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İstanbul NuruosllWliye No. 54 En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahih 
ETEM 

ve Başmuharriri: 
YIL: 3 İZZET BENİCE 

'.Sovyetler Fin Ordusunu ikiye Ayırmıya Çalışıyor 
lngilizler de Finlandiyaya harp malzemesi ve yirmi tayyare 

gönderiyorlar, Amerika zahire yardımında bulunacak 
liQrbi Balkan
lQra getirmek 

istiyorlar 
Alm•ıılar timdilik mat
buat ve neşir vasıt•ları 
ile hu yold• h~lıca ro-
1 ü ifa etmeğe ve 
Balbnl•rdaki sulh ve 
emniyet lıııvıuıını bulan• 
dırm•ya çalıfıyo_rlar 

- ·-- - - - ·== 
,!:ızan: ETEM İZZET BENİCE 

lilS.vret - Flnlanıllya harbi başladıiı 
ı..:'d"'bcrl dünya malbuah bir \araf
I~ bu bidiseyl takibe devam ederken 
) ~taftan da JİDt hemen bil.tün dün
tılb0ı dikkat nau.rları BalkanJa.l' tize
llt eekUınefe başlandı. 

t~Ott.a.ya atılan ve ü2eriııde ceniş öl
@..de tl1:b. bir hava. ya:rahlan mevzu 
ı, ~Yet Rusya - Romanyadlf. Sovyd
~tıı; Baltık davasını bitirir blllrmez 
b 1 ka..ıllara ıevecclilı edecekleri ve 

1 
"l<rın ltafmda da Basarabyayı isti
~'•kierı ldtlla edll17or. Bunllh dışında 
it "ret ft.uQa.ya atfoJunan diier emel-
1.~ de l'Ok defUdir. Gelen havadislerin, 
lltUtüıen mülale& ve ta.Junlnlerln 

~b•et:leri muhtelli' dünya merkezle
" -.. olma•la krabtt b' i n lnee bir 
._'..kik aösteriyor ki, bu yoldaki llillön 
-...rlyatın ana llaynaklıiım Alınan 

~~aaı., rad7olarr, hıtlbbar ve nqjr 
\i;~laıarı ifa e:rlemektedlr. Bu yoldaki 

ı;ı,, lıavadlsler •n önce Alman ka7-
~nda.n çakıyor, dünya.ya. .yayıh
:Ot' l'e tabii iller birinin aksi de ylne 
tİ.tl)a. gazetelerinde ve radyolan.nda 

)tt &Jıyor. 

Gii.niin harbi içinde eter bir tasnif 
>a.tHhna.k. iktiza ederse kara, clenJr., 
~"a. ord:olan 1anmda bir de «radyo 
"e ı:natbua.b ordusu bu1undutunu ka
>•taaz ve şartsQ kabul ehnek rerekür. 
~lbnat ve radyo Ue birlikte her tür
~ •eşlr, istihbar ve yayım teşkilatı 
~bin lçl11de kendisine has tekinli! 
' en belli başlı ve ha.ita. dünya dkirı 

\llı11ını1e1erı haeml içinde en çelin, 
tıı nar.i.k bir harbi idare eden başlı 
~\~uıa. ordu.Jar haline l"elmişler ve 
«tti.rumişlerdlr. Polonya harbi esna.
llt1da Jsc bu kuvvetin tttröbesi bll
haasa Ya'Pılmrş ve yüzde yüz muvaf
lııı,~Jet lstllı.sal edllnıişlir. Bngün de 
btitün dünya. radyol:ın karşılıklı bir 
ll<ılltıka hubl ~dedirler ve dÜJJya 
~lkirı umumiyelerine kendi emellc.ri 
tı.ıertnde muJıtdit ve çeşitli yollarla 
-Ütsslr olmıya çahşına.ktadırlar. 
4.nJaşıhyor ki, şiuuli de Alman mat

bn.a.ıı. radyo ve g-lzJI lstlhbar ajanları 
&a.Utanlar mevzuu üzerinde çahşmıya 
başlad'Llar. Buna ba.karak, Almanların 
lı~rbı Balkanlara. l'etlrmek lstedlkleri
be hükmetmek iktiza ediyor ve .. g-eti
titken de Sovyetlerl tahrik etmek ve 
So"Yet dosUuklarını hale1dar eylen:ıek 
i&ted.Jkleri :ınla.şılıyor. Bunwı delilleri 
~' mütemadiyen Sovyetleri Romanya. 
llt:rhine tahrik eylemeleri> Türklyeye 
bıütevecelh enıelleJ"den b:ıhsetm.eıeri, 
1'lt1sa.nna haberler neşir ve ip.asında. 
\tmıunmaıan, bat1a Türkiye i~ln de 
'l'tirk - SoV)'Ct dosllufunu bozmayı is
tlhdat eden broşürler hazırlayıp da
iıtnıaıandır. Bu taıırik1iın, neşriy"lt 
'1e Propanndaınn ce~k Romanya, re
'ek Türkiye ve Rusya efkiı.rı umum1-
).eJeri üzerinde müessir olac:ıfma. 1na
llıiaınaz.. l•eıer ki, Sovyet Rusyanın bu 
l'Olda verilmiş bir kararı ve behemehal 
la.kip etmek. tstiyeceği bir ha.th hareketi 
01.ınamış bulunsun. 

llöyle bir hattı hareketlıl ınevcudi
:teti hakkında ise buıilue katlar müs
'beı şt>kUde ortaya konmuş hlobir ve
Silt:ı \•e delil yoktur. Bi.itün tahmin ve 
§ay1alar, müWea ve tahnılnler şlmdi
!ih; Alınan matbuabnın \•e propagan -
da!-.,run mah olmak hu~u~lyetf.ni mulıa.
fa.ıa ,ylenıektedir)('r. 

Ancak, l\lajiuonun aşılmu bir set 
l-e:~kil etnıesi karşısında. Almanların 
1nfjrattan kurtutm:ık ve harbi bir dün
+':\. harbine eevlrmelr i~in Balkanları 

lıarı1tırm:ık yolanda gayret sarfeyle-

Harp tehlikesi şimdi lsveç 
hudutlarına yaklaşıyor -------------· ---------- ' 

Ruslar deniz cephesinden ilerliyerek Manerhaym 
müdafaa hattını yardıklarını bildiriyorlar 

Paris 7 (Hususi) - Helsinki'den 
haber verildiğine göre, Ruslar İs-
veç hududu istikametinde ilerle -
m"k üzere merkez cephesine ge -
tirdikleri büyük kuvvetlerle hare
kete geçmişlerdir. Bu kuvvetıler 
ormanları, bataklıkları ~çerek 
Botni ıköriez.ini tutmak için emir 
almı~lardır. Sovyet ordusu başku
mandanlığının hedefi şimaldeki 
Fin kltaatı ile cenuptaki kuvv.ıt
lerin arasırı.ı kesmektir, 

Yedinci Rus ordusunun da cep
heye geldiği bildir>lmektedir. 

Finlandiyalılar her üç rephede 
_de kahraıı:nanca müdafaya devam 
etmektedirler. Sovyetıer verdik _ 
!eri zayiat hakkında maltlmat neş
retmemekle beraber, her halde b\! 
zayia•t Fin ordusunun ht kat fev
kindedir. Man<M!rhaym müdafaa 
hattı &nünde de ~iddetli muhare - F"ltılandly~ Ul"ferinin methallndc l>iiylll< slraleJlk <t!Mt•91iyell haiz olan küçük 
bgeler beklenmektedir. u...,... llmaıuam min bir manıarası 

HARP TEHLİKESİ İSVEÇ iBu husw;tac halka nasıl hareket l duna yaklaşan hlllJ> tehlikesine 
HUDUDUNA YAKLAŞIYOR edil'eceğini bildiren maföu beyan- karı;ı ittihaz edlılmiı; bulunmak -
Londra 7 (Hususi) - Stokholm- nameler dağıtılmıştır. . , tadır. 

den gelen malumata .göre, şehrin Bütüon mezun subaylar kıt'alan-

1 
Fenerlerin söndüıillmesine de-

icabettiği zaman taWiyesi hazır - na iltihak için emir almış1ardır. · vam edilecektir. 
lıklarına devam edilmektedir. .Bütün bu tedbirler İsve~ budu - (Devamı 3 üncü sahifede) 

!Yugoslavya takımı 1 

busabah geldi 
Sahnemiz için 

bir kayıp 
--Melek Muhlis Sabahad

din dün gece öldü 
Şehir tiyatrosu ariistlerinden o

lup uzun zamand;mberi ciğerlerin
deki o zalim derdin el.inde hasta 
inleyen Bayan Melek Muılılis Sa
bahattin dün gece saat l de Tak
simde talimhanedeki evtnde 00: -
ırıüştür. 

Meslek aşkını hayatına tercih 
edE<n bu genç san'atıkar; hasta ol -
masına rağmen Şekispirin Mak -
betinin ilk temsilinde ısrarı ile rol 
alarak sahneye çıkmış ve oyun 
ı;snasında ağzından boşanan k:anla 
hemen hastaneye kaldırılrnış"!ı. 
Henüz daha pek genç ve ömrünÜ'Jl 
ilk ,baharında hayata veda eden 
meı•lıumeyc Allahtan mağfiret di
ler, kederli babasına beyanı ta -
ziyet ederiz. Cenazes' !f8T:ıO kal
dırılaraktır. 

Boğazda bu 
sabah bir 

motör battı 
Bu sbah Balık yükile Karade

nizden gelmek!e olan Nimeti Huda 
adında büyük bir motör akıntıya 
kapılarak Dolmabahçe açıklarında 
büyük bir şamandı.raya çarpmış, 
muhtelif yerlerinden varalanaı·ak 
su almıya b~lım~tır, Motöıiln 

kaptanı motörü sahile götürmek 
İi'in uğraşmış ise de muvaffak o
lamamış ve motör batmıştır, 

Ja.rı aşikirdır. Böyle bir \•a:ti)'et karşı
sında ise gerek Balkanl:ıra. gerek Tiirk. 
efkfin unıumiyesine "\'C gazetelerlne 
dö!}en vazife muhakkak ki azami te
yakku~. hislere kapılmamak, Yalan ve 
yanlışı tefrik hususunda. sonSllz blr 
dikkat zöstermek oluyor. 

ETEM İZZET BENİCE 

Atatürk'ün kabrine konmak üzere Kral Aleksan
dr'ın mezarından bir miktar toprak getirdiler 

Bu gabah relen mi safir sporcular 

Ankara.da ve İstan bulda birkaç mao 
:r:t-pmak üzere Yu•osla.vyanın (Yucoıı
lavya.) adındaki 18 oyuneudan mürek
kep takım bu sabah iki bugok saatlik 

rötarla. ı-eıen kruıva.ns.iyonel &re.nlle 
saat 9,10 da reımı,ıerıllr. 

Programa ıöre sabah 9 ela Ankara
(Devamı 3 üneü sahifede) 

'.~rs· '.< '.. · T · · ı ,~·. ~- _; Fi ·.,, · · on. e ."--ra , a :r . . ~ ~'. . , ~ .... ' " ' . ' ... '• ·- ~ ~ . 

Sovyetler Balkanlara 
inmekten çekiniyorlar 

Londra 7 (Radyo) - Londı·anın Balkanlarda Rusyanın karşısına 
B. R C radyosu, Rusyanın niyet- gerilecek ve belki de onu felakete 
lerinden lblı:hsederken şu sözleri sürühliyerek sağlam bir kale val"'" 
söylemiştil": Rusy.a, Asyanın ce- r d1r Sovyetlerin Asyaya akmayı 
nu.'\ıuna doğru aJrn;ayı, Ba•lkan - r daha emin bir yol olarak görecek
lara inmeğe terdh edecektir, Zira, leri muhakkak giıbidir.,. > 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Bütün gazeteler 
dört sahife 

çıkacak 
Hükumet Meclise veril
mek üzere bir kanun 

hazırlıyor 
Gazetelerin \•a:ıiyeti ve kiiıt sarfi~ 

J'a.h ile yakından a.ıakada.r olan bök:\ı

ııa;etimiz ;yeni bir kanun )3.y lhas• ha.· 
:ıırlama.yJ ka.rarJaıı;lJnru.şt.Jr: 

Son harp dola.yısile b;ı:şröst.eren ham 
madde darlığı üzerlDe hemen büt.ün 
dünya memlekeUt•ri ki.iJ& saTfiyaımı 

d;ı tahdide mecbur kalmışlar ve bir
~k hükômetler gündelik ga.zetelerini 
8, 10 hatta I' sahifeden 4 sahifeye in· 
dlrmiş1erdlr. 

Dijer taı·art.nı ccıı.ebi k;i.iıt 

fabrJkatörleri de kij'ıt tia.tlaruu mti
nıadi.yen arttırarak 8 İnglli:A lirasından 
25 İnl'iliz Jiı·asına kadar yükseltmiş ol
dukları gibi i~vrupa.dıın Tüı·klyc;ye Jt.i.
iıt ithali de imkinsu. bale g-inn.iş&Jr. 

BükUmeiimil.: hariçt~n k'iğıt ıetlrt
mek mjişkül:i.bnı ve İz.mit kiğıt fab
rikamn:ın istihsali.tını l'Özönüne ala
rak ıazetelerimizhı lüı.umsuz. ka.iıt sa.r
fiatlm önlemeyi dü~nıtJüş ve &e~n 
Türk sautderiuin 4 sabJf..e' ola-rırk ln.
tişa..r eımeleri esaııı tbıertne yeni bir lla-
1ton. 1f!ydiaiı IJızarını kararlafbnnış
tır. Bu lranun yakmda Büyük Millet 
Mtell..Jine verilecek ve llemftl 't«tbi ... 
•••• ,.flleeetllr. 

Orgeneral 

Hiç bir propaganda 
Türkiyede sökmez 

Şehrimizdeki Alman ajanlarının beyhude 
faaliyetlerine Türk gazetelerinin verdikleri 

sade ve vakur cevap kafidir 

OeuHıche Sotschaft 
P .. ,. t-dıer\st 

14 Sonteşrin 1939 tarihli -

,,Pravda" gazetesinden 

1~tanbul'de bir matbuat pB7.ari ve bu pamrda ela ,,TAN" iSrrti.nde btr ga
lCl\' \'Ul'dtr. 

~ 

Tıiı"luyc'oin ınglltere ve F.._u. ııkktliğı kar}dd<I• yardın> -ııesın. 
<le lstaııl"r~l"ıla çıkan TAN gar.eteol lialdunclıı flıp- hiç bir ~ yıwll dtğll· 
dir. Bo ~, Sovyetıer b- ııaç,.. sapan yazılar ııeşrcdemk 5<w- j 
yel Rusya1ya iitıralar yağdırmak, y...ı ...,.•Y• bulan<lmnalc için "!'AN gazete- 1 

• 2!n;_şcreiile ıııüıeoasip 1ıu....ı t>fr •~di ed!lıitl' ~~'.' ıilılr bk, J'lad·-~) 

Atına.n ıSela.rethanesi.nin ıazetelere da,fıttıiı broşürün baş kısmı 

Alınan sefareti matbuat .bürosu -
nun neşir ve Türkiye içinde da
ğıttığı broşür aksülamel ifade et
me<kte dev31111 ediyor. Bu broşfu", 
evvelce kaydettiğimiz gibi Mooko-

vada çıkan Pravda gazetcsin>n 
·T~ a).eyhinde neşrettiği biı" m;ı· 
kalenin türkçeye tercümesidir, 

_ Alman propaganda ve matbuat 
(Devamı 3 üncü sahilode) 

Almanlar Tuna'dan 
aşağıya akacaklar ! 

Sovyet gazetelerinde de Romanya 
-aleyhindeki neşriyat şiddetlendi 
Almanyanın Balkanlara karadan ve Tunadan 

1 

inmek için yeni plankr hazırladığından 
bahsedilmekte ve ifşaat yapılmaktadır .. Y z sı 3 de 

Kazım Orbay - - - -
Londradan geldi ÇERÇEV~E. • 

Bir müddei evvel Londraya Kilnıiş F 1 n 1 an d 1 ya 
ve dönüşte Parise ıle uğnyarak bfrka.!; 

.. . 
ışı 

g-ün orada kaJmış olan Orgeneral Ki
Zl:8 Orbayın riyasetindeki Jıeyet bu 
sabah.ki ekspres trenile gelmiı;:tir. 

General istasyonda. akrabaları ve 
dostları ta.rafından kar ılanıruştır. Ge
neral Orbay istasyonda k~ndislle C'Ö

rü~en bir mubarririmize, Londra mti
zakera.tının iyi cereyan ettiğini, gerek 
Londrada., gerekse Pariste büyük hüs
»iika.bul -sôrdüğbnü, bu da. bu mn:nle
keUerin Türklere ka111 duydukları bü
yük sempatUcrJ.nden ileri celdi,tini, 
Türk - İnglllı ve Fransız anlaşmasının 
her tarafta. çok iyi karşılanmış oldu
tunu, gerek İngiU.erenln, gerekse Fra.n
sanm kısa bir xamaıula harbe. mükem
mel surette Jııaz.ırlanmış olduklarını '\le 
bu hat.ırlıiı da mütemadiyen yürüttük
lerini söylemiş ve sözlerini §ÖYie bitir
miştir: 

- İyi gitUkt iyi geldik!. 

Yeoi ucuzlukta kafi 
görülmüyor 

Manifatura fiatlarında yüzde 20 
tenzilat yapı.iması hakkındaki ka
rarm tatbikine dünden itibaren 
başlanmıştır. 

Fakat bu ,tenzilat da gayri ıkafi 
görülmektedir. 

Tüccarlar gümrüklerde bek'liyen 
Japon ve Alman mallannın sür
atle piyasaya çıkarıılmasını iste -
mektediı"ler. Bu takdirde fiatfar 
bir miktar daha ucuzhvacaktır. 

Rusya. Finla.ndiyaya. saldıralı birkaç cii11 oluyor. raka1 bu mevz11w1 iskcl~

sine biz, binbir mev"Zuomuz lcabı 1 ant"ak bug-Un yaııaşabıli~ur:.ız. Ne çıkar? :\lt-\:
zn bütün manası, sırları, gizli hedef1erlle. üstünde yürllnmcmiş bir kıır lab11-
kası gibi bii.Jf.. b;;kir. 

t~inlandlyalılar ş.imdılik enfes Jöi"ii~mekle. 1939 kurba.uJa.rından hiçbiriaiu 
döğüşcnıcdiği kadar eııfcs. Eğer böyle dakikalarda. birdenb,re türiyeu valaı! 

hainleri nesli Finlau<liyada idareyi ele alamazsa. da.ha da mükemmel döği.iı.:iir
le.r. Bu tahmin, minicik Finlandiy;r. ordusuna. değ-il de, kocama.ıt Rus ord.us\U\J. 

l'ÜVW. dercoomden. Yoksa. minicik or4n 1Ja5d oln tn~la. boz ıd~a.k diye dU:itf.n .. 
mek bUe kocaman orduya lı;aıı:ı gizli bh1enıniyetsJzltk ifaclesi. 

Rusya Finlandlyaya. niçin saldırdı·~ 

Sovyet &"örüş ve tahminlerine naz.ıran kapitalist ilem bugün, keucli kcnth
ei,nin aı.mrun naı.izmayla mücadeleye g-lrişmiı;tir. Kaı>italist iJem harbi h.1nri 
cephesile kazanırsa. ka:ıausm. işini bitirir bitirmez. Ru'iyaya çulla.nacaktır. 

İlk defa. olarak komü.nizma, bugüne kadar ken,llsine haya.t h;ı1.kk.1 
veren Avrupa. t.ezaUa.rının artık tasfiye hamJesUe ayaklandıfına. şahit. Bu b:ınılc 
hakikatte Rusyaya karşıdır. Almanya. baştan başa. komünist olmadıkr.a, her an. 
bugünkü dost edah düşmanUs.rilc anıaşıp Rusyaya dönmek imltıinını muhafaz~ 

ediyor. Vözd~ yüz aksi de hesapta. Demokratıarııı şiddetli bir darbesi karşı

sında. tepeden tırnağa komünist ohıp Rusyal•la eleie bütün ılünyaya karşı 

çıkmıık!. 

Böylece Rnslar kabağın nasıl olsa. başlarllıda patlıyacaiın:ı. keııdilerlnl 

inandırdıkları için, Al.manyadan Amer•kaya kacıar, herkese ve bütö.n llÜTiyaya 
ka~ı askeri emniyet noktalarınJ tutmak sevdasında.lal'. 

FinlandlyadOl:ll bcnıen sonra. Romanya ve daha. soHra bilmem neresi ve ne 
var?. 

Ruslar kendi ellerile dünya ltı)'ametini hazırlıyor, ve iki ay evvelki tc~hisi.nı. 
l'erçckleşmeğe başlı.yor. 

Kı1amettcn ya tam yokluk. -ya ta.ot varlık doğar. Varhk!armdan emin olan 
lar zevlde beklesin. 

NECİB Fl\.ZIL KISAKOREK 
NOT.- (Maarif ıuesclemiz) isimli serinin bir ytızısında (suyun klor '\'8 

sodyomu) diye bir cüınle c:ıkmış. Btt yanhşı birkaç okuyucun1la bazı miza 
mecn1uaları işaret ediyor. Yanlışı işaret edenler arasında bir kimyager bulun 
saydı muhar:ririn müsveddesinde su yerine tuz yazmış o1duğunu çakardı . 
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BATIR.\LAR LAZJl\fSA.-

istanbulun imarında neler •ü.tiinill· 
mıb· er, nelt-r _ M~cli, 81ileTJDPl:7e 
eamiindek.i mt'dreseter Te sair binalar 
eldu(u &ibi muhafa..u t:d.llf"U:k, buraa, 
tu e~kl Türk mahallesi olarak, taribJ 

bir köşe halinde bsnkılacalı.-. EY· 
1cri, •okaiı. duvarı, taşı, toprağı_. Her 
teYI, o.ki ve olduiu ballle ltalacalı.

Biad.•~D. eoura •elecek nesll, mamv .,.., 
pli.alı i.tanbuhı pı.erkta, ıı. larafa da 
yolları di:ıterııe: 

- Demek, bmlen enrelkiltr bÖJ'le 
)'erlerde oiUfU.Jorlarmıt. dlJ'e, ha:rrEt 
ede-!'tkler •• 

Oldıı olaealı:, eaki iolaabuldan loa· 
bralar aaklamalr. ı.&enlursa, b11 tarihi 
köseye, bir llrlncl aeyltl abam tram
vuı. bir kırık dokii.t olobtis, bir Ha· 
ile vapuru ela llive etmell-

Y UINJN' iNCELİGİ 

SADE O KADAR l\ll f. 

-;urban Cahll, llııseyln Cahil Yalçını 1 

arlık kalemi bır.ıkmata davel elmiş: 

- Sea J'azaaQ'OrRa. QSl'e§ JUJ
eaJıkla.a ....... _ 

Biı:Jm Naci Sadullah da, Barha11 Ca
llidl, YalçlD.lll b.allia menaa aa.kale
ıılndokl nilkle n bleellll llanıyama
makla llbam ediyor. 

Azbim Naci, ne blll;rot'S11D, belki, 
Borloan Callll de tnedllr Ye •ilkle ya· 
p17ordıır, onun lneellğlnl do oen anJı. 
1am••1P'"d.ır. Mese~ RD1a tabltia· 
le. cOfll:an 1"önill aahacrlri, §i1le U
mek l!llyeblllr: 

- Daha Yalçm CahlUer tekrar Ba· 
l>ıill7• l'eldllrlen sonra, bislra &'lbl ka· 

7a CahlUer arta.k 7a11 7aumaz ohlui!. 
Cebılla mücabeden nafile e'I calıll, "8 
... biırbaa .llleı:ıHI 

NEIU;Jn; .&lLLANIYORUZ!. 

Darphane. 7enl boıuk paralar ba.

aı7or. Banlar ara.sında da. onar paralık 
da "Yar- Bt-n, dun, luıbi.n &1iD, ba ıDJl&l' 

ısaral1"laTı d~undüm: Acabii, ne iş 

«ürecdc!. Oa para7a su içil.mu, d.Hen
el7e Ye~k almaz-.. O halde'!'. On pa

ralık. ufaklıkların i~tlmal mahalli yok. 
K&Ja lala, ldr trMnıva7br kah7or. li~ 

kurwı on parablt bll•t altrlı.ea, alı, • 
oa parama ~ktlil ntwb ... 

Evveltt, bet pa.rahlı:l&r da vardı. 

Anl .. lldı ki, llmını'lllzdar, pqasadan 

kiııllchrıldı.. Tramvay biJet ucretlerln
de küçWt bir t..dl.Li.tıan. aoııra, -=-ce, 
onar p~ralıkları da kaldırmakla lılololr 
mahzar 70&.tar! 

ON PARA BİL& 

ETIIİl:EN NE VAR1. 

Oıl pandan balı9"ılerken, •"Ilı.ur 

oöqeJL~lni» az kaldı, unuı.uyordum. 

Blq.eyln kQ'me~ b'.lfilndr.n demvu.rur

ken: 

- OD para elmH, de~ Demeli ki. 
on para. en kUe:ük k17md- öl~üsödür. 

On para dahi k.,.m•ll OlmlJ'aıı, bll&'Üll, 

De kaldı, d17e, fÖYle bir dflşinlİJ'OtCll1. 
GGrV.7orsuncu kl, ba darbımesel vqa 
ibare, veya eizmlsaU do, artık kulla
nıln:u&.mak lazua.. Onun 7erlıtt, bU-. 
fan: 

- Yaba, bir •-luaıan da elm°' 
mlf. 

- Btr aprtı-•nhk d& .k1ymeU yok 

mu!. 

- Blr apartuaaa kadar da. para ,. •• 
tınan m.IT. 
D<mtmlı clofnı. olmaa auT. 

AHMET RAUF 

Yeni silo 
ve an ar 
Muhtelif yerlerde 1 
milyon liralık yeni 
inşaat yapılacak 

Buğday alım ve sat~şını daha 
geniş bir şekilde yapılması için 
meınılekelımizin nıuhtc~if yerle -
ı·inoe yeni anbarlar in;;a olunmast 
kar.ırlaştınlmıştır. Ayrıca yine 
toprak ınalısuMeıi o.tisı tarafından. 1 
d müteaddit mıntakalarda yeni 1 
ye odem silo:ar da yapılacaktır. 

Öi'.(reııdi.ğimi:oe göre bu yeni am
bar ve silqJara 1 m>Iyon lira sar
folunacak tır. Bunlardan başka 8 
büyük amt>ann in~ası işi de mü
teaJııhiUere iha.le edr\miş bulun -
maktadır. Bu 8 modern ambar 463 
bin liraya mal olacoktır. .,. ___ _ 
Ünh .. ~telill'r oı·ta mf'ktep 1 

ve li..elerde tatbikat yapacak 
Lise ve or'.a mt>kteplere lisan 

muallimi yetiştırmek maksadik! obu 
seııe Üniversitede açılan kurslura 
devam <'<!enlerden ikinci sınıfa ter
fi edenler Avrupaya gönderilecek
lerdi. Fakat harp dolayısile buna 
imkan görülmediğinden bu k:ı.bil 

talebt>lerin lise ve orta mektep -
lerde ders vererek ta'bikat ypm-a 
ları kararlaştırılmıştır. 

---0--

T~lt:fon L.ö~klt:ri yt:r'eri 
Şehrimizin muhtelif semı'crin

de inşa olunması kar•rla.o;tınlan 
telefon kö~klerinin yerleri hak -
kında tetkiklere ba:şlanmıştır. 
Bu!lliar tercihan kalabalık yerler
deki büyük m~·nlara ve polls 
noktalarına yalqn yerlere konu -
kıcaklardır. 

Lokantalar dört sınıfa 
aynlacak 

Şehnmizdeki lokantalar bugün
lerde yeni sınıflara taksiır. oluna· 
caklardır. BLmların dört sın·fa ay
rılacakları anlaşılmaktadır. 

Genç ve güzel birJBir günde 2 kişiyi 
kızı takip ! . . dolandırmış ? 

Bu taksim sermaye, müst&h· 
dim adedi ve lokantaların bulun
dukları mevkilere göre )apıla'ak· 
tır. 

--<>---
Uzer aileııioia teşekkürü 

Du.n Samat7a einn:nda fltkaqelea 

tuhaf bir aarlunlılık •• lebd.il dansına 
Mliye a inci mubakemellnde ball:d .. 
lnl'lhr. 

Nadi -inde k11n1aa bir adam bir Gerek tel-graf göndermek ve ge-
pn lflnde iki kLflyl cılr'ellinno bir rekse aziz ölümüzün cenazesine 
şekUd• dolandırdıtından dolayı :raka- i~tirak e'.mek Jıittunda bulunan ve 
!anarak utlye .. kiıılllcl c-.. mnha· bizleri teselli nezaketini ibraz bu-

Meccai i 
asolar 

Fakir mekteplilere 
parasız paso verilmesi· 

ne teşebbüs edildi 
Çoc k 1 arın ve bilhassa ilk mek

tep talebelerinin tramvayl.ara asli
malarının kat'i surette menruun • 
ması için yeri tedbirl<'r a~ınmak
tadır. 

Dig"r taraftan tramvay araba • 
!arına asılan mekteplilerin ekseri
sinin fakir çocukları olduğu \C 

bunları!' sırf mekteplerine parasız· 
gidip gelmek için arabaları. aın.1-
mıı,ğa mtdıur kaldılclaıı da arıla -
şıfn,~ktadır Buna mani olmak için 
tercihan ilk mcktep!erd<>ki fakir ı 
çoeukla.ra rneccıın i tramvay paso· 
ları \"eri.· ıesı ist~nmi.~tir. 

1 
Talebelerin evleri i'.e mektep - 1 

leri arasındaki saha tramv:ı.vların- 1 da muteber buluna<'ak olan bu pa
so'ar on hm g;Jndc 8.5 · 4 kuruş 
gibi bjr masraftan kurtaracal< ve 
bu küçük rakkam tramvay idare- 1 

siııc de büvük bir yük te kH etıni
yeceklir. 

Çocuk t>siPgeme kurumu Kum -
kapı kongreoindp evvelki ak•am 
azadan B. Ü>nıU Faiz tarafından 
ileri sürülen bu şav•~ı dikkat tek
lif umumi heve• tar•fındar. da it
tifakla kabul o1unmu•tur. 

Bu karara göre fakir cocuklara 
meccani pasolar temini bP!edive-
den rica olunacaktır. · 

-{)--' 

Aefaltl•rıa bazı k.ısmlıırı 
çökiiyor mu ? 

Bebek · İstinye yolunda yapılan 
asfalt kısmın bazı yerlerinin çök
tüğü hakk'!lda şikayetler yapıl -
mı.ştır. Bunun üzerine icaıbeden 
tetkikat• ba.o;la.nmıştır. 

ı<:_ena maJ:r.eme kullanıldığı ve 
çöküntü 'erin bu yüzden ileri gel
diği tesbit olunursa çöken kısım
lar tekrar yaptınlacaktır 

----or,__-

~I· 
Düşkünler için .. 

üı.i. b.Unlrrı kur1arm.ı. ıurflu e ltim· 
~e ıl.-r yurtlu Jsmite aıııl.ın, Lt..inbul
da ıld mUrs.11,rse vardır ki, meydana. 
ceıirHi~lı:riudı•ki \'Ok ;enlş Jıüsntini)'ct 

Ye iehınaı yaı·dım tık.rint mukabıl, ltu
&"ün :ı.anucdt::rim, kuruiurkeu kf·ndile
rine ı. \f1.1.n.tn ümldi tahakkuk ~tUrwlş 
d<'i;•llf'rdlr. 

1 

V 1es"ye satışlcırın 

keı.ılınesıni ihtiı<.at mı 
takip ediyor ? 

R~tiyu fiııb1arı üzerinde sebeb • : 
siz yükseltmeler yapıldıjiı hakkın
d• ihbarl11t t 0 vali cU:ek.edir. Bu ı 
tercffün ba:..ı n.akinderde 25 - 30 
lira.v- bııldugu da söylenmektedir.! 
İngillerc \'C Amerika ~ibi yerler· 1 
den her vakit !~·in. radyo mıtkinesi 
getirtmek n 'imkih oldugu hıı:h:ie 

harbi vesile "''~ arnk f:atlan art
tıranlar takip oluııacaklardır. 

Evvc-Jce taksitle makıııe satışt 
hemen her ace ta tarafından ya
pılırken şimdi umumiyetle vere
siye nıakine snt 1-sl1.. t"!n ... n k~:ımesi 
de nazım dikkati cdb,•tmektedir. · 

- --<>- -

Tekoik okulu mezunları da 
toplanıyorlar 

MııJıendislcı bir!iginiı1 'enel.k 
kon~rcsh•ııı pazar J.,f"Ü.l'Ü yaptl=dı -
ğw.ı yll'Znı 'l· k. 

Teknik nkultı mezu~lan bir!i -

Bu ikl )' ur41u. birer Ye8ile ilt: bitil.aç 

Yll evvel KeamltUm. Dü,kımltrl kar- 1 
lilrm.a :.-udu. bana, fok u.aıin bir iem- 1 
1,il pro~mı \: adt>den bot blr tba.i.ro sa
Jonu inhOaınt vertll Burada, htt &i*n 
sabahtan ;lk. .. ama kadar musırran., mil:i
takar fah~.ın J1lnln mü&eha. u~ı mü -
nblılvr-ler nokundt. Eleıraruııx, ba 
:rort, d11rt davudao Ye Jttr.kaç sa.a.'at. 
&tf'lye!!linden ibaret .kalıyordu. 8UDunla 

benbel', t'emlyetln tesadüf ve b..idi -
seleri aratıında. 111.CWulur.keıı. hlTSJ.Z, 
etrarkeJll, yalancı. abl:t.kıuı: olmv.s bir 
takını çoeukları, hakikaten kartardJf"t 
möıı;;Jw.t bir \litkıa fdf İşaret etUilm 
t:epht", randtmanın .,. Ye hafif olma
sıdır. Dt·ınrlı. ki, bu mliesı;etıeye lü
zumu k•u•.· f'"henunlye&. Tf'r~k olsak, 
ctmi7e~ t"avd.asııı, matlalla. tuc-lliıkü. 

durs:-tAu \"t muhıne-l vazbttindcn bir- ~ nin kongrtsi de bu pazar günü 
, Ankarada yap.lacaktır. ka.4' mi.;li IJzJ;• olacaktır. 

Klm..."l":sbler yurdu be, yeri olmı~ 
fakir ve- ~ıltrl muva.llkaten bann -
dıran, bir bele•typ mbatirhan~f ldL 
Faka1, bu Yatlftyl KÖrwtk üzere talı.sts 
edilmi:f t"Skl, ha.rap mC"drese,-ı &ndl
flm •&kll, bıırsdatl .efald, pislik ,,. 
hayata ırayrisaUh Hartlar kar"tt....,ında 

tüylerhnln dilltn dılteu olduıtunu hill& 
hatırlat ım-

Bu iki mües~ettnin d~. bf'lrdlre ta· 
rafından J<.;lahına, tevsli11e gldilel'r-l'l 
hakkwda ba.ı.ı ba\•adlsler okudum. Tt-· 
ıncnnl ederim kl, btanbul sibl bü7ük 
bir ıtehre elbette lizım olan ha kabil 
7urUan. asaleUmlzin hmıısbetlerbı

den olau ~fkat ve içtlmai 7ardım ldi
lerimizin sıcakhfı ile, bh, dlier mem
le.lial.Jerdf'.ki eşlerinden da.ha fayd•lı 

ve Ushin bir hale .-elirellm. 

R.EŞAD FEYZİ 

Bu mürasebe:lc bazı -<zalar An
kern.va gidecrklerdir. 

--o-

i' crellt-rio 
miiracaııt 

tenzili içio 
~·ar mı? 

Üstanbu' c-](•ktrik isleri umwn 
müdürJii.:;ünden: 

Gazetenizin 4/ 12/939 tarihli sa
yıs~nda tramvay idaresi ınüdür -
lüğünün Nafıa Vekaletine bir ra
por gönderd,ğinden ve bu raporda 
tramvay bilt>" lt•rinde tenziTiıt ya
pılnı •k üzer.- tramvaya ait e'ek -
trik t--revanı üzretler)nin ücret
ler-inıf' tenzili ınüs..ıadı>si h;tedi -
ğindcnbahstilı )ll'-'ktcdir. 

Ecnebi dill~re rağbet artıyor =============! 

İatıeıni~ ücrctlenn tenzili ~1n:k· 
kında N•fı~ Vekiılctiııe hı<; bir su
retıle ınürncaa• t>tn11' olmadığı için 
keylı; etin tashihıni rıea ederim. 

Ünıversı'e yırbancı diller mek - Orman 
Jebine devam eden talebclerin sa
yısı bu sene 2300 e çıkmı.ştır. Bu 
miktar gittikçe de artmaktadır. 

revirleri muha!lı-bed 

En ziY.adc kalaba>lk olan •A• 
kurlarınin talebe mevcudu git -
tikçe arttığından mevcut A kuruna 
ilaveten yeniden 10 kur daha aç>l
ması kararla.ştırılmı.ştır. 

arıyor 

Orma-n müdürlüğüne bağlı dev
let ormanları işletme revirfarinde 
çalı.ştınlmak üzere imtihanla mü
teaddit muhasebeciler ahnmast 
k.ararlaştır '-mıı;tır. 

Il<idheuln au('Juau Tahir isminde bir 
löy Ulll>idlr. Kendl'll enelki Pıı <"•· 
taca clnruıdan tehri:mbe ,.·ebalş •e 
dün de Samatyada l'tzerken rıhpıtı cö
zel. l"ÖZ ok 1yan bir kn& tesadüf t't -

mbtir. 

kcme olanmıqlur. yuran zevata ayn ayn te.~ekkür ----------------
Yüksek iktısat ve ~aret mek

tebi mezunları aras;ndan ayın 27 
inci günü seçl'.ecek o'an bu muha
sebecilere ayda 170 liraya kadar 
ücret verilecektir. 

Son Telgraf: Bu mektubu ne.r 
retmekf.e l>ernLer ~unu da ilave e
delım ki tramvay idaresi umum 
mudürü, şehir meclbfoin geçen 
haf'aki top! ntL•ında bu mevzua 
bizzat kendisi de temas etmiş ve 
idaren;ıı Nafıa Vekaletine müra
caat ederek tramvya vt-rileoek ce
reyan ücrttil';tı indirilmesini i~te- 1 

Kızın pe'jble t&kdıp uzun mı.iddeı •· 
nu laklbe başlıyan l'eDÇ köy kiUbi bir 
arahk llsanen de tec&Yiise U7ulmU} 
ve: 

- Küçük bayan beraber cezmf·fe 
1enezıüJ b117urmas JlllslJU:t?. 

cümle.bolle 7Jh'.jaralt onunla münasebet 
ıe isine çah'tmtşhr. Fak&i sen~ kil, 

rlddl ve lakayt bir tavırla ;yoluna de

vam eUJiindeD b11 t-fer beriki tecari
zü.ııü tehdit tekllne dokmlİf ve kf'nd.1-
inin memur oldutunu; l f:r Ct\:ap ver-

mr:oe elinden &'ele:n iter d~nıanhi:l 

Japae.atmı aoylf'mişllr. 

Bıınu.a üı.erine de Gülsüm lsmi.11d ki 

renç kız poli.'4t" müracaat edertk mü -

1f'cavlz k;itlbl 7akalatmlljhr. 

:llubakeme &uçlu renci ikl bu('uk a,. 
hap ... c mahkiun etmı tir. 

Jlüioe ..,dur: etme~e teessürümüz mani oldu • 
ğundan. sükran!anmız:n Vb ijtına 

Nadi AU Canip .._lıule btrtstne 3 ll-
muhterem gaze'enizin delalet bu

ıa1a bir saal Dlalf: fabl ... ıı ahi- yunnasını rica ederiz. 
bin• le-linı elm•den •vvel paraJı :ra· UZER AİLESİ 
nın.t alıp berabt"rC"e tramvaya binmiş- ;-----------...;..,;...;::;::.;;..;...ı 

lir. Biraz ıı.ıııra da lram>ayın kalaba- 1 K Üç Ü K IJ AB E R LE R 1 
lıtuııbn ı.tlfade edip blndllrlerl arka • 

sah .. ohiın mul.abillnden; ;yani ön sa

hanlıktan :rere iuerek firar etmiştlr. 

Bundan .onra Salt.aD.abmede ,rJden 

açıkröz Nadi orada da Ahmet ı~minde 

bir llyakkabu.•tdan 8 ltray;A. bir ayak.

bbı utuı a1mlş, fakat. p&raJ'• Yermek 

M<·re çırakla eve ıidtrkea. çocu.llcaju.a 
bir tokat &Mlı;edip ortadan kaybolmuş

tur. İki flkiyetçinln poli..e mür&caatl 
io:trlnt· aeıkcOz dolandtrıt·ı biraJ: sonra 

yak&Y} ele Vf'rmlşUr. 

~uhakemt- nt:.!.«.,lnde t·Urum ·abit 

l'orulmiq ve suçla 4 a7 !9 cü.n hapl.$1e 

12_!; Ura para ctta...-na mabkUm ıl'!dil

ml•tlr. 

* Vali ve Beled.ye R•isl Doktor 
Lülti Kır:tar dün Üniversiteye gide
rek Rektör Cemil Bilsel ile görüş -
müştür. * Sorbon Ünıver , WMHldan 
kendisine fahri doktorluk p"l'jesi ve
rilen Prot:esbr Fuat KoprUlU şerefine 
yarın akprn saat l 7,30 da Eminönü 
halkevı.nde lıi.r çay 7t;)'0tCeti verile -
cclttir. * EkntekÇ11cr diın yine- beted1yeye 
müracnat ederek un tıntl ının 645 ku
ruşa ('ıkt.ığını bildirerek ekmek fialla
nna zam istemişlerdir * Şt"hrJnillde hcrhangı b.ir mayi 
ınahr\ıkat buhranı çıknıaın<u.t ı<;in aıa

karalar ıimdiden ledbtr almaktadırlar. 

•ı ..................... ,_.mmr.-ıı .. ._, 

Yazan , isken der F. SERTELLi 1 - Senden önce gördüm aptal! 

lBAR ÇİÇEKL!:_J}İJ 
- Hakkın var. Bu, onun için 1 

ciddi bır tehlikedir. Tecriibesiz bir 
kız olduğuna bakJ.ı.rsa, ılıu ihtimal 
her zaman için variddir. Hatta ben 
bu akşamki konuşmadan biıe şüp
heleniyorum. 

- Fc-rit paşanın katibinde bu işi 
yapacak surat yok. Onun böyle bir 
niyeti olsa bile, Zambak öylesinin 
pe~ine takılıp gi.mez. 

- Gönül bu. Belli olml14. Hele 
bır bak .. Tanı bir saat oldu. Herü
cikJe öy:e neş'elı, öyle tatlı konu
ŞU)or ki-

- Bu gece y<mi mi t~nış o· 
nur. 1 ? 

- Evet. Semih Kamnm bu ı;cce 
ilk fa , 1 vormuş !ıuraya. 

- B ' c, eıı:min kardeşidir. 
Hı. Bu J lı .. Avukat Ce· 

lal Bev bar k h),. ıd.r. (. 1"'1e1< • 

.şe) •- ı y '."""" a ·~· Dcnyayı 
gc:z vor 

Rıı gcc Ferid paşaT'ırı katibi,! 
Z -r ak.ı be er çıkars o arı 
tak·µ cu m, o' az mı? 

Ha\ y B te- f.b va· 
par 1ı size 

O ele .i gidecekler .. Hususi 
bir ve r 1 B nu a ama· ıvız. Zi· ı 
r~ b at!am Z lı kla, b, ha k-z 
k ur l: konuşuyor. Nt'kadar 
nazi b r arl•m! 

- 3araydaııı yet~<;enlerin hepsi 
öyledir, beyim! Görünüşe aldan -
may dl si?. 1 Onun hakiki çe\resi. 
kimbilir nekadar ığrcnç!ir. 

- Şim<ii ı,ıörünen yüııü de pek 
~vİmli d~il ya. 

* Bır başka masada .. Yiııe iki ar-
koda.ş fı.sılı.aşıyorlar· 

- Bir ~.ımpanya l'1;tırma.tyız. 
- Havdı ıbırak u ~ve<ıelijii! 
- c;e;ezelik değil. Buna lü -

zırrr va.r. Etrcla karşı zeııı(in ııö • 
rü.~meğe mc<'buruz. 

- Pekala. Havdi ı.sınarla baıka-
lım. 

Garsonu çai(ırd•lar: 
- Bır ş e şa.mµ nya... 
- P 'i p!l.\;am' 
Yav ~ yııv3'j ko"tış-~;;arlar. 
- Zambak b~ ı:ece h•ı maymun 
r.tl herif' an "ic ~lmUŞ ga. :ba! 1 

Y illlırdan a~·rıı-nıyor 

- Ku'ak \'erme! Ö Kı "ızlar a- ı 
rZ!: a Zambaktan ı(izellerı de 
,·ar. 

- Onun T·:r i, kon ması, sc ı • ı 
nın tonu b 0 ka. Onu mut' ok.ı ka· 
fese düşürmelıyiz lıir akşam. ı 

- Göf:sfrndo.1<i pantantifi, p~r
m2klarıntlw elmas yüzükleri ı;iir
dıin mü? 

Bugünlerde onlann hc-psi benim 
olacak. 

- .,;a<1ıtelerini hazırlad uı mı? 
- Hepsi hazır .. YÜl'JÜkleri, pan-

tan•ifileri satı.n ald•ğı yerleri Öğ
rendim .. Onlann sahtelerinı yap
tırdım. Fakat, nekadar benzetti • 
!er ya. Vallahi ben bil., - yanyana 
koysam _ ayrrd edemem hangisi 
~'ıte, hangisi sahici olduğunu.. 

- Eh .. Vurduk desene. Haydi iç 
bakalım ı,ampanyay1. 

Bu iki arkadaşın, zeng1ıı muhit
l~rdc dolaşan kibar h:rsızlardan 
olduğuna şüphe yoktu. Ve ko
nuşına!arından belliydi ki, (Zam
bak) ı soymağa knrar vermişlerdi. 1 

Bir ar ~ k etrafa giiz gezdirdi -
!er: 

Bu gece aynasızlardan (1) 
kıınst• )Ok. dej!i, mi? 

- Ben göremiyorum amma .. 
Ben olmaz. Burasını boş ıbırak -
mazlar g bi gel yor bana. 

- Eh, ne çıkar varsa bile. Bizi 
kinıse lanımaz k!. İki zengin ko
mis 'Oncudan kim şüllhelenecek?! 

- Lafı bırakalım şimdi.. İyi ki 1 
ak:l:ma geldi: Bu oantantif işini de 
L yliır n boğul ~a hi\-clisesine ben- 1 
ze+ -..:f '< ..• 

- Yok t"anım .. O ı.:ece hMim pa-
ravıı ı'ı ıy ... v ırdı. LPyJ;Y1uı <la 
j.,,,,.., ı:ıcc•s ~ ı. Seni a'dattun. Bi- 1 
raz pa- • ald "'· Fakat bu, o ise 
bmzemcz M demki o geceden 
!onra •bc>raber ça ı . ağa karar \'er_ 

(1. 1 Hırsızlar ve yPnlrnsicile.ı: a -
t'l!Oiında (ı>oli>) demektir 

Manifatura eşyası 
Gf'çcn gü.u koıu14t.utwam bir teni 

vatandaş, .t-unlan söyledi! 
- Terzilik tc:-in ILiıumln bottın mad

df'ler d.L1arıdan C"f'liyor, di.\.'l"• toptan· 
cılar, flaUara müthiş ı:am yaptılar. BJr 
lld misil artan mallar var. Halbuki, 
duyuyoruı, ek.·erl tüccar, nıah saklı .. 
yor ve piyasaya ıünnüyornıuş.. Ba 
surt'Ue, daha yü.k."ııt:k flatla. bflihare 
u:m•yı dti.ıriaııityorla.rm~ .• Bu pahalı
lık hem e~afa, hem mü,teriye zarar 
veriyor. Bir mal Vı&1'a ve fiatının 7ük
selmHlndr makul sebep 7oksa. o malın 
saklanması ve yük'>ek flaUa s.a.tıtma.ıı;.ı 

lbı.ıdr deill mldlrT. 
Aleli.ımum, manUatartl t:.;l a.sı iize

rlndeki bu \'Bzlyete alakadarlar ne dl-
7or, af'..aba?. 

BÜRHAN CEVAD 

dik.. İşe ciddi surette sarılmak 
meobur:iyetindeyiz. Bu işlerin so
nunda - şaka değil • servet var, 
lıa:::mım! 

* Yukardaki iım;;zlarm kim ol -
duğunu biraz sonra öğreneceğiz. 
Biz ı;imdi, ayni .ııece barda olup 
bitenlere gelelim. 

Bar ı.ahibi Şinasi o gece -kendi 
yeliı;tirdiği - kızlara bir ders ve
receğini, saat dör'ten sonra bar .ka
•"anınca hiç 'klm=in ;bir vere git
mmesinin sı.Jo sıkı tenbih etmiştL 

Avukat Ce'al sevgilisi Me-nck -
.şesine, S("mfü Kamran da yeni ta
nıştı-rı (Zambak) a ısrarla bir 11e
rıinti yapmak teklifinde bulund7ı.ğu 
halde k:zlar: 

- Maror.sef bu gece olamaz. 
Cevabını vermıslerdir. 

Bar kı:ıılan Leyliının gözüne ba
kıyorlardı. O ne derse yapıyorlar
dı. Zaten balet heyetini te~kil e
den yedi kız h(men hena-n onun 
zorl!e ve onun teşvikile buraya 
gelmomi0ler miydi? 

Sem h Kamran bu- aralık Ley
J.;ya: 

- S:zın küçıiklüğünıizü hatır -
lar g bi oluyorum. Kimin k...zı ol
duğunuzu son:,bil1r )!liyim? 

D gı zam..,n (Z"mbak) adını 
bile sovleınekten çekinmı.ş ve: 

Ben fakir bir ailenin kızıyım, 
d ~ ti oyuna ve sa'l'ala is'ida.
dım vardı. $tnası Bey ·bu istida -
dı.ını inkı.saf et tirdi. Burada ar • 
kadaşlarnnla beraber numara ya
pıyoruz. 

(Devamı <>ar) 

Sümer lJankm Malatyadak! bez 
ve ip'.ik fabrikaları muhtelif ser -
viskri için de ticaret lisesı ıne 
zunları mmurlar aranmaktadır. 

diğiP . hatta .buna ,::öre bir de ta
rife yapt ğ ıu >oyliyerck bu tak -
dirde tr2n1vay ücre~!erinin inebi
leceğ;.ni ml'Cl:s.e resmen bevan et-
ıııi~ti!.. . 

Avrupa Harbinin Yeni Mese:eleri -----
Mikrop harbi ne vakıt? 

Avrupa harbinin yenl me.ıı.elelerin • 
den birJ de du.şmanı kırmak için mik
roplardan nasıl c.btifadr• edileceil o· 
Jacak. Bahis yeni dti"ildir. Fakat eier 
Jıaltikaten iatbtluta rf'çmek lstiye-cek 
bulunursa mikrop ıııilibı da 939 har· 
binin başka bir sunıa~ını W-,kll ede
cek demek 0111)-or. 

Tayml"tin çok menıh ketler geı.rai"t, 

l"Örmü.'j bir muhablı·i olan \'ikam Sled 
934 de orta1a şöyle bl~ey çıkamıLŞh: 

Avrupanm bazı memlekeUeri var 
ki islikbalde :mlkrop harbi 7apmak i
çin ha~ırlanıyor. Parbin, Londranıu. 
en kala~tlk 7erlerJne mikrop sao .. 
ma.k, yeraltı ,fimendiferleriutn ltledJ
tı tehir damarlarında ç .. 11 ~il sari 
llutahklar 7•Tmak, diişm.an şehir -

!erindeki balkı böyleee kırıp ceolrmelL 
114 &eld KaTı:er Abaan7&S1 llinlenbıre 
böyle mikrop Jıarblae clr!şseyıll ne 
•lacaktı!. İııclll• Ye Fransıa larafını 
f&lllrlaeaktı. Likln ba f&lllunlık pek 

kısa bir umaa süttttk, ~ü.üü. mik
roplara. karşı çare baJa.naeaktı.. Her 
derd.iıı eare•l bulıındufa l'lbl ba da 
böyledir, Şimdiye lladar askeri larlh 
l'islermlfllr ki bir ııııaıu diler bir mü· 
dafaa sllılhı takip etmiş, bunlar bir .. 
biri ardınca l'•lınlşllr. Onun lcln fa
ra1.a btlKÜll yine bu mikrop bahsi ta-

zeleniyorsa bunu öyle korkuno bir 
tehdit l"ibl saymamak l~ln blrtok se• 
bep1tr var. Fakat bahis na..111 tazele· 
nlyor?. 

Bir İnclllz gazetesi valdlle Hitlrrle 
arkad~Iık etmiş, onun samimi fikir .. 

lerinl senelerce eYVel öfrenmlf, sonra 
Danzl~dekl nazilerln başına ceçmtş 

ve &onra onlarda.n a7nlmq olan dok
tor Derman Ravt)lnl" tarafından Al -
man devlC'"l ret lolo ne düşüııdüiü.ne 

dair yar.ılmı bir ya:n11 ne,redlyor. 

Hlllt·rln daha 933 • 034 ilk iktidar 
mevkilııe reldiil zamana alt olan ba 
dil ünceler aruwda bir de mikrop 

harbi vardır. Almanya gizlice bu si
li.hı da ha%1rll7or, fakat ba ıllihın i!J .. 
timali m>hdut kalacak. lllikrop har
binin fstJkbaJI n.rdır. Henüz Alm.an7a 
bunu mükemmel bir silah haline re
tlrmedise de. İışte HJUerin o uman 

mikrop harbine dair &oyledttı ıöyle

n•n IÖwrin b..ıa.ası. Bir de şöyk 
demiş: 

- Hakiki harplcrlmb: daha ~ kert 
harr-kıit bnşh:.madan l'V\.'('I o!al'ak?. 

Bundan mak dı ne oldujıınu ı-;oran 

Te orada bulunarak bnn1an dinliyf'n 
Forslerc dr anlatıycır ki harp başla-

marLıu. asktlJ hıır ~a 

evvel mı.1-rop harbi 
ı:lri ... rueden 

baıf.11ya.ukur. 

ı~örster sonra Daıu.i.ıtdr idarenin bııı

şıua &'C('miştir. lfa.stalık. mikropları 

• .\Lia~nyad.ln ıidr-cek. y7ahlııı.rL.tı, tüc-
carLarla '''- uire Ut" b.tenen memleke
te )ollan<&cak!. NcUt·P hemen alınır rt-
bi olnlıl ac.:ak. }laflal•r l:d.)·ecek. An-
cak bôyle uzun bir :ıam:ı.11 .-eçUkten 
sonradır ki sal&'ın hasla.tık düşman 

memleketlnde ktndJni &'Ö.'iterecektir. 
Yahut da harıı baı;ladıkt:ın çok soııra 
mikroplara müracaat edilecelr.tlr. Dü.t~ 
manın son mukavemetinl de kırmak 
lein. 

UltJertn mikrop harbi lçln sô7ledl.k .. 
ledlklorl bu kadıır. Şimdi bır de Fran. 
sanın mikrop ve aşı bah..tılnde en sa-
aa.lihlyetle aös M:rli7ebilecek mevkide 
.ıan meşbar müıehas:sıs Profesör Ve.n

aan laral1Ddao 'lliriilülıqiış filı.lrlorl 

söylemek sıra.1J1 celdl: 

Bir mikrobu örekrf'k beslemek, oo
faltmak ve saire l1Jeri yalnıs blr ta
rafa verilmiş defildir. Karşı taraf da 
bwıu ~ıapablllr. Fazla olarak a~ı da 
tedarik eder. Bir taraf öbür tarafa 

mikrop . afdırac:t.ksa. taa.rr~a utrı-

yanlar mjkroplara k.al'J11 mukavemet -
terini .arUırmak m.ere lıtn1en a~llan

mata b .... hyacal..lardır. Ö;yJ.e ki bu su
retle &"ünde yüı. binlerce kL;Jnin aşı· 

lanm.a'llı mtimkün olacalı:tar. 

.Settcedcn JÜzde yüz emin olma ... 
dıkça mlkr"p muharebesine &iri .. mt!k 
kolay d•tlldlr. 

Bo bahsi ~7lc bir neticeye bafla· 
mak l.izım l'tllror: Bu~ün hanl'I sUıih 
&izli kaJabUl.r?. Faraza blr ,.-ün mikrop 
brbl olmak lhllmall otdutunu, buna 
l'Öre haz.ırlananlar olduiu 934 de Tay
mls muharriri oriaya koyduktan non· 
ra diier memleketlerdeki erbabı bu
nunla meşgul olmadllar mı?. Eğer bu
rün bir taralta ınlkroo1ar üreWerek 
saldırılmak vasıtalarllr- :ılblnlerlui 70-
ranlar varsa diier tarafta da ,-ine 
mikropları üreterek atılar. seromlar 
lsllbsall ile utraşantarın m .... ı.ı de
....,.. ediyor dem•kllr. 

ALt UMAL SUNMAN 

w~--~~~~ 
f giliz ticaret 

»::Arı: ,~ıuu•d iUt.rı.ı t., 

İu~•Jıt-rcnhı .\111.&ıo)'a,-a ı.. .. '1• r 
t!t-.ın,•t h;,.ı.rl>i l"\'' l'lL.i .. k~.on "2jl 

U..itlt·n .ihbarcn yeni hir lh ııı> 
m.iş bulw.ıuyor. Duk.ulö..i tM&.ıpMl.J' 
&.iearet harbini izah M~hilmclL 1~ 
nokt ... ıarın ıav~ihi L..Jlfüdır: jwı: 
\Jın:lll.\J. hakkuıd.ı. t ·kıı.k n:ıı.n.ııJJ 

l11ka bibilıı: e\.mtyor. 'l'rknlk 
abluka. blr .'!ı.t.hlJ rnıııl k.lqnııı b 

bt:ı· tlirlu muva .. alA. ._.,f" mU ~ 
lll. mtk deaıe.lr:tır. Bunu y;ıpll 

içiu o ~hill~r• d.aımi ul;\ntl" Jı;ırf 
ml-.i bulendnrıuak h·.ıo ,.d.-r l"•"1

, 
1uka hukuki olntak i<'ia fUı ,~ft 
olaak ı.lzımdır. :\a..~ı takdirde 
Napolyon muh rcbl'let"ond€' <"oh 

nılan tibirlc ckafıt iut>rinde ••: 
aamını alır k.i, bibratlo.r 0011,. 

abluk:ıya ria)·ct rtnı<'k mecburi,·t 
dcfildlrler. "\'(· y;ıpılmı. oıa.ıı ıJl 

relf'r de bukııkı b .. tr.ımdaıı ınf .. rıı 
1dm~-.. 

Bu defa ~'Uoıanyanıu ıaayn ıı.ıt 
bıışlanıa:sı U:ıer.ı.ne, İnKi1~re nuıı.• 
bilmisU olmal.. Uı.rre, bitaraf er 
içinde n.aklcdil~bUf'ıı, me.n~i aJJllıil1 

bütün ~ya.nın mil df"r'Nlne kal"I' 

mi~tir. Bu t.edbırln hıl.uki ctntti 
dur: 1856 Parb mu;1Jı ·Je=;1oe 
Kon...o!&do '\ofare abkamına ıort 
muharip de\·let. bitaraf cemuer 
deki dü.,man eşyasını mü.v.drte t 

haklıi.ını haiıdlr. Fakat Parls oıO,,.,. 
clesi. Konsolado Maredeki ahki1:111 

iişü.ı:erelt bUaraf gemiler ttuıdt 

Jcclilrn dı.i~oıau qyasınw musadt 
ni menetti. IJlnaenat.-vh bugün bl 
bayrak, nakilde d&lfmau qyasın' 
ma1e edt'bilir. Fa.kal i .. ,.ut.ere 

ihracat e~yasına karı:ı aldıfı (.t>d 
mukabelebilml-.ıl preu.s.iblne 1st1n"J 
Urmektedir. Almanyanw maJd b 

/ 
devletler bukuAuna. mug-ayirdir. ıJ 
da ıeredJüt c:ılıi delildir. ~u haldtrl 
gilkre de huk.ı.ka uymıyan bu ~ 
te kar ı, lfhj6 ahkamının me.ıı' 
tedbirleri alınab..la muı.ı:alıele rtaıt,_ 
dir. Çıl.ııku mulr.abt:l<bllm~ il kaJI 
ha.rrketlere .karşı Dl ru bır sita.bıa'' 

Bu tfodbir bUar&l dt:Vlf'tlrr 
fından na~ıl t.eiakkt ed.ılecekUrf 
sualin Cl"\'abı yukJ rıdiıl ver 
n-ıese!e, Alınau tcdlıirin mc ru. oIIJt 

~' 
mama~ı nok&.asıodadır. :'\lr.şru oııı.ıs 
vaziyeti bltarafların kaboJ etme.!~ 
cap edtr-, Banu.nla beraber, 1»aıı tı; 
rafların IngUb mutabelebilmlsıl '1 
blrlnl protesto ett,klerl cörüluvof· 
nu, İn&'llb hareketine .kal"f.l ciddi 

rette vaziyet almaktan zl1ıtde. il 
yayı bir dere<:eye kadar tatmin " 
fekUnde tfolşir etmek bı.ıırtdır. Al~ 
ya, İngıliz ınukabelebitml>:U "'d 
ka~ı ,·azh·t:l almaları t ln bita 
ü:ıcrint !Jiddt"UI tazyik yapnu~tır. 1 

landa ve Belçlk:ı l"lhl kU<'t.i:k bl 

devletler .\lma.nyadan korktukf~rı 
hetle inKllt~rryi prolt:'."lto etml 'r 

Hal..ikatt.e pı·otcstoya we.,,u le J;.11 
me~l icap edf"U Urektl.. in~ıu.er 

m(" .ru mukabelebUmL'iil tedbiri dt 
Alnı.anyanın JCa.yrlmeşru mayu tıJ'~ 
dtr. Bununla berabrr. ioclltere bd 

kabeleb.lmbll lcıibirlnl latbik e4'1 

ilen, bUaraflann haldannı mü,o) 
mertebe korumayı da V•detm;,ştir. 

Tedbirlerin ,\Jman l.ktLlli&diyalı 

rine ne dtrttt• mues.ııçlr oluatı rotl 
Jtstnc c-clin<·f'; bu nokl.1da hıçbir tt 
düd~ kapıhnak fal, dt:ftldir. Evf' 

gün~ k.ad.ı.r tiC'aret harbi Alnıa11YJ 
birka(' noktadan t.az~ik etmtkle ~ 
be-r. ihracahıu "erbf"~t yapma:-:ına 
deilldL Almanya bu surt·lle dö .. ·lt: ti 

darik cderı:~ her tarafl.t.o kaçak 
mı.rau. e~Jayı satın a.lablU7,r. \'e il 

,ark mcmleketlerUe Urareti hiçbir ~ 
dide tabl tuiulamlJ"ordu. Evvelki ı 

şamdan itibaren alınan tedbirlerle ~ 
manya dışuı mal ihrac edemJyece• 

Biııaenale7h harbin kısalWnuswı J 
min ede<'ck olan lkbsadi tazyik 

flradl l>aşi•llll'I bulunuyor. 

A. Ş. EsMd 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Cenazeye hürmet 
edelin' •. 

J;;minönün•le oturan bir karHadt 
;yazıyor: 

c.ComarW!ool C"ıinti -·ırkC'ciden Al'" 
kara l.'addeş.inl takiben Türbet' 
doğru ilerllyen ve iki tarafı çe' 

lenklerle slisleııen bir cenaze rl'" 
diyordu. Vili~ et binası yaluııwd' 
sokak b~ında duran bir hususi 
otonıobH şoförü - şoförlük ioıtl" 

hanında sanc:ıfa ve Cilüye- hür " 
met kaydını unuia.rıık • kalaba.lÜ' 
arasından bir ç-0k k.hnselerl J'lt'" 

hatsız t'tmek su.ret.ile kafileyi ya" 
np gcf,·ti. t'cnazf'"yl büyük btr te'" 

e-ssiir ve huşü iı,:inde takip edeO' 
ter •:ısırdılar. \'ak'aya blz·Lat şı'"' 

bil otducum için, le urümil 1>d 

.-;atırlarıa ifade elmtk ve muııt'" 

kü.n.-ıe hJr daha bu l'ibl hUrmetifS'"' 
liklcr1n ~kerrür etm nıcsl bus&I'"' 
ı;uı 1 4& seyrüseferin naurı dikk• .. 
ttıı• ee.lb~tmek bkdiın.» 



Amerika Finlandiyaya 
gönderecelt 

zahire 

'laş\ngton 7 (AA) - B. Ruz - şeye karar verilmemiş o!duğunu, 
~it federal is:ikrazlar admiıtis - fakat Finlandiyeya yardım edil -
lıatörü B. Josse Jones ve Aıne - mesi tasavvurunun tahakkuku ha-, 
l'iltau KJZılhaç reisi Nonnan Da - linde bu y.ardım;n Amerikanın faz-1 
;.ıı ile Finlandiyarun sivilhalkınaı -jlnq ueunınq apuna ep..ıı<l'f!Ul aı 
L'tdunda bulunmak meselesi hak- day, pamuk ve mısır gibi mahsu
~1lda görüşmüştür. Görüşmenin !atın gönderilmesi suretile yapı -
onunda B. J ones, lıec.üz hiçbir laeağını söylemiştir. 

l<ızılordunun kıymeti zannedil-
diği kadar değil ! 

.,!,a:ris 7 (A.A.) - Stdani ajan - selerin bu ordu hakkındaki ınüta- ,· 
->11an : lealarının pek o kadar cesaret ve-
ı F't'<Wsız askeri mehafilinde Kı- •ecek mahiyette olımıad;ğmı beyan 
~lordunun Fınlandiyaya karşı gi- etmektedirler. 
tıııiş olduğu harp~ göstemıiş Bolşevik kıtaatın kuvvei mane-
~Uğu pek cüz'i kıymet hakkında viyeleri hakkında da şüphe ve 
1ilQ temadiyen teukidler yapılmak- tereddüt izhar edilnrekte ve yük
, ır. sek kumandanhğa merbut zabit -
k,llu ınehafil, Kızılordunun hare - lerin ehliyetsizlikleri tebarüz et -

l~
1

;İ~~~: ;;:;:ı~~i~i:~;:i~i taarruzu 
Senı 7 (A.A.) - A'lman rad -

~~u, İngiliz tayyare filolarının 
Un aqam Frissonnes ad.al.arına 
~ Schfoswigholstein'a taaıTUZ et

!§ olduklarını bildirmektedir. 

Almanların tayyare dafii wpları, 
mutaan·:zları püskürtmüştür. İn" 

giliıı tayyareJ.eri bomba atroamış

lardu" 

ltalyada feci tayyare kazaları 
ltoma 7 (A.A.)- Luk.. yakııuıula 

"'1tıaa relen feci bir ıanare 1ta .. sı 
:.:"•esinde U kişi lelel olmuştur. ıııı
ı,. Odan Komaya Silmekle olan 3 bom-
'daııan 1anansı, ıııı,.., clvıı.nnda 

l' allin - Helsin ki 
'l'a\Un 1 (A.A.)- Esıonya hariciye 

..._ıtrı, parlamıenteda be:ranatta bulu· 
'-rak Estonyanın Rusya • Fmlandiya 
llıtil&rına kal'Inen mıidahalede bulnn
~ınafa ve müşahit nziye.Unde bl .. 

7e.re düşerek parça.lan.mıştır. 5 tayya

reci, paraşöllerlnl kullanabllmişler • 

dlr. 13 kişi derhal ölmöştiir. Bir do 

köylü telef olmuştur. 

telef onu kesildi 
mağa kat'i su.rette azmetmiş olduğunu 
aöylemlştlr. 

Öğreıılldli'lne g-öre TaUin ile Bel • 
sinki arasındaki telefon mahavereıerı 
birdenbire kesilmiştir. 

Cenevrede Rusların vaziyeti 
4 

l'aris 7 (A.A.)- Başvekil Daladter, tu t.ahnıln edilmektedir. 
"'1 İnl'lll• sefiri Campbell ile uzuıı 

lı>ac1ıy, rürüşmüştür. 
Siyasi mehalilde ba P,rüşmen.ln mev

tlttanu bilhassa Cenevrede Rusya hak
'1nı1a yaptlaeak muamelede İ.n&'itWerle 
>ı,,,tısızlann müştereken hareket et
lııeıerı meseleslııln teşkil elmiş oldu-

Parls 7 (A.A.)- Le Teınps saaelesl 

ba.. .. makaleslnde Fransa Ue İngiltere· 

ııln Ce.nevrede SovYet siyasetine karşı 

lpha.rndan ılrl bir battı hareket takJblne 

kat'lj ~nrette karar vermiş olduklarım 

yazınaktadıı·. 

Sovyet taarruzu püskürtüldü 
l!oma 7 (Radyo)- Helsinkide neı<

l'ıı\unan resmi tebliğ: Sovyet kıt'ala
l'truu evvelki gündenberi devam eden 
ıı..rruzıan deiedllmiştlr. Tayyareleri-

!erdir. 64 tank iğtinam edilmiştir. Bh• 

tayyare filomuz, So"U-yetlerin bi;- tay-

yare karargfıh.ına taarruz ve bir çok 

ııu., üç günde 34 tayyare düşürmü:ı - tayyareleri tahrip etmiştir. 

İngiliz kralı Londraya dönüyor 
Londra 7 (Hususi) - İıı.gi.Ji:ı: j resini nasıl d~ürdüğünü anlat -

l<ra[ı Majeste Aıltıncı Corc, şınıdı- mıştır. . 
Ye kadar yaptığı teft~ler arasında 1 Kral pilotun elini sıkarak: •lyi 
İlJt defa olarak, cephede çarpışan çalı~~y°.r;unU2• demiştir. . 
aQ nılan · t ım· buıl . ak- Hukümdar, Fransız generaJJen 
ta; zıyare e ı.ş unın ile birlikte on sekizinci asırdan 

ır. . . . kalma bir şatoda yemek yemiıılir. 
F'ransadakl ttftış esnasında bı1- Cephede teftişlerini bitiren Kral 

lıassa tayyarecilerle görüşmüş ve Londraya dönmek ü~ere hareket 
bıınıardan biri bir Alınan tayya- etmiştir. 

Bugün matinelerden itibaren yalnız 

Ü P E K Sinemasında 

---·. ~EZA A :aıw 

Kontrol edilen 
kaçak eşya 

Hiçbirpropaganda1Harp Tehlikesi imdi 
Türkiyede sökmez isveç Hududunda! 

Londra 7 (A.A.) - Harbin baş
Jan:gıcından:beri İngilizler, 476.000 
ve Frans:zlar 260.260 ton kaçak eş
ya kontrol etmişlerdir. Geçen haf';ı. 
içinde İn:gllizler, Almanyaya gön
derilmekte olan 13. 700 ton kaçak 
eşya müsadere etmişlerdir. 

Almanlar 
Tunadan aşağı 
inmek istiyor 

Londra 7 (Busu.si)- Sovyet g~e&e· 
Jerinio Balk&nlar ve bilhassa.. Basa • 
roıbya hakklnda son gü.ulerdeki neşri
yatı nuarı dikkati c:elbetmektedir. 
.Mo~kovada çıkan Komünist Enter

nasyonal ra:c.etesinde H.omanyaya hü
cum eden bir yazı neşredilmişür. Bu 
yazıda Romanya.da. bilhassa Basarab
yada. bulunan ekalliyetlerin fena mu
meJe güı·dükJeri ve Sovyet Rwıyaıun 
bu V:itı:iyete daha fazJa müsamaha e
demiyeceği bildlrilınektedlr. Ma.kaledc 
İııl'illere ile Fransa harbi ll&lkıwtara 
da. sirayet ettirmeğe t.-şebbüs etmekle 
it.ham olunmaktadır. 

Sovyet • Romen devletleri arasında 
bJr ademi tecavüz pakt& imzast dlle .. 
flnl ayrıca, izhar eden neşriyat da gö· 
rülmektedir. 

TUNADAKİ ALl\IAN HARP 
GEMİLERİ HAZIR 

l"arbte ~ıkan Ek.selııiyor gazetesi, ı\J
man,.anın Tuna üzerinde bir nehir ha, .. 

reketi bazırladığmı yazına.klııdır. Der .. 
liD, Macar hükUmetlnden Ta.nada.ki 
luırp ,remilcrinin serbest geçlrilmesinJ 
istiyeeekl.ir. Slovakyadakl Bratislava 
nıiikemmeı bir Alman harp limanı ha· 
llne geilr.ilm.J.ttir. EvveJcede liman teş· 
kUi.tı cayet mazbut olan bu limandan 
aı,aiıya a.kın&k için istifade edilecek
tir. 

TWla. taarruz plıinuıı Amiral Jtlder 
hazırlamıştır. 

Twıaılald Alınan deniz knveUerl 
yeni motörbotlarla takviye edilmiştir. 

Seri bir nehir ta.arruı:u yapılması için 
biilÜD bazı;lıklar lamamlanbllfilr, Al
man Amiralliği Budapeşteden Tuna 
ağıma kadar olan sahada Frausn ve 
İngUb tica.rellne darbe vurmak arau-
sundadır. Alman mebafUt İnı"lltere Te 

Fran.sa.nuı Bomanyadan bir sene müd
delle Tıuıadald meral<ibl lılralamasını 
bu kararın tatbikini tacil edfcl bir ted
bir 1"1il:lll elmektedlr. 

Fakat bu hareketlıı karadan da yar

dım görmeden tatbik edilmesine im· 
kin tasavvur edilmiyor. Ballhaurd& 
Slovakyada mühim miktarda Alman 
kuvvetleri bulundurulmaktadır. H.it1er 
icap etllfl gün Macarlslana karşı Sto
vaky:ıLan .istifade edecektlr. Dattii. .bu 
hu.susta. birçok aıaınetıer bile göze çarp .. 
maktadır. Almanya Slovaklara Bratis· 
lavanın cenubunda 1938 de 1'lacarls
lana verllm1ş olan arazJyl vıldef.miştlr. 
Bu arazi pancar ziraatı ve 'jeker ts
tlhsa.l&tı ne tanmm~. 
AJ.ma.nhrın Tuna harp filosa sür'at

le Macar sahillrrine lnmeie hazır bu
luıımaktadır. Diğer tara.ftan da Rus
lal' :\tacar Rötenyasının kanıısmda. ve 
ayni zamanda da Romanya. hududwı
da kuvvetler b11luudurma.k1ad~lar. 

Şie1·11otidr-n J..emberge kadar Romanya .. 
Sov:t•f't 1'utladu hili açdmış değ"lldJr. 

(1 iııcJ sabift'"llen devam) ı 
ser .. ~i.s1nin bu makaleyi rr.-·m türk
çeye '.crcüme ettirip bastırdığt ve 
ne maksat.la dağ. ttığı üzerinde 
muhtelif tahminler yürütü.mek -
tedir. Bu tahminleri ~u şekilde hu
liısa e}",emek m ümkundür: 

1 - Tan gazetesinden cD. N. B· 
nin intikam alması. 

2 - Türk matbuatıntla Sovyet 
aley htan, bir hava uyandırmak 
gayreti. 

3 - Sovyetlerle AlmanJann ei
k.An umumiyesini bozmak mak -
saöile müşterek faaliyet sarleyle
meleri bunun dışında en ziyade 
dikkate şayan görül-en haklı ve 
üzerin.de thizlikle durmak mecbu
riyetinde olduğumuz bir ne>ktada 
bu ııev i J:aaliyet:oere ec:ıclbi sefa -
retlerin kendilerinde nasıl bir hak 
tasavvur eylemeleridir. Alman s;o· ı 
faretinin matbuat memurluğu bu 
brru;ürü nerede bastırmışLr? Na- 1 

sıl senbes'çe da.ğıtmak hakkır.ı ken. 
disinde bulmuştur? Nerelere- ve 
k~mlere ve nasıl dağ·ıtmıştır? Bu
nu yapan .bir teşkilat yann daha 
,başka şeyler de yapmıya müte -
şebbis olamaz mı?. Türkiyede her 
nevi matbua neşreylı:,mek bir mat
buat kanununa bağlı olduğu halde ' 
Al!man sefareti veya mırtbuat bü
rosu bu k,nt.nu., ~-1. ... E'Ili f\,..rrn.ali::cs1 
dıışında bu nevi neşriyaba nasıl 
müteşebbis olabiliyor? 1 

4'e bütün bu sual silsileoi ayrı 
ayrı birer tahlil ve düşünce mevzuu 
olmaktadır.. Filhakika, sefaret 
matbuat ıbürosu bu broşürü sefa- 1 

rethane dışında dağıtmak suI'etile 
.Cumhuriyet ceza basın kanunla -
r,nıa temas eder .bir fill ve hare- ı 
ket'e bulunmuş oluyor. Bu fiil ve 
hareket de tabiatile hariciyemizi, 
adliye ve zab:tamızı a:akalandır:ın 
bir mevzu mahiyetini iktisap et
.ıniş bulunuyor, 

Bizim kanaatimbıe ,göre Alınan 
sefaretinin bu husustaki faaliyeti 
daha ziyade Türk matıbuatında 
Sovyet Rusya dostluğu aleyhine 
bir tesir uyandırmak maksadını 
ist:hdaf etmektedir ki, ta,bii milli 
şuurun ifadesi ile mücehhez olaıı 
matbuat:mızın böylP bir ta·ktiğin 
besiri aıltında kalması ümit edile -
mez. Bilakis, hareket gazeteleri -
mizde daha ziyade bir infial mev
zuu ormuştur. 

Nitekim, ibugün de gazeteleri -
mizde •bu ·husrnm huJasa ettiğimiz 
şu Y"zı1ar ~rülm~r: 

YENİ SABAHTA 
«Yeni .3abah • da Hüseylıı Cahil 

Yalçın soruyor: 
Evvela şu sual: Kim bu zalbmeti 

ve masrafı ihtiyar ediyor? 
Sonra ikinci sual: Bu zahmet ve 

masrafın gayesi nedir? Türkiye 
içinde bunu y<apan ener ne mak
sat takip ediyorlar? 
~ Varakanın üzerinde yapıştınl
mış matbu bir küçük kağıt Tür
kiyede Türk aleyh~arlığı propa
ganda-sma hararet:le girişmiş olan 
te~kiliitı ıbize haıber veriyor: Al
man sefareti. 

Bu sefaret muhafazaya meclıur 
olduğu ciddiyet ve vekarı, dü -
rüst ve yüksek vaziyeti unutarak, 
başka bu· devletin ülkesinde Tüı~ 
J<i"~ "1eYh;1'de çıkan gazete ma -
kalelerini Türkiye içinde dağıt -
mak işini omuzlarına alırsa ve bu
nu da böyle pervasızca yapama, 
artı .b:Zden diplomasi nezaket -

İstanbul P. T. T. l\r1üdürlüğünden: 
29/11/939 Ç~nmba :>uat 16 da B. Postahane binası blrlıı'ci katta P. T. T. 

!erine u:v-gun muamele beklemek 
1 

hakkını kaybeder. Hakikaten say
gIBızlığm bu derecesi kar~ısınd<a J 

son derece esef ve hayrete düş -
memek kabil değildir. Ayni za -
manda bu, fevkalade bir ahmak -
lıktır. Böyle bir cür'etkarl:ğın 
Türkiyede tcv fü edeceği infial ve 
aksüliimeli düşünmiyerek bu işi 
yapmakta ne fayda var? 

Acaba Almanyadaki Türk sef -ıı 
rethanesi böyle 'bir harekette 'bu
lıınımuş mudur? Müddeiumumilik 
Türk.iyede böyle yazılann ~
sızca neşir ve tevzi edilebileceğine 
kani midir?. 

VAKİT'TE 
yo~:'·akit refikimiz şunları söylü-, 

•Moskovada çıkan bir Rus ga
z<>tesiııin Türk gazeteleri aleyhin

(1 inel sahifeden devam) 1 
RUSLAR .SİLİNDIR • TAARRUZU. NA GEÇMİ.ŞLER 

Londra 7 (Hususi) - Helsin -
ki'den gelen haberlere göre, Fin
landiyalılar cenup cephesinde alt
mış Sovyet tımkını tahrip etrr.iş 
veya alın:ış!ardır. Meı.kez cephe -
sinde büyük bir faaliyet hüküm 
sürmektedir. Ruslar burada bir 
•Silindir taarruzu, na ~eçmiş bu
lurnnaktadınkır. Finlandiya ır,e
hafili Sovyet ordusunun 48 kilo
metreye kadar ilerk'di~ini kabul 
etmekt....ıir. Şimal cephesinde de 
Rus ordusuna karadan ve deniz -
den yeni takviye kuvvetleri gön
derilımiştir. 

İNGİLİZLER DE 20 TAYYARE 
VERECEK 

MANERHAYJ\ol HATIT 
YARILDI 1\IT? 

Londra 7 (Hususi) - Bu ~.ıbah 
gelen haberlere göre, Kar<'li'de Rus 
ordusu Mauerhavm hattını ynrma. 
ğa muvaffak C>lmuştur. Finla'lldiya 
tebliğleri ise bu haberi tek.ip et
meıkte ve Rus taarruzunım tarde
dildiuini ibildirmektedir. 

t'İNLANDİYA İSTİILALİNİN 
YILDÖNÜMÜ 

Slokbolm 1 (A.A.)- Kral. Finl.an• 
dlya Kelslcıuıılııınma bir telp&f =öo
dererek Finlandiya isükliliuin lli.nıw 

İsveçln ne de:rece hararetli blsl~rle kar-
ş,ılaftlL~ ve: bn h~J::raiın bul'iin bri.Ui11 

İsv~ nUlctini fuk"1>de mlhnot ldn· 
de bulunan Finlandiya ~'1.illetbıe karşt 

biiyü.k bir sempati llt' "t'e tam bir au

ıa,,..ıa ballll'atı m-1 blruti ..,neleri 
esna..."1.llda miitema.dly~ıı ku.vv•t ·but
mu. o1clufunu bUdinni,tir. 

llUZVELTİN TEBRİKİ 

Vqlngton 1 (A.A.)- ll""vell. t'hı-
landlya lstikliliuiıı yirmi iltlucl yıl-

de yazdığı bir yazıyı İstanbulda Loudra 7 (Hususi) - Royter 
çalışan bu Alman teşkilatının muhabirinin bildirdiğine göre, 
türkçeye tercüme ederek. türkçe İtalya hwkiımeti Finlandiyaya 50-
.~azeteler - kimbilir belki de an- 60 tayyare vermiştir. İngiltere de 
Jard;ın başka yerlere - Da.ğıt.ına - J Helsmki hükumetine muhtelif 
smı beynelmilel münasebet ve mu- ır.·~~eme ve yirmi tavyare vermeğ:-c 
aşeret kaideleri nasıl telakki e- 1 h"Z!rlanmaktadır. m~tlr. 

dönümü münasebetlle Finhudiya.. Rı, .. 
isicumbnruna bir tf'brf.k tel~·~'' C'"ek· 

der? Bu hareket misafirlik sa,-. =======-======================= 
g~~na sığan ~Jir iş midir? _ . ., 

. Oitrcnmek istiy<>ruz: Hükümct 1 I'! •it B • M • ı 
b?.yle bir nesir faaliyetinin vücu- ıngı ere ır 1 yon 
:~;;:.

1

::;~r1~~~a:i:1::d~::: Tonluk Gemi Yapıyor 
•Ac<ıba Alman isfihıbarat büro

sunun maksa<lı 41'.Tan. gaze"'"E"sini 
rusça hır gazet2de çıl<an hr11hang:i 
·bir Ositos'ı>n yaveleriıı'Clen dolayı 
dostumuz Ru~yaya karsı bir po
lemik aı;!T'aii;a sevke:mek midir? 
Yazmıyaoağız ... :t 

Yugoslav 
Sporcuları 

Geldi 
(1 iııcı salıifed .. u devam) 

ya gihnelerJ mukarrerken trf'nin ge9 
kalma.,ı yüziinden gidcmenılşlerdir. 

1\-tisafir futbolcuları istasyonda futbol 
aJauı ve Iutbolculanm.ız ve Yug;osla.v 
konsoloshanesi erkanı tarafından kar
şılannnşlar ve kendHerlne bük.et tak
dim. edilmiştir. 

l\lisafir futbolcular Ankarada. Ata
tiirkün muvakkat kabrini :ılyare\ ede .. 
ceklerdlr. 

Fu~bolcular Marsilyada yapılan feel 
suikast neticesinde ölen Kral Al"k -

sandrm mezarından bir miktar iop
rak .-etlrmlşlerdr. Bu toprağı cere.k 
Türk ve YuzosJav milletlerinin, re.ret 
Atatürkle Aleksand.rın hayat1arwdak1 
şahsi bailılıklarnun bir remzi olarak 
Ala.türkün kabrine koyacak.:ardır. 

YUNAN SEFİRİ DE GELDİ 
Ayni trenle bir müddet evvel mem .. 

lıeketlne gitmiş olan Yunanlstanın An
kara büyük elçisi B.afael de ayni tren
le gelmiştir. Alen adı-rda. bir Alm\'.D 
fabrikalörü l'•lmtştlr. Fabrlkalör kim· 
"" ile konwıma.k ls!o;;;<emlş, fototratmı 
~ekmek istlyıen pzete fot&fra.fçıla.rm
dan şapka He yüzünü sakhyarak Js .. 
t:.srondan çıkmıı;tır. 

-<>--

Beni bu haydutlardan 
kurtarınız 

Evvelce Galata rıhtımmdH me
nnur olduğunu söy .iyen Mehmet 
Şakir isminde bir adam müddeiu
mum: liğe şayaııı dikkat biı· mü -
racaatta bulunmuştur. 40 ya~la -
rında temiz giyinmiş bir adam o
lan mürac3ac'.çı; dört şah,s tarafın

Loııdra 7 (Hm;usi) - Lord Çör- vazörü ile diğer bir kmvazör faa
çil dün 'vam kamarasında beya- ljyettedir. 
n,atta bulunarak, askeri harekiı: ve .Şimdiye kad"1' :l40 bin ton va
denizdeki abluk&nın neticeleri pur kaybettik. Bura mukabil cie 
hakkında malumat vermiştir. bayraldannı değiştırcrek 280 bin 

Çfüçl! hıılasatan şunlan söy - ton vapurlan ele geçirdik. Demek 
lem~tir: ki arada 60 bin ton kadar bir fark 
•- İngiltere bir milyon ton ge- vardır. 

mi inşa e~meldedir. Alman tah - Alman tahtelbahirforinln iste -
telbah.irleri kumandanlarının ~i.m- dikleri gol:ıi muvaffak otama -
diye kadar elde ettikleri muvaf- ı matarını, ayrıca Fıansız ve Leh 
fakiye:lerc ~ahit olduk. Bu da ku- harp gemılerimn faalıyei!ne med
mandanlarııı ve efradın gös~eı • 1 yun.ız. Takin et iğimiz bedefe var
dikleri c.ür'e!1n neticesidir. Fa.k~t mak ;çın .l':'paralorluğuıı bıitün 
hafıada ıki, uç Alınan tahtelbahıri kuvvctlenr.ı toploın::k vasıtcsını 
batırılınaktadır. Yenilerine kuman- e)imizde bulunduruyoruz 

_dan ve efrat yetiştirmek de Al- Parola şudur: Korkusuz ileri • 
J;'11lar içİ'ı mühim bir me,,.,le o- ye!• 
lacaktır. DENiZLERDE 

Son günlerde gemilerimiz bPş 
Alman tahtelba.hiri ba'.ıımışlar -
d T. Fransızl;:ınn ba~ırdıklan tah
telbahil'ler bu yekundan hariç'ir, 

Almanlar İr.ıgiliz filosuna takar
rüp edcmiyecekl-eıini an1ayınca, 

şimdi t\e bitarai'ara çullanmışlar 
ve İrlanda tedhisçileri gibi hare _ 
k.et e\ierek mıknatıslı mayinler 
kuHanmıışlardır. Fakat Jlliyorsu
nuz ki, bu ınayinler ne esrarengiz
dir, ne de yeni bir icattır. 

Atlantikte iki Alman cep kru-

Londra 7 (Hususi) - Muıerdeı;a 
isminde bir İspanyol vapurunun 
mayııe ça"Jlmi:i o1ınasından kor -
kulmaktadır. 4 kiinunue\Velde bir 
Alıman muavin gemisi infilak ne
ticesinde batmıştır. İngiliz. gçnıi
leri 7834 tonluk Ussukuma ismin-
4e blr Al1man vapurunu cenubi At
lantik•e ele geçirmişlerdir. 542 
tonlukKretinga ismindeki Litvan
ya vapuru da Ballıkta bir A'man 
harp gemisi tara<fından müsadere 
edilmi~t!r. 

1 YARIN MA~ELERDEN· itibaren 

·~ ............ " ............ : 
i~~1!.~'!P..S:!!!!l~~.~f 
Artistleri Maks Biraderlerin R. K O. 

Film ŞİRKETİ :hesabına 939 senesinde 

çevirdikleri yegane büyük filinıleıi 
............................ 
i PASTIRI ACaYAN 
ı V=! su RE'<AS ........................ - • 

,ı,;şslz ve ZENGİN BİR PROGRAM 
2 MUAZZAM FİLM BİRDEN 

1 - Senenin en 'oüyük, en eğlenceli, en gülüm; "e komik 
ŞAHEDERİ TÜRKÇE SÖZLÜ 

LOREL-HARDi 

mtidiirlüğü odasında toolanacak alım sa tın1 komisyonunda açık eksiltmeşi yapıla- dan mütemadiyeıı takip olundu -
cağı nan edilıni~ olan B. Postahane binası kalöriferl için alın&cak 100 ton marln ğ'unu ve ·bunların eşhası gaibe -
lfi,•e cinsinden maden kömliıii içjn topla nan komisyona şartnamesi dahilinde t..Up den (!) bulunduğunu söylemiş ve: 
müracaat etmediğinden eksiltme 10 gün müddetle uzatılmış ve 13/12/939 Çar- - Beni bu görürnniyen haydut
şaınba saat 15,30 da ya~ılnıası kararlaş brılmı'1Jr. Behu tonunun muhaınmen bel lardan kurlarmız!.. 
deU 12 lira 62 kuruş hepsinin 1262 lira. muvakkat teminat 94 lira 65 kuruştur. 1 Diye yalvarm:ştır!. Kendisi mu-

Bugüne kadar yaphkları fi!imletin· en 

güzeli en eğleucelisi en ııeş'elisidir. 

Baştanbaşa hareket. nükte ve kahkaha 

iJe dolu Türkçe sözlü bu emsalsiz film1 .. ......................... . 
HOVARDALIKTA 

ve 
2 - Mı:şhur nolis hafiyesi 

Ş A R ı. 1 Ş A N CANİLER PEŞİNDE 
Merak!ı ve heyecanlı macera filmi 

DİKKAT: Programın uzun 1 uğuna mebni 
Seı.nslar: 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da 

(Sa ın mü tı>rilerimizin tam seans başlannda gelmeleri rica oluoııur 

İstekUlerin olbaptaki şartnan1esini görmek ve muvakkat teminatlarını yatır ... 1 aycneye gönderilmiştir. 
malt üzere c;alışma günlerinde mezkôr m üdürJük idari knlenı levazım kısmıo~ 

1

_..__;;,....;; ____ ;;,.. _____ I 
eksıltme gün ve saatinde de 939 senesi için mutebor ticaret odası vesika'lı, mu- Akdcnizde Türk 
vakkat teminat uıakbuzu ile birlikte koınl'iYOllJl müracaatları. (10022) 

Denizcileri 

i TAKSİMİ :........ .. ...... ı - -----
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma ' 

Nevralji, kırıklık, ve bütün ağ:rılarıuızı derh:ıl keser. 
İcabında günde 3 kaşe alı
JlJlbilir. Her r.erde pullu 
kutuları ısrar a isteyiniz. 

Tefrikamııt yazılaruuı:ır.w <."Uk.luiun-
SİNEJ.\.IASINDA GÖRÜNÜZ ·-· • s -

BlJ AKŞAM,.DÜNYA SAADETE, İSTANBUL ZEVKE, 

~ 

LALE Sineması 
LÜKS ve lHTİŞAMA KA VÜŞUYOR 

Her geçlıgı yerde blr kaıh.kaha tufanı koparan, her gösterildiği 
şehr: m:ş'eden yerinden sarsan 

YAŞAMAK 
ZEVKTİR 

Filmi glizel İHENNE DUNNE'W1 altın sesinden ateşini, k&hraman
lar kahramanı DDUGLA.3 FAİRBANK CUNYOR'un ~kından ilhamını 

alan hi.r saıı'aL incısidir. Numaralı koltuklar çok az kalmıştır. Yerle
nuiz\ lütfen gündüzden ka·patınız. Tel: 43595 

• 

- İlavdcn METRO JURNAL Son. dünya haberleri. 
.. 1 .................... .. 



Dişleri sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra günde 3 defa niçin 

fırçalamak lazım ? 

'İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
(İkametgahlarını değiştirmiş olan borçlulara) 

Atağıda yazılı bo.-çlular gö!te.-dikleri ikametgahlarını lel"ketmit ve yeniai meçhul bnlunmut olduğundan 
baklarmda ba§lanacak takibe dair ilin yolile tebligat 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikroplara 
karşı müdafaasızdır, saniyen ağızdaki " salya,, 

denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bu:Iunan Lüab d~lerin 

en birlıu:i düşmanıdır; dişlere ya· 

pışaralr yosun peyda eder. Mine

~ri aşındtrtr, yavaş yavaş di~leri 

ve kökleri çürütür, diş etlerinde 

iltihapfar peyda olur. Dişlere ya

pışan·yemek artıkları ve ecnebi 

maddeler de temizlenmezse birer 

mikrop yuvası haline gelir. Eter 

dl!ler muntazaman ve günde en 

az 3 kere ··Radyolin. le fırçalan

madığı takdirde çok çabuk mah -

volmaxa mahkumdur. 

..-RADYOLiN-
iJe Sabah, Ö~Ie ve Akşam her 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

yemekten 
fırçalayınız 

De"Vlet Demiryolları ve Limanları .. 
işletme u. idaresi ilanları " 

Jıllllıammen bedeli 5250 lira.olan 25000 Kg. Arap ııabunu 14/12/1939 Perııeoı· 
be (IWJii a«t (16) on beşle Hay~a gar bia8m dabiliadeki komis)oon tara!uı. 
d~n kapab zarf usulile sabn alınacakbr. 

Bu iıie &irmek istiyenlerin 393 Jira _ 75 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekbDerini muhtevi zarllarını ayni gün saat (14) un 
Jörde kadar komisyon reisUğine vernıeJcri JAz.ımdır. 

Bu i§e alt prtnameler komisyondan Par~ı:..ız olarak dağıtılmaktadır. (9807) 

Gümrjik Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
A 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1- Gümrük muhafoza teşkilatı için satın alınacak 38 kalem telefon hattı 

rılaJzemesinin açık eksiltmesi 9/12/939 cumartesi günü saat 11 de yapıJacaktı.r. 

2- TahrnJnJ tutarı 1270 lira ve ille teminatı 96 Urad.ır. 

3- Evsaf ve şartnamesi koml&yondadır. GOrülebilir. 

<t- İsteklilerin Ciin ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni ves.ik<ıt
li.ttı ile birUkte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komis,ona 

gelmelorı. (9873) 

POKER TRAŞ Bıçakları 
dünyanın en iyi traf 

bıçaklarıdır. 

Borçluıın ıda 

Boyan Makbule 
Başaran (Mustııla K.) 
Hayri Acarer 
(Şevki oğlu) 

Fatma (Recep K.) 

Seyfi Aşuı·oılu 
(Halil oiJu) 
Be!Ayev 
(D)mitri ojhı) 

N<'l'iye (Hayrt-Uin kizi) 

ibrahinı (Halil oglu) 

Sıdıka (h;ınail kızı) 

Behire Türel 
(Yusuf Kenan kızı) 

Arak~i Hüner 
(IIaço kızı) 

Atike (Ahn1et kızı) 

Şerife (Mehmtt km) 

Reşide 

Adil (Atıl ogltı) 

Bedia (İbrdhını kızı) 

Koı:o (Yanı oglu) 

Ane (Haoan Hiza kw) 

Merı (Abot kızı) 

Orhoın (BekJr o lu) 

Mthrıver (Nuri kızı) 

Servet (Hüsnü kı.7.1) 

Zehra Başarruı 

(lllustala kızı) 

J.Ielek (O~man kız.ı) 

Snlime İneh:er 
( Mehn1et kızJ) 

Mes1at Işıldar 
(İsmail oğltı) 

::ö•Lerditi ikaınelgAb 

Saraçhanebaşı Sere-tli 
wkak No. 16 
}::Jüp Defterdar n1ah. 
Bahriye cad. No. 40 
Unk:apanı Hacıferhcıt 

M. Haydar Cad. No. 7 
Rifat eşi. 

Arnavulköy Tramvay 
Cad. No. 99 Mimar 
Beyoğlu Yeniçarı;;ı M;:ıh 

Mimar sokak No. 3 A ;.
gclidis Apart. Mühcndia 
Beykoz Şahinkaya Mah. 
llocalerhateıendi h<ınc:-:ı 

Kadirga Şetu;uvaı· fl:t~h. 

No. 21 Amele. 
Unkapanı Kerpi ş r;o -
kak No. 6 
Fatih Saraçh<\nebuş ı 

Moh. Ş.,hzade Cad . 
GuJen Apart. No. 70 
B<'yoğlu İstiklill Cad. 
115/2 No. lı Çeyrekoğlu 

Apart.. Antranik eşi 

:UJeli Azimk:ir No. 56 

Falih Malta Çm·,ısı 

Çeşme iiokak No. 5 

Dosya 
No. 

39/ 94 

39/105 

39/135 

39/136 

39/140 

39/147 

39/155 

39/158 

39/21? 

39.1223 

39/248 

39/ 249 

Pangaltı Poyraz sokak 39/255 
No. 4 

ş;şH Osmanbey Mah. 39/264 
Cabi sokak No. 75 
Kasımpaşa Tabtakadı 39/265 
mah. Nzunyol sokka No. 11 
.Beyoglu Hamalbaşı Jloili. 39/267 
Ymiyol sokak No. 49/2 
Kandilli Ayazma cad. ~9/280 

No. 57 
Beyoğlu Ağa sokak No. 
3 rugodiyas aparhnıan 

No. 3 

}ı'atih Kıztaşı 

sokak No. 16 
Dolap 

Tjcarct 
Bankası memunı. 

Ortaköy Dereboyu 
No. 9 
F.atib Beyceiıiz No. 23 
Şehzadebaıiı Sere7.1i so
kak No. 1G 

Ktısımpaşa Yahyak!\hya. 
Pirınççi sokak No. 16 
Beyoğlu Büyük Pıır
mnk:kııpı No. 5 Narl.Jyan 
han 
Küçükpaı_.,r Cnd. No. 10 

39/285 

39/290 

39/294 

39/297 
39/323 

39/340 

39/355 

39/358 

Heup 
No. 

87998 

88224: 

1127 

1429 

43276 

59951 

68223 

69769 

89214 

B9~66 

1143 

1222 

49256 

5797:i 

58126 

83478 

67059 

71391 

72623 

72789 

H203 
82789 

84145 

89856 

89912 

Borç· 
ludıQ"ı 

tarih 

8/7/937 

Aldıtı 
borç 
Lira 

18 

21/7/937 35 

11/9/936 20 

1/10/937 405 

1/4/931 180 

2/3/93:ı 45 

4/4/934 32 

3/7 /934 20 

24/9/937 12 

5/l0/93fi 45 

19/12/936 12 

16/11 / 931 120 

l2/ı2/932 40 

27/12/932 27 

1/7/933 09 

15/1/934 Ol\ 

27 /9/934 200 

6/12/934 l-0 

18/ı2/934 10 

26/3/935 10 
26/9/936 30 

4/12/93t> 05 

2/ 11/937 20 

4/J 1/37 30 

Teminatın ne olduQ"u Takibe başla· lıbu he· 
••k için sap tari bi

Japılan hı· ııe ııöre 
ııp tarihi borç miktarı 

Ura K. 

Bir Ro?.a iğne bir altın ıı;.aat. 

İki roza yüzük (bir taş yok) > 

Bh· adet Rus lirası, bir adet bir li- '1 /'1 /939 
ralık1 bir adet yarım Jirehk, !iekiz 
adet lira çeyreii. 
On iJ<i adet bcsibirlik. ) 

B1r pırlanta gül 1uadalya11, n1aa- > 
altın kolye, bir pırlanta bilezik, bir 
pırlanta yüzük. 
Bir (;iJt roza ki.ipe, bir roza i.&n<'t > 
bir ~])ın kordon. 
Dört roza iğne. > 

Bn· ı.: ift ı·o:t:tt küpe. 

Bir pırln)ltalı ;,ı i.izi.ik 

Hiı· ro;.·-~ı yiizlık Ye bir altın yüı.ük. 

Bir adet besibi1·lik, ik i adet bir 
liralık. 

İki adet bir liralık. 

Bir ro~·a yüzük, bir altın t~nta, 

1275 dirheın günıü'5. 

Bir r.ift pırlanta kol diiğınesj 1 bir 
aJtın sa.lt n1ankordon. 

Bir roza gerd(tl)hk, bir N»i.i yuzük. 

Hır: allil1, bir ~miı~ bilezik, u<· al
tın yUzi.ili, bir .;ıJtın madalyon. 
lliı· t.>h:naslı hlırdn ~~ı. bir ~ 
yüzük. 

Bir pıı-l<fnta vtt iki ı·oza ;yüı.ük, hır 

row. ve bir pır1nntah jğne bir roza 
bilezik bir pırl3nlah pantantil bir 
altın kfu>tek bir altın ve bir elmash 
kol :--<ıat.ı üc; altın yil2ük iki altın 

kolye ına=» iki adet nazarlık aJt.aı 

lİ'; altın kalem bir gümüş tepsi bir 
alım Faat Uç altın bilezik. 

l.ki TO?.a ve bir pırlantalı yuzük. 
(Bir tn~ noksan birjnin kolu kırık) 

BJr ehnash saat tepe~i nok&an 

Bir roza igne birinin kanadı kıı·ık 

Bır roza pant.anti;t: bir roza iğne bir 
c:ift roza küpe iki ro2a yüz.ük bir 
elmaslı 8'lat (5 taş yok). 
Altı yüz gram gümü~. 

Bir prrlantah yüzük, bir roza iğ,nf"', 

Bir çifL roı.a ki.ipe, bir roı.<l igne. 

• 
• 

> 

> 

10/8/939 

• 
• 
> 

' 

> 

• 
> 

• 

21 83 

42 29 

20 12 

458 70 

121 46 

40 83 

24 10 

16 90 

14 48 

9 63 

45 00 

11 34 

!04 93 

24 72 

23 40 

18 5ı 

G6 05 

'55 61 

09 62 

08 24 

09 53 

35 76 
04 83 

24 08 

36 06 

Yukand:ı sıro~ile isimleri ve sair taf.silAh yaz.ıh bulunan her borçlu vadesinde borcunu vern1cdiğinden dolayı takibe başlannıak if;Jn yopıl;ın he.ı;.ap tar;hinde 
boı·cun !nY.t? kumisyon ve masaritilc baliğ olduğu n1iktar kendilerine ait sırada gösterilmiştir. Heı· borc;Ju yazılı borcunu vermediğinden· 3202 No. Jı kanwı nlu
cibince hakkınd:ı Sandıkça takibe başln nmak üzrre tanzim olunan ihbarnaıne bÖrçlunun muka\icJede göstermiş olduğu ikanıetgfıhınn göndcrdıniş i~e d~ işbu 
iknmetgfıhı degi:--tirdiği anlaşılınış ve yapılan tnhkikata ru~nıen nerede oldu~tı da ö~Tcnilc1netHKindcn ihbarname kendlsioe tebliğ edilmcn1iştir_ Bu !-:E>beple ilUnen 
tebligata lüzuın görülmüştür. Yukarıda i~imleri yazılı her borçlunun h:;bu ilfin tal'ihindcn itil.ınren biı· uy içinde borcunu ödemesi h)z.ımdır. Ak:--i takdirde verdiği 
rehin mezkUr kanun hükmüne tevfikan F.atıln1ak üz.ere Sandığımizca do4rudan doğ!·ııya hakkında takip yapıkıeaktır. Bu husu~ isiınll·ri yazılı borçlular tarafın-

dan bilinmek ve her birine ayı·ı ayrı ihmarnan1c tE'btiği makam1nn kai rıı olmak üzere il:ln olunur. ( ı Ol 16) 

• 

traş bıçakları geltli. Ht>r y<>rde 
bulonur,markasına dikkat ediniz. 

J\o. 163 Ya.ıan: M. SAl\ll KAt<.AXl!.L 

Şehzade hemen Annayı kucağına alarak Ahır 
kapıya doğru kaçmıya başladı 

Şehzade sipahi te9kilittını çok iyi 
bildiği için derhal cevap verdi. 

- Sekjzioci ortadnn ve; 

Orhan lJ.fmı ta.n1am1ıyanH111~ıştı. Çün 
kü öbilr ihtiyar yenic;cri z<ıbJti bağırdı: 

- Yolcloşlar; bu şehz~de Orh3ndır. 
Z:ıbjtin agl.ından -tiCh:t:ade Orhan söz

l<.'ri cJkar ç11<n1a2 ycni~cr•ıer derhal 
Euvoırilcrin üzerine atıldı. 

~hzade reıaketi anlaınıştı. Ht!rnefl, 
Annayı ntJndan aldı. Kucağına koya
rak AhıTkapıya doğru kaçın<ığa ba~

latlı. 

Yt>niçerilerıe, şehztıdenin maiyetin
de bulunanlar dôM;ÜŞüyorlard1. Süvari 
muhafızlar, oehzadenin kaçmasını te
»;in için cenge karnr vcı·miJi;lerdi. l!ü· 

adc ıe tok siddetli olda. hJuhafııJ:u-ın 

ht-P~i maktul düşhİ. }'l"niı:crilerden de 
be-~ on kişi telef oldu. 

Bir kı ım"yeniçl'.'d piyadı..~i şc-hz;.de 
Orbnnın Peşine düı:rnilş .. 1, .. 

Ta!<ip sidclctli idi . 

Şc-hzade Orhan; Ahırkiil)l surları ö
nüne geldi. &şk::ı ka~·acak yer yoktu. 

Çıınkü yeniçeriler etrnfı abluka e
derek gelmişlerdi. Surlarda bulun.an 
hJri~tiyan Jskerleri karnıışlardı. 

Orhan atından indı. Anna ile beraber 
kale bedenleı-lne doğru tınnandı. 

Çok geçmeden, yeruterller de kale 
bedenlerinjn altına gelmi.5lerdi. iki ta

ra! da birbirlerine ok atın1yordu~ 

l, __ ı_n_h_is_a_r_l_a_r_u_._M_u_· d_u_· r_l_ü_ğ"'-u_· n_d_e_.,_= _.I ' İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Cınsi 

•ruz ruhu 
Asit r;:üU'ürik 
J(ireç kaymagı 

Potas 

Miktarı 

660 kilo 
500 • 
ıooo 

600 

Mu~. 

bedeli 
Lira Kr. 

99 ~ 
500 -
210 
180 

Yüıde 7,5 
le •ni ı a.tl 

Lırn Kr. 
7 43 

37 50 
15 75 
13 50 

Eksi.ime 

~ekli 

Pazarlık 

Ac;tk Ek. 
Pcı;!r.ı·lık 

Pa:t-<.trlık 

ttehn1et Ccn1;ıJ "'fırislerinc ilün _yolile il" 1ebliğ. 
ıaati Murt~injz f:ağh~ındn 20484 he::;:ıp No. sile Sandığtnıızdan aldığı ( 1200) liraya 

1 

karsı Beyo~unda Cihangirde Ciha.ngir yok:u11u sokagında eı=ıki 25 yeni 23 No. h 
14 kôrgir blı: evi birinci drrecf'cfe İJJ ::ı !ek etmiş. idi. Vadc:~inde Orlenmiycn borç 18/ 
15 j 2/9;J8 LJlı·lhmde 1117 lira 17 kuru~• nr nı~tır. 
ıs,3o • Bu sebeple 3202 Nıı. lı kaını ı : .ııl· bin~e yapılan takıp ve nçık arthnl1a ne-

ı Cins ve ınl.ktan yuk:.ırıda y~zılı 4 kaleın 
.. 1 ~ j ti!'e~inde n1rzkiır. gayritnenktıl 6330 lira bedel karşılığında tahbinc muv:-.kkaten 

go.--lerılen 1 ihale cdHıniştir_ lşbu Hôn tarihinden jtibaren bir ay i<,•indc 938/178 No. ile San
<11gın11zn ınhro.ıcaaOa bc.>rcu ödcmet.iiğiniz takdirde kat'i ihale kurarı verilmek l;~uHerıc l'dtJn alınacaktır. 

ıı i>." ıu:ın ımen bt-dcllt=ri m'ıv.>kka?. tenı.n athn·ı , ek l.nc ~ekli ve saatleri 
l:l iı;ı in rırda gö.;Lc rilır. iS:t ir. 

üze:re dosyanın icra hfıkin1liğine trvdi olun<lcağı son ihb:ırnaın(• ı-r~ ak:ın11n;ı kaim 
t.ı k üzere ıl!ın olunur. (10115) 

lli Eks1s 1('" 11 / Xll/!l39 P;,ı.wrtC!i. günU Kabı~ta~la Levnz1~1 vı· \Jübay;.ı ıt 
::iah;p v' .ıeşriyatı idare eden Ba§mubarrlrl 

ETEM iZZET BENiCE 

-
şulıı:-slııd ı. ki al un J.comlı:yon ı..ndrı yapılacaktır. 

l\'- i :cklıl .ın c:k~dl1.n1c i~1n toy in edilln gu.n \'C rcı~ tlrı dc ', 
parokınh .. ~ blrlikt r-ı rı.kUr komi:.,-yon"l gelme.le-:- il.1n olunur 

7,!l gÜ\'enm'-? 1 
( '.1 697) S..ıldti- yer: SON TELGRAF Matbaa., 

,.l'Oıl· ·ı· ı; ı.ab ı tlcrınden b ; ·i bagırdı: 
$ehıJdem; canın;:ı kıyn1rı7ız, ge l 

t~11n oJ! 

- ~ız kı}·nıi.l:>C.Oı:r;. Ua, au~l';1111 kıy:u·!. 

- Bız t1.:l~t>tH.H edt::-riz .• 

- Si1.i chnleıncz~. 

- $chzadcn1; yeniçeri istc<lJginı ya-
por?. 

- AllıC"~ııH dil1ll·uıez yeui1,·cı·ileri .. 

- Kin1 dcnıı~ onu?. Yenir,eri d~ü-

ma hiikı1mcte h;jkimd!r!. 

- Sultan 1'-Irhınet dinll'ıntz 

Tl-ı:lırn ol • ınuz~. Oc:ık canınızı 

koror 

Orhan. lt'3hıı\ olrı1~ık ı.s.:teıniyordu. 

Vaziyet <;ok ktitii \IC ö!üın kapıy01 d01-

yanıııı (. ll, Ü.. ı:ıı ı surların f••ı üztrin
dc \'e bun;Jard::ın birinde rlil('r. Bur

cun bir tcır;ıfı dcni:c:E.', biı· tJ~·a!ı da kÔcl
raya nazırdı. 

Annaj kurıulınnntn i::nh 11 olnıatlı

ğını anlnnu~lı. Ccll;itlar eline dü~üp 
ölnıcktcıı~r., Se\.·gilisi ile tcrkic.;n et

Jneyi dcı.hJ ~ertfli buldu. YeniçerHcrle 
konuşınayn <)almış olan Şt.'hzndeye bir
denbire ı;arıldı ve ,ıeniı.e doğru fırlattı. 
Her iki çift bir :ında kayulnra ('arpa
rak bcyjnle~:i cla~ılnu ·tı. 

(Devamı t>G7~ 

r'ilan dedım. Di~iirdüklerinin um:luğur.dan 

daha ç~buk, daha gizli bir in~ gösterdiğine inıı
nıyordu. Ben de, hıç bir şey vadetmcksizin kadın
lıgı." ıı, di~i tarafınım bütün ç•ldırtıcı, coşturucu 

varlıgını onun ~ehvettcn yanan gözlerinin önüne 
yıf.'.ıyurdum! 

B:lmiyorurn, gene ne kadar çok ümide düştü -
{;U v.· damdrlarının ~chvet alevi ile kavrulduğu 

~.r andı: 

- Siziııl~ bernber yaşayalım! 
Dedi, Nu,;rctin yokluğunu, yalnızlığı, beni çok 

se\'c'if~ini, c:.ın ·bild~ğini uzun. uzun anlattı: 

- Can, nasıl olur da vücuttan ayrı olur? 
lkdi.. Ak'iamdanberi işin alayında idim. Onu 

bi"y:~ karşımda ezilir, büzülür gördükçe, dünya -
m!l ('n büyük zevkini kendimdi' buluyor: 

- Apta.l ... 
J)ıyor ve .. Boyuna kahkahalarla gülüyordum.. 

Ude, Laleye: 

- Al şu yüzük ve küpeyi, götür, sat .. 

11emcden telefonla kendısinden bir yardım ıste

ınck i~in, şeytana ll)'madığıma pe-k memnundum. 
Gur.uumıın kurtuluşundaki bütün neş'eyi bu su
l"!'.!e buluyordum. 

Beu, hi~bir şey istemeden, o, getirmi.:ıti. Ben, 
lıi~bı: şey vermeğc razı almadan, o, bütıün izzeti 
nefsini, grunınu topuklarımın altııırı atıp, iste -
meği göze oldırmıştı, ben kayhettiğim hissimden, 
btdenimden, etimden en kü~ük bir fedakarlık bile 
yapn;adan, kazanmıştım; o, belıki 'bütün hüviyetini 
şüpheye koyarak, bütün kazancını tehlikeye ıko
yar~k getimııeği kendisi için bir meobuıiyet bil
mışti. Hele, v2'Ziyet 'bu saıfhaya girdikten sonra, 
ı.>miPdirn ki, ondan en iyi, en mükommel tarzda
Nll.\retiıı benden ayırt edilişinin hıncını çıkara -

bileceğim.. (Df'1.'amı ııaf') 

Sultana·hmet 1 iııcı ~ulh Jı 
mahl<en1esin<len 

Da,·acı Emlak , . ., Eytam B 
vek.iii avukat SJib Tamiütk 
fından, n1üddt:aaleyh, Beyog~1 "' 
da Cihangir Havvar sokak J:l: 
ada apart:manında Osman r: 
nak aleyhine, mahkememiz.n · 
1941 >ayılı dosyasile, Topba• 
Ağahamamı caddesinde 35 sı• 
apartımanın kapıcılık mah3ı: 
fuzulen işgal ettiğindon dolaY' · 
da 15 liradan alacağı buı~; 

1 
227.50 liranın tahsili hakkıno• 
çılan alacak davasından öt'. 

müddeaaleyltıe gönderilen· di 
arzuhali, davalının bu adrt'5' 
çıktığı ve nereye gittiği de 
olmadığı şerhile mübaşiri tsrl 
fından verilen meşrubatla gerı 
rilmesi üzerine icra kılınan O" 
ruşmada: 

Davalıya 20 gün müddetle ili 
tebligat icrasına \"C muhakeJlll 
nin de 28/12/939 tarihine rast 
perşembe günü saat 14 e tali~ 
karar verilmiş olduğundan o~· 
ve o saatte mahkemede bizzat' 
ya bilvok.ile bulunmadığı takılll 
muh•kemesinin gıyabında icr3 
lınacağı ilfın olunur. 1939/)114 

İstanbul asliye 2 inci h~ı 
mahkemesinden: 

Davacı: Halil vek iı avukat 
hir Memduh tarafından Şi~ 
Halüskargazi C"ddesı Gün aP 
tınıanında karde~i Hamide ,. 
dinde Ziya kansı Şefika aleyt. 
açılan 800 lira alacak dava:;ın• 
dolayı müddeialeyhc göndeı 
davetiyede mumaileyhin mcı. 
yeri terk ile sem'i meçhule gı 
müba~irin meşruhatından ani~ 
mı~ ve 28/11/938 tarihli nçık 
ruşma için ilani'n tebligat yaP 
dığı halde mahkemeye geırııed)l 
ğintlen hakkında ilanen gıyW 
rarı ittihazına ve Jlan için bir 
müddet tayinine ve duru.<;man 
16/1/940 tarihine mü•adif sah 
nii saat 13.30 a ta·!ikine kara? 
rilmiş olduğundan· müddesal< 
Şefikamn isbu gün ve sa•ttE ri 
kemede hazır bulunması ve ı 
takdirde kanun! muamelenin ~ 
yabında y~pılacağı malum olıı' 
Üzere keyfi.}'~ iliin olunnr. 

(937 /JI• 

İstanbul belediyesi merkcı ~ 
müdüdiiğünden: 

Bal 134 No. hı ser:;ı<le kav~ 
karpuz ticareti le iştigal eden il 
k, Güler buradaki faaliyecin. t11 

el tiğinden idaremizde ki temin· 
iade dilerek alakası kesilecckt'r 

Mezkiir sergiden ııılacaklı Jll1 

tahsil varsa evrakı müsbitele 
birlikte nihayet 8/11/939 tarin 
kadar idaremize müracaatları 
olunur. 

İstanbul asliye dördüncü hu' 
'İlfıkimliğinden: 

Sait kızı Nasiha Dala tarafır 
daıı biJ·iııci noter E~ref, gayri Jll' 
badiller tasfiye bürosu ile Hii;~ 
oğlu İsma;.J ve Topkapıda Fal 
Sultan Ebe sokağında 2 No. Iu r' 
de oturan S it kızı Nasiha alc' 
]erine 939/212 Ncı. ile açılan, Y• 
nanistanda terkcttiği istihkakı 
mukabil gayri mübadiller ko~ 
yonunca 61199 Lra is:ihkakı o.d 
ğu tasdik t·dilmi~ vr tasfiye kll' 
nuna tevfikan ba:ii\· istihkaf\:• 
nıukabil hoı;int' tahvili veri:n1L'" 
n~ müteallik mu~ır. c !eyi ikrr.3I 
büroya müracaat:ntla birine· 11 

ter tarafı·ndan tarczim edjlm ' 
temlik sen<'rli surctınde, bütü 0 

tiJ1kakıııı 36 Türk lirnsı mukaJ 
!inde miiclıll'ialrı· i ler len Hü~c' 

. • 1 

oğlu Ismailr :rrnlik <''· tiği k".YJ. 
kar~1l~n11ş vp i t bu •cmlikin 'f 
kapıda mııkim Sait kızı Nasiha 
vrriim~k s~rlı : 111 ~ lh'c seı~ c· 
zi.r. ct'i-k1t rinj bal;: r aldığ1 

b••h .s!c tcdbic >il -tı.c hak~ 
kın-ı r.:eyc vrrilnıC'n.c•-.:1 ve ıne;ı" 
sahte scnıJın ip:ah davasıııı~ 
hakemes ' / de: Müd·leaaleyhl•,rdı 
Sait kızı Na.;ihaya ilônen •cb!" · 
yapılmasına ragmtnmahken1 

gelmediğinden mahkemece, ,,.u 
maileyhaya gıyap kararının ~ıi: 
tebliğine ve kendisine b'r ay "'' 
let verilmesine ve muhakemeP· 
8/1/940 saat 1.'i e bırakılmasın~ }; 
rar verildiğinden yııkurda ad: ' 
adresi yazılı müddeaaleyha Nıı> 
haııın, m&hkemeyc gelımediği '" 
bi;· •:ckiJ göndermedi.~i !akdi"" 
gı} ahında mahkemeye devam O 
nacağı ve bu baptaki gıvao kafll 
rınm da mahkeme divanın• ası'f11 
oldağu ilan olımur. 939/212 

1157 Blerl I 
se~•• 

·--~25 

1S51 Rami 

ı. cJ Teşrin 

24 
o~ 11J1nll ·1ıt onını ·ıı .ev '6&til 

7 Birinclkinun PERŞEl\mE 

Vakitlet -- -' 'an.ti lıanJ 

Sa. Da. Ba. ""' 

Gunet 7 10 2 28 
ÖAle 12 05 7 24 
İkındl 14 28 9 47 
İLkiUl 16 41 12 0) 

1 
Yata 18 19 1 38 
İmsak 5 26 1? 44 __ .._.........._..,,, 


