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Holanda'da Yakın Bir Taarruz Bekleniyor 
' 

Milli Şef'inMolotof'un nutkundan sonra evvelce alınmış olan askeri tedbirler 
Nutku • . gözden geçiriliyor - Hitler Moskovadaki sefirini çağırdı -Nutkun bütün hus1111i• 

yetJeri arumda bilhaasa 
iki ıteY ba§ta geliyor : 
Samimiyet, fedakarlık 
ve feragate davet .. 

\~on Telırraf oku:rucuları, Milli Şefin 
•ı "1ı dÜDJ'a efUrı umumi.fesinde 
Uaı ıre alilı:a ile beklenen büyült 

:•tku.ııu duo ıreee ırazelenln ikinci la
ibda. okudular. 

l<iatuıı, her bakımdan yülıJek bir 
~• ... ı:ret ifadesi içindedir. Jlfllll Şef, 
:•nıJeJıettekl her faallyel aahuma 

11tvlerinde yer vermltler ve cllrek· 
~';rlnl leıbll etmişlerdir. Metni olıa
·~r ve dlnlJyenJer tcln, nutkun 

~a. Parca yeniden &ahlll, tefsir ve 

11 
lan mıislafnl basasl:rell qllirdır. 

• lllbarla bh, asdece nutka bilı:lm iki 
:bi eau üzerinde duracafız. Bu ba· 
~ lltıdan Milli Şefin nutkundaki birinci 
ll&us'f1etı millet ve dünya etkin •· 

"'ıunıyes; ka1"1ınndakl derin samlml
:;.u Ve vi.kıaları oldutu l'ibl •österlt4; 

lllel buaasl:rell de bllb.- milli mü
duaa bazırlıit üzerinde Türk mllle\tnl 
~•kirlıfa ve fenırate davet edlfl 
""!kil etmektedir. 

~nı Şef, bölün ıra:rre\lere rafmen 
-'"'1ı1>ada mlhun boıulmasmdan mii
ı. ... lrdlr. Şef, ba teessürünü izah et
'1"'-ten aonra uca ye boealının nereye 
tld'<efl malünı olmıran ba harp fe-
1lkeıtn1n lı&r\ısıncla Türklyenln luttu
h. J'O)• izah e7lemtkie ye •• fÖJ')t de
llıtJııttdtrJer: 
b •- 19 teırinievvelde im:ta edilen ve 
u hafta içinde yükııelı: tasdikinize ar

~edi!eeek olan muahede de hiçbir dev
etin aleyhinde olmıyarak, hi<; olmazsa 
'-oinınizin yet!ştiii aahada beynelmilel 
IU.lh ve..,emniyete hizmet etmek suretile 
~di emniyetimizi masun tutmak ıa
>esine matuftur. Sulhu korumak ül
lı:üs b· ü, her memlekete, kendi hu.susi 
ünyesi, coğraft vaziyeti ve imkönla

~ına &öre ayn ayrı tedbirler ilham ede
Uir. Türltiye için hareket hattını ev

~•lden sarahat ve sam.imlyetle belli 
O!rrıe1c, sulh yolundaki vazife tedbir-
1'rinin en müessir olanıdır, denilebilir. 
lliı, bu muahede ile harp tecayii ic;in-

49 12.tırap çeken Avrupada bir emniyet 
ltuntaka.sı tesisi suretile bu facianın 
llıüstakbel ittlsA ıre lnkişafianna mAni 
0lrnaıc gayesini görüyoruz. Muahede
ilin harekete gecmesi, bu meşru gaye
leri Ciğnemek istiyenlerin bulunması 
Ue kaimdir.> 

~ Şef, nalılellltlmi2 ,u bir kaç 
•ilııııe içinde ve bölün samimiyeti ile 
Cııınııurıyeı Türklyeslnln dünya hadl
*'1ert: ve Avrupa harbi kartısındakJ 
'ttı'Uhar-eketlnl ifade ederlerken ayni 
taınanda Türklyeye attolunan sizH Te 

~ık bütün emeUere de yine ayni saml
lblyet ve vüzuhJa mukabele etmiş, 
ltirklyenin dut politika yolwıa hiiklm 
'>"dı.nlıfı celecek nesiller<" de Juh f't
ltli.1 bulunuyorlar. Vo...muhakkak ki, 

t'ür1ttye bu hattı hareketi ile yalnız 
'"ndı varhfı etrafında. sulhu muhafa
~tı telllint,.ı ealqmıyor. tffirlnln yeti!j
tlii bö.tün sahalarda da bir emniyet 
.._ınta'kası teslıii surrtlle bu mın.U.ka 
lbtskiaıJannın selimet \'f' huzurunu 
laıı,kkak et\lrlyor. Hiidlselerl bu su
•ttıe ve oldııfıı &ibl en büyük bir 
"llllnıı:ret ve ilürüsUük ile ifade eclen 
~· .atıaıan lıpahp haklkalln muhal 
ııtıındutu cerçeve içinde eluılksi• ve 

~~llılsı. si•leren Milli Şef nullluna 
""klııı ikinci hususiyeti de bilhassa 
iılUJi tniidalaa haurhtunı'I üzerinde 
ltbarüz eıtlrmekledlrier. 

Son >ıllar içinde milli mlldafaa ıra
lltatarınm tedarik ve lh.z.arı en zenci· 
:hıden en fakirine ka.dar muhakkak ki, 
Utt.Uı ınilleUer için yıktm addedilecek 

'adat atll' matsrafları ıeap etUnnekLe
dir, Türk milleti ve Türk hazinesi de 
bu nıasrafm ıe~ır ve i!a~11 içindedir. 
llotuşundan ve dünya kurulahdanberl 
datnıa hoikiın dalma hür ve daima 
Ilı;'- • 

ov;takıı ve asker 7a.ı amayı bltnılş ve 
b·ı 
b 1 ece-k olan bıiyıik Türk milleti için 

.q Yoldaki masrafların aiırlıtı hlO 
~•.he Yok ki: hl~bir uman l~ln sayrl 

bıt bir yük teşkU etmemi tir. Bllikls, 

bn bü:vük ınillrt ıaman zaman batta 
•\nı•tlnden ve ylyecellnden keserek 
ord~ t suna beslemis, onun harp vasıta-
arını haıırlamıı;hr. 

{Devamı 3 üncü sahifede) 

A.lmanlar Holandadan bazı l ıtalyan -Yunan 1 Milli Şef'in nutku her 
adalar istiyecekle~ .müzakereıeri tarafta büyük 

Roma 2 (F. İ) - ttaJya ile Yu- • d d Londn 2 (Radyo)- Bitaraf mem-
leketJerden l'CleJı haberlere l'Öre, W~ 
Jer Molot.of'un nu..tkunu tetkik etmek
tedir. Bitler bu nuluk etrafında blrpok 
mütavlrlerne ıörüşmüştür. Zannedll
dlldlfl.ne ı~re, Bitler bu yakınlarda 
Hoslıovara ıldeeekttr. 

PARİSTE TEFSİRLER 
Parls 2 (Hususi)- Gazeteler, Molo

tof'un nutkunu tefsire devam ediyorlar. 
Umumi kanaat, bu nullıun Bitler 191n 
bir inkisar hayali olduflı merkezinde
dir. 

Ordr ıazetesi ıunları yazıyor: .uıı .. 
ler evvelce, Moskovanın vidlnl tutup 
tutnııyacafını düıünüyordu. Şimdi ar
tık tenevvür etmiı bulunuyor. Soyyet 
Rusya bitaraf ka.lacaktır. Almanya, 
Sovyetıerden ancak mahdut yardımlar 
rörebilecektır. 

MoJotofon Almanyaya karşı olan 
dMtluk vitlerl kalp blr akee seslni ver
mektedir.» 

övr rızetesinde J.ladam Tabai dJyor 
Jd: aAlmanlar, Mo1otofun nutkunu fev· 
kalide bir hidise olarak cihana ilin 
elml4lerdl. Halbuki Öyle olmadı. Ber
lin, SovyeUerle olan tesanüdUn, bu 
nutuktan soora daha taarruı.i blr şe· 
kil a.Jacafını ümit ediyordu. Halbuki 
öyle olmamıştır. Bununıa beraffr, nu· 
1.uktan i.~Ukbal tein neticeler ıçıkarmak:, 
Krt-mlln ne BerJln ara. ındaki müna -
&ebetlerin bakl.ki mahiyetini tayin rt
mek müşküldür.» 

EVVELCE ALINMIŞ ASKERİ 
KARARLAR 

Parts Z (Hususi)- Zürlht.en ıelen 

malümata rörc, Bitler ~lolotofu.n nut· 
kundan sonra, evvelce alınmış olan 
askeri kararların bir kere daha cöz
den re~lrilmeslni emretmiştir. 

Bu kararlar arasında bilhassa İnl'll· 
tereye yapılacak ha.va bücumlrı da 
vardır. Bitler bu hücum plinının mü
essir olacaiı kanaatindedir. Ancak İn· 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Atamızın 
öldüğü gün 

Yapılacak ihtifalde 
Milli Şefimizin bir 1 

beyannamesi 
okunacak 

1 

• 

Fransada BGn nehri üzerinde uoan bir tay7are 

italya kabinesi sadece 
nöbet değiştirmişler 

Salı günü değiştirilen hükumetin, Faşist rejiminin 
en uzun ömürlü hükumeti olduğunu söylüyorlar 

Roma 2 (A.A.) - Stefani ajansı J İtalyan hadiseleri ile alil.kadar gös-
bil'diriyor. termek suretindeki iddialarını 

Fa~ist rrjim,nin yüksek şahsiyet- başka türlü izah etmeğe iıırıkan 
!er nin nöbet değiştirmeleri hak- yoktur. 

Ebedi Şefimız Atatürkün ölüm- kında demokrasilerin gazeteleri ta- .Nöbet değişlirme., faş!st reji-
lerinin y .oünümü günü olan ayın raf ndan scrdetlllm~ olan müta - mi için normal bir hfu:lisedir Zira 
10 uncu cuma ı;ıünü bütün mem - leaJara GiornaJe D'italia'nın •saç- erkanının hcpsiıni.n eski faşizm mu-ı 
leket HaJkevlerinde ve mektep- ma liiflar. üm·anlı makalesinde zimamdarların sandalyalarına ya-
lercıe büyük toplantılıır yaptla - iş~ret e<!Uıımktedir. pışıp kalmamaları "'~işte ve mes-
ca.ktır. Bu gazete diyor kı: uliyetlerclc bir devir ve intikal 

Tam saa-t 9,05 te ayakta 5 dakika 17 ser.'(<Jik hayatına ve eserleri- vuıkua gelme-si zaruridir. Starace, 
devam edecek bir ihtiram sükfı - ne ra~"n faşist Üaya, henüz de- 8 senedenberi fwkamın sekreteri 
tile başlanacak olan bu toplantı- mokrasi matbuatı için meçhul bir idi. Ve askcrle>rin hemen hemen 
lara en büyük mülki ve askeri me- memlekettir. Demokrasi merrfeket- kiüfe<;i beş Mmedenberi mevkilc -
murlar başta olmak üzere bütün leri gazeteleriıııin İtalyan siyaseti- ri>ni i~gal etmekte idiler. 
halk iştirak ed~eklir. Tekmil nin bu safhasını beynelmi!lel ha - Salı günü değiştiril:rniş olan hü-

(Devamı 3 üncü sabifede) disat ile veyahut muhayyel milli (Devamı 3 üncü sahifede) ----- -- - -- - --------

Almanların.ne yapacağı bekleniyor 
Garp cephesinde yağmur ve kar 

devam ediyor. Bütün faaliyet ke
şif hareketlerinden ibMet.. Fakat 
fazla faaliyet olmayınca da, zihin
ler işliyor. Acaba ne olacak? Bu 
ger.c, sualin içinde şu da var; A
caba Almanlar Holandaya taarruz 
edecekler mi? 
Eğer kendilerine, yani gazete -

!erine sorarsanız, hudutlarının 50 
kilometre mesafesinde Dinsburg 
ile Ekslaşapel arasında motörlü 
vahidlerin tecemmüü mevcuttur. 
Hatla bu kuvvetleri 18 !:.-ka ola
rak tahmin ediyorlar. Holanda, iJe 
Almanya arasında geçenlerde kı
sa süren bir teleion muha·beresi 
inkıtaı olmuştu. Ta·bii bu hadise 

c!'phede hayır alameti telfıkki e
dilmedi. Herkes bekledi, fakat ar
kası çıkmadı. 

Belçika gazeteleri, Holanda üze
rinden bir Alman taarruzuna ina
nıyorlar. Bunun bir sebebi de Ho
Janda bankalannda bulu<ıan Al -
ma-n paralarının Danimarkaya ge
çirilmesidir. 
İngihz gazeteleri de ayni fikir

de ... Fakat burada mütalealar ser
dediliyor. Eğer Alınanlar Holan
daya ka-rşı 18 fı.rka tahşit etmiş -
lerse, Ren ile Mozel arasında bu 
kuvvetlerin iki misline yakın kuv-

1 
vetler mevcuttur. Bununla bera -

(Devamı 3 üncü sahifede) 

,-R_A_D_Y_O_H_A_B_E_R_L_E_R..,tl 

Almanlar da Holandadan 
ada istiyecek mi? 

Londra 2 (Radyo) - Amster • 
damd .. n öğrenildiğine göre, Ho -
landanın bazı mıntaka<lannda örfi 
idare ilan edilmiştir. 
Rusların Finlandlyadan talep -

!erinin, Almanyanın da Holanda
dan bazı adalar talep etmesine sa
ik olmasından korkulmaktadır. 

Alman}ada idam edilen amele 
Londra 2 (J. D.) Almanyada ar

kadaşlar;nı greve teşvik suçwıdan 
)ki amelenm idam edildiği bildi.
rilmektedir. Bundan maada altı 
a!lllelenin daha kurşuna dizildiği 

iki kadının da odalarında asılı olar
rak buJuııduğu bildiriliyor. 

(Difer haberler S üncü 1&hlledo) 

nanistan arasında bir ademi ıeca- memnunıyet uyan ır 1 vüz paktının imzasının kat'iyyen 
geciloniyeceği zannedi.lnıektedir. 

Bu pakt, İta!lıyan diplomasisinin ıı 'f k .. .. .. . , 
dfi9üııces'ine g<_>re, Arnavutluğun ttı a ın uçuncu hır devlete karşı değıl, yalnız 
j,;;gali ümrine Halya ile Yunanis - lh b J k ld "' h kk d k• 
tan münasebetllerinde husule ge- ı su u ozan ara arşı yapı ıgı a ın a ı 
len bulırtJarı doğ .. acak ve bu su- sözler ltalyada iyi bir tesir bıraktı 
re!ıle cenubu şarki Avrupasında 
sulhun tırkvıyesiııe hizmet ede -
cektir. 

Sovyetler 
Bulgaristan dan 

Üs istemişler 
Berlinden gelen Avrupa 

gazete1erine verilen 
bazı haberler 

Londra 2 (F. İ.)- Slokholmde çı
kan Svenska. Dal'bladtt pzetesinln 
Bertin muhabirine röre Sovyet - İtaJ .. 
yan dJpJomasi düellosu• Alman resmi 
mehafUlnde ce,ıt mütalealara yol aç· 
mıştır. Zannedildiilnr röre, Ru.oıya 

Bulıarlstan sahiJlerinde deniz ve hava 
ilslerl falcblnde buluıım,..ıar, )fuba
blre rôre, Bull'arbla.n bu talepleri na.· 
sıl reddedecetini bllememekiedir, 

İtalya ı~e. Balkan anUnb yerine, 
Bul1"aristan vr Macarlstanm da dahli 
oldufu tamamile bitaraf bir blok VÖ· 

cude retlrmek emelindedir. İtalyanın 
rısterecetı avantajlar adenti ~aviis 
paktları olacaktır. Fakat Balkan dev
le\lerl lllmalsıtlık ıröslermekle, hlo
blr taahhüde ırlrlıımek istememekle -
dlrltr. 

Dolma bahçe 
Faciası 

Eski Emniyet müdürü 
kabahati halkta 

buluyor 
Atatürklln aziz nişları.uın Dolma. .. 

bahçede ziyar«>ti esnasında bidis olan 
ezilme vak'a.\ından dolayı lüzumu mu
hakemelrrine karar verilen eski İstan
bul emniyet müdürü Salio Kılıç ve 
muavini Koimıranın muhakemelerine 
dün İzmit aiırctı.a mahkem lnde baş· 
lanmıştır. 

Salih Kıhıc. te:ıa kanununun 480 incl 
K:i.mran 230 uncu maddl"l~rlne göre 
mahkeml"YC verilmi~lerdir. 

Dünkü. muhakemede Salih Kılıç, i
cap eden tedbirlerin esash bir şekilde 
almmı oldufunu, saraya g-elen yolla
rın ikişer kilometre Uerldt"o kesilip 
7ollan. m.iolalar konulmuş oldafunu, 
fabl bbtlln tedbirlere raP,en lerllba
hn halkın du:rlf11]anmı W.lıba olan te
essür vf! heyecan dolayıslle blua& halk 

(Devamı 3 ürcü sahifede) 

KISACA 1 
Samur kürk 

Atat~kün katafallunı l'Özyaşlarını 

dökerek ılyaret edenler arasında. ted .. 
bir noksanhj'ı yüzünden ölen ve ezilen 
on bir vatanda1ın hakkı t.akip edil ... 
mektedlr. 

!\les'uJ vaziyette cOrü.Jenlerln de 
muhakemelerine başlandı. Neticenin 
ne otacatını tabii bllml7oruz. Fakat, 
birine! celsede edinilen bir lnhba var~ 
o da m~'uJi1eiin kimse taralmdan ka
buJ ve deruhde edilmemesidir. Tevek .. 
keti, Nasrettin Boca: 

- Kaba.hat samur kürk olmuş da 
yine kimse l'iymemif! dememiş!. 

• • 

Faris 2 (Hususi) - Bütün ga- 1 
zetcler, Türkiye Cınnhın- Reisi Mili! 
Şef İsmet İnönünün dün Büyük ı 
Millet Meclisinin açılış celsesi.ilde 
söyledikleııi nutkun ehemmiyetine 
işaret <' ektedirler. Bütün Faris 
rad_y ı , bu nutuktan bahset
mi.şlc. 

Ez ı..nle •Fari - Mondiyah rad
yosu bu sabahki neş-riyatında Bü• 
yük Millet Medi:sinin 6 ıncı inti
hap devresinin ·biırin<:i içtimaı açı• 
lış merasiminden uzun uzadıya 
bahst'ttikten sonra Milli Şef İsmet 
İnönü tarafından irat olunan nut
kun harici siyase<te wit kısmını ay
nen nakletmiş ve şunran ilave ej;
ıni~tir; 

•Türkiye Cumhur Rc-isinin bu 
nutku Roma meha:Jiilinde büyük 
bir ehemmiyet ve memnuniyetle 
karşıalnmışhr. Bilhassa, Akd~niz-

de sükunetin idamesine ait kıomı 
iyi bir tesir husule ge~irmiştir. E
sasen İtalya da bunu arzu etmek
tedir. Ve buna çalışacaktır ... > 

Faris 2 - Türkiye Reisicun.
huru İsmet İnönünün dün Tür
kiye Büyük Millet Me.:.·sindc irat 
ettiği nutuk Romada çok iyi kar -
ştlanmıştır. İsmet İnönünün Türk
Ingiliz - Fransız anlaşmasının ü
çüncü bir devlete karşı değil. yal
nız sulhü kuvvetlerndirmek için 
alctedlldiği hakkınaddaki beyanatı 
iyi tesir yapmıştır. İtalya da Ak
denizin harpten uzak kalmasını 
istemektedir. Burada, sulhü kuv
vetlendirmeğe matuf her hareke -
tin İtalyada mlısait kar ·ıJanacağı 
bidiriUV<lr. 
İsmet İnönünün nutkunun açık, 

fakat mutedil lisanı, brlhassa tak
dir edilmektedir. 

Makin ye 
Verirken: 
------------Finlandiya'da vaziyet 

vahim görülüyor 
Molotof un nutkunda Finlandiya'ya ait olan kısım 

Amerikada infial uyandırdı 
Londra 2 (Hususi)- Finlandiya ka- 1 

blnesi dün de_ bir toplanh_ yapnuştır. Bu 
topJan tıda biltU.n tereddu tlere raf men 
Moskova He mliukerele-rin devamına. 

karar verilmiştir. 
Flnlıuıdiya murahhasları bu sabah 

)foskovaya varmış bu1wtmaktadırlar. 

Helsinklde va.ziyrt son dtrtce bedbin
llkle mülahaza edtlmt"ktedir. Flnlan -
dJyanıo kendi topraklarında, Sovyetle
re askt-ri bir us vermemekte ısrar ede ... 
ceil söyl<'nmektedlr. 

Nl'Tl.'K AMERİKADA İNFİAL 
UYASDIBDI 

\faşiugton 2 (llususi)- Molotofun 
nutkunda Finlandiya mf'selesine Umas 

ellen cümleler bUyu.k bir infial uyan
dınnıştı:r. 1tleb'u an mt"eli~inde de -
mokrat partisi liderlerlndf'n )lak Kor· 
mak .:\lo kova.dakl AmcrikJtn ıqf'firinln 

•eri failrılmasmı istemiştir. 

Ncfredilen yarı resmi bir lf'bliide- de
nUlyor ki: cAmt"rlka Cumhunt>l'!ıi 14 
nisan 93_9 da Bitler ve )tu.solini:re sulh 
lt"hlnde bir mesaj göndt'rmi li. So-net 
Rusya. devi t reisi K:ılcnin lu nls3.n 
939 da Ru.avt>lte ıöndC'rdio:i bir tel .. 
eratta Amtrlka C'umhurrelslni teşe1>· 

büs:findf'n dolayı hararetle ltbı ik ct
mltlf'rdl. RUZ\'f"lt bu deta da s·~J le· 
hinde yeni bir teşebbu~tf' buıJnmu • 
tttr.» 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Bükreşte Cumhuriyet Bayramı 

CU:mhariyet ba7n.mını.n yaldönü:mD nan memleket harit'lnde de böyUk me
rasimle ıe.•ıı edllditlnl yazmuılık. Bük ret muhabirimizin gönderdltl 1ukankl 
nslm, elcimlz Hamdullah Suphl Tanrıövıerin elti.Ut blnasmda. vudlil 400 klşllOr. 

büyUk ziyafette almmıştır. Ziyafette eski ve yeni Rumen naz.arlan, aray erkim, 
Rumen matbuat müdürü, Rumen ıazeCecllerl, ecnebi sefirler ve Rumen kibar 
sınıfı davetli olarak 'tıalunmuş1ardır . 



POLiS 
VE 

MAHKEMELER 

ı Berberle· 
rin tatili 

~ 11 .. omru 
Gü~el bir 

karar İngiltere ile Rusya 
Yazan: All Kemal sı.;;--ı:\1.\!< 

TAVL'K C:Ç~IAZ 

OKAGINDAN GEÇMİŞ 1 
Fındıklıda oturan bir kucafu:, Ta

vukuçmaı sokağında.o ıeçerken, biri
sinin ı;arkınhhğına maruz kalmış!. 

mest-li, daibaşmda otuna. eşki,yahk 

denir. Tavcıhk, manitacılık cibl daha 
bazı blmler ııle var amma, delalet et
tllderl ihtisas tekillerlnl pek iyice bil· 
mtyorum.. Fakat. bildiim teY, hepsi
nin bir kapıya (!ıkışıdll'. 

1 
BirKedi 
Uğruna ..• 

Cemiyet reis; berberle
:rin tati:inden .. m~n1nun\ 

olduğunu soyluyor 
İstanbul berberlerinın hafta ta- \ 

tihnden istisnası hakk.nda yap -
tıklan müracaa'.a cevap veren ber
berler cemiyeti reis• Mustafa Tu
ran bize gönderdığı bir mek~upta 
tat•l kanununun, Türkiye berber
lerinin istirahat ve sıhhati düşü- ı 
nuıeruk yap .. mış çok yerir.de bir 
kanun oiduğunu sÖyJ.cmekte ve 
İstanbul berber esnafının bu ka
nunde.n çok memnun ve müteşek
kir olduğunu ilave ederek bu h.u
sw;ta cemiyet tarafından Beledı -
yeye müracaat odilmcdiğini t€ba
rüz ettirmek\edir, 

Başkalarının hasreti 
1\-Iitıi Şef İnönLi, dün Tü.rklye Büyük 

M.lllet l\.lccllsl kursusünden, bir yıllık 

çalışmanm bUllçoı;unu ,.aptl. 1\IJllet 
vekillerine, azimli ve kudretli Tiırk 

devletinin hesabmı verdL 

Belediye Yeni Bir Yer 
Göstermeden Hiç Bir1 

Yeri Yıkmayacak ı 
.Belediye reislıği; şehir ve imar 

faaliyeti araısında yeni bir karar 
vermiştir. Bu karara göre gerek 
menafii umumiye namına ve gerek' 
zaruri sebeplerden dolayı <stim -
lak edilmesi wya yıkılması icap 
eden, dükkan, atelye, gaı>aj, ticaret
hane gibi yerlerde bu;unan tica
ret ve san'at erbab•na yeni çal.ş
ma yerleri gösterilec<?k'.ir. Bunla
rın bulundukları dükkan ve mü
esseselerde ancak içindekiler ye-· 
ni yerlere ta.mamile taşındıktan 
sonra yıkılacaktır. Velev ki k;ra
cıların ellerindeki kunturatlarda 
cisteruldiği an<la tahliye mecbu -
riyeti vardır• kaydi bulunsa bile 
yine bu şekCde hareket olunacak
t.r. 

İngiltere lle Rusyanu1 siyaoı:;eti şıa 
bir tkl haf11.dır yeni bir safhaya ıit'" 
mektedlr. Ye.ni Avrupa harbinde ltU!i' 
ya bitaraftır. Onun içın kendi.sinin bS"" 
ric Ue olan alışverişinin de,·aın eUUt'" 
sil', ~eki.eye uğratılmaması arzu.son'" 
dadır. İngiltere tarafından lıarbın balf'" Kaba.hat kimde?. llizce. :ıavaUı ceno 

kı:;dadır!.. A, mübarek hatun kişl. o 
sok ktan ne diye gl'çenin?. Bak.sana, 
tsml üzerinde •Tavukuçmaz> demiı;le-r. 
O ıokaklan, demek ki, di>;l mahliıkla
nn reçmesi yasak! Bir erklşi, o cl
Tardan bir dL inin ,reçt!finl gOrWıcc, 
birden hayret etmL-,, sarktnhhk etmiş! 
İnsaulık hali bu ya?. ~a-,:ırmL!j olabi
Ur. O sokaktan bir .kızın l't('mrsl, bü 
J\ık bir ıürpriz dcill midir?. 

BİR PAPAS ÖLÜSÜ 

VE ı.ooos FIRTINAbl 

SON SENELERDE 

YETİ~F.:-1 EDİPLER 

Geçen ıün. Vakit ıazet.esı. ıı:on se
nelerde 7etişen edJp ve muharrirler 
d17e beş on himden bah~diyor, bun
ların re~lmlerini koyuyordu. Eir arka
da dedi ki: 

- :\IPmh•kette. son yıllarda yrU.ıten 
edipler sadece bunlar mı'l. Dcpsl bu 
kadar mı? 

Bir diirr arkadil!J şu crvabı verdi: 
- Vakit rerıkimizin kadrosu bu ka

dar!. VakJtte çahpn başka k.hme J'Ok 

ki-

DOST B.~~A, DfŞ\IA.'I 

AYAGA BAKAR 

Suıtanahmet sulh cez.a mahkemesin
de rüt1et edilen garip bir hakaret da
va.'iının davacJ ve suclusu koridorda 
yanlarına toplananlara ayrı ayrı vak
ayı anlatıyorlrdı. Suçlu Bedia; biraz 
uzaktaki orta yaşlı, uzun bo7lu, vasat 
clyinlşll kadını. Bayan Raika7ı l'Ö! -

tererl'k öylendl: 
_ Kırk yıllık komşuluğu bir inada 

kurban ediyor!. 
Fazla luhal vermeğe vakit katma

dan mübaşir fklsfoi de mahktmr sa

lonuna aldı. ıı;,klm davacı ve suçlunun 
isimlerini tcsblt ettlk~n sonra da.va-
c17a! 

- Anlat bakalım.. Bu bayan sana 
hakaret etmı,, na."'11 olduT 

Dedi. Bayan Raika anlattı: 

Bununla beraber, zaten az olan 
kazaaçlarına zarar verdiğini söy
lı) ere!: hiç olm=a .yarım gun 
talil• yapC.ma.sını istiyen berber
ler de vardır. 

:aıilli Şefin butun sozleri açık. mus- ı 
bat ve kuvveUi idi. Çunku, CumhuTl· 
yet TUrkiyestnln btitu.n işleri, dış ve 
iç politıkasa aeık. kuvvetli ve sarıhHr. 

l\fuhterem Ba!}vekll Dr. Refik ıs.ıy

damın, Cumhuriyetın 16 mcı yıldOnU~ 
mu bayramını açarken t;,öyledlti nu .. 
tukta işaret ettiği l'lbJ, Tiırk miUetı, 

içeriden ve dııarıdan t.ek azhrabı oı

mıyan bir millettir. 
Bugün, dliııyanm cörüntn bütün 

buhranı, keşmekeşi, birçok milleUeı·in 
henuz bu bahtiyarlıj:a eremem~, <;i

malarından dofmuyor mu?. 

ı~I 
la.ngH·ında ne"?rolunan listede nr C . 
maddelerin yolda C"örülürse tcvrile,·egl 
ilin r-dllmiş, bu suretle A1manlall 111 

mubtae oldutu ,eylerin ora1a b1tar3 f'" 
tar vasıtası le cöndtrllmesin ın 011il 1

'' 

l'eçllmek istenmişti. Yakılacak .rnad• 
deler, kilğıt, pamuk. ha)-vanlar iclJJ 
kullarulaeak nal ve saire glbi deınlr"' 
Jer. ayakkabı, elbise, ve elbise yaP .... 
mata yarıyarak herşey, et, ekmek. yal• 

ıı,sı 
şeker vf' ~lre gibi ne var. ne yo · 
hepsi ka .. :ık oı;ayıldıkı cihetle bunıarıD 

~ıl· deniz a!jırı yerlerden Almanraya r 
meşinin önüne ~e('ildiğl gıbl bitar:.ı 
cemller de yolda muayene cdilert.'k t>d 
ıtbi maddeler milsadere olunuyor. 

Bugünkü harpte düşmanı muhtaO 
olduğu böyle birçok maddelerden ınatı'" 

Lodoo fırllnalanndan tlkiyetfl ol- 1 
mıyan yok. Ucr taraf altust oldu. :liav· ı 

nalar, motörler battı. Garip bir de ce
nau nakU işi olmuş. Cur.raıda bir 
papa~ ölmuş.. Zavallı adamcatız, ce
naıeslDlD FcrllloJ"ü.ne naklinJ vasiyet 
etmiş. O lulınah l'iınde. cena:teYI bir 

moıöre ko1muşlar, Burcazd.an İstan
bu1a ceUrl.)'orlar .. Fakat fırlına deh
şet! ~n.a.ae motörü koprü1e l'elecek 
1erde, ti, Kartala Cltmiş! Az kabun, 
motoru.o lçffidekiler de, ,.anı cemaat te 
bir papas ölWIU. oiruna denize dOkü
lü.forlarmış! 

Bir doktor. yazdıtı bir 7azıda, ka
dın Lska.rplnlerinln buı-üne kadar &"e
clrdiil tekamulden bahsed.yor. Setice 

olarak di1or ki: 

- Dun ıece, iftardan sonra ma.baUe 
koın umu"J: Bedialara misafir ,-1tmtş .. 
tik.. Bayan biraz sinirli ırörünüyordu. 
Bir iki saat oturduk.. Artık evimize 
dörun.ek üzere ayrdacatımı'I zaman 
bizi kapıya kadar 1.eşyl edt:n Ba7an 
daha dOrt beş adım a7rll.madan ark&
llllldan üç dd'a: 

MüW-addit berberler de hiç 61- , 
mazsa her hafta pazar günleri her 
semt'e r.öbetçi berberler bulun
durulması hususunda olsun t~eb
büste bulunmasını arzu etmekle
diı•:er. 

Fazilet timsali İnönü'nün sOzler1, he
pimize bir kere daha şunu anlatmı.~Hr 
ki, Türkiye, her bakımdan kuvvetli, 
rejim her bakımdan sap.sağlam ve dinı .. 
dik, Ueri7e doğru koşan hamlelcrlnıiz, 
her zamankinden daha enerj& ve ıe-
7lzlldir, 

'.i.ur1'i7e Büyük l\llllet l\lec1lsl, ht><r 
açıhş yllında, yeni ve S"enlş bir ııru.:· 
rantla işe ba~lanıakla ve bütiın t.ı:un

lelerinde nıuvaff.ak olmaktadır. Başa .. 
ramadığımız, sonuna erdıremediğinıi1 

te.k iş yoktur. Bu, Tiirk milletinin Jıa-
7ati1eı cevherindeki bitmez., tUe.uın~ 
azmi ve irade kudretini cösterir. 

Bu karar; Eminönü meydan•nın 
yıkılması dolaytsi1e bir kısım dük
kancıların münaısip yer bulama -
ma.sı amil olmuştur. 

'"' rwn bırakmak en kuvvetli blr :0HJ 

en müessir bir muvarraklyet sayılın,~· 
tadır. Bu itibarla İnl'llirrenln den~ 
kuvyetlt'rl harbin oa!jlancı<'ındantıtl' 
muvaffak olu7or,. 

As.ı.l tırtutA, işte, o n.m.an kopacaktı. 

HEPSİ Bİlt KAPIYA 

ÇIKAN TABllLER 

- Kadın et.eklerinin kısalması, ka
dm. t .. karplnJerinin c-iızelleı-,me,jiııi. iti
na Ue yapılmasını icap ettirdi. Çünkü, 
kadınların aJaj':ı, en Ç-Ok nazarı dikkati 
celbeden ş.e7 oldu- BUl'un, btr kadın 
uzerindekl en şık eş7a. muhakkak ki, 
iskarplndir. Dele son 7ıllann dekolte 
bkarplnleri cidden caziptir ve a1ak· 
Jara seks apel vtriyor. 

- Gupl<, pruk, ırucuk! 
Dt1e baiadı. Berkesin ha7slyetl var 

bay hiklm .• Mahallemizde eleg-üne kar
,1 arkamızdan l'UPk diye batınlarak 1 
lahklr edlllşlmlzln eeusız kalmasına 

ra7.1 dr-illlz. 
Dikim bu st"fer de suçlu1a sordu: 
_ Ne diytteksln? Bak sen bu ba-

7an1 arkasından ıuıuk di1e baiırmak
la tahkir ctmlş'>in?. 

----o-:>-----
Trakyadan getirilen eski 

meza..Iar 
Müzeler umum müdürlüğü. ge

çen sene Trakya hafriyatında el -
de edilen e<>ki mezarlardan çıkan 
eşya.arı İstanbul eski eserler ır.u
zes:nin meskı'.ıkiit k>Sm•·nda ihdas 
ettiği bir mahalde aynen höyü1<tcıı 
çıkan mez2rın vaziye.ini mulıat:-·ıa 
ederek hall!a teşhiri için çatışma
ların. n'.ıhayetlendirmesi ve bu -
rada bıi ün tef.errüa'.ile bu meza
rın inşasını bitirmiştir. 

Bızim cibl tnkdip yapmış, pek as 
memleket rösterilebillr ki, bu kad~r 
kısa bir zamanda, bö7le harlkulide in· 
kılaplar başarmış ve muvaffak olmut 

olsun .. 

Nitekim Taks:m mey'Clan:nda ha
len yıkolmakta olan yer:erde bu -
lunan bü'.ün tica-ret ve san'at er· 
babına da yeni karar mucibince 
Taksim kışlası içonde ve al~ında 
belediyece yer gösterilmiş ve an
cak bunlar taşıı:ı<lıktan sonra ada
nın yıkılma.s.na baş.aıım•Jjtır, 

Baltık denizi müstesna., Almanyaıııra 
b 1 Uy

"" denh:le rabıtası kesilmlıt u un 
bu bal İncilterenln lehine oldutu ki'" 
dar bitaraf memleketlerde blr('ok ıtı· 
razlara uğramaktan geri katmamı,tıt• 
AJmanyada şlmdikl hükümet Ue tıat'"' 

ik•· beden İngllterenln o memleket ha 
run muhta~ bulunduğu yiyeecıı:, g\ye'" 

cek ve yakacak maddelerini röndert'"' 
memesi Avrupa lşltl"lne hto ka~'" 
mak taraftarı otan mühim bir kı3'111 

Amernı:ahlann şlddf'tli itlrazlo:..rma ui"' 
radıiı: glbl ticaretlerinin sak.teye ui:"* 

Hal olarak kullanılacak olan 
Bir razetede '4)7Je blr ~erıevha ıör

dUm: cKalab&lıktan bWade etmek ls

U1en bir yankeslcb•. 

Beo size her uman söylii,yonım da, 
tnaoml)'orsunuz •. .!\tademkl. herkes ka· 
dınlarıo ayaiJna bakırorsa o halde, 
hepimiz kadınlara düşman kesilmiş 

aa7ılmaz rr.171z!. 

Bayan Bf"dla bunu lnkir etti: 

Devletin ve milletin yeni çatı,m.a 

1111, yine, sayısız başarılann senesi 
olacaktır. Ve, Uerleyi$ yolunda, sıra

lanan muvaffaklyetlerlmlı, bizi, dlin-
1anm rn mıireffeh bir cemiyeti hali
ne ıretirecekUr. 

Mısır ça~şısı esnafına da ayni su
retle yer gösterilecektir. 

- Hayır bay bakim, ben bu bayanı --o-- d·ğef 
ma-.ından hiç mrmnun olmıyan 1 Garip dctll ml?. Bizim blldiiimlz, 

1ıuıkea:I. her uman. ka.labahktan is
htade eder. Tenha ,.erde bu l$ yapıl- ı 
ma'I ki- Tenha ,.erde yapılırsa, ismine 
dola.ndıncılık denir; daha tenha 7crde, 

J\talüm 7a dost başa, dii.$man a7afa 

b:ıkar. 

tahkir etmedim. O kendi kuruntusu!. 
..:_ Nesi dedin!. 

St;rgi ve fuar müEtahdemleri
nin 'erg ileri 

bitaraf mendeketlrr ve bunlar ara··ıtı"' 
da. Rusya:rı ela müleell!. lr etmektedir • 

- ,-·1runtusu efendim!. 
AIDIED ItAUF - Pekt. sen de aoJat bakalım .. 

- Bay b:ikiın ben, kediler! . on de· 
rece ~everim. Bu blr zif ayıp dtill ya_ 
Birkaç tane de kedim var. Bunlardan 
en kıymetllsinln adı Cucu~ur. Bu kom
ıtumu:l.la iyi samimiyetimiz vardır. Dün 

ak"am blzt" l'tlmi.,lerdJ. Gidertklerl sı
rada krd;mln d~arıda kaldığını hatır
ladım. Hazır kapıyı açmısken ha7vanı 

çafırıp içeri alayım dtdim. Onlar kö
teJ't varırken kediyi ça.tırdım: 

Yeni m~ar umumi istüadeye 
arzedilecektir. 

-0--

Vakıf su satışı yerleri 

Bu zamanda, Türk vatandaşı olmak, 
en bü)'ük saadettir. Çünkü, birçok ce
m.yctler, Atat.ürk ıtbl bir zihniyet.in 
kurduiu bir hayatiyet sL.:;temine ve 
inOnU C"lbl yapıcı bir Şefin direktif ve 
rehberliğine hasret çekiyorlar. 

Se~gi ve fuarlarda çalıştır· lan 
memur, mi:~tahdem ve işçiler ka.
zar.ç vrrg'Bindcn muaf tutulmak
tadw:ar. 

AblukJ>. tşlcrl ı~ın Fran!'la.da bir ııe'" 
zaret vücade cetırildlil gibi İnKlltere"' 
de de bu nıak~atla büyük tt!kllit yı
ıntdığı m:ılfnn. İngiltere ile Fran!'la .~~ 
rasında bu husuoı,ta da tam bir 1"~rı l 
mKal Körülmektedir. Adına lkh d 
lıaı·p denil<'n bu roilt!'! drleyl ba1D.rın1" 
üzere in:-iltere ile Fransa şunları ya-

Vak,flar umum müdürlüğü, şeh REŞAD F'EYZİ 

rin muhteLf semt:ennMkı eskı ------------~--
scbiU,rde aç'.ığ. vakıi su satış şu- Limanda hatan vapurlar 
helerini modern dükkanlar halin- çıkarılacak 

Bu muafiyetin; muvazene, buh
ra ve havaya karşı korur.ma vcr
giJ.er;nQ de :eşmil olunması Maliye 
Vekiile'inden istenmiştir, 

pıyor: U •• 
1- Deniz nakll:t·atı sıkı bir m r 

ftlDAM: 

Seli.ml inet Sedes :'fiilli Şefin na. • 
tukJan m~betiJe 7azdıh makale
de diyor ki~ .Türkün inanı. g-üveııl ve 
c:ı trıa! ı buC'ü.ne kadar vat:.--ı mes'ut 
t;ı :ı.rdara ulaştırdı, bundan ~onra da 
:ı .. l inan. a7nl Kuven ve ayni cebd 
, e ,ayrelle «lrişllğimlz her işle l\lUli 
ş :nizden aldl.ğımız uurlu hızla mu
,, ıak olacafmuza 'üphe 7oktur.> 

( UHURİYET: 

aUilı ambarl'osunu kaldınnuını harbe 

nihayet vt>re-.n k.at1 bir meydan muba .. 
rtbe~t olarak U-l kkl edıyor. Bu, l'Ö
runü le her memleket hakkında mii

aavl bir muameledir. Fakat h:ıklkatte 
Fransa ve inıllterenln J:;ine, dolatlliile 

biıtim dünyanın işine 7&n7•caktır. 

TAN: 

:\ol. Ztktrl1a Sertrl Molotofun nuı .. 
kundan tıkan manayı araştırıyor. Di

yor ki: cHuliisa. SoV.Yet Rusyanın be7-

n•lmllel ıfyaselinde biıyük bir deil -

•lklik 70ktur. llidlstler mecbur etme .. 

dikçe, Rusya harbe rlrmiy,celı:.tir. Bl
Jikb sulhu te"lls için elinden ıetenl 

J'apaeaktır. Vazl7et böyle olunca, J\fo 

lotofun nutkundan en ı:lyade mütees
sir ola<'ak olan biç ,üphesiz. Almanya
dır. Çünkü Hitlf'r Sovyet asktri yar
dımına ~üvtnrmi,Yf"CPk ve kendi da

vasını bin.at ve lekb3.1i na )ıallrtmf"if! 

_ Coguk, Coguk. Co111k! 
Diye seslendim.. O, bunu kendls-lle 

a111 ettiğime vrrmlf. Zaten darK1n ol· 
dutumuz bitişik kom:tularımızı da şa
bll cöslererek pcıllse muracaal elmiş.. 

Melif'1• "'-' 

-aım, şahlllerl de dinledi.. İki la
rafm ttahlt1eri de muhtelli ifadelerde 
bulundular. 

1 K LÇÜK HABERLER 1 
* Halk Partisi Cıığaloğlunda eski 

muallin mektebi binasında bı... ttız ta ... 
lebe yu:ı-rlı.. te IIDle kar:ır vermiştir. 

Yı...rt y..ız k iılı" olac:ı.ktır. 

de diğer semtlere de teşmil etme- L.-tanbul Lmanı dahiliıııde batm•ş 
ği ktrarlaştırmıştır. Yeni dükkan-
lar; ufak b'r sıra ~~ah ile mo _ olan gemikrin seyrüsefere tetwke 
d-.:Tn su o;at•ş lı€5isatını havi butik- teşkil ettilderi anlaşlmış.ır. Bun-ı 
!er halinde yapıJa.cakt r. !ar hemen çıkarılacaklardır. Ez 

Bu arada şehrin , _, '·ezi kıs _ cümle Ahırkapı önün<le batını~ ~-
mında bôr de umumi ıaşdıU>n su lan Mari Valyauro ve Haydarpsş1 
satrş deposu te<>is oluna.caktır. mend.reği aç•ğındaki Margarıta 

vapurları da bır haf a ic;in-:e ya 

Hağaj sevk merkezi 
Beledi1en1n l'ilzel bir hlzmetlnJ ıa

zetelerde okuduk. Köprüde ve lıay

darpaşada blr hamal ve baraJ mcrke:d 
kurulmuştur. Evvelce köprüde bir e
m:ınet~I varda. Ilerkesln iı:;lne )'arardı. 

Sonra, bura~• kaldırıldı. Fakat, ihti
yaç dev.\m rdiyordu. 

sahipleri veya hükumet tarafın -
dan ç.karıJacaklardır. 

--o--

Boğ1tziçi lisesinde 
n:üs:ımere 

bir 

Cumhuriyet bayramı münaseb~· 
fle Boğaz:çi lis<:ı;ondc edebiyat 
öğre'meni Nihat Sami Banarlı t?.· 
rafından '.el:f edilen ve lise bin2sı 
dahilinde ilk defa olarak cbir yu
vanın şarkısı• nam.ndaki 3 ptr 
de .. k ffiEri li.scnin ana k:smı t:ı -
1ebe-1erı tarafından muvaffaki 
yelle tcms 1 ed lmt.ştir. 

Bu suretle sngi ve fuar yerle
rindeki işçi yevmiyeleri, gazino, 
lokanta ve eğlence yerleri fiatları 
matlı'.ıp dereoede ucuzlamış bulu
nacaktır. 

Mülga deniz temini iı;tikbal 
Fandıiiı o 

Deniz fabrikaları umum müdür
lüğü. mülga den '.·z temini istikbal 
sandığından tekaüt, eytam ve e
ramil maaşı alanJarın üçer sene
lik istihkaklar.n•n birden verile -
rek maaşla alakalarının k"6ilmesi 
karar!~ ırılmıştır. Bu üçer sene
lik istihkaklar iki defada !ed:ye 
olunı:ı:aktır. Birer buçuk sene
!ikherin verilmesine ayın 20 inci 
gününden itibaren Tophan~deki 

koırol) >nda ba.;lanacaktır, 

kabe altında tutuluyor: 
2- Almanyaya Lltl. lk: kom~u olall 

memleketlerin krndilcrl l('ln &rUTtt••'" 
teri maddeleri Almanyaya yollaın• .. 
ıarına mlnl olmak ı111tenlyor; 

3- ir.ıııtere ile Fransada bulunoıı; 
1an, fakat bu bitaraf memlrketl<'rcl 
yetişen maddeleri tercihan buralare.ıJI 
almık ıibl. 

111 İşte abl•ıkanın tatbikatı bC1le deva 
etmektedir. Politika sah:\Sma &elince: 
Rusya tarafından bu huın;.s!a İngtıtetf 
neı:dlnde protestoda bo.Iunulduju ıoa• 
tüm. Fak:ıt ineli tere ite Moskova ar:t"' 
sındakl müna•ebotler bu prolestodal' 
sonra ne şekle l'lrecetl daha 1.lyade 
merak edilir clbl oldu. Bilhassa inı11 "' 
tere ile Ru~ya arasında ticari ve Udi'"' 
sadi münasebetlerin yeni bir lnklc,al 

'

östermesl beklendiği bir sırada bd 
dil• prote:stonun nasıl izltr bıraka~ai• 1 

unm Nadi Ankaradan 7azdıfı baş
m • :ıleslnde Meclisin açıh.ı;.ı.nı Usvlr 
e er. Devlrt llelslmlz dWıkü nut -
kur.d.:1 ıeetn rd esnas.mda dahili lşle
rimlzlc barlci .-aıl1eıln en e h pf. 

h:tl .ınna çok kuvvetli sözlerlle temas 
rd rek düniı alabildiline a1dınlatır

kr yarma all hareket hatlarmuzı bü
tün vüıuh ve aarahatile tesbit ve Uade 
eylemiş bulundu, Turk milletinin lıis

ılyalına teretiman olarak Milli Şefi
miz~ temJn ve onun yüce ıph!'17etlnde 
bU.tiin dünya1a 11in ederiz ki. 'Iıirk 

mt:ıetl e!'"r hizum ve zaruret hasıl o
lut::;a, kendi ine- terettüp eden vatan

,..Perverlik ve lnsanlyetperverlik vazl
felcrlnl en ileri ftdakirhk drrecelerlle 
ırıula •"'la ku&ur etml1ecektlJ'. 

VAJtfT: 

nn...cm:ıkalesl 7oktur. 

ı mr<'bur kalaeaktır.> 
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* Yofcu Jonunun frşaatı tamam .. 
lannı: , ekorasyon ışlne brul!anmıştır .. 
Bı da bır buı,.-uk ay kad· r dcvarn ede

cektir. * İ tanbul - Ber1 in hava sefrrleri
n n 2ı;ılm.:ısı üzerine diln ilk t;ıyyarc 
B~rlinden Ycşil kt'iyc gelmıy ve üç yol· 
cu getırmıştır. * Ayl:trdanberi tedavi altında bulu
nan eski Macar !~\tekili Daranyi öl
müştilr, 

Bu sef~r. d"ha nıuntazam bjr te
kllrlr. kö;;,rüde bil.yJe bir ru.Ueueı1tnln 

açı 1m:ı!iı blr('rk İstanbulluları m<"m -
nun etmi-., bir('Ok kimselerin itini ko
lay•,~ ştırmı.,tır. 

Bu. btlkt. h:tddizahnda kü~ük bir
.şey g.tıi l'örünür. Fakat, hayat ht-rşe7 
istiyor, Binaenaleyh, belediyenin bu 
hlzmeU clddrn faydalı olmu~tur. 

1 ~VR.UPA HARBİNİN YENl l\.ESELELERı l 

Ruslar Amerikaya Manganez 
Satıyorlar 

şünülüyordu. Söylemele lıacet yok ~r 
inıtıtere ile Ru'lya. arası11dc yeni b 

1 anl~ma He takviye edilmiş olan tirat 
ve ik.hsadi yakınlık siya"i blr ına111"' 
yettc tefsir edilrc('k ıtbl 1'Örillmü1~r~ 
Fakat bir kere ticari ve iktisadi nıU 
;ıakr.relerl~ konu ma yolu a('ıldıkt3" 
sonra anla~manın hududu d:ıha C'"01~'" 
liyeceil kolayr:ı tahmin edi1mektedır; 

Snn zamanlarda Lontlrada Ru.'4 e1r1' 
lte İn.ı::illı Hariciye \•e Ticaret Na7'trl1l: 
arasındaltt konU!}m:ılardan rıkarıl:l 
ma~a lştr budur. Ru<;va ne İnglltcr~ 
arac;;ındakl alıqveri!'lin arthnlma ı. 1"
t:ırafın ikhsadi ve tteari sahada blrb1'"' 
rlne lü:ı:umu olan maddeleri temin et"' 
melerl cihetine cünden ırüne ehe ıı!lll"' 
yet verilmektedir. 

Yl'. :f SABAII: tlzOmrlen 83 20 

llııse7ln C•hll Yalcın Amerikanın Hurmadan 00 00 00 00 

-
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Mehmetçik f - Elbette biliyorum, Mehmet 
ba~a değıl, harbe gıtti, anne! l''a
k:rt~ b~ 6ozlerınden bır şey anlıya
madrrn. Ne demek istiyorsun? ı 

-
Geçiyor Ilı 

- Ke demek istiyeceğimi hala 
a!'. :yamad n mı? ;Kavgaya tutu -
şarlarun b:rinin elbette sırlı yere 
gelece:t, yenilecek. ~eh~t de 
harp:e şehit o.ur ve donmezse ... 
İşte o zaman Topal Salihle pekala 
evlen ' lir.;in! . J 

Ay~e birdenbire sersemledı. ~u
ldtlanr.a inanamıyordu. Annesı ne 
ç;ııbuk ta değişmişti. Biraz önce 
- ııounla hesabım varı - diyen o de
ğ.! m.~ ~·? 
Yoks~ o da k:zının ağzını mı 

aramış ı? 

Ay,<: l:aşını kaldırdı: 
_ 3€'1 çt:dırdın mı, anne? Biraz 

1 

örıce n_' r söylüyordun! Şi~di ne 
çabuk L •ı:iştın? Ben Salıhin kızı 
yeı:mde, m. O benim kocam de
ki! bab· ~ olabilir. Bana on okuz 
ve-rse, y ... re varmam ona . 
Ayşe~ n annesi soğuk kanlıll'" 

ğ nı m~ :::faza ederek sordu: 

[ Yazan: İııkend~r F. SERTELLt _I , 1 

Ayşerun annesi fazla bir şey söy-
le,,,edı. ı 

- Vakll geçiyor, yavrum! Hay- 1 
di, baş•nı yasdığa koy .. Uyu. Yarın 
olacak şeyler için şimdiden kıı,vga 
edecek değiliz ya .. 

Diyerek odadan çıktı. 

Ayşe o kadar şaşırm.~tı ki.. An
nesinin böy!e birdenbire değ•şti

ğ:ıı.i görünce söyliyecek söz bu -
lamamıştı. 

Ayşe: 

- Artık anneme de güvenim 
yok. dedi, babam ölmedeı:ı tarla
nın öküzünü düşünüyor. Mehmet 
şeh.it o1nıadan, beni başkasile ev-

1 
lenıdimıeyi kuruyor. Bir öküz lafı 
annemi bu kadar çabuk değişlire- ı 

cek miy<li? Mğer bugüııoe kadar \ 
ben bile anamı tanıyamanıış•m. 

HÜSMEN AMCA HAKİKATİ 
ANLATINCA.. 

Topal Salih o gecedenberi eve 
uğramıyordu. 

Ayşenin annesi: \ 
- Gördün mü şu yaptığını, di -

yoıı:lu, dar ltlın adam<:ağızı. Ka -
punızın ipiniçekmiyor artık Harp 
haberleri de fcruılaşıyor. Çmıakka
l€de çok şehit verdiğ..mizden bah
sediyorlar. Melınıet cephede ö -
lürse, .:ia. lıi çok arıyacaksın! 

O gün Ayşenin evine hiç bek - 1 
lemediği biri gelmişti: Hüsmen : 
anıca. 

Hüsmen amca - bütün köylü
ler Ayşenin hatırını sormağa gel- j 
dikleri halde - o güne kadar ne- \ 
den ~..,·,,,emi<t'? 
Avşe bunu bir ürlü anlıyamı -

vordu. 
- Hü.s,,,en amcavı Avşcnin an~eısiı 
karş:ladı. Aysenin babası o sabah 

Bl'ltHAS CEV.\D 

koşan böy!e bir ada.mm Ay~eyl 
y-0klamamasına sebep var mıydı? 

Bahçe kopıs nda Ayşenin a~ne -
sile Hüsmen amca aras'r.da şöyle 
bir konuşma geçti 

- Ayşe evde mi? 
- Elbette evde. Bacağından ya-

ralanan kızcağrzım, yara:sı goç ·
.mcden nereye g'debilir? 

- O g~ce biz dı:ğda canavar pe
şinde do1aşrrken, töyle tay ve '.cc
rübesiz hir kızı ne diye gönderdin 
ormana? 

- Benim haberim y'Ok!u. B'z 
yatarken babasının ba;tas.nı omu
zuna alm·~ .. Yola ç•kmış. 

- Aklmca Hüoseyini mi vura -
caktı? 

- EvE'l, onun vüeudü ortadan 
kalkmadan köy ha'kı rahat !V'fes 
altm·vacnk diyordu. 

B"z de avni maksatla gitrııiş- ı 
tık ormana. Meydanı neden bize 
b'rak,madı <la peıimizden geldi? 
Ya yo>Iarda kötü run·u kimseler 
onu dal(a kaıldırsalardı? .. 

- Onun kimseden korkusu yok
tu. Naıs•l.sa bir çocukluk yanmış .. 
Hi1scyinden öç amak sevdasına 
düşmü<. 

Ön.üne geçmeliydiniz! O uvu
duk an sonra uvı.nnamaı~ıyd•.nız! 

Almanya ile Rus)'a arasında. maliım ı 
anlaşma olüu olalı hep Rll.!7anın At .. 
manyaya nıevaddı iptidatyece cdecegi I 
yardım mevzuu bah..-.olm:ı.ktadır. Ru!i
Alm:ın anlaşmasının Alman7a lehine 
çok şeyler temin e:decetl söylenirken 
İnl'illz ve Farn ı.z tarafa d:ı öne ra-
kamlar sürerek Almanyanın Rusya-
dan tok bir":ley bekliyemiye-reiıni ts~ 

bata çah1h.kları rörülıncktcdir. 

Ru ... yanın Almanya7a Vf'recett "'· 
rolden. man&"anezden ('ok bahsf"dildL 
Ualbukl Rusyanm petrol isUhsaliİ.tı 

daha zl7adc kendinin artmakta olan 
ihtiyaçlarına karşılık olabllf'rellnt in .. 
&iliz ve Fraruu matbuatı hesap et -
mektedlr. I\langaneze Kellnce; işte bu 
madde üzerinde yeni bir h.idlse olmuıı 
ki bunu Vaşinrtond:ın Avrupaya celen 
haberler anlatıyor: 
Rusyanın ahşverhş hUSP..$unda her 

tarana arası iyi olduğunu 5öylem~fe 
ha.cet yok. İtalyaya petrol veriyor. Da .. 
ha b:ıtka yerelre de l'ÖDdPreceğlnl 

gCnderiyor. 

İngiltere ile yeni yapılan ticaret an· 
J~mac;ı d:ı iki mf"mleketln alışverşinl 

v.-.:ı.I blr surette tanzim edecektir. Mak
sat ah.!fvrrlş olunca Almanya ile Rus
ya :ırasında da yeni bir anlaşmaya va
rılmak üzere mü.zakereler cereyan et
tiiı clbl Rusyanın AmerJka7a da isle
nen nesi varsa röndermeslne bir man l 
yoktur. Bilhassa Rus7a ile Amerika
nın arası iyi olmakta devam ediyor. 

- B !) de sana bugün onun!a 
l?'f.enece:.sin demedim ya. Meh -
met harp.en dönmezse ne yapa -
caksın? 

Tanrım, sen bana acı! Ben, bir ke
mik parçası gibi, Salihin ağz:na a
tı'.oacak kız mıyım? Kim ne der"" 
desin .. Mehmedin ölüm haberi gel
se bile, Salihe \'armıyacağım. Ah, 
şu harp çabuk bi'.se, Me-hme\ öl
mcdcm köyüne dönse de herkes 
yap lığ .na pişman olsa.. Ular.ı;a .. 

erkenden tarlaya ı:i'mişti. 

1 
Gerçi Ayrenin babasına hir l?iinı 

köy odasında ra.s'..hyan Hüsmen 1 

- Ayşe bebek değil ya. Yirmi
sine gel,,,iş b'r kızdır. Anasının 
dizinin dibinde uyuma çağını çok
tan goçirdi. 

- İyi amma, ben o gecl"denberi 1 
vicdan azab: çekiyorum. Herkes o
nu Hilıeyin vurdu sanıyor. O da 
sornnlara böyle sövlüvormus. Hal
buki, Ayşeyi yara'.ıyaıı benım. 1 

~·o:ı ı.-ınıandiya me.r-etes.nde Amf'rl
kanın l\fo~ko\ra nezdinde dostça. vaki 
olan tavas...,.ulu vesllesile anlaşılıyor 

ki Rus tarafı ,\merikanın sulhsever 
po1itlkasını takdir etmektedir. Fakat 
iki tarafın diplomatları araqmdakl 
dostulk devam ededunun VaşinC"ton

dan l"f'len malümattan anlaştlan cihet 
ta.mamlle bir ticaret muamelHlnln ce
reyan rtmls olma. ıdır. 

1 - Bunu o zaman düşünürüz, an
ne! Mehmcd;n sıadetini şimdiden. 
payla~ a lr.ımsen_n hakkı yok
tur. Ona c~phede muzaffer olması 

·. duı d•ccnimiz yerde, onun 
ô.ı...nu ü ıuıl bcklıyecegi~? * 

amca: 
- G~ıniş olsun .. Kızın dağda 

yara 1&nm1'!. 
D•mevi ihmal e!mem\.,,e de, 

köv1İİ'l1ıiln başma geçen ve da~ıar
da gün:crce Hü.scyinin peşinden Rusya Urafuıdau Va..;;;lagton.a yeni 

bir teklifte bulW1ulnıu11tur. Rusyada 
elıf"uını.yetU surette man1"anez istihsal 
edilmektedir. Bu maden harp 5anayi
inde bilhassa elzemdir. Çi.ı;ıltü çcllk 
imal;it.ında kullanalmaktadJr. c~uk ise 
buguııkli vcsa.I'. demt•ktlr. Vesait ise 
harp demektir. Söylcmeğr lüzum yok 
ki Alman7an1n harp sanayii Rus nıan
pnezlne so.n derece muhtaçtır. Rus-
7anw teklifine cOre Moskova tarafın .. 
dan Amerikaya 1,000,000 İn.ı'lliz IU"ası 
tutarında manranrı satılmak isteni
yor. Rusyanın Almanraya manl{ane.ıı: 

verme~l; 7a'n1 satnaası bu muameleden 
müteessir olacak mı, olmtJ"acak 1111?. 

O da ayrı bahistir Fakat parası ile Al· 
manya7a da ma.nl"anez satllabllecekUr. 
Alman tarafı ünııt ediyordu ki Mosko .. 
vaya ~önderllen ticaret ve lkhsat he 
Yf'lfnln akk-det'efl anlaşma Jle Ru';ya .. 
nın manganez istlhsalitmdan Alman· 
7a azar.ti surette istifade edebilecek. 
daha doirusu bu hwusta 7aJnn ken
dlsı isUfade edecek diye. 

Almanyada. olup biten fe7lerl Al
manyanın komşusu olan bitaraf mem
JekeUerin matbuJ.tı her &arara. yay -
maktadır. Çünkü bu raıeteıerlo At
man7ada muhabirleri var. İ,te .şimdi 
bu mang'a.nez ticareti me1ielesi de Da~ 
nim.arkanın pa7lahtı Kope:nhaS"da pek 
ziyade merak uyandtran bir keyfiyet 
olmuştur. 

Londra &azeteleriuln Kopenhardaltl 
muhabirleri tarafından yazıldıtına ıö-
re Rus - Alman tkarpt anlasması bah
ılnde Ruslar Alma.nyada.n ınakıne is
temektedir. Bu makineler lftlmedJkce 
Alman7a7a mevaddı lpUdalye 7011&· 
namıyacaiı anlatılmıştır. l\Ioskovada 
Alman tlea.ret ve lkLl!Sat bereli ile ce
re7an eden müzakereler bu yüzden 
uzadıtı için B.uslar Amttikaya ma.n
l"anez utarak peşin para alma11 da.
ha muvafık bulmu,ıardJr. 

•• 

Yukanda anlatılan protesto için in" 
clllz siyasi mehafilinln düşüncesi, bU" 
nu kar.;t1&J'J'tl da az şayanı dikkat dll"' 
ğlldlr. ı,ondrada şöyle düşünülü10~ 
B.usyanın böyle blr protestoda bulUJl 
ması pek tabii l'örülmelL Bu esa'"~ 
diplomatça bir hareke\tlr. ltus1anın 
danda ho.susi blr vazl1etı oJduğUJI"' 

1 Ç"-~' Ru•t• söylemeğe tüıum 7ok ur. Ull.AU • 

buiiln Almanyan1n dostudur. İnl"Utcrf 
AlmanJ• harbinde RuSJ"• bltaraft~; 
Hem Almanyanm doqtu olmak, hrın 

. bit 
bitaraf bulunmak lUbarlle bususı 
vaziyeti otan Ru!tyanın bundan son; 
inKtltereye kann nasıl davr:uıar..ı 1 

me"elcııılnln ehcmml1etl kendUILLndf'; 
anl-.ılLYor. AJı~verlş ilerisi J('in . ço ... 
mü~U cörünmektedlr. Rusyanu.ı. 1:;ıf. 
glllereye satacak çok kerestesi V1'f ,.~ 
Buna karşı inS"llt.ereden de kauçuk 

d tr ""' kalay -ve aalre alaca'ktır. Buna a clf 
be• •iın evvel aktedllen anlaşma şlUl 

v • • b11. 
daha renı,ıı1eeekllr. iki laraf da 
nun için konuşuyor. İktısadi mUzatc:r ...... 
rat az zamanda. neticelenince koDııa-ı 
sabası renl~Uyecekıir. __,,-

Karacaahme'toki tarihi 
ta,tar 

bU' Karacaahmet mezarlığında 1'' 
Junup ıarihi kıymeti halz oldu • 
!arı müzeler idaresinin gönder ;o 
diği mütch<ss·~lar marifetile taY 

l · d '"l'"I u'"•bıl' o una.rak yı.:c. crın en so :u rıı • ., 
lunan taşlar•p "slfun .eserleri rnu 
zesinc na.kli '· ararlaştırılmıştır .. ; 

Halen Selimiyedc me'.rı'.ık ~1 
t 

tekke bahçmiocle bulunan bu ~ 
ı: v• !ar, hafta içinde naklolunaca · 

halka teşhir edilıecektir. 



liolandada su baskını 
la~~ 24_ saatte Fransız toprak • 
lı!ııı UZerınde yüksek '.en uçan iki 
birdan tavvaresi ile İngiliz bom
~~ l~an tayYare1ari arasında ilk 
lııaıı t ır çarpışma ohnuştı.ır. Al -
t:ilııı· a-ryar:ı>lerinden biri düşü 
ı.,ti ~r. lngiliz hava kuvvet -
d,. ite .f anyanın doğu şımalinde * ~ U<;uşları yapmışlardır. 
~anı olo_tof'un nutkunun &kis'.erij 
g:ız~ı:;'ıyor. Fransız ve İngi!ıı 
ı~ vo lar bu nut'ku şöyle hulasa 
tar . r : 3er.bcst kalmak, bita -
ıaı;;._~ı rnuba[aza e~mek, muha -
hpııı~kdurdurınak için her şeyi 

ita~ e~~'.~nda B~vekili Edgccp 
bı.z, h' ıgı takdirde Holandanın 

aQ e:t'1Ut k~ımlarında örfi idare 
ır~ kleo::ğıni beyan etmI>tır. 
bııı:u~ -et müdafaası bakımından 

. i erde bir su baskını tecrü -
~ıla-caktır. 

Dolmabahçe 
Faciası 

~ (l inci sahifeden devam) 

"ııı ~ lhıaı olundutuna, kendisi 
lbtb.;;.~lı.uı arasına gl~lp yaptıtı le· 
'>t lı'4 in •k•m kaldurını iddia ede
~~ ~ lsenın 7eciıue meııı'ulü olarak 

S tostermıştır 
~.,~. . 

trı.lı:ı «a' sararın bü7ük kapmmı ki
""'- b P•dıtı hakkındaki rebin sorgu
lıt. l\;,llaben de bilmtdltinl söylemlıı· 

ıı..... '"'•• ise: 
'ı, k lleıı de bunu bilmiyorum. Yal-
loı ka.'0

1
1 . ~-ı;-ık: bulunsaydı 11 değil, 

~~ olurdti!.» diyerek kf'ndi inin 
~!.l!tırı " müsterih olduğunu. kababaU 

'"•dı· . l<'ttı ı:ını s07ltmiştlr. 

"htj ~ede şahitlf'rin istinabe t1urttlle 
~~~b.de it'adelerinln ahnrnaları ı~~ıo 
1-t. CtQe ayın 29 una talik o1unmu -

-0--

Asl<:er Gözile 
~ (1 inci salıifeden de,,am) 

r, A.l 
c~ ınan umumi kararg~hının 
lı/~deısl;e~g civarında Hıtler n peki 
11ifıı~ k~çük Bon kıu.abasına gö
l'ııı .. esr, Lorene yapılacak taar- 1 
t~ı iı"' b:raz uzak görünüyor. Bu·· 

A., olandaYa daha QOk yakınd•r. 
diit ~an gazetc'eri ise, hiç teced
'ldiy~ ;neden bağırmakta devam 
ler ! r '>r: İl\lıiltereye hücum! E- 1 
'llU~~lercye hakikaten hücum 
bıı kad e, Alman gawtelerinin 
Ilı ? ı:ı ar şamatasına lüzum va.r 
hl,.·,1 u .. ol.sa o'sa Britanya adalan 
Olabıı,~rmi şöyle bir korkutm k 

'" ""· ERKA..l\/IHARP 

~r~oğlu brinci sulh hıı.kuk ha-
ıgınden: 

cıılfazinenin Firuzaı'tooa Türkgü • 
~ cacıctes:nce 51 numaralı npartı
ı... ll..ın 3. katında muk:.re Raziye a
""Yh. 
ıııu.ı'ne açtığı alacak dava.sında 
~t de, nkili vesaik ibraz e<le
~e R•ya.p kararı tebliğin. istem.ş 
llıe 'lı~hk.cınece müddeialeyhın ik~-' 
ııı llahının moçhuıiyetme mebnı 
.. ·ah~ern ·· • 15 .. ·· d , ıı l'Ce ı.anen ve gun mu -
~.r·~ gıyap karan tebilğine karar 
gu0·,tııış olduğundan muhakeme 
lla u 23/] J/939 tarihınd-e saat 9,30 
~· llıahhme}'l! bizzat veya bil ve· 
)ap\gelrncni.z içın muame'ch gı
~?-e &tarı makamına l:aim olmclc 
~lan olunur. 939/1312 

Gala tadaki 
cinayet 

W.aktulün bir hemşehrisi 
tarafından öldürüldüğü 

anlaşıldı 
Bir balta evvel Bankalar caddesinde 

Rizeli All adında bir cenç bıeakla 01· 
dürüJmtıştü:. ZabJt.ae& yapılan tahkikat 
neUcesJnde Alinin Tophane dtkimha
neslnde beraber çahırhğı Rizeli Şıikr\1 

adında biri tarafından öldıiriıldüğti 

tcsblt edilmiştir. Yakalanan Şükru. su
çıınu ltlraf etmiştir. 

~~~-oo~~~-

İ tal yada Nöbet 
Değiştirme 

(1 ınci sahifeden devam) 
kümet, faşist rejıminn en uzun Ö· 
mıir.ü hilkümelXiir. 

Bur.dam başka hüküme!in yeni ' 
erkanının hepfünin eski faşizm mu-· 
hafızlarından olmaları, faşizm in· f 
kıliibın :n ideolojieyine her zama-n-

1
· 

dan ziyade sad;ık oduğunu goo -
tenınek~eıdir. 1 

FaŞ.:zm, lroınünizm aleyhtarı ot
mak' a berdevamdır, fakat ayni zari 
manda demokratların ale'.hinde -
d r Hıikumet ve anemleke:i idare I 
e<len tek bir adam vardır. O da 1 
MU&Solini'dir. Bu defa yapılan nö- ı 
bet değiştirmiye rağmen gerek da· 
h\lde, gerek ha.riçte İtalyan S.,YB -

seti <leğişmis deği-J,dir. Fa~;,;t Ital
ya, rr~kiini ve takip etmekte ol
duğu istikaıne~leri muhafaza et,. 
mek'.edir. 

Avrupa vokayii i'e dünva ha
d eleri, İtalyayı teliıkıkilerin<le ve 1 
~!erin.de h"'.'T zaır"l'lldan ziyade ı 
aıııın&iı.r bulacaktır 
~~~~~~~~~~~~' 

RADYO HABERLERİ 
Finlanıliya Har:ciye 
l\azırıııın Beyaı.atı 

Parls 2 (Radyo)- Sov:ret Hariciye 
Komiseri t'toJotofun nutku Flnlandiya
da bÜyllk btr btYt"can hU!rule gf'tir -

m~tir. 

Finlandl.) a ıtaril'iye Na'ln'ı bu mü
nasebt"Ue irat t"lliği bir nutkun sonun~ 
da şu sö:ı.lcrl söylemiştir: «Finlandiya 
bukllmetl istlklalinl. bit.arafhğ'ını mu
hafaza ,lc;-ln biıh.i.n kuvvetile ~alı~acak
tır. Bu hususta her ttl.rlü fedakirlık· 
tan ('ekinmlye('rktlr.• • 

S. udi Aı·abi~tamn ilk 
Parİ3 S<.f ıi 

Paris 2 (Rad~) - Süu.di Ara -
bistanın ilk sefirı Fuat Hamza Pa
rise muv"5ala• etmişLir. Sefir is
tasyonda, Haric>ye Nezareti Af
rika ve şark bürosu mü<lür mu
avını 1\10.syö Lw~ard tarafı.ndan 
karşıianmış ve Başvekil namına 
se~.'ı.mlanmışt. r. 

Bay Fuat Hamza a~lan Lübnan
lıdır. Kral İbni:Ssüudun it'm:dını 
haiz:dir. Bunda.n evvel Hariciye 
N::za.reti müsteşarı idi. 

l'ari~tc hır ziyaf:t 
Paris 2 (R.dyo) - Mısır hü -

kCımeıin;n Pari.s sefiri Fahri Pa
şanın R.ç otelinde verdiği z:y a -
fette a1ideki zevat bulunmuştur: 

Türkiye büyıik elçioı Beh:ç Er
kin, Fraı:samn eski Ankara s. f:ri 
Kont Şa.ınbrörie rcLkı:s., E:<Sel -
siyor ve Pö.i Parıziyc-n gazete • 
!eri sahibi Madam Düpüi, Mistr 
James Hozen ve ref.kıı.sı, Mnsyö 
ve Mad&'Jll Jan Poz;, M~dam Gül
benkyan, Mösyö Stcfan Badi ve 
Ahmet Fah•i Bey •.. 

1 
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Üçüncü Salvoda isabet Alan Averof Ateş 
Sırasının Kendisine Geldiğini Anlamıştı 

il ~il düşman muhrlplerl ~londro· 
1~ ilte.te haber 7eliljtirmlşler, esasen 
r,l ~da atiın ü-ırrinde bt'klQ"en Aml-

' 
0 "doryotlse: 

~l o,Dtauh donanma~· boiudan 1 

ttcti~· bu bUkam.cLe ceh7or. Bl.u Me

~'~ krbvlU.Qrü att!I aoh! 
l\ 

1
lnda •aziretl anlatmışlardı. 

ili :lraı ltaınlz botazdan çıkınta ken
ll.ijlldtstro:r"r fllotillisını Boz<-aada a ... 
tılJ\ t1tı ltle\•kidt bırakm11, donanma
d.i,ı.,,llı ttcaı hattını mUdafaa, bilhassa 
r~, nu1 tahtelbahirlnl ıarassuı vazı
'· ~I b 
b 0 kısıua vermb:tl. 

OJ:ıa.n 
'in~ illa 2 saaUlk bir seyir neUce-
~: !\torıdro'.'la 1500 mf'tre yak:laşbğı 
'"'lıı' Önde bulanan Mecidiye top 
~lltl~ hrlu.rı dikkati kf'ndWne cet -
bot ,,_ve •rkadan da 1>ıarellc şöyle ra· 

""itti: 
- il "'• uşnıan basta Avf'rof olmak ü-1 . 

lı\attıı tındro'.'i liDUlnından çıkı ını t.a
ll •tnaktad>r! 
lr and 

lttt ~ :ı. ~ondro4' Umanın& t:"•rl -
\lf,1 .. ll.lnandil erk;\nının durbUnleri tı-

"1 hır 
~ .Q rı ıren prova hatbndakl düş -
"ıı..ı 10"1nu başta Av.rof ve onu ta
<lı.n lb.~_ıerltren llıdra, S~dya. ~ara-

Urekk.cp bir halde cordült>r. 

Dfu:;mau donanma ının İngiliı topçu 
cediklilcrile takviye edildiğinın far ... 
kında olnuyan Osmanlı AmlraH, İmroz 
m~harebeslndekl düşm:ının becerik -
sizlığinl ve acemice lıarc-1.;C"tlerlnl ba
tırhyarak kendi muyaffaktyetine mu
hakkak nazarile baka baka muhare
beye hazırlık emrini verdi. 

Dü man donanması 'ıondr~tao bir 
uil ayrıhncıya kadar ileri yürüyüşü
nü muhaf:\z~ etmiş, buna. kartılık harp 
tert~bl alan prova hattındaki Oı;manh 
don&nması da 9 kerte sancata a1aband:ı. 
yaparak ona müvazi bir harp hatta 

tutmuştu. Aradaki mesafe 1400 met
rede iken Amiral Ramiı.ın emrtle Bar
barostan altlan llk top harbe tul~mağa 
kiıfl geldL 

Bar barosun ilk salvosu Averofun 
il'lt.rlnden açmı,, bunu takip eden lkln
cl salvo da dü.şman donanmasmın et
rafında de.5.lze düşen mennılerin çı

kardlfı 5U sütunlarını uzaktan beJJrı

mJ,şti. i.'tüncü salvo da yapıldıktan. ve 
ı. abet alındıklan ,onra artık ateş sı

rasının kendisine celdtilnl um.:ının

da k tiren Averof, usta İn:-lllz top
çularının ateşlcdığl lt"kmil toplarile bil 
salvolara ce,·ap vermişU. 

EN SON DAKika 
Amerikan vapurunun 
rady-ocusu anlatıyo~ 

Almanlar İngiliz vapurlarının seferleri 
hakkında iyi malumat alıyorlar 

Londra 2 (A.A.) - City of Flint-' 
in te 5,z memuru B. Jam<'S Mac 
Oınnoclı.ie, radyoda bilhassa şu 
beyanatta bulunmu~tur: 
cGemiyı işgıı.l etmiş olan Alman 

mürett~ba' .n görüşme!crinden De
utschland korsan kruvazörünün 
batı.rmış okluğu ticaret gemileri 
müret:.Cbatını almış olduğundan 
do.ay·• hıncahınç dolu olduğunu 
anladım. 

Mac Conrıochie şunları ilave et -
mıştir: 

,Deutschland'ın City of Flint'e 
çıkarmı~ olduğu Alman mürette
bat, gemiye bir mitraJyözle el .kum
b2raları, ruve:verler ve süngü -
ler get:ııdiler. Bu mürettebat, ge -
m de kar.:·-~lık zuhur ett:ğ: tak
dirde bur .. arı kullana<:aklannı 
söylemek suretile Amorikan mu -
re tebat1 tehdit ctti:er. FiL'ıaık : ka 
Amerikan müreaebata bomba • 

Deutsahland, harp pa:ı~ naci=n ıarın Lıfilak n:n ne ı(bi bir trsir 
evvel bulunmı<kta olduğu Lp~nyol yapmajcta olıduğunu ııöstermek ü
sularından geliyordu. Deutsch;a":! ze.re el bombalarından birisini ,.ttı-
müret'ebatının baz.larının ba~l1 - Jar. 
rında loeplerde, diğer harp geml:e- Deutschlan.d'ın zabitleri, bora -' 
r;nin ve bu meyanda Emden'in is- b~rır.:de rahat rahaıt sefer edebile-
mi vardı. Bı.ınların Deutschland ceği kaf:les'.nl bırakır.ış o:an s:o -
mürettebatını takviye etmek "çb megate dın3aki İn,gil:z vapuru-
bu gemi!e.rden alınmış olıraları nun bu hareke'.ine hayret etmek-
muh1cımeıdir. tedir:er. 

Oity of Flint'in Norveçin şi - Alman ar, İ1'giliz kafilelerinin 
malinde kain Tromsoe limar.ına harekatı hakk•n<la hayrete şayan 
uğra<lığ: esnada gem:sinden kııc • malümata SRh:p bulunmaktadır -
maga muvaffak o:muş olan Jamts Jar. • 

Libyaya gönderilen ltalyarı 
kövlüleri 

Roma 2 (A.A.) - L'byaya 11,000 
köylü nak1etmekte ve b'ri Ven~~ 
d.ktrn, <ligeri Pale:nıo'dan g,:.ınck
te bulunan ve her b~.rine iki torpi
do refakot etmekte olan iki g mi 
kafi.lesi, dün öğleden sonra Akde-

nizde kar~ıl"aşmışlardır. Kafileler, 
L:byaya do~ru se~·ahat'erine de

vam e~iş:erd r. Bugün R s İlla! 
Ji-ndn nda 6 gemi demirlemi:; bu
lunacnktır. 

Japon harici siyas~tind~ yen1li1< 
Paris 2 (Radyo) - De. ci aj"nsı 

bıl,d'riv-or. 
Kabinenin dünkü iç'".ıı:aında 

Haric·vo Nazm Amiral NO'!Tlura, 
Japc:ı)·an•n İr.gil!ere, Fransa ve 
Amerika ile olan münasebatına 
dair çok ehemm'yetli ve dikkate 

değe• beyanatta bu unmuş u•. 
BugüPkÜ ga~c eler hükümetın, 

b. ~ devk>.ın Ç Il'drk mc-f •t -
erirı ... dokunmak, ve tcb~"'lar1P.n1 
ticaret e.ııne mfı ... olmak f:krinde 
bu~urm.id ğ nı y~zmc:~<tadlrlar. 

Milli Şef' in 
Nutku .. 

(Biritıci sahifeden devam) 
l\lllli mücadele devri bunun en son 

ve en bariz misallerinden biridir. Bu
cunün harp vasıtaları k.arşv mda o 
runün harp vası&ala.rına nauran her 
bakımdan yuı kere, bin kere hazırlıklı 
ve W.tiın bulunmamıza rağmen daha 
da yüı kere. b.ın kere hazırlık görmiye 
mccburlız. Bunun içindir ki. bu 7olda 
azami fedak:..rılk ve teraıatl gerek 
maddi ve a-erck manevi bakımlardan 
esirgememiyc mecburuz. Bizim, bulun 
fıplaklıiı ve sıkleti ile tebarüz ettir· 
d.,f.mlz bu noktayı, l\lilli Şef kendile· 
rine has üsliıbun :r.arifliğl ve inceli.il 
IJe su şekilde bilhassa tüvJr ve işaret 
buyurmaktadırlar: 

C- Gumburıyet hükO.meti, müdafaa 
tedbirlcrin1 tckemmt.il ettirmek için 
hiçbir hiınmeti esirgememek azmin -
dedir. l\.1ali ve fenni noktaı nazardan 
çok killfelli ve mas.raflı bir hal nlmı~ 
olan müdataa vasıtalarında ihınal et
meınek gayreti hukümet ve mıllctçe 

al.İZ bir kcı;ygı olurli3, erlere rncydan 
göründOğu zaman da \ı:D.tand.asların 

yapılan fcdaktı.rJıkların hiçbirisınc acı

nııyal:.ık ın<..-s'ut nc!.u..:eler eldt: ed~cek
lcrı ınnhakkakln·. 

Yap~ımız ve yapacağımız fedakür
hklara Cumhuriyet orduları lfıytk oJ-

~•::;~~:~~el•::ı ::::.::: ayna~:::~- , 

ve yapı.i.ıeak olan fed<lk3rhKın kahra

man Türk ordularınca icabında buna 
liyakat.ini tıbata muktedir olabileee
i"ini bühin inan(' ve s:ımimlyetl İlt" te· 
yit t"den :\llJli Şefin bu l"'-3.rf'tl de hlc 
şüphe yok ki, yine bu yol uıerlnde en 
büyük lfÜ.venclmiz ve mJli gururumuz 
olmaktadır. 

ETE'\l İZZET BESİCE 

Atan ı :ıiı Öldüğü 
1 

••• un 
(1 rn•ı snh.jetlrn deı•nm} 

m~kteperde de ayn. saa•Jeroe ı.--
tip e:li!eceok toplantı:l.r H ll<ev-
!.e.Lin _ c dL~L.: gib a1.ı:ı: .... .ı. ını 
y p• .:cak v. Anıo.ra , ıd; u da, 
b" ö!ü . karş•s·nda Tür< n• ;ıc -
•irin d..ıyduğu sonsuz ac·rd ka -
tı"ı:rak o gün müzik nbr vatında 
bıılu~~ır<'2kt r 

Memeli ter:{edecek olan Alrrıan l' Gerek Ha 1kcvler'.nde ve gerek 
mckter'.~rle radY~muzı:la Jl.lıl ş,._ 

Kaunas 2 (A.A.) - Peı< yak nda k~atı va.s .a..:Le vo B:'eşı< Ameri- fim z 1 rr.Pt İnonünun At1 ıirk 
Litvanya i!e Almanya arasında kaile cenuhi Amrr.kaya hic-1 hakk•n.:l"'<ı b~yan" :ne>ı de oku-
a.<tea .<:cck o!an i.iliıfnam., Me - ret etmcJ< mı:Ctsoo.l.e mıizake - nacaktır 
mo'.de kaimış olan Almanların Lit- ratta bulunmak.a oldukları istih- S I --o--
vanyaya g.rrr.o uine ve Mom~I.de ' ovvı>t rı C"'11rvrf'ye ,.·ımiyor 

Holanda Yakın Bır 
Taarruz Bekliyor 
(Birinci snhifeden devam) ı 

g-IJterede. hava mudafaasının çok kuv
vetti okluju naz.an dikkate alınarak.. 

bu hücumların küçük filolarla kıı;;;ım 

kısım 7apılması münasip cörUlm.e.k.t.e- 1 
dlr. 

ROMANYADA.'I ALnL4.NYAYA 
ERZAK İHRACAT! 

Bükrf', 2 (HU!'l'USİ muhabırlınh.: 

den)- Almanya ile Romanya arasın- ı 

da cari ticaret anlaşmasına göre, bui
da7, arpa, mısır, yulaf, fasulye, tere
yağ, konsPrve ve tavuk gibi erzak \'I· 
7ana yolile Almanyaya gönderllmek-
&.edir. .. 

ROYIA.'iY AXVI AL. IA. "YAYA 
VERDİGİ BESZİ.'I 

Bükreş 2 (Huswıl muhablrlmb • 
den)- Romanyadakl petrol kuyula -
rınm eksrrisi Amerikan, İne-iliz Te 
Franç;ız kuınpanyalarının ellerinde bu· 
Junmaktadır. Bunlar .\..lmanya ·a. bin 
turlü bahaııe Jle benzin vermiyorlar. 
Ruınen kumpan:va.ları ise, Rumrn dr.v· 
Ietlnin emrile haftada bir iki ~Jep ben
zi.n veriyorlar .• \iman !<ieliri bu mikta-

1 
rın arttırılması için midemadi tC!feb -
buslerdf' bulunmakta.dır. 

... 

KİTLER MOSKO\'ADAKİ 
SEFİRİ.'Iİ ÇAGIRDI 

Berlln 2 (A.A.)- D. !'/. B. ajansı bll· 
diriyor: 
Almanyanın .!\o1Mkova bliyük el('lsl 

Kont Von der Schull"nburg, buıUn 
BerJine harekeı elmektrdir, Ken<lill 
Berlinde blrka('! etin kal:ır:ıktır. 

llOLADADA ÖRFİ İDİRE İLAN 
EDİLDİ 

AnısW,rdam Z ( A.A. )- f < villyel 
hariı:, memleketin her t.arafında örfl 
idare nan edilmiştir. llola.r.danın al
dığı bu tedbir, Alman:radan g-e1ebite
cek berha.nıt bir ltta\·iıze k.ar.ı:ı en 
esaslı müdafaa vaoıııtalarını t.e~kll eden 
me~har su f:etltrl hattının her tara
fına ı,.amil bulwımakt:ıdır. 

. 

İngiltercllc H!!İka u u ü 
Londra 2 (Raı..yo) - lng, terede, 

jambon ve tereyağı kanunucvvelin 
on btoşind~n itibaren ve ,ikaya tabı 
tutu.acaktır. 

* Akdcnızle limanlarımız arasında 
bıırptcnberı tatili f::ıaliyct etmiş o!an 
İtalyan vnpurları teknır scferlenne 
başlam~dır 

f;u akşam LALE, Sinemasında 
Fransanın en büyük iki yıldızı 

ANNIE CUCAUX VİCTOR FRANCEN 
(HE'\RY RATAILLE) in 

Herkesı mest eden en büyiıl< şaheseri olan 

ç 1 BA 
Filmı~de k•skaııç' ğın en yük ek hey~'Canını, Sljkm en •.atlı sah

ne"er:nı yaşıyorlar. 
İlave: İlk defa gcll'n son harp rapcm Alman tayyarelcrin.n İngi

liz filosu· ı hücumu, L:tvanva ve Vilnonun işgalı. Zigfri ve Ma-
jinoda harp ve RENKLİ MİKİ ALT DİSNEY. 

Numaralı yerler izi evvelden aldırınız. Telefon: 43595 

Senenin İlk Eüıük T Ü R K fi' mi 

Hiç bir f'lmin görmediği muv affakiyetı kazanmıştır. 
Bu filmi görmi;•en:er ve tek:er görmek is!ıyenlcr 

bırakmış o1dukla.rı emliık iç:n b.r \ bar ed.Lıı:ışt.r 
V."•odakı· kabolı"k P',koposunun Roma 2 (Radyo) - MtJSkova<lan 1 tazm:.nat almalarına medar ola • '"' ~ ··• il:l·-· ·· S tJ .,., 

1 

Litva." a a.eyh.ır.J.k;. h2'rtk3tın _ ogren ·ı::ıne gere, ovye er .,.,,. 
ca&:ır. dan dolayı dcg· ktirik«ği haber Jetler Cem:ye'.i konseyi müzake- da.ha birkaç gün göısterilecektir. 

D ğer taraftan Vilnodaki Ya - ..., releı,ir.ıe işt:rak etmiyereklenl.r. ~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~'.! 

Yalnız İPEK Sinemasında 

hudıierin beynclm:b. KIZ'llııtç tcş.. verılmek cdir. -ı ,: __ -l oskova Al 111anla ı dinlemiyor ııı~:::!~u üeüncü ••lh hukuk hiklm-

İstanbul posta ve &elı;-raf müdurlufı.i 
tarafından Cihangirde Susam t-okaiın· 
da Gün apartımanında mukim kumus
yoncu Namık ustaba. ı aleyhlnf' nı;-ılan 

Stokholm 2 (A.A.)- Aflon Blodet 
caze~slnln Berlin muhabirinin bild:r
d!ilnn güre, B:ıltık mıniakasında Sov
yc-tlerin geni'11 mesinden e:ıdi~e d:ıy

ma.kla. olan Alnıanya, :\lo.skovanın Fin-

land!ya hakkındaki taltplerlnl hafif 

ıetme maksa.dıJc cayet. ihtiya!klr bazı 

teşebbüsler yapmışsa da., berhanı;-i bir 

muvaff.:ıkiyrt. elde edememiştir. 
24 lira ataeak dava!\ında göndtrllcn 

Çinliler bir şehri geri aldılar 
Honokonr Z (A.A.l- Çin aJaıı:;ı bil· 

davetiyeye mübaşiri tarafınd:ın Vf'rl~ 

len m~ruhatta n1eı.kiır mahalli tC"rkile 
rtttlğl ve ikamelg:ihı meçhul oldufon
dan bllJ.tebltğ ladt edi1ml ve da.\·aeı 

vekili tarafından d.avetiytnin ilanen 
t'°bligat lerao::ı l~in talrp edilmiş ve 27 / 
10/939 tarihli cel<::(' için yapılan tl;.ln('D 
t~blt~ata rağmen ge1memt oldutundan 
gıvabında et1a do<oyaoıı;ının celbi ve 20 
,-ün mtiddetlr .-ıyap kararının 11.lnt>n 
tehtrğlne karar verilml., otdutundan 
m·ıhkeml' günil olan 1/12/939 saat 10 
da mahkemeye bizzat vey;;ıı bllvtkile 
gc-lmeniz muameltll 11yap "kararı ma ... 
kamına kalın olmak üzcrf' 113.n olunur. 

Çeııgçev 2 (A .. .\.)- Celi, Vancunı 
vr Jluanglslnin geri ahnma!;ındaıı ı.on
ra. Çin k.ı\ vetlcri, Ta;)"kanıırın şima .. 

Jinde Utzli şehrine hücuma ba45lamı1-
lardtr. Blrka(' gün süren şiddt"tll nlU· 

lıarebelf'rd('n sonra bu sehlr de Çinli
ler tarafınctan t ·UrdJ.l rdilmişlır. Japun 
kıt'a.Jarı Ta,-kang tsUkameUnde cerl 
çe-kllmrklrdirlcr. 

---·=-======== 
Averofuo Uk merml!il Barbarusun 

biraz Uzerlnden aştı. hcmC"n 500 metre 
kadar ceride denize düşhi. Banu takip 
eden ikin.:I . alvo da Ba.rba.rosu.n he· 
men bordasına sü.rtü.nü.rcesJıe önü.nde 
denlı.e ı:-ömüldü. 

~ıilkemmel bir tahmin ve vukuflu 
bir ateş sbtemlne del.ilet eden şu iki 
salvonun yakın düşen mermileri O::ıı

manlı Amirali ile erkinıha.rbıyeslnl 

hayretle birbirlerine bakışhrırken A
verofun iiçıiucli salvosu mcrmilerlnl 
hedefe ulaşlırdı. 

1\-Iülhiş bir ses ('ıkartaralı Barbarosa 
lsabel eden bir mcrmı koca g-cmi)"I ye
rinden sarstı. Kumandalar, bağıru~ma
Jar arasında Amirale haber verildi: 

_ Orıa taretc bir isabet var. Taret 
kapalı yerinden fırlayarak tarl"t .k.u -
mandan1 mülolziın Cemal Efendi ile 
birl.kte denize yuvarlandı. 

Bu müthiı; haber Amiralin hi1Jerlni 
dfkenleştirdt. itasını topçularının bir 
a-, artı.oda nasıl olup da böyle usta
laştıklarına blr türlü akıl erdiremlyen 
Am.J.l'al ~ılgın ribi haykırdı: 

- Atef.- At.eşe devam! Uay köroıa.
sıca şeytan, sanki in.-11.h donanmasile 
karşılaştık? 

A verofDD llk mermilerde a.ldıtı bu 
neticeyi devamlı isabetlerle -,apbfı 

muvaffak ateş takip etti. 
Birbiri ardına Osmanlı Amiral re -

misinin üzerine dlişen mermUer Bar
baı·osun zırh güvertesini, tareUerini ve 
koridorlarını salbanaya çevin:n:1t1. 

dir.yor; 

Şiddetli bir çar11ışmadan sonra, Ho

nanın şimalınde Tankla tehrinln istir· 

dat edi1d;iı haber alınmıştır. 

Japoular, ::50 trlefat vermişlt:-dir. 

Bir~ok mühimmat da Çinlilerin eliu~ 

ı-ermtştir. 

9l9/Zl47 

et • 

Londrada mektepler 
açı a~ak mı "I 

~u Akşam Londra 2 (A.A.)- Lord Delavar, Jıü· '!111111•• 
kü.metln halkın ıukledllmlt oldui'u ' 
mınt.akalarda mekteplerin iekrar açıl- · SARA y 5!~::a-masına karar vermiş olduiuııu be7an 

etmişUr. 

blumaileyb lliveten cıeml.ştir ki: 
- Tahliye işi, buı:ü.nkü şekilde de· · 

v&m cdeme:ı. İki bal sureti mevcut idl. 
ı- TeblJtell mıntakadan 750,000 

çocutun çıkardın.ası. Bu iş ancak ceb
ren ;rapılabiUr. Uükiımet, nevm.Jdili
le dWii.irccek ahval ve şerait tahaddüs 
elmedikçe bu yola gldemer.. ı 

%- Tehllkell mıntakalarda ki.hl mek
ıepierin lmkin dairesinde 1enlden a-
pı:ma ı. IJükflmet, buna karar vtr -

mlşltr. 
&u kanr, her türlü tehlikenin aall 

oimuş olduto ve tahliye edilm~ mın-
takaları\ dönülebileceğl e;uretlnde tef-
sir edilmemek icap eder. 

Lord Delavar, ('ucuklarm velilerlne 
hitap ederek onları c:ocuklarmı cllmlş 
olduktan -,~rlerde bıralmıai"a d.ave' 
etmlttlr. 

l:ir vapur bombardı
man edildi 

. 

. 

Gösterilecek olan ve 

Barbara Stanvyck 
ve 

John Boles'un 
yaraH:kl' rı 

EBEDİYYEN 
SEN:NiM 

( STELLA DALLAS) 

Fransızca sözlü filminin fev
kalade güzelliği, mevzuunun 
heyecan ve kuvveti ve mümes
sillerinin dchai san'atkarane -
!eri ile bütün İstanbu.J halkını 
koşturacaktır. 

KADIN ve AŞKLARI için ya
ratılm:.ş gayet hissi ve milessir 
bir fHimdir. 1.liiveten FOK.3 
JURNAL en oon dünya hava -
dislerL 

Baş, Diş, Nezle, Gı,ip, Romatizma. 
Nelralji, kırıklık, 

icaL n h 

\e hütiin ağrılarınızı derhal keııer 

gümle 3 kaşe alınabilir. • -.J 

l~_ı_n_h_is_a_r_ıa_r ___ u_. __ M __ ü_d_u_·r_l_ü~ğ~u-·n_d_e..:_n_:__.J 
l· Şartname ve mlifrcdat listesi m uclbince 21 kalem yangın söndfirme le

vazımı paza'"hklrı sa.tın alınacaktır. 

ll- Pazarlık 17/Xl/939 Cuma günil saat 14 ıle Kabataşta Levazım ve mııba
yaat .şubC3indeki nlım komisyonunda ya pLlacaktır. 

il!- Şartnameler her giln •özO geçen şubeden parasıı alınabilir. 
IV- İslkelilerin pazarlık için tayin e len gün ve saatte ',~ 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezk.Ur komisyona &elmeleri il!n olunur. c90 .. 8• 

,-.. MÜVEZZİ ARANIYOR 

1 İstanbulun her semtinde gazet~ satacak müvezzılere ihtiyaç var,l 
nakdi teminat ve hüsnü ahliık vesikaı;ı şar! tır. İstiyenlerin !stan- ı 

'I bul Ankara Caddesi 99/l Adalet han Ferdi Selek mn ve Tevzi bü-
ı • rosuna acele müracaat. 

,, 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
ltletme. u. id•resl ilinlerı _ 

Muhammen bedeli 4100 lira olan 20000 adet büyült 10000 adet küçük hasır 
•üpürıe 17/11/1939 Cuma giınil saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar bınası 
dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla anqn alınacaktır 

Bu işe girmek lstiyenlerin 615 liralık kat'l teminat ve kanunun tayin ettiği 
vesaik.le birlikte pazarlık günü. saatine kadar koır.isyona miJracaallan Uzundır .. 

Bu işe alt p.rtnameler komisyondan parasız olar.ık dağıtılmaktadır. (9056) 

*'* İsim, miktar ve muhammen bed.elletile muvakkat teminattan a,atıda yaz.th 
3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 9/11/1939 Perşembe g!lnQ saat IS den IU· 
haren sıra ile, kapalı zarf usulO ile Ankarada idare bina.•1.1nda satın ahnacakltr. 

Bu işe girmek istiyenlerin hlzalannda yazılı muvakkat teminat Ue kanunun 
tayln ettiği vesikaları ve tekliflerinl ayni giln saat 14 de kadar komısyon reis
liğine vermeleri lhımclır 

Şartnameler (140) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (8780) 

No. M ktar ı.ıı:i 

l 
1 

ton 
Mu1ıammen 

bedeli 
Lira 

28000 
69500 

Muvakbt 
teminat 

Lira 

2100 
4725 

Der tarafta kan ınhhları. parçalan -
mı, insan uzuvları ı-öze carpıyor, ba· 
fırı.şan, koşuşan, 7ara1ı taşıyan nefer· 
lerin heyeraru son hadde 7ükselml1 
bulwıoyordu. 

(Devamı var) 

Cebelüttarık 2 (A.A.) - Eğba ' 
adın<l~ki bir İn~'.dliz vapurundan 
a·lman b:r telsizde bu geminin bu , 
sabah Madere'in 240 mrJ •3'J"kında 
bir Alman tahleThahiri t;raf:ı:ıdan 
bombaııd man edilmiş oldufıu biJ... 
d.ril~kted>r. Vapur. tahtelbahi 
rin bombardımamnrlan kw1utma
ğa ve hasa.ra uğramaksızın yolu-

na devam etmeğe muvaffak ol - l"iıı••••••••••••llİİ\ 
muştW'. ,• a 

400 
(400 
(l~O 

200 

Mazo. 
Petrol 
Pis gu 
Benzin 41600 3120 
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~ Salonunda : Her akşam ~ 
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İ .,.."MACAR KADIN ORKESTRASI! 
=- Varyete, Balet Numaraları 1 
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SATIŞ iLANI 
lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 

J.lernnune tarafından Va.kıt Paralar İdnre~inden 24:164 ikraz No. sile borç 
alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek &östermiş olup borcun ödenmeme
sinden dolayı sablm11sma karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivuku1 ta
rafuıdan (lHO) lira kıymet tal<dir edilmiş olan Galatada Emekyemez mahalle
sinin Diken sakatında eski ve yeni 14 sayıh bir tarafı idarei mahsusada ·°Şakir 
Reis menzili ve bjr tarafı Bakkal Salih ata veresesi menzili ve bir taralı yine 
Salih ap menzili aralıtı ve taralı rabü Diken sokağı ile çevrili ahşap evin ev
saf ve mesahası qajıda yazılıdır. 

H taj No. lı ahşap kapıdan glrlldik te: 
ZEMİN KAT: Kısmen çimento kısmen karesiman dÖieli ve kısmen de tahta 

bir antre satında içinde tutulmabalı kuyusu bulunan kazan ocaklı bir mutfak, 
taşlıkta gömülü bir küp bir hela ve bir :merdivenalh vardır. 

BİRİNCİ KAT: Bir merdiven başı ve bir odadır. 
İKİNCİ KAT: Bir merdiven başı üzerinde mermer musluk, bir oda ve bir 

helAdır. 

ÜÇÜNCÜ KAT: Bir ınerdıven b~ı ilıorinde bir oda ve bir gusu!hanedir. 
Umum! Eva:lı: Bina k.Am.ilen ahşap ve eskidir. Elektrik tesisatı mevcutt~r. 
MESAHASI: Bina 29 metre murabbaı üzerine inşa edil.mittir. 

• 
Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet 

28 Birincitaşrin 1939 Vazi;eti 

KASA: A K T İ f Lira 1 Lira s!:..!. S İ F Lira 
15.000.000,-

Altın: San klloırıur 15.500.313 21.802.430,68 
BANKNOT 14.607100,-
U!'AltLIX 1.552.870, l. 

Dahildeki Muhabirler: 
Altını ıafi K. G. 678.111,

TUrlı: liran 

953.816,81 
318.467.94 

Hariçteki Muhabirler: 
,Otın: San kiloıroml0.010.238 14.080.200,14 
Altına tahvili kabil Serbest 
dövjı 

Di&:er dövizler ve 
klirinı bakiyeleri 

Boı'Qlu 

Hazine Tahvilleri• 
Deruhde edilen evrak:1 nak-

diye kar~ılıjı 

Kanunun 6 - 8 inci mo&dde
lerine tevlikan hazine tara

fından vakı tediyat 

Senedal CIUclaıu: 

17.920,13 

2.830.845,46 

158. 748..563,-

17 307.666, 

TİCARİ SENEDAT 202.906.31S,28 

t:aham n Tahvili! Ctııı ... ı 
(Deruhde edilen evrakı 

A - (nakdiyenin karşı1ıtı 

(Esham ve Tahvilli) 
(İtlbal kıymetle) 

Serbeııt e&ham ve B-
tahvilli 

Avaııalar. 

Hazineye kısa vadeli avaıu 

Altın ve Döviz üzerine 
Tahv!JAt üzerine 

Ri .. edarlar. 
lduhtelil: 

47.630.464,9 

7.560.191. 

İhtiyat Akçesi.; 
37 96~.400,81 Adi ve fevlıc:allde 4.217.134,25 

6.000.000.------
1.272.284, 75 T~davüldeki Baııknotıu: 

Deruhde edilen 
nakdiye 

evr•kı 

Kanunun e - 8 inci mad
delerine tevfikan baz.i
ne tarafından vlk.i te
diyat 

.6.928.965, 73 Deru.lıde edilen 
nakdiye baklyaoi 

evrllı 

:ıtarıılıtı tamamen altın 

olarak illveten tedavü
le vazedilen 
ıı.e.ı.ont mukabili ili 

158.748.563,-

12.307.666,-

141.4-I0.897, 

17.000.000,-

10.217.134,25 

veten tedaville vazedlı.-.n 136.000 000, - 294.440.897, -
141.440.897,--Türk Lira11 Mevdnatı: - 31.762.802,88 

Döviz taahhüdatı: 
Aı tına tahvili kabil dövizler 

202.906.315,28 Dijer dövWer n alacaklı 
2.610.7 

kllrinl baklyeı.t 40 061.120.74 

55.190.656,(15 

15.252.875,88 
4.500.000,-

17.881.397,40 --
4~,792,90 

-)(ulıtdlfı 

Yolıftn 

40.063.731,5l 

101.851.?27,25 

Yalnız bir tüp kullall' 
dıktan sonra ayna' 

ya bakınız 

RADYO LiN 
in 

Mükemmeliyeti hak.1.ıııdıı 
son ve doğru sözü f.iıt" 

o söyliyecektir. 
dlf Bembeyaz pırıl pırıl par!ıyan ı> 

!er, tatlı bır nefes, pembe, sıhlı& 
diş etleri, temiz bir dil, rnil< • 

ropsuz bir aj':ız ... İşte 

Radyoli~ 
in eseri 1 

Bugünden İtibattıı sııtısb• 
öğle ve akşam her yeıııı.teJI 

sonra 

aünde 3 defa 

RADYOLi 
Kullanmıga 

i
l ,- Yalnız Güvercin değil, Şeker de Sulh alametidir 

f'ekh 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İakonto h•ddi % 4-, altın üzerine avans 0'o 3. HACI BEKiR 
Yukarıda hudut., evsaf ve ınesahaSl yazılı gayrimenkulün tanıamı açık art

tınnoya konmuştur. 

~13s.792.9o 1 A L i M U H i D D j N 
!~-~-----------------~-~~~~----~---~---~----~-~--- ~erkezi: HAht··k~µı - ~tıl>ı·lrri: H~vo~lıı, Kar .. ~ıı~. Kadııl•~ 

Üsküdar birinci sulh hukuk ha- SATIŞ ı·LA"' NI 1- İşbu gayrimenkulün arttırma ı artnamesi 10/11/939 tarihinden itibaren 
938/1141 No. aile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında her
kesin ıörebilmesi için açıktır. İlAnda yazılı olanlardan fazla malümat almak is

tiyenler işbu ıartnameye ve 938/1141 dosya No. sile memuriyetimize müracaat 
etmelid.ir. 

2- Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin "" 7 ,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir (Madde 124) 

3- İpotek sahibi alacaklılarla djğer aliikadarların ve irtılak hakkı sahiple
rinin gayrimenkul üzerindeki hak.lannı hususile faiz ve masrala dair olan iddi

alarını itbu ihln tarihinden itibaren yirm gtın içinde evrakı müsbitelerile bir

likk! memuriyetiınize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu &.icilli He 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnaınesini oku
muş ve lüzumlu malün1at a~ \'e bunları tamamen kabul etıniş ad ve itibar 
olunurlar. 

5- Gayrimenkul 11/12/939 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok art
brana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 şini bul

maz veya satış Jst.iyenin alacağına rüçhanı olan diler alacaklılar bulunup da 
bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 

daha temdit edilerek 26/12/939 tarih.inde Salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
İs&anbul Dördüncü İcra Memurluğu odasında arttırma bedeli satış istiyenin ala

cağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacak
Jan mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin % 75 §İni tutmak 

şartile en çok arttırana ihale edilir. B?yle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz 
ve sat~ 2280 No. lı kanuna tevfikan geri bıralohr. 

kirrfüğmden: 

Sı.ıltançiftliği köyü ahalisinden 
Hilmi oğhı. 

Hazine vekili tarafın.dan sizinle 
Bahri ve Fikri ııeeyhlerine ikame 
edilen ~1 on bir lira alacak dava... 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan 
Müzeyyen tarafından Vakıl Paralar İdareı;inden 26210 ikraz No. . ılc borç 

alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenme
mesinden dolayı Eatılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 

(2000) lira kıymet takdir edilmiş olan Fenerde eski Abdisubaşı yeni Tevkiicafer 
sının cari muhakemesinde: Davıeti mahaıtesinin csı..i Ayazma yeni Kireçhane sokağında e~ki 13 mükerrer yeni 19 
kanuniyey<: icabet etmediğinizden No. lı sağı Todori v~re!ioel~ri hanesi, solu sabuncu Hiristo hanesi, arkası :tı.1arye
hakkınızda gıyap kararı verilmiş nin hanesi OniJ KirPçhane sokağile mahdut kı1rgir evin evsaf ve mesaha~ı aşağı-
v d lb t · ld da yazılıdır 

e avacının 1 raz e nuş 0 uğu ZEMİN KAT; Bir oda, bir hel:i ve bodrum kata inen ınerdivenden ibarettir. 
zabıt varakaşının a~tındaki şahit- BODRUM KAT: Zemini çimento bir taşlık üzerinde sarnıçı ve el tulumba-
]erin dinlenmesi için celbine vesa- sını havi bir kuyu ve alalronga oeftk ve sokağa açıJan tek kanatlı kapıdan 

ik ibraz edeceğinden M. G. kara_ ibarettir~ . • 
rının tebliğine karar verilmesi ü- BiRiNCi KAT: Dolaplı ulak bir sofa üzerinde cumbalı bir odadır. 

İKİNCİ KAT: Bir oda ve bir heliidır. 
:ı:erine gönderi.en gıyap kararının 

ÜÇÜNCÜ KAT: Dolaph ufak bir sofa üzerinde balkonlu bir odadır. 
bulunamadığından dolayı tebliğ TAVAN KATI: Bir oda. m"zkılr odadan çıkılır zemini karesirr.an döşeli el
ııedi.lemed~ği görü1rnüş ve tarihi rafı demir parmaklık korkuluklu bir balkon ve buradan demir merdivenle çıkılır 
ilandan itibaren on beş gün müd- zemini karesiman döşeli etrafı demir 11armaklık korkuluklu diğer bir larasdan 
detle ilanen gıyap kararının tıeb _ ibarettir. 

UMUMİ EVSAFI: Bina kfırgir olup içinde elektrik tesisatı mevcuttur. 
liğine ve muhakemenin 29/11/939 MESAHASI T 31 t bb d : amamı me re mura aı ır. 

çarsamba günü saat 10 a talikine . . 
k 

' '} . I kl 'h' . 1 ~ Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yaz.ıh gayrımenkuhin tamamı açık art-
arar ven mış o ma a tan ı v.an- tı k t 

• • .. , A rmaya onmuş ur. 
dan ıtıbaren muddetı mezkure zar- 1 _ İşbu ıayrimenkulün arttırma şartnamesi 10/11/939 tarihinden iliba-
fında itiraz etmediğiniz takdirde ren 939/1004 No. ile İstanbul Dördüne ü icra dairesinin muayyen numarasın-
bir daha mahkemeye kabul 0 .. da herkesin görebilmesi için açıktır. İl3nda yazılı olanlardan fazla malümat 
lunmıyacağınız M. G. kararı ma _ alm~ isteyenler i~~u şartnameye ve 939/1004 dosya No. sile memuriyetimi-

ka.mına kaim olmak üzere tebliğ ze muracaat etmelidır. 
2 - Artbrmaya jştirak için yukarıda yazılı kiymetin % 7,6 nisbetinde 

ve ihbar olunur. 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
.~403 lircı 10 kuruş tahmin bedelli dokuz kale!" aıütı ter ııııiye 

Cuma gunü li<ıiıt cl4 de ihalesi yapılın ak üzere açık eksiltmeye k nu1111 
• İlk teminat! 256• liradır. İlk temin atı yatırmak. şartnam<.• \·e nurtl 

1
1 görmek istiyenler bir gün e\'veline kadar Okul Müdi.irlügüne ve rrıeıltlır 

~ı· 
qe ihalesi yapılacak olan Gümüş.suyunda Yılk~ek Mühl"ndis !'vlt>ktt'bi ]lı11J 
ciliğindeki konıi. yona müracaatları. g535• 

- Çocuk Hekimi _

1 
Dr. Ahmed Akkoyunfu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 1 
Pazardan maada her giın saat ı 

-.15 den sonra. Tel: 4()127._ 

Diş Tahihi 

Ratip Türkoğlll 
Adres: Slrkrcldt Vlyaoa. oteli Si 

birinci kat No. 26 
• •• Muayene sa.ati: Öilt>den sonra 

i===================================~ı 
kadar iı:::t..'lnbul dördüncü icra memurluğunda ilç defa bağırıldıktan ı;onrs 

çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kiymctin d tı 
sini bulmaz vPya salış i~teyenin alacağına ruçhanı olan diger alacakhtar 
lunup ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin cdilmış alacaklar;, 
mecnıuundan fazlaya <;ık.ama~ en _çok arttıranın taahh_ü~ü bakı kal.~~- 1 
re arttırma 15 gün d.aha temdıt edılerek 26/ 12/939 tarıhınde Sah gunU ~ 
14 den 16 ya kadar Istanbul dördüncü icra memurluğu odasında arttı :1' 
bedeli ı:::atış i~teyenin alacağına ruçhanı olan diğer alacaklıların bu gsJ ~ 
menkul He temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak artilt ~ 
çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmez~E' ihale yapıln'l~ 
satış talebi düşer. 1~ 

6- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen muı.,ıet 
içinde parayı vermezse ihale kararı .lesholunarak kendisinden evvel en yilksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş oldui;u bedelle almağa razı olursa ona, razı 

ohnaz veya bulunmazsa hemen on be:; a\lıı müddetle arttırmaya çıkarılıp en 

çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 
den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

939/67() pey veya milll bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde ı24) 1----------------·1 3 _ İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtilak hakkı sa-

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse det·hal veya ver' .j. 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden eı.·~ 
en yüksek tekli(te bulunan kimse arzetmiş olduiu bedelle almağa raıı ~ 
sa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle ar~tı ..;ı1' 
çıkarılı

1

p en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki /ark ve geçen S"~ 
ler çin % 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme )lıl 

7- Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag harcını yirmi 
senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. Müte
rakim vergiler, ~nvirat ve tanzifat ve dellMiye resminden mütevellit belediye 1 

rü.sumu ve müterakim vakı.l icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden 
lenzll olunur. İşbu gayrimenkul yukarı da gösterilen tarihle İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluiu odasında işbu uan vegöserilen arttırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ll4n olunur. (9049) 

l\o. 133 

Sözlerime cevap vermiyorsunuz, yoksa Türk
lerin içeriye gireceğine emin misiniz ? 

- M.qallab aiz böyle vakitsiz ve sı
Wılı mai1'eiln.iz.le dıfarı çıkmışsınız? 

- Sokaklarda &Uriiltü ve kaçı5ma
Jıır oldu. Merak ettim de ondan. 

- Türkler içeri mi girdi zannetti
ni2?. 

- Eh, olabilir 7a, haşmetmeAp-
- Hiç merak etmeyiniz şehzadem .• 

Türkler, İtalyan ceng4verleri varken 
bu kaleleri aşamazlar. 
- ........... . 
- Fakat; görüyorum ki: siz, Türk

ler Kostantaniyeye girdıkleri zaman 
harbedeceksinız galiba?'. 

- Hayır; hitbJr vakit. .. 

- Sillhla ve maiyeLn.izJe. vakit.sb 
dışarı çıkmanız buna delil değil mi?. 

- Hayır, haşmetmefıp!, Harp için 
degil... 

- Ya, niçin? 
- Bir fırsatını bulup kar;mak için!. 
- Nasıl kaçabilirsiniz? 
- Pek kolay .. 
- Türkler. iı;eri girdikten sonra, 

kaçmak kolay değildir zannederim. 
-· Benim jçin daha kolaydır. 
- Ne &ibi? 
- Maiyetimle Türk askerlerinin içi-

ne kanamak, işte bu kadar.,.. 
• 

İmparator, ~den.in bu son söz
lerine hayret etmişti. Hakikaten, bu 
pek kolaydı. Karpşalıkta ne bllecek
lerdJ, Çünkü; herkes yağmaya koyu
lacaktı. 

imparator; &iller Jilzle cevap verdi: 
- Şehzadem, plAıuruzı güzel hazır

lamışsınız? 

- Ne yapalım?. ~ka türlü çarei 
necat var mı? 

- Doğru .•• Fakat. sizi temin ederim 
o günleri görmiyeceğ:iz ..• 

- Si.z1 SlL<>muş görüyorum, bu söz
lerime neden cevap vermiyorsunuz? 
Yoksa Turklerın ic:eri gireceğine emin 
misiniz? 

- Hayır, sükötum bu manayı taŞı
nuyor haşmet.,..5p!. 

- Çok rica ederim, düşUncelerinizi 
söyler misinir.?. 

- Harp hakkında hiçbir dilŞüncem 
yok haşmetmecip!. 

- Mohviyetk~r davranıyorsunuz? 

Herhalde bir fikriniz vardır ... 
- ....... .. 
- Söylemenjzi tekrar tekrar rica 

ederim.. 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
Cildiye ve zühreviye mütehassısı 

PaLBr hariç her gtin sabahtan 
okşama kadar 

Adres: Bobı~li Cağaloğlu yo
kuşu köşe<inde No. 43. Tel. 23899 

- Kuvvetler nakkında fikrim olma
dığı için ne söyJiycbilirin1? 

- Kuvvetler hakkında elli gündür 
malümattar olamadınlZ mı? 

- Muhasara günündenberi dışarı 

çıktıgım yok. haşmctmefıp! 
- Öyle ise ben, sJze soyliyeyirn .. 
- Buyurunuz • 
- Türkler, dort yilz bın kişi ile Lizi 

muhasara etmiş bulunuyorlar. Şimdi
ye kadar görtilmemiş ağır topları da 
var. Donanmalannın bır kısmını da 
karadan Halice indirdiler .. Yani dOrt 
taraftan hücum halindedirler. 
- ..... 
- Ne dersini%? 
- Müdafiln kuvvetleri ne kadar ve 

tertibat... 
- Altımı bin kadar ... Tertibat ye

rindedir. 
- HaşmetmeAp!. Tuna üzerinden 

Türkler üzerine bir ehlisalip tertibatı· 
nız var mı?. 

- Var amma, fiile çıkmıyor. 
- Çıkmak ihtimali yok mu?. 
- Şimdilik yok iibL 
_ Anadoluda da asayiş yerinde mi? 
- Evet.. 
- Benin1 kanaat.im, eger, Sultan 

Mehmet Rumelide ve Anadoluda rahat 
vaziyette ise bu muhasarayı uzatabilir 
ve zamanla Kostantaniye tehlikeye gi
rebilir. 

- Yani?. 
- Bu şekil devam ederse, Kostan-

taniyeye girer derim. 
İmparator, sehzadenin bu sözleri ü

zerine sessiz kaldı ve, vücudü titredi. 
Zaten, kendis1 de böyle düşünüyordu. 
Şehzade, "öılerine şunu da il:ive etti: 
- Surlarda açılmı!$ gedikler var mı? 
- Var, hem de müteaddit yerlerde. 

( Devcımı vcır) 

hiplerinin kayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddiaların; işbu ilAn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mtlsbitele
rile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). rt( 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını ' 
mi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mecburtfl, 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tell!iliye resminden mute\-'eb' 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırrrı~ t! 

delinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul_ yutarıda gö~~i1~n tarihte ıs;. 
bul dördünciı icra memurluğu odasında ışbu HAn ve gosterılen arttırma , 
namesi dairesinde sahlacalı nan olunur. (905

3 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu maltlmat almış ve brmları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkül 11/12/939 tarih inde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 

- Nazır Bey. Maaşınız anhası minhası yüz 
elli iki yfü liranın içinde değıl mi Halbuki, Ha
lil .Şakir, Hasan, Cem'i, Cemil Bedii gibi arkadaş -
lannız, bazau gecede yüz elli iki yüz lira harcıyor
lar. Acaba bunlar bu parayı nerede bulurlar? .. - ..... . 

- Nazırların cebi ile imparatorluk hazineısi
n!n arasına oluk gibi birşey konmuş mu dersinıiz1 

- ...... 
- Devlet malı çalınanın günahı mı, savabı mı 

daha fazladır? .• 

- Çok çalanlar, hazineyi takımından kaldırıp 
götiirecek gibi olanlar •Mesnedi ikbalde hala se -
refrazdırlar ... • Değil mi •Cayi kürek üç beş ku
ru~ım mürtekipleri• içinın.4 dedikleri doğru mu 
dersiniz .. 

- ...... 
Arada bir, l:Mı getirip bu sözlerle bağlıyor -

lardı. Hayati BE'Y bir defaı>mda fena halde kızdı; 
.hiddetinden kızararak yerinden kalktı: 

- Rica ederim. Açık olunuz, bana hırsız mı 
demek istiyorsunuz .. Bunu mu söylemek istiyor -
sunnz?. 

Diye sert söylendi, 
- Estağfurullah, estağfurullah .. Ne münase • 

bet.. Nereden de akılınıza hunu getirdiniz? .• 

Filan diyerek yerme o~urttuk. Yoksa Rifat 
ş:ıkrü, her halde başın.dan aşağı bir iki tabak, son
ra da bir iki yumruk yiyecekti!.. 

* Nedim Bey Nazmi masa:;ında boyuna, 
- Travieta, 
tııe, 
'fuska ... 

Ve, 
- Aydıı .. 
Dıı:ıı parçalar çaldırıy~r, 
- Yaşa, Maystro... , 

Diye, paşanın çil çil Napolyonılarını kemaru:ı-
nın .avucuna atıyordu. tı.ele Tosyayı, üstüste bir 
kaç kere çaldırd.ı, kendisi de bizim masadakilerine 
kal"'şarak hep beraber söylediler. 

Gene bir an, Toska çalınıyor, onlar da hep 
beraber eoşm~, ağızlarına geldiği ·gibi söylüyor
lardı. Etrafta da bizden başka kimse kalmamıştı. 
Müzik, gece yarısından sonra, bir bara çevirdiği -
roiz sawooa yalnız bizlerle meşguldü. Hem başka 
ne yapacaktı?. Bol bahşiş, bol içici, bol maskara -
Jıl<?. Bundan daha neş.'eli, daha hususi ve eğlence
li yer mi bulacaltlardı?. 

Kalktım. Hayati Bey eordu: 
- Şimdi geleceğimi. 

lDetıamı "4f') 1 

Beyoğlu birinci 
kimliğinden: 

Hazin~nin Taksimde Şc'.!ıi!Jll 
tar caddesinde Ça"lldalı sokB~~. 
5 sayılı hanede Şevket oğ . .l O 

J( 
ale> hıne aç"ığ• davdda müd« ' 
k.ili vesika vermış ve mah!<cı" 
bun.dan bah'-'ilc 15 gün miid '. 
:ve müddeialeyhın iknmt<tg9~ 
meçhuliyeli hıısebile ilanen gı' 
kararı tebliğine karar wrilrııij · 
duğundan muhakıeme günil 
23/11/939 k ·ı 

ırneııı 
saat 9,3() da mah 

ibizzat veya bilvek&e ge 
rı ııj 
re 1 

çin muameleli gıyap kara 
kamına kıı.iın olmak üre 
d.lunur. 939/1348 
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