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Sovyetler ve 
Finlandiya 

Sovyetlerin en sonunda 
Finlandiyadak.i taleple
rini fiil sahasına soka
cakları zannedilebilir • 

.!._Uan: ETEM tzzrr ~İC& 

' 114ıp~OM 3J! ııhsnu ıaA:AOS 
~lllda birdenbire alevlenen ve 
~ ~it şekilde de~am ede~ hadise 
ı... ıttindeki tabının ve mutalea • 
~llııızı tamamile teyit etmekte· 

1 So\'yet R~yanın, Fin kıtaatuıın 
~lıılutıan yirmi beş kilom~tre ~: 
~e çekilmesi Iıakkındakı teklifi 
~UI edilıncmişti:r. Finliler mil· 
Ilı" biiliyet esası dahilinde bunun 
liı~ün olabileceğini ileriye sür· 
.ij!leııdir. Küçük Finlandiya bil • 
~.komşusuna taarruz ve .tec~
.".:"<le bulunduğu haıkkındaki bu· 
~ iddialaııı reddeyleıniş ve ~~
dt. ~etinde düne ruızaran hiçb~ 
S. l:lşiklik yapmamıştır. Halbuki· 
~!'et Rusya küçük komşusumın 

1 disine devamlı şekilde rahat • 
~ılt verdiği iddiasındadır. Mos· 
...._~an son gelen haberler vahim 
ıi':1Yetlere işaret etmektedirler. 
1<ıt haberlere göre Finlandiyanın 
ı. a~zleri devam etmektedir. 
"'llta piyade kıt'alan hududu 
t•çıııeğe teşebbüs etmişler, fakat, 
~ordunıını makinelilüfek ateşi 
~~. lllukabil tıaar.ruzu ile püskiir • 
~üşierdir. Vaziyet ciddi gö • 
~ldüğ(i için Sovyet ordusu Le
Lı~gtat'ta tahaşşüt etmiye baş • 
~· izinler kaldınlmıştır. Mos-

a matbuatının ve radyosunun 
~tiya1ı adeta büyiik bir tehlike 
,. Şısında bulunulduğunu zan • 
~1\i;ecek bir ifade taşımakla ve 
eı::::,andiyanm tecaviizleri karşı· 
r ~ ~~ıl halkın_ .v<; ordun?" va· 
Ji~esını ıfa cdecegını tcbaruz. et -
~ıııektedir. Ayni U>manda en son 
~~ Sovyet • Finlandiya a
.ellti tecavüz misakı da Sovyetlcr 
~afmdan feshedilmiş bulunnıak
'"dır. 

ltus m:ıtbuıatının, umumi neşri
r~tuıın, alınan tedbirlerin b.ize 
:ı:ı-ettiği ve öğretebileceği şey şu
~ ki, bug(i için olduğu kadar 
~~ için daha kat'i bir ihtimal 
1 e Fi.nlandiya • Sovyet arasında 
llı.iisellfıh bir ih tilıif vukun gele
~ktir. Bu ihilafın menşei Sovyet 
~· Ynaklanna göre Finliınd.iyanın; 
tıı.liındiyaya göre Sovyet Rus -
~ tuLtuğu '- areket tarzının ica
~dır. Ancak, J<'inlandiyanın kendi 

tiiç ve takatine bakmadan Sovyet 
~-Usyaya karşı mütemadi iz'açlar· 
"" bulunmıısı nomual bir tarzda 
tluşünebilenler için aklın almıya
tağı bir çılgınlıktır. 

Finliiruliya böyle bir hareket 
lııtzını ihtiyar edebilmek ve bii • 
~ k~U!SIUlll müsollaın teca· 
~lede tahrik için ya istiklalini 
eda etmek ve bir istilaya uğra -
ltıak tehlikesini göze aldırmış ol -
~ı, yahut ta bu tip bir •İntihar• 
adisesi dıı;mda sinirlerini tama

ltı.ile kaybetmiş olmak vaziyetine 
düŞmüş bulunmalıdır. Aksi hal • 
;. Sovyet iddialarınm doğrulu • 
gu,,dan şüphe etmek, kızıl ordu
llUn gıaycsine vusul için mu;anna 
~adiselere yol açlığını ve ıııes'u
~Yeti Finlan\).iyaya tahmil etmek 
~Çin sebepler ilıdas eylediğini ka· 
tıl eylemek lazıJndır ki, bu da 

ltat'i mahiyetet bir vesikaya isli
lııat etmedikçe mümkün detildir. 
Sadece, muhakkak olan bir şey 
~rsa o da er ve geç Sovyetlerin 
Fınıandiya nezdindeki taleplerini 
filen tahakkuk ettirmek inıkaı;..,, 
lıir g(in anyacaklarıdır. Şimdi, 
~evsim itibarile Fin!andiyada bel-

.~ de askeri harekat yapmak g(iç
li!.r. Fakı:ıt, yeni harp silahlan bu 
ll'uçliiğü kısmen bertaraf edebile. 
k~k ~nahi~ct!edi_rler. Anlasılıyor 

ı, eger Fmland.ya ve Sovyet ıııü
lı~seY1n·tı )·~ni bir süktin dc\·re.~inc 
rr-mezse kışa ve gecelerin uzun· 
1•ITT.111a baknıakc;ızın kızıl o1'du 
r•sru lıiı:, ~üdafaa gibi. nıak•ot· 
aıı da lıanııl olm k Fınlandiva 
lopı-aklanna g"reıl'k ve istedi1'i 
8<'vkiilce:v i mıntrkalarda :verle" -
&t'e .. ktir. Bih·le hir lıa•ekctin Bal-

]jt~Itta :veni bir ihffüıt hadisesi tev· 
t Nleceği zannedil~mez. 
Almanya. Fin • Sovvct ihtilafı 

karsı•ında bitaraf ve hareketsiz -
dit. İsveç - Norvcc • Danimarka • 

(Devamı 8 ilncil sahifede) 

Sovyetlerin 
harekete 

H uc 
' 
kısımdan ibaret cevabı yakın bir 

işaret telakki ediliyor • 
geçmesıne 

Baltık devletleri konferansı 
tavassuta yanaşmıyor 

RUZVELT YENi BiR TEŞEBBÜSTE BULUNDU 
Bu sabahki Sovyet radyosu Finlandiya hükumet 
erkanını ''Kuduz Köpekler,, diye tavsif etti. Fin
landiya huduttaki askeri bir miktar geri çekti 

Moskova 29 (Hususi) - Sov • 
yetlerin Finlandiy aya verdiği ce-

FfnJa.ndlya piyade kıtaatmdan blr müfreze 

daki tecavüz hadi.sesini inUr et
mesi kız;JJ orduya karşı bir baka· 

vap ile kısımdan mürekkeptir. ret telakki edilımektedir. 
Birinci kısımda, Finılanıdiya hü· · İkinci kısımda Sovyetler, Fin -

yirmi beş kilometre geriye çekmek 
istememesini Leningradm seri bir 
tehdid a!ltınd~ bulundurıııhnası ar
zusuna atfedilmektedir. 

kfunetinin verdiğj notada, ıhudud- lAndiya hü'kilmetinin ordusunu (Deva.J?l 3 üncü sahifede) 

Arnavutluk 
istiklalinin 
yıldönümü ----

-

l Öküzler vapurda bir 
adama hücum ettiler 

Şehrimizde üç yerde 
merasim yapıldı Hücuma uğrıyan bir deniz amele-

Arnavutluğun milli istik1alinin "d"r V g"' ett yaralıdır Yazısı 
27 inci yıl dönümü dün Ayaspaşa- Si ı e a ır sur e 3 Ü ı• cüde 
daki Arnavut sefaret kon ağı bina- ----------------------- ----
sında merasimle tcs'id olunmuş
tur. 

. 

CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR 

1- Bar Çiçekleri 

Yeni Rumen 
kabinesinin 
programı 

Romanya istiklal ve 
tamamiyetine dokunul
madıkca bitaraf kalacak 

Yeni Avrupa nizamını 
kuracak adamlar 

Çemberlayn 1914 tek ilerden daha 
talili cıkmalarını temenni etti • 

Roma 29 (Hususi) - Bükreşten .. A • • • 

bildirildiğine göre, yeni Başvekil 1Musadere kararı 4 Kanunuevvelde tatbık edılıyor -
Tataresko dün hükfunetin pro - 1 s· 1 .,. hl b t ld w 1 M . 
,gramını iza'h etmiştir. ır ngı ız zır ısının a ırı ıgı ya an - ayın 

Tataresko Romanyanın ibitaraf koyan Alman tayyarelerinin üssüne hücum edildi 
kalrnağa azmettiğini, tam bir bi-
taraflık politikasının, ancak ken· 1 - - -- _ _ 
di mukadderatı için mücadeleye j 
hazır bulunan Rumen ha'liunm u-

----..- - -- - -1 
mumi arzusunun bir ifadesi oldu- , 
ğunu beyan etmiştir. 

illaşvekil bundan sonra memle
ketin istiklal ve taımamiyetini:rı l 
müdafaası ~in bütün Rumen va
tandaşlarına hitapta 'bulunmuş -
tur. 

Nümune 
Sığınakları 

Altı sığınağın yakında 
inşasına baş!anıyor 
Şehrimizde her ailenin zehifli 

gaı.lere karşı ve yanı;.nbra karşı 
alması icabeden işle ri gö;teren 
bir bröşür hazı1r'. anmaktadır. 
Broşür 200 bin nüsha olacak ve 

lıcr eve dağıtılacakt ır. 
Bundan başka, yapılmasının ka· 

rarlaştırıidığını yazdığınız nümu
ne sığınakları da Beyoğlu, Fatih 
ve Eminönünde dörder, diğer ka
zalarda ikişer tane olarak yakında 
inşa olunacaktır. 

Abidin Daver 
İkdam Başmuharriri ve 
Cumhuriyet gazetesi 
İkdam gazetesinin başmuharrirllf;lnl 

İstanbul meb'usu ve matbuatımızın de
ierll muharriri Abldln Daver arkada
şımızın deruhde ettlğlni dün haber vcr
mlştik. Bu münasebetle, bazı okuyucu
larımız bizden: 

- Abidin Da\•et, 
ayrıJdı mı?. 

Cumhurlyel'len 

Diye sormuşlardır. Herhalde, arka
daşımız e:İkdam> gibi eski ve mümtaz 
bir gazetenin başmuharrirliğini der -
uhde etmiş buJundufuna göre siyasi 
yazılarile askeri makalelerinin İkdam
da bulunacaf1 tablidir. 

Blı., okuyue11larUDJza bu hususta sa
dece şu cevab1 vermekle iktifa ettik: 

- Cuma günü İkdam'da Abidin Da
ver başmakalelerine ba.şlıyacaktır. Ba 
noktayı neşriyatı takip ederek öğre .. 
nirsiniz, herhalde daha isabet eder • 

Batırılan bir Alman tahtelbahir mü ret tebabndan kurtulanlar İngiliz muhribinde 

Londra 29 (Hususi) - Başvekil 1 
Çember~ayn dün avam kamarasın.
da muhalefet partisi şefi Attli'ye 

eevaıp vererek, şimdiki kara harbi
nin bir istihkam harbi oldu~~ ı, 

<Devamı 3 üncü sahifede) 
- --------·- ----

Müsadere 
tatbikine 

Londra 29 (A.A.)- Alman malları
nın müsaderesine müteallik kararna
meye merbut lzabi bir notta mücehhb:
Jerc, gemilerini müttefikler tarafından 
Kirk:vaU, Dover, Dunkerk ve Bavrde 
tesis edilmiş olan kontrol üslerhıden bi
rinde tevkif etmeleri tavsiye edilmek
tedir. Eğer gemiler, Akdeniz ve yahut l 

kararının 
doğru ..• 

Karadenize müteveccihen yola ÇJkmış .. 
Iarsa, !\Ialta, Hayfa, Portsald, Cebelüt-
1ank, Marsllya ve yahut Oranda te .. 
wkkul etmeleri icap etmektedir. 

Bu limanlarda kendUlkJerinden te -
''akkut etmiyen gem Her, hamulelerinin. 
muayenesi tçin herhang-i bir limana 
&e'\'kedilecek1erdir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Savfamızdadır) 

ÇERÇEVE 
Aksiyon Serisinden: 

Maarif meselemiz 
-14-

Bu merasimde Arnavut'luk hü
kılmetinin en ileri geleıııleri, ba~ta 
Başvekil M. Kota, prens Celal, 

1 
maarif Vekili Abdurrahman, mec
lis reis vekili Hikmet, muhafız 
kumandanı Hasan Selman ve yüz 
kişiye yakın. en ıbüyük devlet me
murları hazır bulunmuşlarıdır. Me. 
rasimde sefir, arnavu tça ıbir nu
tuk söykmiş, bu yı'l mil!li hayra • 
mm 'bir matem günü olduğunu an

siniz. 

Yazan : 1 S KEN O ER F AH RED D I N 1-;:;;;::::;;:;;;;:;;;;:::~;:;;;;:::~;;;;;-
Bu fevka.13.de heyecanlı atk ve macera. ronıanını 1 Kinunuevvel CU.ma 

1 

ı K I S A C A l sııu!':y~ ~:::~~r'.":~!::.• «: ::::;";:.~!v:s°!::"':.~:y,k::: y~~~"!1!~ 
HALK TERBİYESİ 

la~mıştır. 

Nutku Arnavutluk milli marşı 
ve Kraıl marşı takip etmiştir. 
Diğer taraftan dün akşam İta!- 1 

yan konsoloshanesinde de bir me- , 
rasim yapılm .s tır. Ayrıca Taksim
deki Arnavutluk konsoloshanesin
de de ımcrasim icra olunmus~ur. 

lktısat hey'etimiz 
Londra'da 

Londra 29 (Husus!) - Türkiye 
Hariciye Vekiıleti umum! ka'ibi 
Numan Mcnemendoğlunun riya • 
setindeki heyet Pari.sten buraya 
gelmiştir. Heyet bugün tem.ıs ve 
müzakereılerinc başlamıstır. 

rioünden itibaren mutlaka takip ediniz. sıtasız, bu hedefe bağlı. Fakat onu, müşe.hhas, muayyen ve müsı.akil bir tatbik 

2 Akdenl"zde Tu""rk Denı'zcı"lerı' 1 Bata .. Bata .. Ne saha~u!~!:ed:.:;~~;ı:::~~ltı~:;y~:~:::::::.a.:::::~ırayeetrafındaıı 
- olacak?.. knruluı> Cumlıurl><I içinde bir müd<el surüklendi; sonra yeni bir ş<kle istihale 

Yazan: ZiYA ŞAKiR 
Bir zanıan1ar, büyük bir Türk gölü halinde olan Akdenlzdrkl Türk 

korsanlarınuı nıaeer:ı,, harp, kahramanlık destanların1 bu fe\·kalüdc eserde 
lezzetle okuyacaksınız. 

SON TELG AF 
ı K;lnunuevvt1 Cuma gününden itibaren kışlık büyük neşriyat 

programına. b~lıyor. Size yeni t(!rikalarile beraber, ru tanınmış ve 
sevilmiş muharrlrJerln en güzel yazılarını da. takdim edecekilr. 

1 Birincikanun Cuma 

Bizim mahut arkadaş, manalı manalı etti, takat bir türlü astl kaynağına bağlanamadı: Türkocak.lan - Balk.evleri!. 

&"Özlerimin içine bakarken: 
- Bata ... Bata .•. Ne ola.eak? 
Diye soıdu. Enönce suall kavrJyama-

1 dını: 
ı - Vlyauııda. &'aliba .. 

i
l Dedim. 

- Sana. ayakkabıcı Bata'yı sormu-
1 yorum ... 

ı! 

Diyerek , suallnl tav1,ih etli: 
- İngiliz gemileri boyuna. batıyor, 

onun sonu ne olacak?. 
- ?tlerak etme ... Batar, batar amma, 

nihayet gemi batar; İngiltere batmaz ... 
Dedim. 
Pek güvendi. sevlndJ, şımardı! ... 

Bence Ilalkcvlerlni, ismi ve cism!, binası ''e demirbaşı, hulisa. büttın madde
sile, bir umumi müdürlük tcşkllıltı altında maarife maletmek, devlclle!jtirmck 
ıazım. Fakat ç-ok yerinde ve geniş ulc: jde bir madde ifade eden llalkevlerlni, mana 
sahasında zenginleştirmek, proı-ramlaıtırmak, cansız kliş<"ciliktcrden kurtarma!:: 
(23.l'tile. 

Iljr vil:iyet. ve k"i'ladaki killhir dersleri muallimleri, doktorlar, teknl~yenler, 
münevverler, san'atkirlar, merkezce madde m:ıdde tesbit edilmiş bir faaliyet 
planının canh icra heyeti ~ıfatile Halkevlerine memur edilnıeh. Bu he>·et. HalK
evlerinl, de\'amh konferans, mu.sahabe, münakaşa, gezinti, temsil, tatbik, sinema, 
konS<"r ,.e daha bin toplantı şekli altLJJda, mua-~eret kaidelerinde:ı C\' idaresine, 
vücut bakımından ti.kir ''e san•at zevJ:inekadar, modern bir yetişme ve yeti!jürme 

tekkesi haline getirmeli. 
Folklorun biitün şubelcrile tatbik ve temsll sahası kazanae.aiı yer BalY>:e'f"le

rldir .. Balk.evlerini maarife bağlayıp en ceııf' pli.nda milli kültürün müşterek 

(Devamı 3 üneü sahifede) 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 



6 1 İRA Al'LIKLI 

M[;\'.\.KKİTLERİ.V VAZİnst 

l·cnJcaml saatlcrl l!';>lt-miyormu,: SÖJ

lend~iD.e c-are, l vk.al i&Lıresi, ayclı. al&l 
Ura maaşta rs11,tırdıCı muvakkitlerin 

ayJıfuu ke~m~? r.:.1 ta.u:ruft:ı l.sabet 
va.r ~ r~ .e:.:?. !lur:un nuinak3.şası 
~ ~-· ~U. Q.'!'-~~~ ,;_!l.,.....!!S Te ~ 1 

lcmQo.ri lıeme.A &i, u.a,lcrl kur.ıcak 

b!r &dam tazım! fstanbu.I sokakların
da.ki umıımi saatlerin ayarı ekse.riya, 
birbiıini tutmaz. Hepsi. bir bqka ha

va içindedir. Şimdi. blr de, hiç i~leml· 

yen ıaaUer çıktıktan sonra, artık, bu 
•thlrde, ~okak aaaUerine bakıp, vapu
ra. trene, tramvaya J"eiişeceklerln vay 
haline! 

Dİ;:'liYA:-iJX F.X ZE.'iGN 

\DA.'II PARbTE 

Dünyanm en zrnıln adam1. iti anda 
Parls&e bulunuyormuş! llu za&, bu 
m ut adam, hr.nilz 29 :raşıııda bir 

&"azeUde yine şoJle bir fıkra. ı-ördüm.: 

.Fiil.il <ıi:lu illan fazla. rakı Jtip so
kakt:ı rezalet çıkardıfından ilib •. » bu 
lbartdrki c:ez:ılPt çıkarmak» tabirin
den, Jıtls aarıb ol:arak birşey anlıyor 

musunuz'!. lleuletl merak ed.lyorum. 
't'esseıa.mt 

1\tlKNAT1SLI TORl'İL 

VE SEll.S APEL 

Şu cünlerin en m~~hur olan bt.rp ha· 
vadt.Si mıknatıslı torpil hik.ıiyelerid.lr. 

nıya;-etlr:- mahltht: Gba, bu torpil

ler, öy11." b.ır ('aı.jbe kuvvetine malik 
bulunı;yormu.ş ki. suyun içinde arider
kcn, bir ıırayıeı fi~ei:I sibi, nerede blr 
harp cemisl varsa, arayıp buluyor ve 
cct.ın> diye Kemiyl bahrı>ormuş! Bu 
c zibell veya mıkna.tı lı torpi11er de 
galiba, )'f'ni dünyanın modalarını tak
lit elmiş olacak .. 

Mailim ya, son yıllarda bir &eks a.pel 
Jltı çıkmıştı. Yani. ciw;i cazibe, p • 

Aşçı ve 
lokantalar 

Ayasofya 
türbeleri 

Yeni esaslar dahilinde Avludaki türbeler zi-
sınıflara ayrılacak yaretçilere açılacak 
Şehrimızdek! loka!'!a ve ahçı Ayasofya mabedi avlusunda bu-

dükkfın.ları ile gazrn.olar hakkın- lur.an ve kapalı duran 2 ınci Se· 
da yeni bazı esao.ar hazıt:.ınmak- lımin, .Su.lan Ahmedin ve Sultanı 
tadır. Seiimin türbeleri, mimari ve tez-

:ö;zcumie şnndiye kadar tatbik yini kıymet.eri göz-önüne alına -
ol'unan Belediye hcku 1 ~rinde lo· rak ziyare:çilere açı:acaktır. 
kan tacılar ve ah 'l, piyazcı dü:t- Diğer taraftan d.ni mahiye1leri 
kanları için bir ta ım umnmi esas· o2mıyan, ·buna mukabil san'at ba-
lar bulunmakta id.. k:mından tarihi ehemmiyetleri bu· 

Belediye reislıgi; iıu sefer ah- lunan bazı türbelerin de yukarı-
çı, piyazcı ve ~okanta'ar için ayrı dakiler gibi müze halinde halka 
ayrı esaslar koyacak~ır. ı açılması için Maarif Vekaleti ta· ı 

Ezcik'Jle tekmil lokan'alar ye- rafır.dan tetkikler )apılmaktadır. 
niden s.nıflara ayrılaca:, ve fiat , 
farkı nwbetı!l.!a ist r2" ı'., temız· 
li.k ve konfor ıstcncccKlır , 

- ...-.,,c:----
Burı<aı:ın imarı mukavelesi 

----oır---

Dumlupınar vapuru 
karaya oturdu 

rip bir mıkııatı~iyet! 

lley gidi dti.nya hey!. 
sc:ks ap<-l Jcat edlli.)'or! 

1stanbulun imar pro.esin yapan 
şehircilik mıitcha • ı Prostun, 

Deneyde bir Bursanın. iman ıçin Bursa bele· İnıiliz vapurcusu imiş! nu rvell ne 
ıamauda kauıımış'l. D Jlj dcjil.., 

1\leşhur fıkra vardır. Bani sormuşlar: 
- ·en mi kaz.andın, bJ.l.landan mıru 

mı kaJdı?. 

diyesı ile bir mukavc. ımzal:ya-

1 
• ca~ını haber Ycnnişlik. Bu muka· 

İSVİ~E OR!!CSU . 1 veıen n şart1ar nı hazırlamak Ü· 

Tekirdağındaııı Mudanyaya g~l
.mekte olan DIJmlupınar vapuru 
dün ak~t'll lır.. a'lı adası önünde 
kanya oturmuştur. 

Gemlikte bulunmakta olan Sus 
vapuru da İmral.)a lıareket ede· 
rek yokt1'.an ~Ye Mudı..ıyaya 
çıkarmıştır. 

Dünyanın en .ıenrtn ad.Jmı deyip C'C

ecn =•:ıetcler. lıu ~ervrtin mik tan hak
kında birfeJ SQylemJyorlar- Acaba u.e 
k.ıdar • Ta!ia. ı bU.e m1 duşli.&.?. 

REZ.\LET ÇIKAPJIAK - - - ... 
TABİRb;i" MANASI 

:\lerakla okud;ıfum havadislerden 

t 
ııiR FIL~ı ÇEViRDi 1 zere İs.anbul ba edıyesi imar mü· 

dıirlüğü ımıihcndislerinden B. Ce
İsviçre !nema sanaykll•rl: c1939 R· vat Bursaya gıtm1 ·tir. 'Mukavele-

' 

fcrberJıfl> lsmllc yenJ, bu) uk bir (JJm 

çevirmeli< başlamı,ıar. nu filmde baş yi imza etmek üzere M. Prost da 
roll1 yapan, bb:ı.at İsviçre ordw;u imit! bugün gidecek' ır. 
Ne lli! ve ne rahat! Demek ki. Avru· --o--
pada, diğer ordular, şu kış &"ününde 
cephelerde beklerken, İsviçre ordusu, 
Klizel ınanurab İsviçre dajlarında 

Üsküdar tramvayları 

Beykoz fnhriknsrnın vaziyeti 
Partide görü~üldü 

biri de ıa~nta v<1.k'alarıdır. Bilmem, sl:ı ! film çt'vlrlyor. 

_ Üsküdar tramvay !arının esaslı 
şek>.ae ı.>lah olunması için teıkik
ler yapılmaktadır. 

Meclis par'.i grupu .fün toplan
mışt:r. Bu içtimoda Be:J!<0z deri 
fabrikasırı.ın şimdiki vaziyetinin 
ve Ya'lvaı;taki Sümer Bankır. sı;r-ı 

ma)'esine müşterek buiunduğu bir 
deri fabrikasının i>jlPmcır.csinin 

sebebi hakkında İktıs~t Vekili ta
raiı.ndan izahat verilmiştir. 

de benim c-ibi ml~tnlz?. FakaL, bazan. 
anlamadığım ibareler, ıshlahlar kar

,ısında kahnm. Sanki, mekieplrrde o
kutulan yeni L"rlmlerle karşıla mış (i
bJ, bau.n. urker.ı.m... .l\.lcstl:ı, dli.n bir ı 

?tlerhum Ahmet Cevdet. başmaka-
Jete.rinde mütfımadbtn İ~viçreden bah
sederdi. Tevekkeli defll, İsviçre ha.ki· 
kat.en orijinal bir di.)'armış! 

AHMFT RAUF 

Şimdiki şirketin 700 bin liraya 
yakın bir borcu olduğu ve gerek ı 
bu yüzden ·gerek amortismana pa-• 
ra ayırmak mecburıyeti sebebile ( 
şirketin yeni bir _is yapamadığı 

anılaşılmaktadır. llk vaziyette es
kimiş araba'.ann yerlerine yeni tip 
a,rabalar getirtileccktir. 

................ 911'!~:;:--::>---

I ~ 
Talebe birliği 

Üniversltf. talebe birlltlnin. öntimüz
deki aybaşından itibaren tekrar Ia.a -
liyete geçeceğini blldlreu gazete hava· 

di_ı.;:lerl üzerlllde, bUlün yi.ık~ek tahsil 
centliii ve münevvrrler dikkaUe dur .. 
ınuş olsalar gerek. 

Dtinyanın her tarafında, yük.llftok tah
sil ı-ençliği bir talrbe birJiğlııe batla 
buJunur. Bu lüzwo ve ihtiyacı ı:özö -

nünde tutarak blrJiiln ihy~ı herhalde 
Jerinde bir harekettir. 

Rektörlük, bu ~te ehemmiyetle ve 
titizlikle çalışmakta ve bir pro1Tam 
baı.ırlaudıfından hah edilmeki-f'd.lr. Ve· 
riJen haberlf're Köre, birliiln idaresi, 
Rekt.örltik ~ara!ından 5eçilecek talebeye 
verllecf'klir. 

E11 rnuhim nokta, blrJJkten, muhtaç 
ve fakir yüksek tahsil t.alC'be~ine yar
dım edilmesidir. Bizce, bir \alebe bir

liği, hakikaten, en evvel bu mevzuu 
ele ahnahdlr. Ayni çatı altında okuyan 
\."C arkadaşlık cdt'n gentlt"r, herşf'~1 den 

evl'el, aralarında bulunan yardıma. 

muhlaç ta'ebeye yardım etmeli deiil
le-r mldlr?. 

1Tenl k.:ırularak talebe birliği, çok ha· 
yır!ı bir haTt'ket nokta_ ından l~e başl:l~ 
m<1.k galcsini gudt:rck, cenıiyetf' ve 

muhite faydalı olma.k yolunu tulmllf 
bulunuyor. Umarız kl, birlifin uzana
cak yardun f'li, hirçok gcıu;lı:-rin ı ... 
muzlarındakj hayat ve g('çlm 5ıluntısı

nı hafiflete.cck, onların da, yüksek tah
!f(il yıltarıııı neş"e ile g-cçirmclcrlne me~ 
dar olaca.khr. f'it r, eni birlik, bunu 
temin ederse, teşe'<kühınü.n en mlihim 
&"ayesine ulaş,!llış olacaktır. 

Milli an'anelerlmlzin rubnndakt yar
dını, şerkat ve arkad~hk hisleri, her
halde, en mes'ut te:ıahUrlerinJ, l:nivf'r
slte gibi, müdrJk, munevver ve şuurlu 
bir muhHt.e gôslf.rmelidir. 

Birhğe, şimdiden muva.fla.klycler eli-
leriz. 

RE'$AT FEYZİ 

1 KÜÇÜh.. HAHEHL.ERI 

Takrir.ni ifahen de izah eden 
Antalya meb'usu Ras:h Kaplan -
dan sonra birçok hatipler söz & 'a· 
rak deri fabrikaları ve o~la:ır. iş

lcdı.<leri m:ıddei iptidaıyeler iiz~ .. 
rinde uzun oo~"u muta!ea serdet- rv1i~li Müdafaa vekili 

Dolmabahçede izdiham günü iki 
çuval papuç toplanmış 

* Şaban l:minde bir amele 14 ya
şındaki öz kızı Necileye tecavüz ettiği 
iddiasile tevkif olunmuştur. * Belediye sıhhat müfettişleri bu 
sabahtan itjbaren Beyoğlu cihetindeki 
otelleri t.eıtiş ve k.ontrollara balllamış
lardır. 

mişlerdir. şe'1riın zde 
İk.tısat Vekili tarafndan me\• -

Naf:a Vc;,kili General Ali Fuad zua ve suallere cevaplar vfrilmiş 
Cebcsoy dün ak~am se1<rimi7.dcn 

ve neticede takrir muhteviyatı • Ankaraya dör.mü~t~r. 
nm teşkil edilecek bir parti ko- Mıili Mü<lafaa Vekili General 

Dolmabahçcda vukua re.len ve 11 va
'&andaş.tm..l-"W olumu Ue neticelenen iz
diham b.ı.dlseslnln ablUerl dun de şeb· 
rimız ikinci Afırceza mahkemesinde 
d.inlenm işlerdir. 

* Polonya konsolosu dün Vali ve 
Belediye Reisi LuW Kınlan ziyaret 
etmiştir. 

misyonunda esaslı surette tetkiki Naı:i Tı.ıı.az da Çana'<kale, Balıke-
hak.kında Rasih Keplanın ikınci bir .sır ve diğer bazı m·ntaka'lardn tC'f-
takriri umımıi heyetçe kabu-1 etli- tiı;lerde .bulunduktan sonra dün 
!erek vak in iJ,:,rkmiş olması ha- İstanbuJa dönmüş!iir. 
sebile riyaset.çe celseye nıhayet General Naci Tınaz dün Valiyi 

v..e parli rl'i.::.ini ziyaret c'miştı.r. 
verilrniş.!r. 

Beledi··e 
zabıt Si ı "Got! .• ~!~~:..d~~!!a 

Bazı maddeleri ihtiyaca Btiyuk hacbln senelerini ,~0 
. 1 yukarı.ki Uç kelimenin manil uO 

Uygun şekılde h•lırlarlar· Allah _inırllt.rcııin <' 

d "' • · "'} k Vt·rsuı ctenıektir. Iııgıltcreyr k.111' 
egıştırı ece manların nefret hislerini ıaıırl• 

Halen ta'bik edılmekte olan için t.rnsı Lwaner t.arafuıdJfl ~ 
zabıtai -belediye talimatnamesinin alman ve cAUalı İngi1Lert·nh1 et 
gayrı kafi olduğu anlaşıLmıştır. versin> oakaralile niha~·eUcııeu il' 

Gerçi hususi bir encümen tara- irin dii'er bazı mısraları dJ. şuJI 
jından hazır!anan yenı zabıtai be- Senden ebedi bir nefretle nrfrti 

ceğlz. 
Jediye talimatnamesi bundan ev· Bu 
vel.ki şehir mec.isi taraf.ndan tet-ı 
kik edilmişse de; o meclis intihap 
devresini bitirdiği için tetkikat 
ikmal olunamamıştı. 

Belediye reisliğe, şimdi hem ye
ni t.:ılimatnameyi tatbik etmek ve 
hem de bnzı mnrldelerini i!-tiyaca 
en uygun bir şı·kılde yeni ba,tan 
tanzim etmegi k"rı:ı- dştınnıştır. 

Bu rnJksatla bır er.cü-nen de teş· 
kil o.unme>ştur. Encumcn tetkik· 
ıerine başlamış'ır. 

Encümenin hazır! vacağı tali -
matt <>me. r ır ~ eclis:nin şubat 
~timaında tctkık ve kabı;! oluna
caktır. 

---C}in----

ş:şlide yeni ilk mektep 

Ş4lide trawvay dura,.. yanında 
yeni ve buyuk bır me~tep bi ası 
inşa cı:urunası ka<arlaştırılmış.ır. 
hu me" eo.n iruıası içın, oraaaki 
şimdiki süvari po;i3 kışlası yıkı
lacaktır. İnsaata sür'atle baş:ana
caktır 

-<>-

Eminönü meydanı 

Eminönü meydanının tanzimi 
i..şine f.lcn başlanmı<tır. Birkaç 
günd.,nbcri Köprünün sol tara -
f.ndaki sahil boyunda rıhtımın ö· 
nüne büyük ve yekpare taşla dö
kü:erek burası kapatılmaktad:r. 
Sağ sahilde de vaoılacak olan bu· 

ameliye i.e meydan denizden 40 ı 
santim daha yüselm4 olacaktır. 

--o---

Sokullu JUı-hmetpaşa camii 
Atatütk k.öprüsünün Azapkapı 

ba.<;ında bulunan ve rneşhur mimar' 
Sinan.n esru•ıerinden olan 3okullu 
Meh"lle• paşa camii yepyeni bir 
şek.ilde tamir olurmaktadır. Bu 
mabedin kubbe eteklerine konul; 
mak icin Kütahyadan çiniler ge
tirfmiştir. 

Atatürk köprüsünün altından da 
camıe girımek için •bir yol vücude 
getirilmektedir. 

ceğiz. 

Suda ve karada nefret edccril" 
K~aınula ve eU.ml.zJe nefre& 

ilz. 
Elinde çekiç tutan h~ında pi 

şıyan nefret edecek. 
Yetmi.t milyonun nefreti se»IJI 

rlndedir. fi 
Bizim bir düşmanımıı vardır: 

cllıere. ,# 
Allah İnı;-tlterenln cr:za.Mnı ,·r 
Bu nefret ~urı bestelendi. \•c 

Almanyada herkesın ağııod:ı ıdl. 
mektep kitaplarına gecli. Şairı • ..... .,_ ı 

kaı:anciı. İklııct l.flhelm Lls a:ı:tfe 
mızı kartal ni11anmı verdi. ~'\U_., 
oıilterenin cezasını ver~in •• ·edrl 
uman bu aualın cevabı tu idi: 

Çü.nkiı .İngiltere. harbin 01ril 
takip edccrii !;iyaseU kasten ııı~ 
bır.ıkarak ,\Jnıanyayı harbe .. ur 
mi:;;tL l.i'er İngil~rf', Frans3 ''" il 
He biri kte harbe iştln k edrcL·ııoi 
djrıniş olsaydı, Almanya harbe rt 
tlmetc sürüklenmezdi. H.ıkikatt~ 
ret .,arkısı> o zamanki Almanyaııı' 
&"iliz ablukası karşı~uıda du}dulıl 
zln lfade!Ô\lydi. Gittikçe tazyikini 
ran ablukaya kar~ı Almanya birttf 
panuyor, bu acJ:z nefretin lladesife 
kin edllcbiliyordu. 

Alınan ıazete1cr1ne bakılacak el 
bugünkü Almanyada da şu cAll•11 

gılterenin eezasını ver-;.in> edrbiyııt 
tazelendiğl göriılür. Fakat aroıb• 
defa neden AJJah İngillt-rC'nfn ce 
versin? ııerha.lde İncilt.ere dcvlt1 

damlarının bir hl\rp vukuunda 
edeeeklerl siyaseti nu.iphem bır .. 
Jarllidan dciil. (.1"rçl .ı\.hnanyayıı 
yapılan bir sürü kouspsıyonlard$11 
ra İngfltercnin h:ırbe cirecc&iııt b 
.ı\lmanlar ina.nmamı!jlanlı. }'a kat b• 
den cezaya l:.i.yık olan İncillere o 
gerektir. İngUterenln bu dcfakJ 5 

AJmanyanın ta.bJi inkı.şa!ına, yaol 
yat sahasına. doğru }'ürliıneslne 

olmaktır. 

Şlmıll de ablukanın tazyl.kl ~,11' 
sında hiddet nefrete lnkıllp etıııtı 

Bu Jıadlsede ihmal ve ledblrsldlklen 
dolayı suçlu mcvklinde buJunan tsk.J 
emniyet mudurü Salih Ktl.aç ile mua
vini KimTan da dwıku muh&k.eme7e 
celmiflerdir. 

Surlu avukatlanndan birinin ı.sran 

üzerine, bizde ve başka 7erlerde bu 
hadisenin emsali olup olmadıtı soru
lunca, c:Mn başka bilmiyorum, benim 
bildliim ilk. d"ra vikl olmu,tur> ceva

bını verm1';tlr. Ba.tlı:a bir &ual lb.erine 
de: .cadde başlanna konan 70 santim 
boyunda tahta parmaklıklar, sabit de
iildi, yerinden oynu7ordo. İzdihmLD ö
nü.ne reçmek hususunda bir b;e :rara
m.adı• cevabmı vererek rekllmJşUr. 

* Şırketihayriye tarafından gec-eleri 
Köprilden saat 23,15 de hareket eden 
vapunL~ h.areket s:ı.ıti mUtcJdJJt n:J .. 
racaaUar iızerine 23,25 e çevrilm~tir. 

IKISA POLİS H.\llLI LEJ.İI 
1 Avn_ı p_a_H_ar_b_in_i_n_Y_e_n_i _M_e_s_e_'.e_le_r_i __ l 

dlr. Almanlar, kendilerin• haklara.O 
mahrum edilmi!i bir millet tcıa.li . .,ı 
di)·orla.r • .:\.caba Alınanlar bır W 
durup da mahrum t'dild~klı:-ri ~ 
ne oJduğunu d~iındüler mi? ll•Y•' 
ha.M politika ının tatbiki yalnız bit 1 

ma.n meseJe~ı tel.ikki edıJ.ebillr Jll1 

1- Bir defa hayat sahası içJot 
ren milleUerln siyasi ve ikt:sadi iS 
ıaııeri vardır. Alman milleLiniı.J ll 
hakkı vardır da bu miletJeıiu JıJI 

Bu telSt"de evvetl Beıfkı.aş: Polis 
merkez memuru LUUI clinleıımll ve 
şunları sOylemJştlr: 

~- Bulun t"dhirler alı.nmıştL Ilalk 
hücum edınce buyuk kapının kapan· 
ma.smı mudur mu.ı.vlni K<'mran He 
tararlışhrdık. Artık ı.JyareU menet ... 
mck istiyorduk. lladiscnin kapının ka
p:ınmasnıd.a..n tvvı=l mi vçya 5-0nra mı 
oldutunu bt!mlyorum. Yalnız blJdii'ım 

bi.J'Şey lôlts:ı o 4:ı balkın heyecanla bi· 
rı lşJ ve k.:ıbbalıiuı çok artqıdır. llalk 
Uı=rlye ceçmek istiyor V(! bunun için 

Onlerlndekl Uvarl poUslerln atbrına 

t.neler bl!e batırıyordu: ... 

Bundan sonra dinlenen ıahjt emnl-
7eL müdurlutU 2 i.Dcl ,ube mudur mu· 
av nlı=rtnden 1.'cvt k de; butun .tedtiir
lerln alınmış olduiunu ve hidisenin 
faıla itala.balıktan ileri rcldltlnı SÖ7· 

lem~tlr. 
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Hayır lbeyim. .3ağlığınızdan 
başka b.r ciileğ.m yok. 

- İki saat böy.e arka üstü yata
caksın! Ö~le yemeğine kadar ha· 
reket etmiyeceksin! !ki saat sonra 
yavaşça başını hııstabakıcı arkaya! 
davar ve sana yemek yedir:r. Ya- i 
rmdan it.haren yatakta oturabi· ' 
lirsır.t Tehlikeyi atlattın ar.;k.. 

Hüseym sevinçle gülüyordu. 
• Ya: tığı y"rden kavuşun tava -
rıına, yüksek IJ<'ncc.re!e.r:n par -
maklıkforına, ekktrik lambala -
nna bakıyordu. 

- Dünya:vı yeniden göreceğimi 
ummuyordum. Oh Allahım .. Şimdi 
nekadar mes'uduın. 

Diyerek yavaşça elini kaTdı,niı: 
- U·.-. or cıusun arkadaş: 
Hüsey .n, 1ehmede sesleniyor

du 
Mehmet, Hüseyinin yatağına en 

yakın olan hastalardan biri idi. 
Cevap verdi: 
- Uyumuvorum. Fakat, bugün 

bıraz rahats zım. Yaram acıvor. 
- Ben çok rahatım. Artık bir -

birimizi iyice göreb ·ı:rz. Buraya 
ge diiHm ııür.denberi dür.v yı zin
dan l!:bi kararlık ııörüvo!"duın. 
Hamdolsun, bugün gôzlerim;n sar
gıs açıldL 

Mehmet kendini göstermek fste
rnıvordu. 

İki arkadaş şimdi hakiki hüvi
yetlerile ve haklkl çehrelerile kar
~aklardı. 
.. Melunelı l{(iseyinJn s6vledi!1 

Z ÇUVAL AYAKKABI! 

Tevfik Doian, alına.n tedbirlere rai
men ahalinin harekeU bu izdiham bi.
dise~Lne seb<-p oldtılunu, sut on se
kizden sonra nakil vasıtalarının fazla 

ziyaretçJ ı-etirdlfinl, paydos eden fab
rikJ. amel'-'lf'rinin de tnzimamile inz•· 
bat ve intizamın bo:r:ulduı:unu, ellJ J)O· 

lbln elele vererek cerdiil el, kol ı.ln

C'ırinin, ahali dal&a.sına mukavf'met e
demı.rerek koptuc\lnu soyleml ,.e hi
discdcn onra o civardan iki C1Jv&I a
yakkabı toplandıfını, S lih Kıhcın c;ü. 
l'1lrilere zlncfr hattı t kil etmf'leri emri 
verdı.fint na'klen l~ittlitnl ili ve etmiştir, 

Bunu takiben de e kt emniyet ikinci 
şube müdür mual·inlerindcn Tahsin 
dinlenmiş ve o da ayr şekilde ifadede 
bulu.nmu~tur. 

* Ortaköy vapur iskelesinde Vita
linin kah\ esinde iskanı bil oyunu yü
.zünd~" çıkan kavga neUce::ıinde Sahur 
ve Hayım, Agop adında birini başından 
yaraıac lardır. * D~ı a.q.am Bakırkoyti.ndeki evi-

~ ne gitm~.k Jçin Ahırtapı ıstasyonunda 
trene binmek tstiycn Ri.qt.yc adında 
bir ka · t.:enır u ına t.;.U eıek sola
yağı dızkapağından kesilm.ştir. 

* C..oangır Yu.'k"..ıt opartnr.anı ka
pıcısı Rif t ndasın .ı bayg;n bı .. 'ut de 
bulunm\...Ştur Komı..:. n zehı. r11d,Ji 
.;;ın:..ı~ ..an pıcı hastaneye k.ıl~..tılarak 

le· iavl ed .lmıstır. * \iatm:ın Necmının ır'..arc..,ındeki 109 
numaralı tramvay Deyl..jlundJ. Pola 
adındn bir kadına çarparak yarala • 
mışlır. 

,~===~======================, 

Mehmetçik Geçiyor 
~====[ Yazan: İskender F. SERTELLl ]1===' 

sözlere rağmen ona hiıliı acıyordu.j 
Mehmet gerçekten çok temiz yü-: 

rekli b:C gençti. O, Anadolu Tür
J-~lnün ıt;{esiz bir timsa:ivd.i. Yü
z:.ı,ü göstrrmekten çck.'!'Wyordu. 

- Doktorun söyled:klerini ben 
d.e duydum kendini fazla yonna. 
Bir iki gün daha sabret. Artık teh-. 
likevi savu turmuşsun! Bu habere 
ben de senin kadar sevindim. 

DiyebildL Fazla bir şey söyle -
metli. 

Mehmet uyumak istiyordu. Ken
di kendine: 

_ Şimdi yüzümü görürse, beni ı 
tanıyacak.. Müteess·r olacak Be
niım afovhimde kaç ııündenberi söy
ledH!i sözleri hatır'ıvarak üzüle - 1

1 cek En iyisi ona ııörünmemektir. 
Divordu. ME"hmet o gün vata - ı 

ıtından çıkmadı. Hatta arkasını 
yastığa davavıp dik bUe otur - 1 

madı ya!ak kinde. .. 
Hasta bakıcı Meliıhat Hanım 

ö/t'e vakti Hüsevinin yemeğini ı?e
tirdi.. Yatakta onun başını kal- jı 
dırdı .. Çorbasını, etli bamyan'ı, 

.üzüm ho afını kendi ,; le yedirdi. j 
- Buı:ıün çok iyisin, deıtM mi 

Hüseyin? 
- A1111h razı olsun siz<H!n. Beni 

diritttiniz.. Yaşıyacaj!um bil: um- l 
IDIO'ordıım. 

Melah"t Hanım hasmı yanm -
daki karyo'.aya çevirdi: 

_ Sen nasılsın, Melunet? Her ı 
gün iki arkadaş uzun uzun dert -
leşir, tatlı tatlı konuşurdunuz. Bu-· 
gün Hüsevinin ı?ôzleri acıklı. Ne
den konuşmuvorsunuz simdi? 

Mehmet kımıldamadan cevap 
verdi: 

- Başım aıtrJyor. Melahat ab
la! Yaramda da hafif bir sızı va.r. 
Ne;;'em yok. Hele biraz uyuyay;ro 
belki geçer bu a~ılar. 

_ Haydi uyu bakalım. Sen za· 
tc-n uykuyu çok severs n. Hasta -
neve ge.dicin dakikadanb<'ri bü
tün günlerini uyku ile l!~irdin! 

Mehmet kendi·nl zor tutuyor, bu 
işin akıbrtinl düşünmemekle be-

• raber, vüzkşmen·n pek hoş biT 
ne'ice vermlyecej!inl de tahmln 
ediyordu. 

- Arkada ın gözlerinin acılma
srna çok se\~nd:m. Allah bütün 
y;ır ılrfara şifa! r v<>rsin. Melahat 
a.bla! Ben vatan ul!runda baca - : 
jhmı kaybe'1ı,:·me yanmıvorıım. 1 

Burada boş vere yatıyorum da \ 
düsman!a ccnkl('Şemivorı m diye ü
zü'üyorum. Acaba ivileştiktl'1l son-1 
ra benJ tekrar cepheye ı?Önder -
ınezler mi? 

Hüseyin bu söze cevap verdi: 

Gl.:nle yarım milyon 
Evvelki ıünkü ıaıett-l~r hab~r ve

riyordu; İstanbul limanında, ıunde, 
yarmı milyon torik ve ıı:ıJan\uı. (ı.k:ı.

nlm;,1.kl:ı tır. Bu, mi.ıtıiın bir .ı;:erveiltr. 

)lemlcJ..l'hmiıin diier sahlllerlnln m !\

sulunü de ayrıl.'a diı Ununuz Bir de 
babkç:1hit, daha fenni usullcT,e l"C d:ı.

ha. çok randunan veren bir şe Ilde 
yapıntı. O vakit. )Urdwı. de.ıHz mah
su.llrrlnden edel"cil istifade m ı dan
dadır. 

ııerh:ılde. bahktılık. Türkiyenin bJr 
a.n L·vvel halloiunat"ak ııd.ı sa:ıaylinin 
ba.şnıda relen bir ı,ur. 

BURHAS CEVAT 

- Hiıla cephe.le mi gözün? Dok-. 
tor sana tebdilhava verecek .. Ya- ı 
ran kapan.r kapanmaz köyüne ı?i
dersın .. Anana. babana kavw;ur -
sun. Ccphevi cephedekilere bırak. 
0n.· ar da senin kadar dögüşmezini 
bilirler. 

Mehırnedin bu sözlere cam sıkıl - 1 
nustı. ,. 

Hüseyin, hoşaf1J1ı idvo:ctu. 
Melahat Hanım bu iki hastanın 

konu•malanndan o kadar ho~laru -
yordu iti. 

N'havet Mehmet d 0 yanamadı .. 
Hüsevinin vathğı tarafa dö~dü: 

-Bt:-n vata11ım1 :ırı~'l'YldPn h~lı:t"Tl-ı 
dan cok s•verim. ~.0n~ b,r,~•,Jar, 
,..,"h•ve. "''meyi kovwrnc donmej!e 
'fer•ih ederim. 

Dedi. Hüseyin yavaşça başını 
çevirdi.. Arkada.<;tn.ın yüzünü ı?ör· 
dü: 

- M'ômet .. Sen misin benimle 
konuşan? 

Ve ıf.leri:le yijzünü kapıvarak: 
- Aman A'Jllah>m, gözlerime ina

nam;vorum. Kac l!'iindür bıısbasa 
konustuğum dertleştil!im adam me
ğer hasmım imi.ş. 

Dive bağırdı. 
Merme• vata0rda dolh<ıldu: 
- Görüvorsun ki. senin lıasrnın, 

se,..i pn rok sM.•'3-Tilf'rd~n ~i ... i imiş. 
Sol!uk kanlı'ıibnı muhafaza e

derek ı!İH'l"sedi: 
- S0 !"i üzm~k i~'" kendim -

dı>'l bahs<>tmem'st'm. S'.'l"di ıtrla.t 
bahl,,.., Hüseyin ne zaman çıktm 
kö .. A~n! 

HiisoVin ,;&r1nı vllzünden ayır
mıyordu 

Aldığı yerler Almanya ya kafi değil 
Abluka şiddet1e devam ederken Al

manyanın bu harpte iaşesini na il te
min edebJJccefi me elesl zihinleri meş
cuı Cdlp du.rmakL&dır~ İleri ı.ürulen 
turlU ta.hmh:.ıer arasında tabiıdir ki he· 
saba en ı.iyade lsliııa.t edenleri bulup 

('tk.ı.nn:ık IJ.LJD. Bu h lıı )'apm;ık da 

kolay d .... -.... l\luhakk"k obıı c,het ou
dur lu m· zi Ue h.ı.I 3rasınd:ı bir nıa
k.aycse ) urultrL:k muhakemeyi kurmak 
icap e-dlnı;:e teçeu umunu harbtn ba· 

şırıda, 91t de imparatorluk Alman. .. 
yasının a kcıi haı.ırlJgı olduğu kadar 
;kusadi me\kii de pek ktıv\.·ctlı o:du
funwı bir kere el.ıha anla..,ıldıfıdır. 

KJ.yzı•r harbe ı-ircrU' n haııneslnde al
tını, <lcı>o.arında her türhi nıal:ıcmesl 
olarak rlrıni:ıU. E~ki .o\vusturya - ~ıa

carisian inıı>aratorluin Kay:ıerin müt
t.ei'ık1 olmak dolayu;ile l\la<·arist-anuı. 

llırvatist.anın ucu bucaiı gurü.nmiyen 
tarlaları da dol~yı4'11e Alnıanyanın dl'

mek oluyordu. Almany::ı.nın denizlerle 
rabıtası, miınakal<1.h kesilmiş olabiJir
dt: fakat ;:\lacaristandan. Hırvatistan
dan istilade e~mcğe ktm mini olabile
cekti?. Hulisa bu noktal nazardan da 
914 harbi Al.manya için müsaitti. Fa. .. 
kat dört sene sonra, 918 de vaziyet şu 
oldu: 

Alman orduları çoktan Sırbistaua. 
RomM.nyaya, Belçıkaya, Fransanuı şJ

malinc gi.;:nıiş bulunuyordu. Rusyanm 
elinde-ki Lehlstanın bir kısmı da Al
manlara. geçmişti. Bu kadaı' yeri ele 

ceçirmlş olduju halde neden lmpara
t.orluk Almanyası yine atlık yüzünden 
şaşırmış kalmJŞh?. Demek ki dört se
ne süren bir harp uzun zamandanberl 
hazır bulu.nan nesi var, neal 1oksa hep
slnJ bi&.irm•I oluyordu. 

IIltler Almanyası mazinin verdiii a
cı dersi Jlımal elmedl. Blliklıı Alman· 
yanın son senelerdeki hazırlığı göster
di ki çıkacak harbin devam ettlrılmesl 
için ne tizımsa hrvslnl ı-eUrterek bi
riktirmek hu.sosunda hiç kusur edil -
memlştir. Fakat Fransız ve inrlll:ı ta· 
rafının l!ırar etUi:i mühim bır nokta 
vardır kl o da şndur: 

1 
Ahnanya son sent'lerde hep harp l 

malzemesi ,.apmak, bunun için de muh
taç olduiu maddeleri bariçtrn getirt
mek mecburiyetinde idi. Hariçten ce• 
tlrteceil ne varsa buna karşı yabancı 
parası vermek. incnıı lirası, dolar te
min etmek limn cellyonlıı. Bu ııaran 
elde etmek (eln de çok oalqarak lhra· 
eatta bıalDDIQ'ordL Omlaa ....,. eJbıe 

--·ı.ı...,_.~......,_ 

decektf. Onun için yJyecek maddeler) hakları lOk mudur? 
bir takım artlara, kayıtlara llbl tu- 2- İkincisi kolltklif bırış yıkıl~~ 
tuıdu ı.ı "-uııla b•rah Al h ıan sonra b('ynelmilcl ınüna~eb' . ....... .. rr manya a -

kuvveUer miıvazenesilc il.iare cdilJIS ricte.n za.Jıire reLirlerek bir tarata yıf-
ma.kta de\•a.m ediyordu. lle>ıı harp için. başladı. İncillere Alnıanyanın ıeıı I 

Ahuan:;anın iaşe vaziyeU bu:ün na-
1 

me politika.sına muvaiJ.kat edil' r/ 
sıl!. İngllJ:t \•e J·raJJsv: Uralınıu )'.t.ı.ıtıfı · bu mu\·azenenln altusL oımasına ,1 
hes:ı.ı.ı.ara ıoı e e\'\ elden beri honan olsa;rdı, ımpar, •nrluk mt nfutlcri 
şa.:.; t.arın, kayıtların, lu1aıı kdbJrlt'riD sıl koru.nacak. ' ~ 
ııelicesuıuc elde ci.lilen ct.as.arruf• dil Alm;J.nlar, ir.ı-nt.treniıı harbe, k~ 
'llazarı dikkate almd~ı halde iaşe va.. milleUerln Ls.tiklıillcriııi delil, lı 
ziycti A.Jm:uıyada. şoy!c oJdutu di.q;u.- .hasis ıııenfaatlerlnl> korum:lk ic:ln I 
niilmek,edır; diğinl iddıa ediyorlar. Bu, üı1b 

doğrudur. l'akat •mrnfa:ıtl• kor Yatnız-Alınaoyanın nUrusu 65 mJJ. 
yondur. Avu .• ur)·a \'e Çekoslovakya ıle her devletin vaıircsJdir. AlmlJl1• ,ı'. 

h.:ıyat sahası menfaat defile.lir de Lchistarun bir kı"-nıı ıualüm •ekllde a .. 
dlr'! llayal sahasına clrnıete nıı hndıktan ~onra 40 milyon niıfU'i daha '"' 
olan devletler biliyorlar ki ingu 

alınını~ oldu. Bu memlekctlerlıı tkmı:-k JJ)I 
yaJnız kendilerl tein mücadele e~ı ) .... a,..a.ıJ ... ua:K. ıucre yehl,iıirdıgi mah~uıa-
yor. Buna lhıimal vermek !-ialder tın mik~an da g-eçen ~ene şöyle imiş: 
olur. Fakat öyle vaziyeUer vardıf Yalnız Almanyada 152 ınJyon ken-
bazan muhklif memleketlerin nıe tal 65 milyon kişi için ye~miş. He- , ..... , • .., 
aUeri müvazl olarak yüriır. İt;te ---,JJ sapça adam başına 233 kilo dtişüyor. irJSPJ 

Malüm şekilde alınan memleketlerin tere ile • haya& sahası içine K" 
namzet olan memleketlerin menfaa mahsulU ise 157 milyou kental lmif. 
de bu detak.i mücadelede müvaıı:I Bu da 40 milyon için adam bqllla %67 

kilo oluyor. rak yürümektedir. Binaenaleyh ~ 
· milleUer, cnefrei 9arkısının> kor~ 
Isbat edilmek ilk-nen dava şudur ki iP'"~ 

i4Ura.k etmekte mazur ı-örülmelld 
Avusturya.nuı, Cekoslovakyanın ve Le- i·+-==============-fj~ 
hlstaınn yansınm Almaııyaya g-efmif 
oJma.-;ı bu memleketin zah,re v;ıziyeU
nı pek de öyle hissedilir derecede de
ii.şllrmemi.şlir. 

!Uütlefiklerln Almanyaya kal'Jl üo 
aydanberl lalbllı: etmekte oldııklan do· 
niz ablukasni.w netıcelertni tahlil tdeD 
İsviçre matbuatı tuna vumaktad.ır: 

Almanyanm blrllı:lirmif oldaiıı mal
seme eoktar. Almaııyanm lktuadQ<ala 
büsbülün allüsl olmak için daha sa• 
man ceııecelı:lir. Fa.kal unutmamalı lı:J 

ecnebi pi7asalarile Almaııyanm rabı

&asl kesllmif olmalı:Ja artık deniz ıu.ı.. 

ıaı ve Uıracalı da darbeye uğraniışıır. 
Bunun ise Almanyanın lktısadlyala lolıa 
7apacaiı tesir cok büyüktür. Alnıa.n 
propapnda~1: ba teslrbı eheamıl7etab 

ola.cafını tekrar etmekle mt!:fl'U)dur, 
Fa~at haklkatte Almanya bu vaziyetini, 
)'anf deniz ablukasının teslratını dil .. 
şünmektcn kendini olamamaktadır. O· 
nun içindir ki bütün bunlardan insıı .. 
tereyi mes'ul tutarak onun aleyhinde 
buluuyor~ Den.la ablukasının yakm ve 
çabuk neticelerini mübaliaalandırma ... 
ta lüzum yoktur: fakat l'~en harpte 
olduiu. clbl bu Rfer de donla abluka
ııuwı c!Ulk(>fl ebemm'7eU arlaeak, ba
lı:Jkl tesiri cör111-1ı:11r. Ablakan dair 
ı.ııarar fn.ıtre matı.utnua ulıerl mi
......,....,... ı.ııu. 

&U gp«••· 8l1WAIJ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Kalaycıların 

şikayeti 
Matbaamıza rnilr:ıuat ed 

bi.rluıç esnaf dün sabahtanbefl 
Karaköyden Balıkpazarına .-; 
dar tekmil kalaycı dükkinla • 
nnı ve piyasayı dolaşltı.ı.ı' 
halde hiçbir dükkanda bir 
hem bHe kalay bulamadıldatl" 
nı söyliycrek dert yanmışlal" 
dır. Ekserisi kap kafaylanıall 
surctilc maişetlerini ve ailele' 
rinin geçimlerini tooıin edeli 
bu esnaf kalay bulamamak ytr 
ziinden iş.•iz ve dolayısile .t 

lmak tehlikesine maruz kal
ılıklannı da ilave etıni ıercııto 

Bu esnaf piYM&da kalny ınCI 
eut olduğunn fakat depolar* 
mlandığım söylemekte, alA • 
........... ~ dikbti-
c• r d!Jnwe!ni ı.t.ıektedlr. 
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andinav Devletleri Yeni Aurupa Nizamı [ 
idal Tavsiye Etti Kuracak Adamlar İngiltereninalab~leceği yeni tedbir-

EN SON DAKika Sovyetler Ve 
Finlandiya 

(1 lacı :sahifeden devam) 1 
• kısımda, fulindıya hü-~ 
, cıı-aııswııın mühim b.r 
~".._graı .Kdl'l; ına hıhşit 
;-:-vyet Rı..syaya karşı 
b.r harekette bulw:duğu. 
· ~ ageınt tccavuz paktı 
~ lif olmadığı b !diril-

yı, SoV)et hu C ti, 
Ucıbınce ~ -,ıt. , t h- , 
ke eı ıni .ızade ddet-

!lEVLFl'LERİNİN 
rAvstYESİ 

"' (Hususi) - Balhk hü- 1 

ti F'inlfuıdiyaya itidal tav-ı 
. hlilı.ıınıu.şlardır 
:.A.Ni)ty A CEVAP 

VERECEK? 
29 (Husu.;;i) Siyast I 

J1~; cevabın vehametinl 
ll!ektedtr Bu vaziyette 
erıı tekrnr başlamak im-' 

1 
dhnadığ1 sorulmaktadır.\ 

• er, Lenı at civarına ! 
lank v asker tahşid et- ı 

ııe·ler, Vaziyet vahım ol -
. raber, son dakikada yeni 
ilııa formii!lünün ol"laya 
ılıtimalı de münselip de-

~ cevabına Finlandiyanın 
il! llıukabele vaziyeti daha 
~Vir edecektir. 
'!!;Nİ Hı\DlsELER 

:; 29 (Hususi) - Sovy~t -
~a tududundl yeni hAdl

<\ Ua .geldi.iti brldirilmek -
tın 28 inde saat 17 de Ri-

baçı ile Srodnı şehirleri arasında 
beş Fin askeri bir Rus müfreze -
Slne ateş açmıştır. Bu askerierden 

1 
üçü es.r alımnış, iki tüfenk, bir tn-ı 
banca musadere edi!miştir. Diğer 
iklsi~in o.dürüldüğü zannedil - 1 
.ınekted.r. Saııt 18 de Sovyet ara
zısine doğru beş el daha ateş e - 1 
İlmlŞtL". 1 
Lcningrat erk.b:.harbiyesı Vid· 

liki !:'llntakasında Finlandıya top-: 
çusunun Sovyet arazis;ne iki me~-ı 
mi ettı.ıtıru, hududu geçmek isti
yen Finlindiya piyade grupları - ( 
nın mitnt yoz ateşile püSkjirtüidü
j!u ıi bildimıektedir. 
BAi.TiK KO .. FEP.A:SSl TAVAssı:T 

EUIİYOK 

Tallln 29 (A.A.)- Rükümolln or«•· 
nı olan l'u esti. eC"nebl ıaıetetrrl ta
rafLndan n~rf'dllf'n ve ~akında bunda 
&oplanank olan B.llhk d~vıettt'rl kon- 1 
feransınd:ı Finlandiya - ovyet RU!Ja , 
DıtJJıifının muslihane bir surette halli 
ic;ln bir tava utta bulunulması imki
nının müzakere f'dllecefine dair olan 
luberi kat'i ·urette tekzip etmekleıdlr. 

Kl'ZYELT YE:o!İ Iİ.'RAC'AATI'., 
Bl'Ll':SDU 

Londra 29 (Kadnl- Biri Ik .\me
rlka Cumhur Batkanı BuıveU. Kallnln 
Yotda.,a •öndrrdiil yeni bir mesajda, 
Sovytl • Fin lhlllillının ulb yollle hal· 
linin her iki hükümrt lehinde olaca • 
iını blldirmqtır. 

Roma 29 (Radyo)- B.rllndon bll· 
dirlldliint" ıöre, ,\lman11, Sovyet .. 
Fln ihtlliirının sulban halli toln htr tkl 
hilkiııntt neıdlndt t.eşebbüsteı balun
mıya karar vermlştlr. 

Aksiyon Serisinden: 

f\1aarif meselemiz 
1lJJa.nııya d.&\'t"t eden bir r catı 
~lılip olur. 

( 1 i.ocl sahtftden dtvam) 

haline ıeUnnek. irfan tarihlmlıdc ha-

'11 lnaarlf clluz!nmcla b.ıl1k terbiye ı. batta mekltpltrl •ıot.n bir ehcm~ 
~ tle alınacak mev~u? 

kl~ll' ~ RtlLTfRtb;ü S.'\KİL 
ıın• -

"'liıı1ın bir 1J ,ub si olan bu mevzuda 1alnn blrkae kelime söyllyecrlim. 
~ t)l beu, (kulturlcnme davamız) lslmll mu ta.kil bir aksiyon ~erbi ha· 

dJl t lito. kanunlarUe canlandırmaJ'a ~hşmqtım. Bir raıetede ile beş ay evvel 
r.~ te liı.pıa1mak Uzcre bulunan ba yazılar yt"r1iyerlnde durmakta. 

yol ~"" 
bit 1 ~ G:\RP ve bütün ARK kültürlerbıln ba rserlerlnt. kuHıir kökumiJz 

.,.ı I , IA. ~ CA'dakl bat eserlerle berab r buıü.nku dilimlıe ve bir tutumda. 
Jot "' 

'l • ctzrm şart :ı:ı.ruri muhakkak. rlbl ü.fla.r, bu ihtiyacın tlddetl kar ısın· b tt ' ' J • • 

~ t \Ukiırmeylnlz!) levhaları kıdar cansız. 1·a amak lı;in ha,·a nryst, ki.il-
1'' t l itin de bu 1 o!. 

~·· suı esası olan tellf borcuna bir an itin unutalım; va du.nya tellf-
t llta atıp clil ("arp!ımu le-ine cekmtdJfimlzt ne buyurulor?. 

.uın \tı11ıllf form.Ulltrlmlzdm birini·- huli a. eden bu işin, bUyuk bir yat btde· 
•• Af ~ha ucuza mal olacaiını, (kühltirtenme da\-ramı'J) islmlJ aksiyon Rrl

ııl>' ııı.. 
p I ı\ı -.. t tlti&ime kanllm. 

"' "'!ti, 
~ -' ~iQın mechul neı{,Undf'nberi ba!ika milletlerin ne eser Yerdltlııi, oz Ji ilD 

torzntmlt olan millet, kıyamete kadar f"!>tr veremez. 

~l'HANE VE 'It'ZE 1 
o\cı. .. . 

... basına cami, medr~. kutuph ane dikmlt olan. Istanbul, l\(1'\ır ve Budln 
lıaiaı ~cuklan biz mlylz.T :'lıiuede mitli k.ü.ttipha.nemlz? \\'rupalının, u 
'btcaue Nationalt) dtdii:I. \'tı her bu)·uk merkt~dt ,·ucudunU mutlak te-
tııı.. ' 

~ ""' n °"° e .. 
t..,~bulda bir Cnlversit.e kutuphanemiz, bir de Evkaf idaresinde ~u bu 
~'ne var. Ayru·a utakt.Pfek t,e1fekküllerin utaktt"frk kUhiphanelrrl! • ·erede 
~lUpb:uıemlıı! 

~ltt mtrkeılmi.ıde halka ac-llabilmiş trk ktituphane olmayı~ıııil ne dlyrllm! 
~il\ kutüphantmial kurmak. btiyü.k ~erkeıJerde bunun bir fSUbtslni ac~k, 

clt Oı koklerlmlzden butuo duaya kulturııne kadar, basllmı . ba!sılao ve 
\ butlln kltapJan ':)oralara datdmak. lllım, elztm. şart, zaruri, muhakkak 

1ı C. ne!, . . . . 
\l.te itine celin e, bu bw,;Ulta bir('ok zencınhiımı.ı olmakla beraber orıaniı· 
~ lalQam defU. (Larou. e) l&ntille alloimelik satmak ze_vkinde olmadıiım 
t •ruPadalı.l mlsaUerlni saymıyorum. Her qhada her muzeyl, "'f:rmaytmlt 

,... ~eı vücude cetlrmtli!·iı:. 
•lçij. 

)t:t\ı:ut trmilyesl nl!.betindt olsa bile, kütuph3n,.sl ve miızt.•sinl kunnat1Uf 
..... bitdlilnl unutmuş ve mahnt kaybetml bir inun ıOzlle bakmaz mu ınız'!' 

~arın netice -

ISTANBUL 
BIİANS SARA 
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lıtıl>aratorun murahhası bitkin bir halde idi, 
kanı kaçmış, yuzu solmuştu 

...... 'r~ 
nıam ••• 

"""" ~·lı~~ı hazırl:ı.yınız .•• 
;-- a- .. UstUne etendlnUZ .. 
'han.ıa Annanın kanuŞRU! ı, Or -

"1lı d"'1rı çıkıp ağa .:e mükA!tmele
'trtlleycc aür.nuitU. B'-l sıralarda Turk· 

• ıurıa a t.ırmaıııyorl:ırdı Biraz 
<), · S•hre gırccekle 

han, na emir verdikten IOD· 

)' "rırıanın yanı."'1.'.I dun .! ve ıunları 
i"Jı. 

ıı., 1 •• Aıuıa, •dam.::ır nla berab r ıın
>oıun y:uı :la gitrrck tlyorwr 

....... n ":'ti ır ıp kaçıyor reusun yok-

..._ 1 b.Ann, nı bırckıp na ka-

çabılfriın? 

Olabilir ya .•. 
- llem neı-lye kaçabilirinl". 
- Ya, Turkler bu sırada 1cerl &i-

rerlerse"'. 
- Zannetmem . • Öyle kolay kolay 

nasıl girebilirler? 
Dedim ya ..• Ben, bunların hem 

rllyo ı g;rdüm '" ~em de gonlüme 
b6yle düşüyor 

lll•rnk etme. G dıı> vazıyeU an· 
lıyayım. Şimdi gelirim. 

- İki gözlı.m Anna; hiç seni yalnız 
bı: akır mıyım"' llcınen şimdi gıdcr ge· 
lir :n. 
Şehzade Orhanın fikri !okrar Anna

Y• dörmekt.. Yalrn vazıyet! ım;;ıaı:ato-

( l inci sablltdtn devam) l 
buna ıınukabil denizlerde kıyll!iıya 
bır mucadele devam ettiğıni soy
Jeıruştir. 

Çem'berlayn bilaıaı~J:ınn ı,ca
retinc mümkün olduğu kadar za
rar verw:nemesiı-, ça~ılacağını, 
'1ah.ı iyı ve rahat bı.r dünya vücu
de getirmek içm muharebeye hiç 
te ihtiyaç o ·ı ad.,:r,m ılfıve ete: ş
tır Ar:ık harp baş;adığına gere, 
yen.ı ~izıtmın esas2Jrını şimdıdcn 
te.sbıt ctmege ill'.kan }Oktur. Çün
.Ku rnuhareberun nekaC:ar devııı.1 
cdeccg~ sonra hangı ınılletlerin 
İng' tere ile aynı safta yeyahut 
İngıltcreye karşı harbe gireceği 
kestirilemez. 

Çcmbeı'layn, bug(ınkıi nizamı 
lı: rac ı<. adamlann 1914 dek.ilerden 
d.'.lha talihli olmaların.. teme~ni et· 
miştlı'. 
Bl'..LÇIKA ÜZERİNDE YABANCI l 

TAYYARELER 
Paris 29 (Hususi) - BrüksN -

d ~ g'1'.cn bir habere göre, dün 
eenebı tayyareler Bclsika toprak
ları üzerinde uç:ınµşlard:r. Malin, 
Gand, Ostand, Bruj'daki dafi tay- ı 
yare topları harekete geçmiştir. 
AL. IA1" l_I.\~ARI. '11" l~LSADERE-

. l!\f, BAŞI,.\. '1IOR 
Londra t9 (IJu.su..~i)- R<·!<imi ceridede 
n~rcdHen <"mirnanıeye nazaran. Al -
man mallarıu:ı karşı ıtUh:ız ediltl·ek 
ınWaaderr kararına kinunur,·,•rlin dQr. 
dund~n itibaren başJanaC'aktır. 

İKİ AL: L\.:S VAPURU I' AKALA!\Dl 
Paris 29 (llusw.i)- Fran.,ı:ı harp re• 

mllert tkl Alman vapurunu daha :ya.ka
hyarak Fran: ız limanlarına cehrmlt -
Jtrdlr. 

llOLASDA VAJ'l'RLARI1''IN 
İ!\GİLTEREYE .SLFERl.ERİ 

Londra 29 (llwusi)- llolanda va -
purlarının İncill:ı limanlarına '1:eferll"r1 
tekrar başlamı1hr. 
BİR İSGİLİZ ZIR!ll.ISI DAIU 

B.\TJR~IJŞl ... \K 
lkrlln 29 (llus~ı)- Bertin rad ·o~u 

l'tçe:ulcrdl" Royal O.ık adındaki İncl

Jl:.ı .urbh ını bahran .·\iman tahlelba· 
hırı kunı.aoJoını Prinı"in bu defa da 

kanarto\'da. bir İlll'illı kru\'azöri.lnu 
bahrdıiını biJdirmrktcdir. Londun tl
pil'ıde olan bu kruvaıi.irdc 680 klşillk 
murrltcbat v:ırdı. 

llOLA. ·n.\D.\ SİJ)IJETLİ 
Y.\G.\ffKl.\lt 

Aırul.rd~m 29 (A.A.J- Birkaç rüu
dcnberi llolandada Yaimakta ulan 1ai
murlar, nehirlerin .. uıannı prk ziyade 
kabartmı1tır. Sul:ır Jük ('Jmefe dt\-anı 
ettlit takdirde büyük bir ftl<ikct vukua 
l'elm 1 muhkmf'ldlr • 

isvi mr:DE 'iLAH ,\LTI .. A 
DA\'ET 

Hrrn 29 (A .. ·\.)- <.'t•btl kıtaahnın 
baıı alayları kı ayları <' na.-ında .\ip 
mıntaka. .. uıda talloı yapmak maksadile 
ilkk.Anunda Uah aHıoa da\:tt edHmt Ur. 

İ:sGiLl'l:RE:SİS HA\'A Z . .\\iATI 
Londra 29 (A.A.)- llava ~ezart'tl, 1 

İnl"iliz hava kun·etl('rlnfn uiradıiı &a· 

yiata alt onuncu lbteyl nt!'trrtmektf'dir: 
Bu llstedt 36 olu, 8 kayıp, ı t-~ır kay. 

dtdllml•llr. 

BİR ,\l ,'fAıo; T.\YYARESİ 
İSVİCRE\'E İ:SDİ 

Brrlln 29 ( \.A.)- Bir Alman bom
bardmı.ın tayyJresl, tırtmah bir ha\·&· 

BU AKŞAM 

M LEK 

da ı·riıln •~ arazisi Werlndc u('tuktan 
sonra i"''ifrtde ytre lnmt-ie me('bur 
olmo tur. 

Londra 29 (llu u~i)- İnılliz layya· 
rt·leri dün mayo koyan Alman deniz 
tay)·arrleriııln U bulunan Bor.kom 
adasına t.aatruzda bu1unm !ardır. Bu .. 
rada bulun:ın uç .·\iman deniz tayyo.re· 
sine mJtr.ıbuz ate 1 açllnıışhr. İngill.s 
tayyareleri Alman ia}7arr-ltrlnln mu
.kabil burumwıa ,.e darı topların ate
şine maruı kahnış1ardır. 

BütUn tayyareler Ctrl dönnıuı1erdir. 
!lava Nczrratl İıı,-Hiz tay7arelerinln 

dün AlmallJ'anın Ct'nubu .carb lnde ye· 
ni bir k il U('U u yaphklarnıı bildir • 
ml~tir. 

Londra %9- inı-ııız Bahriye .. ·ez:ıretl 
London tipinde bir İnı-iJiz kru\'&7.QrÜ· 
niın torplllendi!i h kk.ındakl .\iman 
tebliğini h·kzip rdiyorlar. 

ler karşısında ltalyanın vaziyeti 1 

Roma 29 (A.A.) - Stefan. ajansı, 
tebliğ ediyor: 

İngiltere ın Çan kkalr, Sıi.veyş, 
Cebelüttarık, Ma~ş kapı'.annı ve 
İskoçya ilı; ""orveç arasında de · 
~ z! kapatmak suretilc Alm.ınya:r• 
boğmak it~ "re ine sahip oWu.ıtu·;u 
....... at etmcgs uğraşan News Chrı· 
nicle g zeksinin bu baptakı ne~
rıyatı hakkında. mütalealar yüni
tc"ı Giorn&!e d'ltalia, bu mev,.-cn 
evvelce başka bir İngiliz ga>e!csi 
y nı Evening tarafından bahse -
diliniş bir mevzu olduğuna işaret 1 

ve bunun çok ter. ikcli bir mevzu 
oldu.Jtu1";. teocrar et'"1ek•ed.r 

Filvaki bu kabil ~e,?"yaı, gayri 
m..hanp Olan II' .!etleri beyne! -
m~el hayat ıçin es lı surette l.l -
zım olan hiıkimiy&' le-; rı §!mc!J r. 
~ , hakk a tee le scvket· 
vesi ve o!'' arı bu vaı:ıvctı ebe -
d yyen devıım edcmıycce • ı . ! 

z sndan daha liyade d jşünmc-e 
icbar etme i mu-kündür Zira, bü-/ 
tun ~ede~i milletlerin hayat ve 
i'.areketlerinde hli.riHt haklan 
vzrdır. 

( l inci sahifeden df'\"am) 

nın müdahal i ihtimali )'Ok gı • 
bid.ir. ~ tahn •c kc:ı' ıiz 
ı:-ibi fiiller FinllındıJnnın, mc ru 
mıid01faa haJJ<ı da So' yet Rusya· 
nm hattı hareketinde tcıncrkliı 
edeceği i~in böyle bir müdhalcyo 
hukuki , ... •İJ i sebep le o!nıı~ a· 
cııktır. • · etke itibarile belki bir 
ker<" daha tarih Fin istikliıli iizc-
rınde Rus hakimiyetini tcslıit et· 
ınekle kalacak \'e So,)·etler Bal· 
tıktnki hakimiyetlerini za ·ırtatan 
sebeplcri de ortadan kaldırmış bu 

Almanların hatta yarı işlenmiş 
malları dahi müsadere edilecek 

!ımacaklardı.r. Bu net « Alımın
yanın da, i knnJina\'y hükiırnet-

1 ermin de b iki hiç işlerine eh·er
miyceekti:r, fakat, ) npılacnk da 
bir başka ey ) oktur. 

ETEM İZZET BI •. "İCE 

Landra ~9 (llu!'!ou .. i>- f'ransa. ile İn· Parls 29 (A .. \.)- Daladler, duu ~ı- Alman lşçtlliini lhth·a eden bUtun Ütomobi) 
gi.lterc arasında kararlaşhrılao lkhsa· merikan IC'firlnl kabul etmlşUr. l\fuma- mallara u.tblk tdilrct'flni t.ı rlh ttmek· 
di C"lblrliil, lam bir hukuk musa\'ah lleyh ile men!IC'l .\im.an 'nultıra konu· it d •• ı 
dahilinde trmin rdilecrkUr. :t'ransaıun lafak ambarıonun tatblkah hakkında tcdlr. a )0 a 0 en 
İnalltrre f;ı harbi k:ııanamıyacaiı ,.e ıürü•mu olduiu tahmin tdllmektf'dir. J·'raıısa ilC' inzilteorr, .t\lm;ınl:ırın hatt.i k d 
İnciltt-renln de maJino hattının hlm:ı) ,..,ı Göru~mc. uıun stirmu tur. yarı i lmmL, mallarının da ihracma a J n 
olmadıkça harbe &irlsemiyf'l'l'fl teba • l."arı rr mı bir nola. ambargonun yüz .. , mani olmak tasav\·urunda bulunnıakta· 

rtiz etıirilmeklcdir. Bin>eııalcyh her 'ı de 25 nls\>ellnde Alman ınendılını ve dırlar • Hüviyeti ~Jaşlldı, hem• 
iki memlekrl hf'r sahada t rikt mesa· 

ide bulun•cak• ........ ı.., h••b•d .. rck- Almanların bitaraflarla mübadelesı şiresi tazminat istiyor 
ler, berab«"r muzaffeor oloıt4&klardır. Fatibdt doktor OP<'tai4>r fnahn oto-

Londra :!9 (llusu i)- Bahriye '.\eza
bütün llloy.:1, dtnlz ablukas mibbb b 
reU butun fiJo) a, drni1. abluka~uıın t<: • 
clidl lt"dbirlt"rinln tatbtkint hazır bu -
lunma ı emrini ,·ermiştir. 

İng-iliı harp ı;rmilcri İrland;lnın Ct"· 

nup sahlllt"rlne kadar geldlil zannedi· 
len ,\iman cDO)'('land» harp l"f'misinl 
tlddelll" aramaktadırlar. 

Parb 29 C Uu'iu ... i)- Fran-.ıı Jl;triC'i· 
;,·e Xezarrti Pari tc bulunan fcnrbi ae· 
fare-llerr bir nola ıondererek, ,·\iman· 
yanın br3' nelmile1 kaidr1rr hll;ıfınil ha· 
rekeli üıtrJne .\Jman ticarrtinf' kartı 
alınan yeni ttdblrll"rl bıldlrmişhr. 

Pari." ':?9 (ll\aw i)- Guetel r, :\lu· 
zelin •arkında ,·\luıanlar t.ırahnd.ın Y•· 
pılan eiddetli bir taarruz hJrekfti hak· 
kında yt·nl malümat \'erınrktedirler. 

Bir buftikle yapıl~n bu h:ırtkrtiu bir 
drneıne nıahiyttlndr oldufu anla ı1 • 
mı1tır. ı\lnı:uı topç.ı u bu mınt:ıka.da 

e,·,·cll tıddetli bir nte. atn111 \ e bu 
ateı bir sa.at k.adar ft\·kalidc bir id .. 
deUc dr,·a.ın eotmlştir. lınan!ar iııer
lerdcn çıkarken, :t'ranu monHerl ye
nid<'n topçu at 41 allına :ılınm.ı tır. 

.-\lruanlar me\·ıilerln etrafına du • 
ma.n obusttrl atm.ı,.lardır. Öyle ki, ka
lın dunı1n tabakaları Fran ız mevziini 
ieerlL rtmi tir. Fakat bu nevi hareket
lrrin ıu ınahzuru , .. rdır ki. ru%Jinn 
tesirile hu dum:uılar •"ransız mt\-"Zılnl 

Alm:uılard.ua &lzlcml tir. l\luudt"me 
nıitralyoı \'C tabancalarla ccrt•yan et
nıi:; n Almanlar beklcdlkltrl neticeyi 
elde edemt"ınlşll"rdir. 

Cephtnin bu mıntak ıoda bir Al • 
man layı bulunmaktadır. Bu alay Uçı 

hat haJln(le blribirl ardında . Jperlere 
)·trl~mlııtlr. Dunkü &ibl harrketlerl 
hazırlamak için .\iman tOP('U u mtv· 
zilerdrn ('•karılarak tlerl ı-öti.lrülmekte 
ve varlfr\l bitlnee cerl alınmaktadtr. 
Öyle- ki, bu uç bat ara,ında mlitemadl 
blr ı-ldiş '"e gelit vardır. Bu yüzden 
m~kerlerl rahat yerltttlrmek ve la e;rl 
nıuntazam bir tanda temin tJ'lemek 
imkan_ ır olmaktadır. 

Berlin ~9 (A .. \.)- :\Mıroluuan yarı 

rf" mi bir lt·bllide. «"<·nebi mahff'lltrde 
lullşar edip ~\lmanyanın bitaraf piya
sal.1.rda lktı adı bir inhisar tni t>tmı·k. 

lstrdiğinr \"C bu ı-ayeyl f•lde etmt'k içln 

bıtaratlardan u-ıun \'adt·ll 1-.tlkra:t.lar 
lalep tUl;tinr dair olan haberlt>r, tl'kzip 
oJunmaklallır . 

.\yııi trbllidr, ,·\lmanya ile bltar~f· 

tar ara ıııdaki nıubadf'lrlf'rln Klirinı-

1.stcmile c rryan eUIKi ka) dedildiklf'n 

sonra bu ~lskmin rayeS. iyi i"'lf'diii \·t: 

lıundan dola)·ı kredi slsUımlne mural"&· 

at Jçin hiçbir cbf'P olmadıkı a)·rıta 

ka:rdcdllmtktedlr. 

Sovyetlere karşı şiddetli bir yazı 
Parb ..?9 (.\ .. \.)- ~\~-~n aıa11ndan I ile İnclıterruln buııd.ın l>Qylt htr turlü 

Lt•nıct)'. So\·~·('tler a1eylunde ncırelliil uı>he \'e terı•ıldutleri ortadan kaldır· 
şiddetli bir ın:ıkalf'dr, Jrosko\.·anın rm- ı ınak için \lın.\n:\·aya yaptıkları mua· 
rlle Fr.ın dakl komüot;;t tahrili:ihnın ml"ltyi Sovytllf'rt• de tatbik ctmrlrril 
dt"\·am t-tt ini )·a:ıdıkta•ı sonra. }'n.ru a 1 1iıımı-r1dlflnJ kaydtlmektt"dir. 

1 

1 Almanlar.ın bir radyo manevrası I 
ı L-ondra 29 ( \...-\.J- Jy1 ınaliimal al· t61·ıe bir hah ri orbya atm;ı.kl.ın mak· 

makta olan mehafll. 10.000 ton har· satları. Londranın İnciliz harı> ı-eml· 
mindtki blr İnıillz Jıruva.zurünuıı hat· ıdnln ner<'do bulunduiunu ıö:sterecek 
mı1 olduiwıa dair \1manlar t.arafından bir tckıJp ncşrc-tmtsl nt>Uce5iııi lstlh· 
'·erllen haber hakkında ademi mallı • 
maı beyan rtmelıı..tedlr. 

ı\Yni mr-hafil, ı\lın-:J rad.~·osunun ~v
\·eli bir İni' ui: nıuhrlbinln batmı ol-
dutunu haber ,·e:rmf • muteaklben ba-

al rtmek oldufu mütaln ındadır. 

nu melı3fıl. voktUe ma.nlar bra· 
tından .\rk lto.)aıl ta7Jare gemisinin 
b.ıthfı suret-inde verilmiş olan habtr-

Ll.n &"emlnln btr kruvazör oldu{unu den maksat, A1m:tınların bu &eminin 
&ôylemi1Ur. neredr bu1undutun u ofrt.·nmek anu· 

mobili ile <"lfnt.•ditl kadının bü\-1)'ttl 
brlll olmuştur. 

İki focuı.. anôl.'! ı olan , t ıdtlta b
mlnde bulunan ıa,·aJlı k:azazrdr..nln 
htmşire5l B:ıyan &bire dun muhalı.e
mf'yt muraC'aat edf'rtk doktor ale1hin· 
de phsi da,·a atını ,.e !?:,oo Ura taı-
minat btemlttir. 

Jluh.ıkemrnin duokti erise inde bt· 
Jrdlye makine mubendJsi B ir ile ıa ... 
bibladli En\'tr l(aran dln1tnmişlerdir. 

B lr hidiwde doklorun kabahati 
bulunmadıiını iddfa etmiştir. 

. Iuhakl'mt: mahallindt" bir keşif ya· 

pılması için b ka bir cilne bırakıl • 
mqhr. 

Öküzler bir 
adamı yaraladı 
O man adıncb bir dentz amtle.\i '8-

ma.ndırada balla bulunan Bull'ar ban
dıralı \"ama npurundl eah:sırkrn. va
purda bulunan okllzlertn hücumuna uf. 
ra~tır . ·e)'t ui"radıiııu ıp ıran O • 
nun k3tmaf:ı 'e li::endls.lnl mudafu,7a 
lmkfin bulamamış, karnmd:ın ve muh· 
telif yerlerbıdcu atır ,.e k-hllkeU !ID

rettc: yara!..ı ._ hr Osman derhal has-l İncili~ bahriye mthaflll, Alm:ınlann ları olduğunu hatırlatmaktadırlar. 1 

Fransa Üzerinde Alman tayyareler ıan,,. kaldır~ 
~ Ege' de meçhul Paris t9 (llasusi)- Fran~ uıerinde 

~\.iman tayyarelerinin faaliyetltrl son 
ıünlerde artmıştır. Ev,·eJki ''t·e de ,\1. 
man ~yartlrrl Pari e kadar yakıa,. 1 

mak teşcbbü i.lnde bulunınuşlardır. Bu 
tayyareh:r bahltyin Fran. nın cenup 
eyaletll'ri iııtrlndr ucmuşlardır. HJ(blr 
bomba atmamı lardır. 

Alman yada gizli bir radyo daha! 
katle teş\1k : •n ;;,)zlrr söyle -
miştir. 

Ayni radyo, Alman radyolarının, 
<jeğil, ecnebi radyolannın dinlen
mesini ve bu radyolaroa a-lınan 

haberlerin halka yayılmasuu te -

tahtelbahir 
Çanakkale Boğazının Ege de -

nizi ağzındaki Bozcaada ve Baba 
kale mevkileri arasında ınilliyeti 
meçhul bir tlhtelbahir gönildüjf.i 
İstanbul liman reisliğine bildiril
mişıir. Bunun üzerine lıman re
isliği, keyiiyeti tekmil va:pur ve 
motörcülere tamiım ederek müte
yakkız bulunmaların~ bildirmiştir __ , __ 

Londra 29 (fü,J,'o) - Alman
yada 48 metreden neşriyat yıtp • 1 
mağa başlıyan ynei bir gizli radyo 
peyda olmw;tur. Bu radyo dün ak
şamki neşriyatında pek şiddetli bir 
dıl ku!Janmıştır. Spiker Alman 
milletini huzur ve refaha kavuş -
ması için ihtiliıle ve hatta Hitlcri menni etmektedir. Vapura binerken denize 

• dü<::tü 
EN NEFİS DANS • ŞARKI ve mu•;ki ile süslenmiş 
E(;LENCELl HARİKULADE 7 VKLf menu ile 

SENE İN EN GÜZEL ~ LMİ 

1 Polonya çeteleri mukavemet " 
ediyor Ku:ııguncukta Nakk~ sokağınd• 

H ON OL u L u 
Londra 29 (Hu.su.si) _ Kuçük Po- 4 numaralı evde oturan Yorgi oıt
lonya çelelerinin Radom'un cenu- lu Nlko adında biri bı. hah Kuz
bunda ve Krakovi'nin cenubu şar-. guncuk iskelesinde Şirkeihayriye· 
kisindeki dağlık arazide mukave· n_in 63 nuımaralı vapuruna binmek 
metleri devam etmektedir. Alımanj isterken denize düşmü , ise de kur
Generali Berker .bu çetelere yar- ~t;;;a;rı;;;lm;;ıi;;şt;ır;:.:;;;;;p;;;q;;;;;;;;;;;u.;;;; 

fo""E"L""E'AN O; R'' ··1» O\V""E"'i~· L , ..... dım edenlorin şiddeti" c~zalandı _ ı~r_JlffıD •. 
rı,acakl!annı bildirmiştir. _1~- _JJIL: 

Filme ilıi'e olarak: FOK'i EN SON DÜNYA HAVADİSLERİ. 

Nobel sulh mükafatı kim· 
seye verilmiyeeek 

Roma 28 (Radyo)- Bu enf' :\'obel 
ulh muk;lfahnın kim ryt ,·trilm('me .. ı 

ttkarrür ettiil Stokholmd'n blldlrill -
yor. 

Profesör FUAD KÖPRÜLÜYE Pariste Sorhon Üniversitesinde Fransız Cumhur Reisi önünde yapılan 
büyük nı<•rasim. Bu ak~am için numaralı biletler bugünden aJdırdabilir. Tel: 40868 

r•Jn nczd-ine gidıp tetkik etmek ve 
Turklert.ıı hilcumunu yakınen görmekU. 

:;;ehzade Annaya tekrar tekrar teım
nat \·erdi. Anna, nihı:ı.yet yaşlı gtn:lcrlni 
eJlt•rile a!Icrek: 

- Oı han~ bir 1'ürk gibi söz ver ••• 
dedı. 

Şehzade gözd inin bu ıarı üzerine:
- Evet; bir Türk gibi ı;öz veriyorum. 
Diyerek mukabele edince; Anna ta-

maınile nıutmain o1mu~tu. 

Orhan, derhal .sılühlaıup clşarı çık-
tı. Adamlarına bağırdı~ 

- Hazır mısınız? 

- lluzırı;? 

- Ata binin!, 
- İleri nıar~!. 
Çok aiırmeden B!zan:; içinde yaşıyım 

Turk an>lanlan atlarmı Topkııpıya 

doğru surdülE>r 
Sokaklarda kiın.·c-ciklcr yoktu. Yal

ııız ınunastıdardan, ayaznıatardan de· 
rin ve utuıtulu dua sc:ıh.•ri geliyördu. 

ırr.r .naııastınn demir kapıJarı ka
panrrıştı. İçer de ı-.ı yolda dualar olu· 
yordu. 

- "i•n ;ıeryem bızı kurtar!. 
Orhan ve maıyeti birnz son.a, sur

lar öntine geldiler. Şehzademn gelişi 

heybetli idı Adeta Fatih oskerinin sur
ları dclc"ek içeri ç.rmlş olduğu man-

zarasını veriyord:.ı. 

İınp;ırJtor Kostantın rurlar u.ıerınde 
elinde kılıç askf'rlerinl te;;;ci ediyordu. 
Daha Ju~tiııyani yaralo.runamı~tı. 

Türkler ilk hücumlarını kaleye ya. 
pıyorlnrdı. 

İmpoır·ôl~r Kostanlin Turk şehzade
sinin geldı lni gördu. Adamlarından 

birini yewrıa göndererek karıılath. 
Ortalık bir ana baba günilydi.ı.. Kale 

bedenlerinde Türkler acı, acı ba&ır~ı
yorlardı: 

- Ya AIJnh!. 
- Allah Allah!. 
- Ha bre etten kaleler ..• 
- ileri! 
İkide birde de, bütün seslerin fevki

ne yük~elen kalın ve kalpleri teshir 
edici d~manlan korkuya evkedicl 
bir $eda ortnhğı çınlatıyordu 

- Haydi nrslanlarıınl. 

- Din ugruna redayican eden töeh· 
b.:ızları:n!. 

Bu, Sultan Mehmedin nfı.rası idl. Ya· 
lınkılıç; hath harbe giren askerlerinin 
önüne &C('erek teşciatta bulunuyordu. 
Şehzade Orhao; daha Türk uke:-

lerirıi gonnemiştl. Daha ı;ehrl kaplıyan 
ve perdellyen surların beri l:ı.rafmd.ı 

idi. 
(Devamı var) 

Almanya ile 
ticaret 

müzakereleri 
Alman sefareti must.t-şarı doktor Krol 

ile sefaret lkhsat müşa,·Irt Şhence dün 
Ankarada Ticaret Vekili Nazmi ToJ)('U• 
otlu tarafından kabul olunmuşlardır. 

Almanya ile aramızdaki yeni t~ııs1a.r 
dahilinde bir ticaret &nlaş-ması aktl için 
baş1arunı olan lhu.rt ttmaslara bu mil· 
ti.katta devam olunmuttur. 
TİCARET VEKİLL'liiN BUGÜNKtJ 

HfTABESi 
Dii"e..r taraftan T~artt Vekili blll'ün 

saat 14,40 - H.50 anmnda rad1oda 
müstahslllere bir hitabtde bulunacak
tır. 

Teşekkür 
Esbak raııı.,,· ;•tiyiik elçisi aziz ba

bamız B. Sadreddin Sayıncn'in ölü
nıünden doğan büyük acunızı paylaş
mak llıtu! ve nezaketinde bulunan sa
yın Hariciye Vekiline, Galatasany 
KIQbilne, İstanbul Su idaresine, mer
humun arkad~larına, büyUklerlmiıe, 

yakınlarımıza ve dostlarımıza ve onu 
hasta yatağınıla huswl bir dikkat ve 
alAka ile teda\'iye koşan doktor B. Nec
meddin Rifat ile doktor B. ~1'ey'e son
suz şükran ve teşekkürlerimizi arz~e
rlz. 

Merhumun çocukları: 
Bedriye Mecdi NUkhet Necip 

HALK OPERETi 
GÖ:StJL BELASI 
Yazan: Yusuf Süruri 

Muzlk: Karlo KapueeUI 

İstanbul mıntaka liman riyasetinden : 
Riyaset motörlerl icin açık eksiltme ile ahnö1Cak 10 ton mazotla 20 ton benzine 

talip zuhur etınediği.nden bir ay zarfında pa~rlıkla miıbayaa edilecektir. 
Taliplerin mazot için % 7,5 dan 52.50lirolık ve benzin için 3 7,5 dan 312 lira

lık teınlnaU ınu,·akkate makbuz veya banka mektuplarlle Jruıle gllnU olan 12/12/ 
939 Salı günü saat 14,30 da Galatada Rıhtım caddeslmlc Riya.et satınalma Koınlıı
yonuna ve şartnameyi eörmck ve almak i .. 1..iJ'au.lenn idare şubesıne ınOrac-aatlan 

lııın olunur. (9753) 

ANKARA RADYOSU 
Saat 18.00 Proı-ram. Sa • 

at 18.05 :\Jf'nıltket saat ayarı. 

ajans ve mttcoroloji haberltrl. 18.%5 
_Türk muı.lii (Fasıl hf'Yt'tl) 18.25 Ko
nu ma (De. pullllka hiıdlselorll. 19.40 
Türk muıiil: ÇalanJ3r; Fahire Fer· 
. an, ce,·dtt Catıa. \"e<'lhe. f'rlf İtil. 
Refik Fersan. O~uyan: Stmahat Öı· 
densl" : 1 • UIC"azk;.r pt·<ı;re"J. ! - Oft:· 
man Nlhaı • lllrazkar rkı: (Ellere 
uuktan bak), S • Arif Bty • Suzinak 
prk1: (('ekme ttmll. 4 •. \rlf Bey -
Suxlnak tSarkı: (Papu-,.ona trmek). 
5 - Ce\•det Cafla - Ktman t:ık imi, 
6 • !\lüoür :SuretUn - Su:.,lnak şar· 

kı: (Durmadan aylar r~er). 7 ·B. 
. lehmet • Sur.inak şarkı: (\"adeı·le

ml,tln tY pul). 20.05 Turk muzlll: 
Ualk hırklılerl Cal11n: Sadi l'avtr A.
taman. Okuyanlar: A-ılıe fo-ı~m, 

~fahmut Kanoda . 20.ıo ·r~m- iL 
20.50 Konı....;ma ( ırartalık J><l-,l.\ ku 
tu u), ıı.ıo tı:.izlk (Rlya'.llttlC"um'aur 
bandıı~u • t't: ihııan Künttr) t -
Bayrak Al: Turk Zafer marsı. :? - A
dolf Srhreinrr: \.'akın ruhlar (Kla.r
nrtler ltln konser). 3 - F. Schubert: 
Ro munde (t·,·ertür). 4 - F. Cau
des0$: ~lbira1'in bir . arkı 1. 5 • J. S. 
Bach: Toccala ve Fuı-ue t Rt lllnör) 
22.00 ::\lemltket u.aı ayarı. AJans h&· 
ber1trl: ziraat. ham • tah,·ll&t. kam 
biyo ... 'okut boNL'il (Fiyat), ZZ.!f 

erbesl saaL !!.llO Mmlk ( Optr<llet 
• Pl.) %3.00 ~luzik (Caıband - rı.) 
%3.25/%3.38 Yarınki proıram. vt b

p:ınış.. 



4 - S O N T E L G K A P' - 2 9 btlNCITEşRIN ıt31 

. ,_....,$_EH_l_R_H_A_Y A __ TI_Jı~·ç_iN_D_E_N _ _. 
• 
1 Vali Doktor L ~ 

Kırdar'la ··ıakat 

D-\KİK.~DA 100 KllRŞl:'li 

J\. lTıerıkah j<.ın Garand tarafından ı h- J 

tira ve Spring fabrikası tarafından i

mal olunan yeni bir tüfeğin tecrübe-

ı 
ıeri yapılmı~tır. 

Amerika harbiye nuareti dakikada 

100 kurşı.ın atan bu tüleğe, mitral.yöz 

Yüzden fazla hükümdc:r 
ve hükumet erkanı 

öldürülmüş 
Alman rlc-vlet re ısi Adolf Hitler, ~1li

nih ~uikastından, kendi tabirile •hak
kın inayetile• kurtuldu. 

İlahi Kız Pembe 
1 Yazan: SELAMİ İZZET -ı 

BelediyeReisi:'' Gazetecilerin şehir ~~~::::Y.:.:d~:e::~:~ 
Fakat, Fon yüz yllda bu gibi suiknst

lardan kurtulaıruyan hükümdarhır, 

hükümet şefleri pek çok ... 
1865 de, Birleşik Amerika Cumhur

reisi Lenkoln, bir tiyatroda aktör Booth 
tarafından katlohındtı. 1869 da da Çar 
ikinci Aleksandr oldürüldti. Amerikada 
reiı; Gaı-field ve :\fakkinley hançer -
lendi. Franll:z cumbun·eisi Karno, 1894 
de Liyonda Kazero adlı bir anarşistin 
kurbanı oldu. 1903 de Bclgradda, Sırp 
Krah Aleksandrla Kraliçe Draga kt?Ce 
yarısı yataklarından kaldırıldı, cef'et
leri pencereden aWdı. Portekiz Kralı 
Karlos ve Veliahd 1908 de Ll!bonda 
asiler tarafından kurşuna dizildi. A
vu~turya imparatoriçesi Cenevccle a
narşi!-;t Ltiçinınin hançerile can verdi. 

Karısı ôldükt.cn sonra. evJtumemişıi; 
oilu ile beraber oturuyordu. Kendisi ros 
namlle namlle tanıtırdı. Ona lı.lmse 

Bay Vecdi demn, bı,Jıldarını tirat et
mek şöyle dursun. kırphrmata bile 
razı olmadıiı ~n Bay Pos dlyo çaiı
nhrdı. 

meselelerle hakkındakı• .Cahrı~ dakikada 20 kurşun atan Springfield T ~ tüfeklerine faik oldugu göriH.D:?üştür. \ 
'fü 
1

f:ı-
GAMALI HAÇ 

müfettişliği hoşuma gidiyor,, diyor~ dü~::: ::::~1:~::nço~e~;~:.~~:= 
erde kullanılan bir tezyin şeklidir. 

Otlu yirmi ıı.. Y&fmıı.,ndı. Bena 
acenlollli ..ıordl. Baba otla bakan kırk 
yaşlarındaki hlzmet('llerl anık emek
tar olmWJtU. Baba oiul sallableyln çı
kar1ar, Bay Pos vlliyet~kl i. ine. Bay 
ŞakJr de Dördfuıcıi \"akıf Hanındaki 

yazlhanesine &ider, ôfle Ustü evlerine 
Ielip ye-meklerini ytırler. ge<'e ttkrar 
sofra ha.şanda. buluşurlardı. 

f11tanbul'on imar edilen yerlerinden: Çirağan'a bir kut bakı§ı 
Vah ve Belediye reisi Lütfi Klr- YAZAN: 

Darın işlerini şehrin şurasında bu- ı 1 
ramıda bQI bol gördükç.:, kendi RE Ş A D F EY Z 1 
kendime şöyie düşünüyordll'1Jl: '------------ı 

- İatanbulda bir gazeteci her 
§eyden evvel o ehrin belediye re
isi ale görüşmeli, tanı~malı değil 

midı:r? 

Fakat bu niyet ve ta.:;avvuruma 
rağmen, itiraf edeyim ki, fırsat 

bulup, doktor Lutfi Kırdaın ziya
ret edemem4hm. Görüşen arka
d~lara daima onu sonıyoıdum: 

- Nasıl adam? 
Cevap veriyorlardı: 
- Fevkalade .. Mutevazı, kibar, 

nazik ve biJ.hassa demokrat.. Din
liyor. KOD\liUYOr. Makul.. 

mesinden, şahsıma ait bir iş ma -
nasını çıkarmayın .. Ne belediye -

den müteahhitlik istedim, ne memu
riyet, ne de tav~iye .. Sizt: bıırada 

_söylenmesine lüzum olınıyan ga
zetenin, okuyucularını alaka.dar et
rniyen bir htısusi iş için valimizi 
görmek lıizım gel.1yordu. 
Uzatmıyalım .. Bu işi görüştük. 
KıymeıJi vali ve beıleruye reisi

miz, derhal mevzuu şehrin ima
rına intikal ettirdi: 

- Çalı~ıyoruz, dedi. 
Bu arada, bir takım imar hare

ke!'lt.;ri etrafında izahat verdi. 

İıı,..;an, ~ehrin en salahiyettar 
adamile görüşünce, belde işlerine 
daha yakından viıkü oluyor. Filan 
l!leselenin. şöyle değ;1 de, niçin ' 
bö)•le yapıldığın, daha iyı anlıyor. 

Trua §ehrinde bulunan ve İs3nın do -

ğuşundan L300 ısene evveline ait olan 

toprak kaplar üzerinde görüldüğü gibi 

Misen, Kafkasya, Trakya, Sicilya, Or

ta Asyada keşfedilen klunaş parçaları 

ve sikkeler üzerinde d<' bulunu r. 

Gam~ haç Gobiada \e Hindıstarıda 

ayni devırde, yarı..ı uçünctı yt.U yı lın 

sonlarında günilmıye b3~ı nışur. 

BİR Pl"LL'li ARKASI. ·nA 

.Güneş b:4çıkla s va"' -na _ 
Hakikat gizlenmez. Nasıl ols .. bır 

gün meydana çıkar. der.er, dogru. 

Mısıı1: Almanyada n !~viçrc yo
lile gelen bir mektupta şu ctiın -
leler yazılı: 

, Çok iyiyiz. Bir _şeyımiz eksık 
değil, yiyecek, içecek bol ve mii
kemm&.. Size, kolleksiyonunuz 
için bir pul gönd<·riyonıı .. • 

K:iğıd•n üst köŞE"Sme büyük bir 
Alman posta pulu yapıştırılmış. 

Pulun arkasmda şu cümle yı>dı. 
Açlıktan hal.miz harap! .. • 

Yunan Krah birinci Jor j Selfınikte, 

italya Kralı b irinci Hornbert de öldü
rüldü. 

191 ete s· ay - Bo n;ı : rınde Ar
şidük Ferd.:.ııa ntl3 k.tns ı , 1918 de R us
y a Ç'lrl w <l ı l t i K<ıt-lnhın<l • 

l 932 de f"r ız (. ll:nh ırreı i Pol 
Du r b kıtap er1r. ı n ı z i )·aıetı cs
n" :ıd bır R m •ecı ra ıdar o 
du-uldu 

P• rı Cu.:nh.ı:"lc ı ~ır ;.~,.. Karı-o, 

L :na 01 a t yarış ı::: aa üıdu .ılrl:u . :Et-
gan t.ın hllkw: ,ı .. ad' Ş. da bı 
su .. t k urba"l olclu . 

Matslljhda, Sırp Kralı Al~ksanl . lcı 

Frau~tl. Haril· İyl' N'azı rı Bar\unuıı k atli 

hadü.elf.>rı heı ıuz u.1utulınam1i\ır. 

Siya~ ı entrikcılara kurb&n glclt> .... hıı

künlet .... e ' h·r inin s:ı~ ı .-.ı d a t,·oktur. Son 
~t:nC>ler<le 1.:-µany.uhı .... 1C'kt: ikada. Ja -
))C>nyrıda, cenub~ AmC"rik<.ı C'uınhurıyet 

ler indc bi ·<,-ol;; ba:ı;\· t.·kil \.C n;ı:tır üldU
rülınüştür 

SUlKi:l tlarclo.ın klırtulan hukünıd :.. rl ... r 
da \ardır. On uçüncü Ah1.J11.f, Pari 
ıiycn·c· • esn:.tEiındu atılan h< >ınh :ı. ıle hL
fih;e yaralandı. 

Yarın akşam SAKARYA Sinemasında 
Sinemanı. en l{iizel ve e. ~uh y:ldızı 

VIVIAN E ROMANCE 
DOSTOİEVSKY'n:n :om"nı ve PlERRE BLANCHARD ile 

beraber O\'nc.J klan 

KUMARBAZ 
Btiyük Fransız filmind" LÜK3, AŞK ve ::lfACERA KADINI rn unti l ı 

oynuyor. Yerlerinin t:vveldeıı akl,rınıı. 

Günlerden bir gün baba. oiulun araw 
&ına karakedl ıirdi. IU2n1('tı;ilerinln 

yüz.ünden kav«a. ettilf'r. Kırklık Jı;ızın 

kısmeti ('ılı. tı. eYlenmt'f'e kalktı. Bay 
Pos emtktar blımet('isinin "'·lenlp &:it

mesine razı olamıyordu. Şakir i..w kua 
hak \·eriyordu. Ömriinün <.;onuna k<1dar 

hizmet(llik edec<'k d<'iildl Jll ... 

B:l~a oğul araMnda. kal'C'a bü\·udü, 
":;akir ba!unı aldı, <.·ık•p ıittl, bir daha 
gelmedL ~aklrdt"n -.onra da hiım"tfl 

gitti. (•Vlt'lldf. 
EYin l~lnde- tt"kb:ı .. ına kalan Bay 

Pos ,ıfa11a.dı, eanı sıkılmata ba"ladı. 

Gf'<'f' _riindüz lokantada yf'mf'k -çrmrk 

işine gf'lmrdl. Bir krırf" alı mamı"tı. 

sonrJ. da. ınldc-.i bo:ıulu:\'ordu. Oflu ile 
baı·ı!o)nlaia ~elinrr . bu husuı;;ta ilk :..dı

mı kendi ... i ..ıtama1dı . Barııı.ma~a. an<"all: 
otln taHp i..'r ra7l olabilirdi. Avaiıua. 
•idlp 'ah·ardrn:-""' Y;J ... 

\ 
~~ . . . ' __ .ı\ 

Bir ay boyle l'f'('ti. 

• 

Posa karşı bir mlnn<ltarlık ı!U1' 
Bir iki ıUn sonra oğJu11d•n ti 

.t'n baba, Penbeye dt".rt yandJ. f 
Şakird•n, Sa kirin ır•nçlliin4""<"' / 
bü.z.Juğunden bahwtti, OilanO 
rtsl celditini .. oyltdf. ~ 

O RÜUtlen -.onra Ba)· Pos Jıe.,.,ı' 
gün Penbf''.\.t' Şaki rıh n bahstttl~ 

Pt•ıbe de Şakiri diışUnınt"fe:;; 
GenQ, 'ürbiıı !'>al..irl tanımak. 
düşlü. 

• . ;I_ 
Bir ıün Bay Po~ .haıkn bpiıl.,. ,r 

nın başına. oturdu. l!!tihası 10• % 
hnda hf'P o,tlu vardı. (:orb~1• ,,I_ 
Peobe k:i t·)·i f'ftlldi..,inin onii'I' / 
dukbn sonra lwrınutad ...alı• 
sırıtarak: .J 

- Oğlwıuzu, Ba~· ~akiı"İ: ,tt' 
d•di. ,ıı• 

Bay ~os. llt(etesh1i !ırlat.ıP .. .Al 
- G-ord\in mü.?. ~e 2amiill1 ,.-

- Bu sabah l'Ördüm. ~ 

- Bu sabah ha .. Burada 1111 1 

- E\.·tt, burada ıUrdüm!. /, 

Ba.y Pos taıl.1. ıllnlemedi. p-1 ~ 
sırtladı, Dörtlüncü \akıt ııarııPJ ;J 
tu. 1\ladf'ınki. oj:lu onuu a~ iıtııtilo 
o da artık oua ırldt>bflirdi. ,t ,t 

ilanın Joş koridorunda aeeu~ f 
raretli hararetli konu";ul'ortırdı. 
Pos soluk soluga. aralarınıı girdi• 
nu buldu. boynuna qanldı. ~ 

Baba oiul sarma.s dola~ kU'" 

Jar ... 

• I 
Gı-çen gün, gazetenin vilayetle 

olan bir ı i için, Va!imizi ziyaret 
etmek lazım geldi. 

Keııdisıni evvela vıtayet maka
mında aradım. Bele<Lyede oWu -
ğunu ,;öyllediler. Belediyenin mer· 
divenlerini çıkarken ıçimde garip 
bii' heyecan duyuyordum. Uzun 
yıllardır girmediğım ve en·e1ce, 
hemen hecgün vazife lcabı ziyaret 
ettiğını bu bina, bana e kl zaman
lan hatırlattı. 

LUtfi Kırdann açı,k. samimi ve ----------------------·-------
Bay P~ bizmf'ki bulm;,ı&:a kilrıl.r ver

eli. )llı~Lahdf'mln ldarrlerin(· ba '-'Urw 
du. 84-kar t-\·inde hl:unetçillke Kidecek 
na.mu..-.ıu kadın bulmak pt'k ıtu:tlı. 

Bay Po"> eve dönduğu ~ ~ 
l'f'llClıo.·smlc;;;lf. SevinC"lndf'n deli ol ,1 

b•"' - OXlunlla barı hk Prnbr· t" 

Belediye reısinin oturduğu o
danın yanında intizar .salonu hın
cahınç dolu idi. En az on beş kiı;ı 
vardL Bu kalabalığı görünce, ürk
tilın; kendi kendime; 

- Burun bu ziyaretçilerin so -
nuncusu olarak içeri kabul edi
leıceksem, dedim, yandım .. 

\"alimiz ve ~lrdiyt Rti'timlz Dr. 
Lütfi Kırdar 

- Vah >izi beklıyoı-. 
Hemen yerimden fırladım. 
Doktor Lütfi Kırdar, kendisinin 

müsbet sözlen, deı·hal üzerinizde 
1esir yapıyor. Şehrin yakın bir is
tikbalde. nasil bir ~ehreye bürü
ıııeceğinı görür gibi oluyorsunuz. 

Lütii Kırdar da büyük bir ener-1 
ji, azim vt· lutıuğu işi, ınıuUaka j 
sonuna kadar gö1ürmek kararında ' 
olan bir ınsan ha.Ji Yar Onda ilk jl 

gördüğüm manzara bu oldu. 
istanbıil<lan bahsederken, İstan

buTun eksiğinden, noksanlarından 
konu~urken büyük bir alaka ile he
yecanlanıyor. EViadından bafileden 
bir baba görüyorsunuz, karşınızda. 
bir aralık, gazetelerde, belediyeye 
dair çıkan tenkitl!eıi nasıl karşı -
ladığını sordum: 

Fransız muharrirleı•nden SACHA GJİTRY'nin 
kall'minden haya! alan meşhur 

ADRil 
Fraru;anuı t•n biiJ i.ik bir tiy:ıtrc.ı~unda tan1 14 a} a1kı..; \'C' takdir 

toplad .. 
3in(n~a a!t•tTıinin !)Örımez yl.ldızları 

GABBY ~10RLA \" - SAC HA GUİTRY - JACQUELİNE 
DELUBAC'in kudretlerindco yaratılruı 

K DR • 
1 'd 

Fraıi::;IZ ~int lnac 1 :~ır1~ "'!"büyük bit zaferi E'rtır.sız Z(l.\':tınır. 
canlıbiı misalidir. Bu ~ahcsl1 

Yarın akşamdan itibaren 

L AL E'd e 

:\iha~·et bir 1tıin muoı;tahclf'mlu lda
rehanf'lrrhıdf'n birinin koridorunda 
u)"ukh'.\ an bir kadın ~öı-dli. İllarf'hane
nln '-4hibi gülümsf'dl : 

- Bihnt'nl ı,inize 'arar ını'.'. Do.{ru
~unu '-Ü~ lh·f':rim, hangi kapıya \•f'rdlm

~e. t-rk'!-.i gi.ınü ~·ol ,·ı·rdllf'r, s,.r ... f'm ka-

dının biri. 
Kadın ,-irmi l>f':o, )"d.!;larıncla, •I :f"•

ı nak.h. ablak ... urath idi. 
- .\.dı nt'dir';t 
- Pt>nbt' ... 

yemf'kl burada ,-ı~·t"<·t-k. bf'r.ıbtr 
ceğlz .. Gü2eı yemek yap. 

Olurdu: f 
- Fakat ('ok inatçı ('oeok. l't.: 0~ 

türlü buraya ıttldlilni iUraf _e if / 

llalbukl srn onu burada &"ördPi1"' 
durup ~ylemf'din Ya?. 

Penbe- giıldi.i: " 
- ı-:v<lurup sö:vlt'medim rlbt_~~' 

l'Ü.U onu )'alak odanızdaki ın_..-
tündr cördıim . 

- Rtsmlni mi a:ordun? 
- Rfo:;mini ı-OrdUm :ya!. ,1 

PrnlN' KÖ'l.lf'rinl a('h. sırıttL. Mr8t.Dl Bay Pos bir an durakladı. '"J(tor' 
olduğu df"rhal krndinl I0sk-rlyord•. larını eattı: 
:\{ü<jt::ahdt>mln ldarrhanr'linin sahibi : ~ 

- KU .. ilkhi...,indt" kafa~ına. ('Ok )lum- - Çok sersem k17<.;1n!. dtdi. 
' ... - Penbe sarardı. Bu -.ö2un ' 

ruk ~·f'mi ... yumruk ali•nda bu~·Uduiü ~ bir yumruk ylyeef'll::, ondan .. 
için ~r.l"mlltl artma,.? dedi. , 

Jtapı dıqrı atıla('aktı. Bwı:a r 
B.ı " \'f"t·dl • '.\':tni Bay Pos: her yerde, hf'r 7aman bu bÖ1)e 
- .Bir kere tf>rrübe edeyim. Ben tek 

• • 1 mnııtu. 1-1 Çünkü vakit akşam ve geçtı 
Eski dostumuz, mektupçu Bay 

Nı:<:atiyi evve~a görmek ve onun 
bu ziyaret b;inde tavassutunu rica 
etrnelı: yerinde ve faydalı olacaktı. 

bir fabiatı sanıyesi olan m&ihur 
tevazuu ve nezaketi fle beni kar
şıladı. Yer gösterdi. 
Karş,.ında. İ•tanbul emnıyet 

müdüru Muzaffer oturmuş, bir 
tak>m e\'rıık üzer1n<le izahat ve -
riyordu. Em iyet müdürünü bana 
tanıttıktan sonra, benı dinlediğin:ı 
söyledi. Evvela, hem ziyaret, hem 
1icaret içın geldiği"' kendisir.e 

bildirdim. Burada, t,caret keli -

- Çok memnunum, dedi .. Ben, . 
samimi ı:e açık tenkidden hoşla,. 
nırım. Gazetelerimiz, gördükleri I 1 Görmıye hazırlanı'"!"· Numaralı biıetler şııııdiden satJınaktadır.

1 Ila\'eten. Renkli t.llKY ve en son METRO JUR"IAL: Tel. 43.'i95 
her şeyi, doğru onnak şartile yaz- 1 ---- -

baıtıma bir lnsanun. Yl'melimi pıı;ır.., n ; 
Fakat bu sefer bo.rle 01.tna.d•: "'".J 

de ne olursa ol!tun! dtdl. r'. 
Sf'rsem kızı a)dı, evine ıötürdll. strstm kızsut!» dJyen Bay rol t I 
Pe-nbe pekjla. ('alı)tyordu. Söylenen söyleıkf'n Pf'nbeye yakla.şb, ....... 

Bay Necati arzumu Öğrenince, 
mıhmandarlık yapmakta tered -
düd etmedi. 

. İkı dakika sonra, u haben ver-1 
di: 

DOOim. 
Vnliah degil.. Val ah degU. Kaç ada suy-

ledırn. 

Dedı. Rıdvan Beyın şc hadet c baş \ ~rdu 
Kaç defa sovled 'Ti deı:. ımi R cı\-a ?. S<'n 

soy .. e. 
Ve. lla\ e edıyordu. 
- Yoo Şuphc altında ka '»ak ısteınem . 

B ~miyoru~ niçın• .. Rıdvan Bey uzun uz:..rı, 

ma'1.11 ma.·~ ıırkadaş1 ::ın götıerı içine baktı, 

onoan sonu cevap \"erdi: 
- Eğer imkan ohıyd. han mefcndicığım, onun 

•öylemesine bile lüzum ka 'madan emrınizı der -
ha! yerine gefü;rdim. İnanı.., z k., unkıin denilen 
şcyı lıulam«dım. Hatta. NusrPt Beyin tayini ıbenim 

inham i:le dcgil, Meclıs. vükelanın karar. ile o:du. 
Bu tayin ı• ehemmıyet var. Bağdat val;Jiğı ile 
S:ıdnzan po ,a bızzat a akarlar ve meşgul oldular. 

Berı, hak ka• olursa olsı.;11 gene düşQndü -
gı... u oy üyorduır. 

İste'.;( vd ı • 

ka ab lirdi.. 
tıcheme'ıal Nu ret İstıırbulda 

• •• 
!kısı de yalvarcılar: 
- Ne .>ur b az p ~ ano çalın .• 

malıdırlar .. Gazeteciler, şehre bü- - -
yük bir hızmet yapıyorlar. Bu hiz- Be-Jedıye reısinın yanında~ çıkar
met de, şehrin ~!eri üzerinde fah- ken, bu şehre kar~ı du) duğum aşk 
ri müfettişlik.tir. Bu hizmete karşı bende daha ziyade artmı~tı. Bde
müteşekkirim. Blitli!b yazılanlarla diye binasında!' uzakla, ırken hep. 
yakından alakadr oluyorum.. ·mar meselelerin. düsiinuyordum. 

Azız hemşehriler, Yaliyi ziyaret. 
eWkten sonra, bir kew daha 111an-. 
d m ki, bu şehir artı·k ihmal edil
miyecek '"' mutlaka .mar roile -
cek•ir. Yakında İstanhu.u mamur 

lafı gı.ic anlı'.\·ordu ımma. nilıayet an- pur iki .\·an;tğından Optü: ,,;i' 
hyordu. llt'm krıın lif anlamaması BaJ' - İl:ihi kıı Ptnbf'. dedi •. ers" 
Posun Jşint' ~eli):ordu; cünkü ak,am - i e yaradı!. ~ 
ları '"" l't"len \"e<·di, Penbf'yl kaf\llL•nna '-------------
ahyor. konu~U'.\'Or, ht"r,eydcn ba.hsedi-

;yor, Penbe de- araı afal diııllyordu. An- Mu·· h .• m bı' ( 
('ak ilk defa olarak hirlndf'n insani 

var, 

İstanbulu çok severim. Vah \'e 

ÇoK yorgu •um. B ka bir zaman olsun. 
Dedm, 

Size har ulacıe 

onlard~n çalayım .. 
g~zeı Ye yeni plaklaran 

Dcdım. dınletemedım. lsra· ıa değil, sanki bir 
barJak su imi,,ı.ın gibi kolaycacık beni içmek 
iç n gösterdikleri bol iştiha ho2urna gıdiyordu. 

Bu bir kadının en zayıf noktasıdır. 
Onur. çindir ki, çaldım \'e,. Söyled m .. 

Ba a. 
- Al' ah.:ı ısmarladık .. 

• •• 

Dedikler:;. Zdman saat ·ecı1yı ge.,;ı) ordu. Ik.sı 

de :ııtkindı, iklsi de damarlannı tutuşt.;ran §<'h -
vct &!ev;nin bzı içinde bunalm·.)ardı. Birisi el mi 
bın:k:yor, öbtıl'li ufuyoı\ ağzına götürüyor v-e .. 
Gciru ecek kadar ell'Jer.mı öpe öp soy eniyolard.: 

Şehrin ,man ,.e güıelle~me>ı ... , ve dana güzel gci eceğiz. 
1 

ınuamel" &"ördüğu l('in kalbinde B&J' 

- :\!inndtarın.zız .. 
- İhp ettinız! 
Heıc Rıd,·an Bey durmadan söyleniyordu: 
- Hayı.tımın bu geceı;aıi ömrümün S<ıntma 

kadar unutamıyacağım hanımefendiciğim .. 
- Sizınlc görüştüğüme çok bahtiyarım. 

- O kadar çok bız kcndinızc ısındırdınız ve 
baglbdın,z kı, eğer sık ~ık sizi rahatsız ~dersek 

bizi sffctmeJi \'e bunu slzi sevdiğimize baiit~!a -
q-,ahs!nız. 

Daha . ıt lı·r. :-<e koınpoımarlar• .. 

• ... 
Onlar Kapı<!.;n çıkt !ar, ben dt>: 
- Oooh .. 
Ded m, genış bır rıdes aldım. Ömrümün hiç 

bır gü:-ünde bu kadar voro.ılmamı_t1m. Nusretle 
uğraş bır ta) in emrini g<'. iye aldırmıya çalış ve .. 

H·ç bi.. şey yapama. Bu gece hayatta ve karar -
larımda ilk mu\'affakiyetsız g~cC'm oluyordu' 

Be. de şaştım ve, 
G.1'iba Nu.retin h::ıkkı var. 

.ı),ye soy"cne sôylene doğru yatak odama yü
•ı..dııın. Liıkye tenbıh ediyorum: 

- Dür.) .ı yerinder oynasa beni uyanacağım 
,a c kadar bırakın 1 

• •• 
llk gozüme çarpan 

Boştu! 

şey. Nusretm yatağı oldu. 

ne 

Bail<ındıın. Odanın hıç bir tarafında da yok! 
- Acaba başka bir odaya girip le sızdı mı, 
oldu? .. 
Dedim. Dı.şarıya 
- Lllle!. 
- L&le 1• 

çıktım, seslendım: 

Nusret Bey nerede•. 

O da uyku sersemı: 
- B·• nıem efendim. Odalannda yok 
!)( 11. 

mu? 

-- Yok. Bak bakalım öt ki odalarda filan 

ameliyat 
.. . .,, .. 

Londralı iki göz be"1 il'' 
bir hastanın güzünü ye~-l 
den ı;ıkardılar, aDJel• . .,ı 
) aptılar ,-e tt>krar yer' 
koydular ... 

ıı· 
.,.,ı, 

Londranın me..,lıur iki ı-or: hek• 
11
,; 

l'iliı bahriyesinde tf'l_ıraf('.ıhll v~ 
ıoren Duttonun bir gOıunu Jı;ıırt.J 
!ardır. iJ' 

b<,ı Dutfon 23 ;ya-,ında.dır. Sf'frr ,_,. 
bidayetinde askt>rf' alınmı.':!tır. JJif ,;' 
bol nta('utda •üzünun üz.erlne bit' &t pJ . ... . ıl•· :rf'mış ,.c has~neye rônderıınıııt ,,. 
muayenede. gözüni.ıu iki yt•rtudt.fl / 
k.atlandıjı anla~tlmı:;, htmf'ıt tJif 

kliniilne se\.·kolunmuşlur. r. 
Kliniğin mi..idlırü Sör ,·\.mold ı..:_.-· 

ton, mua,·iııt :.llisters Ka\.·t ııtorurı · ,r' 
,.~ 

dımile &"Öı.u tamamlle J·erfndeP .,;.11 
mı". :\"ırtık yrrlrrj huyiık bir d• rftl' 
,.e Hiııa ile diktiktf'n sonr;ı yfıtr 1 ' 

ko,·mu•lur. "' 
Duttonun sılıhı vazn·rti ') rrJfld ,.v' 

Gizu kurtulmo"'tur. 1·akında JıflP 1 

çlkacakhr. 

lay 
.... 
•t· 
ıı, 

bir 
ba 
lıit 
ılı 

'" iı 
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r r umandan ığın-1 Mis landiva s 
• A 

• \J 

a e ava 1. ' 
"-~·~~~~~~~-..... ~~ ..... ....,,...... ..... ~~.,,..,,, 1 Hitler'in 

kadın 

sabı { dansözü, 
ordusuna iltihak 

Ingiliz 
etti • ' 

Eski "Osmanlı Donanma Cemiyeti,, nin Almanlar-
• 

elan aldığı eski zırhlıiara ait bir hatıra 
l.!emıtıyettcn ıonrıı Osmanlı lmpa· 

'°lorı"ğunda tatbikine geçilen kalkın
ltıa. Pro!elerf arıwnda bL.Oas:;a donan
lı.ıııın ön p!Anda tetkikine b"3lan.'lll$tı. 
!!;, teUr.ikJer, halkın yerınde bır id -

• ke:elcrini açarak (Osmanlı Do
• Cemiyeti) ne yap!2tlan bol 

)lrd.ınııar1a o zaman modem bir filo 
i imıdnl varken. Bahriye .Nezare
lı:ıtası yüzünden bu paralar Av

t\ıPa d vleL.uınuı donanmalarından 
fc çık nlmış I! ·rul re yatırwnış, 

~nh donanm:ı!l da l'ıarcanan para 
it ernek ere k.Jr.•'ık bır ııc yaramaz 
li.!ızı materyalle üstünk r bır teçluz 
\ot la.kvıycye Ulbı tutulnu;•~. 
l~te. bu a varım 5on delu.lcri olan 

tatbaros zır • ı bOyuk hJ.rQte 1\1ar
ııı.,..da b du,man tahtelba"-·t tara-

batırıldıkun. Turg\ıt da teka
'°Jllk halinde bırKaç muharebeye ka· 

ıp boyu~ ın o çüs_nu aıarak nöbe
liııı savdıktan sonra bu dcnn hata da 
!ar he karıı;mış oldu. 

A.irnan c.tonanmasından kadroharicl 
l<lılcn Barbaros ve Turı:ut zırhWan, 
lııaı bulmuş mıjrıbi saldırışile bu koh· 
ile C<mılerl aatm almağa s;ıvaşan Os
rnlıı.lı denızcilert tarafından gezilnuş. 
to.uımuş, denenmiş!. Nihayet müba
)Qs1 yopılmış, Vası.f kaptan da - A
~ 1 Vasıf Barbarosu 'etamcğe mc
Zlı.ur cdilmiştı. 

Gc.'lliyı. Almnn tczg'" l nnd3 ya.pı
loıı taınirl mütc:ıkıp t ı .m alan Vasıf 
la.plan. ıneır'ekete ceurmek tÇin yola 
t:ltJ.rtfı zam~ "l bunun Pe mal oldu· 

u k L: m 'i• d k.ıya, yol bo-
)Unca ve .. ılen arız::ı ... rlarıle hayret

h yre: du e ek g l y lst.o:.bı....a 

t r":n.l!;, D J ada önunde dcmule .. 

hr ye Nazn Mahm • ?.~chtar Pa
laydı. ı bı o:u. ve Te :tk n..n ı.w. ha
l'f:.' <?Uerlnd~ f· ır ve sillh a kad:ışlığı 
"'ltı Vasıl K•ptanı çok seven genç 
~riye Nazırı, Osmanlı donanmasını 
hır anua takviye edecek s:ındığı Bar
harosla Turgudun &elmelenni sabırsız
lııtıa bekliyor, kendi fikrince tasarla -
<lıtı btiylik donanma projesinin teler
l'tiatmı hazırlıyordu. 
C<mı; Ada önilndekl demir mahal

lııı.ıo bir glin bcldedik\en ıonra •üva
tlsı \rasıt kaptan Bahrıye Neı.aretine 
'~1-:h. Nazır tarafından kabul edddi. 
l.ılifat gl!rlil. Arkasından Na= sordu: 

- Gemi nasıl? 
Vasıf kaptan b~ut.suzlukla cevap 

~trdJ: 

Yazan: Jl 
,_R_A_H_M_I Y_A_G_r_z_ 
:nnn (Rehber) l•timbotıle Divanhane 
rıhtımından oyrıldığııu h.lyreUe gördil, 
ıoylendi. 

- Bana "nanmadı, cemlyc gediyor!. 
Ve. bu sezıııın doturlluğu için için 

bir intıa1·e yerinden kalktı, kapıdan 

çıkarken iL1. ve etL 
- Nazıra ts\edltl ma!Wııatı ancak 

süvari verebilir. 

o 
Mo mut Muhtar Paşa, lstL,..botile A

da C-ilndcki U r )Bros zırhlısının is
kele lombar merdivenine yana .. ~"ken 
t:Pmlnt :ı stıınc-ık lomban merdivenine 
kanca ab.n bir AllClaJdan uvori Va
sıf ap:.an tıkmış, güvertede Uerlerni
ye baslamışt 

Iskc e ıomban atz:ında Bahriye Na
zırı ka ı ında dlm<lık duran bir su
bayı, gemınin nöbetci zabıtini ~lı

yordu: 
- Ben k.mJm'>. 
Vasıf kaptan yürüdü ..• Nazırın kar

~ısına geldi. Askerce bir hareketle A
mirini SPldmladı, s(ızil aldı: 

- Müsaade buyurulursa bendeniz 
c-evap verrylm .. Zatı dl'vletiniz Bahri
ye N:ızırı devlotJQ Mahmut Muhtar Pa
şa hazretlerls lnlz!. 

- Bu it beni niçin tanımıyor? 
- L .. :nb::ıtunuza nezaret forsuna 

çektir ıerr. Jılz Paşam. Henüz de Ne
zaret rrakamını tsıaı c••itıntz için zatı 
dev et ı nız tanımarnı$lar 

Eunı. öğrenmeleri IAzınıl 

- Başustilne Paşam' 

N...z,r bnı e, süvari arkada ~verte 
boyunca ilerledıler 

o 
Vasıl kaptanın lzmire hareket emri 

k::ı.r,.:ısırda llrrl ıürdU,tti kazan boru
laruun arızas1nı Nazır; süvarinin te
allülune vermiş, bunu o, gcrnide yok
ken gidjp görmek arz.u5una kapılmıı. 

bu maksadl hisseden Vasıf kaptan da 
bir emrivakile Nazın gemide bastır .. 
mağo muvaffak olmuştu. Kazan daire
sJni garmrk arzusunu izhar eden Na-
zıra süvari aynı itaatle~ 

- Ba~Ostüııe Paşamı 

Demiş, onu maklnP dalre5ine girme
den e\rvel n hl lUZ. ıılc kdıcı.,ı çıkar

ma4a da\ et etmişti 
- J>'-;=.m! Kazan ve mnkine dairesi 

- Fena drğill dar ve çapr?.Şıktır Kılıcı: ızla kaputu-
- i'olculuk aasıJ geçti? nuzu ve mahmuzlannızı burada bı -
- Diı bir makı.."""'le arız:ıstle uğraş .. rilksanız --:ıhat ,ız olmazsınız! 

t'f1.a)ct.-ın yol ukta etrafımıza bakacak Nazır, ol elıni Donapartvart bir eda 

- O halde buyurun Paşamı. 
Yilrild~er Vasıf kıtptan Nazınn 

mağrur cevabına lAyık olduğu dersi 
vennck ı<:ın 5mirina n1akıne dairesın
den kazanlara göLUrecek yerde güver
t en dı dik b çarmıh ınilen ka
zan daı.rcsıne .)'Ötiırdü. Sıyah bir kuyu 
agzı gıbı .. rı ışlkı ... rm nl..ktalandıgı de
rinliğı .ı et ederek 

- Bı.ı...--ası Pa,am! 
De ı, d\.... . lelec ı ı'ikledi. Çevik. ve 

ıü-Jık adımlarla c!~d k demir çarmı
hın basanaklurır ıııd •. 

Nazır, m:ılımuJ.larının d mir çubuk
lara taıcılısı, kı ıcını.: Çf!hk parmak -
hklarda C"CJ"işi arasıııda gUr;be13 ve kan
te ıı; nı e ı;arn ıhı in • Kazan &:.. e
sJn.n iş kokulu Joş meydanlığında ra
hat bır ne!es aJdı. Ni!ı..rın l.ıır rnah .. 
n\UZ kopmuş, kılıcının uç tarafı e
ğllm~tl. 

Yarubaşında atiterce duruşunu mu
h;.ıfaza eden, fak.at için için &Wen si.1-
variye : 

- Alacağın olsun!. 
Der gibi bakan Nazır hak verdi. 
- Hakkınız varmış kaptan .• Bun-

larla merdivenleri inmek çok &üç!. 1 

Kazan borularını, verilen teknik ma
lfunatı kavramağa uğraşarak gözden 1 

geçiren yeni Bahriye Nazırı bir saat 
kadar izahat alarak Barbarosun İzmire \ 
gidemiyeceğini anladı, ıeıniden ayrı

lırken eliuı sıkan süvariye: 
- Teşekkür ederim kaptan. .• Bana 

doğru bir fikir veroinlı!. 
Dedi. 
Ertes.I sabah Nezaretten gelen bir 

tezkere Barbaro~ süva!'is:I kurvet kap
tan Vasıfa llSylc bır eın.r \ebli.ğ edi
yordu~ 

Görülen llyakat.nize binaen \'qing
ton scf:ıreti at:ışeoavalliiıne tayininiz 
muvafık görülmüş, keyfiyet batasdik 
memuriyeh ccdirlentze başlamanızı a
mir bulunmakla vazifeniz! binhilŞl En
ver Beye devretmeniz mervuı.lur. 

Cemahiri MüttehiClei Amf"rika tle 
hükUmetimiz arasındaki mün-.sebahn 
nezaketi dolayısile mümkün olduğu 

takdirde hemen yola '°ıkmanı.ı aynca 
tavsiye olunw ı. 

Bana buntt onlatnn AY'lirnl, hik ye
nin burasında durdu- Mazıye dudak 
!>üktüren ma#rur bır tebe um halesi 
içinde IJAve etti· 

İfte, devrin Bahriye Nazırına yaptı
ğun ~faoık muz lik ber-J k>hır yil • 
zünden lôtfa ul:rab:nış, ıcmi kdprü -
ı;ürden sefa-el bUrosu'la çık>rtınıştı. 

Ben, birkaç gün sontt Nevyorka doğru 
yola çıkarken Barbaros da yeni süva
risl 'F:nv~r Deyin kuınar\dasuıda İzmire 
doğru •terliyordu. 

Finlandiya, raı.rıelf'rde okudufllmuıa rOr" b"'~n alır bir tthdlt a1hnda bu
lunmaktadır. İ;tıkli.linln mf'vıuu bahsol·lutu b u.ılf'rde, .ciuel kul:ı.r mtmlekeU 
ola.D Finlandl,.a yine l'Wüm.o;U.:t·or. işte tahidı: l\Iis l'inlandlya._ 

Lozan Prensler Şehri 

Sakıt Hanedenlara 
Birçok Prensler 

Mensup 
Orada 

İsviçrPn1n Loı:an uehri bugünlC'rde peki 
kalaba~1klaşmış. Bu k a tm husu

siyet \'e ehemn1Jyetı de ı;.;ndanmış. Es

k.den vrupaııın lr1' fak devletle
rine hlikümdar1ık etmJ.$ olan bır hayli 

aileler şlmdı Isvıç-ren Loz.anında top-
larunış buluneyorlar Bur arın en şa

yanı di ikat siması da esk:t İspanya kra
lı on Uçünci.ı AUunso oluyormuş. Is -
p:.ınya il .ıkumdar hnnrdanına mtnsup 
daha başka Prensler ve Prensesler de 

oradadır. Yalnız lles ailesındcn ıenç 
bir Prens olan Rı.şardıo Lehistan har-
1'inde Alman oraularile bırlıkte har· 
be Jştirak l'ttiği anlaşılmıştır 

Fakat bundan ba~ka eski Fransız 

irnparc...:oru NapC"'lyon Bonapartın sil
lAlesınden olanlar cıa. yine Lozanda o

turuyorlarmış Görül yor ki İsvicre

nin bu meşhur Şt'hri Almanların, Fran
sızların artık htıkilmdarlık mevklin -

den çok uzakta kalmış olan Prensle -

rlnin toplandığı bır yer olnuştur. Na

p01yon Bonapart soıaıestnden genç bir 
prens olan Lüi NaPolyon da Lozanda

dtr. Y.trm.ı beş yaşlarında olan bu prens 

Lozan civarındak, Nıyonda bulunan 

k/lşkilnde annesile beraber yaşamaıc
tadır. l'<ıJt bulamadık kı Pas:ım. ile goğsilnı.n dU~eleri aı.ısıoa kcıyarak 

- "1akıne rııe.;arı mı declinlz? k..ımarda eder &ibi karşılık verdi: ================================================= 

• • • 
Vasıl k•~· . ı:c:nı er .n mablyetlnl s vcıri hiç sesini çık '"tTladL Pa;anın 

Birkaç a:y evvel bO· 

t"jn Alman g3zeteleri 
iki Ameri a dan -

sözden balısedi.Yor -
Ja~ı: 

Marlon Danielı ve 
Miryam ,reroe •.. 

Bun! •ın ikisi de 

genç ve güzeldi Ber

Lnde, AtUn..;"ı.te ..Şen 

c!ul> ope et.nı oynu

yorlar. halkın ve bı..
ha a Führerın Wk • 

d -ıeri~ , 11 ı ır 

kazanıyor•ardı 

H Lc.'1, h 

?da-ion "Danıels 

ka şı fazla ı.. ·ecciih 
G: "'rıyor t1l1t41ı .. 
:r nu. HattA bı.ı kaç 

kereler m .k:ınesıne 

da\'et etnış, bcra -
bcr rcsm.nin ç1ka -

f nlmasına m..tSaade 
etmıştı 

AvutJryonın iş -
gal dı: esı uze• ne 

1 Amerlk.ılı dansözler 
memleketler ne dön· 

diller. Ve v • d:ış .. 
ları tarafından ba ... 

,, 

ridan~ k.1rşuanrh ar. 1\fariı n: 
- Ne yııpayw, ledl, ben dansö -

züm. San'atım iktizası hl·r yerde dan
sederim. Munihe da\'et ettiler, gittim. 
Çok da para kezandım. Knbahat ,..ı 
bu? 

Marton Amertkadan Londraya gel -
miştlr. Ve V A. S. şubesine müracaat 
etmiştir· 

- Sıhhıye yardımcı böltlğüne ya
zılma ıstiyonım .•• 

sahi re 

- Bir yerde çalışıyor musunuz?. 
- Hayır!. 

- Faal kısma mı kaydolmak ıstı 

7orsunuı? 

- Şüphesizi. 

- isminiz?. 
- .'1ariuı Daniels!. 

iste bu •uretle H!Uerin gıızıle dansll
zü. İng ~iz kadın ordusunı..n sıhhtye 
y.ırdımcı bo!Qğllne kaydolın=uş ve il· 
nilomıa mı giymiştir. 

r 
d 

• • 
1 

ı 

Bu torpilleri imha etmek de hayli 
1 nazik bir mesele teşkil ediyor 

v 
- Evet f'aşnm' - A. k<'rtn kıhC't ve mahnuz.iarı an- T h 
- Yeni ge:mu . ." arızalar??. cak öl ğu zaman· çıkarılır!, ıı· 

t rlu l ;,ıttı. N~ y!'Jrım saat önüne du.,tü: 

•urcn u ı ~tış uz.a ı_.a . urt_yı r, !----------------' 
kctş r ı t .:.yor, ~ ddet a "1et'rrı JtÖS-

ışa e c 
lery rdu. \'a ıf K ,tanın lcri n\- f

1 
1 F d 1 

hayot bulunca n l \.zerınjen b(T ay a ı ====== 
···ı 

Der al sığınal lara inmelicrir. Evd., 1 

kalmak cesaret değildi 
telgraf .Jı, ı ve c!U: 

<ını~. Yarın tzmıre hareket etınenız l!ı- ıl l ==== Bilgiler 
lre hareket rr ? --------~----, 

- Eveti 
- 1 mk -ıı yok Paşam! 
- N~den? 
- Gcını, yola çıkaco.ıc halde değil· 

dlr Knzar. borulart sızıyor, kondan -
&erlerde nrwıla.r var 

- Bunlar o kadar mID-1m mi' 
- Gcmıyi hareketten alıkoyacak 

kad r Paşam! 
Bahriye Nazın bir dakika dllşlindil. 

S<>nra kararını vermis blr adam tavrile 
Yası! kupt:ıruı emir vere!.: 

- Ben. ş "ildi ı:ole<:eCim .• Siz, bura
da ben ge!inclye kador bekleyin? 

Dedi, odadan çıktı. 
lllr CJı: ka ıonru Vasıf kaptan Na-

Doktorun 
tavsiyeleri 

İrıkıbaza kar;ı- ıucadele p.rt
tır. Bol ıeb;ıe, meyva 1emeU, u 
içmelidir. Sah hb.n. aç kamına. 
bir ba.rd:ık su vrya meyva (elma, 
porta.ka.l cibi). ll;r uat sonra: 
SıiUu kahve, Wreyailı clıunek, ba.l. 
ö:ıeyin: ICızarmış e& vrya yuıı.ıur· 
t )f! il sebze'. t.uc peynir, Jı.om
Posta.. Sa:ıt '2 de: Seb:ıe ı;orba.sı ve
y;ı rt uyu. ııarıf rt "'CYa. balık, ye
til &ebıe, olcun me;,.""la vcJ·a kom

t>ott.o. JJer:Un a nı saahe tU\'.l l<'te 
«~Lmell. ller &un karnın üzerine 
cvvel.a. batır. aonra aiır ma aJ J·ap

malL ıcak ve ıslak bir ttiylu hav
lu karına sarıp h'J-21J dakıka tu\.· 
matı. Ak mlan ,.atarken bir bu· 
dak u içerisinde iki k&bve kaşıtı L !:~~ . meyaukökli lo•• al •

1 

* Çamaşır i.ıtulerken utuyü, demir 
ıskar l.- rıne dcgı 1, bır tu la par.;a
&ına .koyar .L1.1Z, uZun mildıJet sıcak.lı
ğını n1uh~f;ıza eder. 

* Kola hazırlanırken ıc;erisine ufak 
b' mum parçası konulur, çamaşırlar, 
uttııendıdl zaınan çok parlak olur. ı * Yun1urta aklarından istifade için 
bir gato tertibi: 

__ ,,_ __ _ 
• 

~,;.,.,~."-...:0:~~-1'....:.,;;,; 

İk, ka;,ık una tkJ k~ık toz şeker ka- f 
rıştırınız, iki yumurta akını iyice be
yazıaşıncıya kadar çalkayınız, üzerine .._ ___ l!!!l!!!!'l""!!"!!''!'!"'~!!!!~~!!"''!'!!!!!'!"!'!'!"'"!""!'!!..,'!"'-• 
dökünüz. • 
Yağlanm~ bir tepsi ile fırına koyu

nuz, be& dakıka sonra çıkarınız. Çok 
lezzeUi bir gato olur. 

* Süt bardakJarını sıcak su ile TJ
kamaı.dan evvel &ağuk su ile iyice çal
kalarsanız, çabuk temlz.lenir. Bunu 
yapnıaclan sıcak s\4,Ya koyarsanız, ren
gJ donuk ve dalgalı kalır. * Parlak tahtaların üz~rindeki leke
ler ç:ıy suyu ile silinirse derhal ka,
OOlur. Bunun için demlenmiş ve at.ı

lac k çay yapraklarının uzcri.ne biraz 
sıcak su koymalı, kullanmalı. 

* Ca a~ır suyunun Jçerisine soda 
yt'rine bır kaşık Terebentın ruhu kor
sanız hem &abuıdan, hem de od\L"ldan 
kazancuş olurıunuz. Çünkü su daha 
çabuıt kaynar, 

* Rc..1gi uçuk halıları, seccadeler!, 
tuzlu sııya batırılmış sü;>ilrgr ıle sil
püruı-cn.z. rcnkJcrl p;ırlur. F ükat, dik
kat cdi.cız sUpUre:e çok sulu olmasın. 
Dı.ınun lı;in suya batırJık.tan sonra bır 
iki kere sa11ay ıruz. * 1'1u .. .tak kokusunun apartımanını
zın içer· ine ynyılmasıru utemezseniı 
tir kabın !çerisine kaynar su koyunuz, 
birkaç damla lavanta ruhu damlaU -
n:ı. mutfak kapısının dış tarafına bı
rakınız. * Elblaelerin kollarında, dizlerin
deki parl.oklıklar, ettt aşınmadan ileri 
ıelmemipe, aıealc 5117Un bulıanıı& tu
tulunca lıemeıı kaTbolu.r. 

Pari5 c-azetelert, hava. taarrmlanna 
kar.,ı li.yıklle ehemmiyet verilmedi -
iindcn şikiyet ediyorlar. Bir kl!j,llD 
halk, U>hltke l.pretlrrlne aldırmıyor -
Iar, yalaklarını trrkf'lınlyorıa~. 

ııatta birı.,:oltları ptnccrelerjnl aç.arak 
tayyarclrrlo uçll.1unu, tayyare da.ll t.op
laruıın ate ini seyrr-dlyorlarmı!J. Bir· 
çokları da sılına.k )'t'rinr koo:;acak yer-
de sokaklarda duruyorlarmış .. 

Bunun pek tebltkeli oldutunu bir 
daha tekrar ede-n blr Fra.nsıı ıatC'test. 

1, ! ve 8 numaralılar :ran&tD bomb&
landır. 

4, 5, 6, ? numaralı 5t - ıeo kllolak 
tahrip bombalandır. 

3 numaralı bomba, 50 kiloluk inf11ik 
bombac;:ıdır. ve bombalann en tehlike
lisidir. 

Şekil 2.- 100 kllolulı bir tahrip bom
bası. Bu bombalar. l mttro kalınlıira
da beton duvarları drlerleı·, 4 ınetro 

40 santhn t.opnfı ıeçrrlı:r. 
Şf'kil 3.- Pike uça.şu lle bombar -

dlkkalc deft>r blr şt>ma nt.şredlyor ve dımanı l'Ö t~rf'n 1f'ma. Ta,·yırr-, ha-
bombardınıan r.ma mda en emin yer· vadan hedefe duiru bir k\&1 gibi sö-

...;..;~;;;;.;;;;;;;.;;;;...;;;;;;;;;.;;;.;;;..;;;_;;;:;;;;;;..;..; __ .;.;..._~~-

terin mahzenler olduiıınu riioterlJ'or ve 
.Evde kalmalı ....... ı delU, lubd -
llkür...» ıl!Jor. 

ŞekU ı- Bomba Uplerl. Bqlıca 1 
tip bomba .,.,ılır, 

' 1 

zülf'ttk lner, bomb&Tt attıktan IOJIJ'& 

Jr.açmıya çal1'ır. 

Şekil ,_ Ta77are. eolr. rüksekteıı 

ve bedde blrlı.ae lıUomelro kala bom

basını aıar "' aı;aıaııına devam edu. 

Pencerede do.rup bakmak faydasızdır. 

Ciınku dü1tulli yerin cörtilmeslne lın· 
kan yoktur. 

Şrkil 5.- Bir bomba, yüz melroluk 
sahada tahribat Jcra t"der. l"alnı~ pat

lama ıodan hUliUlt Ce.len tarraka pen
cerrlf'rin camlannı kırmıra. duvarla

rın sı,•aJ:ınnı dökmfye kilidir. ApaJ11. 
manlarda durmayınız. 

J 

Dalr&lar, bb cUndf' Holanda sahillerine 55 sablh torpıı atmqbr. Bunlar askerlerta 
muhafazası ~ltına alın mq ve bllih.ıre paUahlmqhr 

Almanlar tan.!ından beynelmilel 
muahedeler hüMına denizlere ı;erpi

len torpillerin çoğu kaıtıya kapılar::ı.k 

Holanda. Belçika ve İngiltere sahUlerlne 
kadar süriikleniyor, kumların Uze-rine 
saplanıyor. Tabii bunlan haille bırak
mak tehlikeli .. . Fakat bu tehlikenin 
önt.inü almak da o nlsbctte tehlikeli .•• 

Zira, bu torpillf"rin Uzerindekl kur
şun tpo::ınnak> Iann her birinin ucunda 
küç!ik bir cam tıib, içinde de acld kro
milc bulunmaktndır. Ufak bir temas ile 

cam tnb kınlır, içerisindeki ma,YI a
kar, tparrnak> ın içindeki cıv ya ka
rı.ıır ve torpil intll~k eder. Bunun ö
nüne a:e1;mek için kı.ırşun parmağı , .• 
ucundaki cam tübil bıiyilk bir dıkkat.
le çıkarılır. Sonra, yPrlne üç metro u
zunluğunda bir fitil konulıır ve ucu 
yakılır. Bu füil, altı dakikada yana • 
cağına göre, yakanın infilAktan evvel 
300 metro uzaklaşabilme imk.Anı var
dır Ondan sonra torpil patlar ve imha 
edilmiş olur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan: 

Şekil G-. 100 kllolulı bir bomba, ko- ı Gilmrilk muhıı!aza t kilAtı için satın alınacak 38 kale telefon bottı 

camau belonu yıkmıra k:'ıfldlr, (1000 ı malzcmesinın açık eks!ltınesl 9/12/939 cumartesi gtlnıl saat 11 do yapılacaktır. 
kJJoluklan da oldoiunu unutm.aylll11.) 
Apiıl.l'Lı.ma.ıılarda ka.lmayı:wz. 

Şekil 1- 15 metro :rakmma d;q.., 
bir bomba blnQı tpm•mlle 7ıkar. Mab
a.enden bq.ka_ 
Apartımanlanla blmaTUUL Telıllb 

lprell verlllaoe ...ıa..aleH bllııl&. 

ı-. Tahmini tutan 1270 i "" ve ı teminatı 96 liradır 

3- Evsaf ve şartname komuyondadu. C6ruleblllr • 

4- istcklılerln gün ve saatinde iı: \eınlnat makb zlan ve kanuni 

lan De bır:J<te Galata Rıhtım caddcsı Veli Alemdar ban ikinci kaltak. komisyaa 

gclmekrt. (9673) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık, •e bütün ağniaruuzı derhal keser. 

- • lcabmda cünde 3 kaoe ••ınabilir. • -
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Asipin Kenan 

1 inhisarlar 
Cinsi 

Ttız ruhu 
Asit sül1ürik 
Kireç kaymatı 
Potas 

Miktarı 

860 kilo 
500 • 

1000 
600 

U. Müdürlüğünden: 

Muh. 7,5 Eksiitmo 
bedeli tminatı 

Lira Kr. Lıra Kr. şekli 

99 - 7 43 Pazarlık 

500 - 37 50 Açık J,;k, 
210 15 75 Pazarlık 

180 13 50 Pazarlık 

ı 

ıaati 

14 
15 
15,30 
16 

1- Cins ve mıktarı yukarıda yazılı 4 kalem ecza hizalarında gösterilen 
usullerle satın alınacaktır. 

II- Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve saatleri 
hizalarında gösterilmiştir. 

Güzellik Süse, Süs Zevke Bağlıdır 

Süs de; GüLelliğin Ve Zevkin İfadesidir. 

C. K. M' den 
.... Alııveriı Edenler Sü•lü Ve Zevkli Giyinmi~ Olurlar ~ 

İSTANBUL DEFTERDARLIGJNDAN: 
Verghln 

lll- Eksiltme 11/Xll/939 Pazartesi gilnü Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
&.Ubesindek.i alım komisyonund yapılar:ıktır. 

IV- İsteklilerin eksiltme için tayın edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenm~ 

Senesi 

936 

Hesap Adı ve soyadı 
1044 Mes'ut İsmail 

işi 

Mobilyacı 

T. adresi 
Ç Keseciler 

N.: 
86 

Matrah m ktarı 
24 2 78 K. 

parnlıııile birlikte mezkür komisyon:ı gelmeleri ıan olunur. (9697) . .... 
I- Şartname ve nümunesi mucibince 22/Xl/939 tarihinde 500.000 adet nişan 

!~ej'ine talip zuhur etmediğinden eksiltmesi §eraiti sııbıka dairesinde 10 gün 
temdit edilmiştir. 

ll- Pazarlık 2/Xll/939 cumart .. i günü &aat 11 de K.abataşta Levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. (9839) 

lstanbul ikinci icra Dairesinden : 
Kirkor Vartanyanın Ali Rıza zimmetinde alacağı olan mebaliğin temini 

için mukaddema tahU hacze alınan Kuçük Pazarda Hoca Gıya:;etlln mahal
lesinde Mehmet Paşa yokuşu Sokağında eski 38 mükerrer yeni 58 kapı, 
664 ada, t parsel numaralı ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 
1700 lira kıymet takdir edilen ahşap hane açık artıumaya konulmuıtur. Sa
tış peşin para iledir. 

Evsafı: Kapısına merdivenle çıkılır, kapıdan &irince karosiman bir taş
hk, bir oda, zemini kırmızı çini mutfak, musluk, kuyu, hel~, cepheden oda
mn altı beton dıvarla kllrgir bodrumdur. 

Zemin kat: Bir merdiven başı iızeriı.ıe iki oda, bir he!A, bu kattan bah
çeye çıkılır. Bahçede dut ve erik ağaçları vardır. 

Birinci kat: Bir merdiven başı üzerinde ild oda, bir helA mevcuttur. U
mum mesahası 99,50 metre mwııbbaı olup bundan ılO metre murabbaı bina 
ve mütebakiıii bahçedir. Bu gayri menkule ait şartname 25/12/939 tarihin
den itibaren berkesin görebilmesi için icra divanhanesine asılacaktır. Bi
rinci arttırma 5/1/940 tarihine müsadif cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar 
İstanbul İkinci icra dairesinde icra olunarak muhammen kıymetin yüzde 
75 ı geçtiği takdirde en çok arttırana ibaJe edilecektir. O gün böyle bir be
del elde edilemezse en son arttıranın taahhlldü balti kalmak ıartiyle arttır

ma on bel giin uz.atılarak 20/l/9t0 tarihine müsadif cumartesi gilnü aynı 

mahal ve uatte icra olunacak ikinci arttırmada (2280} numaralı kanun 
hükümleri göz önünde tutularak en çok arttıranın üstünde bırA°kılacaktır. İ
potek sahibi alacaklılarla diğer alAkadırlann gayri menkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle 
yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu sicil
leriyle sabit olmadıkça &atış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve 
talip oıanlann şartnameyi okumuş ve dosyayı tetkik ve muhteviyatını kabul 
etmiş ad olunacakları, fazla malllmat almak lstiyenlerin her zaman 936/3436 
numara ile Dairemize müracaat edebile::-ekleri ve arttırmaya iştirAk edecek
lerin muhammen kıymetin yilzde 7.50 nispetinde pey akçesi veya milU bir 
banka teminat mektubu ibraz etmeleri i!An olunur. (22213) 

!stan bul asliye 3 üncü ticaret 1 
mahkemesinden: 1 

AdaA!ar sulh mahkemesinden: 

Kınalıadada Kınalıada sokak 22 
No. da sakın iken ikametgfilıı meç 
bul Eksenclon'a: 

Beyol1!u vakıf.lar müdürlüğüne 
izafetle vekili avukat Mehmet_ E- 1 
mm Dinçe! tarafından Beyoglu Anjel ve Vahram Haçaduryan 
Kuloğlu sokak Zorikyan apartıma- ile şayian ve müştereken muta -
nında mukim Aram Zorukyan ile sarrıf bulunduğunuz, Kınalıada 
Mercanda Caferiye hanında 1 N o. Zeytinlik yerinde eski 63 yeni 22 
da sakin Cevad Boyer vekili avu- No. lu bahçeli evin ka.bLiyeti tak 
kat Hamdi kara aleyhine 938/ simiyesi olınad;ğından açık art . 
776 No. ile açılan Beyoğlunda is- tırma ile satılarak şuyuun izale;i 
tiklal caddesinde 26 No. lu Çağ - hakkında sozu geçen Anjelin ve
lıyan gazinosunun bedeli icann • kili avukat Abdülkadir Kerelin 
dan mütevellit alacak davasın.dan aleyhinize açhğı davanın yapılan 
dolayı mUddeialeyhlerden Aram duruşması neticesinde; mezkur 
Zorukyanın gıyabında icra kılınan' gayri menkulün gayri kabil' tak
muhakeme sonun.da: Tafsilatı mah. · sim olduğu anlaşılınış olduğundaı 

açık arttırma ile satılarak bedelı· 
keme divanhanesine asılan ilamda nin hisseler nisbetinde hisse.larla
sarahaten yazılı bulunduğu üzere ra dağıtılması suretile şuyuun iza· 
müddei:aleyhlerden Aramın evkaf lesine karar vcrilmlııtir. İlan neş
idaresindcn icar eylediği ve diğer rinin ertesi gününden mu'eber ol
müddeialeyh Cevadın kefil bul«n· mak üzere 15 gün zarfında temyizi 
duğu Çağlıyan gazinosunun kontu- <java etmediğiniz takdirde hüküm 
rat müddeti 1/6/938 tarihinde bit- kesbi kat'iyyet edeceği tebliğ ma
tiği halde tahliye etmemiş olma- kamına. kaim olmak üzere ilan o-
sından dolayı davacının icra da- fonur. (39/98) 
ircsine müracaatla mecuru 20/9/ 
938 tarihinde tah'liye ettirmiş ol - Fatih icrasından: 
duğundan hitamı vadeden tah'iiye Bir borçtan dolayı haczedilmiş 
tarihine kadar geçen yüz yirmi ve satılmasına karar verilen 9 
bir gün için yevmiye on beşer li- parça kanepe takımı ve 16 tahta 
radan tutan olan 1815 liradan ber-

1 
sandalya ve 10 yoı;gan ve 10 yas

veçhi talep teminat akçesinin mab- tık ve 10 ya~ak ve 5 karyola ve 5 
subiyle bakiye 1410 liranın dava- tahta masa ve 2 çatal perde ve 1 
nın açıldığı 22/11/938 tarihinden demir soba maa ·boru ve 3 tcnce-

ren;n birinci arttırması 6/12/939 itibaren hini tanı.iline kadar as~ını saat 11 den 12 ye kadar Çadırcı
gcçmemek üzere yüzde beş faiz ı !arda Bat pazarında satılacaktır. 
ve vüzde dört ücretı vekalet ile 

' Mezkur eşya muhammen kıyme -
b irlikte müddeialeyhlerden müte- tini bulmadıgı takdirde ikinci art-
selsllen tahsili ile davacıya veril- tırması 11/12/939 pazar~esi günü 
mesine ve 4146 kuruş masarifi mu- ayni maha'.de ve ayni saatte açık 
tıakemenin müddeialeyhlere aidi- arttırma ile satılacağından talip 
yetine dair 10/7/939 tarihinde ve- olanların yevmü mezkur ve saatte 
rilen hükmü havi 939/5 sayılı tıô.m mahallinde memuruna müracaat -
müddeialeyh Aram Zorukyanın lan ılfın olunur. (939/1079) 
mezkür ikametgahını terk ve ye-
nisinin de meçhul bulunmasına DEVREDİLECEK İHTİRA 
mebni hukuk usulü mahkeme • BERATI 
!eri ka!'.'ununun 141 inci maddesine ·Bilhassa raylı vesaiti nakliye 
t'vfikan ilanen tebliği tensip kıh'l-1 ıçin devrüdannli ve alttan gres 
m•ş ve bir sureti de mahkeme di- tertibatını havi dingil yatakları. 
vanhanesıne t~lik edilmiş olduğull-1 hakkındaki ihtiraya mahsus alın
dan tarihı iland&~ itibaren 15 gun mış olan 8 ilkkıinun 1937 tarih ve 
7arfın<la müddeialeyh Aram Za- 2509 numaralı ihtira beratının ih-
rı..kyanın temyiz. dava edebile - tıva et:iği hukuk bu kere başka-
ceği teblğ makamına kainı olmnk sına devir veyah«t ihtiraı Türki-
u7cre ilıin olunur. (22245) yede mevkii fiile koymak için ica... ····•·· ..... , ....... ,. 

Sahibi ve neşriyatı idare eden 
B~ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telçal' Matbaan 

ra dahi verilebi'.eceği teklif edil -
mekte olmakla bu hususta fazla 
malumat edinmek istiyenlerin Ga
laUı<la, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
No. !ara müracaat evlemeleri iliın 
olunur. 

937 1092 Menaşe O. Danyel T. Terzi 

> 2605 Abdullah Kwıduracı 

939 378 Zare Muktaryan Kuyumcu 

• •J78 Jt.1zaroz ;-;urın.ıl Kundur;, T. 

• ı Ol 1 Jı.tilıal Kuyunu·ıı 

> 2008 Süeda Dramalı Şapka T. 

1 1724 Onnilı: Mezeci 

• 3247 Kegam aşçı oğlu Çantacı 

936 8 Hüsnü O. Hakkı Kahveci 

• 7t Ali Rlza O. Ldtfi Tamirci 

• 200 Mebmet Köfteci 

> 200 Mehmet Köfteci 

937 t6 Hüseyin O. Temel Yorganc. 

• 384 Osman Mücellit 

• 382 CelAl Kahveci 

> 379 Hurş!t O. Ka.;ım Terlikçi 

> 723 Klrkor :t-I:ıntorynn Kunduracı 

> 723 K!rkor Mantory•n Kunduracı 

• 25 Müstecfp Doğan Fotoğrafçı 

> 832 Cemil O. Faik Kunduracı 

> ?23 Kunduracı 

938 4t Hüseyin O. Temel Hallaç 

839 150 Zlya Ergi! Terzi 

• 81 Ziya Akışık Şapka tamir 

> Feraceciler 

> Çadırcı1ar 

> Arabacı oğlu 

:. Ko1 ... ncılar 

> Yağlıkçılar 

> Karamanlı 

> Sorgu<;üban 

B. Fuat Pasa 

> Çadırcılar 

> Ldtfullah 

> Lutfullah 

> Sarnıçll han 

> İmaret 

> İmaret 

> Okçular 

> Sepetçi han 

> Sepetçi han 

> Kem<ıJpasa 

$E"hzndc 

> Yolgeçen han 

~ Sepetçi han 

> Sarnıçlı han 

> Camcıali 

Vezneciler 

> K. hane D. arası 

56 B. 

8 108 24 16 K. 
4 83 K . 

165 90 

21, 23 45 

6 27 

143 54 

75 54 

21 18 

26/1 63 

8 90 

11 45 

40 9 

tO 9 

1 
30 72 

14 45 

8-10 !05 

39 315 

7 86 

7 36 

131 105 

12/4 27 

7 36 

18 80 

43 90 

24 90 

11 17 K. 
2 57 B. 
1 68 c. 

11 71 K. 
2 34 B. 

• 2 11 c. 
2 68 K 

54 B. 
48 c. 

11 05 K 
2 2ı B. 
1 99 c. 
1 15 K. 

23 B. 
20 c. 
38 K. 
08 B. 
07 c. 

3 91 K. 
78 B. 

o 26 K. 
O 05 B. 
1 01 C. 

·O 20 B. 
O 93 K. 
O 19 B. 
o 17 c. 
9 00 K. 
1 60 B. 

6 39 K. 
1 28 B. 
1 15 c. 
o 22 c. 
O 04 B. 
3 oı K. 

60 B. 
12 ı 7 K. 

2 41 B. 
2 19 c. 
5 ~5 K. 
1 4-1 B. 
1 r.r. c. 
O 25 K. 
O Oo B. 
o 04 c. 

16 23 K. 
3 2, B. 
3 95 K. 

79 B. 
71 c. 

5 55 K. 
1 44 B. 
1 66 c 
4 46 K. 

89 B. 
80 c. 

15 61 K. 
8 12 B. 
2 81 c 
8 32 K . 
1 66 B. 
1 50 c. 

Beyazıt MaHye Şubesf mükelleflerinden yukarıda adı ve işi, ticaretgah adresi yazılı şah1!'ilar terki ticaretle yeni ad 
reslerini bildirmemiş ve tebellüğe sal3hiyeU.i bir kimse göstermemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduklann 
dan hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç ve buhran vergilerini ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kcndi1erine 
tebliği mümkün olamamıştır. Key(iyet 36J2 saytlı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere 

ilau oJ.unur. (9838) 

Fatih sulh mahkemesi icra daire
si.nden: 

Mesrurenin İsadan maa masraf 
alacağı olan 157 liranın tem.ni tah
sili için mahcuz oıup satılmasına 
karar verilen Isanın tahtı tasar -
rufu::tla bulunan Şehremininde 
Hacıevliya mahailrsinin Mevle -
vihan<' kapısı ~oka~ında eski 3 
feda mükerrer 30 yeni 1/28/30, 30, 
28. 2/30/28 kapı numaralı evkafı 
muliıaka<lan Macu~cu kurbinde 
viıki ashabı hayrattan merhum mü
nadi Hacı Hüseyin çe:ebi vakfın
tlan. sağ tarafı Mehmet veresesile 
biraderi 1brahim ve hemşirelerinin 
hanesi arkası Gü'l1ü hanım vere -
selerinin hane bahçesi cephesi ta
rik ile mahdut kaydında miktarı 
yazılmamış iki bap dükkanı müş
temil maa bahçe 2550 lira muham
men kıymetli ve 2004 sayılı icra 
kanunu mucibince atideki şartlar 
dairesinde muhammen kıymetinin 
yüzde yetmL<ı beşini bulduğu tak
dirde ihale edi!mf'k üzere 4/1/940 
tarihine müsıdif perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar icra daire
sinde açık arttırma sure~i!e satı -
!acakl!r. Aksi takdirde en çok art
tıranm taahhüdü baki kalma'k şar
tile 19/1/940 tarihine müsadif cu-; 
ma günü ayni saatte ve ayni ma
ho lde arttırmaya devam edilerek 
o günü en çok arttırana ihale edi
lecektir. 

Evsafı: Kapıdan girilince çini 
döşeli ufak bir taşlık ve bir kori· 
dor üzerinde bir oda ve bir hala 

15 ayak merdivenle çıkılınca bir 
sofa üzerinde 3 oda aşağı 8 ay ak 
mcrdıvenıle inilince iki oda biri 
mu•fak olarak kubanılmakta aşa
ğıda bir de haliı vardır. Aşağı kat
tan bir kapı ile bahçeye çıkılır. 
Bahçede gaz tenekelerıle yapılmış 
bir ah.r olduğu gibi yine bahçede 
ayrıca iki oda ve bir ha!Bdan iba
ret bir baraka dahi mevcuttur. Ev 
kagir olup dahi'.en ahşap:ır. Evin 
altında istor kepenkli iki dcikkfın 
bulunmaktadır. 

1 - Arttırmaya girecekler yüz
de 7,5 nisbetinde pey verecekler
dir. 

2 - Arttırma b edelinin ihale ta
rihinden itibaren 7 gün içinde ve
rilmesi lazımdır. 

ıııııııııııııııııııı 

1Jı'1'1; 1 ı""!lii''.11li 
. ıııııııı : 

Ş EH I R 
TİYATROSU 

Tepebaşında 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

ŞEYTAN 

• İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KIS?.!! 

Bu akşam saat 20,30 da 

Kan Kardeşkri 

1355 Rmnl 

Şevval ! . el Tq rln 
3 - Bedeli >hale miadında veril

miye<:ek olursa iha·le feshedilerek! ı---~----:-_..:.;;:_ __ 
gayri menkul yeniden arttırmaya \ 

ısn mert ' 
17 16 

1939, Av 11, Gün 333, Kasım 22 

ç:kanlacak ve en çok artırana ve- ı------....:.-...::..._.:._ 
%9 İklnc!teşrln CARŞMIBA 

Vasatı 1 E;:.;) rilecektir. İki ihale arasındaki fark 
ve zarar bila hüküm müşteriden 
alınacaktır. 

4 - İhale tarihine kadar vergi
ler borcluya ait olun yüzde 2,5 tel-
15.live ile 20 senelik evkaf taviz 
bedeli müşteriye aittir. 

5 - İşbu gavri menkulde mü • 
sec<:el ve gayri :niiseccel hak sa
hiplerinin tarihi ilandan itibaren 

Vakitler --
Guneı 
Öil• 
1kındi 
Akiam 

1 
Yatsı 

İmsak 

Sa. Da. Sa. Da. 

7 03 2 21 
12 02 7 20 
14 29 9 46 
16 42 12 OJ 
18 19 

1 37 1 s 19 12 36 

20 gün zarfında vesaiki ile birlikte '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ı 
müracaatlan lazımdır. Aksi tak - herkesin görebileceği surette a • 
dirde gayri müseccel hak sahip - çıktır. Fazla mallımat almak isti
leri payl~madan hariç kalırlar. yeııderin 939/ 369 No. fle satış me-

6 - Şartname bu~nden itibaren murluiun.a müracaatlan lAzımdlr. 

Hakiki dostun tavsiyesi budu.r: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekte" 

R A
0

ö YOei:.i N 

(! 

Yurdda ittifak haline gelen bu kanaatJ 
tesis~ nicin ve nas ı l muvaffak oldu · 

1 

Çünkü «Radyolin> in terkibi yük
sak bir kimya şahesendir. 

Çünkü cRADYOLİN> i.Il terkibi 
yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün cRADYOLİN> kulla
nanların dişleri temiz, sağlam ve gü
zeldir. 

Çünkü cRADYOLİN> emsalsiz n.ğ-

için rnillemadiyen taze plyasaYS çı" 
kor. 

Çünkü cRADYOLİN> diğer ,ııŞ" 
cunlara nazaran çok ucuzdur. 

Artık bütün bunlardan .,prıt' 
cRADYOLİN> kullanan on binlrı<' 

~· kişinin ne kadar haklı olduğunu • 
beti dalayısile hiç stok yapmadığı Iamuk kolaylaşır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonr• 
günde 3 defa 

Kavurma ve 
fanila el makine' 

leri satılıktır 
Elektrik ve bavagaıi ile i~te!: 

kahve, kakao, zahireyi bir de ~ıc 
da on kilo, bir saatte 45 - 50 Jtl • 
kavurur son sisll-m bir adet I<~. 
vurma makinası ve el ile mii~ 
harrik 8/80, 10/90 iki adet fa • 
ma.k\nalan satılıktır. MahınU'I , 
paşa Kürkçü han 33 N o. da Ar 
man Rabinovk'a müracaat. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_.,,. 

İlanen Tebliğ 
İstanbul dördüncü icra memuı· u~undarı : 

. j)<eı 
Eyüp Yeniçeşıncde Bakkal Ibrahim dükk~nı ithsalindeki evde mukim 

halen adresi meçhul ölü ~1chmet Celftl v3.rislcrinden Zehraya. 

1- Vakıf Paralar Müdürlüğünden 23934 ikraz No. sile ve mukavelename~ 
de yazılı şarUar dairesinde 3/2/931 tarihinde murisiniz tarafından borç il~ 
(275) liraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilen Kasımp~o.lUa J{iJ.\: 

Piyalepaşa mahallesinin Tahtaköprü sokağında 7 No. lı ahşnp C\' ın borcu rtı~ 
detinı c Ldemeır. ş olıuanız dolayısile ala~~kh Vakıf Paralar ıdare~i tara!ıfl 
rehnin paraya Çl'Vrilmesi yoJile satışı istenmiştir. it' 

2~ Borcun tcıkip günü olan 22/2/938 tarihinde baliğ olduğu miktar (174~ 1~ 
(87) kuruş ~esliınat çıktık.tan sonra (193) lira (65) kuruş olup mezkür tarib \" 

sonra her gün için faiz ve sair~ karşılı~ı olarak b~:ca <.7) kuruş zammedilecek şjl 
ayrıca bilUmum icra masra!larıle takdırolunacak ucretı vekftlet de tarafınıza 

olacaktır. , 
3- Bu il5.nın nesri tarihinden itibaren ~irmi giln ~a:t~nda bu borcun .t~ 

mına veya bir kısmına veya yapılan bu takibe karşı bır ıtırazınız varsa daırcıv 

zin 938/1140 No. h dosyasına yazı ile ve yahut 1ıŞifahcn bildirmeniz ve yahut. Y~ 
bu müddet zarfında borcu tamamen ödemeniz lftzımdır. Aksi takdirde bır r i" 
fıkrada adresi yaz.ılı ipotekli gayrimenkulün dairemiz marifetile paraya çe\ r 

ıeceği tarafınızn ödeme emri ve senet sureti tebliği makamına kaim olmak uıetf 
20/3/939 tarihli icra h.lkimliğl kararma tevfikan 20 gün müddetle il!ın olunur· 

(9850) 

1
-o-.-v-le_t_ De_ mlr_y_o_l-la-rı_v_e_L_l_m_a_n_la_r_ı__..I 

ı, ıetmtt u. id aresi llin le rı 
ı----.:-------. ...ı~ Muhammen bedeli 3378 lira 75 kuruş olan muhlelt! eb'atta 1325 Kg. kab.,,.jl 
çelik elektrot 6/12/1939 Çarşamba günu saat (10,30) on buçukta Haydorpaı• 
Gar binası dahilindeki komisyon taralından açık eksiltme suretilc satın aııtıll' 
caktır. . . . . ~· 

Bu işe girmek ıstiyenlerın 253 lir a 41 kuruşluk muvakkat temınat ve kafi 
nun tayin ettiği vesa.ikle b irlikte eksiltmegünü saatine k adar komisyona ıni.i!' ' 
caaUarı IA.zımdır. ) 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9566 

* * Muhammen bedeli 61.500 lira olan pafta klavus ve saire 15/1/940 Pazar!•;! 
günü saat l~ de kapili zarf usulü ile Ankarada idar~ binasında satın alınac9.Ktıt 

Bu işe girmek istiycnlerin 4:325 liralık muvakkat temin:ıt ile kanunun t;t.'liJI 

ettiği vesikaları ve tekliClerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisll;"Jl' 

vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 308 kurusa Ankara ve Haydarpasa veznelerinde satılınalttl' 
dır. (9685) 

İstanbul Belediyesi İlanları 

İST ANBUL BELEDiYESiNDEN: 
28/11/939 günü sabahından itibaren birinci ınevi eloneğin kilo!~; 

na kanuJan azami fiat dokuz ~ otuz para olduğu ilan olunur. (981 


