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ETEM İZZE~ BENİCE 

Ruslar geri hatlarda tutunmıya çalışıyorlar 
Kar fırtınası şiddetle devam ediyor ve Rus ordusuna şarktan 

• 

erzak yetiştirilmesini gittikce müşkülleşen bir hale koyuyor 
haberine Bir radyo .. gore: Bankalarımıza 

düşen hizmet 
Bugünkü prtl•r içinde 
tacirlerimizin ithalat 
y•pahilmeleri biraz da 
bullı:a.l•rımızın göete• 
reeekleri kredi kol•y• 
lığma dayanıyor. 

Ruslar Alman filosunun 
yardımını istemişler 

Tazan: ETEM İZZET BENİCE 

Bilkftmet ihtikar ve pahalılık 
mevzuunn azimle takip ediyor. 
Bir(ok eşya üatlarının tekrar su· 
kut eseri göstermesi btınun en 
haşh delilidir. Daha bir müddet 
sonra, yani, piyasaya yeni malla • 
rın gelmesini müteakıp fiatlarıla 
daha çok düşkünlük :.örüleceği de 
tabiidir. Ancak, harbin icapları i
(lnde yeni bir ithal rejimine ve 
~:stemine giriyoruz. Bu sistenıin 
başında da bir kısun memleket -
lerdcn mübayaada bulunabılınek 
içın va serbest döviL, yahut da ak
reditif temin etmek "~livor. Tica
ret Vekili, tüccarın bu ihtiyacını 
nazara alarak serbest döviz ve ak· 
reditif temin etmiştir. Yani, ısmar- / 
lıyacağı malın bedelini Türk parası 
olarak yatıran bir tüccara banka ı 
İngilte•edeki veya Fransadaki fab
rikasına bu bedeli İn;ıiliz lirası ola. 
rak ödemeyi muayyen şartlnn i· 
çinde temin ediyor. Ancak. bunun 
doğurduğu müşkülat ve tüccarı dü
~ndüren cihet bilhassa peşin te· 
·diyede kendisini göstermektedir. 
}larp çıkıncıya kadar tüccar en 
~ok memlekette bulunnuyan mad· 
deleri Almanya ve orta Avrupa -
dan sipariş ediyor ve bu sipariş 
··kontr konşmento• kabul ediliyor 
ve malın bedeli tabii olarak güm

Bir Rus lanaretlıllıa Relslnld eaddeferlnden birinde aııbiı cııbr 

riiğe geldiğinde va peşi_n olarak, Belslnki 24 (A.A.) - Şiddetli rinden mahrum olan bu kıtaatın 
yahut da muhtelil bono tanla • kar fırtınaları, Finlandiyanın şi- şark hududu tarikile kendilerine 
nna ve anlaşmalarına göre öde • mal isteplerinden karmakarışık lazım mevadı almaları imkanını 
niyordu. Tüccarın bundaki en bü- bir h•lde ric'at etmekte olan Sov- ortadan kaldırmaktadır. Finlandi
yük istifadesini maun siparişi ile yet kıtnatının hezimetini büsbütün yalılar, Finlandiya - Norveç hu • 
gclmeı.i arasındaki fasıla esnasında vahimleştirmektedir. Fırtınalar, dudundan çekilerek şimal buz ok
elindeki nakid sermayeyi işlet - her türlü vesait ve iasc maddele - yanusuna yüz kilometre mesafe· 

de kain Kojenjervi kasabasına va· 
sıl olmuş olan Sovyet kıtaabnı ta
kip ~tmektedlrler. 

HARBİN İLK SAFHASI 
NİHAYET BULDU 

Londra 24 (Hususi) - Finlan
(Dcvamı 3 üncü sahifede) 

mesi teşkil ediyor ve bono anlaşma- ------------------------------------------ 

Milli Şef 
Dün de Ankara Halk 
evinde meşgul oldular 

Ankara 23 (A.A.) - Cllınhorre· 
isi İsmet İnönü bugün de oant 11 
de Ankara Halkevinde tekrar top
lanan Halkcvleri Danışma komi • 
tesini lıuzurlarile şereflendinniş • 
ler ve müzakereye riyaset buyur
muşlardır. 

Milli Şef Halkcvleı-inin daha ve
rimli ve şümullü surette ealışma· 
lannı temin etmek iç;n Parti u
mumi idare heyetince seeilmiş olan 
bu komitenin 3 avdanberi huı.ır - 1 
ladığı yeni çalışma esn•ları üze • 
rindeki tetkiklerine devanı bu -
yorarak, neşriyat, foiklor, temsil, 
müzik, sinema, kütüphane ve bil· 
hassa köy~ülükle ve helk terbiyesi 
esasları üzerinde direktifler ver • 
mişler ve her sınıf halkın ve me -
murların Halkevlerile daha sıkı ve 
devamlı ilgilendirilmeleri husu -
sıında alınacak tedbirlere ait işa
retlerde bultmmu~lardır. - - - ..,_.ıw w-cr- -6".fi.LZL ıımıı ..,.._.~.ac 

Papa perşember 
günü Kirinal 

sarayına geliyo 

Daha birçok Alman 
vapurunun kendisirııi 
batırması muhtemel 1 

Al manyaya 
ölüm 

dönmek için yola çıkan vapu;r~, 
tehlikesile karşı karsıya 

Bir İıı&'llis zırblı""'da ı.ava dall mltrabaıılerl 

Roma 2" (Hususi) - Papa, İtal· Parls 2f (Busnsi)- Alman biildl- ıremllerl korumak için cJeniM a~ıhna9' 
yan hükümdarlarının ziyaretini ı mclı bitaraf limaıılarda bulunan ilca- lhtimallerl de vardır. 
28 ·kanunuevvel perşembe giinii reı ~emllerlne, bu limanları lerkederek Harp baııladıiı saman r• .nan bir 
~aat 10,30 -~-·iade edecektir, 1 Alınanyaya dönm•len için emir ver - milyon 100 bili ton baaıılnde 500 deıı 

Papa, buyük merasımle karşı _ ml~lir. Bu lalimat mucibince, bir 90k fada Alman vapuru, Alman limanları 
)anacaktır. Valikan hudutlarından gemiler Almanyamn mublao oldniu barl<ılnde bulunmaktaydı. 
Kirinal sarayına kadar, yani Pa- / ınaUarı hamilen yola çokm13lardır. BALIKÇI GEMİLEltiNE 
panm geçeceği yoiun iki taraiında Müttefik devletler fUolan bu vapur- ırtlCUMLAR 
;.sker selim resmini ifa edecektir. 1 lan müsadere- etmek f(';ID denizlere •· Londra. !5 (Hususi)- Alman tayp 
Hükünıdarlara mah!:Sus protokol çılmt:J bıırunr;:ıktadırlar. Tayyareler· yarıelcrlnin iııgilbı balıkçı remiJerine. 

mucibince, bir heyet VPtiknn hu- mütemadlycr, lstlık$aft3 bulonuyor. Bu böcum.Jarı devam ediyor. Dün de iki 
buduna giderek hoş geldiniz diye- genıUcrdrıı dah" birçoğunun yakalan· İngiJ• balıkçı l'emlııl balınlmış ve mü
ccktir. Kirinal sarayında Papa, bii- dıktarı takdirde l<endllerlnl batıracak- retlebatı kurlanlmışlır. Almanların 
yük merdivenin alt başında Kral, lan tahmin edllmckledlr. bahkeı remllerlnt saldın'!)arınm S<lbe-
Kraliçe ve Kr;;:l ailesi tarafından Bir Alman llmanında demirli bulu· bl, bo ıemllerln ınıknatıslı maynlerl 
karşılanacaktır. Dllıt Doyçlıuıd cep kruvazörüni.in ıelen (DeV'Am.I 3 d.ncü sahifede} 

-~8~0 denberi bi~ Papa İtalyan ı -

ları ise tüccara batta sermayesiz ş h . • d 
denilecek bir halde iş görmek im- e rımız e 
kfuılarını veriyordu. Halbuki, şimdi 1 
İngiltere, Fransa veya italyadan b •• •• k bı- kahve 
bir mal getirtmek için fabı-tkadan uyu r 8 . Al k · ··ıd·· ··ı·· .. 

hukumdarlnrını zıyaret etmek i(in ' D •• V •• • d 
ilk defa Vatikan<lan çıkmaktadır. g u n ev 1 n e 

1 

T otonya kulübü v 

aadece müraka- bir b uşma 

kanlı 
du 

muvafakat cevabı alır almaz sipa· d 1 ır nan as erı o uru urse yuz 
r.şin bedelini derhal baııkaya ya- eposu yapı ıyor . 
t~nıa~,_takas, klering gibi fo~a- Polonyalı kurşuna dizilecekmiş ! 
1ıte1erı ikınaı e~~k_. tarkıarı ode- Brezilya sefiri kahve 
mek ve serbest dovız, yahut akre· 
ılitif almak iktıza ediyor. Bu hem fiatlarının yüksef mesinİ 
sermayeye hem de malın gelme- 1 

sine kadar o sermayenin bağlanma- sc.d::ce ihtikar addediyc r 
sına ve kör kalmasına ihtiyaç his- İtimatnamesini Milli Şef ismet 
setıiriyor ki. işte müşkülat ta bu- İ.nönüne vermek üzere Ankaraya 
radan doğuyor. Bu vniyette ve gitmiş olan Brezilyanın Ankara 
müşkül karşısında elinde yüksek ve aYJii umanda Bilkres sefiri De 
nakit sermayesi · olmıyau ve kredi Ouro Preto şehrimize dömnüştür. 
ile is yapmakta olan tacirler mev- Sefir ga:ı;etecilere beyanatta bu-
kilerini ya kaybetmişler, yahut da (Dnamı , öncü ııablfede) 
kaybetmek yoluna girmişlerdir, ı--------------1 
Belki, bu vaziyette büyük serma· 
yeli teşekküller ve kurulacak it· 
hal birlikleri birinci el rolünü ifa 
edecekler, sermayesiz tüccar da 
ikinci el hizmetini görmiye baş • 
lıyaeak, fabrika yerine bu büyük 
serınaye teşekkülü veya birliği ile 
fş yapacaktır. Ancak, buJ!.ir şık ol· 
makla beraber tüccarın umumiyet 
itibarile serbest iş yapabilmesi -

· ni temin hususunda milli banka • 
larunıza da düşen bir hizmet var
dır. Bu hizmet ise, ancak ktedi ie
nıini .. ile ifade ohı~abilir. Banka
lar knnunu karşılık.sız krediyi he· 
men hemen imkansız hale sokmuş 
olduğu gibi diğer kredi nevilerini 
de (ok darlaşhrmış ve çeşitli for
malitelere tiıbi tutmuştur. 

Memlekete muhtac olduğ'u mal
ları getirtmek ve ilılikiir ile mii
cadele etmek bakımındnn her 
halde kredi kolaylıKı ve temini de 
nazara alınacak ve üzerinde durn-

. • 1 

1 Ki SACA 1 
Atlama rekoru da sende! 

1 

kaldı ya birader!.. 
Gaflet rekorunu Bürlıan Cabidln Ü· 

zerlnden ahnışmışu:. Olabilir. insan 
ha.tadan salim olmıyacaiı rf.bi bir ra· 
zetenln de ömründe ellnde olma.ksır.10 
»azı rafleUerl olabutr. 
~ Faka.~ a .. Na.el Sadullah bll'aderi.mlz, 
~üksek ıahsınJ:z. ne diye bir kere ba· 

şınu:ı mensubu bulunduğunuz «Tan» 
iazeteslne çevirip de M. Zekerba'ya: 

- Atlama_ rekoru Ta.n'da kaldı ya 
bir3der?. Bu ne lıaJdir, her nüshada. 
ı?ıakal beş dabUi sekih ha.rlci haber atlı· 
3!'0ruz. HeTe. C'u.mlıurh--l't'in ka~lSında 

a.thya a.thya bacaklar:ımı7dt\ taı..at kaJ-
madı!. 

Demfyo~un. Zarif zekin Son Tet .. 
graf'a kastedecek ;yerde Tan'ı imara 
ınasru.f oısa herhalde çok daha yerinde 
ve çok daha faydalı işlemiş olur. * • 

Londra 24 (J. D.)- Polonyadan &'•· 
len haberlere cöre, Noelde ancak. mah
dut bazı kUiseler açtlabiJecektJr. Cep
hede ölen askerlerin ruhu lçln iyin )'a .. 
P.J]ma.'U :kat'i suret.te nıeneditmi!Jihr. 

Goslapo memurlan klllselerdeld dini 
10erasimde .ba&lr bulwıaeaklarcbr. 

GrQser beyanatta. bulunarak, Po -

Jonyahlan her türlü basma.ne hareket

ten lçl.lnaba davet etmiştir. Bu beya -
ııat.ıııda öldürülen bir Alman için on 
Polonyal.ıııın, bir Alman askeri t • 
leeeğinl ili.ve etmiştir. Berhauct bir 
köyde Alman askerine karşı bir el al-
lii.lı atılırsa, o kö7 :ı.imııen yalulacıalı:br. 

Amerika ordu-mevcudunu 
arttırmıyor 

Vatin&ion 2t (A.A.)- Amerika Har
biye NesareU, ordu mevcudOnıi arttır
maktan vaqeıroeie ve mesaisini ll•ll· 
hazırda sllii.lı albnda bulıınmakta olan 
ılörl yih altmış iki bili klıfinln !alim ve 
lerblyesllle hasretmek• karar vcnnlşl.lr. 

Ordu ınev~udunua tnyldtne bUihare 
Ji.hmn 6Örüldiitü takdirde karar ve
rilecektir. Bilin.tice ,imdik! büi4ıecJe 

ordu için talep edUmlş olan kredller. 
bir mlly"' yedi yüz mllyondan bir 1011-
yar ylir. milyona lndirllecek.Ur. 

Balıkçı gemilerine _top ve mitralyöz 
konmasına başlandı 

Briiksel 24 1 A.A, • - Belcika ba· 
lıkçı gemilerinden bir çoğuna ha· 
fıl toplar ve tayyare datu mitral-. 
vözlcr konulınuştur. Bu teslih•t, 
serseri maynleri tahrip ctmeğ'e, bu 

gemilerin balıkçı kayıklarına refa· 
kat etmesine, ve kara sularında 
Belçiknnın hukukuna riayet edil· 
mcsine medar olacaktır. 

Bir gemi daha miisader.e edildi 
Talim 24 (A.A.)- Bir Alman harıı 

(~misi, Baltık denjzi»de Narssare a
~dakl bir Estonya vapurunda. araş .. 

ınis:J, Goleborıdan İngiltereye cıtmekte 
olan bu vapuru beraberine al~rak bir 
Alman Jtman111a götürmiiştiir. 

~·malar yarımışhr. Alman harp g-e- . 

( Diğer Telgraflar 3 iincü Sayfamızdadır) 

be e lilrr,z'şctr 
Pıui.s ve Lorıdra. radyoları dün gece

ld neşrlyatlannda zabıtanın Totonya 
Alman klübünde araştırma ya.pmıı;ı ol
dutııııu blldlnnlljlerd i. 

Bizim yapbiımız tahkikatı. &öre, 
ıeJırimlzde mevcol biitlin klüpler ..,., 
cemiyetler 1.abiatUe viliyetln ve zabı
tanın her zaman kontrol ve mürt!.ka
besl alhodadular. l'otoıu-a ltlübünde 
ise, radyolann bll4lrdlfl l'ibl hususi bir 
ara,tınna detu. adece blJ" miiralc.abe 
vaslles) yaınlmıştır. 

. Kasıoapaşada bir 
kadın yaralandı 

Kastmpsşada otunn Adil oğlu 
Galip adında biri henüz anlaşıla
mıyan bir mesele yüzünden ara -
larında (ıkaı> ka•·ga nteicesinde 
~yşe adında bir kadını bıçakla ya
rabmıştır. Ayşe hastaneye kaldı
rılarak teda'1i altına alınmış, ka· 
çan Galip yakalanarak tahkikata 
başlanmı tır. 

Üç genç agır surette yaralandı, zabıta müdahale 
etmeseydi, iki taraf akrabaları arasında 

kavga daha ziyade büyüyecekti 
Dün gece llürriyetteµesi civarında 

bir Arnavut düiüniinde kanlı bir b:i~ 
dl~ olmU!l, ötedeoberl aralarıı .. açık 

bulunan ve düğün evinde karşılavan ö9 
1'<11~ birbirlerini abr surri!<, :yllftla • 
mışl&rdır. 

Hür-d7etiebedly &epead clvarm4a 
İL _ "·-. .. ~·hll-t!nd 2J uuma.rada o· 
tunaı Abd1'llalı Jtdında bir ren~. yine 
bil civarda o111n.n srncı -bir laa ta· 
llp olmuş. ber ık; taraf allelerl arala
rında anJaşmışJar 1?t ştmdUlk ni,an
la.Dmıya karar verilmesi lizerlne dün 
r..,e çlflllkle bir nlııan merasimi ter
tip rlmlşlordlr. Davetli bulunan birçok 
Arnavutlar dlif;öıı. evinde &Mll' p-up. 
oturarak irili lçmiye ve cflenmlye baş .. 
lamışlardır. Geee yarı!iına doiru ka· 
falar'!' lülsölendlfl ve düiün e•fııde 
buluııanlann hep bir ara.ya toplana ~ 

rak eğltnceh~rhıe ve oyunl:u1oa devam 

ettik:Jerl bir ıı.ırada~ davetliler ara
sında bulun3.n Anıavut llizanın oğul· 
la.rı Sal.IJı De Mttıı.at öl.edenberi biı ka· 
dın meselesinden aralan açık buluuan 
bah('JYa.ıt Ka..._nfi1oğ1u Niyazi ile kav .. 

, l'Q'& tu1.aşmuşlardır. Diler davcUller 
araya. ıirüek bvPDlD büyümesiue 
meydan vermembflır.n;e de, birkaç eh.· 
.klka &aura kavıa te)t)'ar başlaınıştar. 

Bu - ltHra bir .:na .. btiyünnı., ..., 
N(yw bıçagwı 'l"k•ttk Salih Ue Mit· 
hah blnh&eJit yer1erlnd4"R alır surettet 
Salib De Mllbal da Nlyıulyl sopa ile 
b&f!Ddan l'e muhtelif yerlerinden alır 
SUJ'ette yaralamışlardır. Yaralılar has· 
l:ı.neye luılclınlaralı. tedavi altına alın· 
nıışlardır. Bi.diseden sonra her iki ta· 
l'af' akrabalan arasında da kavca. çık· 
n'IL" i~t de, :eJt>n u.bıta nıemurlan kav• 
I! t r-~ bllyiim~lnc meydan vermemtş ... 
ludlr. , __________________________ ) __________ ...., 

r- DONANMA GELİYOR .. , : ...................................................... -................ : 
Büyük Harpte yeni sifah ve harp vasıtalarını.n icadına sebep olan ve 

Türk denizcilerinin dünyaya parmak ısırtan harikulade maceraları ... 

I· (_._Y_a_kı_nd_a_R_ah_m_i_Y_A_G_I_Z_a_n._la_t_ac_a_k~) 
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.z - s o l'f T E L G • A r - 24 BbtlNclKJ.NUN ım 

' 1 Kağıt 
oyu u 

Tr ~nlerin 
hare eti 

.. I' ih~ iklr ı G-'t.:U: ~:~:;:~~01--: 
cadel~si 

SEVGİLİSİNE uticu~ı 

LDEN DELİKAKLI 

şey.dir. Kömür iblikirına ela lnıUn 

yok .. Çünkü, be1edi7e kömürcü diı&k

ki.nları actı. Bol bol. ucuz ucuz allıt 

.,.:ık.arız. Fakat, ka.rakış, herhalde ana 
e4Uen bir mcvs.J.m değildir. JJafifcc 
p('m~lnt, fula ~kalapna:DıQUll te
arBDl edelim. 

lstanbul kahve~erinden de 'istasyonlarda Çan çalma Kadın, erkek müsavatı Dahiliye Veka:eti dün 
Vıla,ete rnı..ıhım bir 

en1ir gonderdi l!a.r.11. i11sanJ1;nn karakterini. hUJ'la
rmı da ~l.iı'.i,yor. L ı:Uın Uzu.ne baka 
baka kanrır, derler. Bir p.zehw:n in yaz.- ı 

dı,tı.ıu. sere. ))jevyorkla, bir delikanlı, 
s \•gllis"11 bomba ile uçurmak isle - ' HARP TARAl'LAı:J 

nıl:ı ! Aşk ııu.aıu çıldırtır, derler; lu•- ı VE XOEL TATİLİ 
kançlık ı.e,.eyl 1aıoıuu. Fakaı.. şimdi- --------
ye kadar bo.rıe. ııevclllslae -lıa ile 

Bır "habere &öre l!e, Dtılanda KnlJ 
h ·:!.llD edeA.uW işU: bit &Ctrmcm.itti.L ---' ll'!--ı ita ~-· ~ · • lıa "' " .... -. ...... 1raııu c~rınııe ru~ 
Sı:.s ı.alı eaiu. jilel,. bııµk, labaııca- eh- ta.&111 •çJa t~bbaw:lenlf" bulvnacaklar
aul.lnz. Fakat, bomba!. 

mı.,-.. r.~r, harbeden taraflar kabul e-
Galiba, bu cldlşle, ı,4!vcllllerlne, tank- derf\.C, bu ayın 2J, 2·1 ve 25 ir.ci ıwıltrl 

la, t~yyare Ue, ı:ebirll ıa.ı.le, lr.ruvaxör- harp, muvakkaten Util ola.c&k? İıışal-
le. nukp•hW .llU.Ynlc küt.:WD edeü ~ık- ı l&h!. 

r da :P<Jıla •lacalı:! FakU. ı:ç ııilDllik aoel lat.ıl MU8111cla 

KA •• ISINDAN KtiFtJR 

İ~İIEN KOCA 

Parfste, karısmdu eJ'aman 
b:r ad~m, nihlJe& m:ıhkemeye d~m~. 
z.ıv:ıı.ı.ı luıca. .hu ı:wı. brı..;uıdaD -

harbin darma.ıı;ı, bilmiyoruz, na..>J ıl bir 
tl'<s ir ~t!p.ar .. .ı':.C' Mlıa, iki taraf, 1.sWrahatl 

cöı UJilı('e, harpten nefret ederler, bir c ev
lif:k.Lk. hissederler, bülUa bii&.a. vu wı 
~ıier. en<illl&?. Yo1'sa. ı,., daloa be
ter mi kuı~ır?. 

a! 1za alınmadık. kufürler işitimı~! 1 ON St:XE BİRDEN 

llUlıkcmede bunları lsbal etmek li - İBTİYAl!LARIZ. Bİ:ıl.. 
zım. llqil kılıbık olmaama rıtmen, 
akıllıca bir adammış_ l\Ieter, karıst· 

Jııll bütua kUlllrlerinl pl.o.ia al.ıaa~ ... 
Jlaz:oru biW.••, kem.en ,ramofenll 
acmıı. lı•fl•mq «kutiır placa JU c.ı•
m.:ı a ... 

'.abl, ne denlni2?. l\lahkmıf! heye- i 
t i, çaıwelerwn tıe):ıad.diıli f' '1tal ctJar-
1110 ~ Zanllı 1tocalarl ı 
İST,\.VllULDA İilt i 
JtA&I cıl)ııtlNCE.. 

'l:·ı :başı için ne dtişünnyorsunuz'!. 

:Cend..:-nlz, bala. b ir ka rar vermiş de
ğilim- F.ilelllllek ı:iitardu.a kare• mı'!. 
Gazetelerde, Taksım bahçıe!il.Jte -yeni 
yapılan belediye l'azlııosuna. ait Uial:ır 
ıüö.t'QtQA: MuaJarıruu fİJDdidea te
du'ik edin. 4iye tavsiyeler •• 

P t kl amma. bu masalar bf"dava mı?. 
»e raJ,aa lıııi,-l;s.e yh,1 . ~ık, yepyeni bir 
'&'3.ılAod.a.. yıllt&jl &"ecesini :-e~irm.ck il
terc1im. Takat ••. Nere4~. 

Ydb:ıtı ,.eeeıl, tertı'CDkr, bir Sl""l ·' 
Kq baş1adı- Cwma nbaln, l'fiıiilerl· daha ihtiyaf'ladıklarınt şi.iphe!'iz batır-

ın . ;d açıp, etrafı bembe7az ıorunr.e, brı:na b.le cclirmezlcr. Bizler clbi ln-

m.'!nim.ia ilk karı karşısınd.a hem uık· n.ıtla.r he, on sene birLlen lbUyarJ:ıdı-
tu.k., hem de heyecan du7clak_ ılU.r, fim.ızı atı acı dWiiwU.rü.ı. 
kı'j tıl beklenen blrte7dir. Mcvsbnln ı 
lcabah, ıiisü.1.&umı PJriıDlifarlkl, ,ıı.er Arn\TET J:.\UP 

~~~~~~~~~ 

1 peydErpey tarnan en usulü ay başında 
kaldırılacak kaldırılıyor 

Öğrenıliğimize göre Dahiliye 
Vckiıleli mem'ekeıte kumar .ife -
tiw ....We ı....ıcı..r1112k için yen..i / 
teC:biT:cr almuğı karar~aşlırmıştır. ıl 

Bu meyanda kahvelerde kum~r 
nde olmayıp e>ı:lence f!!klind.e 

bile oyun oy"nn.,ası pcfderpey 
5llICiİ k:ıt'iyuw .Jncnı>l u.rıll.CAktır. 

Esasen zı m• hal l ı belediye l 
meclisleri hu husu,ta vcrdiklerı 

k•ırarla kaln-elcrde i kaınbil oy
na.ıımasmı iıal'.yetle meaet..1iş bu
l 11.11ml'ktadırlar. \ 
Bl~ ledivc rc:isliğinrn de bu hususta 
yakında b ir k~rar vermesi b. k -
lenm~ktedir. B kararla İstanbul 
ve Beyoğlundaki kahvelerde kiığıt 
o. · ımu Ya taınamcıı .kcl.lırılacal< l 
veya pek IW<s birkaç gaz:no;;a ı 
- o ı:!a scyvırlı ve e<n!!bilcr için -1 
miin asır bırakılacaktır. 
• . TaJ,,bclerin k~gıt OY?•~ası de
ı;ıl, kahvelttc ı: ı.tmclerı bile mem-ı 
nu oldutımdan lstanbul gibi diğer 
yerlerde de bu hususta da'ml ve 
dddi kontrollar Y"llllacaktır. 

1 h L~;u K liABEI:LEH 1 
* Ekmekçı leı-in ekmek fiallanna 10 

para zam 7apılınam hakk1nd~ı talep
.ıcrı be..e.J ı)'c~ k~bul ea.wn1ştJr. Fran
cW. eski f .ıttla t1 4,5 k:uru,-a satılacaktır. * Kadiko,. ıs'>.elesindelti boş sabaya 
aP,c d ik liceektir . * Gazi ktoptliSWlün iki başındakl 
topraklar çokttif ü ve köprü ile toprak 

scvi,Yes i heoüz dUzeltıJ eıncdiii ıriı 

otomob jllcrin bir mudoeı d~lw ltöp.r ı.i

d cn t'l'' ınesinc ın\j!>aade cdilin.iyacek
tir. * Dc1ed:ye i:;:lerini takip e1.mek ü
zere beled~ l.!deıı bır h eyet Ankaı:q,ya 
gı1mck tcd · r . * Bclcd,y• Şişlıane yokuşu bllilJl& 
bir .şc;ı rct Juemuıu koyacaktır. 

DeY!"t Demiryolları idaresi ha
len trcn?crin hareketi için kulla -
n•lmek•a .olan çan ve düOük çal
ma ıısuılerini kaldırmağı kararlruı
tırlll tır. 

Yeni şekle göre biitün · tasyon- 1 
ura bir tarafı kırmızı bir ciheti 1 

ye .· i.,.retli ·r mailenl ıe .. ı. • .ke
nacaklır. \ 'e bu IC>haların yeş. l I 
taı afları m ,1Jtinble gösterilince 
fren h<•nıc ıı harel!ct edcceklir. Ay 
Jr.· a "tibaren tatb:J.inc b - j 

ııac o .,., Lu usul sayesinde 
yolcıdanıı ktısc~ma ve he;yecan -
l a:. ı tamamen önlennıiş o1aıeaktır. 

-----v.r----

amga resmi ve 
cezaları 

Daın~-a resmi ve cezalarının nıil
ruru znı n au1 iç ~n yeni lıiikiimleı' 
konmur.iur. 

E~r1inı1c resinı alınması lia.zım 
geldiit i -ve ınütlde!in ıı:tt: ı; tarilain 
r«stl a clığı ıııali yı1 ı tak:p eden beş 
yıl ıclnde tarh clunmad.:ğı \ ·eya -
hut tarh olunup ta bcs r.·ne içinde 
tahsil ohınm~<lılı:<= an·n6ll n ya
bancı memlekotlcnie Lulıuıanlar 
için bu miiddet 10 senedir. 

Maktu para cezaları Türk ~eza 
k:rrıU11.,,d>'.lci mİİTlll"11 zamana :tabi 
o:acaklardır. 

Rc '.; İln ve eczası ınürura zuma
na u(:rıyn evral<o hükmünden 
ist ifade olunmak i.slen : ldi~i tak
dirde damı?a resmi pe!)in olarak 
mecburi ı;urctte öıleııe.cektir. 

-o--

Model ta vyare 
müsabakası 

Türk llava K:ınmıu an teTtip 
etti,i!i m del ucak müs:ıbP..lruJJıa 
iştirak etmek i tiyen ııınatö.rler 

T. H. K. İstanbul stıb<!sinde Türk
laı5U cspektiirlüjiıi.ne müracaat re-

GUzide mı.~lıarrir Sadri Ertem, Ha- l 
riciye Velüli ~ukrü Saracoğlunun, rad
l'Od.a venl-ii bir .konleum :m.ev.zıw u
a.crwde ifiafft ve alakalı dunrak, ı em• ! 
tekelin bir mühim dava."flnl &cşri~ e- / 

w~or. ı ŞükrU Saraccğlunun konferansında 

teb:ıru:ı ehirdJ esas fik.ı..r şUli.Jr: 

Dahiliye Veka:eti üıı;ı.ir .lıııam
sunti.a Sliia..l ted.a.ırkr a&ıuılldSUU ~ 

11.r tamıınie y- ... ....,~e 1 
L11Jırm1~ur. • 

susi d.-polara sa ak .urelile 

dl..i.zde a1chımum aJ"ldQı ad.amlarm 
kanları Jle şelılr ı.amı..rı biitim ö
murıc.-wde. ktııyıerUnwn eık.tk ve 
k. ·r· ta rı ı. 1 ~aş ı-&L---ıler. de hiçbir şe7 
ts~.hsat euniyorlar cleneeek kadar aı 
'ajışıyorlar. 

lk .W ve Jrti8J.:ıi bWq,em.lze t.eta-
bllk edecek erle bu koı.ı.an blr m 
i!vvel siı.!tlcmck Joizımdır.> 

İdd~a. ba.ş i ıb~.wa bir tefekkür mev
zwı cı:ı ı.:.:ık kadar -.u.muUü are mühlru
d.r. ~.ıe.mJekcı lçtlma!Jnçılarıw ..,e ilı
tı;;a.cı.:arı.m derin bir tetk a.~n& 

davet eden, bu sözler, bizi, büyük şe
hi rl t rimizln ı-u.n l u~ hal'ah ü:ıerinde 

dıu·llLı.ja ve du~Uüdurwcı:;c sevkedıyo:-. 

ırçok yerlerde bazı t~c·rıerin 
ilerıde buyuk .kaıı: ç temın .... ıoe>< 
ve zen~ olmak .n..ı.rM • pıyasaun 
mıw tu ı.ı,ıtdıldnılll ve bunları ha- ı 

b :r kısım esya [ıallarınıo yüksel. -
1 1 mesiııe 311111 olduklar.nı Uahılıye 

.... ..ıeti de te&bit etmit;tir. 
Eıı:CWnJe iı.taıobndl.a !;Ulıesi 'bıılu

nan İ<mirli bir .iplik tac;riııin şeh-

K cluL kcwi.i ın.ue i>tle bir .Mu.al .sora
b ilir;~: Ayhktı a.dımlarıu kartları ve 
ıeıı .. r kaü.ı:ııb.n 'ile ~ gürUrler, ne istl.h
Bal ~derler?. 

"i'Amun con.1>1111, her lltle tipi. keucll 
iiıı7es.ıılıı ltı.lbu.s.iye.Uerine gire vr ... 

rt! ee: iihr. 2 - 3, hatt~ dOrt çocuk ara
sında Jı'4jll' ve lleiir olan, işi başııtd:ın 
a 1lllŞ ev .k.aclaQUU mcvııı.a abledecek 
4rC.illL 

l akat, şöyle bir aile tasavvur edin: 
Koca, sabahın saat yetltslnde evden tı
kar. ı\.k am, saat ıek•de eve doner
L.lt<JDadiycıı ca.iqır. ı>viai J7J bir .bil
de geçindirecek kadar kazanır. 

Evtle bir de lılzmeltl varılır. Bara
nın ı~ )·tık1tır. Butun 1~, ak~ma ka
dar, - e:ınsık.ıntısmı dcfiçin - ya ro
man okumak, komşıı7a C'11mek. m.l.sa.fir 
l.abuJ J:"W:ilinÜJı bUJ-rlıklarw &Draek... 
Bu liı> ka4ııılarw kendi ııbdderi.ndcl<I 
crv işi» ıdeiLklerJ ve &am .d'tUderl 
ın~jwet, · eı. bir Aa.atk blr mt
-.eledlr. 
~ prlp bnfJ .. .,.,., Kıutm.. er

kek mlis:ı.vıWJ>lla.n Cll çok balıaodeD 

kadınlar 4a ltu. tip Jra,giımJar.dJr. İşle, a.a
IJ.bnl.de ..,·· ı 11 .mu.Wır~. 

Jl[;Ş.ı\. T F.[l' Z, 

rimiz Jlİyasasından 80 bin liralık 
makara, bspirin ve H.ntya@ ile 
euayı bbbİJ e topladığı .ıa resmen 
t .. l; it ouııtmU!itUr. 

"ekiılet düu valiliklere gönder
..tı,ii yeni dırcktifleri ile; her türlü 
eşya Jwtlarının speküliılil mahi -
yel1e wı .sılu surette arttıranların 
vaz~· ellcriıı in zabıtaca takip etti
r ... c. r ~k herhangi bir surctıc kanu
na mulıa!if ıarekelleri ızüı:iildiiğü 
tal diı:d.e dtthal lıb '.pleri hak
kınia knınıı .. ı . .. ,..;erina ehem
mi:;etle talbiki c:het:ne gidilmesi
ni "" bu hususta hemen önleyici 
tcttblr:er a asının teminini bil-
dirmistir. 

A~Tıca; her hadise hakkında Da· 
hiii e Vekillet ine """ntazaıııan .wı
«iıntat •oerilmea ı1e tam.imde lıil
dirilmekleüır. 

---eo·o----

tik mektep muallim
lerine yeni kurslar 
i:.-taııhul ilk mektep muaU:mle -

rine ımahsui u!mak üzt.."Te önüm.liz
de.ki ">' ın 17 ..Uıden j tibaren baza 
kurslu açıl· ealdır. Bun!nrdan de
kımWI ~-azı kursu N uruosmani,.e

- 211 aci okıılda ilk tedriı.at 
lişi E. Mıosll'fa GiilıBi ta -

Tafıııdan verilinekted:r. 

c'Bl<E.İt ' alarla ıleneme kur-

Konsol açarken çıkan ses 
Da,,_ J n en a ı.u- ..ı!a j 

ceza ••"·mnhtn U..-. iıllimıı6e n
fına lo)llaııaalm:a 7&11&1abla .ıe..llal 

anlatJ7orda. 

(:ll<tıiJ loaılar ibı&PrDU"""- Polis. Mkçl 

7eı..,tl. Ba İsaaJll tut!11lar- .Şimcll hal<

klml: a.r17acaftm.. Elltette h•ac17UD!. 

* 'Dro~ür '14C!;eles.i hak.kıı 1daki daTa· 
ya is :ı nbLJ a:;liyc yedinci ceza nıah: .. 
kc?ncsUıde kfulunusani::ıJn 12 .i.Dci cu
m a gwıu sa.!! !G da ba~lıuw:aku.r. 

ı~A POLİ.S li UERLF.ı 1 
derek kaydo'.mskta ve miiJ;abııka Eyüp 
şartlarını muht~i ıbro,,ürlcri al - 1 

maktadırlar. a., .. ımüı;ait oidukıı 
fakirjcrj orumal 
derneği 

:E:vüp fakir:eri koıwna dtrne - ı 
i:iııilı de nizaı&n.amc vn.i.)'eüıi 3 ~ 
il.İ eemiye1ler ıkanunuııa U} w:arak 
:ipkııst kara:rlaı;tu:.ılınıstır. Bn ınak
utla • ı.;,. &mek h<'l·eti illJDU• t 
miyesi üniim.li....teki p:=ıT ciiırii saat 
14 te E tipteki erkez.iıwle lıoir § 
kongre aktedeeektir. i 

.,, <h B!!ı·ıızıt heş:ııd, Fındıkla 
°" iioİİJıcÜ, Üsküdarda İlısaniye6e , 
- dcıkuzuneıı okıı:da olmak üzen 1 
·· ç yenle :ı..~at oiuııacalıLr. 

5S 1qlaruı4a - lıoylıı, fazla 1·1-
maa bir loadm,!. Size ıs 7ıldır dal el
duğmıa. .,,,,_ kal:ı.n JUracWııriik
lekl ufacık alıfap evde lekbaşına olur
duğunu söJ1Qor: 

- İnm olsıın; flmdlye kadar baŞllllS 
r<lmed.1 bö:Jle lf! 

Db'or; he7ecandan uk Ak nefes a
larak polisia 7&1W1d.a 4ura.n .Ptim.Urde 
lu1afelll ıa - u 1qlarıncla bir reııcl 
ıo .. ~k aııJ.a.11Jordu: 

- ~ıı İamall .rol< mu ıu- Az kaldı 
canmn 1akacak.. Zaten yaktı ya •• 

Ne_yse ucuz kw'tııldum. 
L vvelld JlİD çama şu Jlka.Dllli lodos 

Jlavaıwı dincşlnde bahçeye asmış, ıe
ce de 1"pla7@ odama Ç<kilmittlm. Ça
ma)ırl:ıt.rı U:pete ,yerleştiriyordum. Ki
racı daha a:elmemlşti. Derken cışırak!» 
diye bir ses clu7dum. .. Kwlak k:ıbarUUD, 
ses s e:cla yok- Zahir dedim; kirilcı ıel
dl.. İ'}lme devam ettim.. Biraı sonra 
;rıne bir ıes oldu .. Amma bu ıeterkl 
komot côzil çeklJirk n çıkan ses ıibJ 
bir fie.stL ılbJ.klım; kartı t:raltaki ml
u.tır oda.sına &ittim. Kl'P"!Yl a,.""3r ae
ma., ne röre7lm.. Biri i benhn konso
lu ~kmlı. aü.ra:Uü k.a.rıştıııyor, avanm 

l<admm buma IC>PlaB&nhrclaa birbıl 

- v.ıı~e bari b1'""'7inl ~aımı, mı! 

Ya5h ka4m J'ara"ına dokunulmu, 
clbl başını iki tarafa salladı, söylendi: 

- ÇaJmağa kalmamı amma, çalm:ş 
tatar .. ..aa tn:a au:ar ya~ı: 

Herkes m1a b:akryon!u .• hah etti: 

- lt.ettke çal~ydı- Eve ('lrcce"k yer 
bulamamıı gibi pençereden C'lrmiş •• Ca-
mın önti.ıide boydan boya serili scdlrln 
Uzerlne «morlu a.yaklarilc baıtmı.,, 

blr tün evvel elimle yayd1fun kar gibi 
keten ürlfi lfrl çamur lç!.ude La~. 
berbat etcıii!. 

l:lbelle davacU'ım.. 

* Kasımp2 ad a tersane wkaı.:lll- 1 
ea olurı:tı A.i ogiu Kam;! aa.ında i 
bir mangal ba.'; ır.aa u;.nmakta ıken, ı 
müptela oldui!u sar'ası tutarak 
m&r..ga.lın üıerml! dü•müş, muh • 
tehi yerlerinden yanmış, hastane
ye luud.mlarak tedavi altına alın
mıştır. * Musa oğlu Hüseyin adında 
b or sürüeür.ün id=indeki cvük 
aTaolıbı beyl'irlerin ürkmesi:.e bir 

takdirde · inci kiinunun ill< ,.azar 
güıı ü Y "$ilköyde yapılacak üsa
h2 kilda k-nlana kıym ·Le
diyeler verilece:; · i en yi.ikıw:k 
pal-an bunwu elana da ııeref . 
kupFsı ver.ilecekt.ir. 

elek!rJ< dircğ :ne çarparak par - · 

ç:ı'anT?Lş: ~ur.~eı:ı yerıerınaen ya- Tekdir ile uslanmıyanın .•• 
nlanan Huscyın C<?rr2.hpaşa has- 1 

· k 1 Teni Tlcard Veklll Naıtml Topoo - . 
~nesı~e a1dırıbak tedavi al - o!Iu. istanbulda kaç ründeııberl, Uorl 
!na a ınmış ır.. &'elen tacirleri tophyarak konu!"uyor. 

"/; Eyiil'!e Bahariye caddeiinde lllvayete cöre, lhtık:ır, bir d-e ,.,._ 
Yeni yap:.lmakta olan Kadife fab- ) dar haflflt:mh;tir. Bir rivayete ıöre 

---------------,' r:.kas·-ıda çal L'l Yuva.'1 ve Ömer de. tıaııar ~- &1bld.!r. 
Hususi idarelerin inşaatı ' adınaa iki amele cdı :;tı!Can ıske- Bitte, lbtttl mü.,,ire olımıl< V.ere. 

,ft38 · · · h 5 • ·~ leden dü ek m uh tf!•i! yerler·n- 1 derh,I, fiallaruı yiik..ım.,n:e burüne .,, seneu ıçuı e u ıısı •a~re _,__ 1 d H -k· 1 
b .. • 1 · r """' V" !'2 anm .. a r ır er ı ı ya- kadar imi! olu beıı on tllccan en şld-ut.;•1'5Le yapı llll suıema. aygır . · ı 
depuw, d ı ikkıin telefon hattı ev ra lı Alınan ,.1s\ane: . e hld.-n..a- delll ş ekilde ~nılırmalıdır. 
çesme, nafıa g;rajı, uümunc ' ka: rak t ia\; .. al t ı n a a lın""1~~lard!r. lfiJa t~rcftdiıt TaT mı?. FJatlann. bir 
cakolu ve S2ir tesiı;lerle kıymet - + K~ ıköyde ot':' ran l brah.m ıı- çolt m.~dcleı·de Yil•4c elli yükseld:ğl-
le:rin inş:::nt \'C tamirntınuı avrı d!r. da b.r d. u\.arcı Ibr:alılm adında ı ... ırn1aror ın ıı )· u:ı "." . ~ıe~hur sö:t.dür: 

ayrı tesbit o'unm:ak Dahili:ve Ve- biric.in b 'ı vesınde sarho~lukla 1 Tekdir De ns!nmı1anm lıaklı:ı lo.olek
kaletinc bilidrilmesl dün Beledi - cam'uı .kınrken, lı:·nlan ca.ı:n par- Ur. 
yeye tebLğ olunmuştur. ç~ ..ı ... e elır dPn yar~lanmı,t :r. 1 

Yazan: Jskender F. SERTELLl 
1 ılfıl böyle söyledi. 
J 

l{on•ışa konuşa Taksime ı:-elmiı;
lcrdi. 

- Ailırca deiiler. ~.,.,..., aıne
Iiyat :r.ıpmışlar. Yatakta ölü gibi 
yatıyordu. 

BAR CİCE~LERİ 
t • ---=-----l?mE;ICZlllill- N., 24 :?11111" 

- Evet. ()mı~ polisler has
taneyi! kaldU'dılM". 

(Zambak) ın gözleri sulandı: 
- Zavallı Şebboycuk... Ya şi

nas,? O ne oldu? 
- Ne olacak?! Onu da katı1 di

ye y akalııdıl.x •. Karakola götürdü
kr. 

- Ne diyorsunuz. .. Katil diye 
mi y akaladı.la:r? 

- Öyle yııı.. .Şebboyu kendi ta -
bancasile o wurın.LI4i dıyereJ< kolun
da!! tutt.u.W:. Olııkü Sebbo1·un y:ı.
nı.ıxia ™ ı.a,bancasın.: bu.lmıı.ş -
ı1arW. 

(Zambak) hiddetinden çıldJ.r.a • 
caklı. 

Şıınıaslyc kurı<unu atan beniıu. 
Ben.. Şebboya deM., <ınıı vurmak 
is.e~tim. 

l.ok iyi hatırlıyorum şimdi .. Kur-
11ınu atar abmu ye~ 4tilmW,tüu1. 
Ondan ôtesiDi bilnıi)'orum. Demek 
ki, Şinasiye .attığım kurşun za\ allı 
Şc b lıoya i<alıet etmiş. 1 

- Evet. Omzundan yaralannı.Q 
laznığız . Ve yansı nğttca imiş. 

- Şimdi - ~·apaeağız? 
- Bizim için yapılacak bir şey 

raTsa, o ıh: "iükfıt etmektir. nen, 
..ıyle bir <irkin hiidise içinde i.s
Dimin gll(tiğini istemem. Avukat j 
Celil ile ~canı 11raya - kimse 

g'inneden - atmışt1k. O tat.anca 
esasen ·nııııi~ aitmis. Meo;'uıi~·et 
bizden gitti. Jı.ıtta o lr~dar ııı:rn ki 
zabıta memurları bizden şüplıelen
me<liler bl!e. t,: .. ıı ku ~ ak'a kendi 
odalarında ge~mişlir. 

(Zam'bak) bu işin i~indcn bu 
kadar 'kolay myn!abildiğine lıay
rct ediyordu. 

- O halde biz de lıemcn uzak -
lı•şalım bııraaan. 

Diyerek :ıııaııtoswııı &iyeli. 
Otelin. hcsabuu ~erdilez" Çıktı

lar. 

Eir .arab.Aa_ 
GUl.iyorı.r. 

... ıca- •onq-. 
- Şimoli uereye r;iclec:eğiz! 
- Herkes kendi 4iııe-
(Zaınbak) önüne bakarak ilave 

etti: 
- Beni, aksam bir sıkıntıdan 

knrt11rılınız .. Otom<>bil ile buraya 
getirdiniz .. GerdircHler. Te$ekkür 
ederim •İze, Sc.ınih B.cy! 

- Yalnız sıkıntıdan mı kurtar
ılım? Ya pelisin pen~e:ı;iw •' !'J\... 

- Orasını kanştırma:vwız .. E
ğer itiraz etseydim yahut siz ha
kikati kcıietmemiş ol.ayAlıııu. ne 
ceza ,..,.-.iim? 

- En tŞajp. üç sene. Avukat Cc-

(Z~ml>ok): I 
- Heni burada bırabıuz. 'iemib 

Bey! dedi. Bir iki ı:ece başunızı j 
dmlivelim. Yine buluşuruı. 

Semih ı:-iildü; 
- Pekala. Fckat, b:ı.na ,r-eçeıı 

nbaıu v.crdiğiciz söz.il :uııutıııa • 
yın! 

- Jlaıı,gi liÖz o?J_ 
- Balta lima",.. ~ ... J-yi va -

detmiştiniz .. Gelmedintt! 
- T.ckr:ır Miz ııeriyenuııı- Bu· 

günlerıle geleceğim. Hem bundan 
sonra l>ir defa değil.. Her ~aman 
gelecePn. Semih Bey! 

Zambak 1-lıilılllll a1lndı.. 

Se111ih elıına devam etti .. 
T..-pe'başına kadar gitti. -
(Zamlııdı.) Taksimde niçin tn -

mhti? 
Semih Tepebasıaa kadar .nedeıı 

gitmişti? 

Bunlan anl•mağ.a i.ıııki.n oktu. 

* 
iki arkadaş bc:.şbaşa 

(Zambak) arkadaşı Henektcyi 
bulmakta güçiük çekmedi. l)ğ'.e 
üzeri od6lsına gittiği zaman l\Ie -
mekse )·alaı:ıı4ı. 

(Zambat. ) arkadasını giirür ,gör
ucz: 

- Meraklan catlıyorum, dedi, 
Şebbovdan bir ha!><'r rnr mı? 

- Eı·et. B<ı11 tir şimdi cınun ya• 
mndn ~iyonım. 

- Yarası na>oıl?" 

- Konwıam•ltn 111t? 
- IJa, ·11:. n . .,. 'l ~n, .. ~tıf:-r. TJ.zak • 

tan ı:ördünı. Zaten hır.aksalardı da 
kontJŞ<-mhLtiuu •• uaygındı. 

- Zavallı Şebboycuk. Hiç bek
lemediği bir felaketle kar!illaııtL 
Hep onun yüzünden.. O alçağın yü
ztindcn .• 

- Kimden l>absec1iyorsun, Zam
bak? Sen, ne zaman geldin Bil -
yükdere•f'n? 

- Şimdi geliyorum. Şinnsi)·i 
giirmedin mi? Ondan ba1ıı;diyo -
rwn: 

- Giirmez <ıl.ur muyum? Hırst;ı
nenin bahçesinde bir asağı l>ir )'U

karı dola~ıyord.u. :Maamafih polis 
onıın y.aknsını buakmıyacak ~ibi 
görünüyor. 

- Hnniya karakola götiirmüşler. 
di .ODü?!_ 

- Arkası kuvvetli. Madam Ja
net çarçabuk meseleyi haber almış. , 

Fran"z zabitleri vasıtasile kefa - 1 
letc TJıplen tahliy.ı eüirmi,. Müti
deiımuaııti de işe el koyJIUJş.. Tah
kikat J"•P1 ~·orınuş. 

- Dem~k ki ş;mdi hast•ne bnb
çcsinde dolaşıyor öyle mi? 

- Evet. Buna nedeıı şaşıyor • 
sun! Kızcai{ız omın }irzünden ya

r..tanılı. ŞeblM>yla .k"nuşup haki.
kati aııJanıok hakkı değil nıi? 

- Vunnasn;dı ıkna .• 
(lllenek~c) kalıkahay la güldü: 

(J.;~~ .. , ... IJlllJ 

---o--

fzm:rin imar p'anı 
fıı:miT şrlırinin imar plinını tıııa

a:" m etmek W:ere :Fra:nsu: şehircilik 
müt.ebaSli&l Ko~l>uzyea'in getiril

ine icra Vekiller l heyeti tara-
fmıd.aa ikarar erilU.:ştir. 

Gnıpa Harbinin Yeni Meseleleri 1 
Artık ayrı, gayrı ~ yo1' ••• 

İngJliz ma~~uahndan öğreniliyor kl j 
... Fraruıız -~ nuıli, ıticari '"' ~- , 
lıl>adi anlaşma~' diier memleketlere 

1 

.. 1ıir z>in .ı.c..,u eıUlıı?ıllıead<liı:. -
'"' P.rıuıu ile İııslllett ~i , .... 
r..1r..ı mesai oJle hir Jaale cdmişlir J.ıl. 1 
ıber ikj •snıf".keün harp t:.J·ele.rlni Jtif ... 

b;rJDdotı a:rırmak mii.ınl.;1111 olaıa~ 

&'ilıi · ı.-e kad•r AUoaD -- -
<!anma F.ra.n~ız ~rı.. :ı ı umlUIÜJcliiW 
.tncııı......ı- ..ıuı.l"4Urmak ı; o!ıı.ıuWU 
p.::yretl fit: netice~ .kal.mı\ihl' • .İDc.ı.11.cre 
De :onuı:uMn ri.arbi k.uaıım.ak için ui
J'a.tıJ.l'~ c·n kra&laı.unal"a JJH bur eı•uklan 
ledakarlıiua dnece11i -ae kadu biiy ıiill: 
olduğu söyl ı:nsc yeridir. Çiıııkti her j 
ti prp lmetiJolıo tnıvveUi lllllı•"'· ıu
kenmez servet menbalarına. malik bu
lunm.ıl:ırı, cesim isıparatorluklwa D· 

lllı> olmalan ne kadar ıkonlll ldılerin-
c1 · \Jm..ı ~ ı -rı: nın günfte>n güne erı .. 

4ifbıl - •iır•rd< - eloa nferin 
Ji'ratt!fa tle İocdLerrye blacagı. ._.._ 
lerile yak.it •eııirmesln <tte kadar tch
llke.ll Olacaittu ı-e~ cüa Fraıt9ls 
lıyc nazırı U%UJl uzadıya anla.bJercla. 
Ba ila c~iyer ki Fn.nsala ekvn, 
incuıencıe <>ilan lm'lı .. n - ırart 
d-cYff!ltJet"iotn bt:anm.wı llsunnma u
eak o suret.le .&v.rupada .sulhan istik 

'"'" lemin e<JU~ıoe kanaat setırmı, 
bulunuyor. 

AhıwlJa 938 senesi babarmclaıı 939 
aonbahanna kadar Avusturyayı, Ce • 
k-V&kya:n almıı .., Illlı- Leldl
ıa- iaaırıız e-le um .u JDIJ10• 
ııu!.ıWıık mım!ekell<ri .ı.,,u.ıı.e si -
......... Bııcim Almaaraıwı vu!n'.i bu 
itibarile &'-D aıallllÜ Jıarplelı;.iae h.,... 
umiyor.. Ciink.U. C"~ umıuaı 1'ar.Pla 
Rusya. Romanya, Sırbistan, İL&l)'a ve 
Belpika Xa:r.ur AbaaJll'uınw dijp:ııan
Jarı sırasına ceçmlşle.rcU. Bulfiiıi ise 
BitJer Almanyasuıuı karıısındl. bu 
memlüetıerln ı.ı~ ...ımazsa bİIA•aC kal
dıkları cörüJüyor. Bu bltarafhiın ma
nası ise "komşulartan Almanyaya ~ l}·e
cek ve safrıe cönd.rrllmeM tmlurnJanJ\'"ll 
d&hna mev<'ut olu.şudur. 

Alm.anyada azami fedakirhktarı~ kao 
ıeuedir harp Jtazırlıiı cöri.ih1u. Ru;,ün 
de harbe devam etmek !cin AJ,ua:ı 

milleUndeD nanı.i feıla.ki.rhk &ri!ltt"r
mesinJ başındakiler istiyor. İsle t r;İn
ıa ile İnl'llterenln ae buna kanıı .,Jt:ın 
fe4akirhkları C'Ösf!rtrek baro ti•~YC• 

terine varm:ıht1'l, yani AvrupadA mlt
Jetlerln hukuku öyle lcola7 'l(oJay te
ııfraWmamıısı. .mılluıa bk tlaJıa llv<ul-

mıyacak surette tesis ed.i.Jmesl beldr.n
ast.edtr. Takat bugünkü harbin d~ t.ıir 
1..khsaai cephesi var. Bu itibaı-JJ. r!"ırı
..aa v ıİnc"ULereıde ciinA-en O&Be t~ni 
ıaibfırler a1m.dliJ 6r-i.ll• 0 ...,iZ' .. 
sır lun :İaıcll- bir ta··;ırruf 

:met.!!lesıi 1•ara.r. J rr.kes 'k.aurıCı11U.u. bır 
k.,_ blr.i.Itlirm<ü ~orltr. 1»11.,. 
İıı•llier~ lılikunıt1tnin pııde ..ı ,,.;;,·c·n 
İndliı: ılirMı -.ıu.ra!t '\'ılrd~r. M.ıdcr.ld 
bu .k.ada.r çı..k ııara w.riuı;ı lıu.wu \.·:tr

dır, diyor.l:ır, o halde bu m"'l. ... .t.ıfııı ıl:ı 

neden tlir kL,.aıı tsa.ı"raf ıt.•.IUmte:•/n'.'. 

Bunun için revkalade bir heyıe't tı•)k : l 

edilmi~tir. Devletin muratlar.ıu 'i•:ı:
Aen geolru.ek,, meseli .aJnı.a.a ıWr _ı.:.:.ı..ba 
acaba daba ucuza tcdarlkt kabll olup 
elma4ıiuu atatbracttkiır. 

İktısadi harbin Fran~ada son :ı;ün
lerde münaka~a. ettnen rthetıeri de ~a
rwt dik.katur. lWf'ılnleketla .il:racat•ıu 
arUu-mak keyfiyeti rerek hükumd ve 
_... Jmtamenı.- kabul cıdilu !ılr 

esas tııiuynr. CU.nkü ihracat, d.IJ'odar,. 
•aklki bir hllTP sllihı demektir. l:hra
e&U <ılalJ --ı.et luıRMlid.11:. Fakal 
lıaıuın ljı.lıı lsWısal elallk IMJ& İ»W.
ul ~ ~aıı..,..ırıarw -c:otu * Almae
y..,a kw11 bar.be sllrolşllr. Bu t&Jı.cllrde 
Fzu.sada lııtlhsa.lii.lıa daıll:ıaeWle l>la
ıed.Den hotl».k iıulllz Av&ID Ka•an
amda salahl1etıar .Nazır tarafından an .. 
latılırkcn seçenlerde töy2e deniyordu: 

- Fra.lllU 1&11.U'.U •ii'''S'ir ..ı.q.. 
tar. Çünkü Jsttlasal ede:nlerba büyülı; b!.r 
loısıru askere ırıtm~llr. Onun !~in bla 
Ö)'le hareket e:tmeli7i~ ki AJman. ya71 

1 

'l>Uaraf mtDlkkeller -rl...,.._ •
zaklaştırmak lçiıı •rlilleceJı m.iıcade
leden Frnıu: sanayi ve ticareti tama .. 
mile lıılifade el&ln. Memiüellerlmle a
raouıd.al<I ...-ıebet •ıklafiıkııa lltb
sadl --~Jd ...ıieaılelcııüs ıi;ılla ..._ 
..ır elacaklu. 

İn•lll• Nazırınm 1111 oöded fndıı. • 
Fnınaz ı .. rlti mooala- tıı.ı.ı.a.u ta
atını ı-ösleıwıoi• ldıtldlr. --lıı -... 
bnpcında İncllterenia Fransadan .701-
Iıuıaıı :mallara ka"ı kayıtlar koydııJu 
görülm~ fakat. sonradan bu ,kayıtla
rın çoi;u l<aldınldıtı blldlrllmlşUr. Şim
di :yeni 1'artlan mali ve lk.tısadi anlaş
manın hududu ise renlştlr. Bundan 
ıonra müttefiklerin Uhalit ve ihracat 
aahalannda birbfrlerlı~ln işini daba ko
laylaştıracakları an1.ı.,ılmaktadır. Bunun 
için de a,.rıea nasıl çalışılacağı tesbtı e· 

clllmı!kledir. 

AIJ KEM,\J, SIJNMAN 

Aiınan"Rus tesaniidü 
Y .. azı: Aluım! Şıilızıı ES:llEa 

23 •tııstosta SovyeUcrlc ~<\lnı...-ı~·a 

ara~ınd.a 11'.altlı:m:tzhk paklı imı;alau • 
d.:ğı aır.aaı, bulıo.esin ai;tında dol•.,.A• 
sual ~u ~ dl: 

- Acaba bu ~l;l, iki df'\'leı .ıra~uıda 
şiııau.Uü bir .Jş bırl ,z:-i nin başl;uı,ıcl 

mıydı'! Yokıa ı>aki bir {fbidJiiDc .d.eJd .. 
lct c1ml"yor da ya.lnu: Alman _ So\·,..·el 
m1L.1:ı~bel.eri.ıll corrn:olltş t lriyor u11.11" 
du. lJ.ı,tı:c tarafb.n e1;er ı. aii:Meıı iş" 

bi.rhfhteo ~et ıOdiJ'aru. buoan nı.I"" 
dl? tI ulaca.k.t.;r? 

itaı:ra !Haricin l'cltıU ltoat cıao• 
t::r .. -.- J.a.u v,, ıcacn ıa.:;.uk..an aulıYD""' 

ruz ki, Aiın;ınya, 11i:;an a~·t içinde Sol'" 
yetıcrle tc01a3 ı-ecml:ılir. Ve bu ~ .. 
m:uın hell.t·fJc:r1 hakkında İlal7aya .ıaa• 
lüruat verirken, So\<7etlerle AtmaiOP 
ara.anda JııJI' i'fbidi.~i lıiahia menaı. el .. 
maıuış. Almanxa, Sov)· eı,ıerJe kendi a· 
rasınd.Akl mti.aasebetıer gergin kald:.k""' 
ca, demok.raı devle.Ucre blfl 
Z:lJ'2f bir Tazlyette t.ulu.naı'a!d' 

it.ayaya buet?mf.1. Cfano btmlan sor
lüyor. Acaba Alma.c.ya, Sovyet - Al"" 
mıın münasebeUerlnın. isUkball bak .. 
kn· d:ı It.alyaya bu temi.nah veril'keB 
•:ıtra _, a<iFiirwdl<: :vct.a iJaıyaa· 
l ... o " """·•.)Ur WüfUU ! blolllU biUniyo
rm.. "Ö11 aainJr.kaktı.r ki Alala.DJ• , jjaV• 

ycUcrle pakh, h~rbe mln1 almak içi.O 

luualam.öjhr. Paktı:ı on:ta~:ı i.$Si.ne Po· 
laaya.ıwı ~ olacalwı, Jıı:rtıatde in• 
ı-i.Uerenin ve Fraıısanın Potonyaya yar· 
dım ctmiyec-::klcrtni ve lıarp ~ya"" 
.cajıw unactıair;ü. Ba....-p çıkJı.. Alman .. 

7a ~ck.lcm~J bir vaı.iye.t Urşısınb 
kalınca evvelce aulaşmı, olsun vefa 
olmasın, fiOY)-et m:ı.nevi 7ar4tmtnın de""' 
vamı;u te:tm. ehnek iç:.a, ca.Hık haV" 
ıa••ndrl i ~ vyet ıcycbbUsle.rlııe kar;ı 

li.k.ayt kalmak mecburiyetini hissftti. 
Sovyet!cr evvelce üç Baltık mcmtekC'"' 
tini niıtuıl:ırı altına aldılar. Fak:ıt il 
bunth aBadt. !:-ılandi,.a Ue .. eŞ"' 
pl olma.ğa başlaAllar. Fıldao4ira &.&' 

11etoııü.lialin ..&la&"1r.adır. i7l bir ..ı.kU .... 
pnilır'm17acağı n.mmlilmlıU. w l'efo° 

!illi ol:mqt:ın Alman nıcharilbade Fi»J.ıll"' 
.diJ"a •arWnllı ellıa Jair inlılıa uyııadıJ"• 
dıima fi'pbe yoktur.. Ba<}ka türlü ol· 
m<m. tasıı.·ı W' ıııaLllc.n1ez. ıBunwıla be" 
r:ıber. İngiiiz ablıık:ı.~ının şidd ı.: U~::ı "" 
m esl ıl.zerine Almag,ı;amn va..:1yetJ zot
bştL Sovy ı·Uerin 1'inJand~ya t~ebbil'"' 
slıne ba(ıamaları llc ic.ı-thercnin ab ~ 
Juka)·ı ş!ddetiend:rme?iil arasındz.kl 1~

rih Y•"1nhtt bor tes.dil fttlldil". Bil 
lazyllı. Uryı5ında ıı.1maıı,..., 7eoıl ııer· 

y-e\. t~bbü•ii:ne lc:&"f'll e'V'9'eta lakıı.1' 
blmıya hat.t!ı bin.ı: 001'\ra lika:ytli.k· 

teıı 4e a~nlar~ !ledri- - pnlJm 
der bir w-.ai7.et. .alllu7a aıeeıbur .k.al "' ....,.... 

Dl«r 1-dtan Flııland.tra -bl. 
Sov7e1leri d.enıokral <levl.eUertlm bira.il 
.ıaiıa -l<bfbraıJlır- i.ı.ı:.Werealıı Al
• ..,,.. ile ,,_.,ı ilı.Cll s..nu~ıe lılr 
me.ele ~mak l*mcdJilııe piplı" 
,.Uııı-. .Bww.a ll"Jldlr kJ İlı&"Ulzld 
-ki l';ok>n6"""" tşpJ.ine ııöz yumJllJIJ• 
lar. üı: .Ballık -~ iilubdiD
ılen dola.rı da Rusy.adan :ıi,yadc Alma .... 
7ay1 Dll'J

011l tuimuşlard~ Fakol Fin• 
I:ındlra.ya karşı ı,:ir.~n teııeDOO. in
ıriUereyl aükadar eUI. İnı.:llWer doı<
Jetlcr hukulw.tuın müsaU olduğu ni~ .. 
bette Flnland.yay:ı yardım etmele ba.J'"' 
ladılar. Siliıh. tayyare ve C'U .maskele.ti 
yolladıl.ır.·Bu Sovyctlr.rl rüceDflirdl ve 
Sovyetıcrin Flnlaodiya.da ma'fı:r kaJ .. 
dıkları zorluk arttıkça, İnrHtere:re ka~ 
iiblrar da arrtı. Sonra. Sov:yetier Mil
letlrr Ccmlyrtbıdm a.%:.kJaşttrı!malttı" 
nm me::i 111i7etini İng'ittcrcnln •e FTan-
saaın emu.larına 7Ukletıik-..r. 

Bu 50relle 'f'i111an.4i7a ·t!f\M~ ıu~ 
&elit* v-e manevi walntıbk içlilMle .,. 

lan SeınreLler deaokrat 4e\'letl~a 

.ayrıldJJop, daha bllnil< mad.:ii sr: l< 
.,,~ aaae•i yahustık iolac dııi<ıı Al• 
manya da &v.-etıeriD uuılıalıbetlıd eei• 
.. tmeie çal~ı..dJr. Bu ...,.ıı r ... 
lavilti altında "'* lılr .balla. an :;üıa 
1""'4le bir .4Jnuo.a - SoVJel ies•aüd....., 
doiru 7üriiJuaekte uld.ıija ıitrWnıek • 
tedlr. Eter lıu cen)'aııa moka veınoı 
edeıaezlenıe, bu t....w.ııiıı Soll)'et.ltd 
ııerQ-e kadar •ilrükUyeodJ cüııüıı eıa 

ehemııılyclll mesele<ldlr. 

Hareket müfetti~1eri 
Dcvfot DenıiT)"ıılhm müdürlii~ 

ytiksck tahsil !(örenler ansındau 
nıütea•diıl ,.,..,,_deT •1arak ı.unlan 
•hareket miifetti4i• olarak y•ti~ • 
tirmeği kanrlaı;tınn~trr. Bu nıı•l<
.,..t;1a Onümüzdeki &)ltn & ıneı ~tıll 
~ ... Ye diğer ~hirirnle rnü-
..!.~ar_72pılac•khr, 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Karanlık bir sokak 
l!:adıl<ö,.;lnde. Bayrellahefflldl 

.. ka!mh oiuraıı karlleri
A. N. taa alılıt_,. bir mektapta 

15 ın.e:tre azunlutuncl& olan •u ff
kakla hlçbir Ii.mha meveuı olıııa
d.ıtmdan ve bu sokakta oturaıı if 
ci.iç sahJplerinia ıccelerl müşk.ü -
litla evJerlne döndiik.lerioden ıt

k.&ytt edilmekte, eıcü.m.Je: 
cBelcdJye şehrin muhtelif seml

lerlne ıauıba1a.r koyduruyor, aca
ba bu konulanlardan bir tanesi de 
bu sokaia tahsis edlJerek sakinle
rbıfn cv1ertne rahatça ıitme1erl te
min ectnemez mi'?• aenttmc-ldedir. 
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350 Rus 
• • üst kısmı hır i yanmakta ve bir 

taY.'"aresının düınan bulutu çıkarmaktadır. 
J Askeri mııkanıl:ır gemiye }ak -

bombaTdl'r"'lGnl laşıiıruısını yasak etmiştir. Çünkü 

Relslııkl !l (A.A.)- Birçok J.'ln 
tehirlerine karşı tertip edilen han a
kıııtarma üç ,.w. elll SoV)'el t:a.,am.I 
ltllr:ık etmişse de Fin hava llliııL1w 
llataryahnıım ha.belli atqları bu by
tareled J1t.k 7üksekten unna"a mcı"'Lur 

tlmeslne, binaenaleyh yapıla bom -
bardımaplar m.üCJSlr olma~hr. Jsu 

bombardımanlar neUceslnd!e ••~~·ki
ti o!miif, ~ kifl 7aralanmlş,ılr. Flnlan-

di)re bava kuvvetini Sov,-ct J'Ü.riİJ"Ü.Ş 

l<ollan ile malzeme depolarını bomllar-

4mıan etmı,ıer Ye han muharebeJcrl 

eı.ua.,ı.nda 16 Sovyet tay)'are5l diiş.ür

J.llu..lcrdir. 

Amerika kongresinin bir ihtarı 
Va,ington 24 (A.A.) - l{ongre, 

tnerkezi Amerika mcn1l ... ketlcrinin 
lempaili:e etmekte oldukiarı ve bir 
lıarp vukuur.da ::razi<inde diişma- 1J 

lıuı Pıw;ıma m;jWıfaaı.ı için lehli-

keli olacak hava üsleri bul•bile 
ce~i l\leksika ile olan ınün~sebet
leri valıimleştirmekten hazer et • 
mcsini hükfımele ilıta.r eım:ştir. 

Okyanusta bir tayyare kazas1 
Londra Z4 (Radyo) - Amerikn· ı !arılan bir kısmı kaybolmuştur. 

dan İugiltcreye ;:relmektc olan bir D;ğcrleri, tesadüfe ı koza mahd • 
Yolcu tayy•rcsi Okyanusta kaz:ı· !inde bulunan bir balıkçı gemisi 
:va uğramış, bir pilot ile yolcu - • faraiından kurtarılllll.'it ır. 

• 
Isvicrenin seferberlik masrafı 

• 
llern 2f (A.A.l- Dola.şan bir şayia,.a 

töre CecUral mecU. memlekeUu &efer· 

bertik masraflannı kaflılamak üzere 
lbeb'usan me"cllsinden 250 milyon frank
lık lahslsal ı.ıemeğe karar •crmlşllr. 

l\lılli bvtçre b3nkasının ecnebi para .. 
larwtn kıymeıt.en d~:ne ·l ü:ıer.i.ne is
vlçre için lıatiıl ola.n tehlikeli vaztyelf 
nazarı itJbarQ alarak bu talebe muha
letel •ll•il ll~ve olıı.ıımaldawr. 

Türk hey' eti Paris operasında 
Parls H (A.A.l- Blrka< ;fö•amlıtrl 

ParWc bubmau Türki7e lbrir,iıe Vr
aleU ıumuııi kali.lıl, bıiJ'ıil< eı~ı Na· 

ına.n Meaeınec.cJoilu rlYMetınt:t.>.lü 

fürk he.Jeti, tüiD aqam .ı>oırLi Oik!n • 

amd:ı, devlet relst tarafwı!an blr cemile 

olmak Ü'ıtte emrine tahsl'S o1~.nnn n

y.-etloıımbur loca•uıd& S..ınson n 

Dalili leln.•lllı:ıde b•ır bıılu-lardn. 

Bulgar heJ'' eti lvloskovaya gitti 
Sofya 24 (AA.) - Sovyctler 1 

nirliği ile bir ticaret muahedesi ve 
• lıi~ sey~üsefain mukavelesi akdi j 

• Çın muzakereye g.rişecek olan .. 
Buigar hcveti dün akşam maliye 

nl.%ll'ı Bojilofun riyRsetlnde Mos· 
kovaya hare<o'.t etmlştir. 

irçok Alman v p rlar tehlikede 
(J lael ..ablfeden devam) 

toplamd::ta etmaındır. ?le kadar inJ:ı .. 
'iz cemlsl varsa, bcp,ıı;i de derbtr e .. 
lilmlş, balık a.-ı :rerjnr bu Lte t.ah.&11 
edilmifllr. Bu ela Almanların işine fei· 
ınemekleıllr. 

İSVECiN KAYBI 
Slokholm U (11.,ui)- Şlııull1e 

kadar İ.sveo tlcart't filosu 3·1 bin ton
luk 18 vapur ka,.betmişhr. 

GENERAL GA.l ILEl'ii)( 
L'IGİLiZLF.RE MESAJI 

Londra %4 (Hu.,~i >- Fransı:ı ordu
ları Bafkumanda.nı General Gamleıı, 

Fratı11ı: arkadaş!an n:ın:uııa i.,ırllis kı· 
t.:ıatına btr r.;oel mesajı göndermiştir. 

General bu meujmda Noelin istik· 
bali lem>ll e!ll~lni ve lstlkbıılln be İn
l'lt.er~ ve Fransanın müşterek g::!ı7ret· 

1"rUe yaralılıukla bulwıdaliw:u bil -
dimıiştlr. 

PAPA HİTABEDE BULUNACAK 
Paris 2t (HIUll il- Papa, Noel ı:ü· 

nü bir h ifabcde bolunaeakhr. Papanın 
ba mesajına büyük bir ehemmiy t ve· 
rlımektedir. Papa on ~inci Benua da 
1914 muharebesi b:ıştadıktan bc:'f a7 
sonra böyle bir hltabetle bu1unmuılu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 hisarlar U. üdürlüğünderı: 
Cinsi Mık. f\1uharnıue.ı o,(J '· i 

U. leııun.ıt 
E!.s ilme şcıdi 

SJlllı 

İş elbiseat ce!tet patı.. 
Postal 
Cukel 

Amele elblacııl 
Kalın ceket ve pantoltııı 

100 adet) 
11~ • ) 
115 • ) 
15 • ) 

) 
1e!Atin J1IZldt 500 kilo 

Lira Kr. Lir .. Kr. 

141'.- 106,12 Açık ekolll. 11 

> ~ 750 • - Pazarlıl< ıs 
1- Şartnamesi muclblnce yukarıda yazılı 2 kalem malzeme hizalarında g(is. 

rilen usullerle satın alınacakbr. 

11- Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları.. eksiltme saatleri ;yukarıda 
) '1lıdır. 

ili- EkııUtme ve pazarlık 9/1 / 940 salı eünü Kabala§ta Levazım ve Mübaya
şubMl.ndeld alun komisyonunda yapı lacaktır. 

ıv- Jelltiıı prlrumıeı;i her cUn IÖzli Ceçen rubed..,, parasız alınacatı ıibi 
~ munclcri de ıö<ülebilir. 

V- isteklilerin eksiltme içln tayin edilen gün ve 911atlc1de (.~ 7,5 gttvenn1e pa-
•lle birlikte mezkiır l<omiByona eelmeleri. (10637) 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

ı- Yeni ,.apı.lan Galata Yolcu Salonu ihtiyacı lçtn eartname ve resimlerine 
"" y;ıptırılııcak m<>bilye ve liınlılriler pazarlık IW'et.ile isteklislne ihale edi· 
~ektir. 

2- Keşli bedeU c54071> lira ve muvakkat teminatı f4056> liradır. 
3- İsteklilerln 3/1/940 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat onda Galata 

l• ıtımındald Umwn Müdürlük binasında topblnacak olan Müdürler Encümeni .. 
n mflraca.atlan. 

4- Bu husustaki pro3e \'e şartnamelerin otuz be~ lira mukabilinde :5/12/ 
9 ı Pazartesi sabahından itibaren Levazı.ın .Müdürlüiünden alınabileeelll llln 
·• .. nur, (10663) ................... ~ ... ~--... 

Zührevi ve cilt hutahJdarı 1 
•• 

Akba Kitabevi 

ön ta.raftaki mi;himmat deposu • 
nun anbean infil:lk etmesine in • 
tiz.az edilmektedir. 

---<ooo---
Daladiy~ radyod:ı bir 

nutu .< söyliyecek 
Puris 24 - Başve!<il Daladiye 

bu akşam Fransa saatile rn,33 da 
redyoda bir nntuk söyliyecektir. 
Nntuk bütün Fı·ansız radyo istas· 
yon!arı tarafından neşredilcceL.t:.r. 

--<>00--

Dalgaların sahile 
attığı balıkçı kayığı 
Kircçburnn s:ıhilinde dalgalar 

tarafından s.hile atılarak parça
lanmış küreksiz buyük bir balıkçı 
kayığı bulunmu~tur. l{ayığın kime 
ait olduğu ve içindekilerin akıb...~ 
ti henüz a.nlaı;ılamamıştır. 

tlsk~ıbr İkinci Sııllı Hakuk Malıke
me&indcu: 

Terekesine mahkememhcc vaz•ıyet 

cdilm4 bulunan Olti Sabrıycnin e-a3 rJ
menkal terekesinden olan lJUudarda 
L'11.rahor mahallesinde Dofaucdar cad

d<$iade 111 No. lı kira-lr bir bap ba· 

ııcıı.1 lle İstanbulda Divanyolunda 168 
Nu. lı bili.hava bıJ" bav Urc"i.r ko -
müreü du.kkinının •erer.es.inin talebUe 

aı:ık arttU'lll& Ue ıaWmasma karar ve
rilJnişllr. 

1- Usküdarıfakl mnkilr hane iki 
oıla ve bir sefa ve blr hela.dan ve bir 

miktar bahçeden ibaret elup muttafı 
•e kuyusu yoktur. Tamire mubtac o· 
lup ebLvukut tarafındaıa dOrı J"ÜZ Ura 

kcymel lakcLr eılilmlfıir. Jledcl.I karı 
üp 1üz elli luır111ıur. 

ı- İslanbulcla Divuı1olondakl me&· 

kllr 168 No. lı bUihna tlıikkiıı ise klr
~ir ve d.em.lr kepeDk.Jj Ye '~b.ri dokm 

lira ki.raya Terdnılt olup ehlivukuf ta
rafından dokuz yu.ı Ura kıymet takdir 
edllnılşllr. 

1- !!atış bedell p~lndlr. lllüu1e· 
de-ye ittlralı: etmek istiyenJer k17mctl 
mnh.ammenenin % 1,5 nlsbeUnde pe7 
ak~esl vermeleri JJ.zımdır. Rüsumu 
delloiliye ve 7irmt se.nehk evkaf taviz 

bedeli ve ihale pulu m~kriye ve müte
rakim rüsum ve verc-Uer &.crckeye a.i'
ıır. 

4- Sal" 23/ 1/940 tarlblae mıiaadU 
razartbi ,rtir.ü ua' 14 den 18 J'& kadar 
tı~küdar ik;ncı sulh hukuk m:ıhkeme
eindt: y .. pdaca.L XıymeLi mnhamme· 

neJerlnln SO 7G J!i bulmadıtı talc:dtrde 
t:n çok arttıra.:nn t.a.:::Jıhütleri baki kaJ ... 

mak tart,lc müuırede on beş g-Lln tem
dit olunarak 14/2/948 Carşa.mba c-ünü 

saat 14 dl!U 16 ya kadar devam edecek 
ve rn çok arth•ana ih~lel kaJ.'iyelcrJ 
icra kıh:ıacaktır. 

İlt:ıte bedcllrrinin azami beş a-an i
ç-inde m2hkeme Ycı:nes,ne ~rahrıtması 

prıtır. Aui takdirde ihale bo•ularak 
bPdan ha. ıl -0Jacak zoırar ye ziyan \'e 
fark Ye fab ve masraflar ondan bil.4· 
hüküm tumfn ettlrHecekıir. 

5-- D:.ha faz.la m.a1Wnat almak tstt
ycnler mahkemenin 939/1'74 No. lı 

tereke dOSJ'"&Suıa. YC ca1rimenkuJJerl 

ıörmek JsUyenler de kiracılara mü • 
r:ıca:ıt eylemeleri ve talip ol:wlann sa

tq &'"ÜDÜ saati .mua7yenlrde ti. küdar 
İkinci tlulh Hukuk Mahkemesinde ba
ur bulunmaları lüıumu llin olunur. 

(9391174) ,. .. _____ __ 
Sinema aleminin büyük anılanı 

Kahramanlar kııhr.amanı 

ERROLFLYNN 
Türkçe 

ÇALINAN TAÇ 
filminde kazandıj!ı zafer tacı
nı kimseye çalclırmıyacağını 
bütün dünyaya bir kere. daha 

ilan ediyor ..• 
Bu şaheser 

BUGÜN ve YARIN 

LALE 
Sinemasında 

Son cı~arak .aösterilecektir. 
Ucuz matineler 11 ve 1 de 

~ ~~:e~~~~y~!?~:~ 1 
~ karşı.111mda Hasan bey apart~ 

No. IS Telefon 41358 ................................ 

Her lis:uıü kltab, pzete Ye mecmu .. 

alarııu, ""'kleb lı:llablannı, kırlaslyenl
..ı lemlıı ecler. Belik Fenmen'ln elek
bikcillk k.Jtabını, Mümtaz'ın arttırma, 
el<slllnıo lı:llablll.lll Aıık•rau salJŞ 7•· 
r141r. 

:'1. .......... lllml~~ 

1 r g ri hatlarda 
tunmağa ça ışıyor 

(1 lncı uhlfr-den dt'vam> 

diya ile Sovyet!cr arasındaki har
bin dl< .all.a>ına artık burada ni· 
lıaJ· et bulnll'Ş nazorde bakılmak· 
tadır • 
Euslımn hnTe ah ilkbahara tc· 

lıir etmeleri ihtimalleri kuYvet -
.ıı..Uh . .ta.r.cu..c . .bu se bepten r:C'at 
enen kun·eUer stratcj.J. nokta • 
forcıa tutunma_i:a ça.ış•rak oralar· 
da knlaçaldardır. 
ş .ınalde Peı. amo nuntakasında 

Finler boz.,:ın bvlinde geri çeki • 
len Rmları takibe de.-am etmek· 
te<lır. Sovyetlcr çekil rken birçok 
tankıarı tahr.p dcı-ck bırakmak • 
ta dırlar. 

l\lerkezde ve cenupta da ' 'aziyet 
aynıdır. Len!ngrat mınt•kası lrn- 1 
mmıdanı General :Meredzof'uıı nz. 1 
leıl:ldii:i hakkındaki haberler, l't1~ 
kova tarafınd=n teyit edilm2miş • 
tir. Generalin kifi derecede ha • 
Zl'"! .k yvpn13dan lıi.r yıldırım har
bine gcçnıjş olmas1, ınur h aze cJ.1-
mcktedir. •Deylı Teı~I· mulıa;. 
biri.ne göre, General izııhat vu-
ı:ıek üzere Moskovnya çağırılımş· 
t.r. 

Lor,dra 24 (llusu,t) - Amslcr- 1 
dam'.lan öğrenild.ğiuc göre, Stalin 
l'inl•ndi~ aya k~r" açıl2n mu ha • 1 

Türklerin bir 
ata sözü 

İııgilterenin dominyonlor nazırı 

Antoni Eılen çok kibar, çok zarif l 
brr adamdır. Herkese, bi.ı.Jiassa ga· 

zeteciıere karşı çok nıültelli dav- ı 
rarur. Senli benli konuşur, kısa 

cümlelerle çok büyük hakikatıcr 

ifade c<!er. 

Geçenlerde, bugünkü vaziyet 

hakkındaki fıkirlerrni soran gaze- j 
tcc.lcre şunlaı söyleın:ş: 

,._ Ne söyıiyeyiın isuyorswıw:? 

Harbi. mümkün oıduğu kadar ça
buk kıuannıağa çalışıyoruz. Düş· 
manın askeri .kuvvetini hakir gör-

1 
mek doğru dcJ;iıdir. Türklerin asla 
unutmamamız lazım gelen bir ata 

sözleri vardır: •Düşmanın bir b· 
rmca da o!sa, onu dev gibi gör· 
bu pek doğru bir sözdür. Biz de 
buna g-Ore tedbirlerimizi aldık, ha

zırlıl:larımızı gördiik. Zaferi kaza

nacağımıza eminiz. Siz de emin o

labi.l.inini z .• .> 

·:ıııı;r.:".'ll:rır~ lr.':hlfA~ r::ııJllll1 
.l..\jVJit~<'~1W~ 

Ar\KARA RADYOSU 
- DM.GA UZUNLU(.;U -

1 
1648 m, 182 Ke/s, 120 KW.lı 

r. A. P. 31.7 m. 9465 Kc/o. zo ~ 

Ankara Radyosu Sl.7 n1etre kısa 

dalga pus. la.si te h~r gün yapı lmakta olan 
Ecnebi dillerde haberler neşriyatı 

pro.ıra..ıru: 

Birinci ECrvis 
irnnca S;...at 1!?.00 
Anıpça :t 12.15 
Ellcnce > 13.45 
Fransızca 

Dulj:arca 
• 14.00 
:t 14.30 

oee 

İldnci servis 
Saat 17 .30 

• 17 .45 
> 18.45 
• 21.00 
• 18.:W 

Saat 18.00 Program, lS.05 l'tlem ... 
leket saat ayarı, Ajans ve meteoro
loji haberleri. 18.25 1\-lü?:ik: Radyo 
caz orkestrası. 19.00 Cocuk s:ıatL 

19.30 Turk müd~: Halk türkıi.lerl. 1-
nebolula San Reeep tarafından. 19.45 
Türk müziği. Çatanlar: 'Euşen Kam, 
Rf'!!lat Erer, B.dlk Fersan, Ce-Tdet g.,,.. 
un. 1 - Okuyan: Nec:mJ &.ıı.a Ahn .. 
b•. l • Nlbanııdi • Kebir _.,..L 
2: ... Arll be7 ... Ni.ha•e.at ,,..rkı: (Şara• 
lo p!lemlnde). 3 • llahıal Be,- • •i
lıavenl oarkı: (8aclaruıa baflan&Jı). 

4 .. r..c .,at Erer: Keman ta.kaimi. 1 -
- .. Nihavent tarkı: (Çözülme ~iilfü· 
ne ey dltrüba). 6 - Arif BeF • Nllıa· 
ve.nt tarkı: (Söyle nedir baisJ Ul'ıa 
g'önül). '1 - Nilı:ıvendl ... Kebir sas se· 
maisi. 2 - Okuyan: Melek Tok&'öz. 
ı ... Rahmi Bey - HJsarpus,.Uk p,rkı: 
(Bir nevcl\•an.o;ın). 2 .. Rahmi Be7 • 
BisarpüseHk •arkı: (Dilde artık kal
madı). 3 ... Sel. Pınar ~ Ka.rcllar oar
lr.ı: (Kalbim! ayafına alsam). t • Os· 
man Nihai - Kürdili hicazkar 9arkJ: 
(Kaç yıl ;yüreğim sızladı). e0.30 Ko· 
nu.ı;ma: (Türk tarihinden sa,-falar). 
Z0.45 Türk müziil: FasLI heyeti. 21,SG 

Semiha Cenap Berkte~ tarafından şan 
resitali: l • IUcbard Stnıın: cArlad
ne aul NakBOS» operasından Arla.4-
nenin Büyü anaJSı. ı - Johaanes 
Brhams: a) cNlnni:t. b) cDemtrcı ... 
3 • Ruco Voli: a) cEski bir realıa d· 
zerine». b) cGiı:lilik>. c) .Penm.'da 
bir sev&"Ulm -,•an. 4 • Fraıu Seha· 
bert: al cMarcarele cıknk bqındu 
b) cS.erenad:1. 5 - Cemal B t: a) 
«CC4JDe». b) .Ak koyun meler celin. 
Piyano ile retakat edeD Cemal Re-1l 
%2.00 Mrmlekcl ual ayarı, Ajans ha
berleri. 22.15 Aj2JUli ıpor ıervlsl. 22.2~ 

nıüz!k: Cazband (Pi.) 23.25/23.:o Ya· 
rınk 1 pro;ram ve kap°* 

rebede Hitlcr'in yardnımu l;ck • I 
icmekt.edir. StaJ"n, Hitler'den Hn
lan<-i ·a sularına c:ört harp gemi -
si~in göııder. ln1cs ı ni istem~ştir. u... Yazan: ZıYA ŞAKİR No. 22 

lıiç ş ·· phesizki Türk amira· 
linin kellesini uçı racaktı 

zun müzft.kcre4 ·rden sonra, Alm:ı:ı 
b ·uıu.rdanlı[:ı böyle bir yaTdı- fatı•h 
n1u1 müınkün (Jianıı··acağı netice· 1 ' 
sınc \.·arınıstır. 

Fİ1'"LANDtYAYA GÖNDERİLECEK 
HAUP l\IALZL~IESİ 

Paris 24 (llus~i)- hveç. Finlan -
dlyaya. cönduılecek harp malıemesl
nin kendi t.opnklarından Ct('mesine 
ıu5nl oJmQa.CAkhr. Çünkü J:uşya im
diye kadar Finlandiya ile- harp halin
de oimadıiını ilin etm~ lir. Finlandiya- f 

7 a ~eçetrlt cöniiltülerin Ffu vizesi ye- ı 
rinde ise. bunlft.n!I d Finla.nJi.)aya ci&
meJc.rine m.iDI o!.nn· ca.ktır. 

Fn.n~a d:ı şımdiden nrdıma b~~ıa .. 1 
n:ıstır \•e bu yard.üna dev•ıu edtcekıir. 
'Enır:ıt!sıj:tn cut'UsJ. L·vce ,.e :Sorveç 

arroza uğra~'.1. Fr1.nsa ve İnıillere
nln heTh:ılclı,; ·ke.yt Jı:almı:r acaklarını 

J" :? Zm!!kl:ıdır. 

ÇENUIİ AMI.: İKA DA YARDC'-1 
EDF.C:EK 

Londra 2.ı (Radyo)- Cenubi Anu:
r~ka hü~f;.m,.Ueri ar43ınd.J. Flalar.dlya
ra 7aTdım !~in M:r ar.ta a !"Ptlm11 
ve bu ,..ar<'!'ımın rH\"'•' ve ne suretle ya· 
ynlaeatı tesbll edt!mişllr. 

Büyük bir kahve 
clep0.3U 

(1 il><• ull'fed.en clrram) 

lnnarak, i.ki memleket arasındaki 
mu.no...st..bBUD 1.1urust ve sanıınu oıa. 1 
ra.K o.cvam ett..~ınt söylco.kt.cn son..I 
ra, tıcarı nı~lnasctat hak.kıntta a.a 
~unluı ila\'e etmııılir: 

- Brczılyıı t..ahve .:Tketinin 
~kl.:i.ııiliıueııberi Türkiyede lire· 
ziı)·a kahvesi hiçbir zaman eksık 
<>.mamıştır. Türkiyeyc kahve ih· 
rac2tımrzı hiç durdurmadık. Yat
n12 .hansızlar harp hali icabı beş 
Lin çuval kahveyi alıkoymuşlar • 
dır. Eu c!3 piy2saya tesir etmez. 
Binaenaleyh kahve fiatlarının yük
scimesindc hiçbir sebep görmü • 
yorıım. Yiikslirse ihtikar dem<:k - ı' 
tir. Zaten Türk hükfuneti de bu 
gayri meşru yiiksefuc müsaade 1 
etmi.Iecektir. Ticorct Vekili IU • 
zun1Iu görünen bütiin tedbirierin 
alınacağını b:ına sôyltmiştir. lla· 
l.hazırı:a Türkiyeve kahve ihr:ı • 
cntımız senede altmışar kiloluk ı 
100 bin çuvaldır. 
Şimdi Türkiyede büyiik bir kah-1 

.,. ·· ... tr .. "<'"" r'f'ılm"'q ;çin tanzim 1 
edilen bir proje tetkik olunmak • 
tadır. Bu nntr<'rt'l yalnız Türki -
,·enin değil, b'Hün şarkın kahve 
ihtiyacını temin edecektir .. Bu su· 
retle kaine fi atları da inaıiıı ola
caktır. 

Al!ır neboti vni!lar ve kancuk d:ı 
ıröndcrecei(iz. Buna mukabil Tür
kiyeden Zevtinyai:'ı, kuru meyva 
ve köınü.r ahvoruz .• 

O<>---

İstanbul köyleri 
arasındaki yollar 

İstanbul viLiyetine mü'hok bii
tiin köy lcrin rnc.rkeze muntazam 
yollarla bai!lanması lmrarlnslırıl
mıslır. A)·nca t.kmil !töy·ler de 
birb'rleri11e yollarla ropiolonaonk· 
]ardır. Bıınun için de, •yol 1nü .... 
kcll •fin •f • usulibc ı:örı• kii\"lü
lcr hudutla,rına kodar olan Y~I · 
ları kendileri yapacaklar ,·iJi,:et te 
bunl~rı kazalara Ye orac!an da fs • 
taubula bağlıyacktır. 

Üsküdar 2 inci ulh hukuk hi· 
kimliı'indcn: 

Beylerbeyi Çamlıca cadde sin -
de 52 No. lu hanede akiıı Zelıl'a 
Acet. 
Kocanız Rüştü Acet tarafından 

aleyhinize ikame edilmiş olan :ı.ılh 
te$cbbiisü dava. ından dolayı na· 
mrnrıa ~ıkanbn davetiyenin yu· 
karıda yuılı ikametgahmızı terk 
ed .. Yek bir semti mechule gitti -
iiniz ve halihazır ikam .. tgahrnı • 
zıa da me(hul bulunduğu serbile 
bilİi tebliğ iade edilmesi üzerine 
nuıhkemeee size 15 gün müdd.-tle 
ilanen tebligat icruına ve nıuha· 
kemenin de 18/1/940 tarilıine mü
sadif perşembe günü saat 10.a ta
likine mahkemece karar vcrilm'
oldu!!undan )'evnı ve vakti nıez
kQrda mabkemede hazır bulunma· 
nız lüzumu ilıiııen teblii olunur. 

(939/397) 
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1939. Ay 12, Göıt 358, Kasını '17 
U Blrlndkinun PAZAR 

Vakitler --
Vuaıt t Eaanı 
8&. Da. , 8&. D::t. 

Güne1 7 2.ı 2 39 
Öğle 12 14 7 28 
İkindi 14 33 9 48 
Akşam 16 45 12 00 

1 Yatsı 18 22 1 39 

1 İmsak 5 36 ı '? 51 

Ye, ona ıb. b>,racaktıı:ı. Fa· 1 
bt. Öyle birş~y oldu ki, o, Allahın kuv
vet ve kudreti ldl. Artık onunla bap. 
"1:kam.a'ldım. Cenabı Hakkın rl.İ.Q';lrı.aa 

Dl4Ui otamaz~m... Padişahım?. Beai 
i:rUUııeR el..nle öldur- İltenırn, remi -
m.in d.i.reğine asür. Ölum<!r-n, 2c?Te ka
dar &erkaaye:hm.. alruz sendf'n ı ... 
t.irba.m. ederim.. ~im wıeda.k.atlmdt:n Ye 
cearotlmde• p etme. Bt..'11, ssıa 1· ı 
.ııaa.ı et .... 11 • •""11.ll l'Oflnne.ı·ı;aı 
gi bı, koı·kak da d .. ~ flnn .. İşte, cevabun 
buu.ı..r. 

l>cdl. 
St.i !cyrn;.an Hey ba sal .... rt e hdar md .. 

esSr bir l i:-;.:n ılt 9U7lcmi ı ki. l"a.di· 
~ahın ınaiyeiindı.:kilerle, Turk Aıni:aU-

11.i 4il.41 eırler:k -a: • • caW rehıl&rinia ı 
cuz.;:a-U..de J"q.!ar beilnli. 

, hiç ıiplıcdz iti ı..dı..ı.t Türk 
Amir a lin in k e il es. nJ 11(111 ;acJ.k.i.ı. .1 a.l:a ı; 

ı-c.; .. r~we ~ e a.1eş4ıi&W.e 1'4İ•e..u sil • ı 
kuneılni muhafaı:a etnıeyl rok u.i bl· 
len bu :i.liceuap hükiundu. öfkesini t 
yeıımiye (alı h. Oradaki kaptaıılara 

dUncrek mağ1Ubiyetin sebepleri hak .. / 
kınd:ı izahat almıya başladı. 

Kaptanların fi.kır ve nıi.ı:teaJan, ez .. 
rihnte, ~u no ·tlar üzerinde &opl;ını .. 
7ordu: 
1-Bir iki saat zarfında muhıem ta .. 

hal>'vüller cösteren rin;z".Ar, hiçbir ..... 
man Tlirk gemilerine en ki~ bir 
fayda temiD etme•iı;ti. Bilikb ı-emJ
lerin, Vencdik l'emileri ür.Cl'iae 71iıJ
ma.w.ua ~bebiJ"tl vermljU.. 

2- Türk «•mllerlnln kaplaıılan. bu 
n.iDliLiail rüzeirw .ıetireeej;. felaketi 
a.ıılıyarak yelkeu.leriu.i &ıoplam.lşlar_ kU· 

reklc manevralarwa dev&m et.m.ek .mec
buriyetini Jıissctıni}lcrdl 

3-- ll&lbuk.i, Saraybllrllıuul:an ve 
Bo.::Ud.an C"cl.en alr..ı.DU suları, o da.raeık 
sahada, Turk «em.Je.ri.Dia serbestçe 
manevra yapmalarına illık.in .-erme -
miş .• Venedik g'emllcrlne rampa l'den 
Türk g'emUerlnln manevral:ınm bü.'f .. 
bUhm cüçleşUnnlştl. 

'- Vened.k z-rmllerlnln etrafını a
bn Türk ccınilerl, o kadar üshısLe 7ı .. 
iıimış;lardı b.l, kU:reklerinl kuJlanm.ıya 
imkan buiam:ımı~lar •• hatta birçok k.ü· 
ttk!crln lnnJıu.q 7Üiilıden, ideta fel· 
ce uğramışlardı. 

5-- Veaedik kabonlara., kendllerlne 
nisbeten pek küçük kalan Türk ka .. 
ııırı .. ıarmdan, bir buçulı misli 7ii.k • 
sekli. Bu yük5ek remllerin küpqteJerl 
a1·.k.aıwıd..a siper alan zarhb Vene-dik 
as!.:rrlerl. Türk remilerlnin ı-üvertele· 
rlne b:ma.nıUe hiklın bul.unUJ"orlar, is
tedikleri &ibl ok, ıa, ve calre yafdın· 
yorJar .. Kendi .rcmilerine tırmanan 

Türklerin hiicumlannı kolayca kırmıya 
muvaffak oluyorlardı. Venedik &'eml-

lcrlndeıı atılan ur ok, her taş, mutl:>
ka hedefe lsabet ediyor. Tu.rk hücum 
kuvveıle.rin1 J'&Yaf 7avq eritiyordu. 
Bazı ı·ürk a-eın.Jerlnln &'\iı·erlelorl, 

baştan ba-şa k:ıulı ce~etıcrle dolm~ tu.. 
Ve gemiler birbirlerine o kadar sı.rtl· 

mtşlard1 ki, bu c~llerJ denlı:e atmak 
bile ~iiınk.ün t1lmuycrd•. 

i- BUyle •boakla beraber. Türkler, 
\Tmcd.i.k cemilcrial e .li..adar ku. eUe 
.a:ana.qlar ld arak bunların kcttul .1a .. 
sına imkin kalmamı._, ·,. Jliç şurl:u.! i.a 
ki her an l'iirk zcmlJ rlnln k.aynaya.n 
irile~ d.akaları. \'enedik ı-emilcr.niD 
)'t.ı.ksck. pverielerlııl :ıcakh .... Fakat 
.iı,e, harbin ta.lihi karı 1mı";>h. Hiı; üınil 

edilmiye.n, ula batır ve bayalt: ı:eUr ı .. 
aı.._, en bir ıaıııa.ıMi.ı. buJtnoire auhc.r 
t:dcn bir ruz,.ri.r oereıranı bir anda Ve~ 
ne-dik cemil.erinin aı·ık ,-elkenlt:r.nl 
dcldurmu..} .• \•e bu Joeıuilr-ri l':.tkaç da
kika limana do!ru ~ti.J'ü.kliyerek •İll· 

C•rin ,-anına yanaııt..ırm1 1tı. 

(Semavi bir JauC'.i&c) ve yı.ı.lıut (Al
lahı.n meçhul .itiz yardım.ı) de k.co 
bö1!jka hiçbir mana ile tf>f5ir edüııu...~ .rıe 

1mk...a o!Gil;·aa. ı.abia.ı.:ı bu c.a.rip h., ... 
dbesi ka ~da. •ı;8babt 1'ü.rk Am :.rall 
bUlCJllUD. ~y dtlil, denfzC'll!~in v.rl 
elaa (Nail PCJ ı.a..mber) bile oba, J'lile 
b.~ey yapan1 .. :.tJ.ı. 

'1- Bina.o:tleyh. l"Uck 1'iirk Aml .. 
rali ve cr:rek 'l" ı.irk dcnııcileri . bU) ı:.k 
IMr eeureUc Te bii.um inlUn dahiliude, 
ellerlnden celeıı h~.J• .:rapma.k,a_ 
sene k&ıiar tııettddut etmfm'1lttdi. Bu .. 
Dilli n bU,.lik şaJaW de, Turk cemdt'rl· 
niıı ~•erleleriııi dol.duran kanlı ce• 
a.tıerıtj: 8a ati.barla, Amıral !)uleyman 
Bey ne korkakllk •e ae de idarea.ls -
likle ıı.ııa. e.ı..ı-eıdl. 

(Fatih) biılun bu müta.lea ve ta.ll • 
llllerl bıi.oiik i• d.kullo diJlledl. Ta· 
lllıin hışnuıta ui"rıyan r\miraliuia b
faSllll lle!illlıeldra nc~·ti. :aJtat. ar· 
tık .rüziı paUamı!Ş, bu büy ü:k teı-.t.eı· 

ten dola71 kfivvPJ m.a.neriJr:!oi tanıauıI· 
le sarsılmq .ıaa Amlrali.ııJıl ı.ı..~ 
bır-.ıkı'••n-••n .biç"bir faJ"tb ~mı.a t.'

dilemlyeeef•nt de ldralı: rl&L T.ama.ml• 
Je ,.eaemNiil illkeal1'e bıııtaraJ<; 

- Çık •• Guziim cinnesln, .eni .. 
Demekle Httlfa eUJ. 
Süleym:a.n Bey, derhal blr pnttye 

bindirildi. f,~li. (Madanya) ya. era
dan da (Kitah,-a) ya condrrlldl. F'a· 

kat bu da, Fatıhln hiddet ve pzalımı 
!.eskin edemeol.L 
~Q'•rda lı:I, noı~ Te aı.,.ın Pa

db,ah. o diirl diışmaa a-eıaı.t .._ ..... 
dakl m:ıllıiblyetln acısını blr tiirl:.i. 
1<>hnlnde.n slleml1eed<IL Ve lnıawa in· 
tikammı alm•d•kp '5ilkim.et n rahat 
iktisap edea!JseklL 

( Deı'arm Var ) 

·---------------------·----BUGÜN Zevkine-gUzellig:ne- hem şen ht.m müss
MELEK s:r mevzııuna, şa~ane b!r ~uretfe zengin 
Sinemasında sahnelerine rloyamıyaca~ınız tütt:n renkli 

üçük Pre ses 
Boer muharebe] ri csnasmda geç<!I\ müessir 'bir a~k romanı. 

Fraı sızca sözlü Basro;•<'rde: 

RICHARD GREENE - ANİTA LOUISE 
SHIRLEY Tl:MPLE 

Filme ilave olarai<: En ö<>n FOKS dünya havadisleri 
Bugün saat 11 ve 1 de teıızilıi:lı ma.tmeler. 

BAKIBKÖY İCRA DAİRESİ~DEN: 
Ölü Fatma vArisleri Turhan ve Sa~rinin borcundan dolayı tahtı tasamdla

nnd.a olup saWmasına kaı-ar verilen Küçükçekmecede köy içinde C8Jl'ıi jUi -
tinde eski 18 yeni 19 tapu kaydına nazaran 18 numaralı hanenin cvsaiı kapı ın· 

dan girlldikte ruı ntta bir koridor bir oda bir mutıak üst kat:ı çıkıldıkla iki oda 
bir helA ve bahçeyi havi ve yeni 19 numaralı evin kapısından girildıkte bir 
toprak koridor bır oda bir mutfak bi<" kömürlük llit katta bir sola uzerındc ıki 

oda bir hela ve bahçe ve harap ahır ve muhtacı tamir hane ki cümlesinin ta· 

maınının kıymeti mubaınmen.ı 700 liradır ve keza mezkılr mahalde 15 numaralJ 
evin dahi t&pu kaydına nazaran bir kattan ibaret üç odayı havi ve muhtacı tamir 
olup tamamının luymeti 250 liradır ve ayni mahalde kunual ınevkiınde 37 nu
maralı 1378 metı-o murabb;u tarlanın ve yine 8J'ni mahaldC 9 numaralı ve 3674 
meu-o murabbaı ve 7 numlılralı ve 2755 metro murabbaı üç kıt'a tarlanın kıy .. 
meti muhammenelcri 170 liradır. İşbu P,Yri menkullerin borçlularıo mu· 
tasam! bulunduklan işbu &l17rİ menkullerden evlerin 6 hi..,. itiba· 
rile ilci hissesi ve tarlalann yine borçlulara ait birerden iki hissesi paraya çev

rilmesine karar verilm11ttir. İşbu anyrlınenkullcrin outtırrna suret.ile aşağıda 7a· 
zılı ;;ekiller daireainde ılk ar1.tirmıw 5/2/1140 Pazartesi gunu ..aat 14 den 18 ya ka
dar satilaca1'tir. İlk arttırmada kıymet.i muhaınmenelednin yUule yctıni;; beşini 
buJJ.uiıu takdirde kat'i .abiı ihale edilecek ve aksi takdirde liOJl arttiranm taah
hüdü boltl luılmak ilzere 15 gün müddetle temdit edilerek 21/2/940 Çarpnlba 
günü 6aat 14 den 16 ya kadar arttırmaya c!e:vam edilerek o gti.Jı en çok arttırana 
ihale edilecektir. Salış peşin para iledir.Artt.ırmaya işlinık edecekler yüzde yedi 
buçuk nısbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bar.kadan temJnat mektu

bu getirmelcrı icap eder. İhale bedeli müddetinde müşteri vermez i:se ihale fes.
hedHir ve gayrimenkuller yeniden arttırmaya Çlkanlır ve iki ihale arasındaki 
f3Tk ve zarar bili\hülrlim müş!eriden alınır. Tarihi ihaleye kad;ır olan vergi 
Icr hissedarların yüzde iki buçuk dellaliye ile y1rmi senelık evka! tavlz bedeli 
milf!enye aittir. Tanzim ktlınarı prtname muhilkemenin rn:ıha11i mahsusuna 
asılmu~tır, herkes a:örrbillr. Bu gayrimenkuller üzerinde ipotekli alaea1tlılar ile 
dığer olfıkadarların ve irtifak hakkı snhip1erinlıı bu baklanın faiz l:~ masrafa 
dair olan iddialarını bu ilAnın nf!iri Wrihinden itibaren 20 gün zarfında mfira• 
caatla bildinnelerı ıcap eder. Aks.i halde tapu sicillile sabit oJmıyanların sat11 be
deli paylaşmasından hanç kalacakları ve daha fazla maiWıuıt almalı: lstlymleriıı 
939/l 049 numaralı dosyaya müracaalları iliiıı olunur. (9J9/ 1049) 



4 - SON 't EL G RAP- 24BfRJNdK>.NUN ıt3t 

A N İ T E S İ R Sabah, öğle ve akşam her yernek1 

KİM EGLENDİ? 
1 Ya;r,an : REŞAT FEYzt 1 .__ ____ _ 

ten sonra günde 3 defa 

N ~ V R ~ Z ~ N 1 ~I~ jd~~in~ AP,!ı~ı~ı~N j 
bı:·mlha, ıtenaerenin önünden kal'k&ı. - Coll abeı kocacliım- Ne ı,ı blbH 

BAŞ,DIŞ,NEZLE, GRJP,ROMATIZMA R d ı· -
SOGUK ALGJNLIGI a yo ın ı'•mn•!. ... '-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Garurobu.ıı ._.,....,. ceçerd< •nilıcli. 

İıv-k ıob do ,ambruı kapıyamMlıt• cöi
bU, •Y•1,,v.,., aae gti..el görimil1orda.. 
Ntnr,., blrMD ark 111• dôndü; Jıı:•

t.ablJla.: 

- l\.anuk, dedi, bıhhm artık 1111 karlı 
bav.;ı.hırdan... \'aza daha pok var nıaf. 

- ('ok-

l'alb1141 •ecesi.. Namal<, alı~am lfln· 
clen eıklalılan soıın, ilo arkadaşile bir 
-.rııan.,e &illl. İçm•*• bafladı. S.
mlha da arbdqı Sühe.Ylinm eTLııc
Jı.ı,ı de dltndller. cüldültr. 

Müstesna bir formülle ve aza • 
mi itina ile yapıldığı ve rekabet 
kabul etmez bir fiatla satıldığı 
için yurdda ecnebi mamulıit:nın 

hakimiyetini ortadan kaldırmıştır. 
Kazaııciıgı bu rağbet •<'bebile elde 
h:ç stok h.lunmadığından da mü
temadiyen taze ihzar olullllak pi
yasaya çıkarılır. 

- Ne 1lad.arr. 
- F.ö az Of.', dorı ay .. 
- C'ok f,na.. Öyle ııkılı:rorum ki.. 

A!'l;abun boltnluyor _ &k:, bak, kar .. Her 
ıaraı ~ar. l'lpl, fırlma, 1-0tuk- Billiln 
~ı,ll'rlm, n pencertnln öotinde ıe-

Namık. a.a.t tanı Cf'Ce J'a.tUtnı vur
dulu uman. ark.ada ... ıaruıa ve.da etU. 
Bir lakil.re alladL Taksime seldi. Sii· 
h•7linın apartıma.ııı önünde durdu. Ka
Ptcı De kansına haber yolladı. Semiha. 
eJklı. Arabaya bindi. Bt>rabff eve .wn- · 
düler. 

Radyolin kullanuı:ıı: Sade diş • 
Jerinizi temizlemek, korumak ve 
güzelleştirmekte kalmazs:nız, ver
diğini% par:ı da kC'ndi c.,biııizde 
ka!lmış olur. 

N h>l.J., ~J tıdf'k1 C&M"Ltyt, m~ ""' 
1.• 'i:ıe bırat.tı. avıta. kalktı. ERai pl
jan.ıa~Jnuı '"'Pl"'rindt", odanm ~inde, 

bir a~aıı, bir )'Uk<L\n doJ.ı.şmafa. ~la
dt.. :-; llll"..1 1 k;,rhl.Dol bakarak: 

Yolda, Nam.ak brınna eorh: 
- Eikaıdilı mi &mllaa.. 
- C<ık- Ya. sen?. 
- Bea de öyle_ 

- ,,ahi, arbk 1><11 de bıklmı, eledi.. 
!'ıif'r .. d!!· ya:1.m c-özt>llifl? 

Sr.nıihı, .ıri<lı iııçrıyarak:, Jl:oca.suım 

yanıoa. g hıı. f'Jlf'rln.i, onun omınJarına 
llo) do. Boynunu buklti. T-.a.tb, ~üJer 

ı:rı...ı aJı..,.. Naıınlı eve ıellaee, Se· 
mlhıuım iki l'Ö>Ü iki ~eşme afhyordu. 
Kocumı ba halele ltarınlayuıea, Namık 
merakla sordu: 

Ve bütün ağrılarını 
derhal keser. Lüzumunda g\.in e 3 kaşe ahnabilir 

Sabah, öğle ve akşam her yemek" 
ten so'lra giinde 3 defa 
~~~rt 

7iizle: / 

- Bayırdır ııı.aııaıı_ Ne •ar lıaneı-

- .S.ımü, d.:dJ, send.-n blr ricam var. 
Amma, yapacak m~anf. 

- Nedir, oT 
- U.;. ua Wa vtr. evveli 7apanm1 

d •• Ondlılll sonra söJlttlm.. 
hiılf~m vaUahl lr.arıcıfırn .. Ya

pıl~·iıtJl ~Y var, yapılını7acak fty 'V&r .. 

~eyle b:ıkalım.. 

8rmibuın 1lııöııde bir mdife be· 
lirdi: 

- Vallahi kueük blqey llou.eızun,. 
Ne olur, .öa ver. ban.,_. 
Namık. karısının 7anmdan ayrı)dı, 

bir adım ıeri ceklJdJ. lasanın batına 

&'lltl. B>r ılgara alarak, dudal<larma 
tu.kışhrdı. KlbriU strarasına 7&kJa.oh-
rırkeu, birden durdu; 

- .Nedlr, canım, aöyleaene?. Evveli, 
anlıyayım .. 

Semlha. tekrar k~:ı.c;ıa.ın yanma. 
geldi: 

- Yllbafl cee..ı ırilı 5rndto bir rl· 
C41ım var .• 

luııT. 

- Sorma bapnına l'tlenle.rl Namık.. 
- Ne var1 

- Dü.D ıece-
- Evet.. Cabuk oöyle-

- Evde ben 1oktum, :&en Jok&ma... 
- Soııra_ ()abuk aôyle-

- Blımttfl kıs, hııınr ku, balıkalın 
eıratını eve almq.. 

- E. IODr&f'. 

- Sonra.<ı, ıllul bir ,.ı11ıqı ceceal 
c~ırmı~ıer •• 

- Vay bmur, va1- NaAI anJadm 
bo !.ti?. 

- Sorma.. BWm karyolammn al· 
tında. kfrU bir C'Orap buldum .• Bakkal 
çıracının Nrabı ımış .. 

~amıtr.. birden haykırdı: 
- Vay alçak, va7 .• Demek hem de. 

btnlm yatak odamda, ha!. Çatır ıa 
namussuıu ha.na-

- Kaçmış?. 

- Öyle ise ~ağır ıu bakkal çıralı o-

MİLLİ REASÜRANS 
Türk Anonim Şirketi 

FÔNİKS DÔ VIYEN ve TÜRKİYE MiLLİ 

NADİDE Gümrük muhafaza genel komutanlığı fstanbııl 
---~ı levazım amirliği sahnalma komisyonundan ı 

,.. P J R l ANT A 1- Teşki!M ihtiyacı için 1000 adel kıl kolan 9-00 adel zl.nclı' yular ı;apı ı('('I 
1 A Ş adet kaşngı pazarlıkla satın alınacaktır. 

T E K T ı Z- .M uhamnıen bed~H 702 lira ve ilk teminatı tı3 lır.ıdır. 
Sigorta Devir Bürosundan: 'I 17 1/2 KlltATLIK kusursuz 3- Sartnameleri ve ntimuneıcri komisyon® ııörillcblllr 

çok temiz bir tek taş pırlanta 4- İstcklllerln 26/12/939 Salı günü saat il de Galata GümrOk cadd<'SI vr 

Hali to.ı;liyede Lö Föniks dö Viyen ve Türkiye Milli Sigorta Şirket- ı· yiiziik \'C 5 1/2 KIRATLIK çok :Aijleimiiidairiihijaniiiikiiiinicii ikiialiuıİİkiiiik!ioiio11İİlisyioiniaİİiiııiielimieileinİİ'.İiiiaiiiiiiiiiiii(İİIOİİSİİ2İİ4liiiiıiİij-. 
!erinde sıt;or!:ı.lı olup ta bu şirketlerin tasfiye hııtne girmesi üzerine İk- temiz bir ÇİFT KÜPE fstan- 1 
tısad Vekiı.!ct:ıı.in 20.J0.1!)36 tarihli kararnamesine tcvLkan sigor'.a mu- bul Sandol bedesteninde te -

' · hir edilrncktcdir. 28 birinci 1 kavclelerini b.ışka şirketlere devı·etmek üzere ;ı:rkcLrmz devir bürosuna 
kanıın 1939 oerşcmbe günü , 

müracaatta bul"Unmuş o.."anlardan aşağ.da isim ve mukavele numaralan saat ikide müzayede ile sah- ; 
yazılı eş.hasın nıhaye: on be~ gün zar ıında şırketimız devir bürosuna mü- lacaktır. 
racaat!a n:uaMclclcrini tekemmül ettirmderi, bu müddet zal'fıncia mü- i lıımiıiil.;;;.~İlll••••-

Kızılay Cemiye~i 
Umumi Merkezinden: 

Elbiselik ve Paftoluk 
İslanlıul asliye birinci ticaret 

mahkemesinden: 
Kadri Kançal tarafından İstan-

racaatta bulunm:yanlarm bu ilandan som·a vaki olacak müracaa:lannın 
!:iç bir suıetl~ ra«arı dikxa:-e alır...ınıyacağını ve poliçelerinin adre>J.erin-e 
iade olunacağı cihetle alakadarların nuayyen müddet zarfınd Yeniposta ı 

ne arkası~d ~ kı'.iı' Türkı} e lıan:nda. MİLLİ R~ASURANS TÜRK AN0-1 
NİM ŞIRKBT!, 1''ÖNIKS ve TÜRKİYE MİLLl Sigortaları ~vir Büro· 

Kumaş 
bu!da novutpaşnda 36 numarada (4650) metre elbisdik ve (3565) metre paHoluk kumaş eksilt-
kömürcii Mustafa ile Fatihde kız me suretiyle münakasaya konulmuş o!duğundan ıc, i >.trin 

- Bir •ilenceye mi gldcllm diyor • 
ıun?. Fakat. biJıyorsun ki, erıe~ı sabah 
C':IYf't trken 4;lm var, yazılıınede dUrt 

mu lerim belıJlyeeek. 

suna müracaltlan ilan 'llunur. 
lac"k herUI. • 

- Ah, S-Orma, o d~ kaçmı, .• Bakkal ı' isim Siı. orl"lı 

ta~ı Sofu!ar eaddesinde 165 nu • nümuneleri görmek üzere her gün Yeni Postane c.v~rında 
maralı evde kömürcii Osman va- Mimar Vedat caddesinde (Kızılay) hanında Kızılay deposıı 

da ü,üntüde .. Adamoaiıı çıraksız kal- Bay Mehmet Arii 
bulu1dJı!'u şi-k•t 

Türkiye M.Jll 
Mukave!e N '- risleri Mohir, M~hide \'e Muam- direktörlüğüne müracaatları •ve eksiltmeye i~tiriık için de 27 / 

mer vasileri Fatma alcyh'.ne 939/ 12/939 çarşamba günü saat 14 de bu müdürlükte hazır bulu~-
5541 165 numarolı dosya ile açılan 723 maları i:an olunur. - lknt.. Arkadaştm. 8ühty lanw e

vine bU'akır mlSın? 
mıs .• Beraber kaçmı"tar .. ,,;e umandır > Şevket Önçcn 
ıe,,·i"l,yorJarmı. .. ,, Haris • • 46~3 J lira a!Pcnk davasında oturdt?ğu yer ~=~~::~~=~ii~~~ii~~~~~~~~~~~~~~:!~ 

- Ya.Jrlu mı lid\"Ctk in1. 

Nam.ık kaşlannı pttı: 

- Va, demek, nlnıı ıilmeı. b.11 • 
J'Or wı oraya?. 

- Bir iki at k.Jır, dönerim, koea
cıfım._ Çok ısrar ediyorlar .. Yabancı ... 
lar 7011: .. Cok samimi ve kibar bir top
lantı olacak .. 

- Saat kac;ıta tYe dôner.,ln 'l'. 
- Sen kaçla lst..nen .. 
- Tabii l'tıct 7arısmdan evvel ol .. 

maz. dlyttelkıda .. 

St·mlha boynunu büktu. kwdJne a
nndıran bir tavırla k.()('a.ttınıa &Özle .. 
tinin lc:lne baktı. 
N.ımık llive etti: 
- Saat birde dönrnln eve.. 
- Sen bD!nilnT. • 

• •••• ••••• ••••••••• •••• 

1

11111 ı • .ı ınıij Ş E H I R 
lj IH ıı ·ıil~ :ı~ı TIY A TR OSU 

ıı ı''I ... ·', /ı ll!lı· 1 /ıl~ Tep<'başında 
dram kısm:nda 

Bugün saat 15,30 da 
Bu a~am saat 20,30 da 

YELPAZE --
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KISMI 
B•ıııün saat 15,30 da 

Bu akşam saa! 20,30 da 
ıKİZLER 

• • 
HALK OPERETi 

• Abdülmecit 
• Fuat Oğuz ŞPşen 

• Hüseyin 
• Osman Fevzi 
• Kırzade Mehmet Sabri 
• Elyezer Roditi 
• Kabriyel Jurden 
• Jom:ov Sazbon 
• Milakides 

• • 
• • 
• • 
• • 

Föniks dö Viyen 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Devlet Limanları İşletme Umum 

5554 belli olmı,·an miidtl~'alc\·hlcr hak.I • ıız: ' 
3885 I kıııda ilfuıcn tebHC{nt icrasına ka- ı 
5693 rar verilecek dPva arzııhali mah-

5879 
I keme divanhanesine !elik ve muha-, 

keme için de 2/2 940 cuma saat 
12.018.71 14 t•vin kılınmış olduğundan 

12.018.327 mfüldeioleyhler'n 15 ııün içinde 

1 
12.015.796 mahkemeye mürac~atln dava ar-

ı 
zuhali suretini ahıı cevaıı layihası 

522053/12.015900 vermeleri ve mua\'Ven olan günde 
12.016.006 de mahkrmcde hazır hulıınmaları 

526472/12.016.0281 _ı_ıi_zı_ım_u_ı_ila_·n=-o-lu_n_u_r_. __ c_22_9_2_6_) __ 

DOKTOR --"'! 
1 

Kaşeleri 

Müdürlüğünden: J 

Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye ve zühreviye mütehassısı 

Paaır hariç ber gün sabahtan 
akşama kadar 

Adres: BabıMi Cağaloğlu .ro
kw;u k&.;.,,.lııde No. 43. Tel. 23899 

DERHAL KESER 

DEVA Kaşelerini 
- Tamam- ~.n de o ak.-ım, blrkao 

a.rkada, bir me7Untde otllJ'urum .• Bi
raz lçtlkıen sonra eve dönerim... Ge«r
k~n. ~eni alırun.. 

~miha, birden ko..:as.ııı m boynuna 
q,rıtdı. Onu.n yanalr.Ja.rından öptü: 

Bugiin mat:nc 16 da :ıksam 9 da 
Zozo Dalmasla 
(Git • Koi) 

Yeni operet 3 perde 

Atelyelerlmlz lhU:racı için muktezi ve muh=ınıen bedeli <1325 - blıı üç yUz 
yirmi bep llı'adan ibaret otuz metre ıırik~bı muhtelif kerest.. açık eksiltmeye 

l<onulmu~tur. İhalesi 29/12/939 tarıhlııe ras!ı;yan cuma günü saat on birde Gala
ta nhlımındakl umum mlldürhlk binasında toplanacak plan satmalnıa koınis-

J 

yonundA. yapılacaktır. 
Muvakkat temin~tı c99 .. Doksan dokuo lıra c38 - otuz M.'kiza kuruj;ltur. Şart-

namcsl sozü ge('l•n komü-yonda her gün görültbllir, cl0313> 

GÖZ HEKiM! 
Dr. Murad Rami Aydın 
Byotıu • Parmakkapı, İma.an sokak 

N. 2 Tol, 41553 

1/er eczanede orqxınız: 
Sahip ve neşiryatı ldare eden Ba~mubarriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaa ·ı 

' (,. 180 Yazan: M. SA..\Iİ KARAYEL 

Sarayda oda tabir 
bulunur, maliyeciler 

olunan mahalde hazine 
orada toplanırdı 

l!lıkJ umanlil.rda hii.kQmete kapı eler· 
leni~ Kapı 101üııden Blual bökiımel 
a.nJi..'jıhnh. ÇWıkü en etıkl zamanlardan 
ff..rl Türll htildi..mdarları saraylan l.a-

pllumct.. baJ._ı lr.abvl ed~rek miiş

kııllerbıl çarpbıılı ve blual halleder
l<rdl. 

Kapı, mUdafaa..'fına memur aalr.trle 
ırıulıafıu.a ohmdufa dh•ll• ba •lcas 
7aln1z Jüık&imete, babıdevJet, bablhlİ

mayun diye tefrik olunurda. 

B.ıbüssaadc-, .mh'udlyet isümanı de
aıtktlr. Yani saraya, harem d.alrıesine 

lidı~ir. Burad:.. PadJ~hların hau.ımJa.rı 
bulunur. 

Saray dahilinde oda tabir olunan 
mlhalde hazine bulunur; m<&llye ida
rcsl•ıe memur olanlar orada toplanırdı. 

Divan en bUyUk kanun memurları.n.a. 
mlh U'iiu. Divanı hİJrP-"'.yun Padf!fahın 

r.) .;t!M'tinde toplanan bir ınahk'm' ldL 
Bura.Ya htr •ikıi.yetçl l'lrebUirdi. 

Kanan, 1anl. 8ultan ~Jehmedln nl· 
zat:>) C" ;ı i J idi. Fotdişalı nel~re ~it fer· 
rn; rıkarmıfsa kanun baJlndc tatbik 

Xarıuna.ılı Mebmelpa.,:ı Fallhln fer
ına.nl~rl!e mr..mJeketi idare etmişti. 

Fatihin, ort.ı1a koydutu dört devlet 
kuvveti ve rical vardsr. 811 döı't esas; 
~örı haHrrnln yani, çaryarJ ıü..ı.lnin a
dedilıl l&pr. 

f~Ji.; ba taksime l'Öre en ileride 
dcvı.tln diırl lmadı bulıı.nıırdıı. Blrilı· 

.. elsi, veairl•r-
İklncl"'I: Kaı,askerl~r .. 
Cçıin<·u,u; D~ftf'rdarlar_ 
DôrdUncu.sü; .Ni aııcllardır. 

Bu: dort m~vkt. birrr H1.<11a istinat 
ediyordu. Vaziff'lrrt ayrı idi. Meseli; 
devlrtl re•ıı:en vtılrler idare ederdt. 

Kazasker; umuru şer'lye ve kl.nu11J ... 
ye ilt afra ırlardı. Deftt-rdarla.r para. 
lşleı·lne bakarJardı. 

Bwıla.rdan sonra: Blronatalkrı ce -
llrdJ. Bunlu kullandık.Jarı silahlara gö
re muhtelit aı.ker k.unıandanları, daha 

aonra enderunaialan, tablrl dıferle sa
ray memnrlırı. nihayet ulema ve fü
kaha ı•llrdl. 

Bilıayı bukumellıı bu aksamını la]'lıı 
oluıuırd:ı.. olunan 11raya röre na.un mdLibaUJ'a 

Sııllan lltlım"llıı n aadraıamı olan almalı: l.i.wııılır. 

Fatih; .Fatih kanunnamesi• nam.ile 
nı· rettlii fermanlarla devletin e~as

larını kuruyordu. 

}'atlh ka.nunna.m<"Sl liO ]U!<.ımdır. Bl

rincl~J devle&tn bü7ük mrmurlarının 
dtttc• ve nitMJrrlndf'n, lklnci!I ada& 

ve tesrlfaUan; ti('uncu.sıi cUrumltre. ee
u.J;ı.ra. bukô.met hlzmeUertne aitti. 

J;atlh: İslaobula ~lrdlil &'Dnd•n 111-
bar~n Tdrk devletlnln id..ıt ve an'ane
leo'rine tamamlle sadık kalınmak için 
müteaddit emirnameler fıkarmışU. 

Fatlh ka.oannanHtlnln e.n mualı:h 

Jnadde.r;I lklncJsldtr. Bu madde, nlum

lan~ buram.t.n, mnısJml, sofral btiı· 
..,_ayuna, mııhrü "oltan'" e, meraMlm.l sa.1. 
tanıt u&1döne aittir. 

Fa.Uhnam•de; m~raslm ve mun an'a
neye riayrt ..-sa~ı ittihat 'dllmlıJtır. Türkj 
an'anesl WmeltaşJdır. 1 

Sultan Mehınel mat.mi Büseybı iyi
ni ile, Nevnııu, tabiri iblrle İran 1ıt
b"41 re<mlnl lafvtımı,ıır. 

Lakin, tektr vr kurb:ıtn ba)'rimlan
nı tantana Ue kuUoJamayı ferman e7• 
lemi.ti. 

Mt-. l:i~ Fatih kannnnan:wıclnde: 

•· •• Bu, bayramlar fcfn iradel p
haıı'm budı:ır ki eyyamı ~dcJc divan o
da-,ı plş1"ıü11nd:ıkl umumi meydan:ı bir 

taht ku.rul~un ve raslmel dc:.tibusi o
rad.,. Jcra olun un; Vtllrlerlm, k.au.s
kerlerlm, dtftudarlanm arkamda dur
mak lıi:ıım rellr. 

Uot.am, vtzlrlrrJn, kazasker1erln ö
nünde kaim buluiıafaktır. Cava-,Jar Ue 

maaşı ımu.baJiNAlan olsun olma~ l&D• 

ealı be7lerl ve mUtefttrik.alar el öp
mek r~inl Ua edet'ekterdir .. • diyor. 

Falih: bll)'raıalarda, bulıın vealrle • 

rlnl Vt2 rlcalinl el öpmek l(in huzuruna 
kadar ı-rtirdlil ha.ldt", sorraı htinıayona 
kabul etmiyor. 

Sofral hiı1ııayun, Padl ahın :thıattt

lf'.rldlr. Padı"ahta taam etmek "t'rf"fidir. 
&kınu Fatih luuınnnaruesinde ı;of

r&$lJlda bu1una('.akJar tein ne diyor: 

« •• , Bunun lc;·ln de Jrad.:I mahsa.
sam ıalı şahanemle blrltkl• hlc kim
senin taam etmemtsldlr. Ecdadı iza
mım mukılddema. vezirlerini 50fralanna 
kabul etmit·lt'rdl. Ben, bu &detl ıai

•eUim.» demiştir. 

Fallblıı, burada blrn Heri ııttttı 

l'Örülhr. ondan evvelki Padl~abl•r ek .. 
ıeriyeUe veslrlerlle )'t.mt-k 7erlercli, 
Sohbel ederlerdL 

Fa.Jıat: her nedense Fatih, ıt0frasm .. 
da vezlrlf'rle 7emek yemek idet.lnl bir 
kanunname ile defeylem,Lttlr. 

Fatih Jt:anuDt1aınesln1n möbürt mu .. 
lt&ııık hiıkmu kudrtll illJe nlpnesJ 
demek ola.o hı.temi hüma1u.nao muha· 
ta~tnı aadrauma tevdi eyll7or. 

Ve, !J11 soret1e, bna.nnameslnde Dl11• 

lanelür. 

•· , • Mübrii hum.ı.yunum veı.Jriaıa
mm mu.hafaz.asında bulunsun, hadne 
açılıp kapanmak iktiza ederse daima 
onwı ve de&Wrdarlarımın huzurunda a· 
çJl~p ka])alJ~W .. • 

tlzerinde lufrayı Padlşabi malılı()Jı: 
olan mührü hümayunun tevdii o za
ma.ndanberl devleUn en büyük mun
Abı olan veza.rrtl uzmanm tevclh.lnl ta
ammun tderdl. 

Hazine odasımn müJıürltnmtsi.ndtn 
maadd. ahvalde mührü btimayunun ıs .. 
tlına.11 adraıamın Padişaha hitaben 
J'UM'afı Uh:f'lcre tah L& olunmu1tur. 

( Devamı Var ) 

Yirmi gün sonra 

Rıdvanla art.ık öyle aenli benli, öyle yüz ıöz 
olduk ki, 

- Al takke, ver külüı .. 
Diye, ıı.wki biz.im için söylenmiş!. Öyle ele 

çapkın f"Y ki. Fakat, ne de olsa Bayati Beyi una· 
tanuyor, ona: 

- Zavallı.. 

Demekten kendimi alamıyorum kabahat ben
de mi • Bir iıısan yapabileceğinden daha ilerisine 
,g<lzluini kaydırmamaya dikkat etmelidirler. 

Hayati bu dikkati göstermedi!. Şimdi o ızhrap 
çcklyo:, biz Rıdvanla: 

- Gel keyfim gel. 
Deyip yaşıyoruz. 

Çapkın, bana da çıldırırcasına lişık! 

* Bir ay sonra 

l\Iükemmel!. 
Bundan daha mükemmel, daha nefis hiç bir 

§CY olmaz. 
Jtıdvan şimdi telclon etti: 
- Haydi hazırlan!. 
- Ner\!ye?. 
D~-dim. 

- Avnıpaya &idiyoruz. 

- Ne zaman?. 

- lleıneo, yarın. 

- Nirin?. 
- İsviçrcdeki •Sulhn nnııımi> kon(cransınn 

Osmanlı mırrahhası olar:ık iştiraklmi Sadruzam 
kabul ettl. Konferans yirmi beş gün kadar oüre
cek. Ondan sonra da Avrupa • payıtaht. Jurında 

tetkikat yapacağım. Bu da iiç aydan a~akı olmaz yıı. 
- Peki amma, ben de konferan•a gideceı. de

j'ilim ya .. 

- Canım kouferans ta, t<ıll.iknt ta laftır. J~ıc, 
§Öyle üç ayımızı Avrupada, cnnımuın istediği yel"' 
)erde gc~ireeeğiz demektir. Ben ~imdi senin pa.,11· 

portlarını hazırlatıyorum. Yarın kon"<nn•İyoneTit· 
sen, arkandan ekspresle ıle ben b.ır 1<~t ede 
ceği•. Sofya istasyonunda birle~ecei:iL. Neyse ok 
şanı daha fıı7.la konuşuruz .. Ben ~i.mli •ana hahe • 
rin olsıın, biraz sevin. Liye telefon ı•tfim. 

- Çok meTsi canım!. 

Telefonu kapattıktan •onra öyle sevindim, 
öyle Se\'indiın ki, bu kadar n~ş'c bulduğum 7.Hm.:~ 
nmı çok azdır. 

Hiç hesapta yokken AvrupaJu •itmek. hem d~ 
Rıdvıİnlıı beraber gitmek. Bu, ne doyulınnz, ne kc· 
yifli bir seyahattir! 

Bari, hemen ba~ırJansam! 
( 1Jrvumı uoT) 


