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ETEM İZZET BENİCE 

9eyhudeye giden 
23 gün! 

Makineye verirken : ........................ 

Moskova'da 
Vekilimizin MoskovaJ dan ayrılması sırasında 

Belki bir kı9ım efkarda 
bu yolda tereddütler ha-1 

sıl olmuştur. Fakat, biz 
bunlara karşı ifa eyle-ı 
diğimiz hizmet \ekendi! 
r~lümüz payına kaybe-

1 
• dilmiş hiçbir şey olma
dığına, bilakis çok şey-1 
l~r kazanıldığına kaniiz.1 

Hariciye 
neşredilen 

Moskova: 18 ( A. A.) Resmi tebliğ: 

A tebliğin • • 
metnını 

• 
resmı 

birliği hükumeti mümessilleri arasında derin 
fikir teatisine vesile teşkil eylemiştir.Samimi 
bir hava içinde devam eden bu fikir teatisi, 
Sovyetler birliği ile Türkiye arasındaki 
dostluk münasebetlerinin değişmez vasfını 
ve iki hükumetin sulhu idame bahsindeki 

verıyoruz 
müşterek arzulannı bir kere daha teyit ey
lemiştir. iki hükumet şurasını tesbit et
mişlerdir ki Sovyetler birliğini ve Türkiye 
Cumhuriyetini alakadar eden meselelerin 
birlikte tetkiki için istikbalde de teması mu
hafaza eyleme şayanı arzudur. 

.!_azan: ETEM İZZET BENİCıı:. 
D l:l:Jı'· un YJne bu sütunlarda Moıtkova 
_lnakercterinden bahsederken bu 

:1:r~hlelerin Cumborfyet Türkiy~lnin 
ILSı tutumu ve t.a.rihe karşı lla ede

Cttı b .... 
h UJ'uk rol ba.kımından bliyü:k bir 

:ı 'tnnılyet ifade ettliinl tebartiı etU
l Yorduk. Bizim tahlllimb .,., yazımı
: lsttnat ettlii kanaat esa.slara tefrik 

e llirse şa şeklldt hulıisa edUe-bfllrdf: 
h a- Türkiye müdafaa ettttl hattı -
k lteketıe Ak ve Karadeni:ıJerle Bal
S aQJarın ~ulhunu muhafaza etmek; 

01'1et Ru~ya Ue inciltere ve Fransa 
'1'1.&Jnda bu bölgeler üzerinde ihtUif 
~tt11erı:ı bırakmamak ve her hırlü mil
i ıat menfaati istikrarın muhafazuı 
•hine telif •lm.tk istiyor. 

t b- Tü.rklye yukarıda hudutlarını 
l>rlJı •llliİlllls böll'•lert harp dıtında 
tutabtJ~ek bir muvaffaklyetl Mosko;ad., elde edebiUne bununla llakal 
ao mUyonlak bir kuUenin huzur ve 

s k u fınuna hb:mel elmlt: ..... il• carı> 
'~&sında teessUs edecek bl&arafhk ve 
ıu11;· 

1 
•nun belkemlkllllnl ifa •ylemiş 

o acakhr. 

. e- ~ter, bucün bu mıntakalar üze
;nde harp olmuyor ve kan dökülmü

ı.:~ü.:unu Cumhuriyet hıikümetlnin 
Cı!Jtao hı lhtirastyı. mat'era ve gıllı -
larııtı,;:de sulhpervorllğlnde .e hi
dlrd da &.ramak lizınıdır. Aksi tak-

. e A~upa harbinin bqladıiı Uk 
JUnlerde harp bu mıntaka1ara da •J
tayet edebilirdi. Biz buna yalnıa bu
lun İ(in değil, Utlebet mini olat'ak bir 
hattı barekf't üzerinde yürüyoruz. 

d- Mevzuon ve Türkiyenin ifa rt-

~!~::.::ı:~m:e::~~~~:e~i , bbü~~ 
ılUh;,a milletltrlnin &'Ozllnü mtisbet ~·e 
"'•nr; hlsltrle Mo,kovad.;ı,i Turk - Sov
Yet tnüzakerelerinin neticesine çevir
bıiı buluııuyor Bu netice isıed 1 :.ımiz v . ... 

t u.ıerlııde caJtttlimıız bir baldt te
ttlli tderse Avrupa harbi daha neı 
:ır veche iktisap f'&mi.t ve bu netiee 
b \IQ7~ ~olitlka harekeUerlnj yepyeni 
tir donum noktasına ıetirmit olaca•
ır, 

Ve .. bu esa.slu dahilindr_ki noktai -
:~ıar ve kanaatimizi ifade ederken de 

tltllft bu şartların tahakkuk edebtl -
llıtsj \·· ntn tarafların anlaşması ile müm-

ttn ola.bUeceiiui tebarüz ettiriyor ve .., . 
\fi ll~kerenJn __ lyl netice ile bltmeslnJ 
b h:ıeıını, cöruşnıelerin uumasının da

ı: llYade mf'nuun ıeni-!!fllilne _,., ~ok 
d 'a.fh nıentaaUcrln bir nokta uz.erin-

• ltkııll ve teıır odUehllme. indeki 
"'""~ülata hamledlyorduk. 

8 uti.in bu muza.kerelerin maattees
lbf neticesiz kaldıiını Başvekilin Parti 
hııDtandakt izahat ve bayanah Jle of
''-nrn1.ş bulonuylruı. 
le. lla.tll'ekllin gruptaki beyanatı çok 
r ısa, fakat, (ok rrnl!f tafsilat vere-o öt-
1 •1t1tı bir mahiyet ('er('e'\'t ve ifadesi 
e •d•dlr 

.. !ıtohte;em Başvekilin ve~iz beyanatı 
~.<' noktayı bilba.na tebarüz etUrmek
.. dlr B 
1 · lı bu noktaları kendi anlayış, 

İadei ziyaret için Sovyetler birliğine gel
miş olan Türkiye Hariciye Vekili B. Sara
coğlunun Moskovada ikameti, Sovyetler 
birliği ile Türkiye Cumhuriyeti münasebet
leri hakkında Türk hükumeti ve Sovyetler 

) 

Taarruz emri · ı d Atatürkün Vekilimiz Gelirken 
____ ı_m_~~ an 1 

1 ölüm 1 Merasimle Uğurlandı 
Hitler, büyük taarruz ıçın askeri ıd·· ·· ·· 

• • YI onumu Moskova'dan dönen H. Vekilini 
Şeflerin mu halef etini dınlemedı B~. acı gün_ün yıldönümü getirmek üzere <eGü )) ..,. 

munasebetıle yapılacak • neysu v, pur~ 

-
·~- ·, .. .. " 

' 

f 

Londra her an Alman tayyarelerinin hücumunu bekliyor. Bu resim Londra clv armdakl datl tayyare toplarını sösteriyor 

Londra 18 (A.A.)- Garp eepbesin
dekl son inkişaflar hakkında tefslr1er
dt bulunan 1löyter ajansının askeri 
muhabiri şöyle yazmaktadır: 

cGeeen harple şimdill.I a.rasmda e
"""lı bir fark vardır. Şimdiki harple 
tiblye ehemmi.)'eOeri ikinci dereocede 

olan mevzileri mütteftlı:Jer her ne pa
hasına olursa olsun mudat.aa edtJmesl 
lium celen bir arazı mahJyetinde te
l:ikkJ etmemektedirler. 

Bu prensip anlaşılamadıfı lı:in yöz 
binlerce insan ölmüştlir. 

Şimdiki harpte müttefik kumandan-

• • • • • 

}ar herşf'yden evvel lnaan bayatını ko 
rumaja ehemmiyet vermektedirler. 
Binaenaleyh Sat:e mınt.akasının bli -
yUk bir ku.mının Almanlar tarafından 
istirdadı bir Fransıı. heı.imetl mahiye· 
tinde tel3.kkt edilmemrlidlr. ::\-lütteflk

(Devamı 3 üncü Skhifecie) 

HANGİSİNE İNANALIM? . \ 

lngiliz zırhlısını batıran Alma.o 
tahtelbahiri de esrar oldu ! 

ihtifalprogramıhazırlanr bu sabah Sıvastopola hareket ettı 
Ebedi Ştt Atatürkün ölumünün )ıl

dönümti münasebctUe 10 lklncit'9rin 1 

cuma l'Ünti saat 9 u 5 ge('e bütün mem- ı 
Jekette büyük ihtifaller yapdaclltır. • 
Bu münasebetle ba%rlanan program
lar alakadarlara gönderilmiştir: 

İhtilallere Halkevleri, .Parti mer 
kezleri ve mektepterı. ,aır tekmil yer
lerdeki halkın, Ataturkün muaı_zez ru
hunu teslim ettikleri anda 5 dakika 
minnet ve hu'?fıla ayakta durmalarile 
başlanacaktır. 

O gun Ankara radyObu yalnu: ajanı 
haberlerini neşredecek ve Ebedi Şefin 

hatıralarile 1\tllli Şef İ~met İnönönün 
21/11/938 d• mlllele hilab<n neşrot

tlkleri beyannameyi okuyacaktır. 
Şehrimizdeki sinema, tiyatro sahip

leri ile mümasil ettence yerlt"ri patron· 
Jarı da bu milli matem l'iinlinde mu
~eselerini kapamayı aralarında ka- J 
rarlaştll'acak.lardJr. 

Alman sefiri 
Berline çağrıldı 

Alman buyl1k elçisi Fon Papen dun 

akşamki ek~pre~ıe Anlı.aradan hareket 
etmtş ,.e bu sabah şehrimize relmiştlr. 
Buruk tl('I Alman konsolosu ,.e kon· 
solosluk trkiuı tarafından karşıJan -
mıştır. 

Sefirin bu akşam "'" yahut >·arın 
Bt"rline l"ldttrll u.nneodllınektedir. 

Baitık 

Hariciye Vekili Şükrll Saracoila SoVYe Uerln Ankara buyUlr: elçisi Terf'ntb·ef ile 
bir anıda 

Moslrova 18 (A.A.) - Tas bil -
diriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu, refatkatfo.de Hariciye 
Vekiı.leti genel sekreter muavini 
Cevat Açıkalın, harici daire Zeki I 
Polar olduğu haıl.de dün saat J 8/10 
da Moskondan hareket etmiştir. ı 

Türkiye Hariciye Vekili, istas -
yonıda Sovyet Hariciye halk ko -
rniseri muavinleri Patemkin ve 
Dekanowv, Moskova Sov:>et ıkinci 
reısi İsnov, hariciye halk komrner
liği genel sekreter mu1vıni So.bo
lev, hariciye halk konMlerliği pro-

(Dernmı 3 üncü sahifede) 

ingilizler 2 Alman tay. 
yaresini dü~ .. ür üler 
Londra 18 (A.A.) - Alman tay- taarruz etmışler ve ıkL,•nı de de

yanleri tarafından dün İngiliz sa- ' niu- düşürmü !terdir. Bu tav\·are -
hlline yapılan akından sonia İn - lerden birinin mürettebatı ·kur a -
gi.Jz muharebe tayyareleri. sahi- nlmı~tır 
!in simali şarkı6ı açıklannda iki İngiliz avcı tayyareler, üslerine 

lahv··ı d e us ôp tarzımız içindt> ş:u ~kil· 

e 11a.ıe <deblllrl•· 1 • 
b· - Sovyetlt>rle anmızda nt' yolda 
ır twııu h lal a ede yapılabileceği iki hukü-

konferans, "'
1

(öiğ~;rı: :t;;;d,~;la3 ü~~ü~~~f~mızdadır) 
1Alman radyosu, tahtelbahirin üssüne döndüğünü10 .. b .. --:--k d-- . . ÇEVE 
ı • , • .. • • • • • ., • • • • • ort uyu evlet reısı ÇER 
ve Hıtler ın suvarıyı nışanla taltıf ettıgını bıldırıyorlbugün Stokholm'de mü- 50 r'at ve m ka t kra et ~rasında daha rvvetden .rörüışüJ • 

k littu, Fakat, Ha.rlt'lye Vekllimlz Mos-
•~a.ıa b b tıl us ötün yeni tt-klinerJe kar-
"'1n .. tır. 

i~ ı.._ Bu yeni tt>kltfler, Türkiye ile 
""lilter Fr ti e ve anıııa arasında SovyeUe-
IA n d" vukufu IJt" tekarrür eden esas
d ~la telif edilebilec-ek mahlyt"tte olma-

111 l'lbi emniyetimiz bakımından bize 
•triJ,.n ıarantllf'r bizdeu is -
ftnU"n taahhüUt>rle de mütekabiliyet 
lr:ı«"trn 
1" t>mektt>~lrlt"r. "lTanf. bizden is-
d nilen _ laahhutlf" biıf' verilen ı-aranıt 1 

f'n1t ılusmernt>ktt"dir 
:1- . . 

d SovyeUt>r Roıazla.r hakkında 

'I'~ tekliflf"rd,. bulunmuıJ,lardır Fakat 
Urk• • 1 

h.. IYf" Boiazlarda bt>ynelmlleol taah-
Uth•rlnd , b . 

" k . 'n a.!lka huklimlerdeon te _ 

11°1 
kı f"tmt>yi ktndi pullıtkasına ~as 

ihaı •ıı·z.· .. 
'- lllil U'IH So\'\'Ctlf"rin bu hu-

Su,stakt 1nt'talibinl de uv.run rOrm,. _ 
hlı lir. 

k 8a Vt>killn bı•yanatuıı kt>ndi anlayuı 
!f·~~llyptinıiz(' IÖr(' bu •f'kilde üç f'Sas~ 
d.. k ,.,. izah f'ttikten sonra, bir de 

Urdun<'ü mubim nokta kalıyor ili, 0 
(De~nmı 3 iincii sahifede) 

Loıı.dra 18 (A.A.) - Çörçil, dün ni bulmak ümidhle bütün körfez körfezin·n tehlikede olup olmadı- 1 zakerelere başlıyorlar u vem e 
avam kamarasında yapfığı beya İ dahilinde inceden inceye araştır - ğını Öğrenmiş olacağız. Çünkü Al- Yarış atları umumi bir ı(oruşle, sur'at ve mukavemet balıımlarından iki tipe 

t S Fl 'd t l:ıkik t 1 '-akı b··' n.d • · (Yazısı 3 üncü sahifede) 
na ta, capa ow 3 3 3 Y3• f ma ar yapı._.ı.:ııı 3 uL&U ugunu ı- man denizatı girnisi hava almak ayrJlır. Birinci tip koşu işareti verilir verilmez şiıw,ek hı.ile fırlar, bir and• 
pılma.lrta okluğunu ve bu arada liı:ve e·trnştir. kuv,·etinin a2amlsini sarfeder ve cucıi yeı.Utı kadar en önde ko~. Kısa bir zaman 
e an su ar ı a sa nm 51 1 - azır, somerını şoy e lı ırmı ır: K ı S A C A liionra onun, Anadolulu Y•n.tf• tabirlle kuyruk sarkıtltfı, yani kuvvetten dti -!' l aılt ıı.d k1a a ·h N ··~• · · ·· 1 b·t· ·şı· için ya suyun yüzüne çıkmak, ve ı 

!imali olan Alman denizaltı gemisiJ •-Birkaç gün için.de Scapa Flow (Devamı 3 üncii sahifede) tüğii, gerllemefe başladığı ~öruııır. Bu tipteki atlar ok .. bl bir <•kış vo birkaç 

IRADYOHABER LEHtl \ 
Dominyonların ıı:öndere<'eği ı 

asker 
Lon.dra 18 (Rady<>) - Avustral

ya, Yenı Z<!landa ve Kanada mu
rahhasları Kebek.tc toplanmışlar 

ve ingiltereye yapılacak yard•m ve 
gönderilecek a;;ker hakkında mü
zakrat1a bulunmuşlardır. 

Garp cephesindeki İngiliz ordusu 
ordusu!'un yanında buyuk bir kıy_! 
metti 

İtalyanın vaziyeti 
Paris 18 (J. D.) - İstokholmdc 

çıkan Telegraai gazet€6i, Musoli
ninin demokra( devletlere karı;ı 
Bolşe\11d!erle teşriki meoaiden ıç
ti.nap ettii!ini ya:ım~ktadır. 

Ll! iz Harbiye Nazırı Hor Be- j 
lışa geçenlerde avam. kamarasında 
Fransaya nakledilen Jngilız ordu
sundan bahsederken, göğsünu ka· 
bartarak gururunu ıfade eden cum-

ı lele kullanmıştı. Hakikaten Fran· 
sadakı İıogiliz ordusu kemmi.vet 
itibarile büyük bir ~ey ifade et -
mezse de, ba~ta kumandası obıak 
ü:tere. teçhizatı, yesalti, bün~·p~ı, 

hulaoa ke) fiyetı itibarile Frans,ı , 

İngi zle . Fransa~·a ıki kolordu 
göndcrmi .eıd , Biri Korgeneral 
Dil, di~eı; Korgenera_ Brok'un ku
rranJn ın.dadır. Bı' kumaırdanların 
her ıh,; de Ul>ter'li yani yukarı 1 
Irlan<lalıdır. General Dil 58 yaşın
dadır. 1900 da Boeı· muharebele -
rmck bulunmu.ştu Umumi har -

(De\ amı 3 ürcü sahifede) 

nın önüne ~nuncu olarak ''arırlar. 

yüz metroluk bir fırlayıştan sonra rerilerler, boyuna Kerllerlt>r, hakf"m IOt'a~ı-tezad ! Fir 
Buı-unun harbi ne l'arpf ttey. Si13.h- İkinci tipin atları, hiç bir nU:mayi.ı,ll ('ıklf ve fırlayıı l'ÖSi.erem6e de. hrr u 

ıar deti!ftlii cibi insanlar, poUUka, biraz daha faila kızışarak, kır.ışhkça •elffereok, celi~tllıçe ahlarak mesaff'lt>ri ka-
çeıık tarzı hf'r. ey değişti. Bir tarafta patırlar, pars.ayı yarış sonunda toplarlar· 
Almanya büyük taarruza hazırlanıyor Kısa mtsafelerde birinci Upt~n. uzunlarda ikin<'i Uptpn atlar tali "ahibidir. 
ve hatta 0 taarruza piı;tarhk eden ha- Derin ve esrarlı tabiatln, baıtk• başka Ornekleri ayni umanda ihata «deon 
reketlerini yapmış bulunuyor. Öbür kanunları, yarl!r atları Ustündt> ı(Öslerdiiimiz iki btioye tipini, insanlar ve mil

tarafta Fransa 1909 ve 1910 sıntflarmın 1 letlere de şamil •-lmakta. 
terhisine başhyor. ::\Jeselil in an vardır ki bir i~i ~a birhamlede bectrir, )'Olhut rbellerlr- didinse 

Ya harbi makine yapıyor, fazla in- ! yine beceremeı. Bu mjs.ali millt>U re tatbik rdeocek olunak ayni netiC<'l't" , ayni 
sapa lüzuw kalma.eh, yahut da Fran a miza(' farkına varırız. Bilha~~a harp nlt'v:ıuunda. . . 

k d k . k ti - 1- . b·ı Bazıları kararlarını verır vrrmez botun drh etleorınt , bütun aumilt>rini kul-
arşısın a ı uvve mar up e · ,. ı e-

ceoiine kani bulunduğu kuvvet nisbeti 
d~ında vatanda~ı silih altında tutmak 
istemJyor! 

Siz dr. brnim gibi, bu davaya akıl 

erdirt>bilrneo aşkolsun .. di:>·orsunuz. de~ 
iil mi?. • • 

Ianır ve ilk darbede neti<'f'Yi alamazJan;a dt>rha1 kuyruk sarkıtmıya baışlar. hrr 
an biraz daha. ge\'Şf'r, biraz daha foslarJar. 

Diğer bün:ve de bunun tam aksidir! 
Arhk besbrlll ili karar verildi vr Yarı~ başladı. 
1.--.alnız <iJiz<' u kadar l;Ö~·Hyebilirla ki bfonim (bah 1 müşterek) bilf'tim, ('em-

l>erlaynla bindlil at öurinodir. NECİB FAZIL KJSAK0RCK 
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AL;;IA~IYADA YAlffDİLER 

DLXYA GÖRECEKLER 

Almanyada komuniım du,manlan 
birer birer tevkil ediliyor. Çünkü, ar
tık bu iki r jim arasında dostluk baş
ladı. 

Fakat. son gelen ba.zl haberlerde, 
ırkeıhk nazariyesi ve Yahudi aleyh .. 
larhfı hakkında yazılmış bazı kitap. 
tarın da toplathrıldıiı ve satışı mene
d•ldili blldlrUlyor. 

Zavallı Alman Yahudileri! Demek, 
bundan sonra. dünya yüzünü ıörecek
ler! Şimdiye kadar işkence ~ekenlerin 
ne ku uru, ne günahı vardı!. İster mi
siniz, •imdi Gorinı bir nutuk !tC>yle .. 
sJn ve: 

- Bizim kadar Yahudileri seven 
ba1ka bir reJJm yoktur. desin! 

BOZA. ·m ÇIKIŞI 

Kl ·ı HABER VERİYOR 

Kışın reldifinl haber veren alimet
ler arasında «Boza• da vardır, Dün bir 
pzetede, bir müessesenin boza ilinını 
cörü.nce, karlı kış cecelerl, kapının ö
nünden ceçen boiuk sesll bozacının 
akisleri kulaklarımda çıolad.J. 

Bilmem ,boı.a sever misiniz? İyisi 
otursa içilir .. Rlvayeıe nazaran, içinde 
ha71l miktarda ba7at ekmek bulunur
muş! Herhalde bozanın haurlanması, 

J"&:Pılması cüç olsa cerek .. 
Bunu bitim ıu darbımeselden anla

mak kabil: 
- Ensende boza pişiririm .. 
Demek, bozanın piflrilmesl o ka-

TAN: 

M. Zekeriya Serte~ Balkan millet· 
!erinin kendilerini kendilerinin kurta
rabileceğini söylüyor. Bu~ün bütün 
Balkan ve Twıa devletleri bu lüzumu 
takdır etmişlerdiv. Aralarında bir 
blok teşkili için ufak tefek fedakar
lıklara da razıdırlar. Onun için büyük 
devletlerin telkinlerine ehemmiyet 
vermeksizin kendi aralarında derhal 
bir konferans toplamalı ve bu davayı 
bir defaya mahsus olmak üzere hal
letmelidir. 
CUMHURİYET: 

Nadir Nadi garb cephesinde har
bin ate~\i bir safhaya girmek üzere 
olduğunu yazarak dıyor ki: cBu va
ziyet karşısında harbe girmiyen bü
yük devletler ne yapacaklar? Mil -
yonlarca insanı mahvedecek olan a
teşin ancak bir faydasını görebilece
ğiz: ortada şuphe ve vuzuhsuzluktan 
eser kalmıyacak.> 
İKDAM: 

Başmakalesi yoktur. 
VAIUT: 

Asım Us sulh taarruzu modern 
harbin ~ni bir şeklidir, diyor. Şimdi 
sulh taarruzu ile sulh teklifi hemen 
!>emen ayni manada kullanılıyor. 
Oyle anlaşılıyor ki, Hitler siiablı ve 
silahsız bLit.ün taarruz vasıtalarını 
kullanıp ela İngiliz ,.., Fransız kuv
vetlerine karşı muzaffer olmak ümi
dini kaybetmedikçe fiili teminata 
bağlanan sulh şartlarına razı olmıya
caktır. 

YENİ SABAH: 

Huseyin Cahit Yalçın Hitler na
zarında Türkiyenin vaziyetini tetkik 
~!.yor. Hitlerin kitabına göre bizler 
bll'er sülüküz, Ahnanya C~ har-

dar zor, kUlletll, meşakkatli, insana 
azap ve sıkıntı veren bir iş! 

OTOBCSÜN İÇİ!liDE 

AKTEDİLES SULH 

Avrupa ıazetelerlnin yazdıima c-öre 
ll2UD müddet kahramanca bir müda
faa yapan Varşovanın teslimi ve mü
tareke veya sulh aktedllmesl l~I bir 
otobüsün içinde konuşulmuJ ve oto
büsün l('lnde imza edllmt ! 

BUl'ünkü harpler ıtbl, 5ulh muahe
deleri. mutarekeler, anlaşmalar da 
cyddırımıt usulü ile yapılıyor. EskJ ... 
den böyle konuşmalar, mükellef saray
larda olurdu. Şinıdl, sür'atli bir nakil 
vasıtası !('inde... Tevekkeli delil, yıJ

dınm sür'atile yapıldıiı için olacak, 
bu anla malar, im.ular, verilen sözler 
de çabuk unutuluyor. 

BUGC!lo"KÜ HARPLERDE 

GİZLEN~IİYEN SIRLAR 

Yeni harbin hiçbir taralı, eski harp
lere benzemiyor. l\feseli, blzlm bildi
iimiz, eskiden, harbe aft her türlü ha
vadisler clzli tutulurdu. Halbuki, şim
di, iki taraf, ajan~ları va.sıtaslle, bü- ı 
tün teferrüatına kadar, herşr-yi haber 
verl7orlar. Neredeyse, birbirlerinin &'Ö

zünü korkutmak için olacak, kaç top
lan, kaç mermllerl oldutunu, mevzi
lerin nerede bulundufunu, nasıl ve 
nereden, ne aiinü, saat kaçta taarruz 
edeeeklerlnl dahi söyllyecekler •. 

AHMED RAUF 

binde cçürümüş devleilerin kadav
raları> ile ittifak etmiş. Demek iti 
Nasyonal sosyalizm şefi Umumi harp
tıe Türkiyenin Almanya ile müttefi
k.an o gürültünün içine karışmış ol
masını hoş görmemektediı·. İşte U. 
muml harpte yaptığımız fedakarlık
ların ve çektiğimiz derdlerin manevi 
mükilfatı! Halbuki o zaman Alınan
lar bizim ittifakımızt temin etmek i
cin ne kadar uğraşmışlardı. Bu bize 
bir derstir. Şimdi Türkler, 1914 deki 
merdliklerinin, sadakatlerinin, feda. 
karlıklarırun Hitler tarafından nasil 
telıikki edildiğini biliyorlar. 

1 KÜÇÜK HABERLER' 

* Büyük şair TevCik Fikretin Be -
bekteki •Aşiyan> ı ile Sultanahmette 
yaptırılacak olan belediye sarayı yeri
nin mena!ii umumiye namına istimlak: 
edilmesi kararı tasdik için Ankaraya 
gönderilmiştir. 

* Perapalas ot.elini 72 gün parasız 
yatmak suretile dolandırdığı iddıa olu
nan Yemenli tüccar Galip Efgani hak
kında casusluk ve sahtek4rlı.k suçla
rından dolayı da takibat yapılmakta
dır. Kendisinin 1930 .,enesinde şehri
mize geldiği vakit bir halı tüccarını 

dolandırması işirun müruru zamana 
tabi olduğu anJ~ılrnıştır. 

* Adana civarında Kadirli kazası
nın DO~e köyünde Mustafa Cnabulat 
isminde bir köylUniın 23 çocuk babası 
olduğu anl2şılmıştır. 

* Belediye reisliğı Beyazıttaki kah~ 
veleri ve ahşap binaları yıktıktan son
ra burada şark üslübunda bir kahve 
de irli4 ettirecektir. 

* Şjşlide yaptırılan yeni telefon sant
ralı binası bu sabah teslim ohnmıştır. 

POLİS 
YE 

MAHKEMELER 

Bir sakal 
uğruna! •. 
İkinci ceza mahkemesınin davacı 

mevkiinde; yüzü göziı beyaz saı·gı
lar içinde orta boylu, temiz kıyafetli, 
sakin tavırlı, sakallı bir ihtiyar otu
ruyordu. Bir döğme vak'ası olduğu 
anlaşılıyor. 

Filhakika; hakimin suali üzerine 
eski bir Babı8li kalemi efendisi ağ
zile nğır ağır davasını anlatmağa 
başlayınca, halkın kendisine karşı 
gösteı.!iği merakın pek tc )'"Crsiz ol -
madığı anlaşıldı! ... 
-İhtiyar davasını şöyle anlattı: 

- f'Günün son saatleri idi. Akşam 
işimden çıkmış ağır ağır Beşiktaşta 
Abbasağa mahallesındeki evime gidi
yordum. Tam Loşbahçe sokağına gel
diğim vakit; sokağın dibinden: 
c- Can kurtaran yok mu? İnsan yok 
mu? Polliı yok mu ... > diye acı bir 
feryad ve sonra da hıçkıran bir kadın 
sı:si duydum. Akabinde de sokağın 
agzından döğüşe döğüşe bu zatlar 
• maznunlar - ve arkalanndan; ağla. 
yarak saçlannı yolan genç bir kadın 
feryadı!. .. 
İsminin Neşide olduğunu sonradan 

ö~rendiğim genç kadın beni görür 
gomıez; hakikaten tenha ve loş so
kakta hem de böyle bir kavga anın
da bir insanla karşılaşmanın sevinci
le onlan bırakıp derhal bana koştu 
ve yine ağlayarak: 

- cYalvanrım size ... Ne olur 
şunları ayınn ... Birbirlerini öldüre -
cekler; ikisi de kardeşimdir! .. ·• diye 
yalvardı!. .. 
Ben ötedenberi kavga nedır bilmedi
~irn ve hiç böyle şeylere karışmadı
gım için yürüyüp gidecek ve ald1r
mıyacaktım! Nitekim genç kadın da 
bu tereddüd ve karanını sezmiş ola
cak ki hemen yakama yapıştı. Gözle
rini nefretle gözlerime dikip: 

- •Erkek değil misiniz siz? De
dilrten sonra: 

ihtikar 
ihbarları 

Muhtekirlerin ticaret
haneleri .birer birer 

kapatılıyor 
Meni ihtikar komisyonu azalan 

dün de şehrimizin bazı ticaret 
merkezlerinde ani teftişler ve kon
trollar yaparak ihtikara saptıkları 
ilıibar olunan bir kısım mağa • 
zalarda fiatlan gözden geçirmiş • 
!erdir. 

Neticede bu ihlbarların doğru • 
luğu teeyyüt ettiğinden icalbeden 1 
kanuni muameleye tevessül et-
mişlerdir. 1 
Diğer taraftan fiatları sebepsiz 

yere yükselttikeıi iddia olunan iki 
inşaat malzemesi toptancısının da 
bu hareketJ,,ri tebeyyün etmiştir. 
Bunların dükkanları kapalılmış j 
ve kepenklerine yaftalar yapıştırıl
mıştır. 

Ayna, cam ve hırdavat eşya fi
atlarında % 50 nisbetinde ihtikar 
yapıldığı ihbarı da teeyyüt etmek· 
tedir. 

Bundan b:ışka kağıt fia.tlarında 
da ihtikar yapıldığı komisyonca 
dün tesbit o.lumnuş!ur. Dün din • 
!enen kağıtçıların izahatı komisyon 
azalannca muvafı.k görülmemiştir. 

Kooperatif mağazaları 

Yaş meyva satış ve tarım koo· 
peratifler birliğinin İstanbul ve 
diğer şehirlerde de yaptıracağı sa
tı:ş mağazaları için hazırlanan pro
je ve maketler ticare.t ve ik.ısat 
~üdürlükleri taraf~ndan tetkik e- 1 

dilmiştır. Kooperatıfın şehirde şim
diye kadar açtığı mağazalarrla ya
pılan satışlar halkın her bakım _ 

dan istifadesini temin etmektedir 
Kadıköy, Üsküdar, Osıınanbey ve 
Taksimde açılan bu mağazalarda 
bütün meyva ve st'ibreler halka 

- c Yazık ... Hem de sakalınız bile 
var!.. Bari ondan olsun utanın! ...• is-
tihzasını savurdu!... vasıtasız olarak arzedilmekte ve 

Artık o vakit mecburen ben de bu suretle daha ucuza satılmak -
kavgaya kaTıştım ve onları ayırmak 
isterken; hem ~akalım hem de er _ tadır. Koopratii ıbu mağazalardan 
kekliğim uğruna işte bu hale gel- Karaköy, Beşiktaş ve Beyazıtta 
elim!. .. > ohnak üzere daha üç tane açrnağa 

fhtiyar davacının wnurni tebes _ karar vermiştir. 
sümle karşılanan bu sözlerinden son- ı • • • ı • ı • ı • ı • ı • ı • ı , ı , , 1 1 • 11 

ra: muhakem<' maznunların nüfus 1 
kayıtlarının celbi için ba~ka b;r güne ~~Q.;,..~ 
bırakıldı. o ise; müba irin kendisine 1 ~ '~~ m 
~ttığı oe~ ~usulasını. titrek ellerile ~·~· -... ' 
unzalarken ıçı yanmış ınsanların de- - - ====--

rin sızlanışı ile hAl.i söyleniyordu: 1 
.-:- Bir daha mı kavgaya karışmak... Bu da mı Normal 

Tovbeler tovbest! .. Hem zaten yü
zümdeki sargılar çıkar çıkmaz ilk 
iş olarak ~u mel'un sakalı ke tiıme
ğe de yemin ve ahdettim! -> 

HALÜK CEMAL 

Büyük istasyonlarda 

doktorlar 

Devlet Demiryolları umum mü
dürlüğii, muhtelif ve büyük istas·' 
yor:lann her birinde doktor bu • l 
lundurmağı karanJ,aştırmıştır. 1 

Idare bu maksa•la yaşları 24 ten 
fazla olmıyan se~best doktorları 
h.izmetir>e almaktadır. Bunlara 177 
şer lira aylık ücret ve yrıca ev ve
rilecek ev bulunmadığı takdirde 
her ay mesken bedeli ödenecektir. 

İstiyen dolotorların idarenin zat 
işleri müdürlüğüne müracaatları 
lanm gelmektedir. 

Birkaç ıü.n evvel Üniversite Rek 
törlüfü bir lzahname neşrederek, fa
kültelerde tedrisat kadrosunun nor-
mal olduiunu, birkaç ecnebi profesö
rün arzularlle ve müsaade Ue ayrLldJk
larını bUdJrmJştl. Halbuki, ortaya bir 
ç0k dedikodu çıkmıştı. Ateş olmıyan 

7erden duman çıkmaz, derler. Biz de, 
aynlan ecnebi profesörlerin pek de 
normal şerait içinde cittlklerine kani 
olaıılardan defUlz. 

Yalnız, evvelki «iinkü &'azet.elerdc 
bir başka havadis cözümüze çarptı. 

Hukuk fakültesinde bir profesör ra
hatsızlanmış, bu yüzden, ikinci sı

nıfta okutulan bir ders bu yıl okutu
lamıyacakmış! Onun yerine bir bq:k.
ders okutulacakmış! 

Bu da normal kadrolu bir Üniversi
tede olacan işlerden midir?. 

BURHAN CEVAD 
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"'""'~m:::::,:.,:::::: t~··~; Mehmetçik Geçiyor 1 
.bir kadıncıktır o. 1 ------• 

Hüseyin, bahçe kapısı önünde 
geçen bu konuşmaları uzaktan din. 
liyordu. Ateş saçağı sarmıştı artık. 
Jandarma evi aramağa kalkış:rsa 
ne yapacak, nereye kaçacaktı? Bir 
an içinde Ayı;enin hayali gözünün 
önüne geldi. Hüseyinin ruhunu bo
ğan, 'beynini kemiren bir ihtiras 
vardı: Ay~eyi bir kerecik olsun 
kucaklamak ihtirası. O, bu hayvani 
arzusunu tatmin tmeden vatan ı 
!>orcunu nasıl ödeyecekti'! G\izleri 
kararmı~tı.. An~inin verdiği ce· 
vapları dinledikten sonra evin ar
kasına geçti. Samanlığa girdi. 

- Onu gücendirmeyi düşünüyor- Yazan : İskender F. SERTELLİ 
sun da benım mahvola.:ağ:mı he-1 H .. 
saba k:ı.tmn.1ır musun•. Ben Ayşe- . useyirıin anası süt koğasını ye-

., re bıraktı: 

~~~~~am, onu da kendimi de - Başını lbir çıkmaza soktun o-• 
ğul! Gel şu işten vaz geç te, ı.:sıu 

- Sen çıilrlırdm mı oğuıl.? Mem- b~Iı bir adam g:.bi, asker alma 
lcket kan ağlıyor şimdi. Akran . dairesine git! teslim ol! 
larıD hlll'be gitttler. Sen hfilıi bir 1 Ana oğul evin bahçesınde ko -
kadın gibi evde kapanıp kaldın! Şu nuşuyorlardı. 
Ayşenin peşinı bırak.san da nahiye!' Kapının önünde birdenbire bir 
merkezine gidip teslim olsan .. Ne atlı durdu. 
·,..ı olacak oğul! Yarın seni g&ıir-

h
, 1, k ., . 1 Hüseyın birdenbire içeriye gir· 

-ı;c, .....,, a.s ere gıcmedın diye, • di: 
arkandan dcğıl, yüzüne biJe: - As. 
ker açagı! diye bağıracaklar. O 

1 

zaman kımsenin yüzüne bakamı- I 
yacaksın oğul', 

- Adam sende. Ben A~·şeyi el
de roeyim .. Onu bır kerecik olsun 
kollarımın aras;na alayım da. ün-' 
dan sonra ne olursa olsun. 

- Ya Ayşe sana varınau;a? . 
Hüoeyin d~l<'rini gıcıl'd.atarak 

bağırdı: 

- Zorla yola getiririm kahbeyi .. 
- Zorra ış olmaz oğuıl! Gönül 

~en guzel.likle olur. Hele öyle 
gönlünü başkasına bal!!amış bir 
k u zorla elde etmek hiç te san
d,ğın kadar kolay lbir i değilidir. 

- Anne benı sorarlarsa yok der
sin. 
Hüseyinın annesi ,birdenbıre sar

sıldı. 

Kapıda duran bir atlı jandarma 
idı. 
Atından inerek: 
- Nine! 
Diye seslendı. 
Hüseyinin ana.ıı jandarmayı gö

rünce dizlerinin ·bağı çözülınüştü: 
- Kimi arıyorsun, oğul? 
Dedi, sütünü sağdığı geçinin ya

nından ayrılıclı; bahçe kapısına doğ
ru yürüdü. 

Jandarmanın yüzü gi).lmüyordu. 
Sert .bir sesle sordu: 

elile oğlunu jandarmaya teslım et· 
mekten korkuyordu. İtidalıni mu
haf82aya ça~arak: 

-: Burada kimseler yok, oğul! 
dedı. YanJış olacak. 

Jandarma bahçe kapısına da • 
yandı: 

- Burası Bayramiçli tbrahimin 
evi değtl mi? 

- Evet. 
- Sen kimsın? 
- Rallımetlinin karısıyım ... 
- Tamam .. , Bana yanlış sağlık 

vermemişler. Aradığım ev burası
dır. 

- Kimi arıyorı;un? 
- Oğlunu!.. 

Hüseyinin anası ayakta dura -
ı:nıyacak kadar sernemlemiştL 

- Oğlumu mu soruyorsun? de
di. O köyün deıli.kanlılarile ,bera
ber askere giUL 

Jandarma cebinden tütün taba
kasını çıkardı; <>igarasını sarınağa 
b~adı: 

- Bu y~tan sonra sana yalan 
söyJemek yaraşır mı, nine? Oğlun 
Hüseyin askerliğini yapmamak i
çin şu1beden kaçmış. Haydi nereye 
gittiyse doğrusunu söyle bana! 

Ondan ötesini bilmiyordu. 
J andarm·a köy !erde asker kaçağı 

aramağa çıkmıştı. Asker alına şu
besi her tarafta şiddetli araştırma
lar yapıyordu. Memleket'n askere 
ihtiyacı vardı. D~an, vatanı can 
evinden vuruyor, deniz üstünde 
dağlar gibi yükselen düşman zırh· 
Jı.ları Çanakkale Boğazını zorlu • 
yordu. 

Jandarma sigarasını tüttürdü: 
- Emir aldım, nine! Evini ara

yacağım .. Haydi düş önüme! 

- Ben onu ker.dı ayağıle buraya 
getireceğim, anne! Cok yakında ! 
Eıi>feeeksin onun buraya nasıl gel- j 
dığın~ 

- Burada bir asker kaçağı var
mış .. 

Hüseyinin anası birden.bire renk
ten renge ginnişti. FaJı:at kendi 

- Ben onu köyün delikanlıla -
rile birlikte uğuPladım. Ondan son,. 
ra kaçtıysa ne bileyim, oğul?! 

Diyerek bahçeye girdi. 
Jandarmanın arkasında köyün 

ihtiyar heyetinden iki kişi görün
müştü. Köylüler Hüseyinin evde 
kapandığını biliyorlardı. Fakat 
Hüseyinin anasına aeı.dıklan için, 
o güne kadar hiç kimseye birşey 
söylememişlerdi. Hatta jandarma.. 
nın sorularına da görmedik .. 

Diye cevap vermiı;lerdi . 

(Devamı var) 

il~~ ı Ziya~etçi ı 1 ~lE-iCil•l!iiOO 
~OZOFY h,_mşıreler . 

1 _,.__. ______ ;;: B:.taraf spanya 

YAŞAMAK 
BayaJ ;ileminde, efsaneler diyarın

da, cennetin bahceıerlnde ömür sür
meyi henüz mümkün lulamıyan in
sanhk tein, en tatlı şey dünyada ya~ 
şamakt.Jr. Yaşamayı sevınlyen,· yaşa
mak istemiyen tek tnsan tasavvur edJ
lebilir mi?. Bütün günlük mücadele -
mizin gaye~i Y&'tamak değil midir?. 
Hırslar, ihtiraslar, cinayetler, harpler, 
daha iyi yaşamak iştiyakından Uerl 
gelmJyor ruu?. 

Ölüm ve eeel insanların baş düş
manıdır. Bir C'ÜD olecei'imizi biJdlğlmiz 
halde, daima cölmiyecetiz:ıt hissi icin
de bulunuruz. Baıan, en saf ve ma
sum anlarımız olur. Büt"Un harici ;ilem
den uzaklaşmak lhtJyacındayızdır. O 
vakit, iç ilemlmlzln derinliklerinde, 
tenha ve ıssız bir düşünce zlnclrlninhı 
ortasında kendimizi yapayalnız hisse

deriz. Klmsenin nt4tuz edemediği bu 
iç i.lemde, hi~Ierimizln aklımıza sor
duiu sual şudur: 

- Ben de ölecPk miyim!. 

Bu sualdeki şüphe ve tereddüt öl
miyeceflmizl bilmediğimizden değil, 

ölmek istemeyişimizden ileri gelir. 
Bayat bu kadar tath, bu kadar do

yulmaz bir zevktir. Yaşamak ihtiya
cımız, bütü.n difer lhtiya(larmuzın frv
kindedir. En hotkim, en &'ayriiçtimai 
olduğumuz anlar, ya.şamanın zevk sar
hoşluğu içinde bayvanlaı tığımız dakl
kalardu. O zaman, yaşamak lst~yi~t -
mlzin şahlanan hırsı uğruna, hatta, 
başkalarının yaşama~ını lüzumıı;uz gör
düğümüz bile olur. 

Çocuk vefiyatını önle
mek hususunda fay

daları görülüyor 
Sıhhiye Vekaleti çocuk vefiya • 

tının önüne geçmek ve gürbüz ev· 
!at yetiş irmek için yeni ve geniş 
tedbirler almaktadır. 

Şehrimizin bazı sem11erinde tat
bik edilmekte olan •ziyaretçi hem
şireler. u~ulü peyderpey 1stanbu
lun diğer semtlerır.e ve yurdun 
muhtelif yerlerine teşmil edile • 
cektir. muhıtlerindeki dispanser · 
!ere merbut bulunacak olan bu 
hem2ireler yeni doğan çocukların 
siliha ile alakadar olacak ve ço • 
cuklamı bulunduğu evlere her haf
ta uğrıyarak kilolarını, gıdaları • 1 

nı ve s1hhatlerini kontrol edecck· ı 
lel'dir. Bundan .başka mahalli dis
panserlere yakın evlerde doğacak 
QOCuk!arın her hafta dispanserlere 
getirilip muayeneden geçirilmesi 
mecburi tu' ulacak ve bu kayde ri
ayet e1ımiyen aileler adliye vasıta
sile tecziye edileceklerdır. Bu 
maksatla gniş bir proje hazırlan· 
maktadır. 

---oo---

E mek işi 
Yeni birinci nevi ek-

Bütün insanlık, bu eşsiz hayat iksi
rini paylaşmak, arslan payına kavuş
mak kavrasındadır. Dava ezelidir. Gü~ 
neş doğ-dukça, in.sanlar ya!ladıkça, kav
ga devam edecektir. 

mek pazartesi günün-
1den itibaren çıkarılıyor ! 

1 

Belediye reıslıği tarafından fı . 
rınlara formülleri verilen yeni bi· 
rinci nevi ekmek cinsinin bazı fı
rıncılar tarafından beğenil:ınedi-

REŞAD FEYZİ 

• .... 
İtalya ile ticaret 

İtalya ile olan ticaretimiz son 
günlerde ehenımiyetlı surette in· 
kiı;af etmektedir. italya hüküme • 
tinin ithalatı tahdit etmek ıçin al
dığı kararlara rağmen italyan tüc-1 

carı memleketimizle ticari müba· 
delatı arttırmakla ve Almanyanın 
piyasamı7.da ka)ıbetrı;ıiş olduğu 

mevkii kazanmak istemektedirler. 
Bu sebeple ;hracat madıdelerimiO< 
1talyada .gayet müsait fiat!arla ka
bul edime&'edir. Alman\'a ile ni
hayet bulan ticari anıaşffiadan son
ra İtalyanın sanayi müesseseleri 
hüıkfımetimize müracaat ederek 
müsait teklillerrle bulunmaktadır. 
Bu teklifler bilhassa zirai alat ve 
edevat üzerinde yapılınaktadır. Bu
na mukabil ttalya da bizden kül
liyetli miktarda yumurta, tavuk, 
susam, kuş yemi, tiftik, yapağı ve 
deri itlıal edecektir. 

ğinı yazmıştık. 

Belediye iklısat müdürlüğü bu 
itirazlara karşı yeni kabul olunan 
c,,ehir birinci nevi ekmeklik onu• 
nun şimdilik değiştirilemiyeceğini 
kat'i br lisanfa bildirmıştir. 
Diğer taraftan Belediyenin emri 

mucibince tekmil İstanbul fırın • 
cııları, ayın 23 üncü günü sabahın· 
dan i~tbaren birinci nevi ekmek • 
!eri yeni esasa göre çıkarmağa 
medbur tutulmuşlardır. 

Bu karar dün ıbütün semtlerde
ki fırınfara tebliğ olunmuştur. Ya
ni İstanbul ·halkı önümüzdeki pa· 
zartesi gününden itibaren ekmek
lerini yeni çeşni ile yiyecklrdir. 

--o--

Büyiik camilere mahiyeler 

kurulacak 

Ramazan münaseıbetiJe dün ak
şamdan itibaren Şirketihayriye i· 
daresi Üsküdar ve Boğaz için ilave 
vapurlar ış.lctmeğe başlaımış1ır. 
Diğer taraftan Beyazıt camii av· 

lusunda açılan •ramazan sergi.si> 
bu sene de rağıbet görmektedir. 
Büyük camilere mahye kurulma
sına da bu akşamdan itibaren baş
lanacaktır. 

AVRUPA HARBİNİN YENi W.ESELELERİ 

Baltık Memleketlerindeki 
Zengin Almanlar 

Baltık memleketleri şimdi yeniden 
Rusyarun nüfuzu altına rtrdlkten son
ra dünya matbuatında birinci derece
de mevzuu ba.hsolan yerler sırasına 

reçm!şllr. 

Almanların bu memleketleri kendi 
nüfuzları altına almak için ne kadar 
uğraştıkları bwıdan evvel bu sütun
larda çıkan yazılarda az cok hatırla

tılmıştı. Mevzuun o kısmına tekrar av
dete lüzum olmasa gerek. Bugunun di
f~r bir meselesi var ki ondan bahset
mek lıizun «elecek. 

Baltık memleketleri Carlık Ru.sya 
devrinde Alınanların pek çok yayll -
dıkları, büyük sermayeler tesis ede
rek iş ıördüklerl, zengin oldukları 

yerlerdi. Onun için uzun senelerden 
beri oralarda pek çok Alman vardır. 

Şimdiki mesele işte oradaki Almanla
ruı çıkarılarak Almanya.ya sevkedl1-
mesidir. İtalyanın elinde bulunan Tl
roldaki Almanların Almanyaya nakli 
geçen aylarda nasıl bir mesele olmuş 
ise bugün de Baltık sahasındaki Al -
mantarın nakli öylece ehemmiyet kes
bedlyor. 

Alman hükümeii tarafından bu mak
satla blr takun heyetler teşkll edilerek 
Estonya ve Letonyaya gönderilmiştir. 
Yukarıda işaret edUdlfl rlbl Baltık 

memlekeUerlndeki Almanlar umumi 
harpten evvel zen«in olmuş kimseler
di. Fakat harp esnaslnda ve ondan 
sonrakl mücadelelerde bunlar da zi
yana ujramışlardır. Şu kadar ki son 
senelerde yl'ne paralan pulları çofalı
yordu. ŞlmdJ Almanya hükiimeU lstt
yok ki b uırkdaşlar paralarına tamam.ile 
sahip olarak Almanyaya celmiı olsun
lar. Cünkü yardıma muhtaç binlerce 
k:lmse7l bar111dırmalıı: zor oldufunu Ce
koslovakyadan alınan Südet Almanla .. 
rın reçen seneki halleri cöstermLtttr. 

Binlerce nüfusun nakli az mühim it 
defildlr. Bununla beraber A1manlann 
leşklli.t hususundaki bli&"llerl sayesin
de bu ı_,ın nlsbeten kA)ayca başanla
catı düşiınülü7or. Leton7ada 68 bla 

Alman vardır. Bunun 40 bin kişisi Ri«a 
gibi mühim bir merkezdedir. llepsi de 
zengin kimselerdir. 

1\-lütebakisini diğer bavalideki AI~ 
manlar teşkil ediyormuş. Estonyadakl 
Almanlar 20~30 bin kişi diye hesap 
ediliyor. Bunların nakli için Rus ve 
Alman bükü.metleri arasında yakında 

müzakerelere ıirlşllecektir. Bundan 
ba ka Lehistanın taksimi ile Rusyanın 
eline geçen yerlerde de Alman ekalll
yeti vardır. 

Yazılan rakamlara cöre bu ekalliyet 
az bir mevcudiyet delildir. Şarki Le
histandaki Almanların miktarı 90 bin 
kadardır. Bunlar almanca konu!juyor
lar. Bunlardan 47 bin kişisi Volhtnya
da, 30 bin kadarı da şarki Gali('yada
dır. Fakat bunların çofu zengin deiil
dir. Küç_.ük köylülerden ibarettir. Bun
lar asd Almanya.ya gcttrllmlyecek. Al
manlarLn Lehistıından yeni almış ol
dukları Poznanya havallslne yerleştl

rileceklermiş. 

Sonra geliyor Lltvanyadakl Alman 
ekalliyeti: Bunların mlktarı 31 bin kişi 
oldufunu söylüyorlar. Tam.amile al -
manca konuşan bu nüfusun nakli lçln 
de tHr karar verilecektir. 

Bulisa Almanya bu suretle civarda
ki Alman ekalliyetlerini toplıyarak at
mak içln visl bir plin hazırlamakta .. 
dır. Daha do(rusu bu vi.sl hareket yal
nıı Alman ekauı,.etıerini delil, dlier
lerlni de istihdaf edlyormuı. 

Tuna sahasındaki Almanlar alına -
cak, Almanyaya l'etirllecek. Cekler 
Rusyaya &'Önderllecek. Almanya7a ceg
QIÜJ olan Macar ekallfyeti Macarlstana 
verllecek:, Macarlstanda kalmlfl olan 
Almanlarla mübadele edilecekler, 

Baltık maınlelr.etlerlndekt Almanlar 
orada eskldenberl Rusyaya karşı Al -
maniıtm mevcudlyellnl rösleriyor dl· 
ye sayılmakta idi. Şimdi oralardan ı:e· 
kllmek Baltık sa.hasını büsbütün Ru!ll
lara bırakmak diye tefsir edilmektedir. 

• • 

Yazan.ALİ KEMAL SUNMAN 

Bu harpte bitaraf kalanlardan İ.span ... 
yanın aldığı vaziyet pek şayanı dlk~ 
kattir, Geçen umumi harpte İspanya 
bitaraf k.ı.lmıştı. Uatt.a. bir kere de sul .. 
bun akdi İ(İn muharipler arasında ta .. 
va~!:tuta bile ıreçmiştt. Bununla. bera
ber o zamanki tavassut da çok söJ11 
götürür bir teşebbüs olmu~tu. 

Cünkü 914 - 918 harbinin orta51nda 
sulhun akdi kabil olabiJ,.eydi bu kimin 

lehine olacaktı? O zaı::.an vaziyet Al
manya için mi.ısait bulunacaktı. Fakat 
başta İngJitere olduğu halde o um.an
ki müttefikler bu tavassutu kabul et .. 
mediler. Almanya tamamlle mailfip 
edilmedikçe sulhun aktl tmkii.nı olrru
yacajını bUdirdiler. 

l\Iadridin o teşebbüsü de öylece kal
dı. O zamanki Kral on UçüncU Alfon
sonun bir sözü varmış: 

- Bitaraf İspan:yada. benden başka 
müttefiklerin lehine kimse yolıı:!, 

O za.manki bitaraf İspanyada herkes 
Alınan taraftarı idi. Şimdiki bitaraf 
İspanyada ise İnl'iltere ve Fransanm 
l.ehlnde olanların sözlerini işlttirebll

meleri mümkün olmuyormuş. 

Üç sene süren dahili harp esnasında 
evveli İtalya, sonra da Almanya tara• 
fından General Frankoya yardım edil· 
dfğ-J maliım. Fakat şimdi İtalyanın ye
ni Avrupa harblnln karşısında bir se
yirci kalması üzerine İspanya da Af .. 
.pıanyaya &ı.aışı minnettarh.tını sonuna. 
kadar muhafazaya lüzum «Drmemiştlr. 
İspanyanın buıünkü menfaatleri Av
rupada.ki kavkadan hariç kalarak bJ .. 
taraf olm.:ı.k ise bu kolayca anlaşda ... 
bilir. Fakat İnglllz ve Fransız tarafı

nın memnun olmadığı cihet İspanyada 
&'eçen sefer olduiu l"İbi şimdi de Al
man taraftarlığıcın alıp yürümekte ol
masıdır. İngiltere tarafı Jle Almanya 
arasında bir buçuk aydanberl devam 
eden harbin İspanya menaflini müte
essir etmemesi müttefiklerce düşü ... 
nülmüş, İspanya hükümetlnln bitaraf
lığını Ban etmesi mülteflklerl aynca 
memnun etmiştir. Slovakya.daki Fran
sız menafllnf İsp;wıya bükiımeU ko
rumakta, Cezairde ve Ftlistlndekl Al
ıııan mena!lini de yine İspanya. mu
hafaza etmektedir. Hulılsa resmi İspanyı 
tam bir bitaraflık l'Östermek istemlş

tir. Fakat İspanyada Almanların fa
aliyeti çok ileride olduğunu düşıinen 

İngiliz matbuatı er&'eç İspanyol ruhu
nun kendlnl röstereceilni limit ediyor
lar. 

Almanya ile Rusyanın anlaşması ü
zerine İspanyada büyUk bir hayret u
yanmış, memleketi idare edenler de 
ikiye ayrılarak bir kısmı Bol!Jevikliğe 
karşı evvelce Almanya, Japonya ve 
İtalya arasında aktedllerelr. İspanya
nın da sonradan ıtrmlş oldutu malüm 
mlsaktan artık vazgeçilmesini, difer 

kısmı ise bunun muhafaza edilerek si
yasi bir vasıt:ı. icabında diplomatça 
bir silih olarak kull:ı.nılmasını ileri 
sürmüştür. Fakat muhakkak olan bir 
cihet var ki o da İspanya ile Almanya 
arasındaki alışverişin şimdiki denlz 
harbi dolayısile bü.sbütün sekteye ui
ramasıdı.r. İogllzl ve Fransız deniz kuv
vetleri artık Almanya ile İspanya ara~ 
sındaki münakala.ta nlha7et vermiş 

bulunuyor. Şu halde ne olacak?. 

İıpanyanın komşusu Portekiz öte -
denberi FraD.SaJ\:n dostu ve İnglltere
nln müttefikidir. 

Dahili harpte Portekiz General Fran· 
koya çok yardım etmb}U. Sonra da Av
rupanın lhtil:ifh meseleleri karşısın -
da İspanyanın bitaraf kalmasını tav
siye eden o olmuştur. Öyle tahnıln e
dll!yor ki İspanyollar ticari ve iktısadi 
~enfaatlerlni diışünerek komşusu Por
tekiz cibi Fransa ve İnglltere ile dosl
luiu kuvvetlendirmt>k cihetine rlde
cektir. 

Tütün eksperlo:ri 

İnhisarlar idaresi Maltepedcki 
tütün enstitüsünde okutturulmak 
üzere lise mezunları arasından 10 
genç almağı kararlaştırmıştır. 
Eksoer olarak yetiştirilecek olan 
bu genç!Pr önümüzdeki ayın 15 ine 
kadar idareye müracaa.t etmiş o
lacaklardır. 

Birimizin Derdi 1 
Hepimizin Derdi 

Müstehcen maniler 
ve çocuklarımız 
Bir okuyucumuz yazıyor: 

cGeçen l'ÜD bir gazetede oku
dum. Nazan dikkatimi celbeUi. 

Bahsedilen mesele, bazı çikolata
ların içinden oıkan açık saçık ma
niler, darbımesellerdlr. ııerkes 

bHir ki, çikolata, d•ha ziyade ('O· 

cuklarm cıdasıdır. Onlar alıp yi
yorlar. Binaenaleyh, r~lkota.talarm 

içinden çllcan küçücük ki.l'Jtlarda 
defll, müstehct>n, açık: sa~ık s!iz
ler bulunması, hatta, srvda, a~k: 

kellmelerinln dahl yeri yt>ktur. 
Bir kararla, bir emirle, bu haJln 
önüne ceoUeme• mi?.• 



EN SON DAKiKA 
... mıı:ı ..................................... ... 

Bir mihracenin İngiltereye bir milyon dolar hediyesi 
İtler taarruz emrini 

c verdi 
arp ceph 

~:ııı1.,. esıncıe Fransızla • Al-"us:1 bL<yıicek bir taarruzları
'lları~ttmuŞJercıır. Fakat Al - 1 

lı.:ınaıı..,~eni.d~n taarruza geçmek 
· ktadır 1 <la';11a mevcut bulun- / 
'-etın b. !ıtl<rın bılaraf bır mem-

Londra. 18 (A.A.) - Sarawak İngiltere hükı'.tmetine bir milyon dımı memnuniyetle kalbul ettiği 
~.'hracen Macdona.Jıd'a bir mesaj dolar hediye ettiğini bildirmiştir. cevabını vemni.ştir 
gondererek harp masrafı olarak .Maodona.ld lbu alioenaıbane yar-

! n ~ı:nidarış lc~ınde tovassutun-
1 ~ ~a ı • kes.~csi üzerine bıi • 
'lX.ıgi r:uz ha Jk,n<la ~-on emrıni 

İı.z <eh soyJ.e .• 'll'ektedir. Hl'leı:- de-

y angçe Nehrinde dört yüz Çinli boğuldu 
Şanghay 18 (A.A.J - Yang'lze 

nehr' üzerinde Liyuho mevkii ci
varında iki dakikada batan Hain
taikoo adındaki Japon nehir ge -

misi kazasından kurtulanlardan 
bir kaçı Şanghay'a gelerek bu ka
zada takrilben 400 Çinlinin .boğul
duğunu haber vemıişlerdir. Kaza, 

vapurun fevkalad büyük olmasına 
ve ayni zamanda ,bugünlerde Şang-, 
hay'da bazı tuğyanlara sebebiyet 
veren tayfuna atfedilmektedir 

Dtgr t':ı Şeflerile görüşmıiştür. 
nuan aftan Httıer nezdinde 

l !. son 1·,... ı r ıği ·~ "'"ımac.a Sovyetler 
ı. ~a~ı 1'.c-şrikı mesai mescleein-

Ruzvelt mülteciler hakkında bir nutuk söyledi 
il3ıllda ~erleri ile ordu şefleri 1 Vaı;ir.gton 18 (A.A.J - Bit' hi - !erin sarfedilmesi lüzumundan bah-ı Ruzvelt demiştir ki: 

) u· go,.;;. iht'l"la t ta<be irat eden Reisi Cumhur Ruz- setmiştir. MumaıJ""'h, •va•ansız - •- Afrikada, Amerikada ve A-gu bilct~"." ı "" n mevcu 

1 
'J 

1'- Çö ırılrnekt.edir veli, harpten evvel de mevcut o- !ar• meselesinın harpten sonra çok vustrallyada da bu müitecileri yer-

ta, Oakrçu avaırn kamarasında Ro- lan 300,000 .vatansız• a yardım e- daha vahim bir şekil alacağını ila- ı leştirmek için gelll§ sahalar mev-

~ni nıa~~thlı.sının batı:şı hakkında! dilmesi için Jıizım gelen gayret - ve etmiştir. cuttur .• 
hlııJbah~:n~ı \'ermiştir. Alman • • • ? 

:Jı:ı;i:p~~~ s~~~;~~~nn~ıtı1"~~: Eski Alman imparatoru nasıl vakit geçırıyor . 
1 ir ık; ~nlaşılmamıştır. Tahtel- Doorn 18 (A.A.) Eski Kay - şekilde devaıın etmektedir' Şato - 1 ı<•lelerini okumakta ve sık sık rad-
• tı !>ta r:ııido atıınış, bunlardan zere, ~eker tedarik edebilmesi için nun 11arkında llıava tehlikesine kar-ı yo dinılıemektedır. 

d<l!J~Ya ısaıb<:t etmiştir. İnfi- bir .şeker vesikası. wrilmiqtir. şı büyük bir sığınak yapılmıştır. Hafid.lerinden 22 genç, Alman ar-
ıt. Öl~nl ~e'beplere atfedilmekte- Doorn şat05unda hayırlı, normal Elski Kayzer, İngiliz ve A1ınan ga- dusu saflarında çarpışmaktadır. 
olınaıt ~n sayısı subay ve tay- lllllııllllllıllllllllıllllllıı-11111"-"-"llllııllllllıllllllllıllllllıı-11111"-"-"llllııllllllıllllllllıllAı-11111111 

, llyeıirJı.ere 800 kişidir Hamin • , · 

~t,'ıolıl'j b e~ri 13 Ahnan tah - B l k K f 1 Beyhude Gı" deıı ""aiıiri 'ha ırı1ıınış, 5 Alman tah t on er a n s 1 
lioaYni llıii:ra uğramıştır. Yi - a 1 23 Gu·· n ! 
i bin ta et zarfında 1 milyon 
~tırııın n haornınde İn.gi:liz gemisi Slokholm 18 (Hususi)- İskandl - Finlandiya heyeti 1arın Moskova1a 

1 
n ha~ Buna •muk~bil 290 bin nav devlel relıilerl konferansı buıriın dönecektir. 
•t~ &Ji! e Alman .gemisi mü- burada ilk lçtimaını yapacaktır. Gaze- FİNLA..'IDİYA HARİCiYE NAZIRININ 

l ın 1(){] b' llliş ve yeniden 1 mil • t;ıer, bülün Skandlnav devletlerinin BEYANATI 
1''llıiştir ın İngiliz gemisi inşa e- ıııüşlerek menfaat ve lıitlklilllerlnln Londra 11 (İ. D.)- Slokholmden 
~· mevzuu bahsoldui:JJ. bucünlerde, kon- blldlrUdlflne l'Öre, Finlandiya. Harici· 
°l' ~""""""=========== (eransın vereceii kararlara büyük bir ye Nazırı ,u beyanatta. bulunmuştur: ta ehemmiyet atfetmektedirler. «Dört devlet reisi burada bir kon • atruz Emri Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danı- ferans halinde topl•nll1.lf bulunuyor -

t 
marka Avrupa harbinde bitaraf kal • ıar. Şimal memleketlerinln siyasi is· 

h.. 1 d mıya azmetmişlerdir. Konferans, Sov· tikli.l ve bltarafhklarını müştereken 
•llZa an ı yetlerln Finlandlyaya vaki olan talep- müdafaa _edeceflz. Bu konferans bü -
(l . . terini de cözden l'C(:irecektir. Cünkü tün memleketlerle iyi münasebetlerle 

, llj inci sahifeden devam) bu lalepler ayni zamanda kendilerini ı:eçinmek niyetinde oldutwnuzu bir 
1 4ftıı:leliııl askeri teflerbı mütaleası de alikadar etmektedir. Jlaha isbat edecektir.• 

0 araır: 111 Sovyetlerin Flnlandiyadan sonra İs· 1-•tru ... inol hat\IM buyiik SOVYETLERİN FİNLANDİYADAN 
~I ıoı. bul veo ve Norveçlen de bazı taleplerde İSTEDiK' LERİ tt unmasını beklemek-

I ' bulunacaiı anla'11maktadır. Bu ihtimal 
lıtı,t, beı& de mü'lakereye mevzu olacaktır. Bern 18 (Radyo) - Bu.raya celen 

~ ~ bürü 1 MaJlnot ha&tına yapı· Telecrat sazetesinln llelsinkldekl malômata göre, SovyeUer Flnlandlya-
't,fı k bir taarruzun husule ce- muhabirine nazaran, Sovyetler Finlan- dan şunları lstemektedirler: Askeri bir 
•ı ' .ll>ııııevı t i .. 

,fi l~tn )'al>ıl e~ rtn bo:le Wr ha· diyadan daha fazla taleplerde buluna- pakt, Finlandiya rörfezlndekt dört kü-
~· t!dectit k •c.ıtı fedakadıkları te- caklardır. İki memleket arasında bir çük adanın Sovyetlere iadesi, hududun 

11':.ot hatt an"1ottnl beslemektedir. hal çaresinin bulunmasının çok müş- tashihi, Hankoe limanında bir Sovyet 
tı:e\'iyat . lbda &çılacat bir cedfiln ku··ı olacar~ı anlaşılmaktadır, Bununla denlz üssünün t.alsl. 
1 ll'lerind .. Sovyetlere Finlandiya dört adanın Olacaıı e Pek buy\lk bir le· beraber ümitler henüz zan olmuş de· 
1 ~ler höy::u:tkkalthr. Yalnız mü&- i dlr verilmesini kabul edecektir. 
~ bilınektedtrfleyln. hakinsız oldu- 1 ~:;,";;;;,;;;· ============================= 
"Ciuıkü ~ı ıer. &yıe bırşeT oıa- ASKER GQ .. ZI"LE 'ı. libl ,

1
: ~lfnot hatlı da Sl&'frld 

'ittı "1-.~ astıkfdır. 'taclnot hattına 
lıa t~ ~ '"da in. an ve malzeme feda 

l'a ~Ue girilebUir<ie de bu nok· 

CEPHELER 

~ ••ı~ t ı:elebllen du~man mecal
ııı:1tııı.., b·olacak ve haltın rerisinde 

••bıt la •rtik ı,ııüttelllı: ordularının 
ti"~ arru~una utrıyacaktır. 

' ST ALİN'DEN CEVAP 
ta BElKL1YOR 

ka, ll(lta 18 (H • • 1 •rgah ususıl - Umumı 
~e b~ı~n garp cıepheeine nak 
~ Sonr tıınıştır. Hitler de birkaç: 

a llitıe~·eepheye gidecektir. An
ııı,,ltt~b ın Staline ııöndrdiği şah

A ı!llıo!~. cvafuını beklediği zan-' 
Ra <>ıray ır. Führer'in mektubu. 
b ~tilrıı~ .hususi bir kariye ile ı 

(1 incı sahifeden devam) ı 

bın başlangıcında erkamlıa~biyede 

idi ve 1936 ya kadar lbu vazifede 
kaldı. Manevra!.ardaki yüksek gö
rüş ve bulı.ışları ile tanınmıştır. 
1936 da Filistindeki İngiliz kuvvet
lerine kumanda etti, hatta Suriyeı 
ihtilalcileri ıbaşını getirene 500-Su
riye lirası vadettiler. 

General Brok iyi bir topçudur. 
Utınumi harpte de Fransada Hintli 
kuvvetlerin kumandası kendisine 
verilmişti. 

Fraru;ada halen 25,000 mütehar
rik vasıtasile 158,000 k~ilik bir İn
giliz ordusu bulunınaktadı. 

İngiliz Habiye Nazırı umumi 

ka hiç zaptedilınez zannedilen Pas
şeııdil müst<lhkem mevkimi bir so
lukla ele ,geçirmışti. Hatta nefer - ı 
leden biri şu sözü söylemiş: ·Bizi 
buraya bunun için mi getirdiler?. 
Şimdi de Fransız cepheı;inde ay

ni kanaate sahip bir İrııgiliz ordusu 
cıephede mt!Vzi ~ bulunmak- 1 
tadır. Bu ordu, umumi bir taarruz 
patlak verdiği zaman kendisini 
belli edecektir. 

ERKANIHARB 

Sultanahmet birinci sulh hukuk h:.\

kimliğinden: 

Hazinei maliye namına İs-
tanbul maliye muhakemat mu-

(Birinci sahifeden devam) 
da muhterem Başvekilin beyanatın • 
daki şu bltit cümlesidir: 

«- Bununla beraber Sovyetlerle 
olan münasebatıml'ı eskisi gibi dosta
ne esaslarda berdevam bulunacaktır.• 

Bizim niçin Moskovaya. clttlfimlz, 
ne gibi bir tarihi rol ve vazife ifa ey· 
lemek lstedljiml2 ve Sovyetıerle ce
reyan eden müzakerenin aldıiı mahl· 
yet ve reclrdlil safahat bidiselerln 
seyri lclnde ve sayın Başvekilin iza· 
batı ile pek vazıh olarak anlaşılmakta
dır. 

Vaziyet l!e neUce şu oluyor ki, biz 
mutat Sovyet • Türk dostlufunun fev
kinde bir hizmeJ ifa eylemek istedi ki 

Olmad1. Sovyetler de Türk dostluğun
da daha başka pıenfaatler aradılar, o 
da olmadı. Bu bakımdan: .sovyetlerle 
oaln müna.sebatmıız esklsl ribl dosta
ne esaslarda berdevam• bulunacağına 
nazaran o~tada düne nazaran deilşmlt 
bJrşey yoktur; vaziyet ve hiidtseler dün 
'°olduiu gibi bugün de Türk mlltetlnin 
kendisi için çi.7.dlii yol ve ht'def üze· 
rinde tabii inkişaf ve tezahürlerini ta-
1'b> edecek, demektir. 

Belki, Saracoitunun Moskovadakl 
temdidi ikameti münasebe1.ile bir kı
sım etkıir da «bcyhudeye siden blr 
yirmi üç ı-iln• kabilinden ba.zı tered
dütler hasıl olmuş ola.bilir, Fakat, bun
lara karşı yine biz ifa eyledlflmiz sulh 
hizmeti ve kendi rolümüz payına kay
lledllmiş blrşey olmaclıima, bilakis çok 
şeyler kazanıldıfına kani bulunanlar
danız. ETEM İZZET BENİCE 

Hangisine ln~nalım? 
(1 inci sahifeden devam) 

y;:.hut ta ebediyyeıı denizaltında 
kalmak mecburiyetindedir. 
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Hariciye Vekilimiz 
Moskovadan Ayrıldı Evlendi, Çünki .. 

(Birinci sahifeden devam) 
tokol §efi Bogkov, Moo;kova ku -
mandanı General Reviakin, başta 
Ali Haydar Aktay olduğu halde 

. Türkiye .büyük elçiliği memurları, 
İngiltere ıbüyük elçisi, Fransa mas-' 
laıhatgüzan, İran büyük eçisi, Af
ganistan büyüik elçisi, Romanya 
elçisi ve Bulgaristan elçisi tarafın
dan selfunlanmıştır 

1 

Şükrü Saraooğluya, Sovyet Ha
riciye haılk komiserliği Yakınşark 
dairesi şfi Navikov ve Türkiye -
nin .Moskova büyük elçiliği müs
tşarı Kar®udak ta refakat eyle
mektdir. 

·sovyetler Birliğinin Ankara bü
yük elçisi Trentiev de Türkiye Ha
riciye Vekilile lberalber Türkiyeye / 
hareket tmiştir. 

Moskova istasyonu, Sovyt ve j 
Türk bayraklarile süslemniş bu -
lunuyordu. Peronda bir askeri 
kıt'a Türkiye Hariciye Vekilini se
Iilmlamıştır. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu ile 
Sovyet Hariciye Koml-.l"ri l\loloLof a· 
rasında devam eden müzakereler bir 
neticeye bai'lanmaks1z1n durmuş ve 
J:lariciye Vekilimiz So,1yetlerln yeni 
teklinerlnl himilen dtin :\1oskovadan 
hareket etmiştir. 

Sovyetlerin Ankara büyük rlçlsl 
Terentiyef de kendisine refakat etmek
tedir. 

Hariciye \ 1ekllimizi Sivastopoldan 
cetlrecek olan .Güneysu» vapuru bu 
sabah dörtte limanımızdan hareket et
miştir. 

l\foskova müzakerelerinin durması 

üzerine, dün Vekiller Tleyeti Başveki· 
Jette Reisicumhur İsmet İnönünün rf. 

yasetinde bir toplanh yapmıştır. Bü
yük l\tlllet l\fecllsi Reisi Abdülhalik 
Renda ve Genelkurmay Ba~kanı Ma· 
reşal Fevzi Çakmak bu toplantıda ha
zır bulunmuşlardır. 

Vekiller Heyeti toplantıyı mıiteaklp 
l\leclL'i: binasına C'lderek, Parti Grupu 
içtimaına iştirak etmişlerdir. 

Ankara 17 (A.A.)- C. H. Partisi B. 
M. Meclisi grupu bugün 17/10/939 öğ
leden sonra Reis Vekili Seyhan meb'u
su Hilmi Uranın riyasetinde toptandı. 

Kürsüye gelen Başvekil Dr. Refik 
Saydam Moskovada Sovyetlerle Hari
ciye Vekilimiz arasında cereyan et - 1 
mekte olan müzakereler hakkında ber-
veçhi ati izahat ve beyanatta bulundu: 

«Hariciye Veklllml:ı l\foskovaya el· ı 
derken Sovyetlerle aramızda ne yol· 
,4a bir muahede yapılabllecefl tki hü
kilmet beyninde cörüşülmüştü. l\los
kovada bu esaslar dahilinde cereyan 
eden müzakerelerin bir itiliifa varması 
mümkün olamamıştır. 

Bununla beraber SoVYetlerlt olan 
münasebatımız eskisi C'ibl dostane e .. 
saslarda berdevam bulunmaktadır.» 

Hükümetçe ittihaz edilen hareket 
tarzını tasviben beyanatta bulunan 
bazı hatipleri de dinledikten sonra 
grup umumi heyetince Başvekilin be
yanatı müttefikan tasvip olundu, Ve 
ı·iyasetçe celseye nihayet verildi. 

MÜZAKERLERİN DURMASINDA 
ÜÇ SEBEP 1 

_Anıkara 1ı (Telefonla) - •Ulus• j 
ta Falih Rıfkı Atay .Moskova mü
zakeerlerine tahsis ettiği başına- 1 
kal€5inde diyor ki: 

1 Nakleden: Seliimi İzzet 1 

.öten kuş• lokanta ,.e ıazlnosunun 
5ahibl Bayan Peymanı tanır..ını..ı? Çok. 
ıztırap çekti o kadıncaiı:ı. 

Hayır, bunu kocası öJdU diye s07· 
]emiyorum. Kocası acınacak adam de· 
ttıdl. Sarhoşun biriydi, Bari kendi ye· 
rinde jçlp sızsaydı, ne gezer!. Gidip 

rakip lokantalarda yer, icer, kafayı 

tutardı. 

İskambilin maca oilanı kadar cb 
kumarbazdı. Çapkınhiına gelince._. 
Neyse bunu geçelim, çünkü ~abaha ka· 
dar anlatmamız liı:ım. 

Peyman bu adamın cüzelliğine baJ· 
lanmı~h. Altı st>ne adamın C'Ü'lellii:'l 
uğruna ('ekmediği kalmadı. 

.S" yet kocası öldü. 
Pe)·man geni!f bir nefes aldı. Oh, 

kurtulmuştu. Bundan sonra imki\U 
yok evlenemezdi. 

Faka.t insan cÖtel ku~» clbl bir lo .. 

.Cumhuriyet hükıiıneti Baş\•e
kilinin dünkü Parti grupundaki 1 
beyanatı üzerine, in'işar eden teb
liğden anlaşıldığı üzere •Hariciye 
Vekilimiz Nloskovaya gitmezden ı 
evvel iki hükümet arasında görü
şülmüş olan esaslar dahilinde bir 
itiı!Afa varılması. mümkün olma- ı 
muşlır. 

Grup tebliğine göre bir itilafa kanta ve gazinonun sahibi olursa ne 
varılmamış olmasının sebebi,' Sov- yapardı?. 
yet hükümetinin Hariciye Vekili- 1 Gazinoyu kendisinin idare etmesine 
mize bir takım yeni teklifler ser- imkin yoktu. Bu giıc L1ti. Bir ka.dın1n 
delmiş olması.dır. HükUrrıetımizin başaracatı şey değildi. 
bu tek1üieri Jı;.o\\Jul etmemek mev- Gazinoyu kapatamazdı. B._.ka ~e-
kiinde kalmasının sabepleri şöyle çineceil yoku. Şu baldl' rvlenmesl ce· 

hulasa tdi'.miştir: rckli. 
ı _ Türki~·e ile İngil' ere ve Koca dedfiin ne~ne hemen bulun· 

Fransa aras:nda, Smryet dostlan- maz ki.. Peyman l'azinonun muşteri· 
mızın \'likufu dahilinde takarrür terini l'ÖzWıün önüne ıetirdt. Kocası 
edıen esaslarla tezat teşkil etmiş ona müşterilerden bahscıııtı icln he

men hepsini tanıyordu. 
olmak, Evkaf kiitibi Cemil. brlrdiye mıi • 

2 - Emniye1imiz bakımından feUişi Ali, kunduracı İhsan, yorcanr.ı 
bize veriilen garantiler, bizden is- Mehmet, defterdarlıkta. tahsildar Lemi, 
tenen taahhütlere tekıı.bül etme- emekli binbaşı Cahlt .. 
mek. Dayır, bunların hiçbiri gözıinti tut-

3 - Boğazlar üzerinde Türki - madı. Hoş tutamazdı da ... Çünkü hep
yenin bevnelmilel umumi taahhüıt- si de evliydi. 
]erinden iba>ka hükümlerden te - lkkir, bir bekar bulmak lazımdı. 
vakki emıeği esas tutan siyase~ine Buldu. I\luharrir Kizun. 
Sovyt talepleri uygun o!mamak. Bak Kazıma hiç diyecek yoktu. Ho-

Bu seıbepler iki kom.şu deVi'et varda çocuklu. Her rün, her r•cc do 
arasında hemen hemen inkılcipla- lokantada idi. Gündüzleri öile yeme· 
rımı~a y~ıt olan \.~e hiç şüphesiz tini yer, bira içer, a~amları rakı~ını 
devam etmekte bulunan dostluk muhakkak lokantaya rellp demlenlrril, 
ve itimat rabı .. alarına, yeni ·vazi - Ahbaplara da dıi ki.ındU. Koea.sı . Oy· 
,-etin t~hlike ve ihtil3t ihtimalle - terdi: Kii:ıım birkaç kişi ile beraber yi· 

rile mütenasip bir kU\-vet ve şü- ylp içti mi çıkarken hesabın kendlsin· 
mul verilı~.esir~e m8.ni olmu~tur. de olduğunu söylenni!'?. Bn .benim be· 
Bununla ibera!bre, grup te'lıliği~ sabuna ya .. demekmiş. 
de tasrilh edildiği üzere: cSovyet- Peyman kocasından kalan der\erl 
ler!e olan münasdbellerimiz eskisi açlı, haklı. Maşailah, Kazım rırUait•· 
gibi dostane esaslaııla berdevam• i na kadar borçlu idl Böyle Jlderse bu 
bulunma" adır. borcun yekünu da her l'ÜD artacaktı. 

Ancak kendi milli emniv , ve Bir sabah Kiizım ile Peyman sessla 
bu emniv·et sahasın taallük eden sedasız niki.hlandılar, evlendiler. 
kara ve deniz böl)'!elerinin sulh ve 1 Ertesi ırün Klmn palron 1erloe 
masuniYe'.ini müdafaa eden, bü - reçtı. 
tün müna.c:.obet Ye taahhütlerini an- Bunu l'Örenler pek şaştılar: 
cak !bu gaveye has~en Türkiye- i - Yahu dediler, o on paruız, a.na
nin davasile, hiÇbir .emniıvet. sulh ı torcu mubarrirden ba,şka varacak 
ve masunivet davası menfaatleri kimseyi bulamadın mı? 
arasında bir tezat ve tenakuz mev- Peyman: 
cut ohnıvacağına ,üphe yoldur. - Nasıl bulabilirdim dedi. Gulno-

Türk politikasının bu dei(işmez 7a, yani bana 1üz seksen lira borcu 
karcıktıf'ri. bilh~ssa S()V""t <lostla- var. Her sene bu borç aTtacakb. B"'n 

Bunun sebebi, Sovyf't hUkUmetinin 
Hariciye Vt>kllimlze bü~bühin yeni tek
lifler serdetmi. olmasıdır. Bu yeni 
teklifleri Türkiye ile İnrllt.ere ve 
Fransa arasında Sovyetlerln vukufu 
!fahilinde tckarrür eden esaslarla telli 
etmek mümkün olmadığı clbl emniye
timiz bakımından bize verilen araran· 
tllerln bi.7.den iste.nen taahhütl<'re te
kabül etmemekte b.:ılundutu "" Bo • 
ğazlar üzerinde de Türkiyenin be:vnel· 

rımı7. taraf•ndan takd :.,.. "rr.ekte de eski müşteri ,ıiye ses çık.armıya-
1 oldui'Tuna da eminiz. ,.'." t! tas- cakbm ve bu parayı da tahsil tdt • 

rih c-dPn bu • r<bliğin, zik~ettiğimiz mlyecektlm. Bunun için evlendim. Şlm 
esaslar dısında her türlü tefsir _ dl kocamdır, lıitedltl Jlbl bedava içer. 

' k b' h · Gazinoyu da zarara sokmu., Olmll'I, 
~ri önı. iYe<"e ır vuzu ve samı- 1 

ben de alacaklı olmak derdinden ku · 
mh·"' ifadesinde olmasını memnu-1 tulurum. 

hükümlerden tevakki ehneyl e<;.a-. itti- n:~-e•J,... karsılam:yacak olan y-ok- • • • • • • • • • • • • ı e e 
haz eden siva•ollne Sovytl metallbl hır. Yalnız Türkivenin hayati bir ' BU HAFfA \ 
uycun görülmf'dttı <"iht"tlt' Ttırklyt' • rl~ ırrımiYeti haiz olan mü'S'lesna 
SovYet Ru!Sya müz:ıktrahnın hu df"ra IJ" ,.ı.~1 dnği\, bt•~ünkü bulhranın 

mflel umumi taahhütlerinden baska 

SAKAR Y A'da 

l\foskovada intacı milmki..ın olamamı<i· naz'k hususiyeti dc:whi vuzuh ve 
1 ı~ y lŞtır ~ HıHer garp cep -
('es~ llpacagı sey aha.ti revabın 

b l~Jr.o..; bıtakmifitır. 
:nııı;iy~ il<lan gelecek cevaba e -
l:ııgin~ V~ıLmektedır. Tahmın 
l'dtıııın gore, Stalin Almanyara 

'><; Ve "a l'llukabil Finlandiya !s-

harpte Fransaya gönderilen yedi 
fırka ile ·bu ordu arasında, ikisi de 

4:ıinbirini üstün tutan bir mukayese 
yiı.pmıştır. Fakat Fransadaki bu- ı 
sünkü İngiliz ordusu, son çivisine 
kadar teQhizatı noksansız bir ordu
dur. Bilhassa topçusu mükemmel
dir. Fransı:ıılar bu orduyu görün - 1 

ce, gayri ch•iyari umumi hatibi ha-• 
tırlıyorlar. Umumi harpte İngiliz- 1 

]erin 42 inci fırkası hakikaten bü- 1 

yük yararlıklar göstermişti. Avus-' 
turyalılardan müteşekıkil olan bu ı 
fırka düşmana yaralanmamış bir 
tek esir bırakmamakla iftihar eder
di. Ayni fırka Bülkur'da Hinden- j 
burg hattını bir hamlede zaptet - ı 
mi:ıti. Sonra Fransızlar Kanadadanl 
gelen fırkayı da hatırlaPla. Bu fır- 1 

dürlüğü tarafu1dan Aksaray • 

da Kürkçübaşı mahallesinde Kü· 

çükl3ngadi1 139 nuınaralı bostan müs
teciri bahçıvan Hüseyın aleyhine açı

lan 164 lira 50 kuru::; alacak d1;1vasının 

cari duruşma~ında. Müddeıleyhin o.d

resi meçhul olduğu ıuübaşir ıneşruha

lile anlaşıldığından ınahkemecc bir ay 
müddetle ilanen tebligat icrasına ka

ı·ar verilerek muhakemesi 24/11/939 

günü saat 10 a talik edilmiş olduğun
dan muhakeıne gününde bizzat veya 

bilveki'.ile hazır bulunması, aksi tak

dirde muhakemeye gıyabın;'a devam 

olunacagı dava arzuhali tebliği nıaka
mına kaim olmak üzere il5..n olunur. 

Londra 18 (A.A.)- Alman radyosu
nun bildirdiğine cöre cRoyal Oak• zırh
lısını batıran Alman bhtelbahirinin 
kumandanı, tayyare Ue HIUerin nez. 
dine citmiş ve kendisini hususi mera
simle kabul eden JliUer, kumandana 
yi.ıksek rütbede bir nişan vermlştlr: 

1 ~~l1rİi.İİİİİİİİİİİP.İİİİİİİİİmu;:;;::;;;9i;İİİİİİiiiiiİİİİİİİİİ,iiİİi:='·'"'· •t.emek;'""'1ir 

LALE'NiN 

Yine zengin bir program 

1 - LUİSE RAİNER 

ROBERT YOUNG -
MELVYN DOUGLAS 

'iqı" ,,.ıorvA.M , 
"l İsl' "•"e senbem bırakıl -
ıı. ıy~ktir. 

··Ilı!' . 
t.. 1( l iNSAN MİKTARI 
u ·~.. AZANACAK 

1 ııı.... lg (il. . 
•ıııı ""•ı •dyo)- lng'illz Ba' 

...... ~tit: Caıeteclle-re tunları sö:r-
0,~ 

'"- •l•rı oıı;ll n ltıekanik kuvveti ne 
ti ~Utt)c n, harpte rol oynıyan bu-

h~ "'df'n · tn nı ınq,nların miktarıdır. 

ıt lbiltt "'kanık kuvveUer1e deill, 
arııe kazanılacaktır. 

~U ..._ 1'o, 17 '\:azan: RAHMİ YA(;lZ 

k~!:~n .Ateşi Donanmaya Tesir Yapmadı, Bir 
~. 1 V ınci Parçaladı Ve Bir Neferi Yaraladı ••• ıı, dan 

• ı..._ til.'\ıı , .• .' uzak cörusle bir zafer 
"'il.L .. ruıa 

11 '1tll'e • n vr hakikatte Osman· 
t1ı 'iı için b" 
"' ttan 1• ır hı olan bu birinci 
•iti '•I hl!r d 11 :<!.I, d . a. f" neUce alınmı.ştl. 
l.ı~ U"ltna d ~ .. 'lltb n onanmaf,ının ve 
ti)~ atının h 

IJ ~ i<:eıni euu7. deniz harı>lerin-
lQlı d bulundukları, ikincisi de 

ıı:~,. onanma · , 
)11.ı. 1yaı1 -;ı murettl'batının 

'I\ nın b h 
1 \'l:ıtı.esı u adi~e <iPbf'bil«.- cok 
lı t idi. 

lı~ı lltil.tın bi -· 
~.: l llt.ı r "'aat kadar suren kar-
'ı -ı Ve ttl 1 lif bıerlllil u ıarrbt esna!'nnda at-

'•~. •a erdf"n alınan nı·tl<·e Ave-
b <aı k 
tl l& Yenı U·mıud.a ·-yangın çıkmak 
itı lb ren,inin dort l!abet alma· 

t)ij arettt. 

'"' t1ı:ı, an ate ·ı 
ttı, lıılcbtr 0.1;manh donanmasına 

tc .. dr f&Pmilm~tt. Butüa 

zayiat, Barbarosun pasakiıl vincine i· 
sabet eden bir mermi bu vinci yerin· 
den sOkmüş, vin(' b.:ı"'ında bulunan bir 
nereri de yaralamı,tı. 

Halbuki Averof ~in.·arisl, Bozcaada 
önlerinde dıiştüğu rok tehllkt"ll vazi-
yette ne bir hücun1a utrama.k, ne de 
ateşin tekslfi ile inıhı edilmek oarele-
rine başvurmıyan Osmanlı donanma
sının bu hareket.ine hayretle lııakmış, 

muhakkak bir esaret veya imhadan 
kurtuldutuna hayret rderken ric'at sı· 
rasında taki&J edilnıeylşlne de ıideta 

fa!Jtllıştı. 

I\laamaflh bu harp cerek Amiral 
Kondoryotis ve ıerek.se Yunan hükU
mett h;in bir den mahb'etlne reotl. 

l\londros Jlmanına çekilerek acele 

(939/1654) 

tamirlerle Avf'roru t«.-krar denize ('ıkıı
racak tertiplerle uğraşan dü)mau de· 
njzcllerl bir tararta.n da İnglllereye 
müracaa.t ederek kendi acemi topçullirı 
yerine usta İngiliz topçu cedikllleri ıe. 
darik etınek çaresine başvurmuşlar, 

Averofun 20 günde ikmal rdllt'n ta
miratından sonra crmiye getirilen tec· 
rübell İngiliz bahriy<' toııc;U gediklJle· 
rile harp kudretini de takviye ederek 
ikinci bir harbe hazırlanıyorlar, İınroz 
da uğradıkları feci vaziyetin lntika -
mını almıya azmedlyorlardı. 

Halbuki bu harbin netleesini zafer 
telö.kki eden "' etraftan yapılan poh
pohlarla yalnız manevlyah artan Os
manlı donanması devamlı bir atalet i
çJnde Nıirıida yatıyor, hiç olmazsa 
cİü.şman donanmasuun hal ve vaziye
tini tetkik ve keşfetmek için bir ha· 
reket bile yapmıyordu. 

l\'Jondrosta tamir sıralarında bulu· 
nurken Averofa ikinci bir huruçJa bas
Jun yapılsaydı, Averor ric'at ile kur
tardıiı canını bu seter I\tondros llına· 
nında kapana kı~ıJmış bir fare vazi
yetile vt batmak suretlJe hasımlarmuı 
elinden kurtarJlamıya<'ak, ya esir veya 
imha edllecektl. Raur kaptana gelince: 

llu.rucu müteakip tamiri nihayrt bu
lan Jlamldl7eye donmek anusUe 10 

Tathelbahir dün saat 9 da üssüne 
avdet. etmiştir. Kumandan beyanatta 
bulunarak demtşUr ki: 

- İngilizlerin tesis ettli'i manialar 
araı:;ından kolayca geçerek Scapa Flov 
körfezine girdik. Körfezde iki harp l'f'· 
misi gördi.ım. Ve iki tqrpil attıktan son
ra limandan çıktım. İki ınrlla.k işittim. 
Şimal istikametinde en uzakta. bulu • 
nan İngiliz remislnden bir su sıitunu 
yükseldi. Bir saniye sonra dl,ter bir 
cemi de infilik ed~ek cözd«.-n kaybol
du. Biz uzaklaşırke-n İnl'lllz projek
t.örleri tahtelbabiri aydınlatmakta ve 
denizalh bombaları patlamakta idi. 

kilnunuevvelde Nlrıidan ayrılmış, doğ
ruca btanbula celmiş, Bahriye Nrza
retine utran11ş, mustakll filotUl:uıın 11-
rasllc kendisinin ııamidiye süvariliğl
ne iadesine müsaade alınış, şimdi yep
yeni bir macera, emsalsiz bir cür'et 
hamlesine hazırlanmıya koyulmuı.;tu. 

l'tJüstakil fllotil13ıun ilga <'dildiii, 
nezaretten gönderilen bir şifre ile do· 
nanmaya blldirilinC'e Amiral Ramiz: i· 
dela sevinmiş, intikam almış bir adam 
tavrile kendi kendine sOylenmlştl: 

- Sergerdelerdeu birinden kurtul • 
dum. 

Rauf kaptan itaati, cesareti ve bun
lara eklenen birçok mezlyetlerile o 
'Zamanki Osmanlı deniz kuvvetlerinin 
öğündüğü bir denizciydi. Bu harlku-
l;i.de adamın İnıroz deniz harbinde 
müstakil fllotillii. ile Avf'rofa hücum 
ettiği sırada nh:ln g-erl döndütü ve 

1 

ZAFERi DEVAM EDiYOR ile beraber temsil ettiği 

EMiL ZOLA'mo büyük eseri 
Genç Kızlar 

JEA~ GAllİ:".'le Sİ\IONE Sİl\'.ION'uo eşsiz filmi 
Fransızca sözlu filıni 

ı- BENJ '\MİNO GİGLİ 
tarafından oynanmış nefis 

H 1.11 ~ ~~ N.u1; ~j,!'!a,k! '!u~~ ~ ~S!!!a!!!a!!!~!!!e!!!t!!!D!!!!!!!ü!!!!!!! şm!!!a!!!n!!!ı!!!!! 
.,,, -..; " .~.; .. ~~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji kırıklık, 

- • İcabıoda 
ve bütüo 

güode 3 
ağrılarınızı derhal keser. 

kaşe alıoııhilir. • -

• SENENİN iLK BÜYÜK TÜRK FİLMİ 

AL AHIN CENNETi 
Türk Artistlerinin Şaheseridir. 

hıi<'uınu yarıda bıraktıkı mcsele-~lne ce· .Jll••••• 
lince, bunda cesur 1.'ıirk suvarisinin 

KARA GÜNEŞ 
hiçbir hususi ve şahsi mıık. at cütme· 
dtği. ancak Barbaro~tan kaldırılan l~ 

şaretle o sırada içerb.inde yaıt&'W çık· 

tığı anlaşılan ve harrkett«.-n kalmış bu-
lunan üstrllk de toplarının kamaları 

sıkı;tıi'ı için ateş ("hne-ktl"n dt" vazıreç-

mek \'aziyetlude oliln dıiı;man Anılral 

(Devamı var) 

Sevimli 
VIVIAN E 

ve Ateşli Artist 
ROMA G C E'ln 

Nefis eseri, harikulade macerasıdır • 
• 

Yarın akşam 1 P E K'te ----·--



4-S O lf T B L G a A 1'- 18111a1Ndnp1N ım 

Resmi devalr, mektep ve hastanelerin nazarı dikkatine: HALiS YÜNDEN MAPIOL 

KIŞLIK BATTANiYE ÇEŞiTLERiMİZ GELMiŞTİR. 
Fiatlarımızı tetkik etmeden mübayaatta bulunmamanız menfaatiniz iktizasıdır. 

SilmerbH.rık. Yerli .M..allar Pazarları .M..Oessesest 
latanbul, Ankara, lzmlr, Adana, Mersin, BeyoAlu, Kadıköy. Mektupla aiparı, kabul olunur. 

SAÇ EKSIRJ 

Kom ojen 
S•çları besler, köklerini 
kuvvetlendirir, dökül· 
meııini önler, kepekleri-

ni giderir • 

İngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

1 

--- - ---------~ --
Londra ve Parisin en meşhur 

BAYANLAR için de son mada 
faJbrikalanndan gelen 
ve Yüksek Fantazi 

MUŞAMBALAR Ve 
Beyoğlunda B A K E R 

MANTOLAR, 
Mağazalarında 

Teşhir edilmekte ve gayet müsait şerit ve ucuz fiatlarla satıl 

maktadır. ~\tler tükenmeden evvel ihtiyaıcmızı 
şimdiden temin ediniz. 

Devlet Demlryolları ve Limanları ı 
ltletme u. idaresi ilanları _ 

Fiyat T epdili 
Beynelmilel yolcu ve bagaj nakliyatına ait olup ana hatta mer'i D. D./104. 
Toros ·katarlarında uzun yoldan seyahat edecek yolculardan kt a yol ucretı 

i alınması hakkındakj D. D. 107 numaralı tarifelerle Avrupa hattının S(•mp!on 
1 katarlarında beynelmilel munasebetler için yolcu ve bagaJlara tatbık edıln1ckte 
'olan muhtelıf tcnzil:it 16 Jkıncıteşrın 1939 tarıhinden ıtıbaren JtigYedılecektır. 

l 
Fazla tafsıHit ic;ın istasyonlara miıracaat edJJmelidır (8560) 

. ** Muhammen bedeli 2970 ıır. olan 300 adet yün battanıye 23/10/1939 Pazar-

ltesi gtlnu saat (10,30) on buçukta Hayda.rpasada gar bjna!lındakj koınü .. yon ta

rafından açık eksiltme u:-ıulile ~tın alınacaktır. 

ı Bu işe girmek istiyenlerin 222 li ... 1 75 kurtışluk ınuviikkal lemınut ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birJikte eksiltme gi.ınti saatıne ! .. adar komışyona n1ü 
racaatJarı lazımdır. 

1 İatanbul Vakıflar Direktörlüğü f laıılan =ı 
Bu işe ait şartnameler komısyondan parasız 

* * 
olarak dngıtılmaktndır. (81 !l) 

Muhammen bedeli 2395 lira olan 3 ü orta, 3 ü kutuk olmak üzere yedek 

Semti ve ma• 
hailesi 

Haseki, Nevbahar 

Cadde VeJ• 
sokağı 

Hekimoğlualipaaa 

ve Tev1il< Fikret 

No. ıu 

2 ve 8e 

Cinai 

M h aksamile beraber 6 adet Perforatör çekici, ı edet tazyiklı hava tuhımbası, 1 adet 
u amm~a Rip - Bits kalem uçlarını bileme makinesi 26/10/939 Perşembe gunu saat (15) 

ay lığı on be;ı.te Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
Lira K. ı usul ile satın alınacaktır, 

Değirmen ·ve 
)'Uğhane an;ası 

llzerinde kah-

16 00 
! . Bu işe girmek istiyenlerin 179 lira 63 kunışluk muvakkat temınat. kanunun 
tayın ettiği ves1ka)ar1a tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gun saat (14) on 
dörde kadar komisyon tt~liğine vermeleri JAzundır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para~ız oJarak dağıtılmaktadır. (7775) 

* * 

'Kulağınıza küpe olsun. 
'Dainıa Radyolin çünkü; 

Di rfo orJar nın bUtün h:ıs.ala

rına sii"ledıgı gibı, dı !eri sadece 

parla makla kalmıyarak onları 

mikroplardan, muzır salyalardan 

ve hamızlardan temizleyip çelik 

gibi saglamlık veren yegane iksir
dir. 

Her sabah, öğle ve ak
;şam her yemekten sonra 
günde 3 defa di~lerinizi , 

YOLi 
Di.j macunilc muntazaman 

fırç-alayınız. 

Emniyet Müdürlüğünden 
.. ~üdiriyet _şuabatile karako1lar1n teshini için azı 150 çoğu 200 ton kok dl 

muru açık eksııtmeye konmuş ise de ta tip .ııkmadığından eksiltmesi 23/10 P 
Pazartesi günü saat 15 de yapılmak üzere temdit edilmiştir. Kömürün mu 
men kıymeti 4400 liradır. Muvakkat teminatı 330 liradır. Ta1iplerin ayni 
ve saatte Müdiriyetimiz binasında kuru ıu komjsyona şartnameyi görmek iciJI 
Ş. 3 müdürhığüne mıiracaatları. (8552) 
ı-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--_./ 

' 
inhisarlar u. Müdürlüğünden: :::J 

l- Müfredat listesi mucibince 48 kalem elektrik levazımı 

usulile satın alınacaktır. 

11- Muhammen bedeli 894 lira muvakkat teminatı 67.05 Hradır. 
III- Eksiltme 24/X/939 Salı günü saat 11 de Kabataştıı Leva7.ım ve ]'dil 

yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV- Listeler her gün tözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V- İsteklilC'r~n ek~iltme için tayin edilen gün ve saatte ~o 7,5 güvenme 

rasile birlikte mcz.kür komisyona gelmeleri iliin olunur. (85~ 

İstanbul Belediyesi. r.1erkez Hal Müdürlüğünd 
Hal 141 No. lı ergıdc ka\ un ve kar pnz ticaretile iştigal eden Yani ysl 

buradakı raaliyetinı tatıl edcce~ınden m umaileyhtcn .ılacakh mu t;Jh51) "' 
evrakı rni..ı!<bıtelt>rılc nıhayct 18/l ı 1939 tarihine kadar ld:lrl'n111.e 
il.5.n oluıulr «8541• 

Tek 1ik Okulu Müdürlüğünden : 
.3403• l1r;;1 10 k u·uş t.ıhmın b<'delli dokuz kalem alB.tı tersımiye 

Cuıı1a günu S<•itl 14 de ıhalcsı yapılınak üzere acık eksıltnuye konuımıı 

İlk tenıınatı 256 llı;.ıdıt. ilk teminatı yatlrn1ak. Ş..1.rtnaıne ve nuınull 

görn1t·k isti;>t•nlc-r bir Rün evvelint kadar Okııl Müdürhığüne ve mezki'ır 

ete ihc:ılc:->l y<.·nılacak <ıl.:ın Gtimlİ!iSUYtında Yüksek Mühendis Mektebi Muha 
ciliğindek. l!omı yona ıniıracaatları. 

Kadıköy sulh bırincı htıkuk h:'ıkin1-

J}ğinden; 

Kadıkoytindt• Cafetöga nıahalleşınin 
Şair Lfı.tirı ı-okağında ı No. h evde o

turmakta iken halen Avrup~da bulun
duğu ve ikametgfıhı meçhul olduğu an
laşılan Makrohi namı diger Fortineye: 

- Or. Hüseyin Salar 
Dahıli Hastalıklar Mut('ha~ısı 

MUAYENEHANESİNİ 
Taksiın - Abdulhak llfunid caddıfl 
~tilo apartımanına nakJetmlı;tit· 

Tel. 43897 

İstanbul asliye birinci hukuk 
kemesinden: 

Ibrahlmpaja;ırı atllr 

Mahmutpaşa 

Nasuhall• 
Sultanodalı>n 

29/J 

1 

vehane ve yı

kıcı kulübesi 

Baraka 5 00 Muhammen bedeli 23500 lira olan muhteHl ölçü aJetlerı 4/12/1939 Pazartesi İstanbul asliye birinci hukuk ha
kimliğinden: 

Davacı Kadıköyünde Sakızağacında 

1 No. h e\·de Ar~ine vekili avukat V. 
Hildaverdi tarafından alyhinizde a
çılan şuyuun izalesi davasının ilAnen 
yapılan tebligat ve gıyap kararına rağ
men gelmediğini7.den gıyabınızda ba
kılan muhakeme sonunda tafsilfıtı za
bıtname~inde yazılı olduğu üzerf': 

İst..'lnbul beledyie~inin Eminönü 
danının tevsii dolayısile istimldki ti~ 
karrilr eden Eminönünde ŞcyhMe~ 
Geylfulj maha.Uesinin Arpacılar ~ 
desinde 413 ada, 32 parsel ve 33 P 

numaralı dükk!ının istimlfıkl ha~ 
da mezk.Ur dükk~nın ~ahiplcri aleJ ... 

ne ac:ı1an davanın icra kılınan rool"'. 
kemesi neticesinde müddeabih g 
menkuldeki müddeialeyhlere 965 
seye ait hissenin belediyenin tA 
v~hile kaydının tapu siciJlin<len c;'1. 
rılmasına \'e hüklim tarihine )( 
olan vergi ve resim ve mükeJlefıyt ..
rin mal sahiplerine ait oldugu de~ 
olduğuna \·e ipotek gibi ayni hB 
var i~e bu kendiliğinden be<le1e ıııu 
edeceğine ve vakıf ve tavi1. bedeli b 
kında esas istimltık için takdiri k 
met hakkında açılacak davada kP 

vermek lfızım J(eldiğinden bu hlı 

şiındilik bir karar itusına mahal ol 
dığını ve taraflar bedele ihtil3f ~ 
halen hangi taralın haklı oldu~ -"" 
laşılmadığından il&m ve suret 11»'~ 
.Urının müddei belediye tarafından .JJ 

rilmesine dair 5/6/939 tarihinde Jc:,,... 
verilmiş ve müddeialeyblerden r 
Osmanbeyde Ebel<121 sokak Akl<ill' 
partıman 4 numarasında. VasH oğlu_ Mi 
kola, Yorgi ve Mihala bereyi teP" 
gönderilen kararların bi)jtebJiğ iad' 
dilmiş o1masından mumaileyhimıd' 
illlnen tebliği tensip kılınml$ oldu~ 
dan mum·ıHeyhimanın ilflının erteSi 
nünden itibaren kanuni müddeti ı( 
de kanuni yollara müracaat etmııı:;r .J 
takdirde hükmün kat'iyet kesbedeCI" 

Oda ve oda
başılık 

Hacımuhittin 

5 oo günü saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada İdare bınasında ~atın ahna
caktır. 

İstanbul defterclarlıgına izafetle mu

hakemat mlıdürllığü tarafından Top

hanede Finı1.aga maha11esinde Sakal

başı yokuşu 20 No. h evde oturan Ce

mile aleyhine açılan (mezburenin Ka

c_;lıköynde 1-!a irnpaşa ınahallcsinin A

zıziye sokağında k.liu1 ı 8 sayılı h;ıne 

sahıb ı;,.ın tır"ri oldugunu de!terdarhga 

ihbar etn1esi uıerine kendisıne ikrami

ye olara,k !uzulen verilen 348 lira 13 

kuruşun tahsıli) hakkındakı do1\·a ;ır .. 
zuhalinin mezbure Cemileye tebliği 

iın1nında gOndcrıldiği -.;e fakat mtid

deialey)1anın yııkarıdaki ik~n1etgahını 

tcrkeyledi.1oo \C hal~n bt.~lun~ugu ma- , 
hallin meçhul kaldıgı mubaşır me!iı-U

hatından anlaşılmakla dava arzuhaline 
ilfın tarihinden itibilren on gün zar -

fında cevap ila~ı Jüzumu teblig maka

mına kaim olmak üzere ilfln olunur. 

Edirnekapı HacımubittiD 10 00 Bu işe girmek istiyenlerin 1762,50 liralık muvakkat teminat He kflnunun 

eamiı arsası 

nın arka kısmı 
Müddeti jcar: 

Teslimi tarihinden 940 Mayıs sonuna kadar. 

tayin ettiği vesikaları ve tekliilerini ayni gün ~aat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lftzımdır. 

Şartnameler par4;1s1z olarak Anka:-ada Malzenıe daırf'~ınden, Hı:ıydarpaı:;acla 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dagıtılacaktır. (8501) 

Silihtarala FilkOprü..;;u karşısında 5 Nalbant duk
k!lnı ve ahır 

1 oo, * * 20/10/939 tar{hınden Hıbaren Aşkale - Erzuruın kı mınd;.ıkı K<.ındılli, Çı -

Kadıköyilnde Caferagn mahallesi 
Sakızağacı sokak eski 5 mükerrer ye
ni 1 en1l;ik sayılı evin ehli\·ukuf ma
rifetile yapılan keı:;ıf \'e tetkikat neti
cesinde verilen rapor nnindertcatına 
nazaran mezkür hanenin taksım kabi
liyeti olmndıgı ve mevki ·\'e vaziyetine 
nazaran heyetı mecn1uasının 4973 lira 
kıymetıcde olduğu anluşılnıa ına bina
en meınur tayin edilen n1ahkeme baş

kfttibi ınaritetile ve açık arttırma su
retile :;;atılarak bedelinin hi.'i!;edarlaı· 

arasında hi~selere göre taksimJ sureti
le şuyuun i1.alesine ve davacı vekiline 
takdir ~dilen on beş lira vek<ilet ücre
tinin hisseleri nisbetinde hissedarlilr 
dan alınarak davacıya verilmesine ve 

bilcümle muhakeme masra!ının ve 
müşaın a~1k arttırma neticesinde ba
İiğ olacağı kıymetin yüzde biri nisbe
tinde alınacak harcın hisseleri nisbe
tinde hissed'3rlara aidiyetine 2/10/939 
tarihinde gıyabınızda karar verilmiş 
olduğundan i13n tarihinden itibaren 
sekiz gün içinde işbu kararı temyiz et
m~iğiniz takdirde hükmün kesbi kat

iyet edeceği ve ilAn varakasının bir 
sureti mahkeme divanhanesine talik e
dilmiş olduğu tebliğ makamına kaim 

MüddeU icar: 
Teslimi tanhınden 942 senesi Mayıs sonuna kadar, 
Yukarıda yaz.ılı mahaller kiraya verilmek Uzere açık arttırn1aya çıkarılınl:j

tır, İstekliler ~4/T. Evvel/939 Salı günü saat on Jıete kadar Çemb<>rlitaşta İs
tanbul Vakıflar Başmüdilrlüğünde Vakıf Akar1ar kalemine gelmeleri. (8401) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1- İdare ihtiyacı için c30.000• adet 3 m/m bakır ve .100.000 adet 4 m/m 

.uüminyum ki cenı'an c130.000> adet man~n kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 
2-- Muhammen bedel c6650> muvakkat teminat •498.75> hra olup eksilt

mesi 16 ikincileşrin 939 Perııembe ııünü saat 18 da Ankarada P. T. T. Umum 
"-füdilrlük binasında.ki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
~ İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu ile 

kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o atın saat •15> e kadar mezkür komis

yona vereceklerdir. 
4- Şartnameler .Ankarada P. T. T. Levll2llll, İstanbulda Kınacıyan Hanında 

P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdür1üklerinden parasız olarak verilir .• 4881> c7771> 

Sahip .,. nefriyatı idare eden Bqmuharrlrl 
ll:TEM iZZET BBNICJ: 

lwıldJlıo y_.. SON TELGIU.F Matı.-

No. 119 Yazan: M. SAMİ KAKA:ru. 

Fatih, Venedik Donanmasının Kızkulesi 
Açıklarına Yol Aldığını Görünce, Atını Sürdü 

Muhasara altında bulunan on bin
lerce halle surların üzerine çıkarak ge

len hıristiyan donanmasını kurtarıcı 

ve Mesihten ilham &etlrici bir kuvvet 
aibi alkışlayıp zafer naraları atıyor

lardı. 

Ve .. Tı.irk donanmasile vukua gele
cek muharebeyi seyretmeğe hazırlan
mı.slardı. Halicin ağzına çekilen zin
cir baslarında bulunanlar emre hazır 
bulunuyorlardı. 

Hırıstıyan donanması, Türk donan
masına galebe çalarak Halı<'e gire -
cektı. Bu deniz meydan muharebesi 
tarihın kaydettlli en meşhur muha
rebelerin en heyecanlısı idi. 

Hazreti Fatih; Venedik donanması
nın Kızkulesi açıklarına doğru ve 
Türk donanmasına karşı yol aldıgını 

gOrunce ota~ı hümayunundan atını 
surdli. Dae, dere, tepe athyarak bir 
hamlede Tophane hmanına indi. 

Galata cihetı, Cenevızliler elınde ay
rıca bir hük-0.met ve idtn·e olduğu için 
Padısah br:r htimate karşı orayı &er
best bırakmış bulunuyordıJ, 

Tophaneden itibaren tA Azapkap ına 1 
kadar G1ılata taralı tıpkı lstıınbul sur
ları ııbl kalelerle c;evrih ıdi. 

Şinıclikı Galata kulesi surl<ıtrın en 
üst tarafını işgal etmiş bulunuyordu. 
Bu kule Ceneviı.liler zamanında taras
sut kulesi olarak kullanılıyordu. 

Bu sebeple Hazreti Fatih, donanma 
muharebesini takip etmek tizere Top
hane ile Fındıklı arasında bulunan li
mana inıni$ti. O vakitJer burası koy 
bir limandı. 

Ve .. Topbanl", Fındıkh \·e sırtları o 
zamanlar kAmilen ormanlıktı. Sultan 
Mehmet bu ormanları ve dağhk ka
yalık arazıyı atile geçip Tophaneye 
inmişti. Beyaz atının üzerinde elinde 
kılıcı sahılden donanmasına kumanda 
veriyordu. 

Bütün TUrk deniz.cılcrt Padişahla -
rının Tophane lımanına geldiğini gör
müşlerdi. 

Sultan Mchmedin yanında birçok 

maiyeti vardı. 
İmparator Kostantin de Saraybur

nu surları üzenııe çıkmış, hırıstiyan 

donanmasına kumanda eder bir vazi
yette idi. 

Denebilir ki her lkı imparator ıııak
ta olsa, birbirlerini seçeblliynrlardı. 

Bilha:i58 imparator Kostantın, Fati
hi daha ziyade seçebiliyordu. Çünkü: 

çekli , Kaplıca. Erzurum ü;tasyonlarının işletmıye ~u:ılacagı ve bu ı.~rıhU:n ıtibaren 
İstanbuJ - Erzurum arcı~;ında her giın <.ıktarmasız yolcu ve.• her tlırlu ya n~kli
yatı yapılacagı ve haftanın Pazart~i. Çarı;;:ambu. Currıartesı gunlrrındr i~tanbul
dan ve Sah. Cuma, Paz.ar glinlerinde Erzurunıdan hareket etmek uz.ere haftada 
3 de!a Erzurum - İ~tanl;>ul 1.1rasıııda yataklı Ye yt>rnc-klı \'agon jşletıleccgı ıltın 

olunur. (8390) (5241) ...... 
Muhanıınen bedeli 2800 lir" olan (1) adet Prezi.-.yon torna tf'z•; :ıhı, (1) adet 

Planya tezgfıhı, (1) adet otomatik te~teremakincsi ve (1) :ıdet elektrikli matkap 
te;giıhı 17/11/1939 Cuma i\ınu ~aat 15 on beşte Haydarpaşada Gar binao;:ı dil
hilindeki komisyon tarı.ıfından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu ı.şe g.rmek ishyenleı-in 210 liralık mıntnkkat temınat , kanunun tayin ettiği 
vesikalarla teklinerini muhtevi zarflarını ayni gi.ın saat ( J4) on dörde kadar 
Komisyon Reisliğıne vermeleri laz.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak datıtılmaktaclır. (8555) (938/826) 

Emniyet Müdürlüğünden 
M.Udiriyet hizmet otomobili ile motosik1etlerde kullanılnl.ak uıere alınmasına 

ihtiyaç görülen azı 15000 çoğu 20000 litre benzin açık ek.ciltn1eye konmuş ıse de 
talip çıkmadığından eksiltmesi 23/10/939 Pazartesi gı.inu ı-ı.at 15 de yapılmak ü
zere temdit edilmiştir. Benzinin muhammen kıymeti 3200 liradır, Muvakkat te
minatı 240 liradır. Taliplerin ayni gun ve saatte Müdiriyetimjz bina~ında kurulu 
komh.yona şartnarneyi a:orınek için de Ş. 3 mudurluğune ınuracııatları. (8551) 

ZAYİ - 929 Fenesinde Çapa kız mu

allim mektebi 4 ü.Qcü sınıfından al -
dığım tasdiknameyi zayettim. Yenisini 

c:ıkartacağımdan e~kisinin hUkmü yok

tur. 

Padişah o derece sahile !OOkulmuştu ki 
atının ön ayakları denizın ic;inde ve 
ortada bir heykel gibi duruyordu. 

Herkes heyecan içindeydi. Ti.ırk do
nanma::;ının belki ilk deniz muhare
belerınden bırıni tec;kil edeeek olan bu 
meydan muharebesıni ~abınızlıkla 

bekliyenler oldukları yerde duramı -
yorlardı. 

Hazretı Fatih, eliyle \'Ueude getir
diği denız kuvvetlerinin ne yapabile
ceklerini kestiremıyordu . FakaC Do
nanmasının kat'iyyen galip geltteğine 
kanjdL 

Türk donanma1>1nın yarısı Balta li
manında bulunuyordu. Sultan Meh -
met, o derece denize yaklaşmıştı ki. a
deta, karada olduğu gibi atını d~man 
üzerine süre<'ek bir vaz'ı kahramanane 
almıştı. 

Yanında bulunan Zagnos Paşaya 

sordu: 
- Lala., ne olacak dersin'? 
- Padişahnn, inşallah muzaffer o-

lacagız ... 
- DU.şınanın yinni gemiıi de, çok 

büyük ve kıymeU harbiyeleri yerinde 
olduğu &örülUyor. 

- Evet efendimiz .•• 
- Baltacıoğlunun yapacagı şey, Ha-

liç zinciri açılır ac:ılmaz hıUstiyan ge
milerile beraber içeriye dalmaktrr. 

- Fakat; bu c:ok tehlikeli olur ... 
Sonra, iki ateş arasında da kalabiliriz. 

- ... 
- Ben, kaptanıderyaya düşmanı ol

duğu yerde vurmayı irade eyledim. 
- Münasip efendimiz. 
- Çan.ıkkaleye de ıazım gelen kuv-

vetleri yıgdık. Kaçabilenleri de bura
dan avdet edemezler. 
- ........ . 

(Devamı var) 

KadıkOy Çuhadaroğa sokak 
31 No. da Huriye olmak üzere il3n olunur. (939/330) 

- Estafurul.lah .. Hay hay .. Memnuniyetle .. 
Dedim. Baktım, ötekiler hep birden somurttu

lar. Fakat, ben yine iiltifatlarımı esirgemedim! 
Nusret, benim arabamla yalnız döndü! 

* Otomobilde ,bir istintak hakimi gibi itli. Apar-
ıımana gelinciye kadar durmadan sordu: 

- Pa.;>a hazretleri ile bütün 'biiı!ün aynldı'lllır 

mı? 

- Nusrd Beyde 'beraıber mi oturuyorsunuz? 
- Nusret sizi çok seviyor galiba? .. 
- Siz de Nuı;reti seviyor musunuz?. 
- Artık yalnız yaşamıya mı karar verdiniz? 
- Paşa ile niçin da"gınsınız?. 
- Müsaade ederseniz tekrar biı1eşmenize yar-

dım edeyim!. 
Hiç bir sualini cevapsız bırakm~dım. Ona an

iattım ki: 
- Pa a ile aramızda henüz boşanma yok. Fa

kat, ıbir daha kendisine dönmiyeceğim. Bu karar
la konak'an çıktım. Her gün de hruber gönderi • 
yor; oar~mamızı istiyor. Onun için ayrıca bir ara
cılığa lüzum yok. Nusretle iberaber oturuyoruz. 
Bu belki biı teıadüf. Hiç kimseyi sevmiyorum ki, 
1'usreti de sevmi§ olayım. O, benim için ne düşü· 
nü yor, bilmiyorum? 

Bütün bunları konll§urken o, yalnız soruyor, 

cevap alırken de her tarafı dikkat keıilerek ağzı -
ının ıçine bakıyordu. Hele .. Ben söy!ledikçe: 

-- Ya?! 
- Tuhaf.. 
Diy gah hayret ediyor, gfilı kaşlarını çatıyor 

düşünüyor, glbi hak veriyordu. 

Araba apartımanm önünde durunca: 
- Bir likör al'mak için çı·km112 mısınız? 
Dt:dim. 
- Rahatsız etmez miyim?. 

- Rica ederim. 
- Neredeyse sabaılı olacak. Davetinizi nea:ake-

tiniz telakki etmeme müsaade etmelisini2! 
Güldüm: 
- Aman Hayati Bey .. Teklif mi var?. Raha18ız 

olsaydım hiç sakınmaz söylerdim .. 
- O halde memnuniyetle likörünüzü içeceğim 

efendim. 
Dedi, sırıttı. Pek memnundu, bunu adeta eri • 

şilmez bir saadet teilakki edişi yüzünd._ıı, gözlerin
den, her şeyinden ibeJl!i idi. Nusret te ayni zamanda 
otomobilden inm~ti. Bir şey söylemiyıor, çok !lla
zik, mültefit görünmiye çalış~r, fakat dudakla
rını da ısl1"a ısıra ibir oluyordu! 

Hep berıııber yukafl\Ya çıktık! 

tebliğ olunur. (21176) 

İst. Asliye 1 ci hukuk hfıkimJ 1 

den: 

İst. Muhakemat müdıirlugu tar#. 
dcın donanma cemiyeti li:>teler ~-"1 
memuru müteveffa Hakkı vAriJ'". 
karısı Cibali tlskübi mahallesinde : .• 'I 
tan sokağında 5 No. lı evde Ma)C.P"'. 
ve ayni yerde oğlu Cemi1 aleyhte;,, 
açmış oldukları 164674 kuruş 30 ı,11, 
timi tahsili davasının muhakemcs 
Müddeifıleyhlerin ikametgahı ın~ 
bulunmasına evvelce dava arı 

gazete ile ilim edilmiş olduğund•n ı 

kemece tayin edilen 22/11/ 939 ""~ 
mahkeıneye gelmeleri aksi taJ< 

1 
"Wnuhakemeye gıyaben bakılaca)ı ) 
olunur. ( 37-89

1 

Sultanahmet birinci 

kimliğinden: 

Hazinei maliye namına 

tanbul maliye muhakemat .. ~ 
dü:rlüiıü arafından Ortak~ 

Fıstıkh sokağında 3 nupl~ 

Hikmet ile kefili ayni yerde o ;.ı' 

Hüsniye aleyhine açılan ceman 'şıı" 
kuru§ alacak davasının cari durıJ ti" 
fl)nda: Hjkmetin adresi meçhul ~ 
ğu mübaşir meşruhatile anlaşıl ~ 
dan mahkemece illnen tebligat J 

sına karar verilerek n1uhakerne 1~ 
939 saat 14 de talik edilmiş old ~ 
dan muhakwne gününde ma}l]ıe ıJl ~ 
bizzat veya bilvekfıle hazır bıılııı1 ~ 
ması aksi takdirde gıyabını:tdB 1fi 

• bl'" 1 93'/ ıacağı ilanen te ıa o unw·. 


