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Musolini'nin yeni bir sulh tavassutu bekleniyor 
Paris radyosu Stalin - Hitler - Musolini arasında yakında bir 

Polonya şehrinde mülakat yapılacağını haber veriyor 
isviçre mahafilinde, Hitler'in bugünlerde Garpta bir muaffakiyet 

araması ihtimali mevcu o duğundan bahsediliyor 
Jngiliz ablukası tesirini göstermeğe başladı. harbin devamı Naziler arasında hoşnutsuzluğu arttırmaktadır -Polonyada 

Alman hatları gerisinde şiddetli bir çete harbi de başladı -Almanlar garp mıntakasını k3milen boşaltıyorlar 

Tek başkumandan, teki lsviçre yenide bazı askeri itler, Stalin ve 
usoı·ni m·ü akatı ordu, 7 milyon süngü 1

1 
edbirler aha 1 1 

··· . .. 1 Bern 23 (A.A.)- i •i~re bugun >•· 
Balkanlara hugiin ve yarıo en hiiyük rahatlığı, 1 niden bazı emniyet tedbirleri almıştır. Mülakatı müteakip Musolininin Harp devletleri 

!nezdinde sulh tavassutunda bulunacağı söyleniyor en yüksek emniyet ve istikrarı verecek kuv
vet ve mesnet hu hirlij;,ri vücuda getirm-ektir. ............. ~_.. ..................... ..;;. .... ~~~..;. .... ~ ............... 

Yazan: ETEM iZZET BENİCE 
Yirminci asrın en bUyük kumandanı 

ve en büyıik siyasisi Ataturk Balkan 
blrliğlni kurarken muhakkak ki. onun 
istikbalinde hUtun Balkanlıların en 
emin şartlara sahip olmasını da der))iş 
edi.rordu. 

Balkauhlar t.eker Lckcr silah ba.
kımından ktı u.k devletlerdir Hl'r kıi
çük devlet muhakkak buyuk bir dev
letin veya de\·letlerin nufu111 altında 

kendini korumak mttburı~·etindf'dir. 

Balkan blrlJ!'i kuruluncıya kadar de
vjr devir Balkan miJletleri bu nüruz
lara. sahne olduJar ,,.e çarpı~n reka -
betler zaman ıaman bunları biribirine 
de düşürdü. 

Ebedi Şef Ataturk ve mute\·eıfa kral 
Aleksandrın ele.le verip Balkan bir1i

ilnln temt'llnl atmalarından ''' Turk
llunan, Tlirk - Rumen. Türk - l.'uros
lav dostluk ve ittifaklarınrn teessüs 
etmeslnde.ı ~ora.dır ki. Balkanhlar 
müşterek gaye ve mrnfaatlerini tanı
dılar ve ecnebi nufuzıarının hakimi
yet. ve rekabt-ü kal"fı~wda kendilerini 
toparladılar Şlmdı bu )'oldaki menfaat 
ve tam bir Balkan birlliinin vucude 
l'etireceji buyuk netice bir kat daha 
cöıler önünde canlanmuı ve sü:r'aUe ' 
itası zaruri bir vaziyet bükmune c-ir
mlştlr. 

Eier, bugun Balkanlar ttnebi ih
tirasına. alet olmaktan, başhyan harp 
karşısında kendiJerlnJ harbe karıllj -
maktan kurtarm.ıt bulunuyorlar ise 
bundakt en büyük hissenin ayni u
manda Balkan blrliil flkrlnln cünden 
süne feylılenen inkı.atına ve mufeca
vh ihtimaller ka~wnda he-p ayni nok
taı naı.arı muhafa:ıa ve ifadeye alt bu
lunduiunu kabuJ etmek yerinde olur. 

Biz. her vakit bD c;,utunlarda Balkan 
birllilnin daha cenJ. bir cerC:l"\'e için
de ve daha faa.I bir mun~lwt iıjıiraki 
Jıalinde bulunması tazım ı-eldi,j"inf mll
dataa ettik. Bu1"ünun hidi.Mlerl kaM;ı
sında bu tlkirlerlmizl daha ıi,·ade 

kuvvetltndirmif bulunuyoruz. Bal -
kanhlara buguu ve yarın en buyük 
rahathfı, en yuklf<'k emniyt"t ve istik
rarı verecek elan kuvvet ve mt'ı;net 

her türlU t.etavtıı lbıtmali karşısında 

·-------
Egedeki 

kudretlerini tam manasile birltst rmiş 
bir Balkan birliğidir. 

Balkan mllletleri arasında Bulga. 
rjstan hariclndl· olarak nizalı ve lhti~ 

laflı hi<'bir \•ariyet yoktur. Dinaenaleyh 
birlhirleri arasu da. hil"bir si:ı;'a'!>J coğ~ 

rati menr- at tezad~ ve rekabeti ~ok· 
tur, sonuna kadar olmamak da gerek
tir. Bu dc•\'lf'tlerln dahili ve ikh adi 
rejimleri ne olursa olsun hiç bir za
man Si) asi ve a kerl menf.aatıeriııi bır
Jt:~n1f'kt<'n Vt' tek kU\'\'l!t halinde tut
maktan ahko)"a«ak bir vaı:iyet mevcut 

dt"ğiidir. Derhal bu de\·letıerin bir ara
ya Bf'lmeS1. 11mumı siyasetlerini, ~il:ih 
ku\:vetı('rini birlt'!ıtirmelt Vt" tPk mer. 
kez halinde idare etmek zaman ve 
fır~h bh:cr gehniştlr. Jft>r geçen güu 
bu birllguı ''lİCul bulmasının zararına. -
olduiu kadar, belki buclinlerc kadar 
da bu birUii kurm01~-ı mtitkülleştircn 

muhlelif manUcr ve ~ebeph:r vardı. 

Halbuki. bUl'tın bu miniler bertaraf 
olmuş sa~ılabilirlt"r, Balkanlılar ,·akit 
ıecirmeden ıam bir ittifakla biribir
lerine bağlanabiJirl("r \'e harieten ge

lebilttek her tlirlu tecavuz iJıtima.Jine 

karşı da toplu bir halde her ,·akit için 
kendilerini koruyabilmek fırs.a&.ını ka· 
2anmış olurlar. Bu tedafui birlliin or
taya çıkarat'atı tek başkumandan, tek 
askeri iktidar ve yedi milyon stiogü 
Balkanları herhal ve şart karşısında 

müdafaaya 31eter de, artar bile. 

Hem, t>D b""°ta Balkan yarımadası 

ü:ıerinde bUyle muazzam bir kuvvetin 
buhınu.ş:u her turlu ltta\'ÜZ teşebbüs

lerini kırar ki bu takdirdt" mudafaanın 
dahi tuzum \'t yeri kalmaı: Balkanlar 
daima mahfuı bir sulhun müsterih 
lıa\·ası içinde teneffu hakkını bulur, 
ik hsadi. Mnaı \·e zirai inkiıJafiarını 

hazırlarlar. 

Balkan blrliti itinde 'eya dı ında 

Bulgarlstanın \'aziyeli nt> olabilir, ne 
olmalıdır?. Sualine gelince, o apayrı 

bir vaziyettir ki, bi:ı:C'e onun da kabUi 

hal C"örulmil'l"<'ek ve bu husu~ta daima 
düşünmüş '\'C 5öyleml olduğumuz fi
klrle-rimize katılacak yeni bir tarafı 

yoktur. 

Zelzele 

Dikili kasabası 
• 

yenı en yapılacak 
Ankaz altından yüze yakın ölü çıkarıldı her 
taraftan felaketzedelere yardım edilmektedir 

izm,r 23 (Hususi muhabirımiz
dfn) - Dık lıdc rnkua gelen zel
zele facıasıl' di.ın bi:dırmıştim. 
Bug-.ın de yenı tafsılatı bıidiriyo
rum. HJkfımet feliiketzedelere yar-1 

dıın içın en gcııış 1edbırll"ri almış J 

bulunmaktadır. Hukumetin, ve di
ğer yıkılan koy erın yeniaen ve l 

sür'atle yapıiması için tahsisat 
göndermeğe hazırlar.dıgını bil -
dıı ilmektedir. 
İzmir 23 (Hususi) - Evvı,lki ge

ce, 2,37 de vukua gelen zelzelen.in 
bilhassa Dikilide tahribat yaptığı 
anlaşılmıştır. Bu güzel kasaba he-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Filhakika burada tahmin olunduğ"u-
na göre arslan payının So\•yetler bir-
Jiğine terl.olunnıası ve tıkranya ıx-t-

rollrrinden Alm:ıuyanın 

mecbur olması dolayısile Alınan mille
tınde hatal olan fena. lntıl•aı izale et • 
mek iızere llltlerin garpta bir muvaf
fahiyet aram351 ihtimali mevcuttur. 

Diğer cihetten Alman i tUJbarat bu· 
rosunuıı tebliği Almx~1yanın e\'vclce 
kararlaştırılmL'j bir pi: nla hareket et
ti&nıl İ.!ııhlt ctmektrdil'. 

Su <·umlelerı başhyan tl'bli!C' hak
kında burııda tef ırJ rde bulunulmAk
tadır: 

<cİyi haber lan bir Alman ml'nba ... 
ından öirrntldiginc gore, Alman -
Sovyet hudut hath icap etti.fi zaman 
istifade o1unnl:ık lizere Polonyaya kar

şı harp at:ılmadan \'e a!':fkcrı harekata 
baslaıımadan evvel tesbit olunmuştur. 

Bu tebliğin ıı.arlh bir itiraf teşkil et
tiğini Dala.dyeniıı 23 ağustos ltilifı hak
kında. nutkunda sôyl<'diği sö:r.leri te
yit ettiği ehE"mmi.retıe tebarliz eıtiril

mekıedir. 

Garıı cc!ıht:m.ndekt iki mütteflk ordu kumandanı: 
General Gam len •••••• 

Gt"neral Gort ve 

Musolini Çemberlaynle görüşmek 
üzere Londraya gidecekmiş 

Par,s 23 (Radvc - Parlli Mon -
dı) al) - La GazN do Loza,.. \a
zıyor 1\ıl vsuK b r ka.ynak an aı
dığım.z malını~ a gorc bırkaç gun 
ser Yold S J]. ·' Her HıtıH 
arasır.da Le T. b<rg"dc \ a ıkı hat 
arası da bır mulakat \ul<..ı ~~la
caktır Bur.a Sınyor • ~ıısso ın, de 
iştırak t•dece1.;.tı::. 

~l .... vor M ussolrn l l goru ....,,e .. 
d som, Londr a clPcek M -
teı Ç mberlayn·t Stalıu c H t -
ler ın sarkı Av .pa harı· n 'iC

nıuen çızılmcsı h kkınd k kar"r 
ve arzuların b ldırccck v 
de bır ~ 1h İi:I\. ·u u!'U L_Ju ~
taktır. 

Alman ordusuııda 
hoşnutsuzluk arttı 

Varşova diğer iki o~du ile mukavemet ediyor Müttefiki erin iktıaadi ablukası 
şimdiden tesirini gÖ&terdi Varşova 23 (A.A.) - Saat 23 de.' 

radyoda 'beyanatta bulunan mi
ralay Lıpinski, bilhassa demiştir 
ki: 
•-Halihazırda Var ova üe Mod-J 

Jin, Polonya müdafaasının en mü
him noktala.rını teşkil etmektedir. 

Polonya kıt'aları kendilerinden 
üstün hava kuvve1Jeri ve zırhlı 

ctizlltamı.arla çarpcşma:ktadırlar. 
Polonya kıt"alanmn tamamile da- • 
ğıtıldığını \e bu kıt'alann büyük 
bir kısmının ~sır f'dildiğine dair 
Almanlar tara'.,"ldan verilen ha -
herler asılsızd-r Buna mukabil 
en büyük muharebelerin Modlin 
mınıakasında \'e Var<ovada cere
yan ettiği doğrudur. Bu mıntaka· 

da Po:onva kıt'aları mukavemet et
mektedir.ler. Bu kıt'alör General 
Boronovskı'nin kumandası altın· 
da bulunmaktadırlar. 

General Dabbiernakı ordusu, di-

Faris 21 \Radyo) - Berlınden 
bıldiriliyor; Her Hitler dün, Al
man orduları ba~kumandanı Ge· 1 

neral Branhış, ordunun iaşe na -
zırı General Torna ve Propaganda 

(Deyamı 3 üncii sahifede) 
ğer bir mukavemet merkezi olan .;_.;_..;;,. _________ .;;;;;;;;;;;;;ı;.ı;._..;;... ... .iı...;;,..;. 
Rava Ruska mıntakasında bulun· 
maktadır. Varşova, bu iki ordu ile 
irtibatı muhafaza etmek1edıı. 

1
ÇERÇEVE 

Prağda Çeklerin milli hareketi devam ediyor Mukabil taarruz 
&nce arhlc vaı:iyet. billôrlasmıya yliz tuımuşt-ur. 

Biıl 23 (A.A.) - Prag'dan bi, - ' 
dirıidiğrne göre evvelki gece meç· 
bul askerin mezarına bir Fransız 

.. Yaşasın Frans:a.., )haresi :yazılmış- bildirilmektedir. PolJs, bir .!;Uıkast FranşWarla İng-Jljzlc-r ordu vasıtaı;ile taarruz etmiyecckler, ~air ,-~sıtalarla 
tır. :vapılmış olmasından ~üphe etmek- Dolanda ve Bel(ika yolundan Almanları taarru:r. etmeğe mel·bur kıl-<"aklar \•e 

P!'ög c1,·a.rında kiıir, Lydıa bar - tedir. Çek sinema yıld!ZJ Ba1Towa- ikinci bir (J\.larne) har.ırlamıya çal~aca.klardır. Bu 8Drl"tle taarru.ıuu buttin 
ro\\•a sayfiyesinin hır yangın ne - nın dr. Göbbels'in dostu olduğu rizikolarını. Almanlara. yukledikten ve tesirini defetükten sonra mukabil taar-

hykelıne dE 1 tıcesinde harap o1duğu Pragdan malümdur i ruı.a kalkacaklar ve ka~ılarında bulunat'ak olan Alman ordusunu (uru;;r fıkar-
bayragı dikilmiştır. 

Erne.st Denis'ın 

( Digw er Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır ) mıra bakarakıardır. 
Fransızlar Zigfrit a!itr• Alman ordusunu aramaktansa. Almotn orüw.unun 

-- ------- --- -- -- -- -----ı kendllt"rini aramasını tercih thnektedir, DerbaJ hesaba katmak lazımdır ki Fran-

1 K ı S A C A ı ı ı RADYODAN ALDf "'IMfZ HABERLER ı sııların Majino müstahkem haltı, yalnı• Alman - Fransız hududu bo,·ur.c&dır --------------' ---------------\.::1--------------- ve ilerisi. yani Belçika - Fransa hududu ikinci pla.nda bir taktm ~abra tahklınaf 
gruplarından fazla bir mini an.etmemekte. Buna llarşıhk ZIFrıt, Frausız - Alman Bir rivayete dair .. 

- Dilin kemiği yoktur .. 
Derler. Eloilu lstedtğJni sö)•lcr. Hele 

böyle zamanlarda rivayet de eder. Bu 
ri,·ayetlerden birJ dt' muhakkak ki 
uydurulmuş bir mizah fıkrasıdır. 

Fıkra. şu. Güya lfiUerE" Propaganda 
Na:ııra ecnebi matbuat hulıisaJarın• 

verdikçe Jlitler bilhassa Hli~eyin Ca.hid 
Yalçının yazılarını dikkatle takip ea 
dt"rmi~. Fakat, bir rün dayanamamış 
ve surmu~; 

- Bu HU tyin Cahid 1"alçın 

Göbels: 
- l\Ieb'us ve muharrir .• 

k)m?. 

Cevabını vtrmiş ve ikisi arasındaki 
konuşma ıu şekilde de\·am etmiş: 

Bitler:- Pt>kl bu zat Almanyadan 
çıkarılmış bir l\tusevl mi?. 

Göbels:- Ha~·ır. Halts Türk .. 
Bitler:- O halde nitin durmaüan 

ve dinlenmeden bu derect" a!'.lırı bir Al-
man do.manlıEını yapıyor?. 

Göbels:- Belki ı9H de ıeniş mik
yasta )'a.pmış olduiu Alman lt>bdar-
lığından aPı yanmış ula<'tiLkdır da o-
uun için .• • • 

Meksikada gizli radyo 
muharebeleri 

Meksiko 23 (Radyo) - Harbin 
bidayetinden beri esrarengiz bazı 
radyo muhabereleri devam etmek
tedir. Bunların Alman radyola -
rından Meksika limanlarındaki Al
man vapurlarile yapılan muha -
bere.er olduğu anlaşılıyor. 

Fransız zenginlerinin yardımı 
Faris 23 (Radyo) - Hüviyetini 

bildinniyen bir zat bugün Başve
kil DaJadiye'yi ziyaret tderek, Mi!-

1 Ji müdafaaya bir milyon frank yer
miştLr. 

Garp cephesind~ 
Londra 23 (Radyo) - .neyli 

Meyil• in askeri muhabiri, Siğfrid 
bat1ında, bilhassa Sar nehri cıva
r.nda Gc er:ıl Gamleıı'ın aldığı 

tertiplerin Almanların bütün he-
defleıinı alt ·st ettıg.nı yazıyor. 
Almanlar, o kada·r kamufüıje e -

hemmiyet veriyorlar ki, Alman a
melesi, yüzlerini siyaha boyamak
tadırlar. 

Galiçyada petrol kuyuları 
Parıs 23 (A.A.) - Radyo) - Ga

lıçyadaki petrol kuyular=n Po
lonyalılar tarafından daha iki sene 
istimal edilemyiecek bir halde tah
rip edılmiş oldukları bildirilmek
tedir . 

Vilnoda yeni bir muharebe 
oldu 

Parıs 23 (Faris Mondiyal) -
Vilno şehri evvelki ııün Polonya 
kıtaatı tarafından geri alınmış ve 
pek kanlı bir muharebeden sonra 
Kızıordu tarafından yeniden ş -
gal edilmiştir. 

Brenner boğazı 
Londra 23 (Radyo) - Brenner 

boğazını muhafaza eden İtaly<ı 
kıtaatı ııeri cckilnıemiştJr. 

sınırrndan batka Belçika • Almanya hududuou ba.şta.n başa ıc,ıyor ve lloJa..nda .. 
Almanya hududunun da bir kısmana şamlJ bulunuyor. Demek ki Frans:ayJa AJ. 
manya arasında. bitaraf memleketler ce~ldi, yaln12 Alman taarruzu JeJıjne bir 
kıymet temsil edebUir. 

Pekala amma, Polonyayla davasını halJetttkten sonra. ıarına cozu olm:uhfmJ 
bildiren Almanya, ya Fran&a uzerJne ta.ıarrvz etmiyecck ve eba&en Fraoc;;ı ccç
he!ı-indt.n l'f'lmes.i Jizım gelen taarruzu beklfyecek olursa? O alacağını alnu~tır, 

ne diye taarruı: etslo? Taarruz, Polonyayı vermek iıı:temlye:nlere dü~mez mi?, 
Kaı.ın a.yaiı başka türlüdür, Alman1a Polonya.ya saldırır saldırmaz Fran~• 

ve İngiltere cephesinden relen en büyük taarruz iktısadi olmu!J ve İncUiz donan· 
ması. Almanyanıo deniz yoUarmdan, vasıtalı ve vasıta."iız, bütün ihraç ve tthaJ 
muvasalasını ktıı.mlşUr. Almaoyaya, lhtıyacı olduğu maddeleri verebiJecek, Rus
yadan başk.\ bir diyar kalmamıştır. Rusya ise ancak peşJn altın, yani Almanya.da 
mevcudu olmıyan bir nesne mukabilinde mal vermeie razı olacaiına &Ore o kay .. 
nak da yok d"mektlr. O halde milyonlarca jnsanı silalı altında tutan Almanya, 
bugün her zamankinden daha ,tddelle muhtaç olduğu maddeleri elde edemeyince 
ne yapacaktır? Derhal ve muhakkak taarruz edecektir. 

Canavarı ininden eıkarmak trio 1n aizında kükürt yakılma~n ribl bu iktisadi 
tedbir de AJnıanyanın Fransa. Jstlkametinde hücumunu temin ve mukabil ta
arruzla. işini bitirmek içindir, 

Bundan başka tek ihtimal varsa o ıla Almanların Fransa üzerilıe çnll:.n· 
mayı pek göılerln,e kestiremt'ylp lhttyaeını t<ımsH eden maddeler! ,arkla cenubu 
arasında aramıya kaJkma~ıdır. ller lki takdirde de esrarlı bitaratlara af!:ınru 

belli etmek ınahkiımiyeti diışecek ve benim anlayışıma göre, Amerika da kudro 
l('lnde olarak bütün büyük ve k:Licük drmokratlarla bütün büyük ve kU~tilr 

antidemokraUa.r, yani bUtün dü.nya birbirine ceçecektlr. 
NECİB FAZIL KISAKÜREK 
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Neler duyuyoruz. neler işitiyoruz: 

elendim. i tanbnlda bir de ekmekçilik 
mektebi ar1lacakmı1. Tamam, bir, bu 
ekslkU .. A1 ıp defli ya, merak ediyo· 
ru: Ekmekçilik mektebinde nelt-r oku
tulup oiretllece-k': Fırıncılıiın fçyı.izü, 

aenrln olmanın yolları. eksik ,.e ha
mur ekmf'k çıkanp ('ok kazanmanın 

usulleri mlf. Bu l ciddiye alıp, Ma
arir Vekiletl mudur1erlnden biri, aya
tına üşenmem • belediyeye kadar ci
derek l'lahat i temlş .. TenevvUr etm~ 1 

oldufuna ihtimal nrmlyorıu. Çünkü, 1 
etmek meselesile ufraşan belediye 
dahi, 1lllardanberl, bu itin blrtok ta
rafbrını l'tnuz öfrenememltUr. 

Bizce beyhude zahmet! İstanbul11D 
ekmek. işi. fırıncıların busnliniyet da
vası ve vicdan meselesidir. 

TAYYARE IIİ.!C\.'MLABINI 

llVMLA MI ARIYACAGZ! 

Gim ıeçmlyor lı.I, ıazetelerde bir 
el:ıele havadial sôrmiyeUm. ~e olu
or?. Avrupa harbi riırü.ltuö, leli .. 

l<eUerl killi deitlmlş ılbl, imanlar, 
ı.1r de sebele ile mi all'•cak!. Ga
liba. Hak Teali. inlan.Jara unu ihtar 
ediyor: ı 

- oıunua olurduiımwı yerde •• Ba
laat durun •. Sonra, ıidıı ı.a.uuu ö7le 
felü.eUer ıellrlrlm ki, tank, tayyare 
lııicumu biç kalır, .ıehirll •ul kolo117a 
clbl aranuıu. (Falı.al, inhisar l<olon
,uı deill ha, ona. arama7u, oünkö, 
•!et pahasına). 

lllAHKEMEYE KOl,IAN 

ll[ARJ KOCALAR 

Adliye \'ekiilell, aulh -bkemelerl· 
11ıe JnUkal eden botanma davalarmm 
lı.aemın aynlmakla, Jı.aemın da barq
makla •ellcelendlilnl lesbll elmiş .. Ba
kamla.ra aôre, mah.keme7e düşen kan 
lr.oealann mühim bir kllllll da barışı

"°'· GUle 07naya. sarmat dolat, MuJ .. 
J'eden çıkı1orlar, yuvalanna döniiyor
lar. Doinısunu blersenı., benim, ba 
aevl insanlara aklım ermiyor. Madem 

mahkemelere 
ko,ar, kendinizi eliltme tqhir f'dtr
slniz?. Oturun f'\'lnlıde, kavl'anızı e
din, sonra da, barı1ın. 

IIALK llA;"IJA.'111 

BAL \TTA AÇ!LJ\'OR 

Belrdlye, Balatta bir halk hamamı 
açacakmış .. Bu t.eşebbWI &üzel birşey .. 
Fakat, ne yalan soyllyeyim. bf'n. Ba
latta oturan bir İ tanbuJ bemterisl ol
sam. bu hareketi, bir izzetinefis mese
lesi add d rim .. Bedava halk bamam
lan afılm• ına neden Balattan başla
nıyor-. ·rhrin en pl.s in nları onda 
mı oturuyor?. 

Hio zannetmiyorum. 
it pisllie kahna, temiz, konforlu 

l'ibi aördUfumU.z yerlerde, ne eli kara, 
ne vicdanı kara, ne alnı kara mıis&esna 
tiplere nslanabUlr. 

BİZ, NASIL AVANS 

PARA ALIRIZ! ---
Dün bir C"azt-tede okudum: Bükü -

met, tütcarlara avans para verecek -
mif .. Gördünüz mü ıu hail?. İnsan 
dünyada zendn olmalı imiş.. Para, 
parayı eeker, derler.. Parasız kaldı -
tmm ıünler, blslm matbaanın mulıa
sebeelal Cevdet Be1den ~ lir& avam 
almall.: ıoın, blndereden au aettrmek, 
idare odaa•n•n kapumda dakikalarca 
nöbet beklemek, boyun büküp mu -
]İlm, masum bir tavır takınmak, refl· 
kaam rabatsu:hiındau, çocutu.n mek
tep Ucretlnden. ev taşınma masrafın
dan, &e-nlnin icraya verdJtJndrn, ilih .. 
bahsebnek liaam sellr. 

Duan, mubuebt-cinin vicdanına hi
tap f'den, onun rikkat kalbini ~lmete 
çalıfa.n bütün bu hissi nutuklar da fay
da vermez. O uman, vesika gös&e-rmek 
icap eder. Tarihi esldmlt bir doktor 
reoetesinJ tahrif etmek, l'~en seneki 
evin kontura& ütıdının larlblnl de
itftirmek, bir arkadafınıu. alt icra ö
deme emrini tenl7e altmi, albl l'ÖS· 
lermek ıa.ım rellr. Av...,. almak zor
dar, fakat, mübarek çok tatlı paradır, 
veuelim! 

AHMED RAUF --- - -- ----

bwAM: 

Ebiinl:razade V•lld llari<lye Veklll
llln beyanatına lemu ederek dlJ'or lı.I: 

cblr kere ba ııöderde elı:serlJa llarlcl
F• Velr.lllerl için kullanılması .aruri 
elan havai Usan yerine, bilik.la her -
ll<sle derhal emnlfel levlll edea bil' 
samimJ7et ve kuvvet vardır. Soma bu. 
bql'!!Stm ciddi bir te\!mmö.l ve an
laıjma neticesinde vuku bulduia da 
derhal l'Öze çarpı7or .• 

CUMHURİYET: 

Yunus Nadi, Balkanlılann arasm -
dakl mimasebatın :rekpare bir kıt'a 

haline koyacak &ek&mül derecesine sö .. 
ıtiriilmesl ıa.ım reldlilnl .O;rlüyor. 
Bull'arlstan hariç olmamak üzere bütün 
Balkanlılar, yanmada üı.erine bütiiD 
tıavvetl•rll• miişlerek bir müdafaa le
.. ııdtı kurmalıdır. Bö;rlellkle Bal • 
lı.anhlar, Bulcarlslanla beraber 70 mll
FOD nif1131a bll:rük bir kütle ve ideta 
ılevlet maazara.u •österirler. 

VAKİT: 

Sadri Erlem, Hariciye V eklllniD 
Moakova 9t:J'ahatlnden bahsederken, 
Sovyetlerle tlmdbe kadar aramuda 
~n miiııaMbellerln tablllinl yapı -
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- Sakın kıpırdama! dedi. 
Templar, zaten artık kıpırdıya

cak halde değildi. 
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FAY EDVARS SÖZÜNÜ 
TUTUYOR 

Templar ışi şakaya vurdu: 
- Ben buraya Lorel ile Hardi 

gelmiş zannettim, dedi, yoksa siz 
otel ıfliı.s etti de, sız icraya mı gel
diniz? 

İki adam bakıştılar, kısa boylu
su ve şişmanı, Felder gibi: 

- Çok acayib adam! dedi. 
Templar kapıya dayandı. Bir 

müddet iki adama baktı. Birden
füre salona gırı ine ıyı yapmadı • 
~ını anladı. Lambaları söndüre -
cektı, onu da yap madı. 

Uzun boylu adam tabancası da-
ima elinde yanına yaklaştı. 

Templar hiç ıstifını bozmadan: 
- Nerkis! dedı, sizin isminiz? 
Öteki kaşlarını çattı. gözleri 

parladı: 
- Baksana bana sen! dedi, bizim 

kim o dugumuzu biliyor musun? 
Nerden bileyim Kimsiniz 

siz? 
Benim adım Kestri! Bu zat 

da polis müfettlşı Bondçi'dır. An
ladınız mı? 

Templar başile evet işareti yap
tı. İkı adamın polise mensup ol -
duklarını daha ılk görüşte anla -
mıştı. Yoksa Kuhnan'ı.n, yahut 
Ualino'nun adamları olsaydı, te-

7or. Türk - SoVJ'et dosiluiu İstlklil 
harbinde oldufu ılbl, :Wllleller Cemt
J'eH devrinde ve bu cemiyetin lnbUi
llnden sonra da dürüst faall;r.tinl mu
haru.a etmı,ur. Esasen tablatln icap
larına Wkabül eden Türk - SoV]l'et 
dostluiu Saracoilunun ıseyaJıatJ ile 
mey\·alar verecektir. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel Hariciye Vekill
nln seyahati münasebetile Türk - Sov
yet doı:ı:tluiundan bahsediyor. İki mem
leket menfaat ve mukadderaUarwda 
müşterek birçok noktalar vardır. is -
tlkli.I barblndenberl başlayan dostluk 
tlmdlye lı.adar bidbelerln imtihanın
dan muvaffaklyeUe çıkmış ve uman 
De arbııuf, fakat elullmemişUr. Türkl-
7e ve BUQ'anın mlltlerek menfaati 
Balkanlarda ve Karade:niıde sulh ve 
emnlyellrı devamıdır. Fakat hadiseler 
ıör'atle ve ıürprblerle dolu olarak 
ıectlil leln, iki momlelr.el ıoniş bir -
JWerinln Moskovada yeniden teyit e
dilmesi faydadan hali ıönilmemlştlr. 

YENİ SABAH: 

Hüseyin Cahid Yaleın, Fran51z Bq

vekUl Daladyenln nutkun11 mevzuu 
babsed•r•k, hakkın e adaletin nihai 

reddlıtsuz ateş ederlerdi. Sonra 
gi.xiniş tarzlanndan da bu adam -
lann polis oldukları pek iyi an
laşılıyordu. 

Templar: 
- Buraya geldiğinize çok isabet 

ettiniz, dedi, her halde gönder -
diğim haberi almış olacaksınız. 

- Hangi haberı • 
- Buraya gclınız diye haber 

göndermiştim. 
Keslri gözlerini yarı kapadı: 
- Vay! dedi, bu haberi siz mi 

1 
gönderdiniz? 

- Ben gönderdım, daha doğrusu 
gönderttim. Çunkü kendim çok 
meşguldüm. 

Templar'ın böyle bir haber gön
derdiği yoktu. Fakat de~k ki ye-J 
rınde bir keşifte bulunmuştu. 
Sür'atle düşündü. Poli~ bir haber 
gönderilmiş. Bu haberi gönderen 
kiımolabilir?. Acaba Fay Edvars 
mı? Halbuki Fay kendısinin nere
de oturduğunu bilmiyordu. Taksi 
şoförü mü? Şoför kendisini Va! -
dorfa kadar nasıl takip edebilirdi? 

Kestri sordu: 
- Beni ne diye görmek isli -

yorsun uz? 
- Siı.e büyük patrondan bah • 

sedecektim. 
- Vay, vay, vay! Bir defa ya

lancılık istemez. Sen bize evveli 
şunu söyle! Biı.e telefondaki adam: 

POLiS 
VE 

lUAHKEl\IELER 

Eroin 
Kaçakcısı 

' Beşinci a~Jiyr ceza mahkrmesl ya
man bir kaçakçı kadını muhakemeye 
başlamı!)ttr. 

Galatah Kör Fani namtle marul o
lan ,.e 38 - 40 yaşlarında bulunan b11 
kadın eroin ve esr..1 kafüçıhimdan 
dolayı mutnddlt drraıar J'ak.alanmtt 
ve tam 6 defa mahkum olarak hapis
bane7l boylamU1ttr. 

5 - 6 senedenberi kısa fa. ılalarla 
vaktinin hemen hf'psi.ni hapishanede 
geçiren Faniyi bu cezaların hiçbiri us
land.ırmamıt: kaeakçllık illeti mühlik 

bir z"hir •lbi damarlarına işlemiş o
lan bf:ya.ı zehir ve duman satıcısı ka
dın; her haplsien çıkışında meş'um ti
caretine ylne alzll rlzli devam etmek 
farsatuu bulmuftur. 

Fakat; demir pen('eslnl onun bairana 
•~irmiş bulunan İstanbul zabıtası~ 
her defasında ela onu suçüshi yakala
maia muvaffak olmuttur. Bundan bir 
müdde~ evvel de u.blta memurları 
Faninin evlne ani bL,kınlar yapmışlar 
fakat blrtey bulamamışlardır. Nihayet 
evvelki &iiD lıaçak~ı kaduı lelr.rar ;rol
cla çevrim.iş, üstü ve evi arandıtı hal
de yine blrte1 bulunamaınqlır. 

lluylunun huyundan vazl'«miye • 
ceiinl, esasen kendislnln de eroin 19-
meie müptela oldutunu bilen memur
lar bu aramalardan aldıkları netJceye 
fevkalide hayret ettiklerinden onu; 
üzerini bir kadına aratmak üzere em
niyet müdürlüiune re"rmişlerdlr. 

İşit burada yapılan l'lzli aramada 
lutik bir balonun i~inde kaçakçı ka
dının üzerinde saklanmıt 15 &ram ero
in bulunmuştur. 

Derhal mahkemeye verilen Fani 
cürmünü itiraf ebnlt ve asabi buh -
ranlar için de çırpınarak: 
•- Uzun yıJlardanberJ bu beyu 

zehirln müpteltisıyun .. İçmeden de ya
panuyorum. Şlmdl artık erolnsb kal
clım4 Bütün yqamak •evklml kay .. 
bettim?» dlJe lnelm"1.lr. 

1"luhake111e kaçakçı kadın haklupda 
tevkil kararı verml tir. 

1 KÜÇÜK HABERLER' 

* DahiliY.e Vekıll dun elektrik fab
rikasına gıderek, pasif korunma ha
zırlıkJarınt ye bazı tccri.ıbelerı gör -
mllştur. * Çumhurıyet llalk Partlsi ocak 
kongreleri bugCin başlamıştır. Bır ay 
devam cdecektır. * Türk - Rumen lİC<iret müzake.re
lerıne önQmüzclekı hatt:ı ıchrırnl•de 

başlanacaktır. * Atecfdıye koyunde nçılmn~ ına ka
rar verilen inşaat wta mektebi içLn 48 
ınci ilk mektep binası tahsis edilmiştir. * Emınonü Halkevinin yarım kalan 
inşaatının taınaınlarunası İÇİtl ,yU.z bin 
liralık tahsisat verlım~tir. * ı-:mniyet Amırlcri dün vil yet n1ec
lisi salonunda bir toplantı ynpmı~lar
dır. Emnıyet mudurti !lwluzaf!er ve 
muavini Daniş ıçtııTUJ.da bulunmuş ve 
emn.ıyet mU.dOrlerıne dlrektiller \er
miştir. * 'larşovadaki İran elcisi de mem
lekeUne dönmek uzcre eehrimize gel
mışt.ır. 

,,,, .. 

&alebesine kadar &'osterilecek fedakir
lıkJarın ~iki de uıun süreblle('eilni 
söyliıyor. Franını. Batvekllinin nutku
nu tahlil ederken, insan JJU neticeye va
rıyor: Almanya beh~mehal matlüp o
laeaklır. 

·Templar şimdi Va~drofta, Va! • 
kros'un kiraladığı Kule apartıma
dan kurtarınız• dedi. Bu adam 
dan kurtarınız• dedi, Bu adam 
büyiık patron olduğunu da söylü- 1 

yor. 
Tcmplar geniş bir nefes aldı. 
- Anladım, dedi, size telefon 

eden adam sarhoşun biri olmasın? 
- Anlamıyorsunuz ha! 
Keslri dikkatle Templare bakı

kıyordu. Polis memurunun evveli 
şüphelendiği, fakat sonradan em
niyet getirmeğe başladığı anlaşılı· 
yordu. 

Acaba nıhayet polisin eline mi 
düşmüştü? Mukavemetsiz bir hal
de mahkemelere ve hapishanele -
re mi gi:ınderilcooktı? Halbuki bü
tün dünya kendisini alkışlıyordu. 
Templar, böyle kötü bir vaziyete 
düşmeğe asla razı olamazdı. Hiç 
zayıf görünmemeğe çalışarak sor
du: 

- Ne istiyorsunuz? Her halde 
çok bir şey de~il ! 

- Her halde çok şeyler istiyo -
ruz. Evvelli söyleyiniz bakalım. 
Valkros nerede? 

- Ne bileyim nereye gitti? 
Templar daha sözünü bitirme -

den, polis memuru iri yumruğunu 
•Aziz, in suratına indirdi: ı 

- Söyle, Valkros nereye gitti? 
- Ne bileyim yahu? Ne diye ba· 

Ders yılı 
Başlıyor 

Geçen seneye nazaran 
çalışma şeklinde farklar 

Şehrimizdeki bütün mektepler 
önümüzdeki pazarte:;i gününden 
itibaren derslere başlıyacakları 
için mektep müdür ve muallim -
leri hergün mekteplerinde topla
narak yem programları hazırla -
maktadırlar. 

Yeni ders yılının bırıncı günün-· 
den itıbarefı gerek İstanbulda ve 
diğer bütün yerlerdckı orta mek
tep \'e liselerde tatbik edilecek er 
lan çalışma şeklinın geçen sene -
den farkları şunlardır; Geçen yıl 
mektepler sabahları 8 buçukta a
çılırken bu yıl her gün 7 buçukta 
açılacak ve 8 de biri11ci derse gi
rilecektır. Bu yıl her ders 45 da
kika ve her teneffüs 15 dakikadır. 
Orta okul ve liselerde cumartesi 
günlerinden ırnaada günlerde öğ
leden evvel bu suretle 5 ders oku
nacaktır. Saat 14 buçuktan 16 ya 
kadar mektepte ders yapılmıyarak 
sınıflarda vakit geçirilecektir. ı 

Cumartesi günleri ise saat 10,45 e 
kadar 3 ders yapılacak ve talebeler 
saat 11 den 12 ye kadar mektep
te çalıştıktan sonra tatil yapacak
lardır. 
••••••••••••••••••••••••••• 
Mozayıklı parkeye dökülecek 

asfalt 
Babıali caddesinde mozay!kli 

parke olarak inşa olunan kısmın 
üzerine müteahhit tarafından şart
name mucıbince asfalt dökülmesi 
lazım gelmektedir. Bu ameliyeye 
yakında başlanacaktır. Şimdiye 
kadar tehir o!unmasına sc-bep par
ke aksamın tamamile yerleşmesi -
ni temin etmektir. 

Tek un sistemi 
Belediye iktısat müdürluğü ta

rafından lstanbulda tatbikine ka
rar verilen tek un sistemi et rafın

Avrupa harbi yeni 
başlıyacak 

Polonya davası şimdilik bitmiştir. 
Fakat, asil büyük Avrupa hat'bi, ,u 
önıimüzdeki ııınlerde başlıya('aktlr. 
Çemberlaynln avam kamo\ra ında son 
söylt"dlii uutuk, bu ba~ikatı sarahatt"n 
jfade '!diyor. Yine bu nutuktan, garp 
cephesindeki hareki.tın ned"n ağır &'it
tiğini anlıyoruz. 

Demokrat <'<'Phen in ask<·ri müşavir 
ve mütf'hassı larınm tal·slyelrri hari
cinde har"ket etmt"mı') 1. nt'tfr·csJ ma
liı..m ol.mıyan bir ser ~uzr te ahlm.a -
mayı ve muhakkak kat'i zaferi ev
veli p,hsi ••Ye edinmiş bulunan de .. 
mokrasiler, Çemberlaynin tabiri ile: 
cDarbeyi tam zamanında ve yerine• 
indireceklerdir. 

Büyük al5keri harekılt ve ı>l.ıi.ntarda 

bir memleketin çltnenmU, olmasının 

ehemmiyeti yoktur. 1914 harbi başın
da da, Alman orduları ilk hamlede Bel
cik.ayı, Sırbl..stanı, Romanyayı 1'1al et
mişlerdi. Fakat, bu i.şral. bu de\·letıerin 
istiJdiJJerini ebediyen ortadan kaldır
mak demek olmadı. 

Polonyanın tekrar kalkınacaiını sa
rih bir lisanla söyliyen Londra ve Pa
ris, bu neticeyi mutlak ve muhakkak: 
elde edecefe benziyor. Lebistandakl lf· 
Kalln bl(mesl üzerine Bitlerin geçen 
«ün söyJedlii nutkun ha\•asında da, 
Almanyanın, demı>krasllerin sonuna 
kadar harı>• kararından dolayı duy
duiu şaşkınhk ve endlı,enin izleri var
dı. Halbuki, lllUer, Polonya macera-
sının hitamında, Londra ve Parisln 
müzakere masasına oturacaklarını u
muyordu. Hitler, Polonyada harekata. 
başlarken hesaplarında nasll yanılmıt 
ise, barekihn sonunda da, yine ayni 
hesaplarda yanılmıttlr. Da,·anın ruhu 
şudur: 

Artık, Berlinln tehditleri karşlSında 
demokratlar boyun <·imiyorlar. 

1tEŞAD FEYZİ 

iftihar 
Levhaları 
Talebeyi çalışmaya 

Eevkedecek bir usul 
Talebeleri çalı mak ve ıyi hare

ketlere tcşvık etmek maksadile bu 
seneden itibaren orta mektep ve 
liselerde veni bir usul ihdas olun
muştur. Bu usLı'ün esasını mek -
teplerde •iftihar levhaları ~·apıl
ması te,kıl ctmekctdır; 

Ders yılı içinde ıiç kanaat dev -
resinin her birinin sonunda .ınek -
tep idaresi her sınıf muallimınden 
o sınıfın en çalışkan \'e faziletli, 
ahlaklı 5 talebenin ısmini istiye
cektir. 

Mekteplenn disiplin kurulu bun
ların ıcinden her sınıf ıçın iki 
kişi s ç • ktir. Bu suretle her sı
nıftan ı1<ı talebenin ismi •iftihar 
levhası• na yazılacaktır. Bütün se
ne listede isimlerinı muhafaza e
denler ders yılı sonunda mektep 
müdürü taaafından tekmil talebe 
önünde mükıilatlandırılacaklardır. 

Mekteplerini bitirinciye kadar 
levhada kalanlara bizzat Maarif 
Vekili kıymetli mükafatlar vere
cektir. 

Hava korunmalarındaşehirler 
halkı seyrekleştirilecek 
İstanbul ve Ankaradan sonra 

bugünlerde büyük şehirlerimiz -
den başlanarak diğer bazı yerler
de de hava taarruzlarına karşı pa
sif korunma tecrübeleri ~·apıla -
caktır. 

Yüksek tasdikten çıkan hava ta
arruzlarına karşı pasif korunma 
ta'imalnamesi ile seferde yapıla
cak işler de tesbit olunmuştur. 

Bu talimatnameye göre; hava 
taarruzlarına en ziyade maruz kal-, 
mak ihtimali olan yerlerdeki halk 
seyrekleştirilebi!ecektir, 

daki tccrübeier devam etmektedir, --------------

Bütün memurlarla pasif ve aktif 
korunma teşkilatı ve iktısadi iş
ler elemanları ve askerler yerle
rinde bırakılacaklardır. 

Belediyede mevcut olan telakkiye 
göre bu sistem sayesinde randıma
nı azaltılarak safiyeti daha fazla
J~acak olan yem un sayesinde İs
tanbulda ekmek kalitesi yüksele
cektir. 
İstanbu:daki unlann randımanı 

bugün % 80 dir. Bu randlJllan An
karada ancak n: 70 dir. Bu nisbe
tin İstanbul içın de kabulü düşü
nülmektedir. 

Dışarıda çalışacak 
ta'e'le 

Bu yıl orta mekteplerde öiltye ka
dar ders yapıla<"ak. Öil~en sonra ta
lebe, Jimnastik, musiki, mütalea, li.
boratuar mesaisi ile meş&'ul o1a<"ak. Fa
kat ailevi vazlyeU dıpnda çahş.masın1 
ve ayni umanda hayatını kaı.anma.,,uu 
icap ettiren taleteye, ölleyin izin ve
rilecek, bu ço<"uklar dıprıda hayatla4 

nnı kazanacaklar. Bu l'lbJ talebeyi de 
mektep idareleri tefrik edrctk. 

İşte, bu tefrik fıtl çok nazik ve e· 
bemmiyetlldlr. Çok titiz davranmak 
lizıındır. Şurada burada dolaşacak, 

kahvehane k•lerlnde tavla oynıya· 

cak baaı çocuklar da d.,.anda, çalq -
mak lddlaslle ialnll çıkn Jk hevesine 
kapılabilir. 

BURHAN CE\' AD 

na soruyorsunuz? 
Templar'ın gözlerinden ateş çıkı-, 

yordu. Fakat yine latifeye mura
caat elti: 

- Son gordügüm zaman, hay
vanat bahçesındc, maymun kafe
sinde idL Galiba şimdı sıvı! me -
mur kıyafetine g·rmış. 

Kestri bir yumruk daha indirdi. 
Templar sallandı: 

- Söyle, Valkros nerede? 
Tcmplar başını salladı. Dizleri 

gevşemeğe baş!amı 0 ~. Bütün sa -
!on başının üstünde dönüyordu. 
Bir adamın ,bu kadar ku.vvetli yum-1 
r;ık vurabileceğini hiç zannetmi- j 
yordu. 

Kestrei merhametsizce devam 
elti: 

- Demek söylemek istemiyor
sup ha! 

- Ben ne zaman canım isterse 
o zaman söylerim. Eğer siz sivil 
memur rolü oynuyorsanız, müsa
adenizle bu işte pek acemi oldu
ğunuzu söylemek ısterirrt. 

Kestri hiddetinden kıpkırmızı 
kesilmişti: ı 

- Nihayet seni ele geçirdik ya!, 

d~~üncü yum.ruiiu yiyen Templarl 
kütüphaneye doğru geriledi. 
Müfettiş de arkasından yür(j,. 

dü. Bir elile yakasına yapıştı. O 
zaman Templar'ın bir kolJnun 
sarkmakta olduğunun farkına var
dı. Gömleğindeki kana işaret etti: ! 

- Kim seni bu hale koydu böy
le? dedı. . 

- Efendım, bir pire ısırmış ola
cak. 

( Dfllamı ııar}. 

Yeni imtihan talimatnamesi 

l\faar.f Vekaleti tarafından ye
niden hazırlanan ımlihan talimat-· 
namesı bütün mekteplere tebliğ ı 
olunmuştur. 

Yeni tali.matname ile orta okul / 
ve lisenin birinci ve ikinci sın1f -
larında muallimin kanaatıne pek 
mıihım bir yer verilmiştir. 

Muallimler; lale.belere ne için 
az veya çok numara verdik'enni 
de ayrı ayrı anlatacaklar \'C hata
larını b.rer bırer göstereceklerdir. 

Yeni talımatnamenin bir husu -
siycti de §Udur: orta okul ve lise 
bitirme im•ıhanımla muvaffak er 
lan talebeler i~in bir cde\'let ol -
gunlLık imtihanı. açılacaktır. 

Lise devlet olgunluk imtihanına 
giren bütün talebc'er hem fen ve 
hem de edebiyaı kıs.m arı dersle
rinden imtihan vermeğe mecbur 
tutulmuşlardır. 

Bunların haricinde kalan halk -
tan sırasile ihtivarlar, çocuklar, 
kad:nlar, io;sız halk yakın köylere, 
çiftlik'ere. bağ ve bahçelere tak
sim olunacaklardır. 

Zücaciye f'Şyasına zam 
yapanlar 

Şehrimizde bazı züccaciye tüc • 
carlarının da bardak, tabak, ş~e, 
sürahi ve saire gibi eşya fiatlarına 
sebepsiz yere zam yapmak iste -
dikleri görülmüştür. 

Halbuki bunlar hemen bütıın ih
tiyaçlarını. Paşabalıçe 'işe ve cam 
fabrikasından temin etmektedir
ler. 

Fabrıka ise fıatlara hıçbir zam 
yapmam.ştır. Bu sebeple fabrika 
miidürlügü, vckvki cüz'i bile olsa 
fiatları yükseltmeğe kalkan züc -
caciyecilerin isimleri halk tara • 
fından kendisine bi'dirildiği tak
dirde, bunların hemen polise bildi
receğini ıltın etm~tır. 

1 Avrupa harbinin Yeni meseleleri 1 
İktısadi harbin başlangıcı 

~~~~~~~~~~-

AI manya n ı n bitaraflar vasıtasile iptidai madde
1 

ve erzak getirmesinin nasıl önüne geçilebileceki 
Avrupa harbinin lfU üç batta zarfın

daki inkişafı p•k eok tahmlnl•rl alt
üst etm.lştlr. Fakat vekaylin bundan 
sonra l'ireceii 1afhaları takip ederken 
diğer mühim bir keyfiyetin •özden u
zak bırakılamıyacaiı anlaı;ılıyor: İk
tısadi harp. 

İnl'lliz ve Fraruuz matbuatının yazı
ları iktısadı harbin daha başlanrıç ve 
hazırlık dt·vr~indf' olduiunu anlat -
maktadır. 

Ilarbedf'n memlekt"tler için ikhsa.d.i 
harp denince dahlldt lhttkılra mey
dan vermemekten tutunuz da btlhsa
li.tın ziyan olmasının Onüne &eçmek 
sibi ttdbirelre ve nihayet dütmanı ya
pmak ve harbi devam ettirmek loln 
muhtaç oldujll neler vana onlardaa 
mahrum etmek maksad:lle müracaat 
edilecek ç:ı.reler de vardır. Bahslmhı 

bu mevzuun tU son kıımudır. Yani bu
sünkü Almanyanın kartL\lnda bulu
nan İnrlllere ve Fransa ılbl iki büyük 
devletin diqman memleketine lktısa

di sahada neler yapacaklarıdır. insU
terede bununla mewuı olmak üzere 
bir nnar~t vücude •etlrmlşlerdlr. 

İnl'Ulzlerle Fransızlar arasında b11 
husasta t.qrlkl mesai vardır. Bütün 
bonlardan ne çlk.acatına l'elince; me· 
selenin mevza• Almauyaya kHtı lk:
Usadi ablukayı tesis etmenin çaresine 
bakmaktır. Almanya kao senedir harp 
malzemesini temin ederken fUDU da 
dÜfünmemı, delildi: Harp halinde yl
yeeek maddeleri için mümkün oldufu 
kadar harice muh~ kalmamak. 

Görülüyor ki lktısadi barp ve Uıtı

ııadi abluka, yine İnrlllslerln ve Fran· 
ıızlarm da lllral ettikleri ılbl bull lt
lerdeu delildir. 

Evvel& denb m.eaıelesi var: 

Alman tablelbahlrlerl İnrllislerln, 
Fransızların mü.aıakalituu ke mele af
ratacaklar, İn&illz ve Fransa: donan
maJan ela onlarla mücadele7e l'lrite
cek. Yolda rasıellnen bitaraf devleUer 

gemilerlnln ne getirip &ötürdüklerlnl 
muayene etmek cihetine l'ldileOf'k. İn· 
rlltere tarafından buna dair bir iki 
liste de n"redUmiştir. 

Sll&h, cephane, para gibi teyler ka
çak eşyadan ~yllıyor. Yiyecek mad
deleri &ibi olan ltf'Yler de def1'en va
ziyete gör~ verllttek kararlara tibl 
olacaklardır. İşte bu ~dblrler alına
rak kararlar verilf'dursun bir takun 
bitaraf memleketlerin Almanya ile dl
ier memleketler ara ında mutavassıt 
rolü oynıyarak kendilerine l'etlrUyor
muş l"ibi harlçt.fon, hatta İnl'iltereden 
Fransadan alacakları mevaddı iptida· 
iyeyi Almanyaya &'efirlp &'eçlrm.lyecek
Jerl ibtlmallerlne karşı çare bulmak 
liaam aellyor. 

İnglllere hüküm•ll bitaraf ıemlle
dn kontrolü üaü.babrllerlne ufraya ... 
rak eşyalarını muayene ettlrmelerlD.l 
de nan etti. 
l'nutmamalı ki daha harpten evvel 

İnclllalerln müracaat ettikleri çareler 
yok derildi. Mesel& Almanyaya me
vadılı lplldaly•nln en başlıcası olan 
demir satan buı memleketlerin plya• 
saııından bu maddeyi satın almak ırlbL 
Şimdi de düşünüyor ki Almanyanm 
bitaraf koaqulanndan l)Oiu fikir va 
dunu lllbarlle inılltereye laraftar ba· 
lunuyorlar. Bu müsait vaziyetten isU
fade edilerek bu mem.lekeilerle ba 
1olda anlaşmak mümkün ıörlllmekle· 
dlr. İnrllblerln, Fran ıalann besabm· 
ca Almanlar tlmdiye kadar kao senedir 
pek çok mevaddı iptidaiye yıfmqlar· 
dır. Fakat buna ratmen 9H dekinin 
derece inde detll. Almanyada daha 
tlmdlden Jl:r-lln ve salrenln blrl)Ok 
ka71tlara ti_bl tutulma ı da bu darhta 
delll sa;rıhypr. 

Sözün neticesine l'elince; İnl'iltere 
ile Fransanm tlntdl dliflindülr.lerl bü
tün bu bltaral memlekellerln lklısadl 

menfaatlerini bosmakıızın onfarın Al· 
manJ'a ile olaa alttverlıtlerlni müraka
be edebllmel<Ur. 

1~1t-t:t•l!i•OO 
İtalya harbetmek 

istemiyor 
Yazan: ALİ KE~IAL SV!'l~IAN 

İtalyanın \'a:r.iyetl kendi menfaat ... 
lerini temin etmek için çıkacak musalt 
fırsatta ttöz söylemek üzere kuvvetli 
bulunmak, beklemek vaziyeti olduiu· 
na .şüphe yok. Esasen İtalyan 1raı:ete
lrrl bunu açıkça anlahyorlar. Diplo
matlar aı"minde söz söylrmek ve se
:slnl işittirmek için bir taraftan da 
ku,·vetll bulunmak lizım olduğ-ullu •e 
İtalyanın da hazırlanarak bekledltini 
ya:ııyorlar. Katolik Lehistan aleyhine 
yapılan taarruza katolik İtalya iştirak 
rtmedl. P:ıpaoın da dua.!·ı bu felaketla 
bu kadarla kalarak bütün dünya u
mumi bir harbe Urüklenmekten ko
runması merkezindedir. 

A.\.·rupada harp başlıyahberl, callbl 
dikkat bir vaziyet almış olan İtal1a 
bundan sonra da beynelmilel politika 
aleminin hiç ihmal edemlyeceil bir 
hattı hareket taklb edttek 1'Örünü1or. 
Fakat bUJ"ÜD muhakkak olan cihet İ
talyanın sulh lehinde olarak bekle .. 
me7I kendi hesabına DYl'Un bulduiu· 
dur. Bunun flllyat Ye tatbikat saha ... 
smdakl misalleri de yok detUdlr: !, 
İtalyadan Afrlkada Llblye her sene 
mühim miktarda nüfus l'Önderllerek 
oralara yerlettlrllmektedir. 

İtalyanlar bilhassa llabeşistanı al
dıktan sonra Alrlkada elinde bulunan 
7erleri visl bir müstemleke poU
tikası takip ettiklerini ber vaki& ya
zıyorlar, söylüyorlar. İşte timdi de ae .. 
çen son baharda olduiu •lbl Llbiye 
20,000 İtal1an &önderllerek yerlettl -
rllmete karar verilmiş bulunuyor. Ba 
karar ılmdl verllmlt delildir, Evvelce 
tesblt edilmiş bir procramın devam1 
ve tatbllı.ldlr. Ancak buna blllıaaııa e
hemmiyet verdiren tlhet Avrupada 
barp çıkmış, İtalya da isllkballn ne 
renk alacaimı bekler vaziyette iken 
Alrtka7a yeniden böyle yirmi bin kJ-
4lnln ıönderllmeie leııebbüs edilmesi
dir. Bu yirmi bin kiti 28 tlkletrlnde 
hareket edecektir. Z8 llktefriD malflm 
olduiu üzere faşlstlerin 922 de Roma 
üzerine yürüyerek Musollnlnln idareJl 
ele aldıtı tarihtir. Yirmi bin ır.ı,inln 

nakli kolay de(lldlr. Ona c-öre vesait 
ister. Bu da ancak tabii zamanlarda ve 
sükü.n içinde temin edilf'billr diye ha
tıra türlü müliha2alar' &etlyor. llald· 
katt.e de öyle. }'akat Komadaki Av
rupah muhabirlerin blldirdl.jl malü
mattan anlaşılıyor ki İtalya kendini 
böyle tabii ve sakin bir vaziyette cör
mektcdir. Akdenlzde münakalitın ta
mamile emin oldufuna ve bu emnl1e
tln bozulmryacatına kani bulunuyor. 

Herhalde Ukiefrbı Dibqetlerlne u .. 
dar Akdeniz ulbunun emnl1et albn
da buluımdııtuna İtalyanlar kanaat 
.-etirmiş olacaklar. Ondan sonrası!. 

A\·rupada patlakveren llarbln ôyle 
yakın bir lstlkbaJde Akdenh.e ve şi

mali Afrikaya kadar sirayet etmlyece
ii Roma mebalillncc besbelli &'örülü
yor. Çünkü harbin Ak.denize ve 1lmali 
Afrlkaya kadar sirayet elme&i lhti • 
maileri yakw &'Örülseydi Libl1e yeni
den böyle yirmi bin İtalyanm gönde
rilmesi Iibl aneak sulh umaoında tat
bik edJlebllecek olan bir müsttmleke 
itinin devamı cihetine gidilmezdi dl· 
yorlar. 

Avrupada bir harp çıkana lm&li 
Afrllr.ada İtalyanın neler yapacaiı balıll 
üzerinde Avrupuun askeri mülehaa
sııolan tarafından birçok lbllmaller 
yürütülmüştür. Bu ihtimaller bllhaua 
Berlin - Roma mihverinin uilamlı -
tından bahse başlandıfı 917 denberl 
ıenlşledlkçe ıenlşlemlşll. Ltblye ıön· 
derilen İtalyanların bepol eli ılli.lı la· 
tar &'enç yaıta adamlar olduiu, bun
ların orada icabwda d~rbal hattk.e&e 
l'eçeceklerl ve saire l"lbl. 

Bilhassa Alman erkinılıarbl7esin1D 

miitleflk italyanm ,ımaıı ve prki M
rikadak.i yerlerinden Fransa ve İn•U
t.ereye kart1 nasıl istifade etmek is&e
dlfl de uzım bir bahb ballnde llr.I se· 
nedir devam ediyordu. 931 de yapılaa 
İtalyan denis manevralarında lsbat e .. 
dilmek blenmltU ki ital:ranın elinde 
bulunan topralı.lara hle bir dİİfDWI 
askeri a7ak basamaz diye. 

Halbuki İtalyanlann son lı.aran Ak 
denizde bir harp olaeatına ihtimal ver
medllderlnJ aöeterlr, diyorlar. Bö7le 
olmalı da Akdenlsdekl ükbetln ••
hara... için bir kaunçkr. 

Birimizin Derdi 
·Hepimizin Derdi 

Yine seyyar satıcılaı 
Bir oku7ucumua yazıyor: 
Mahalle aralaruıda ve cadde -

lerde seyrar satıcıJarm sabah u
al ·sekizden evvel batırarak salq 
;rapmaları yasalı. edllmlşll. Ba ka· 
rar hakikaten herkesi memnun el· 
mlşll. Fakat ılmdl amaballe ara
larında ba karara rla10t etml:re• 
se,-yar sahcılar çoj'almaja ba•la
m.qtır. Hatti saat yed.iden evvel 
batırarak dolqan seyrar atacı· 

lar toktur. Belediye memurlan 
bunları da kontrol etseler ve ev· 
velce verilen &'lb:el kararın eıklal 
&lbl tatbikine devam edilse, ne l:rl 
olur! 
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Dikilideki Zelzele 
( Birıncı sahifeden devam) 1 

illen kamılcn h.ırap olm.; .tur. Ka
la, merkezinden maada dıger ba
~ köyler -le çOkmüştur. Dik •. ıde 
<.o ev tamame,. 200 ev k :nen 
1ık:ümştır. 28 depo, 1 fa ,rıka. 4 
0teJ, l han, 1 camı, 7 lokanta, 6 
&azıno, 45 diıkkan, 1 sınem va 
hemen bıitun 1·c5m1 d ıre e. ka -
ll>ilcn yıkılmı t•r 

sı den k~~kulm i<•,tdtr. Hastane
ye gonder.!enlerden, çoğunun da 
yaraları ağırdır. 

Zelzele Bergamada da şiddet.ni 
göstermiş, bıri çocuk olmak üzere,! 
ı.iç kışi ölmüştür. Ovacık köyün - ı 
den beş olü, ıkı yaralı vardır. Di
ğer ci\•ar köylerden de dlü ve ya-

jl EN SON i5AKIKA~ 
Cephelc.de vaziyet 
Po''Jnyada Alman ve Sovyet or- S~gfrid hattındaki Alman askerleri hasta 

'l'clcfonlar da bozuldLlğu çin Be
lediye oeis vekili otomobil e Ber
&arnaya gıderek, faciayı oradan tz-ı 
llııre bildirmiştir. 

Derhal tertibaı alınmış ve enkaz 
llt ı nda kalanların çıkarılmasına l 
raşlanmıştır. Dun çıkarılan elli ö-

• .ılı haberleri gelmektedır. 
Çandarlı ve Foça tarailannda 

zayiat olmadığı anlaştlmıştır. An
cak buralarda da zelzele çok şid
detli olmuş, birçok binalar çat -
!am•ş, bazı duvarlar yıkılmıştır. 

dulaı ıın ıı,;gal edeceği mıntaka - ı 
larır ~sbıt edıldiği bıldirilmek ~ 
tedir. 
Varşovada şiddetlı muharebeleri 

devam etmektedir. İki Alman tay
yaresi daha düşürülmü~tür. Ardı 
arkası gelmiyen hava bombardt -
manlarından Varşovaııın birçok 
tarihi bıiyük binaları vıkılmıştır. 
Birçok mahalleler enkaza dönmüş
tur. Bug ve Vis'ül nehirleri bo -
yunca da muharebelerın arkası 
kesilmemiştir. . 

İki Polonya tahtelbahri Isveç 

:.lal 23 (A.A.) - Emin bir mem-' kerlerinin dörtte biri suların sız- ı 
bJdan \'erilen malumata göre Sig-jl ma>ı ve ıyı hava alamamak yü -
frid hattı da bulunan Alman as- zünden anjin ve romatizmadan, fa-

kat •bilhassa yemeklerin fenalıl(ı.n
dan dolayı midelerinden muztarip
dirler, 

Almanyada ''Mein kamph,, kitabı halka verilmiyor 
Bal 23 (A.A.) - Essen'den bil - J sirlerden endişe eden Nazi ma - Belediye kütüphaneleri Hitierin 

d.riliyor: kamları kütüphaneler tarafından cmein kampf• k,.,,indeki eserini 
Alman - Sovyet sıyaset.nin Al- Bolşevikler aleyhindeki eserlerin bundan sorıra halka Yermiyecek-

man milletı üzer.r•de yapacağı te-1 halka \'er:ılmesini menetmişlerdir, !erdir. 

Polonya çeteleri şiddetle tenkil ediliyor 
Bera 23 (A.A.)- Polonya mudafaa Jarında bulunan piyade ve suvarl p0-

den bir kısmı defnedılm!ştir. Bir 
~ısını da bugün giimülmüştür. En-
4z 'altında daha b·rçok cesetler 
buıur.duğu anlaşıldığı için araş -
lıtrnalara faaliyetle devam olun
l!ıaktadır. Bugün de öğleye kadar 
0ıı beş ceset daha çıkanlmı~tır. A
lır yaralılar Bergama \'e Izm!re 
R<inderilmektedir. 

Kız aydan gönderien bı~ heyet 1 

Dikilıde bulunmaktadır. Izmır - 1 
den yeniden birçok çadtr, ilaç, sar-· 
gı ve erzak gdnderilmiştir. Civar
dak; askeri kuvvetler de felaket 
mah.ıl'ine gelerek, vatandaşların 
kurtarı:masile meşgul olmakta -
dırlar. 1 

Ha kuvvrtlerine verllmi Ur. 
Almanları katlrdenler lıi. ·ık olduk-

limanlarına iltica etmişlerdir. Bun-, ku''''Ptlerlnin çt-te muharebelf'rl yap
lardan birinin 56, diğerinin 54 makta cösterdiklerl celidet v• Alman 
mürettebatı tevkif edilmiştir. Sov- kumandanının bu hareketi umek l<ln !arı akıbeı. utramı,ıudır. 

den birkaçının kahranC"a oldiliunü l• 

tirat •tmltlir. 

Lahey 23 (A.A.) - Varşovada 
oturan bır Hollandalının memle
ketine gönderdiği malumata göre ı 
Alman askeri makamları Varşova 
taarruzunu !acilde tereddüt et -
mekte ve sıvil ahalinin ayrı ayrı 
her evde müdafaada ısrar ederek 
Almanları ağır zayiata uğratma -
!arından korkmaktadırlar. 

İzmir valisi derhal Dikiliye git
miş ve kırk nafıa amelesini bera
berinde götürmüştür. 

Dikilide hemen bir fırın inşa e
dilmektedir. Fırın bitiri!inciye ka
dar ekmek Bergamadan gönderi
lecektir. 

Dik:Jide gümrük muhafaza baş
Çavu.şu Mehmed, ikınci polis ko
llıiseri Avni, vilayet meclisi aza -
•ından Necatinin kızı v iki torunu, ---------------1 
lkrabasmdan başka bir genç, iske- Emniyet sandığı müdürlüğün -
~ otelinin sahibinin kızı ölenler den: 
lrasındadır. Üsküdar İhsaniye Çit sokak No. 

Dikili kaymakamı Abdurrahman 67 de Bayan Fethiye ... tarihinde 
i'üksel, karısı ve kızı da enkaz al- Sandığımıza bıraktığı para için ve-
lından yaralı çıkarılmışlardır. rilen 36241 numaralı bonoyu kay-

yet donanması da dün gece Leh 
sularına girmiştir. İngiliz donan -
masının bir Alman tahtelbahrinl 
daha batırdığı bildirilmektedir. 

İngilizler hamuleleri tetkik e -
dilmek üzere 200 den fazla vapur 
tevkif etmişler ve bunlardan an
cak 20 sini bırakmışlardır. 

Resmi tebliğlere göre garp cep
hesinde yeni bir değişiklik yok -
tur. Ren ve Mozl arasında topçu 
faaliyeti artmıştır. Sadece keşif 
kolu hareketleri yapılmaktadır. 

Müttefikler yüksek harp kon -
seyi dün Londrada toplanmış, 

için maiyt-t kuvvetlere ne kadar şid
detli emir verdttt Alman L~tlhbarat 

bürosunun aşaiıdaki tt'lgrafından an
laşılmaktadır: 

Bu telcrafta bilhassa şöyle dentl .. 
mektedfr: 

«Köylerin temlzlenmesl işi Granden:ı, 

Kovoz, Bramleerc ve Posen mıntaka-

Şarki yukarı SUh:yada temiılrme işi 
bllbassa buyük bir dikkat ve iddetle 
yapılmaktadır. 

Lodzda Alman ı>0Us kuvvetleri a-
sUerln ve damdan ateş rdtnlerin hak
kından «elmişlerdlr. 

Alman btihbarat bürosu, mev.ıll çar-
pışmalar esna!'tında bu sözde poll'ller-

iki ordu arasındaki hudut 
Budape'ite 23 (A.A. )- Sovyet kıt-

alarmın kısmı killlbl henuz Romanya 

hudutlarına «elmemiş ise de: Sovyet 

ileri kıt'alarlle Maear kuvvetleri ara-

ettiji söylenmektedir. 

kat'i değil 
Bu \•aziyete «Ure Almanlar Galiç7a· 

nın :rengin petrol mıntakalarile K&

luezdekl polas madenlerini tahli>·e et-
mrk mttburlyeUnde kal.ataklardır. 

lar fışkırmaktadır. Enkaz altında leceğinden eskisinin hükmü olmı-
Yazyolu caddesinden kaynar su-ı· bettiğini söylemiştir. Yenisi veri-

Ôlenlerin miktarının yüzü geçme- yacağı ilan olunur. 
Fransız Başvekili, General Gam - sında temas bqlam,.tır. 
len, Amiral Darlan, İngiltere na
mına Başvekil Çemberlayn, İngi
liz Hariciye Nazın ve harp kabi
nesi azasından Lort Çetfild hazır 
bulunmuştur. Toplantıda hadisele
rin seyri gözden geçirilmi~, İngiliz 
ve Fransız planları hakkında tam 
bir anlaşma hasıl olmuştur. 

Amsterdam 23 (A.A.)- Alman -
Sovyet hudut hattı bitaraf mu.şahitle
rin hayretini mucip olmaktadır. :\lü
phltler Sovyetıerln Biolystock - Hre-
vov hattun tecavüz edt"ceklerini zan
netmemekte idiler. 

Bununla beraber iki ordu arasında 
tiıllen hududun kat'i olduğu zanno 

Bugün ve Ya1'ın 

SÜMER SİNEMASI 
liaıı hazır ve ateşin vekayii musavver orijinal eseri görmek isti

yen sinema merak!ılarile dolacak ve 
~REİLLE BALİN ve ERİCN, Von STROHEİM gibi iki deha -

kar artist tarafından yaratılan 

HUDUTLAR TEHLiKEDE 
(Siliıh Başırıa) 

l.tüstesna filmi candan alkışlıyacaklardır. İlaveten: 
~ JURNAL son dünya havadisleri bugün· saat 1 ve 2.30 da 

ienzi!Atlı matineler. 

Haftanın en güzel filı.ııi 

Sabırsızlıkla beklenen ve layık olduğu muvaffakiyeti kazanan film 

CLARK CABLE - MIRNA LOY'un 
~arattıkları ve günün kahrall'an !arı mertebesine çıktıkları 

HARP MUHABiRi 
Fransızca sözlü şaheseri bu hafta mutlaka 

S A R A Y sinemasında 
~iirünüz. Bugün saat 1 Ye 2.30 da 1enz..latlı matineler. 1 

Acıkh bir ölüm 
İş Bankası hukuk mllşavlrlerlndra 

Fethi Başaran öfrrndiğlmize côre An
karada ani btr kri'Z ceçirmlş ve vefat 
etmiştir. 

DeterU blr hokuk('u ve tanınmış bir 
ı;porcu olan Fethi Da.aranın bu ani 
ölümü karıı;ı.,.ında duydufumuz teessü
rü derin elemle haber veriyoru:ı. 

Ruzvı•lt "azi yeti nazik 
g<>riiyor 

Va.,jngton 23 (A.A.) - Beyaz
saraydan bildirildiğine göre Ruz
velt, Los Angcles'te bri nutuk söy
liyecek olan Adliye Nazm Mour
hhy'ye vaziyetin fevka 'ade;iği do
lay•sile Vaşington'dan ayrılmama-~ 
sını tavsiye etmişHr. 

B LALE: u 
GÜN::::::::::===: 

Dört buyuk artistin yarattığı senenin en müstesna 
filimlerinden birini gösteriyor 

DAMGALI KADINLAR 
Yüzlerce güzeli müz:k \"e dans içinde solduran gizli barlar ... Te mız ruhları öldüren namus hırsız
ları ... Lüks ve ihtı~am içinde sukut eden genç kızların feci haya tını an~atan ha,at dramı. 
İlaveten: Paktların aktini, pasif korunma usullerini, seferberlik ve harp faaliyeti gösleren son 
metro jurnal... ve Renkli MikiBugün halk matineleri saat ı ve 2.30 da 

Bu arada bazı hidiselrrln cereyan lunmamaktadır. 

Almanlar bir lngiliz vapurunu daha batırdılar 
Bern 23 (A.A.)- Bir Alman tahtr:l

bahlri Akevestde lsmindr bir in.elliz 
vapurunu torpilllyerek batınnqtır. 

Vapurun mürettebah Bercene cel-

miştlr. 1\Iürettebat tahtelbahlrin evvela 

1 

,.e sair ~yanın «Oturiılmt""'lne mıini ol-
vapura il1tarda bulunduiunu ve tein- duğunu b(''.\ an etmektedirler. 
dekilerin "iandalları denize indirmelr· Akevesldc 10 dakikada batmt,şhr, 
rlne müsaade ettli'lnl, fakat t-lblselt'rln 

Kanadan J n lngiltereye fiili yardımı başladı 
Londra 25 (A.A.) - İstihbarat 

nezaretinin bildirdıgine göre Ka- I 
nadanın kıymetli yard;mı saye -
sinde liıZ!m olan ba lıca maddeleri 
tedarik etmek imkanı hasıl olmuş-! 
tur. 

Alman hava 

Kanada endiistrisi İngilterenin 
emrıne amade bulundurulmakta
dır. 

Kanada qolarları ile hariçten 
mübayaatta bu unabilecektir. 

Kanada donanması şimdiden İn-! 

gııız donm.m;sı ile beraber çalı -
<arak sahi"lerden uzak yerlerde 
sefer eden gemileri himaye etmek
te Ye mayin aramaktadır. Birçok 
yardımcı Kanada gem,leri faali -
)'ette bulunmaktadır 

• nezaretinde yenı bir suikast 
Amsterdam 23 (A.A.) - Bir Ho- tevkif o!Lnmuştur. \ mustur Bu suıkas•lann. Otto ~i-

landa gazetesının bildırdiğine gö- ' Ayni zamanda biri polis merkez ra»t'.'r taraftarlarının eserı oldugu 
re. Berlinde Hava Nezaretinde ya-J bürosunda ve d >teri gazhanede oI-

1 
zannolunnıaktadır. 

pılan bir suikast ne'kesinde 3 kişi mak üzere ıki ırfıliık vuku bul-

Sarbiirk etrafındaki Çember daralıyor 
P.aris 23 (Hus~si) <;<a'"P cep= j tardederk bir sırtı eıe g:ırınış - ı ğır batarva • .ı., yerleştırmektedir -

hesındekı mevzıı harekat şıddet !erdir. Fransız'ar ele geçırdıKIHı !er. Sarbruk etrafındakı Fransız 
lenmekted r. Fransız'.<r A'mar -
larm ~on bir mukaoil hücumunu 1 yerleri tahkım ederek buralara a- çemberi gı•tıkce daralmaktadtr. 

Almanlar Belçika hududu civarını da boşaltıyor 
Lo!'dra 23 - Almanlar Belçıka 

hudud mmtakasını da tahl ye et-

se kalmamış gıb•dır. Kalsrohe aha-1 

!isi de ş"hri terketmckted irlcr. ' 

!ıye cdenlenn IJlıktarı on mılyonu 
bulınuşt .. r, Bu,lar gerilerde çift
liklere, köylere ve kasabalara yer

mektedir'er. Eks La Şapel'de k,m- Şimdıve kadar bu mıntakalan tah-ı lcştirilmektedir. 

Amerika 60 milyonluk tayyare sipariş etti 
Vaşington 23 (A.A.) - Harbiye f dunan ta:v~·aresi siyariş etll'ıştır 

Nezareti takriben 60 mil)on dolar-
1

· INGlLTEREDE 
!ık a\·cı. talim, keşif ve bombar- Londra 23 (A.A.) - İngiltercde 

1 bütün endüstri faalıyctıni teksif 
etmek üzere memleket 13 !nınta
kaya a)Tılacakt r 

Bükreş suikaftında 76 kişi daha kurşuna dizildi 

BUGÜN 

MELEK YALANCILAR ŞAHI 
FREDERİC MARCH - CAROLE LOMBARD 

Bükreş 23 (Hususi) - Kalınes- ı 

l ko'ya yapılan suikasttan sonra, 
bü 1ün memlekette geniş bir te -
m zlik ameliyesine başlannıışltr. 1 
Suikast ve karışıklık çıkarmak ha
reketleri e alakadar oldukları gö
rülenlerden yetmiş altı ki<i daha 
kurşuna dizilmiştir. Tevkifatm he-

nüz arkası kesılnıiş Jegı aır. Yeni 
idamlar yapılması muhtemeldır. 

Şlnıdiye kadar muhtelif yerler
den bırçok sılah ve cephane mü- ı 
sadere edilmiştir 

hüküıretın vaz;fcsını yapacağını 1 
Ye bu !'azik zamanda Ro:r>anyanın 
biıtün komşularile .ıımat ve iyi 
anlan! mtinasebetlerın; kUV\'et -
lendireceğ.'lı ve bugünkü vazı -
ye te tam bır bıtaraflık muhafaza 
edeceğini bildirmektedı: 

Sinemasında 
EmsalJiz dereced• gülunır sahneler Renkli ve Fransızca sözlü ,aheser. Bugün saat 1 ve 

Hükümet neşrettıği bir bcyanna-
1 me ile halkı sUkı'.ine da\·et etmekte, 

2,30 da tenzilatlı matinel•r. ----------•-' l W_,1111111_,"11,_Aı-.ıdllll-ıııır.ılaıltıllllı_.ıllllıl'l~-----illlllllllilllııllllıllllı"ııllllıl'IW_,lllllllilllllllllllııılllilllııllllıllllı-
-- Çı.inku; tup surlar.Jı:ıp beş ınil u

zaktadır 

Bu o kndar zak bir yer değıl ki_ 
Nihay<•t gö,_c gOrulebilen yL·r de ... 

~ 

tIIDl!m 
TÖVBE 

!Nakleden'. l\IEHMED HİCRET 1 
Artin ile .Xesimaçl eilrmümr hud. 

mahkemesi tonuna ctrdiler. Dava<·• 
ve uç-lulara mahsus olan mahalle 

celdiler, ,yanyana durdular. 
llilkim davacı ve !iU('lunuu hu\'iye

tini tesblt etti, kısa bir ınuddet iddla
nam<'~·i gözden re-çirdi, sonra uçlu 

mevkilnde duran . ·t- ima('I) e: 
«- Dün gtte kala:vı tubulediklt'n 

sonra, kom un Arttnin et"int- girmif 
evin camlarını kırınu;. ıali.ı kurur -
Jerle kom una hakarette bulunmuş -
•un Ba çirkin Jıartk't.Urr senin cibl 
sakahna ak du tnU!? bir adama ~·akı
ır mı?.• 

:S lma<;>i feri k•çmış, SC")'ttk kir -
piklt atık mavi cozltrinl hikimin gO;ı-
lerindtn ayırdı, Oniıne baktı: 

«- Yakl.şmaı; Bay rr"iı. yak~maz 

ama, oldu iı;te..> 

Su -tu, kısa bir muddrt konu..";>madı, 

onra başını kaldırdı, tt-krar lıiklL1e 

bakh, anlatmaia ba,ıadı: 

•- Dün yece, saat 20 sulilrlnda, b&J' 
reiı, br:dm Rebeka ile 5 yuru, yu;ıun
den ka,:z.l rıkardik .. Rebeka bent sl
nlrlt-ndirdi, kan beynime sl('radl. Yum-

dum yözümiı, açtlm acı.imi. .. derken 
Rebeka da bana kb:di: 

- l:"ideceyim, dedi, babamın evi.ne. 
Kalkti, hazirFındi. O kapıdan çıkar

ken, benim öfyem &«m1', sinirlerim 
yati.'fmi ti .. Bt-zim Rtbekayl kJrdıfuna 
pişman o1m~tum. Yanlna yittim; 

- Rebeka dedim. Yel yitme!. 
Fakat kari bu liflml dlnlemedl, ylUL 
Bu h;\dise beni çok rniltae ·ir et -

mlştl. Kederimi unutmak lçln lçmlye 

karar '·erdim. Beılm çocuia: - lla7-
di Baroh, dedlm, yit çar ulan bir 49 

luk al. yetir .. 
Çoeujun yetirdiil raklyi içtim, bir 

•lfe daJıa aldirdim. l('üm, krndiml 
kaybedinciye kadar i('tlm. i('tim .. Oıt· 

dan sonram ne yaptl,fimi bilmiyorum.. 
Sabahleyin uyanınca emtn para çan

tame baktim, akşam lçmrie başla -
madan önce içinde 3 lira \'ardı. Bir dr: 
ne yöreyim bayrriı. 4 YW'Uf kalmıs... 

Emen blr esab yaptlm. 6 tane 49 luk 
içm~im .. • 

113.kim ciılum edl: 
«- İnJnılaeak şt>y deiil bu .Sesi 

martı. Bir Yahudi, bir C'ttede rakı)·a 

S Ura vermtz, \.'eremez .. • 
:Seslına"'i derin dtıln içini çekti: 
«- Dokru söylüyorsun bay rriı. brn 

dt- saştlm bu işe .. Nt" zaman öğrendim 
ki 6 49 lu.k içmişim, iı;te asil o vakit 
~arhos oldum .. • 

Jlikim utlu ile da\'acı~·ı barıthr

mak L .. tr:di, fakat ı\rtin: 
c- E.ter ~C"!'ilmarl 5 lira tazminat 

Yt-ror->a, davoımdan va.Z&f'('er, onu af
frderim.• dedi. 

.!\eslmaçl .<\.rtlne dondu, yaı,·armafa 
başladı: 

«- Riea ederim, kom U('uium. tli.
nl, ayafını, yO.uinu U~yim. acı bana .. 
Yunahhr! Ben bu kadar parayı nr:re
den vert-cej:im?!• 

ıra.kim birbirile anıa .. maları i('in 
onlara dıjarıya çıkmalarını r:mrrttt. 

'.\lahkcme salonunun kapıın önü.nde 
bt-lki bir ('ryrC"k saat Artin ile ::'ile lm 
mLinakaşa ettllrr, nlhayrt Ncsimaci o
nu kandırmaia muvaffak oldu, tekrar 
mahkeme . alonuoa ı-irdller, ~e imaçl 
c-uhunsiyert-k. hoi.kime: 
•- Bay reb, dedi, Dl arda pazarlık 

yaptik. 3 liraya sulh olduk. Fakat bu 
parayi ona vermlyecciim. Bezim Ba· 
ruh ko~u>·a bir ay ç med n u ia
l)'af'ak, ödeşecC'ilz.• 

Hakim da\·anın ıskatına karar ver
di çe Se:ı.ilna('iye: 

•- Ru seferlik ucu.ı kurtuldun, fa
kat bir daha içer, rezalet çıkarır ve 
karşıma gelir t-n, hapi-;ha.n•i boylar• 
ın .. • dedi. 

Ne"timaçl mahkemeden eıkarken: 

«- Bu bana der.; oldu bay rrlz ... 
tö\.·be .. Bir daha o 'llkklmt lçmi)·e<'t:
ilm .. Kari ile be. yuruıt için kavga rt
tik, birbimlıe dari.ldik. Bu basuna y('l

- Öyle amnta; biz piyade olarak bu 
bask nı yppncağız. Top muhahzu.:·ı 
su \'&rid. ı~. 

ı dl. 3 lira 'Zarar ettim. Bunu Omriunun 
&onuna kadar unutmı)"at:alım .. 

No.9• Yann: 1\1. SA!\11 KARAl'..t.L 

Baskında muvaffak olsak da, 
suvarileri üzerimize düşerse 

dönüşte Türk 
mahvoluruz 

- Niye cevap vermiyorsun". Flkri
U'ıi beğenmedın mi yoksa.,. 

- Hnyır. haşmctmeAp n10kcmmel bir 
filtjr . 1''akat nasıl yapabıllriı diye du
Glınüyoruın. 

-- Kolay; Vencdik kumandanları -
tlın emrinde b . umın fö\ alyelerle bir 
Rl!<e baskını yapnb1"'1Z. 

- lyi amma, Turklerin ne kadar 
' uvvettc olduğunu bı, iyor muyuz? 

- Ben, haüer o.ldım, Karaca Bey 
Jtuınand ında on b n akıncı pahi var
tl\ • T p n m har.LZJ n J-;u 'armış. 

- İyı amma, mele ve ıra:tıt olarak ı 
da uç bın kııi k d 1 vnl Hemen hepsi 1 
~ uç on dort bın k edeı· 

- Ol ..;.n .. lyt bır gece b kını ya
l:ıtı. ak herhalde muvufr k olur~z. Yal
'ıll, topu ne sı.ı:etle tnhr.p edebilece
ltınızı duşuneı ın. 

- To.vu yerınde Lcı' ıp elrr ek ını. ar
~\.ı.sunda ınız?. 

Sa ka turlu olan1az; nasıl olur da 
t"kıp '""et1rebilırz. Herhalde olduğu 
>tt .. eı cir baskın k rgaşahğa ıetirlp 
~ht:p etmek en .lU\ atık ol...ınıdır. 

- Çok güzel .. 
- Şeh?ade 01 hanın Anadoluya geç-

1 bu baskın h ~ekelınuı neticC3i-

ne bırakılım. ~1uvatfak olursuk. oonra 
düşünt.trUz. 

- Venedik kwnandanlarile görü -
:jClıın. 

- Çağırt!. Ve heınt'n bu geceden 
ba. kını ya.palım. 

i~alyan kumandanları, çok ge-çme
dcn J.~npa,~atorun hu;;uruna gelıniş -
lerdi. !.1uh1n1 ve mahrem muıakereye 
ba dılar. İınpa. ator Just',nynnıye 
sonlu 

--- Kumandan, bır gece baskını \'e 
kaieden bı.r kısa huruç hareketi yap
mak tıyoruz. Ne dl'rsiniz? 

- Ntn?ye ,.e ntç n oldugunu sor -
mar.u mw.=aade buyurulur mu?. 

ikinci f\lehmedin, surlar Onüne 
getırdiği blıyuk topu tahrip iı:in. 

- Tahrip aletleriıniz nelerden iba
retbr". 

- Bu ciheti ınUhendisJerle hallede
riz. Yalnız, huruç hareketinde mu .. 
\'af(ak olup olamıyacagımızı müzake
re cdelım. 
-K:ıç bin k~i ile baskını yapaca· 

itz? 
- Üç bin kQ(i değil mi?. 
- Bu milmkUn deiildır. 
- Neden? 

- Olsun. 

Haşmetm ;ı.p!. At buyurunuz, bir 
a!;ker gıbi d~Unırenizi•rıca erlt-rün .. 
~ Ben. bir sker gibi düşünduğume 

kanıim .. 

- J.o'akat; b kında mU\'e:tf!ak olınuş 
olsak da, Türk üvaıilcri dOnü te hat
tı ricatimiz üzerine dü..;crlt'rt.c sonra 
ınahvolurl..i..?. Elde ınevcut müdafaa kuv
\•etıerımlz de bu suretle yok olmus 
olur. 

Kumandanın bu söı1eri üzerine im
parator düşünceye dalmıştı. llakika
ten tehlıkch bir;;eydı. 

Fakat; ne yapıp yapıp Sultun ~leh
medin muhasara kuv\'etleri İstanbul 
önüne gelmeden bu, topu yok etmek 
fçin bir baskın hareketi yııp!nak ~
z.ıındı. 

İmparator; biraz mM.l.i.hazadan son
ra; kumandana cevap verdı: 

- İyi amma; bu topun .nuhasarada 
surlar üzerine ataca~ı bin kilo ağır -
hğındaki gülleleri gözGnunc getirmi
yor musunuz?. 

- E\'et; müthiş bir trıhrıp :ı1eti, bel
ki de kaleleri devirerek gedikler aça
cak ve TUrklere karıı;ı bu gedikleri ınü
dafaa etmek m~kOlleşt'cck.. Fakat; 
haber aldığımıza göre TUrklcır, en 
namdar sipahilerinden on bin üvariyi 
Karabey kıımandasında olarak bu to
pun muhafazasına ın<"mur et!""lişlerdir. 

(Devamı rnr) 

Cahitkn ayırt edilış:m. onun ıçın çırpnıışla

r;m, Paşanın ben, yatla istanbuldan kaçınşı, Ak
dcnizde dolaşışımız, bir gece y,rtıcı bır kaplan gıbi 
üurime çullanış•, korsanlar eline düşmüş e•irler 
gıbi göz yaşı döke döke paşanın bacakları arası"da. 

- Cahit ... 
Diye haykıra haykıra sıkıştıgımı ye .. Gıin erce 

kara yüzü gösterilmeden dernzde dolaştmlıp bır 

a\' !ıayYanı g.bi didık dırlık ed:ldiğill' günleri ya
şad m. Ve .. Yı .. e bır anda göı.lerimdeki sahne de
ğişi., kendimi •Napoı._ de zannettim. Yine böyle 
'-;r gurup ,·ardı. Y.ne ben dalmış Cahıdi düşünu
~·or. kabiınde ikı s nederberi ~stüste açılan yara
ların sız.sır.. d;ndır .. :~ge ça·ışıyordum. Nedense 
Akdeniz·n akşamları çok hoşuma gidiyordu. Hele, 

Nauolide akşamın oluşu'. Baroa tatlı bir hüzün veri
yordu, gözlerimi yaşartıyor. hislerimi incelttyor, 
bedb.<htlıgımı tazelıyor. · ıztırabım• artmyordu. 

Onun içindır ki bu akşamlan seviyor, onlara 
do)'arıııyor. Ve her akşamı mutlaka otelin balko
nunda geçiriyordum. 

Paşa o gün galiba hafifçe soğuk almıştı. Ak
şam çayından sonra: 

-- Belkis kırıklığım var. B~n yatsam daha 
ivi olacak! .. Sen de biraz oyalanır, ;-emekten sonra 
yac"rsın . 

- Ded~ Doktor fıiın ist~mıyordu 
Ehemmıyetstz gc~r. 

iyi.. 

Diyordu. 
-Yemek? 
- Yemek de yemiyeceğim .. Bu akşam böyle 

Ben de oturdum. roman okudum. Daha sonra, 
hava kızarınca, balkona çıktım. Uzur~ geniş ote -
!in yarı cephesini kaplıyan bir balkon ... Üç dört 
dairenın kapısı buraya açılıyor. Biraz dalgındım, 
güneş.n çekilişine denizin laciYertleşip karanşına 

bakıyordum. Bir ses kulağıma geldi: 
- Bonsu\•ar Prenses Hazretlerı. 
Başımı çenrdım. Baktım; Viyanalı konsül: 

Mdsyô Hans Valter. 
- Bonsu,·ar ... 
Dedim, O da bizim gibi. Napolide bir ikl haf

ta geçirmek ı.çin gelmiş. Bir iki akşam evvel ye
mekte tanışmıştık. Akşamları benim gibi çok 
defa halkana çıkıyor, Uzun uzun güneşi se}recli -
yordu. 

- Ben denize bayılırım Prenses Hazretleri.. 
Dedi. İiave etti: 
- Napoli çok ha.şuma gitti. Şiirli, hülyalı bir 

yer. Hele, akşamları o kadu cazip, o kadar bayıl
tıcı k• Bilmem siz nasıl buluyorsunuz? •. 

- Benim de çok hoşuma gidiyor. 
Hemen ılıive cttt: 
- Zaten tahmın ediyordum. Artistik bir ka -

rtkterınız var.. (Devamı var) 

Alman Ordusunda 
Hoşnutsuzluk 
(Birıııci salııfederı devam) 

şefi Göbels ıle çok mühim bır gö
rüşme yapm~tır. 

General Branhiı;; Polonya har
bıne bitmiş nazarile bakilabilc-ce
ğini, fakat garptaki muharebelerin 
pek çetin olacağını, akıbetinin şim
diden kestirilemiyeceğini söyle -
mişlir. 

General Torna; Almanyanın ik
tısadi ve iaşe meselelerinden .ıah· 
settikten sonra şunları sö~·lemiş -
tir: İngiltere \'e Fransa tarafından 
tatbikine başlanan abluka tesirini 
göstermiye başlamıştır. Harici ti
caretimiz % ôO, dahili ticnretlnıiz 
de <ı. 40 eksilmiştir. De\'amı iaşe 
mese:csini güçle tırecektir. 

Propaganda Nazırı Göbels'e ge
lince: Polonyanın işgali, Fransız
ların Sardaki hareketleri üzerinde 
bir tesir yapmıyacaktır. Danzlg vı 
koridorun işgalinden sonra Alman
yanın harbe dernm etmesine Jü -
zum kalmamıştır. Harbin devamı 
Naziler arasında huşnotsuzluklar 
husule getirmeğe başlamıştır. 1914-
1918 bacbinde halkın İmparatora 
karşı bağlılığına halPl gelmem,~ti. 
Şımdi ise vaziyet bushfr'tln baş -
kadır. Harbin 20 inci ,ıunu o.duğu 
halde halk memnun değıldır. 

111 



' ,,._ S O N 'l t. L G B A F -23 EYLCL ıtst 

Bu akşam YAVRUNUN GECESİ 

Ta~siın PANO R A M A Ea~çesin~e 
tes'id edilecektir. 

HAMİYET YÜCESES 
Bestekar SALAHADDİN Pl~AR ve arkadaşları 

Bu geceye !ut.fen iştı:rak edecek olan kıymetli san'atkarlardian 
müt,ekkil Belvü saz heyetı, Küme s~zı ve san'atkar Vantro
loğ mitaıtör ve Preslıdıjitatör PANGALI tarafından muhtelif 

eğlenceler saat ikıYe kadar devam edecektir. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Emmenin sailığında 2164~ hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (400) liraya 
lı:ıırp bir1ncl derecede ipotek edip v4desinde borcunu vermediğinden hakkında 

rapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı maddesinin matufu .fO cı mad
desine &öre satılması icap eden Fatihte eski Üskübl yeni Haraçtı Karamehmet 
ınahallellnln 811<.i Bostan yeni Haraççı Bostan sokağında eski 10. 10 Mü. yeni 
IS. 7. 9 en yeni 3. 5 kapı 1019 ada 38 parsel No. lı k.fırgır bir evin tamamı bir bu
f\ık ay muddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satıı tapu sicil kaydına ıöre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (138) 
lira ~ akQeE verecekür. Mil11 bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
llabul olunur. Birllunia büttln verailerle beJediye resimleri ve vak1l ıcaresi ve 
1avlz bedeli ve dellll.ıye rüsumu borı:ıura aıttir. Arttırma şartnam .. i 2/10/939 
tarlhinden itibaren tetkik ebne.k Utiyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzum1u izahat da şartnamede ve 
WJcip dosyasında varclJr. Arttırmaya girmış olanlar bun1an tetkık ederek satılığa 
oıJranla.o. ıayrimenkul hakkında her~yi Oğrenmış ad \'€ \'f.\ ıtibcır olunur. Bırinci 
arttırma 10/11/939 tarihine müsadif cun1a giınil Cağaloğlunda k3in S.andığı

mız.da saat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabihnesi için 
tek.ut edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayrımenkul mükellehyeti ile 
Sandık alacapnı tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta
alıh!ldü baki kalmak ıartile 25/11/939 tarihine müsadi! cumartesi gtmü aynima
h.ı1de ve ayni saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada ~ayrimenku1 en çok 
arttıranm üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerıle sabit olmıyan al!ı.kadar
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve bu!uslle faiz ve masarife dair 
iddlalarını iJA.n tarihinden itibaren yirmi &iin icinde evrakı mü!'bitelerile beraber 
dairemize bildirmeleri lAzımdır. Bu sureUe haklarını bildirmemiş olanlarla hak
ları tapu si.ctllerıle sabit olnuyanlar satış bedeJinin payla~masından hari4; kalır

lar. Daha fazla malümat almak istiyenlerin 937/452 dm;ya numarasıle Sandığı
mız. Hukuk İşleri Servisıne müracaat etmeleri ltizumu ı13n olunur, 

••• 
DİKKAT 

lstanbul Telefon Müdürlüöünden ı 
Aşağıda cins, mıktar~ mvhammen bdeli yazılı 4 parti malzeıne açık eksilt-me suretile mübayaa edi1ccektir. 
Şartname ve ni.Jmunelerı her glin Levazım Amırl1ğimizde gorulebilir İsteklilerin aşağıda yauh tarih \'e s.ı.atte ka-

nuni vesika ve temınatlc::ır le -nüdiriyctte n1ute;ekkl.ı Siıtınalma Komisyonuna m üracaatıarı. (6164) 

Mikdarı Cinsi Mubammen bedeli ilk teminat ihalenin nasıl ihale ihale 

150 adet Enjekte 
25 > > 
10 > > 

dcek 7 metruluk' 
• 8 > 

> 10 > 

140 adet Kablo tevzi kutusu 10 
devrelik. 

15 , Kablo tevzı kutusu 15 
devrelik. 

10 > Kablo tevzi kutusu 25 
devrelik. 

1000000 adet Klığıl zıvana (0,63 m/m
teJ için) 

1000000 • Kağıt 2.lvana (0,9 m/m 
tel için) 

zıvana (1,3 m/m 
tel için) 

adet MadenJ rödre.ör 

15000 • Kağıt 

ISultanahmet 1 inci Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

Davacı Ta~çıoğlu Osman vekili a
vukat Asım Sorgun tarafından müd
deaaleyh, Çatalcada Feriıatpaşa ma -
hailesi 399 sayıda ve 3 sayılı kaptı -
kaçtı sahibi Sadık aleyhine mahke -
memizin 939 /893 sayılı dosyasile açı

lan alacak davasının jcra kılınan du
ruşmasında: 

ibraz edilen 4 kıt·a bonolardakı im
zaların istiktabı için mahkemeye gel
rnesuıe aksi takdirde istiktabdan ka
çınmış sayılacağından bahisle muame
leli gıyap kararının 20 gün müddetle 
ilclnen tebliğıne ve muhakemenin de 
16/10;939 tarihıne raslıyan pazartesi 
gunu saat 10 il talıkınoı karar veril -
miş olduğundan il:ln tarihınden iliba-
ren 5 gun iÇlntle ıtiraz. etmedıgı ve 
tay .:n olunan gun ve saı.ıtte mahkemede 
hazır bulunmadığı takdirde muhake- ı 
mesının gıyabında intaç ''e icra kılı

nacağ! ılitn olunur 939/893 

Lıra kuruş Lira kuruş 

3800 00 285.00 

1385 00 104.00 

1730.00 130.00 

4000 00 300.00 

İstanbul Üçüncü icra 
Memurluğundan: 
Maşuk oğh.. Kcmel: 

Kadık.öyünde Çanakkale mahallesin
de Çanak sokağında 14 numaralı evde 
mukim iken halen ikametgcth1 meçhul. 

yapılacağı tarihi sa atı 

Açık eksıltrne il 

Açık eksillme 27/9/939 14 

Açılı: eksiltme 27 /9/939 14,30 

Açık eksiltme 27/9/939 15,30 

KURTULUŞ 
Biçki ve diki~ dershanesi 

Müdiresı: Bayan Papazyan 
Ha:ft•nın 4 gününü kadınlara 

günde üçer saat F1ransız usulile 
biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 
4 ayda maarifçe musaddak diplo
ma verir Feriköy Tepeüstü 116 
No. Papazyan Apartıman. 

Islanbul uçüncü ıcra nıcmurluğun
dan 

1. GENÇLİK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 

İşte 7üksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

!'e.p:;ini sb.e 

KREM PERTEV 
temin edilebilir. 

1- KREM PERTEV: Bir 
tuvalet mU.Stahzarı

dJr. ince bir iti.na ıe 
yapılışındaki husuşi

yeti itibarile yt.ızJ<>ki 

çızgi ve buru:şuklukl~
rın teşekkUlüne manı 

clur. Deriyi genç ve 
gergin tutar. 

Z- KREM PERTEV Uir 
G\Uellik vasıt.asıdı:·. 

Emniyet Sana1g1 ... ~dıktan alınan g~yrimenkulii jpotek gö~ermt·k ıstıyen- ı-----------------1 

Üsklıdar ceza hAkımliğinden ve
rilmiş 9/12/935 tarıhli vo esas 35/1088 

karar ve 351803 numarah oltıp zinıme
tinıze geçırdıginıı. paradan Otüru zıın-

1 
metinı:tde bulunan (1571) lıra 13 ku
ruşu~ tahsıJınt• ve harç tarifesı ku ıu
nunun 50 ınci ınaddesinin 7 inci ben
dine tevfikan 1700 kuruş durusma har

cile (3142) k .. ruı necp harcı dahi a- 1 
lınmasına mutea1lik hükmun ıcrası ı

çın dairemı7ın 39/ 1322 ı:.ayıh dusya~ı 

üzerinden yuka..ıya ya4tth ;kametga- 1 
hını:z.a gonderılen ıcra emı nın arkcı ına 

mubaşır tarafından ver .. cn ıne: -uhatta 

ıkaınetg;;lhıruz.ı terkettiginız ve yeni 
ikuınctgfıhınızın da meçhul oldugu gô
rulınuş olnıasına mebnl ıC"·a illis ka
nunun.ın bu rusu!ü ruut<•allık hükme 

naz.aran keyfıyet tetk.k mf'rciıne ha
vale edilınış ve tetkık rnerciınce de 
ıcra emrının bir ay muddtUe ılfıınen ı 

tebligine 22/5/039 tarılıınde 39/~(16 nu
mara ile k.ırar verıhn~tır . 

Mahcllz. ve paraya çe\•r.Jmc~ı nıu -
karrer olup taınamına yemiıılı ehlivu
kuf tar&! ndan (5200) beş bin ik.ı ytiz 
lıra kıymet takdir olunan Ed.Jrnek.:ıpı
da Ne!<liş'lh Sultan mahaUe~inde Ku
çilkbo~t..in so~agında ycvınıye 12 akçe 
ıcar('li dolaplı bostan dcmc-kle maru! ve 
esk_i 4 6 yenı 2- 2/1 numarakırla ınu
rakk-.m iki adet bost<Jn gediğinden 

ınunk<llıp b'-ıslanın 96 hisse itıbarile 6 
h~esı at"k arttırmaya konmuş oldu
,..,JDdan 26/10/939 tarihine n1lı~::ıdıf 

perşembe gunU saat 14 d<:n ll y.~ ko.ı.

dar duırenuzde birınc.:ı açık arttırına 

Genişlemiş me.sanıau 

nkış1ırarak. eiltteı.ı 

purtlık ve kabarcık· 
ları giderir. Çil ve le
keleri izale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir hale 
getirir. 

lere, muhamm111.lerimizin koymuş olduiu kıymeti"'Yuz<le kırkını teca rüz elme-
mek: üzere ihale bedelinin yar13ına kadar borç vernıek suret.ile kolaylık &"öster-
mektedir. (7623) 

l.l. ___ D_e_v.le_t_D_e_n.iz_y .. o•ll•a•r•ı -l-şl•e•t•m•e-Um.u_m _ _,, 
• Müdürlüğü ilanları ·-

Karadeniz Hattı Kış Tarifesi 
İstanbuldan 2• eyl<ıı pazar gunfi ka " cak postadan ltıbaren Karaderuz hat

im< ı kııı tarifesinin tatbıkıoe başlanacaktır 

Postalar Iatanbuldan e.sk.sı g;.bi snlı ve perşembe g'. nler saat 12 d ve ,pau:.. 
gun:tri saat 16 da kalkacaklar ve dön~te bazı i.skelc1 r tevakkufJarın n ac
mlne göre temdidi hasebUe yaz tarifesıne n.:.zc:...~ I ... nbu~ b er gun sonra 
gcleet lderdlr (7536) 

lı_...;;l.:.;.n_h_is.:...a:_r_ı_a_r _u_._M_u_· d_ü_rl_ü-=ğ::...u_· n_d_e_n_=-ıl 
I- Kcşılname, l'lrtııame ve plAnı mLcıbı:ı<e 7/IX/939 tarıh ~de kn lı 

,=rfia yapılan münakasada ta p ztihuT etmKgınden Dıyarbakır b. sm ıdiir'" 
tımuı in$8atı lal yeniden pazar'-ıklo ek sıltmeye kC>ruı u ._ .Jr. 

JI- Muhammen bedeli 34235.W lira muvaıtkat tem :ıaL 2567.63 ad.r 
ID- Pa:ı:arlık 27/IX/939 taı;aıuba gurıtl saat 16 d Kabalaştı leV'I •m ve 

mUbayaat ıubesindckl alım komı.sycn.tda yap~ acru::t .r. 
iV- Şartnameler her gün levaı:un ıub ı vem ındcn ve İzırıir. Ank·JM, 

Diyarbakır başmüdürlüklerinden 171 ~~ mı.ıkabiliıde a.:;nabınr 

V- Münakasaya girecekler paza~·lık ıçın tay.n olunan gUn ve saatte yilz· 
de 7)~ &ü"enme paralarıle bırlJktc mct:kUr komu:yona gelmelerı. (745C) 

* * J- Şartnamesi ve nwnunesi mucibince cem'an 254 50 Kg, rı uhtt-lil renk 
matbaa mürekkebi açık ek ·ıtme usulile 68UD alınacaktır 

II- Muhammen bedelj 578.88 l1ra muvakkat temin&tı 43.41 liradır. 

III- Eksilim• 9/X/939 pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Le\azım ve mti
bayaat 1Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şarlna!fle Ve nti.nlUOe her gün SÖZU &eçen fUbeden parastı. ubnabılır 

V- İsteklilerin eksiltme Jçin tayın edilen gun ve saatte yilzde 7,5 guvenme 
paras.ıle bırlikte nı.ezkür kom.L~ona gelmeleri. c7626> 

Emniyet Müdürlüğünden : 
Poli! süvari aUanndan 12 No. lı Şim~ek ile 24 No. lı D11ber admciukl hoy

vanlar 27/9/939 çarşnmba gunlı saat 11 de Edimekapı dışında F(:ltıh at paza
rında saWacaktır. TalipJerın mo.hal1ınde kurulu komısyuna müracaatlan. (7618) 

Sahip vo neşriyatı idare eden Bqmuharrlrl 
ETEM İZZET BENICıı: 

Buıldıi' yerı SON TELGRAF :Matbaaaı 

Yazan: MAYNE - REİD 

- Bulsak da yesek, diyordu.. 
- Haydı bulalım. 
- Nasıl bulacağız? 
Bay Rolf güldü: 
- Amma yaptınız ha, bir şey 

bulmak için aramak lazımdır. 
- Haydi arayalım. 
Heosı ormanın bir tarafına ya- · 

yıldıfar, aramağa başladılar Çün- 1 
kü şuphedeydiler. Acaba Marinin ı 
elını sokan bal arısımıyd , yoksa 
eşek arısı mıydı? 

~'il\'ak çocuğun parmagını eşek 
arısı sokır.uş olsaydı. daha çok a
cımas;, daha çok şişmt·sı. morar -
ma ı az mdı gorunuşte bal arısı 
sokmas.na benzıyorclu. Maamafih 
heı ha g başka bır bocc-k de ola
bıJırdı. 

Arada sırada bırb .. er ne !es -
Je .. ı ' ?lardı: 

ÇOCt:K ROMANI :\o. 29 

Güco haykırd.: 
- Ben de görüyorum. hE-m de 

benim gördüğüm kocarr.an bır an. 
Her halde cıvarda bir ko -

van olacaktı. Bulmak gerekti. 
Kovan da ,k. ağaç gövdes arasıy
dı. Fakat bu sık onr.and;ı nası: gö
rece klerru' 

Guco dedi kı: 
- Sız hıç ı.izu.me ·ın.z, ben arı 

kovalamasın. pek ıyı bı ırım; çün-
1 kil balı çok !CVHım. Kovan. da 

bulurum. 
- Amrra .• ası-'·· 
- Nenıze laz1m sızın. s:ze ben 

bu!Jrum diyorum, bulurum. Yarın 
yınc gelelim, akşam kah,·al ıs '.!da 
sofrada bir tabak dolusu bal yıye
ccksin1z. Mar .. e Lüıza • a · t k bal 
ile besliyeçeğız. 

Orrr.andan çıkarlarken bu.duğu 
Huhu!. B.r şey \'ar mı?. 

-- H" uı Bır şeyler vok. 
N ıha yet Hann n scsı çm' adı: 
- Arı var arı'. 

ı 
yer, ertcs gün kolay buımak in ı 
·ollara dal'ar kınp bıraktı. Ertesi 

. sabah tckra. ormana donduıer. Gü
co kovan· nas ı bulacagmı bir tür-

Buna Frankın s.,.ı cevap verd·: 
- Burada da var b .r ıkı, uç .. 

Beş ... Arılar dolu•. 

lü söylemc·k ıste:-ıyordu. 
Ormana gdınce Güco bir an 

yakaladı. Şekerli su koydugu b:r ı 

F cı.tih sulh bL:incı hukuk mahkenfe_ı 
satış memurlugundan: 

Etem ıle Nazmıyenın ş<.'tytat". .•nu ., 
sarrıf oldukları KuçukmustaL.ı..,a:: •• da 
.l\ı1ol.Ja Husrev mahall run Kn ar ık l 

sokagında e.ski 9 yenı 11 kayıt nu -
maralı bır tart.!ı Penbcci Mehmı•t llH'n 

zili 1.Hr '.arı:ıfı ). .. organc.• Hw..ey ... rrl"n-
2ilı ve: b r bral: Ahrı: et ve mütevt>ff'.l 
E.ııı vere' elcıi ba lçesı ve taıafı rabıi 
tariklfnr Jlc mahdut 840 li.: a m ı ·rı

mcn kıyr.eL. ahşap e\ .ı.za C'l 11'1...Yll 
zımn.:nJ;,ı d\. lrttırma SL~tile 2f!ı/10/ 
939 p rşcmbe ,gtinu saat 14 de 16 y<ı 

1 kadar nı hıteme ba.şk lıb nın oda nda 
atıdcKi şartla da d4 t 41ca.Kt 

Mutı. 1u-ıcıı kı>·metır n yLzd 75 n1 
bu dL;. tak de ıhale edılecek . 
Ak" t kdırde en son artt r n ta h 
hudu bax ~ k u:-ere IOJll ~39 cu
D"a gunu ayn sa tte ve cıyn ye1 df! art 
tır.:...1ay devanı olunar k (n c;c.Jt a. t ,_ 
ril!._B. ına e l>dı.lecektir 

4 oda \ e helası ve n ftıg: ve k..ı.

yusu ve u!ak bahç • bulu. an ışbu ah
şap olup kısmen harap ve tar: ire muh
taçtır. 

1- İşbu gayrımenkJlcie gay 

J::-,bL ıltın tanhind<·n ıtıboren bı iJY 
ıc; de yuk r.dd yazılı bo cu faı \e 
masrufı ı1c 0dcıncniz '\J e yıne bl.. n ud

det çınd€ ııa-ınız hcıkkında ~r·h 

olaraK beya. .a bulu m :z l ırrdır. 

Borcu ôdt>menız ve yahut Lorcun ta-
mamına v~va ır kc: ına ~ı +.ed1ye 

defın bı d u·rnezsenız tetk r ercı-
inden veya ıd c lBlıKtrnP yohlr. a 
oldugu nnıhKerneden ıcran. 1 ger b 
k. ı asına d~ L r kar. r ge irm i,ı-

n.iz takdll'dc cebr .. ıc1 yapılac gı \:C 
yıne bu mudı et ıç -1d .:nal bcyanırda 
t.uli...nr. z.stı11- , r .ı anu. n..ın 

76 ınc madc! ın tcvr k n h.ıp en t<.1 ... -
YLJ. oı ırını.: ğın - g .J, y n. beyan a 
bulurct ı...n takdbde de yın(" ıc .. a 
iflas k, • ur: n n 13..., c madtlC'sınc 

te\:likan hapı c tcçzıye cchleceğ niz 
hu lar& ınahlı 1unın; ()) ctk iizere bu· 
ay müddetle ilan ol~n 39/1322 

sı itTa kılın;u:;:tktır Arttır 1 bcdeh 
mczkUı gdyııınenkulun taınan,ına tak

3- KREM PERTEV: B;r 
cill devasıdır. Deri 
guddclE"rinın ifrazatı· 

nı di.izellir. Siv-lc-e ve 
iyah noktnların teza-

hurü.ne m5.nı 

Cilt adnJeşinl b 
olur. 
ıyt-

rek kuvvetlendirir 

d c J1 ·1an kıymete na~-a an !<<ılı.lığa çı
kar: an hl!..scy<' isabt:t eden kı,ymC"tin 1 

yUzde 75 inı bulduğu surette aJıc.:ısı na- t 
mına ih ... esı yapılctcaktır Ak ı tak 

d ı t.: n .ııı lır :ıanı ıa~.hlıuc.ti bakı 1 1 1 
ka ınk zere .. rttır'lla 15 gun ~ıüd- JI Kuru cildler için yağlı ve yağlı ciltler İ!;İD yağsız 
d< e temdıt oluııank o, ll/939 tan hu, U>İ tüp ve vazoları vardır. 

hıne le ed ( n1 gunL ne ay- !~~;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~· 
nı snattc "-• ı C'ffi de yapılacaK otar 2 
nL açık ı.ıı ttırnr.ısıneı.ı ı yuka~a 

yaaı 1>e e e ae c .n t kdır 

satı .__<>0 u kı 1n .... k m :ıa lcı; 

f kan gt·.rı bırnkılacakt r Satı pcşın 

p a ılc....... Arttırrr"aya gır eJ... tıyen 

ler mt1k ffder kıymetten ez ur hıs
ae)... u p kıymetın ~ "'dl' 7 5 &Ll n s
bet nı.._ pey • Kçcsı "cya m bı b .... -
k nı temınat mekt~ unu ve, meıc. ı 
lhundır t ak • r hıpu k y ıl 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırına, 
ve İhale Komisyonundan : 

1 Cinai Mi<darı Mulummeıı Pa•arlığın T. Temrnat 
lıeJe.ı Ku. G. S. 

Dattanıyc wr Ad. 880 25 /IX/939 8(19 60 

Pa; "' rte<: 14 

Eksiltme 

Şekli 

P. zar :k 

lstanbu.. bol&e Sz1 At Okwı.ı ıçın n1 ektt>pt(l n1evc:ut nn.üı hı nuınun(. n }let 

bab.1mdaıı tama'r. en ı:ıynı C\0 '°' ·fı haz olmak lizC"rc battaniye ~ılın&caktır 
1 Paz..ı.tlık Cnğrıloğlunda Yuk:•('k MeklE"plG blub. cbeı iligı bına ı da •op .. 

laılan komisyonda yapılac.'lktır 
Z. 11a:ı lıgın gün, san• nıuhnn rrı< "l fi.~t ye teminat miktarı yı karıda g' ste

rilmıştir. 

3- E.k. ıltıneye gı1eceklcr T•caret Odasının 1939 yıh \'e&ıkasını ıbraza rtıcC .. 
burdur. NUnıunC"yi görmek istiyeıılcr m ek.tcbe n1üracaat elsın.Jcr. (7556) mu

seccel hak sahıplerınin yJrmi gun zcır
!ında vesaik1le birlıkte satış memur : 
luğuna n)üracaatı lAzımdır. Aksi tak
dirde bu gibıler payla§tnadnn hnrıç 

kalırlar. 

Sultanahmet 1 inci Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

brt olın yan lpotckıı al.lt:ık ı la dı
ğc al kılıları: ve irt f::ık hak1<1 a -
hıplerı.- n ou haklar nı ve h.usu ıle fa
iz \e JT"a a ıre daır vukubtılacak lddi
alarını ıliln tarıhindcn 1tıb;:ıren 20 gtin 
zar'"ır-da e\TaKı ınusbı ele le bırlikt..! 

daıremı:te bıldirmclen ıktiza eder 
Ak , ~kdırdc hakları tapu sjciılcril>:! 

sabıt olmıyanlar ı:;atı§ bedelının pay
laşmasından har.iç kalır1ar Satılığa 

çıkarılan mczkCır gayriınenkul hisse
sıne ait ncfsinden doğan bırikmjş ver
gi nıUkellefiyeti ile dell5liye rt'~mı 

borçluya ait oJmg_k uzeı-e satış bede~ 

linden tent.ıl olunur. 20 eenelik 'Vakıf 

Üsküdar icra 
Memurluğundan: 
937/6173 

1 

İstanbul İkinci 
Memurluğundan: 

İcra 

2- Ratış ~ın para iledır. Arttırma
ya ıştJ.rak edecekler yüzde 7.5 n ,_sbe
tınde pey vereceklerdir. 

~ Bedeli ihaleyi mıadında muş -
terı vermezse ihale feshedilir ve gayri 
menkul yeniden arttırnıaya çıkarıbr. 

İkl ıhale arasındaki fark zarar bılfi
hi.ikum mtişteridne alınır. 

4- Tarıhi ihaleye kadar o18n "er
glle'!' h~edarların "ö"e yi.ı.zde iki buçuk } 
te11a1ıye ıle yirmi ı;enelık evkaf t.<ıvı.z ' 
becıell muşteriye aıttir. 

!>- Şaruıame bugunden ıtibaren her 
ke ın gor1:biJeı-·eğ:ı surette açıktır. Faz
la mallıınat almak istıyenlerin satı~ı 

131 numara ıle mcmur,,-etımıze mti-
raceıatları lhımdır. 934/725 ı 

Türkçesi: SİS 

bardaga attı ve bardagı ters çe -
virdı. Arı bır müddet bardakta uç
tu. sonra iy:ce karnını doyurdu. 

Gı.ico deri sardığı ellerıle arııı 
aJdı, sırıus!u yatırd •. karnına bir 
kaç tüy yapıştırdı ve koyuverdi. 

An havada bir ka\'ıs çizdi sonra 
ormana doğru ağır ağır uçtu. Uç
tuğu tarafa nişan koydular. 
G~co başka bir arı daha tuttu. 

Ona da aynı şeyı yaptı, O da ba•ka 
tarafa uçtu. 

Güco: 
- Bır degil, birkaç arı k0van 

var dedı. 
Ve Ik arının uçtuğu tarafa ırt-

t. er, kovan. buldular. Ancak. arı
~arda bır telaş ,·ardı. Bir §eyden 
ürkmuşe be,zıyorlardı. B~ s ra<!a 
bır homurtu duyuldu Guco 

- An;adım dedi. Ba1 h ,.,,zı ayı ı 
olacak. 

Rolf kar. ına hayk dı: 

- &en çocuklar a. p uzakla<, 
Çocuklar uzaklaştılar, Guco ıle 

Rolf silahlarına davrondılar. İki 
ağaç govdesi ara~.nda bal yiytn 

Po~ta ,.e Telgraf MUd\Jrh.iğü tara -
lındnn İzmırde Cumc:ıova. ı Oglananası 

köyiınde Ahmea Faik aleyhine açılan 
alac<ık davasından dolayı muddeaü -
lf'yhin ikan-ıetgJhının m<.•<;'huliyetl ha

sebıle ycının d:ıveliyesJ.n~ ilfıne:rı ya
pılan tebligata rağmen mahkemeye 
gelmediğinden gıyabında JCT:l kılınan 

dı..ıruşmrısında: 

V?akıaları ikıar .v€ kHbu1 etmış dddi
le 5Ckiz gun . çınde hakkı jtirazının 

ıs'afı umnınd;ı ıl3nen tebligat ıcra~ına 
kara' verilır..ı~ olduğund<ın muhake

me gunu ol~ın 10/10/939 ı-ttlı gunu E:a
at 14 dC' mf&hkemede bıuat veya bil

vekale hazır bulunmadıgı takdirde gı
y&t:mda karar \'erlleceğı 113n cılunur. 

939;98 

ayıy. i:ııdürdüler Bır de post sa
hibı O!'llU !ardı. 

• •• 
Yaz mevsiminde ık' kere mısır ı 

bıçtıler. Ekmek yaptılar. Akar su
yun başında bır dcği;:mer, kur -
du'ar mısır. öğüttüler. 

Artı.k ormanın vahşı hayvan 
Iar.nın yavrulannı )(akalıyorlar, 
onları ayrı ayrı bir yerde besleyip 
insana alı~tırıyorlardı. 
Bır kı~ daha geçti. Yakaiadıklan 1 

geyıkler büyı.imüş, gürbüzleşmiş, 
Jnsan.eı aL.şmışt:. 

~ihayet günlerden bir gür, kü
çük arabay· büyülttülH, geyıkleri 
ko tulaı Ye vola çıktılar.. Fakat 
y ne çölü gözierine kEstiremcdi -
!er. Uzakla~ır.akta mana yoktu. 
malikiıneler r.de kalmaları daha 
ha:·ırlıyd, 

tav12 J,e<ieli alıcıya alttir, 

E'·sarı umumjye 

Kdrg.ir ahır ahşap ıki kal hLıne itti
salinde ayr1ca bir ahır 3 adet dolaplı 
boştan kuyu~unu ihtiva etmektedir. 

K3rgir ahır: Zemini beton üstune 
ah.şap dôşeme yemliklerı c:inko kaplı 

zemin alt.Jnda su yolları olan 12 ine.k
lik. a"'rı ıcıını bir kat tavan ah~ap olup 
140 mt'trc ınurabbaıdır. 

2- Ahşap hane: Zemin katı. kaldı

run taşı d~e1 · bir methal bir cıptes

hanc ve bı; ahır mahalhnden ıbaret
tir. Bıı.~nci .Kat. Bır sofa üzerınde ıkı 

oda oıup 65 nH:tıe 2 dir 
Mü tcrnilatı· Zemini tc•PT<'lk doşelj 

bir mutfak nıahalli olup halen harap
tır 20 1netrc 2 dir 

Ahşap ahır· Üstli alafranga kırcmit 
örli.ıhı ahşap harap ve 30 metre 2 dır. 

Boı-tan Beygirle mutehardk 3 bo:;
tan kuyusu olup içinde müteaddit n1ey
va agaçları ıle muhtelif cins sebzt! e
ki1ıdi~ 

Hududu: Bır taralı He!-na boswnı 

bır tardfı TUşlü bostan, demekle ac!f 
Filıp bostanı arkası Yenjbahçe çayırı 

He nıahduttur 
Sa.hası: Umı.m mesahası 17500 met

re mlL·abbeıdır 
Gayrjmenkul kendisine ihale olunan 

ki~e derhal veya verjJen mühlet i
çinde paray1 vermezse ihale kararı 

fesholunarak kendisinden ev\'el en 
yllkf.ek leklı!te bulunan kim&e ar.t.et
mjş olduğu bedelle almıya raz.ı olursa 
ona oln~zsa veya bulunmazsa hemen Tam on sene çöl ortasındaki ye

şı. orman kenarında yaşadılar. 
On sene ;onra yeni Meksikadan 

Amenkaya gıden bir kervan yol
da susuz kaldı., etrafı aradı ve tıpkı 
Rolf aıles gıbı ormanı bu'du. 

On seneae .beri çiil ortasında ya
şıyanlarla. kervancılnr bulu~tular. 
Bırt r!erınE b;..ş.dnna gelen ma
ceray an.a•t•lar 
Artık kurtulınu.şlard .. 
Kervarıa katıldılar ve Amerika

nın yolunu tuttular. 

ı 15 gun müddetle tekrar arttırm<.ı)U çı
karılarak. en çok arttıran uhdesine i

hale olunarak iki arttırma arasındaki 
fark \"e geçen (tinler için yüıde 5 teı, 
hesap olunacak faiz ve djğer masa1'ı.t: 

ayrıca huk"lle hacet kalrr.aksızın da.
remizce eskı alıcıdan tahsH olunllr 
Daha fazla rr.alümat isti:•enler 29/10/ 
939 tarihinden itibaren daireınjze ::1.Ç1k 
ve asLı bulundurulacak arttırma :1Dt t. 
name::ini ve 939/2787 numaralı dos
yasına müracaatln icap eden mdlfımrıt 
ve izahatı almış ve öjrenmtş olacakları 

BiTTi ililn olunur. 937/2787 

Mahcuz ve paraya çevxılm -
sine karar verilen bir çiit 
ve kestane durusu renkte biri se
kiz ve diğeri dokuz yaşında ıki 
beygir ve bir yük arabası açık art
tırma suretile 26/9/39 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 de Ka
dı köy Başçavuş sokak 2 N o. lu 
mahalde satılacağından ve mu -
hammen kıymetin ~t 75 ini bul -
madığı takdirde ikiru:i açık arttır
ma 3/10/39 tarihine müsadif ayni 
gün saat ve mahallede ve günde 
sattlacağından tahp olanların ma
hallinde hazır bulunacak memu
runa müracaatları ılan olunur. ' 

Beyoğlu 1. Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

938/1048 
Hazine muhakemat mildi -

rlyetinin Beyoğlunda Fıruzağa 
Çukurcuma Cami sokağında 29 
numarada Mehmet Akin aleyhine 
açtığı alacak davasının muhake -
mesi sonunda 50 lira 34 kuruşun 
9/6/938 gününden itibaren °1< 5 
faiz ve ~< 10 avukatlık ücretile 
tahsiline dair verfüm 7/9/939 ta
rihli hükmüniı müdde,aaley -
hin ikametgahının meçhuli -
yetme mebni mahkemece ila -
ııen tebhğine karar verilmiş oldu
ğundan müddeti kanuniyesi zar -
fında itiraz etmeniz için hulfısai 
hüküm makamına kai molınak 
üzere ilan olunur. 

Mantarlı Muşambalar, Stor
lar, perdeler ve sair her türlü 

TEFRIŞAT 
levazımatı, Beyoğlunda BA
KE~ mağazalarında her yer
den müsait şartlar ve uc.ız f1-
atlarla satılınaktadır. Beyaz 

eşya dairemizde haseler, ya
tak çal§afları ve yünlü yatak 
iirtülerinin fiatları kıyas ka
bu\ etmez derecede ucl12Clur-I !ar ve rekabetten aridirler 

Huscyin Ertoy. 1-lasköyde Ka]f,ycıbab .. 
çe Saıtbcy sokak No. 5 

Alacakh İstanbul belediyesmden bit 
kıt'a kira mukavclc~ınc i:stınııden kira 
bedelinden alacağı olan 24 liranın uc
reti vekillet ve sıür t.cınsıli hakkındaki 
8/5/939 tarihli tak.Jp talebi uzerın• 
gönd<rHen ödeme emrine verilen meş
rubata nazaran ikametg3hınınn mcÇ-

bul olduğu anlaşılması uzc .. 
rıne ıcra h:ik:imliğince ode -
me emrinin bir ay miıddctle 

ililnen tebliğine karar verilmiş otdu
ğuııdan tarihi ıiandan ıt.ibaren mezJcllt 
müddet zarfında nıal beyanında bLJ'" 
1unmanız ve istenılen parayı daire -
miz veznesine yatırmanız l.1zımdır. 

Bu müddet zadında ie:ranıD. gerı bı
rakılması hakkında ait olduğu msk<..trn
dan bır karar getirilmedigi takdirde 
cebri icra yapJJacagı ve mal beyawn
da bulunulmadığı halde icra ve lflfıS 

kanununun 76 ve 337 nci maddcJctıniJJ 
hükmü tatbik cdiJeceği cihetle· 939/ 
1770 No. 1J ödeme emrınin teblig ına
kamına kaim olmak iızere il~nen tcbl 1I 
olunur. 939/1770 

İstanbul ikinci 
Memurluğundan: 

icra 

l\.1urat: Aksarayda Horhor KUlhan fO

kağında Han odnb<ı§ı n1edre!::ef1nde 
kiracı. 

AJacaklı İstanbul be1edıyesındcrl 
kira bcclelinden alacagı olan 90 liroınıll 

ticı·eti vekAJet ve sair tahsili h~ıJd<ın

da 7/3/939 larihli takip talebı uzetıfle 
gönderilen ödeme emrine verilen rrıeŞ
ruhata nazaran ikametg{ıhınızın ;rtı{:'Ç ... 

hul olduğu anlaşılması üzerine ıcı..ı 
hfıkimhi::ince ödeme emrinin bıt <ı1 
muddcUe ilanen tebliğine karar \<'rıl"' 
mış olduğundan tarihi ılfından itıbnreD 
bir ay zar!ında mBl beyanında btılı.ıfl .. 
manız ve istenilen par..ıyı ct:urc-nıJ 
vezn ine yatırmanız Jaznndıı". 

Bu muddet ıoırlında il"ran n gctl 
bu·aJulması hakkında ait olduğu rn:ı ... 
kartı.dan bir karar gctırll.:'J1ed.iğİ tak ... 
dirde ccbı1 icra yapıla~ğı ve ın 1 bt' ... •• y<ınında buhınuJmndıgı halde ıcra 

iJJ:is kanununun 76 ve 337 nci mııddc
leri hük.munUn tatbık edile<·cği cıheıJe 
939/855 No. Jı öden1e eınrlnin tebJij:IJ) 
makamına kaim olmak uı.ere iJvtlC 

teblığ olunur. 939/855 


