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ovyetler inl8ndiya meselesini ısa bir z m n 
içinde hallederek Balkanlara döneceklermiş 

...___ . ----

Harbin 
ikinci 
safhası 

yarım Milyon Finlandiya Askeri Harbe Hazır! 

1 
? 
1 

Amerika'nın Moskova sefiri 

Avrupa harbi üçüncü 
ve dördüncüye iutiza
reu ikinci safha8ıoa 

girmiş olarak devam 
ediyor .•. 

arayı bulmıya çalışıyor 

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

Silah patlarsa Sovyetlerin İsveç ve 
karşı da harekete geçmesi muhtemel 

Norveçe 
görülüyor 

Alınan - Polon)-a harbi bir baş· 
1-Dgıçlt. Bu açı~ ve bruılayL~ s8!'· 

Sovyet tayyareleri Helsinki'ye beş bomba attılar 
llcgj on beş gün hile sürmeıh. llil- Paru 30 (Ilu•u•i)- Avrupanın ı
~~uı ordusu yıllardır, hazırlan - mail prtlslnde vaziyet vııhlm olmakla 
ılığı yıldırım tekniği içinde, Po • berdevamdır. Amslerdamdan öireııU
lorıyayı bir rüze;fır gibi savurdu, dlilne ıoro, Sovyet - Finlandiya hu
teçti. dudunda büyük bir raaJiyet ıörlın -
Asıl harp, Alman) a ile İngiltere mekl<dir. Sovyetler hududa çok mit· 

\le Fra&a arasındaki harptir. Bu- tarda. tank ve üç bindtn faz.la tıy,yıre 
llu.n birinci safhası da hazırlık, dip- l'lirmlşlerdlr. 
loınasi '\'e nutuk harbi old~ı. AI- Sov)'d tayyareleri Fiıılıwdiya. top
lrlan~-a garp cephesine; Ingiliz rakları üıtrinden uçmu.şlarsa da Fin _ 

lıava ve kara orduları Fraıısaya. landl1a kıtaatı yeni bir biıdl ... )e mo-
1 dan vtrmf'mtk için at.foı} açmaou lar-

la mdılar. Denizler kesildi, A • ı t 1 dır. 
nıan halkına b<"yannaıncle-r n 1 - Flolandlyanın silah alhnda yarmı 
dı, her iki taraf slyaai aliyetler milyon' kisilik bir ordusu bulundnju 
50.tfettiler, sulh taarruzları 01?"• iahnılıı •diliyor. Fin ileri ballan bir 
nıa.1<, Jngıliz-.re · · tedarı - kilbm- .rv,ı;ı ç•kilmlıtır. 
ltiııe çalışıldı. imdi harp ikinci ~""•ı.ı~ın •· · .l\J11lııJofa l<vdi 
saflıasma ginniş bulunuyor. Bu ıerl .~•lı'!"aia karar ••rmL,tır. 
J\Jnıanlann denizlerdeki ablukayı Sll'ASJ l'trt'NASEBAT KE~İLDİ 
l"arrıuık, İngiliz hiikiıniyetini kır· Londra SO (Hususi)- Sovyotıor bu-
~ içi." ba~ladıkLırı harptir ve.. küm•tl Finlandiya ile dfplomatlk mü
bıııun şıddetile devam ediyor. l\lık- na'Obalı kesmiş ve Ilel•inkld•kl •lrı,ı. 
""t 1 nJ ni ıerl raiu'mışhr, Bu karar dün re-
·- ıs ı may er, korsan kruv:ız"-'- •• I ~ ce ,uoskovadaki Fin rlfl\Jne blldlrll _ 
er ve tıahtelbahrrlerle deniz tay- miştlr. 

Yarcleri İngiliz adalannı tecride AUIANYA EYİRCİ KALACAK 
llekliyatı sekteye uğr.ıtmıya çalı: Berlln 30 (A.A.)- Ecnebi memle _ 
'll;Yorlar. İlk taarruzlar müessir - tellerde noşrolunan babtrler blt.ituı• 
dir ve b' h li · • ıFinla.ndJya ordusu başk 

iT ay zayıata mal olmuş. (DevQU 3 llncü labifede) umandanı Hann erbaym (oolda) bava darı bataryaları 

h>r. l\liitekabil İngiliz ,.e Fransız 1-:::::ı:::=~~~;----~~--:::;--:---~k~ıım~an~ılaıı~ı'..,l~le~ı~ö~ruş~" ~ü~y~or'.___:_--=--~=~=:=~ 
!~~~! ~:.!:!mı!:a:~:t~~ .. - Londraya giden T ht Jb h• d J 
ılcmzıenıeki bu anarşik ve bes - ı a e a ır e "' . 
;:::::!~1:::!~~~;:r 1~::;~ ktısat heyetimiz gı , 
"uı a.bluknyı şiddetlendirerek Al- Londra 30 (Hususi)- İnı'llterenln moto•• t k • 
11\anyayı daha müthiş bir i.ktısadi misafiri olarak bun.da bulunan Türtı. r e n esı ... 
tazyik altına alınıya çalışıyorlar. :re Hariciye V•kileli Umwnl Katibi 
. "1,lmanların kasdı a.~ikardır: İn· Numan :Uenemeneloilunun rlya.selln-

lrılızlere denizde azami zayiat ver- deki heyel ı.ına.ıarına ba~lamıştır. ı• •ı • J Akd 
dınnck, bitaraf d~·letleıiıı müt- Ilariel7e Nazın Lord Ilalifak• dün ngı iZ er eniz de sefer yapan 
::;[ikl~c ihracat yapmalarını im- beyel reisini kabul ederok. k•ndlslle 1 d 
~ DSız k.ıJnıaJc, kara )'O!larile ib- bir müddei l'ÖrÜ~mÜ~ür. vapur arı a m·uayene edı"yorlar 
.k i'" .ınndd?lcrini Almanyaya sev- T~rk mahsuL\tııun satın alınması j ... 

• ettınnerun çaresini bubııak. çiıı JnrUlz piyasasındaki eoreyan tuv- Çanakkale haricinde meçhul bir il B bak 1 . 
"taksaıt bu olmakla beT:ıbcr rı·ıen tahtelıbahir görüldüg"" h kk d e "' a e arasında şk!do.tli bir d vetıenmekledlr. Miizaker.lerln bu ba- U a ın a fırtınaya tutulan S .. 1 1 .... 

d
eniz lıak.imiyetini elde bulun • bazı denizciler tarafından verilen d . d arıgu mo oru 
UT.nı:uhkça bu hoocfin tam bir kım~~n da .müsall bir f<'kllde netieele- haberin doğru olmad:ğı ve bir yan- enıze ayan:ımıyarak batmış ve 

~ilde istihsaline imkan yoktur. ne<e .. ıne fuphe edilmemekl<dlr. Nu- lışlıktan galat bulu."'duğu anl<ıl- o esnada orada~ .. geçmekte olan 
''1fıa~·et Al mın ~Jenemencloğlunun siyasi muıa- ' m,.tır. - _Can .. akkale motoru tarafından el• 

, • m:ın torpillerinin ve k ı "" ı u ~htelhahirle.rinin bütün diinya de- m~:~;::. bolwıacafı da tahmin edil- / lsi nas! 'budur· murettcbntı kırrtar;lrnıştı. Hadi -

b 
zlerine hakim olmnlarıııa iıııı·a·n On gu"n kad • .. l B seden sonra ÇanakJ..-alcden hareket 

ul adı " ar __ ene ozcaada (Devamı 3 üncü sahir.,ı,•ı 
d ~nm ğı gibi miitlcfiklcrin '~ı::==:===ıın:n:m:=:a:mım.ima•mi..•••;.;;;;;..;.~.;~ 
l l'lıızaltılara ve nulrnatıslı torpil- il G f k 

Müttefikler şimdiye kadar 
43 Alman tahtelbahiri batırdılar 
Fransız kabinesi 
salahiyetlerinin 
temdidini istiyor 
Fransız meclislerinin 
devre faaliyeti bugün 

başladı 
Londra 30 (Hususi) - Fransız 

kabinesi buı:ün t@lanacak mcc -
lislerden e\'Velce almış olduğu ge
niş salahiyetlerin uzatılmasını is- 1 
tiyecektir. Bu salahiyetlerin müd-ı 
deli bugün hitam buhnaktadır. 

Mealiskrin devre faaliyetine 1 
ba,,laması mıinasebetile Başvekil. 
Dladyc parlamentoda, Başvekil 
muavini Şo~an ayan meclisinde 
hükumetin beyannamesini okuya
caklardır. ------Abidin Da ver 

1. ~ı~metli ~rkad~ş~~'.~::~:I 

I
Ankarada memnuniyetle 

karşılandı 1 

. Ankara 30 (Telefonla)- Kıymetti / 
Tıirk moharrlrlrrindrn İstanbul meb· 
usu Abidin Davl'r'ln İkdam ~.muhar-
rirlfilnl deruhdt etmesi Ankara mat. 
bttal aleminde ve PoPÜler mııhlUc bü· 

Bitaraf memleketlerde mahpus 
kalan Alman vapurları bir milyon 

sterlin liman resmi ödediler 
• ı • , 

f"'ransız orduları Ba~kuma.nd G 
yuk bir memnuniyelle lı.arıııanmıştır. . anı en tral GamJtn t"tPhrdr bir teır . 

ı 
"
·- p . 30 ( .... -unusanldon itibaren Abidin J ... ar~ . . Hususı) - Romadan 1 İn ilt . . . 

Davor'ln cİkdanu baş.rutununcla oılıa- ~ıldığıne gi;re, bir müddetten- dö~<'<'-:ı.~ıı;n s1!':ma :ı,.efm Roma) h 

cak yaııları ile dlfer Yllllan ber za- ' rı Londrada bulunmakta olaıı 1 İı ır a u.kanın ta• -
manki c-lbi zevkle okunacakhr. ( eva.mı 3 unru ahifrde) 

'lft,-Acı bir ölüm 
Şeyhulmuharririn 
Süleyman Tevfik 

vefat etti 
Türk matbuatı.nın tanınmış e

mekıtarlarından. şeyhulnruharririn 
Süleyman tevfiğin bugün vefat et
tiğini teessürle haber aldık. Yetmiş 
sekiz senelik hayatının büyük bir 1 

kısmını mütemadiyen kalem oy _ 1 
n~tmakla geçiım.iş olaıı merhum. 
Tur~ genrliğine ve 'bugünkü ye _ 
lış:ınış ne.sle hayli okunncak eser
ler vcıımi~. faziletli, kendisini her
kese sevtlirmı~ muhterc:;, .bir in
s.ntıı. 

Londra da ıkı yenı infilak 
Londra 30 (A..A.)- l>u.n ı-ecr Sout.. panik . 

hamptonda merkez istas}·onu ile halk 1 ·ı t C'ıkmr~hr. :\laanıalih nufo.,,('.ı u.-
k .. t" la Yoktur H"tı;• 

u .. uphantlil arasında esrarenı-iz iki in- ı lnJU. • u UDıt>t memurları, ba 
filak vukua C'elmiştir. Civardaki evle- t dakla.rın irfanda tt-dhlşcJJeri bra-
rln ın an tertip ed'J ı 1 camtarı Jurrlmuı ve haJk ara:ıund . 1 m lf o dufu mutaff"& · a "•nda.dırlar. 

Toprak altında kalan ameleler 
F1oransa 30 (J\.A.)- Ca.\telnup , .. e b' t 

Garfarnana yaklnindrkl bir kommün- ır oprak kayma ı \·ukubulmu olan 

de ta~llsJye eklpltri. f gün aıap itinde ı un'i colün g-alr:ri~inr varmı :ar \'r 
0

_ 

lnledikWn Ye fasılasız ç:ıhşhktan ·onra r d to 
1 a a pr1k ltında kalmı oJ:ın '7 aınr .. 
nşa edilm<'k üı:ere bulunan \.'e itindt , Jrnln. n.işını <'ıkarmı lard 

·~.c karş. defi sllahlanııı teken•· ı YAR iN BAŞ l I y O R a en onun ınuı et 'rmelcri de gün meselesi 
ilddolunahilir. : d •• k •• tk Cenazesı vann &&bah kaldırı _ 

l>eniz harbinin ve bugünkü kar- - Un U nU U • ra.k, Topk~ıda Mclımetpaşa ca-
C:~şalığııı Almanya lehine fayda.ı 1 B a r ç 1-ç k I . -- mıll'.de ccn:12e na= kılındıktan 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızd:dı:) 

lçERÇEVE 

:;:"ayet şu olabilir ki. Manş, Şi- - e e r 1 Bir Balkan bloku sonra, toprağa tevdi cdilecek'ir 
al, Baltık denizlerindeki hita - Y j t k ·r k b"J Aiksi efradına ve dostlarına tıaŞ ::i faaliyetler bir müddet için azan: SKENDER FAHREDDiN eş ı ı a ı olamıyor sağlığı dileriz . 

. teye uirıyabilir ve bu dcnı'z- B f k Bültreş 30 (Hususi)- Romanya Ha- -00<>---
1-· u ev alide heyecanlı -.k ve ma rl·•- s k ~ ticaretlerini yapan bitaraf • ıllnünden lllhann mutıaka talılp edlıılz, eera romanını J JU.nanuev ... ı Cama ""e Num Galenko dünkü nutkun- o akta yaralı 
§ıd ihraç eşyasını daha ziyade kar- da Balkan blokuna da temas ederelı:, 
. an karşıya ve kara yollarından ı 2 A kd ı d T bu busustatı teşebbüslerin •imdiye ta- b 
IStifade ed k Al enız e u"rk Denı· ., . 1 dar muvarrak bir neUee verınedlfini İr çocuk Doiavelsliııımedeaiydkaynafıylaaıat telıilir!Ar Kere d ~anyaya çevi - - zcı e rı ve fU sırada da bir Balkan bloku teş~uı- m. edenlyel lı:aynafmdan do"-a Batı d. anmı ıanflabıı, l'unan ve hırlstn..,. 
il. ' . ara enız ve Tuna Yolu nln k bU • ou• u DJ'a&ında alika ., 

eı t""n A · a olamıyac:ıiının anla~ıldır· ını cu.ııdenberJ, hı$1Delll bir maarit me••le mlz var· aramıya başladıfımuı 
L_ ' up vrupası ve Balkanlar y z· b .. T I ~ 
;'."",a yolfarı ile İlaha • Alman•·· azan: IYA ŞAKİR 1 eyan etmiştir. ramv?ya ası mak is- Maarif tatbik 1&balarmda, Topkapı sarayım; d d 
"'o u d • ·'" k ve köklu bir ziaf ve aciz ifadesJ! Y anın aJıJ kırlık ftnar clbi ~ts 
• . a DÇık ve emin buluııdug•ıı B;r zamanlar b i "k bl T · k B" d d ter en du""ştu""gw u"" ) ld J~ın Al korı;anlarının ma. l yu r ur &'Ölü h linde olan ı\.kdl'DİZdeki Türk ır a an aşı ı l\lest>Jenin indUa etmiş hali 1839 19 -
d ... rnanyu So\·~·ct Rusvadan ol- cera harp kahramanı k d la 1 a m a huriyet barekeUerlle kadem•ll.~ - 39 ara .. ı. ,.t> Tanzimat, M-.:rutt,·•t. ('uın 
Ugıı 'b" b • Jrzzetl" oku,·a•a•·-ınız·. ' 1 P~ n annı hu ft\·kaliıdr eo•rde Dün a 1 9 ·• • t• gı .'. ur. alardaıı da P'""İn pa- " • ~ 65 "..;am saat · • . Topkapıda ll ı 

q esas d -• 1 tram\-ay cadd- "· •-'e 10 »a•Ja - • e.e e, bulun cemiyet pLiıımda hu tun bir . . 
..... 1 uzc.rın c tedi_yc ·ini tanıinı s o gram ~ :.u J '-"' ve tek cih t k f. mtıkal hamJeı.iuin ra.b '"1i~L '·- ı. T E L 1 rında bjr "'OCU"un L,ocından ~'a - .u:, e .. Jet, tek in.san uıerin df" m ti k . una bajJz. 

"' """'"ferini giderebilir Ari- G R A F ' h v • .., J üstun En i .. ••• ababatlet ilan •lrn ki ~ Ş' J • esrar bulu d raJı ve bay~ı.l bır halde ya\m:ıkta leyi ~·b• l'~D t kadrosUe bulun eemirotı ve btituıı idare lelikkl ini ı.e n ~t 
ki b Dll8 \'C l\fan~ denizlerinde- n u nJıduğu görülmüş çocuk d ha:J 1 ' • •P \O nehce b•k•mından, !O ana hükümJrr l hıd ar.;n me t• 

:t"la • rgaşaJığın Almanya hesabı- Yarınki J Kanunuevvel Cuma l"ônU d . . .. .. 1 hastan(' k ld ~ İ k ~r 1- Ulaşmak ve ermek dlltdliimlz Jngo " ç e ku aklandırab.Jırız 
dir'>~aıt'tes~ ı_ızun siircbilC"cek ıni proKramına ba."ibyor. Sb:e Yrnl terrık:Jt·nn ıhbaren kı"Jık ı,uytik nc.1ril at J .. Dün akş3:muzcri Yenişehirde ı tına ahı~u.şt~r. ı. ı ara tedavı al- bir !ecrlt ve teşhl (' xaua madıt. e unıfyet Vzf'rlr.de, Pt: in 't" koklii 
İd.' u, nıuhtm nokt•,lardan biri- sevilmiş muharrirlerin tn ~ii:wl yazıl.ır:~ ,.d berab~r en tanınmıı ve şupheh vazıyet c dolaşmakta iken Yap] 1 kk"k - Şark ve «arp ornekJeri arasında b. k 

t 
tt-. Belki de zaınaııJa ve müt - ı a takdım f'd~(·rkUr. çevrilen !br~hiın oğlu Adıl adında ral ı an .. d ı at netic!'sinde ya- na, c-irlşemedlk. . , ınu f.&Dlı bir iç'" dı hf>sapla8m3 ı .. 

~flkı · y • 1 bir' · - · d ı c~ugun Topkapıda B k 3- D defi ~~n orta~a koyacakları yeni ar 1 n Ba 1 ının UZ<·rın e 65 gram esrar bu- sokai!ınd 46 . ıç ıcı ula)'J>ıyla. yellşlimıe llıevtuUDd.ı bir . . . 
sılahları ıle nıiıttefik donan-1 Ş 1 yor UZ Iunmu ·tur. 1 A a nı:ma.fılı evde otu - 4- Garbın, temeltııe akıl erdireru•difl . ana rıkır - Plan aa~lbl olamad•k 

(Devamı 3 uncu sahifede) 'il)'-•••••••••••••••-.;~---~~~--' Sami adın<la bır esrarkeş le dün ~aku bdullalı oğlu Salahaddin ol- 7'1lerhıden topye •lmefe sav tık. mız drri ıisl.ünd•ki ~t. lll•rlnl, dış he-

ı akşam Beyoğlunda esrarlı sigara k u a·"e traır.wava asılmak ister- - Şekillerden blr!'<>fllPU bil•, hatta . r . 
içerken suç üstünde l'.Bknlanmıştır d e_n ulşerek haşır.dan yaralan - ıo emedık. 

• ıgı an aşılmıştır. (Devamı 3 uncu sahifede) 
NECİB FAZIL KJSAK'ÜREJ< 

Aksiyon Serisinden: 

Maarif meselemiz 
-15-

NETiCE 



öy 
.. ~ 

BALK ,\KASINDA 

ANKET Aç:uAi:İint 
muallimi 

bar sobacı içeri giriyor. Sobayı hazır. 
!arken. bir taraftan da etrafı dlluz e- Bunlar İ • b• t k -

40 kurs 
açıldı '~" Mıknatıslı mayn 

Nihayet tehir mecll'ilmlz kanr ver
di: \'apurlardakl hoparlörler Uld.ın
laeak .. Bir l<'lilkfye cöre, radyolu va
purlar halka zevk yerine ba.şatrısı ver- i 
mektl"dfr. Gürültü Ue mUcadele, bir ı 
fehirde e!ıı:as olduğuna cöre, bu hopar
lorlerin kaldırılması c-aye& tabı.idlr. 

diyor. Sonra, meseli: slzln, bu iyi kalbll ı . Çin iT C a Ut 
insanlara bir kahve olsun ikram kay- ve bırde yardım sandıgv ı 
Ki ile mutfaia ıirdıfJnJz sırada, ken -

Emre uymayanlar 
hakkında takibat 

yapılıyor 

Çabuk şöhret, çabuk Eminönünd-;- modern 
b~r satış yeri yapılacak 

__ htanbul evkaf müdüriüğü Emi· 
nonunde yeni bir hal inşa ettir -
meği kaxarlaştırmış:ır. 

Yazan: Ahmed Şükril 

Almanyanm İnrHtereye kSJ1I 
mıknatıslı mayo harbi butun 
devam etmeklf-dir. 11er 1"ün .,..., 
ret &emiJer.inin Ust.eslne bakll 
Jursa, İngUiz gemilerinden ıi1 
f.aral devlet temllermin kaıat• 
makta Oldu.klan C"Orühir. uiUeJ'• 
lerde sÖyledıği nutuklarının b 
gUtereyf yola ceUrecek otan 
sililı» lan bahseim.ştL Şimdi 
yor kl ba cr:izll il.ilah• mıkııa ... 

d~Loe so~acı siısü veren a~ıkgöz de kurulacak 
yukte hafll, pahada aıtır bin;,. 1 1 Öğr . - . 

servet 
Bir büyük müessesenla başında ba

lunan &ala.hıyettar bir zat, ı-e~e.n Cim 
bana şOyle dedi: 

buklutııe koltuiuna sıkıit Y • ea- k,, . en.dıg.m.i.ze göre, Maarif V.,.. 
kadem basıyor. ınp, sırra.. d..let1 .. koy muallimleri için bir 

Ç8.lıştırdığı işç?lerinin yekunu 
100 u geçen sanayi müesseselenmiz 
usta, çuak ve iiçileri için ayn ayn 
ktUslar aıçmağa mecbur bulun -
maktadırlar. 

Vapur idareleri, meclisin ba karan.na 
bemen: •Evet. diyecekler mit. Ba bir 
meseledir. Fakal, hoparlörlerin, balkı 
nhab:u etUthıJ kim, nasıl tes:blt e&tJf. 
Bize ka.brsa, mevzuu bahis vapurla.rm 
lfledlil semtle oluran İslanbllillllar a
rasında bir ıuılı:el ~ ldlL 

Elinizdeki kahve sotum t •te~aut sandığ;• teşkilini karar -
kesllmb;tir. "'ıır, bıııı laş.ırmıştır. • - İşlerimiz, bıııiiııJerde mütemadi

yen lnş:aatıır. Mutlaka TUrk mJmarlan, 

yerli saıı'aikirlarmıızı seçmek lstb"o· 

ruz. Bu, bblm için de, ınemıeteı lçla 
de, san•atlirlanmu için de 171 bfrtey
dlr. Falıal, bir mesele var. Nlbayel, her 
meslek&e ihtisas denen kıymeU kabal 
ellbeU defli miybf. BIHan, yüz bin 

Iç;nde muhtelif bakkaliye me -
vadı. et ve sebze gibi şeyler salı _ 
l~c~k _ola? bu ~al, Eminönünde ye
nı ıstımlak edilecek sahada yine 
evkaf tarafından yaptır;lacak ohn 
b_iiyük ticaret binasının altında bu
lunacaktır. 

Arlık, ona sız de lçemezslnla. . M":"1"U. Vekaletine bağlı ve şah-
sıyctı hukmıyeyi haiz bulunacak 
oıı:n, bu sa~ıktan başka bir de 
•köy muallımleri sağlık ve içtimai 
yardım sandığı• da teşkil oluna - ı 
ca.'<tır. 

CATISI UCMAK, 

AKLI l'~-=-
imiş. Ve sulh laarruzunun bit l.ı:ı 

MUAZZA.'W PIRLANTA 

ti'ZÜK VE GRETA 

Şa meşlıar İsveçli •tnema 7J)dıu 
G.re~ Garbo ha.ten Nevyork&adır. Bir 
buyük musiki üst.adı lle evlenip &7-

l'lldtklan •onra, lekrar nlşanlandıi;ını 
haber veriyorlar. Fakat bu havadis, bir 
karioede.u çıkıyor. 

Bu aeaekJ kış, tu1ma Ye Jodo51l.b h11-
nafyetlerinJ bilmem, farkeUlnla mi• 
Şu son bir iki hafla kinde kaç de;~ 
şfddetJf fırhna olduysa, her detasmda 
bir evin, bir iskelenln çatısı uçtu; ma
Jüm 7a, çatı. bir binanm aklı demektir. 
Çatmın uçması ise, aklının başından 
a~ması demektir. Akıl baştan iki se
bepten uearmıCj: Ya aşk, ya parasızlık .. 

Geçen ay 'bapıdan itibaren mev
kii tatbika girmi• olan .bu mec -
buriyete ~imdiye ~kadar 40 kadar 
müessesenin uyarak ayrı ayrı kurs.. 
la-r açtıkları ruılaşılm,sfır. Bu kurs
larda müşterek ve ayn dersler 
va.rdır. 

Bu mükellefiyeti yerine getir
miyen müesseseler hakkında da 
İktısa• Vekaletince takibat yaopıl
maktad r. 

lki yeni sandığ:n varidatı, her 
Yıl Maarif Vekfile,j bütçesinden bu, 
namlal'da açılacak olan bir fasla 
k'.'nulncak tı>hsisat ve muallimle
rın zraaşlarından her ay ke.;ile • 
cek olan % l Ier teşkil \'c temin 
edecek'.ir. 

f Diğer taraftan büyük müessese- ! 
ler P.:bi; küçük s"'1'at erbabı da 
gelecek seneden i ibaren usta, çı
rak ve kalfa: kurs'arı a'-1\ağa mec-' 
bur tutulacaklardır. 1 

----no'----
Bir de b:>yo buhranı baıı 

gö tf'rı.li 

I~ sarfedlp büyük bir biııa yaplıra
Ca&'Jz. Bu ff için san'atkir seçerken, 

henüz tecrübe.!ii olmıyan, bu binaya 
b~nzer değilse dr, bundan biraz daha 
ıı·· . uçük bir biııa dahl yapmamış bulu-
nan bir rence işinizi nasıl ha,"ale ede-

Gere<k yeni binanın ve gerek 
zemin katını .başlı başına i'lgal e
decek yeni halin projesi için bir 
müsabaka aç:lacaktır. 

Evkaf müdürlüğü bu husus•a 
Belediye ile temaslara geçmek Ü· 
zeredır. 

----ov----

Üç esnaf cemiyetinin 

butçesi 

ver.mlyeeefl anl~4 mcıya t..Jtl 
~a bu suaw kuJlanm~ s 
mışllr. 

Mıknallalı ma7nın nasıl bir 
dutu IJolco maliiın deilkllr. B .. 
raber lngiltz bahri..YelUerinln 
lanmadıkları ve bu yenı sllatıla 
dele etmek için mUdalaa tedbf,tltl 
dıkları bihlirilmektedir. Her yeıJ 
h~rebe 1enJ bir .ı;Uab ortaya a&al 
)'uk harp denizaltı sd.tfunı 0 rld' 
mıştL Fakat her zehlrin bir 
olduğu gibi, laarru:z Jçin icat ed 
sılihı.n da bir mudara.... çaresJ 

Greta Garbonıın p:ırmafuula ma • 
anam btr pırlanla :ribük l'ÖımiişJer? 
~a~Jar, &aramışlar, bu pırla.ola YÜ

ıüfün bir profesör larafından verildl
i'._"I meydana çık&Mlllflar- Şimdi bu 
hadiseden şu neUceyJ çıkarı7orlar: 
G~eta bu ad:ımJa nişanlıdır!. 

Acaba, çatılan u('an blnalann bu 
haJJ, karase\·dadan mı, yok.sa, züiilrı
Iiıltlen mlf. Ne dersiniz?. 

şrnroi DE TATLI --BİR DEDİKODU 

Bir mttddet&enbert, maarif me!lele .. 
lerl üZerindc cansıkıcı şayialar dolaşı .. 
Yordu. l"anJq kJtap, ders saatıert, &eç, 
er~en, ve saire, ve utre_ Ba işlerle 
alakadar arkadaşlar söylüyorlar, •imdJ 
de. tatil etrafında, fakat, bu sefer hoşa 
r:lden pyialar dolaşmata başlamq! Bir 
rıvayete cöre, yılbaşı tatili, bu sene 
mekteplerde, bir hafta, bir rivayete 
,röre, on gün, üeüncü bir rivayete &Ore 
de ylrmJ l'iin olacakmış!. 

insaf be yahu!. Yıldızların taşıdı.k
lan hu milcevherin a.hlbt Ue ntfan .. 
lansaJar, başa mı tıkar?. MaJUm J&, ı 
dostluk başka, alqverJıı batka!. 

SOBA Kt:RMAGA GELEN 

HAYIRSEVER ADAMLAR -

Mevsim icabı, bazı &çıkı-özler de 
mesleklerinde :ren.Dikler 7apayorlar. G;_ 
&eteler 7azdı: Evin kapısuu p..bp 

90 
_ 

ruyorlarmış: 

- Sobanızı kıırmafa r:<ldlk. llftisaa
de eder mlsinJz?. 

iz, hemen bpı,.-ı 

- Ne bakıyorsun / 
b .. ı ? ana oy e . •• ı 

Emlnönünde Bebek _ Emtnönö ln.m
Yay tevakkuf nu.hall.bıde cereya.n eden 
rarfp bir hakaret hidlsesmin mUha
kemeslne SuJtanahmet 1 iincü ıulh 
cezada bakıJuıı. t. .. 

Davacı; Efran Hariciye NezareU 
müsleşan oldutunu söyllyen Mehmel 
Ali isminde birisidir. S~l11 da Vehbi 
adında bir l'eDÇUr. 

İddiaya ~öre Vehbi dün mezkar 
tr&111vay t.evakkm' ma.balliDde tramva7 
beklerken davacı kendisine dikkaile 
bakDlll; Vehbi de bundan kuşkulana
nk: 

- Ben!m yiııüme niye böyle dik
katle baluyor.,,unu:ı? Çehremde may -
mun mu oynuyor?. demiştir. 

Öburü de kendisine bakmadıfmı. 
maa.maflh coze yasak. olmadığını &Oy

lemJştir. Bu ıaretle bathyan mu.na.kaşa 
biru sonra alevlenmiş ve davacının 

bir sua.line kartı V eh bl: 
c- Sana cevap vermefe tenezzül et

mem» demiştir. 
Nihayet lıadl">e karakola ve oradan 

da mahkemrye intikal etmloı;Ur. Mah
keme Vehblnln yukarıkl so-ıı..niın ha· 
kare& obblleceii mütalea ında bulun-

Banclsl dotru, belli defiL. Fakal, bu 
rlvayeUerln bütün mektep mensupla
rını e.n yakından aliladar eden me ele 
oldutu~da şüphem l'Ok-

Gördünü.z mü ta.Uı dedikoduyu!. 

A!L'IET RAUF 

Babasını dava 
eden kız! 

Cemberlllqla oturan J.Uehmel Subqı 
fsmwde bir amelenio· Lendi .. k • • oz ızına 
taarruı; etmek suçile yakalaudıiını dün 
YlWtlışlık. 

bu adam cürmünli tamamen lnk1.r et
mekte ve 14 yaşı_daki kızı :Secmiyenin 
herhalde başına bir feloiket gelmiş o
lacafwı, bunu da sarboşlufundıın JsU .. 
fade ederek kendisine iz.ate etml'i'e kal· 
kQlığını iddia elmekted!r. 
Suçlu dün evra:ıtlle berabf-r müddt>lu
mumlliğe verllmllf ve orad:ın da 2 inci 
Afırce:ıa muhakemesine ('L.°"'..anlarak 
derhal cürmüme but kanununa ıöre 
muhakeme riı:ll olmuş ve babasını da
va edrn bedbaht kızla bir tahit dinlen
miştir. Bil&hare dava karar tein kal ... 
mı1hr. Öi:rendiflmlze l'Ore iddia ma
kamı: suçluyu •iddetlJ teczıye talebi 
Ue mah.kemc1e vermiştir. 

. . 
mu \•e O!IU 3 g'\ın h:ıp ·e, 1 lira da para 
cczasma mahkiım etml Ur. 
Aueak~ h.ldt eye ve dol:ıyıslle Veh

biyi tahrik edip muhakenv•nln zuhu
runa daval"ı sebep olduiuııdan bu re· 
zaıun da sukutuna karar verihnhllir. 

bilirsiniz., G 1 · • ene er anlanıaJıdırlar ki, 

. İstanbul dokumacılar koopera _ 
tıfı azalan alakadarlara müracaat 
ede.rek boya bulamadı~<ian 
ş;kayet etmişlerdir. 
Bunların iddiasına göre piya _ 

sada kafi mi'.<tarda boya vardır. 
Fakat; bazı dükkancılar ta<rafın • 
dan saklaomakladır. 

Divanı muha~bata ;e- ~ıirayı 
deYlete otırıacak IDl'murlar 

me:.eıa, he.nüz üç katlı bir apartıman ... 
cık yapmadan, on katlı, muazzam bir 

otel binası yapdamaz. Sonra, kanunl:t.r, 
mevzuat da bu yoldadır. :\leseli, bir 1 
proje havale edılecek san·aık·· ·· arın, uze-
rine alacağı iş ayarında, daha evvel bfr 
fş yaprnı1 olması lizundır. 

.. Şehrimızdeki kahveciler, süt _ 
ç~,er ve marangoz.ar cemiyetle _ 
rının yeni Yıl bütçeleri hazırla -
narak tetkik içın esnaf cemiyet _ 
leri müşterek murakabe büro _ 
suna gönderilmiştir. 

Dur. 

Bu defa Sa..'thYan muharebecle 
yarenin çok ehemmiyetli bir rol 
-Yaeağı zannedilmişti. GcrçJ henil 

Bu hususta ehemmiyetle taki _ 
bata geçi1miştir. 

Devlet Şllrasına yeniden a:za mü
liız!mleri a'Lnacakt-r. Bur.un için 
ayın 20 inci günü bor im!ihan ya
pılacaktır. B~ imlihan.a ancak yaşı' 
3~ u geçmemış olan hukuk ve mül-ı 
!ny~ _mezunları girebil<>ce!Cerdir. 

- --<>- Dı::er taraftan Divanı muhase • 
l\Iubendisler birliği konnresi bat ~urakıp muav·n!eri için de ı 

.. .. "' 115 kanunuevvelde ali mektep me-
• :ı;urk yuksek mühendisler birli- zun.ları arasında bir fm'.ihan ya-
gın._n- senelık kongresi önümüz _ pılacaktır. 1 

deki pazar günü Ankarada ya- 1 
P_ıla~aktı:'. Bu ımünasebetle; şeİı _ •Eytıım 'e Er~m~l ıra ·şl•r·n·n 
rı_m~zdekı ve diğer Ş€h.irlerdeki tabvıl ı~lf'ri 
bırlığe aza mühendisler Ankara _ ~ 
ya gıtmeğe bnşlamışlardır. Şimdiye kadar senede b'r defa 
-----. -~ -· ve nuıı:i yılın son ayı icinde vapıl-

1 
----- makt; olan kazalar arasındaki mü. 

Fakat, bazı C"l'nclcre bunları anlat

mak ("Ok ı:or oluyor. Meselıi, cebindeki 

diplomanın taribJ henüz iki ::rıl evvele 

alUir. ırer nevj muazzam inşaat işleri
ne C"irmek istiyor. Muaaam müessese· 
lerln yııpıJma~ı lşlt"rinin kendisine ve

rilmf'!>ihıi bir hak olarak talep d · 
Ar:ı . e ıyor. 

u Yerıne ceUriJme::rince de darı-
lıyor, kızıyor ve şöyle bir hava UJ'aıt
dırdnıak lstr.niyor: 

.-. Yerli san•atk.lrlarımız himaye e
dıJmıyor. 

llarır, dava bu de-fildir. 

Yeni yetişen ı-ençler, herşeyden evvel 
bir meslekle kıdeme, tecrübeye, ihtJ-

. _Bütçelerde iç imai ya:rd'm faslı 
ıçın her senekinden fazla para ay-
r. lmış. ır. 
Diğer taraf'.an yazın esnaf ço • 

cuklarma mahsus açı!acak olan 
kampa 34 e.;naf cemiyetınin ayı· 
racağı tahsisat yekunu 4,000 Lrayı 
bu.'acaktır, K~>mp 150 çocuk!.uk 
olacaktır. 

Bur..!:ırdan 50 si sakat ve ha.-ta 
esnaf çocukları aras•ndan 100 ü de 
sm flannı parlak bir şekilde ge _ 
çeı !erden intihap olun.acaktır. 

iki taraf d:ı taarruzda bava sili 
dan isUfadeyJ en ileri haddine 
l"Ötürmüş deflldir. Fakat hava 
harbin,.kau.nılamıyacağı da ani 
lır. 

Bu defa Almanyanın a-lriştij"I 
tıslı ~~ya harbi de ayni mahıY 
Hatta lngiltere gjbf denizlere 
oJan bir devlet iç.in denizaltı 
derecesinde bir tehlike teşkil e 
de söylencbUlr. 1\-layn mu.barebeJL 
nizde &Ur.illa muharebesine beıııel'• 
rada burada asay~i boı;ar. T 
hedef olan devleti veya olmıyan 
rafları ızrJ.r eder. Fakat harbin n 
üz~rLDe bıiyük ölçüde müessir 0 

KÜÇÜK H ABE n LE R' tekaı · eytam ve eramil ayl kları
r._:n~ t~~·il iŞ:erinin, intiz.,m ve * Tahtakalcdekı Boltacı hanı 7an- sur atını temın maksadi!e badema 

gıru hakkında dun adliyece mahallin- se~ede iki de.fa icrası kararlaştı _ 
de bu- keşi! yapılmıştır. RaPor bugün n1ını' t!r. 
verilecektir. Diğer taraftan VaH dün • !a~v!I . rnuıme'e!eri m•VJs ve 

S. .. !"":ı yer \•erUmesJ l<izım geJdifJni u _ 
nuunamalıdırlar. 

Çabuk töhret, cabuk muvaffaklyet, 
çabuk crvcı dÜ!IJa.nın hiçbir yerın
de guriılmüş şeyler değildir. 

Haydarpaşa r.ümune hastane • 
sindeki 5 ya:akılı doğum evinin 
kad. su da genişletilecektir, Ay • 
rıca Üsküdardaki Zeynep Kıi.nıil 
hastanesi doğum evinde de yatak 

1 
adedi 50 ye ib!ağ olunmuştur. 

--o--

!Uülkiye mt>ktebinin tesi,i 
yıldöniiınii 

lng-ilfz mflletlııin m.ıneviyatı 
"?' yapacatı tr~ire ı-t-lince; bu, 
lngilizle~Jn, Almanya.Jı mailôp e 
nokta md:ı.kl az1mlerinJ takviyeye 
rıyabilir. lngJllzJer, zorluk kar 
yılan bir millet değildir. Mücade 
kaçınan, bir turlti harbi kabul e 
ve daima tedafı.ii vaz.yeUe kalan 
Almanya karşısında İnı-Uizler de 
muşıyabilirlerdl. Şimdi eandamarJ 
indU"il<>o blr darbı-, inxllı~ mJU 
p.blandırmı.-;tır. 

Cerranpaşa hastanesine g derek ı ıkıncı e~n ayları icirde y o·I~ _ 
bu yangında yaralanan İtfaiyecileri zi- cakt•r. Maaı;; SPnetterini· EmJ.3.k 
Y•*ret ve kendilerine teşekkur etm~tir. b~~kaıs'na isXorıto ft'ire;]r.,.. de bu 

BclediycYe ait benzinleri hususi g.bı karara 'abl bulunacaklard:r. 
otomobil;...ıcle kullanmak iddiasile mu
hakemeye verilen eski belediye n1aki
ne şubesi ınüdWiı Nusret dUn beraat 
etmlştir. 

* E..naf hnstanes1nin genişietilmesi 
için 50 bin lira jane toplanacaktır. 
-~*--'t - ... •<J ... .... .... ............. ~ ................ 

lunması muhtemel &öriilmektedır. 
*Ankara radyosu müdürliığüne ma

ruf musikişinas!m-ın:ıızdan I\les'ut Ce
mil tayin olunmuştur. * 30 talebemiz dün Avrupa7a ha· 
reket etmişlerdir. 

~ISA POLİS il \llERLEI ti 
* Üsküdarda İrn;irah sineması

nı tamir ctmek'e olan Kos.antin 
adında o:rı, isk eden. düşerek ya
ralanmıştır. * Sa:ıkınısöğüt caddesinde otu
ran Raşe~ ad.nda b.r kudın yanlış 
içtiği ilaçtan zehin.e1'm ş, hasta • 
ne' A kaldırılarak tedavi altına a· 
lınm· tı.r. * Tarlabaş .; ı oturan 60 ya -
şında Hrı,to acı·. a bh arhoş o· 
!arak Kalyoncudan geçerken dü
şcre.· aşından yaralanmış .r. * Şoför Mehme og u Alinin 

G~D sün \lr arkada.t ,.a&dıtı fıkra· 

da toYl• diyordu: 
- Erken u1aomı1an şehir medeni 

def ildir. 
lıakika~n, burün dünyanın her ta

rafında büyük şeblr sokakları erken
den bir ankO\ilDl (ibi L')lemeie başlar, 

Bizde dı.-, şimdi mekteplerin erken 
açılma.,:ı kararı üzerine, İstanbul so
kakları. nbbeten daha erken saatlerde 
uyanıyor. 

Fak:ı.t, bu '·esile He asıl kaydcdece
fimiz nokta ıudur. Sabahları saaı se
kizde Takslnı meyduında, kaldırım üs
tiıne çı! .. mt!Ş, evlerden, müesseselerden 
(ÖP al:ın kamyonlar görtllüyor. 

Bu ı.;aatte, Beyoğlu caddesinde, çöp 
kamyonları gOri.ıimPll mi, ya?. 

Bt"RIIAN CE\~AT 

=====,-=~~===1 
!.iaresind!:'ki kamyon Eminönünde 
M€ met adıtıria birine çarparak 
ba-·'.lrlan ağır surct·e yara:amış -
tır. 

ı·aınız bu veya u ru<"$1ckte dekil, 
umuıniyetle, bazı ger.çlcrfn baleti ru

hiyesi tizl'rlnde konuşmak ıazım re _ 
lirse,. maalesef, bazılarının kanatlan _ 

madan ı.:(nıak bt.ed.klerl mübali&'asu 
söylenebilir. 

llEŞAT FE)'Zr 
• .. w,llfJD 

4 kanu~uevvel günü mülkiye 
m<kte.b;nın tesisi y .ı dönümüdür. 
Bu ll'.unas betle Ank~radaki mek
tep bınasında büyük merasim ya-
pılacak:ır. Ş!:'hrllrıizdeki mülkıye 
mektebı mezunları da 0 Re<"~ için 
~r~a~arında bir t,.. .... , :.ı tertip 

AJmanyaoın kanuu!ıı:ıu: hareket!, 
.U~re ve Franıı;;arun mukabelebll 
l rını davet elrr' · 
mtau •~~;,:;.:._,;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,..-,fi'~ --· .~ ... ..-

Sovyet ve Fin andiya gerginliği 
yapacağı tesu -· .. 
sa, }\lmauyanın daha çok zar:ırlı çıl'1 

taitna şüphe yoktur. Es~en Alın 

Finhuıdi7alılar ile Ruslar arasında 

mib;ıdtmcler olduğuna dair relen ha· 
herler pollUka ileminln nazarı d.kka
Unl tekrar A'•rupanın •imal sah~!n:ı 
çevirtmi-1 oldu. Fınlandiya ile Rusya 
ara.:,ındakt mü.zakereler vakit vakit ta
til edilerek yine başla.makta. iken mü
~demele haberleri vaziyetteki gergin· 
1.ği bir kere daha cösteriyor. 

Onun için rünün ır.cselcsi yine Fin
landiya işleri oluyor. Biraz va7.i:•etl 
ıct.ka.k etmek icap ediyor: 

yapmaktadil'. Ililba!i:SJ. krrc:,te ihracatı iki aydaulıerl müthiş zararlara ui 
mühimdir. Fi.nlandiyauın ihracatından mıştır. Alman tlcarcı gemileri deJS 
;yan ı İnı;lltreyc gitmektedir. Fakat terden silnüriilmihjtür .• \!manya bi 
linlandiyanın i11:lltercdcn aldıiı mal raf ıemiler içinde harbe yarıyacak ı> 
umuın ithal.;it1111n dörtte biridir. Bal- hlçbır e~ya celbcdeml:ror. Şimdi dt . 
tık denizlnde ır:erilcrc fekllmiş bir va- nubi Amerika, şimali Amerika, Ç 

ziyelt.e olan l~inlandlya bu deniz Ue Japonya K"İ'.>! plya alar da AlmanY 
alakası olan diğer devletlerle tsıer ıs- ihracat cşyasna k-ıpanmış oluyor. 1' 
te-mez müna.oaebet.e bulunmaktadır. tan boşluğu İncillere, hansa, Amer 

Rus _ Finlandiya miinasebatmın son İtalya ve hatta .Japonya doldurara" 
günlrrdc na~ıı bir safhada oldl!tuna Binaenaleyh İtalya ve Japonya ehe 
&"eli.ucc: Ru.,laruı Baltık denizi filosu yeUI Ucaret plyasalarmcb Alman re* 
m;ıu('vralar yapıyordu. Manf'vralarm Undcıı kurlulduk.ları clbeUe memno' 
llal"o ve öseJ adaları kar~LSında yapıl· tacak.lardır. llrrhalde bu rekabet 

kurtuhnanın temin edccl"il lsLif;ıdt. 
dığı sOyleniyordo. Bu manevralardan 

milrri içinde Alman e~ya. ı taşımak 
Lcbdilka.r bir mana (ıkaran Avrupa 

retile alacakl:ın nakliye ücretinden 
ıazel.eleri çok değildi. Jo"aka~ orlaJa bir fazla olac<?.ktır. ı:uıi a Almanya, k• 
h.&.dise vukubulmadı1:,ın:ı c-ore Finlan.. i nunsuz hareketiJe İngiltereyi ve b 
diyalılar sinirlerine hikim olarak bek- rafları ızrar etmekle h<·raber, netl 
lemeyl daha doiru buluyorlardı. l-lcv- daha çok zarar cüren kendisidir. 
cudiyeti için uzun zamanlar mücadele A. ş. J::Sl\ 
ehniş olan }'ınlandiya nihayet Carlık 1--------------..., 

!\"o. 59 , ' Ayşeciğimi elimden alma·k isti -
yen oour. Bunu yapmak için as
kerlikten bi.e kaçmıştı. 

Amf"rika ile Finlandiya ara!iında ô
tcdcnberl zaten iyi olan müna cba.tın 
burlı.nterde daha kuvvctlendığini gQs

tcren alametler ,·ardı. Bu alimctl<'r da- 1 
ba. zi~·aıle paraya taallük ediyordu. Fin
la.ııdıyauın mcrke:ıir.dt ki inırHtz mu .. 
habirlerin verdikleri malimıatla.n llcl
sinki hukümetiııin malı vaziyeUni iyi 
bır hale koymak f(in Amerkanın para .. 
ca yardınuna lüzum gördU:iıi ani.ışılı· 

yordu. Finlandiya matbua'ı şu son 
c-ünlerde Rus - Fbı mii2.akcrelerbıe 

dair tafsilat vermekten ziyade mem
lekelln mali vaziyeti iıe daba ziyade 
meşıal olarak aımmakla olan ledblr· 
lerden babsed.i.:rorlardı. 

Gümrüksüz getirilen 
otoınobillf'r 

- Senden bir ay sonra ayni -
cbın, dedı, bin felaket ge•di başıma. 

- Ayşeyi görebildin mi? 
- Onu bar.a neden soruyorsun? 

Senin n'işanlın değ.! mi o? 

Mehmetçik Geçiyor il 
[ Yazan: İskendt:r F. SERTELLİ 1 '1 

görmezse_. 

Yasdıgının al.ına elini sokarak 
birkaç zarl çık;ırı:i.: 

- lşle, Ay;;emın mektuplan 
burada. Bunları okursanız, ben;m 
arkam<ian onun köyde neler yap· 
tığını öğrenirsiniz! 

Diplomatik zevatm mınnleke 
mize gümrüksüz soktukları o 
mobilleri burada başkalar;na 
malan halinde seyrüsefer l:ıü 
!arınca tescil edil.ıııiyerek an 
gümrüğü ahrıdık1 an sonra işi, e 
sine müsaade olunması Bek!<! 
ve bildirilmiş'ir. 

- İyi amma senin de gözün vardı 
onda. Beliti ben ayrtldıktan sonra 
kand rmışsındı.r onu .. 

- Hayır. O, seni seviyordu. Ve 
umanın ki ö.ünciye kadar da sen-

- Ne var .. Ne o!uyorsunuz? 
Hüseyin yumruk.ı.ar .ru sıkarak 

haykırıyordu: 
- ertıı:.erim görmüyor .. Beni en 

büyük düşmarı.;.mla yanyana kiır, ı 
yaludı? Haydi, kaJdırınL' i:>,'nı bu
radan. Ah.. GözlerimdE: bir s121 1 
var .. Beynimin içJıde bir ateş var. 

Diye söyleniyor, vicdan azabı 
içinde kn ranıyordu. 

Nöbe.çi hekimi çağırdılar. 
Koğuşun içinde git ikçe büyüyen 

bir teliı.ş vardı. Bütün hastalar: 

O dakika gök yüzünde dolaşan 
düşman tayyarelerinin gürültüsü 
herı<esi şaşır:mıştı. 

Bal ve lsllkballn lürlti lhll.aıallerlne 

kanı• hazır blllanıııalı için tedbirler al· 
makla beraber Flnlandiyada tabii va
ılyele döamek lelD de bl-k alimetıer 
göru.lmeğe baştamqtı. Bunlara bakılın
ca artık FtnJan•lya1ı hemen tehdidi 
altına atacak &.chllkelerln başcös&ume· 
sinden endişe edilen zamanlann •eo
miş olduğuna hümedllebUı.rdi. Helsi.D
klde bir ıwwından beri kapalı daraıı 

borsa açılınlf, kap&.DJDJt mek&epler 
derse başlamıt. Üniversite faaliyete reo

miş... ve salre-

Rusya..~ının dü~mesl üzerlne lstlklili.Dl 
ilin eden Finlandiya artık 91'1 de Bus
J'&dak.i ihtlül üzer.İlle ora ile alakasını 
büsbütün kesmiş oldu. Bununla beraber 
lsliklillnl müdafaa için t'lnlandlya lek
rar mücadele7e mecbur kalnut1ar. 918 
aenesinde, 7anl umumi harbin IOD 71-

hnda Finlandiya bir muharebe u.b.n ... 
ıl olmuş, Ruslarla Finler döj:ÜfJDiif -
!erdir. Fakal o saınankl Kayııer Al • 
manyası tarafwdan FinlandJ7aya ~ık

tan açıia mibalıerel ediliyordu, Al • J-':-:============~··1 

den ::ynl.mıyacak. 1 
Mehmet geniş bir nefes aldı. Düş. 

manınm bu itirafı om.ı sevindir -
miş!i. Mehmet çokanberi Ayşeci -
ğinden mektup alamıyordu. Ayşeye. 
son yazdığı mektup üzerinden. üç 
avdan fazla zaman ııecmişti. 
· Mehme' haro!e yaraland;ğını da 

yaznıam".$tı kö;·ür-e. 
Hüsevin birdenbire ellerini yü -

zünd ., çc-ktı: 
- I lı~ct.. 
I' ve ... lendi. ] 
I\.1~lı..,,.et baı:11"1 prlc-~ihn:;"TI~ uzattı: 
- Ne v~r. Hüsrv'n? Artık hPr 

eevi U'ıutııca&•z .. Y'nın esk'si l!'bi 
11•' " '~ o'acağız •. Banşacağız, de
llll ~'? 

Hüseyin ellerini baş·na vurarak 
ba~,.1ı: 

- F.••n! .. Eskisi t:''.hl •rk•das ola
~liı.z. Fak . c:Pr; PÖ.....,T!"lhtonnn. ı 
}t lıl"nfl+f c;n11Prim~ hir v,.~,..l·lc: 
cn'~•ii. ~n; ...... ~ ;c·~a rniittdc; bir 
u~ _,,,, •• .,,. F'""''l n1 •·'~"',.,,.,..,, "'en. 

F• ..... t• .. k~ h"'"+ ... •ı:ı.- ba~ r 1 ıe:t 1 lnr: 
_ıvr,...ı"l..,t "J.f~"''"' rPr(fıN::hı'? 

B1 m,,..;;1tr. • ...r, .,,_._4 ... A 11~h f\Şkına.. 
Hasta bakıcı kadın koştu: 

Meİahat Hanım Mehmecie sor -
du: 

- Kavga mı e:tiniz? 
Mehmet şaşkın şaşkın bakı -

yordu: 
- Hayır, de<li, en kavga edP.

cek bir halce miyim? Hüsevin 
ben!m köylümdür, beni birdebıre 
görür.ce tanıdı. Şimdi (gözlerim 
görmüyor!) diye bağırıyor. 

Melahat Hanım yere eğildi: 
- Neden titriyorsun, Hüseyin? 

Doktor sano: (Heyecanlanzrıva • 
caksın .. Gözlerir.i kaybedernin!) 
demedi mı? 

- E:imd 0 değildi hemşire! Göz
lerim açılır aç•l:naz ha<ınımı kar
şımda gö dıim. Kaç gündür onun
la konu,tu~um, der:leştiğım halde 
nasıl oldu da kendini !hana tanıt -
trı!dı. Gözlerim sar11 1ı iken güzel 
güzrl konuşuyorduk onunla. 

Mehmet cok mütees<irdi. 
- Ya gözlrri kör o~du,·s~ .. Ya 

bir daha iyileşmezse.. Dünyayı 

- Biraz önce gözleri görüyor· , 
du. Birdenbire h~yecanlandı .. Hid
detler.dL Bağır.p çağırmaga baş· 
laaı ve ~IDıdı gözlLri kör oldu. 

D:yerek Hüseyine acıyorlardı. 
Nöbetçi hekimi Hüsey;ni mua

yene etd: 
- Ned!'Tl dok'orun sözünü tut· 

madın? Neden asabilcştin? 
- Elimde deği'.di, doktor beyi 

B ·r insan gözlerini açınca karşı -
sıİ>da cella-dı görürse ne yapar? 
İradem e:imden ,git1L "Kendimi 
kaybettim. Bu adam köyde bel)im 
en büyük düşmanımdı. 

- Ne yaptı sana köyde? Ananı, 
babanı nu öldürdü? 

- Onları öldürsevdi, bu kadar 
yanmazdım. Y~vuklumu aldı e -
limden. 

Nöbetçi hekimi Mehmede dik 
dik baktı: 

- Doğru mu söylüyor arkada -
şın? 

Mehmet boğazı yırtılırcasına bLI 
ğırdı: J 

- Ya:lan- Va.!ahi yalan. Benim 

Nöbetçi hekimi Hüseyine döndü; 
- Göz,e~ini kaybettin yavrum! 

İleride .tedavi edi.irse belki biraz 
görcoi.irsin! Söz dinlememenin 
cezasını çekeceksin! 

Mehmecle de şu cevabı vererek 
yürüdü: 

- Burası mahkeme d:ığil. Köye 
dönünce kozunuzu pay asırsı'1ız. 

Ortelık birdenbire kanşmıştı. 
Düşman tayyareleri etrafa birkaç 
bomba atmışlar, J:ıllll'.Jardan biri 
de hastanenin yemekhanesine düş. 
müştü. • 

O gün, bu hi'ıdiseden sonra has· 
tanedeki hasU.ları ÇanakkalC'den 
bir vapura bindirerek İstanbul:ı 
göndermeğe başhınıışlardı. 

...... i-fiı::ii?TE":-"i··· nöNüş····· 
Üc ay sonra .. 
Hüse:in malul O''arak askerlii;:

ten ih!"ae edilm!s Mehrnc• le nltı 
-av tebdi'hava a·arak, ts•anbuifa 
vatt•ğı Haydarpaşa ha.stan~.ıiıı :Ln 
avnl'1'"Slı. 

MPhml't İstanlbu!danı köyüne 
dönüyordu. 

* (Devamı tıcı1') 

Blrde :\loskof müzakerelerine mu
rahhas olarak cidlp l'elmlf olan dok
tor Pasikivl esasen İsveç bükümetl 
nezdinde Finlandiyayı temsil eden bir 
diplomattır. Bu diplomabn da arlık 

ılyasi hayalı.an çek.Ueceği söyleniyor .. 

da. 
Şimdi Ru.sy:ı ile Finlandiya arum

daki rercinliğin arttıCını cösterir ma
hiyetle haberler l'elmesi, müsademe 
vukuatı olması herşeyln düzelmekte ol· 
dufuna dair şu c-ünlerdc beliren ümit-. 
teri inkisara uiratmı• oldu. 
Yukarıda coğrafya hududu IUbarlle 

küçük oldutunda.n bahsedilen Flolaa
diyanın nüfusa 3 mUyon 6SO bln kişi 
olduğu ~n yeni maliimattan anlaşılı -
yor. Bir ziraat memleketi olan Finlan· 
diyaılln nüfusunun yüıde 60 mlktan 
çlfl.çi sayJlmakL3dır. Yüzde 11 ı .nayl 
ile 7ilzde 8 de llcarelle mewuı bulllll· 
maktadır. Finlandlyanın barid llearell 
pık IJI r:ldlyor, se11ede 21 milyon, Zil 
illa inr:llla llrau JuJmellDılo llıracal 

manya Baltık sa.haıındakt nüfuz ve 
teslrlnl devam ettirmek, belki daha d
J'•de arllırmalı: için o zaman ÇarJıim 
düşmeslle Rus7adan aynlmq olan 
memleketlere yardun ediyordu. 

Uulisa Flnlanıll7a da işle bu surelle 
Abnanyadan müzaheret rörmüt, Rus
larla mücadeleye devam etmif, nihayet 
kavg-aya nlha7et verilerek Ji'lnlandl7a 
tama.mile müstakil bir devle& olmuştur. 
Ba mücadelelerde Finlandiyalı kuman

dan Geoeral Mamıerbelm büyiik bir 
l}Öhret kcızanmışttr. Flnlandjya ile Sov-
7et Rusya arasında bir muahede uıe .. 
dilmlşUr. Bunun tarihi 14 teşrinievvel 
9%1 dlr. 1'ıe şimdiki Basya ile Fiulan· 
dlya arasındaki konı.,uluk münaseba.&ı 
böyle ba$hyarak ondan SOIJJ"a tabii bir 
suretle devam etmlt bulunuyordu, 

İlıtilaf maliim oldatu üere Flnlan
dJyanın elmdeki Aland adaJannm &ah· 
kimi meseltsl vesUeslle reçen ma7asta 
Milleller Cemlyetlade bqr:öıılerm)f, 

Avrupa harbi ~ıll.tıktan sonra Rus7a ... 
nm Baltık sahasını nüfu ve &esiri al· 
tına alması üzerine bir kaı daha an .. 
mışhr. Ger•lnlliln bundan sonra ne 
afhalara ırlreeefl pollllka ile-ID 
bqii.p bklnc! tlereeedeld mroe•e•vm. 
4endlr, .A1J ıuıy+ı SVN~ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

t 

Kotyon paralan h. 

Bir ok.u7ucumoz yazıyor: 
Yeni senenin yaklaşması m· 

sebetite, birçok büyük müe 
ter ve bu meyanda mllli müess 
lerlmlz, lerllp edilecek ellen 
için. kotyon, ıerpan&ln, konfeti 
bunlara benzer lslm1f'rl blle Jl 
mıza yabancı olan bir takım 
için avuçlar dolusu p~ra qrfe& 
mele hazırlanmaktadırlar. 

Birbirini takibt-n vukub11Jan 
t:ele felikeU yüzünden t>vsfz k 
binlerce yurida,unııın aç ve 
bir vaziyette yardıma mahtaç 
landuP b67le bir umand• 
takam havai eşya loln avuçlar 
ima para aarfetmenln, mal\a!lllf 
daha dofnua sünab •lılutun., 
ırlbllere anla-.,. Dlr çareol 
madarT. 



tereye k lrşl ~ 1 • T Y ı • k" 
bi bu ı u n ıı ı.JOVyet tayyareıerı ne sın 1 Ve 
er s un baU' 

:::=.:a:.,~ civarına beş bomb :ı attılar 
•n kazaY• i.ır. a 30 (Rıı.dyo) _Bu sabah,

1 
rine ve civar tarlalara 5 .bomba 

lur. Hı,le~·,,M ~ diyn arazisı üzerinde uçan \ t • 
w~w . a "1ış.ır. 

•!Jnıo ;.ı vyet tayyaresi Hclsiııki şclı-

ı.:~::~, i vapur daha mayine çarpıp battı 
lıı'lC!ra 30 (Raclyo) _ Çarşam- 38 i İngiliz devriye gemileri tara-
sabal! İngil•ere'lin cenubu <ar- !ından kurtar;lmışlır. 

. . . Salı günü de 1000 tonluk Ru -
ahılıll<İ('n 10 mı! aç kta, Sonıon bıslav gemısi mayne çarpmak su

l hır tuccar gemisi mavne çar- relile batmış ve mürettebatı kur
k batmıştır. Mürettebatından tarılanıştır. 

Çek protektorasının bir tekzibi 
l>r~ 30 (A.A.) - Resmi bir \ mekte oldul!unu beyan etmekte, 
lığ, ge~enlerde Prai';da vukua ancak Alman hükumetinin Beneş 
n arbcd•lcr sonuı::da levk;f ve sa.ır Çek tahdkatçıları tarafın -

'
1
emk ku•şuna diz:lm:ş o'an €Ş- dan ecnebi memleketlerde yapıla-
•n mıktan hakkında Fransız • '"A• ifo ALmanvanın eınni-
İr.gi.: z aj:ınları tarafından ve- I, cak ahn .... • .· . 

1
• 

"C'l r:x B-"n arı 1e zıp c .mc . " k.k 1 k · ktedlr ı '··et ve selı::metının teh.ıkeye maruz 
'I'ebliğ, pro'ektora naklini!l harbej kabnasına müsaade e'.miyece~ini 
ıbnerı normal tir hayat geçir - ilave eylemektedir. 

Harbin İkinci 
Safhası 

iran Elçisi 
An karada 

Ankara 30 (Telefonla) - Ka:deş 
İran dcvlcli t.araiından Ankara 1 

büyük elçiliğine tayin edilen ekse-j 
lans Baki Kazrm bu sabahki tren
le Ankaraya muvasalat etmiş ve 
istasyonda Hariciye Vekaleti teş
rifat umum müuürü ve İran se
faret erkanı tarafmdan karşılan
mı.ştır. 

Şehinşah Rıza Pehlevi hazret
lerinin teveccüh ve itimadını ka
zanm•ş ıb•ılunan kıymetli diplomat 
iki sene İran Hariciye nazırl.ğını 
muvaffakiyet!e idare ettikten son
ra, İran Azerbaycanı valii umu -
miLğine tayin cdilmiı; ve oradan 
ka!'d~ş Efganis'an büyük ı:l'çi!i
ğine tayin olur.muştur. Şimdide 

Kab:ld~ki vaz.fesinden Ankarava 
gelmiş bulunmaktadır. Müşarün
lleyh;n memlekelimize seyahati 
dördüncü defa vaki olımaktadır. 

Dört Alman 

~-SON 

Finlandiyahududunda ÇERÇEVE 
Aksiyon Seris i n den : 

ovyet tahş . datı 
(1 lncl sahifeden devam) 

olar.ık. Almanya, Sovyeı - Finl:;uıdiya 

ihtı.Jilında ne resmi, ne de 7an resmi 
olar4Lk hiçbir vaziyeL almaouttır. Ayni 
mahlellerin beyanına •ore Alman7a, 
bugunkı.i. ae7lrci vazıyehnl &erk.etuıi.7e
cek1ir. 

İTAL 1' ADAK! İ.'ITIBA 
Boma 30 (A.A.)- Bu sabahki pze

telerln naurı dlkkaU. ::\lo kovıuıın t.e· 
ıebbiUü ve Sov7e t Juta&t.ına hazır bu· 
lunmalan lcln verllmlt olan emir do
tayısUe B.USJ'a - Fuıland17a mWıase· 

batının Jn.kıtaı meael~lne müt.evrcclh 
bulunmakt.adrr. 

Ga2elcl.!r. Motolan Finlandi7a hak
kmd:ıki nutk.and.uı da bahsetmekte ve 
lle~ı-ero, bu nulku mı.Hecavf2ane ad
de7lemektedlr. 

Gu.e&.eler. Flnlandiya.nın ibtil&fm 
muslıhen bir surettr haUl için l\-losko· 
vaya yapm11 oJdutu Jtilılfcuyanc tek -
Jiflcrlııdt·n de bahseylemekt.cdlrlcr. 
Rusya • F:inlandiya lbUJilfının son de
rece C'erı'in bir h.ıe cclmi1 olduğ'u te
bar..u ettir.Jmrkte lae d e bir ciına m u· 

söyhyen ut, hudut boyunda Sovyeile· 
rln a~ker tah at. f'dfp ctmf"..mekte olduk
ları hakkında bir ,riına malümatı ol • 
madıtmı ilive etmiştir. 

FİNLA. 'DİY ADAN SONRA 
BALKANLAR l\Il? 

Mo:,kova 30 (A.A.)- Davas ajansm
dan: 

İyi matümat almakta olan mebafll, 
Mosk.ovanın FlnJandi7a b ükümetiDln 
ilk not.asma sür'atle cevap vermlt ol· 
nullına ve ayn J a lt. am h udutta b ir 
Lakım hi.dJ~elf'r vukuanu bildirmesi

n e işaret etmek~lrlf'r. 

Ayni mehafll, Joskovanın bu v«· 
bile sür'atle hareket etme~inln . ebebl 
Cronsbdhn ,.akında baslarla kapan· 
ma ı ve Ru..,ya h:tn FJnland:ya mese.le
ılnl tasfiye et.tikten sonra bütu.n hare· 
ketinl Balkanlara tevcih etmek r.aru· 
rl"tlnd!" buJurımaı,ı oldu~nnu bir ihtimal 
olarak llcrl sürml"klt·d frll·r. 

ASKl"Rl'.'I GFRt CFl<İl ~msi 
TEKRAR fSTEENECEK 

Kopc-nh:ıı- %9- Sovy"tı crln. boa'. ün 
F:inlandlyavıı bir \iH :natom vf'rtrt'k, 
son hiidi' "t .. r dolayı ile Flnlandf7a 

Maarif meselemi~ 
6- Gordüklertm.ıı:l, ı:.llılr ıc>zlle kopye 

düşlük. 

7- Böylece maarJI ldarl"!'llnl, kwr ve 
clh&z olmaktan kurtaramadık. 

(l ınci aa.hlledf'n dtvam) 
btıe. batta 

ideoJocyası~ hamJrltri ifş~ eden bir 

Ruha. taallUk e-den bu m ucerret ana hilltumler etrafında, cöz, kulak, burun.. 
Rğız l'Jbf en mü Phba.s muv itade"1Je saydığım 14 tane buyuk ma<lrif mı rlf' i! 
Bütün maarif orp.nixma ını ihata ve bula.sa e t tJilnl önt surtr"k erltvh.alat
hrdıjun Vf" kıymet m'amla soktu.tum., 14 tane bilJ'ik. it hedefi! Öyle 14. ta!le bu-
7 ük it hedefi ki onlar da. bu zama.ııa kadar ne ve aa.11 yapılmı..,, ne \'l"! ni('lıl 

7apılmamış, ne ve aiçin ve nasll J"&pılaMı7JDJıt: dbıaınllr. hal.lar lçlndr. Vf' karınca 
l<araruıca, bellrlmete çababdım. 

Y•nn•dı.lı •lirlD piri, karmadı.tl 111n1tedn miitefekklri, bulunmadıtı makamın 

ldartt!.sl l'«inen d ilzeubu, t.em~l ve abli mhaçlardan ıtrrnditim iç n. maa;lt 
meselrsl illf'rinde blitun sör~ m~vcudumu. yalu1ı. bundan ibarf't olarak takdim 
ctme.ktt Etvk buluyorum. nerkettln li\I" mevrudu M>yJecUtJ kadardır am014l, mev· 
~udtim bu kadar demek ade t. df'tll. 

* L,ı niba,.etlcndfrirken. başladıfı noktadA biten bir dalrl" ılbl, şahısJar \"f' da· 
valar ar&SWdakl m\lnuebete, netice söctle bakmaktan lıı.rndlml atamıyac.atcn. 

Zira maddl'"ye h;iklm basit kanunlar, c.l~Ul ruh v3.Lıalannın fan.it. ('errf'V" de ört· 
ba.1 edebilir. 

taıea serdedilmcmekt.cdir. ı 

BEL~i. KlOE llLDA.F.\. .\. BAZIRLIGl kıt'alar:nın 18 nıt zarrında Carclle )'Ordu. nss.s!!! 

'8u scrluin de kaleme a1mma.sm.a vesile ~k.tı t'd"n on ma.artf lıuc:ımları. tntl~ 
!)tiflt>n olduiu nlsbcttr, bucUnkü maarif Jdaretl"inl çiirütmtk c-lbl ha 1'5 bir 1'3Yf'Ye 
hiımetelli'"k etmiştir, Halbuki asla klm.sctnin m:ıbıurla l'Ön-mlyecetl rrkcn oktmnıa 
barc'.ıeUnln baoı;ka . u~ dJye ortaya dirll.len be~y, Onun selrfif'rlne alt. l!ata1ar 
mf>'>hut cürüm t ... kn rdrrkcn, bu mlZl'apla~ış ka1 rııt1f'rln ucunda iıküt çırvını• 

llelshl&"fors ::o (A.A.)- Ordu baş· burrıund:1ın 25 kilometre i('crl C'~k'~me- Şimdiki l\l:ı:ırlf vekili hl(' dttilse, maarır mrstl~lnln bUtun flk.tr ehlince len· 
kwnanda.nlılı lıEudut mıntakasında sil- sini lc;tf~·rt·ril Tidrnd,. vr Polltfktn s:ı- caklan~ ı IJJıam.ını trlkln eden ilk idarttl dı:fll mi! Anc:a\. ba h . ...k k~Un ltlnden 
kuııun temini ile beraber her tUrlü zetelerlnln Hclslnkl muhabirleri bra· ~ıka.nlacak dü.riıst usuldur kJ, mf"seh•ye vaktile dokunm211p bndl dokunmuş ol-
7olsu.z .h:ırckellere mlnı olacak bu~un tından haber vertlmelttcdir, 1 manm maıcretini ,. recek, ve bueünk.il ~faarit '\"ıekUl lehinf'~ ba.ttan:ıçta b b 
tedbirleri ittihaz eimi:'j~ir. ıu.rmet p1yı ayıracaktır. 

tayyar€sı• Helsilıkide birı·ok umumi binalar ve B<n kendi hesabıma, arktoloc7a e'n" l'Ibl ıwrlık atalcll lelnde p:ı.sa boldtt• 

T ah tel bahir 
Değil Motor 

Teknesi .• 
bu arada ,,nı.ııd<f•r ıslasyonu kum tor- Batırılan Alman .,.ı.n. h•'· amban _. .s..r barajı maarif ocatıııa. n .. llmd•n bir ıns:ın ıreçirllir 

d ld balarile himaye edilmektedir. ceçirBmrz (ayıkla plrlncln taşını!) Uadf" ile uzun muha!Jtbrf-Jcre d;tldım: Onun 
(1 inci sahifeden devam) u''şu'"ru" u'" Bl.R ti.'\"LAl'. Dl'A KARAKOLUNA Tahtelbahı"rlerı" neslimizi lemsU edip edtmlyte•tl ırüne kadar ıck ktlimt IÖ)'lem•mcyl ltrdh et• malıı<rJIDn l\lanş ve Ballık içine 

1 l\ıiTliALl."ÜZ AThŞİ um. Bu itibarla, yekpare blr samtmtyetslzlliin devamı halinde, :ınd·llYt!f ne o-gi.roi l uıcıcri ve Alıruın don.an ına· - -- Lond ra 30 (llu~usi)- Rc:ami olmı- 'urd":h<. .. ün Onu ırüklf'rr ('tkanp, blr yıl onrasr; sandalyf'~inl hrtn!klamak l! u. 
(1 inci sahifeden devam) sını Alıııan üsı.übahrilerinde imha Y u" k s e k ı"r t ı"fa da bı·r L ava hll d d ) ..... 

11 yan bir habere nazaran, blr Jı'lnlaııdiJ't. (l inci sa e en evam yen mizaçlardan olmadım. Fakat mevı:U ve sonu mt"('hul bir f:ı?:'I U, "'c: sı v• 
!den Mehmet Oğuzkanın Çakmak etmek imkanları da arana<:aktır. • ld karakolu mHralyozlc del.kdrş.li cd.t- bikatı hakkında İtalya hilküme.ine neticesi maliım bir kabahat diye isti mar p:rretl, mco leye bülun c•p~lerl v• 
•e Emorgan motörleri Sarıgöı mo- Bu imkan (ahaklmk ettiği takdir· ffiUha re b e SI 0 U mlşlrL nıuııaı .. ıar orladau kaybol • verilmek üzere bir vesikayı hamıl nisb<tıerne rl a-k hamlesini verdi bana. 
lörür.e Bozcaadanın cenubu gar - -' - Alınsn.~a i•in harp sonuna k:ı- bul · •·-' · uı•ı 11 -~ zmı 

1 u.c ' D"' 4 mu..'ilardır. unma!tıial.r. B ütU:n bir f'bfk ve kOtü tqs manzumttl telakki e 5 m maar ~ıa ' 
tis"nde ve beş mil açığın<la kapak- cLa.r deniz )·alnız hasreti çekilen Londra 30 (Radyo) - un, A. U:RİKANIN TAVAR!R'TU 43 ALMA.'! TAHTELBAHİR! lı<nce beklcdlil bii

7
ük tnµ ile, tlmdlkl mimar na .. n _ ili Yüc~l aramıdakl nls 

la~mış b'r \•aziyette tesa<iüf et - bir tablo hiikmünü afacaktır. Alman tayyarcsı d~ürülmüştür. Londra 30 (Hu,u.si)- \"aşln~l-Ond:uı BATIRILMIŞ beli na 
11 

cilrdutümü ooylcmrm de bir sunımı7eı borcu: 
lıı~ ve fakat fırtına devam ettiğin- Har.bin ikinci saflıası ~imdilik Bunlardan biri, İngilterenin ce - ölrenildıjinc rore, Amorlka nar.eıye Locdra 33 (Hususi) - Mütte • Basan . ali Yiicd b•nim Jıar.ırımda. bugünku Biıyiik l\llll•I lPCll•I k>dron 
den kurlaramaımıştır. Yalnız ba bu S<•kilde ve denizlerde devam b ki ahT b'r' A'las de- l'.uırı Kordcl ııuı Aınrı ka h'1kiıme- fikin makamları, harbin bıdayetin- lçlııd• llaarlf \"eknııtı maumıııa en fada thll7tl ifade rd n ls.m! bir llboraluaı lan leknenı·n )' _ _.. kaybo'n.·ması ed~r-kcn u···u··ncii ,.e do"rdu" ncı'i s:ıf- nu u şa~ 5 1 ınc, ı ı 1 n1ann d - h 

1 
ki na ili 

t.;J.I " ... • . b" . is b'ri d İz tınin Ru:; ... Finlandiya ihlililfınw ha.lll der:.'.beri Alma uğru lı:!l ta ... terriıb 1 k:ıt'l)'"Ule l!U.ndılım ba U:fhlse Ui,-e olar.ık d ''f'blllr'~ :ın -lup • loın o z-an omu-ası iızer:.ıe bü- Jı-ın da ha•·alor ··e karaloT için nızıne, ın veç ve 1 e - ı ıbild' · -· · • ı· m ı ı 
7

..,. 
" g :u• .. ,... .,.... ~ - 1 d · • d- ·- t"r için tavassutt.a bulunına~a h.:ı~ır oldu- telbnhir zayiatillı lnnt'.mlŞ - ı·üctl. bcn;m dt'tf' tımlt eltli!m ve eM"rlni bl"kltd:g- m ınsan. ın ('f m n 

1 

"" Gfi -.- "' 
6 

" '-' AA) B · N t iunu tekr:ır be) an etm.ştir. l;er..:lir. .... • . 1 '.\-anına umlt t ... llk: .. rimhı adrdin! ko7abllse7u.u.u, ıç r a u 1 e 
''i~eyr •u· '- bır" •"'aç '"'"V.le mi• ve a"'acınl hazırla.ndı1•ı .sczilm-'-tcd:r ki, ü- an a açıK,arına uşmuş u · ı ı .,_ b' bl ta hh ı ·ıad .ıme"" de 
k Ucuna da krmızı bir bez korııınuş- çiincii safhanın hor lınldc hova, Berlin 3o ( · · - ugun or _, Roma 30 (llu>u i>- ,·uv>el Rusya- Nevyork r~dyosunun vcrd•ır bır iımll nlv• dcrlrr, anhlııwı olurdum. 

ucsdel lur. dördüncünün de kara tnarr117ları humberla'da b.ir Ahnan ·keşif tay- 1 dakl Amerika sr!lri dun lay ·arc ile habere göre, Almanların tahtclbı-· oı hlklyet bu k3dn! -·EclR F • 7''· Ki<: ICİ r.FK 
uı • Yap:lan tetkikat ne!icı:sinde tah-' ve muhacbelcri olacağına hük - yaresi ıle bir lngiliz avcı tayya • \ llcl>nlkidcn llto>ko\'aya rclnuş ir. F.n· Jıir zayia'ı 43 tür. Bunları•' 33 Ü 
kaıaı: ~\(;!bahir ıgibi batıp çıkan cis - nı dilebilir. Bunun irin de her rcs• arasın.da yük.'c.k irtifada bir ıandiya bükumeıının bir lcbliglni h.i· ir.ı( ,.zlcr. 10 u F:·"nsızlar tara -
er d:..;.ı ınin .ııu tekneden b~ka bir şey halde ilkhahar ve yazı beklemek hava muharebesi olmuştur. Jngiliz mil olduğu unncdllmekltd.r. ı f:ndan \;at•r !mı ıı-. 
ma~JI<~ olmad!l!ı anJaşılmıştc.-. icah<-dccck, belki de ilkhahar. tay- avcı tayyaresinin hücumuna uğ - Fİ. 'LA:\llİYANIS LEVABI LİMANLARDA MA!lPU.3 KALAN 

m D."er taraftan Akdcnizde kon- yare mııharebdcrinin iki taraf h a· rıyan Alman tayyaresine, birçok Londra 30 (Husu ı) - Finlandiya AL~1AN VAPL'RLARI 
~ t:ou:ı. ya,ıan lng:J~ _haıp geı_ni.cri- valan üzerinde şiddrlle vukwıa i>:tbetler vaki olmuş ve İng:Jiz hü.kiımellnin Sovyel R u s> aya •·erdiği 1 Londra 30 (Hususi) - Geçen 

•keti. :ı nin uzaklardan gorunmesının de ..,.ı.nc olaraktır ki. bizce harp bu- cevap neşrcdllmıı;lir. Bu ctvapla, hu· hafta içinde 21,500 ton knçnk mal 
lebllıP"j bu k:tr;ı '"'•10vellere yol açtıjiı ha- gü "' ••L li icinde heniiz b"r şa- tayyaresi, 50 metreye kadar Alman dulla hcrhan~I bir leravuz had.scsi ol- müsadere edil mi tir. 407 Alman 

• .1., " _ ··•~ •~' •madan ıup- ,,·.ı·,ı.:.t·? Onıın tayyaresine yeıklasmı(ır. Fakat 1 b h'dls . labk kl . t 

Sinema ırıdıı 

2 inci hafta 

YENİÇER İ H ASA !./ 
uJtyeUerle new.- kt°'d' 1 ~- -~... ıınuv ı ma.dıiı. olmu~a u "' "nın , ıtcmisi, yani Alrnanyanın tıc2rc 

lttbestçe ancak musll ' r er. mu har.. belt'ri esnasında ~ahit ola-=-"4!!H.
0

; teakı:ben birçok isabe'kr alan müınkluı olabil•cofi, Lenlnırradm em- tonajı mccmuunun ıılt•da biri bi- Türkçe ı;özlil ve Türkçe musikili 
"1. •ıı .... u. - " pfya~asından tağız \'e. be.ik i de ınedeni.•·"t 1·,1·n ~...... • -< hdullar ara - ni>•ll için Finlandiya askerlerinin mü- taraf _ ~.'ek•tlcr limanlaI"nda Bestekarlan. ARTA Ki. SADİ - ZEKİ Okuyanlar: MLALl. .uu.ıu. duıu.ıK iç

4
·, İznıire 'CTelmekte 1ı ·" " etmış· ve b'lih .. - vd " · ... '" · h · 

ol A "- ,, l "~ ta T'J>"•.r •aflıa,•ı lın SRflıa le•· ı . ...-e us.sune a et ey-ı .... ""lkluda reriye çckllebılrcetl hnreke·s·z bulurmaktadırkr. Bu NL'MAN İl'Lİ3ES - HAM!Yl:.T DUYGULU - Musiki eyclı: ~n - m~ri.Kan Geri kurr!panyası ki l f'rlttck t rr . nu i'ihaırla hA<Pn L ; lruniştir~ _,.,.u J.11,ı::; .1.u.t.11..11:1w. &.ı:· .;;ı.~, 1 .ı-~n.-ı'- 1lCJ...,p;r\. .l.Z-: .... . .. "'-r.t••f'D AT t - Kanuni AHMED - Kı.ôrcnt rnudurlcrın! hfımH olan bir 17•mi , h" ·ı ı·ı· ... ,. "ıe --------------- Moskova 30 Ulu<u i>- Finlandi"" ,.,, • '""~ 1 .,, IU\U - Udı ZEHRI, Rakkase: AY~"' MÜJG •" d M ı k . ·r '' 'at~ ~rbr'hh·ct ı·nrnı-' ı·:.· hudud•nda ll "h 1 mı.ş· lerdlr .:.-"' fin 
u t B b ~- ır e. dPhn iinümii•dc bir [i- ZAY : 1937 de Kumlrıpı orta reellmesı ı~ın bllha.~'<a Am.rlka hu·_ -<>--- •M • .~ ~tava ont ola götürülmüş- t lcd" d ,- f;~ •:t 1 1 s ıt ı,,.ı ama ının Un une 1 •·ıo:ı:ammıil 

ya bl3 ur. u sa. epfo, tü•ün p;yasası, ·· d J G • k • 
cak o tne~k~r fırma müdürlerinin iş'i - ~ıınru.t ölrd .. iincü \"p nihai safha okuı:-tın~anı a!dığ!Il'l şe!ıa<letnameyi kumttl son dcrtce ırayrcl sar!clmekle- Paşvekil ik tısat ve 1 ayrım en ul s~ tış Ila"nı 
ı de ra1<ım d .. e temin icin vann yerı'ne l':'rndıı o ıığunu hesaba katmak kaybettım. Yenisini alacağını. Es- dir. Bununla berabtr ırerırlıılik arı - f "" 

4 azım ır. kisinın hü·kmu·· ··oktur ı makladır İki meml•k ı d · Tı· caret vekı. llerı·n1• t b ı E • 
a, ( J ;;:.'" unde açılacaktır. T f : . . . • arası.o • silah 1 s a n u mnıyet Sandıg~ 1 Dı"rekto· · rıu··g~ u··nde n •• any•""' E E'f ZZET BENİCE Ibralıim Ramzes pallarsa, So,·yeı ordusunun Isveç ve ziyaret ettı" 

/i İstanıbuı 4 .. ·- i 1 Norvf'çe karşı da ha1"l"kt&.t' l'tçmesı ih- Bay l\feh t AU 
or. ğund·'n.· uncu cra m~mur u- j bir_ lı,"kte tahsili zımnında da·.·re - 1 . . me nın sa ·!ında 21823 hesap No. •ile Sandığımızc':an nldıtı 

" ır.ızı 936/7~- 1 muhakeme yolu ile ait o1duğu llmalinden bahsedll.Yor. Bu nıı;maller Başvekl! doktor B. Refik Say • (1800) lırnya k ı blrıqeı rlcreccde ipotek edıp vaacslnde bo-unu •·"-"""ın-raca~ııl Evvelce Şi"'ide Ka·"ılhane cad - ' . n ıo sa;,•ı ı dusyasUe ta - rnahkcme<lp~ icran•.n gerı· bı·rakıl- Alm>nyada endltc uyandırm.,,ıır. d d. de h ki< d ıl tak .. '""......., 
... d . •• " kıp taılclıinde bu unarak dairemiz- &m un lktısat Vckiı:!eline gide- n a ın a Y•P aQ . ip Ozerine 3202 No. lı kanunun 46 cı ,,.ddcstnın ma••-

eh•""'1 esmJe Toprak soka t 159 ııumara!ı masm:ı. dair bir karar gctirmed:kçc ~faJ<o-. radyosı Sovyel ordusunda rek Ve.<•! Hüsnü Çakırla bir müd- fı.. 40 cı maddesine göre tılm8!iı .cap eden EmlnOllO Hoca 
• C ...1 k c:~ namınıza tanz . .i?n edilip fluunet- .... L 1 S&blTSlıthk Zl.!mr1Jtri ba~ırösterdı'"lnl 1 Jl,.,.:-ı paşa Çj\~rında liıJb• 

r< v .... e muk m i en l'a en adresi / g " -· d cuun ıcra yaoılarağı ve yine bu ' • det görü~ü~tiır. ;yar '."" a -=-un Babı!ı; Ac·musluk sok K < ::ı ma:b""' 
1 

karşıı;• U<ı) eski 
mn•' ıneçbul buknan Akife. k:~ı~~za ~un !erilen icra emri ar- ı müddet i:iıı<le mal b. ·anında bu-. beyan elmlşlir. Ref"k Saydam, bilahare Tıcaret 13 yoııı 20 kapı, 304 ada. 8 parseı '<o. lı kargir evıo (lrnalalhane) lam.ımı bır 
kabrıl'f Mü~ga har.!ı:ye nezare'ine iza - ı mu;.ıaş fi ve maha.:li po:is lunına= ve bulunmazsanız ha - !.O\'YETl.ER AMERİKA.'\" Vekaletini de ziyaret e'miş \'e bur;k •y mOddeUe açık nrttırmayn konmu;tur. 
iade. 4 fet_le .. Ist __ a.nbw maliye muhak•mal laraf~ndan verilen meşruhat ta ika- 1 TAVAssUTı·su f\ABl"l. EnıiYOR V k 1 N Satış ta ıcıı kaı dına 

ak ı1 d ğ h ' rnctg lıınızın meçhul obulund ıgu 1 pis e tazyik olu~:ıcag .r.:ız ve haki- IH:Clilııkl 30 (A.'\.)- Baıı Flnlan- e i B. azmi Topcuoğlu il be- . pu • " göre yapıl ualı:tadır. Arttırmaya girmek lste7on ~ ınu ur,u u azme vekili avukııt ar..ıD< .-mış oldugundan ıcra emrı· - kal' mu!.alif beyanda 1ıu:unursa- diya rhatııı R raber yı:r m saat çabşıru.şt.r. (720) 1"'1>4'.)' akçesi verecektir Milli bankalarımızdan blrınln tem mck• •bu da 
d ıı lIUTŞid _'.3iinni Nışancıoğıu dr.ire- ı n.n bır ay müddc.Je taraf r.·za i''- nız hapisle crzalund.rılactj!m1z lararı:dan > : ı ~.:•n~:~::~·:~~ı~~: 1 --- kabu ol"."ur. Birikmı1 bOtiln vergilerle belediye re imleri \"e vnkıf "'" 1 ve la· 

ya, l<'d ~ıze muracaatla mahkerneı tem- nen tebli.Jföw karar veri:mi•tir.,... Tl'C:' -nunıız olmak üzere işbu icra kabulıl•n lmllııa rlrııtkle olduiunu ;._ TEl•RIKALAIUMIZ vlz bedeli ve lellilıye r mu borçluya a IUr. Arttırma prtnamsi 1/12/939 tari· 
ve b'ı ~·ızın 31 ağustos 926 tarihii ve esas İşbu U • / emrı lanıfınıza bir ~Y -,·u"ddetle ~ cB" hasb , .... vc «Falih• ltfrlka- ı hııır"n lllba:.en lelk • etmek •~-··enlere ---d"'- h··"uk !eri ııerv'-lnde a•"'-lic'! 5030 k anın neşri tnrih;nden iti- " rap elm•kl•Jlrler. 1 bul ~'"'J -· ~ ~ ~ .~ 
ne arar 4379 sayrlı ilam·na müs... brrc-;,. b~r ay iç de! borcu OOcıme- i18n olurur. 935/i76 Finl:ındi:\-·a harltiyesi namına liöz i arımızı bugWı dcrce-deuıcdık. Öıur undur...ılacak.tır rap ... s1cU xaydı v r l.12umlu ızahat t.ı tartnanıede \"e 

lr . . ı teniden 2733 lira 10 kuru•un 1926 / 1 d ~;;;;;;;;;;;;;;:::::============------=~--=d=il=e~rlı:_. ------------1 l<ıkıp dus;yarn•da \ar ır. A:. ı• cm:ıya il Mlı• olar ' •·un·- tetkik e'"rek -~wı d b • n.z azım ır. Bu mli<ldct ir;inde / t ı • ~ -· ~c 
l ·s. _... an it: arcıı. 7o 10 !aiz, % 10 üc- 1 ~orcu ödemezseniz te:k.k merci - .ı ıga çıkanlan gayrııreıık'JI hakkınd1 her şey; llğr<run!J ad ve ltıbar olunur. 
ı;,:;-- . reli vektılct ve icra masr:ıflarilc ındcn veya temyiz veyahut iadei 1 Bı~ıncı a-t.ırnıa 15/1/940 hme m usadi! Paz:ırtesı gQnJ Cat>loğ:ıırda 

A R S LANLP R iN M FİLLER.İN - H A YVAf\ LA- kaın sandığımızda .aaL 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır MU\"akkat ıhale 
ek~ evlet Denizyolları İşletme Umum ! DAŞI 1001 Maceranın kahramanı menkuı mükeııonyeuıe sandık aıacağıru tamamen ııcçmış oım:ısı sarııır Ak-jı D 1 RJN A R KA yapılabı n('S~ için teklif edılt>cek bedelin tercihan alınrnası icap l~eıı gayr .. 

~ao s! Müdürlüg~ Ü fJaAnları •l takdirde aon arllıranın tcahhüdiı b ki kalmak prtlle 30/J/940 tarihıno 
b u-;,j - A z :üsadıf Sah gunU ayni mahalde ve aynı ı:aatte son arttırması yapı.acag .. 

;d 1 v r. Bu arttırmada gayrlmQrkul en çok artbranın üstünde bıraküacaktır 
ali_._ 1- İdare memurlarına yaplınlacak elbise ıçın muktazi kumaşla ık . Haklan tapu skillerlle ""bil olmıyan illkadarlar ve irtifak hakkı ıalupleri~ 
i.şl~eye konulmuştur. r aç eksilt- ı .-.... -.. _________ _,,_ ___ ==.- - nın bu haklannı ve htısuaile faiz ve masarife dair iddıalannı ilfın tarihlnden 

~· 2- M~m~en bedeli 4104 hra olup. muvakkat teminatı 307 lira 80 k ' G L u lti~aren yirmi gün Jçhıde evrakı müsbitelerile beraber daJremit.e bildirm~ 
il - 3- Eksıllme Mare me'.kezinde müteşekkil alım satım koml•yonunda~ş~. l~rı IAzımdır. Bu surelle haltlarını blldirmem"ı o•ınlarla haklan lapı> •idlle-

r.--:, ,.._ B uı- ·- r 11 e ırun p .ytaşrnasından hariç- .ı..aıu .ar. r .ıha faz ... 
~e~ 1940 ı_arihın. e mfis:ıdir Cuma iüniı saat 15 de v. apılacak•·-. · ı rile sabıt olın···an1a saı bed l' . 

di İsta~b~:;ıt~:~~m~ h~::~~:m~:~r:::: ~:~:::1~9a877• ) ( TÜRK C E SÖZLÜ) ~ıe'::'~~~~~;::=e~3~.:~ud=.ao7::,,:ara•ile Sanclıtımız bukuk 

1 ', Hakiki TARZAN ~?lünde JONNY * 
!L Cinsi Komisyo~~ta~aşk!~B,!c~cl~cmlı,~d~:a:rı ilk J' . ., 'ı_ ı W E 1 ~n~'!1~ı~ ... ı~g:r~ü~ii harı·kuıa· de D t K K A T 

r . '' Emnıya .ounaıgı; Sandıktan alınaneayrimonJculO JPotek gılStcnnek. ls!e-
lrl biselik l5cl\"ert kun>aş 432 metre 450 t emina l , 1 ~ ragbet ıızer i rıe d ba l hafta yenlere muhaınmınlerımızın koymuş oldutu kıyınelın 

3 40 
nı lecav\ız etme-

Yah vidala l>karpin 160 çift 500 19:~0 146 p , '::' temdit edilm işt ir • m.ek uzere ıhale bedelınin yarwna kadar borç Ve.'ınek •ureUlc kola71ık 
~ Okulumuz talebesinin lhllyacı için "lırunası lazımgelcn kum ' ' 60, ~?grama ılave olarak FOKS dünya haberleri ve BA y FUAD KÖFRu·· . gosıermekledir. (9879) 

::,..ık. ek,ıllmeye konmuştur. Ek ilime ı91XIl/]939 Salı günü snaı l":d l~ıskorpın LLJYE p • •• • • KadJköy Sulh Blrınci Hukuk HA - Ü 
1.. • ...ı Istikl51 ~addeşinde liseler muhasebe:il.ğlnde yapılacaktır e yoğlun. arıs un1versıtesinde Cumhur Reisi önünde yapılan merası'm kimJitlnde.ı! skudor İcra lllemurluğundon: 

1 Taliplerın şartnameyı görmek Uz.ere mektebe ve eksUtme . ek . . Bir borttan dolayı tnerhun fC3 renkli 
ent tem...nat makbuz veya mektuplarile ve bu gıbi işleri yapt~k~ gınn d .ıçın ~e Kadıkoyünde Yeldefirmeninde Tepe bir adet İsparta halısı ı.,i,c ortası nohut 

r:~tQr]~;:::~:~i~:~~~Q=~n~sseseler Artt'ı9r8;m;;aa vaıcr vesı- :"-;.m••··--GBütAün filiRmlerdeyn daha guzc- el voe dahaosehharp oyooEyan JoR'"nprc,m.~·en•···-·•·ttı :~~::.:~:::~:: ~:;:::r: ı :;~~~e ~~e:;;:: ~= 
" No. da Jozef Cebe vekili avukat Ömer günü <aat 14 de Ülküdarda Ilot Paza-ın .J . E k si l t me Komisyon u ndan: Cemil tara!ınd•n mahkemenin 9391 rında satılm,,.ına karar verltrn!ııtir. 

1<•1 Iskdelndbcrur v.e Antak;ya hastanelerıleDohkcsır do"-·m "e rocuk b'"kımevı lçın· MERLE OBERC N ile beraber yarattıgy ı en son ve en mu""kemmel ı 158 sa7ılı dosyasile aleyhinıze ikame t :•zkür ııündc tekli! edilen bedel 
· ' a e oı•· k k 51.1- .. ~ .. o edip yenilediği kırk iki lira otuz altı a mln eililen kı)·metin % 75 iu1 bul .. il ~ "'nıyc açı c sııtmeye konulmuştur. v B o y il mad g'"ı t kd.rd t 15 • 

lC - ne .. / 9 t.tma ıunU saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve Içti 939 taribıne mU$.1dif Cuma günü sa.af rı 1 E ksılt 15/1' 93 c , u n A ş K 1 1 kunı~un faiz ve avukatlık ücretile bir- ı 1 a 1 c sa ış k.ı.nunuevvel 
ı. 1 Muavenet Mwd~ lüğu bin.mnd:ı kuru!u k. mls;yonda yapılacaktır. - lil<le tahsili hakkındaki davanın ika- 14 de yaplocağından talip olanlarl.D 
, r '< :ı.. Muhammer. fıal. Bch r battaniye ıçin 1450 kuruştur. Fransızc:ı sözlü filminin SAR /l. y sinemasında bu haf·a gördüğü fevkalade rağbet hasebile me.lg5hm_ızın meçhuliye~l.haseblle mu- ı mezkür ı:'...n ve saallcrıle mahallınde 

ı • 1 3- Muvak. kat teminat 358 lira 88 kn-••tur. gormı·y "ie" g·· 1 . t ve 1 hakemenızc balı:ılmak ıçm Ylrml gün b•-.. bulunacak memuruna m~caot-
1 •· .ı 4- ;sıekhler prtname ve nilmuneyi her ı;ün komisyonda g6rebllirler . müddelle il~nen tebligat i~ sına ka- lan ilan olunur. 

1939
/)

677
) - - B 1 R H A F TA De . A •nH oAmıe erGın. 0·· '"s"·TmEa~R•difıeL E C E K T i R ~ =· 

ti 1 5- I tekiller 1939 yılı tıc:ıret odası vcsikasfle 2490 sayılı kanunda J'D;ılı ve- rar verflmi~ olduğundan tayin kıJ.ınao 1 
... '>!ara ~e bu lııe yeter muvakkat teminat makbıa V<Y• baııka wel<tıWu ile bir- Güzel, aşikane ve eğlenceli iki saat geçirmek istiyenler ıç.n kııçırıfrr.az bir 1 20/12/939 Çaı-..mba gtiıı(I 8881 il on 

.,....,le belli gUn ve saatt~ komısyona ı:eııııeıerı. ıli:m•••••••••••İıJIİUıİRlİİ!'\ıl.mALmemn~sao~n;_~d~ü~n~yl~a~v~e;_:;h~a~rp~h~a~b~e~r~l:e~n.·~--•fı•r•,a•t•t•ır•.••tı•a•v•e•te•n•:•.FO•KS .. J birde Ka<lıkily sulh birinci hukuk mah-
kemesinde bizzat veya tarafınızdan 1 

1 
musaddak vekAletname He bir vekil 
ııöndermel< surellle hazır bulunmadı. 

itınız takdirde hakkınızda lllYliP karon 
ittihaz olunacağı ve bu ""Ptakl dav1>
tl,ye Oe dava arzuhalınhı mahkeme di
vanhanesine talik kılınmış old$ iJ4ıı 
olunur. (222Sa) 



[le bah • Ôğle her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçaıayınız. 
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Kavurma ve 
fanila el makine

leri satılıktır 

. Gayrimenkul Satış İlanı- . Kadıköy Sulh Bır nci Hukuk Hak•m· ı~~·---~-...;~;.;;;;;;;;;;;_...ıi~~~ 
1 t 

hğınden: C" 

.. 1 lre Or UQUnden : . Kmltoprak Kayışd"gı cad. 75 No. da 

. ' ~ . ,. 

s anbul Emniyet Sandıgu o· kt"' ı·· u .. 
ka Süleyman sağlığında 18633 hesap Nosile Sandığunı d 1 - iken halen nerede olduğu bilınemiyen 

rşı bırınci derecede ipotek edip d d z an • dıgı (300) liraya Ahmed'e; 
yapılan takip üzerine 3202 No lı va esın e borcunu vermediğinden hakkında G 

Elektrik ve havagazi ile işler -.ne göre satılması icap eden. M~";:,':ı"'.;, 46 cı maddesinin matu!u 40 cı madde- Joze~a~da Haraccıalıpaşa .. No. 22 de 
kahve, kakao, zahireyi bir defa ~ <'•duc n<le esk.ı 6 8 yeni 1' 14 k P ,ada Dayahatun mahallesinin Tarakçılar ta af be vckllı avukat Omer Cemıl 
da on kilo, bır saatte 45 - 50 kilo olan k. gır dukk~nın t•nı;;ıu b" apı, 630 ada, 198 parsel No. h ustundc üç oda>l d r ından mahkemenin 939/157 sayılı 1 
kavurur son sistem bir adet ka - ı;atış tapu sıcıl kaydına .. " buçuk ay muddetle açık arttınnaya konmu>tur 1 osl'.asile aleyhın.,e ikame edıp yen;- 1 

( 162) !ıra pey ak~ ı verece~/ore. yapılmaktadır. Arttıxmaya gırmek isteye~ edigı ot~z sck12 !ıra yırmj iki k11-

vur~a makinası ve el ile müte .. da kabul oıunur BJrik.n bırüt. Milli bankalarıınızdan birinın ten1inat mektubu ~kswı faız ve avukatlık Ucretile bir-barr~k 8/80, 10/90 iki adet fanila ve taviz bedeli v~ tell'·" "• un verııilerle beledıye re jı,1lerı •e vakıl ıc ııcsı ı te tah"li hakkındaki da\•anın ika-.IIlJlkınalan saM.lıktır. Mahrnn• _ ~ye rusumu borçluya tt" Ar ' · mctgahını h 
1 

K .. k "' 939 tarihlııden itibaren tetkik etm . . al ır. tlırma ~artnamesi 1/12/ un zın meç u ıyeti hasebıle 20 
pru;a ur ÇÜ han 33 No. da Ar - açık bulundurulacaktıx T . ek ıstıyerılere Sandık Hukuk i>lerı servisinde g muddetle hakkmızda ılfınen teblı-

~rı;;;;;;~;;~~~~~~~m~an~R;a;b;in;o;v;iç;•;a;m~ür;a;c;a;at~.~;~ ı takip dosyasında varchr k~tısıcıı kaydıve saır Iuzumlu izahatta ı:ırtnamede ve gat ıcrn ına karar verılmış oldugundan lıta çıkarılan gayrimenk 1 h =• tıırmış olanlar, burıları tetk•k ederek satı- ~uhakeıncnize bakıhnak ıçın tayın kı-
rincı arttırma 15/1/940 ı::.ıru: ~a heı~eyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bı- nan 20/12/939 Çarşamba gunu saat 
dıiımızda saat 10 dan 12 ~ musadil Pazartesi gunu Cagaloglunda kain San- il on bırde Kadikoy •ulh birmeı hukıık 
ıçin "teklif edilecek bedduı ~r yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi ;ahkemesınde bızzat veya tarafınız-
yetile Sandık aıacaıımı tamamen -almması icap eden gayrıxnenkul mukellefi- an mll98ddalt •ekiletnaıne ile bir \C· 

PA Ti KULLANINIZ 
Her türl- ki la u y•nı arı kan çıbanlarını meme iltih 

~~~er~e e~~:h~ı~;, ~:t:~~:n ç•::~~r~nı, ~ola::.':. 
turlü deri iltihaplı:ırını tedavi eder. uyukleno her 

rnnın t:ınlıh!i bakl kaimak geQnll olması :J8rt\II. Aksi takrurde son arttı- kil goodennek ırure!.lle ha:l.lr bulunma- ~ 
aynı mahalde e . fB'We 30/1/940 tarihine rnl!sadit Salı ~m. dr ruz takdirde :hakkınızda flyap ka-

ayru saatle son arttırmas ıla ~-" ·Tim rtı.ın. ı ı menkul en çok arttıranm ·sı d ı yap caktıx. Bu arttırmada gayri- z o unacağı ve bu baptaki olınıyan alakadarlar ve ırt~!a::' ~ ~rakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabıt : dava arzubalile davetnamenın mahke- 5 
ve masarile dair !ddıalarını ilan : ih ı :hıplerının bu haklarını , .. hususıle faiz me dwanhanesine talık edildiğı teblıg ? müsbitelerıle beraber dairem· b l~ ın en ılıbaren yirmi gun ıçinde evrakı makamına kaim olmak uzore ilan o- • dirmemış olanlarla hakları ı~e ı ırmelerı lazımdır. Bu suretle haklarını bıl- hınur. (22259) ı 
aşmasından harıç kalırlar Daha , 

1 
. n ar satış bedehnın pay- j 

1 
PU sıcıllerıle sabıt olnuya ı 

• 43Z a malumat alm k • t· ya numarasıle Sandığunız Hukuk İsle . S.. . a ıs ıyenlerın 938/962 dos- Istanbul ikincı ıfliı< memurlu 
run olunur. rı "ısın• muraeaal etmeleri !Ozumu ğur.dan: · -

Bcyoğlunda Balıkpazannda 32 
No. da kasa<p ve saııam ticaretilc • • 

DiKKAT 

-· 

Iraş bıçakları geldi 
Sah.ip ve neşriyatı idare eden ~uharrlrl 

ETEM İZZET BENİCE 

Eınniyt·l Sandıgı; Sandıktan alınan . . 
!ere muhamminlerimizin koymuş oldu~ g:yrımenkul.u ıpolek göstermek istıyen-
tizere ihale bedelinın yarı~ına kadar bgu ıymetın yu:zde 40 nı tecavüz etmemek 
dir. (9442) orç vermek sureUle kolaylık göstl'rmektc-

1 tıgal ederken iiliıs eden Nikola 
Kazaz al"caklılarilc ko11kurdato 
yaparak mahkc-mecc konkurdato 
tasdik ve iflasın kaldırılmasına ka
rar ,·erilmi- oldugu ilan olunur. 

Ve daima piyasamızda mevcut olacaktır. 
Buıld.ıi' yert SON TELGRAF Matı.- (22265) 

J. 

Emekli, Dul ve Yetim aşlarının T 
• 
ıye Günleri 

Muamele 
FA T l H EMİNÖNÜ 1 ÜSKÜDA R 1 KADIKÖY 

. 1 BEYOGLU 

Tarihi Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Askeıi 
Saat Askeri Mülki Saat Askeri Mülki Saat 

'Saat Mülki 

1.12.939 1- 100 1- 70 8-9 1- 50 1- 20 9 -lC 1- 50 1- 100 9-1( 1- 50 1- 50 9-lC 1- 40 1- 150 8- 9 

2. " 
101- 130 71- 110 8-9 51- 70 21- 40 8- ç 51- 70 101- 130 8- ~ 51- 80 51- 80 8- 9 41- 60 151- 200 " 

4. " 
131- 500 111- 600 10-12 71- 310 41- 120 9-1( 71- 340 131- 250 14-15 81- 370 81- 300 13-1~ 61- 440 201- 390 " 

s. " 
501- 710 601- 790 9-H 311- 510 121- 370 11-12 341- 600 251- 370 13-1; 371- 770 301- 460 10-11 441- 850 391- 570 " 

6. " 
711-1340 791-1450 10-12 511- 780 371- 640 15-1~ 601- 860 371- 460 14-15 771-1150 461- 710 13-1~ 851-1350 571- 810 " 

7. ,. 1341-2550 1451-2240 " 
781-1090 641-1050 861-1100 461- 650 " 

1151-1560 711- 90() " 
1351-1650 811- 950 " 

" 

8. " 
2551-3500 2241-2550 " 

1091-1370 1051-1440 1101-1500 651- 880 " 
1561-1970 901-1070 " 

1651-2060 951-1080 " 

" 

9. " 
3501-3820 2551-2700 " 

1371-1670 1441-1590 8- 9 1501-1720 881- 980 8- 9 1971-2260 1071-1160 11-12 2061-2360 1081-1160 9-10 

11. " 
3821-4500 2701-2930 .. 1671-2080 1591-2000 14-11 1721-2200 981-1180 9-ll 2261-2610 1161-1370 13-1< 2361-2770 1161-1310 8- 9 

12. " 
4501-5100 2931-3150 " 

2081-2630 2001-2390 15-11 2201-2640 1181-1380 " 
26-11-3000 1371-1480 13-15 2771-3200 1311-1470 " 

13. " 
5101-5660 3151-3360 " 

2631-3230 2391- 15-17 2641-2870 1381-1430 " 
3001-3300 1481-1840 " 

3201-3390 1471- " 

. 14. 5661- 3361- 3231-
8- 9 

15-li 
3391-

8-10 

" 
" 

2871- 1431- 3301- 1841- " -
Muamele 1 BEŞİKTAŞ ' EYÜP 

1 BAKIRK ÖY 1 SARIYER 
KARTAL 

Tarihi Aı.keri ülki Saat A~l..cri Mülki A~keri Mülki Saat A,.kcri Miilki Saat Askeri Miilki Saat 

Saat 

1.12.93~ 1- 80 1 - 70 8- 9 1 - 40 1 - 40 10-11 1 - 330 1 - 240 13-14 1 - 180 1 - 80 10-11 1 - 120 1 - 170 15-16 

2 .. 81- 100 71 - 90 41 - 90 41 - 60 9-10 3"il - 241 - 11-12 181 - 81 - 9-10 121 - - 10-11 

" 
4 " 

101- 210 91 - 200 9-lCı 91 - 350 61 - 130 ·s-ıt; 

5 " 
211- 330 201 - 250 8- 9 351 - 131 - 14-15 

6 " 
331- 530 251 - 500 9-10 

1 7 " 
531- 810 501 - 660 .. 

8 " 
811-1240 661 - 830 " 

9 " 
1241-1440 831 - 920 " 

11 " 
1441-1650 921 - 16-li 

12 
" 

1651-1910 14-15 

13 " 
1911-2140 9-H 

14 " 
2141- " 

1 

Muamele 
BEYKOZ ADALAR 1 YALOVA 

Tarihi Askt·ri :\lüll.. i Saat A l..t·ri "lüll..i Saat A81..eri 1\lülki Saat 

14-10 

.~ 

1.12.939 1 - 180 1 - 150 11-12 1-210 1-150 14-15 1 - 80 _. ' 
2 •• 181 - 151 - 10-11 
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