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Sahib ve Bqmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

Aımanyanın manlar dün Garp cephesi 
iç gidişi! t•I v • t de aa ruza 

ildiler llitler'e karşı yapılan geç 1 er, gı zayıa ver e çe 
Suikast teşebbüsü Alman ---

:!:~:i~~ı:::ı;,~:~~t: Türkiye ile İtalya arasında 
eire müsait midir?. 

Hollanda bütün bentleri açtı, 
altında kaldı 

-~- bir ademi tecavüz paktı • 
genış arazı su • 

!_Uaıı: ETEM İZZET BEN'İCB 

ı.":1"' devlet teli Diller, kendisinin 
t.r lııaı sö7ledlfl ıribl haklltalen ıalUL 
\o •r, ııon nulkunu ııöyledltl binadaki 
bıı~ba daha üo dakika önce patlamış 
•lıctG:lısa;,dı, hlo ıüphesia bu utırlan 
~ •httı·z uman da hem biz, daha 
\oı.!'_ .. ka fe7ler J'&zınak vazl7etlnde 
~ ktıır; hem de Almanya belki 
b~ı başka bir vaziyetin merhalesinde 
"' 1Uı&caktı. Bu itibarla, AJman devlet 
~ ha1tı1taten btiyük bir lehlıke ıre
b~ 1'. Ceçlrdlil lehllko nlsbellndo de 

ı~i memleket arasındaki müsait havanın resmi 
müzakerelere yol açabileceği söylenmektedir 

Meclis Reisi ve l Hollanda ve Belçika
dört Vekilimiz dan ecnebiler gidiyor 

lali denemesi kaı.anmışhr. 
~C&k, H.itler'e karşı yapılan bu 
ki ast t~ebbüsünü Alman mllletlnln 
) '· ftjlıne ve harbe karşı memnunl
-.:_ı.ı.ııttnln bir ifadesi teklinde Wslro 
lt ha.ı vu mıdır, yok mudur?. Bu soru 
t'ttt l't,k bir ehemmiyetle üzerinde du-

&ieak mevzudur. 
t llfk.astın hakiki failleri henüz ele 
:eit-Uenıemlş olmakla beraber Alman 
"'•tbu t J" a ı bunu bir ecnebi tertibi addeY· 
lttlnekte ısrar cöstermekte, hariçteki 
~ttler de ıa:rrimemnun naztıerio bir 
ı. bbUsU saymaktadırJar. Bu cJhet, 

hktka.tm tekemmüJ etmeııloden ve 
::ıi, hakiki vaziyet t.evauuh etlikten 

llta anlaşılaeaktll'. 
lı. lrtuhı.,ı;r ... nelerle bu llilunlarda 

l •eı etUtimı. ılbl, ·Almanların Hll
tt'tn 
tt harbe kadar cJdeceiinl tahmin 
u~•dlklerl ve balla Polonyaya harp 

4 .. 'dılnıeslne ratmen bu kanaatlerini 
•:1'41trınedlklerl muhakkaktır. bıt~'ln Alman:radakl bulün prestiji 

tleq harbetmtden ve kan dökme-
4I lb.tıvaftaklyetler kau.nma!nna ve 
, llıa.n Dlllletlne Versay'ın ı:ıtırap ve 
'ılat d ını unutturmuına tııtlnat edlyot'-

~ ll, ltatt;\, blzıat Hlt1«"r'ln dahi ayol 
t:dere röre dıı politikasını ayar eltlfi 

iden kaçmıyordu. 

Ankara 11 (Telefonla) - İtalya 
ile Tur.kiye arasında bır yakınlaş
ma hususunda clıplomasi müzake
re.er o.duğu hakkındaki haberlere 
daır, buradaki siyasi mehaJılde 
müsbet, menfi bir şey söylenme -
mektedir. Umumi vaztyet ij(ıyle 
hulasa edilebilir: 

İtalya ile Yunanistan arasında 
bir dostluk ve ademi tecavüz pak
tı imza ediimıştır. Bu paktın imzası 
Balkanlarda sulhun korunması ba
kımından memnuniyetle karşılan
mamış değildir. Diı,,~r taraftan Tür
kıye ıle Yunanıstan zaten mütte -
fik:irler. Her mem.eketıe dost ge
çinmek istiyen Türk.iye, daima Bal
kanlarda sulhun menfaati ve ken
eli menfaati obak.mından elle tu~u
lur müsbet netice;er verecek yol
larda yürümüştür. 

İtalyanın son günlerde Türkiye 
ile y akınlaşmaı;ı koıay !aştıracak 
ibrçok teşı>bbüs.eri göze çarpmıyor 
deJlııdfr. M<>selii Roma radyosunun 
ALatürkün ölüm yıl dönümü mü
nasebetile yaptı~ı türkçe neşriyat 
da memnuniyelle karşılanmıştır. 
Diğer taraftan İsviçre gazeteleri, 

ita.ya ile Türkiye arasında bir a
demi tecavüz paktı haz:rianmakta 
olduğu hakkında evveice verilen 
haberlerin teeyyüd etmekte oldu
ğunu, resmi müzakerelere yakında! 
başlanması pek muhtemel bulun
duğunu yazıyorlar. 

italya Başvekili ?ttusolini ve Hariciye 
Nazırı Kont Clano 

Londra 11 (Hususi) - İsvıçre 
gaze'eıeri, Balkanlardaki siyasi fa
aliyetlcr:c oon derece meşgul ol -
maktadırlar. 

Bas erNahrihten razetesinin Bu
dapeşte muhabiri, İtalya il<> Tür
kiye aras,nda müsait bir yakınla~
ma havasının hasıl olmaı'\a başla -
dığ.ru tebarüz ettirmekte ve Ru-

----------------~ 
>ı. llunun için de kullandıiı taktik harp 
ıt:ı. "&sı Yaratmak, hudutlara asker yıf
~ •k, Ültimatomlar vermek, içinden 
.,.•ıııtrıııcı ve aJanlanna felhelllrdiiil 
,.::Uleketı lesllm almaklı. Ve- Avru
\ Ilı bllfla in~Ulere olmak üere 

1~1tn sakındılını ve insanlığın kan 

4~kı>ıekten kaçmdıiını ıra:rel (.JI tak
\iııt' tdlırordu. Nfte.kim Avustur~ayı 
bı:ıe atmıştı. Çekoslovakyayı boyle 
'r buhran yaratarak par('alamıtb. 
ı~•ll böylelikle ele ır«lrmlşll ve 
Ilı ine ınütekaddlm olarak da Ror 

Suikast kurbanları 
busabah gömüldü 

Alman hükumeti Münih suikastında ölenlere 
muhteşem bir cenaze merasimi vaptırdı 

lıı "tasını Almanyaya bo7le iade ellir- Berlin 11 (Hususi) - Hitler 
~ lfu. Bu emrlvaklll, buhranlı, l<!bdltll Qes.apo şefi Hımler he uzun boy-
be 0Ynak siyaset onu nihayet bu yolda lu görüşmüştür. Ondan sonra da 
.\ •••lr ve Koridor lhliliilına retırdl. askeri ve styasi müşavırlerile isli-
... >ıı turya, Çekoslovakya davalar<na şarede bulunmuştur. Alman iddi-
' >aran, bu ihtilaf üzerinde kendlslnl ası suikast mes'ul.erinin Almanya 

tt- tarnandan daha haklı l'örüyor, haricındc bu1unduğudur. 
;;- l>anzıır benimdir... Polis tahkikatı devam etmek -

~ '•or ve .. Bu..-ı derken bir tehir ve teclir. Hususi surette teı;k:l etli -
ı.,''ldoı için ko,koca mu rlllh Çekos- len teknik bır komısyon etüdlerde 
''•kr:.yı teslime rııı olan ve Münlh'I bulunmaktad;r. infilak etien saatli 
b~~ltteden incilttrenin harp illn ede-- cehcnnen1 makinesinde altı kılo 
• f'fetinl aklına sıfdırarnı:fordu. Bu 
•o Un maddei müştaıle bu.unduğu ve o-
"- f':e sllsilesl, bu muhakeme ve "k b' f " . r 
) •nı11t kararıdır ki, onu bilha sa Sov- tornalı surette yanan ır ılı ı 
.~1 • Nazı ademi tttavüz ml.akından olduğu anlaşılmıştır. 
"""• CENAZELER BUGÜN ~. a da büsbütün t~<'ie Vt.'slle oldu 

l' ı KALDIRILDI t o onya üzerine saldırttı!. 
ı.. ter, nıııer'ln mantıkı ,.0 Fon Rlb- Roma 11 (Hususi) - Suikast 

1 •trop'un telkin ve ıröriışl•rl badise- kurbanlarmın tabutları marcşal!cr 
,~• istedikleri istikamette lnklşar im- locası önüne konmll.'jtur. Dün ak-
)~Uıı vermiş bulunsaydı hic fÜphe şam 22 den itibaren bu sabah ona 
t~ dava kalnuyacaktı. Nitekim, bu· kadar halk tabutların önünden 
) •bir Polonya yoktur, rakal, Alman- geçmiştir. CAmazeler bugün saat 
b~'• lclne rlrdl(I bir harp, ~evrlldlil on birde kaldırılmış ve hükumet 
il hasım dünyası vardır, hesabına muhteşem bir cenazeme-

bUt ~ bakımdan Hlller'ln hesapları ırlbl rasinıi yap:lmıştır. Gestapo ıetı Himler 

• 

men diplomasisinin sarf ettiği gay
rıı.ın de lngıl.ere ve Fransa tara
fından müzaheret görctuğunü ıı.a
ve etmektedir. 

llaJy anın oıtiki adadaki tahşıda
tı evve~ dı.:rdurmuş oıması da bu 
müsaıt hı.vaya yol açmı~ bumn -
I!'laktadı. Evvelce Türk.ıyeden ge
len vapurlara yasak edi.ien Rodos 
limanı da bu vapur.ara l<>krar a
çı..nı,.tır. 

Belgrat siyasi mehafi.li İtalya ile' 
Tiırkıye arasmdakt münaseb<>t -
!eri büyük •bır dıkkatle takıp et -
mekedır. Z.ra Ankara - Roma an
laşması Ba.kan an.anlı de"1elleri 
arasına Bulgaristanın da girmesi
ni mümkün kilabılecektir. 

Bund gazetesi, Roma ile Atina 
ve Ankara arasında bır pakt im
zalanmasını netıceiendirmek im -
kanlarının tahaddüs etmı;; bu.un
duğunu bildirmektedir. Y;ne ayni 
gazete bu paktın ne Alınanyaya 
ne de başka hiçbır devlete tevcih 
edılmemiş olacağını t. ;rih etmek
t<>dır. Musolininin b. ün arzusu 
harbi mevzıi bırakmak ve Balkan
lara sirayetini önlemektir. 

1 
Berlin ıne~afili bu şayialar kar

şıs nda kayıdsız görünmekte ise
ler de, haıber tl'Cyyüt ettıl\i tak
dirde, paktın sulh bakımından te
sirinin yalnız Akdeniz m•ntaka -
sına münhasır kalmıyacağı müta -
leası serdedilmı>k'.<>dir. 

Ku:naz bir 
yankesici 1 

ferzi dükkanında geçen1 

kısa bir muhavereden 
sonra ••. 

Bir genç dün E -
minönünde kur -
na:zca bir hırsız -
hk yapmış, takat 
biraz sonra yaka -
yı ı;le vermıştir. 

Ku,,guncukta Çı -
nar sokağınaa 7 

bugün geldi 
Bayram münasebetile 
Ankaredan gelenler 

fazlalaştı 
Bayram münas<:betı:e Ankara

dan şehrımize gelenler çoğalmış
tır. Ezcümle but!Ün de hükümet 
merkezımizden Meclis Reısimizle 
dört Vekilimiz İs t anbula gelmiş
tir. Bun.ar Adliye Vekıli B. Fethi 
Okyar, İktısat Vekili B. Hüsnü Ça
kır, Maliye Vekili B. F'uat Ağralı ' 
ve yeni Ticaret Vekilı.miz B. Naz-

1 
mi Topçuoğludur. 

Jfaydarpa a istasvonunda başta 1 
Va·li ve bel<>diye reisi B. LCıtfi Kır
dar ile Vilayet ve devair erkanı ı 
tarafından karşrlanan meclis rei -
simız B. Abdü.ha!ik Renda ve Ve
kH!ı;rimiz bayramı şehrimizde ge
çirerek bilahare Ankaraya döne -
ceklerd.r. 

Yeni Ticaret Vekilimizle İktı.sat 
Vekilımiz:n burada birkaç gün 
faz.:ı kRlarak tetkiklerde bulun -
maları da QOk muhtemeldir. 

Dağcılık klübü 
lağvediliyor 

Dağ sporlan ve kayak çalışma
lannı öğretmek maksadile kurut
muş olan İstanbul dağcı..Iık kulü
bünün tesisi gayesinden uzaklaş
tığı hakkında yapılan şikaye' ler 
üzerine, öğrendiğimize göre, icap 
eden tahkikata gcçiimiııtir. 

Neticede beden terbiyesi gı;nel 
direktrlüğüne; şehrimizde bu iş
ler c uğr~an resmi bir makam ta
rafından bir rapor göder>I.nili;tir. 
Bu raporda kulübün bir dans ve 
eğlence mahafü hnline geldiği ve 
kavak, kayakçı.ık hakkında hiç bir 
ders rrösterilmediği gibi, mcmle - ı 
ke~imizde bu sporu teşvik edecek 

Hollandada dün elli bin kişi kı!'alarına iltihak etti 
Su altına alınacak bazı şehirler tahliye ediliyor 

Holandanın y&lnız kara hııdııtlannda defli, ııalı1Jlerlnde de m.ilhlm uk•rl 
ledblrler alındı 

Parls 11 (A.A.)- Askeri vazlyel hak-ı 
k~da Davas ajansı tu tafslllh verJyor: 

iki ründenberi cephede vukua l'elen 

ani faaliyetten sonra intizar edUdlil 
veçblle Alman kıl'aları dün taarruza 

(Devanu S üncü oablfede) 

-MİLLi PİYANGO 
ilk keşide 
merasimle 

bugün 
yapıldı 

~~~~~~~~~~-

b!r harekette de bulunulmadığı id-J B •• •• ı 3 •• •• h"f d 
dia olunmakta VI> kulübün lağvı utun numara ar uncu Sl 1 e e 
i'terunektedır. , _____________________________ _ 

Kuvvetle söyl!'llil ~in.e göre İstan- ÇERÇEVE 
bL.1 dağcı.ık kulübünün lağvi ka-

numaralı evde oturan Yako adın
da 17 yaş.arında bır genç dün E
mınönüııdc Yıld.z terz.hanesine 
giderek Y orgı adında birıni sor -
muştur. Dükkanda •bu.unanlar 
Yorgi adında kimsc>yi tanımadık
larını söylemi§'.ir. Bunun üzerine 
Yaka duvarda asılı olan terzi Mch
medin ceketinin yanına sokula -
rak: •Canım bu renk,e ceket gi
yiyor, Adada beraber çalışıyor -
duk. B<>ıtim ceke:imi çalarak sa -
VU.'jtu. Burada bulunacağ.nı söy -
lecli:er. Onun için geldim, rahatsız 
ettim• diyerek çıkıp gitmiştir. Bi
ra-ı: sonra cebinden birşey aramak 
lstiyen terzi Mehmed cebinde bu
hınan 25 liranın yerillrle yeller <>s-

kararlaş:ınlmışt~. Bu la~vdan sonra1 Devlet resı·m serg·ısı· 
~ehnmczdekı dagc:lık aıanının re-
isliğinde· kayak ve kış sporları"ınl . 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

... , ' .. .. . . Ankarada, birinci devlet rC$ım ser«isinin açıhşınd:ı bulundunı, l"C rtsimJerl 
sur atle taammumu tı><lbırlerı alı- alakayla inceledim. 
nacaktır. Birinci dC\:let resim serclsl, Halk Parttsile :\faarlf Vekilttloln tsbirliğinden 

doğmu~tur. Anadoluyu C"Örüp tefsir etlnfeJerl için, Halk Partü;Lnce son r.amanlar-
Kral Fartığa bir suikast da şuraya. buraya «önderllen cenc reua.mh.rın eserJerile, daha eskılerin eı;:erle• 

rinden ibaret bir sergi. Öyle bir sergi ki, blllt'ünkü Türk resmindeki bütün key-
~ehbiisü flyet meveudünü aşağı yukarı huJi.sa etmekte, kahve köşelerinde atıp tuttuktan 

Kahire 11 - Kral Faruk bir sonra ringe cıkmıya mecbur ıe4ilmlt bir pehlivan a-ibl onu, kuvııetlııln yek.ün 

suikasd teşebbüsüne maruz kal - lfacleslle bellrlmektedlr. 
mıştır. Kral arabasile geçerken bir\ Türk rsml denllen tu urlp ve mahrem nesnenin bslwıe ke•kla bir ışık tııt· 
meczup elindı>ki şi~eyi bütün kuv- mak bakımından Maarif Veltiilellle Hali< Partisinin belirtici ve an:edlol rolıi 

vetile arabaya fırlatmışsa da, Kra- mükemmel!. 
la bir şey olmamı§lır. Buırlllıe kadar sağda solda, ayrı umdeler. sahibi g-lzll cemiyet lctlmalan ha• Un Almanların nlkblnlsl de bop Londra 11 (Hususi) - Gestapo ı 

, __ <_D_e_vam_ı_3_ün_' _•_ü_ı;ab--lf-ed_e_ı ______ ,_n_ev-amı 3 üncü sahifede)' Almanlar la yenı ,~-~ _ __ _ __ , 
bir ticaret ı Yeni Tefrika/arımız 

Unde. ve itibarsız bir cenazeyi takip eden küçük kalabalıklar lk•rşı!~nda seyret• 
meie alıştıiımız fırça kabram.anlıfmı, böylece topyekün ve mukayeSf'JI ola.rak 
arzedllmiş bulmak, bize Türk resmi üzerinde yeni milli.haza.lar kazandırsa 

gf'rekilr. Bele Partinin çok ~il2el bir buluşuyla Anadolu iclerinc sevkedilen 
cençlerin eseri, J'f'Dl fır('adaki görüş ve rösterlş cevherini tısbite tam bir vesf..-. Makineye 

erirken: -
Bulgarlar hudut aki 
askeri bu ay terhis 

ediyorlar 
[ Yazısı ve diğer telgraflar En Son 

Dakika sütunumuzdadır. ) 

muahedesi 1 BiRiNCi KANUNDA BAŞLIYOR 
Bayram ertesi Ankarada 
müzakerelere başlanıyor 

Ankara 11 (leh•fonla)- Almanya 
ile Türkiye arasındaki ticaret muahe
desinin mliddetinln bittiği malumdur. 

İki mf'm1eket arasrndaki ticaretin 
yenl lhtiyaçl:ıra gore dr.ii~tirJJmeı;.I li
zım g"elmek\edlr, Bu sebeple yeni ti
caret muahedesi akti husu~unda An
karada iki taraf mü.me!'lsilJert arasında 
bayram erte i müzakerelere bailana
cakhr .. 

YENİ, BÜYÜK, 
PROGRAMINA 

KIŞLIK NEŞRİYAT 
BAŞLAMAKTADIR 

Yeni, heyecanlı tefrjkalarla beraber, okuyuculara, 
diğer meraklı y.wlar da hazırladık 

1 

ledir. , 
Ressamlar UÜrinde ayrı ayrı durmadan, umumi kUJçeyl unsur unsur tahlile 

drlsm.eden, topluluk 1fadesile lnhbaımı sö;rleyim: 
E'ikl fırça., Li.tarnada (!\tavı Tuna) çahnırca. ına, yine her zamanlti standar .. 

dize portreciliği, peyiukılıfı, maddeyi oldofu gibi ve şöyle böyle bir teknikle 
kopye eden, büyük fikir ve stnteı:den mahrum reret<"cilli:i if;lndc. ayni t-!<ltl fırça. 

Yeni rırfaya ıc-linl't', onun fa<"lası dAha büyük! iter biri köşt'kapmaca o ·nar 
clbi blrer zoraki aylurılık tarzı bulmu3 olan yeni fırça a.zasmm müşterek '-astı, 

renk ve tizl:'lden. fikir "'e terkibe kadar, ferdlyetlerine ııas bir giiruş uh.lbl ol
mamakta. Bu nokt.ayı. ht'le Anadolu turnesinin esrrlerl öyJe ltş:ı ediyor ki •.. Yeni 
fırça ar:asından bi~biri Anadoluyu ve Anadoluluyu, mahrem maktalarından yaka .. 
Jı:ramam.qtır. Yakalıyamamak f(;yle dur.sun, kab:ı 1.i.hir plilnmda 'ördükleri 
cemat, nebat, hayvan l'e lns:uı bDe, meseıa 5 eser verrn ressamın 5 eserinde de, 
mühürle ba ılmış l'ibl •l·ni şerdir. İskambil kiiıtlarındakl papaslar ve oilanlar 
s-ibl, birbirinin tıpatıp eşi kekelemeler .• , Yeni fırça azasının, doktorluk tabirUe 
(Göğüs darlığı - clıykı ""dır) nı, Halk Partisinin imtihanı belli etil. 

Devle&, mevcuü beJll etmiş, mevcut da kendini g6stermiıtlr. 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 



-----------·-----~-

İSTASnt.:L Gi:LİSTAN 

KADAR GLZELLF.ŞF.CEK - -
Belcd17e, blr bahçeler müteh&S5:1.q 

(etirtti. Lova. yahut Lano ismini taşı
rın bu zat. •ehrin bahce ve park ya
pdacak Yf"rltrlnl Ct>t:İyormuş! İsta.nbu.l
cla vücude cetlrilecek modern, kübik, 
bahçelerin, parkların plinlan.nı baızr
lıyacak •• Bir de bakacaksınız ki, is ... 
taobul, blrka.c 7ıl sonra, CiJlhik, l'Ülis
tanllk olacak- F..U:l Saadabid bahçe
leri ırlbl.. 

O zaman, hep birden Ned.lmln ıu 

tartı ını st.iyliyeceilz: 
Yi.ırU, gel, se-rveri revanUQ. Saadablda 

UALİCTF. 2.5 YIL 

BEKLİVEN VAPlR 

İki buçuk 7Jldır, Ilaf'tr're demfrll 1 
bulun.an i."panyol bandıralı :\lacellinos 1 
isimli vapur, nihilJf'i, birkaç haftaya 
kadar menılrkettne dUnecekmiş!. 

Radyolann &e91 ne kad:ır çıkm3h! 

Bir derece tayin edllettk. kimse, rad
yo makinesinin sesini, tayin edilen 
hadden da.ha fazla çıbrmıya.cak!. Bar 
AJlah razı olsun! 

Bllha!'Sa, •ehlr mttll!I. bu fştn er
babıdır! Ciınkü çok kona.şmakta..n, ses 
çıkarmakl.a.n ruutbiş ürker! Yalnts, 
korkarım, muhterem tehir meclhl aza
sı, radyolann sesine had ta7in ederken, 
kendilerini misal almasınlar. Çünkü, 
o zaman, rad;ro dinlemekten ebedJyen 
mahrum ktt.lırız.. Bütün ma.k.lnele.d 4tı· 
rin blr sükiı& kaplar! 

NEVYORK SERGiSİ 

LOKA.'ll'ASINDA Yi:ıu:B: 

Nevyork Mrrlsl, Avrupada harp ıü
riilti.ılt'ri ara. ında ka7nadı, &itti. Fakat. 
bu ar.u:la, ser&i1e ıU bazı enteresan 
haberler de ıeliyor. 1\-leseli . erri açıldı 
açılalı. srrıi dahilindeki loka..nıalarda 

ıa.ma.m 45 bin ;yürek 7eruniş! 

POLiS 
VE 

.MAilKEJ\IELER 

Karmakarışık 
Dava 

Saltanabmet birinci sulh ceza mah
kemesinde dliD çok carlp bir dava.ra 
bakılmıştır: 

HafepU bir tüccar olan Mustafa ile 
Siirtli hamal Halil blr it meselesi yü
zünden münazaa etmişler, bu arada fe
na halde kızan l\fas'3la hamal Hallle 
arapca cut.a.nmıyor mwu.n?• demek 
olan: 

- La;reslah;rlke! 
Diye bacınnıııır. Sert bir tavır ve 

kızı-ın bir eda ile söylenen bu arapça 
sOzu anJamıyan Halli ise ki.ifur zanne
derek kendi.ı ine aiar hakaret edildiği 
lddıasile hemen mahkemeye başvur
muştur, 

Bu ''apur, mailim J'a, bir suç işle

mlşti: Caoakkalede bir İtalyan vapu
runa ç;ırp~ral.; bahrmı~h. Zavallı fi
panyol ırapuru lkt buçuk. sene Balicin 

45 bin yü.rekt Dile kolay! insan. a
caba, bü'ün ser&'ı7i C'ezenler, birer ;yü
rek 1emek için mi t.iı Amerikaya ita-

Hakim Re,ıı dünkıi muhakemede 
hidiseyJ bu tekilde tesblt ·eUikten son. 
ra her lkl tarafı da dinlemiş ve bı.Ll

hart davacıya dönerek: 
tıuJarı içinde, 7aı:. kış. ilkbal.:..ı.r, son- 1 dar riU!.ler, diye, kendi kendine soru
b:ıharı bekledi, durdu. Haliçte lkl buçuk 7or. 
J'ı1 durmak, esase.n, k5.fi bir ceza idi. Ok:ranoslan, harp C'emllerf, t.abtel-
Ballcin sularını dü:;Wıüıı.. BiD.blr mlk.- bahirler arasından ceçlp 7eni dünya7a. 
roplu SUJ'U!. 

Vapur, J'alnn:, Da.Jlçte- Utl buçuk J'ıl 

beklemekle. cezaaııu kural ile çekmlt 
olnıad..I mı!, 

DARtlLACEZENİN NİZAM~AMESİ 

NEDEN DEGİŞTİRİLEMEZ!. 

Darüliceze nizamnamesi defİ$DlH bir 
a,.et mldlr?. Blr muharrir arkadaş bö7 .. 
le 10ra7or. Malü..m 7a, cb.rüli.ceze7e, 
anaıu hayatta olan çocuk alınmaz. A· 
Dası hayatta olmı:rıa, J'abui ha7atta 
olup d• ortada olm.ı7an, meçhul bola.· 

D&D ooculr.ları ahr- Bu 7iWlen btr t.a• 
kım ıarlp vulJeUer basıl ala1or~ 

Fakal, bu suali soran artadq bllml-
7or lr.I, J'ahut bilmemezlikten celiJ'or 
ki. eier. miiessesenln ab.amnamesJ, o
nun bledifl f"ktlde deıı.Ur11ece1r. oba, 
darüllceze bülçeslnl n kadrosuna 
;rapmak, beledl;re için, pb. mide bo
san :raflarla 7emek pişiren lok.a.otalan 
l<onlrol kadar. lmk.i.ıı.ns bir bal alır. 

O vakit ae rapmah'!'. Bütün dalml 
encümen ye fehlr meclbl u.a.blc:Jaımı 

Jiivedlp o muuam labsball darüla
ceze7e 7ahrsan12, 71ne, müracaaUarua 
önünü aıamaaıan .. 

RADYO MAXİNELERİN1N 

SESi FAZLA MI?. 

ltad;rolanlaa tlU;ret eofaldı. Bele
d.l7e,-e kadar akwtU. Şimdi, tehir lllee• ı 
lbl ,unu kanrl34tıracakmq: 

varanlarda ;rürek mJ lilır1. Tabli, 
l;.epsl, ıerrJ fokantasuıda, 7üreklere aa
nlmqlar, demek!. 

EVVELCE HIRSIZ OLAN 

Sİl\'L1\lA YILDIZI 

Elr ıaıetc, mqbur bir slnema art.1.!1-
tlnln ha7atuu 7aa.qorda. Serlevha 
tö1ıe ldl: 

cEskl bir lıırmı. Hollntla ;rılclu ol
d.o• ha7ret delil mi?. Bu., meşhur, her
kes tarafından betenUen, bUba.ssa lı:a

dmlann ideta t.apmdJklan bir erkekt.L 

Bu ;razı11 ıöreu bir arkaclq tö1le 
dedi: 

- Netice IUbarlle meslefln! cleilt
tlrmemlıj. demekllr. 
Şimdi de. be;ras penlede kendisini 

1e7redeıı taduılann kalblulııi calı;rorı 

GAZETELERDE KADIN 

RESİMLERİ BAŞLADI 

Harp bqladt bqlu'ah, ıeçen ıün. 

Uk defa, bir A:•rupa mecmaumda, bar 
kadutlannın, artistlerin reslm.lerinl 
ıiırdilm. Şö1ıe. do;ra doTa oe;rre\llm. 

Ne um.andır, tank, &a77are, top 
resimlerinden bıkııııt usanmıştık. Al
lah atzuıının tadını bosmasın, harbin 
tilı:.trdl!ı, 7&11S1, resmi, ıaaeiea.t, mec
muası bile caa akıcı-

AHMED ltAUF 

1 KÜÇÜK HABERLER_li 
* Sıhh•l ve içtimai l\luavenet Ve- ı 

k31eti Musteıarı Dı. Asım Arar ıehri
mize celmiştır. 

* Memleketimizin en ~ki maden 
ocrıklarından b1ri olan Balya - Kara
aydın madeni tatili faalıyet etmiştir. 

Buna sebep madendeki cevherin tüken-* llatayda gizli reyle belediye reis- ı 
leri seçirni yapılarak yenl reis ve mec- mesid~r. 

lis1er intit.cıp olunmuştur. * Panluk ihracına aid kay1tlar ya
kında hafi!letileceklir. 
* Yıkılan eskı hapıshane bln:w ye 

rinde bu1unduğuru yazdığımız esk• 
a.lolıın rr .?ldın 4 U:ıcil asrına alt ta
rıht bır cah" olduğu an..W.11ılarak mü.
ıcye ka.dırıbn~!!r. 

* Vau ve Beled..ye Reısf LO.tfı Ktr
dar bı, mud c; evvel şc rir:"' ze gelen 
numen prop J;;anda mldu 'UL:,Jil L.lVC

lıne · c::.bet ecerek b::ıyramın 1 inci gil
ntı Buı~rc~e g.Ldece.ıc ve üç gwı orada 
kulacnktır. 

* Ayın 21 inci günü belediyeye im
tihanla 60 memur ahnacokt.c. Bu im
tihana gi::mclt lCin 5l:ndiye kadar 500 
ki rı roa.c:ıat etmiş bulunrnaktadır. * Beykozun milteaddıl koylerinde 
sıtn a ırucaucl•~i yapı :ıcakt: . * Elektrik, tramvay ve tüneı ıd:ı.resi 
fı;I..['! ye.nı bır kadro hazırl.ınmaktac! ..... ı 

Yenf kadro ıle tasarrı..,_'lar yapılm~kt.a. 

ve ezcilrr...e h<:• 3 daırenin m ıhascoe. 
h ,k k ve zat ışlerı mudurlillLc:i bır-
1 • 1lmc?ıi:tcd T. * ... 1rk .. Rorr n tıcaret mfızork~re
lc~ı dlın Tophanedl! kmaı olu:un-...ş -

•- OiJum; bu hakaret ma'11yetlnde 
bir kelime detll; e:utanmıyor musun?• 
manası.na ıelen bir si);dllr. Binaenaleyh 
baka.re& te~kJJ etmez!» 

Deyip kelimenin mahl;rellnl izah el
mlıjllr. 

Fakat bu ırada dinlenen phJtlerin 
el Ye atızblrlllf ile : 
ı- Biz: Moslafaaın Halile turkçe 

.aJcak, ahliksu:, namussu~. tledft.ni de 
du;rdult!.» dt,.e tebadeı etmeleri da
nnın teklini deilşllrdlfl rlbl ortaya 
bb:zat davacınm bile 1$ltmedJflnl sö.r
ledlil ;reni bir hakaret çıkarmıştır. 

İ.şln uıl carlbl: maznun Halepli tüc
car da şabJtlerln iladelerinfn tamameı. 
7alaa oldufunu iddia ederek &raMa: 

- Yalan vallahi._ Ben bir kelime 
bUe türkçe bllmez. Nerede kaldı k.I 

bö;rle lıtüfııflerl öfTeıuıııt olacat-..m_ 
demlJllr. 

Bu vul;ret ka~da blklm dlfer 
phiUerin de celbine lü..ıum •örmüş ve 
bu karmakarışık mııbatemeyJ başka 

bir ııine talik elnı.iştlr. 

Üç tehditçi 
yakalandı 

Mahkeme salonunda 
~~ir adamı mı 

öldüreceklerdi ? 
Abmel bıniııde biri dıin adliye pollsl 

SadeUlne mUracut ederek, Be1oilu 
a.sll.)re iıçii.ncü ceza muhakemesinde bir 
cyaralamaa dava..t;ı oJdutunu ve bu da
vaıu..n suçlw;unun arkadaşlarının ken
di.sini mahkeme salonunda öldlİl'ect-.k

Jerlnl; hatta bir de imzasız t.ehdJt mek
tubu aldJtını iddia clmişUr. 

B11nun üzerine mahkeme kapısında 
bek.llyen Şemsrddin, Osman ve 1\lus
laf:ı Jslmlf'rinde Ü.(' li'l ka;rıkı:ı yaka
lanarak üzcrlerl :ıranmı1tır. Her üçü 4 

nti.u de Uz.PrJ.-rinde bir çifL kam:ı ile 
bir snstalı bulunmuştur. Bunlar mem
nu ill.h taı;ırr.aklan mutldeıumumiUğe 

verilmi lerdir. 

t1.1r. clunun üzerine R men heyet.ı. a
z;.. aı .l\1ısır buk~mctiıe tcma!:it.:ı bu-
1unm:ık üzere du.:ı gece ... tırimı.z ,en 
ıskcr. erlJ eye h rcket et nı iercU . * ,, ~en on Urun ın nıcm cketı -
rr. zde ilk k3 ıfı ol.ı 'Jr..Jl 1'leh nedın 
hatır.ısı dL-ı Ereğtiı..ı.e bir ihWaJ He 
anılnuştır 

!\o. 42 ,ı==========================~, 

Mehmetçik Geçiyor - 3alih dayı eksik olmasın, de
d., bıze bduııç para verıyor. Ni
kahın da çabuk o.lma>uu istiyor. ı~ 1

-
Yazan: İskeııder F. SEHTELLI ]i==='I 

Ays,e yavaşça odadan çıkmış, ı 
onlann oturduğu odanm kapı ar- 1 
kasLDdan bu konuşmayı dınlıyor
du. 

Bcr çift öküz .. Evin tamiri .. Ocak 
başında karşılıklı kahve içişler .. 

İbrôtlı . .,- ağa gib. basit b!r adam• 
bu nimetler elbette kolayca avlı
yabUırdı. 

Fakat, Ayşe §Urasmı d'lşünmil
y<ırdu ki, kendi<•. 'Me"met gıbı fa
kir hır aile çocu~uvdu. 

Lhr~" m·n y~nn'.ir şelı'rh b'r a
da~· ıla olsaydı, kızını Me!unede 
değil. Sar e verecekli. 

İhrah . kız.na bundan d'l.!ıa 
mes'ut ve kari. bır i%<l vaç •asavvurl 
ede.,.,ez. hatta - karsını'l 'a.birile -
kırk yıl arasa tulamazdı. j 

Ay.e: 
- D~mck ki, Mı.'hmcdin kat'i ö

lüm haıbcri gelmeden, beni ha!taya 
bu adcmla nikah: vacaklar 1 

Diye söyle,.erek yava;ça kar -
şıki odaya döndü .. Ü.tüne bir örtül 
çekerek, scdirın üzerine uzandL 

Aıı;c uyumuyordu. 
D'i.~üniıV<lrdu.. ) 
Yar 111 düşünüvt-t' ı. 
Cephede dii marla ooi!ı:işen 

.M•hme~·ıı nı dı.isüniıvordu 
Ve nihayet, ikı ökuz mukabil n

dP, kurban: k '>ir kovun ı:•b' Sa -
U.hc rast sat ldığ "' dijşı.inüyord•ı.I 
Ayşcnin anası bir aralık koştu .• 

KJpıyı açtı: 
- h.•ı. .. uyudun mul 
D. ye sesıcr.di. 
Cevap a1amadL 
- ı;;.maık, kızlar böyle cıuygu

suz oıuyor. Böy _e ou- gecede Ul>a
run gôzune ncu,.1 uyku gire"! 
Dıyerek, tekrar ocak oaııına dön-

dü. 
- Ayşe çok yorgundu ... Vyumuş. 
Ded. Kocasının yi>nına oturou. 
Sa h o geee Ayşe ile konuşa -

Tl"!adığ ..,o uz..ı .. mU'i il. Fakat, ,yar.n 
da öbu• gun de Ayşe crada ka -
lacak degıl miyd.' 

- • 'a 1 olsa j;onuşacağun.. Dert-
l("lcocg m .. Anlaşacağım.. ı 

D-ye sev-.nıyordu. 
SaL~. kadınlara kendini sevdir

ır.csını b'lcn bir adamcıı. 
O, ne HuS<"yin gıbi sert ve yıl~ 

ka. , ne c.c Mehmet gıbı mahcup 
ve ~ıkJgandı. 
Yağmur mütemad yen y:ğıyor

du. 
Ocak başı sohbeti uzamışlı. 
.Sal. >ı bir aralık İbrahim Ağaya 

sorJu 
- Harple yaralandın mı hiç? 
- Evet. Hem de ık verimden. 
- Hangi harp'crd~ bulundun? 
- P' <ar vo ltaı an tarplerinde.I 
S !ıh b.şını u'ad . 
- Be,..ce harlı<> ~ırmıyen. dil;;- 1 

mania çarpışmıyan, yar.m adam 
sayılır • .13 ... n jnsanuı::.m.ı, Ba1h.an 
narb:nde bQ<=ag: ından yara.a.11p 
duşman eline esı.r düştükten sonra 
a.u . .luliıın. 

- O z.ırIUJ.na k?dar yarım adam 
olciuğunun farkınaa dcgıl n. ·d-ı? 

Hayır. Bum. ban .. -babanı da 
SÖy erdı. İnanrT'azct,m. Yara.an p 
sa ;a ı kaldık a sonra anladım 
l l&.rı:'- il ı e K<ınyav • 

- Bunu benden z yade gençlere 
sbvıcme.ııs.. t;J-.. l Ja)· ! 

- C.Jara c ı soylcdinı. Her za
ıran na söylerını. Fakat. ınsan 
yere duşmeyınn ayağını denk a
tamaz .. Dogru yiırumesını bıımez. 
G<.n.c:erimız harbe ~ıtmelı, asker 
oıma.ı., Asker ocağrnda p:şmcli. 
Ben~r1 roıUrrıJn doğıuıuğun·u an .. 
eak o zaman takdır e:lerler. 

İbrahım ağa çubuğunu :ellen -
dırdi. 

-- Doğru soze ne denir ... 
İbrahim, Salıhın ne demek is

ted!gını anlıyacak kadar zeki ve 
anlayıslı ,bir adam değı:di. Sa!:h 
bu siızıeri oovlerken sar saf. dal
gın dalgın .:>alihin yüziıne bakı -
~ordu. 

Salih sözfıl'1e devam etti: 
- Sunu c!cmek istenm ki, bir 

k"z evle. ecci:ı zaman, feleğin çem-ı 
berind~n geçmemiş, hasılı Linbır 

Çırak 
kursları 

r ~ ll~ozoFU 
f ekmil çıraklar hftadal 

8 saat kurslara devab-iı'-1 Şimdi, yeni bir fahn doklor pa;reslnl 

Mahut 

ı
. ma mecbur! ihraz •imek üzere, namına yapılacak 

•erelH bir merasimde bulunmak üzere 
Maarif Vekaleti memleketin Parisiıı ;rolunu lulmıış olau Fuaı Kop-

tün şehirlerinde •ve is.aıı:bu:Ida rülıinun, t•ıanbul Ünlversllffmden a;r-
çırak mekt;(>p!eri ve çırak kurs - nlı.şı ne büyıtk kayıp!. 
!ar. açmağı kararlas?ırııu.ştır. Evveı4• onun yerine. o ayard• bir 

ilim adaou ,.,.liremlyttetimlz lçiıı ıu.Ayrı.ca köy:er ve kasabalar için 
7ıflanıyorw. Sonr~, KöprWWıun bo-t 

de seyyar çırak kursiarı açıla - bın.kıı&ı kürsüyü L'!l•I edebılmelt 
caktır. Bu kursların faaliyet yer... kaprislerinin doturduj'u sOylenen hi· 
leri ve sayısı İktısat Vekaleti Le di<eleriJ, çlrklnlltı üzerinde duruyor 
miı~t1"rcıken kaıı~lrujtıırı..acaktır. ve Üzüliıyoruz. 

Bu yeni kurs ve mektepler açıl- Bir proreoorun kursüsünu bırakması 
dıktan sonra tekmil kiıçük san - bir b11yiık dava oldu. Sebebı basıı: 
atlarda çaıışan çırakların kursa Cünku, bizde. iyi yelişmlş eleman u-
veya mek.eplere devamı mecburi du. Baıı .sahalarda hiç 7okıur. Tam 
O-acak tır. manasile, &'•r? sevi;resinde, garpta.k.J-

Çıraklann mektep ve kurslara 1 !erle boy öl<U..cek tadar t•hsl;reı yap
devam ettıkleri gUn ve saatler me-

1 

nu~ k..ua ;.ı.damiartmııın bollu.fundan 
sai zamar..larından sayı .. acak~ır. defil, 1': 1fa.yetlnden da.hl bahsedemeyiz. 

Ve tekm.l ç•raklar en az haftadal Bizce. Fuaı Köprlllu, isıanbul Ünl-
beş, en çok sekiz saat bu kurs ve vcr ... ı..c~iııı yelhn bırakm.aşLır. 

Bir lı:Uabın yanlışlarwı ortaya dök· mektep.erde ders gömıeğe mecbur/ 
buiunmak!adırlar. mek hadıseslndeu bahsedenler, bilerek, 

tahmin ederek, ruu,rala.ta veya muba-
cr--- 1.4.:a yaparak, yahut da. düp!"du.z d.rdj-

A vrupadan dönen ve tekrıır 1 kodu lh•iyacına kapılarak. bir >uni 
fena söz.Jerın, ortalık~ caJkalanmaslll.3 

gidecek talebe sebep oluyorlar. 

ıMaari.f müdürlüğü, Avrupada Mahul edebiyal kllabıruıı lankidln-
kend.J para.ı.ari..e ox.urken bıtaneı.ı:-e deki nıak-;.at v~ mahiyeU muıtak:ı, sui-
şehrıınize dönen ta.ebelerin tek ... ni.Yet k..lnallarında niçin ar&Jn.o\k ıstı-
rar ecnebi memleket.erae tahsil _ yorlar?. Bır bildikleri. yüzde 7111. emlıı 
!erine acvam e~me.1..eri hakkındaki olduklan blr c'iı:U hakikat mı var?. 

lı BJU!iiyoru.ı. muracaa annın kabwüne 'bd~1a-
mıştır. BuJLarın pa.saporııan to.n- Ne olarsa olsun, .. ;rle düşünli;ror ve 
zan o.unmakıad.ır. ıwıu ı..oyli.ı)·oruı; , 

Puat Kôprülü. İstanbul Üniversite· 
Hükümet hesabına okuyan lale-: ıinl J•lim bıralr.mışlır. 

lstanbuı 
limanı 

l.Beş senelik bir program 
haz rl ınıyor 

1 Limanlar:mızın sür'atle inşa o
lunması için Nafıa Vtkiıleti tara -
fında.~ yeni bir kanun projesi ile 

·5 senelik bir program hazırllln -
makatdır. 

İlk beş E<me zarfında Trabı.on, 

1 

Samsun, Amasra, Zoııguldak, İs
tanbu., İzmir, Antalya ve İsken 
derun !imanları modern birer şek·ı 
le sokulacaktır. 

----o··~---

Madenleri İogiltereden 1 

alacağız ı 
Harpten evvel Almar.yadan ge

tirttiğimiz .bakır, demır ve d'.ger 
muhtelif madenlerin İngil•ereden 
ce.·bolunması hususunda yapı:an 
teşeobiısler muvaffakiyetle neti -

1 
celenmiştır. 

\ İıııgiltcre hükümetı bu gibı mad-ı 
deler.o yalnı;. Türkiveye ihracına 

f müsaade etmiştır. Yani bu maden-
' !er memleketimizden harıce gön-

derilmJyeıekıır, 

Kimsesiz çocuklara 

yemek 

sıcalı.. 

Şehrimiz ilk mekteplerinde ha
len 17 bin çocuğa veri.mekı.e o.an 
s•cak yemeğın 20 hın kişiliğe çı
karılması kararlaştırılmıştır. 

• 
Beynelmilel politik• 

Atatürk'ün 
gösterdiği yol 
Yazan: Ahmed şutru ıS 

Ataturkün fani hayata roıh·rızılıt' 
dufu cUnü.n yıdJOnUmu. T11rk 
ıinin bu en derin yasını ıaıeırdı. 
tün memleket Atasının aıJ:ı pi 

öniliıde blr kerı- daha eğ-ildi. 

Atatiırk, yalııu askeri sahad' 
yalnı.1 milli kurtuhı., mucadt 
dtfll. .beynelm.UcJ politika_ sa· ti 
da ~ıitun tarihin kavdl"titfı t~.ıı 
dehlı. ldl. Onun enternasyonal pr

da da tak.ip eUlfl yola Kl".C1•1iJI' 
verilebilir. T_arlh askeri sahadJ ı' 

7üı elm.1$ buyU.k kumandantoır 
m...ştur. Faka& bunlar bir defl 
kazandık.tan sonra futuh:ı' ft 

:roluna sapmışlardır. Napolyon 111 ,., 
kumandanların bır mis.alidir .. _, 
tar1h mılh kurlulu~ vr nıUlı ıc' 
mücadelelerlnt yapan btlyük de'· 
damhtrı &'Örm.Li!fhir. Bunlar d:ı JI~ 
duracakJannı bilmedlklerı fçl!1 \ 

mcfkürelt:rıni Jnkaı etn1işterJ 1 '' 
tli.rk büyuk bir asker. buyuk ı.ııl' 
tarıcı "" böyiik. bır mııJi).-etP' 
1919 se.nesınde perUJan bir ıısJ•" 
lun:ıu Turk mHlelinın mukııddt 
elin~ aldtkı zamau ktndlsınr- bıf 
ra.nı çlz.di. Bu pro&'ramı buyuk • 
rıcı. nutkund·, imparatorluiuJl 1 

içinde bulundutu vazl1eU, si1~ 
edebiyabnA numune olacak 11 . ti 
ifade ile anlaUıkıan sonra cJJ1 
.Bu vaı:ı.v"·t karşısınd.ı bir ~ 
Tardı. O du bi\klnnyetı mılU1e1:,ı 
ten1' bllika;rdu!f<'.rL mıis,akU 1 
Türk drw ı~u te~is etmek.> 

beierin de tekrar hanıgi memleket- BEŞAD FEYZİ 
!ere gönderiJcceklerı bııgünleıde 1:---------------1 
ayrı ayrı isim,erı.e ve gaze,elerle 1 t h · ' · · -k 

Ayrıca bu yardımın orta mek
teplerdeki kimsesız talobe;erc de 
teşmilı içın tetkikler yapılmak 
tad.r 

--0--

Macellaııo.~ vapurn 

Ataturk sonuna kadıtl' bu rJ11 ~I 
dan aynJm.amı,ur. Asker) ı;abad• 
allyetl bu hc-dı•r u'r' urdc lO 
kur,uıu~ miıcadelr1uu bUDUD ıçl' 
mış. Türk mllleluıı kurıardı!<taı' 
da beyneımıı.ı polllllıacla •1::. 
ufr•nda <ıalışmHJttr. Atatürk 

iliın olunacaktır. ı.ışaa u ıp.erıoıu mu tesepl 

hakları J 
--0--

İstaobul köy.erinde leyli 

iık mektepler 

İstanbul köylerindeki leyli J<,öy 
ilk mekteplerıne paralı !alei:ıe 
kaydı müracaat.an artmak adır. 
.Bu ta.ebelerden avda 4,5 lira alın
maktadır. Ezcümle Abbey köyün
de yeni açılan leyli köy mekte -
bine de ta.ebe kaydına başlımı:nış
tır. 

Aynca vilayetimiz dahilindeki 
Kor!a.lı ve Çekmece yat.lı köy 
mekteplerine de birçok münıcaat
lar yapılmaktadır. 

~wmm, 
hükumetin karar ve 

tedbirleri 

Devletin, evvelce ihracını menettiği 
bir kısım maddrlerln tekrar satq.ına 
müsaade etmesi piyasada renı., bjr a-
1J.ka ve memnuniyeL uyand.ırm.Jşhr. 

Avrupoı harbi dolayısilc, birçok 
devletler &"ibL bb: de, baıı tt"dbirler .al
mak mel·buri.vetinde idik. Fa.kal, lıu
kümrtimfı, bütün h.idısrlrri çok ya
ı. ..... dan \"C tlikk:t.tle ;.akip rdlyor, me-m
Jeketfn hrr nevi işlf'rinj du unuyor ve 
zamanında lt-dbir ahn.ı:nuı b.JiJ·or. 

ı.·r.ni verilen P.ıra.c.ııt kararı, başı • 
mı:t.da. biılun hadu.f'lrrr 'Ve vaılyeUf're 

nl* kildar bitim bir hukü..me' bulwı
dufunu &Oilerjr, 

irUhar du.) u~·oruz. 

Rl'Rf!AS CEVAD 

ı.z.ırap..a yugurulmamı.ş bir gençle 
e1 .. enmemci1uır. Ev.ıen.lnte balı L• -
)ar olmaz. 

ıbrah.nı karısına döndü. 
-· Vahahı bu scize hıç clıyecek 

yok. lyı kı kız..ını Mchmeae vtı
mem .. şı.nı. Ba~.nıa beW a•acakıun. 
Saıuı :ıskerugını yapını~. fo.eğ:n 
!i"moer.nden geçmiş. bınbir ız;ı - 1 

r~pla yuğurulım~ tam ·bır erk~k
!ır Diınya gönnuş, cesur atagan, 
dostlarına yardım e!mesınl bi.ir_ 
l>ogru.:ı.u ot!n onu ·bu kaq.a: yaKın
da' ı...n:mamıscım. Akrabal.k L-1-
s2 •. 1. b.r.Lırınc daha ıyı tı.nıtıJ·or. 

.* 
ERTESJ SABAH. 

OcoK soı.mu~tiı 
Saı:.h ılc İbrahın· ağa ocak ba

şınua uyurı.14.ar Lbrarınıın ka
rısı ela Ay,cnm yattıg, odada u -
yum1şıı.. 

Sabahleyin herkesten önce Sa
lih gözler•nı aç ı. 

lbrahim hiılfı horu, horul uyu -
yordu. ı 

.3alıh kendi kendıne: 
- Ah, ne i,vi olurdu, bu ge<:e ı 

Ayı;e ıle ocak başında berab~r yaı.-i 
sak. bera her uyusak-

D; vc SÖ) lenerek kalktı. 
Hava serindi. 1 
Sokakları su kaplamıştı. 
Yagmur p;Eoce yarısından iki saat 

sonraya kadar bütun şiddetile ~·ağ
mış. birçok çatıları, duvarları yık
mJır:tı. 

Sali1':n ilk ~i tekrar ocağı tu
tuşturmt.k oldu. 

Avş~de öteki "!lada annesinden 
önce kalktr.ıslL ( ueııumı varı 

Yeni ıbina ve yollar kanununun j 
neşr..nu~n evve~ mevcut olan bina 
ve yoı.aı nız~mnames.ne göre ~eh
rl.IllıZac €:1.;.·erıne ruhsa .iye verll • 
m~ o.an ın:;aat sahıp.erının hakkı 
müktesepJer,ne dokunu.mamalı: 
şartile yeni ·bına ve yollar kanu -
nuna gi>r~ ı~aa.lannın devamına 
musaade olunması dün be.etliye 
şuıtıeıerıne bı..dırilmiştır. 

-u--

Si,:;ara kiiJıdı kaçakçılığı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
dün Vilayete yeni bır karar teb
liğ etmiş:ır. Bu karara göre Ve
ka.et; s.gara kağıdı kaçaçıl!gına 
mani olmak üzere beyaz renkli 
kopya kiığıt.arında olduğu gibı her 
hangi renkle bulunursa .lıuıunslill 
telj.mil kopya kağıt.arının meml.,... 
ke'.imi2e sokulmasını yasak etm~ 
tır. 
~ 

Zeytioya~'l fiat!arı 

Şehrim,zde ve diğer şehirlerde 1 
zeytın yag fıatları b:rkaç günden
beri yüludmeğe başlamıstır. Buna 
sebeıı.; son harp vaziye:i dolayısı:ej' 
menolunan zeytinyağ ihracalının 
tekrar .:.ı::;.ancasıdır 
Diğer taraf;an Zeytinyağlarda 

hi.c ) apun 2 toptancı hakkımla da 
dün ,abıt tutu.mw;tur 

Yuro!!lavy.ı. Uç ita.l)'.lnln ara~ı çok 
iyi. ll•r zanıanlat bo~·lr değildi Geçen 
9J:;: baharu~danberi Brlgrad ilt" Roma
nın ara .. ı iyfJe~ml:ve yüz ıutmu:;;, on se
u~ evvel fıddell.ı bır devre reçlrmlş 

olan J;crgiııhk arLtk ortadiln kaklmı:s
'ır. 3u~ün lst• iki tarafııı mün:ısrb..1;u 

ne .kad:.ır iyi oldutwıu. her vesile ile 
ı-o.:-.terilmek isteniyor. 

İtalyanın birllk'f" 
!\.tacarlst<ıuıa. mü.uhl'r(' etmelerinden 
bugünlerde çok bahsedllmekteıhr Bu 
müzahere' ort<l Avrupada Ruııı tesir ve 
nüfuzunun Jerleı;mesinl' karşı olacak 
deniyPr, l\f:ıcar pa.1tahtındakl siyasi 

mehafil bu hususta ibUyatlı da.vra.na
rak h~çblr \tY söylemc-k 15teml7orsa 
da ~ı:ırarlstanın cerek İtalya.ya. ve ge

rek Yugosiav~·a)·.ı kar..ı oledenberJ dost 
ohl!riunu batırlatınakt.an doı reri kal
mıyor. 

llul;lıııa 1\-Iatarhı.r İtaly:ı ile dosUutu 
dah<l ziı·.atlr kuvvetıendırmek emelin· 
drdlrh·r. Bu da tu mulahuadan Uerl 
&eliyor: 

Rusyanın nurm Ye tesiri artarak 
l\lacaristaıı'\ ka~ı herbanrı bir vazi
yet alrrıa .,ı ihtimalleri bir kere l\lacar .. 
larl.ı. iıaı.-an1.ır q,rasınd3ki münasebet 
~uvvetıendikıen tıonra da.ha azalacak
hr diye he .ap edlll:vor. Roma ile Bel· 
ITI'dUl mü:ıahere-Uerl sayesinde l\laca

ri~tan polılik;ı ilemlnde daha serbest 
söı söyli:rt'bllr<"eli, tıi:tasl Jnahi:vettekl 
tazyıklara daha kulavhkJ:ı mukavemet 
edecekt!r. Söylendiklne l'Öre ~u 'M>D 
haftalard:ı Finlandlyanın k,.ndl \o-trh
tını muhafaza için cöstt-rmi, Qldufu 
metanet Macarlstand:ı büyük bir teslr 
hasıl etmi1tir. Finler '\.lacarlarla akra• 
badır. Onun lcht Flnle-rın lsUklallerine 
verdlkJeri ı~hf'mmiyet )lacarJarca pek 
takrt:r edUmek.Udir, 

Yi..ne ~Jaı.:;;u:ar Tu.rki1cn4 ~ p0-

Falla& Turk miJletlnln kvtoldf11 

av"-' yapml:IJUr. Atatürk ınU111t 
Yerdi. Fakat mllll;retperverlltfodt · 
ter drtıldi. Turk mllletı ıçlD ' 
hatları., bırtnı başka milletlere 
ka.J e'nıeml.$lit. Turlr. mtııcıt.ojJI 
lil hakkı »t' derect' mukaddes 1"' 
ta milJetl,.rln tstlklil halr.tı dJ 
için o deret·f' tee-.vbzden masu»•• 
kendi haklın.mu için mbcadelt ' 

Çanakkale Bogazı haricinde mü
sademe ne.ıcesinde bu İtalyaıı va
purunu ·baıırarak ii<ı yıldanberı 1 
Halıçte bıı..undJı Maoellanos vapu
ru üzerindekı hacız kaklın.diğın
dan vapur ·bugiınlerde limanmuz
dan ayrııacaku· Geminıı: olduğu 

g..lıı hareke: edebileceğı dün ya -
pı.an muayenede anl~ı.m;.:; ır. 
Yalruz ikı senedenberi linuınd• ış
gal ettiği yer ve şaman.dıra ma.s -
rafından borcu bulunmaktacıı.r. 1 öfre&tli1 cıbl. ba.şh.:ıa mtUetıerto 

nna blirmf>i etnırtı dır Öl"retnı!J11.~ 
benıeımıı~ı uuw4.!ıof'~ll .. rııJıe ~ , 
llzmln va.'tfı huftqr \t'• onun t~ 
tffi yol. o '"'"'"'' hofiır-c kıd•' 
harly"t harlc·ı.-~hııu J'OIU oltO 
Krndt h:ıh.lı&nnd,. mu."11' 01duj111 

b&111lalarının h::a.ILt•nıı• il"""' P 
kir olmak sulhrulutun tflandl1 

Sahte takvim satanlar 

Şehitlikleri imar cemiyetinden: 
Şehıt.ikleri imar cemiyetı namı 

altında piyasada takvim sat.lmakta 
olduğu viıkı müracaatlardan an -
la~ılınıştır. Cemiyetimız, üç sent"
denberı takvım ve muhtıra çıkart- 1 
mamakıa ve sattırmamakta olduğu 
gibi hıç bir takvim ve muhııra ilP 
de a"akadar değildır. Keyfiyet 
muh!ereır. halkımızc.ı bilinmek ü· 
zere ilan olunur. 

İokilap tarihi dersleri 

Üniversitede inkı!.iıp tarı.hı ders-! 
le~ine yakı.nda b-.lanacak!ır. 

!ık ders ayJt 22 ıncı çarşamba 
günü profe"ir Yusuf Hiknıcı ta -
rafından vErJecektır. 

lltlkasınd.ı kaıa.nm11 oldu~u mevkie 
bak.ırA.k takdırlerinı glzliyeml.vt;rJ.tr. 
Tıirklerin de }~inlerin de l\lat•arı.ı.rla 
akrabalıit bo vesilf' he ı.azelcnuıı11 btr 
bahl:-c olarak devam ediyor. Fakaı pu
Utika saha!iinıdakı tatbikat için netrr 
du~ü.nuldui"u.nl' celme.k. iktiza edince 
'.\Iacarla.rın bu.r.un.ku tem.e.ıuıilerı ıu 
oldu~ u anlaşılıyor: 

Balkan "'e Tuna devletleri arastnda 
bltarar blr zümre viieudc l'etırilmell 
diyorlar. BunUJJ da b~ınd:ı İtalyaııın 
bulunmasını lü2uınlu ıoruyorlar. 

Lehlst&nın malıim tekUde taksimi 
tizerıne artık Ru~ya ile Almanya bir· 
bir_leriııe bıUşlk k.om.1u oldular. Bu.rUn· 
terde Rusların Alman hududuna as
ker geHrmclerı. mot-Orlu kıta.al yerleş
tirmeler' Ma.carlstanda merak uyan
dırmak,adır. Ylne burünterde orta 
Av.rupada nelrr olup blttlii.nl öfren
nıek jçln Budapeşte mühim bir istih

barat. merkezi olmup benzi:vor. l\l:ıcar 
~aytahundan gelen maliunaıa .rör' Al· 
manxa ile YucoslaVJan1n arasında da 
ekalliJttlt-rden dolayı bir mesele va.r
dır. Daha dof'ru:-tu tkalJI;reUrr mese· 
le.si yeni bir safhaya ılrmi.$ bulunuyor. 
Bu d;ı yuzoslavyadakl Almanların AJ
manyaya .cOtiiriılmeleri jçin Yuı-oslav 

hükiuneh taral..ndau anu costerllm.lş 
olmaktan Uf'rl reUyor. Bunların mlk
tarı 450 blnden &lf•iı sa;ytlmamaktadır. 
Fakat üçte birinin olsun' Almanyaya 
;:itmek !st.cnliy"'"'rklerı ı.;Oyleniyor. L'.L

kln ne olursa Ol!liun YU&'oslavyadakl 
Alman ekalllye-llnin mah mülkü var. 
dır, Bu gayrimenkul servetin tutan 
İncUiz lira.. ile '1 buçuk Ur 10 mllyon 
arasında tahmin edJliyor. Eğer bu ser
vrt paray1 tahvil edilir de ,\imanlarla 
brrır.ber Almanyaya nakledilirse yeni 
muhal'irlrr orad:ı Pf'k bli7ü bir hiıs
uukabuJ ı;-Ortcekltrdfr. 

"-1. lt'!mlJ. SIJNMAlf 

Atalurkun bcyneımnrı pati 
7olu bu idi Bu,ıuu tcındır ırt 
en büyU.k •~kert olan Atat.t.ır•· 
zamand;ı tarihlh rn buYblıı ıı;ulb 1 
idi. Birli.aç yuı yılht. tı.rlb dt'f1'

1 

önıi.ndcn l'«lriJrct-k oıur.t• ı·aJ 
kın daiınııı. muhotrebel,rc ve JDÜ<'"

1 
lere sahne oltJutu côrülür. fi~ 
buguır hıu·p. Avrupantn başka ,J 
rın• istila eUli:I halde dalma batP,ıo' 
ncs1 olan bu sabıt 1922 senC!:imdt f 
sulh vr sUkün içindedir. ButııP 
kanla<' v' l"'akıns:ırk mUleLletl I 
ttıl'-ı'ut olan bu devri Ataıurll_ ",ı 
on ı·eUı sene o idame etml~. ~;JI' al 
onıJu lşar,.t etll~ı volda.n ;rurud t 

mU:ı leındır kı §Ulh vr ükün jçıtı~ 
IL"makıa.-ıı l"anr nl:uı Z\lustafa fi, 

• • aramızd.ın taın hır ı.rııL· ('VVf'I 
1 mıştu J.'akaı 1'.:bedı ~ı·r Ata,ur• el 

,·or Vt" htr.:;t-ydr olflutu ı: ;.H, JıJfloJ 
Jttıkada d.ı blıt' daim• rehbtı ol 
devam edecekur. 

•• 1 1 1 il 

.,# 
A. ş.:::.; 

Sa.dakai htır 

l!uğdaydan 

Arpad:.n 
Üzümden 
,Hurma l ın 

En •>·i 
K P 

12 20 
16 30 
83 20 
Q~ ao 

J fi 
K p 

10 o 
15 o 
ti6 30 

13a ıo 

Birimizin Derd! 
Hepimizin D~ 

Köprü ve işçi 
~· 

Fatihle oturan okuyucuıar#Jı• 
.ı• 

dan l\tehnıtl Topaloflunda11 
111 

iunıı. bir mektupta e:ıcuınlt f" 
denilmektedir: 11rt· 

aBerı Baydaroaıada bir ff ro-1 
. put• 1 ka.d~ çalıfıyorum. ilk va 

6 
f 

köprudcn sabahleyin s..ıı 0ıı:ı 
2~ «•t• kalkmakladır. Jl•1b

6
,P 

köprü ~aal 6.5 da acıld•i111

1 pf 
,jb 

mecburen ben ve benim • urı1'' 
ilk vapura yetl.tmek mecb P'' 
tinde bulıınan ls<llcr sand•1 ,,.<" 
rası vererrk kare,ıya ı«oıe1' 
buri.vttindc kılmaktadırlar· ır ~ 

JlaJbuki kazancı kıt otan b .1 d' 
lk&.:°"'Plt .~ için velevkl cüı'ı bir m 1r 

ol~a her &"Ün sandal para"i• ,,~ 
mek kau.ncının bir kı~ıruııı Jt''' ,.,, ..... 
felmek demektir. Bin• 1 r r'""e • kOprunün beş on daklk• illl it 
panma ını btlediyed(>D but 
çiler camına rica ecliyor11rD·' 

1 
l 

' • 
1 

• 
1 

' 
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Alman Kıtaları Dün 
Taarruza Geçtiler 

Ctçınlştcrdir, Bununla beraber bu ta
~ttuııar ancak bir alaydan ibaret bir 

11
"VeUe yapılmış olup 16 ve 17 teşrl

:ie\'l'f"I a-ilıılcrlnde yapılan taarruzlar 
erecesh1de geniş btr mahiyet ıöster
:~nıi!Uir. Dlier Uıraftan t.eşrinlevvelin 

ı.rırı h:ıftası sonunda Almanlar clerhal 
rlc'at eden küçük Fransız mevzilerile 
k.atşılaşnıış oldukları halde bu.ıün AI-
1'.nanıar sağlam bir Fransız mukavemet 
b.a.ttı karşısında kalını!]lardır. Alman 
kıl1&1ar1 öner pek :ıa ilerliye-bilmişler, 
:~~at inceden inceye hesap edilip her 
1ll'J\i ihUnıaıe karşı ha7.ırlanan ve ilk 
~sız h<l.tl~tlan açılan ateş mıntaka
:l>a ı1rnıişJerdtr. Ayni zamanda topea 
tarı.ndan l~uvvetıi bir baraj ateşi a

~drrııştır. i\Iuhacimler oldukça ehtm-
~· . 

dan gelen malumata göre, deniz ve 
kara ordu.arına mensup beş yeni 
sJııfı daha silah altına almış,ır. Bu 
tedbir hadiselerin son inkişafı 
dolay,;.i:e ittihaz edilmiştir. 
BlR lNGİLİZ VAPURU DAHA 

BATIRILDI 
Londra 11 (Radyo) - Muavin 

bir ııemi üssüne avdet etmemiştir. 
Bi.itün müret<ebatUe battığı zan-
nedilmektedir. Mürette·batın ai'.e
leri keyfiyetten haberdar edilmiş
tir. 
BİR ALMAN TAYYAR:F.:3İ DAHA 

DÜŞÜRÜLDÜ 

MiLLi PİYANGOı 1 

------------------------~---------------------
1 

1 

Kazan büfünn umaraları neşrediyoruz 
Mllli piyangonun ilk çcklllşine bu 

sabah saat onda Asri sinemada başlan· 
mıştır. Tayyare plyan:-osundan mUli 
ıtlyanl'oya intikal eden bu ilk tertibin 

keşldesl ınünasebetile evveli bir me
rasim yapılmlŞhr. Merasime şehir ban· 
dosunun çaldığı İstikl:il marşile başlan· 
nuş ve ayakta dmlcnen marştan sonra, 

milli piyango meclisi idare azaları, Ma
llye VekıileU ve Bankalar mümessilleri 
ve noter huzurunda kırmızı ve beyaz 
ipek kordelilarl:ı sarılmış keşide ku .. 
tulannın mühürleri sökülmüştür. 

Müteakiben kendilerine suretı m:ıh· 

7221 

12,000 L'JıA KAZANAN 
31217 

5,000 LİRA KAZANAN 
31822 

3,000 LİRA KAZANAN 

28211 23899 22791 
5552 

2000 LİRA KAZANANLAR 
10790 25861 18574 

5545 
9680 

23773 
8358 

5,000 LİRA KAZANAN 
24467 

13598 8618 37321 39641 6033 1ooot 
n66 10788 6231 10808 1'763 16910 

50 LİRA KAZANANLAR 

24356 28168 13598 34620 33040 33485 
20700 27471 11352 14207 2060 32412 
17005 34060 
33915 31603 
4363 213H 

27893 31001 36619 972 
12058 23843 10374 11549 
13813 9109 467 16302 

5644 6899 13257 3lı52 31356 21832 
12615 26428 10432 29623 26461 10740 
2045 4194 9716 32537 6414 4034 
7153 9533 10138 33027 35590 8725 

32991 37812 349Z7 33182 25200 22630 
21208 29047 18368 32170 39762 16495 

EN SON DAKika 
Bulgarlar huduttaki 

askerlerini çekiyorlar 
So!ya 11 (A.A.)- Havu ajansı lı;ll

dlriyor: 
Bulgar • Türk hududund.. bulunan 

kıtaatm büyük bir kısmı, stt.ih altına 

çağınlmq ola.n son i sıruJaruı 

serbest bırakılmasl net~. .e, 20 ı.eş. 

rinisanide terhis olunacaktır. 

İngiliz donanmasında gönüllüler 
Londra 11 (A.A.) - Donanmaya 

gönüllü kaydi işleri 1940 senesin
de de ayni hızla git'.iği takdirde 
İngiliz donanmasındaki gönüllü a
dedi 50,000 e çıkacaktır. Bu sur.et
le deniz kadrosu mevcutları yuzde 

~~;~e ı~~~:~:rcr:~~~ı:l:;=. rerı çe-

Londra 11 (Radyo) - Dün Şi
mal denizinde, İngilterenin şark 
Soföler.nae iki lngılız tayyaresi 
bir Alman tayyaresıni düşurmuş
ierdir. Tayyare denize düşmüş ür. 
ALMANLAR BELÇiKA NEZDlN-. 

susa.da haztrlathTılmış beyaz önlükler 
ciydirllen ve göğüslerinde kırmtzı be
yaz ipek ya71 ile «Milli piyango» keU
mcleri işlenmiş ol:ın mini mini mektep
liler tarafından kutular açılmışlardır. 

1000 LİRA KAZANANLAR 

21006 13296 17160 28305 24182 16686 
15558 24967 18403 2464 29735 9626 
33659 23196 38807 5114 28033 19627 
21457 35084 39277 30455 30353 

3093 32381 853 20195 12102 27555 
31571 38518 19043 50~1 1331 7393 
13537 11811 39343 34680 35919 1762 
19825 17450 13705 29653 15923 222 
38419 13605 25575 21602 36630 11768 
12388 33630 30756 23950 36008 20530 
1648 5212 1625 33084 23751 18813 

tur ve yeni talebe kaydına imkan 
kalmamıştır. N :san 1935 le donan
ır.a kadrosunun mevcudu 92,000 ki.. 
şi idi. Nisan 1939 da bu miktar 
122,000 e ç:kmıştır. Ge'.ecek nisarır 
da kadro mevcudu 131.000 kişiyi 

1 
30 nisbetinde artmış olacaktır. 
Şimdiki halde mektepler dolmuş- bulacaktır. 

Londra 11 (Hususi) - Alman 
lahş:da'ının Holanda, Belçika ve 
lsviçrede uvandırd.ğı endişe de -
V• • 
'ın etmek edir. 
llolandada elli ·bin kişi dün kıt'a

larına iltihak etmi'i erdir. Züyder
le'nin cenubunda iki şehir daha 
tahliye edilmiştir. Bura.arı da su 
llltına aln.a<:aktır. 

:Nezaret binauarı, posta ve tel -
~af.~ane bin~sı ve Ha.anda ~an
ası onundeki muhafızların mık -

lıırı ~oğalL .. mıştır. Şarka g.den 
Yollarda barikadlar vücude geti -
l'ilıniş:ir. • 

.. llazı yerlerde fenerler söndürül
dli~ğü r,ibi, birkaç sabili ~ener~ de 
tna~ara avdet etmelerı bıldıril

llıiştir. 
Kraliçe Vilhe'.mina ordu başku

llıandanını kabul ederek, kendi -
sııe bir müddet görüşmüştür. 
"llawekil, memleketinin J:ıitaraf-

11.~ına riayet e<lilıeeeğine dair ve
~len teminata itimat ettiğini söy
Ü llıekle hernbcr, bir taar~u7 ha .. -
d ncte memleketin kendısını mu
,;.taa edeceğini beyan etmi.~'.ir. 
•ı.ı.l'LER KARARINI 15 GUNDE 

VERECEK 
Paris 11 (Hususi) - Danimarka 

~albuatı, Hitler'in harp hakkm -
•aiti kararını on beş glin içinde 
Vereceğini yazmaktadır. Büyük ta
•truzu bahara bırakır.ağa karar 
Verse de, şimdilik mevsimle müt.e
nasiıı harekata devam edi:ecektır. 
DANİMARKA BEŞ SINIFI 

SiLAH ALTINA ALDI 
~rna 11 (Hususi) - Kopenhag-

• -Ciinlerdenberi bütün İstan-
bul h•kiki bayramını 

idrak eden 

lALE'ye 
akıyor ..• Çünki.i: 
ERROL FLYNN 

()tlVlA ıte HA\ ILLANE'in 
\'arattığı hiçbir topun sarsa -
ınıvacağ:, hiçbir bombanın yı
kaınıyacağı san'atın, fennin 
Zafer kalesi olan b~tanbaşa 

renk ve ih' işam dolu 
Fransızca sözlü 

VATAN 
KURTARAN 

ARSLAN 
(Robin des Bois) 

I<'Jm~nı göste:iyor. 

DE BIR TEŞEBBÜSTE Mİ 
BULUNDU? 

Brüksel 11 (Hususi) - Kral Le
opold General Denis ile Har.ciye 
Nazırı M. Spaak'ı kabul etmıştir. 

Büıi.in hudud boyunda yeni si
per.er kazılmıştır. Harbiye Na -
zırı Alman tayyare.erinin birçok 
defalar Belçika topraklar; üzerin
den uçtuklarını beyan e .miştir. 
Almanların Belçıı<.a hükumeti 

nezdinde bir teşebbüste bu.un -

Bunu takiben de salonu dolduran ka
Jnbalık huzurunda keşideye başlanmış
tır. 

80,000 LİRA KAZANAN 
26766 

Nihayeti 66 ile biten bütün numa-
ralar yirml~cr lira alır. 

20,000 LİRi!. KAZANAN 
18188 

Sonları 88 ile biten numralar yirmi
şer lira amorti alırlar. 

duğu şayiası do:aşmışsa da BeLga 15,000 LİRA KAZANAN 
ajansı hu şayiayı teyid edici ma-

25698 
!Cımat alamamı.ştır. 

1910 30170 

100 LİRA KAZANANLAR 

6505 18902 21441 20141 12240 35873 
11111 6528 26193 10701 27133 2S01 

225 37985 4855 31129 21539 17895 
2829 35320 15799 
9701 21191 36478 

30114 14202 18514 
4580 3?703 34731 
2766 12271 29419 

Z008 
14657 
19069 

18855 35561 
12350 18556 
36117 7799 

18760 34821 28407 
18725 21704 28176 

24322 14873 38322 5001 10056 26312 
5269 21887 39922 22842 10301 3266t 

24348 7792 7604 34408 15576 10993 
167 2962 21365 14010 4771 8694 

6955 37904 14496 37197 29752 3040 
15192 33496 10755 9923 3077 302 
18917 14996 9989 37838 2304 6089 
3276 13321 3496 21941 14201 6253 

Z8973 18032 18633 7489 18185 8002 
lu.5 12 3ö602 20507 24714 22612 

İSVİÇRE DE MÜTEYAKKIZ 10,000 LİRA KAZANAN 2•;05 3567Z 37756 26089 23907 22531 
Bren 11 (Hususi) - Isviçre hi.i- 14506 20814 ıın6 35899 32100 8184 21~64 

10595 21303 35998 24617 13742 
309B5 16797 19500 32188 4822 
16158 23042 34313 29094 12339 

' 37048 
2~63 

36469 

37644 172MG 26774 27186 5940 19087 
24642 27134 31179 537 19635 1157 
11152 38665 7951 29217 19135 11575 
39584 15615 25337 16085 32374 16192 

3003 17418 24206 24151 24615 34558 
29862 31477 4570 35072 28909 15171 
16660 20371 38411 19493 17645 7632 kı'.imeli, terhis e'.tiği dört alayı tek.. Son çift rakamı sıfır aiti olanlar 20 358 3196 36761 9865 13869 23924 

rar si.ah a;tına almıştır. Başkuman- şer lira amorti. 128 31282 27670 4863 6•1:1 l•StJ 
danlğa ahvadn icabettird ,::i bü•ünı/ =:::;;::,,;:::;~========~==~~~;;.;,~=~::===;========:=====::====== 
askeri tedhirleri a:ması hususunda teşrinisani tarihini sembolik bir Su ı· kast Kurban 1 ~ rı 
genis salahiyet verilmiştir. tarih addediyorlar. Gazeteler şöy- ~ 

BÜTüN BENTLER AÇILDI le söylüyorler: 

30281 6684 

Amsterdam 11 (A.A.) - Hükı'.i- Lucien Bourgues şöy!e yaz:yor: 
met bentleri açmışt.r. Bü.ün müs- Ho,lan.da, bi•araflığını ihlii.l et-
tahkem nuntakaaaki mudafaa te-
sisatı su a.tında b!fakı-.maktadır. tirmiyecek ve asil an'anesine sa • 
AMERİKALILAR DÖNÜYOR MU? dık kalacaktır. Nazi matbuatının 

neşriya!ına ve bilhassa İngi.tereye 
Vaşington 11 (A.A.J - Harıciye 

Nazırı .tıull, HoUanaa ve Beıç.ka- hücum etmek üzere, Holıandaaa I 
da bulunan Amerıkan mümessil _ deniz ve hava üsleri temini içın 
!ermin Aınerıkan tebaasını bu Hitler tarafından hazır.an.dlğı söy-ı 
mem.ekeueri terketmcğe davet lenen pıanara bıakıl.rsa, Hol.anda 
ettiklerine dair dolaı;an hwberıer ş,mdi Belçıkadan daha faz,a teh-
lıakkında hiçbir şey bilmediğıni dide maruzdur. Belçikanın tehdi - 1 

söylemış,ir. Mumaııeyh, Amerı - dine de sonra sıra ge.eceği aşhar-
kan dip.omatıarına Vaşinglona dır. Manş'a doğru ~ürümek planı-
sormadan bu şekLde karar vermek nın, ötedenberi Berlin erkanıhar-
saıahiyeti verilmiş olduğunu ila- bıyesince takip edıım>?kte olduğun-
ve etmiştir. dan, Brükseı'de h;ç kimse şi.iı;:ıhe ı 

HOLLANDA _ ALMANYA e•memektedir. 
HUDuDUNDAKl HADiSE Leon Blum Populaire gazetesin-

Parıs 11 (Husus~ı) - Holanda de, Almanyanın Ho!.andaya taar -
ile Almanya aras.naaki hucıu. ııa- ruza hazırıandığ; hissedilmek'e ol-
d.sesi haı<.ıunaa şu ıafsi.at verı.- duğunu söyliyerek Hollanda ara-
mekedir: zisinin isti.fısı tehdidini sarahaten 

lçınae iki kişi bulunan bir oto- zikrettikten sonra şöyle yazıyor: 
mob.l, Holıanaa cı.hetınaen gele- Ho!.andaya karşı yapuacak olan bir 
rak budu, hattına yakın iki üç 1 Alman taarruzu olacagını aıılamak 
metre mesafede durmuş.ur. Işte o için haritaya bir göz almak k.3.fi
esnada Almanyadan geıen beş altı d.r. ~urası şayanı dikkattir ki, 
kişi o.omobıle hücum ederek ta- / Hit:er, Münih'te söyl€diği nutukta, 
banca kuilanmışlar ve tahmine gö- Belcika - Ho!anda !avassut tek i-
re içinde bu.unan işi şahıstan bi- findeıı tecahül etm!ştir. Bu nutuk, 
rini öldürmüşler, d.ğerini de yara- İngiltereye karşı daha z'; ade şid- ı 
laıru;ılardır. Bu hiıd.se esnasında det!encn bir hücumdur. Münib 
Almanyadan bir otomobil gelmiş su.kasdının son kurban~arı daha 
v tecavüze uğrıyan o omobiıi için- kadlırı:madan A'man pol:si ve pro-
deki erle yedeğine alar~k A.ma.n pagandası, bu suikasdı İngiliz En- 1 

toprağına al P götürmüştür. tell!censinc a :retti. 
Ho:landa hudu! muhafızları mü-

(1 inci sahifeden devam) 

birçok yer:erde araştırmalara ve 
tevkıflere aevam e'mekıed.r. Sui
kasLcıyı bu.ana muhım mukatat 
vaaed.ımesı bH'Ç<OO: ınoar.ara ;ol 
açmakta, bu da zabıtanın işini ço
ğaıtmak.adır. 

Londra 11 (Hususi) - Her ta
rafla Münib suıkasdından bahse -
dHmek.<Odır. 

Ecneb, mem;ekeUerdeki intibaa 
göre, iki faraziye luırşııa~makta -
u. .. .L; ~ı..Lh.d..'.>ı;. ya ı~azı a.LeynLar arı
nın eseridir, ya.lıut ta Ges,aponun 
bir manevrasıdır. 
Bomoanın ciuvara gömüldüğü 

anlaııılmaktadır. Bu da suıl<ası.eı
ların uzun müddet oteı<le kaldık
larını .göstermektedir. Suikastm ha

daha ölmüştür. Diğer yaralüarın ' 
sıhhi vaz.yetleri düzelmektedir. , 

Suikast esnasında birahane sa
lonunda yalnız 180 kişi bulunuyc-r
du. HL!er nutuk irat ederken in' 
filak o.saydı telefat miktarı daha 
fazla oiacaktı. 9 maktulün tabut -
iare ilk Nazi hareketi kurban:arı -
nın mak.ul düş.ilkleri yere ko - , 
nu.mwı ve dün geced-en itibaren 
halk 9 tabulun önünden geçerek 
seJamlamağa başlamıştır. Cenaze
ler bugün saat on birde gömüle
cektir. 

----oo---
1 

Kurnaz Bir Yankesici 
(1 inci sahifeden devam) 

k..ıd mes'l>.leri h€nıız buıunama- 1 mekte olduğunu görünce, beynin-
t ı den vuru.muşa dönmüş, soluğu m.ş ır. 

Hi!ler'i temsil eden Hes cenaze emniyet müdürlüğünde a:mı.ştır. 
merasiminde b;r nıı.uk söylemiş - Zabıta kısa .bir zamanda hırsızın 
tir. Suikast kurbanları mü~,erek Yako olduğunu anılamış ve kendi-
bir mezara defnedJecek.erdir. sin; vakalamış'.:r. 

Amsterdam ıı (A.A.) _Nazır- S~çum~ itiraf eden Yako adliyeye 
!ar meclisinin b:r kararnamesı mu- verılmıştır. 
cib:nce Alman zabıtasın•n ,akvi- ı --{;-
ye edHdiği .Bor.inden. bildirilme~- Kral Karol'un temennis 
tedir. Emnıyet teşktlatıııa hrnuz 1 

askere alınmamış olan 1912 - 1919 Bakceş 11 (A.A.) - Kral Karo!, 
doğumluları hizmete alınası içın 9 sonteşrinde Lebrun'e, Hitl<r'e v 
müsaade edilm'ştir. İngiltere Kralına .birer mesaj gön 

1918 - 1920 doğumlu'.ardan mah- dererek Belç:ka ve Hollanda lıü-

1 

. 
1 

e 

-ı 

dut bir zümre de emni~"~' teşkila- kümdarları tarafından yapı:an 
1ı servislerine al nabi.ecek.ir. sulh tEklH'nin muvaffak olrrasını 

Par:S 11 - Ağır yaralılardo n ikisi tem"rni etmiştir. 1 

Amerika sahillerine mayin koyuyor 
Vaşington 11 (A.A.) - Amerikan 

bahriyesi şimdi Atlantlk ve Büyük Ok· 
..-'lnos sahillerinin sevkülceyş nokta.la· 
~ına mayınlar koymaktadır. Bu ihtiyat 
tedbirJ her türlü karaya çıkma hare-

Limanlarımız 
sür'atle inşa 

edilece':< --
Naıia Vekaleti beş 
senelik bir proje 

hazırladı 
Ankara 11 (Telefonla)- Limanları

mızın en kısa zamanda inşası için Na

fıa VekaleU bir kanun li.ylhası bazLr· 
lamıştır. Bu proje beş seneliktir. İlk.

önce Akdeniz ve E&'e ~aııla.n son 
derece mükemmel bir bale 1"etirilecek

tir. Evvelce inşası kararlaştırılmış .o· 
Jan Samsun. Trabzon, Amasra ve Is· _ 

ke.nderun limanları da ye.ni baştan inşa. 

edilerek en modern vesaitle teçhiz e
dilecektir. 

Hükünıct llmanlanmııın sür'atle ln
şasınt kalkınma siyasetimizin ana. 
prensiplerinden biri telik.ki etmekte· 
dlr. 

----o·r·~---

İrlanda da tevkifler 
Roma 11 (Radyo) - İrlanda hü-

kı'.imeit şüpheli 65 Cumhuriyetçiyi 
tevkif etmiştir. 
-- --

1357 Hicri l 1355 Rumi 1 
Ramazan 1. ei Teşrin 

29 29 
1939, Ay il, Gün 315. Kasım. 4 

11 İkiııcileşrin CUMARTESi 
- Vasati- Ezani 

VaKıtıer 1 
Sa. D>- Sa. Da. -- --

liUX•ıt:'f 6 41 ı 45 
Öğle 11 58 7 02 
tkındi 14 S3 9 42 
. '~şaın 16 55 12 00 

1 
Yatsı 18 29 1 34 
1m'>:J.·w.. s o:ı 1'> 05 

ketine mini olmak maksadlle ittihaz 

edUmiştir. Sahilde bulunan tarassut 

mevkilerinde bu mayınlar hini hacette 

elektrikle infilak ettirilecektir. 

Almanyanın 
iç Gidişi! 

(1 inci sahifeden devam) 

gitti ve .. DaıWır hudutlarında lek Al
man l"Üllesi n:ımlosunda.n fırladığı l'ÜD 

İngiltere ve Fransa cephelerini aldıla.r 
ve muharebeyi de ilin ettiler. 
Şimdi Almanya, bütün denemelerini 

yapm1.ştır. Görüyor ki, sulh ümidi ken
dı.sinden uzaklaşmıştır. Sovyetlerle flilt 

teşriki mesaisi lmkii.ru yoktur. Askeri 
müttefiki İtalya. bitarafhr ve hatta 
k.ırgmdır. Almanyanın, Avnıpada tek 
askeri müttefik bulması ihtimali kaı .. 
mamışhr. Polonya. arazlsl lelnde baş-. 

Jadıklan harbi Polonyanm dışmda ve 
İngiltere ile Fransa karşısında bitir
miye mecbur ve mahkiimdurlar. Bu 
mecburiyet ve mabltümlyeti tağyir 

edebJiecek hiçbir şey yoktur. Ya dö· 
jüşecekler, kazanacaklar. Ya döfüşe .. 
ıcckler ve kaybedecekler! Bunun tama .. 
mile ma.küsn tek ihtimal, yani iç is
yanlar, Httler'in çekilmesi, reJtmln de· 
ğlşmest clbl ayni neticeyi kucaklıJ•n 
bir lhllmal kalır ki, isle suikast teşeb
büsünü deşecek. ayiuntaU".a" ve f<"vü
zünü gözönüne koyacak olan tahklk ve 
tetkik bu ihtimalin mevcut olup olma
dığTnı ortaya koyaraktır. Bu itibarla
dır ki. Alman devlet fellnin şah~ına 

karşı tertip edilen suikastın büyük 
ehemmiyeti a.şlkir olduiu kadar teşeb
büsün mahiyeti etralındakt tahkfkın 

da o nlsbette büyük ve a,ikir ehem· 
mlyetl vardır. Binaenaleyh, bu tahkik 
yapılmadan ve kat'i netice alınıp ilin 
edUmeden Almanyanın fç:l ve Alman 
efkiirı umumlyeslnln barv ve suikas~ 
karşısındaki tel:ikkllerl üzerinde hü
küm vermek dofru değ-ildir; henüz bu 
-ıaman da geJmemlıştir. 

ETF'~ İ77F.T BENİf'E 

•••••••••••••• 
111fIRfINA KAPTAN,, 

1 
Tefrikamızı yazıla~ım17:1n çok!uğun4 

dan dererdemedik. Ozür dlleriz. 

İlave: En yeni METRO 
JtJnNAL da bir haftalık harp 
tapcru 1

. daha eye vakit bulamamış.ardır. 
Hollar.da hilkümeti hadiseyi Ber
lin hükmet'.ne bi:dirmiştir. 
BERLİN HEYECAN İÇİNDE 

llu~iiıı s:nemamn en lıiiyük iki yıl lızı 

Jeannette l'v acdona'.d ve 
l amra:r.t=::=:zı:r::=zm:ar:z-==-ı::llCi!lliam:;----~------.-:ı:=-:ı:r='"~ KAH1 AHA KRALI 

13ugün S8at 1 ve ?..30 da 
~lr4i;ır:a~t;:_er.zi'citlı ma ineler 
. """"'. 1 Faris 11 (A.A.) - Gazeteler, 11 i EDDİE CANTOR MELEK 

Sinemasın·!a Nelson Erldy 
Bu hafta Senenin en güzel filminde 

1 ~evişt.Ç!'imiz günler 
Dünyanın en büyük muganniyesi 

GRACE 00 
İ:aveten 

YA Sjnemasında 
ve ŞARKILI TÜRKÇE SÖZLÜ 

A!i Babanın 
Paris operasın;n birinci tenorü G E. ~ R G E S 
beraibcr çevirC.iği ve bi.itiin filim'.er.nın fevk;nde 
Ve bü:ün musikili fı'.i.mkrinin en muhteşemı 

T H İL L ile 
temayüz ettiği 

L U 
il 

a z 
Büyük opera filminde gi.izel şarkılar söylüyor. 

Bu hafta SÜ M E,R Sinemasında 
İlaveten: EKLER JURNAL: MAJb:O ve 3İGFRİD. hatları üze-

... r'nde en son harbi ve mo~a habe.r-erı .,..... 
Za&sı Bugün saat 1 ve 2.30 da .enzılatlı matıneler. 

6 . ., 
Bugün matinelerden i Ubarel1 

SARAY ve üPrEK 
ile 1-zmirde EL HAMRA Sinemalarında b·rien 

TOSUN PAŞA 
HAKiKi BiR KAHKAHA TUFAN! 

Baş r o il erile: IIAZTl\I - VASFİ RIZA - FERİHA TEVFllc ~ BAi.İDE 
~l:CLA - ;\IAil!llUT - SUAVİ - ŞE\"KİYE ve TA>'>ASA REVUSiJ 

l\lusilı.1 ve .sarkıl:ır: l\tVHLİS .SAli.\.IJ,\llDİN 

rr,ı.ı:ram:ı. ~hl.ve olarak: 1.) EBl·:oi. ŞI:.FİMİZİN VEFATLARININ ni
Rbıı;i 'l rr DÖNÜ:\Iİl Münascbelile İSTANllULDA Y APJLAN Merasim 

Z.) rmzur.ım nE,IİRYOLU llATTl:'>IN AÇILIŞ TÖRESİ. 

S,"'<Ul!flar. ıl.t5 - 2 - 4.15 .. 6.3D , • ._,. 9 da J;ırır.ld razar ve Hayranı 

\ riit.fo:I .. u•h saat 9.30 da TENZİIATLI İL.\VE HALK M:'ESİ. 

FoksJournal B:ıeün s:ınt 12,30 ve 2,30 da 
tenzi'.at!ı matineler • 

ırası 
CfiAM Gülünç:ü ve eğlenceli film~nde seyircileri ağlatırcasına güldürüyor. 

İ.ave : SİLLY SENFONI ve ~'OKS JURNAL J...dw~i&t.: 
en son d~'lya haberleri 

1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma\ 
Nevralji, ku·1klık, ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. il -1 k) - -ı ~' 
SinE.ma Mt:rakhlanna 111.üj d i) 

Gözlerinizi yormadan, kulaklar:nızı uğuldatmadan, fil.im seyret
mek büyük bir zevktir. Bıı zev:ti ancak; pek yakında açılacak olan: 

Türkiyenin en muh:eşem 

~ı 

1 

1 • v 
1 1 

lı••• 
ÇEMBERLiT AŞ 

Sinemasında bulabilirsiniz . 

Eugün Matinelerden itibaren 1 
TAKSiM 

Si NEMASINDA 
l\şk:ın göz yaşlan) ve (Yaşasın aşk) !ilimlerinin unutul

maz san'atkarı 

A B O Ü L V E H A B'ın 
Mest edici bir müzik, gaşyedici bülbül nağmelerile 

BEYAz·=Got 
Türkçe sözlü - Arapça şarkılı 
Aşk, ihtiras, hicran romanı. 

Bayram haftasının en bü.'ük zafer prQgramı olacaktır. 
Buııün seanslar saat 1 de başlar. 
Bugün saat 1 ve 2,30 tanziliıtlı matineler. fi 

...., .. mco; ................. ııaıı .. r.-mmııı 
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A ç L 1 K 
1 1 Çe-v'.ren• l\IEHMED HİCRET 

Bermsayd Pok r;enrln bir adamdı. 
Qeşii çetit çiçekler ve aiaçl&rla süshi. 
ıirin bir bahçenin oria.smda; cü:zel ve 
büyü.k bir sarayda 1aşıyordu. Gönlün 
anu edebllecett he:rşeye malikli. Bu 
ıengin adamın aarayının 7akınında, 

küçük bir kulübede de Şakabak na
mında faklt bir adam ikame\ ediyor
du. Şakabakm &1ydlif elbisenin eskl
Jlkleıı ren&1 solm"'. parça parça ol -
m113 ve ideta paçavra teklini almıştı. 

Yalına7ak dolaşmamak için başlıla -
nnın artık clJ'UemedJtinden sokaia 
tlttıklan 7ırtı.k a7ak.Jr.aplan l'iylyordn~ ı 
Bunwıla beraber ten ve neş'eli bir a .. 
damdı. .., .. 

• 
Sakabakm eeblnde on parası bile 

kal.m.a.ııuşu. İ.ld sundenberl ~11. Bu 
müddei A<fuıda aPına bir lokma ek
mek dahl koymam.ışlı. Nihayet ikinci 
~ü ıı.lr.şamı Bermsaydm kendisine 
7ardım etmesinJ rica etmek için, sa .. 
rayına &1ill. Sua7m kapısında rasla
d.ıtı bir b.lmıelçl)'e halini anlallı. Hiz
metçi: c-- Be.n..Lm elendlın, çok nazik 
ve merhameW blr adamdır. Herhalde 
1a11a. 7ard.ım eder, kanunı do1unır-• 
dec!L 
Şakabak saraya drdl- Geniş bir holü 

feçıt Doşemeslnde ktymelll halılar 

aernı, duvarları 6&ye& cüseJ tablolarla 
müzey7en ve mub&qem bir aaloııa var
dı. Salonda, başkoşede kaba bir min
derde, uım ve be.J&a aakallı bir lbti-

7&1' otUTUJ'ordu. Bu, Berms.a1d idi. 
Şaka~ ona ,-akla.'ŞU, önUııde hür ,,. 
mette eifldJ. 

Jlermayd m~lilr. bir oeale ne iste
diiinl &Ordu. Şakabak, kıa&ca vaı:i-yeü 
ııl anlatLı. İmtiyar adam: 

«- Bu mumkun mü?!> dedi •• Bir 

kip edeceiinl de unutmaym !» 
Şakabak, açlıktan Glüyordu, fakat 

Pok lerblyell ve ulanraç oldufu için 
sabır ediyorda . 

Bermsayd kuzu kızartmasını istedi. 
Ve pyel ciddi bir tavırla Şakabağa: 
•- Bugüne kadar bu kadar iyi ve 

nefis yemekler yediniz ml?:t ıllye sor
du. 
Şakabak: c- Bayır, dedi. Hayatım

da asla yemedim.• 
Yemelderi, meyvalar takip etti. Son

ra Bcrmsayd, taraP istedi. 
Şa.lı.:abll: •- Affedersiniz efendim!• 

dedi. Ben 7emetln üzerine kat:'iyyea 

içki lçmem-
Bermsa7d, mlsa.llrinin elbıl han.rette 

sıktı: 

c- Senelerdenberl ııenin r\bl bir 
adam anyordnm.» dedi ve lüve etti: 

«- Haydi şimdi kamı.mızı doyura
lım!• ve hlzmetçller1 çaill'ara.k Jemek 
masasını buırlamalannı emıetti. 

Bermsayd Ue, Şakabak karşı karşıya 
oturarak, bü;rük bir lşllha ile yemek 
yediler. Yemek sonunda. Bermsayd, 
misafirine: 

- Sizin sabır Ye teenni ile. düşüne
rek hareket eden, dürüst ve iyi bir 
adam oldotunuza inandım. Vekllhar
cım olur mnsunuı:? 

Şakabak, bu 1.etfill me.mnuniyeile 
kabul etll-

Ve •• senelerce Bermsaydın sa.rayında 
N"(ah ve saadet içinde yaşadı. 

lstanbul asliye ikinci 
hukuk hakimliğinden : 
İstanbul maliye muhakemat mü-

Her yemekten sonra günde 3 defa mun•azaman di,lerinizi fırçalayınız. 
·~. ~;r· i",~.-; . ~. -

ilanen Tebliğ 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Kasımpaşada Zincirlikuyu caddesınde Turan ecı.anesi sahibi Osman Vasıl 

yanında iken halen ilcametg5lu meçhul Hatice Melihaya: 
1- Vakıf Paralar MUdürHığunden 25863 ikraz No. sile ve mukavelename

sinde J'azılı ~artlar dairesinde % 9 faız ve % 3 komisyonla 1/10/936 tarihinde 
borç aldığınız (1800) liraya mukabil birinci derecede ipotek gösterdiğiniz Fın

dıklıda eski Mollaçelebi yenl Ömer Avni mahalle::.ınin Doğramacı ve Oereiçi ve 
Meb'usan yokuşu sokaklarında eskJ 6, 30, 32, 34, 36 yeni l, 34, 36 No. lı iki 
kilrgir dükkanı olan ah.)ap evin borcu müddetinde ödememiş olmanız doJayısile 

alacaklı Vakıf Paralar idaresi tarafından rehnin paraya çevrilmesi yoWe satışı 

istenmiştir . 
2- Borcun takip günü olan 15/6/939 tarihinde baliğ olduğu miktar (631) 

lira (40) kunış teslimat çıktıktan sonra (1864) lira (85) kuruş olup mezk(\r ta
rihten sonra her gün için faiz karşılıgı olarak borca ( 44) kuruş ı.a.mmedilecek ve 
ayrıca bilQmum icra masrallarile takdir olunacak avukatlık ücreti de tarafınıza 

3- Bu ilAnın neşri tarihinden Jtibaren bir ay zarfında bu borcun tamamına 

PETROL NiZAM 
saç bakımı güze'liğin 

bilinci şartıdır. 

en 

GONE 
Clldl yakar ve kırıf11 

Soğuk ve rüzgar d•,ı 
sertıe,ttrlı-. YUzU ın11 1 temas eden havanın 
tarı mesamatını kapaııır 
lfrazata mani olur. 

Ci!din bütün bu arıza 
kusurlarına mani 01111' 
için sil de cildinh:i be 

gün akşamları 

KREM PERTE~ 
ile masajlayarak gıdaland1rınıı. 

ait olacaktır. 

1 veya bır klSmına veya yapılan bu takibe karşı bir itirazınız varsa dairemizin ----------------
939/2768 No. lı dosyasına yazı ile ve yahut şifahen bildirmeniz ve yahut yine 1!!11••••••-a•Bmım•!ll!I 
bu müddet zarfında borcu tamamen öd< meniz ıazımdır. Aksi takdirde birinci 1939 senesi zarfında yalnız 

K R E M P E R T E V, açık mesamatı ka· 
patır. Cild adalelerini besler, yorgun d~k 
r. yi canlandırarak tazelik va gençlı 
bahşeder. 

!ıkrada adresi yazılı merhun gayrimenkulünüzün dairemiz marifetile paraya çev- ZENiTH RADYO 
rileceği tarafınıza j)deme emri ve senet sureti tebliği makamına kaim olmak 
üzere 7/9/939 tarihli icra hAltiınliği kararına tevfikan bir ay müddetle ilan , Bütün dünyada cliğer 3 mu'h-
olunur. (9397) [ telif fabrikanın satmu; o;du -

ğu radyolardan fazla radyo 
1>•••••ı•••-••••-••••••-•:ıı:11••ııı~ 1 satmıştır. 

6 ve 8 lıi.mb:ılı 

PA'fl KULLANINIZ 
Her türlü yanıkları keo çıbanlarım, meme iltihap• 

En son model ZENİTH radyo
larını '.E'Crühe edıniz. 
BAK.ER Mağ.-.z:ılarmda her 

yeııden müsait fi;.t ve şart;ar
la satılmaktadır. 

~--•-ŞEKERCİ 

H. MUSTAFAveMAHDUMU 
Bayram iç:n nefis Şeker, Şekerleme ve ÇikolatalarıJJl 

Her gün taze çıkarmaktadır. 
İstanbul Bahçekapı No. 90 • 92 Tel: 2 l 194 _,/ 

, Hayvan Sağlık Memurları ve Nal' 
· bant Mektebi Mr~dürlüğünden: 

dürlüğü tarafından Beyoğlunda 
insan bu kadar zaman açlığa t.abammtil larını ve çatlakları, koltuka'tı çıheolarını, dolama, 
edebilir mi?» ve acıyan nazarlarla ona Yeni.şehirde Yaya çıkmazı bir No. b 

İstanbul 
hukuk 

as ıye birinci 
hakımliğinden: 

iM ohn M kdarı Tabının fiatı Tutarı ilk teminat eksi.tıııe'~ 
cin'i Azı Çoğu Lıra Lira Kr. · G!inü ~1 

baktı: da iken ahiren Tarlab~ında Kek- akneler, ergeu!ikkr, rocukların ve üyüklerin her Ekmek 10000 12000 9,5 Narh 1140 85 50 
) 

20/11/939 

·- Fakal arlık üzülmeyin! nurada J.ik sokağında 1 N<ı. da olduğu bil- ~~t~r~ır~l~ü~d~e~r~i~ıl~t~·b~ıı.~. r~ı~la!r~ı~n~ı~tt'~d~e~v~i ~e~d~e~r~·~~~~~~~~~~~I 
Maartf Vekaletine izafeten İs

tanbul muhakemat müdıriyeti ta
rafından Kasımpa~ada Mutbalı ka
pL c3ddesinde 30 numarada mukim 

el. ncl> Pazartesi 
herşe7 var. Karnınızı doyu.raca.iun . .- ·dirilen İhsan Öskan aleyhlerine rnah- ..: 

Bermsayd kalktı, salonun kapısına 

Jeldl ve dıı,anJa bağırdı: \ kememiz.de 38/229 No su ile açılan 1 
·- Ellerunlzl yıkamak için pbuk su davadan dolayı mumaileyh ihsa- i Devlet Demlryollerı ve Limanları Ömer Nizamcttın aleyhine mcc -

buri h..zmetinı yapmamasından 
mütevel.it ödemeğe mecbur oldu
ğu 7481 üra 31 kuruşun faiz ve 
masarıii muhakeme ve ücrnti ve
kaletle birlikte tahsili hakkında 
açılan davan.n müddeialeyhin gı
yabında icra kılınan muhakemesi 
neticesinde müddeabih 7481 !ıra 

31 kuruşun yüzde ikı ücreti veka
letle bırJik·e müddeaaleyhten tah
sili.ıe davacıya veri.mesine ve 
re'sülmal olan 5802 lira 70 kuruş 
davanın ikame olunduğu 29/4/937 
tarihmden ıtibaren hinı tahsiline 
kadar ve yukarıda yazılı faiz de 
dahil olduğu halde aslını geçme
mek üzere yüzde beş faız yiırütül
mesine ve masarifı muhakemenin 
uhdesıne tahmiline 11/1/939 ta -
rihinde karar verilmiş ve kararın 
mumaileyhe H. U. M. K. nun 4()7 
inci maddesi ahkamına tevfikan 
ilanen tebliğı tensip kılınmış oldu
ğundan müddeaaleyhin ilanın er- j 

r.t.Iektebin 939 mail yılı ekmek .htiyacı eksiltrnesi açık oıarak yukarıda >. 
gün ve saaıtc Istanbulda CağaloğJwıa;.ı Yüksek Mektepler Muhasebeciiıtio, 
toplanan komisyonda yapılacağında~ vericilerin muayyen saatten evve1 t~ 

ve sabun cotlrin? 1 nın ikametgahının meçhulıyeti ha-, ı,ıetma u. idaresi ilinları 
natlarını vezneye yatırarak komi.s~·t·na gelmeJeri. t8932> .../ 

Sonra biri su döküyormnıı clbl, elle- sebile iliınen yapılan tebligata rağ- '------------------------------
rinl otwııurmata başladı ve Şakabata: men muayyen .gün ve saatte gel
•- Gelin, siz de ellnbi 7ıka7ın» de-

di. mediği gibi tarafından bir vekil 
Muhammen bedeli 2800 lira olan (1) adet Prezisyon torna tezg:thı, (1) adet, 

Planya tezg3hı, (1) adet otornatik testeremakinesı ve (1) adet elektrikli matkap 
te"tıhı 17/11/1939 Cuma günü saat 15 on b~şte Haydarpaşada Gar binası da
hilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Şakabak ort.a ;rerde ne leicn, ne lb- dahi göndermemiş olduğundan da-
rlk ve ne de bJ:ımet eden adam l"Ör
müşlü. Donunla beraber b~y söy
lemedi. Gülümsedi, Bermsa;ydm ya
nma celdl ve onUJJ biraz evvel 7apt.Jğ1 
harekeli talr.111 elli. 

Bu iş bllllklen sonra ev sahibi mi
safirine: •- Şimdi -yemeitm.lzi ylye
blllrlz~ dedi. 

Bermsayd 7eme1r: masasına. oturur 
l'lbl bir hareke\ 1apil ve Şalr.abr.ia dö
nerek: 

c- Buyurun, uiz dostum!• dedL 
«Biraz evvel çok ao oldufunmu SÖJ'

lemlşllnl&. itle nells kı=lma! Sıkıl
madan, çekinmeden 1l;rln..> 

Şakabak, ev sahibinin mnıılpllifnl 

anJ:ımışlL Sanki önünde, ,-emek var
mıı; gibi ellnl mallı, parmakları ile bir 
feyl tutar clbl 7aptı; r.f=ıa cötiirdti, 
çiğnemlye başdt. 

vacı vekilinin muvafıkı kanun gö
rülen talebi vechile hakkında gı
yap kararı ittihuile yirmi gün 
müddetle kendisıne ilanen tebli-

Bu işe g:rmek istiyenlerin 210 liralık muvakkat teminat. kanunun tayin ettiği 
vesikalarla tek1inerini muh~vi zarflarını aynJ gün saat ( 14) on dörde kadar 
Komısyon Reisliğine vermelerj JfJı.undır. 

Bu işe ait şartnameler Konusyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (8555) 

ğine mahkemece karar verilm4 ve ------------------------------

mezkiır gıyap karan dahi mah - İstanbul Bölge San'at Okulu arttırrra eksiltme 
keme divanhanesine talik kılınmış • • d 
olduğundan mezkür gıyap kara - ve ıhale komısyonun an : 
rında yazılı 28/12/939 perşembe Cınsi Mu. Fi. Pazaroığın T. G. S. Teminat 

LLra saat 14 de mahkemede hazır bu - Lira 
~unması ve yahut tarafından bir 
vekil göndermesi ve aksi takdirde 
hakknıd.a gıyaıben muhakemenin 
icra kılınacağı malumu olmak ü
zere keyfiyet gazete ile ilan olu-
nur. (938 - 229) 

Dokuma tezgahı 1100 16/11/1939 Perşembe 14 de 165 

İstanbul Bölge San'at Okuluna pazarlık suretile evsab mektepteki ı;arlr·-~ 
mesinde mevcut bir dokuma tezgfı.hı alınacaktır. 

1- Pazarlık Cagaloğlunda yüksek mektepler muhasebeciliği binasında top
la.nan komisyonda yapılacaktır. 

2- Pazarlığın gün, saat, muhammen :fiatı ve teminat miktarı yukarıda gös
terilmiştir. 

3-- Dokuma tez.gfilıının evsafını görmek mektebe müracaat 

L 
ANKARA RADYOSU 

Saaı 18.00 ProC"ra.m. Sa.at 18.05 
l\fcmlcket saat ayarı, ajans ve mete~ 
oro.u.tJi haberleri. Saat 18.25 Müzik 
(Radyo caz orkestrası). Saat 19.00 
Türk müziği: Geçil konseri (14 Oku
yucıı sr.ra. ile). İdare Eden: Mes'ut 
Cemil. Saat 20.00 Konuşma.. Saat 20.15 

Türk müzltl: Kan.şık pro«ram. Ça. .. 

Janlar: llakkı Derman, Şerli İçli, Ba
san Gür, Hamdi Toka.y, Basri Üfler. 
Saal 21.00 Müzik (Küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın). 1 . Brahms: Ma
car Dansı, No. 20. 2 - Pau1 Llncke: 
Emine (Mısır serenadı), 3 - llartmann: 
Thrym Efsa.nest (Bale). t - Toman: 

Bermsayd tekrar dışarıya. aıes1endl: 
cKaz kı:zartma&mı a-eUrin.~ ve Şata.

bağa. döndü: 
c- Şimdi bo aalçah, lnıru iizümhi 

kaz kızartım.sınm a-öfsünden alın. En 
lezzeUi yeri bıırastdll', B.lca ed~rlm 

buyurun, bonu, diler iyi yemekler ta-

istiyenler 
(9368) D A v E T ı ets:nler. 

!stanhul müddeimnumiliğinden: - -------------------------
. J Sa}ı;p vı ııeşriyatı idare eden Başmuharrirl 
Istanbulda olduğu anlaşılan Ka-

1 
ETEM İZZET BENiCE 

rasu hakimi Mahmud'un derhal 
memuriyetimize müracaatı. Buıldıır '·erı SON TELGRAF 

tesı gününden itibaren kanuni müd
deti içinde kanuni yollara müra -
caat etmediği atkdirde hükmün 
kat'iyvet kesbedeceği ilanen teb-

Viyana HülyalarJ (Vals). 5 - Korsa
hov: Şehrazad. 6 - Malvezzi: Endülüs 

Çiçekleri (İspanyol Dansı). 7 - Brahmıı 

Gra.v sultl. Sa.at 22.00 Memleket saat 
ayarı, ajans haberleri, zira.at haberle
ri. St H.15 Konuşma (Ecnebi Diller
de). Sa.al 12.45 Müzik (Cazbant - Pi.) 
Saat 23.25 - 23.30 Yarınki program 

ve kapalllf. 

ISTANBUl KAPnı 
BlZANS SARA 

l'o. 141 Yvan: M. SAMl KARAXr.ı. 

- Efendimiz, bunca askerimizi şehit 
bu adam hiç salıverilir mi? 

eden 

- Doğru Karaca!. 
- Şimdi de yeniçeri kullarınız pu-

sularını süpürmeğe çalışıyor. 

Fatih, Kanıcanm bu sözlerine güldü, 
Ve: 

- Karaca; hangi cepheden daha ev
vel ~ehre gireceğiz dersin? 

- Pa~alwn, diğer cepheleri bil
miyorum. Fakat; Topkapı gediklerin
den daha evvel şehre dahil olacağımı
za hükmediyorum. 

- Biraz evvel birkaç Venedik kal
yonunun Marmaraya tıkıp kaçtıklarını 
,bfttin mi? 

- Gözcülerimiz öyle bir 
ti <l ler 

haber ge-

- Bu, nedendir dersin' 
- Herhalde, ümıtsizlı e dil.şen V"e-

ue<t.,...lıle.rin k::ıçması olsa gerek ..• 

- Ben de öyle tahm-11 ediyorum. 
- Padışahım, şu Jüst nJ a: ı de . len 

kumn.ndan ehnuı.e geçse 
- Evet; bu şövalye ıle karş: karşıya 

gelmek isterim .• 
- Topkapıyı müda!:-ıa eden odur. 
- Fakat; sabahki hücumdan sonra 

a:zmj k.ırılınışa benziyor. 
- Padiı;:Uuın, Jüstinyani elinize ııe-

L 

çerse ne yaparsınız! 
- Hjç; izzet ve ikram eyleyip mem

leketine gitmesi için salıveririm!. 

- Nlye cevap venniyorsllll Karaca? 
- Efendimiz, bunca askerimizi şe-

hit eden bu adam salıverilir mi? 

- Babayiğit bir şövalyeye ben.zjyor1 

hürmet etmek lfızım değil mi? 

- BOyle yapmak icap eder. Nihayet 
hıristiyanlı:k ic;in cansiperane çarpı

şan bir kumandan! Himaye ve tevec
cuh gostermek lazım .. 

- Hakkınız var Padişalun. Yigit
lerc hürmet ve tevcccuh göstcrınck 13-
zıın. dedi. 

E.ger Karaca ve yahut Hazreti Fa 
tı ı, JU.Stınyanınin cephes1ni bırakıp 

kaçtığını bılıniş olsalardı hiç de- bu 
l.fı!ları kon usmaz1arc1 • 

Fakat; 0 1 Jüstinyani ki; İstanbul şeh
rine debdebe ile gimıişll. Ve, kendisi
nin zati senretile yanındaki şövalyele
rin ve kumandanların servetlerini hı

ri.~tiyanlık namına imparator Kostan
tin Dragürese terketmişlerdi. 

Yine o, Jıı.tlııyani ki, A,yasolyada 

yapılan bir dini merasimde öllınciye 

kadar hıristiyanlık namına Türklere 
karşı harbedeceğine yemın ey!emıştı. 

Jüstinyani 1 yalnız bu şa'şaa ile kal
manuştı. Etitiın İstanbul mudafaası 
kumandanlığını imparatordan 
üzerine almıştı. 

sonra 

İmparatorun, en büyük vezıri ve 
Bizansın en yüksek mevkiine sahip o-
lan Notaras bile Jüstinyani geldı.kteo 

sonra gözden uzaklaşmıştı. 

Hoş, Jüstinyanj esasen muhalif kal
mıştı. O, katolik kilisesile ortodoks ki

lisesinin birleştirilmesi aleyhinde idi 

Hatta, Notarns şöyle dememıs miydi., 

- Katolik papas1arının istanhula 
hfıkirn olmalann1 göreceğime. :t\lık 

kavuklarının hfiltim olmasını di .erim. 

Bu sözler Notarasın imparatot nez
dinde nüfuzunu düşürnıiiştü. Jüstin -
yanj İstanbula geldiği z.aman impara

tor, bu İtalyan kumandanına başku -
mandanlığı verdiği ı.aman Notaras 
söylenmişti' 

- Ben, bir veziriazam iken bugün 
gelen ve katolik dininden olan bir İ

talyan nasıl olur da Bızansın müdafa
asına memur edilir?. 

Fakat; imparator Kostantin bir si
yaset e~eri olmak üzere, veziriazarnının 
bu sözlerini hiç de dinlememişti. 

Notaras; yalnız Ha:iç cephesinden 
bir kısmına kumandanlık ediyordu. Fa
kat harbin kızgın zamanlarında Jüs
tinyanıden hıncını almışh. 

Jüstinyani, Notarastan imdat iste -
diği halde göndermemişti. Aralarında 
çıkan mUna.k~aya impartor müdahal~ 
etmişti. 

(Devamı tJar} 

Mathauı liğ olunur. (937 - 268) 

- Hastd gönderir komisyon alır, has'.a ıgetirir 
komisyon verir o, ,böy.)e rezil bir adamdır. Hangi 
haeta olursa ol'Sun oon metelığine kadar soyma
dan ·bırakmaz. Vizitası güya dört liradır, ilıas 

tayı öliımle, tehlike ile, başkalarına emniyetsiz -
Jikle ı.ehdiıt eder; kan muayenesı, röntken mua -
yenesı, idrar muayenesi, şu muayenesi bu tahlili 
dıyc bir vizitayı yirmi beş liraya ıgetirir. Ondan 
sonra da elinden kurtll'la:bil'in;en kurtul! Geçen 
gün meclisi vükelida bile ilıususi bir mübaıhase 
halinde arkadaşlar arasında görüşülüyordu. Bal 
zade Ha.cJ Ali Beyin ölümüne doğrudan doğruya 
bu sebep olmuş. Adamcağız mis gibi karaciğer kan
seri imiş. İlk önce taş var demiş, ur var demiş, 
şunu demiş, bunu demi§: ..Röntken tedavisi laz.m.1 
diyen doktorları teçhile k:ılk!§mış nihayet adam -
cağızı beş on •bin lirasını türlü türlü .bahane ıle 

çarptıktan sonra öldünn~ işin içinden de çıkm!§!.. 
Sen, böyle .damlarda namus, haysiyet, vicdan, in
sc.;.f mı arıy\)rsun? .. 

Eğer, münasebet düşeydi de daha birkaç ki
şinin ismi geçsydi ihtimal onlar için de kim bilir, 
neler söyJ;yecekti? Ben kendi hesabıma doğrusu bü
tün bunları dinledikten sıonra hayretten parmağı.
mı .sırdun. 

- Meşhur ve alim ibir avukat,, 
- Meşhur ve alim bir doktor!. 

Hayatta bunlar olsun.!. İnsan, bu şöhretler ı 
içinde gizlenen böyle mücrimiyetleri muhakemeden 
l\cız kalıyor. Hayaıt, insanları ibu kadar kü.ciiltebilen. 

ve kirleten şeyin adı mı?. 

* Hayati Beye: 
- Akşam yemeğini beraber yiyelim. 
Dedim; 

- Çok isteııdim. Fak.at, bu gece Sadrazam pa -
şanın kona.ğuıda toplanacağız. Bir başka akşam için 
b:ı arzunuzu emir telakki edeyim. 

Dedi, kalkt. Buna, en çok svineo yine hlç şüp
hesiz Nusret oldu. O çocuğun zıddına giden de bu 
adamlar, ohiç tbirisi hakkında fark gö;.et:ıneksizin ..• 
Hepsinden nefret ediyor! 

Halbuki Hayati Bey hiç oralaxda değil. Ya Nus
retin hoşnutsuzluğunun farlunda değil. Yahut ta 
onu Jı.enım yanımda adamdan saymıyor. 

O, yine ayrılırken Nusretin elini sılanayı bile 
unutarak, heyecan içinde boyu.ııa bana; 

- Beni affettiniz değil mi? .. 

Diyordu. Ben. de yıireğine dert 
üstüste: • 

- Affetüın.. • 
~diml. 

olmasın diye, 

İstanbul ÜçUnciJ ı~,d l\'lemurlı.lf 
,. 

dın; 

İstanbul Yedikulc İmrahor 
112 numarHda mukim iken BeY ,r:f/ 
Kalyoncukulluğu civarında Aya P. 
tantin kilısesı yanıııdakı sıra e,·. 

0
, 

nakleden ve orad<:ın çıkıp halen il'~ 
metgiilıı meçhul SOFOKLİ zizyt>D 

İstanbul Asliye MahkcmesJ bıri11 
ticaret daıresinden sadır olan 30 fll 
1936 tarih ve 19351124 sayılı ilam• rı' ,,;ı 
teniden Türk Tıcaret Bankası A. ş. , 
zlrnmet.inizde alacağı olan 400.- ıil'~ 1 

nın 14/2/1932 tarih ve 585.75 ıır•" 
2/6/1932 tarihinden itibaren m•n~ ı' 
yüzde altmış para, ve 420,50 ıır9 ıı' 
31/5/1932 tariminden itibaren b~rP\f 
cibi taahhüt mahiye yüzde ikı, ·t·· 

487,70 liranın 15/2/1932 tarihinde• 'ıs 
baren senevJ yüzde bes faiz ve 28· .. 
protesto masrafı ile mahkeme rrıa~ 
fı ve yüzde beş hesabile avukatlık ~· 
reti ve icra masraflarile birlikte t ı.ıt' 
sili hakkında alacaklı Banka taraf , 
dan takip talebınde bulunularak.~ 
tınıza tebliğı icap eden icra emrı 111 

halli ikametgfth1nızııı meçhul oJd . 
mübaşirin meşruhatından anlaşılrfl~~ 
tebligatın 30 giın müddetle ilAneU 1 

(' 

sına icra htıkimliğınce karar verilrtlı; 
tir. 

Sözü geçen müddet zarfında d:.ti~ 
m.izin 1937 /322 numarasile borcun~, 
vennediğıniz veya icı·anın tehiri l'l , 

kında tetkik mcrciinden veya ten~. 
mahkemesinden ve yahut iadei rnıı ,, 
keme yolu ile ait olduğu mahkerrıede;, 
bir kar<ır getirmedigıniz ve yjne J11

1 
;• 

kör müddet zarfında icra ve ifl!i ,. , 
nwıunun olbaptaki mevaddı rn<.ıl~ .. 
sasına tevfikan mal beyanında btıl , 
madığıruz veya hakikate muhali! uc ·. 
yanda bulunduğunuz takdirde Iı 01 ~.e 
ile tazyik ve cezalandırılacağınızı ~· 

·· te" 
müddctı mezkürenin hitamını nıu t.1' 
kip cebı1 icra suretile 13.zım gelen ırı gı 
amelei kanuniyeye tev~sül kılırıac~ .. 
maJfununU2 olmak ve icra emrinin ş) 
ra!lDJZa tebliği makamına kalın olıt' 
üzere ke;yfıyel ilAnen tebliğ olunu!· 

(1937-32~ 

İsanbul asliye altıncı hukuk Jıj' 
kimliğinden: ye 

Samiye tarafından kocası.; ~J 
mez Beyazıt cedit mahallesı s et 
sokak 75 numaralı hanede ~ka~ıı 
etmekte iken halen oturdugu. '.arıı' 
belli olmıyan İhsan aleyhine ıl< .. 0-
eylediği boşanma davasının ll'~P 
deıaleyhin gıyabında kra kılı~ a• 
muhakemesi sonunda: Iki t~!a bil 
rasındaki şiddetli geçimsizJıgın ~
arada yaşamalarına imkan b 11

:.;

mıyacak derecede olduğunun da t 
buluna binaen boşanmalarına ,,.. 
verilen 17/7/939 tarih ve 681 ~~t' 
maralı hükmün müddeialeyhın cP 
metgahının meçhuliyetine bin~ , 
on beş gün müddetle ilaneı; 1~;,W 
iliğine karar verilerek mezkur c~ 
mün fıkrası tebliğ yerine g:çırıt9" 
üzere mahkeme divanhanesı~'::Jııl 
lik edildiği llfuı olunur. (93ır"" 


