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USLAR MUHASAMATI DURDURMUYORL 
• 

Muharebe bütün şiddetile devam ediyor, Finler bir şehri geri aldılar, mühim 
Rus kuvvetlerini muhasara ettiler, 14 Rus tayyaresi Finlere teslim oldu 

• 
lhtikô:ra karşı 

tiddet bayrağını 
açmıya 

mecburuz ! 
Hükômet ııebepaiz yere 
fiatlan arttıranlar hak
kında biran evvel &e• 

lihiyetleriDi ortaya 
koymalı ; memlekette 
yok olan ıeyleri de 
getirtmek kola)lığını 
temin etmeliJir. 

Ywıan: ETEM İZZl!.'T BENiCE . 

Sou un .. içinde plıbıu4 beD>Cn bir 
"" "yıuwı flah lıfrdtonbire arlmU'• 
... ladı. llalliı. barılarmı bulıı>•k bllc 
•tıştiil oldıı. 

BircGk sı.oai mu:;.~ t~lf'r bıı > uıft-n 
lelulnl tam etmelı. vaıllietin< alrdllı
luı &1bl lılr~ maddeler üırrlndc de 
ı..u. yıizcle 25 • 10 frda~&rlıia ı..aı
lıııuuak mecl>arl7eliııe 'ıiflü. Bıı •mi
teler loh>de ıneıııl•kelbnbde ı<lb;mi. · · 
1eıılerl wanlır. Sarfe<lilenlerinin :nrl
ae HJlhl rellrUiuclJ'e lmlu ı..,!kı ele 
lııuıtan rWı rectllıre hiç bıll>mıyaea
tıa. Fakat, son lı...Sd!De rr.a.ı .. aarfe· 
•orıwı de flal 1iilı.ieltmiye IUfbır hak- t 
"""• roktıır ve~ biç lı.iwsc bu balı.ka . 
9alılp deiil~r. Bunan akit dııpedu7. 1 
IDıekü..U.Q'oıMhtt vv 6~kUlite.rJu ele 
..... ı laklbe m•ruz bulıuımok 'r:r.ılı·e· l 
tbıcle.Urler. 

l::llndekl slolı.u piyaıı >0 çık.u-J1U1an 

•• par~a bölük çılıardıfı z•manıl~ da 
1 

hııu yıizde :rüa zamla .uıan mulıt kir, 
tfer takip tılllditlnl &"Örınev.e IUÇUUU 

Jilzdc bq J üz, ha!U. bin ni beolnde bir 
kauoc luın1 ı içinde idame eıtinııt k· 
ten 'ekbı.mtz.. HW14 nunl lac;lı ıse 
lli&imel ı-.ltllıilı ve beledlyrl nllr. 

Avrııpı> lıarbinhı b 'jl dı • ı ilk 1114-
hr lglııdc lıUfan kll•r fhUkô11 t••blt 
e41l.ınii v bir iki laclr lakibe marıu 
kaJwca. be.meu b.L'ı) i'iaUa.:1 Ui: liı \"OL 

bilar li~övermlljil. Buı-un de mııb
leUt emlla Uıtrlııde lbto~ar. ••J>&D bir 
bıı mulıteltlrln :rakaaına kanunwı eli 
11tanır aıaıını&z mu:bakk"ak. ki blrdtn
blre lerrlfüöne .ibit oldufnmuı. n.1t
lar normale fııcccktlr. 

Pb a. ada ı-ürdüiüwuı: ve tliJ:leılii'i

•is lntıbalar ıudıır: Der,c·y lıirlblrlııe 

'ltahn bir rabıta ·~lııde rıaı yuk,,..kli· 
l lne dotru gldQ>or n •ı><:kıilator bir 
n.h htr Ab:ıy.., hikim ohııı'.'loii rahşı

ı~. 

.ı...uıaena.leyh bu \ati) et };.ar.,ı ... ınd.ı. 
•tttmetin her f'fin b;ısmda bütu.u 
• on1rol ulibiyctkrlni pl) a."a.iitra. ika~ 

m e etmesi blrlnd '"'ı olroakt.ıdır. E· 
ier, bu sallhlyeUu lı~fl ıelmi5orsa 
lliı:riilı :.UUlrl Mrellsi•tl•u alınması la- 1 
la\'vnr edlltll yeni n ıenlş ulçii~<ki 

•!lhiytıtlt"rl j ltmttıln ıilm.lnı Ctlm~

&lr, 
llü.kU.mttln \ılmctiki ha.ldt" bilba..,s;ı. ı 

4hf tica1ttlmlıf ta.uıh ı e:llH'lı.le 

'f'C nıeml~kt i lilt~lltnıa "'' rni 
•'1:hrler vf'rnıclı. h,Jcrllr ıne'>,JUl oldutn 
liriitiyor. Bu anda m ... :nfrketlmt,.de 
laılh...aU \'~ im;ıJI mümkiın olmı~·an 
•evaddı.."l ı. r ıa ~e thı, pi) aCi:;ılardan 
bbU olduj:u nb.brt~ lf'ı.LtJ·iki inı~an-
1-11 ve kob:Jlıiı da. temin cdil~bUil"fC J 

h iç 1Uph.e 7ok: ki, ık.ı bir ko.n(rol llc ı 
•üterat'ik mu,·a.ıene h«r tLirlU ou:ati 
\eıit"bbı.L. ... u akhn u,rakmı~ :ı ~' t"tt"r ve 
artar obca.lt.tır. ı 

lia~ti ,.,. il p e-dtr .. r lıo1ric;tcn ithali 
IUümkün ohru~ •n. vr JUt'ntlekc.Hınh:de 

•r )\'(İJ.»lyen baıı mr\·;ıddı !Jİmdfdtn 
•esllia. ·a t:ibl tuhn.ıkd.l bile lıi ("bir 
m1Jıxur ve &a.)·rltabiilik yoktur. hllJctte 
ll, l.""ata.nda'iların müe !'CS tktis;ıdi va
kiyetlt-l·lnl bh·kaı: nıf"r.fıı&at~rr,Un hile 
•e lhtlk1rına tt>rlıtdcme)'iz. İbtikrtrıı 
Yt muh1rklre il.ar ı ddılet basraf;ıoı 

•tm:uıut \'ak.ti trlmf1!ir ,.e buna ırttt· 
bunu!. 

Dün 15 vapur 
mayne çarparak, 

YHısı 

Norveç, huduttaki şehirleri 
tahliye etmıye başladı 

Sovyetlerin Milletler Cemiyetinin telgrafına menfi 
cevap verecekleri şimdiden anlasılıyor 

Paris 12 (AA.) - Diploınııiri 
mehafili, Sovyet Bmya ile Fin -
landiya arasında aulh müzakereleri 
irrasınt temin mabadile dün Mil
letler Cemiyeti aırafıudan cön -
derilmi9 olan telgrafa SovyetleriD 
verecekleri eevap hakkında evham 
ve haylllita kapılmamaktııdırlar. 

Btt telgraf Finlandiyıınıu mu • 
vafakatile ı:iinderilmflıtir. 

Diplomasi mehafili, ft115yanm 
haksız yere Finlandiyaya taıırruz 
ettill-i hi.r SIJ'ada sulhun ve bita -
raflığm miidafil olduğunu iddia 
etme;inden dolayı hayret etmek· 
tedirler. 

Ayni ın hafi! , İngilizlerin de • 
ni~de Almnn ihucat mallannı 
kontrol etmeleri meselesinde Ras
Jarııı miidalıalede bulunmalannm 
Rus • Alınan anla§nıa~ının yeni bir 
t .. zahürii oldnğıınıı beyan etmek· 
tedir 

Londra 12. (Hususi) - İstok • 
lıohnde çıknu Alton Bladet ~~e • 
te•ini11 \·erdiği bir habere gött, 
Fin onlnsu iddetli bl.r mukabil 
taarnn; y'1par:ık Lfıdogn ı:ölilni!n 
şlmalindekl Suomosalvi lj('lıdnl 
geri alıınştır. 

• IHh im Rus kuvvetkrinin mu • 
hasara ~ilmiş oldağn bildiriliyor. 
Diğer tuartan k'iu tayyarl'leri 

Rııs hatlarının geril.,dne beyanna· 
mcfor atıuak, R•:s ordusu toraUıı
dan teslim edilerek her la)'Ylml 
leln m!ilıir.ı ıniikaii!at verılee<'ı'.;>ini 
bildi rrni şlcrıli:, 

Bıı b.-;· naııaıııelcr üzerine H Rus 
tor:o. :..res; Fin topr:.lılarına inerek 
te<liııı olmu)ardır. 

SIDDETI,l MUHAREBELER 
Londra 12 (Husıı•İ) - Son da· 

kile.ada g<'lf'n malumata göre, 1200 
ki!Gnıetre imtid3duıda bulunan 
Rns - Fin ~eplıesinin muhtellC 
mıntalc.alAı'lndn siddetn mnhDTe -
bel<'r olmaktadı~. 

Fin ordwu merk("Z ctplıe'I lnımandıtllı Oe-ntral ÖStt-nn:an 

Hcbiııki'deu bildirildi&ine göre, ! den bildirildiğine göre, milli bir 
ti( R böJUğü imlıa edilmiıtir. k'Oalisyon kabin(lSİ teşkili için parti 

İSVEÇTE YENİ KABİNE liderleri arasında müzakereler :rn· 
Paris 12 (Hususi)- Stoklıolm- pılınaktadır (Devamı 3 öncü sahifede' 

Bir koç bir 
kadını fena 

halde tosladı 

iktısat ve tasarruf 
haftası bugün başladı 

Kadın yaralandı ve 
kolu da kırıldı 

Jkhcl.t,• dere içinde 11 muuaralı 
e\.dc oturan \ drg"i nduıda birinin I 

Haftayı Başvekil bir nutukla açıyorlar, bu akşam 
da radyoda lktısat ve Tasarruf Cemiyeti Reisi 

General Kazım Özalp bir nutuk söyliyecek 

karN ,\ıına diiu ~ ıkaılığı ~ama • Buı;ün milli il<lısat ve ta,nrrui 
ftırlnrı a~:unk için P\'ia b;.ı~Lndaki hafta~ıouı 1 inci giini.ldür. 
ar.- a~ a çı~. ııu~tır. Anna bir a"aç • ı Jlaffa, Başvekil doktor Reiik 
tan dii;cr oı;ac.ı ip ı:eı·ip ç;ııııa~ı.r • Sa~ <hımın Ankara Halkcvindc ı;aat 
lan " 1111~ a ba)ladıjiı bir sı.r~da 14,3U da süyli)'cceği radyo ile nak
Ha,an i ıniııd, hiri tar"fından ot- Jedilee<>lc olan bir nutukla açılmak· 
lonnıak için anada lurakılmı o· tadır. lemleketimizin her tora -
lan iri bir kO<: kadının gidip g<"l· fıntla olduğu gibi şclırinıizdc de 
ınesirıdeıı ku~kulaıınuş ve Anua İ milli iktısat \'C tasarruf haftası -
ollerini ~· ukarı kaldmp çaııınşır • 1 nuı canlı bir sekildc lr.utloııınnsı 
lan a makta ikcıı iizcı-ine hiiemn isin icabeılcn blitiin tedbirler alın· 
ederek biıtilıı Jrun·etile kadının nı t 

1 

ı:.. ır. 

ark"'ından lı»laıııı•hl'. Toslayan Bu mc~· ıııulu Taksim Cumhuriyet 
L.o~ı;n ho~ uıızlnı·il~ aduısmdan abidesinin clrafıııd:ı kurulan de -
yaralanan Anna ılii~nıüş ve lolıı . J.;orlarchuı ıniirekkcı1 bir açık hava 
JJıulıt<'lif ~erleriuden kırılııu'itır. sttgi't.i açılmaktadır. ı\)ı'tca ~
A:nıH~ hastaııcyc kaldırılarak t<'ıla- yazıttaki inkılfıp eserleri nıüzesin• 
vı al .ıııa ıılınını~tır. de de iktısadı ve sanayi birliii 

Yirmi iki Çek mültecisi ı 
Bıı -.:alıahki Kon,·unsiyon~ı ve 1 

ck~ıırcs trenleri g,:nc rüfaTJa gel .. 
1 

ınislN·dir. Kom aı1'iJo1'd ile 22 ı 
kbll ı k lıi:r Çek m!Hll•,·i grnpıı, 
ek~prcsle de bil' miiddeUenbcri ı 
Frnn,nda bulım ıııakta olan iki 
tiiccarıın ıı ı:clın i~lt•rd ir . Gekn 

1 ~ulrul.ır ;\nupunıo lıt•r tarafın • 
d harp ha:ıısıı•ıu .. gitiik~e h~lan- l 

neşri~ atıııdao ııııirekkı:p bir sergi 
bıı '"balı sa11t 10 da açılm.c,trr. 

Bu lıaUn i~iııde bankalarda kum 
bara alarak Jır,ap :ıçtırnıılar arasın
dn kur'a ~rkiler<'k kazananlara he· 
diyd~r w•rHecel<liı'. tini ·crsite ik· 
t ıs at fokültcsinde ılc har tanın . on 
giinii • iktısat giinü olnrak kut • 
11dana< ak ve konfcrnnsl:ıT \·erilC'-

cektir. ı 
}lilli ik11'al '" tasarruf cemi -

· · · · BalıJ.c.,ir 111 • rne· 

ikh-..at vr taJ:uruf cembf'ti rf'i!o;[ 
G E> Df'ra..l Klzım Öra!p 

ıal Kiııım Öulp de bu ak~a.ın rad
oda bir konfNans ,.eYee<ktir, 

1 
Milli Şef 

gece Erzuruma 
hareket ettiler 
Jleisicumhurumuı. İMntt İnöuü. 

dün f«!c saat 23 de Anbradan F.r
EDl'Ull\& müteveccihen hareket et
mişlerdir. Kendllerlne Ordm Mil· 
fetıııı Orıener:ıJ Kimn Orbay ile 
lU1ueUewnhur Umunü Ki.tibl 
lte.m.ıl Ged~, ya\'trlcri Ye Busu~ 
ltalem Müdllril refakat etmekte
dir. 

Milli Şefimiz Ankara. l&ksyo -
nllDd& bo.şla BU,ilk l\Illlet M«!lı.I 
ıtoı.ı Abdiilballlı ltenda, llq'rdill 
Dr. Refik Saldam, Gentlbnııay 
~kanı .llwepl Fenl Çümalr, 
tekmil Vekiller, m.e:b'UA1a.r, Gene
raller, lıılldimet n hrti orlıl.aı 

Ue Ankara val&d, C'UDl:ıu ll:u
mo.odam olmak ii<ero bilyiık bir 
blalıalık ve kesif lılr lıalk lrUt· 
lesi tarafından leul olunmuııar 
"Ve ~tar arasında. vJurtanmıt
lanbr. 

Bııstcu.uınurunı11&un: Brsurnm
d&n evvel eüerslht.akl lıası J'••· 
lerl •e Ennnımdan sonra d 4f. 
ter baaı TlliJot merkeı.Jerlmlal de 
.ı,.arelle halkla lemas eclerdı lel· 
klklerde lntlmm:ııl:ırı ve bu RJ"&
..tbl cm ,.tin kadar lmlJclat •tm«-•I 

anhlemel rortilmelı.ledir. 1 
Ullli Sel J"anu öiledl'n IOllra 

EnnrumdıL balunaeuı.<dır. 

Alman büyük elçisi 
Berline gitmiyor 

Şeluimizde bulıınnuıkta olan 
Almaıı bii)·tik el~isi l''on Papcn 
dün sefaret konnğıudn ba~ı Alman 
tüecarlarilc tenı""1:ırda bulımıııuş· 
iuı'. 

Kendisinin Rl.fıkadarlardao ticari 
işler hakkında nıalı'.i mat aldığı an· 
laşılmaktadır. 
Diğer taraltaıı Briiksddeıı bil • 

dirildiğine göre Berlin siyasi me
hafili Fon Papeıı'in Alman~aya 
dönmesinin ıucvzuu balısohnadı

ğuıı söylemektedirler. 
FraıMz büyiik cl~isi )J. Massigli l 

de dliıı Fransa il<' ticari nıiinıı>;e
betlerimiz lıaklunda Anka:radn Ti· 
c:ıret Vekili B. Nazmi Toıı~uoğlu 
ile görilşmü~tiir. 

Bir adam reka
bet yüzünden 
katil olacaktı 

Dört el ateş etti, sonun
da kendisi yaralandı 

(Yazısı :1 tinci.ide) 

1 Ki SACA l ,__ ___ \ 
işte medih.. işte kalem!. 

- Bir tnfeoyUye 
açık nıektuptw· -

- Tilki eri •medill aalkıma W,i .. 
Dcl'tlliş. l'iiU.,k şal• ·m.. da ralllıa 

bu kabUd•oslnb. Soıı Tel&raf, istaıı-
lıııhuı en eok ıevUen ve en ~olı. sahlan, 
eu çok da okuuau ::ue'°"sldıfr. Bunu 
mücerret bir ldcllaıh bırakmanıak loln 
lstedlllulı: noı..re lc•blt elllfi'biUrololı. 
Bu lllbarladır lı:l, Soıı T•fııaf balıl<mda 
H. Zekrri)·a'mn ko!lu:;u altOJA. s1,iınıp 
aurak h.ucaml,fa. mu.\ .. /t.ıli. o)oıhildl 4 

flııh: ~oğuk esı>rfltrlniz, yaı.çc .. kabl
lindton ohnu~1ur. Bu Çt~it kqlık mawu
liıtınm birer lı:llap ile blrlikle all< ak 
ıürmiy(' muvaffak ola.blldi(iniz bnz&
aızı t.aıı,yan nüslıaluın ambar eılildtfi 
la.<le kiij:ıt depolarında. ı;,ı.rft-tmiye ai
ra · anız hem UUrala.rınJıı )'erinde kol· 
laruru!j , hem de paıroubt~ızl aydın· 
latmak bakınu.ud:ıın dflha fayd.ılt ve 
b~ nii lı!zmetkar olmuş bulwıur~WJUE. 

ll;ıkl. haddiniai bilmeniz laniJed 
ilt Hlamlar. • • 

Piyasada ihtikar 
aldı, yürüdü 

Muhtekir toptancıların memleke
timizde ticaretten menedilmeleri 
cihetine gidilmesi muhtemeldir 

Bir lnıııılııraıı •lilrlıinın4a alıperll 

rıy-da llıfilllh harelı.eUuı.Jıı sin· 
den ırtıııe arlt.lı halılrmda alil<...,._ 
lara iter ırlln möleoddlt mllnuıaalluda 
bulımnlm&ktaıbr. 

Euümlf' dün arakkabıcıtar koODu .. 
Uf! de lbllkirla mücadele lıomlsyonıuıa 
mSr.ıaat tclerek deri balıraııı oldu
taını ve rugan, clke, vidala &lbl mad
drterln m1lh~klrler taratmdan 1ebep
.ı2 Jere % 30 ıı° lıetbıd• arttınldıhıu 
blldlrml('lir. 

Ecrm!AJon lı:emea lı• ı.-ı. t.>lkllı• 
ı.. ba.flam.ıştır. 

Dlit•r !anttan ton hlr halt l<..,d• 
Av115tralyadıuı lıüll'7eUI mittaıh 

ltlonml1 !lalın deri plyon7a coımı.llr. 
TEI!:ziLE!tfN HtlıtACA!l Ti 

D.w .. aı 15 de Tilrb. dd:l m.rk•• 
rinde loıılanan tuıdler cmnlyeU idare 
heyeti do dtifme, ular ve ı U ırlbi 

m2ddel-.ln ban Jllııseri ve Enunıt 
(Denmı 3 ilıı<ll oahll'od-' 

• • • • • 
Ambalaj kağıdı idhar etmek 

istiyenler Y emişteki depoya 
busabah hücum ettiler 

Şehrimizde aınbalılj kağıdı fiat· 
lannın bazı toptancı ııayri müsliın 
füeearlar tarafından sebepsiz yerel 
3·ükseltildii,<i göriilmiişfür. Bıuıln.r 
bir ~ aııda11 da diik.kıinlannda am· 
baliij kağıdı stokunu :ırttmuağa 
ÇRL~ınakladırlar. E'zclhnle bu sa -
hah da daha pt'k erken sa:ttte Sü· 
mcr Bankın Yemi tcJti •mhelılj Jı:!l-
1'td• fabrikası önilııdc ekserisini 
gayri nıilıs!iııı tiicearlar tcı;kil edl'D 
bü~ ük bir !<alabalık toplananık 
her biri fazla miktarda aıııba!ij 
Jra&:ıdı satın :ılınak istemişlerdir. 

Bu •abah kcndl,ilc ögrii~<' n bir 
muharrlrinıiı.e ınczl,fıı· l brika nıii
d!lrii şu lıahatı ,·ermi~t1r: 
•- Ambalaj kdğıdı fiatlaruıa 

fnbrikanıız t::ıru!uıdau biolıir zam 
~·:ıp•hırnmı~fır. Ve stok ,,; bulunur. 
Bö~ le olduğu halde fiatların pi • 
yasadaki tereffüii. fabrikamız ha· 
riciude ~·apılın:ıktadır. J~et, hu ••· 
bnh <la kalabalık bir kiiüc kağıt 
slıııak iiL.cı·c fabrikaya birikmiştir. 

Bımlara birer top nish<-tinde atı 
yapnınktn~·ız.• 

Ruslar bir gemiyi zaptettiler 
Sıoklıolm il! ( A.A,J - Dün Tal-' 

llnden hareket etıniş olan ve 185 
Polonyalı miilteciyl h6mil oldağn j 
halde buraya müteveecilıcn yola ı 
çılunı~ bulunan bir Estonya ııc · ' 

mi•i ., henfü: gelm<'miş olduııtı gibi 
tel ide sorulan suallere c!e ce ·ap 
verınemi tir, Ruslar tarafındıııı 
zaptedilnıis old111(11 lalımin rılil • 
ınelttedlr. 

Petsamo' da şiddetli bir muharebe 
Helsiııki 12 (~) - Petsamo· 1 hiı' taıık kolunu müessir ıırrttt

nuıı şimalinde ~iddetli bir muh:s- I 'bombardıman etmiştir. 
rebe olmu~. Finlandh·alılar Finlandiyalıl:ırın nğır toplard 
Sovyet tnyyarcleritıin deva,;,Iı fu .. nı!iıaheret gören homlınrdımıın tay. 
liyet ve hareketine rağmen, kah· 1 ~· areleri , Kareli nımtalnsındu Te· 
raınanca mukavemet rtmclct<.'dir- ı 
1 rjjoki Vüpuri dcnıiryoln üzerinde OT. 
FinlandiyaWarnı tay ,-areleri, bir zıılılı tren ile bir tıuık kolu· 

Suomus • Salmi yakinlnde büyük 1 nu tahrip etmi•tir 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

roonanma Geli. or ! 
it:====== BE K LE Y i N 1 Z .======ııl! 
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SE:IIP ATİ TAJUIİRİ 

bmADA YETİŞTİ 

:\1eo;.;aJdan. selıi.mdan sonra, Finlan
tf.j4 a.ya, bir de muhabbet ~öndere& .,_ 
lur, diye, ümit etıııqı. dün bu sütun "' 
lud~ lşareı ebnlştim. İşte size bir lıi
dJ~e! Cenubı &~erikadaki Urugvay 
de"' lcti Uyan meclit:Ji g~e vakii bir 
içLima yapnuş (neden gündüz deiil, 
kimbillc'l) i'ds' ri 1ra ltakkuMla bir 
ıempaU takriri kabul ctm.istir .. Ma. -
hinı ya, sempa.ti dostluk, yakınlık, s ..... 
mimlyet, hulasa mulıabbel demek!. 

Oh, çok şükür, Finlandiya, demek 
eluyor ki, bir de «Sempati takriri• u ... 
~ndı. Bakalım, bondan son.n., ne k.a· 
.zanacak ..• 

ııa.tırla.r nınımz?. BanJ, eskiden ım-k
teplerde, aferin, mUk5.f"1.t., ~ yü
clızh aferin .. ve saire vardı ... 
BİZİ SE" 'l:N NE 

ÇOK İNSAN VARMİe!. 

Roma, Berlbı, Busya, .Londndaa 
110nra, şimdi, Paris radyosu tla. türkoe 
ne,..rjyat yapmaja başladı- DÜJ17ada. 
bizi seven, dill..mi7..e bayılan ne çok da 
insan varmış!. 

Slmlli, dünya .radyoları. Bcyoiluna 
vel a. Ada vapunma döndü. Düimt-71. 
r•,.·irip bir ild dakik& dlnleylnio.. Her 
lisandan sesler, klllakb.rınH.ı dold• .. 
rar. Türkçe neşrlyaluı çoialması, bir 
b•kllna. biç de fena deiil~ DİİJl73DJD, 
..ı. Obör acımdakt ln.'!&Dlann lııile~ 

tiirkee kona.ştuklanıu sürerek, ara • 
nmda olump da bir türlü tiirkçe k.,.. 
nuşmala alışamamq olanl&r, belki a
ta1urlar, dillml~J söylemeğ"C! baflarlar. 

BİR PEHLİVAN DAllA 

EV SAHİBi OLUYOR 

Her zaman söylerim. ya., yauht mes,.. 

lek seçmlolz.. Şöyle çok kazandıraıı, 

dün)alık zeliron bir iş tulam:ım,..._ 

Şu &iinlerde de, sporcalara, bilha&'511,. 
pehllvanl!ir& bayıhyonun. Fak.at.. ya
lancı pehlivan1ara değil, sahici pelıl:I .. 

vanJara •• Pehlivan Yaşar da, Avruoe
da şampiyon oldnfu !~ İstanbul be
ledly .. t bir ev almıştı, Şimdi de, ili· 
reniyoruz ki, Teklrdaj' valtsi de, alb 
J'Jldanberi Türkiye başpebllvanııtım 

muhafau eden Teklrdaib HÜSeyin ~ 

iki katlı, altı odalı bir e-r :raı>tırınap 
boşlatuuş!, 

Ev kirasından Jrurtulmak istiyorsa
nız, Jtehlfvan ol.mağa. bakın!. 

YILBAŞI GECESİ 

EGLENCELERİ İÇİN ... 

Dünya. bu... Bir taraftan da, eilıea-
cesin~ zevklul, sefasını döşiinenlfıl' var. 
Tabii... Arpacı kumroS1l gibi düşün .. 
mekten ne çıkar.. Daha flnıdlden, yıl
başı ıeceai için eilençe procramlan. 
planları yapılıyor. Ole!, gazlno, bV 
&ibi umumi müesseselerde. bu sen0p 

halkın fazb. para vermesi.Mı müsaade 
OltlD.IDlY&eak, müşterilerd-On, masa ki· 
rası diye, aynca bir ile.ret alın.mı.ya • 
cakmış!. Ylllardır, seneba.!!lJUJ t.es'if; e
ılenle~ bWrler ki, bir masada otnnlu
nuz mu, evveli, o ma.ssnm kiru:mı, 

oonra da, ,.edli;inlz, ~lltiniz şeylerin 

paraJIDll verfrslnb. Ne pah.aJJ, ne de
ğerli, ne larilıi In:rmelle Ye a.nllka ~ 
salarmış &1bl, senelerdir kiralan bili 
ödenmemiş, beclellerl çıkmanuş._ Mü
barekler, san.ki, dört ayakh masa de-e 
ğll, bir apartımll!l ... 

Bir aparlunan sahibi olmaklan ise, 
:nlba91 z...,.lnde, b İr gazinoda beli OD 

masaJ'j!> aahlp olınak d<>ha. kiirh bir iş!. 

AHMET RAUF 

1 
ı Mek~_id~_ye 

oyu 
Belediye reisi, burası

r ın :la sür'atle imar 
edileceğini söylüyor 
Her st-•1uı bir kat daha biiyüyen 

Mecidiye köyünün siir'atle lıııan 
Ye Ikyoğlunua modern bir sayfiye 
yeri haline konulması kararlaştı -
rıl.ınıştır. Vali ve Bclediye reisi 
B. LUtfi Kırdar pazar günü bu 
maksatla da Mecidiye köyünde 
bazı tetkikler yapınJştır. 

B. Lütfi Kırdar bu hususta bir 
muharririmize sanlan söylemiştir: 
· •- Mecidiye · köyiiniin şimdiye 

kadar ihmal edilmi~ olan btt türlü 
noksanlarını yakın bir zamanda 
tanıaınlıyacağız. l{öyün yaya yol -
larmı pek bozuk göroiim. Bina sa
hiplerinin yardınıile burasını da 
güzel bir tretuaı:la siisliyebiliriz. 

Köyün cadde yol1"rı da ıştksız
dır. Buıınnla da alakadar olaca -
ğım. llava~azinin Mecidiye köyüne 
kadnr imtidadı irin de temaslara 
geçihniştir .• 

Aynca, Belediye reisliği; yoııi 

hastane ile beraber Mecidiye kö
yünde bir de •yeşil saha. vüeude 
getirmeği kıırarlaştmnış bulun • 
maktadır, 

Belediyeyi dava ediyorlar 

Belediye tarafından muhtelif 
semtlerdeki büyük istiınJAk faa -
liyeti üzerine hnkuk mahkemele • 
rinde belediye aleyhi.De açılau da
valar çok lltmıştır. 

YııJınz 1 ay içinde bu istiml8k
lerden dolayı 59 dava a.;ılmış ~ 
lunmektadır. 

Bunların ~ğu, istimlak bedeli
nin azlığına itiraz eden miilk sa
bioleri tarafından açılm1~!ır. 

Sahte 
avukatlar 

Müddeiumumilik bazı 
şahıslar hakkında 

takibata geçti 
Şehrinıizde bazı kiınseleı:in avu

katlıkla hiçbir alakaları olmadıiı 
halde kendilerini avukat tanıttık
lan ve hatta yeni tabolunan İstan
bul telefon rehberine de bu namla 
adreslerini tes'bit etti:ı'<liklm gö • 

,,.r.ülnıiiştür. 

Müddeiunıuınilik dün bunlar 
hakkında icabcden kanuni takibe· 
ta başlamıştır. Bu kabil kimselerin 
isimlerinin rehberden çıkanlınası 
da talep olunacaktır, 
Diğer tıırafta,1 kendilerine sırf 

baro olınıyan yeı:lerde dn·a veka
leti yapmak hakkı verilmiş olan 
baıı kimselerin de arkalanna kanı 
ciibbeleriui giyerek İstanbul nıu
h2kemel~rinde dava takibine kal
kıstıklan da gCoı:iildüğiindcn müd
deiuınumilik bunlar hakkında da 
takibata geçıniş bulunmaktadır. 

---~orr--·--

piyııago8u 

Mim piyangonun yılbaşı keşi -

Aile Bağları 

Boşanma 
Ve 

Bir arfmdaşunız, boşanma lıildl&ele
rinln neden fazla olduğwıa ıla!r, bir 
anket açtı. Bu mevzu üzerinde fikir
lerini söyllyeıı a\•llkatlar, münevver .. 
ler, al.5.kadar ba:ı:ı fikir adamlıı.rı, Jıe .. 
me-n ekseriyetle, kabahati k~arda. 
buluyorlar. Ekseriyetle diyorum, hlo 
şüphe yok ki, kabahatin erkeklı!rde 

olduğu hidiseler de vardır. 
Ekseriye& kadınlarcb olduğuna göre 

aradaki nisbeti '&ayin etmek lıizımdır. 

Kadınların azami lehine hare.ket et.. 
sek, bunu. yüzde altmış ol.arak t3hmİll 
edebiliriz. Halbuki, bazı müfrit mu • 
hakeme sahipleri, hele, bu vadide bir 
çok tecrübeye .sahip ve şabJt Unh.ıoaa. 

avukatlar, kaba.ha.tin yüzde dok.sanım 
kadınlara yüklüyorlar. Blz, daha ma .. 
kul olmak iyin, bu aşın nlsbetf redde .. 
diyoruz, 

Fakal, şu ruubakka.k ki, nhıbct, ka-
dınların aleyhJne, yanJ, boşanmada 
kabahatli ek:seı·iyct. onlardadır. 

Büyük lıaı·pten sonra, dünyanın· her 
tarafında, aile deueıı <"Cmiyct sarsıJ .. 
mış, bazı ia;;ayyürlcrc, zı.ülnra uğ-ra

mıştır. Bu umumi buhrandan. en az 
müteessir olan, Türk ailesidir. Bizde, 

desine ait biletleri btı sabahtan iti- · aile baifarı (büyük bir iki şehrimlzde 
haren satışa çıkanlınış bulunmak- bir iki aile tipin şaz olarak hariç bıra
tadır. Bu seferki en büyük ikra - ktrsak) çok s•ilıunıhr. Türk erkei;i 
m.iye geçenlenl-e de h:ıbc.r verdi "' evine bailı. Türk kad1ru yuva!o-ına sa
ğiıniz gibi yarını milyon liradan dıkhr. 

660 bin liraya çıkar.nıış bulıın - Boşanmalara da, d~a ziyade, İs -
maktadır. Tekmil kesidede isabet lanbul ıribl, büyük şehirlerde lesadüf 
miktarı % 70 dir. ediliyor. Bunwı sebebi aşikardır. Yeni 
Diğer taraftan bu seneki yılbaşı bir hayat tanwa ırlrmiş bıılunuyoruı, 

piyango keşidesinin Ankarada ya- İntikal dern·leı·inde, eski terbiyeden 
pılması evvelce kar.ırlruıtınlm:ış ve kurtulup yeni terbiyeye derlıal ve ko
böyle ililn olunmuşsa da, Bu keşi- !aylıkla adapte olamıyan hafif ruhlu 
denin yine İstanbulda icrası mu- insan!a.r buhınabiUr .• l\lodern hayat• m 
vafık görülmüştür. mana ve mı:ıhlyetlnJ idrak cdemiyen, 
· Mezkiir piyangu o gece saat 2tt ieJ3J,.._lı::i ve muhakemesinde baynğılıia 

de Asri sinemada çekilecek ve saat dü~en haila tipler, her yerde görülen 
Zl den mbırren de tevziata başla- şeylerdendir. 

nacaktır. Bu suretle büyük ikra- B:ızı ailelerimizde, kadının mevkii.. 
miye kawnanlar paralarını alarak rolü, vazife"1 hiilii ylee to..vin edilmiş 
•"n bir yılbaşı gect'Si g~dnnek dei;ild!r. Ya ifrata, ye tefrite ırldiyo
iınkinını bulmuş olacaklardıl'. ruz. Kadw, Y~. hiçbir hakkı olmadan 

sabahtan ak~ma kadar didişen, u.tra-Tiyatro içinde 
döğüşlü oyun ! 

Posta başısını 
vuran hamal 

Eminönü - Unkapanı sahasında 
istimlak olımaeak 720 bina sahip
lerinden bazılan da Bele.Uye re
isliği ile anlaşamamışlardır. 

şan bir uzuvdur. Yahut da, kadın, tıp. 

!Hasta talebe tedavi edilecek kı bir vazo gibi, evin bir köşesinde o-
İlk, orta mekteplel'le lise tale- ı taran, kendisinin yalnıı seyredilmeol 

belerinden fakir ve h•sta olanla - icap etıiğinl zan, ve büliiJl haklann l·'.\·velkl sece Şehzad.eb~'Ulda Turan 
U, atrosunda cen.ran eden bir hidise 
nlu muhakcmes.lne dün cürmümeşhu..d 
ınahkemeshıde bakılmtŞlır. 

Vak'a şudur: 
Osman adında 11 yaşında bir lll&lll· 

faturacı; pazar ~ti k:ıta7ı bir hayli 
iütsüle.m.iş ve sonra da. sarhoş vaz.&yeı.
ı. kalkıp Turan llyalro!!lllla gllınişür, 
Tiyatro~kl t .. ı.. kalabalıktan canı 

&ıkılan Q3man bir aralık, 7anmdakl -
Ierden birile bir yer meselesinden mi. .. 
naka1aya girlşml..f ve bu esnada da sı .. 
ralardan birini lunııışhr. 

İklnel Ajıroe:ıa. mahkemesinde dün 1------ - ---------

yeni bir ağır yaralama davasına baş- 1 K Ü ÇÜ K HABERLER 1 
lanmıştır. _ 

Hidlsenin •U!))ıt;u Kimll l.>mlnde - * Dün sabah gazetelerinden birisi 
ki bir deniz hamalıdır. Davacısı da Ga.. Haınidiye türbesinin yıkJlması için be-
la.la yolca salonu bam&ll:s.n posl'aba-

IOOJ.yenin Maarif VekAletine müracaat 
,1sı Ahmettir. edeceğini yazmışsa da Vali ve Beledi .. 

Dü.n'lrü cel~e suçlu ıtimil cürmünü 
., ye reisi LÔlfi Kırdar bunu kat'iyetle tevil ederek şunları söylem.b;ti:r: 

tekzip etmiş ve bu loymetli eserin yı•- Limaru.ınua blr Sov:rel vapura 
lolmıyacağını l'iiyleıniştir. r;clmtştı, Ahmedln arkadaı;larmdan ve 

hamallardan Nuri Kurba.rı bu vapur * Üniversite Rektörü Cemil Bilsel 
J'Olcularından blrinill ef7asun çıkar- kitap ve not meseleleri hakkında Ve-
mıt ve kendisinden de para almış!. Hal- kaleUe temaslarda bulunmak üzere dün 

bukl bu wnılsilıdür. Çünkü parayı an- akşam Ankaraya hareket etmiştlr. 
caJı kallp lahsU edebilir. Ben kel'fiyeU * Mezbahada salı ve perşembe gün-

tln:rıınca Nuri Kurbanı Abmede şl- !eri et kesilmezdi. Badema her gün et 

nnın; maırrif miidiirlüğü tarafın- münhasıran kendisinde oldnğuuu veh-
dan sür'a1Je hastane ve sanat-Or • medcn bir süstür. 

ta k l Halbuki, ailede kadın, ne o, ne öte.-yomlara yatınlma n ann· aş -
1 · kidir. İkisini birden şahıslandıran bir tınlmr~tıl'. Ancak; bu gibi enn 

faknıh 11 • kt 'd•-len' ta-- hayat ve mücadele arkadaşıd.Jr. a en mP ep r ~- ·~ 
fmdan t.-sbit edilecek: hastalıklan 1 ________ n_._E_Ş_AD __ FE_Y_zt_

1 da mmtoka maarif doktorlan ta - l 
atından tasdik olunncaktll'. Ta ebe için ynrd 

Y erlimalı Davası 

Adliye Vekaleti; Aııknra hukuk ' 
fakültesine olduğu gibi İslanhul 
tl'niversitesi hukuk fakiiltesine de 
8000 lira kPdnr senevi bir yardımda : 
bulunmağı kara:rlaştınnıı;tar. Bu 
para ile kooforlu ve her türlü ça· 
lışma imkanlarını verebilecek bir 
yurt açılacaktır. 

Kimsesiz 
çocuklar --

Bunların kurtarılması 
tedbir alınıyor ıçın 

Çocuk Esiı:geme Kununu na -
biye kongreleri devanı etmekte -
dir. Evvelki akşam da Beyazıt na
hiyesinin kongresi ynpilnııı;tır. 

Kaza baı;kanı doktor B. İhsan 
Sami ile Parıi Beyruıat nahiyesi 
başkanı Maarif Müdürü B. Tevfik 
Kutun ve müteaddit azalann işti
rak ettikleri bu toplantıya nahiye 
reisi Şadi Ka~agözoğlu riyaset et
mis ve idare heyeti raponı kabul 

' ' 
olunmuştur. 

Bilahare muhtelif azalar dilek· 
!erini söylemişlerdir. Bu 111cyun -
da beyazıd<la l\lollahusre\' mahal
lesindeki Emirh0<:a medresesi ar
sasında bir çocv'< b::>hçesi açılması, 
şehrimizdeki cami avlula;nnda ve 
köprii altlarında sürünen kimsesiz 
yavrulann hepsinin sefaletten 
lrurtanlması. çoeuk okuma oda 
fan açılması ve umumiyetle Çoeuk 
Esirgeme Irurmııunun yahıız iaşe 
ve ilbası islcrile de!ıil ro<uklann 
ralıl ve tet"bivevi inki"1flarile de 
ıne~orııl olma!~ whi miihim hu • 
suslar h•klnnda alak:ularlaı·a mü- · 
raca;:tttn ~1~lunuln1ası kararfaıı;t1 .. 
nınırştrr. Bundan sonra yeni idare 
it°eyeti azalıklnn intihabı icra o -
}ttlltl)US Ve yeni jdi1rr Jtevetine 
Saoli K•ra!!'özoi!lıı. Hıfzı Sövle -
;.,ez"21t?. ~İlla~i Tio?:o9-'1u. Riisnü 
CobaMi;;lıı v• Tlii•'1ii Roran ittifak
!~ int;hap olunmuşardır. 

----o<r----

Tasarruf hııftası 
Milli iktısat ve tıısarrııf hafıtası 

bugün Başvekiliınlıin bir nutkile 
başlamaktadır. 

Bu münasebetle sclırinıizin muh
telif yerlerine veci

0

zeler asılmış -
tır. Tasar haftasının şehrimizde 
bu seneye mahsus yen.iliklerinden 
biri de Taksim abide meydanında 
yapılan muhteşem lczyinattır. 

Evvelki gece yarısı başlanan ve 
içiçe geçmiş s~hne dckorlarile ya
pilan bu tezyinat ancak dün ak
şam ikmal olunahilıni~tir. 

Taksim Cumhuriyet abidesi ve 
etrafındaki küciik park bu biiyük 
tezyinatla dairen m•dıır çevrilmiş 
ve orası giizcl bir şekil almıştır. 
Dekorlann üzeı·iıal~ ınfrteaddit 
vecizeler bulunmaktadır. 

--<>--

Yeni bir mt-ktt'p yupılacak 
Maarif miidürlüğii Akslll'ayda 

Ata1..ürk caddesi üzerinde yeni ve 
modern biı· ilk mektep binası inşa 
etrueği kararlaştırmıştır. 

Son harp dolayısile in:ıaaJa talip 
cıkmadığı nazarı dikkate alınarnk 
bu mektebin miinakasa projesi son 
vaziyete göre hazırlanmıştır. 
İnşaat öniimiizdeki hafta miiııa

kasaya çıkarılacaktır. 

'l'iyatro müsteciri Basiuı hemen sa
lona gelerek sarbot mütlerlBlal sökil
na davet. etmişse de öbürü buna hlt 
aldırma""' ve bUilkis Rasime de alıı
orla küfür etınete bllfla-ıır. İşle bn 
ıNıretle münakatadan m.L #" ... ~aya dö
ltülen bidlseııin müteakip ıusmmıla da 
Osman masa ve eam kırdıj1 ıribi miia
teeire küfür eıııtı de lcldia otunmuııtıır. 

ki7et ettim. O da buna kızılı. Cünkö. kesilmesi .__koyun etlerinin soğuk:hava 
Nuri Kurbail atkad"'ı idi, O •ece Ga· depolarında 48 saat yerlııe 24 saoı bek-
Jatadan geçiyordum. Ansu:uı Ahm•ıle lelilmesi kararlaııhı·ılıruştır. 
N11rl Kurban karşuna çıktılar ve bana * Belediye; hfıI.a terkos suyu alına-

Bugün, yerH mallar Ve tasarruf haf. 
tasının ilk rünüdür. Ylllardanberi bu 
lıaflayı kuUuyoruıo. Asıl mabat. Jıallıı 
tasarrufa. ahşt.ınnak, yerli malım sev .. 
dinnek ve rağbetini arttırmaktır. Yerli 
m.aluıa clair yapüan propagandanın, 

biz, kafi olma.d.Ji'ına Jıı:aoUz. hu mevzu 
daha ,ümullü ve tesirli bir şekilde ele 
abnm:alıdır. halkın, yerli m ala kartı o
lan iUm.adınt arttınnalı, bunu ~min 
için de 1üplıesiı, hea- nevi yerli nulJ
mızda nef~seti. cHzellii'i ve kalUc7i 
zenglnl~tirmelidlr . 

1 Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 
'~~-=--~~~~--~-

Sullan&bmeı ilçiincü sulh ceza malt
lı:eme.al dün bu dan münasebefile vak'a 
K't<'esl tiyatroda Dalnııa.n ve bu Slll'eU:e 
tiyatro içinde oarboı;lu, döğüşlü bir 
""un daha &eJl'edcn miişteı·ııerden 11 
ki-.iyl de şahil adatlle dinlemiştir. 

Neticede ~;uçlu .-encln cürmü sabit 
:örulmü.ş ve kendisi Z l'ÜD lıapisle 2S 

lira para °""""""' malıkfuıt ~. 
Bu ceza da tecil olunmuştur. 

büca:aı ederek bıçaklamak istediler. mı.ş olan hamamcıları muhakkak bu. 
Yanımdı. köçük bir lımak çakısı vardi. k llanm - mecb·- tutm"""'" 

suyu u aga -· -.·~· 
Müdafaa için ona çılıanp Ahmetli IÖJ'· * Lok&ııtaeılarla beraber işkembe-
le bir dllrtllim. Yoksa, yaralamadmı!.> d 

eller, mahalleblciler ve çorbacllann a Bu iddiaya mukabil möşieki Ahmet 
belediyece tasnife tabi tutulmaları katle: 

- Ximll 8 scue :hıpse mabküm ol-
mıq bir sabıkahdır. Bunu baber ahn~ 

bit.labl kendisine iş vermek lsleme
dim. O da buna. kızda ve intikam al ... 
malı; k..Wle beni vurmaila kallnJ~. 

ııırlaştırtlmıştır. 

•• ••••• ••• •••••••• •••• •••• 
demiştir. 

.Seticede ınuha\,;ewc şahit celbi loi.a 
başb bir cüııe lallk olunmıı.~lur. 

1·onusması (Leyla ile mecnun) ıın 

Yazan : lskender f. SERTELLi 
-------~-:----~~~-~ 

.. ' dı ,, 
seviJımı:si kada·r heyecanlıy . .:ıe-
mih Kamran ile (Zambak) ın iki 
gecedir d<>vn ın eden eğlenceleri de 
Ş :nasiyi endişeye düşürecek kadar 
hararetliydi. BAR ÇİÇEKLERİ 

Ba.şkaları.nın gözü ve kafa • 
s, ~ ya,.ama:yınız, Herhangi bir çap
k· n erkeğin size Q:ıirkaç şişe şam
panya ikram etmesinde ane:ık 
- ; üzde yirmi beş - kaza:neınız ol
duğunu dü~nünüz! O müşterinin 
şampanya ikram eder gibi, sev - . 
gisiıti izhar ederken, siz kahkaha
larla gülünüz .. ve o erkekten sa
c'.o•ep bira'Z hoşlanmıs olduğunuzu 
• ancak temaslar sıklaştıktan son
ra - ihsas ediniz. Barda çalışan her 
le·,, kalbini - .bankada bir kasaya 
emanet b'rakmu; ı(bi - d~arda bı-, 
rakura.~ çalışmalı. Burada hamgi 
bfrinizin en ufak bir kalp oyununa 
git i:-;tiğir.\ görül· veya sezersem, 
o ... derhal: wBuradaki işinize niha
yc verilmiştir! • demt'ktc tereddüt 
et . iye.c0ğimi bilmelisiniz, 

Bar schibi Şiııaai o ~ece çok 
sin;rliycii, MetrPsi Madam Jaıııet 
kulis ara.<ında kendisini bekli • 
yordu. 
Şinasi Bey belki de bu mühim 

d.·.·se biraz daha devam edecek, 
1. lara ~ira:z daha öğüt verecekti. 
F1kat, kulis arasında sabı:rsı~lanan 
nı !resini gözünün ucile görd~ 
si irlemiyor, sözlerini sık sık ke -
sPrek, mevzudan mevzua ~eçiyQl'
du. 

No12 _ _, 

- Bu gecelik bu kadar .. 
Diyerek sahneye girm~ti. 
G~nç kızlar gülüşerek salona 

döndüler. 
Menck>;e bir aralık arkada.şının 

koluna girdi: 
- Sen bu geceki dersten ne 

anladın, Zambak? 
- Ne mi aııdadım?! Senin an -

ladıklan nı .. 
- Ben bir şey anlama<lun. 
- O halde ben de bir şey a:ıı. • 

Jamadım ... 
Menek:;c, a rkada.şının kulai:ma 

f.•ıldadı: 

- Şinasi Bey, içun:izden birinin, 
mü,terilercıen henilıar.gi bir er -
kc.ği sevmesir.deıı ko·k-u\·cr ga -
liba?! 
- - Ben de bunu seziy-0ruın. Fa

kat, §inasinin ba.şka bir endişesi 
daha var sanıyorum. ı 
• - Ne gibiL 

- (~k) denilen nukrobun lıa.r
dan içeriye girmesi onun iç.in teh
li)ı:eli olacak. Bu endişe onu üzü.. 
yor. 

- Her halde .bir sezintiııi olsa 
gerek dedim ya. 

İkisi de üzerine toz kondurmu
yordu. 
(M~) nin avukat eeıa.ı ile 

Şinasi bu iki çi.çeği bardan ka
çu·acak olw'Sa, (yeni bar) daki 
kı::ı.ilar hazan yapra1tlan gibi birer 
b>rer dökü!ecekler.. Çekilip gide
ceklerdi. Şinasi bunu çok iyi bi
liyordtL Bütiin kızları oraya bağ
lıyan (Zambak) de/iil miydi? 

Kızlardan bır kısmı odalarına 1 
çeki.ip p1\ılar. Bır k.smı giyinip 
çıktılar. 

Şinıısi, rrıttre;ıine hırçın bir sesle 
bağırdı: 

- Jaııet.. Yatınıyahm mı'/ 
Janot, çalan saate baktı 
- Beş olmuş.. Haydi gidelim 

apartınlaiD1n112u. 

~in.ısiyi bord buğlıyan bil' kuv
,·etvardı: Za.mlıak. 

Janet onu kL•konıyonlu. 
Şinasi, o gece Zambağın barda

ki arti:;tier odasında yattığını öğ
renmişti. Bn vaziyet korşısında 
bardan ayrılıp otele gidebilir miy-' 
di? 

Janct sinirli bir tavırla se.slcudi: · 
- Daha ne bekliyoruz, Şinasi? 

llala uykun gelmedi mi? 
Şinasi öniine bakarak ırurıldan· 

de 
- Hayır. Hiç uykum yok. Barın 

görülecek hes-~p i~leri var. Haydi 
sen git, yat, Janet 

Bu cevap, müthiş bir kasU'ga ,. 
gibi, Fransu: lok.otunuıı beynini 
altüst etti: 

Yerli malı davasa, büytik bir mem .. 
Jeket davasıdır. Y&bancı mal aJmıyahm. 

BÜRHAN CEVAD 

- Beni yalnız olafllk apartıma-
na gönderiyorsun, öyle mi? 

- Ne var? Yalnuı yalm:ığa da 
~lL~;:nıış bir kaduısındır! .. 

- İyi anuna, yarı evli gibi ya
şıyan bir çiftin ayrı yerlerde yat
nıasınıu nıa.nru;ını anlıymnıyorum. 

- l\lanası meydanda. Hesapla -
rıın var .. İslerim \•sr .. Barda ban 
tadilat yapmayı düşüniiyonmı. 
Gündüzleri hunu yapmağa vakit 
bulamıyorum. Eğer uylruıı yoksa 
olur. 

- Sen yı>lmıyaca.k ımsın? 
- Ha;vır. Sabaha kadar çalışa-

cıığun. Sabahleyin apaxhnıana gi
djıı yc-l.acağıın. 

Jauet fazla ısrar etmedi. 
PcJ.:ala. Gidiyonun, Şinasi! 

Adiyö .. 

Şinasinin dııdalclurının ucunda 
ne~'cll bir tebessüm beıicdi: 

- llaydi, güle giile yavrwn.! 
JHışıl uuşıl uyu. Beni dii~ünme. 

Janct salon<lan çaktı, 
Şin:IBi geniş bir ne(es alarak: 
- Oh, dcııli, şu baş belasından bu

1 
gece kolay kurtuldum. 1 

Gar oi!lar sa~ııdaki lambalan 1 

sı;ndünnüşleroi. 1 
Şinasi yavaşra artistlerin yattığı ' 

odalara doğru yüriidü. 
Garsonlardan bir kısmı elbise • 

)erini değiştirip gittller. Birkaçı 
banla yatıyordu. Onlar da birer 
köşeye ~ekilip 11zannıısl2rdı. 

Şinasi (ZMnbakJ ın odası önün
de durdu. 

Odadan ince bir ses işitti, 
(l.Jetıamı tıarj 

Almanyanın alış veriş pazarları 
A\irupa harbinin yeni meselelerin

den biri de Avru.panın cenubu şarki
siude bulunan memlekeUeriu, harbe 
karşı bitaraf kalan ve erbabının yap
tığı besaba ~öre 1 milyon 634 bin kl
Jometrl· murabbaı l'eni.şliilnde ve '73 
milyon kl.'ji besllyen sabanw vaziyeU 
ne olaca.kt.ır·~ Bu sabanın tieareti. 
ınıerkrzi Avrupa Ue bUhassa Alman7a 
ile .ki.ıs::ıdi ıniinesebatı .şu son seneler
de biiha.'SSa elıemmiyel a.lmışh. Eyhil
denbcri harp çıktı çık.ah ise hal ve 
isttkbal nıö.ııBSebat.ı ne olacağı mese .. 
le::,,;j kendini gösternıekte bulunuyor. 
llesaba göre cenubu ~:trki Avrupa.nın 

ithalat vt" ihracatı ıözönüne ıreUrllince 

·geçen ııırne ilıraca.tuı <(.15 milyon dolar, 
it.halatın da 405 milyon dolar olduğu 
anla.şılıyor. Cenubu şarki Avt'upanm 
en mühim müşterisi Jse şimdiye kadar 
Alı:na.nyo. olmuştur. Almanya k~ sene .. 
denberi cenubu şarki Avrupa m!"mle
ketlcriJe alışverişi çok ileri cütümıüş .. 
iiir. 10 se.ııe zarfında bu al~veriş öyle 
:ırtnuş ki Almanyanm 938 de dünyaum 
d1ğer tarafJ:ırJle olan aıı,verlşinin yiiz. .. 
de 14 miktarı cenubu şarki Avrupa 
memleketterilc oluyormuş. Bunun yamı 
ile ifadesi de ilbn.13.t ve Jbra('a.tm top· 
ton kıymeti 25 milyar Fransız franrı 
veya 1 ınil7ar 655 milyon mark ola
rak lahmin edUmekledlr. Harp çıktık
tan sonra ise keı-fiyell başka lürlü tet
kik etmek Jhım. g-eU.vordu. 
Alm:ınyanın cenubu şarki Avrupa 

mem.lelı:etıerlle nlan mö.naseba.ttnın 

diğer bir safh3.ı.ı1ua Kfl<'mek Jl:.ı::mı ge .. 
Hyor. Bunu şöyle hulilsa etmek kabil 
oıa.eafa ben'livor: Almanya lı;ıio e..cnebf 
par.ısına lüzum vardır. Balkan memJe .. 
ketlı!rlndc öiedenbert bulunmakta olall. 
Alma.nhrm AJmanyaya ça.~ınlmalan 

key'fıiyetl bunu biT ke:re daha hatırın. .. 
lıyur. Yugo•laVYIUlakl 600 bhı Almıı

tnn Almanya.va IJakli l:\zım gelince 
bundan cdUecek lstlf,.denln ne olaca
fı dti~ünülmii•lür. 

Yugo51avyadaki Alma.n ekalliyeU 
servetlerinin dereeesine göre oradan 
a.yrdarat Alrna.nyaya gittikleri zaman 
bnnlann &'Ölilreceklerl ecnebi ııansı 

sayes-tnde Almanya kendlslne lilsDD 
olan Tifecdt ve tı.ırenin IW'lUlllll leda-

rik elmq; olacak. hariçıen bu JOadde .. 
teri &eiirtt'<lektir. 

Ba.lka.nlardakl AJmanJann s;erved 
11 milyar ma.ı.·k tahmin edJlınektedir. 
Bu surcUe Alıııanya Balkaıı memle .. 
ketleri.ndt>n kendine J:izım olan birçok 
maddeleri satın aJabUecektir. 

Avr11panın bu kJ~mı ile Almanya a~ 
rasındaki ahşverışıc cu mühim clhe
tin naldl:ratı temin oldutu beUidh·. nı .. 
taraf İsviore matbuatuun AlmaJll"anıa 
iaşesi için Avrupanın bu cenubu prkl 
lusuund.an ne suretle istif .ıde cdeceji 
etrafında yüi'üitü.tü müb.lealarlır. ver .. 
diğl maliimal az Ş•Y>fl! dikkat deiU
dir. Tel}l"inievvel ayında Roman;ya.d.an 
Al.manyaya ancak 89 blıı ton petrol 
g-idebilıWştir. Halbuki daha evvel va
saU olarak ayda 117 bin ton seykiyat: 
yapılı)~orınuş. 

Romanyallan AJmauyaya petrol ih
racatında. yenJ cörülcn bu farkın se
bebl aş-ikirdır: Romanya kendi petro
lünü harit'e vermektense ne olur ne 
olmaz mülit.lıa:ıaslk sakJamayı daha 
muvafık .rörmektcdb·. Sonra da sa.Ci
lan mata mukabil JJa.r:\ almak ıuea&
les.i vardır. Onun ioin satılacak mal
lara başka pa.r;arlu bulmak, mese~ 
İtaI,-aya, İngJHereye ihracat yapınak. 
clheli lereih edllıuektedir. 

Diğer taraftan Avrupawn bu kısmı 
ile Almanya arasındaki ahtveri5te en 
mÜhim. cihetin na.kUyatt tem.in oldaju 
besbellidir. İstifade edllocek en mü -
hlm yol olarak Tuna nehrf K'ÖSteriH
:rord11. Halbuki nchrln artık buz tut
ma mevsimi seldlii gibi bn :rüzdeu 
çekilecek. mii.'}küt&ta e-alebe edilı;;e bile 
sevkiyat içln Jizım gelen vesait kiti 
g'ebnemektedir. Kondine Jfııım ola..n 
mevaddı iptldal7eyl, yJyecek nıadde -
terini aldıfı memleketlcr!n ~ylc bir 
gün gelip kapanmasına karşı Alnıan
yada görilleu aksüliımel gbll dei;ildlr. 
Cenubu şarki Avnıpanın politika sa.
hasında da Yuıroslavyanm Ronıanya 

lle Bn1ıraristau arasuıda anıa.-,mayı 

temhı i9in çalışaoakh d~a nvel yine 
Yugoslavya,ııu Romanya ile l\'lacaris
tauın arasını bulmak itin ~arfetttfi 
m.esa.lde.n anlaşılmakta.dır. 

ALi D!lli\L SUNWA# 
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j•Jf:):,T•J!if I;~ 
İki muharebe 

Yau.n: Ahmed ·ı.i.krU Es)t)!:& 

Geçen eyluldenbcri bir t.rafiau Al· 
aanya, JJteı· ta.raftan ela in~iltcre. 

Fra~ ve Polonya. :ırasında. dt:valO 
etmekte olan muharC'bf' on güııdenberl 
ikile~U: Sovyetlerle Finlandiya ara -
smda iki a.:rdanberl devam eden nıüı.3'· 
kerelerin iu.k.ıtaından l:ionra So•yctıer 
İtttbadı, talepleı·iııi sil.lh kuvvetile k•· 
bul ettirmeğc teşebbü~ etmi-:.lerdlr· 
Gerçi Sovyetlcr BitJJği, l•'lulaudya ile 
harp halinde bulunduğunu inı~ar e&· 
mekted.ir. Aı·,rü.man şudur: Finla.ndi· 
yada dahili ihUl;iJ ~·,ku11~ ve Ku!'.l<iioe4 
namında bir konıüuist Fin hükumctinJ 
kurmuştur. Sovyetler Birliii Finlan
diyanın me~ru hükümeti olarak KUS
sinen hüküınctinJ tanlnıaktadu. ı;;o'V''" · 
yetıerln yaphğı, dost \·e kom:o;ıu KııS
sinen hiikümetlne yardımdan ibart"Uit• 
Hemen söyliyclim ki bu tevH. biç.bit 
devlet tarafından kabul cdllmerniştir. 

Sovyetlerin bir faı·art.ııı bu FinlaD'"' 
diya qini başuıdanberj lutumlnrı, dl .. 
ğer taraftan da ,rlrtştil;:lcri askeri ha.
reki\tın. mahiyeti ve batta. bu harekiıtl 
tevilleri, sarJh olarak gösteriyor lı::i
Fiıılandiyaya kanjt g-eniş mlkyasta bit 
isüla harbi y&pmaklan ziyade, hudUl
larda yapacaklan nümayişler ve tat• 
J"are hücwn.larile memleketi içinde8 
yı:kabileceklerinl zannetmi'ilerd.L Fil .. 
hakika eğer Finlandiya SOV7el ıaıyild 
k.arşısmda yıkıJsaydı, Sovyetıerin ~ 
zifelcrl ha7ll kolaylaşmış oı:ıeaktı. 
Derhal Kusslnen ve şu veya bu ad.ad 
işbaşıruı ı-eçirip onunla miına.sebete gl-
rlşecekler ve Finlandiya millellnln keJl" 
eli mukadderatını eline alarak kendi 
islediil lıiil<ılıneti !ktldora zctırdiğ'.nl 
dünyaya bUdirecc1'lerdi. O a.man·So1'"" 
yetler, dünya efkıi.rı ıımumiyesJ kat• 
şısıuda küçük bir millete karşı b•"' 
açmış değll, küçük mHteUo kıırtuJU'" 

!ilUI& yardım etmiş bir devlei rolünde 
görü.lcceklerdi. Finlandiya milletin~ 
gösterdli;i birlik ve tesanüt SoVY"* 
plinlannı altü!';t etmiş ve biç bteıne"' 

dikleri balde miit.eeaviz vaziyetine dÜf" 
mü'}lerdtr. Der memleketl~n g-eJen ba.
berJer, dünya sempatisinin hangi ~ 
rafta olduğuna şüphe bırakmamakta.

ılır. İskandinayya telii.ş içine düşmöf• 
tür. İtal.yada btraktığı. akis pek deriD'"' 
dir. Am.erlkada heyecan uyaıun~tll'· 
İngiltere ve Fransada da FinlandiY• 
hakkındaki senıpati açık olarak ifade 
edl1mekt{•dir. Hatta. bu semp..'ltinlo, 
bazı ga?:eteleı-i, İn~Utercyi ve FrJl.llW 
yı FinlandJyaya askeri yardımda bO.· 
lunmı:ra leşvl.ke kadar sürüklediği gö
rülmekleılir. Sonra dlkkot. layıktır ki 
İtalyan gazeteleri, küçük mlJJete k~rŞI 
yapılan tceavüz karşısında in:-nterlt" 
n1n parmak kaldımıamasııu muatııı .. 
zede pek ileri glbnektell.irler. Bir iuJ
yan gazetesi, bu ·vaziyet karşısınb 

Polonyaya yapılan tecavüz için har.,,. 
ciı-diğiııl beyan eden inrntereyi rly~ 
karlJkl& iılıaın etınekledlr. 

İngiliz devle' adamlarınnı bu gü '"' 
riiltü karşıs111da harekct-c ge{;tncteri. 
belki de tarihte bir misline nadir tesa
diif eılillr siyasi hala oİur. Fhılandi~ 
bakkwda sempati ıröstermek başka. 

Finlandiya uğrunda. Sovyetlerle bir 
harbe glrfşmek başka bir iştir. Finlan
diya yüzünden İnglltereyl SoVYetlerl• 
bir harbe sürüklemek lslifenl .. , Al • 
manya.om oyununu OTUa.maktadıt• 

Gerek sempati meselesfnde Ye gerek 
Finlandiya.nın Baltık denizinde bir m • 
va.zene unsuru olarak mnhafaz.:t..\1 kat
ı-ısında Almanya :İnı'tıtercden çol: e9°"' 
vel C"elıuelidir. Fbıla.ndl;ra halkı, lstlk-

13.Uerini kazandıkları gündenberi Al • 
manya,-a karşı co sııtnimi dostluk bi8 .. 
teri beslemişleı'dir. Ve Alman.ya da ba.· 
na a.yni hisle mukabt"lf' etmiştir. Bal .. 
&ık deni:ı:inde SovyeUerio genişlemesL 
in~tercdeH ve Fr:ınsadan ziyade AJ. .. 
manyayı alftkadar etmektedir. Vaziyet 
bu merkezde olduğu Jıalde AlmaD.T• 
Sovyet hareketine karşı ses 9ıkarın&S'"' 
ken, İnı'Uterenln bu yüzden So.,.,.et • 
Jerle harbe girmesi, ancak Almıın.vaJ1. 

memnan edebilir. İnglllere dünyaDJJl 
neresinde olursa olsun, yapılan h:ık .. 
sı:ılıllla.mı tam.Jrlni tı:erine almış blf 
devlet delildir. İngilt('re hiikO.mett ha•• 
l'i devletleri ne &ibl vaziyetlerde m i "' ' 
dafaa edeceğini goorck yaptıiı d'kli • 
ra87onlarla, ,ruek verd.lft &ara.nUlerl• 
ve jm.zaJadı~ı m11ahedelerle taerlh ei
ıniştir. 

·------- ---- ----
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Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Bir yolda lağım 

çöktü 
~i.k&a.}'-a, Köyiçinde oturan bir 

ku-yucntnuz yaaıyor: 

«.ICö,riçiı;de, lfattattab.sin !-ıiı>ku.· 

f"• \'ardtr. Bur.ısı, senC"lerrr bo
zuk. :rtı:ıın tozlu, k1ı,ın çaoıurıu f .. 

di. Müracaatlar, şlklyetlrr yap -
tık. Nihayet, bu sene l~inde, bwı ... 
dan birkag ay eVl'el yolumuz sö~· 
de laıııir edildl. Fakal, pek üstü:n
körii yapılmq olacak ki. yolan 
bir noklasıııda, bu sefer lılğım 

çöktü. Koca. bir çukur o.çdd1. Bu
rası, ştnıdl gellp ger.enler loln bir 
tehlike tc,,Iı:U ediyor. Kapatılması 
çlk masraflı dotUııe, bir bınmet 

eden olsa .. .-



~atırılan tahtelbahirlerin yerini 
ılan etmek doğru mu, değil mi? 
l.ıno.a ıı (A.A.)- Amirallik dai- yerine başka bir l&lıteib•hir llı:ır.me e-

11' hara nezanH arasında babnl- deceii müialeMIDJ Heri sörerek b&-

. dİ!şınan taıııetbalılr!erl hakkında tan denizala semllerl hakkıncl1> .mal~ 
~~t l"eriJmemesl minaaip olaca,. 
~lesinde meYoııt olan mıkla! na-

ltlirı dola....tıe P•etelerlD av • 
'
1d•klan kai<ım münaluışalan de

•lıtıektedlr. Amlralhk dairesi, dür 
0'<bann bir mıntakada faaliyette 

bir tahlelbahlrin batmı. ol -
11 öirenir ötrenmH de.rha.I ona 

ınal verilmesine muhalefel elDı<>k1e -
tllr. Halbuki hMa nezareti, bunun ıa
mamlle zıddı bir nektal D&Ar kabul d-

mlştlr ve bir tanatt bir t.blelbablrl 

bahnr batırma~ deriıal mevkHnl tııa-

rih etmek slll'eWe malfimat vermek 

tedir. 

itler garp cephesine mi geldi? 
~ .... _ 
~ .. lZ (Hususi) - Lüksem- boyunca hummalı bir faaliyet gö-

t hudndu civarındaki A1ma.a rülmüştür. Hider'in garp cephe • 
.~ halkına bn köyleri tabliye sinde teftişte bıdıuıduğu zanne • 
'' '°erilmiştir. Dün Sur nehri d.ihnektedir. 

• r,. adam reha- ! Amerikanın 
bet !üzünden 

1
muvazzaf _ord1ısn 

kcıtıl olacaktı Önümüzdeki ay 227 
~u .. ı:.. riııd J 
~~.·~at on bir radd~le • bine çıkarılıyer 

11 ıkoyunde pazar yerinde Hıı-1 
~e Asım isminde iki pazarcı Vaşington ıı (A.A.)- Öğf<lnlldiğlne 
lıiç yüziinden kavgaya tutuş- rire Amerikanın muvao:zal ordusa, 

lıı·\~dır. Kavga büyümüş ve Ha- halihazırı&. 207 bin kişiden miirekkep
•ldünnek kasdile taban, '1W tir. Bu miklarm öniimüzdelıl ay lçin

\ı,~ üç el ateş etııllş ise de, de 22'7 biııc r•lmeaiı funll <ıdllm•klo
·~l>lar boşa gitmiştir. Hasan dlr. Bu ıniklar, asker celbi için Rııs -
~cü defa ateş etmek isterken veli larafmde.n t...blt edilmş olan &-
"' b _" d zaml miktardır. 
1 uluna:ııı&ar Basanın w.in e-

)ıı ilhaııcayı almalı; istemişler, ta· -----

;:ateş alınış ve çıkan kurşun 1·ngı0lı"zler Tırhan 
~ lltn bacağına isabet ederek 

1 Dün 15 vapur 
1 mayneçcı_rparak 

battı 
Lo>ldı:a 12 (Radyo) - Dün, 7 si 

İngiliz 1 i Estonya, 1 i Norveç, 1 
Lilvanya ve muhielif devletlere 
ait olmak üzere 15 tüccar ~euıiııi 
nuıynlerc çarparak batmıştır. 

Loıııdra 12 (Hususi) - Alman 
tayyareleri, Fransız topraklan ü· 
zerinde uçarak prı>paganda be • 
yanuameleri atmışlardır. 

Bir posta pulunun iki misli ce· 
samet.iııde bulunan bu beyanna
melerin kmıuzı kapları vardır. Bu ı 
beyaımamelerde yanlış rakamlara 
istinat edilerek, mfütefiklcrin ma
liyesi ve istihsalatı ile Almanya -
nınki mukayese edilınktedir. Fran.. 
sız radyoları bu rakaınlerı tashih 
etmiştir. 

İKİ VAPUR DAHA 
Londra 12 - 5200 tonluk 'l're -

diinyon vapuruna mahvolmuş nıı
zarile bakılmaktadır. 

Garifalo ismindeki 4500 tonluk 
Yunan vapuru da, hiç bir ihtar ya· 
pılmadan torpillenmıştır. 

GARP CEPHESİNDEKİ İNGiLİZ 
KUVVETLERİ 

Londııı 12 (Hususi) - Alman 
kuınanılanlığı, garp cephesinde ilk 
hatlara yerlneşen İngiliz kuv
vetlerine büyiik ehemmiyet at -
fetmektedir. Birkaç çarpışma ol
muş, Almanlar geri çeki!meğe mec
bur kalmıştır. 

Saat gece görünmüyor 

Piyasada ihtikar 
aldı, yürüdü 

1 
Btt meyanda ban muhtekir ·toııtan· ! 

cılann emı;:ıline bir ibret olmak üzere 
dükk:inlarmın kat.'i surette kapatılıp 

keııdileıinln memleketimizde Uc•rel 1 yaza D : z i y A ş A K t R l'lio. 11 

(1 inci ~ahiliede.n devam) 

toptancı tüccarlar taı·afmda.n pahalı

lındırıldıtııu leoblt etmi.~tlr. Cemiyet 
bu ınuhiekirleriu adttslerini de tesbit 
ederek ihtiki.rla m.ü.e&delc komisyo
nuna venn~ttr . 

.:\Iuhteldrler; lıarı>ten evvel getirt
miş oldukJarı makara. ve sairi! gibi 
maddeiı?-riıı fiııtlan üt.erinde de çekin
meden % 40 - .so ı:aru yapmağa l'Ür'~ 
etmişlerdir. 

yapmaktan ~ilmel~~i ve Jtattıt em-

1 

• • 

:~ •• v:ıne::::0~1'.::.:ıu•;:·:k·:ı,~ Bızans imparatoru bu tehdide red 
ıemeıdır. A..-.;ADOLUD..\ DA 1 cevabı -verecek halde değildi 

Komisyon tenlleriu bu ın~kül va
ziyeti ile de alil.adar olarak hemen 
letkikat.a geı;mL,fu. 

YAG İH'.rİKARI 
Piyasada. vcjeLalliı yağlan flaUarı da 

yükselmiş ve 50 - 55 kuruşian 70 - 75 
kuruşa çıkmL':>tır. 

Yağcllardan mörekkep bir beye& ele 
dün mıntaka ticaret mödii.rli:iğüne gi

derek vejetalin Yaiı bulıramndan :Jf
.kiiyet etmişlerdir. Bu yağların yapıl

dığı Hlndistancerizl usaresi &'elmed.i
finden ba.r.ı vejetalin tabrlkala.rı ka
panmıştu·. 

VALİNİN TETKİKLERİ 
İhtikar hakkında belediyeye de ,ı. 

kiyetler yapılmaktadır. Vali ve bele
diye reisi Lôtll Kırdar dün belediyede 
mıntaka ticaret müdürü Avni ile g-ö
rilıımüşlür. 

1'-&>d VE MÜESSİR TEDBİRLER 
SÖR'ATLE ALINACAK 

Mnht.cUf esnaf ve ceml:retler mü .. 
messilleri tarafından yaıul:uı müracaat 
ve şiki.)'eUerden anlaşıldıfı veçhlle 
şehrimizde eksar ma.ddeler üzerindo 
lhtikir hareketleri her an giUik~e ari
maktı:Mır. 

Tleareı müdürliliü bucün Vekdletle 
temas ederek vaziyet bakk.Joda li7iım 

&elen izahatı vermiştir. 
Vatandaşların muhtekirler yüzün .. 

den daha fazla zarara girmemelerini 
temin için hfkiimet sür'atle yeni ve 
esash tedbirler aıacaktı.r, 

.:'\uadolunun bazı ı;.ebirlerinden atı .. 
nan haberle-re göre Uıiik:iı·m ~lırimb;
den d.lğer yerlere de geçmekt.e olduğu 
anlastlmaktad;.r. Ezcümle Kastamonu
da pamuk ipHği boyaları 50 kur!lııt.ı.n 

200 kuruşa., 38 kuruşluk makarahw 
100 ·kuruşa. fırlamıştır. 

ŞEKER FİATLARI 
Şohrilnizin bazı semtlerhıdc şe

ker fiatlarına d& zam yap:lınak 
istendiği görülmüştür. Bu sabah 'ı 
kendisile görüşen bir muharriri -
mize şeker şirketi müdiirü B. Baki; 
şeker fiatlannın yükseltilmedi • 
ği.ni ve yükseltilmesine hiç te bir 
lı'r sebep olmadığını söyliycrek: 
•- Depolarımızda on binlerce 

ton şeker mevcut ve boldur. Biz 
Balıçekapıda teslim edilmek şar· 
tile 1 tını toz şekeri 25 knruşa, kes
meyi de 28 e veriyoruz. Bu gerçi 
toı tan fiattrr. Perakendeci!.,.,. ev • 
velre tesbit edilmiş olan fiattan 
fazlaya kat'iyyen satamazlar Sa
tarla·rsa ihtikar olur. Bu kabil ~·er· 
!er eğer va-rsa bittabi bel<.><liye 
derhal takibata gecer,• 
Şeker sirkeli ınüdiiriiniin de yu

~orıki sözlerinden 2nhsıldığına 
g°iİre şeker fiatlan arltınlmaınıs • 
tı•. v~ arttıl"11ması da m<"\'ZUui>a~ 
ıle/;-ildir. Binaenaleyh hAlkımızın 
e-c;l·i fi.,.tt~·1 velev ki cüı'i {!~ olsa 
fazla f!at ic;.t;ven ~eker 1"l!hc'!lR"Jnı 
ve hakallan derhrl en yakııı be
lediye mf'r1~<"'f.in~ hn be-r vermeleri 
icap et?mt>ktedir. 

Bizans unparatoru, bu tehdjde red 
cevabı verecek halde değildi. Bun.a. bi
naen., derhal Amiral ~1anoelc haber 
gönderdi. Bizans filosunu geri çektı. 

Görülüyo1· ki TU.rk kor-~l;;ın, Türk. 
topraklarını müda.fau i.:L .ek ıığrundu 

gösterdikleri inat ve !'ebat ile, nihayet 
Bizanslılara manen galebe etnıişler ... 
ve böylece de, Akdenizde, kendilerine 
ku\ velli bir varlık tem ·n eylemişlerdi. 

İLK J!İ'YÜK l)E"iİ7, HARBİ 

TU.rk korsanları, bir ıaraftan Bi.za.ns 
An1iı·ali (Manoel) ile uğraşırken, di~er 
taraftan da Akdeniz a.d::ı:ları aralarında 
dola:;iıyorlar. Sahillerdclu köylete ve 
kasabalara ba:)kınlar yapıyorlar .. El
lerine g&'cn düşman gemilerini soyup 
batırıyorlardı. 

O tarihle bu adaların ekserj~i (Vene-
dik Cwnhuriyeti) ne tilbi bulunuyor
du ve o hükUmctin naın ve hesabına 
olarak bir takım (Düka) 1ar ve (S.in
yor) lar ta:r:ıfından idare ediliyorlardı. 

Türk koı-sanları, bu adaların sakın-
lerine ve denizlerde gezen gc:n1ilere 
(düşman) na ... ..ı.~•ılc bakıyorlardı. Çün
kü bu adıJWar, O:>nıanlı hük:Un:.~inin 

Venedik hükümeti ile yuptıkları (rıde

mi tecavüz) muahedesine eheınnıiyet 

vermiyorlar .. Elleri. 4 geçen Türk ge
milerine, düşman muamelesi y ... pıyor
lardı. Burıd4Il şikayet c--dildiğı zaman 
ela. 

- Osnıanlı hükU.rnetinin \~eı.ıeuık 

lardan, İta1yanlardan ve İspanyollar -
dan mürekkep olan gemi rcislerUe mll
rettebatın ~Hahları h>e, k 1 l .~. t·k, balta, 
sapan, mızrak, matrak ve· ı .rc gibi ip
tidai harp Ya ıtalanndan baretti. 

'!\ırk donatunasınıu ı;,,·a.ı.Lic::ıi t.;ıyin &

dilnıiştı ~'\dalar ~ra:"ında dola acak, 
şayet yerlilerden bir tecavılz vukuou
lursa (N<:ı.~e - Andire Bare • .Milo) 
ve saır ada!aı·ın sahi: crinı vurtı.cak, 

tesadüi ettiği düşman g<·milcrin. )'akıp 
batıracaktı. 

Türk 1\111 :tlı Çah L ) Çanctkkale 
bogazıııdan çıkar çıkın< z, 'lencdik do
naıırı1asile kar ı!a.,ıı ~ <Jekı t<t imat
nanı!'de ıe~Hni Vcncd.K. Cwnhuriyett 
ile h<:h·p habne .J,irild·~ır.c ve Cwnhtıri
;yet donanma~ına tl:'cavüı: edileceğine 

ciair bir madde olnıaciıgı için, karşt -
sındaki donanınaya hu~un1et go .. tel'f.!:• 
cek bir n:uarnclede bultınınadı. 

Ayni zaınan a, Venec ·ı .-\nüıal: de 
dostane h&rckcl t:tli l'ü··kçeyc :1şi11a 

olau (TorPas) :sm dek~ L.ltibin Türk 
Aın r~ıline göndererek. 

- :Utthtere ı mf'slek una, .Ur -
Jnet!C'riı111 <?r.ı:edcrinı. l HZ de• uyai 
maksat Jı;in lışac~ gı Bir Hı:ıanda 
bırlec;eliın. \·aziyett ~ıslı bi1 urette 
müzakere edclinı. On, ı sonra i!$1e
riınize giri~cli:n. 

Dedi. 
( IJ ram ··ar) 

........... .. .... . ... ... .. v 

i~tanbul 1 üncü irrı ~neınurl1.1 .. 
ğundau: 

lı,,~ Sluette yanı.Jaıımasına sebep d B<>ğa.ziçinde oturan halk namına 
stıır. VapUrUnU a bir grup diin Vali ve Belediye reisi 

~ --<>- B. Lutfi kırdarı ziyaret ederek bir !============================ 
~llerbahçenin sokak aradılar ricada bulunmuşlardır. 

Cumhuriyetı ile yaphgı f'lUi:thedel·_ı ..1e 
bizım inıı.amız yok. Biı: . .istik.15.linüı.e 

sahibiz. AJalarıınızda ve denizıcrırruz
de, dilediğim.iz gibi hareKet ederiz. 

EYvelce Beşikl.:ı~; • ..ı lhlan u.r cad
desinde 13 nuınuratlu nıukinı ıken 
haleıı adresi meçhul hnhman bin· 
başı Ahmet karısı Emir.c Scnihnya: 

Buğa.ziçliler bu müracaatlarında 
koşusu Eminönii meydanındaki saatin ak-

ı • K d • d k şam ortalık kararır karannaz gö· 
'<bahçe klübu 17 biriı.ıeikanwı 1 ara enız e ırmızı rüıımcz bir hal aldığını; civarda 

' .. hamı yapılmak üzere bir so- b l b. .. . ' l d •• '··"1•u tertip cimi.şiir. oya ı ır mayn goru u baska meydan senti de bulunma -
' dığı için vokitlerini tayin edip va-

1,. • •aat 10 da Kadıkö1üııde fi - J ş~•·-ı·mı"zden ıs· k~nderunıı L- - • -•·kJ . • b'ld" . ·•ın ~..., ~. •w pura yetışem .. -uı erını ı ırn11ş· 
' ç,, stadından başlıyaca.k ve Mo· --'·et eden Etrü'"sk ·-purunun ız· -'•t -"""' •~ !er ve Belediyerrin bu saatin önii-
' ırına gidip gelme şekli11de ola- mır· cı"varında bı"r ı·ngı"lız" karakol · 1 rd' '' !it 1 nü tenvir etmesini rica ebnış,e ır. 
ti: iisabaka,-a her Myen girebtur. ""mı"sı· t 0 -·'ından araıı•·gın" ı •·az· L'tfi K ' h b 

\ liııclden beşinciye kadar hedi7e- .,,.. ~~ . "' • B. " rrnar emen u arzu-
''''" ınıştık. Dün .Iı;kcnderundan linıa-• nun is'afını aHlka-darlara tebli!!- et· 

uecektır. C> 

nımıza gelen Tırban vapuru da mistir. 
S --o-- Çaııal<kale boğazı haricinde bir İn- -- ------------

1 elaniğe Fransız giliz torpidosu tarafından duı-du • llW I~ l ı , . ... ]lll 
;~erleri çıkarılmış? rulmuş -.e i~ind.e .Ahnan malı bu• ıl• 1 ~ :• l r. ;,. ' t., ın~ 
._. lunup bulurunadığı hakkında ev· '""" J:ı •"""'-••

1 " '' 
\ 1 ıı.ı,. 12 (J. D.)- Nad propagan- rak .lronşıneotular nff.akotlc tetkiki ANKARA RADYOSU 
~ıı ~lbıa.ıa bir p.yl& çıkarlmıştır. Ba olunmuştur. 
lı,~~a göre, ~a Seliııli;e FraUSUI Tırlıau bu münasebetle limanı •

1

_ DA.LGA UZUNLUl.<U -
it, • .., oıkanlmqtı.r. Bu kıt'alu O.. ınız. a. diin bir saat teahhurle gel -

1648 
m. 

18
• Kc/s. 

120 
~ 

!ı.. ,
1 

Ye.ygandm kamaıu:la.nlığına. ve- ti ~ 
'""~ıı.. mış r. •ı:. A. P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 20 KW 

;1 ZAYİ 
~l ~ llltnıaralı cüzdanla almakta 
IJ .. '~ tekaüt maaşı senedi res
~~· kaybettim. Yenisini çıka • 
~ ~1rııdan eskisinin hükmü yok· 
~ . 

ı •. 
·>•:ve miilazinıliğinden mütekaid 

~h.ıııet oğlu Hii5eyin ilham! 

KARADENİZDE GÖRÜLEN 
KIRMIZI MAYN 

Karadeniz boğazı haricinde ve 
Er.eğil civarında iizeri kımıızı bo· 
Y.Olı bir mayn görüldüğü dün Ka
radeni7.den gekn Tan vapuru sü
vaııısı tarafından liman idaresine 
haber verilmiştir. 

Devlet Limanları işletme Umum 
. Müdürlüğünden: 
1h~les.i evvelce iJfuı edildiği halde istekli çıkmıyan asgari 350 azamt 450 ton 
'"" ihalesi 15/12/939 tarihine raslıyan Cuma günil saat 15 ele Galala rıh
daJti Umum Müdürlük binasında topla.nacak olan sattnahno komisyonunda 
'""ktı.r. Muhammen bedeli 32940 Uta ve muvakkat teminatı 2470 lira 50 
• tıır. 
~t~lcWerin teltlit m.ek:tııplarını bildirilen vakitten bir saat evveline- kadar i on reislijtine tevdi etmeleri J.Amndır. 
U baptaki iarlnaıne sözü geçen komisyonda her gün görülebilir. •9758> 

lialkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
10lı.Jkaıı Ziraat Mektebinde mevcut balya halinde 120 ton saman beher kilosu 

1 lııl'ııt 37,5 "'!"11mden 75 ton balya halinde kuru otun beher kilosu 2 kuruş 
•ı. ~t:lıı,cıeo acık arttırmaya konmUftur. İhale 29/12/939 günü Hallcalıela mek
~ '"at 15 de yapılacaktır. Şartı;amesl İstanbul Ziraat Müdüriuğünde ve 
\ ~ı. muhasiplikle görülebilir. lstelı:lilerin yüzde yedi buçuk depozıto akçe
~vıı.ı muayyendtı mek~pteld heyete mUracaatt:ın. <10257> 
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~ıı milyonlarca cihazı ile İstanbula gelınişti, 
Yazan: M. SA..'\'Iİ KARAYEL 

imparatorla evlenecekti 
'-~atıi; Fatih devlet ve millet işlerini Venedikli olduğunu bildirirler. 
;ı."' sevgh;lne kurban etmediği gibi Çiçek Sultanm imparotor Kostantin 
~e :)efasını da devlet ve millet za- tarafından F·rancez va:::.ıtasilc İ~tanbula 
~li a kullanrnad.L Otuz bu kadar se- getirildigini ve 1nuha1·ebe dolayısile 

~ 1t devri saltanalında kadınların evlcneıneyip kaldığını ve bil.Ahare İs-
1ı \·l~t lşlcı-ine değll müdahaleleri Pa- tanbulun fethi günü esir düşerek Ha:ı-
ıı., ~tıb, üzerinde bile tesirleri görülme- reti Fatihin eline düştütfinü ve ilk 

'1tt..ı-r, Sul Meb Cuma namazından sonra, tan -
q:uı hin gençlitia<ie ı;ok sevdiği ka- mcdiıı, Çiçek Sultanla evlendiğini bil· 
~~ Çiçek Sultandı. Çiçek Sultan §eh- dirirler. 

~ Cern.'iıı anasıdır. l'Jtomanıınızın bir yerinde imparator 
~i~eıt Sultanın Trabzon imparato - Kostantinln bekar olduğunu yazmış -
ı,, un kızı olduğunu yazanlar olduğu tım. Hatta mukarreblninden bulunan 
C~ l(ostantinin Françez vasıta.sile Françezl kendine kız aramak içlır 
~ cf::tandan gctirecr>ği ktz olduğunu Trazbon imparatorluğu Ye Gi.i.rl•istan 

:ı.·azanıar vardır Krallığı ne:.:d.ine &önderd.Jtini bildir .. 
~<ı~ı ınüverrihler dl! Çıçek. Sultanın m~tik. 

Saal 18 progr.m. 18,05 Memleket saat 
ayan. ajans, ıneleoroloji h.&berleril8..25 
Müzik (Cazband • Pi.) 18.55 Konwı· 
m:ı. {Onuncu tasarruf ve yerli mallar 
ha.Jlas1 münasebetiyle tnu.saı F.kono
ıni vt• ArUırıu~ kuru.mu başkanı ve 
Balıklsir sııylayı General K3.zım Öz
ah> t:ır:ı.fından). 19.10 •rürk miiz.iil. 
19.50 Konuşma (Alan - Satanın hu .. 
kuki bakll"d;.:n tel.kiki 

İdare e<len: Mt"sut Cemli. 21.00 Koıı--
20.{)5 'J.'ün.. müziti: Hleazkir 

fasJu1darı müntahip parçalar. Anka· 
ra radyosu kiline ses ve saz bf'yetl. 
ser takdlmt: Dalil Hedi Yünetken. 
21.15 Müzik (Radyo orkestrası - Şef: 

Dr. E. Pro.t>\orlus). ı - J. S. Rach: 
5 - incl Br:uıdcnburg !cQnçertoı;;u (Re 
majör). 2 - .\. florcdin: Biriııcl sen .. 
tonlnin A11dantesi. 3 • M. Mussorgs
ld: Çıplak dağda bir gece. 22.00 
Menflcket sat ayarı. Ajans haberle
ri; ZiT:ı.at, Esham - TahvUıit, Kambi
yo - 'llukut borı;ası (Fiyat). 22.20 
Serbe4i:t saat :!2.30 filzik (Opera 
aryaları - Pi.). 22.35 ~lüzlk (Caz
band ~ Pl.) '?3.25/~3.'.lO Yarulki proa
ram ve kapanış. 

Hatta Fatihin l>al.>ası, i1..:"nei Muradın 
karısı, Fatlhin övt:y anası oları, Sırp 1 

Kralının heınşirt.:Ji bulunan \fari ile 
evlenıneğe kalkan iınparator l{'Jstan
tinin red cevabına uğr:.ıclıihnı da yaz
ını.5tık. 

Sultan ikirıci l\'Iurad öldtiÇ:ü zarııan 

Maı·iyi, :ani Türklerin Merycın Sultan 
dedikleri kadını Falih, ~aı·aydnn kov
muş, Sırp Kralının yanına yollP.ınıştı. 

Ço_cugu Sult: ~ .'\hmcdi d(' ke~rnişti. 
Inıparator I{ost.antin bu fırsattan is

tifade ederek ~"Icrycın Sultanla evlen
ıneğc kalkmıştı. Fakat; övcy oğlu ta
rafından h"\k::u·ctc ug,.ıyu·1 \'C' Türk 
diyarından g:eldiSi yet\.: süı'ülen I\.1ct·
yeın Sult..!n mugber o dugu hal.de in1-
paJ·ator Ko:>taııti.nüı teklifini k;.bul et
nıenlişti 

Hatın şu cevabl verın~tı; 
- Türk Pndişahının üı:erlııt• khiıse 

ile evlenemem .. 

Meryem Sultanın biraderi Slrp Kralı 
Brankoviç hiddet?enmiş ve hPrı1$ırcsi
ne mukabele eylemişti: 

- Sen hıristiyan <leğil n1isin'?. 
- Evet. hır~..:liyaııun!. 
- 01..ımaı. Türk ~araylarında giz-

lice ınüslllinan olınu~a benz1yo?'l',ın? 
- Hay1r; hiçbir vakit!. 

- Peki, kocan ikinci Murat öldük-

Ruslar Muhasamatı 
Durdurmuyorlar 

(1 inci sahifeden devam) haren Milletler Cemiyetinden kat'I 
TEHLİKE KARŞISINDA surette çekilmiş bulunmaktadır. ı 

NORVEÇ! İtalya, Habeşistan meselesiıJlen ı 
Paris 12 (Hnsusl) - Kopeuhag· dolayı iki sene evvel Milletler Ce

dan gelen haberlere göre, Norveç J miyetinden çekileceğini bildirmişti. 
hükumeti, Finlandiya hududun • İSKANDİ. 'AV DELEGELERİNİN! 
daki şehirlerini sivil ahaliden tah-. BİR MEKTUBU 
liye etmiştir. Norveçliler hududa Roma 12 (Hususi) - Oslo gru-
mühim ıniktanla kuvvetler tahşid ı pu hiikUmetleri delegeleri Millet. 
etmişlerdir. ler Cemiyeti reisliğille bir mek -
AMERİKADAN GÖNÜLLÜ tııp göndermişlerdir. Bu mektupta 
Ilelsinki 12 (A.A..) - Amerika- sadece Finlandiya meselesi ile ala· 

dan 1500 Finlandiyalı gönüllü gel· kııdar olduklanm, dii!"er hiç bir 
. . siyasi münak:ışa~·a iştirak etmi • 

mıştır. . 
İSVEÇ HÜKUMETİ SAHİLLERE: yeceklerini b<'ran etmı~lenHr 

·· ÜY CENEVREDEKİ GAZETECİLER 
MAYN DOK . OR 1 Londra 12 (Hususi) - Milletler 

Ta\lin 12 (A.A..) - Isveç hükıl- ccmiyelıi toplantısı münas<>betile 1 

mcti, Aland adnh:rı ile İsvee, sa- Cenevrede bulunan Fransız ve İn
hillcri arasıııda yeni mayn sedlcri giliz gazetecileri Alman gazete • 
vücude getirilmiş olduğunu ihbar cileri ile hiç temasta bulunıııamak
etıni~lir. tadır. Alınan gazetecileri ancak bi· 

Cenevre 12 (Hnsnsi) - Asamble ta"rafmeınleketlere ıneııoup birk~ 
tarafmdan Finlandiyanın müra - 1 ı gnzeteci ile görii~cbilınektedirlr. 
caatini tetkike n1en1ur edilen ko-
misyon, İs~eç nıiimes.<ilinin fek - 1 PaTis 12 (Hususi) - Belediye 1 

Diyorlardı. 

Çelebi Sultan Mehmet, birkaç defa 
bı.ı adaların hük:Clınet reislerine h<-ı.bcr
ler gönderdi. Komşuluk hakkına :-ıayet 
edilerek Türk gemilerine tecavüz edil
memesini tavsiye etti. Fö.kat öz dinle
temedi. Bunun üzerine, bu söz dinle
mez adalıları tedibe karar verdi. Bir 
taraftan kuvvetli bir donanma haz.ır

latırken, diğer taraftan da meselenin 
dostane bir şekilae hıılli için 'renedi.k 
hilkfunetile müzakerata girişti. 

O tarihte 'lened.ik hükOınrti, Osn1an
lı i~nparatorlujunun himaye:ılı1de bu
lunuyor.. ve her sene, Osmanlı hü -
kfımetine muayyen n1iktarda bir vergi 
verJyordu. 

Buna binaen \·cnedik hükümcti, sulh 
perverane davrandı. Osmanlı hükt1 -
metini gücendirmemek için (Piyetro 
Lore<lano) ismincle b'\ !\miralin ku
mandasında olarak (15 p:ı.rça kalyon)
dan ınürekkep bir donanma çıkardı. 

Bu amiral, adaları dolaşacak, oralar -
da.ki Sinyorlar ve Dükalara nasihat
lerde bulunacak, hen1 Türk ve hem 
adalar kor.-anlarının hnrcket1erine nıA.
ni olacaktı. 

Bu donruıma, Venedikten hareket e
clip de adalara gellnciye kadar, Çelebi 
Sultan Mehmedin donanması da Ge
libolu ter· rıne:s.udc hazırlıklarını bi -
tirmiş .•• (Çali Ecy) i•mlnde bir zatın 
kumandasında olarak Ak:denizi" hare
ket etmişti. 

Türk donanması, ·muhtelif çap ve 
si.,.tcmde (30 parça gemi) dfi- mürr:k
kepti. Bu IZemilerin çoğuna top yerleş- 1 
tiribncınl~li. l\1ühlın bir ekset"iyeti Ruın-1 

!\tülga Eytam sa1tı.ııf{ına h".afctte 
İstarhıll n1'1'iye ınuhakemat tnü
diil'lüj;'1i hn1ine vekili :ıvu!rnt En
\'er ~\y]av dairemize n1üraeaatla 
12 nisan 19 l·:l tarihii ıniida) ene sc .. 
Jıedilc mHlga Eytaın s3nd:C:,1nd"n 
isli:<ı-az edip l)(f.rcuuı r. buluna~, 78 
lira li7 kumşun 1/3/931 tarihinde• 
itihat"l•n % 12 fa.iz ''c konıİ5Y•>n ve 
~r 10 ücreti \'ek.alet \'e iC'ra n1as
raflarile birlikte :nlısili zımnında 
dairemizin 938/~9.81 snvılı dos~·a

sile gayrimenkulün para~ a çevril· 
ıncsi ,volile takip tak•!Jindc bulıı
narak daireınizce naıuınrza 1an .. 
zinı edilip ikamet.githııııza gönde· 
rilen i)deıne eınri arka.sına rnii.ba -
siri n- mahalli polisi taralımlan 

verilen meşrubatta ikametgiliım· 
zın meçhul bulundugu anlaşılmış 
olduğundan ödeme emrinin bir ay 
n1!i·i<1P'1·· t~ı·::ıru11z. ilft.n.f."'n tebli
ğhıe İstanbul icra hakimliği tara
fından karar \•erilmiştir. 

t"ihu ödcıne emrinin ilin tari • 
hinden itibaren 30 gün içinde bor
cu ödemeniz ve taltip talebine 
karsı bir itirazınız varsa yine bu 
miiddet içinde bu itirazınızı istida 
ile veya şifahen dairemize bild:r
meniT-, bu ınii<ldet znrlında itiraz 
etmeniz veva borcu ödernez.:eniz 
ipotekli rehinin ıwtılacağı tebliğ 
ınakamına kaim o1n1a.k üzere 30 
gün müddetle btrafmn:a ilan olı.t-
nur. 938/3985 --------

lifi üzerine ve it!ifalda Rusya ve 1 meclisi llloskova sokağının adını 
Finlandiyayı mubasamatı ter • Helsinki olarak dl!ğiştirıniştir. 1 

kctmci{e ve asamblt'nin müzahe· Parıs 12 (Hususi) - Hclsin.ki- 1 

reti altında ınüzakcratta bulun • den gelen haberlere göre, Sovyet- , 
mağa davete karar vermişlerıı:r. 

1 

ler şiddetli soğ-uklara alı.'!lk olan 
Son·et Rusrndun 24 saatte ce- Siberyadaki lruHCtlerinden ınü -

vap verıncsi ;~teruui~tir. Bir rniih- hiın bir kısnıtuı Fin cephesine ge-
let ta~:in edilmt":Sini iste,_rpn İn - _n_:m_ıe_k_te_d_ir_Ie~r_. _________ ı ''"-'ll!'.l:llll!'>'BaElliaiSllt:llalm'll!!!IR•••n'llt:t••'U!:l!l!!ll'%% ... R911Ellil*I' 

giliz deleg.,,; Rntler'<\;r. istanhuı 4 üncü icra memurin _ 
1 1 Genelik ve giizellik timsali olan 2 Bii,dik Yıldız 

Bu karar C'A.'nevrerlc devanı e -
ğuııdan; UİCHARD GREENE vcLORETTA YOUNG 

dt>n mfüekerelere mi\ni olmı;va • Evvt>lce 1'uınelıhısarında 7a nu• 
caktır. ııurralı sahilhanedc mukim iken Bu perşembe ak~amından itibaren 

Bmnınla hr,.'-cr. g,,.. .... , R""'a- hacıı ikametgahı meçhul bulunmı 1 s A R A y s·ınemasında nın n111l?ao;;2nlat1 ,,,rrd,1-r~<'aÜ-1 kat.. · l1'n.nıu Zuh.t~~.}a: 
ivven zıı:ıwediln1cı11eltt<'ıl; r. · ~fllvga E~ uuıı idaresine izafetle 
İTALYA CENEVRED&'I KAT'İ İstanirnl '"'"'le muhakcnıat mü-

SURET'i'E AYRILDI durülğıt l·~ııııe ,·ekili avukat En· 
Rom~ 12 - İtPl)a, dünden iti· 1 ver .ıı Ja, dairemize müracaatla 

Gö!terilecek olan FRANSIZCA SÖZLÜ H" ı·enkli 

ten son~·a; o~l unu gözlerınin önünde 
kesınecl•.ı.!:" ın'! 

- Kestiler .. 
- !\'lora ınubarebeleı·inde esir dü-

şen k~1 ·J.c;:;ilt:: rini gözlerinin önü.ııde ke
sen 'l'ui·kt\.'r değil mi? 

- ı:vt:t. .. 
- J\:lt:"ı ill, hal böyle iken n::ısıl olu-

yor da ikinci Muradın üzerine evlen
ıner.1 l< ::or:-wn? 

- I· ,(?nıı,cm .. 
- St:.Jt:bı'l. 

'L~r;klı Tür;t padi::;~ıhlaruıın ü-
zer.in~ hı::ıl ve iınparator yoklur. Her 
türli.J J :oJa'~eLe raf~n1cn ikinci Mu:-ada 
bağlıyun. 

n~ıni:_.~i. 

Ivleryem Suitan, bu reci cevabından 
sonra bir ınani..lstll'a çekilerek taına

mile dünya ile a takasını kesmişti. 

İır.par ... tor Koa,.antin Tlırkleıi kal
bindt-Ji \ urn1ök için Mcryeın Sultana 
nnH C)li:ıınayınea , haricten kız tedari
klnc çıkn1ı::tı. 

!ı ı .ıratorun yakini olan Françez 
Tr~bzon inıparatorunun kızınt görrnC>k 
ve olınadıgı takdırde Gürcistru kralı
nın kızını gö•·cr(· ı., herhanghünj beğe
njı·ı;;c o'i.u Kostantiniyeye getirmek ü
zere I.>tanlılıldan ayrılmıştı. 

(Devarı,ı cı.ır) 

DÜŞMAN ÇOCUKLARI 
Harika ve büyük dŞk fihnindc bütün güıelliklcrilt> parlıy2caklardır. 

mllt!aJeııc senedıne tevfılrnn mül 
ga LJ .anı idaresinden ödünç al
dığını. paı·adan horcwıuz kalan 
762 lira 98 kut•1şuo 26/12/938 ta- 1 

rihiııdcu itibaren % 12 faiz ve ko· 1 •;;;~~~~;·~~~~~~~~~~~~~~~~;~~;·~R~·~;-~~~ misyon ve % 10 ücreti vekalet ve : 
icra masraflarile birlikte tahsili , 
zumııııda dairemizin 939/33 sayılı \ 
gayri mf>'nkulün paraya ('evrilmesiı 
vol'le taki11 talebinde bulunarak 1 

drıireınizcc namınıza tanı:iıa oi..."'11Hip
1 

ikamelgiilımıza gönderilen 9Z~/33 1 

1 

sa~·1lı ödeıne enıri arkasına nıiiba
•iri ve mahalli nolis tarafındatı v&

' rilen meşrulıatıa ikametgiılıınızın 1 

t m~~hu 1 b1ılunduğu anln~ılmı~ ol - J 

dutnu-tlan ödeınc emrinin tarafı -
n"'a hir a.v müddetle tebliğine İs· 
ta,,!ıul icra hakimliği tarafından 
kar~ı· ~:criltrıistir. 

t"h t Utfeı te. r-mrinin iJıiıı taıi .. 
hinrl~n itibaren 30 gün içinde bor
tn ödemeniz ve takip talebine 
knr~ı b!r iti-ra7ını7. ''arsa yin-e bu 
miidtlet irinti~ hP itirazmrzı istida 
ile veva şifahen dairemize bildir
meniz. bu ıniiddet zarfında itiraz 
etl"leniz ,--eya borcu GdemeL.. eniz 
iııotpkli rehinin sotıla<:ağı teblil!' 
P.t.n.lran1ın~ k'l;m oln1ak ii'T.cre 30 
~; . ., ınfül~~11 .. tarafınız3 ilan olu-
ııırr. 939 /33 

Dfrnyenın en büyük Viyolonistl YASA PRİBODA 
İ S A M i R A N D A ile berınber ~"oraltıklan 

RACANIN AŞKI 
Harika filmi; bu perşembe akşıunı 

SA K A R YA sinemasında 

- -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiznıa 

Nevralji, kınklık, ve bütün ağrılarıalZl der11Rl ),._ ş,,r. 

1- - İeabuıda günde 3 kate alınabilir. . · 
1 



TEK KOLLU CEMAL 
Daima

Dün Çekilen 
Hakikati Söyler ve 
MİL L I Pi YA N G O İkinci 

Daima Rekoru 
Keşidenin En Büyük 

Kırar. 

100.000 LiRAYI r·---l--- YiNE 

• TEK KOL 1 LU CEMAL 
'--••11smmnwnııımm•••••••••••••••ınnııııınmmmı:ım•P.uııi8111RllBlmDlllllDlmmıııınımımma 

VE HEM DE 1/5 BiLET HAMiLLERiNE KAZANDIRDi 
SAYIN MÜŞTERİLERİMİZ: 

• 
ikramiyesi Olan 

-----
Ayaza§ada suvarl blnlclllk mektebinde mulllllm Erk4nıharp YUzbatısı Bay SELAHADDiN ve Ye~ilköyde Polis memuru 

Bay Rıfat 21820 No. 1·5 biletle yarmmtar parçalarlle her birisi tanı para olarak 

ONARBIN LiRA ALDILAR. DARISI HEPiNiZiN BAŞINA 

Diğer büyük ikramiyeler olan 25,000 - 15,000 • 12,000 . 10,000 lira kazanan talihli müşterilerimizin 

isim ve Fofoğraffan T E K K O L L U C E M A L'in Gişesinde asılıdır . . 
LOtfen ne kadar zahmetse bUyUk ikramiye kazanan biletleri kendi gözlerinizle görUnUz. 

~····························································~ 
: Geçen sene Yılbaşı Piyangosunda: 500,000-200.000-150.000-100.000 liranın : 
: hepsini birden yine TEK KOLLU CEMAL'in uğurlu eli vermiş idi. : 
~ ............................................................ ., 

• • • • 

1940 Yf~!3e~~f IK~!.~~!~!!~ 5:A~~Mf Ş TIR. 
. Yılbl\61 biletleri blbıMıden •~f'le ediniz. Son günlere blmaymız. Taşra slpari~eri çok seri ve mımtıı:r.amdu. Kısa Adre<s: (İstanbul, T EK K OL L U C EM AL) 

ÇOK DiKKAT: TEK KOLLU CEMAL'ln Hiç Bir Yerde Şubesi Yoktur. 

ltt.000 ı.fıtAn KAZANAN POLİll BAY IÜFAT ııara!arı pll• 
taJil foldıırdıılrtan !Onra TEK K:OU.U CEMALLi! 'l'ANYA!f.A 

Adres Eminönü t:ramV"a.y caddesi No. 27 -Teıerorı.: 24;093 
TEK KOLLlJ CEMAL Gişesi sahibi Emekli Maliilgazi Subaylardan CEMAL GÜVEN 

1. GENÇLiK i 
2. GÜZELLiK 

3. SIHHAT 
i.,ıe 7uk .. k bir knmde 
aranan bu me:z.iyetlntD 

hepsiııl •be 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1- K.RD4 P.ıı:R'tEV: Blr 
ıu...ıeı milrtabzan. 
dır. İnce bir itina ,. 
;,apıhjındak.i husu.sl

;roti j\ibarile )'tiZdeld 
ÇlZlli ve b\ll'Ul'ddukla· 
rın t.teekkülilıı~ nıAıu 
olur Deriyi ltn(' Yu 

ıergın tırtar, 

ı- .KRD.1 PF.RTJ:.-V: Wr 
GiD.ellilt vasıtasıdır. 

G«li1Jlemit mt'ıiAJnab. 

aıkıştırank ciltteU 
pôrtlik ve l<abartık

lan c;dcrtr. en ve le
teıe.ı izale eder. T<'Ill 
rn..ıt ve jcrlaf bir :hale 
p\irlr. 

~ K.RE I PERTEV: Bir 
Deri 

suddelcrinin ifrazatı

nı dOı.eltfr. Sivil<x: ve 
siy ah nol<tal2rın ten
bürlıııe mAııl olur. 
Cilt adaleıııni beslıye
rek kuvveUc-nctirir. 

PATI kulla ınız 
Jler tGrlü yaıuldarı, bu çıbanlarım. meme iltihap

larım ve çatlaktan, koltukaltı çıhaıılarıuı, dolaJD11, 
akne)er, ergenlikler, trat yaralarını çoealı:!arın ve ba· 
yüklerin lıer türlü deri iltihaplarını en erken ve en 
emiu tedavi eder. VfROZA mikroplann yaşamasına 
mani olur. 

İstanbul Erkek Muallim Mektebi Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

Cinsi Mıktarı Muhamuıeu 
Bedel. 

1 ut&rı ilk 
teminat 

Eib•&ehll lucı-ı .Jıumaş 182 n.etre 4li0 19H 146 
ı Sıyah "';<la1a iı:karpin 100 çift 500 aoo 80 

Oku1umU7. tal~ .... ırıiıJ ibti.)acı 1cin a!ınması l.i.zungelen kumat ve tak.arpin f 
j•çıt. ekslltm<yo konm\litur. Eksiltme lSıXII/1939 Salı günü saat 14 de B<o7oıtun
d• I.stll<~l caddeslnd• liseler muhasebecı!ıg:nde 7opılacalı:trr. 

~ Talpltrin şartnı:tıncyj ıönnf'k üzere DtC>kfebe ve eksiltnleyc ıtrnıek için de 
•ıllk. temi.?:ct 1nakbuz \'eya mektuplarilc ve b\l &ib' işleri yaptıklarına dair vesi-
kalarla birlikte koınl"Yun3 miira('B.atlnn. t9868> 

Devlet Demiryolları ve Limanlar;-1 
işletme u. idaresi ilanları _I 

ı :Muhammen bedel, muı.-ak.kat teroiınrt .,.~ cinsleri ile miktarlan ve JJste numa-

Bolvadin lcra memurluğundan: ı
Mülııa Eytam !dareaine rzafelle Bol

vadin lıaziııel maliy•siae borçlu C'•1 
nahiyesinden Vehri oğlu Mustafa Ça

\'U5UD mezkilr idare;,e ipotek •ttlll 
tapunun kinunuevvel 328 tarih 8d aa
yJ.S11Jdu kayı!Jı Çayyaka mahallesinde 

yeeari yol, canibi ycmiııl Vehrl oklu 
kerimesi Adile, arkası Orucun ~!la 
Ahmet hanosl, cephesi ;,ol ile çevrili 

100 arşın miktarı müf.-eıı: hane 200• 
sayılı kanuna tevfili:an açık arttırmaya 
Jı:onulınuftur. 

Birinct :ırltırma 9/1/9-10 taxihine 
müsadi! salı günü aaat 14 de Bol vadln 

icra dairesinde icra edilerek muham
men laymetin ~ 76 lni ceçtııtı tak -

dırde "" çok artt.ı:rana Uıale ed!lcceJ..'1lr. 

Böyle bir bedelle alıc1 çıkmaz.sa J 

2 inci arttırma 15 sün temdlt.le 23/1/1140 1 
tarihine mUsadi! Salı ıilnü yine ayni 1 
ıaatJ.e icr;ı; edilerek en çok arthran ü- ı 

.. rine ihale edllecekfu. 1 
Artl.ırmaya iltirak !çın muhammen •ı 

kıyınetln S. 7,5 nJsbetinde pey •keesi 
7•tırıimar.ı mecburidir. 

Arttırma şarbıame.i her gOn 839/14 
sayı ile a;ı. tır. 

İpottk sahJbi alac41k\11arla digcr alA

kad3l'lar go.yrilT'.eokul fu:erindekj hal<
la.rın.ı bilhassa faiz ve ma..ı::ra!a dair o

lan iddia1' r1n1 evrökı mü.".bite1c.rile 
blrllkte yirmi gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri llıımdır. Aksi takdirde 

haklan t.•pu sicilleri lk ••bit olma -
dıltço satış bedelinin paylaıımasından 

hariç kalııcak4m ilim olunur. 939/14 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞA!\1 
Her yemekten sonra günde 3 defa rnuntezaman dişlerinizi fırçalııYıD~ - ~ - ~ . . - '...: ·..-..;.. .... . 

MELİHA'nııı 
5 Jnci Yıl Dönümü muhteşem bir ~~o 

proı:raınla lrul!ulau:ıcaktır. Mcmkkctıı:ııV1 

· tınııaınJi musiki nn'atkudnrı lştirıı1< 
edecekler. 

Bir (Ok sürprizler. Telefoıı: 40099 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
.r"'-Ba.ndırırı.a kazasın,n Sığıryolu mahenestn<le ~rkcn ı;:.ıtı<ılen t..ı.rloılıh, i' ,Jt 

ı ı-Knro rildler için yağh ~·e )ağlı cilıler içiıı y~ı;ız f IJ;; hosu.;i tüp ve \·azoları ,-ardır. 
raları a~ağ!da 7'1Zılı :ıh;>p traversler her liste muhteviyah 3yn ayn ihale edilmek . ••----------
uzen '"' lrapalı zarl usulfle 28/12/1939 tarihinde S.1"t 15,30 dan itibaren Anka
rada idnre binaS1nda il<ltın alırıocaktıı. 

fabrika bahçesi, ~ın·b~n Sıic-yolu cnclUesl iJe mahdut ve lıı1:dnei mnJi)'t.ı'etiJ' 
iki katlı k(lrıı:" ve 30~50 lira bedel! mubammenll T!lrk un tnbrlk&ının (fıılı (J 

binas!le içiııdekl hazineye ait 85 beygir kuvveUn<ld<I motör .;e tclerıil•tlı< 4 1" 
d~posu, 65 beyıir kuv\·etindelrl motth·, ve tefcrrüatı, 5 adet ıın eıcil. ~e'.,J 
harman m.ıkinesi ck~YJ§I yok hırt, B adet valııi topu, 1 levoj maklrıef.i, 1 adet~) 
tulı.:mbası, irmik isajör1l ve bujday an1bar1ndan lbaret olan aJet.'erlle b~ 
2490 aa,J'llı arttırma eJWltm< ve llıale kanunu nıuciblru:e ve kapalı zart . ,ı' 

29/12/939 tarihine müsadil cuma llÜDÜ &aat 15 de ihale>! icra edilınel< ~-
11/12/139 tarihinden itibaren 20 gün müddetle nr!lırmaya çıkanlnııştır. Nafıa Vekaletinden : Bu i~-e &irmek 1sti)"t"Illerin alt. oldugu lh.1e hlı.asında yozllı mu\akkat temi-

! 
nal ile konunun tayin eWii vesikaları vettklinerini ayni gün saat 14,30 o kadar 

25/12/~39 Paz...rte l &ünG ı;•at 16 da Anx.ar~da :Nafıa Veı.üeti bi..uı&l içinde k.OUÜSyon reisll!ine vermeleri li::mdır. 
maJze•nc müJürlü.~ odaaında loı>laıuın re;.Jz.crn<> eksiltme koıni.<yonunda l&H :ıartnanıeler para z olarak Antaradıı ~aheme dalresindea, İzmir ve Esk:i
tın. ,40, kurul muha=en bcoe:ıı 38 ka~1 fu:Oıtraf ıruılı.euıe ... ,in a~ılı: eksiltme ıetrird• lda:e mai!ııznlanndan \'e If•ydar)'Jflşı>da Te•.,IlOm ve S<vk Şefliiindenj 
)lllllli He e!ü-U\rneti yapıl3cak1ır Eksıll ne şm:tnome:;l ve t~fcnilah bedelsiz ela- dağıtılocakhr. (10212) 

JU: malzeme mlidilrlll.."1ln<len. •lınaWU:· . . _ jli•le M.kt&r ve cinsı Muhaanıcn bcdth Mu>a_kltat 
ı.ıuvoltlı.at ı...mmat 123 :ru. )'1rm1 uç hra c.13• otta u kunı;tur. adet beherı Mecıouu temınat 
İsteklilerin muYftkknı 1'•min•t tt ı;annaıneslndc Ynili \'ec!ka ile birlikte 1 No. L.K. L. K. Lira K. 

ll1Jli ıon saat iŞ da ""'1ktir koml$yon<iaha>.ır bulunmalau !Azunuu. l 1 111.700 c ... ı bat koyın 1 80 20!.000 00 11.303 00 
2Jh <10101> 

Sahip ve n~iryau idare eck'll B'l§llllıhariri 
KrDI İZZET BENİCE 

Basıldığı yer. SON TELGRAF lfatbaası 

10.000 

ı.cco 

tra,·eno! 
Körıru 

tre\'ersı 

• -
e oo 50.()()0 00 U50 00 

6 60 8.600 00 495 00 

un Hicri 
Zilkade 

29 
1939, A7 H, GllD H6, Kasını 35 

ıı Birlnclkinnn SALl 

Vakitler !:-!.I :::-;:,.. --Günrş 
Öğle 

Akam 

• 
7 14 2 33 

12 08 7 27 
14 29 9 48 
16 41 12 00 

1 
v.ı.. ıs 20 ı 39 

.. ~iın~·~a•k .. .:..a~msmoilİııııİ1m2m4m9iıd 

Muvakkat t~minat muhammen bedelin yüıde yeJi buçu'1udur~ ~ 

Talip olanların ve fazla malılınat almak iııtiyenlerin Bondınna rrıaliY".~~ 
milte~akkil millt err.J~k su.tlş komil'yonunn mürııca.ı:ııt eder!'t.: ,şartname al' ' 
llln olunur. (10206) 

ZAYİ HÜVİYET VARAKASI 'ı DOKTOR 
Tıb fakiiltesiue bağlı diş taba • Feyzi Ahmet OnaraıJ 

beti okulundan aldığım 313 numa- / Cildiye ve zühreviye mi:llA!lıa,;5'51 
ralı Ali Rıza Kılıçkale adlı hiivi- 1 Pazor hariç her gOn aaba!JI'-" 
yet varakamı kaybettim. Yenisini 

1 
akırun• ka<lar 

alacağımdan eskisinin hükmü. yok·ı Adres: 13abıfili Cağalol'ı!U >""~9 tur. Ali Rıza Kılıçkalc kuşu klişesinde No. 43. Tel. zJ:l 
ı:....--..;;;;.;-.-;.;;;;..-..-..--: 

. . / 
---------------------i NKI AZ, HAZIMSIZLIK, MİDE BULAN Ti ve BOZUKLU~UHD•, BARSAK ZAYİ-1939dahtanbul 54"'''. 

mektebinden aldığını ta.1dikı1~,ı11' z T Z T [ M B E l l I G I N O E, M 1 O E [ K S 1 l i K ve K Ay HA M Al A 81 H ~ A emni.;::1~m~ulla- ı meyi kaybettim. Yenisini aJıırJ3 
l\lüfcnih ve mi devidir lUiDE ve BARSAKLARI temizler \"fi alı~tırmaz ve yorma~. MAZOM isim ve HOROS warkuına dikkat. 

Hlikmii yoktur. . 
· d··ı ıı•Jı! Ism:ıil oflu Ab u 


