe de, ill\UıeJre ccnt<lCll1lel:ek1ta" 

nebilirdi. i 
Alman ordulannın Holanda 1 

ve Belçiknyı istilaian !ıresında ~ 
ehemmiyetli bir askeri teşeb • : 
büs hareketi olarak müttenk - ! 
leriıı Belçikaya birer ordu gön.- i 
derdikleri görüldü. Fakat bu: 
ordular kiifi bir kuvvette olma- : 
dıktan btı,kf), Holanda ve Bel - ~ 
çika muharebeleri esnasında, ı 
Fransanın bilhassa Möz ve Mö
zel bölgelerindeki orduları {ıııl 
kaldıklanndan hasıl olan neti -
ce, İngiliz ve Fransız taanuz ve 
hareket ordularmı;ı mağlub ve 
imha edilmelerinden ibaret ol -
muş tu. 

Fransanın mağllıbiyetinden 
sonra yalnız kalan fngilterede 
bilakis enerji ve inisiyatif has
salan artmıştır. Mesel&, fngiliz 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Korkunç bir mnzayede 
Bir ölünün takma dişleri dün Sandal 

Bedesteninde müzayede ile satıldı 
• En kıymetli mü - --------------:;::;~;;;;~1 

cevherlerdcn tutun da 
gramofon plukları -
nı.l, pöstekilere, çocuk 
emzikJ,.rinc, hatta so- @
ba borularına, tavan 
süpürgelerine varın • 
cıya kadar her cins 
para eder metaın San-
dal 'Bedesteninde sa -
tıldığını duymuştum ~ 
ı:ımma; ölü dişinin mü Q 
zayedey e çıkarıldığını 

hiç işitmemiştim. ---------~ .. ---------• 
İnanmıyorsunuz değil mi? F vet 1 etiketten anla~:lan alti ı üstlü bir ta-

ben Qe ııizin gibi bunu baM haber kım dişin, o kıymetli mticevherler 
veren dosturnun latife ettiğine za - P.rasında bütün korkunçluğu ve ao
hib olarak gülüp geçmiştim. ğukluğile sırıtmakta olduğunu gör -

Evvelki RÜn bir mlınasebt>tlc yo- dük. 
lum Sandal Bedestenine düştü. Mü- Aralanndaki bir tek alıının hatırı 
cevher teşhir ettikleri c-nmekiinlann için en giranbahn müc~vherler a • 
önünde toplanan m~raklıların ara - rasında yer alan bu di$lere her ba
ııınn ben de katıldım. Ekseriyetini kan: 
kadıniann teşkil ettikleri bu seyirci fJ- Aman içim bulandı •ı. 
grupunun bir camekanda teşhir e - Diye söylenerek oradan uzaklıı -
dilen zümrüd küpelere, pırlanta yü- şıyordu. 
züklere, elmaslı saatiere hayran, Az sonra camekandtı teşhir edi
hayran baktıklan bir sırnda kalabn- len mücevherlerle beraber bu dişler 
lığın arasından ihtiy r bir kadın 'se- de müzayedeyc .:-ıkarılacakmış ... 
si yükseldi: Bana bu malumatı veren münndi 

<ı- A ... A ... Bu da ne} Üstü - dişiere dikkatli dikkatli baktığıını 
me iyilik sağlık... Bunlar ölü diş - görünce: 
leri n yol. •• » ---- Bayım, fırsatı kaçınna, de-

Ihtiyar kadının elile di ••• Çüti 1 i O kuruş. 
yere hep bird~n ~aktık. -Sudan ucu' doi(nı u ..• 

aid • CDe ..... s ae1 •7•--.a: 



• 
Hergün 

Gramer tecrübe 
Kitabı 

Dünya tarıhinde yer alan sayılı 

hıtabeler arasmda en, mühimlerden 
birlnl Amerikanın yapıcılarmdan bl
rı olan Lincoln söylemiştlr, Oet.tys
burg şehrinde sôylenen bu nutuk A-

Yazan: Muhittin Birken merikanın mnkadderntını tayin etti 
(Ba(ı1aratı ı inci sayfada) ve Ameri1rnlılııT" arasında sı'ya.sl bir 

bir usulün tqckk.ül etmemit olduğu vasjyet olarak kalc!ı. Bu kadar mtl • 
merketindedir. Türkçeye, muhtaç h1m o]Jna.,ına ralmen anealt 10 cilm
olduğu yeni kelimeleri nereden a - lec!en ibarettir. 
lac.ağız, naaıl bulacağız? Yahud Sözünüztl dinletmek mi ı.stlyarsu -
bazı kelimeleri deği§tirmek la~ nnz. Hcr~eyden evvel fikı1:nai Ye mak
mı? Hangi kelimeleri dcği§tirmek Bac!ınızı bir iki nokta üzerinde tekait 
ve deği§tirileceklerin yerlerine gd- ediniz. Sonra. bu iki noktayı mümkün 
tirilecek olnnlnnnı nereden ve na _ olduRu kadar kı&ı. ifade etmenin yo-
eıl almak münnsibdir? Bu meaele _ lunn arayıruz. Zira dlllatlni fdame 
ler için henüz bir usul _ türkçenin etmek kudretine malik olan insan çok 
tarihi tekamülü:ıe uygun bir uaul _ udlr. Söz ka.labalı~ı arasmda yarım 
meveud değildir. saat enel i§i~i yarım saat son -* ra aynen ihatırlıyncak pek enderdlr. 

Sözü dinletmeuin yolu .. = 

Tek bir misal vennek için. gra - ................................................... ----................................. __ .................... ...._... ............ - .... • ... •••••••••·-·--·-.... •••••••••••••·-···-·········-.... ••• .. 

merin anyfnlnrı arasından şunu alı- ( • ] 
:rorum: Osmnnhc:anın bir vakitJeT r ı e r • 
hurufu aaite ve hurufu enmite diye 1. r e 1. 
ayırdığı ve sonradan bizim ncalin sa-

dalı Ve sadasız harfler diye bir de- --------------------------------------------------------~ rece tüTkçele~tirdiği ıstılahlar, bu 

üsküdar 
tramvaylar1 

meselesi hallolundu 

Tramvaylarda izdibamın 
ö o çilecek 

Kahraman orduya 
verilecek 

k1ş hediyeleri 

Sözün kısası 
Renk değiştirmenit1 
Sonu 

E. Ekrem Ta!u 

B ayanm b'lri, Beyoğlundt; 
herbere gidip saçlarını ~ 

ka renge boyatmıJ. faka~ boyat~ 
nın ertesi günü saçlan tutnın til f4 
dökülmeğe, kafa tası eascavJ.ıti b'! 
yara içinde meydana çıkmnS21 
laml§. Ve nihayet, iş dü§lllÜŞ 
kemeye.. 

Mahkeme ne yapsKı) lbtiın'l 
.ucırocırı. muzır iluç kullandığı 
mahküm edecek. Peki ammıı. 
ne olacak~ Eski hayrat yerine 
cek mi? Fen, yumurtar.ın 
kıl bitirecek l:adBI henüz il 
medi. Kendi nasihine razı 
b<\yanı.n bundan böyle '""''rrnııı•~ 
ondülasyon'a, nıizanpliyc ved11 

deceğinden çok korkarım. 
gehnez, gelse de eski halini 
ma2. Allahın yakıştırdığı bir 
kulım beğenmeyip de'ği§tirmı-ic 
kışmasında ne mana var} ll' 

Hemangi bir modnyı çıkar:'11 ,d 
kendi kazançlanndan gayri bır ıJf 
diişünmezler, O moda, onn uYll

4 
n gÜlünç, maskara edecek!lli..c, • ıf 
nwı bunım sıhhatile oynıyucakıJl 
bu cihetleri kale büe almazlar· 

kltabda Vok ller ve Konsonaotlar 
olmuştur. Halbuki bu ıstılahlar için 
hen ol&am Sesliler ve 5euizler de -
meği tercih ederdim. Bugünkü tür~ 
çenin bünyesine, ahenk tekamüliine 
göre çok güzel iki Türk ıstılahı olan 
Sesli ve Ses iz kelimeleri dururken 
:Avru.payn benzemek, yukarıdaki 
ıstılnhlnn almak Tıirk benliğini kuv
vetlendinnek deği), Tanzimat tak -
lidciliğini yaşatmıya çalışmaktır. 
Vaktile, Osmanlı nasıl, yazarken, 
Ruganizeyt yattnış, Türk de konu
~rken zeytinyağı demişşe, eminim 
ki gramer istediği kadar V~knl yaz
sm, gelecek nesil ona sesli diyeee.b

lı BankaBile Evkalın 200 er 
bin ve Elektrik ldaruinin 

100 bin lir:aıı 15 senede 
ödenecek 

Mevcud arabaların % 13 ü malzeme noksan'inclan depo. 
lara çeküdi, ray me&elui, O aküdar tramvaylarına §im en· 

diler hattı clöıenmek ve Oskü.dardakiler lstanbula 
nakledilmek wretile hallolunacak 

T eıebbüs derin bir alakaı Ne idi geçen seneler? Vrıı e1 • 
uycuuladı, askerlerimize fa- yerlerde, hnlolarda, müsamerel .. ~ 
nila, eldivcn, çorap gönderil- de_: .mavun •. leyl~i, tirşe: .•. g~~Jı 
meri için hazırlıklara baılandı plat.ın r~ngınd~ 8?~1ar goruY / 

tir. 
Farzedelim ki, bu iki Avrupni 

kelimeyi almakla, ıstılahta Latin a
sıJiarınm Frnnsa tarilıinde süzül -
müş ola.n Avrupni şekillerini dili -
mizde yaymak ve verleıtirmek ia -
tedik. Güzel. Bu da bir fikir ve bir 
usuldür. Fakat, o zaman da kitab
da başka bir kelime göze hatıyor: 
()ynaldanmal Bu kelime de, frenk
çe Articulation mukabil olarak kul
lanılmıştır 1 Mademki Avrupa lı ol -
mak için eeali ve sessiz gibi i1ci gü
zel ve canlı Türk kelimesini attık, 
neden dplayı ayni malesadin Arti ... 
culationu ıstılah olarak kabul etıni
yoruz} Bilhassa «Üynnklanmnıı hu
~ün yaşıyan bir kelime de değildir. 
Icad edilmiş bir kelimedir. (Bence 
bu kelimeyı şimdilik rahat bıraka
lım da gelee~k nesil onu cilve mu -
kabilinde kullanmayı düşünsün.) 

Ayni znmnndn Articulation keli
mesi yalnız dil için bir utılah de -
ğıldir: teşrih ilm; de bunda hisse sa
hibidir. Bunu bizim • .sıfat olaTınk 
Articulaire şeklinde de kullanma -
mız mümkündür: cıOynı:ı'klanma» 
kelimesinin sıfutıııı uoynak » olarak 
mı kullanacağız} 

Görülüyor ki perhiz ile lurşu a -
ra.,ındaki teuıd burada da göze çal"
pıyor. 

Belediye, ÜskücJar trarnvny ida- \.. ~ 
resinin satın aLnması ve borçları - Belediye, trnmvay idaresinin ııon bunlann yerlerine yenileri konula -
nm tak.sitle ödenmesi hakkında bir zamanlarda bazı artıbnlan seferden mamaktadır. İstanbul tramvny ida
kanun projesi hazırlamış bu proje çekmesile, tramvny arabalannda ha- resi, Üsküdar tmmwylnr idaresin -
hükumetçe kabul olunanık Büyük eıl olan izdihamın önüne geçecek den ray istemiş. fakat bu ida!'ede 
Miiiet Meclisine acvkohmmuştur. tedbirleri almak üzere tetkiklere de fazla ray ol;nadığı anlaşılmı§tır. 

Üski.idBT tram~ylarının beledi - başlamıştır. Yalnız Devlet Demiryollarında 
yeye devri için. Usküclar trnmvay Tramvay idaresi şimdiye kadar ltuiiarulan şimendifer hatlannın Üsı
idaresi umumi heyeti anlaşnın ::yolile muhtelif hatlarda i§liyen arabalar - küdar tramvay hatlannda kullanıl -
tasfiye yapıhnasını istemi~tir. lda - dan yüzde 13 ünü meebnren depo- mağn müsnid olduğu anlaşılmış, bu 
re, hiuesi bulunan evkaf, Jş Ban - lara çekmiştir. Suniann yüzde yedi- hususta alakadar mnkamlor nezclin
l:ası ve elektrik idarelerile anlaş - ei tramvay tekerlerlerinin bandajı- .de teşehbüslere gcç.ilmistir. Bu tc
mış, eıkafın alacam 200 bin, h nm esldrnesi yüzünden, yüzde altı- şebbüsler müsbet bir netice verdiği 
Bankasının da keza 200 bin lira o - sı da handailan eağlam o1duğu hal- takdirde Devlet Demiryoilan ida -
larak kabul olunmuetur. de ihtiyat olarnk depolara çekil - resinden ~mendifer raylan alına -

Bunlar 15 taksitte helediye tn - miştir. Bandailan esl.;yen tramvay rnk bırnlar Üsküdar trnmvay hat -
raftndan ödenecektir. Elektrik ida- arabalannın hariçten malzeme ge - Ianna döşenecck. Üsküdar tramvay 
resinin alacağı da ı 00 bin lira ola - lineiye kadar, burad tamir edi) - raylan do İstanbul tramvny hatla -
rak kabul edilmiştir. Bu da Üç tnk- mesine imkan göriilememektedir. nnda kullanılacat-tır. Bu suretle Js
sitte ödenecektir. Diğer taraftan tramvay hatların- tanbul tramvay raylarının Tay ihti

Kan davasının sebeb 
o'dugu yaralama 

vak'ast karara kaldr 

dalci raylar da gittikçe aşınmakta ve yacı kısmen giderilmiş olac;aktır. 

Havagazi fiatlarına 
zam takarrür etti 

Belediye, havagazi fiatlannın art
Çarşıkapıda bir loknntnda Ali tınlması hususunda havo.gazi şirket

çavuş isminde hirile, oğlu Musta - lerinin yaptığı mürncaatı tetkik et
fayı katil kasdi ile yaralıyan İbnı - mektedir. Şirketlerin bu istekleri be
hirnin rnuhakemesi 2 nci ağırcezada lediye fen heyetinde tetlcik olun .. 
son safhaya varmışbr. muş ve son zamanlarda kömür fiat

Valinin şehirde 
yaphğı tetkikler 

Vali ve belediye reisi lutfi Kır
dar son günlerde şehrin muhtelif 
scmı'ITerinde tetkiklerde bulunmu§
tur. Vali mczbahadıı et nakliyat ip
ni gözden geçirmiş ve alınan lam
yonlan beğenmi 'r. 

Lutfi Kırdar Düşkünlerevindeki 

çocuklan kurtarmn yurd~e bu ci -
vardaki yollan da teftiş etmif, Si
lahdarağa - Azabkapı yolunun aa.-

Parti müfettişi Reşad Mimaroğlu 
dün vali ve belediye reisi doktor 
Lutfi Kırdan z1varet ederek asker 
ve sübaylara verilecek klJ bediye -
leri hakkında görüşmüştür. 

Vali asker v~ .siibaylara hediye 
toplanmaın teşebbüsüne vilayet ve 
helediye teşkilatının azami müzn -
heret göstermesinin temin olunaca
ğını bildirmiş ve bu hususta kay -
mnkamlıkJara bir tamirn gönder -
miştir. Halkevlerinde asker ve :sü
baylara hediye toplau.rnıuı qme bu
günlerde ba~lanac:aktır. As.ke:ı 
yalnız yün fanilil, yün ddiven ve 
yün çorap kabul edılecek, !Ühay -
lar için de kapalı hediye çantalan 
hazırlarulacak tır. 

Taksim - Beıikta§ otobüs 
ticretlerinde tenzilat 

Belediye, Taksim - Beşiktaş otobüs
lerı bDet ücretlerinde ten1Jlrı.t yap 
mıştır. Dünden itibaren tat.bl.k olu -
nsn bu t~nzilata göre evvelce 7,5, 
10,5, 11,5 kuruş ıılan bilet tlcret.ıeri 7, 
9 ve ll kurn..~ fndirilmtştir. --------------

EVLENME 
Esba.k gümrük nazırı Ha.cı Hasanın 

klZ1 Haoer :KAmyabla, Ankara Hallrev
leri sekreteri Ali Rı7.a inanlının of -
lu Mersin tic:ırct borsası komlserl Tev
fik inanıının evlenıne merasiml ev -
VP..lki gün Kıldıköy belediYe dairesin
de iki tarn!ın dost.larUe icra edil -
miştir. 

Tnrnfeyne saadcUer temenni ede-

Sahıblerı kendılennı bu heyeti~ Jıil 
zelle,mi§ sanıyorlardı. Halbukıf~ 
erkekler onlara acıyorduk, JJ 
kadının suyuna gitmek, j("nbı11ıl • 
yalandan kompliman yapmak "'

11
: 

aıerct adabmm icabı olduğundil JJI 
- Aman, efendim 1 Ne Jcıı. 

yaraşmışl. diyordu'k. ;l 
Erkeklerin böyle riyakarane 

lerine inanmamal~. ~· 
Padişnh Deli Ihraht-n bir ~' 

gÜnü· selamith çıkmadan e..r~e }ıel 
kalma inci dizdirmi,. Bunu t:~ ' 
alan sadtaz.am hemen saraya ~~o 
mu .. , buzura çıkmış. T ereldli tıı.ı 
vezirine: ~.; 

- Nasıl? diye sormuş. Y• ' 
mı'? 

V e zir: ıııJt 
- Hayır efendim 1 Ynk~ıutıllhef 

Gülünç olmu~sunuz bilülch. Bu ·ıiJ' 
etle sokağa ç.ıktınız mı halk ll 
alay eder.. ~ ·o• 

Dese, Deli lbrnhimin şaka .. ı > e~ 
Aclamcağızı eellada teslim cde'ııt' 

Sadrazam başka bir yol b~IJ11yf" 
-Aman, efendimizi deınıf· 11ı 

kıştı da söz mü? Afet olmuŞS0"11 · 
Bu inciler, hüsnü cemali ~nıtr, L 

knt kat Tevnak vermiş. Ben 6''
1 ı'ıt 

bil değü, böyle dı!lan çıkarıP el' dJ 
immeye arzedemem. ;Nıııtlr ıf 
korkarım. Buna rağmen ııırıır btl~f' 
rursanız benim cesediıni çiğn~rıııı' 
le geçcrsİniz. Yoksa ben, velı11 ~ 
tim padişahı isabeti nyne mııtuı 
lamam. Jtp 

Bununla beraber, Manrif Veka -
Jetinin bu tecrübe eserini ortaya at
ması çok iyi bir teş~bbüs oluyor. Bu 
sayede, dahn ziyade ihmal caiz ol
mıyan bir bahsin hall• için la2ım 
gelen hareket yapılmı~ dem~ktir. 
Geriye tunu temenni etmek kalıyor: 

Davanın dünkü eelsesinele mü - larının yükseldiği nazan itibara a
dafaasmı yapan suçlu vekili, 40 se- lmarak bir mikdar zam yapılması 
ne evvel ibrahimin nilesinden bir knrarlnştınlm:,tır. Fen h"yeti bu bu
erkeğin, Ali çnvuşun ailesinden bir sustaki tetlcik ve mütalensını bildi -
kadını kaçırdığını, aileler arasın - ren raporunu belediye reisliğine ver
da bu vnk'nclan doğan ihtilafın bu- mi§tir. Belediye reisliği ::zam miktn -
günkü hadisevi doğurduğunu söyle-

1 ~nı helediye makine fluhesi, muha
miştir. Ancak, son vak'nya tama - sehe, iktısad ve hukuk işleri mü -
men Ali çavuş ve etrnhndalcilerin dürlerinden mürekkeb bir komisyon 
sebeb olduğu iddiasile, müekkiHnin da tesbit ettirecek ve birkaç güne 

hilden geçirilmek tu retile l 2 lcilo
metre olan uzunluğunu 5 kilometre
ye indirmeğe karar vermiştir. Bu yo 
lun inşaat hazırlıklarına yakında 
ba lanacaktır. 

Bu sözlerden memnun olnJ! d' 
hakan da, gözden korkarak. 1~)~e 
leri söktürüp o <>Ün sokağa riz. t> 

• ............................. -···-···········.... çıkmı~. ~-

Memleketin bu islt"rle me.,gul ka -
faları mevzua l~ık olduğu ehem -
miyeti versin ve türkçeyi bugünkü 
anarşi felaketinden kurtaracak s:ığ
lam bir tekamül usulünün ne ola -
cağ} meselesini hallt-den hir neti -
ceye varsın. Çünkü bugünkü türkçe
nin. anlama ve an)a!!nın leti ola .. 
rak, dünkü osmanirendan ço~ g~ri 
kaldığını !!Öylemek büe fazbdır. 

hernetini istemiştir. kadar ilan edecektir. 
Dava, ka .. ara ka1mı~tıT. ~··••••••••••-•••••••••• .... ••••·-·--·····---···•••••••••••••• ..... ••---•••••••••·--···--··, 

Vali ve Heybeliadadaki 
yan gm 

ISTER iNAN iSTER iNANMA i 
Maarif VekA.let4 liseler ve orta lünanh), Gcniti! (MuzafünUeyh), 1 

mekt.ebler ;çın (ana. hatlarile Türk ıve zamanlar da şöyle tari! edilmek-
Belediye Pazar J::Ünü Heybeliada grameri) is1rnli bir kitnb neşretti. tedlr: Mazi Partisipi, Hal Parti.-:oipi, 

çamlıklanndn çıkan yangın hakkın- Çocnltlamnız yeni ders yılmda bu il1i.h.. Zarf olan rabıt &galan da 
da tahkikat yaptırmaktadır. Vali kitabı okuyacaklnr. Kitab elimize Gerundlfler '-'mıini nlnuş. Buna mo-
ve belediye re!si doktor Lutfi Kır - geçti, bir göz atalım, dedik. İşte .kabil, fifl ve nevlleri bast tnOO.nlar, 

Korkunç b 'ır mlfz'lyede dar Ada yangmı hakkında dün fUn- gördüklcrimiz: mutavaat tabanları. müşareket ta-. 
:ı ları söylemi§tir: hanlan :tnkit.if tabanları vesaıre 

CRa.ştarııfı ı Inci sa~fada) «- Yangın hadisesini tetkik et- Kitnb, t.ürkçede ismin altı halini olarak gösterlliyor. Bu işden çocuk-
- Sudan ucuz amma, belli ol tirdim. Hadise gazetelerde yazıl - şöyle tasnif ediyor. Nomlnatl! <mü- ların değil, büyüklerln bile bir şey 

maz, tnlib fnzln (Jlursa yüksdir. dığından cok dahn küçüktür. Küçiik cerred), Akkuzat4f (Mef'ulün. - anlıy:rbUeceklerine ve bu suretle 

Şehir tiyatrosu 
T~başında dram .kı.s.. 
.mında. Akşam saat 

20,80 da 

OTELLO 
İstikl~ cnddesinde komedi kısmında 

Akşam saat 20,30 da 
YALI UŞA.Cil 

RAŞİD RlZA TIYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

Bu akşam Beyazıdda Mar:ınnra 
Binemasında 

KARJ\IAKARIŞIK 

vodvil 3 perde 
Bu kısa muhavere miinadi ile bir fundalık yanmı8br. Bu arada on ibih), Datif (Mef'ulünlleyh), Lo - bir gramer vnhdet4 meydana gele-

dostluğumuzu bir ha}li ileıletti. Fır- beş çarnın da yapraklaYı ynnmı tır. kntif (Mcf'ulünfıh}, Ablnif (Mef'u- bilece~inl: 'Beyoflu Dalk sinem.ası 
aattan istifade ederek soruyorum·: Bu çarnlar fazla 2nrnr gönnemiştir ISTER iNAN iSTER iNANMA 1- Tarzemın intikamı: Türkçe 

- Peki bu. diolerin sahibi kim) ve tekrar ye,erehiiecek vaziyeUe - 2 - Ganstcrl~r karşı k.aTşıya. 
- Bu tereke satışıdır . . • Zann~ dir.» \ .................... _._ ......................... _................ ..... •. • .. _ ••• ,1 S- Ka.hram.an stıvarner 

de~em mahk~me mari~t~e satili - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
yor... <<Son Poıta)) nın edebi telriha•ı: 79 eleyip sık dokumağa, kılı kırk yar- larında evlenmiş olan $ehime banı-

- Demek burada ölülerin men- mağa karar v~rmişti. Acele işe: §CY'- mm çocuğu olmuyordu. Kocası ev-
kul azaları da satılabilir?.. -ı -' tan kanotığına dajr olan knnaati lad düşkünü olmnmaltin beraber, e-

- Ne sandın ya ... Elbette sa - y 1 ~ L !J.tım· B 1 kuvvet f>ulmuştu. Kendi kendine: ırin içinde, sevgisini bölecek üçüncü 
hlır •• Bundan dört sene evvel to - - Ahi diyordu. Öldü, gitti; AI- bir gafus olursa memnun olacaktı. 
pal bir ölünün Yarisi mlitcvdfanın etA, lah rahmet eylesi-nl l..iikin Şl1 Besi- Müjgi.nı, o ağır ba~lı adam, ilte ya-
takma ayağını hile getirip müza • ~= ~ me hanım o vakit beni sık boğaz vaş yavaş evlad yerine koyuyordn. 
yedeye kovdu... etti. Kaç defa: ltKard~l dedim~ kız Aralanndaki yaı;; farkı buna mü-

Müzayede salonu kadınlı erkekli Yazan: Ercümend Ekrem Talu daha pek genç. Oğlun da öyle. Vaz- saiddi. Zaten İbr.ahim efendı. ynp-
meraklılarla h ın ca, hınç dolu ... Mü- geç şu sevdadan iıı Sanki içim e doğ- tığı izdivaçtan sonra, kendis1nden 
nadiler masainnnın başına geçiyor- Onu kötüleyip, alnına bir damga. ha-l aline Sa imi hedef ittihaz etti. Arka- muş •. beni dinlemedi .. yaktı, kızca- epey ynşlı bulunan $ehime hanıma 
lar, esmekanlarda gördüğii'müz sıp ta, hnyntmıJ ilelebed zehırle-ısından, her vcsile ile atıp tutlıyor- ğızı ayak uydurmak. ona tamamilc kü
zümrüd küpeler, pırlantn yüzükler mekte, başka taraftan çıkabilecek du. Onun da §imdi arzusu tıpkı Şe.- Müjganın sıhhati de bozulmuştu. füv olmak için gençliğe, kendi ihti
birer birer mezadn cıkanlıvor. kıımıetine engel olmakta mana, yok. hime hammınld gibi, Müjganı Mi- Kadıncağız göz göre eriyordu. Onu yarile. veda etll"iş, gençlik tavırla-

Nhiayet sıra mahud dislere gel - Erkeğe alicenablık yaraşır. Oncağız., haliçte evlendirmek, oekôr arkadaş- bu hale koyan da, hi lerindt-ki ka- rını. heveslerini. şataretini ve hafif-
di. Bir tt-ıt:ll Lu dişleri sağa scla gös- ettiği ile kalsın. Sen, eft-ndi ol. Sen~ larından birine vermekti. Ufacık rarsızlıktı. Gönlünü, düşüncelerini liğini terlceylemişti. \ 
tererek ba~ırmağn başladı: den sebeb sornnlnra: cıNikah ta he- kasabada, genç kadının ~enası ağız- nereye. hangi istiknmcte tcvcih cde- Bu itibarla, Müjgana: ı.Evla-

«- 1 70 h rnçc;c;l..b lal, talak tn .. yıldızımız barışamı- lar ;ı dolaşıyordu. Şehime hanıma ce~ini kestiremiyordu. Gnh kocası, dımh dediği zaman bu hitabda, 
Ön sırnlardan birinde oturan e,_ b • . fi I '- d 1 M-· A 1 gu·h m,.,.hul muhatabı, ve ga·h yen'ı- Lendısı· . hı.çhı·r aykırılık ao··rmu··-

1 k yordu. tn tl ik ettim!)) ceva ını verır- m ısa r ge en ıca ın il r UJgana n ı- -... ıı;: n 
naf kılık ı i i ki i talib cıkt·lar ve Zn k k d 1 ·· ·· ·ı b k 1 d D 11 w den ho-lıyan mu'nayyc' ~-·g·ııı· .• yo~du. ain. ten, arı o::n nrasm a o up cı gozu ı e n ıyor a:- ı. u ugunn " ı c<;~ , , 

beşer, be er artbnn va ha ladılar. b . b' • ı·ı ._ bunlar bazan hep birden. bazan da Her sabah, onıın lathvalbsmı 
ihayet di ler 2 i O kuru"a bunlar - ı ten ır ı şten c n em o ne r rağmen, onu, ergen oğluna n lmak d 1 d 

dan birinin üz rind• kaldı. Saim bu sözleri de makul hula- İstiyenler vardı. Hc:nÜ7. $ehime haı- ayrı ayrı onu taciz e iyor ar ı. Müjgan ha7.ırlıyor, elbisesini () aiipü-
Bu esnada dı"nrıda bent'l'lle ah- rak, aynen yukanki ce\iabı vermişti. nımn sarih bir tekiifte bulunan ol- Bu suretle bir ay geçti. rüyor, o ütülüyordu. Aksamları da 

ıb h• r d. h ı I F k ı ı d ) lb h' f d' d V M··· .. gene «Üvey baban 181Dı karşılıyan, bablık tesi' edt-n münndi yanıma ra ım e en ı unu n ır a maz mamıştı. n ·at çıt atmış ar ı. ( ise rn ım (' en ı, ogrusu, uıga-
aokuldu ve miit <'1 ir bir edn ile: müsterih oldu. O. bir takım fcnn isticnl göst,.rmiyor, birinci tecrübe- na karşı, belki de annlığından daha elinden çıkınını alan ° ıidi. Bu sa-

Gördünüz mü, bayım. dedi, fena farnziyelere kapılmıştı; ve sinde aitzı yanan evladlığının bu mültefit, daha alakadar bulunuyor- retle evin hakiki küçük hanımı ol-
fırsatı kaçırdınız, dişler ı. Müjgana evin içinde iyi hir gözle defa tamamile bahtiynr olmasını ar- du. Ömrünün sonbaharında değilse muştu. 

Işte biz, erkekler, çok clefLlıiY'e 
dıolara k~ o sadrazarnın v• 
tinde kalınz. !ıl' 

Tabiatın her yaptığında . i~ tl 
vardır. Pek nadiren ohnasa bılt'•ı,' 
sibiınize katlarunak, tabiatı ıor 
maktan yeğdir. ,( 

O büyük ve eşsiz san'atkii~ ;ı 
lnrımıza o ncayib renkleri )'ll ~ 
mış olsaydı tatbik ederdi. f.trD rtJl" 
ğine bakılır~. demek ki yak~tı 
mış. t. 

·rtf'~ Hem, canım .. renk değittı 11" 
saç hakımından olsun, kanıt11t, J' 
zaç. ahlak, 'leciye bııkıınındflb'aıf• 
&Hl daima fena, daima zarar ;J 

,~tra_fımı·'~ ~~~!rsak bunııtı J 
~&: nusa ını goruruz. dtf J' 

lnsan, olduğu gibi kaldıkçti 
heşeriyet ileriye g;der. p/JI 

C;. eti!~,. 0 
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e ls iZ • er 
Yedek hava sübaylarımız1ı~~;Q-e·1Romanyadan Filistine göç edecek 
Hava Kurumu kamplarında getişen gençler ~~~::~::d~~~ Museviler Türkiyeden geçecekle 

d
.. A k d h vüzuhsuzluk var Ankara 15 (Husust) - Romanyadan F.ilistine göç edecek musevilerilı 
un n ara a av. a gösterişi yaptılar ~t .suretile topraklanmızdan geçmelerine müsaade edilmiştir. İcra 

Yazan: Selim Ragıp Em e~ Vetiilen Heyetlnin bu hu.snstaki kararı alAltalılara tebl~ olunmU§tur. 

~:n:ara 15- Türk Hava Kurumu kamplannda yetişe- :ıımu c~kanı Şiikrü Koçak tarafından hararetli bir nu- u ~kşarkın vaziyeti tavaz - ı·ngı·ıl·z ve Alman 
'l'a ava yede!· sübayı olan ve Kurumun Etimcs'ud tuk sBylem!Jjt.öı'. zuh edeccğine gittikçe 
•e?Yarc qıektebııWe staj ve ant.renmnnlarını yapan mübLeml · J B ı· ,. .,çı Hava Kurumunun Etimes'uddaki mekteb ve fabrikala- n eşıyor. aponyanın erün • 
gen .er bugün Kurumdan ayrılınışlardır. Bu veslle lle paktına i§tirakine bir mukabele ol - hava ak1nla ~.' ha•ae>la< Et:mes'ud Tayyare mekteb;nde gazeteci- rını. hangarlnnnı gezen gazeteetler t<mun .. oldntıan mak Üze<e lnıPltere Çine daha mü- rı 
~n hazır bulundukları bir hava gösterisi yapmışlar ve genç Türk t.oouklannda gbrdı.ikleri ~vk ve heyecandan es&ir surette yardımda bulunmak i- Lond 1 
to: Yenıej\ın. daveuaerıe birlokte yem;şler<l~. Yemekte ve ı.,;,ı.nn mtıkemmei;yel.lru!en pek çok memnun ve çin Bimıa yolunu açh. Fakat bu ha- ~ 15 

(A.A.) - ngiliz. ha-
___ r:lerın Kurumdan ayrılışlan münasebetile Hava Ku- titeh ..ıft ı ·~1 .. .-An• reketin Japonyada uyftndınnası tt·- va oezareti bugün oaat 12,30 da a-nl as..,~ o Dlt~~· b ~, ....-- tağıdaki tebliği vermiştir: 

A 
ii bulunan aksüliimel henüz belli D" b b 

k S 
1 un gece om ardıman tayya-

mer
; an - ovyet Sovyetler T . o madı. Salahiyetli bir Japon recü- relerirniz Bulini ve Almanya ile 
1 3S aJaDSıDıD lüne göre Hindiçini'yi kontrol al - d" d bııl upnanın işgali altında bulunan S" 

1 B lk 
tın a unduran bir Japonya için razideki başka hedefleri veniden 

görüşme eri a anlar la b 0 t bl" V 

0 

bu yolun e•a•lı bir ehemmiyeti ola- ' ıf e ıgı maz. Japonyanın Uzakşarktn hr-r B.';l~d~ birçok mühim askeri he-

~ ~evyork 15 <A.A.) - Associated A laAkadar Moskova 15 (A.A.) - Tass ajansı aı: aı:an iddiaları ve genişleyen fa- defter muvaffakiyetic bombarch -
Gıres.,uı Va;,ını:;ton muhabirinin bıl - a§sğıdaki tebliği neşretmiştir: alıyeti karşısında Amerikanın da man edilmi§tir. 
•ın~l~ine göre, Sovyetler Btrliı;i büyük Renter aja~El, .Alnuuıyanın ~rita vaziyeti sarih görünmüyor. Bir kaç Stettin, Dohlen, Rotba, Mngde-
;:.-slı Uınnnskı ıle Amerika B'rleşik Moskova 15 (A.A.) - Reuter. doğru. ya.yı.iJI:SSl :cıest:::csine nıüiedrur zıımandanberi Va ingtondil harn - burg ve Meisburgdaki petrol depo-
li' eııer; haric.lye müsteşarı .Bumner Moskova matbuatı, Molotof'un bı'r- ola.rat. haJan .İngiltere, Türkiye, Sov- retli ııiyasi faaHyet kaydedilmesine lanna da taarruzlar yapılmıştır. 
tiielles, 8011 zamanlarda hemen her- çok defıı.lıır tela'ar etmiş olduğu gi - yeUer Bırl~ı, YtıgQ.!Jn vyn ve Yunn- rağmen henüz ~meli bir netice çık- Stetrin' e yapılan tnarruz bilhassa 

: ... ~elerde bulunmu.şl&rdır. bi, bitaraflıAm Sovyet ~ siya.se- n.lat.aıı arasmdı:. mıl:::s.kereler cereyan madı. Geçenlerde bir nutuk irad e- tesirli ohnu§tur. 
ı._-~ı.ated Press mu'habirf bu ha _ t1nin temel t.a§ını teşkil ettii'&ini te - otml': •• ""U: ~ iba.kkında Daily Te- den. Amerika cümhurlyetci parti li- Sahil müdafaasının dünkü gün 
...:i~.verdikten sonra diyor ki: min eylemektedlr. le-grQPh p:ı:ctc.sınlıı tır haberinı ~ ~~~e cümhuriyet oartisi namze- yapbfı keşif uçuşlanndan ve bu 

4Yl ha Ball:anl&rdaki son hMlselerin inti- re:oı::.ı"~. 1 
• ter Willki. memleketin har~ geniş harekattan ancak dört tayy~ 

hı. ber alan re.mı.i mab!eller, gö. '"' .m...nesmi 1 'lt ı ...... -...,rneı ~fına aeımce .söz söylemege ~ T · o~'"- Tel ,--· n ngı ereye yapı an yar-. rexniz Salerine dönmemi<>tir. eeı 
1 

erin ekonomik ve ticari me - ' ı;.s.a aJAJ)S; S....ı egraph gaze- dımlan azaltaca V söylemı_.i, Şu t__., .. 
.,,C ere inhisar etmiŞ oldutunu teba- re.smt p.hslyet.lc:r. mattıuıı.t m.ümes - ~.nin ~urmuı olan bu ha.berin hal ~ .gını ~· UJKulere üzerinde 
"\QO ettAnnektedJr. sillcrue yaptııian ~elerclı&, çolr. hak!Se.te usgun olmadı~ını beyana b e gore Arnenka Jap?~.Ya ile bar- Londra 15 (A.A.) - Ha.'\'a ve d:ıhi-

- ~- ihtiyaUl dawananı.k. Nevyarklın cAl- mc:..-un6ur. e. ~tuşur tutu maz bütun kuvvet- li emniyet nezaretlcrinin tc~i: S mıuı kıtu.t.l Romaliyaya [(1lmişlli» --- lemn ona karşı kollanmağa me.c - Bugün, ekserisi avcı olan dü~an 
ovyetlerin Romanyada metlnli telgratuıı tekrar etme!=le Ik- 1 .,. f'l A bur olacak ve hu yüzden bizzarUT tayyareteri İngiltereye birkaç hücum 

Y 
... 

1 
• h t!fa eylemişleröLI'. nghtZ 1 OSUOUn kdenizde lngiltereyi ihmal edecekti ... Bu se _ yapmışlardır. 

8ftJ 1 er• araketleri .Mumafih Sovyet. Birl('ti Balknn - faaliyeti be~:e ~merika bugiinden ynnna Saat 17.30 :ı. k.!ı.dn.r nlman haberle-
ı.- (Bqtarafı ı Inci --ab) larla ve bilhassa Tuna mesclele:i Ue ka! ı bır ~arar verrnek istemiyor, re göre, bugünkü lu:.rekfı.t esnasında 
''Wtili • d. k d .....,,.. _,,..._ ___ bul , ... _d (B~'t:ı.rafı 1 Inci sn.yfadıı) ~utemadıyen haznbnıyor. Jleri!i i- 9 düşman tayyaresi d" .. ·ı nc-ı-
...... • ~ın ıye a ar A man'-nn -~ unma~ .... IT. kuvrvetlerinin denize n"''1d'x.. hakkın- '"'n hazı b hı k k d'l D ,_ u.şuru m"'il ur. •...., i aa ,...... ıt>• ,...., r. u n~.a as ı e. emel{ Avcı ıtayyurelerimizden 10 tnnesl ka-
lı tn ibeyanatlannı kabul ettiklerini Sovyet matbun.t.l, Ruzvc!tin Day - da drı. hiçbir malümat alınınnmış - k~ A;"'lerıka b~gunden yanna hnrbe yıbdır. 
ı.ı:Y.a~ eylemişler ise- de bu beyanat ton'da söylemıŞ olduğu nutli.u dil neş- t.lr. · gırmıyecek. Yıç olmazs.1 reisicüm -

icra Vekilieri 
dün toplandi 

Ankara 1 5 (AA.) - İcra V 
leri Heyeti bugün saat 1 O da 
velcii.lette Başvekil doktor 
Saydamın riyaaetinde top 
ı .. znamedeki meseleleri 
etmiştir. 

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

Başvekil Çin sefiriui 
kabul etti 

Ankara 15 (A.A.) -
doktor Refik Saydam bugün saat 1 
de Başvekalette yeni Çin elçie 
Çangı-Peng-Çun'u kabul etmiştir. 

lngiiterenin Vaşington 
elçisi Londraya gitti 

Nevyork 15 (A.A.) -
ter: 

ingilterenin Vaşington büyük 
çisi Lord Lotbian, bugün; Y 
Clipper tayyaresi ile Avrupaya ha 
reket etmiştir. 

Vaşingtondaki müşahidler, 
Lothisnın hareketinden Uzak~ark 
taki vaziyetin, Birmanya yolu 
nun yakmda açılmaııına rağmen, 
gilizlerce halen o derece nazik to 
lôkld olunmadığı manasını çıkar 
mnktadırlllT. te rıeuıde kıtaatın taarruzi mahiyet- reylemiŞtir. Fatat bu harekat esnasında, Aja.x hur seçiminin sonun:ı bekliyecektir. Ret'linde hasarnt artt ı .. ö - Berlin 15 <A.A.) - Stefanl nja.nsı 

,,;
1
• ırı masının Moskovada ak - r..ruvaz ru, 12 ~rınievvelde saat * .. <un I A .a bildiriyor: 

tedir. e tevlid edeceğı aöylenmek- skerl 2.30 da Sicilyanın takriben 80 mil ce- Alman kıtaab:ıın Homanyava hü- Dün gece İngiliZ tayyareleri Berlin ==============-
! 

nubu şarkislnde 679 tonW.to hacmin- lul hareketi devao etmektedir. Bu misi imha etmiştir. 
llteiJ' h ıı 

1 

d .. ,. · kı üzerinde uça.ra.k bomb:ılıı.r atmış ve B k b' Al d l)ı.. ıgence ma aı i servis eri, Ro vazı· yet e .nırone tipinde 3 ıtalyan torpido taat mevcudunun gün g-....:Lçe ka- a~ ·a ır man CUlUJLllllll "llYad ı_. Al h uhr'bil b '1'..... iknmet.gA.hlarda hasarat husule getir- , ı ?]5 ı k D h' 
ti'- lt 1\ıtı « man eyetinin git - m ı · e temas tesis etmiştir. Aju, arınasının Balkanlar için doguv r _ ı ·- ton u evons ıre ıı;çe b k 

1 

d ... d mişlerdir .• Vırchow hastanesine de i_ • • • • h 
1& f • amıa ·tao o duğunun pek&- <-.. 

1 
ın.; ,.yfada) er"al mulıar'l!>ey• g~l<nt~ ve ital • uğu narlk vAZiyeti ihmal etmek Oearet O"""'ıno atırm>otır. 

S

ariuna varmaktnelır. yan torvldo ınuhriblerinden ikisi he- mümkün olmadığı gibi bu yüzden, sabet. vAkl olmuşsa dD. insanca za.ylat Alman torpidoları birkaç gün 
ovy t k d h d b · ıı·V· · F d .. ~ R yoktur. Diğer tayyareler hava mü _ 1 J '·ı · M hill · ~ ... 1\ • ma am,ıı. a a <im i - •• '"""a ıg<nın ran= onaruna- men .erbal batmlm .. l.ır. '"''"'' u'Yada bo71 aksülftm•lle _ ve ngı terenın ano,. ı enno 

r .. r.. ornanya hududunun öte ta - sını ele geçirmek veya imha etmek Bu çarpışmadan biraz sonrn, "'•ax, rin uyandığını bildirt-n haberlr-r de dafaa topları tarnfından tardedllmiş- dar giderek düşmanın iki den "''tıd h 1 d k bb b b ~ 1 tir. Üç dü.şman tayyaresi Alman avcı- · ·ı d'w k k ~>k a ta ~d edilmio 20 Alman yo un n i tcşe üsü unun ir d~ bir a~ır kruvııdlr ve 4 toı-pido muhr<- a ır.maktadır. Şimdiye kadat Al • avco genuoı e ıgeı- i i üçük ~.,.j"l'ın mevoudiy.tindon haber- lllidir. Kezalil Dakar t .. obbüsü do, b.nden mll<ekkeb bir diliıman kuv _ man kaynaklOnnı., vetdikleri malü- :.:.~::ndan alevler ;,:inde dfioll - genüoini imha ebniolerdir. 40 
'lley ır ar, Fakat bunun, kıtaabn ma-- muvaffak olmamakla beraber, İn- Yeti görmüştür. Ajax, d~anla mu- mat ve teminat ile ıktifa e~ )iyen Abnan tebtı·~ liz esir alınmıştır. ion.':~n.lan ba ka bir 

1
ey olmadı - gilizlerin Fronoız Alrik.,ında harL lııırebeye tut-lt§ ve düşman 1orp0. Sovyet 1\usvan•n dünden bugüne •· Dün gündüz Londra şehrino ()·~Yl•mekteditler. inisiyatifini ellorine almak i•tedik - do muhrlhler-n b.nsini hnsaru ni!- hattı houeketini değişıirmeği düoün- Berlin 15 (A.A.) - Alman bao bombatarla hücum edilmiştir. 

la,. •ret tamftan Sovyet cüzütam - lerini göoterir. K-.alik Ingilterenin nıtmn;ıa muvallalt olmuştur. DW, _ mesi için ortada elbette Id ,_,..ıı bir kumandanlığonın tebliğlo düz hücumlan geee hücumlaril 
'Ila ~ın1 <enuba doğru ilerlemio. Tu- Birma yolunu tekrar açma" o - man kuvvetlııln ger; k:iliın kısmı, ka- oehob bulunmak lAzımdır. Bu mü _ Bir denizalbmız um'an 20 bin viye edilmiştir. Hyde-Pa•kla 
'• S • ~·".nda ka;n Chil•>,.. geçm;

1 
nun üçle' ittifakona k•'l' oioldetli ranlıkta kaçmtıjl.ır. na..,beılo Sovyet kılaatının unu ba tonilitoluk ve bit kah1c ile •eyret- D oh ar.,ındaki mıntakada ~i•il ul.,a ya va=ış olduklan bil - bir mukabelede bulunmak niyatini Ajax'ın külliyeUi duıman kuvvetlle doğru ve Sülin• i.ıiknmetlnde bozı mekte olan ;ki dü,ınan ,.,ı.ol ge - yangınlar çıkmıotır. 

B tnektedir. ifade edu. Fakat bütün bunlann hiç temnsda olduğunu snnan York kru _ hareketleri <le nıevzuubahstır ı..; 
ten b cü:zütamlann Tuna havzasınrn biri teşebbüsün, yani iharb inisiya - vazörü yardımn gelmiş, fakat bu ge. bundan da, Sovyetlerin Balkaniara 
ll'ıı.ıh rnüntehasına kadar inmesi tifinin Mihvercill"rin elinden azıcık ce düşmanla biçbır yeni temas teSiS aid hadiselere hiç bir suretle lakayd 

1( temel görülmektedi~. bile alındığ'uıa delalet etmez. olunmamıştır. kalmak istemedikleri anla~ılıyor. 
l,rı ~las yakininde Alman cüzütımı.- Filvaki onlar Fzanndan sonra Hnsrı.rn utrnmış bulunan düşman Maamafih daha ziyade harici bir 
tı\,1 e Sovyet cüzütamlan arasında İngiltere ile ~lıtııra saldırabildiler torpido muhriblnin kahramanca ken- takım tl"zahiirattan ibaret bulunan 
ııeı/ f?adiseler dolayısite Ruslar, ve kuvvetleri buralarda duraklar gi- elisinin ynrdunına koş:ın diğer bir~bu hallere bakarak bunlardan knt'i 
ett:q~r l ılosunu 4 monitör ile takviye bi olduğu bir sırada üç ler ittifakını İtalyan torıpldo muhribı t11.rafından . bir netice çıkarmnlc isternek muva • 
12 ıl.~rdir. Ruslann bu mıntnknda aktt"<lerek Romanyayı işgal ettiler. çeltilrnekte oldu~u. donanmn .tayya _ fık o!m~z. TJzak~rk gibi Bnlkan!arda 
20 fl\~lat>llah gemileri vardır. Kalasın Bunlar da gÖ!Iteriyor ki, siyasi ve relerlnin yardımile ertesı günu şafak- da bır ıbham vatdır Ve bu ibham, 
" :mı aa.a v d k'" R ''d · ask A t bb ' k d etı' he " S h h Id k ' d Illitır .,....gısın n aın eru e ıse ·erı eşe uıı u r nuz, ov- ıa bember müşahede edilmiştir. A _ er a e, ısa zaman ır.in e mcv -

't14r topçu bntaryalan yerleştitil _ yet Rusyayı va~tile müttefiklerin e- jaxın ibu elvarda gözükmesilc beraber, kiini vüzuha terkedecektir. 
~\ linden çekip alabilen ve birer yıl - yarduna gelmiş olan torpido muhri- 5 !' rn ı:;; 

teı~ .a alli matbuat. Fransız ş:aze _ dınm harbile müteaddid küçük, or- bi, yaralı torpido muhribini oldu~ ~ tllt Ur.a.f}tl"' G~ç 
'tııu::;:den uzun iktibaıı1a,.da bulun- ta veyahud büyük Avrupa devlet- yerde bırakarak ve dumnn arkasın- ,--------------
~~~'" r. ~ransız gaz-teleti, Sovyet lerini yere seren, Almanyanın elin- da glzlenerek bütün surntne Sicil - Garib b"tr gazetec"tlt"~ örneg't 
d 

anın le d' f" d w _] dedir. ingiltere tarafının harb inı·sı·-o~rı.ı en ı mena ıı oı:ru("'an yaya doğru kaçmı.ştır. O zamnn ha... 
,. l va teh1ı'k k J ~ k yatifi .nerede, ne vakit ve nasıl ele --. ~a ıta eve manı7 ·o rrıa • - sara uğramı.ş bulunan torpido muh -
ltıallı rc-kete gecmeue mütemavil o\.. geçirebilecekleri ise henüz tama - ribinin, 1620 tonilfi.to hacminde son 
di~k alc

1
la beraber Ralkan vıtl-aviini mile meçhulelür. sınıf buyük İtalyan torpldo muhrib-

j. at e takı'b t kte ld V Filvaki Romanyanın ı'.,galı' :ne bı'r 'llt ~" me o uguna ... leri aınıfma mensub Artagliere tor _ 
tıı et etnı-lct-d' 1 gaye ve ne de ba .. Jı ba .. ına bı'r he -~'-tt ~ '- ır ,.r. ,. .. pido muhn'bf oldu~u anlaşılmıştır. 

h .,._. PetTol bo"''"'e"!_ 3 e '-a••rat def olamaz: o, veni maksad ve ga-o''k .. ,.ıno 0 - ~ Biraz sonra York hadise mahalline 
t-'ıll r~ 15 (A A ) R • h' yelere dogruw atılmı, bir hatveden "O i" · - t-sTT'ı ır gelmiş ve Artaglicrenin mürettebatı 
• De S!:Öre d" B • · t 1 h~l ve kunılmü• bir merdiv•nden iba -"tthıd un a coı P~" ro q- "' derhal gemaerini terke başlam•ırt.ır. tlr.ı e çıkan va ""' ı k Tettir. Nazi .. m ve faşizm içın hare - ..., qi1;· ı. rı..,.n n Yu ua $!C - KuvvetıerimıZ, geminin terk! ı,.:.., y:ı-

.,.ı rutsar 3 ']"' " ''-· J 1 ket etmemek ~·e durmak sondur ve :..a-• "--t ı a ., ınırvon ey o a- rım saat mühlet vemıta ve bu müh-
talırn· d'l L d' ölümdür. Onun için onlar arknla - " a,. ın e ı m,..xtc- ır. letl müteakıb, top a'"'~ae düc:man 
-• A~ '1 Bükrett nndaki bütün lcöprüleri yakan a - ......, ,. 

biiitre 15 n(A.,ıAotu) . R e damlar gibi harekete ve son kuvnt- torpido mubribinl bat.ı~ır. 
1"\.. ı~ . . - ovter: Ajaxda ancak birkaç k;..: ölm•i" ve 

• {""!n B"L 60 Al 1 lerini sarfeelinciye kadar harekete ...r ~ .. e,n.fll1'.tı'r U•ueıe man pi otu ynralnnm••tır. Ajaxdaki ha.sarıar , mecburdur;lar. Onun için onlar, harb ... • • 
• 'lolt • inisiyatifini elden bırakmamak ve sathidll' ve su kesiminin üstündedar. 
J~ı h-)d. ı. 5 ( A.A.) - Ra d or a - bu-da olmazsa •nrada, mutlak bir ltalyan başkumandanlığının teb-

h;: ' rnvor: ... ...- ı·-· b h n .. ~ ~ey yapmak •hususunda azim ve ıs- ıgı, u ücumlar neticesinde, tay -
);tl 'et- 2f'll!n Alman askeri he- rarla çalışacaklardır. Onlar boyle yare gemilerimizelen bir tanesinin 
~ ~ ~fin.e Rumen hüHimeti dün yapınağa mecburclurlar. ve ağır kruvazörlerimizdf!n bir ta-
i!. Cen a et Vermi,tir. Fakat unutmamalıdır ki, lı:uv _ nesinin hasara uğradığını iddia et _ 
'?er.L eral Antonesee bir nutuk •Öv f k d miştir. Fakat, ha'-ı'katte, nernı'lerı' -~ıı; AJ vetlerini isra ettinni) ere :.uma :ı> ... ~ll•·• mRn aslı:en hev~tinin Ro-- d v k 1 mizden hiç birisı'nde hı'ç bı'r hasar \._: • rı a~tıran ve aı:,tmıyara top ıyan, "'tt""d • .. n dR.vf't; <Ül'f',.j.,.. R::ı ........ t" veya telefat -·kua gelmemı· ....... 'r. "·• u .. Jhasıl münaııib bir ~iind~ taarruza .. u ~·· 
' lond snlntı t-'hıı.ni., .. tti·~: .. ıir. ~ecrnek için ~:imdilik ıniidafaada 12 adaya laarTuz 
l'naıtı ra ı 'i (A.A.) - q,.,vter a- kalan, fakat siddetle mukabelede ı3 T ~riaievvel gecesi, donanma 
~}":ın diplomatik wuharıiri ya - kusur etmiyen bir kar~ı taraf var _ hava kuvvetieTine mensub tayyare-

~d dır ki zaman valnız o t::uafln müt - lerimiz, • Oniki adada Lago lima -
~lld .... ""'nın ııııllh;., ... J; "'~hf-11 .. - f k cl' B f b f 1 1 nına baskın halinde hücum etmı·., _ ı · " ~oy) d te i i ır. u tara ugün ii en ya - " tırıde L en iğine göre. son 24 saat nız lngiltl"r,.den ibaret ise ele yakın lerdir. KıtJalara, atelyclerc, han ._ 
'tıı~'hab ondra ile Biikre~ nrn"ınd kb Id 1 1 A k garlara ve bir petrol deposunn isa-l)ı. ı ere d h ~ir isti a e ns!İ tere - meri ·a eıı;t .. .ı· a a iyi temin edilebil- b lk d 1 ·ı A k betler vaki olmU'• ve boralaıda "'an-:ı-- '-"Jır ve e ·i e nl{l.trrc - ffii"Ti a - " .r 
ti v(illd. b . Sovvet Rusya olrrıası hiç de ihti - gınlar çıkanlmıstır. fayynrelerimi-

r, en erı vaziyet ..Jeği~nemir malden !hariç değildir zin hepsi, bu hücu:ndan salimen dön 
) Petro) 

1
_ H E k müşlerdir. 

~ ~ ~ı ta ~uyulan yangınianna ~ov • mir ET il et 4 gemi dalıa hatınldı 
~Ila Ve i!~ın. harekf'tte bulundu - Denizaltı gem:Jerimiz de Akd~ 
l/tilt, Bi UrJ?ye büyiik elçisinin A- ç· efiri Atat'" k"" ınizde muvaffnkiyetler kaydetmiş -
b II)Gk l ~leş~k devletlen ,.e Sovyet ın S ur UD lerdir. Denizaltı v,emilerimizden bir 
cfit.ıı h,b;ılenle göriiştüğüne dair muval{kat kabrine bir tanesi. Genova acıklarında motor -

l h~ h bler gelmektedir. Londra- botlar himayesinde sevreden beş bin 
~t )olt~rleri teyid edecek mnlu- çele-ık koydu tonilatoluk silahlı bir ticaret gemi _ 

~llaı) ·b sini ve Yado limanında 3000 to -
• eraber ,urası lc:nyde - Ankara 15 (Hususl) - nilatoluk diğer bir ticaret gemisini 

baberler ilıriruJa aeflri bugin Atatürkün Diğer bir deı»zaltı ae-

lBaşta.rafı 1 inci sayf:ıd:ı) 

geldiğini lahmin edersiniz) Tam 
15 de ... 

Refikimiz bu atiatma ( 1) hava -
disinde yal:ıız vapuru vakitsiz ge -
tiTtmekle do! kalmamıo: oluyordu. 
Kendisine uzıın boylu ibeyanatta bu
lunan İn~iliz gazeteiNi ınuhahirlc·ri 
vapurdan çıkn.aınışlardı, yolcular a
rasındıı hiç h:r c;azeteci Lulunmu -
yordu. Refik'mtz bir lıimmet daha 
göstermiş, Romanyadaki ticar,.~ 
heyetirnizi de rıhtımr. bırnkıvermi~:ti. 
Onun da aslı. astarı yoktu • 

Bu işe .arıcadaşınıızın ne divcce -
ğini bilmeyiz. Pek tuhafımıza-~iden 
bu gazetecilik örneğini anlatarak o
kuyucularımn:ı biraz eğlendirelim, 
dedik. 

Romanya~an ilk Ingiliz 
kafilesi şehrimize ge·di 
Rumen bandıralı uBasarabiaı> va

puru dün, snat 15 de limanıımza 
gelmi~ir. Vapurla Romanyada bu
lunan ve Alman işga.li üzerine muh
telif şehirlerden hnrcket t"den 5 O 
den fazla İngiliz tcbnası ile, Polon
ya ve Çeko-SII)v.akyadan ,·aktile 
buraya iltica etmiş olan mühendis
ler gelmişle-rdir. 1 .akın Ingilizierin 
içerisinde hiç bir gazetesi bulunma-· 
maktadır. Yabız petro' miıhendiS- 1 

leri ile bir kısım Ingiliz tebnası vnr-ı 
dır. Köstenceden 9:elccek ikinci .va
purla Bükre~te bulunnn birçok Jn -
giliz firmalarının mümcs!lilleri, ga
zeteciler, ııefnret memurlarından ba-
7ıl<ı.n ehrimize gell"C'eklcrdir. 

nilato hacminde bir dü~man iaşe ge
mis.ini, üçüncü bir denizalh gemimiz 
de Bingazi açıklannda 8000 tonila
toluk bir dü~an iaşe gemisini ba -
brıwttP• 

Bu Akşam 

MELEK 
NEŞ'E - EGLENCE 
ZEVK INCELIK 

Sinemasında 
ve sonsuz bir kahkaba ~aheseri 

Kugruk!u Yıldız 
Fr:ınsııca sözHl - Baş Rollerde : 

ROBERT YOUNG- MARY ASTOR- FRANK fA ORGAN 
Ayrıca; Yeni FOKS DÜNYA haberleri 

DIKKAT: Bu gece için loca kalmamıştır. Numaralı 
bu sn babtan aldınlmalıdır. Tel: 40 68 

LEYLA ile MECNUN 'un 
Yeni şiHeri, Şair VECDİ BINGÖL bütün yeni şarkılan ve 

ustad SADETTIN KAYNAK 
tarafından yapılmış MECNUN'un söylediği yeni şarkılar 

MüNiR NUREDDiN 
A 

LEYLAN 'nın şarkıları da 

BiiZETYER 
tarafından okunmuttur. 

A 
L 
E 
M 
D 
A 
R BUGÜN 

M 

ı 

L 

L 

1 

hir llnhn ıııis:i ynpılınıııııış 
ve yııpıhmıyacak oı.ın, siııe
ınacılıf!ın en muhteşem ta-

rihi filmi : 

Pon~peyi"nin Son Günleri 
(TOrl;ço sözLn ) Başıadı. 

Ikinci film : 
Esrtlrengiz fiımlerin şahest!rı 

l\1. MOTO'nun 
SON İHTARI 

( PBTJ-:R LO HRE) 

Eskişehir Tayy 
Fabrikası Genel 
rektörlüğünden : 
Fa.bıikıı. teknik muh:ısebe 

tmda çalışt.ırılmak üzere 
ıınacaktır. Evvelce Lşletme 
işlerinde çalı.şmış olanlarla 
mektebi Jllezunltı.rı tercih 
Ur. 
Alınacak mcmurlara 

gösterecekleri liyakate göre ve 
nurnaralı kanun mucıbince 60 -
lırnya kadar ücret verilecektir. 
lilcrln nlhayct 25-10-D40 tnrıhıne 
dar Eskı.§ehir Tnyyare Fabrıkası 
nel Dırektörluğune dilekçe 
müsbitelerile mı.i.racaatlan. . 



Hiç bir Hacı, Dfinyamn Meşhur 1ekercisi HACI 
BEKIR kadar tl%Uil ömürlü olmamı~r. 

Oltımü fizerinden bu kadar urun seneler geçtiği 
halde, Ölmeyeıı töhretile aramızda yaşıyor. 

ALi 
H 
BahCekapı • Beyoğlu • Karaköy - Kadtköy 

Devlet demiryolları ve limanla;;-ı 
işletmesi umum idaresi ilinla~l 

MuhammeD bedeli 24500 ()'irmi dört bin bq yüz) lira olan elli bir ka
anı mnMelif çelik IS/11/lHO Puarteat ctmi au.ı 16 ıe kapalı art uau-
11 lle Antarada :lda.re bin.uında satın alulaealttıı'. 

Ba • ctrmet ~ıertn 1J37,51 <lrin sekiz yfııl etus :red.i lira em ku
l:'tiJ) ltraıık mUTatkat teminat lle kanunun t&Jin ettl~i veai.tal&rı Te tekllf
lertnJ .,.ni &'tin nat 14 &le t.adar Kom\syon Rel.sllfine vermeleri lA.zı.mdır. 
Şartnameler para.sız olarat Ankara'da Malzeme ctaire.sin4en, Baytar. 

paşa'da Tese.Uüm TO SeTt ieflitlnden cia!ıt.ılacaktır. (9301) 

Salılık köknar tomroğu 
Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir 

Amirliğinden : 
Mudnmu ttazamnm Elmacık mıntakaaında Teldrler köy(indeki &tepoda 

.ııtirte mcvcU<l c578• metre ve c893• desimetre tüp muadili doi53• a.ded 
diknar tamrııttl 25/.l0/ 940 Cum& Plıü .süt 14> de Düzcede Devlet. Or~ 
nan İ§letmesi Revir Anıir~ınde miüeşekkll ilı:om~nda açık artbrma ne 
ı:a.tllil.catııır. 'l'\mıTU'klar:m btr ~tre l:fııpünün muhammen tıyme~ c87b 
~tur. Sntıp a1d şartıı.ameıer İ.st!Ul))tıl n Bolu Orman Qevirııe Mil
ltlrliltlı!ri, Ankara& Orman Umnm Mü4ürlti~ü lle Düzcede Revir Amtr
ıtımlzde ve toınnıklar yerinde ıörülebllir. 

TaHblmm ~ 7,5 teminat n evratı ll:ıı'melerlle beraber iıaleden enel 
)ftzcede mezkftr korn..ı.s,.na milracaatıarı. •9821. 

F..ıremıdde Hü.ms Seyid İflAs İd..a.resiDıllen: 
Mfl~ Beyidin iflAs masası emrinde olup İş Banka.ruıa merhun bulu -

um Edremidln Tm:cumurad mahallesinde kAin (9050) lira. muhammen 
:ıymeW uıı ve zeytınyuRı !abrlka.mıın bin~ arsası ve bu biDa turbin
le (500) lira muhammen kıymetli kabili sükna olmıyan ha:rn.b ve malli 
ohldam bir bab ha~ ve gene fabrika avlusu içinde üç oda bir mutfak ve 
:ızma. h.amamı mü.1temil (800) lirP. klYIIleti muhammeneli btr ~ p~in 
ıa.ra "re açık artımıa ile ~ idare_,lnce .saf.)lacalttır. Birinci açık art.ır
ıı.ıw 6/11/94.0 tarihinin Çarşaınba gftnü saa.t ondA meııkftr fabrikada. ya
nlacaktır. Aneale bu tarihte bu ıatri menkull~ teklif olunacak e.rLır
:ıa. bedeneri muhammen kıymeUeri.nln yüzde yetmiş beşini bnlm\zsa ar
u:ma.Iarı on beş gün daha. umtılarü 21/11/ 940 'tarih.ı'nin Peroembe gli -
ıft aşili 3aatte ayni yerde ic.rn tııınacatmdan talfblerin 20/10/940 tarihin
en itibaren 937/ 192 nuınara ile herkese ~ık bulundurulacak olan şaı-t
ıameslDi Edremid i.aa daire.stne müracaatıa. okuyaralt ma.lftmat almalan 
e binaları görmek istlyenlerln de her zaman !abrikaya giderek ıezeblle
ekle%1 cihcUe alıcılıı.rın muayyen gün ~~ saatte sat.lf mahallinde hazır 

ulunmalan illı.n olunur. (937/192> , .............................. ~ 
Muhasebe Memuru Aranıyor 

ERGAı~l BAKIRI TÜRK AN ONlM ŞlRKETINlN Madendeki 
loletme İdaresinde bir muhasebe memuruna ihtiyaç vardır. Lise 
veya Yüksek Ticaret mektebi mezumı veyahud Banka ve Sanayi 
müesseselerde çalı§Arak pratik gÖTmÜŞ olmuı oarttır. &rem kanu
nu esasnın göre verilecek ücretten rnaada Manden zamnu ve i~et
me tazminab aynca ödenecektir. Bu evafı haiz olup da talib olan.
lann. phadetname, bonservis ve tercümei hal eurederile bir kıt' a 
fotograflarmı kendi el yaZJlari)e bir dilekç~ye npten Şirketin 
(ERGANI BAKIRI T . /\.. Ş. )ŞLETME MUDÜRiYf.Tl MAA -
DEN-E.l.AZ!C) adresine göndermeleri lüzumu ilan olunur. 

Eskişehir Ta yy are Fabrikası Geuel Di
eklörlüğünden: 
Fabrika motör ve tnyyııre atcıyesine a".şa!ıda yazılı evsafı haiz olmak 

zere tmtihanla (35) motör tamlrclsi ve ( 6 ) t.esvtyecı ustası alınacaktır. 

a) Matör iŞçilerile tesvlyeel ustalannın Ban'at Okulu mezunu 
olmal&rı veyahud hariçte yetl.şmi.ş bulunmaları ~nyanı ter _ 
cı h tir. 

b) Bu san'atkA.rlara imtihanda c:österecekleri ehliyet ve Jlvakat 
derecelerine göre (2-lB - 440) kuru.şa kadar yevmtye veı=llebl
lecektir. 

c) imtihanlar 21-10-940 Pazartesi günü Es.k~ir Tıı.yyare Fnbrl
kıı.sında ynpı.lacnktır. 

d ) Fabri ltaya kabul lçln imUhanda muvaffak olmak şart.tır. 
e) Fabrlkaca h iç blr t:.ahhudli tazamınun etmemek ve bütlin 

zarurl mıısranar kendilerine aıd olmnk üzere istektuerin bir 
dUekçe lle mekt.eb şehadetnamelerı ve bonservislerlle birlik-
te Fabrika Genel Dırektörliijl'une müracaaUan. (9598) 

F..dremid 1\lüflls Seyid İfl!s İdaresinden: 
Mufls.s Seyıı.Hn iDAs mıu;a.,ı emrinde ve Edremldin Tuzcumurnd mahal _ 
nde kA.In zeytinyağı fabrikasının içinde bulunan ve bu kere ifiiis dai-

61nee menkul olı\ra.k sat.ıımasına karar verllm~ bulunan aşa~ıda eiıUı ve 
sa!ı sntresı yazılı fcnnl un değırmenJ al.At ve edevn.t.ı p~ para ve açık 
tırma ne saWa.caktır. 

İlk açık artırması 6/ 11/ 94{) tarth..nde Çarşamba gunU saat onda mez _ 
~ fabrikada ıcra kılınacak ve bu tarıhte teklif olunacak artırma bedeli 
uhammen kıymeti olan (8000) bin Uranın yfizde yetmiŞ beşini bulmaz.. 
saU.,ı ikinci artırmaya bırakılacaktır. Art.ırmn şartnnmcsi Edremtd ie
daire&nde 937/ 192 numara ile herkese açık bulundurulmakta oldujtun

m talib olanlıı.rm ıve fazla malümat almak ist.iyenlerin şartnarneyi oku-
rak munyyen gün ve saatte satı., mahallinde hazır bulunmaları ve bu 

ı gOnnek Jstt"yenlerin de tabrlk~ya giderek her zaman göreblleeekleri 
olunur. 

it.ın cJnsi ve evsafı satreai: 
:&r yı.ka.ma, systeme alıbert. 
41" elevatör a.yak. 

çop sasör. 
eycion yerli. 

ç "b~Y anban. 
ıw:npara ta.ş boy 800X600 
Qlevatör ~. ayak ve boru. 

ır karamuk makinesi (trieur) • 

Bir vals dtşll 600X220 tek. 
İki vals dişli 600X220 ÇifL. 
Bir vnls düz 600X220 çifi. 
Bir kepek fırçası. 
Bır~ yerli. 
Bir çift 4etaşor. 
Bir rüzgı\rlık 400. 
Bir ruzgfırlik butdo.y için . 
Yerli clek boy 60DX100 (1 aded) 

X500 pilnnsichter altı gözlü boy Bir yerli elek: boy rıoooxıooo ve bir 
O!W han vldası, bir t.ran.smislon yataklar-

on çerçeve lle beller pasaJ. la beraber ve dört rı.ded çl!t elevatör 
ır sentzı.tüJ elek boy 250ax500 ayak, baş, borU ve iki aded tekve !ki 
ır irmit sasör, eski (Buhltıt) tab- Çit\ vld& 'N bir ı:ülmbad&n Bw'et -

Istanbul Levazrm 
l:'larici Askeri 

irliğinden Verilen 
kttaall Ilanlari 

6 töD. boş ~ torba. pamrl.ıkl.a. satüacaktlr. E}Qsf1t.mes1 2511'0/940 gü,. 
n.ü saat 11 de Otilibolada ostert aa.tm alın.&. ~ ~. 
'nıliblertn bJı:n1syona gelmeleri. (1278 - 9909) 

** Aeatıda yazılı mevadın pamrlıkla eantmesi Bnıunı.mda LT. Amirıiğı 
sab.n a.lm:a. ~nunda hizalarmda. ynz.üı gün ve saa.tlerde ~tır. 
Tal.iblerm kanuni vesika. n tem.inat1aı'ile Ihale ~Dıde komisyOna. ceı.. 
meleri. Nümuno ve prtoameleri mmiııJOn.d.a g6r111Gr. 

Ci.nai. Miktan Tu~rt 'l'emina.t.l İlıale ıün Te sa.atl 
Ura Lira 

m ton ü.OOO 6'15t 18110/940 10 
225 , U,OOO rn;o J8 D :t 10 
150 • 22,500 337& ll • • 1~.so 

600 • 55,000 8050 21 • • 15 
600 , 55,000 8050 Zl , • 11,30 
225 , 45,000 8750 15 • • ll 

Un. 125 • 45,000 8750 15 , • 10 
Sade yafı. D , 4tl,OOO ~ 2ö , :t lO 
Sade~ 11 • 17,600 264D 2. • • 18 

(12'75 - 9911) 

** CinS Tutan Temtns-" Miktarı 

Ura Lira Ad ed ---
Yem torbu.ı. 26,000 1950 20,000 
Ala!ranga Jta.tafı. 14,000 1050 20,000 
Kıl tımar fırçam. 20,000 1500 20,000 
~ yular bqlı~ 60,000 .SOO 20,000 

Yukanda yazılı malı:e:meler pnzarlıkla mı.tın alınaenkt.ır. İhale.si 25/10/ 
940 CUı:ruı. günü .saat ıe da. Er:turUDlda LY. Amtr.litl satın ahna komis
l'Ottund.n. yup~kUr. Ta.UblcrLıı kanuni vesikalarllo komlsyona gelme.. 
lerl (1279 - 9915) 

** A.§a~ıda yazılı mevadm pazarıılda eksiltınesi bizalarmda yazılı gün, sa-
Pot ve m.aha.D.erdeki askeı1 satın alma komi..Vcmlıı.rında yapüo.caktır. Ta
liblerin ka.nun1 veslltalarlle aid oldotu komisyon& gelmeleri. Şartname
leri komisyoninnnda g6rillür. 

Cinsi. İhalenin yapı.. Miktarı Tutan Teminatı İlıale g11n ve saıfti 
J.a.catı yer Lira Lira. 

Yula:t. Çanakkale. 300 ton 21,750 3262,50 21/ 10/ 940 16 
Odun. .Erzincan. 1000 , 20,000 1500 3 , , ll 
Odun. Erzincan. 1000 , 20,000 1500 1 , , 10 
Yulaf. N"~de. 609 , 45,67G 3425,63 25 , , 16 
Un. İ.!parta. 380 , 53,200 3990 22 , , 16 
Ahır tamlri. Edll'ne eski mti-

Oiciyet daJresi. '7352.,19 1103 21 , , 15 
(1281 - 9917) 

** 1000 ton kuru ot pa.ıa.rlıltla sa.t.m alınac&kt.lr. İhalesi 24110/940 Per
şembe günü sa..at 16 da Balıltesirde askeri sat'ın alma. komisyonundil yıı.
pıl~aktır. Beher kilosunun tahmin bedeli 6 k.~ 60 santim tat'l temi
natı 9000 liradır. Taliblerin belli günde ttomasyona gelmeleri. (1277 - 9913) 

•• 
198 ton buldar Hayda.rpqndan Tekirdatına na.k.U ve ötllttürillecektlr. 

Açık eksiltınesi 21/ 10/940 Pazartesi günü 6aat 15 de Tek.ir~ askeri .sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahiİlin bedeli 4158 lira, l.llt temına. 
h 311 lira 75 kuruttur. Tahblerin t.a.nun1 ve.siltalarile belU saatte ko -
misyona gelmeleri. (1119) (9537) 

•• Çuyallı olarak: bir k1106Una tahmin edilen rıatı sekiz kul"W} olan 600 ton 
arpa paza.rlı.ltl.a sat.ın alınacaktır. İlk teminatı 3150 lira olup pazarlıt;ı 21/ 
10/ 940 Pazartesi günt1 .s:ı.at ll dedir. Pazarlıta gırecelderin ilk teminatıa. 
rile birlikte Kara SatıruıJma Koroasyonuna gelmeleri. d229) (9679) 

•• 
Aşa~da yazılı yulafiar açık eksiltıneye Itonmu.ştur. ihaleleri bizala-

rında yazılı aaaUerde Manisada aısk.erl sa. tm alma komisyonunda yapı
lacaktır. Şartname.si komisYOnda görülür. Taliblerin Uıale sa.atJnde ıtomis-
yona ~elmeleri. (1209) (9547> 
Miktan Tutan teminatı İhale saati n günü 

Kilo Lira Lira 

48,000 
48,000 

!360 
8360 

252 
252 

** 

27/10/ 940 14 
27/ 10/ 940 14 

' Muhtelif eb'adda otomobil iç ve dı., ltıstili pazarlıltla satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 200,000 lira kat'i teminatı 22,500 liradır. Pazarlı~ı 23/ 10/ 940 
Çarşamba günll saat. ll de Ankarada M . M. V. Hava stı.tl? alma komis
yonunda yapılncaktır. Şnrtnames i kom..isyonda görülür. Isteklilerin ka-
nuni vesik.alarlle komisyonn. gelmeleri. (1243 - 9763) 

----------------------------

lle tedavi edilir. 
Kanın en mUhlm unsuru. kırmız• yuvar
lakeıklardır. Onları daima ço~altmakla 
vUeudunuzun mukavemetini arttırm•ş. 
kansızitQı ve zafiyetı gld&rmi$ oJursunu~ 
DESCHIENS şurubu; kan,· kuvvet. 

lştlha ve gençlik tenıln eder. 
SütUn hastalıklann nekahat devrele· 

rinde keman emnlyette kullanılir. 

Reçete ıie aotı\Jr 

• 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Düzce Revit 

Amirliğinden: 
Mudurnu ka~mm Sarot mınt.aka.sında Çayköy deposurıda ısWde ın..

cud t456• metre ve c977~ de.sımetre küpü muadili 539 aded köknar t()l1)" 
ruğu 25.10.940 Cuma günü saat 15 de Düz.cede Devlet Orman 1Gıet.mesi ~ 
vir Amtrli~i binasında müteşekkil komisyOnda a~k arttırma ile satıl• " 
ca.ktır. 
Tomrukların bir metre . küpünün mubammen kıymeti .ııoo. turu~~~ 

Satı.,a aid şartnameler Istanbul ve Bolu Orman Çevlrge MOdürlilJ:U.U
Ankarada orman Umum Mudürlü~i.ı lle Düzcede Revir Amir~e ~ 
tomruklar yerinde görülebıli.r. .,rel 

Taliblerin % . 7,5 te:mınat ve evr:ıkı lfwnuılarile beraber ih.aleden e 
Düzccde nıezkQ.r komlsyona mürncantları. «9820~ 

Edrenıidde l.UiiflJs Seyfd :ll.fi.s idareşlndeıı: 
7500 me~re tıre §erıt. Muflis Scyidin ifiiis masası emrinde ve Edremidin Tuzcuınurad matıaUC .. 
400. • llıst.ık şerit. sinde kı'iin zeytınyağı fabrilrosının iÇinde bulunan ve bu !ere inAs Jdnr;; 

Deniz Levaz1m Satmalına Komisyonu ilanları 

4{)00 , palet şeridi. since satılınasına kara.r vernmiş bulunan bir .nıakine daire k.aza.nı, birtlll .. 
so iillo demir çivi. ısıt.ma~a mahsus kazan, iki motôr hava kazanı ve (25) beygir ıruvve bit 
20 • çlri.ş. de bir buhıı.r mnkine.<>i ve havagazile çıalışa.n glrislav motör ve oonlti e--
10 , balmumu. su tulumbası \"c maateferrünt dört baskı ve sekiz polıme ve dört su '\1 .. 

100.000 aded kundura kapsölü. posu ve maateferrüat blr aded ~ytin ezen tnş tnkmu ve ıo a.ded aıt.ı ~ 
5 kilo ~.arn sakızı. zer kiloluk yağ küpü ve iki su ıulumbası ve bir çift maateferrüat un~ .. 

10 , 9 kaUı keten ipli~i. şı lki çift mustamel un taşı maa kayış ve bir eski"baskül ve bir butcillY tl 
35 , '3 ke.Uı keten iplict"i. k.a~ı ve üç nded eskı un ele~i ve bir .kösele taşı ve lki ekin an,bc:\r1 ve :e_. 

150 , monta çivisi. iki aded eski vnrll ve on iki nded eskı bomba ve beşer yüz kiloluk o~ 
so , ökçe perçin çıiYisl. k1z aded yaA küpü ve bir filitre ve üç Jste.rna ve bir aded de anah 11 
50 , 'çelik çenber Çı'vi. eski ve kınk lulsadan ibaret alft.t ve edevatı menkul olarak ~in para 

15.000 aded sustalı kapsül. açık artırma lle satıla.caktır. ~ 
50 ltılo ökçe takviye çivisi. İlk açık artırması 6/11/ 940 tarihı.nin Çarşamba günü sant (onda) ı:~· 
60 metre zunpara ka~ıdı ri santim eninde.. ml d Tuzcumurad mnhallesln4e klıin mü!lısin f!Wrlkasmda yapı1ıacıı ı.ı.tf 

250 kllo lı\stik fantlA lpligi. Bu al~t ve edevatın heyeti umumiyesinin muhammen kıymeti (ti675) ~ 
25.000 aded buranda kapsölü.. olup artırmada teklif olunncak artırma bedeli muh.ammen tı7UletJ r'" 

50 kilo ~ ipli~i. yftzde yetmiş beşini bulmnzsa artırm~ı geri bırakılacaktır . .Artız:m& P ~ 
2
.ooo aded demir halka. namesi Edremid icra dalresinde 9371192 numara ae herkese açık bil~n• 

2 
n.ded 90 voltluk kuru pil. dunılınaktn olduğundan talıblerin şartnalneyi okumaları ve bu ınıı. ör+' 

ı aded 15..20 lik otomat..1ı:: teleton sant.ralı. alM ve edevatmı görmek Jst.iyenlerln de fabrikaya her zaman gidiP g o,P 
Yukanda c:ln.! ve miktarı yazılı malzemeden her bir kalemi Qyn ayrı bilecekleri cihct.le alıcıların mu.ayyen ıün ve saatte satış yerinde tı) 

18/1. Teşrin/940 Cuma gün!i saat. 14. den itibaren pazarlıklo. alınacaktır. bulunmaları ilftn olunur. · (1)37~ 
İ.stek.lilerin belli gün ve snnt.te Kasımpaşada bulunan komısyo'nda ha-zır bulurunalıı.rı. (

9898
) Kocaeli asliye H. mahkemesinden: Bürhaniye icra dalreslnden: 0ıfll 

__________________ ......._ _________ İzmit Kozluk M. mukim Iken halen Bürhaniye ~erne M. 4~uııı..,. 

İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğün :!en: 
İzmirde Karn.ntinada tramvay caddesi 628/ 2-3 sayılı evlerde oturan 

İllebolulu Mehmet ol}u Knragüllc Ahnied Ziya Ue orta~ı Faik o~lu Has
bi Çamyamaç ve istanbulda Unkapanı Zeyrek caddesl 131 sayılı evde 
oturan •Mustafa o:;lu Mehmed Faik Çamyamaç'ın nıü.ştereken mutııso.r
ntı bulundukları Akdeniz mahallesi 2 ınci Kordon'da kfUn ıı2000» lira 
tapu layıneW ve 628 metre murabbaı üzerinde ~a. edilen cesiın kArgir ve 
Abdi Fund Akev Tüt.ün şirketinin tahtı isticarındn bulunan 72/3 sayılı 
depo ve m~aza. gümrute olnn 3640 lira borçlan içl.n vllfiyet t.ahsUi t:m
val komisyonunun 61 sayılı 18/7/ 940 günlü ve İzmir vilA.yet idare hey'e
tintn 1291 sayılı 8/10/940 günlü kararile 21 gün müddeUe mülkJ.yeU 
12110/940 gününden itibaren müzayedeye c;ı.karılını.,t.ır. 

Jıdataza.nın. mü.lklyet.i derhal sat.ılaca~ındin t.aliblcrln 5/11/940 Salı 
cftnU saat lG de YllAyet. idare hey'etine ,_ 'f,5 pey akç~t birlikte lü-

Kocaeli ceza evinde mahlrltm Nuri "halen lka.metgahı meçhul 
o. Zeki tarafından İstanbul Kadıköy • oğ~u Şerif tır 1e :ıCY 
Altıyol Vişne sokak 22 nurnarada ka- Diğer borçlu Mwnün ve~ 6~ 
nsı Koço kızı Panayata aleyhine aç- liman ile Ma~lkenin varisi en ıı~ 
t$ tboşann1.a davasında mUddeia • layısUe de bilvernse Şıırkl>)'d1i11l ıııOt' 
leyhin bulunamadığından ilftnen t.eb- Yin oğlu Mehmede o.l~n 200t!Bll jtitl_ .. 
ligat icrıısma karar verilerek daveti- terek borcun~u t.arihi UAn bir itl : 
·e erine kaim olmak üzere Son Pas- ren 20 gün ıçinde ~demenlZ un 

Y Y razınız varsa bu müddet ıçınde ~ıı--
ta gazetesinin 21.9.940 T. nüshası lle dinDeniz ve mal beyanı verıneniZ 3~ 
üfı.nen tebligat yapıldıRı halde 3.10. 1~ makamma kaim olmak ozere 
940 t.arihll. duruşmaya gelmc~ınden olunur. 94{)/~ 
gene Uruten gıyab knrarı tebll~ine ko.- - ::ııııel' 
rar . verilmekle duruşmanın muallll.k 402, 405 nci M. ahkfunlnc& JllU ıı;ııo' 
olduğu 24.10.940 saat 14ı de Kocaelı yapılacağı gıyo.b kararı ::;:; ol"" 
aslıye hukuk mahkemesinde ha~ bu- k.n.im oJ.mak üzere nrın.n 
~~~ &kal u. lııl. K. ııun 


