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ETEM İZZET BENlCE 

suıh HitlerHar ·şi e endirmiyeKararVerdi 
olmıyacak Al l . C b l ' h ., k 

Harbin devam edeceği man gazete erl , em er ayn e UCUm etme te Ve 
tahakkuk etti, fakat 

:~::d::~:?~;~E vaziyeti sulh ümidi kalmamış gibi göstermektedirler 
y.::~~İZZETBENİCB 160 Alman tayyaresi ile bir lngiliz filosu arasında şiddetli bir muharebe oldu -Garp cephesinde kesif 

bcnız Başvekili de sulh ıartıannı 

~:::;a::::E~~=~:,:~~ topçu ateşi devam ediyor -Bulgarlar sulh ümidinin bir daha uzaklaştığım soylüyorlar 
~ Plirüzsill ve ka&'l konuşuyor. Her 
kyfn dıtmcla Çeko Iovak1a ve Polon
Jaııuı tekrar kurulması şartı dahi Bit
ler ioln ha;bl devam etılrmenln en 
fa:rrlkablll içtinap mecburiyetidir. Ak
ıl halde, yani, sulhun olabllmcsl için 

italyanın istediği beynel ilel bir kon 2 ra 1 toplan ası temen isi 
lliUertn: 

de tahakkuk etmiyeceğe benziyor, italy n muht rasın a neler var? 
a-. Sllihı bırakma ı, filli mütareke 

11iıı etmesi 
b- Polonya, Çeko lovakyaya 1 Uk

lllJertnı iade QJlemesi 
c.- Küçük milletlerin hürriyet n 

lııtlkllllerine dokanmıyacaiını temin 

. -~~ - -

Çemberlayn'in nutkunun akisleri Finlandiya ile müzakereler inkıtaa 
l _ _!lğrarsn muharebe başlıyacak •e &ekeffül etmesi 

d- Her turlu niza, lhtilif ,tehditten 
lıacte sulııııerver; kabuiu içine çeklJ
lb.lş biz Almanya olarak yaşamayı ka
bnı eylemesi ... 
Lirımdır. llltlerin bunları yapabll

llıesl için de iş baıından çekilmesi, bü
tün davalarından feragat eylemesi ve 
Alnıan mllletine veda edip Alman:ra
llan ayrılması 

0

liıımc1ır ki; bu da lm
lıansızdıl'. 
j Ronıadan verilen bnı haberlerde 
lalyanın da kendisine göre bir sulh 

llrofosi hazırladığım ve bu projeyi se
firin Londraya götürdüfü blldlrllmf'k-
1ecUr. İtalyanın hazırladığı bu prtlann 
el: Alınanya veya :lngutereyi tatmin 
e ecefı IÜphelldlr. HaUii, belki de ;raya. bu tavassuttan istifade edlJerrk 
lalyan menfaatleri ve dilekleri de ka

rıştırılabllccctl için bütün bütün ııulhu 
"7.aklaştırması ihtimali vardır. 

Butün \'aziyetıcr açıkça gfü•tcrlyor 
lıı. Almanyanın herşeye rağmen harbe 
başlamaması ve bu çığırı açmama ı la
tırndı. Artık, sulhu ancak ve tekrar 
ltan kurtaracaktır. Sadece, buıün l<ıln 
harbin de\'8m edeecil muhakkak ol
illa na rağmen muharebenin hıını:I 
devletler arasında \'C nerelerde devam 
tdeceil tamamile aydınlanmı değildir. 

Budapeşte 13 (A.A.) - B. Çem
berlayn'in nutku, biQbir sürpriz 
tevlit etmiş değHdir. 

Müttefiklerin harpten gayeleri 
ne olduğunu tasrih etmiyen i>u nut
kun sulhun akdi imkanı mevcut 
olduğu manasını tazammun ede -
bileceği taıhmin edilim.ektedir. E
sasen ortada hususi bir vaziyet 
vardır. 

Garp cephesinde sükun hüküm 
sürmektedir. 

Sofya 13 (A.A.> - Çemberlayn'in 
nutku, umumi ibir inkisarla kar -
şılanmıştır. Sulh ümitlerinin !Qu 
suretle bir kere daıha uzaklaştığı 
söylenmektedir. _ 

Oslo 13 (A.A.) - Çemberlayn ta
rafından söylenen nutkun lbirçok 
kisımlan, evvelce tahmin edilmek
te idi. Burada hasıl olanı kanaate 
göre artık y~ılacnk birşey kal -
rnamıştır ve meselenin kuvvetle 
halleclilmesmi beklemek lazımdır. 
BİTLER, ÇEM·BBRLA YN'İN 
NU1'KUNU TErKiK ETTİ 

Londra 13 - Hit.er,in dün arka
daşlarile bera:ber toplanarak, Çcm
berlayn'in nutkunu tetkik ettiği 
gelen haberJerdcn anlaşrlmaktadır. 
Bu tetkıklerden İnRiliz Ba.şvekili
run söylediği nutkun Alınan suilh 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
lngillzleriıı Fransaya sevktyab devnm ediyor. J'ukarı&t resim ınglllz ı.uvvet
lerinin Manş denlzlnl &'ererken ihtlya&e n cankurtaran taktıklarım go-;terlyor 

• • • • • • 

Hitler sulh 
taarruzunu da 
bırakmıyor 

İyi haber alan Paris 
mahfellerinclc Hitler'in 
sulh taarruzuna devam 
edeceği, fokat im sefer 
\.eınbcrlayniıı sözlerin
deki kut'iyctc rağmen 

yeni delillerle lmrc·kctc: 
geçct•(•f,>"i 
mektedir. 

tahmin t•dil-

Dalın şimdiden Alman 
propaganda servisi ancıtk 
deı·hal sulh yapıldığı 
takdirde koıniinizıııin 

300,000 kişilik Finlandiya ordusu 
müdafaa mevzilerinde bekliyor 

Finlandiya hükumet merkezini başka şehire 
naklediyor - Amerika teşebbüsü tesirsiz kalırsa 
başka tedbirler alacak - Sovyetlerin Norveçten 
de bahri bir Üs istiyecekleri söyleniyor .. Sov· 
yet tayyareleri Finlandiya körfezi üzeri 1 de ... 

Vaşington 13 (A.A.)- Salahiyettar 
bir membadan bildirildiğine göre A-
merllm hukumcti Sovyet hukümetlne 
cSovyetlcr UlrJIA-1 ile ı~lnlandlya ara-
sandaki muslihane münasebetler üze
rinde zararlı &f' lrlcr bırakabilecek bir 
şey yaıulmı~ acağını halisane limit etti-
klnb bildlrml ti. 

hareketi bir tarana bir tcljcbbu mahl-
yetindt•dlr. Sovyct - Finlandiya muza

kf'rclcrl inkıtaa uğraclığı takdlrdc ov-

Yf'tleriıı derhal a keri bir mud:ıhalede 

bulunacaklarına dair Avrupa huku -

met merkezlt'rinden ı:-clen haht'rler u-
zerine Aml'rlka Jıu"kümeUnin Son·et 

Soylc.nd~inc &'Ore Amerikanın bu (Devamı 3 ÜNÜ ~ahifcdc) ----
Bu sabahki müthiş cinayet 

ıçarşı 
l\foskovada son defa Almam•a ile 

do tluk pakb imzalanırken .. suİh ta
•truzu1> muvaffak olmazsa vaziyetin 
~ekrar iki devlet a:ra anda konuplaca
Cı tckarrür ettlrllml ti. Şimdi bu kon
•iıltasyon \'azlyctİ &'ellp çatmış mıdır, 
1tıksa llitler Jnglliz Ba§''Cklli lte yeni 
llartıar altında tekrar mıluldaşmak lm
lı:inını anyacak mıdır?. Vaziyetin bu 
lafha ı da henüz mechuldiir. Alman
>anın hf'ml'n bir yıldınm harbine bat
lama ı takdirinde bunun ne ılbl lhtl-

160 Alm~n tayyaresi ile bir lngiliz 
gnrlm doı;,rru ynyılması

nm önüne g çilebilece
ğini tekrar etmektt•dir. adam üç kişiyi a - ,, 

filosu arasında muharebe fnADYOHABERL.EHi/ surette yaraladı 
litıara sebep olablleceji de tavazzuh Oslo 13 (A.A.> - Aelesund'da 
etını, ddildlr. intişar etmekte olan Sumnmoerpos-

Görütüyor ki, lıenaz dünya sulhun• ten gazetesi, pazartesi günü Ni -
-- (Devamı 3 üncü ı.ahifedc) kingbank denilen muharebede ha------ ~----=------------------

l\llaki 
\/erir 

e e 

Litvanya 
topra 

_Paris 13 (A.A.) - Zannedildi -
~ıne göre Litvnnya, pek yakında 
}ı.hnanyadan Klaipeda'yı istiyecek-

lmanyadan 
istiyor 

tir. Litvanyaya Sovyetler rnüza -
heret etmektedir. 

cephesinde şiddetli Garp 
topçu ateşi oluyor 

Paris 13 (A.A.) - Yarı resmi 1 rnekten ıbaret olup .bu hatlardan 
l'llahimerde resmi tebliğ hakkında geride olanı taarruz edilen rnevzi
bir takım ımütalealar serdedilmek- 1 lerde cbulunanların ric'at etmele -
tedir. Bu mütalealarda Moselle'in rine mani olmaktadır. 
.~~rkında Almanların şiddetli bir Küçük Vosges'ler.den wissen -
'VQll'İbardıman yapmış oldukları lbourg çıkınlı."Sına kadar Laut.er 
Ve Almanların b.µ tarafta esir al- ncıhri !boyunca birçok hücumlar 
l'llak ıçin fevkalade gayret sarfet- yapLnııştır. Fakat bu thücumlann 
~!§ ~ldukflan, fakat bı.itün gayret- heosi de hafif olm~ur. 
~:111.~ Qoşa ıgitmiş olduğu ve ,püs- ALmanların bu hücumları yap-
t~rtulciukleri ibeyan edilmektedir. maktan maksatları, Fransız mev -
b ~efa olarak Alman topçuları, zileıi hakkında malfunat e!Irle et
'13 nraJ. sistorninı tatbik etmiş.erdir. mek üzere esir al:mak olduğu kuv-

u sıstem, üç ateş hattı tesis et - vetle tnhmin edilmektedir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

• 

zır bulunmuş olan Kvaloey adın - ı 
daki Norveç .balıkçı vapuru mü -
rettebatının beyanatını neşretmek-1 
tedir. • 

Bu onüretk;oat, Şôyle diyorlar: 
·Balık avlamakta olduğumuz sı

rada garpten :beş İngiliz harp ge
(Devanıı 3 üncii sahifede) 

Belçika ve Lüksenburg'un 
bitaraflığı .. 

l\Iütteliklerln hava kuvvetlerinin başın da bulunan iki kumandan: fnglllz lıava 
kumandanı Siril Neval ve Fransız hava kumandanı General Vullmen 

Non·etin torpitoları 
Skıkholm 13 (Radyo) - Af ton 

Bladet ,gazetesinin yazdığına göre 

Hastahaneye kaldırılan yaralıların hepsinin de 
hayatı tehlikededir. 

(Ya:ıısı 3 üncüde) İngiltere Norv~·e bu memleket ta

rafından harpten evvel sipariş e- I 
dilmiş olan 12 torpitoyu yakında .·;;; ___ Em _____________________ _ 

te§lim edecektir. ÇERÇEVE 
Sarbruktn şiddetli topçu ateşi -

Rom:ı 13 (Radyo)- Alman büyük 
karargahı merkezi Polonyada Alman 
kıtaatının tasfiye harekfıtına devam 

ettiği ve &'arp cephesind bir Fransız 

tayyaresi duşürüldüğünu, 8arbruk 

cenubunda ılddetli topçu raallyetı ol
dui,11Pınu bildiriyor. 

çık kapı 
il itlerin bin birinci hilal e ine, Cem berla) n blnblrlncl nutkuyla ce\•ap , cruı • 

Cemberlaynin nutkundaki en, tek atırlık: 
- Hitler, samimi olcluğunu gerçek lt'.ştlrmcdikcc \'e miısbct teminat \'t'rmc

dilı:çe harıı dı·,·am edereklir. 
Dünkü cazctclcr, Cemberlaynin, Polonya istila-cından sonra sulh masasına 

oturulmak lmknnını muhafaza etmek üzere nutkunda bir açık kapı bırakacağını 
kaydediyordu. İşte nutuk elimizde! Bu açık kapı bırakllnu mıdır? 

İtalyanlar nutka beğenmedi 
Roma 13 (Radyo)- Berlindeo bil - Bence bu açık kapı bırakıJmıoıtır, fakat Hitlerc kafll defli, tarih ıe ln an

dirildiğlne &'ore Çem~rlaynin nutku lık vil'damna karşı. 

slya!ii meharilde fena bir tesir husule 
&'etirmiştlr. 

Demek !!itiyorum ki, harbe devam etmek ve Almanyayı hugüııe kadar dev
ılrdiği zaferltrle başbaşa bırakmamak zorunda olan İngiltere, bili ı tlkbale 

--------------- karşı kendi ini temize çıkarmak için, sanki .sulhcu l üreilnl ve iyi niyetini bir 
kere daha ifade etmekten çeJdnmiyor. İngiltere bu tarzda sözleri sôyliye oyJiye 

Ben Casus muyum ? harbi sonuna kadar &'ötureeek ve eğer kaunırsa, mu bet aemınat ka)dmdan 
ne anladığını, Almanyaya tatbik edecdl sulh şartlarlle flllen lsbat edecektir. 

Safiye AYLA'nın yazun 3 ünt•ii Yoksa llltl<'rin, samimi olduğunu ıerçt'kkştlrmesi ve mü bet teminat \'er-

hifcmizdedir mesi de ne df'ıncktlr? 18 Düşman iki türlü icmlılllt verir. Ya sadece ağ:uyla, yahut korkulım ihtimali 
-------- meydana &"etirccck iktidar halini kaybedip fiili edasllc. Birinci teminatı llltler, ........... -.lll!~llıııl~------~ ıu an için esasen vermekte, asıl sig-ortaJısı olan ikincisi için de (elinizdeyc;, 

alın!) demektedir. Öyier c birinci teminat hazır, ikinci teminat da harbin onu-

YARIN 
7.engin 

münderecat 
ve mütenevvi 
ile gazetamiz 

na bağlı bir neUce. 
Xc mana kaldı, kumaz ve fu;l~pkiir politikacı Çcmberlaynln sözlerinde' 
Mana, dedi.tim &'ibl lııtlkbalc ve dünya vicdanına karşı İng-lltcreyl, blnblrlncl 

defa günalısız göstermek için açık bırakılmış bir kapadım faila blrşey değil. 
Yoksa bu açık kapıdan geçebilecek hacimlerin tayini. samimiyet ve teminattan 
ne anladıiı bakımından dalma İn&'lltereye düşen vazifedir. 

Açık kapıya gelince, bu zaten lhtıyiır ve pörsük dcınokrasyaların ba illeti! 

Almanlar son ıbirkaç gündenfueri, 
ıbilhassa merkezde iki köprünün 
cenup mıntakasında keşif çıkış -
!arı yapmaktadırlar. Fransızlar bu 

,1914 dünya harbinin sonunda komünlzma bu açık kapıtlan geçti. Faşizma ve 

kısma OnhentayJ. çıkıntısı diyor - 8 sah,., e nadzma bu açık kapıdan içeriye daldı. Huzur bu açık kaıııdan çıl ıp gitti ve 
Iar. Diğer taraftan da, Fransız sol buhran bu açık kapıdan süzlllüp slrdl. 
cenahında Mozel mıntakasında şid- Bilyilk ·kahraman (Tarık bin Zeyyad) ın gemilerini yakhiı gundenbcrl, 

(Devamı 3 üncii sahifede) 1111-.1111-.-... _.-_, ... ,. .. ~_, ıveyl açık kapılı tefebbüslere! NECİB FAZI~ KISA.KÜREK 



· HA- DiSELER KARŞISINDA 
~' °'' h . Son · Telgr<'f.-

SEVOİLİSİNi VURAN 

BAKKAL Çl&AGI 

BJr bakkal çırafl, sevdlif bcluu J"&

dl 7eriuclmı bıoaklıyaraı. 7ue ııermlıı! 
Ku:ıum Allah qlwıa bakltal puaklarma ! 
da ne oluyor!. Yoksa, ihüki.r 7olun• 
bulan ustaları, qıraklarm giindelliinl 
arlt.ırdılar da, onlar da, ı.ı Jıovardalı

.ta mı vurdu?. 
Suadiye taraflarında bir -11ıı iıt

ml Ş bakkaldır. Da ismi ilk d117-
duiom u.man, be civarda otura.ıı ah
babını bir bakkala oonlam. Şö7le lub. 
etti: 

- Be;ybn, bvada bakkal P4Jl'ID&ll 
da. ne 7apar!. 611 bale bak?. 

(Menim yazıl.o. AıılalUa saJ'fl7qe 
cclmlş ceae baJ'anlar dolaşıyordu.) 

uzn11 SAXALLILAR 

MASKEYİ TAKABİLİRLER Mİ!. 

l"enJ harp neler elkard.ı. Şu maske 
ıılenen mUbrem vasıtayı biı:ler aldıiı· 

1IUZ Clbi, küçük çocuklar da almak 
mecburiyetinde.. Bunu.o için de, kiiçü.
eük maskeler lmAl edilQ-er. Bundall 
başka. ha;yvanlar için - her cinsine 
mahsul - maskeler de 7apıbyormUf!. 

İncilterede, olomobUlerln de maske 
lakmasİ kararlaşlın!m1'! OlomolıUler 
.ınas.keyt ncrelertae takacaklar, bilml-

"nmı. 
Yalıın, maske, İncUlerode, yell! bir 

......,le çıkarnu.ş: U"111l sakallı iman
lar, maakeyl kolaylıkla b"41arma ıro

elrem'7orlanm41 Bımlu, ııaııınp kal
mı.,ıar •• Sakab Dtıre7e k<J71D.alıf ... 

l\Iqhur fıkradır: Sablı uun adaı

mm, be koca aıa...,ıı, 7orcanıa üııt
ml, yoba, aHuıa mı kor- blki:ı' .. 
sine benzemiyor mu?. 

OTELCİLİK MtlTEHASSISI 

• E DİYE GELMİŞ?, 

Olelclll,k milleh- - allmda, 
,tşmao, ka1>1 ~bl bir adamcağız celdL 
Bis de zanııedl7ordıık ki, bizim otel
leri ıslah edecek. Ne eser!. Meier, 
..tam, kendl memleketinhl otellttin
dekJ ehik, l'ed.lk olan ŞQ"leri tamam

lamak kla, bun.ya ıeslıı JÖl'meie ceı
miş! 

G..-&enle ,._ ......,,,_ ö-
7or ki: 

- sı.ı. oWJeıde 7eıı>elder vot .-.. 
ııeL Daradan ahçı, -- ... -
mllslalıdemdea mıilelıMsııı blrtı:,.. kip 

ritür-ctm.. - oteu.rımı. lciıl tok 
171 bir sün>riz olar. 

Şimdi, celeu ba mliıe-, -it 
bir de maaıı mı verUocel<T. O biu _,,_ 
sln, nho'. 

CİKOLATA DA SABIKALJ 

BALE Mİ GELDİ!. 

Clkolala yiy111 bet 7aşmdald bir 
çoeuk zehirleD.Dliş!. Çikolata. tlmdbe 
kadar, zelıirlemek ba-.te oabıbll 
ollDQ'an. maaam ve M:'rimlJ h1I ba
rakan bir pda madde!d idi! Demek ki, 
o da, ı.t azıUI! Artık ooeukJarımma ti
kolata :redtremfy~itz. 

Fakat. blse öyı.. ıellr ki, asi zeldr
llYMI (ikolata deill, ~deki maluli 
oabıkahdır. o sabıkalı da kim dly&

oekırinhT. 

Çe,<ap verelim: 
- Satı 

KESKİN siBxı: 

NEDEN YAPJLAMIYORMUŞT. 

Bir caulede nlraab bqhtı al
" .ıdraM müte tmSUI Ue .....,. 
rip bir ,.... .. gördüm. «Zlraal müleh»
..... neden ~ .... bllQoor .,._ 
aıur1'. Slrkedonl. 

tılvald, •• eöıık>nle en tehllk
menulK bavadaD, sudan baluıetmek.\. 
Fakat, ılr!te lılo batınmıu celmemlşlL 
Keokhı olrke lı:ilpilne unr verir, der
ler. Da miile- cöre. bi2de iyi, 
keskin ıirke yoknn14, yaJ)l)am.ıyormuşl 

Bol hı.le ,ükrelmell detll ml'I. & ... 

khı ıılrlı:enln sarartı bir madde oldn
tmıu unataYtN" moyaz!. Hepimiz, ey
de, ke<lda slrttell salatalar YİTiP ııo

kaia çıbak, yolda, tramvayda, vapur

da, boyun~. oala<'ak adam arıyacalrzt. 

AÇIK MUBABEllE: 

Hüseyin Görg\.ıl imzalı okuyucuma: 
Mektubunuzu aldım. Alaka va ir -

p.tlannı.?.a teşekkür ederim. A. R. 
AHMED RAUF 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

bu>All: 

Ebünl.l'azade VeHd DaladJ'enln e.
velld &'1İD &öyledill nutku tahlil ede -
rek, Fra.tısularm lslemlJ'erek Jirdil<
lıeri kanlı maceradan b1r an e.vveI .t.a.r
lalmak lslecllklerlnl oö71ii.Jor. Framu 

Başvekili cevabında ipi koparaeak sa
relle ldarel lisandan lçt.IDap eı.nı., 

bilikla tıaklı ve emııl.l'eUI olmak ""1'
tue Fraıısamo nılhnıı ladeoiJıe tr.rar
tar oldııiunıı liiyleml4tir. Yalnn bir 
lan.tın arzum kili deiilılir. Almaıı

yaom da nzb'etla kttıdlal için lehll
kell bir nıahl7et almaııı Oıtimallnl dil
tünerelt "7aimı ona Jön ma- 11.
sımdır, 

CUMBUllİYETı 

NadJr Nadi Poloa;ra unehdda mut 
dl7e 801'1170t'. Da lhllmal varit cleilldir. 
NuluklaııU Polon7a kellmeslnden bah
ııedllmemosl sf7asldlr. Y- Almaıı;ya 

bııcüııkü cö9deye malllı:. bulwıduta. 

7alll Peloıı,a ile ~...- - loprak
lara da salılp balımdaiu miidde~ 

demo1cnısu ... n1ha ...., oımq.acaltw
dır. 

TAN: 

M. ZelteriJ'a Sertel sallı ~iia -
lerlııln aklın luıldJimı llÖ7lib'or. İnci-

lls BaotvekUlnlo dilnkü nallruoda -... 
dilli noktalan IJJUer kabul edecek 
mi! Etmene ne olacakf 8oV7eUerle 

müşterek ısu.attd8 bnhıoacaı.. O hal
de harbJn ve dünyama. makadderaiı 
81aUn ile Hlllttln voreceil karara kal-
11111Jlır. 

YENi BABABı 

Büse:rhı o.bit Yalolll bllaraflann 
ra--.k lııledlkleri 9Glbu aolaluor. 
Alm.a.n.J'• buaiiıı •oU. arzusunu neye 

ı.tlnal ettlriyorl' Polo117ada emrlvaltl
hıl tan.atmak eMS!"B HaJbnkl bö7Je 

ııözlerln aUma lmaa koyaeak bllaraf 
bir devlel :rarm Lelılstarun atradıiı 

Skıbet "" felikete afrana, kendi idam 
karannı .,....elden 1ımaıam., olma• mıf 

V.ud'rı 

Asun Us yeni bir Balkan birllftııden 
bllıııederelt cl17or iti: cOrta A.,,,.,.. hi
dlııelerl lta.,,.smda Bulpr devle! a
dam.lan dtqü.nürlene, onlar da bun
dan M>nr& artık küçük devle& olarak 
iatlk.llllertn1 mulııafaza edebDmelerl i
çin btrblrluile kenetleınıeli ve mem
lelteUerlnl Balkan antantı lle blrl-.me-
11 lia&m seldlilne ita.naat elmelldlrl .. .> 

POLiS 
K 

MAHKEMELER 

Paranın 
Fotoğrafı! 

Ka .ı. bir elbltieelye -
para siirnıel<> suÇlle 7akalanan iki 

Karamüır9elli dön pollo - ıı4-
U7eye veril:milj.lenttr. 

Sullaaalımel birinci sulh ._ mah
kem .. iue çıkarılan aa~nlarm mace
ralan haytJ tuhaf ve rfilüngtür. 

Hopah Yak.np ofla. 1\lubUUn ve Fa
ik otlu Bekir adlarında bulunao btt 
iki arkadaş e..-tkl eün Kanmiirse'

dea ld>rlmbıe ceımı.ıer .... doiruea 
KapalıÇMf1.Ya giderek öleberi &imalı; 

için dolaşmıya başlamışlardır. 

Bunlar biraz B01Jra bir elbi:secin.ln 
dökkinıııa einnlıJler ve ş liraya bir 
ceket pa.arlılt ederek paket 7aJ>la'-
1D1$1ardır. 

Pake& ...-ıldıldaa 90IU'& Bekir buna 
koliuğaoa alıwf "" Malıilttn de cıe -
binden btr eüzılao oılı:ararak lolnden 
-ili! bir karipostab cliikaneıya a
zallp: 

._ Al bakalım param!.- ~tir. 
Mafaııa sahibi Muhltllnln venllil 

kartpostala baktıtı uman bunun bir 
S liralık foleinfı oldataoa ırönnüt ve 
kısa bir letldld... llOIU'8 J1ııe lllahU
Uoe l~e edeni<: 

•- Şab71 bn'ak ü -• 'l'UL Ben 
pıuıuım fololratma detıı. keııdWne 

mal aalQ-oramt.> demlttlr. 
MahiUta i9e liUfe 1apmadıi:Jn•, ba

nan haktkt para oldaj'11.Du ısrarla aıö7-
le7lp cebinden l>lrkaç iane de 10 lira
lık ve 5 liıralık foloirab oıl<amuş ve 
lriddetle: 
•- Bak baalar da para!. Null, bisl 

dışanlAlı cördün de foloiraf cll7e 
kandırabillr mJslıı1' _. oev&bmı V'9I' -

mlştlr. 

İ1tJ Karamörııelll lle dill!!<in<ıl ara
ınnda. başlı.yan münaka.,a biraz sonra 
polise akaelmlş, ve Bekfrle lllahltilıı 

polisle de bunların foloiraf olmayıp 

hakiki para ohluiunu söylemekte 1.1-

rar edip durmuşlardır. 
Emnlyc& Miidlirlüiünde 7tıPılan &or

gulannda be bunları Karamünelde 
i""mail kaptan ismtnde birisinden al
dıklarm.ı ve mukabillnd6 kendisine i.
tanbuldan pl&k 1'ötürme7f vi.dettik -
terini sôylemlşlerdlr. 

Bekir ve Malılttln bu ifadelerini 
muhakemede de tekrar edel"f"k şimd1-
7e kadar hJç 5 ve 18 lfrahk para rW
medlklerlal, fotoiraflan para diye ta-
nıdıklanm iddia etm.bderdJr. 

Neüeede febrlmlzdfl maayyf'n bir 
lkamelcilu olmadtfmdan Moblttbo 
levltlf olunmuş, Bekir lfmnetıih l'ÖO

lerdJilnden serbest bıralalmışlır. 

1 KÜÇÜK HABERLER' 

* Moıılrovada açılacak ziraat ser
gisine l'itrqek üzere Ziraat Veltlli 
Muhltı Erkmen ile meb'us Reşat Nuri 
Gün!eldn, Sadxi Ertem ve Ahmet Şük
rü Esmerden müteşekkil bir heyet bu 
akşam Ankaradan aynlacaktır. * Belediye, Amerikalılar tarafın -
dan sa tın alınmasına teşebbüs edilep 
Tevfik Fikretın Rumelihisarındald A
şiyanını satın alarak, burasını bir 
müze haline lroymağa kanır vermifllr. * Bu geceden itibaren iftar ve im
sak vakitleri Galata ve Beyazıt kule
İerinde yaptırılan hususi tertibatla 
halita bildirilecektir. Rasathane ile 
Galata kulesi arasına hususi telefon 
çekilmiştir. * Avrupa vaziyeti ılolayısile ıeh
rimizdeki bazı seyahat acentaları da 
tatili faaliyet etmişlerdir. 

"" . ..,.::.._... 1 M~hmetçik Geçiyor 1 
Bir aralık gö:ı;lerl karardı. O-ur -

aesile hay.kırdı: Yazan: İskender F. SERTELLl 
- Mohmet. .. ~t... Öldün 

mü, kaldın mı? .. Neı:tlesin? 
· Cewıp alamadı. 

Atının yu.larını çekerek, yeni a
çılan çukurlardan birinin ağzına 
geldl Üç metre kadar derinliği 
vardı. Bu çukurun ağıl da hemen 
hemen o kadar açılım ışt.ı. 

N"1ı çırlrurun içine çöyle bir göz. 
attı. 

İlk bakışta bir şey göremedi. 
N uhnn atı kişııeıneğe başlamıştı. 
N uıh tekrar çukurun içine baktı. 
Toprak yığınının içinde hafif biri' 

d~reşme ser.di. Hayvanmı hı -
rakıtı: 

- Mehmet ... 
Diye bağırarak çukurun içine 

atladı. 

Mchİnedin ayak1arı ~YO!'
du. 

Nuh hemen iki eüle çapa gibi 
toprakları bır yandan öbür yana 
çekmeğe başi<ldı, Mellmıe:lin başını 
meydana çıkardı .. Yüzünü gözünü 
mendili ile sildi ve matra.sını açır 
ra.k Mehmedin +.ı.n.a birkaç dam
la su akıttı. • 
Metımet biroenbi.re gözl.erini aç

tı .. 
Korkulıu bir rüyadan uy&IlDUf 

g'.lb~ göz kapaklarını kırpıştırarak, 
sersem sersem onlbaşmı.n yüzüne 
baktı: 

- NUl:ı dayı.. •• 

- Nasılsın, Mehmed.im? Vurul
dun mu?.. 
Mehmeıdin yüzünde beliren çiz

giler, yaralı bir aıdamın ı:z;tırapl.a
rını ifade etmiyordu. 

- Bilrozyorum ... 
Diyeb.i.Jdi. Ve dudaklarını uzaı

tarak mınlldandı: 
- Biraz daha su ver, Nuh dayı! 
Nuiı tekrar matraısını Merune -

din ağzına dayadı V>e kollanm da 
toprak akından çıkararak: 

- Geçmiş ob;un, Mohnıet! dedi. 
Harbe girmeden, ilk piyan~ sana 
isabet etti. 
Matrayı Melımedin eline ven:iL. 

Toprakl&n el:llmıle kazıdı, Meh
metli ayağa kaldırdı.. Vücudünü 
yokladı. Mebanedin ellerinde ve 
yüzündeki ufak çi.ııgilıen:len bllfk.a 
bir beresi ve yarası yoktu. 

- Tanrı seni kaumuş. .. 
Diyerek, Melımede omuz verdi. 
Mehmet yulranya çıkar çıkmas, 

yolun üstünde durtı11 atınm par -
çalaıınuş gövdESiııi gıön:lü. 

Nuh dayı çulrunlan tırmanarak 
ç!kıınıştı. 

- Burada fazla durmağa ge:l
me:z;.. Net~li ilıir yer. Haydi gi
delim. 

Diyerek, Mehmedi arkasına aldı, 
ata bindikır. Yola düzüldüler. 

Mehmedin se.r&em1iği iıW. git
memigti 

- Zavalli hayvancığını ölmüş.. 
Diye söylen.iyonlu. 
Nuh: 
- Belimden iyi tut.. Düşersin! 
Diye bağınyordu. 
Mehmet o gün mü~ bi.ı: ölüm 1 

kasıI"gasına tutulmuş, fa.kat Tanrı 
onu esir.gemiştı. 

YüıJbaşı Kazını Bey bir atla ild 
kişinın ge1diğiııi görünce şaşaladı. 

- Gözlerime inanamıyorwn, di-
yordu, Nuıhun arkasında gelen 
Mciımetçik m' acaba?! .. 

N uıb odbaşr: 
- Onu kurtardım, beyıro. Tım- ı 

rının talihli bir kuru imiış. Dil§man 
ixıniıasınm açtığı çukura düşmüş 
de ölmemi.ş. 
Kazım Bey: 
- Yaşa be Mehmet ... Sen sahi

den talihli bir adammışnn! 
Diyerek atın yanına sıolruldu: 
- Kumanda.na verdın mi me-k

tubwnu? 
Mehmet 11.ttan yere atladı: 
Selam vaziyetinde a.yalı:ta dur-

du: 
- Verdim ıbeyiın.. 
Ve oe'bindeki imzalı zarfı 112attı. 
- Yolda gelirken k:fıfirciltle.r be-

ni kovaladıl:ar .. Jlomlba attılar. Fa
ıu.t tutturamadılar. 

KAzlln Bey :r.aru ıjlıdı; 

iskende~ 
run limanı 
2 milyon lira sarfi)e 
cenup vilayetlerimizin 

iskelesi olacak 
İskenıderun mnaınııda tetki -

~tıtıı bulunarak e~ gün şeh
rimize dönen limanlar umum 
müdürü HJ\m*l Sacaooglu geniı} 
biT rapor ha:=l.amı:ştır. Bu rapor 
bugünl.erde Veka::ete görıderile -
celttir. Rapol'da gayet ~ bir 
hinierlaııda maiik bulunan İıık~ 
derun limamnda yapılması icabe
den yeni teşkilat ve tesisat teS>;t 
edilmiştir: 

Burada iki milymı J.ira ııarlile 
yapWıcak yeni tıeı<ıiı;a.ttan sonra 
cenup viliıyetkriınizin ihracatı -
nın ımü!him bir kısmı bu. limandan 
yapılacaktır. 

Dün Ankaradan dcioen limanlar 
wnum mü<iüıii Rauii Manyas der
hal bu mevzu. etra:fında çalışma -
!ara başlıya.caktır. İilk olarak li -
manda iş gören nalııl.iye servisleri 
ıslım. Erlilecekt.ir. 

Umumi nüfus aayımı 
hazırl1ğı 

önüıınii:ırleki sene yapı:lacak olan 
wnua'.Ü nüfus yazımı hakkında şim
diden icalıeden hazırWtJ.a.ra ba.ş - / 
l:anması dün vil8yete ve Belediye 
reisliğine de bili.iril:miştir. 

Bu münasdıet.lıe Belediye fen 
heyeti tarafından yakında şetırm 
bütün semtlerindeki mMıalJ.e ~ 
sıokakılarda umuml bir kontrol ya
pılacaktır. 

Bu kontrcılrlan maksat isim veya 
numarasız veya m.rınara tabelası 

veri.ld iği h&.lde ta belaları düşmüş 
olan sokak \'e evlerin tesbitidir. 
Bunlara d<.'rhal yeni tıılıclalar ta
kılacaktır. Bu tabelalar için "" sa- ! 
hiµlermden yalr.ız maliyet fiatı a
lınacaktır. Taıbelfı taktırmıyanlar
dan da 25 liraya kadar ceza alına
caktır. 

Serbeııt isldi ıı suretile 
gelecek vatandaşlar 

Ecnebi memlek.eUerden sclıriımi.
ııe gelecek vataııdaşlerın merke:z-ı 
den müsaade .beklemek selıebile 
unın müıdıdt intizarda ibulunduk -
lan görillerek iıu hususta yeni bir 
karar verildiği a.lakac!a~lara bil . 
dirilınJ,ıtir. Badema serbest iskfuı 
suretHe ımanleketinrize gelmek is
tiyen vatandaşlar için loonwlos - ı 
tarının: re;en vize verecekler, 
merkeııdaı izin ıbeklenuyecekier -
dir. 

•••••••••••••••••••••••••• 

işi Fazla Uzatmadan 
Slru::macdar • sinema dühuHye üe

retleriııi ucuzlattık, demifkı:. ~· 
İldlS&t Müdllrlüiü ırldlp bakm14- Ne 
l'ae?'?. Fiatl&l' yine, eskiai aibi-. 

Vakıa, ~lrdıe ucuz sinema ela var 
M .. eıa 15 - ao kuruşa, ıirlP bir fllm 
senedebUlnlnh. Fakat, muhakkak ki. 
ralıa& bir film seyreı;tebllmek için ya
nın lirayı. hatta daba fadasını rösden 
çıkarmak icap ediJ'or. Bn ise pahalıdır. 

İşJ. uzatmadan. alnemala.n.D. ucmlama- ı 
smı temiD etmeU!. 

BURHAN cı;:v AD 

- Ey, anlat bakalun, Melhmet .. 
Nasıl oldu bu il;? 

Nıılı atı bir kenara çekti 
Yüzıbaşı çadırın kapısına yas -

lanmıştı. 

Mehmet anlatmağa ıbaşladı: 
- Uz .ktau elbette görroüşsü -

nüııdür, bey:iin! Dört nala gel~or
dum. Şu tepecikten geçe.rkıen te
pemde bir gürültü k'Optu. B~ımı 
ha.vaya kaldırdım.. Bir tayyare 
gördüm.. Bizim tayy c.reııti:z san -
dun .. Aldırmadım.. Koşmata de -
vaın etttm. 

- Bi:zim tayy&remiz olduğunu 
ne:rden anladın? 

- Bizhn olmasaydı, bu kadar 
a!IÇaktım geçer miydi?! 

- İyi tııtımin etmişsin amma. 
Evdeki hesap bazan çarşıya uyma.z. 
Kfı:fircikle.r insanı bövıle aldatır -
!ar ?şte. İlkönce ben de onu bizim 
tayyarenı.iz sanıymduro.. Bu derece 
alçalan ıbir tayyare nasıl dil.şmarun 
olaıbiJirdi? Halıbuki, bombayı atıp 
bekrar yülaell:meğe başlayınca d~ 
.tErimi gıcırdatarak; - Eyvah, ka
çırdık .. Diye bağımuttım. 

Mehmet sözüne devam etti: 
- Attığl ıbombanın önüme düt

tüğünü görmüştüm. Falı:a.t, ondan 
ötESini hatırlamıyorum. Yere 
şii.nce hayvanımı nasıl parçaladı? 

Ben açılım kuyuya mısıJ. düştüm? 
Ve o mütllıiş kuyunmı iç1ı:ıde n.asıi 
ölmedim? Buna l:ıııUı1 ~yurum 
bey.im. 

(Devamı var) 
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Mühim bır ı:1b11:I~l,fu .. ~.l~ 
yolsuzluk "Baltık baronlarını-;,: 

Yalan 
Hayalla meltlebio arMUU açan a

,...,.,.. cttın<çe derlel.,.I70I'. Bir &!ÖD 
se1eee1< ld, --.ı.ın luıpısuıdaıı fır -
lıyao poeelt, şelılrlodıı kakllrımların

dao koşarken, memleketleri birbirine 
b&ibyall eluıpttlierde -a.lt:.t ederl<eo, 
kendisini, bambaşka bir alemde &'Öre

cek, - kalauk, a}riallqacak, oaı
clırae&kw. Ciinlril, o ırUe kadar, dir
sek tıOi:riltüıı. kafa patlatlıfl. 5Un11I 

ııözmeie ııal1'biı hariel lilemi; müaa
ırebetıerlnl, Uletlerlnl taıılll etliil lıi

dbeleri; kaide ve ka.n.unJanw ezberLe
mefe ufra~tıtı cemı,.et ba7almı; kafa
sının l~de tebellür etm · olall şekllD
den bambaşka IMılaealtlır. 

Görecektir ld, o, tlmdiye kada.r, bfr 
hayal ilf'minln lçlude yaşıyormuş! 
Etratındald bütö.n ruh ve maddelerin 
manalan, mefhumbrl, kıymetleri ta
mamen ba.']bdır. Zavallı rene, müthiş 
bir ha7&1 ııakutııe toıııaşmı,hr. 

Ctldtracak!. 

Bütün iyi ahili< ve terbl7e lelilı.kl

lerinln ne söltin~ btrer paJyaeo halin

de, b:.yat sa.hneolnde ~ taiulduğıma 
aolıyacaklır. 

l\'lekiep&e kend:t8l11e ltoca,.ne dem.lştf? 

Yumruklarmı kürsib'e varal'&k ba -

fırmıP: 
- YaJancrhJc en b1i;yö. altliksn:lü:

tır, Yalan söylemeybılz! 

Halbuki, dünya, &lnmda •'7ah bmt 
olan, iri karınlı lnetfa boynuzları ils&

rlnde defil, ur.lamı ın kayruldan ill
lünde döoiiyor. 

ProP&l'&nda harbi = ,-alan 
B.ekJi.m = yalan 
PoliUll.a _ yalan 
Garanti = ya.lan 
Su.Uı taarTUzu = yalan 
Radyonu.o sesi = yalan 
DevleUerJn. cemly"etlerJo. 

muvaffa.kbre& s.rn .: yalan!. 
fertlerin 

llulUa, yalan ,dünya. vr-sselim!. 
1939 u::n marlfetlerln•Jeu en büyöiii, 

yrni ye&1'en n~illerl, baya& uçuruma 
kenarında Mncmletmek, çıldırtmak o-
lacaktır! 

Eski Denizbankın bir 
kereste işi tedkik 

ediliyor 
Eski Denrabank erkfuu balı:km

da bir yokm:ı:luk işintlen dolayı 
talciıbata geçilmiştir. Öğrendiği -
mize göre had:i.senm mahiyeti şu
dur: 

Şeılırmıiıode yaptırıllacak bazı in
şaat için Denrıhank zamanında 
Düzce hırvalisin.de müihim miktlll'
da kereste satın a1ınm~; fakat bilii.
haııe bu keresteler İs! anbula ge -
tirilmediği gilb~ oradan da kalıclı
n1mıyarak bugüne kadar mahaille
rllırle bırakılmıştır. ı 

Bu suretle mezkiır kerestelerin 
muhaiaz_!!sı iç.in müteaddit me -
mur ve bekçiler tutulduğu g>bi 
bunılann aylıkları da mütemadi
yen iŞleıniş; dola.yısile kerestele -
rin maliyet fiatfiarı da .bugünkü 
satııı fuıtilarına göre birkaç misli 
fazla ibulımınu.ştur. 

Münakale Vekfileti hadiseyi ö~ 
renir öğrenmez hemen iı;e ehem -
miyefJle el koymu.ştur. Vekalet ibu 
işe ait doısyayı l>'niz yolları işlet.
meosi umum müdürlüğünden ace
le istemiş ve dosya Vekaletıe gön
derildiği glbi bunda da bazı eski 
alıiikadarla.rm i:farleleri alınrru~ır. 

----<OC>----

Demiryollarda 
yollarda 

kısa ve uzun 
SC}yaJıat 

Devlet Demiryolları umum mü
dürlüğü tarafından seyıilıai ücret
leri hakkında dün Haydarpaşa ve 
Sirkeci müdürlüklerine bir emir 
gönrleril:miştir. 

Bu em.re göre; yolcu:lann bir 
kısmının gK!ecekleri yere hangi 
yolun kısa olduğunu bilmedflderi 
görüldüğünden badema yolculara 
en kısa yoldan bilet verilecektir. 

Uzun yoldan gitmek istiyen yoJ..-
ıtEŞAll FEYZi cular, bu mcsaieye ait ücret mu-
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Ak~anı kız ı;an'al mektepleri <full:inde uzwı yol .bileti alacak -

!ardır. 

m~;~:;~~=ı~~t~:.im":~ı::ı·~t ~oIÇ;: ~~~~ y:~~i~ ~fıe~~ 
fııııda yaptığı tetkik.at neticesinde rine tren memurlan trenin du -
bu teşekküllerin kiiçüık sınıflar ve 
elişleri satıasmda çok faydalı ne- racağı ilk istasyonda takip ede -
tkıeler verdiği anl~ıJıdığından Ak- fcelclekı ri aJyoluakly~ıracak ve ücret 

• t k""-' · · d.. . a.r ru ac arnı.r. 
şam sana me ~~y.ı.ennın ıger vı-

layetlere de teşmiline karar ver - ---o--
miştir. Mimar olmak istiyen gençler 

Şimdilik batı Anadoludaki vi - çok 
Jayetlerimiule birer mektep açı -
looaktır. Peyderpey ibu kabil mek
tepler doğu vilayetlerine de teş -
mil olunacaktır. 

---<>--
Ege tütün piyruıal!l açılıyor 

Ege ımmiakasın.daki tütün pi -
yasası bu hafta içinde aı:;ılnıakta
dır. Amerikan kunıpa11ylannın eks
perleri bu .mıntakaJ.arda faaliyete 
geçerek mübayaata !başlamışlardır. 
H~ber aldığımıza g&e Ameri -

kırlJ:ar bu yıl 20 milyon kiloya ya
kın tütün alacaklanhr. Fransa hli
kfrmıeti de Türkiye tü tünlerinden 
3 milyon kiıll'.ı miibayaa etmeğe ka-I 
rar verm~t.ir. 

Lise meı:.ıµıu gençleri:n bilhassa 
<mimari• şıtbesine karşı ,gösteroi:k
leri alaka na.zan dikkırte alınar&k 
Güzel san'atlar akademisinin ~ 
ni:şletilınesi kararl~ı~tır. 

Bilhassa bu sene minıarl şube -
sine büyük bir rağbet ıııösterilıruş; 
yıtlmz ıbu k"''Illa 136 genç müra -
caat etmiştir. Şıtbe müsait ohn&
dığınıdan bunlardan ancak 54 ü 
aılınabi!lnüştir. Geri kalanlar ısrar
la .miıınar olmak istedilclerinıden 
Vekalete müracaat etmiŞlerdir. Ve
lcllet, ge.looek y ılıdan itibaren mi-

mari kısmındaki s.ını:flar için şu
beler açıp ıburasmı ıgeııişlet.ecektlr. 

1 AVRUPA HARBiNIN YENi MESELELERi 1 

Baltık Memleketlerinde Rusya 
Rasyanm Ballılt memleketlerbule 

ritıide nüfuzunu iade ve tesl1 etmesi 
yeai harbin buırünkü mosclelerhıden 

en mühlmmf oldu. Balbk da Karadenhı 
ırfbl ancak bir çıbj yeri ollU\ bir de
ohdir. Deli Petro bvl'Ml loln töl>le 
dermı.: 

Bir tıolt deY!etleriıı peneereleri ~
lao bir clents. 

Baltık denizine biltlm olmak lelıı 

mabte.Uf samanlarda tiirlD harpler ol
maş. Vaklile 186-0 senesinde Baltık btr 
İneç denizi olmuşlu. Fakat sonra bir 
Deli Pe&?'e eıkıyor, Rusya büyüdüktıe 
büyüyor. İsveo de küoü.lii7or Ye R.u1a 

ba - cenlş bir mahreç bou'7or. 

G"4:mlt zam&Dbırm vnlDlallmı utu111 
asadır• anlatmıya hacet k&l.ınaksam 

ljlındl tunu sö7lemek kabildir. Geçen 

umwni harbin sonunda BalUk sah.ille

rinde mliıılakll devıetı..r me:rdaııa rol-
ıü. Bu sahada bİrl)Ok meııfaaUer bı.
birlle oarp..-ia erc04 mecbnr kah-
7ordu. AtmaDJ'anın !IOıll sa.manlanla 
lı:endtne «hayaU sabu ararken Baltık 
lara!ına el alacalı 7enl harp ~ 
dan e.VTel cörilliQııordu. Difer tan.ftaa 
Baltııı: memleketlerinin Almanldtla ... 
kldonberl aliluısı olduiu 7esl ııi71e

nen ..,,ı..- de dd1ldir. 
Fakat be memleketlerin ber 1ıirl 

kendi lstikllllnl konımal< ....Aılıııde .,.._ 
duh için Aimaıı7uııa Ultbahanlaıı • 
beri alulettlil -~ vmllll te
minatın itil! re~ döşiir elt 
sıtctde endı.elerl ar1ı7-. BllluıMa 

li:ıılo117& •e LetonJ<a pbi oold Çarlık 
R__.ıan kartulJIUll, mliııtaldl oı

mıış, iki küçök d""let, - de -
çiftlik salıll>ierlalo ...,.etinden Yaduı.7• 
sıyırmış ola.D. H memlekeileT halkı b9 
sefer de Alma.n7aıwı Jh.J'ati salı»
sına ırfrme,.t lsiemiy...ı.nıı, 6- a
mımıi ltarp b!Wkteııı _.. Fon Der

celo...., ~ 
- lriirilk bir __ ,. 

LltvaJı7a, Lelo117a ve F.otorıya Ue za
vaUı Lehls&anın da bir klanını birleş
tirerek bıiylik bir Ballık Alma07aoı 

'ricucle getlrmeie Jutr-la.clı. Bil 
leşebbiiseler akim kaldı. Pakal Alman

Jann bu sahadaki emelleri 7ea1 olma.
dıiını ~österdl. 

RUS)'a da Baltık memleketlerine 
kaqı llk~yd lı:alm.adığuu anlath. Ru~ 
7a ile Baltık den~i arasında bu mem 
JıelceUer vardır. Bunların AJmaa DÖ· 
tuzu albm. rirmai Ruslarca hem caD 

cöriilınem~Ur. Bele AJand &daları nte
selesl Baltakta menfaatlerla. n&1:1l çar .. 

p,.ııfou :wıtalmı7a kili ge1m'41lr. Fin
landiya körfezlae hiklnı bir mevkide 

otaıi ba taltmı adalan k.bnitl elboe ce
çenıo hem hvecl, hem de Plnluı<llJ'lQ'1 
pek ili tehdit edebUeceldlr. 

Asıl mev:ıuu bahsolaıı E&&onyara ce
llnoe; 1,700,0ot niifusu olan bu mem
leket eeueo bir slraal memıeı.etidk, 
Bal1aıı ekseriJ'eil, :rinde 87 ııimetlııde 
Fin ırltmdandır. Yözde 7 B.us, 7iisde S 
d8 Alman ırlmıdaıı Jelmedir. Dlllod 

Fin llsaDJDJD bir törtiisödür. Dinlori 
•roteelan, ;rlisde 1li ıllı luılollktlr. Da
rada patatea, hec tlirlli luıb-t nıı.
llrllmekle, yaf, söl ..., _.. latlb5al 
edUmek:te, ormanlanndan vok lsllfade 
olıııunalaadır. Hıı.n"ımal da çok ,..,... 

lı.tyor. - mevacWı lplldaty-
senc.tıı bir -1ekot. 

ıtııou ......ı hariı«n - ııeıı..ı olall 

NS de Z7 ııiBloe Berllıa -·
ıısıo_.ıaa vac-9ıll. Fakat o ra-
maa im~ ~- blll'af'l 
ahmp ..........._ !ikin harbin -
1iceıı1 ~ biiBbitt1lıı ale7hlne 
~ arlık bu -Uerinia tabaku
kua isW<bale~ 

Bu&iln lekrar ıtııon oralan ""7or. 
y..,ı ani-• cire Eslaayaduı her 
Jliıı lt118yau, Wnlncnıda 7,0oe caı.. 
aö& ı*deeek, 

don üşü 
Ya-. Ahmed Şükrü t:Sl\Ull 

Wtler Poıoa,.anm yansını itcaJ et
tıkien sonra l'&l'P devletlcrlle sulh ak

dW çalışırken, SOV7eller de Ballık 
sahillerinde hes«".monya kunruya ça,.. 

lq.maktadırlar. E..-veli. Estonya ile im
zaladık.lan blr karşıhkh 7ardım mu
aheclesile bu mem.Jcke& üzerinde hi

maye kormUJfar ve Baltık sahillerin
deki adaJann tistünde askeri tesisat 
koı:mak hakbru almışlardll', Ondan 
110nra ayni mahb'ette bir muahede Le
ton:ra ne lmıal:ımqlardır. Litvao7a 
Ue de ö,.-le. 

Fak.at aYJll mevn.lar üzerinde gö
rüşmek i<>ln dördüncü devlet olarak 
davet edilen Ftnlandtyanın Sovyet tek
liflerine karşı daha büyük bir muka
vemet töstereceii anlaşılmaktadııo. Fll
hakllia FlDJandi:ra., Baltık rrupundan 
ztyade İskandinavya ırupuna dahil o
lan bir mem.Jtkettlr. Pt>k yükıın•k kü1-
Wrü ola11 Ftu.land1ra mtlletl Carltk za
manında bile oM>nomislnl muhafau. 
eimtıs Te biyük harbin neUce-sfnde tam. 
lstildlllne kavuştuktan sonra 1t.na,.t 
sa.hasında yaptıfı büyük hamlelerle 
Avrupab.lll en Uert D'.M!mlf'ketlerlnden 
biri olmUŞtur. . 

Fakat Baltık memleıkf'tıerl ve bll
bassa Fln.land.lya., mülki tamamhklarm1 
Balbk denizindeki müvazcne ne te
min edebtl1Jorlard1. Bunlann mukad
deratne alkada.r olan Polonya herhal
de şlmdllik orladan kaUanışltt. Al -
manya da Sovyetler1e yaphiı pa'Zarhk 
netiee!iinde buralardan elini kolnnıı 
oekmişür. Almauyanın ba pazarhta 
riayet ed~eitne delil olarak Bal:İıdt 
memleketlerhıdeki Almanlann ger1 
çafmlmalandH'. «Baltık BBronları> 

adı yerffea bu nüfus, orta ça.ğda Bal
tııı: .. btılerine doğru 7ürümtlş ve ora
da yaşıyan halkın ellerinden toprak
larını alarak buKilne kadar devam e
den bir feodalite kurmuştur. 

Blnaenalf'J'h .Baltık naronlan>~ 

orta Nda ytiriidüklerl yoldan ceristn 
nrb'e ana vata.na dön~eklerdlr. Bit
leri bu dt"rece radikal bir Wdbfr al
mıya sevkeden Kbeplrr ~öyle hula.sa 
edUeblllr: 

1- Evveli SovyeUerle anla~ ne
tleeslnde çizdi«! şark bııdudunun nihai 
olduğunu ı-~t.tnnrk istiyor. 

z- SoVJ'etıer bu memleketlerin re
jimlerlnı! hilrmel etmekle berab•r, ye
ni şartlar albnQ bu mcmlekeUl'nle 
bir bolşevlk llılllitt cıkması dalma 
mümkündür. Esasen on beş wne ka
dar evvel, Es~.,.,yada bir boı,evlk lh
Wıill ~ ve sortukla bastınlm1şU.. 
Böyle bir Dıtili.l rene çıkıp da muvaf
fak. olu.na. hlkıllptas en dyade mil
teeulr olacak zümre Baltık barontan
dır. Almanya, bu memleketleri Sov -
yet nöfa• sahasl say<}ıflodan keadl 
ırkd9ıflanm btırıa7e tol:n blr tel;ebbüs

te bulunamaz. 
3- Üçüncü bir sebep de Aimanya-

11m PolonyMlald ve Çek.Otilovakyadakt 
Alman nilfusunu takviye etmek lsle
mesldir. Bu d& Almanların eUerlne 
yeni l'~n bu toprakları muhafaza et
mek lstedlklertne delile& eder. 

hka& sebep ye imlllcrl ne olursa 
olsan, herhalde AlmanyaJl!D., tarkla 
potttiluı entrlkalanna illet olarak kol· 
ıanclıfı ekalll.l'etleri geri çaifrmOSI, ba
cllııldi ve belkl de bll&'ünden ziyade 
yarınki enternas7onal münasebetler u .. 
..riue müessir olacak tarihi ehemmi-

7ell bahı bir hidbedlr. 

Boğazda yeni bir plaj 
Boğa:ziçi.nin şenleııdiri.lınesi i:çin 
çahşan Şi:rketihayriy<! idaresi ·Kü
çüksu• da yaptığı plajın lbu sene 
gördüğü ra~ti na.zarı dikkate a
l.arak: !Boğaziçinıde yeni ve büyük 
lbir pı.aj daılıa inşasını kararl~tır
mıştır. Bu modern ~aj önümüz -
deki me-vsime karlar !bitirilmiş o
Jac>ılrtır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Arabacıların geç

ede-meğe cesaret 
mediği sokak 

KM1lkö7 İkbali.Je maball-
dea btr ok1Q'1leumuı 1azQ'or: 

d[adJlr;:ö7 &em.tinin her yerin
den araba Bay.ıa.._7a (30) ko
r- ~. Fakal arabacı7a İk -
ball.ro maballesindea cll71nce de
tıı (10) karat vermek (60) ku
r"' ,,.enıenhı ptme... Sebep Ki
mllefencll taıaUe maruf 1 • 1,5 Km. 
kadar bir yoldur. Burut -.ıt
mut 7er yer oyuklar aOtbmf. Kı
flD Sil birfltlntllerlnden lılr oeroe 
ırlbi sıtramadan cegmenlıı lmkim 
yoklar. Hele ceceleyjn !ılç reçll
mes. Çllnkli dflı1 karanWıtır. Ge
çen ılın beledl,.enlıı :ıoeo ıamıı.. 
byacaiım p..,..lerde okadok. 

Ne olur bunmı Z tanesbıl bu -
kala koysa... Arabaeua IOrD.701'-
sunus: Yahu niçbı gUıni701"SUDT. 

Oradan recmet ıeı. bir makaııt 

feda e- lkıındır cl17or. Hole 
laksller ymümüse 'bakmı:rorlar. 

Beledl.7enln nazarı dikkatbıt oel-
betmenisl rlea ederim.> 



r 
p 
. f 'ekı Yeni Le" htlklımeti 

;ı!• 1t ı ,,,.1Vt>te geçmiştir. 
t Al 'ZI r cer,:bi Atlas deni-

"' tna1>Jarın 13 613 tonluk 
it i'r v Purunu mti.sadere et-

Yt ı'lı!u. 
0 I ızlerlP Sovve•Ier rasın-

dra~ an son t!c~ret 2 :/:ışınası 
• Ga memnunivet hasıl et -

ttı ı •a:zt>tell.er. Sovve•Jerin yeni 
llıiş 0~ne eski dostunu feda et- 1 

a 1t Alına Ui(ıınu V82ıyorlar. 
J 'a itle .nlarla Bulgarlar arasın-
11' n 'baz l"irtg mukaYelesinl tamam

\ir. 1 anla'itnalar imza edil -

A.........._·--~~~~~~-1 
deu· sker Gözile 

ı.,. . . 
gıllıaktıstc-matik topçu ate.'leri 
{).,, adııılar 

~·11ııı. . 
lrtıız h~tle +bu nevi ateşler hir 

l t ıeıa~':ketinin arif€Sine ala
lı harp ı edilir. Fakat bugun

b ıııu.1'11 §artlanna bakınca, lıu a
r laar en de Aılman ordusunun 
~ vruz 'fıazırlığ! yaptığı neti -

h ~içik arııamadı. 
"etlı~ a aıansı olan ajan Bclga 

1ı 0 1'11"'1 Verilen bir haberi neş
ll r "'ıa;z u. Bu hıılbere göre Alman
~· ~'ka ı ahval ve Şl'rait tahtında• 

P ••ııı llın •bltarafüığına riayet e
•• ~·l<t'nekte seı'bcst hulunmak 
Çikao. e ı~ler. Ta:bit bu haberin 

Jlye Yo~ heyecan uyaııdırdığ,na 
ıy•ti tur .• Bu a:hval ve şeraitin 

r, J\Irn rnalum o1mamak1a bera
~na h .. ~!arın obir vesil nrndık

~l"i A\n ffi<ıdilübillr. Lakin bu 
lı ayrıca ~'k-,~ropa,g~"'?a neza - ı 

•r ne 01 P etnuştır. 
ite ·~a olsun Belçıka 1:-u

k ı~ll\~ısuıı müdafaa M"'bilir 
b n~ ır. Moz ne'lırinin şar -

1 
rllbes arızalı arazi 1914 de mu

h · llu d ıı. ~imanlara terked lmış
~ ~0~1efa oyJe olmıyacağma şüp

i<ıe ll'~r-.. Alananlar Möz'ü her 
~l<çlulcle geçübi'.eccklerdir. 

· aıa n.bir istııa Alber kanalı 
• hl'\ııi ~~~ kar~ıJaşacaktır. Möz 
•n btı ~nıze, Liyeji An verse b.:ığ
llıiyece anaı suyu ile arazi ge -
"~ıııı, k bir •haı!de tutulacaktır 
Ilı ilrdu.~a da ayni endi.<;e hü
> Sar .1 U.ıı:u bildiriliyor. Alrnan- ı 
Ot~ rl e Mozel arasındaki kori-
ı8°" llitl:ansız taarruzunu durdur-
1<ıı•lin etıı}(fl"ler ve kendileri de 

b·ı F'ran~at<bınde görünmek sure
~ltıe ı~ ııoı cerah nı zorlıya -
"tı lto tdır 

~~lltıtı~ li<l~r ve Belçika ile Lük
t ll:ıııiyeun vaziyeti ııünün en e

~ lı&1g tle .nazarı dikkate alına
'- :erıni teşkil ediyor. 
~ ERKANIHARB 

3 - SON TELGRAF - 13 BfRİNCf'l'EŞRİN ?939 

EN SON DAKiKA Ben Casus muyum? Sulh 
~ ........................................ ~ 
Alman yada gizli 

Güzide Artist Suriye'de maruz O/mıyacak 
radyo istasyonları ikileşti kaldığı hadiseyi Gazetemize anlattı o inci sah.feden deı·am) 

Londra 13 (A.A.) - Almanyada. f radyo istasyonu vardır. Gestapo 1 )sinci bir radyo iııtaayonu faaliyete ma•kallyen karanlık ·.n ~asit mlkya. •ta 
Naziler.e muıh~et .eden ve •Al - teşki!Atı, şimdiye kadar bu radyo başlamıştır. Bu radyo, •seri>Eet Al.. 1 Yazan.· SAFİYE AYLA 1 dahi ıyrılmı' d•iUdi~. ilk ırör•nlişte 
man hurnyetı. ısrnmde bir grupa. istasyonunu keşfetmeğe muvaffak man ra~u• olduğunu !!An eı • sulhun uz~klatlıtına hukmeımek mum-
mensup olduğunu bildiren gizli bir olamam~tır. Hdbuki dün gece ı.. 1 mektedir. kun olduıru kadar dıitor ba71 tavas-

P olonya hariciye nazırı Londrada bir nutuk söyledi Yazı ~::::::r:.::ri~:=~mi gö- :;~:~~-çocuğunun yüreği gibi çar- İıat:::~~~ a7:::
1

~ır;:;;r~~e ~~·d~;;:: 
rüyorsunuz ya? Bir ,.ığın sahife dol- Merdivenleri ı..ı.rke üı-9 çıktım. Her ma. i yollartle • ·ulh taarrmundaıt Jf'nl 

Londra 13 (A,JA.l - Londra rad- Fransa tekrar ayni mütecavize kar- etsm, mücadelede sonuna kadar durduğum halde MlA asıl mevzuuma basamakta, cesaretim biru daha kır1- bir safhanın açılması vr bu yolun da 
yosunda bir iıutuk söyliyen Polon- şı mücadele açmış •bulunuyol'lar. sebat etmek huısuısunda verdikleri giremedim. Halbuki, kalemi elime al- Jıyor, bu sefer yine, hiç ummadığım denenmesi ihtimali nrdır. Bu lhll
ya Hariciye Nazırı Zaleski, btllhas- Büyük müttefikılerimrzin yaprlacak karardan son derecede mütehaıısl& dığun zaman. maksadım, bir iltf yıl bir güçlükle karşılaşmaktan korku - mailer de •uya dü•lükleıı '•nradır ki 
Sa demiştir ki: fedakarlık nekndar büyük olursa oldum.> evvelki eski ve acı hatıralara dal - yordum. Nilekim, çok geçmeden, kork- harbi Avrupada daha k 1""mş ve ta-
•- 25 sene sonra İngiltere ile olsun, harp ne kadar devam ederse mak değil, da.ha iki hafta evvel başım- tuğuma uğradım. Zira bu sefeı <le: ranan daha nel vaziyrller almış 01•-

dan geçen hAdiseyi anlatmaktı• Büs- c Adresıntzi, pasaportunuzu bı- rak ıöreceilz. 

160 Alman tayyaresi ile bir İngiliz filosu 
arasında şiddetli muharebe 

(Birinci sahifeden devam) 
misinin gelmekte olduğunu gör
dük. Bu gemilerin üstünde bir ta
kı;rn tayyareler ceveliinlar yapı -
yordu. 

Tayyareler, düman çıkaran bom
balarla infilak edici •bombalar a
tıyor ve bu esnada harp gemileri
nin tayyare daii topları faaliyete 
geçmiş bulunuyordu. ( 

Kyaloey, bir müddet sonra mu
harebe sahnesinin tam merkezine 

gelmişti. Etrafımıza :bombalar du- , 
şüyordu. MuhaFebeye iştirak eden 
tayyarelerin adedim 160 olarak 1 
ta:lımin ettik. Muharcıpe, takriben 
bir bu uk saat devam et!L İngiliz 
harp gemileri, ta.rn yolla hareket 
ediyor ve mütemadiyen zikzaklar 
yapıyorlardı. Nihayet bu egrniler 
garp istikametinde li:ÖZden kay -
J;ıoldular, tayyareler de şarkı). doğ
ru uçtular. Tahminimize göre hiç 
bir harp gemisine ve hiçbir tayya,. 

• • • 

reye isabet vaki olmuş de~ildir. 
İngiliz harp ıgcrnilerinin garp 

istikametinde gay<bulbetlerinden b!.
raz sonra müthiş ibir infilak sesi 
duyduk ve ayni istikamette dü -

.JIJanlann yükseldiğini gördük. Ni-
. hayet büyük bir kırmızı tayyare, 

muharebenin şiddetle cereyan et
mekte olduğu saha üzerinde lbirçıokl 
daireler çizdi ve >nihayet o da göz.
den kayboldu. 

FİNLANDİYA • • 
iLE MÜZAKERELER 

(Birinci sahifeden devnm) 
hilkiimetine öyle bir me!llaj l'Önderme
ie karar verdlil söylenmektrdlr. 

SoVJet l·ükiı:mett nezdinde yapıJan 

bu tefebbüsün neticesi hakktnda Ame
rikanın i\'Ioskova elrl!!I Steinhardhn 
r&POru l'ellr re1mez hariciye nezareti 
tarafından derhal bu hususta bir teb
lli n rt"dilecektlr. 

Daha t;lmdiden saliblytttar mahfel
lerdr Amerika tarafından yapılan 

bu tr~hbüsün Amerikanın bütün bty
nelmllf'l mrselelf"rde battı hareketini 
tan'Zim eden prenslpln yeniden tekl
dfndrn başka blrşf"y olmadıfı bryan e
dllmf'ktedir. 

Bu J>rt'nslp, df"vletler arasındaki mü
na!'lrbrtl("rJn ı,uv\•l"t istJmall suretlle 
hallini kabul etmemek t"sasına dayan
maktadır. 

Amerikanın 

haldf", on gün .. ,.,·el Polonyanın 'Z&P· 
tını tanımaktan itotina t-dt'n Hull'un 
bu harrketlne benı:iytn manevi bir 
cephe alm:ı mahl:vrtindedtr. 

Bu t«.'1t'bbü ler tahmin tdi1dttl clbt 
Sovyf'tlf'r Blrlt,il ti7rrlndf' bir t,.,ir yap
madıiı takdirdi' Amrrlka ba.,ıca ted
birlPr alacaktır. 

Bununla beraber Sovyet - Flnlandt
ya mrselei'i hrnüz ilk "arhasında bu
lunduiu için salahlyet!ar mahfellerde 
. imdilik ahnatak tedblrlrr hakkında 

bir tY soylenmtmektedlr. 

Ml ZAKERL DEVA~t ı:oİYOR 

Londra ıs (Ilususi)- Finhındlya 

Hariciye . Tazırı Ue )Jolotof arasında 

l\.loskovada diJn başhyan ve iki uat 
sllrf"n müzakerf'lt>re Sta1in de lşt.lrak 

etmiştir. Sovyetlerln Flnlandlyadan ta
leplrrl hakkında sarih malümat yok
tur. 

Ru ların bazı askeri ü~ter istedik
lerine şüphl" yoktur. Maamarth bu ta
leplerin de Flnlandlyanın lıayati me-n
faatJerine tt>aruz tt-:şkil f'tmesl ihtimali 
kuvvetıidir. 

·ı 

Butün f;;jmal dl"vl<'tleri Rusyaya mü
racaat ederek, Finlandiya Ue dostane ı 
münasebrtlerln kesllmemrsint bekle
diklerinl bUdirmi.,lerdir. Buna da se-

bep, Fin hükümetlnln ı.tiklillnl feda 
etmJyerek harbetmefe karar vermlf 
olmasıdır. Balbukt buna mukabil Rus
ya harbe karar vtrmlt vaı:lyette deill
dlr. 

Finlandiya Hariciye Nazırı ise Rus
la.nn hiçbir talepte bulunmadıklarını, 
sadece fikir mübadelesi yaptıklarını 

.söylemlt ve demlı;tlr kf: cBltaraflıfı

mızdan reçmeyiı. Dlfer Baltık memte
ketıerlnln va.ılyetl bize ben~emez.• 

Sovyetlerfn yakında Norvect.en de 
Atlas Okyanosuna nazır bir ü lstlye
ceğt blldlrllmektt>dlr. 
Almıınya Fbılandiya el('lslne verdlJi 

bir notada, Rusyanın 1914 hudutlarını 
meoını olarak l!JtiJtbtleceflnl bildir -
miştfr. 

l\loı.;kova müzakereleri menfi netice 
vcrdli'i takdirde, Flnla.ndlya mü~Ui
Jıan mukavemet edet'tktlr. Finlandiya, 
İsveç ve • Torveç ara.ı_ ında bir askeri 
ittifak yapılması cereyanları kU\"Vet
Jenmt"tır. 

300,000 KİŞİLİK FİNLADİYA 
ORDUSU BEKLİYOR 

Stokholm 13 - Helsinki'den ge
len haıberlere göre, Finlandiya hü
klımet merkezi •başka bir şehre 
nakledilecektir. Helsinki şehri he
men kılmilen tahliye edilmiştir. 
Bütün mektepler kapalıdır, her 
yerde sığınaır,:,,, yaopılmaktadır. 
'{apurlar Finlandiyanın garp li -
manlarına çekilmek1edirler. 

Memleket dahilindeki bütün yol -
lar, her türlü nakil vasıtaları ile 
doludur. İstasyonl;arda hal1c küt
led.erinin izdilharnı görülmektedir. 
Trenler, tamamile dolu olarak ha-; 
reket etmektedir. Halk, büyük bir 
disiplin eseri .göstermekte, mi:Ili 
marşı terennüm etmekle veyahut 
ilahiler söylemektedir. 
Halkın sükuneti yerindedir. Ha

va ve deniz seferleri servisleri iki 
misline çıkarılmıştır. Finlandiya 1 
hükı'.ımetl, Helsinlri, Vilıorg ve 
Kokta .Jimamarını kapatmıştır. Ge-ı 
milerin ekserisi Oba'ya gitmek -
tedir. Köprülerin ekseris!ne lağım
lar konulmuştur. Maamafih büti!n 
bu ihtiyat tedbirlerine rağmen res-' 
mi Finlandiya mehnfili, Sovyet 
Rusyanın kabulü mümkün olmı
:ı;;ın bir takıım şartları ileri sürme
sine ihtimal vermemektedirler. Bul 
mehafil, Finlandiya namına mü -
zakerat icrasına memur ve Sovyet 
ljderlerince tanınmış olan B. Paa
sikino'nun Moskovada pek dosta
ne bir surette karşılanmış oldu -
ğuna <'Jıemmiyetle işaret elımek -
tedirler. 

FİNLANDY A BA.ŞVEKİLİ 
VAZİYETI'EN EMİN 

Oslo 13 (A.A.) - Finlandiya Baş
vekili B. Cajander, Norveç mille
tine hitaben radyo 'le söylemiş ol
duğu •bir nutukta Finlandiyanın 
şjmdiki vaziyetinden fevka!1ade e
rn,in olduğunu söylemiştir 

Nasyonal Totcııde gazetesi, yirmi 
S?vye'. ~ayy~resinin Fi.n'landiya ı 
kürfezı uzerinde uçarak ıstilc;af -
1 h t •••••••••••••••••••••••••• ar yaptıı;ını yazmaktadır. 

1 

Hudutta mevzi. alan Finlandiya Litvanya Memeli de istiyecek 
ordu.su 300,000 k!ıiıyı bulmuştur. Riga 13 (Radyo) _ Ciddi bir 
FİNLANDYA ŞEHİRLERİNDE membadan alınan, fakat ihtiyatla 

MAHŞERİ MANZARA karşılanan obir habere göre Lit -
Stokholm 13 (A.A.) - Finlandi- vanya, Sovyetlerin yardımile ya

yadan alınan bir habere göre He!- kında Alrnanyadi'n Memel'in iade-, 
sinki'nin tahliyesi ,bt.ıgün hitam sini istiyccektir. 
bulmaktadır. 120.000 kişi bu şehri -------------
lerketmektedır. Şehirde hiQbir ço- * Mütchassa Prost Ko,ka ile Be
cuk kalmarnışt.r. Şehirde heye - ı yazıt ara•ında Y'"iillik saha ittihaz e
canlı sahneler görülmektedir. dilecek yerlerde tetkikler yapmıştır. 

bütün başka bir mevzua girişime ba- rakın dn t.Jhkik t yapah !> de "er. Bu kızı. ma da hlc üphf' h: bu kı't 
kıhrRa, adına yazı> denilen şey de ı Ne ta.hkikatı yapL.ırağını öğren - dtfil, önümilı:dckl yu \'r hatti son-
tıpkı 6eyah.ate benzlyqr. Nasıl başl<ıyıp m k isted n. Bu sualime muha ~p o- baharda ola<'akhr. ki. huı-ün A'manya 
nasıl bltccefi evvelden kestirilcmi - lan komiseı haru..:.n, ne tahk kah yı:ıı- bu yol ile bir yıldınm h:ırbl yerine 
yor. Fakat ben, bu hatamı bu işteki pı' c~ğını kestiremC'y ı 1e kızdı, ve: bir yıpranma harbinin f'Şlflnden lcf"-
ncemHilime bağışlıyacajınıza güven- Eı mıyor n u: uz<> dedi, htç riye adımını atmış bulunmaktadır. 
diğim ıçtndir ki. kendimde devnm et- seyalıate gitmediniz mı?. Malı)e dai- ETE 1 İZZ T IlE fCE 
mek cesaretini bula.biliyorum. 

Anlattığım Romanya ı;eyahatınden 

sonra, bir daha yola çık.mıya tövbe 
etmem, ve memleket huduttan dışına 
adım atm1ya kalkışınamam lAzLm de
iil miydi~ 

Fakat bil~kis, - galiba zor olduğu 
için - St'yahat bana büsbütün cazip 
göriınmiye başladı. Hele, bir film kum
panyası müdürü İstanbula gelip de 
beni bir filin çevirmek Uzere Mısıra 

davet edince, Romanya seyahati.le kı
rılan ı>eyahat hevesim, yeniden taze
lendi. 

Mısıra geçmeden evvel, Lübnana da 
uğramayı, ve orada bir hafta kad:ır 

dinlenmeyi düşündüm. Zaten, Mısırlı 

film kumpanyası mtidürile de, esaslı 

bir anlaşma yapmış detildim. 
Zaten bu teklifi kabul etmek hususun 

dak.i niyetim ve cesaretım de pek kuv
vetli degildi. Fakat buna rağmen, bu 1 

davet güçlüklerden ürkilp taht~uu
ruma sığınan ı;eyahat hevesimin yeni
den uyanmasına vesile olmuştu. 

Bilhassa Lübnanı görmek istiyordum. 
Suriyeye gidip gelen hemen herkesin 
bir tabi! cennete benzettikleri •Lüb
nan> o m(1:hur dağlan, meşhur bah
çeleri ve meşhur sahillcrile beni beş 
on gün avutur sanıyordum. Hem, içi
ne girilen hemen her evinde: her mü
essesesinde türkc;e konuşan btr, iki 
in~an bulunabildiği ic;in, Suriye bana, 
pe.k yab<lncı bir memleket gibi aelmi- 1 
yordu. 

Bütiln bunları dUşunmek, bana, ma
hut pasaporta yeniden snrılmak ce
saretini verdi. 

Geçen sefer karşılaştığım muamele-

resJnLcn sonıeağız. Bak 1 :n vergi bt-·r
cunuz var mı, yok mu?., 

Ben, yıne kırılmıştım Zıra boynu
mu bukilp kar ıstT"a a::eçtlg m o ma
sanın başında bır kadın, hem de beni 
tanıdığını soyliyen bir kadın gOrunce, 
r hat bir soluk almış, hatu lilzumun
dan fazla ümide k3ptla.rnk, yumuşak 
bir hemşıre aJak sı göreceği.mi sıına -
rak gülU.rn.·emıstım. o~ Çatık bır se le 
tahkıkat yapılacağını söyleyince, ken
d mi, Adeta, hüviyeti karanlık bir in
san sanacakt..m: 

c- Efendiın. diye kekeledim ... 
Bendeniz, geçen sefer seyahate giper
ken de arzetmişti:ıl. Benim kazancı
mın \-ergisini, çalıştığım müesseseler 
veriyorlar ... Bunun içın, \·ergi borctle 
şah•:.n al<\kar ar değilim!.., 

Komiser hanım: 
•- Bıliyorız dedi... Fakat, o 

müesscst"'IE'rin \·ergi kaçakçılığı yaptık

ları 1;öyleniyor ... Hazır siz gelını~ken, 
tahkikat yapılc;ın! 

- Aman efendim. Çok rica erlerim, 
eğer böyle bir tahkikatta, bendenize 
düşecek bir hizn1et \·arsa. bunu arya -
hatten döndüA'\ım zaman yapayım ... 
B ·yıe bır tahkikatın yapılması için, 
bcndenizın seyahate cıkmakhğım mı 
bekleniyordu". 

Koıniser hanım sözümü keserek' 
c- Ne istiyorslın'l.;Z~ dedı, size is

tisnai (') muamele ı:nı yapalım? 

Ve ytizUmc şuphe dolu bir istihza 
1le bakar1k ıı;ordu· 

c- Yoksa, bu tahktkat n yapılma-
1101 isteniyor must.ınuz'> 

Bı..ı. sualın ltındakı g zli ıthamı gö
rüyorsun~ız ya". 

nin acısını henüz unutamamış bulun- Ne yazık ki. ben o anda, orada, ken-
dui!um içindir ki. dördüncü şubeye di ş!I Ielini~ iclnde mahpus yapmıya 
girerken kalbim, garazkar bir mn - ı mahküm bır san'atk1r m. 
meyiz önünde imtihana cıkacnk bir (Dcuamı var) =========================== 

ÇEMBERLA YN'İN NUTKU 
(1 inci sahifeden devam) 

tekliflerine kat'i ,bir ıearuz teşkil 
ettiği neticesine varılmışt•r 

Stokholm ve Ko.ı;ıenhag yolile 
gelen haberlere bakılırsa, Hitler 
ve arkadaşları haııbe aevam husu
sunda a'lınacak teti\ıırler hakkın
da da müzakerelerde bulunmuş -
lardır. Ren havzasındaki <büyük 
·ehirler kamilen tahliye edilecek
tir. 

Bütıi-n Alman gazeteleri Çem -
berlayn'e şiddetle hücum etn'.ekte 
ve İngilterenin Almanyayı par -
çalamak istediğini. buna kHşı da 
en iyi hal çaresinin harp o 1 acaii;ınıl 
yazrnaktadır!ar. Almanlar, artık 
vaziyeti sulh ümidi kalmamı; gibi 
gösteriyorlar. 

ÇuırJberlayn'in cumartesi günü de 
radyoda İngilız milletine hita -
ben bır 'fluluk söylıycrek, bcyncl
mıd vazıyetin inkişafını izah et
mesı beklenmektedir. 
Musolini'nin bir taYassuı teklifini 
hamil bulunm~ktadır. Bu teklife 
göre İtalya beynelmılel bir konfe
ransın i<;timaa davetini istemek -
tedir. Musolini'nin Loııdraya gön
qerdiği sulh muhtırası hakkında 
H'tler·ın de fikrini sorduğu anla
şılmakt:ıd.r. Bu takdirde Alman 
deYlet rcisJn;n herhangi yeni bir 
karar almadan evvel bu teşebbü -
sün vereceği nelicen beklemesi 
muhtmeld•r. · 

ÇEMBERLA YN BiR NUTUK 
DAHA SÖYLİYECEK , 

Bu Sabahki 
Müthiş Cinayet 
Kapalıçarşıda Bir 

Ada Üç Kişiyi Ağır 
Surette Yaraladı 

Bu sabah Kapah('ıı.r)ıda bir 
cinayet i!Jltnmlı;, bir adam para me
elesinde-n çıkan ks,·g-a nttl<"f'Sinde Uo 

ki!jolyl tabanca Ue vurmqtur. 
lliidise ";ÖYie olmuştur: 

Bir muddet ev"·el Jiamza, Yervant. 
k.ard 1 Garbıs ve kayıuları Hironilr. 
adında dort adam ortak olarak .ı\na

doluya kumaş. !anili Vf' saire uvlı:: 

etmtye bat;lamı lardır. Bir muddet ııton
ra kazancın taksimi met'eleslnden ara .. 
Jarı a('ılm.ış ve ortaklar IJamzayı ara .. 
Jarından ('ıkarank Kapaltça.~ıda .\.y
nactlar sokaiıtu.la bir diJkkan a('mq
lar ve fanil.i ticarettnr baı:ılamıtlardır. 

İddiasın.ı gOre, ortakları tarafrndan 
aldahlan ve paruını kapııran llamxa 
bugun .·aat on raddel<"rinde dukkana 
1Idt•r1.•k: 

- lkni aldattınız, par lanmı kap
tınız, dJyertk kafürler avurmıya ba..t
lamı,..tır. Ut orLak liarnzayı dı,arı ("1-

karmak islr·rlerkcn, ltJ:m.ı:a tabanca
sını t:ekcrek a elmİ)'f' ba.şlamı ve 
("ıkan kut"lunlarıı.ı l..ab{'tile afır u
rettc yaralanan \:'tr\•ar.t kard i Gar
bls "\'f k;i.tiplrrl Sironik kanlar içinde 
yrre yu,-a.rlanmı lardır. 

ili.dl eden sonra ka('mak lstiyen ka
til. Çarşı bt'kcbl 388 ~lehmtl tarafın
dan yakııl.ınmı,.tır. Derhal haı;ıtanrye 

kaldırılan yarahlarm hayatları tthll
krdc-dir. 

j __ A_s_ke_r_li_k_İşleri 
Teşrin celbinde nekerlil:.l~rini 

yapmıyanlar 

Selımiye ıumen askerlik da;re
sinden. 

1 - Mutat olduğu üzere 939 teş
rin cebbinde askerliklerini yap -
mıyan ıandarma ve bir buçuk se
nelik hizmete U.bi olar>lardan gayrı 
sınıfa mensup 316 - 334 (dahil) d<> 
ğumlu erat hız.meli muvazzafa -
larını yapmak üzere celp ve sev
kedileceklerdir. 

2 - Deniz eratı için şubelerde 
toplar.ırna günü 14/10/939 dur. Be
deli nakdi 13/10/939 akşamına ka
dar alınacaktır. 

~~--'7~ 
\.Tasıf kaptan yine tavrını muhafau. 

ederek karşılık verdi: 
- Kararı tayine hacet var mı .\nıl

ralim?. T.:ıbii mUıtademe ve harp ka
ran verf'ceğ"iz!. 

.-\miral Ramiz d111Unmedf'n bunu 
kabul etm.iş corundü, ı.uallerine devam 
etti: 

size yolladı, iki dakika sonra bu ı,üre 
bıitün sefine suva.rUerl tan.tından a
Jmmış, llakkı kaptanın kumandasın

daki destroyer filotillası Bo-ıcaada ile 
Eşekadaları &rasında ve boiaz metha
Jlni du.,m.ın tabtelbahlri ile deı;tro7er

lerinin hücumuna kartı koruyacak şe
kilde mevki alma~. sur'atıe cuverte 
vardııvelaları indirilen ve taretlerde 
top ba1ına l'eçlleu Ba.rbarosla Tur«ut, 
l\Ies'udiye ve ,'\sarıtevflk harbe baztr
lanmışlardı. 

Londra 13 (Husu.;i) - .Siyasi me
haiil şimdi sözün Berlinde oldu· 
ğunu söylüyor. Daladye'den sonra 
Çemberlayn de müttefiklerin han
gi şartlar dahilinde sulh yapabi - J 

leceklerini açıkça söylemişlerdir. 1 
Bu vaziyet karşısında Almanyanın 
ne yapacağını kestirmek müşkül -
dür. Beı1linden gelmiye başlıyan 
sesler, ha!'bin karada, denizde ve 
havada şi.ddetlendirileceği merke - , 
zindedir 

Lonı!ra 13 (Hususi) - Gazete -
!er, Çemberlayn'in dün Hitler'e 
verdiği cevabı müttefikan tasvip 
ediyorlar ve bu nutku şu dört e
sasta ropluyorlar: 

1 - Hitlerin Polonya zaferini 
tanıtmak hususundaki teklifi ka
bul edilemez. 

2 - İr.gfüere, Alınan milleti de 
dahil olmak üzere hakiki sulh is
temektedir. Yoksa tehdit ve teh -
likelerle dolu bir mütareke değil. 
3 -·Alman hükıirntinin fiili temi
nat vermesi lazımdır. Buııünkil 
hükumetin sözüne itimat edilemez. 

Diğer sınıflara mensup olanların 
toplaınma günü 25/10/939 dur. Be
deli nakdi 24/10/939 akşamına ka
dar alınacaktır. 

3 - Askerliklerini yapmıyan hu 
gibi mükellefler cezaya çaııpılma
mak için tayin >edilen güruie asker-
lik şı.ıbelerine müracaat etmeli -
dirler. 

' ..._ l'io. 12 - Yazan: RAHMİ \AGlZ 

"şt~ A f l k ·· ·· h . .. . d .. Vero o ma uzere uç mu rıp gorun u, 
~ bunlar lmroza doğru ilerliyorlardı ... 

1 .. ,.~ 
ttı "' tn,.,teryat, noksan harp kabi

Ot ttı az: Cf'phane ile burcun d°' 

JI ' bır it Odtrn Amiral ıemisl .\verof 
" u •t>;ııa tı.tll Şnıa halinde ahu·aiı şekil 
"-'t "' i~ınlraı Ramiz donanmanın 
~ "ıtd resini istck:-.lz tmırlerle ve 

ile ta.bandıra va ıtası Behlıil va
.. •hıı
q, k.to C ettirerek filo llerllyor-

tı~;,ı,,.111 bir 11.yaz vardı.. llt•rke ka

~I\ k a burunmuş, armada ııtiık 
'Ilı: ~ .:~Ytlin çıj:hklarııu dinliyor. 

t ba a duran murrttebat ile var-
1'1 Şnıd b 

l._ ı lt a ulunanlar teşrin ayla-
~ <1.i,tı 

1 •\et, e Ctflrdlkten sonra boyle 
'1t ~itarı dtniı:e atılnı.ıy ı, muharebe 

1 td a hraıı Amirala hayret edl
!~ ı. 
-~ı.nı 
' ,.

1 1110 u prova hathnda b.> • 
ıtı. ~ıkrru 

lı t 1. d troytr fJloUll.ı.sı 
l1tı ırka 
" 1\, tn . nın dümen suyunda. mevki 
~r~ bu-.ı,.ktı fllotıııa ı.ırhh fırkanın 
,tl Utdı.stnda hath harbe l'ir _ 

•ı.. 
t "rıtna 

lı..,•a !\Je.cldiyenln kıla.\'uıluiu 
1 t~ ada. ·· 

r • 1-:t'ka onune l'Cldl. /\.dayı do -
~ ... d _ tl•ları ara\ından reçtl, ve 

Gtru t "d ro •Yı tebdil rttl. llenuı 

~ ~~i( s~ıaruıdan .ayrılana<'aiı sı
l'tı. 1' eıtfesile llnroza doğru i

lecldiyenın pro\'a erenin • 

deki işaret gOnderinde bir işaret belirdi: 
- ou.,man donanma ı in1roı.a dotru 

&'eliyor- ı 
Bu b;a.rct kumandana. tebUt edilir-

ken O manh dona.nma•;ında heyecan 
başlamış. Amiralin: 

- Siloih başına! Harbe ha'Zır ol! 
Emrinden ev,·el herkes vardiy~ına 

koşmu.,, gemiler muhıırebe vaziyetine 
sokularak rotayı takibe koyulmuştu. 

::\lecidiyenln işaretini kendi dürbi~ 

nile okuyan Amiral bunu tekrarladı: 

- ou.,man donann1ası imroıa doi
ru lle-rJlyor? 

Durbunünü cuzlrrine mıhhyaralıt 

~Jerldiycnln lşarl'tlni ıö1dt"11 geçiren 
erkinılıarblye reisi Vasıf kaptan va~ 
ıiyehnl muhafau edf"rek ~oylendi: 

- Kaç remiden mürekkep. Averor 
beraber mi acaba? Bunları l\.tecidlye-
den sor<sak! 

Amiralin bu emri vardabanclıra7a 

tebllfJne kalmadan l\lecldiye 18 kerte 
bir donüısle rota deilttirmlş, Barbaro~ 
sa doiru ilerlemlye başlamı.th. Amiral 
Ramiz dürbünunü &'Özlerinden ayırdı. 

Yanıba ında duran ve ulku tarassuda 
devam ede-n erki.nıharbiye relslnln o-
muzuna elinl dokundurdu. ~ordu: 

- Nere karar veriyorsunw! 

- O halde tertibat?. 
- EmirJerlolıl bekliyoruz! 
- Bt-n dr teklitlnlıi! 

- Filoya harp emrini tcblli edin! 
Amiral otouu1.hk bir lşley.l."11e bunu 

yerine getiı·dl; donanma başkoitlbi İh
sana emir verd i: 

- İhsall Elendi! 
- Emr~t Amiral! 
- Yaı. Sefine 'iuvarllerhıf'! Düş-

man tiJo u Limnl cihetinden İmroza 
doiru ilerlemektedir .. Donanma mu
harebeye liaşlıyal.'akhr. Bunun için: 

A.- Zırhlı fırka ileri yüriıytişline 

devam edecek, 

B.- Destroyer fUollllisı Bozcaada 
ile Eşekadaları onunde bulunacak, bo
fa.z melhalini muhafaza ve zırhlı fır

kanın ric'a' batlını lemin edecektir. 

C.- :tlustakU fllot.ll<& mevki ve ~e
yir vaziyetini muhafaza. edecek, veri
lecek emre röre harekete hazır buJu
naca.khr. 

D.- Barbaro!ııtan )'apılacak ateşle 

harbe başlanacaktır. 

E- Beu, Amiral cemislnde bulunu
yorum!. 

Donanma K .• \mlral 
Rs.ml:ı 

- llaydi, bunu teHi~le donanmaya 
bfldlrln! 

- Baıtüstüne Amiraltm ! 
l\fülbtmevvtl (1) bı.an kılkıdı lel-

( l) Şimdılu üslteıcmen 

ınuad.ilt. 

rütbe_,inin 
R. Y. 

I\tccidiyc gerı dönuşle zırhtı fırka

nın ya.ıuutlan crçerken !\>lecidiye sıi

\'arlsi Muzafff'r kaplan mecafonla A
mirale se)o;lendi: 

- İ.o;kete baş omuzluiu istlkaınetin
de dU$W311 fırkası ıOründü: .. Rafta A
veror 0Jm.1k liı«"rf' Liyon sınıfı 3 muh
rlpten n1urekkep ... İnıroza dotru ilrr
llyorlar. 

Amiral ,.e erki.nıharbiye reU.i dür
bünlerini o tarata çe-virmişler, du .man 
tUoıtunu ri.Jrmuşlrrdl. 

Bu &'oriJnu.ş Andral Raıni:ıin heye
canını körükledi. kumandan telıişlı ha
reketlf"rll" konll.'fmafa cirişU: 

- RoLa.mıza amut bir seyir hath ta
kip ediyorlar .. Bizi <Ormemi.ş olacaklar! 
Averofun ate!'f kudreti ve manevra ka
btll)·eli hakkında bir flkrlnlz var mı 
Va.ı;ıf Bey? 

Erkj,uıharbiye relı;i omuz silkti: 
- Şim:Ji ilk at.<-şte bunu kolayca 

krstlreblllriz! 
- sa. .... kestlrirb.! 
- Ateşlmize mukabe-le vazlyellue dü-

tünce dli.':man Amiral Cf"misl butUn a
teş kudretlle toplarını bo:taltnıata baı
Jıyacak. Etrafımıza d~eeek nırrmller, 

lsabel1f'rle hem top adedini, a~ ka
biliyetini, hem de mıirett.ebalın nıu

harebe derecesini kolayca tesbit ederi~. 

(Devamı var) 

Halbuki Romadan gelen haber
!Ne .göre, İtalyan mehafilinde 
Çeınlbcrlayn'in son nutku ile sulh 
teklifini bila kaydüşart reddet -
memiş olduğu söylenmekte, bma
enaleyh sulh imkanının •henüz kay
bolmadığı mütaleasında bulunul- j 
maktadır. 

İtalyanın yeni Londra s~firi Ba
tianı burada beklenmektedir. Mu
nı;ıileyhin Paristen geçerkE"!lj)alad· 
ye ile de görüşeceği tahmin edll
mkledir Söylendiğine .ııöre sefir, ı 

4 - Mültef'kı~ecin hedefi yalnız 
sulh değil. ·ulh•_. ilerisidir. Ada -
le'e istinat ede bir :;ulh başarı
lacaktır. 
Mulhalefct partisi reisi binıbaşı At.. 

le de Ba'IVt'kilin sözlerine iştirak 
etmis'. •Bizim 'bu mii<'adeleden bek
le<liğimiz f}ey, yeni bir dünya vü
cu<le getiıımek ve her mi !etin ya
şamak hakkını tanımaktır .• de -
miştir. 

iler pazar gündüz saat 3 ten 6 ya kadar 

Ailelere : iÇKiSİZ ÇAYLI Matine 
Bayan MUALLA ve Bestekar 

S A LA H A D D I N P 1 N A R' ı n 
İştirakiyle kostümlü Türk tarihi musikili Tablosu 
Viyananın Meşhur ROSELL Kadın Orkestrası 

ile büyi' k ıLOSV AY Balet Heyeti 

1 Her ak~am saat G dan 8 e kadar orkEl'ltra antrakciyon, 8 den 12 ye 
kadar alaturka kısmı bütün numaraları. T'1efon: 43776 

' . 

Sultanahmet 3. ncü sulh 
hukuk hakimliğinden: 

Hazinei maliye r~mına İstanbul 
malive muhakemat müdürlüğü ta
rafından Boluda tuhafıye, iskar -
pin ve singer mağazasında Hü -
seyin Levent ile Lalelide Sami Bo
yer apar:ımanı altında 281 numa
ralı kı>hvehanede kahveci Ali ve 
yi·ne Beyazıt Hocapaşa karakolu 
sokağında 110 numaralı kahvede 
kahveci Adil aleyhlerine aç lan, 
yenı Cumhuriyet sokağında Cam
cıalı mahallesinde 110 numaralı 
ahşap dükkanın 1/6 hissesinin 1/ 
11/935 tarihınden 31/12/938 tari
hine kadar kira bedelinden 38 li
ranın tahsili davasının Aliye ya
pılan ilA.nen tebligat üzerine cari 
duruşmasında: Evrak okunduğun
dan bahisle 20 gün müddetle mu
ameleli gıyap kararınm ilanen teb
liğine karar verilerek muhakeme 
3/11/939 saat 10 a taik edilmiş ol
dqğundan tarihi ilandan itibaren 
beş gün zarfında itiraz edilmediği 
takdirde muhakemeye ksbul edil
miyerek gıyabında karar verile -
ceği gıyap kararı tebliği maka -
mına kaim dlmak üzere ilanen teb-
liğ olunur. 939/539 
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Milli PiYANGO iDARESiNDEN: 
1 - Milli Piyango ~!~tle ri 11.10.1939 tar ih inden itibaren T. C. Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarının bulunduğu mahallerde satışa çıkarllmıştır. 
2 - Perakende olarak ••'İl'illlğa mecbur oldukları intikal planı blletlerl için her bayie seyyanen y üzde 10 Komisyon verilmesi kararıa,tırılmıştır. 
3 - Mllll Piyango bayii olmak için 'eraitl anlamak ve bayilik ruhsatnamesi almak lstlyenlerin hUviyetlerila sarih ticarethane adreslerini ve seyyar bayilik isti

yenlerin ise hüviyet ve ikam et gah adreslerini gösterir bir d ilek çe ve iki fotoğraf ile birlikte T. C. Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarına müracaat etmeleri. 

ı · ·" t · · .;:~4.·~1 ~-~_~ .. :1-• ..... • _.._~_.- ............ ~~· • : ·· .· ~ · ~;:-:;:.~.·"':.1, • ... :~1 ;;..r. ... . .. ,., · : : -

- - - - - - - Ticarethanemiz eskisi eibi kürk T" k' B" "k M'll t M r. İd H f d 1 mantolarını 10 sene ıarantl ve ur ıye uyu l e ec ısı are eye ın en 

1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma\ 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
- • Her yerde pullu kutuları israrla isteyiniz .• -

l, __ ı_n_h_is_a __ rı_a_r_U_._M_ü_d_u_· r_l_ü_ğ.._ü_n_d_e_n_:__, 
Cinıf M ikdın mub B. %7.5 

temi natı 
lira Kr. 

Eksiltmenin 

Buhar kazanı 2 adet 
Tahıe tıçı u.ııuı - •o.ooo • 

lira Kr. 

1760 -
500 -

ısı. 26 
37. 60 

Şe lr. li Sa tı 

Pazarlık 

Açık Ek. 
11 
12 

1- Keoit, prtname ve n ilmuneai mucibince yuk~ıda cins ve miktarı yaz.ıh 
2 kalem malzeme hizalarında ıösterllon usullerle yaptırılacaktır. 

il- lıfuharrunen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme aaaUeri hiz.a
lorınde yazılıdır. 

lll-- Pazarlık 28/ X / 939 CUmartHi ıünü Kabataşla levazım ve milbayaal 
ııubeoindelti ~ komisyonunda yapıle caldır. 

iV- Keşif ve prtnameler her &ün ıaözü geçen ıubeden parasız alınablleceti 
&ibi lapa nümunesi de görülebilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 rüverune 
paralar lle birlikte m ezk(lr komisyona gelmeleri !!An olunur. (8378) 

* * Cinıl 

Anidrit sülfürft 
Tanen alkol 
Permenganat dö potas 
Sakız 

Terden Füıuar 
Melabi Sulta! dö ııotas 

Jeldtln 
Filüat 

Çember kavalyeai 
Siklop çemberi 

> > raptiyesl 

Rakı, Kanyak, Sa.rap, 
Likör Galon sandıkları 

için kereste 

Miktarı 

1200 K&. 
400 • 

15 • 

1500 • 
100 • 
50 • 

•5o • 
150 • 

1000 • 
39000 • 

1000 • 

2817,135 M3 

Günü 

25/X/939 

• 
> 

• 
' 

l8/X/939 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Ekslltmenin 
Şekli Saati 

Pazarlık 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

> 

14.30 
15 
15.30 
16 
16.30 
14 
14.30 
15 
15.15 
15.30 
16 

16.30 

I- Şartname, numune ve eb'at llııteleri mucibince yukarıda cins ve mik
tarı yazılı 12 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

JI- Paı.arlık, yukarıda yazılı &ün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve Mü
bayaat Şubeşindek.i Alım Komisyonunda yapılacaktır 

111- Şartname ve numuneler her gün sözü gec;en Şubeden parasız alına ... 
bilir . 

ıv- Anidrit sülfürü tüpleri İdare tarafından veriJecektir. 
V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkfrr komisyona ıelmeleri ilt.n olunur. •8247> 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas Yeri Kıymeti Nevi Mesaha sı depo· 

Nn. 
1468 Heybeliada büyük caddede 

iamet İnönü cad. ve Mtzrak 
sokak E. 66, Y. 22 

600.- Evin 4608 
de 2304 
his.<ıesi 

ıilos u 

236.50 M2 120.-

İzahatı yukarıda yazılı ıayrimenkul açık arttırma suretile ve peşin para ile 
satılacaktır. 

ihale 2/11/1 939 perşembe günü saat ondadır. İsteklilerin bildirilen gün ve 
saatte hizasında gösterilen depozito akçesini veznemize yatırarak arttırmaya 

girmeleri ve yanlarında Uç fotoA:rafla nüfus teı.keres!ni getirmeleri. (8382) 

ISTANBUt 

No. 114 Yann: M . SAl\fl KARAXl!.L 

iki taraf boğazboğaza muharebe ediyordu, fakat 
imparator açılan gedikleri hemen kapatıyordu 

Kuleler, manda derisile örtülü bir 
.nevi oda gibiydi. Birkaç kattan iba
ıf.ettt. Yeniçeriler bu kulelere, kat kat 
anev.Jd alarak &iriyordu. 

Kalelere doğru sürülen bu kuleler, 
.1urlara yaklaeır yaklaşmaz muhare -
beye başlıyordu 

MUde..ttinin Sarayburnunda ve Kız
kule!iinde .Lir hayli topları olduğu eibi 
deniz tıara.tı 21t11· ile çevrilmiş ve iyice 
mahfuz bulundutu cihetle bu taraftan 
korkuları yok~u. Büt!in müdafiler ka
ra cihet·nin nıuctafaasına koşınuşlardı. 

Turkler de, Topfc~pı ile Egrfkapı a
T4l~ınd<.ıki :ııı..:.rlar kl'UnJnı hücun1 cep
hesi i:.Uh1z cylcmişlerdı Binaenaleyh 
bütün ?uicı..::nl:ır bu ynkndan oluyordu. 

Bu hlıcıın: ccphes;ne tibıye olunan 
Tü lt topl ·ı k.ılelerdt: n10temadiyen 
ıce kler ac;ıyorlaı ve bu getliklere 
'J.'urkler hücun1 ediyirlardı. İki hıraf 
bcz<ız boğaza muharebe ediyorlardı. 

F'oı.k.at açıJan gedıkleri ınıparator 

Kostautin durmadan kapatıyordu. 
GU.neşın gı...rubundan sonra, gedik 

mahalleri ,içlcrıne taş ve toprak dol
durulmuş fıçılar ve sepetler ile, derhal 
kapJtı!ıyor ve mlı ie.CUn a-:neleler\ haf
ı·iyat ve ameliyoıtı l u.rr:enin icrafi.ile 

Türk 15ğımcılarının açtıklaı"ı lagın -
lardan çı.<armağa ve yahut yaptıkları 
dehlizleri tahrip eylemeKe çalışıyor -
lardı. 

Bazan, Turk Jciğımcılarının açtıkları 
dehlizler kaleleri olduğu yere ı;atlata
rnk yıkıyordu ve bazan da iki taraftan 
açıl~n Hl.ğımlar içinde bıçak bıçağa 

dvliş oluyordu. 
Türklerin ilk hücumları Rumlar \a

racından red ve defedilnıi~ti. fv1ahsu
rin kendi surlarını yumuşak bir nevi 
harç ,le f;etrehniş olduklarından Türk
ler tar0tfından atılan taş güllf"ler sur
laııı büyük ha~arlar veremenlişli. 

İrrıparator Kostantin, ınuhasaranın 
bidayetın:1e TU.rklerin hOcumlarında 

muvaffak olan1adıkların1 görerek bü
yük bir cür'et ile huruç hareketine yel-
tendi. 
İmparatorun mzıksadı, bu hut uc; ha

reketi le Türklerin ileri hendeklerini 
berhava etmek ve liığımcıhırın J.i,azdık
Jarı dehlizleri yok eyleınek idi. 

Çünkü muhasara başlayınca bir ta
raftan Tt.ırk ordusundan yapılan ateşin 
şiddeti ve bir taraftan 11 ... zreti Fatihin 
tertibi mehsustle yapı.ia:ı: metris ve 
sıçanyollarının Türk askerl~rıni dsimıı 

ay vade ile kefaletsiz olarak satmak
tadır. Anadoludan ayni şeraitle sipa
riş kabul etmekteyiz. 
Mabrnutı>ata Kürkçü 

BEYKO 
Dr. lhsen 

stafilekek 
istafilokoklardan 

Han içerisinde 

Telefon 
21685 

Samı...-

A " I Sl 
mütevellid 

(ergenlik, kan çıbanı, koltuk
altı çıbanı, arpacık) ve bütün 
cild hastalıklarına karşı pek 

tesirli bir aşıdır. 

O "nvn! • Nn; 11 l 

fstanbul Beşinci f cra 
Memurluğundan : 

938/271 sayıl1 dosyada Paruleli As
kiloğluna borçlu Beşiktaş Köyiçi İmam
zade sokak 23 ve 25 guzino sahibi Vasil 
Spanudis, 41 gazino s;ahibi Koço 
A1ahtoğlunun haczen paraycı çevrilme
sinP karar verilen rniitf"nevvi ev ve 

gazino e!;iya1an ıle meşrubatı klluli
yenin 19/10/939 Perşembe günü saat 
ondan itibaren yukarıda gOsterilen ga
zinolarda 2c;ık arttırma ile satıl;.ıcağın
dan alıcıların vaktinde orada buluna
cak icra satış mf'muruna dosya sayısı 
ile müraraat etmclel'i lt.iıumu ilan 
olunur. 

İstanbu l Emniyet San· 
dığı Müd · r':iğünden : 

Sı.tndığımız borc:;lularından l1ehmct, 
Osman ve Hü~eyinin Ayvansarayda 
atik Mustafapaşa mahallesinin yeni 
Kundakçı ~okağındaki 1 No. lı evleri
nin gazeteınizin 26/9/939 tarihli nüs
hasının 8 ci sahifesinin birinci sütu
nunda çıkan açık arttırma ilAnında 

dosya numarası 938/464 diye yazıl

mıştır 

Doğrusu 937 /464 dür. Tashih olunur. 

bir ~etti muhafaza altında tuttuğun

dan müdafiin bu tertibatı yok etınek 
için kaleden hariı::-c şidd<'tli bir hunH; 
cylf>n1eğe karar verınişti. 

imparat.or, bir talak \akti on bin 
kişi ile birdenbire Türk hendeklerine 
doğru kaleden hllruç eyledi. Bu bir 
baskın har('keti idi, 

1"<ıkat, çok tetik ve dainıa a~kerle

rinin başında bulunan Hazreti Fatih 
bu ani huruc hareketini mukabil bir 
taarruzla karşıladı ve düşm~ına p<ıha
hya malett.i 

Türk aşkerleri, tamamile kale hen
dekleri önt.inde ınetris kurınuşlardı. 

Kalelerin burçlarından birço~Jnu yık
tılar. Birinci muhitin duvarlarını sar
sıp bu duvarları atlamağa ~fii oldul&r. 

Bu esnada Türk 13ğın1cıları bir mu
harebe liiğım dehliıi açnuıga çalışıyor 
lardı. Ayni zamanda cg<.ıJer» denilen 
cinsten yüz adet Türk çektirmesi, ikı 

yüz ::ıdet küçük Türk harp gemileri 
Halicı kapatan zinciri ktrm::ığa ve Ha
lice girn1rğe çal şıyordu. 

Padişah, Topkapı ve F.ğrikopı cep
hesindeki harekatı k3fi görmemişti. 

Bır cephe üzerinden yapılan hücu
mu mU\'afık bulmıyan padişah, Haliç 
zincirıni kırarak içeriye girınek ve 
düş:ıutına IIaliçtcn de bir cephe r.ıç

mak kararını vermi~ti. 

Di,ğcr taraftan ınahsurlar, 7"irkier 
ü.ı.f!rine ok, kurşun, güllr ya ğınuru 
ya~dırıyor ve kalelere hücum ede·ı as
kerler üzerine büyük kayalar, değir

men taşları yuvarlıyordu. 

Ruın ateşi, Sultan Mchnıedin kale 
bedenlerine karşı ileri sürdiiğü seyyar 
kuleleti ynk.ıµ kU.l ediyordu. 

fDev,.mı var ) 

ı- Kapalı zarf usulOe Meclis ve m üştemilAtı kalorllerleri için (iki yüz) ~'l 

kok köinürü satın alınacak!.ır. 

2- Şartnamesi Meclis daire müdüı lüir{inden bedelsiz alınabilir 

3- Muvakkat teminat miktarı (390 üç yüz doksan) liradır. 

(Teminat banlal mektubu) olacaktır. 

4- Eksiltme 16 Birinciteşrin 1939 pazartesi günü saat on beşte Büyük Mfllet 

Meclisi idare Amirleri heyeti odasında icra kılınacaktır. 

5-- Kapalı zarfların ihale g ünü saat (1-i) de kadar makbuz mukabilinde 
tevdi edilmesi JAzım<lır. 

6- Talipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika-

ları birlikte getiteceklerd.ir. 

Üsküdar Sulh linci Hukuk 
Hak imliğinden : 

(7829) 

Üsküdar icri.'l memurluğundan: 

Üs:küdarda İcad.iye Yazmac ı şerit 
sokak ı 1, 12 No. da mukim iken halen 

Üsküdar K...,,edede maha:llesin-....-.L~ ikametgahı meçhul Bercuhi, Yervant 
de Parmakkapı ookağınrla 5 n uma- ve Baruyere: 
rada sakin Fazilet: 

Beşıktaş milli sarayla r suyolcusu A-Daıvacı İstanıbul mali-ye muhake
mat müdürlüğü namına vekrli a _ linin berayi inlaz dairemize getirdiği 
vukat Reşat tarafmd.an aleyhinıze İstanbul asliye ikinci hukuk ınahke
açılan davada kocanız ölü binll:ı~ı mesinin 30/5/938 tarih ve 936/347 sa
Murattan kanunu medeninin neş- yılı ilfınlile 27 lir~ a kunışun mahke-

me ve icra masraflarile birlikte tahsiH r inden evvel lboşamnış olduğunuz · 
İstanbul asliye altı:ncı hukuk mah- talebi üzerine namlarmıza çıkarılan 
kemesinID ilamiyle tesbit edilmiş r' icra emirlerinin mübaşir tarafından 
olıc:luğu haıl.de bu ITT. usın;u saklıya _ ikametgfihınızın meçhuliyeti beyan i1e 
rak ölünün tahtı nikahında imiş gi- bilAtebliğ: iade edildiğioden irra h;'\ -

bi maaş tahsis ettirilerek 1/9/934 kimliğince iliinen tebliğat ifa"1na ı..,
tarilıinden 31/5/937 tarihine ka- rar verilmiştir. 
dar yolsuz olarak aJmıı; olduğu - İşbu ilanın tarihi neşrınden bir ay 
nuz 293 lira 76 kuruşun talhsili da- zarfında dairemize mürncaaUa borcu 
vasının ilanen yapı.lan tebligata ve ödemez., tetkik merciinden veya tern
yine fui.nen tel:ıliğ edilen gıyap ka- yiz ve yahut iadoi muhakeme yolile ait 
rarına karşı mahkemeye gelme _ olduğu mahkcn1eden icranın geri bı

diğiniz gibi bir itiraz dahi etmedi- rakılmasıoa dair bir karar geürmc -
ğinizden ve davacı vekili tarafın- dikçe cebri icra yapılal"'8ğı tebliğ ma
dan bu :hususta maaş kayıt sureti kamına kaim olmak uzerc iltlnen teb-
ve mahkeme kararı sureti ihraz e- liğ olunur. 939/2420 

dilerek 293 lira 76 kuru.şun tara • 
fınızdan alııunış olduğu tahakkuk 
etımiş olmasına binaen mebliığı • 
mezkı'.ır 293 lira 76 kuruşun tarihi ı 
dava olan 2218/939 tarihinden ili· 
haren 'l; 5 faiz ve % 10 ücreti ve- ı - DALGA UZUNLUÖU -
kiılotle ve masarifi muhakeme ile T.A.Q. U,74 m . 15195 Iics. 20 Kw.I 
btrlikte sizd~? talhsiline tamyizi İ T.A.P. 3l,79m. 9465 Kes. 20 Kw. 
k~bi'l dlmak uzere 1319/9~9 !arı - j ıı;.19 m. 138 Kes. 120 Kw. 1 

!ıınde gıya,b~n karar verılmış ol-
makla tarihi ilandan iti.haren 8 se- -
k . ·· f d •~ · · d t Saat 18 program. 18.05 ~emlekct ~aat 

ız ,gun zar ın a l.o';;'myızı ava e - . .. 
ed 

· .. · · l kd · rd · k'- k ayarı, &Jans ve meteoroloJı haberleri. m ı.gınız a ı e mez ur arar . . .. 
k l

,. k "-"" -· .
1
• bl'" Saat 18.25 Turk muzıil (Fosıl heye-

" ıvet esı.,,..uecegı ı anen le ıg 
olunur. . 9391142 ti). Saat 19.10 Konu~ma (Haftalık 

Spor Servisi). Saat 19.25 Türk müzl-

ZAYİ 
İstanıbul bölge san'at okulu bi

rincı sınıfından almı.ş olduğum tas
diknameyi kaybettim. Yenisini a- ı 
lacağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. 1 

:İısmail Selim Ô2lbülend No. 847 

ZAYİ .MAKBUZ 
İstanbul ithalat gümrugunun 

fi. Çalanlar: Vtcihe, Fahire. Refik 
Fersan. 1 - Okuyan : Semahat Öz
den.se!ll. 2 - Okuyan : Necmt Rı~a A
hıo;;kan. 3 - Okuan Safiye Tokay. 
Saat 20.10 Temsil. Saat 21.10 Müzik 
(Radyo Orkestrası - Şef: Dr. E. 
Praetorius) . Saat 22.00 Ajans, ziraa t, 
eı;ham - tahviJ&t. Kambiyo - N ukut 
Borsa~ı (Fiat). Saat: 22.20 Müzik 
(Ca.band - P i.) Saat 23.25 - 23.30 
Yarmki pro1"ram ve kapanış. 

4836 No. ve 3/9/935 tarihli Beyan- ....... •-••-•-·•-·••-•-•••-•-•-••-•-•-•••! 
nameye ait maklbuzu zayi eltim. 
Yen-isini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Atıf Süreyya 

Sahibi ve neşriyatı idarP eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son TelCTal l\latbaası 

. 
ilanen Tebliğ 

fstanbul Beşinci icra Memurluğundan : 
Ak~arayda ismailaga ınahallesinde Haman1 sokağında 16 No. 1ı hanedt' 

kiın iken halen nered~ olduğu biilnemiyen Hafize'ye. . ti 
1- Vakı( Paralar Jdaresinden borç aldığın ız paraya mukabil birincı dC 

de ipotek gösterdiğiniz Ak.sarayda Ağa yokuşunda, Yakupağa mahallesinde" 
Çeşme sokağında eski 9 yeni 7 No. h arsaya 22/2/939 tarihinde yeminli \.1( 
\'Ukut tarafından (504 ) lira kıymet takdir edilmiştir. 

2- Bu hususta dairemizin 934/6702 No. lı dosyasında mevcut vaziyet 
takdiri kıyn1et zaptını okumanız ve bir itirazınız varsa b u i1An1n neşri t.B' 
den itibaren bir ay zarfında b ildirmeniz Iüzuınu icra hakimliğinin 29/7. ·9: · 
rihli kararına tevfikan tarafınıza ilanen tebliğ olunur. ( 8347~ 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul ceza ve tevkif evleri ihtiyacı için 31/5/940 günü akşamına J 

satın aJJnacak 154000 kilo birinci nevi ekınek kapalı zarf usulile eksiJtme)1f 

nulmuştur. Muhaınmen bedeli 14630 liraolup muvakkat teminatı 1197 lira 25 
ruştur. İstekliler şartnamesini tatil günlerinden maada her gün mesai sıı• 
içinde Sirkeci Aşir sokak 13 numarada adliye levazım dairesinde görebil 
İhale 19/10/939 Perşembe günü saat 14 de mezkCır dairede yapıl acaktır 
liler zarflarını eksiltme saatindeh bir saat evveline kadar '('fi( 

dairede toplanacak satın alma komisyonu reisliğine numaralı makbuz nıtF 
}inde bizzat vermeleri yah.ut dış zarfı mühür mumu ile kapaWrnış ve atfı 
açık adresi ve hangi işe ait olduğu yazılmak suretile ayni sante kadar iadt11 

ahhütlü olmak üzere mektuplarını göndermeleri ve posta gecikmesinden ıt 
mes"uliyet kabul cdilnıiyeceği ve i1An ücretinin müteahhide ait bultınduE11 

olunur. (7862) ...) 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
1- Emniyet Umum Müdürlüğü t~kilfı.tına mensup oinıir ve memurlP 

rie tedercününe müptela olanların hususi sanatoryomlorda tedavhıi ek;.;Ü 

konmuştur. 

2- İhale tarihinden 31/Mayıs/940 tarihine kadar devam edecek oJaJl 
tedavinin heyeti meoınuasLnın mubam men bedeli 11846 lira 25 kuru~tut• 

vakkat teminatı 888 lira 47 kuruştur. 
3- Knt'i ihnle 19/Teşrinievvel/939 Per~embe günü ~at 16 Ua isti 

Emniyet Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4- Alcikadar n1üesseseler ayni gün ve saatte hazır bulunmaları şaril\P 
görınek için de Şube 3. Müdürlüğüne müracaatları. c79~ 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
1- Emniyet Umum Müdürlüğüne mensup amir ve memurlardan r ie t 

rününe nıüptcıa olanların hususi sanatoryomlarda tedavisi eksiltmeye I< 

muştur. 

2- İhale tarihinden 31/Mayıs/940 tarihine kadar devam edecek oıaıı 

tedavinin heyeti mecmuasının muhammen bedeli 6682 1ira 50 kuruştur. r.1ıı\ 
kat teminat 501 li r a 19 kuruştur. 

3-- Kat'i ihrıle 19/Teşrinievvel/939 Perşembe gününde saat 16 da istil 

Emniyet Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4- Alakadar müesseseler ayni gün ve saatte hozır bulunmaları. Şart.J1B 
görmek ic:in de üçüncü şube MüdürJüğlt ne müracaatları. c79 

...d 

1,. İDEAL ı 
DAKTilO KURS~ 
Baylara 8 - 12 ye kadar, J33e' 

yanlaTa 13 - 17 ye kadar ikı< 
saat on parmakla seri ve pra1 

Arkada koca bir ctahsisatı mesture• var. 
1 

yazmak usuliyle yazı telcS'.' 
ma çapkın değil Kadın ve kalp işlerinde iyice piş- ve hesap makineleri ö:(retılı· 
m<'111iş! Aşağı yuk.arı tanışa.· Jı altı ay olıl. u_. Bir iki 1 Dört ayda maariften tasdik ~ Yenmekle bilmez .. 

- ·Talhsisalı mesture> yi kim yemekle lükete
bildi ki, Hayati Bey tüketsin!. 

- Devlet akçesinin sonu gelmez. 
- Nazır Bey gaıliba <ibayı iyk<! yakmış ki, 

bcyuna ka)'bediyor! .. 
Hayati Bey: 

Eh .. Yeter arlık- . 
- Sanki siz kay'b€''miyor musunuz? 
- Keıı.<:li oyununuza bakın!. 
- Alay sırası bana da gelir. 

Canım, bu oyun sükun ile oynmır. 
- Rica ederi:m gürültü etmeym .. 
- A .. Efendiler mahalle kahvesine benzettik 

burasını.. Diye iki seansı zor tamamladı. 
250 lira ile masaya oturmuştum. 3,700 lira ile 

kalkt•m. Hiç te fena para değil. Bir de Nusret ba
na hala paradan ve paşadan batısediyor. Sanki, bu 
pa"a değil. Hoş istesem bunlardan ne para çek -
mem ben! Hepsi teker teker elleri keselerinin ağ
zın<lr. göz]e,·iınin içine bakıyorlar . Hangi birisine: 

- Para .. 

Desem, ,·anm yoğunu getirip ayaklarımın di· 
b;!'le dökecek kadar bana iışık ve .. Bağlı, hele bu 
nazır be-y bitkin ve tutkunların en başında geli -
yor. Biraz aptalca da bir şey. Eli bol, hovarda am· 

!unmuş diploma verilir; ücı<' 
defa 'konaktaki z.ıyafetlerıme de gelmıştı. Fakat, iki:jer •buçuk liradır. 
halii b"'iladığı noktada duruyor. O kadar. Bir a- Adres: Beyoğlu Tutiklal c9" 
dım bile ileriy" geçemedi. Amma kendi içind en desi Suriye pasajında ikinci ~ 
dehşetli alıp veri-yor, yanıp tırluşuyormuş kime ne?. tında No. 22 ,,,,J 

Şimlii her iki günde bir beni germek isliyor, ' l 
.. ak.k k 1 ' ed ' 1 ,- Çocuk Hekimi " goreınezse muh a te e.on ıyor, anyor.. D Ah d Akk nl~ 

Masadan kalktıktan sonra, bir &Z yalnız kal - r. m e oyul'I ' 
cLk. Taksim • Talimhane Palu D·

1 
- Nasıl kaylbelliğinize müteessir misiniz? de- Pazardan maada her gün sa!/ 

dim. 

- Rica ederimi. 
Dedi, kızardı. Sonra ıılay ettim. 

- Görüyorsunuz ya, çok k uvveUi şa:ısım var. 
Hem oyunu iyi b iliyorum!. . Sakın bir da'ı:a benımle. 
oynamayın. 

- .... .. 
- Her halde ustalık beıı:de kalıyor. Biraz size 

öğretmem lazım !. 

Yine cevap vermedi, alaıy edildiğine içerledi, 
Üişlerini sıktı . Maama1ilı, ben aldırmıyordum. 

- Bir kaç defa sizinle hO§ fişlerle oynıyalım 

da, blöflere, arttırıslara oywıun psikolojisine a -

!ışın!~ 

(Dnıamı var) 

-.15 den sonra. Tel: 40127 

1357 Hicrl 

Saban 
29 ' 

135~ Ru!1'1 

Eyli)! 
30 

1939, Ay 10, G lin 286, ı•' llızır 

13 Bir incltt'orln CUM A 

Vautı E••0' Vakitler o" aı. da • .1a.. 
------ı-~.;..;;,;;.;.~---:ı 

Güneı 6 09 12 ~-
Öğle 12 00 6 z1 
ikindi 15 07 9 34 

Akşam 17 33 12 cfJ 

1 Yatsı 19 04 1 jO 
İmsak 4 31 ıo 5? _, _____ ____ 


