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ETEM İZZET BENİCE 

FiNLER UÇ RUS FIRKASINI iMHA ETTiLER 
~ızılordu yeniden çağırılan sınıflarla beş milyon kişiyi buluyor 
4.lman'yanın daFinlandiya'ya top 
Ue mühimmat gönderdiği anlaşıldı 

Su./h 
Teşebbüsü 
Sovyetlerle Fi n l ileri n 
arasını bulmak ve sulhu 
teııis etmek imkanı ar• 
tık kalmamıştır .. 

\'azan: ETEM İZZET BENİCE 

S.vyel Ro17a - Finlandiya harbi 
;.»helenle lı:üçük şimal mUlellDID 
liıı..1ı: lı:ahramaıılılı: ve mukavemet ııa
~ iplnde devam e.derken Uluslar 

lltumu müzakereleri de bir yandan 
~trlııJ laklıı elmekte~ir. Bu arada 
0tve~ hükiimetlnln lta.lyaya. müra
~l tderek Sovyetlerle Flnlaodiyahlar 

'da bir sulh mıi.ıakeresinin açıl
~sıııa lavaasal •dllme<ılni islediği de 
aıı., verilbor. 

1 
llütiio dünya mlllellerlnio lıalbi pn 

ı:w1'9• lı:ahraman ve istiklallerini hiç 
~ lneniaal veya laıcylk karşısında te
li •lınlyen Finlıler ile blrıe,melıt.edlr. 
tı "'..tben hemen her mllrt para. insan, 
lıl ltıJ vasıtaları ve g-ıdai maddeler ver
lt ek auretile bu sem_pa'Lllerinl fili sa
a._~a koymak lmkiıılarını arıyorlar. 
ıuU•i de Fhılandlyanın coğrafi mevkii 
otı llııalı olsaydı tlmdlye kadar bu yar-
llılar kealf bir ınrelle •öıiileblle -

~k.ti. Bul'ön için FinlandJyaya ancak 

d ·~ ve Norveıılen kara yollarile yar
ı., llıı YaııabUmek; allib, ıanare, lanlı, 
1ı P rönderebUmek lmkin• vardır ki 

1 n da çok miişlıüldür ve ıreoft ölçüde 
b•d'.'1'arlıkları Jcaıı ettlrmekledlr. Dlier 
Ulun 70Uar lıapalıclır. Nitekim, İlal· 

;•ıııarın ıönderdllılerl aon lanare lıa· 
1l••lni Alınanların çevlrdllılerl ve 
l>ıüsad;re ellllılerl bUdlrllmekledlr. 
l>·Pakaı, bütün bu müşkülala ratmeo 
llUandba nııs orduları kalJısında da

~ıtııablldlkçe ledrlcen ve bUhassa 
~rvoç yolu ile yardım lmlıiularuıa 

VutabUeeekllr. 
ı.Y••iyel böyle D<en, Norveııln ııoll ;"i'lli ~ his ve lmmşuluk halı:kmı 
•dan müt.evellll bir aevklle İlalya 

:...ı1nae bir barq ıavassulooda bo
llrunasının mösm:lr neUce vermesi 
°"iinıkün mildürf 

liahramanca dölii,.n, lolllıllllne ve 
°"ell>lekellne lesalıap llyalı:allnl llbal 
•den, bütün dünya mllleUerlnln bu 
bi.lutndan sempatisini kaza.nan Fin • 
1andlya için mes'ul bir sulha lı:avıq
toa;rı ıemenırl etmek muha.kkak 11:1, 
)erinde bir dilektir. Ancak ve maatıe
"8üt bidlselerln lnkltal• ve l~de bu
h.ı.nuıan vasiyet bu lmkinı vermlyecell
tır. Ma.nı sebeplerin miibtm birka~ını 
birkap esas iizerlnde hulasa etmek 
ltıüınküodiir. Herşeyln batında Sov,el 
l\osyanm harbe başladıldan ıooralıl 
1•tumu ve Deriye altıtı lez böyle bir 
••ıh letebbüsünün mWımlr olmasına 
'nceldlr. Çünlıü Sov,eller hallharııle 
boıunduklan Finlandiya hüktlmellnl 
~ntmıyorlar. Onların iddiasına l'Örıe 
1enı ve lı:omilıılst bir Fin hiilılimell 
lt,.klıül elmlıtır. Bu htllıtlnıel Sov,el 
ll.113ya ile olan müoasebatını derhal 
t.nzım eylenılttlr ve harp halinde bo-
1"'1an bilktimel ıısl ve t.enlıU edtlmelr 
•aıııyetlnde buloaan fıısllll bir devlel
llr, Bu hukuk ve politika ı...ı tarp
llnda Sov,et Rosyanm sulh milzalıere
•hıde bıılunacatı bir Fin devleti mev
<111 deflldlr. Bunun d~mda filen meşru 
•eya gayrimeşru Fin hükümetlnl, Fin 
0rduJannı, Fin mukavemetini 7enmck. 
So,,yet Rusya için bir prestij meselesi 
01.tnuştu.r. Uluslar Kurumunun hare
katı durdurmak hususundaki tavslye-
8hti reddeden ve bunun avakıp ve 
lııe.s'ulfye.Uerlnl cöze alan Moskova. 
htikümetinln cayeslne vasıl olmadan 
&'ayrimeşru tamdıfı ve 1oprakları i!:in
de bir ha~ve de Uerlye atımadı.iı bir 
dt\>let ile sulh akdeylemek bir nevi ~ 
ifadesi olur ki, böyle bir t.elikklye ve
l'a zanna uğramak da Rusyanın biç 
işlne gelmez. Binııenalf"yh, Rus,ya halif 
lertıp bir hareket olacağı tabmtnne baş-
1•dığı, takat, hakikatte pek kuvvetli 
~. haşin bir barp olduğunu anlaıhtı 
bu davayı behemehal kendi lehinde 

(Devamı 3 üneü s:.Jıl•ede) 

Rusların Cenevre'den 
çıkarılması kararı 
Berlini sevindirdi 

ISVEÇ VAZiYETi VAHİM GÖRÜYOR 
)'loskova lt (A.A.)- Lr..ningrat as

keri dalres.1 erkinıha.rblycsi, SoV)1et 
Jutaatının 13 ki.nunue~elde Oukhta. 
lsUkamellnde hudullan yiU beş kilo -
metre ilttlemif olduklarını blldlrmek
tedlr. 

Petroza.vodsk mınia.kasuıda Ruslar 
Pitkaranta - Serdobol demlryolu üze
rinde kiin Hlta1a. kasaba. ve Jstasyonu 
n11 işgal etmişlerdir. 

Havaların fenalığı, tayyarelerin fa
aliyetine mini olmuştur. 

Roına. 14 (Hususi)- llelsinkjden ce
Jtn haberle.re l'Öre, şehrin müdafaasını 
kuvvetlendirmek jçin yeni bataryalar ı 
konmuş tor. 

Rusların memleketin l'Öbeilııde bu-

lunan ve Şişe boiazı denilen muıtaka
ya. vardıkları tekzip ediJmekt.edlr. 

Şimali şarkide Tolbayen yak.ininde 

vukua .-elen §iddcUi bir muharebede 
üç Sovyet fırkası imha. edilmlttir. 

BEŞ MİLYONLUK ORDU 
Londra 14 (Hususi)- Sovyet Rus

yada çaiınlan yenj sınLl'larJa Kızılor

dwıun miktarı beş milyon kişiye var
maktadır. 

İSVEC, VAZİ:ı'ETİ VAHİlll 
GÖRÜYOR 

Stokholm 14 (llusnsiJ- Bütün is
vt-ç knvvetleri Başkumandanhğına. ta
yin edilen GC'nera.I 1'örneJ vazlfe!Ciine 
başla.nnşbr. İsveç Baııkumandanlıjı 

(Devamı 3 öncü sa.hltede) 

Bir Alman c p ru
vazörü b·r ngiliz 
zırhlısını batırdı 

İıla'llla Kralı Majeııle Conı'un l'•tıellknle l'&l'P eepheslodelı:I İııallla uııerlerlnl leftlıı \ 
ederlıen alın mllj resimlerinden 

Buenos - Alres U (A.A.) - guay sahilleri açıklarında Achilles j 
Moııtevideo'dan gelen ve henüz adındaki İngiliz kruva-•örü ile mu-1 

teeyyüt etmemiş olan bazı haber- barebe ederek hu kruva:ıörü ba
lere nazaran Admlrall Seheer adın· tınnıştır. 
daki Almaıı cep krnvazörü, Uru - ınevamı s üncli •ablfede) . ' . . . . ... . . ' . ·~ 

Son..Telf!ra,f.l.ar, 
J ' • ı,. ... • .... ~ < • ' • • 

Bir Rus vapuru battı, 
yediyüz kişi boğuldı! 
Tolıyo u (A.A.)- Soyyel bandıralı 

İndlglkka vapuru, dün Bokkaldo ada
sının •imal müntehası açılında bat -
mıştır. Gemide bin kadar yoleu ve 36 

rıldığı söylenmektedi~. Fakat, denizin 

clal&'alı olması labllsiyc işini ırüeleştlr-

dlğlnden seri kalanların ölmüş olma-

tayfa bulonuyordn. 300 kişinin turla- sından korkuluyor. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

1 . .. .. ~-. 
MIDi Şetln •ili-eJI<;l!,lk'dlll Era urumun uuklan bir ırörünüşü 

B~kseliş deva~ edip gidecek mi ? -Erzurum sevinç 
içinde... Başı boş bırakılan toptancılar 

Erzincan 13 (A.A.) - Reisicum- resmı" fı•atlara da ld ı 
~~i~~:~~a~~~n~u~:n~~~~:.~~i 1 c:ı ırmıyor ar 
tren bu sabah saat 4.45 te şehri - ı !;ehrimi>de mubl<:lif maddeler fial-
nrlze- gelmiş ve kısa bir tevakkuf.. lart iııerinde gôrülen Jhtikıir; giin geç-
taın sonra Erzuru111a gc<:nıiştir. Ukçe azalacaima: bll:ı.kis daha artan 

Erzurum 13 (A.A.) - Rcisicum- bir şlddelle siirüp gitmektedir. 
hur İsınet İnönü bugiiıı saat iti da istanb?.tlun hemen büU:ın semtıertn
Erzuruına muvasalat ve istasyonda den gerek gaıPtcmlı:e vp gerek muh-
rcsn1i nıakam ve n1iim'C-Ssillcrilf' telif alakadarlara yapılan müteaddit 
askeri nıektcplilcr vr bütün Er - ınöriM.·_;ıaU:ırdan tla anla~ıldıiı 'reçhlle 

zuruıu halkı teralınılan be~·ecanla ihtikar la"liJtti ber ırün yeni bir mad
karşılaıımı~tı.r. de m.erinüc Uaba. gol'iılmeltte, bu su-

Hava çok güze]dir. 1Vli1li Şef, çok · retle fiatları celişig-iizel yıikseJUlmiJıen 
neş'clidir. Balk her yerde eıı bü- ı pek az madde kalınış bulunmak&adır. 

yüğiiınüze coşkun ınuhablıet le - Euiimlc gıda maddelerinden merçl-
zahüratı göstermektedir. meğln kilosu 14 kuruştan ıs - 2-0 ku-

Erzurum ı:l (A.A, I -. Şehrimizi rıışa, ııirinç 25 ıeıı 37 kurusa, fasulye 
şeı·eflendiren Milli Şef ismet İnö-
nü, vilayet, müstnlıkem mevki - ·--- -

kumandanlığı karargahını, bele - s "I 1 

diye ve vali kon•ğını, belediye ouye ·ı arın 
reisinin evini, üçiiııcii ıniifelti~lik 1 r 
dairesini, gezmişlerdiT. 

Halkın sevincine µayan yoktur.. Ro na snfı'r'ı 
Şclıir, baştan aşağı doııatılmı~lır. ; · (j 

1 
1 Dün b.rdenbire Roma-

Pazarlıksız satış 
1 

Kanunun tadıli İçin biri 

dan Moskovaya 
hareket etti 

Roma 14 (J. D.) - Sovycl Rus· 
yanın Roınaya göndermiş olduğu 
yeııi sefiri Kurekin birdenbire Ko
madan hareket etmiştir. 

!ayıba hazırlanıyor 
Meclis mi.istakil grupu reisi B. 

Üç hafta ev\·el Mosltovadaıı gel
mi~ ol?11 sefir lıeniiz itimaC';-aLne -
sini Krala takdim etmemişti. 

17 den 26 ya, yeşil sabunlar 18 deı.ı 
33 e, beyaz peynir tenekesi 350 den 
580 kuruşa. çlkarılınıştu'. ZeyUoyai, 

Urla ve Diyarbakır sade yağlarile ve
jetalin de çok yükscltilntişUr. 
Bazı bakkallar şeker fiatına. da. 1 ku

ru~ ~am yaparak göz göre göre lbti
k:irla satışa devanı etmektedi!'Jp'. 

KAHVE, ÇAY Yl' TEN1':Y 
ittriKARJ • 

Jlalkımızın ve esnn.lımızın nlsbetsiz 
bir fiat tcreftüü lle karşıla.'jtıkları mad
deler arasında kahve ve çay da. başta 
ırclmekl<>dlr. Şehrimizde 30 bin çuval 
stok kahve mevcut oldutu ve bir o 
kadar da. yolda. kahve bulunduğu haJ
de insafsız muhtekirler kahve tia.tla
r111a 50 kuru., gibi falılş bir zam yapa
rak k 1>ı.;nnu 140 - 150 kuruşa çıkar
mışlardır. 

A.vni vaziyette olan çay tia.Uarı da 
eok yükseltilmiştir. Bazı a.çıkröz top
tancı çaycJtar da kapalı kutu çayların 
içinden yansmı almışlar v~ bunları yl- l 

ne eski fiata "atmağa. deva1n edf·ı~k 

sözde rıaı yüksekliği yapmanus gjbi 
balkı aJdahnağa. l\oyulmuşlarüır . 

T eneke flatlJ.rı da a.rımış, bilhassa 
memle_!!:etimizdeki 13 koıısen·r fabr i
kası teneke bulmak i('ln büyü! .. müıtkti 

ıata glcmr.,tcrdir. 
SÖl\lİKOK VE KUNDl R.\ 

;uALZF-,rnsi iBTiKAııı 
SOmikok (iaUarındakl ihtik;ı l' da •t

leni bir şeklide devam etmeklcdtr. Xo
mür depoları bir ton Sömikok kömü
riiııü şeltıimiıde 19 lira. 98 kuru!'<a sa:t
mafa me<bnr oldukları halde 26 liraya 
~orla vermektedirler. 

Kösele fiatlan da 190 kuro~tan 300 
kuruşa, spor marka. 20 kuruşluk lis
tikler 30 kuruşa, kundura çivileri 60 
kuruştan 80 kuruşa, iyi vidala dertler 
70 kuruştan 120 kuruşa, burun demiri 
12 kuruştan 26 kuruşa., bir ti1e ya
mak 19 kuruştan 35 kurıuıa tırlabl

mış buJunmaktaclır. 

(Devamı 3 üncü sa.hifule) 

Para ile morfin 
reçetesi yazan bir 
doktor yakalandı 

(Yaz.ısı 3 üncü sahifede) 

Ali Rana Tarhanın pazarlıksız sa
tış kanumuıun aksaklık sebepleri 
hakkında sual takririne karşı dün 
Büyük Millet Meclisinde Dahiliye 
ve Ticaret Vekilleri cevap v<'r -
mişl.erdir. 

Dahiliye Vekili izalıatmda; bu 
kanunla pazarlık kaldırıldığı için 
n..ıanüatura ve ayakkabı gibi hazı 

maddelerin fiatlarıııda tereffii gii· ·ı 
rüldüğünii ve ctikeılere itimat e
den müşterinin zarar ettiğini söy
lemiş ve kanuna aykırı hareket 1 

edcıı nıüessesclerin 111iktarları hak
kında n1a11ümat verıniştir. 

Sefirin, Finlan·diya ınuharc.)Je--

' si hakkında İtalyanın vaziyetini 
11 
'-------------------------------

izah i~in Moskova~a gitmiş olması ÇERÇEVE 
~ok muhrenıeldir . Komadaki Sov- i- - - -
yet scfarethanesinin mütemadi • 1 

Ticaret Vekili de kanunun tat
~iki için daimi ve ayrı bir teşki
li\1a lüzum olduğunu beyan ederek 
pazarlıksız satış kanununun yeni 
bir şekilde tadili için bir kanun 
layihası hazırlanacağını haber ver
miştir. 

1 Ki SACA 1 -----· 
Hinoğlu Hin ! 

Bizim mahut arkadaş: 
...- Yahu.. dedi, «Fin» in aslında 

«Hin» oldutunu keşfettim. 
- Neden?. 

- E .. harbin seyrine baksana ... 
Dedı~ devam etti: 

- Bir yanda 180 milyon, öbür 
yanda 3,5 milyou. Kızılordu Ftn ara
zisinde hali. bir karış bile llerliyebll
mlş değil. Tek Flne elli Rus isabet 
ettiği halde tek Fin mükemmelen karşı 
durmakla. Birin ellbe karşı koyabil
mesi için insanın 41F'lııoflu Fin• değil, 
ıBinoilu hin• olması lil•mı! * • 

yen lıasnıane nümayişlerle karşı- ı 
)anmasının da bu harekete amil 
oldnğıı zannedilmektedir. 

Milli iktısat ve 
tasarruf haftası 

-·-
Bu akşam hariciye 

vekili radyoda nutuk 
söyliyecek 

Bugün milli ildısat ve tasarruf 
haftasının 3 üncü günüdiir. Dün 
akşam radyoda Maarif Vekilimiz 
bu mevzua ait bir konferans ver
miştir. 

Bu akşam saat 20 de de Hari
ciye Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlu 
radyoda bir hitabede bulunacak -
tır. 

T erkos Gölünde 
sandalda ölen 
bu adam kim? 

(Yazısı 3 iinclide) 

Yaratmak 
Lisanı piyanoya benzetelim. Şairin, yahut muharririn vazifesj, o piya

nonun kurulu, akortlu telleri üstünde virtüozluk marjfetleri göstermek değil 
midir? 

Ne gezer! Bjzim n1emlekette piyanonun başına g~ip 
ebnekten daha 15.zım ve Jaydah iş tasavvur edemiyorum. 
akort hasta, tuşlar berbat. 

calgı tamirciliği 

Teller bozuk, 

Bir dakika efendilik hakkına karıııJık, yüz yıl uşaklık etmeğe mahkumu .. 
On gün evvel (gramer dersi) diye yazı yazan ben değil miydim? 
Şimdi de bellibaı;lı bir mefiıum "e bir kelime üshinde konuşacağın> 
Yaratmak ... 
Bu kelimenin dHin1izdeki yeni kullanılış tarzına ne kadar kızdığımı tarif 

edemem. Aman efendiın, aman elendim, zavallı mefhumu kimler ve kaç 
tüdü didiklemekte! 

Yarattığı hava, yarablan neııı 'e, yaratlJğın meclis, yarotı]acak eser, ya
ratbgJ.nız memleket, yarattıkları dava ve saire ... 

Bütün bunlardan vazgeçtim, bana yaratmıyıın hc.ık i k1 manasile bir bug ... 
day tanesi yaratabilir mis iniz?. 

• Yaratmak, ttirkçede Allahın :!ittlerine verilen is.i n1dir. Yani yokt <l n var
etn1e !iHne. Allaha inanmak mecburi değil, fakat her kelimeyi ilade ettiği 
m anada kullanmak mecburt Allaha inanan, kelimeyi hakiki manasile ve hn
kilti mcvzuunda kullanır, inarunıyansa zaten inanmadığı bu fili hiç isim1en
d1rmez. 

h3bi lli1deki azan1eti i!ade eden kelimeyi, sırf taşıdığı ihtişam yüzüsuyu 
hürmetine benimseyip izahından llciz olduğumuz fiillerde kullana kul1ana o 

adar bayağılaştırdık ki, meseli bir eve mis.."\firliğe git.~ek, ev sahibine şöyle 
bk mukabelede bulunmamız mümkün: . 

- Aman rica ederim, liiznıetçinize söyleyin bana kahve yaratrn:u::ın! Çok 
içtim. 

Veya: 
- Bana bir bardak su yaratırsanız pek mcmnWl olurum. 
Facia yaratmaktaki mebaretimize diyecek yok. 

NECİB F AZiL KISAKÜREK 
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TASARRUF IIAFTASI 

YE DtŞÜXCELER 

mak linin .. Eskiden, evliya dtdillmh top a o r 
insanlar hiç konuşuriu nuynuş!. On- • n 1 y gezisi 

Tasarruf hafl:ı.silo naınlmnı'!. ~l•im 
madam cenapları tasarruf ba.fla.!>mın 

daha Wı; Jimıi. bana şa taYsl7ede ba· 
lunda: 

- iı<ı palleı alcaraFJ ebele bir il&• 
tele lndlrettk•ln.. 

lar da, o mübarek zevat da, susmak 
aayesinde muratlarına ermemişler mi?. 1 p . 

azar günü içtima edil
mek için vilayetten 

müsaade ist;;ndi 

JllADElll BİLİYORSUN 

KENDi'li l'APSANA-

--
Fen adamlarımızın işti
rakile rr,ühim bir top· 

Jantı yapılacak 

Bugün ye, yannı 
düşü ıme 

açıkhava 

hl&unuz da. sokaklarda.ki afişe, nutuk

lara kadar, bir tasanut ve ikh'i:\L haf
tası içinde bulundulumuzu bls.sedlyo
ruz. Bizim için, tasarrufa. ikhsada. a

lıJmak hayli zordur. Zaten çekı!ilmi• 
bülün sıkıntı, bu llly&I deiişLrme .,.. 
ruretlnden doluyor. 

Buseneki turnenin eser
lerini dün jüri nasıl 
mükafatlandırdı 

- Peki.ti.. dedim.. Fakat, bunu 7ap. 

mat. ben.im icla • kadar - ti.. ua.-
7ana ıu cevabı ..-erdim; 

- Sen neden lasarruf edoeelaıla, ba
kalım.. Evveli saı batla. IHJ'& ben .. 

Blru dU>ÜJ!duklen sonra, cevap 
verdi: 

- Benim büliın ı-iailm tasarruf dil· 
fÜDBlek.le le('i7or. Ben ıa.rrat etme-
ııhıJ bllmeoeydlm, aldıimna ba tadar· 
cık para ne nasıl ,reçlnırizf. 

lllCBAREK ADAlll 

FİKRİNİ SÖYLE 

Bizim patron Elem bt Jknicenlıl 
bir tabiaU vardır: Keıı.dislDe her mıi ... 
n.eaat ede.n.I dinler, hak verir. Am:ma, 

bazan, konuşan neler IÖ7lema. neler1 
Hidlseleri tahril eder. keacll ta.rafma 
7ontar. olm.&dı.ll ttJ'ler 117d1lt1ll'. Dal
kavukluk J'&P&J', bu.Li.sa çene çal.ar, 
durur. Patron hio kn:m.u, sadece din· 
Jer, in&.D.Dlq s-örünur, sulu ,-m •ôst.e
rlr, kal"JWildak.I her bısaıu • kaplCl 
Omıatıdan Ba.şmuha.rrlr Abldin Da· 
•ere k.Jdar ... d.Aima muJtefit. t.e•eccilh
i<ir bl'fl.IU. BOyieC<! dinler, 4ialu-

Geçen l'Ua. kencli&1ne: 
- Yahu, dedim, b!r l'tia de - fik· 

rhll s(yle, mübarek adam! 
K.ıslus l'lildiı: 

- O zama.a., dedJ, mübarekliiba ae
l'ede kalır!. 

Edindiilm kanaat ıra oldu: Patron 
olmak için, e-vvrri, mübarrk adam ol-

Açık göz bir 
Danimarkalı 

8nltanahmel blrlncl &dlh ceza mah
t:emeslnde dün blr dolandırıcılık mu
hakemesine bakılmıtt.ır. Davanan 11uo· 
lusu Nord Ford lsm.lnde bır Dan.Jmar· 
kalı cenç senahtır. 

Bülun bu tavsiyeleri mademki bill· 
7orsu.n. kend.m tut, ve muva.ffak ol, 
diTebillrsin.Jz!. AJı, sormaJ'm- Buııları. 
evel, biıllln bunları blr yapabilsem. 
patroR oımamakhf-ım Jçbı başka lalç

bir sebep kalmaz. 

Yalnız, bir de ba l11erl kınracak sa
bır, tahammül, bil&'I. zeki.. sermaye, 
makine ve Leferriıatı lhım. Gazete i
pin tatu la ia:u.m dlyec:eklim amma, 
tlmdl. klmwntn Uiıdı oh:nadıfındaıı 

olup 0Laama...1unı müsavi telikkl edJ
J"orunı. 

GOrü7orsunuı: J'&, iş, lİO nalla bir ata 
kaldı- Çok bİfle>' delil?. 

Fabl, tunn da ııöyllye7im ti. J'••· 
mU ba. b, 7apmak ba~ka •• Bf"n nın

harrirlm, ldrtalum şe7lcr 7aurım. fa
k.at, btitün J'aı..dık.larım.ı mu.Ualr..a 1a· 
pa.bllm.em icap et:mcı. 7a.. 

BürtlN BAYATrA -
TASARRUF LAZllll 

Bnı-Wı, bütıın bnnlan ""'un leh> T•
~ıyorum: Tuarrul ball.ı.a fçlııde7iz. 

l'alnu paranu.ı d~tu. ~inirlerinizı.. 4ıliı • 

haLi.nlıi, zeki.nıı:ı. bUciniı:i de 1erinde, 
&a.ma.nt.nch \le Wa.re ile knllppmasıru 

otrenbıls. 

BDhasoa, dikkat! Asabl7ellnai bol 
bol istim.al et.ıne7lnla; tuarrufa ook 
ria7et.k.1r olunu!. 

lllllisa. lasarruf, bütilıl hayatla li· 
ın:mdır, veısc.l.ıi.aJ! 

AHMT.T RAUF 

Berberler cemiyeti idare heyeti 1 
dün akşam esnaf cemiye.ıeri mer· 
kez bınımn.da bi:r top.anlı yap • 
ıruştır. 

Un içtimada cemiyet ikinci re· 
isi B. Adil Vardarlı, İstanbut ber
berlerinin ekseriyetinin; şimdiye 
kadar yapuao heyeti umumiye iç
timalanna iştirak edcnıcdiklcrin.i 
söylemiş ve demiştir ki: 
•- Buna sebep; kongre ve inti

habatın daima hafta içindeki gün
lerden birinde yapılmasıdır. Çün
ı..;.; iş gün1erinde us•alar, çırak ve 
kalfalarının dükkanlardan ayrıl • 
malarına miis2ade elmediklerin -
den i~çiler yevmi) eden mahrum 
kaımama.k için toplantılara gele - ı 
mi)orlar. Halbuki biilün arkadaş· 
lanmızın d;leklcr3ıi dinliyebilmek 
i,io kor.grcnin tatil gün.ünde ya • 
pılması lizımdır. 

Bunun üzerine teklif kabul o· 
lımar-..k bu pazar günü Eminönü 
Halkevi salonunda kongrenin ve 
int:habın yapılması için dün vila
yete mürac11J1t olunup müsaade 
talep oiunmuştur. 
Şehrimizde 3000 ni müteca,;z 

berber bulunduğundan en aşağı 
bunların 2000 ninin pazar günkü 
irtimaa iş•irak edecekleri ve kon
g>"enin ~ok harnetli ve münaka
şalı geçeceği tahmln olun.makta -
dır. 

---~u-----

Yugoslav takımı Perayı 

Öğrendiğimize göre, imar ve um
ran faaliyeti her yıl gittikçe artan 
memleketimizde naha işlerimiz 
hakkında bazı yeni ve mühim ka
rarlar verilecektir. 

Bn meyanda tekmil nafıacı, mü· 
hendis \'e fencilerin iştirakile ilk 
defa olarak büyük bi:r •fen kon • 
gtesİ> akdolunması da kararlaştı· 
nlmı~tır. Bu kongre Ankarada ya· 
pılacaktU'. 

Türk yüksek mühendisleri ce • 
ıniyednin delaletile toplanocak O· 

lan kongre için Nafıa Vekiletinee 
müsaade verilmiştir. Türkiye !en 
kongresinde görüşülecek olan iş· 
ler .-e mev-ıular nihayetinde itti· 
haz edilecek olan kararların, mem
leket na{ıası için çok h yıriı neti
celer doğuracağı kuvvetle tahmin 
olunmaktadır. 

-----:.v:-----
Emlak Bankası . 
mın imarına da 

edecek 

Taksi
iştirak 

Taksim kışla"oın yıkılmasından, 
IOnr& arsasının küçük adalara ay
.;uarak cınlik ve eytam banka • 
sına verilmesi kararlaştırılmıştır. 
Banl<a; buraya irat getirecek olan 
mulıtelü bina ve dük.kanlar inşa 
edeı-ektir. Ayrıca beş büyük apar
tıman da yaptırılacaktır. 

Bu cemiyetin bünyesi, asırlarca. h:ır 

vurup barm.an savuran, mirasyedi ~ıol 
israf eden, hesabını, kitabını bllmi~en, 

bütçe 11edlr, ta.nımıyan bir &fhnlyetle 
ve ı:örenekle yuiuru.lmaştur. llatıa, 

daha yakın zama.nlara kadar, bü.Lı.i.u 

ellııdeklni avucundakini bol bol ).iyip 

bıtirmemek bir nakise, biraz para tı.rl

tırmak da cimrilik lelikklsl idi. 

Evi, barkı, sofrası açık olmak, hadsiz 
hesapsız harcamak, sarfiyatını kuulrol 
et.m mek bir asaleL icabı ıdL 

İşte, bu t.es:ıhürcü. asalet vrhtui .o.çh1-
de. Osmanlı imparatorlufu 11.kıltlı. 

1\.uyl1k harpten. f.klr Vf' WP~lk,sh, 

çıktık. Çünkü, milli tasarruı ve lktl- ı 

al f.krl cemlyelbı lanı.madıit k•T -
metler4L 

..:Eliaçık» takdir edilen bir UptL 
«Bueün ye, ::varuu dü.şünme, Allah k.e ... 
rlmdir.» darbımc.seli eo çok riayet eL-
tıtimiı vecl~eıerdendi. • 

Cumhuriyet Türkiyesi, bu mc.mle .. 
kette, yalna maddi müe:..,e~eler kur
muş, C.'-Crler, binalar yük..selt.mjş, yollar 

7a111n~ şekilci bir rejim dtiiktlr. Yenl 
rejim~ asıl memleketin ruhunu, bıiD

:ve.slnl. lt>;tkil edl•n, bır takım it:>tin • .ı.i 
müessesele:r. fikri lu7111eUer, yeni t,e .. 

l:lkkiJ<"r de ::r~r<1.tmı tır. 

4te tasarruf ve Jktısaı. bunlardan bi
ridir. 

REŞAD PEYZİ 4-0 yendi 
1
Mütekait askerlerimizin 

Ankaradan şehrimize ı:<>lmiş o- h h t 1 l ı 1---------------ı 
lan Yugosla.- takımı dünkü maçta arp a ıra arı op.anıyor Nevyor!{ sergisinden 
Pera futbol !akımını 4 • O raağıüp Son 30 yıl içinde muhtelif mu-
e:mistir. Yine dün Çapa kız mu- hare be ve müsudcmelere girerek dön enler 
aitim mektebinde tertip olunan birçok hamaset ve vatanperverlik 
kız lise'ileri voleybol maçında da vak'alnına ~ahit olan mütekait 
İstenbul kız li•esi, İnönü liscs;nc, askerlerle elyevm ifayı ozifc e
KPndilli, Ettnköye, Çamlıca Cunı·ı denlerin bu kabil harn hatıralan
huriyete galip gelmislerdir. Mü • mn güzel bir eser haıinde toplan-

1-lapse mahkum 
üç kız kardeş 

' 

sabakalara gclecclı: hafta devam ı ma•ına mütekaidini askeriye ce· 
Atırceza malıkemeabıde dün bir ~dilecektir. miyefnce b>sianmıstır. 

cTllrkhıc. e. halıreb davası ı-örüh:'<k l ı 1 Harp hatıralarına şahit olanlar 
neUceiendlrllıwştlr. h. (;~;Ü K HABERLER bu kahramanlık destanlarına ait 
Kııdıkoyunde otıuıuı Hırlılola, Arteml nıa\Üm•tla ellerirı.deki [otograf ve 

.ı. ve Leonlkl baılnde uç k1< tard"'! \ * Haydarpaı;a önlerinde eskiden yn kroki gibi şeyleri de $ehzade· 
kira borçlarını ev •abJpJeri.ne odc.ıne· batmq olan 2 gemi leşı UugUnJerde başında Veznecilerdeki müteka -
d"·i rı ı bı hk 1.r- u... Geyve vapuru taraiından çıkarılacak-...... e ç mı eme -.raru.ıı:; eyi tah.. idini askeriye cc.miyctine gönder .. 
l.lyeye me<>bur ıutulmu1lardn-. tır. dikleri takdirde mruilr esere isim 

Beynelmilel Ne\'york scr;:isinde 
hükuıncLn1.z h.-0mtscri olar?k D. 
Vedat Ne<iım 'Iorle B. Ahmet E
nıin Yalman ev elki gün hır İtal
van vapurile istanbula gelıniştir. 
Kendııerile beraber 11 mennıru· 
muı ve baı.:ı şekerci, lo1 ı.ıntıcu us
taları ile şeker kazanlan da ayni 
vapur'la gelmiş buluıımakıadır. 
Sergide te~hir olunan bütün eser
ler yakında hususi bi:r şileple li
manuruza getirilecektir. 

lllemleketimizin şirin köşelerini 
nefis tablolar halinde tesbit eımek 
ve tabü güzelliklerini fırça ile can· 
!andırmak ü~ere C. H. P. genel 
sekreterliği tarafından geçen sene 
ressamlarımız arasmda tertip olu· ı 
nan •yurd gezileri• nin ikincisi bu 
sene de yapıl=ş ve muvaffaki -
yetle neüeeien~ti:r. 

6 sı İslan boldan 4 ü Ankara dan 
muhtelif vilayetlerimize giden 10 
ressamımız zengin eserlerle yer -
!erine dönmüşlerdir. 

Bu sene şehrimizden bu turneye 
iştirak eden T.,,samlanmudan A· 
bidin Dino Bahkesire, Zeki Faik 
İzer Esk..şeh:re, Ali Kars•n Bolu
ya, Ba) an Sabiha Zonguldağa, Ce
vad Dereii 'iinoba ve Ayetullah 
Sümer de A(yookar•.hisarma gön
derilmişlerdir. 

Ankaradan da Refik Hataya, 
lllaiı.k Sıvasa, Turgut Kn)·se.riye, 
Seyfi Dıyarbakıra yollanmışla:r -
dır. 

Bu ressamlarımızın gittikleri 
yerlerin en güz.el nıanzaralarııu 
ihtiva eden tabloları dün saat 11 
de G ·· zel san'atıar akademisi ınü
<lurü B. Bürhan Toprak, Sinop 
meb'usu Cevdet Kerim İncedayı, 
Giresun meb'usu Reşad Nuri Gün· 
tekin, İçel m<b'usu Ferid Celil, 
ressam profesör İbrah '.m Çallı, 
giizel san'atlar umum miidiirü 
l'Hc:.'ud KemPlden müteşekkil bir 
jüri heyeti önünde tetkik olun • 
mustur. 

Neticede Cevat Dereliye 400, 
Refike 300, Zeki Faike 250, Tın -
guda 2tl'l, Avetullah Siimere, Ali, 
rwan Sabiha . Sevfi n Abidin 
Dinoya da 150 şer lira para mü
kafatı verilmesi kararlaştınlmış· 
tır. 

• 

Veremin tedavisi için 
yeni bir usul 

Manıf Italyan doktor ve profesör
lerinden Morelli veremin tedavisi için 
yepyeni bir usul keşfetmiştir. Dokto
run bu suretle 200 veremlinin cljerle
rindclti yaralan sür'atle lupattıb sa
bit olmuştur. Kendlıi turist sıta.We tthrimhe cel

mlt ve bfr muddtı Be7oihmda otuı· 

muştur. Bu an.ilk daha dyade mü • 
nevver •e aencin ldmseleriD devam et
Wtleri kahve, CuinO Ye ickill loku -

talar:. ınk •ık cıımoee başlı)'aa Dani
markalı cenc b11ralarda mi:i.t.eadd.lt k.tm-
8t'lerle ~m.q "t'e i-.ıaııbaJda l:p.l:ı, 
l"ÜÇSÜ:ı geçen cu.nler lr.endl5dlJ bet p. 
rasıı: bır.ılunca da ba ıanqm&J.a.rdan 

bUfa.do le!D ku.nınca bir preye baş· 
Tu:nnuşUır: 

Bu kararın tatbiki sırasında fcvka- * Marmara ve F.ge denizlerinde !Lr- nl 1 ik l 
bna olduı!u liman ttisltgın-· e bildiril _ ve rt"iı eri e birr le yazı at"nk-

Jide h.AdeUcnen üç kız: ka.rdet ceJen t 
miştir • U'. 

Avrupa Harbinin CJoğurduğu Meseleler 

' memurlara uJuorta söylenmişler ve bı· ----------------
lihare de bJr takım ca.Iiı: itad.e ve .kU- * İstanbul limanında çalışanlar için 
förlerle Tü.rklüie hakaret etmişlerdir. bjr yardıın sandığı kurulacaktır. Buna 

:Memurlar da derhal bir ıabıt tuta- sera.mey olmak tizere; mevcut 1600 
rak kendllerint muddeiumomlliflt. meınurdJ.n bırer i.!ra toplanacaktır 
tesUm etmişlerdir. Atttttt.a mahkemesJ * Jiatayda «Hat.ay tarihi> hakkında 

Nord Ford; bundaki matbaal.:ırdan 
birinde «beynelmltel cazeteciler cemi
J"tU Danimarka ve Kopenhaı mulıa
b'ri• cilmlelerin.l t.a.şı7an bir kartvızit 
tabettlrerek İ.stanbulda bazı kimseleri 

bu mevhum ceml,.ete ka7detmek ba· 
hanesile yirmişer ve otuzar lira dolan~ 
dırmı hr. 

auç1u1arın cürmü.nü. sabit cörmüt ve müteaddit konferanslar verileecktı.r. 

kendlleriDJ birer sene 4 er ay emni- Bunu.n ıçin Türk dil kurumundan Ab- Malını saklıyan tü car 
1eU umumiye neıartti altında bulun- dülkadir, doktor Şükrü ve profesör 

Solla.nahmet birinci sulh ceza mah
kemesine ~evkolunan suçlu dün ln.lb
kemede ağlamııt ve bu i l ~ok muıb:
blarak ya11biını SOylemfşUr. 

l\fahkeme, bu Uiraltan sonra sahte 
pı.et.eciyl tevkif etmL,tir. 

z:ıafa. mahki'ım etmU;tir. Dilaçar rlün okşam Antakyaya hareket 

Ancak bunlardan llıristola tevklfha- 1 et.mi~lerdır. 
nede hastalanarak ölmü.şhir. Ce-u. 1 ı * Sıhhat V"ekilimiz doktQr liuhlsi 
bu ~beple ke.ndiliflndrn sakıt olmuştur. Alat.:ış dun de Dıyarbakırda ıehrin sıhhl 

ihtiy çlan hakkında te!k·kler yap -

Taksim suyu dört gün 
akmıyacak j 

Belediye suı.r idaresi Taksim su. 
yu yollarını da esaslı bir surette l 
tamir ve ıslah etmektedir. 
Şimdi ana galeri ve yollara ge-

mıştır. . .... '"' ... 
çen bu tamirat dolaJ15İle birkaç 
gün ~hre sn verenıemek nıecbu
riycti hvsıl olmustur. Ezcümle bu, 
sahohtan ifiharrn pazartesi !Yiinü 
sabahına kadar Bey<l~İu vr uğa
ziçinde Taksim snla• ı dört gün 
hiç • kmıyacaktır. 

Yazan: lskender F. SERTELLİ 
rün.ee, mairurane bi:r tavırla Şi- ı 
nası ye: 

- Beni başka bir bardan isti - 1 

yorlar, bu numarayı orası için ha·· 
z.r.ıyordwn. Oynıyacağım ıtece 1 
seni de çağırac:ıktıın. Bu sürpri • 
zlıni yapmadan nasıl oıur da seuin 
barında görünebılirim? l 

BAR CİCEKLERİ • • 
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Janet, Şinasinin yüzünü güler 1 
cörünce sevindi. O, garsonun söy· 
ledilderinden haberdar değildi. 
Ayağa kalktı .. Fazla konuşmadi· 
lar.. Paltolarınm 7akalarını kal -
ılırdılar_ 

Sokağa çıktılar. 
Ağa.hamamına doğru JÜ?Üdü -

for. 
• •• 

JANETİN NUMARALARI 
Aradan bir hafta geçmişti. 
Jrnet kocasının barında çok •e- ı 

vilen (Zambak) ın söhretini kır· 
mıık için bir çare dü ündü. 

Janet bir aralık Pariste bir ga· 
zinoda varyete arilit.i olarak çalış
ını~ ondan M>nra - bu meslekte 
fazla para kazanamadığı için - bü· 
yük bir ticarethaneye daktilo o
laralt girmisti. 

Janet, Şinasideo gizli olarak, a
parınnanda yeni numaralar hazır
lamakla mcş:::uldü. 

Janet hazırladıi:ı numaraların 
elbiselerini de diktirmişti. 

O vaktile Mısm, Lübnanı gez• 
mi~ oralanla yerli rakıslan me • 
rak etmiş, öğrenmişti. Göbek at· 
masım nıuvaffakiyetle yapamı • 
yorsa da 2, 3 ve 4 numaralı ra -
kıslarda muvaffak oluyordu. 
Türklerin bu numaralardan çok 
hoşlanacğından emindi. 

Janet bir sabah Şinasiden önce 
kalktL. Derhal Cezayi:r numara • ı 
sına ait elbis.,;iıı.i giyindi, süs • 
il'lldi. Kocası uyanır uyanmaz • hiç 
bir şey söylemeden - karşısında ı 
oynamai(a başladı. 

Şinasi gözlerini uğuşturarak, ya· 
tağuı içinde doğrulmuş.. Şaşkın 

şaşkın lanetin oyununu seyredi· ı 
yordu. 

Şinru.i bu numarayı o kadar be-j 
yenmişti ki.. 

- Janet bu marifetini neden 
şimdiye kadar meydan:ı çıkarma
dın? 

Diyerek ayağa kalktı, Parisli 
knkotun boynuna sorıld.ı: 

Şinas.i kıskanç bi:r sesle bağırdı: 
- Janet._ 
Ve metresinin. boynuna sarı • 

)arak: 
- Benden intikam mı alıyor • 

sun? uedı. Bizwı kendi bımnuz 
varken, bu güze.ı numarayı yanan· 
cuarın barında yapmak güliınç 
olmaz mı? 

Janet bundan sonra gardr-0bunu 
açtı .• Öteki nwnaralara ait yap • \ 
tmlığı eıb:Seleri de gösterdi: 1 

- Şimdi seyrettiğin numara 
bunların yanında solda sıfır kalır. 
Ben bütün şark danslarını bilir•m. 
Geldigım gundenberi bunları bir \ 
defa daha tekrarlayıp haza.adım. 1 

Mademki ısrar ediyorsun .. Bundan 
solll"a her gece ben de bir (şark : 
numarası yapabilirim. Istanbula 
geldiğim gündenberi, görüyorum 
ki, Türklerin şark numaralanna 
karşı büyük bi:r iptiia ve tema • 
yülü vardır. Bu temayülden isti • 
fade etmeliyiz. 

Janet gük..-ek ilave etti: 

Bir kısım manifatura tücruıu.m, e
lindeki ınah aakladJ.tı, tic.ari tabirle, 
stok yaphtı Ueri ı;Urüldü. Bu iddıaJa.rın 

dof'rul :ıiunu gösteren bazı emarelrr 
de- ,·ar. Piyasada baıı manifatura eş~ 
y&!ltnın ~ıçhıkle buhınduğu hadbe o
lar:t.k vakidir. FiaUar cok ~·UkseJmit

Ur. l\la!l<anru aaklıl·aıı ve smıra. bir 
kaç misli fiaUa satmak hayalini besll· 
yenlt>rin. bu hayallf'rinl 
yerinde bir hareket. olur. IJerhalde, 
devlet, icap eden tedbirleri a.1acaktır. 

BÜRHAN CEVAD 

Şinasi bu sözleri dikkatle dinli
yordu. 

Metresine: 
- Hakkın var, dedi. :'\temleke -

tin bugünkü haleti ruhi) esini göz 
önünde tutma~a mecburuz. Yann 
akşrmdan itibaren yeni numara
lnra başlıyacağız. Varol Janetci -
ğim! 

- İlk numaram: (Cezayir ra • 
kıslan) olsun. Ondan sonra (Liib
nan türküleri) ve (Mısırlı hanlDl) 
numaralorL. Olmaz mı? 

- Peki.la. 
• •• 

YENİ BARDA CEZAYİR 
RAKISLARI .. 

O gün barda toplanan kızlar te· 
liisa düştüler. \ 

- Bu gece (Cezayir rakısları) m 
yapacak kadın kimdi:r acaba?! 

Diyorlnrdı. Bu bir seri gibi, ak· 
şama kadar devam etti. Kızların 
sualine hiç kimse miisbet cevap 
veremedi. 

Bir aralık (Zambak) bar sahi • 
bine sordu: 

- İyi bir sürpriz henrladınız 
ratih:ı? Yeni artistin adını kimse 
bilmivor. 

- İlacda yazılı ya._ Parisli Fat-
ma. \ 

(Zambak) güh'ü: 
- Garip s•y! Parisli Fatma ... Bu 

da ncdemek? 

Man3lı Dedikodular Dönüyor 
.BugUllkİl b.ıJde biraz da 

balı.se{mek li.Eun gelb·or. 
madden j 

1 
,.\vrllpa harbinin bu safhasında Ge-

neral Ludendorfwı yirmi zı,,Utt evvtl.ine 1 

a1t soyledıği bir söz pek. hatıra l'ell
yor. \:"irm.i ~ene evvel, 7anf ıeçen u
mumi harbin 50u senesilide Alman
ların t-::ılandlyaya yardım eltıı..h:rl u
maıı, R~ ÇarJl'ınw ort.Mbn k.alkma-
$ue hL • .klflllııl eline ala.ıı Jo~iatand.isa 

çok ı;:;remeden SovyeL .Ku~-ya ile mu
cadeJcye mecbur kalm~, o uman lın· 
landiyanuı milli bir bhranıanı a.71 .. 
laıı General M.annerbeim 918 baştan -
gıcında t'i.nlandil'•>• harıtin ı.c .. lr ve 
ta.arru.tu.nda.n kur(armilf'• ~ırken 

Alma.llyaruıı nrdı.ouoı kabul eLrDeğe 

m~bar clmaşLu. t..:mumi harbin MD 
senesinin daha ilk &Jlan idi. Kayaer 
Alm.anJ'a daha bozulm;wıJ$, onun t
çtn Ballık S&hası.ndaltl nüfas 'fe mev
k.lınl konunak içlD müessir ve faal 
bir rol oyn.ıp.bllbordu. itte o zamıpkl 
Alman,.au.m en ileri •elen askeri bir 
alllıasl olan Ludendorf haluatmda 
buadaıı balıseclerken uıaı.,.er ki KaJ'
zer Almanyasııun o uman islJ<Wbıe -
yeni bvDŞ&ll l<üoueiit Finlandlya7a 
l"ard.mıı tamamlle AlmaD.J'&IUD. ~ll&-o 

fU cl~uüleret yapılmqtır. 
Ballık fırkası adı verlleıa l>lr kın1'el 

tqtıl edilerek General Poa Deq'olo 
- me,hıır Alman M.üş.rl Golç J'ap 
detll • kamandasıııda Flniandİ)'&J'& 

yollanmıştı. Ludendorfun bundan çı
kard.l.l"ı netice ve ıaa.naıwı bu&ün lcln 
bilha~ ehemmlyetJ olsa xerek. Aca· 
ba bugıi.n sağ olsaydı ne diyecekti? 

AJma.a &aı;eıe.J.eri bQC'İİllkU Finlan .. 
diya vekuil karfbl.Dda on derece ih
llyailı bir lısan tollaıı.mayı U71'1Ul p. 
ruyorlar. 

Alman matbuatının neşriyahndan 

bir bulisa çıkarın.ak lizım ı-elirse D• 

mumi vazb· etın Berlinde şö7le cöru
lcrek &"0.stf"'rilmek bt.end.lif aııla.ı;.ıla

eak: 
ı- Uzak şarkta Rusya Ue Japonyil 

ara:nudakl g-erıinlik haflllemt~tir. 

ı- Garpta da Alm.mya ile Rusya 
öyle anlaşmaia muvaffak olmu tardır 
ki ar.llarında çıkacak herhaııci bir me
ıele)'e b:l.!ikalannm karı~masına lm
kiın bıralunaiDl'jlardır. 

3-- Ru:lar arhk Almanyayı serbeıı.;t 

bır.ıkmt tardır, ta ki ş:ırktakl «hayati 
aha• sını ele- ceçtrsin di)'e.. 

ncllcesldir ki Rusya bir laraflan Baltık 
taralında E.stoJl1&, Lctoııya ve Lltvan
ya ile ma.Jiun muahedeleri akdetmiştir. 
AlmaQa bu itlere karv;maUUfhr. 

Başta V. Beobah:er l'ibl nazUerln 
remli sayıb.n va.sıı.a.sı old~u halde dJ. 
i·er blrçokJannın neşrl.fa1.ı. .hep şu 

1a.ndat!ı"' : Flr,Jand.13 a aöı: dinlemedi; 
oh olsu !. 

Fataı bıı tanddd nqrlyal blr larafa 
kalsın; İsvic:redt!.li..l AJ.m.anian.D mat. .. 
bualı aus - l İll ka1·casıoda Alman .. 
yanın va.z.yrt~ııı ba~Jta hirli.ı cörmek ... 
tedı.r. Bu billnC matbua.tın &rlhıdekl 
:muhabirleri ver4lkJrri malUmat dalıa 

baş.ta tu.rJudUr .. Bunlara &öre Finla.n· 
IÜJ'A meselesinde AlmanJ'llD.Jll arıık 

h.w.ya7;ı k&rş.ı t• vey• bu va147d.J al
man tendi elinde de&ildlr. Oaıua için 
A1mım malbuab Fialerin bhramanlı
imdaa bir satırla bUe babselminret 
ltu.s)"llyı bakl.ı buimaklaa başu çare 
&'0re.meıne.kt.e4ır. Fakat bir de Abnan 
paelelerinlll sulmılarma l'etirllaılyeıı 

malümat vardır. B11na tla A.1.maa.7aya 
komp elaa Bolanda ı-lbl blJarat mem· 
lekeUel<I Av.nıııab malıabirler alarak 
P&et.elerine VH&Torlar. Bu.udan a.a.Ja .. 
f'ian asıl mii.blm elbet b1'1'ıilllıii Al • 
ID&Q'ayı idare edenlerin Rıuı - Fin 
kavırosı dola7..Ue aralarındatl lbtUifı 
aidı7cmed.i.kltridtr. 

Dlier laraflaa bsyaıun İskandinav
nda İsveç ile No"eel de lelıdll eder 
bir vaziyet aldıiı takdirde Almanya
JWl • .memleketlerle olan Uca.reWLla. 
bilbas.o;a oralardan demir alma.sının 
nasıl sekteye uğrıyacaiı da Berllnde 
dl&şö.nülmüyor delildir. D~ylt 1.:kspres 
adlı İngiliz pzeteslnin .\.msterdamda
ki muhabiri bitaraf mehafillıı şu nok· 
tat naE&rda oldutuna. da ka7dedtyor: 

1- Rucolann böyle Fuıland.i7aya ta
arruz etmeleri AlmallJ'adan en~e eı.
Wde.rl irindir. 

2- Çünkü ~m:ı.nlar prptakl Av
rupa devletlfrile anlq:arak Rusya a~ 
leyhlne lertıbal almayı da düşiınmemlf 
delildir. 

3- Geçen cııa Romadakl Alman el· 
çbinln İtalya Hariciye Nazırile uzun 
uzun röri.ı.şmesi ba itibarla manalı 
ı;orülüyordu. Cü:nkü Fransa ve İn.til
tere ile ınlaırmak tmki.nlarını baı:ı.rla
mak Uzere it.alyanın nokt:ıl naz.aranı 
anlamayı Alman diplomatlarının öi
renmek istemeleri muhtemel cörüliı

yor. 

• 
Finlandiya, Sov yetl 

• e 
ve Milletler Ceıu•Y 

Yau.n: Ahmed ŞökrÜ f 

!Uiııetler Cemiyeti koııs•ıl 
derck Finlandiyamn ;k;iıı 
tetkik etm:~tir. Bazı ~e~~ı 
Sovyetlerin. cemiyetten ilıt 
dilmelerini talep edivorlar •• 
ları, Sovyetler hakkı,;d:ı ~ 
birlerin tatbikını istivorlor· ı" 
devletler ise, Sovyet ·hareke~ 
takbih edi\m.,,;ini kafi giir•'i ı~ 
lar. Asamble, evvela So'1Y' 1,. 

' etine Finlandiya ile • 0 .~~ 
ması için teklifte bulun!"~~, 
lllilletler Cemiyeti uınu~1 ~· • 
tarafından Ceııevre'ye bır d fi' 
rahhas göndermek hru;osun ~ 
pılan davete knrı;ı, so...,..et ~/,' 
meli, Finlandiya ile ha~ ıJ.I 
de bnlunmodıihnı ıı;tdırıtlJ' 
Sovyet telakkisine göre. .~ 'ır 
ortada komünist Kııssino;n it ıJı 
isliE"i altında b'r Finlnndı)·•)ı 1~ 
kiımeti .-ardır. Ve Sovyel 

1ıJ 
meti de hu hükumetle do~t.pi'' 
ta mütte.fik vazh-efu~cdi~·. 7'1' 
f'nnfe,·h Sovvet bilkUmet·n• ~4 
Jetler Cemhetine sikiıvrt '..jr 
R:vki hükiimelinin huk1°ki ',.ır 
yeti olrnadı!?ına gön, s·ı.a,·rt ~~ 
s'z ve m nasızdır. Su hatded I' 
letler Cemi,.Plinin tonlanın ;,. 
me•elevi tetJ.ik etmelte salıih' 
bile olmanınk ııerl'kt'T. 1, • 

Sı>vvet hiilnlml'tini'I Fin1Pr1,·ı· . tt' 
,,a nle"'lesi hakkındaki il''. M 
ki tanı kar<ı<ındadır kô Mıtl<.,,ı 
Ccmiv<"t"nin irtin1aı ehernn''cr 
lcr•hetmistir. Ei\-t>T Milletlrf 11 · 
mi:veti Sovyet S'iirü~üııü knbO •il 
mis olsavdı, hakikaten C ne•·r;.ı. 
irtima akt..OilmesiM liizn"' .,< 
mı~·acnktı. Fakat S'<'Trk 1<~1;;r 
,~e ı?Prrk a~arnble ict"ma nlı'tı·t 
rc-1< Finl~n,:Wi ... " ,.... ... ~ .... 1 .... ~ ... ~ "" ''f 
.. rtiklerine göl"1' kırk devle~.;\!" 
yet ~iirüşüne istirak t"frıed;f.l'I 
rini ifrı.te etmis fllnvprlpr. . ~· 
bütün dün~·a ~rvlrt1rri. Rd'ı .,sıf 
Jrlinıetini, Finlilnd;~·anın rrı 1' 
hiikl\meti ol•rak tanımokl"'. ~;11' 
duhlannı \'f" Kus~inen'in fıf1 dr 
divavı temsile salRhiveti olrt1~~r 
i'tnı knvr'rfmİ~ h11l1rnu,·nrlllf· ·ndl 
vet telakkisini rr'1 ... nhi•·r"~,ı. 
olnn hiivle bir trlio'L-ki. d« ~ 
Sovvetlerin Finlandivn•,·a ""ır 
giristiklerl harek.,ti. kc•'";i•.::.ıı· 
rak dam"•lPmakt•.ıır. Fin 1 ~,,. .. 
vnnın M'lletlf'r Cemh·eti ;rt~ ul 
;nılnn elıle erlpb'1rreC-i en J>iı' dl 
i•tôfnıle hundnn ihnrf'lfr. ıı·~·<I 
minevi bir yardımdır. Fi111~,, ,frt 
buı?iinkü sarllar altını!• J\'[ıll';,..~· 
Cemiyetinden ,tpha f•z1•c:'"' tJtf 
lememelidir. Filhal<ika Mili< t~ 
Ccmh·etinin mukadder.ıh d• .~· 
cok isler ı(hi. Almaı"-. ile tlr"',.,. 
rat devletler ara.<ınıleki ın•'"" t· 

'\f·ılr 
benin net•cesine hal!'hdır. · ; ,.o 
Iı!r Cemiveti m<'fkilrl'<I ins•n 1 bd 
en :vüksek mefkilre•idir. V•. iO 
harbin neticesinde 1~14 hnr"'~ 1· 

. ~· ferdasıntl•n snnra km·nl"n «' hl 
vetten daha miik<'mmel ,.,, ~"ed 
kuvvetli b:r M"lletler Cem•' 1 
ktttı.ılmaın muhtemeldir. '"~· 
Snv;vetlere ka""1 müe-n-'deler t~, 
bik etmek ve Snn·etlPri ceıtl 
vetten dışarı atmak _ıribi tpdhİ~ 
ler. bih·le bir ga~eve v•rıo9 ot' 
lrnbvlnştırac:ığı yerde bilaki~ 1 

lastınT. 

Finliindiva lıiikfımetirıe vnrd•~ 
k . . ı ı· ir' etme ıst.ıyen mern r · f."• <.'r Jlİ 

llflletler Cemi<·<'tinin k~rofl 
1
, 

almak lanm <!eğildir. Ve Snv-'. 
)erin Fin1Bttt1i,·a mC'"f"~cc;İ h~!t 1 
kındaki telakkileri hn .-ıır~ 111~ 
kolavlru;tırmıs•ır. Mademki 5•' 1 • 
yetler burada bir muharebe a I· 
duğunu bile knh,.J etm"••erek ~·•, 
nız Kuss"nen hükümetine v~r l· 
dım ediyorlar; Finlindi,·a hu~1 
metine komşu olan devletfrt ı.r 
R:vki hükumetine ynrdmı ,.de• 
fü.Jer. Bövle ı.•r ',;;..ı,.., <:M·-·'1~ .erle bu dcvlctier arasında def 
ter hukukunun tarif ettiği 111:; 
nada bir muharebe acılm"''"" · f• 
hep tC'<ki! etmez. Cünkü Sov.~ 0 
!er mesril addettikleri Kuss ~ 

,., .. ,..t 
bükUmetine n""1 iwan ı.• ., 
Dulunan Rvki'yi tedip etmek ;çı, 
yardnn ettikleri ~il>i. komstt t•,.ı 
bndinavva devletleri de ~ dl 
hükUmetine karşı isyan hnl ıı r 
bulnnan Kusırinen'i ted"p için ~ 
dım etmis olacaklanlır. JI 

A. S. ES& 
~ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 1 

Havagazı 
Bir okuyucumuz 7azıyor: 
ı.Elektrik saat ve üeretlcrlnd~ teJI .. 

..ııat yaplldı. Fakat havuaıi11., 
böyle bir ucuı:luk yapılmadı. Ştf1lt 
hayatının en zaruri b~r ihtlyac1 Jı.S .. 

·-·~ line gelen havarazir.I de uruıl:ıu--. 
mlim.kün df'!ll mJ'!. Bana öyle ı-eh· 
yor ki bir hesap başına oturuhı ...... 

Nunıarolar şunlardan ihnrntti: 
1 - Dans oryental. 
2 - Ceza:;-;r rakıslan. 
3 - Lübr..an Türkıiler~ 
" - .l\lısırh 1ıan.uu ... 

- Hemen bugün gazetelere ilan 
veriyorum, Janet! Bu numannla 
hem meşhur olur, hem de çok pa· 
ra kazanırsın 

\ 
Dedi. Janet, rolünde sahneye 

çıkmadan muvailak olduiun.u ı:ö· 

- Şurasını da unutmaınalısın ki, 
ben Parisli bir kadınım ve i.-tan· 1 

bulda bu sırada birçok ecnebi za- \ 
bitleri •·ardır. Yapacağım numa
ralar, Türk kızlanndan fazla sfl<Se, 
yapacağı ve alkışlanacağı ınuhak· j 
kaktll'. 

- Pariste doltımı'!. Pari.ste bü
yümüş Cnavi•li hir kadın. Bun· 
dnki garnbrti giiremedim ben. 

f?•,...lıakJ omuzunu silkerek yü
rümüşlll. 

(Devamı var J 

4-- Almanya da buna karısı Rusların 

'u menafilnl kabul n tasdik eımı, 

oluyor: 

S.nsya 4• kendi ı&humda ele ce
çlrmek isledlil ne varsa almab. Bunm1 

İJl.e Ru.•7a • Finlandiya harblalıl Al
manyaya konıtu bitaraf memleketıerln 
meluılWnde Deler dii>iındiirdütünün 

bir hulilua. .u.1 lllH.AL 8\JNl!ılAll 

,,,. 
h:ı11un trhine tenzait yanmak n1'-

1 
bir kiln olacaktır. Bunu benim &'lbl 

çok İ.slanbullular bekliyor.» 



- ----~· -~ 

~n~~.~~~ ~k~~~! ~~~.~~~1,~; f • 
nıharbiyesinin ihdası ile yeni J>a4Wı Leningraddan şimal hududuna ka-

1 

MÜJDE, 

Litvanyadaki yüz bin Polonyalı . Harptenberi / 
nız Sovyet R~sya, mütehas~;ıs.bin mu•• sadere edilen 
beş yüz askerı kabul edecegını bil-

lenslk edilmiştL Erkinıharbiye reisi- dar tahşid edilmiş olup, Finlan • J 

nln harp ve yahut harp tehlikesi ha· diyada geniş bir taarruza geçmek ı 
llnde, bütün İsveç kuvvetleri kuman- üzere lmir beldemektedir. 

Kaunas 1'l (A.A.) - Litvanya 1 

lıiikılme<-inin Sovyct Rusya, Al· 
lııanya, İsveç, Norv~ Danim~rı.-. 1 
\re Amerika hükiunetleri nezd<nd"I 
hıı hukfunetlerin lıalihaurd~ l.it
'l'anyada bulunmakta olan ıo• h!Ja 
J'alnnyalı mif.teei '"' mevkufıın 
ltendj topraklarına kabul etme .. • \ 
Jeri için yapmııı olduğu teşebbus 1 
lıeniiz bir netice verınemiııtlı. Yal-

dirmiştir. 
Litvanyanın siyasi mehafilinde 

memleketin bu mül~<ıeiler kütle • 
sini muhpfaza edebilecek baltle ol
madığı ve bunların Alman ve Rus 
memurlarına teslim edilmesi mec
buriyeti hasıl olacağı söylenmek • 
tedir. 

İki Estonya vapnru götürüldü 
türülmekte olan kereste bulunu 

yonlu. Alman harp gemileri, bu 
Tali in, 14 ( A.A.) - Alman harp' 

teınileri, Baltık denizinde İtildus 
\re Romeo adındaki iki Estonya 
"1ıpurunda araştırmalar yapmış • vapın'ları Swinemünde'ye gatilr • 
tQ. Bu vapurlarda Holandaya gö· müşlerdir. • 

((Sadık ve büyük dostumuz Italya» 
lıoma 14 (A.A.) - Stefani ajan

tı, Be.rllndcn istihbar ediycr. 
ald2tılmış ve fakat iki büyük şef 
sayesinde daha kuvvetli biT haıe 
getirilmiş old,ığunu yazmaktadır. 

da.nhğını ııJerubde etmesi kabul olun· BEKLİN CENEVRENİN KAB.ARIN -
m11Şt114 Şimdi başkumandaDhfın tevhi- D-"-N ?tlEMNUN! 
dl münascbett1e General Törnelln sa- Londra 14 (Hususi)- Buran gelen 
l:ihiyetl daha ziyade tevsi edilmiştir. haberlere göre, Cencvrede Sovyetler m a} }ar 

Londrn 14 (A.A.) _ lktısadi Svenska Dagbladel son alınan bu hakkında ttilen karar, Berlln siyasi 

h kararı vaziyetin vabametlne bir delll ınbafilinde büyük bir memnuıı.iyetle harp nazırı, 9 teşTiiıisanide ni a • 
yete eren hafta içinde İngiliz kon· =a=d=d=ot=m=e=k=l=e=d"'ir;,. ===========k=arş.;_,ıl=a=n=mışl~="=·========== 
trol servisinin Alınan:vaya gön • 
derilmekte olan yedi bin ton malı 
müsadere etmiş olduğunu bild>r
ınektedir. 

On dört haftadanberi devam et
ıncktc o!an b?rp esnasında ınüsa· 
dere edilmiş olan malların yekılnu; 
483 bin tona baiiğ bulunmaktadır. 

Yeni bir lta!yan zırhlısı 
Ceneve 14 (A.A.) - 35,-000 ton 

hacmindeki Llttorio zırhlısı, dün 
makinelerinin üçünciı tecrübesini 
yapmıştır. Zırhlı, otuz milden iba
ret olan mukavelevi vasati sür'ati 

bt>l bol geçmiştir. 

Eşya Fiatı Böyle Yüksel enek mi? 
1 

(1 inci salılledeıı devam) [ 
B• vaz!yet karşısında h.er biri mü

teaddit çoluk ~ocuk sa.h~bi olan kundu
racılar ook müş.küJ vaziyete düşmüş
ler 'Ve hepsi büküm.elin muhtekirler! 
emsallerine bir ibret olmak üzere sür .. 
atle ve 11\ddetıe cezalandınlmalarmı 

dör~ gözle beklemektedirler. 

gibi terziler lle diıkki.ıılarmı kapatma· 
ia ve l.btik.ıl.r yüzünden işsiz kalmai'a 
mahküm buhmduklaruıı teessürle SÖ7-

Jemektedirle.r. 
Eylül ayındanberl durmadan artan 
Ki.i'ıt fi.a.fları d:ı 4ün birinci hamu

run kilosu. 78 kuruşa çık.mak sureWe 
tam o/o 100 yükselmiş olmaktadır. 

J,rek:tcp kltap!arı. ilmi eserler, hı.ki.-
ye ve romanlarla mecınualar tabeden 
m&tb::t~ılar, ea.zetecller \.'e ..ki~ 

fia.ı tereffüündek.1 bu sü:r'.a.t ka.~ısmda 
mii.'jkül vaziJ'ete diişmüş bulıınınalı.ta-
dırlar. 

Olomobl.I atat ve edew.1ı da müte· 

Angriff gazeksiııdo Alman cep• 
besi şefi dt>ktor Ley, •sadık ve 
hürük dostuınnz İtalyıı• nnvanlı 1 
lrıa'kalesinde iki memleketin cihan 
~arbinden sonra birbirine müma- ı 
'il olarak tekevvün ve inkişaf et
hıiş olan tarihlerinden bahsctınek
te ve her iki memleketin Versayda 

Doktor, Plut<:!<ratik devletl<'rin 
proleter millet!lerin daimi surette I 
sürünmesine şahlt olnıak arzu .. sunda olduklarını yazdıktan sonra _______________ ... 

DİGl!Jl MClilTELİF MADDELERDEKİ 
İNSAFSIZCA FİAT TEREFFÜLERİ 

Çorap, gömlek, inşaat mabtmesl, ba

zı Hi.çlar, madeni ve sırça mamuliih. 
boyalarla. ı.a.muk ve yünlü mensucat, 
düğme, mııkara gibl ten:iiğe ail muh
telif malz.eme Üzerlerindeki lbtikir da 
lnsa!.sızca bir ıekilae yürümektedir. 

madiycn artmakta buhmdufundan dün 
bu bakımdan Almanyanın hattı 1 

hareketinin italyamnkine mümasil 
olduğunu ilave etmekt.edir. 

Cenevre bugün karar veriyor 

Sulh Teşebbüsü 
(1 inci sahlfe4en devam) 

bitirmek, prcstiji.nJ dünya etkin umu
mtyesi karşısında kaırtarmak mecbu
riJ'eiindedir. 

Ba v:1zlyetin devamı karşısında; esa
sen sermayeleri kıt olan kunduracılar 

otomebil tücearl:ı.rı ticaret odasında bir 
ı.,ptantı y'1parak V.ekalete l>ir rapor 
göndermişlerdir. 

Para ile morfin reçetesi 

açılauğını haber alıp sabınmlıkla beklediğiniz mağaza 

BUGÜN AÇILDI 
Yünlü ve ipekli kumaşlar, çorap, çanta, çamaşır ve Avrupadan su• 
reli mahsusada getirilmiş Selfix fabrikasının model elbiseleri \'e 
Bluzlarını 

Bugünden itibaren C. K. M. de bulabilirsiniz. 
ADRES: Galatasaray 261 No. eski Piyango Müdiriyeti binası 

Telefon: 4JJ394 --•••• 

Fatih birinci 
memurluğundan : 

hukuk 

(1) 

mahkemesi satış 

Em:tnönü kua.~ı Rüstempaşa maluillesinde Uzun~ caddeıfDdc eBl (Dl) yeni 
(323) No. lı halen kadastro t.esb.ıltne .ci>re <San.demir mahaJlesl Uawca.Tlol oka.
ğında (33) küçiik: 342 ada, 33 ı>arsel, eski ııs, yeni 323 l<apı No. lı) üstüııde 
Jd:a.sı altmda bodrum ve lstor kepengi olan ve iperisinde elektritl olan halen 
Tornacı dükktı.nı olarak kullanılan ve (1200) Ura ma.bamnıen JoymeUndekJ 
kiirci.r dükün. 

(Z) 

Londra 14 (Radyo) - l\lilletler 
Cemiyeti, Sovyetilere karşı alına- / 
•ak vaziyeti kararlaştırmak için j 
bu sabah toplanmıştır. Karar bu 

akşam illin olunacaktır. Moskova 
radyosu bu karardruı alaylı bir li· 
unla bahsetmekt"~· 

1\-luhakkak tı, ilk Sovyet tan.rnwı 
baıladı!ı zaman bütün 'dünya Sovyet 
ordularınm llilıayct bir haILa tçinae 
Finlaııdiyanm bir ucundan girip öbür 
ucundan çıkacağını zanned.Jyordu. Bal
bulcı, iki halta ceçtiii ha.lde Sov.vet 
ordnlaTı hicbir galibiyet elde edemc
dlkJeri cfbi bilikis tafsilatı muhtelil 
kaynaklardan gelen ajans haberlerinde 
ve Avnrpa matbuatında okuduğ-nm.u:ı 
gibi büyük addrdileb1lccek muvaffa
ki-yetsizliklcre nğr:ınnş1aTdır. Son yir
mi dört sa.at ictnde celen haberler ise 
1,500,000 kişilik So".yet ordusunun 
muhtelif cephelerde en başln taarruz
larda. bulunmllSlna rağmen h&tt.i esir, 
ha.rp sllilu, t.a.ıık, tayyare bırakmak 

suretile ademi muvaffak.iye.le uğradı
iııu bildirmektedir. Belsinki, Lendra, 
Stokbolm ve sair merkezlerden gelen 
.haberler de hemen umumiyet itibarile 

Fat!bte Cıöali Güleamll mahallesi ClhaH Yenllı::.ıPI caildcoiDtk HaremeJ1l 
vakfındaIJ bllktarı C"a.vri muharrer mahal bir tarafı Ca.fer menzili, bir tarafL Meb· 
met ve Fatma ve sa.i.renln dtikkinı ve ba mn Servet menzili ve arka tarafı 
Türbe sokaiı ve tarafı rabil (;iball Yenlkapı caddesi ile m•lıdul eski 
%8/30, yeni 38/40 ve en eski 34/36 k:ıpı nımıaralı (1300) lira muhammen lu:rınetll 

Jk1 dük.kin. i.,bu dükka.nıard.alı birlı:Jin .kepenk.lerl clemir dli'er 40 No. nl.4 kepenkJcrJ 
i.slor olup öz.erinde ayrır.:a iklsi k.öcilk ve bir1 büyük olmak uzere üç oda ve birl 
baboede ve 4iicri içeride olmak W:ere iki heli vardır. Bu od.alarm kapısı arkadak.J 
Türbe sokağındadır. Bu sokaktan evveli. ltabçeye &'irilir ve bahçeden de odalara 

Bey-0ğlunda Sol sokağında 23 madan kadın ile pazarlığa giriş - çıkılır. (40) No. 1ı dükkinda bir .u kuyu vardır. Bu gayrimenkulün duvarlan 
numaralı .,..~e otııron "" ayni yer- ıniş, iki bı~çuk liraya karar kılın- lirrlr ohu> içerisi ahpptır. 
de muayenehanesi bulunan Mor· mıştır. Doktor pazarlıkta uyuşul- (3) 

Bir Alman krüvazörü ile muharebe' 
d.iros .l\ıhoocı.yalJ awnda bir dok- duktan sonra oturup kadının illi· Fallhde Fenerde Tıı.hlamlnare mahalleslııde Fener cadd""I sokağında Ragıp 

(l inci uhl!edCD devam) nun bugün 32 fııkadan mürekkep 

torun para mukabilinde morfin - habi mebyaz hastalığına ınüptcli Mehmeipaşa vakfından bir tarafı Tana.şın arsası, bir tarafı İslel")·onun ar .. 
manlara morfin alabilmeleri için olduğunu ve beş tüp morfine ih - sası "" tarafeyn ıarik ne mahdut (4"2) zln miktarında eakl 1.50/152 ve yeni U3/ 
reçeteler verdiğini haber alan za- ti}·acı olduğuna dair yazdığı re - 128 No. 1J tevslli (1400) lira muhammen kıymetli maahane ve dükkfın, dük -
b1tı tnt'm:u:"'la.r1 cürınü ıneşhudu ,.eteyi kadına vererek iki buçuk kan Feaer caddesinde olllı» istor kepenklldir ve k.ir,:ırllir. Dükkıi.p üzerindeki e1·fn 

lllUHAREBE.l"İ..'i TAFSiLATI oldğunu beyan etmiştir. 
Lt>ndra H - Cenubi AUan.iJ<te Par is 14 ( A.A.) - lteisicumlıu-

"1ıl,ua gelen muharebe hakkında run bir kararnamesi, on iki ila yir. 
Yt.-ni talwat aunmı:;tu. bu sular- mi dört azadnn mürekkep istişari 

teshit etmelt için tertibat almış • lirayı alırken meydana ~ıkan me- kapısı Yıldınm sokağında. olup kapıdan c irilince kırmızı çini ile dö~ell bir arahk 
lardtr. murlar tarafınd?n suç ü~~-:inde ya- yantnaa mutfaK (içinde tulumba vardır) 15 ayak mcrdlvenlr çıkılınca bir ufak. 
Zabıta t:Prafından temin olunan kala.nmıştır. Doktor.. suç üstünde 1 .sofa üzerjnde Fener caddesine nazır bir oda ve sofac1a bir de h la vardır. (14) 

't'C elinae işaretli para bulunan bir yakalandıktan sonra, kadında bu 1 ayak merdivenle çıkıllnca yha_e llıir mh üzerhıde bir oda .ve sofada yük_ v~ dolap 
kadın muhbir doktor Nihabetyaruı lıastalığın bulunduğunu iddia et- mevcut olup bir de clnko dil'!l'li açık .ıı.. ·unu vıordır. lllvm duvarları karglr olup 

müracaat ederek morfine müp : 1 m;t:ı bunun üzerine kadın mütc _ iperisi ahşaptır ve elektrik tesiu.La da vardır. 
da bulunıın E.kster, Ajaks, A~il 1 bir miıli komite ihdas etn;ektcdir. 
kruvazörleri Alınanların amiral Bu komite, Angers'teki PolGnya 
!':er admdaki cep kruvazörünü ya· hükiııneti ile mesai birliğinde bu
kalaınışlardtr. !;iiddetli bü ma - 1 lunacak(ır. 

telU oduğunu ve gün!-e'l'denberı -.ı- Havva. Ali evli.Darı vkl, llıı.hml. Hayriye, 'Sabriye, Vasfiye ve öme.r Lütfi 
m~rfini temin l'demediı:-inden fe- hassıs doktorL<ra muayene ettiril- lı!ril . kul d 

lıarcbe olm%tur. Alman gemisinin Londra 14 (Hususi) - Deniz 
v ~ m's ve doktor Nihahetyanın iddia oğlu O<mal, Emine ile yalnn 1) No. ile gôs en hnerdeki urımeıı • 

nalıklar geçirıliğini sôy'liyerck, tt· etti.i!"i hastalık kadında kat'iyyen ılitcrleri ne beraber hissedar bulunan 'Kemalin şa1'1an mutasarrıf oıaukları yu
zanedcn morfin alabilmesi jçin ·-· k&rıda. {l, ı. 3• No. l&rla gösteıilen ca~n.bliiı:ı lı.aJ.ei "1Y11D 2.1m.rmub satU
bir reç:ete yazn1as:ın1 rica etmis.- göriiimemi~tir. D 9ktor tanzim e· masma. Xema.1J.7e sulh hukuk h.iklmllkinoe karar verllmq olmakla satış muame· 
tir. Doktor evvel5 kabul etmivor dilen evrakile birlikte adliyeye ve- 1._.inin binnlyabe Fallh sulh mahkemesince yapılması oibaptaki talimatname lktı
~bi ~riinmüş, fakat fazla ~zlan- rilmist'r. usmdan uimakla ,-ukarıda yazılı gıoyrimenl<uUer (ıi/1/940) taribine müsadif 

11 pusluk ağır topları vardı. ln • nakliyatı içi;, bir İngiliz - Fransız 
giliz gemilerinin topları 6 pus • planının yakında tatbikine geçi· 
luktu. Ekster hasara uğradığından leeektir. Müşterek nakliyat için 
!'tuharebe sahasından çekilmiştir. İngiltere 21 milyon tonluk, Fran-
1'iğer iki kruvazör harbe de\'aın sa 2 milyon 250 bin t.>nluk v.apur 
etmişlerdir. Alman zırhl:sına bir tahsis edeceklerdir. 

Selryet ordUSWJun ademi muvaffaki- \ ;;;;~;i;;;~ii;;~i;iii~~;:.i;i;;;;;i;;;;;;,;;;;;;i;iı;;m.;;i;;;;;;;iiiiiie;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;::=~ Perşembe ırünü saat 14 1.eD lB ya kadar Fatlb mahkemesi başki.tibinln odasmda 

1 
çok isabetler vaki olmuştur. :.ıu- •AMİRAL ŞER• DEGİLMİ$ 
harcbe yirmi dakika siirmüştiir Montevideo 14 (A.A.) - Alman 

7aymaktadırlar. Du ha.berlerin yayıl-

makta ievam etmesi ve Sovy..et ordu .. 
Iarının kısa zamanda FJnland.iJ"ada Alman zırhlısı bir müddet sonra gemisinin Adıniral Scherr olma

ltio Plata'ya doğru f:.rat- etınege 1 yıp yine Almanyamn cep kruva- ka.t1 bir netice alamaması 1.J'Jll zıımaıı-
başlamıştır. Uruguay hükümetl .aörleıinden .Graf von Spee. kru- 4a Sovyel dtişmanbnnm mulıl<Ilf 18-
bitaraflığa riayeti temin için der- vazörü oldu,,Oııu bildirmektdir.. til<amellerde .dlrilmesinl ve harelı.ete 
ıat hu sul:ırıı bir kruvaror ve bir 1 ALMAN GEMİSİNDE "30 .-eomesını de teshil et!ebnir ki, bu 4a 
ı:ambot göndcrınişti.r. Amiral Şer KİŞİ ÖLDÜ Moskova hiikilmetlnln durumuna te-
l..ruguayın merkezi olan Montevi- MGntevideo 14 (A.A.) _ Üç İn· vafuk etmez. Bu itibarla Sovyet ordu-
dco limanına dahil olmuştur. Ajax gilll g>ımisi tarafından takip cdi• larmuı bugünlerde Finlandiya üzerin
vc Achil de az sonra geleı:e.k bir len mira) Scherr, Montevideo li • do daha lidde!li bir tauı"k ya1>ması ve 
kııometre mesafede demirleın4 • manına iltica etmiştir. Gemdie 30 1 davanın mümıinl..;m""lne, Flnlan.ıı
lerdir. Hukuku düvel •hkamı mu· ölü 80 yaralı vardır. Banlar hemen yanın hariçten yardım cönneslne ve 
cibince bıJ gemiler Uruguay sula- karaya çıkarılmıştır. ikinci bir İspaııya vüccde g-etlrllmesine 
tında ancak 24 saat kalabilirler. fırsat ~ermeden Fin harbbd bitirmek 

DOKTOR ŞAHT İŞ DAŞINA Terkos go··ıu·· nde istemesi beklenebilir. 
GEL:'11İYOR Bunun içlridlr ki, Sovyetlerln Ulus-

İstanbul Be cdiyesi İlanları 
Beyoğlu Kayınakş.mlığı ve Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Eski Selime Ha

tun yeni Gümössuyu mahallesinin Saray arkası sokağında eski 5, 11, 13ve15 yeni 
5, 7, 9

1 
11, J3 ve 15 (numarataj 5, 15) yine ayni mahallesinin Cami sokağlnda es

ki S2, S4, 36 ve SB yeni 34, 36, 3B ""4-0(numarataj 36, W) .. yılı ,,. .Per (Jan 
Etyen) uhdes:incie bulunan bahçe: ve sair mitştemiliıtı havı khgir hane bina, buh
ran ve çöp vergisi borçlarından dolayı açık arttırma sureWe satılacaktır. 

Kıymeti mllkayyidesl (57000) liradır.İlk ihalesi ikincikiinun 940 ayının 5 inci 
cuma 1;:'.ünü saat 14 de Beyoğlu kazası idare heyetinde ya,pılacakbr. Kat'i ihalesi 
birinci ihaleden on gün sonra gelen 15/1/940 Cuma günü .saat 14 dedir. Birinci 
ihale ile ikinci ihale c:ı:ra.Slndaki müddet zarfında % 3 den noksan olmamak sar
tile arttırmak kabul ol.ıınur. 

Şartname her gün "Beyoflu 'Belediye Muhnsebecil:ijinde gÖTülebilir. Taliplerin 
mukayyet kıymetin % 10 u nisbetinde t.eınina:t mak.buzlariJe ihale günü kaza idare 
heyetinde bulunmaları. (10354) 

Londra 14 (Hususi) - Eski Al- d lar Kurumunun k&rarlarma, Norveçln 
ınan maliye nazırı ve devlet ban· san alda öl en sulh tekliflerine bakmsdan en evvel 

1
- h l E • t S c:lı v 

kası ınüdÜrü doktor Şaht, Alm•n- Flnlandiyada nğr:ıı!Jk1arı müşküliitı ve stan U mnıye a~ gı 
yanın mali müsküilerini lıafletmek, bu adam kim ? çetin müdafaayı ber.laraf etmeyi temin d 
j~in iki defa olan davete icabet ı eylemek ve bu mnharehenln herhııııd Mu·· du·· rlu·· g"' u·· n en . 
etmemiş ve sayfiyesinden dışarıya Dün akş::rua doğru Terkos gö • bir lhtllita başlangıç te$kil etmeslne • 
~ıkmamıştır. )ünde yabancı bir devlete ait bu- mi.nl olmak :vollluU leroih edecekleri Borçlu Alenko mirasçılarına ilAn yolile son teblig 

i. GİLTERE İCİN 200 lunduğu kuv\'etJe tahmin oluıı.aıı aşikiirdır. Murisiniz sağlığında 7078 hesap No. sile Sandığmuzdan aldığı 4500 lıroya 
BO~IBARDIMAN TAYY ARFSİ bir sandal içinde bir ölü eılam bu- ETEM İZZET BENİCE karşı Galat1 da Bereketzade mahallesinin Züma sokağında eski 1!5, 37, 39 yeni 35, 
Londra H (Hnsusi l - Bngün lunınuştur. Sandalın üzerindeki 37 No. lı kiırgir iki evin tamamını birinci derecede ipotek etmiş idi. Vadesmde N rvyorkta beş ınilycn İngiliz lirası kabartma bir marka içinde Ç. E. 1-----------------ı ödenmediğınden 24/2/938 tarilrinde iaiz, kumisyon ve dığer masraflarla beraber 

bedeliftde 200 bomb•rdıman tay- Y. L harfleri vardır. Vak'adan Akdenizde Türk borç miktarı 13376 lira 43 kuruşa varmıı;tır. Bu sebeple ve 3.202 No. lı kanun 
Yaresinin İngil1ere hesabına imali müddeiumumilik hPberdar edil - mucibince yapılan takip ve açık arttırma netieesinde merhun gayrimenkul 2140 

için mukııwle imza edilmistir. miştir. Memnu mıntaka sahille - Denizcileri lira bedelle talibine muvakkaten ihale edilınlitir. İşbu ilAn tarihinden itibaren 
İNGİLİZ ORDUSU 3? FIRKA rinde bulunan bu ecnebi ölü na- bir ay içinde 38/281 No. ra ile Sandığo müracaatla bocunu ödemediğiniz takdirde 
Paris 14 (Husnsi) - Harbiye zarı dikkati celbederek tahkikata Tefrlbmıu yazılanmnm »oklafmı- kat'! ihale kararı verilmek üzere dosyanın icra hfık!mliğine tevdi olunacağı son 

Nıızm Hor Belişa İngiliz ordusu- devam olunmaktadır. ı!ıın dercedemecllk. Örir Kııerr.. ihbarname nıakamınıı kaim olmak üzere iUn olunur. (10351) 

Sölu-eti dünyalan dolduran ... 7 .. afetleri ülkeleri del.aşan... ., 
Azameti san'ata". Kudreti ıııilyonllll'll dayanan filım: 

ÇALINAN TAÇ 
ERROL FLYNN 

TÜRKÇE 
A 

Bu akşam LALE sinemasında 

İstanbul Üçöncü İcra Memurluğundan: 
Mahcn• ve Z004 No. in lı::.ıııuna teVfik&U pımıya ı:ovrDmeslne kara1' ,.or11 ... ft 

taınamma (809) lira 1ll7met takdir edilen Şehttmtnlnae Erekli mahall.,.inde Top
kuı caddesinde kayden .. ı.ı 353 reni 465 ve mahallen .3SS No. n:rı mürakl<am sai 
iarafı müteveffa İbrahim vel'esesinin dük:k.inile m.enziU.. aol ve arıka tarafı Seyrlt 
atanm menzill, arkası ka"bve düküm cephesi Şehremini eaddeslle mahdnt blr 
diikkiıım nısıf lıiııııesi açılı: arttımıaya kommııı olıuı 15/1/UO larlblne müsadif 
.F'ıu:oırtest cünii saat 14 - 16 ya kadar dairemizde birin.el açık arttırması jcra ve 
arttwna bedeli mukadder lı:ıymetten satışa çıkanlan hisseye musip kıymetin J'ÜZ... 

ae yetmiş l>cŞlni bulduğu SUJ"Ctte alıcısı üstünde b1takılacağı aksi halde son arttı
ranm taahhÜclö baki kalmak üwcre arttırma 15 elin mü!detle 1emdll ve S0/1/940 
t&rihi.lre tcsa.düt eden .Sah cüuü ayni saatte dairemizde yapılacak ikinci açık art
tumasmda. mezkii.r gayrimenkul hissesi en çok arttıran üstünde bırakılacaktır. Sa
lış peşin ]Jara. Hedir. Arttırmaya girmek ı.ttyenler takdir olunan kıJmete nazaran 
satışa konan hisseye mosip kıymetin yüzde yedi buçufu ni.sbetinde pey akçesi veya 

~ 
milli bir bank&IWJ teminat mektubunu venneleri lıi.zıındır. 

İlaveten: En son Metro .1ur11al, nmnaralı yerler sabahtan Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diter alilladar-
,. itibaren satılmaktadu. Tel: 43595 lann ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husoslle falı ve masarıte dair 

~;i~~~İİİİİİİİİİİlii,~~~~~==~~~~~~~~İİİİİİİİİİİİİiİİİİ~~---~~~~~~İİİiİİİimmmmİİİ~~! olan lddialarml üin tarihinden itibaren yirm.l cün urfıuda evrakı müsbiteıerile 4 blrliklıe dairemize bildirmeleri iktiza e.ı.er. Aksi takdirde haklan tapu si-
Haftanın en büyük 2 şaheseri oillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Satışa 

• X 3 bkaha • Nt"Ş' e. Zevk ve Eğleuce Tufanı konan mezkür ••:rrımenkuı hissesine ınusip blriiuntı bilcümıe ver•ı mükeııeriyeıt 
• ile telliliye resmi borçluya alt olmak üzere &&&.il bedelinden istifa olu.o.ur. Yirm.l LOREL HARD/Hovardalıkta Raelık vakıf taviz bedeli alıcıya alltlr. 

EVSAFI l!MUMİYE: 
Türkçe sözlü Mczkür gayrimenkul tek kallı ve kirırlr olup cephesi "3Dlekii.nla V• zemini 

Bugüne kadnr ytıpılan LOREL HARDİ filim'.lerinin çimento ıap döşeli ve tavanı ise ahşap ve kiremit alafrangadır. İçiııtle elektrilı 
en eğlen.celisi ı.·e en mükemmelidir. teslsa.b vardır. Sahası 24,00 metre murabb:ııdı.r. Gayrimenkul kendi-ıjne fbale oJu-

2 - Heyecan • ~scar • Merak. ve Dehşet Filmi 1 nan kimse derh.ı veya verilen mühlet içinde parayı vermezse üstte bırakın~ ka
Polis ŞARLI• ŞAN CANİLER 1 rarı fesholunarak kendisinden evvel ea yüksek teklifte bulunan kimseye a~etmı1 

olduiu bedel ile almıya raı.ı olursa ona., almazsa. veya bulunama:ısa 15 gun muddette 
Hafiyesi PEŞİNDE tekrar arııırmaya çıkanlarıı.k en çok arllıran üstünde bırakılır. Ve iki arttırma 
• Esrar ve maceralarla dolu büyük filim (8 kısım) arasındaki fark ve geçengiinler için % beşten henp olıIDacak faiz ve diğer masarif 

1 P E K Kazandığı eşsiz rağbet üzerine a,yrıea hükme baceı kalmaksızın memurtyeıl.nılıce eski alıcıdan talı>il olunur. Da-
bugünden itibaren bir hafta ha ziyade m•lümat almak lsıtyenler 20/12/939 tariıinden itibaren d•.reınhıl<! açık 

sineması daha temdit edilmiştir. vo asılı bnlundıırulacak arttınııa şartnamesine ve 939/1115 No. lı dos:rasma mü-

!s.!::::::;:;!;;;;!ı:::::::::~~iiİii:===:.•iilİiıİiİIİllİl•a.liiliiiııİİİIİİmİİıııİiiİmmİ;iiİİıİılı•~IJ ncaaaa ıa...n r:-eiı:A maıiiıl&M ve 1zıı.1ıaa. ~ "' iilrc:m:ııJıı oıo .. •ı•n ııa.ı oıuu111. 

atideki .,arlla.r dai.r#-.slnde aÇL1' arttırma sureWe aatUacaktıc O günü muhammen 
kı:rınetln yüzde l'•tını. he'fl bnlunduio takdirde ihalesi yapılacak aksi takdirde 
en sıon arl&ıranm taahhüdü baki kalmak üzere (9/2/940) tarihine müsadit Cuma 
cünü saat ıt tt:n 16 ya kadar .ayni mahalde atışa devam olunarak en çok 
uttırana ihale e4lleceltllr. 

ı- Arttırmaya Pecek.ler yüzi.e J'ecll bWÇuk ais~tinııle pe;r ttrceeklel'dlr. 
2- .-\rttırma bedelinin ihale tarlhinde.n ltıba.ren yedi elin içinde verilmesi 

lazımdır. 
- 'Bedeli Jlıole mbdmda verlhnlyecek ohırsa ihale r.sbet1lkrek ır•rrimen

kul yeuide!l arttırmaya çıkarllarak sre en ook arıtırana verllecl'ktir. İkl Jhale &ra• 
sındaki farkı ve u.rar bilibülr.üm müşteriden alınacaktır. 

f- İhale Wibtne kadar vergiler ve sair borçlar hlaedarlan. ~:it ol11P yüzde 
iki baçuk tellii.liye ile ylrınl senelik evkaf tav!% bedeli m~rlye alııtr. 

ı;- İşbnpyrlmenlad& miiııeetıel ...., pyriınüsct>Cel hak sabiplerinin tarihi 
llindan itibaren (20) gün zarfında. vesalkUe birlikte m.üracaatıan ü.ıımdır. Aksi 
takdirde gayrlm.Üseecel hak sahipleri JNIY1-dan hariç kalırlar. Sa~ 140 

1, _o_e_v...;l~e-t .;.D_e_m_i_ry_o_ı _a_r_• _v_e_L_•_·m_a_n_a_r~I _ işletme u. idaresi ilanları _I 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsleri ile miktarlan ve liste numa

raları ~ağıda yazılı abşa_p traversler her liste muhleviyatı ayrı ayn ihale edılmek: 
ıJ.zcre ve k.apalı zart usulile 26/12/1939 tarihinde saat 15,30 dan itibaren Aııka
rada idare binasında sUın alınacaktır. 

Bu lşe girmek lsliyenlerin ait oldu!u liste hizasında yazılı muvakkat temi· 
nat ne kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. . 

şartnameler para.sız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, fzmir ve Eskl
~ehirde ida:ce ınağazalanndan ve Haydarplli8da Tesellüm ve Sevk Sefüğıııdea 
dağılılacaktır. (lO:UZ) 

L.otc M.ktar ve ciruıi Muhammen bcddı 
1.dct beheıi Mecmu o 

No. LK. L. K. 

1 Ul.700 Cari hat u,..,. 1 80 201.060 00 

traversi 
~ ıo.ooo Köprü meae 5 00 n.ooo oo 

traversi 
3 1.000 • 8 60 8.600 00 

* • 

Mu vaki< at 
lemiuatı 
Lıu K 
11.303 00 

3.750 DO 

-üS 00 

Devlet hava yollannın giı!iıı - dönüş biletlerini hamil olup, tayyarelerin mıı
tat seferlerini yapamamak mecbwiyetinde kalmplan .sebebile dmıüşte tayyareden 
isti!ade edemiyen yolcuların ekspres trenlerinde evvelden yer tutma ücretinden. 
maada munzam bir ücret ödemeksizin dönüş seyahatlerini devlet demiryollan 
ile birinci mevkide yapmalanna im.kin veren bir tarife ihdas e:Jı1miştir. 

1/1/040 tarhinde mer'iyete ıi:recek olan bıı tarife hakkında fazla tafııillit al-
mak için istasyonlara müracaat ediiınesL d0321> 63!i0> 

' inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

' ı- şartname ve nümunesl mucibince 26,5 m/m 270 bin ve 28 m/.m 330 blD 

adet bobin sigara kfı.ğıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
n- Pazarlık lö/l/940 Pazar1aıi günü saat H de Kabata:;ta Leva2:DD ve 

Mübayaat şubesindeki alım komisyonun da yapılacaktır. 
ın- Şartname ve nümunesi her gün .sözü &eçm şubeden ve İz:mir, Ankara 

ba:;miıdiırlüklerinden parasız alınabilir. 
IV- İsteklilerin verebilecekleri :miktar üzerinden % 'l,5 güvenme parasile 

veya banka teminat mektuplar.ile birlikteUU'i.n edilen &ün ve saatte mezkUr komis-
yona gelmeleri i15.n olunur. (10117) 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı İstanbul 
levazım amirliği satınalma komisyonundan : 

ı- Teşkilat ihtiyacı için 1000 adet kil kolan 900 adet zincir yular sapı 1006 
adet kaşağı pazarlıkla satın alınacaktır . 

2- Muhammen bedeli 702 lira ve ilkt..mlnatı 53 lirııdır. 
s-- Şartnameleri ve nümuneleri komisyonda görülebiltr. 
4- İsteklilerin 26/12/939 Salı günüsaat 11 de Galata Gümrük caddesi Veli 

AJeındM han ikinci k>:ttaki kı:ımi.eyona ıı;elmeler!. l1032'l 
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Müferrih ve midevidir MIDE ve BARSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve yormaz. MA7,0N ieim ve HOHOS markuına dikkat. 

,ı ..................................... --~,,~------·---------------------.. 
Herkesin üzerinde ittikak ettiği bir hakikat 
Sabah, Öğle, Akpm her yemekten sonr• günde 3 def• 

K~!l~~l;ak RADYOLIN 
Zengin Gise 

Her keşided~ olduğu gibi Milli 
piyangonun ikinci kesidesinin 

en büyiik ikr'1miyesi olan 

100.000 
Lirayı 

Tepebaşında Fahri Bey apartı
manında Bayan VARVARAYA 

kazandırdı ve 

Parasını tamamen 
verdi 

ZENGİN GİŞE, herkesi 
ZENGİN EDER. 

BAŞ 

DIŞ 
SOGUK 

ALGINLIGI 

GRIPiH 

NEZLE 

GRİP 

ROMATiZMA 

GRIPiH 
~ 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

Fatih birinci sulh hukuk hiJ<iı" 
liğinden: .. ,,ı 

Gayet bol ikramiyeli olan Yılba- ı 

şı biletleri gelmiştir. En hiiyük ----------------------------! 

Şerafettinin Fatihte Sorıguı ~· 
Basan Halife mahallesinde Va~ 
daş sokağında 33 No. lu h~n i 
sakin Alime aleyhine açtığı ııııl~ 
şuyu davası için gönderilen zaP 1 

davaya Aliınenin ikametgahıııııı 
meçhul olduı:n mübaşir trafınd•0~ 
verilen meşrubattan anlaşılını~ ;. 
mahkemece müddeinin talebıle 
lime hakkında on beş gün nıiid · 
detlt· ilanen tebligat icrasına ,e 
mul.akcıneııin 9/1/910 saat ona IS' 
likine karar verilmiş olduğund.ı~ 
bcrmucibi karar yevm ve !iP~.'~ 
mezkurda mahkemeye gelmcdil' 
ve tarafından bir \·ekil gönder · 
mediği takdirde davaııın gıyabınd~ 
bakılacağı tebliğ makamına kaiıJI 
olmak üzere ilan olunur. 939/915_.... 

1 Dişlerinm tertemiz, bembeyn ve sapsağlam yapar. ylrmjncl 1 
asır kimyasının harikalanndan biridir denebilir. Kokusn güzel, 
ı...ızeti hoş, mikroplara karşı tesiri yüzde yüzdür. 

RADYOLiN 

ikramiyesi 600,000 liradır. -ı••••••llY•••••••••••••••••• 

Adrese Dikkat·. Beyoğlu İstiklal caddesi (Fransız 
t Tıyatro3ıı yaoıoda ) No. 138 

POKER Traş bıçakları 
Dünyanın en iyi traş 

bıçaklan dır. PATI kullanınız 
Her türlü y•nıkları, kan çıbanlarım, meme iltibap

lanm ve çatlaktan, koltukaltı çıbaolarıoı, dolam•, 
akneler, ergenlikler, trat yaralarını çocakların ve bü
yiiklerin her türlü deri iltihaplarını en erken ve en 
emin tcd•'Vİ eder. VİROZA mikropların y•şam•sın• 
mani olur. 

1 
Devlet Denizyolları İşletme Um:Ju 

Müdürlüğü İlanları 
ı ..................... ~ ............ _ ..... 

lstanbuJ dördüncü icra ıucnnıı-
luğundmı: . 

Tıılıtakalede Cevdet hanında )<O' 
mür müteahhidi olup haıcn ika • 
metgaru meçhul Vaısanaki'yc: 

u1I anlar dişleriniı~ en ncuz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar. I ~ 
ah, öğle, akşam, her yemekten sonra ; 
ünde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 1 

~~~~~~~~~· 

ı- İdare memurlanna yaptınıacak el b!se için muktazl lrumaı;lar açık eksilt- ı 
meye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 4HM lira olup muvakkat teminatı 307 lira 80 kuruştur. 
3- Eksiltme İdare merkezinde müteşekkil alım satım komisyonunda 15 K. 

evvel 1939 tarlblne müsad!! Cuma ıünü saat 15 de 7apılacaktır. 
4-- Bu işe ait şartname her gün malzeme müdürlüğünden alınabilir. c9877> 

Jsıanbul asliye be~ıncı hııkll~ 
mahkemesinin 2/7 /•.J.J tarihlı '" 
934/1420 No. Jı ilamına ıniisteııi · 
deıı lstaııbul belcdıyesinın otııı 
beş bin dört yiiz otuz beş buçuk 
kııruşun maa masraf ve % 10 a,u· 
katlık üereti ve 3/10/938 tarihİJI' 
Oen .itibaren nizami fnizıle biru~ıc/ 
tahsili hakkındaki daıremizin 9;ı9 
1507 sayılı dosyasilc yap!ığı icf8 

takibi üzerine nan1ı1uza ç.karılafl J 
icra cn:ırı ikametgahınızın nıe~hıl 
olmasına bina(!n bibi tebliğ iade 
kılınmış ve icra hiikimlığincc ic~ll 
emrinin on beş giin nnıdd~tlc il•· 
nen tebliğine karar verilmi~tir. , .......................................... .._ 

Asipin Kenan 
Sizi; S<JtUKTAN, NEZLEDEN, GRİ.iTEN, BAŞ, DIŞ 
ve bütün a.,brılardan ve kırıklıklardan koruy•e11k ilaçtır. 

Eski ve Yeni ROMATiZMA, LUMBAGO, 
SiY ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, KALÇA 
ve soğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetli 

1 ağrıları teskin ve izale-ed•e•r ___ _ 

ISTANBUL KAPIU 
BliANS SARA 

l\t.. ı 70 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Gürcistan dilberi Dafna sarayında harem 
ağalarının nezareti altında idi 

- Muhasara an1 oldu. Türk ordusu 
bütün kuvvetile İstanbul üzerine yü -
rümektedil'. İmparator bazreUeri, sur 
haricinde metrialer kaı.dırmakla meş
(UldOr. Bir an için olsun memleket 
müdafaasından aynlamıyacaklan için 
mazur ıörmenizi rlca ve niyaz ederim. 

Kız, oon derecede üzülmüştü. İnlti -
sarı ba7ale ujraıru§tı. Bütün muhasara 
müddetince kapalı kaldıtı Dalna sa
rayına hal ve bu.Ur için kimsecjk.ler 
uğramamıştı. 

Gürcistan dilberi, Da!na sarayının 

muhteşem bir dairesinde harem ağa
larının nezareti altında bulunuyordu. 

Zavallı kızın ahü figanı daire hal
kuu Uıciz ediyordu. Hcrnen her gün 

haremağalarını ca&ınyor, ağlıyor, su
lanıyordu: 

- Beni, nıemleketlnıe gönderin?. 

- İmparatora haber veriniz?. 

Haremağaları cevap verlyorlardı: 

- Sultanım; top seslerini. duymuyor 
musunuz?. Vatan her an için tehlikede 
tmparator hazreUeri kaleden aynla
mazlar. 

Gürcistan dilberi, teverrüm edecek 

bale ıelmisti. İmparntor bir gün kız.a, 
ııaıtdıçlık eden Françeıi yanına 701-
ladı. 

Kız, Françezl &öıilr &örmez: 

- Françez bu ne haldir? Nedir be
nim çektiiim?. 

DJye feryat etti. Françez, dili dön
düğü kadar anlattı. Vaziyetin vahame
tinden bile bah.ı;;ctti. 

Kız, tamamile tehlıkeyı anlamıştı. 

Fakat; ne )'aJ)dbilirdi?. Talih onu bu
ralara kadar atmıştı. 

Fakat; Françezden ricası şu oldu: 
- Beni mcn1leketime yollayınızJ. 
- İmkanı yok!. 

- Neden?, 
- Çünkü; Türk donanması deniz.leri 

tutmu:stur. Boğazlar kapalıdJr. 
- Karadan gönderinjz?. 

- Sultanım; k::ıra yolu kaldı mı'?. 
- Çıldıracağım öyle ise ..• 

- Nedir bu benim başıma gelen?. 
- ...... 
- Simdi de Tüı-kleı·in eline esir mi 

düşeceğiz?. 

Her çeşit 

traş bıçakları ieldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat edini1. Oyun Kağıtları 

DEVREDİLECEK İRTiRA BERATI • ı • • • • 1 
• 

1 
• 

1 
• • 

1 
• 

1 
• Toptan ve Perakende 

Nihayetsiz şerit şeklindeki ses 
portörlerinin teksiri hakkında u
sut. hakkındaki icat için alınmış 
olan 28 ilkkanun 1937 tarih ve 2497

1 
No. lu ihtira beratının ihtiva et • ı 

Sahibi tıe neşriyatı idare eden 
B41 muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Son Tel.,-af Matbaası 

Yeni Postane karşısı 

KIZILAYHAN 
tiği hukuk bu kerrc başkasına de- ~· ~·~;•;;•~•;;•;;a;;;a;;•~•;;•;;;·;;~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~İİİ vir ve yahut icadı mevkii fiile koy- ı • 
mak için icara dahi verilebileceği 1 
teklif edilmekte olmakla bu hnsus-
ra fazla malumat edinmek isti -
yenlerin Galatada, Aslan Ban 5 in
ci kat 1 - 3 No. ]ara miiracaat et
nıeleri ilin olunur. 

Diş TaJJibi 
Ratip Türkoğlu 

Adres: Sirkec.lde Viyana o&ell sıruı 
birinci kal No. ıs 

Uua7ene uat.I: Öt1eden ıonra lfı·Zt. 

- İmparator niçin biraz vaktinden 
ta. arru.( edip buraya kadar gelmiyor?. 

- ... ... . 
Françcz, kıw cevap vercırdyordu. 

Zavallı kız, çok hakhydı . 

Fakat; imparatorun mO: takbcl zev
Cf's i yanına gelmemek istemesinin ma

na~ vardı. Halk, böyle vrahim zaman 
larda imparatorlarının yeni zevcesile 

mf'şgul olu_yor kuydile aleyhlne kıyam 
etmeleri korkusu idi. 

Çünkü; halk galeyan halinde idi . Bir 

de. Datna sarayına geldjğini halk işi

tirse hail berbat olurdu. 

~z; nihayet, kıza sabrebnesini 
veharbin neticesW beklcn1esini söy
ledi. 

Fak>t; kızı tese!U etmek nı!ımk!ln o
lamamıştı. Françez ltızın yanından ay
rılıp imparatora geldi. 

Kostantın telaşta idi. Gözü hlçbir 
eey görmüyordu. Françezın anloltıkla
nna kıt'UC3 ~u cevabı verdi: 

- Françez, ne yapyap bu kızı teselll 
eyle. 

Haşmetmcö1p!. İmkAnı yok .. 
- Ben, bu hal Jc;inde onun yanına 

gidemem. 

-· Jlakkınıı. var haşmetmeAp!. 

- Sonrn, bu millet ne der bana?. 
- .. ...... . 
- Harbin bihncsine kadar bu azabı 

tekmek mecburjyetindeyiz. 

GRİP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK 
ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESKiN EDER. 

Dememişti. Fakat tamamilc, bunu ifade et -
mck istcmi~ti. Amma kaŞları çatıktı, yüzü buru 

§Uktu, alın derileri kınştı. Gene o yüz, &özleri -
nıin Oiııünd" biitün hüviyet ve manasını aldı. Gay
ri ilıtiyari, iyice kararlaştırmadan 

- Bayati Bey bunu yapmaz Mithat! .• 

!Jedim. Mi!hat, yü:r:ünü buruşturdu. 
- Ne beceriksiz şeysin yahu .. 

Der gibi bu hal aldı, elimden tuttn; 

- Nasıl yapmaz canım?. Tecrübe ettin de 
yapmadı mı? •. 

Dedi, ilave etti: 
- Senin için eanın• bile verir. Hi.ssetmiyor 

ınu,ıın gözlerinin içine bakıyor!. 
- Evet amma, yapmaz!. 

- Rica ederim böyle söy'leme-
Kuvvetli bir kanaatle: 

- A canım, bu adamın en kuvvetli tarafı bu. 
:-.!asıl olur da, hiç yapmıyaeağı bir şeyi kendisine 
yaptırmıya kalkı~ınm .. 

Dedim. 

maz. Para böylelikle Jra.zanılır. Rahatçacık, suya 
sabuna dokunmadan elli altmış bin lirayı cebine 
atmnk fena bir şey m;?.. Yok senin ınilyonlann 
var da bu paraya ehemmiyet vermiyorsan o baş
ka? .. 

Mlthatın bütün bn sözleri beni daha ciddi 
diışdnmeie ı.evkcdiyordu. Bayati Beyin ı:özleri • 
miıı içine bakması benim için her şeyini fedaya 
bnzır olması, ııe söy )ersem yapabileceği yavaş ya
vaş .kafamın içinde yerleşebiliyordu. Böyle ohm
yan bir adam nasıl bana: 

- Karını, Çocuklarını, her ,ey, hePlil sana fe
da olsun. 

.Uiyebilir, ayaklarıma kapanırdı? .. O, henüz 
bu sar'anın nöbeti içinde iken belki kendisine, 

- llHthatın işini yapıver .• 
DL'l'Sem yapardı!. Ben, bunları düşünwken 

Mitlıat gene söylemekte devanı diyordu: 
Hem, bunun yaprlmıyacak nesi var?. Ga· 

yet basit bir teklif. Cebinden de on para çıkacak 
değil ya, devlet hazinesi denize benzer. ne aldı -
jtın, ne koyduğun belli olma:r. 

Yukarıda yazılı borç ve uıosra~-
ları işbu icra emrinin tebliği tarı· 
hinden itibaren on beş gün i(uıde 
ödemeniz ve borcun tamvmına ,·c
ya bir kısmına veyahut alacaklı. -
nın takip icrası hakkına dair bır 

itjrazımz varsa yine bu müddet jçil1 ~ 
de istida ile veya şifahen icra da: 
iresine bildirmeniz ve 33 iincl' 
madde mucibince icra mcrciindell 
takibin geri bırakılmasına dair bit 
emir getirmeniz ve oksi takdirde 
74 iincü madde mucibince mal be: 
yanında bulunmanız lazım gddij;" 
ve mal beyanında bulunmazsanıt 
hapisle tazyik ve hakikate muha' 
lif beyanda bulunduğunuz halde 
de eezalandırılacağınız gibi hak -
kınızda cebir muamelesi yapıla · 
eaktır. (22589) 

İstanbul i~çıinrü İcra memurlu
iwıclaıı: 

Cat.alca İcra memuru iken ı,a.ıe.n 
memuriyet ve Jkamet(i.h ad.reel mt"c· 
bul Kemal'e: 

Doktor Albf'r Koto ile Ca.talca. a"Y· 
llye hukuk mahkemesinin 25/3/93': 
b.rih ve 937/32 numarala ilimı Ilı· 

(368) lira (15) kuruş borcunıudat> 

dolayı dairemizin bu do~yası Jle '"c 
meıkür alacağuı temini tahsllt h:in 
7apılan lcrai muam('le safbasuıda 

yukarıda yazılı adresinize tebliğ ic;uı 

l'Önderilen icra emrine vrrJlen mt":;:· 

rubajta adresinizin n1f'(hul oldutu 
anlaşllmıt olma~ma. ve icra biklmli· 
flnce de 29/11/939 tarihinde i<r<> 
emrinin (20) g1i.n müddetle ilanı·» 

tebllflne karar verilmiş bolunma~1-
ııa mebni dairemizce de mezkôr 
müddetle icra emrinin Uıinına kllrar 
verllınltltr. 

Yukarıda ya.zıh borcun faiz *"·e 
masranarlyle ve mahkeme masrati • 
Je ödemeniz li:nmdır. Borca ödemea 
Teya trtklk merciinden l"eya tenıyb 
veyahut iadel muhakeme yolu lle ait. 
oldulu mahkemeden lcranm cerl bt· 
ralulması hakkında bir karar reli· 
rtlmedlk« ..,brt lcra:ra levesstil edl· 
lecei:i rlbl rene ba müddet içine!• 
111ıa1Ja.nnıı bakkuıda beyanda bulun~ 
mazsanız fera ve Jfl3.s kanununun 76 
mcı maddesine tevfikan hapisle W· 

ylk olunacaiınıı &ibJ yanlı,ş beyanda. 
bulundufunuz b);dirde de rent i<·ra 
ve fni.s kanununun 337 inci madd«""' 
sine tevfikan bapl~le teczl)"e edlle<'t· 
fhıiz husu,ları mıılümunuz olmak ü
ze.re icra emrinin tebJlğ' makamına 

kaim olarak kt"~fi}·et (20) eün müd
dttle Uiın olunur. (22633) 

DOKTOR 

- Sen, nraqa !-ilrilda git; teseıu et!, 
Harbın yakında bilecegini söyle .• 

Başustüoe hasmetme<lp!. 

'jeyh zade, benim böyle söylememe adam akıl
lı içcı liyordu. 

Fakat, Bayati Beyin hali bana o kadar kuv -
vetli bir telkin yapmıştı ki, onnn bile her ne pa • 
hasma olursa okun böyle bir isteğe: 

Feyzi Ahmet Ü naran 
1 Cildiye ve zühreviye mütehassl!'ı 
1 

Paı..nr hari(' her gün sabahtan 

Halbuki; kız. tet;elli olmaktan çık

mıştı. Dilber kız, bozulmUiW. 
( /.Jevamı var l 

- Çocuksun vallahi .. İnsan böyle bir fırsatı 
ka~ırınak için aptal olmalı •. Her vakit Bayati Bey 
senin için her işini feda edecek vuiyette bulun.. 

- Evet~ 

(Df'vamı va?) 
\ 

akşama kadar 
Adres: Babıbli Cağaloğlu yo· 

kuşu köşesitıde No. 43. Tel. 23899 r 


