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latuıbal Nurv._ ... ı,,. Ne. it En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

l' E R Ş E ;;ı B B ·----, 
1 inci TEŞRi;~ 1939 

Sııhib ve ~" 
ETEM tzzı...ı: 

------· 
YIL: 3 

uhr ... ·i: 
HENİCE 

Yeni ıHiTLER FRANSIZ CEPHESiNi y ARM 
~~,.~~~~ .~iÇiN BiR Mil YON ALMAN FEDA EDECEK 
olur ve bulunurlar iııe -- - - -

~:;:~:::;:tıf:;y:: Büyük Alman taarruzunun arif esinde bulunuyoruz 
tirdiği tedbırlerı açıkça 
alnıak vaziyetine gir- - · 

!.:~::·ızzırr_UNt-;- Fransızlar her şeye rağmen cephenin yarılamıyacağı iddiasında ! 
ı.:.~&ıım umumi Jldltl, küçük mil· 

~~~~:~!~~r2~::::~: İngilizler Fransaya dört fırka Saracoğlu Türk - İngiliz - Fransız 
~:~~.:~:.~ea:.::;e~~h;:: asker daha go··n Jerdı.ler YC!flil Kurmay temasları 
111.tlı: Yttt.en maksaclı.mu;. durup du- aı gel ıyor ' 
~= harbe rlrmek, bllaraflıl<lan a:r • 
,,.,,_ Veya harp dıfı bulunmaktan A A ) p · d · . .._k flaris 19 ( . . - arııı ra yosu, , -· . . . - Dün Ankaraya gelen İngiliz ve 

Fransız şark orduları komutanları 
ileı .bugün görüşmelere başlandı 

"''"'•ı· &1bl bir manada lelslr edU· Berlinden almuı olduğu bir haibere ;;= ~ 
"'•k •dlr. Bilakis, onları tahrik •I· atfun Hitlerin Fransız cephesini yar ~~"'.{ ~ .. 
.,,,, lıtedtflnıh laallyel mevzuu yine - d· -
. ....,. mak için bir milyon insan feda et- '. Nl:,l\ ....::==::::----- ·· 
lth-... ll'lQhalazaya ve yenJ yeni bek- l - ~-\,-~ 

--•dik mek tasavvurunda ıbulunmakta o - t'.ll ::-·~ '-. ~. -~ ____ _ kq11.. taarruı ve tecavüzlerin vu- ()1 • ~ 
~• 1 duğunu bildirmektedir. 'ık ·.,._ --:::---
tıb ır .. ı vermemlye matuftur. FRANSIZ CEPHESİNDE •, -'::\':'Af ''"A·=----. _--_ lllıı •ite ki, butün dünya millellerl- , \;ö,l.•!w ,.. · ·- _ 

ııı. .\nıorika, İnrtıtere, Fransa, Al • VAZİYET • --r.: 'f _ -_:-- --• ~ _ 
•1a J Faris 19 (A.A.) - Fransız cep· - ~ ıt. ~ ~ "---:.t-"'--bü:yi;a..' •ı>oQa, Sovyet _ Rusya clbl tj~ o · ..J1..:... ~ A _ -----.. \ r - .. 

•iııı - çapta, 0 nlsbelte &iıolü kuvvetli besinin kalın zırhlarla himaye e- · ~ }...,,,.. ~ , ,_ .n:::: ·--·;-,,.v - ••·~-Z:-
••~r.••ına lınk1o yoktur. Tarihi, ırki, dilen ve altı pusluk toplarla müceh- : ·/ ~..ı ""'•(~· ~ ~-=- - ~ - . :_-~-·-
4 •• 1 ı lktısacıı sebepler kablllyellerln- hez olan tnklar tarafındn tehdit ! >!,. - - . - - ,ı.. ~=-

• butü .... _ edilmekte olduğuna daiı: olan ha- « _ "''~ı- ...r~:.. ,,..-v ·::__-~~ ı..,1 n 1~klıte, dotuş ve kuru- ?' ,.~ "V -
bit ~IDdakt bötıin buJuldufe rafmen her, burada ciddi telılkki edilme- ~ 1 ...ı _ ..::_~ ..-
kiiçuı.ısuo muıetıerl küçük hacimler, .ınektedir. Bu glbi tankların ancak _ _.:,... 'i:f = / 
lıaıın varlıklar ve datmık kuvvetler birkaç obü~ nakledelbilecekleri, ni- fu "\:._ '1:; - . "' 
Qcı de bulundurmutlur. Bu daiınık· ~anlarını tıanzim etmek için tevak- · _, ~.JN''; _ ·4 J' . 
.ıı-~•vıı. bir hamle ve dinamik bir- kuf etmek medburiyetinde 'bulun- -"*'1 • - -ı;,,.., l ._.. .... ~,r •ıır.o ""'l 
htı e Ye mütekabil menraaller, ha- dukları pek kolay cıldugu beyan ( z _ ~ 
••tad •ebeoler me nedlne dayanarak edilmektedir. - - >;ı_ ıtf.• 
•ında •:.kaldırmak; tehlikeler karşı- Kütle halinde tayyare kuıllanıl-. ..._ O:..~~~~ _..).., 
Vttler b~~ haclm.Ier, yenllmez kuv- ması meselesine gelince, Majino ~ - -.,. '"'rwJU -~ ~ 
.kiiııdür. inde loolanmak peUli. müın- hattının hiç te Polonya cephesine ..,,~ _ _ _ ___ ./:Q ".: • 1" 

Buırüıı benzememekte olduğu tebarüz et- .,.,.,.. \' 4" ~ '{ 
"'1 e kadar, belki dünyanın umu- tirilmektedir En ağır bomıbela'r ... ,..,.,.. ot" ../ :t'\,.. < 

t~Cidlji, bu7tlk devletler anamda.ki blttı- iıst~lenn- aneal.. lc.uıblbe - ·~ .... ~ • .yr-
tlt bet ve menfaat kzaUarı mtivaae- lerine hasar ira.s edebilir. Alçaktan 

)I lemin ediyor, kuvvel<e ve ha· uçacak tayyarelere gelince, bunlar Alınan tanarelerlnln Flrth ol ForUı de kl İn&'lllz donanmasını bombardıman 
~': küçük olan milletler de kendi mitralyöz ıbarajı taraf,ndan dü - etmek için takip etllklert yolu ıröstertr hartla 
loı ıaı, hnzur ve ııaadellcrl Ue başbaııa şürülecektir. - - ----- -----------
, •hiliyortardı. Yer:rüzilnde, artık İNGİLİZ OLMIYAN İNGİLİZ 

•Dye t "flıa • bir safha tabuoiil •lmtııtır. Bu TEBAASI 
01 içinde en ziyade tehdide maru• Londra 19 (A.A) - müstemle-

•n l<ü 'k lııııı, tu mUlellerin hayatiyeti ve kat neııareti, ·büyük Britanya İm -
hıt llUeridjr. Zaman, 1er, vak'a, mu- (Devamı 3 üncü sahifede) 
~i:i _'Ve tart zikretmiyoruz. Kendisini lb:::- fatzeden her mille& sözümüsün 
litlk labıdır. Mak:ravel clılbl dünya Po· 
ı.,. .. ınm bucünkü kadar zalim, ı.aı. 
..,_;: birkaç yüzlü olabllocellni la 
'•db r •lmemtııtlr. En &'iiveıılllr . zan. 
elit;; ttı dost bUe idama rölürdütü kÜ· 
llilt &ehpaıım dfblne •eiirlp boynnna 
,.~ teçlJ'ttnctye kadar onun arkasını ve 
llıa aklarını okşamak ve ipi çekUtl za-

Uda d 
JaJeaı a dosUuk teminatı vermek 
tlt'!n et Ve ahlikını benimseme yoluna 
•e 

1 
ittir. Bilhassa, yeni politika ahlak 

)ak~klikt küçük mllletlerl teker teker 
ite, aınak, teker teker kandırmak, te
toı .teker 'Ve rüle sevindire mezbahaya. 
tcttllrnıek kararındadır. Bu mürai ve 
ıa. b llaıartıkh av dlplomasisl en baş
l~ letık: davranmanın, ha2:ırhkh bu
tı.(n, anın, r.a.manında tedbir alabllme
lıt:ı; birlikler, ittifaklar, mııkabil cep-

er ktı . 
111 rultnasının da manlldlr. 

tı.e d'l.· fabsen dünya haritasını ve yi
il:ttıı iitıl-·a \rekayllni rözöntine c-etirdi
)etf ~ .ı,;anıan yine dünyanın umumi
bu hbarUe bu seziş, bu mutalea ve 
.ku .~'ticeye inanç Ketlrdiifınlz için -., t:k devletlerin elcle verip büyük 
leı-ın ll\fvetu rruplar vücude cetirme
bttı de_n daha tabii bir korunma ted
nı.,11 l"U?bıüyoruz. ~luhtelif sebeplerin 
•u.v:tı df'illse bile maddeten küçük 
ıııuı.:1

1ı. ve küçük hacimde bıraklıiı 
hltd et l<ıin basıt menfaatleri blrakıp 
'tet ~llbil'e bliylimenlıı, en büyük kuv
"ca lc;ıtlsüne varmanın ve her türlü 
nı.. ~ Ve tehdide k°"'ı koyabllme
ball(t k careaı budur. Arblc, haritanın 
•t1tı b kenar ve7a köteslnde oluna ol-

1• küçük devlet için: 
.._ ([)evaını 3 Üı>CÜ sahifede) 

"Ah babacığım, 
sen nerdeydin ? ,, 
Diyerek adamın boynuna 
sarıldı ve cebinden 307 

lirasını aşırdı 
Dün akşam bir sabıkalı bir sl&'orta 

ı;irketi mUdürüniin 307 lirasını çala
rak sa.vuşurken yakalanmıştır. Hidtse 
şöyle olmuştur: 

Son günlerde paJ'asız kalan azıJı sa-
bı1ı:alılardan l\lurat Dün akşam saat 
20 raddelerinde BeyofJunda dolaşır-

kcn elinde çanta ile saia. sola bakınarak 
yürümekte ola.n yaşlıca bir zatı gor-
müş ve takip etmefe başlamı~hr. Bu 
zat ~ehrımizdeki sl1rorta. şlrketlerjnden 
birinin mıidürü Bay llall('lndir ve ya-
zıhanede 1$ini bitirdikten sonra biraz 
hava almak icln Be-yoğluna eıkmıştır. 
Kalabalık bir noktada Murat Haliçi-
nin önüne çıknuş ve: cAh babacıjun, 
sen neredeydin şimdiye kadar• diyerek 
boynuna sarılmq, sonra da.: .PardonJ 
sizi babama benzettim> demiş ve 
yürümüştür. Neye utradığını şaşıran 

BaUçlnl uzakla~makta olan Muradın 

arkasından bakakalmı,tır. 

Biraz sonra cebinde ve ifınde 801' 
Ura bulunan canlanın yerinde yeller 
esmekte oldufu.nu rörü:oce mesdeJ'I 
anl&ID.lf ve Muradın cttlill tarafa kot· 
mut ve ayni zamanda memurlara da 
haber vermişür. Murat yakalannııtı 

pa.ralar sahibine iade edllmfttir. 

ı_-:-~-A...;;;D...:..Y..::O..=.D.:..:A:..:.N.....:...:.A=.:LD:..:.l...:;.G;.:_;IM.:.:.::IZ=-..:.H.:.:.A.:.=.B::=E::...:R=:LE;::..R.:_j 
lngiltere Bitlerle sulh Ruzveltin bir ka;arı 

yapmamalı V~ington 19 (Radyo) - Cum-
N bur Reisi Ruzvel!, muhar1p devlet-

efk ·E;vyork 19 (Radyo) - Amerika !er tahtelbaıhirJerinin Amerikan 
ter arı .umumiye enstitüsü cİngil- limanlarına ve Amerikan kara su-
et~e~Iıt!~'.in sulh teklifini ka'bul lama girmelerini yasak etmiştir. 1 
ınışt ı Bmidır?. sualli ıbir anket ıu;- Papanın bir tamimi 
!arı ı. .. u anlrete verilen cevap • 

)l· n YUzde sekseni menfidir Vatikan 19 (Radyu) - Papa 
ır tahtelbahir daha bat~rıldı 12 inci Pie 29 ilk.teşrinde bir tamim 

Par' 1 . neşredeoektir. 
""- ıs. 9 (Radyo) - Ingilız harp Bu vesika, •imdiki !beynelmilel 
- ·unlerınin ,,_._ __ k.'rf ·-~ b' • 
Aim """"rn o ezıuue ır vaziyete açık telmihlerde ıbulu • 
dıkJ·an lalıtelbahiriı}'i daha ibatır nacak, dinl, fikri ve aıhlıl.ki müta. 

•rı bıldirilmektedir. lealar serdedecektir. 

Stokholm konferansı 

• 
Ruzvelt Isveç kralına 

bir mesaj gönderdi 
Üç kral ve bir Cumhur Reisi 
radyoda nutuklar söylediler 

Stoklıolm 19 (A.A.)- Dört fimal 
devletinin reisleri, bugün saat 12 He 
20 arasında. İsveç Krahnın Stokholm
dekl şatosunda birer nutuk söyJlye -
ceklerdlr. Bu nutuklar, radyo ile nq
redllecektir. 

Vaşington 19 (A.A.)- Ruzvell, dört 
SkandJna.v devleti konferansının in'i-

kadı münasebe1ile İsveç Kralına ap
tıdakl meı;ajl röndermtııllr: 

«Konferans Amerika. hükfimetl ve 
Amer1ka milleti tarafından büyük blr 
alaka ile takip edilecektir. Şimdiki ah-
vaı dolayısile bilkilmetlm, Stokholm 
konferansında temsil edilen milletlerin 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

~ ... - . .. . . . . . , 
, r 
" . . . - ·-· -~·-- ... ıı,,;_,_ ... ~ .... _,..,. .... ~"'-~··:!ili" - . • • • 

Garp cephesinde intizar harbi 

8Jr Franıı:ı. müfrezesi Sar Ue Mozel a.raa:ında ahiren lfl'&I etllklerl bir 
Alman kasabasının sokaklarından rece.rken 

Garp cepheeinde vaziyet can a- ı 
lıcı noktaya geliyur mu? Alman
lar mütemadiye ntaıhşidat yapı -

vorlar. Fransıııların terkettikleri 
bir kısım sahayı işgal ederek asıl 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

İngiltere ve Fransa ile 
aramızdaki muahedele
rin imzası bekleniyor 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoi
Ju.nu SoVYet Rusyadan İstanbula retı-
rccell: olan cGüneysu» vapuru bu sa
bah Odesaya \'armış ve llariclye Ve
kilimizi alarak hartket etmiştir. 

11 Günyesu» yarın ötle üıerl Galata 
nbhmında bulunacaktır. 

ÜÇ TARAF1.J ANLAŞMA 

Parls 18 (A.A.)- Türk • SoVY•t 
ıınuıasebetlerlnin, mlizakerelerin ııe-

ticelenmemesine rafmen samimi kal-
ma:!n Parlste iyi kar,llanmıştır. Türk
lerin Fransa ve İnglltereye kaqı olan 
taahhütlerinde ilk pl;inda tuthıkları 

dürüsthık burada fevkalade lakdir e· 
dilmtkfe ve bu taahhütlerin hemen Ü(!: 

tarafla blr anlatma imzası ıroretile te
yit ed,llecefl oann•dllmektetllr, 

auJ ... "'Ib"Ltiıt:J\Y - Dil nuau ısır -
karadüı «elen bir habere l'Öre, inrn-
Wre ve Fransa De ııramızdaki muahe

deJerin .bukunlerde Ankarada imza 
edilmesi kuvvetle muhtemel rörül -
mektedlr. 

Erzuruma ilk 
tren 

Törende bulunmak üzere 
'üç Vekilimiz Erzuruma 

gittiler 
Erzuruma i'lk üc tren dün An

Ankara 19 (Telefonla) - Dün 
tayyare ile şehrimize gelen İnı:iliz 
şark ordusu komutanı Orgeneral 
Vavel ve Fransız şark ordusu ko
mutanı Orgeneral Veygand bu sa
ba>h genel kurmay dairesine gel • 
mişler, saat onda teınaslanna baş
lamışlardır. Misafirllcr cumarte -
siye kadar Aııkarada ka'lacaklar 
dır . 

Orgeneral Vavel dün saat 15,40 
da, Orgeneral Vcygand ta mai -
yetlerile birlikte tayyare ile An
karaya gelmişler, dev Jet ha va yol
ları meydanında ayrı ayrı genel 
kurmay ikinci başkanı orgeneral 
Asım Güçduz, Ankar'k >11arnizon 
MT.ıu ... •u,u 1.u.ılg'C11Cral • etnaı ÜOK-
çe, Ankara merlrez komutanı albay 
Demir, genel kurmaydan biDbaşı 
A2liz Ulusan ve mihmandarlan ile 

İnıgiliz, Fransız sefirleri ve sefa
rethane erkanı tarafindan karşı
lanmışlanlu. 

Bir mfreze selam reemini ifa et
miş, İngiliz, Fransız ve Türk marş
lan çalınımıştır. Tayyare meydanı 
üç milletin bayraklar;Je süslen -
~ti. Dün saat 17 den fübaren mu
tad ziyaretler yapı~ ve bu zi
yeretl.er iade edilmiştir. Dün gece 

Fransu 11ark ordusu komutanı 
Orceneral Veyrand 

Fransız sefarethanesinde Orgene
ral V eygand şerefine bir suvare 
verilı:ı:Uqtir. 

-------------~· 

Makineye 
karadan hareket etmi.ştir. Müna- v • k 
kalat Vekili Ali Çı:ün Kaya, Maa- e rı r en • 
ri1 Vekili Hasan Ali Yücel, Ad- • 
!iye Vekili Fethi Okyar da ETzu- -

ruma 'hareket etmişlerdir. L 1- t v 8 n y 8 0 r d u 5 Erzummda büyük bir tören ya- U 
pılacaktır. Erziiıcandan da Parti, ı 
belediye, ticaret odası, umumi v ı· ı n oya g •. rem •. yor 
meclisi ve halktan OC'Çilen on kişiilk 
bir heyet te Erzuruma .gitmi tir. 

Ziraat Vekili 
Moskovada 

Moskova ziraat sergısmi ziya -
ret etmek ü:ııere ,gitmiş olan Ziraat 
Vekili Muhlis Erkmen diğer meb
uslanmız Moskovaya varmışlar ve 
istasyonda Sovyet ziraat komiser 
muavini, 'Protokol şefi ve diğer ze
vat tarafından karşıılanmı'Şlardır. 

Kaunas 19 (A.A.) - Lilvanya j 
k:ıtaatımn Wilnıı'.ı;a dün girmeleri 
mukarrer iken teknik lbir takım es-1 

baptan dolayı bu iş muahhar 'bir 
tarihe bırakılmı.ştır. 

Yine ayni sebeplerden do1ayı 
l:ıükfımet mümessillerinin ve ecne
bi gazetecileri de dahil olduğu ıhal
de matbuat erkanının •bu şehre git
meleri de telhir olunmuştur. 

Faris 19 - Sovyet - Alman mü-

nasebatı Berlinde endısclerc sebe
biyet vermektedir. Savyet - Lit
vanya anlaşması ıbir sürpriz relak
ki edilmektedir. Halbuki pakt mu
cilbince iki taraf •bir hapekcttcn 
evvel blıibirlerinin fikirlerini so -
racaktı. Alınan mehad'ilinde Sov -
yet - Litvanyıa paktmın Sovyet -
Alınan paktını ful3ıl ettiği kaııa;ıti 
vardır. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Aranılan Fransız komünistleri 

1 ._l __ K_ı s_..-._c_..-. _ _..I 
1 

Brüksel 19 (A,A.)- Adliye memur
ları, ınemlekelln büliln komünist me
JıafUlnd• v~ bllhaaaa Cht.rlerol mınta
lıumdal<I lıomilnı.t merlıeslertn4• •· 

safir edilmiş olup olmacbklarmı me7-
dana ç.ıkarmak tır. 

S.lerb<ır edllmlt olan Julaatııı bu· 
lunmal<la oldnklan kampların elratuı-Hössstt .. 

Biri öbürüne: 

- İrllea ~rafmı açtın!. 
Dedi. Öbürü de ona: 

- Sen şusun, sen bu.sun .• 
Deyip ağız dolusu kÜfôr edJyor1 ve

ıikalar neşredJyor; birçok devleUerJn 
bayraii.le bezenmflf bir ünıtorma için
de muhatabının karikatürünü 7aptı

rıyor! 

İkisininki de ayıp, ikisininki de yer
siz! 

l\luhakkak ki, ikisinin de ne cevher 
oldukları ve bu davadaki maksatları 
ciunJem.izin malô:mudur. 

- Gülü tarife ne hacet, ne çiçektir 
biliriz. 

Dedikleri sankt sırf bunlar için söy
Jenmiş,lr, Fakat, •imdi ııras1 defU. 

Baylar. Hösssssttttt! • * 

rasbrmalarına devam etmlflerdlr. Bun-
dan maksat, Fran&ıı: komUni.ltlerlnln 
Belçika komünlstlerı tarafından mi-

da bu kıtaat arasmda her türlü komil
ntııl proparandasına mini olmaı. itin 
sıkı bir tarassut yapılmaktadır. 

Eski Belçika başvekili yaralı 
Nevyork 19 (A.A.)- United States 

Llnes seyrlsefaln kump&nya.sı, Van 
Zeelandıın President Bardlnl" vır.purun
da. bulunduğunu ve yaralanmt!j oldu
iunu bildirmektedir. 

1'1umaileybin yüzünde bir takım e
hemm.1yetslz yaralar ve bereler bulun
du:iu söylenmektedlr. \'an Zeela.nd'm 
sıhhi va:ıiyetinln vahim olmadıfı kay
dedUmekledlr. 

Bir Estonya gemisi müsadere edildi 
Tallin 19 (A.A.) - Almanların malar yapmışlardı!': Gemi, keııeııte 

deniz kontrol gemtleri, Baltık de- yüklü idi. 
nizinde Tallin'den gelen ve Ams-
terdama gitmekte olan Julia adın- Julia, Swinemund~'a götürül 
daki Estonya gemisinde araştır • müştür 

(Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) 



2 - s o N T E L G & A r - 19 atımcctrqıdM ım 

·~r---------~--------~ ; ~'°!ADiSELER . KARŞISINDA 
,.;.. . _:ı ,. •• ·, · ,. Son Telgrcrf. 

RAMAZANDA İFTAA 

SOFRASININ MANZAJlASI 

nam:ızaıun en çok ıeYd.iilm tarafı 

ift.ar sofrasıdır. Bizim nesil Jyl sof· 
ralara )"ct.t.WL Üzerinde kuşun sil 
tünl' kadar mevcut olan sofralar ku

rulurdu. Pideler, slmiUer, hurmalar, 
pa..sW tn;ı1.br, sucuklar. zeytinler. pe7-

nlr1er, reçeller, daha da neler, neler ... 

Bu &ofraların m.anzaruı pek bot blr
şeydi. Bunların arkasından çorbalar 
s9kün ederdJ. Sonra da 7U1Durta... 

Ü:,t tarafını S&J'auJl'&eafıa, çünkü, 
ı-örüyorum ki, ahınız sulandı. Nerede 
ise, orucu bozacakı;;mız. 

Bôyle iftar 90frası kurup davet 7a
pan ehil lıa:rırlar, elbette, timdi de 
vardır. Bilmem, lıiıt hahrlıyan C\h&r 
mu?. 

ARSL.\._V SÜTÜ 

VE AMl:RİKALll.A& 

.Ar~ıan sütti» havadisini Son Trl .. 
l'rafta okudunuz mu!. Efendhn, Ame
rikalılar, bizim rakıya bu bmi ver
nıi.1ler .• Hakikaten, kilir, su Ue ka • 
n trrüuıca, süt reDC"inl alır. Faka&, 

•Arslan sütü> tablrl hoş! Bizce, İnhl· 
sarJar idaresi, bu islmdr yeni bir rakı 
çeşlti ('ıkarmah, Amerikaya ihraç et

melidir. Amerikalılar d1'orlannış k.1: 

- Bir kadeh içince iman ceylin o
luyor , üç kadeh içince, arslan kesiliyor. 

S"ece, saat 11 den sonra, ılnemada.n oık· 
himız es.na.da, Be7oflu caddesindeki 
aralanları ırörsünler! 

ONLAR DA BİZİlll GİBi 

TRAMVAY BEKLİYECEKLER 

Ga'letelerln yazdıfma l'Öre, hususi 
otomobillere bundan sonra benzin ve· 
rllmemesl yolunda bir tasavvur var
mış! Demek k..I, yakında, hususi oto· 
mobil sablplerl ile müsavi olacatıs. 

Onlar da, bWm rtbl, tramvaya bine· 
cek.ler, kLŞID, yafmur altında, onlar da 
bizim l"lbl, Emlnönünde, Karaköyde, 
daklk.alarca b°' tramvay bekll)'ecek- • 
ter .• Eh ..• Ne yapahm, Allah, onlara 
da başk,!1- keder vermesin! 

SUYU Dl:GİŞ~IİY!;~ 

KIRCWIZI BALIKLAR 

Lenclratla rarip bir muhakeme ce· 
re7an etmiş. HenÖ:'I 26 yaş.lannda r~ 
bir delikanlı, evindeki havuzunda. bes
ledllt kırmızı ba.lığı yi:ı·ec,~iz bırak
biı \'e suyunu de.ilştlrmed.'' i için 5 U
ra cezaya çarpılmtıt.. Şu hale bakın. 
Suyu deflşlirllmlyen kırmızı balık, ne 
Juymetll nesne lmit?. 

Bizim meyh1.nelerde ,acaba, milıııte
rinin öniine &'etirUen su bardaklarınm 
muhteviyatı, her defasında deibJtiril

mll midir , 
İnsanın klI'lllllı balık olacaiı celi -

yor. 

AHMED RAUF Amerikah.lar, buraya ce=Wn=l:e.:_r_d:•:.:•_:_ _________ _ 

-"ADiBZB 1~~~-~ 
İXD!\M: 

Bugün bütün gazeiler başmakale
ler.:ıi Sovyetlerle n<!Licesiz kalan Mos
kova müzakerel<!rine hasretntişl<!rdir. 
cİkdaın> da Ebüzz.iyazade Velid diyor 
ki: cVakıa son zamanlarda Avrupa
run şimali şarkisinde bir takım mu
azzam hadiseler oldu. Lehistan orta
dan kalktı. Almanya, Rusya bir -

denbire canciğer dost ol~ular. Sov
retler Baltık denizinde Iskandina.v
ya devletlerini tehdit edebilee<>k ha
kim bir \'87.İyet.e geçtiler. Fakat bu 
hadisat Türkiyden o kadar uzaktır ve 
Türkiye böyle mUşevveş işlere buıa,.. 
maktan o kadar tevakki etmiştir ki 
bütun bu ahvalin bizim umumi vaz.iye
timize tesir edebileceğine ihtimal ver
miyoruz. Müzakerelerin kesilmesi, Sov
yetlerle dostlujumuza halel vermesi 
delildirii f:ıkat bôvle olması büsbütün 
taydilS aa aacfedııemez.-

vAJtiT: 

Asım Us Türk - Rus münasebetle
rinden bahsederken şunum söylüyor: 

cEğer düşünüldüğü gibi Moskova
da bir Türlı: - Rus karşılıklı yardım 
paktı imza edilmiş olsaydı, Türkiye 
ile Sovyet Rusya Karadeniz havzasın
da sulhun muhafazası için askert bir 
ittifak yapml§ olacaklardı; Sovyetle
re Karadeniz havzasında ve Balkan
larda bir taarruz yapıldığı takdirde 
Türkiye bu memleketi s;lihla müda
faa edecekti: Bwı.a mukabil Sovyet
ler de Karadeniz mıntakasında ve 
Ba Ik.anlarda Türkiyenin emniyetini 
müdafaa eyliyecektı. 

Fakat bu karşılıklı yardım paktı

nın imza edilmem.iş olınası iki mem
leket arasında menfaat ihtilafından 
ileri gelmiyor. Avrupa işlerinin için
den çıkılmaz şekilde karşılıklı arzu 
edilen paktın tahaklrukuruı mani ol
muştur.> 

TAN: -M. Zekeriya Sertel Moskova mü-
zakerelerinin neticesiz kalmasının 
sebeplerini anlatarak diyor ki: cBir 
ittifak akdinde anlaşamamış olmak, 
iki memleket arasındaki dostluğun 
devamına mani değildir. İki devlet de 
bir ittlfaka mani olan görüş aynlık
lannt telif için şüphesiz ellerinden 
geleni yapmalcta tereddüt etmiyecek
lerdir. Bu dıefa müzakere müsbet bir 
netice vermemiş, fakat ergeç anlaşma 
üınid kapılan da tamamen kapanma
mıştır.> 

CUMHUILİYET: 

Yunus Nadi cTürkiye ve Rusya> 
ba!;lıklı bugünkü yazısında diyor ki: 
cAvrupanın geçi.mı.ekte olduğu bü
yı.uc nunran ıç~ .,._,vycuc.ı.«; .reı.JJ. 

siyasi bir vesika imzalanmamış olma
.... iki komşu memleketin lnkılip ta
rihlerile başlamış en samimi dostluk
larına halel veremez. Bizim itikadı
mıza göre, Türk - Rus dostluğu her
hangi vesile ile herhangi bir v,..ıı..,_ 

nın imzalanıp imzalanmamasından 

müteessir olıruyacak kadar kuvveı.li
dir.> 

YENİ 8AllAB: 

Htiseyin Cahit Yalçın Tü•k - Rus 
müzakerelerinden bah~edecek diyor 

ki: cRuslar, Balkanlar ve KaradE'niz 
yolunu Almanlara dostane kapadıktan 
sonra Karodenize kimin t.Pcavüzün
den koı·kulabilirdi ki, bu endi'.jC Tüı-k
lerle Sovyctler arasında hir tedafüi 
ittifaka lüxum göstersin? Onun için 

tasavvur edilen muahedenin aktedil
memesi ile Karadeniz vaziyeti de
ğişmiş olmuyor. Türk - Rus dostlu
ğuna da bir halel gelmiyor.> 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Perapalas 
hadisesi 

Yanındaki üç kadınla birlikte; Pe
rapalas otelinde 72 gün yatarak bi
lahare 4500 lira tutan otel borcunu 
ödemekten imtina ettiği iddi.asile AıJ
liye 8 inci Ceza mahkemesine verilen. 
Yemenli kahve tüccan Galip Efga
ninin muhakemesine dün devam o
lwunuştur. 

Dünkü cel...de evvela Beyoğlu kay
makamı B. Ahmet dinlenmiştir. Mu
maileyh; suçlunun iki defa kendile
rine müracaat ederek Perapalas sa
hibi B. ?\.1isbahla aralarındaki ihtilA

fı anlattığım ve borcunu 3800 lira 
üzerinden kabul edip imzası olan 
masr f pusulalarını tanıyacağını bil
dird\ğ.ini söylemiştir. 

Bilahare da\•acı MLsbahın hasta ol
duğu.:ıa dair mahkC'rr..eye gönderdiği 
rapor okunmuştur. Dunu takiben söz 
alan Perapalas oteli sahibinin veki

li av-.2:at B. Suat Ziya; Galip Efga
ninin bundan 10 sene evvel de İstcın

bula gelip şimdiki Öziı><"k Palas oleli 
sahibi B. Osmanın Aydın otelinde 
yattığını ve bilahare mezkür otelle 
Matmazel Piyosyani Lmlinde bir halı 
tüccarı kızı dolandırdığını ve kendisi
nin EfganU:itanda bir ent.ellic.ens ser
vis memuru olduğunu iddia etmiş. 

Bu ithaınlar karı;ısında suçlu: 
- E\·et 10 oene evvel İstnbula gel

dim ve 2 ay kaldım. Fakat hiç bir 
dolandırıcılık yapmadım!> demiştir, 

Kendisinin avukatı B. Hamid ise: 
- Velev ki böyle eski hadise ol

sada ar\tk bunlar Af konunu ve adll 
ah.kim mucibince mürur zamana uğ
ramıştırl. .. > demiştir. 

Nihayet Polis İkinci şube komi,er 
muavinlerinden Osman ~ahit ol~....,.k 
dinlemiş; Emniyet Müdürlüğünde 

Misbahın; Galib efendiye hitaben 
c- Oyle ise paraları Mısırda ver!> 
dediğini işittiğini söylemiştir. 

Neticede muhakeme, Beyoğlu mer
kez nahiye müdü~ Fevzi ile Misba
hın ve komiser Sadikla Eşrefin din
lenmeleri için ayın 25 inci çarşamba 
günü öğleden sonraya talik olunmtış
tur!. .. 

1 KÜÇÜK HABERLERi 

* Cumhuriyet bayramında geçit 
resmi bu ı;cne Beyazıt meydanında ya-
1'\•ln,..,,.kt... p.; ..... .ı:..ı-.-. """"""'- "(ıuhtPlif 
yerlerirıde takların inşasına başlan
rnı§hr. 

Sarıyerde 3, Kadıköyde 16, Bakır

köyde 3, Üsküdarda 7, Beşiktaşta 3, 
Adalarda 4, Beyoğlunda 11, Beykozda 
3, Eminönünde 4 tak inşa edilecektir. 

* Bin y:.taklı Mecidiyekö:yü hasta
nesinin belediyeye ait arsada yapılması 
Nafıa VekAlellnce kabul ve tasdik e
dilmi~tir. 

* Fraıı ....z htıkOmeH ressamlarımız
dan S .... bin bir cAtatürk• portresini sa
tın alarnk j<-·n de Rome müzesine koy
nıu:jtL: r. 

* Türkiye şeker fabrikaları Türk 
anonim şirketine 2000 ton şeker ıthali 
için müsaade verılmfştir. 

* Siliniye bağlı 23 tonluk Gönlü
ferah ınotörü Kızılkaya tahlisiye is
tasyonu ônünde si.:; yüzünden karaya 
oturmut. haınulesi olan 6 ton mangal 
kömürünü denize dökerek güçlükle 
kurtulmu.ştur. 

No.19 

Jandarma, tüfengini eline aldı. 
Onlar köylerde neler görmemiş -
1erdi! 

1 M~hmetçik Geçiyor 1 
Hüseyinin annesi jandarmaya 

;yalan söy:LemiştL Yalanını biraz 
sonra nasd doğru'luyalıi.lirdi? 

İki odadan ibaret evin her kıyı
sını gemiler. Jandarma, odalar -
daki yatak ve yorgan yığınlar;.na 
varıncıya kadar evın her tarafını 
aramıştı. 

Smı samanlığa gelınişti. 

Hi1s~yinin anası, nğlunun oraya 
saki ı-ıd•ğmrlan 1'mindi. j 

Hü.seyın iki yıl önce bir çobanla 
kavga e'tiği z.man da uraya sa.k-1

1 
larunı~tı. 

J ar.darmanın canı sıkrlmaga baı;
lamıştı. 

- A>kerlik şubesıne bu ihbarı 
yapanlar elibette bir şey biliyorlar. 

DiV<> söyk,nerek samanlığa girdi. 
İ:httyarlar samanlık kapısı önün

de duruyordu. 
Yeni mahsul almışlardı. Saman

lık tavana kadr arpa, buğday. sa
manla dolu idi. 

J ar.ddrma belinden kasaturası
rıı çıkardı, tüfenginin ucuna tak -
.tı ve samanlara, arpa, buğday çu
vallarına sapladı. 

- Haydi, nerde ısen ILeydana 
çık, Hüseyin! Dünyada askerlik -
ten şerefli lbir va:zife yoktur. Bu 
vazifeden kaçanlara kahbe derler, 
namert derler. Haydi, vatan seni 
çatırıyor, Hüseyin! 

Yazan: lskender F. SERTELLİ 

Samanlıktan ses alamıyan jan -
darına yavaş yavaş ümidini kese
rek: 

- Gerçek bu yaşta bir Türk ka-j 
dını yalan söylemez. Eğer Hüse - 1 
yin burada saklansaydı, anası onu 
elile •.utup çıkarır ve bana teslim 
ederdi, dedi. 

İhtiyarlar !başlarını önlerine eğ
mişler, samanlığın önünde cansız 
birer heykel giiıi, konuşmadan du
ruyor ve •bu koınedyanm oonu ne
reye varacağını düşünüyorlardı 

İhtiyarlar Hüseyinden çekinme
seler belki de i;ındarmıya ısrar e
decekler: 

- O buralardadır. Bir daha ara: 
DiyeceklertlL Fakat Hüseyin son 

günlerde Ayşeyi elde etmek he • 
vesine düşrn~ ve bu yüzden eşi
ni dostunu kırmağa, kudurmuş bir 
sırtlan g'bi sağa sola saldınnağa 1 
başlanrn;tı. Köyde, or.tın e\'d~ sak
landığını ve askerden kaçtığını 
bilmiyen yoktu. Ne yapsınlar ki, 
jandarma köyden l!1aklaşınca, köy
lüler Hüseyin!.e başbaşa, karşı kar
şıya kalacaklardı. O zaman Hüse
yinle kim !başa çıkacaktı? 
Samanlıktan ayrılen jandarma: 
- Sizi aldatmışlar. Bu kadın 

yalan söylemez. 
Diye söylenerek atı~a binip u

zaklaşmıştı.. 

Jandarma .köy sınırlarından ay
rılınca, ihtiyarlar da Hüseyinin a
nasına: 

- Tanrı senin yardınıcın olsun, 
hatun! 

Diyerek evden döndüler. 
Hü:seyinin anası samanl•ğa dö

nerek bağırdı: 
- Çekirge bır zıplar, iki uplar, 

üçüncüde ele g.:ıçer, oğul! Haydi, 
çık bakalım sindiiiin y~rden. 

Hü..i yin, samanla ör<.:iJ.Wüş du
varın el ·binden başını yavaşça u -
zattı: 

- Gittııer mi? 
- Gittiler ... 
- Kapının önünde kimseler 

yok mu? 
- Hayır. Heri<.e:; işine gitti. Va

zıfe>ıııe gitmiyen hir sen varsın, 
Hüseyin! 

Hfrseyin samanları devirerek 
meydana çıktı: 

- Canımı sıkına, anne! Günün 
birinde e1bette ben de o vazifeyi 
yapmağa gideceğim. Sen çok iyi 
ıbilirsin ki, ben toptan, tüiek:>ten, 
düsmanın hücumundan korkan bir 
erkek değilim. 

- O lhade neden kaçıyorsun, 
oğul? Köyün bülün erkekleri har
be gittiler. Geride ikalmak sana ya
raşır mı? 

Askeri 
liseler 

Bu seneki spor bayra
mına 1500 genç iştirak 

edecek 
Askeri ilirelerin her sene yap -

makta olduğu spor l:ıayramı için 
bu sene de ll:ıazırlıklara iıaşlen -
mıştır. Memlekette mühim bir 
spor hadisesi teşkil eden a:ıu bay
ram şehrimizde O:ıinl.erce kişi tara
fın.dan takip edil:mektedir. Bursa, 
Kuleli, ve denrz Jiseı;inden lbu sene 
1500 sporcu .bu ba,yrama iştirak e
decektir. İdare !beden terbiyesi ge
nel direktörlüğüne müracaat ede
rek Cumhuriyt:t Bayramının ilk 
haftasında Kr. lıköy veya Taksim 
si.adlarından birinin kendnerine 
tahsisini istemiştir. Bun.dan lbaşka 
askeri liseler arasında !her sene 
yapılmakta olan atletiıım, futıbol, 
Hendbol, ,·oleylbol, güreş ve lboks 
müsa:bakallarına da yakında başla-; 
nacaktır. 

~----0r-~~-

___ ,. __ 
11 ilk mekteb:n i şa

sından vaz eçildi 1 
Bu sene şehrimızde yeni ilk j 

mek tep !binaları inşası ıçin Bele-
' diye ıbü'.çeşin~ 600 bin lira konul-

Güzel Vecizeler 
Cumhurb'eUn on altıncı J'ildöniimü 

meraelmJ 11ırasında vatandaşlara tel
k.ln edilmek üzere, umumi yerlere a
s&la.c&k olan veclıeler, bir liste hallnde 
muamuı il.serinde duru701. Derhal i
fade ede7tm ki, bu 711 huırlanan ve
çll.eler cidden muvaffa.k.lJ"etudJ.r. Bu 
bakımdan, Cumhuriyet Halk PartJslnl 
tebrik etme7t bir vulle bllirlm. 

Benim. bu arada üzerinde duracaiım 
veebe, bilhassa ıodur: 

dledeni hayat herşeyden evvel sıhhi 
hayattır.» 

Ah, bu vecizeyi ezberlemiye, benim
&eml:t'e, her an, her yerde daima ka
famızın içinde buhındunnı,.a ne ka
dar muhtacız. Bizde, malesef, en basli 
sıhhat kaldeler.We karşı bazan, ne bü
yük bir ihmal vardtr. Halbuki, bugün
kü cem[yetlerln, belki, birinci derece
deki ldeoloJlsl sıhhat ve s.ğlamlıktır. 

DevleUer sağlam ve l'ürbüz vatandaş 
bUyorJa.r. Cıinkü, en ı;ok ihtiyaç, buna 
ka.rşuhr. 

Günlük ha.yatımıza dikkat l'dinlz. 

Temi71ii'I. ~ıhbaUmizl ne kadar az dü
şünürüz. sağ'llğımız, t;ağlamhğu:nız, te
mfzJiğimlz için ne kadar az zaman a
yınrız. 

Halbuki, nıedeni in~anların 24 saat
lik i~ hayatı içinde, sağlJk tedbirleri 
ve bakımı uzun blr müddeti doldurur. 

Bizce, Partinin bu vecizesi, «Kema
Uzm bayrağımızdı ... tcİnönü Türk blr
Jifinln timsalidir.» vecizeleri ile ayni 
sıraya koumakla, lılyık olduğu yeri 
bulmu~tur. 

Yeni Türk devleti, sağlamlığa, sıh

hate verdiil büyük- ehernml7~ti. reji
min saflamlığı ile dalma lsbat etmek
tedlr. 

REŞAD FEYZİ 

duğunu yazmıştık. Bilahare ıbu pa
ranın 100 bin lirası !başka .bır kıs
ma alınarak ınktep iru;aatına 500 
bin lira bırakılm.şsa da bu kere 
Belediye reisli_ğ imezkıir binaların 
im;asından vaz geçmiştir. Buna se
bep; ilk münakasava talip çıkma-
ması ve malzeme İiatlarının pa- , __ ....., ______ ....., _____ ....., 

lııalılığıdır. Atat rk köprüsü Cumhuriyet 
Binaenaleyh yeni il mektebin bayramında açılıyor 

inşası gelecek yıla .bırakılacak, an-
cak bazı seımtlerde acele binaya Atatürk köprüsünün Cumhuri
ihtiyaç olursa münsaip yerler ki- yet ıbayramında açıla,•. .cağı 
ralanacaktır. kıat'i surette anlaşılmıştır. 

---O- Bunun birinci sebeplerinden biri 
Ayda 100 bin liradan fazla de köprünün Azapkapı cihetinde-

yol yapıHı ki rampa kısmının lbetonarınm. 
evvelki gün dökülme;idir. 

Yeni mali yıl başlangıcından bu 
aya kadar şehrimizin muhtelif Bu :betonların kuruması için 
semtlerinde nekadar yol yaptırıl- 15 güne ihtiyaç görülmektedir. 
dı.ğı !hakkında iBelediye reisliği lıü- Diğer taraftan yayalarm geç -
tün kaymakamlıklardan izahat is- mesinden gayri yollar, yani vesaıti 
!emiştir. Neticede; !l:ıazirandanföeri nakliye y>erleri de henüz natemam-
İstanlbulda 600 bin liralık yol inşa dır. 
olunduğu anlaşlrnıştır. Bu suretle Köprünün küşadında ancak ya-
ayda 100 :bin lira!lıktan faz! yol ya- yalar için kaldırım klsımları açı-
n· ltf1&1 te7.aıhÜr etmistir lahilecek ve.ıı;;aiti .n-o.kili.ue ise a.nca.k 

ılF•a~Ji ·s•ı•ııı ··ı•ı•ı " 

Basit Nezaket Kaideleri 
Basit bir takım i.dabı muaşeret, ter

bf7e kaideleri vudır. Bunlar~ bütün 
vatandaşlarda aranır. Otobüse bini -
yorsunuz; arabanın itıl dolu. Tesadü
fen, yanıba.<;.ınızd.ı.. biletçi ayakta dJ
kllnıt.ktedir. Aranızda ,.arım metre 
uıcısafe yo)(,. 

Fakat, lıilf:'i.f;-i mi.item:ıdiy~n. aizını 

bir karış açıp esnemektedir. Slz, sl
nlrlnwdikre, Q. sanki inadına yapıyor

mu!i gibi, bu hart'ketini tekrarlamak
tadır. 

Elinizden ne gelir, ne yapabilirsiniz? 

'bir !buçuk ay sonra ·buradan geç-
ıpeğe başlıyabilecek~ir. 

--o--

Köylerde yatılı ft!ekteı-ler 

Kagıihanede Alibey köyünde 
leyli bir köy mektebi açılması hak
kın.da maarif müdürlüğünün ver
diği karar ·bütün diğer İstanbul 
köylerinde alaka ile karşılanmış
tır. 

Muıhtelif semtlerdeki köylü halk 
maad müdürlüğüne müracaat e
derek kendi köylerinde de leyli 
mektep açılmasını istsmi~lerdir. 

Maarif müdürlüğü bu müracaat
ları da is'afa karar venniştir. 

Ancak bunlar sıraya konacak 
ve evvela en füzumlu yerlerde ya
tılı köy mektepleri açılacaktır. 

izci 
g~nçler 

Ankaradaki merasim
den sonra Karabüke 

gidecekler 
Cuım'buriyet bayraım münasebe

tile Ankarada yapılacak olan bü
yük resmi geçide iştirak edecek 
iıx:ileri hazırıyan 'beden teı<biyesi 
muallimleri dün de öğleden sonra 
maarif müdürlüğünde toplanmış
lardır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre Ankaradoa merasimin hitamı
nı müteakıp, İstanlbudan ve diğer 
şehirlerden gelen izciler yurt için
de ıbir tetkik seyahatine çıkanla
cak'lardır. 

Bu seyahat Karabüke kadar u
zayacak ve gençleriımize, klsa bir 
21amanda ıssız •bir dağ 'başında 

yoktan yaratılan !büyük sanayi 
şdhrimizle oradaki fabrikalar ta
nıttırılıp gösterilecektir 

o 

İnşası bir türlü bitmeyen 
yoku salonu 

İnsaatı bir ttirlü ikmal edıleıni
yen yolcu salonunun inşaat işle -
rini gözden geçırmek için Müna
kalat Vekaletinin şehrimize gön -
derdiği heyet dün yolcu salonunu 
gezmiştir. 

Salonun büyük bir kısmı ilk ın
şaat projelerine göre ikmal ed±l
mişken lbilahare tadil edilmesi ka
rarlastırılmış ve müteah'lıit bazı 
kısım:arı yıktırarak tekrar yap -
mak ıneoburiyetin<le kalmıştır. 
Mütehassıs Jıeyet bu tadil projele
rine göre yeniden yapıbn yerierı 
tetkik ederek ~artnam~yc uygun 
görmüş ve tasdik etmiştir 

Salonun dahiİi aksamı kiımilen 
itmam edilmiş, yalnız sah\ldc be
ton olarak yapılcak bazı aksam ile 
harici tezyinatı kalmı~tır Bundan. 
başka elektrik tesisatının bazı kı
sımlarının da yeni bastan yapıl -
ması kararlaştırılmı~tıı. 

-0--

Bozuk jilet makineleri 

Son günlerde piyasada jiletlerde 
de ihtikar hareketlerine tesadüf 
edjldiği:ni yazmıştık. i\ vrup;ıd.an 
31 ağustostan sonra jilet .bıçak -
Jarı l(elmediği için yel'li müesse· 
seler jilet fiatlarını arttırmışlar -
dır. Fakat en mühim lhtikir bıçak
ların kali te'lerini ıbozmak sure tile j 
yapılmaktadır. Hiariçten mal gel
mediği için yerli fabrikalar •bu ji
letlerin çeliğini azaltmışlar ve bir 
defa tıraş etmiyen !bozuk kaliteli 
mallar imal ederek piyasaya çı -
karmışlardır. Bu bıçıaklar, kulla -
nanların ci!Merini tahriş etmekte 
ve umumi sıhhati ihl:i. etrnokle· 
dir. 

Belediye iktı>at müdürlüğü bu 
bozuk jiletlerden bazı nümuneler 
alarak tetkik ettirecek ve !bunları 
imal eden müesseseleri cezalandı
' acaktır. 

Onun, çü:rük dişli, pis ahını seyret -
mckten başka çare yoktur. 

İşte, küçük kmurlanmıı.dan biri. .. 
BURHAN CEVAD 

Hüseyin sert ıbir tavırla ana -
sına baktı: 

1 AVRUPA HARBİNİN YENi MESELELERİ 1 

İtalyanın Deniz Ticareti Artıyor 
- Sen benim ıburada neden kal-ı 

dığrını pekfila .bilirsin! Ben onu 
elde etmeden 'bir yere gideme-m. 
Bana yardım edersen, bu iş çabuk 
b~r. 1 

- Sana daha nasıil yardım ede
yim oğul? Bu y~ma kadar kim
seye yalan söylememi~, hele bir 
a.:.'ker kaçağını himaye ebmek şöy
le dursun saklıyanJ.ardan bile nef
ret etmistim. Büfün korktı.ıitlarım 
başıma lıeldi. Jandarmaya yalan 
söyledim .. Köylüleri aklattınn. Bir 
daha seni evde aramağa gelirlerse .. 

Hiiseyin yumruklarını sıkarak 
haykııı:lı: 

- Ey .. Yeter artık. Ben senin 
oğlun değil miyim? Beni koruma 
yıp ta .kimi koruyacaks;n? Onu 
seviyorum, onu bir kerecik olsun 
kollarımla sarmadan bir yere gi... 
demem dedim s.ana! İşte o kadar .. 
Var, ötesini sen düşün. 

Hüst?yinin anası cesaret \'e me
tantini ka)•betmemişti. 

- Ben de sana son sözümü ~iıy
ledi:m, dedi, eğer bir daha seni a
ramak üzere eve gelirlerse, sak
landığın yeri göstlrıuıei(e mecbur 
olacağım. Bon seni askerden kaça. 
sın diye doğurr...;:dını. Köyde beni 
(işte bir asker kaçağının anası!) 

diye gösterirlıeme, yüreğime iner. 
Ben bu rezalete tahammül ede -
mem aniadın mı? 

(Devamı var) 

İtalyanın deniz ticareti g-lttlkçe art
ması karşısında Almanların ciddi en
dişelere düştüğü Al • ·uıya.ya korr.:şu 

bitaraf meınlekeUerin l":t?.etel~rinde ve
rilen malfımattan anlaşıhyor. 
İtalyan vapurları !!Ol.mali ve cenubi 

Ameri.kaya l.iliyerek para kazanıyor
lar. 

İngUiz, Fransız ve Alınan gemileri 
harp dola.7ısUe tahtelbahir korkusu bir 
tararıa.n, :yakalanmak endişesi dJier 
taraftan İnKfliz, Fransız ve Alman ce
mllerini yeni dünya ile eski dün -
,.a ara.ınnda munU.zam seferler 7apa
bllmekten ahkoymakadır. Bilhassa ar
tık Alman bandıralı vapurların Atlas 
denizind~ dolaşmalarma imkin kalma
dı. 

ııaı böyle iken bitaraf İtalyanın va
purları ferah ferah gidip ,-eliyorlar. 
Alman tabtelbahirlerl bu vapurlara 
UlşemCL Ciinl<ü İlal:ra zaten Almt.n -
7anın mütteflkidJ:r. Fransız ve İnl'lllz 
cfonanmalan da fillen bitaraf vul;reH 
almış olan İtalyanın ticaretine mini 
olmuyorlar. 

Bu taraflıiın İtalyaya temin ett.iil 
menafi Almanları ırllclde endişeye dü
şürmektedir. Alınan ihracatı için en 
iyi pazar şimdiye kadar cenubi Ameri
ka iken şimdi orada İlalyan tlcarellııln 
yerleşmesi, «ittikçe artması Almanları 
düşündürmektedir. Eler harp uzarsa ve 
Abnanyanın cenubi Amerlkadaki tlca· 
reU büsbütü.n başka ellere gececek dl-
7e korkan Almanlar g'eçen umumi har
bi babrlamaktadırlar. O zaman da A
merika ile ticaret. bllhasaa cenubi A
merika Ue alışverlf büsbütün durmU8-
ta. 

İtalyanın ileri celen l'aıı:etelerlnden 
Lavoro Fasista db'or ki: 

Versayda yapı.I.mış olan hat.ayı ta
mir etmek için ceçen umllllli harpten 
evvelki Avrupanm vaaiJ'etlne dön -
met lizım C'elir. Yani Avrupada eski 
müvauneyi iade etmelL 

Orta ve prki Avrupanın Örflerine 
riayet edilsin. Umumi harpten evvel 
Avrupa Alman ve Avusturya - Alman
ya teşekkülJeri varken bu örflere e
hemmJyet verDml.JOrdu. Bundan son
ra Anılosakson, Fransn:, iıalyan, Al
man ve İspanyol medenl,-etlerlnin bir
leşmeslle bir AvrUJ)& vücude C"elmell-
dlr. -

İtte bu İtalyan g-azetesl bu fikri ya
zıyor. Şayam dikkat olan fark besbel
lidir. Almanlar Tunanın vi.sl tktısadi 

Ve siyasi sahasında Almanyanın rolle
rinden bahsederken İtalyan matbuatı 
manalı bir şekilde hep bir atızdan liU
nu anlatıyorlar: 

Bundan sonra Avrupada lıerhand 
bir tarafın dtğerl•lııe üstün olmasına 
im.kin kahnıyaca,hr. Üstünlük yok. 
Irklara hakları verllmell. Bunlar blr
lottirllmeli. Karşılıklı emnb'el kurul
malı. Blr cün İt.al7a da Avrupaya nasıl 
bir ~kil \'f'rilmesf lizım celecefine da
ir söyliyeceif sözü söyli.)'ecekUr. 

İşte bir umanlar Berlln - Roma 
mihverinin noktal nazarı tamam.ile bir 
oldafuna dair pol< şeyler söyleıımlşll. 

Zaman başka türlü iimlllerl meydana 
çıkardı. Burün İtalyanlar da kendi -
!erine bir lsllkamet !ayin ederek Av
rupan.ın hal ve lst~kballni -. &'Öre 
düfünli,yorlar, 

• • 

l ~] ~=t :t.) ! i i 1 :~ 
Baltı!{ sahasında Rus1 

ile Almanya 
Yazan; ALi KEMAL su~; 

Rusya ile Baltık devletleri ,., fi' 
landiva arasında neler cereyan etdl' 
ne dair verilen te11'raf ha.berlerinJ ı'
nü &"Ü.Düne okuyorsunuz. Bunları 

kurk.en hatıra rell'n mülihazalar• 1 
lece sıralamak mı.i.mkundü.r: AIDl~ 
Ue Rusya ara..smdaki anlaşmanın ti 
hlstan sahasında verdiği ııe&iceıerl (. 
tün dünya rördli. Baltık sahasınd1l 
reyan eden hidlseler iizlrine bU tf. 
taşmanın neye varacaiını duşünur~ 
mesele kendini \j-Öyle ı-österıneıttrl 

Acaba Fınlandlya da Estonya. t 
tonya ve Litvan"fa rlbi uysal da\-·rt~ 
rak kendisinden isteneni kabul el.,. 
suretJle mi lş"ln içinden çıkacak? l 
1& Rus;ra da R.l.ra körfezini hiJki.ıJJ"I 
nü.tuzu alhna almakla kalarak Flnılı 
d.Jya körfezini ele geçirmek arzUS 
buınüluk blr tarafa mı bırakarak!· 

Bundan t.un yüz otu.a sene ev\·el t' 
vep devleti Finlandiya ile Aland •61 

lannı Çarhk Ru"iyasına t.erketmh;ti· 
1"eçmf~ zaman ikidebir hatır.ı geııııtl 
te, acaba Rusyanuı butiın şimali 1P1 
tık sahasını tamamile nüfu.zu alıı'İi 
alıp almak istcmiyeceil di.işunülJJ.let 
tedlr. 
Avrupalı mütehassıslar Baltık d,j 

zl için de bir takım tahminlerde ~ 
lunDJaktan kendilerini alamıyor11 
Bugun bu tahminlerin hepsi dei 
bile bir kısmı hakikat s:ıııasıua çı~ 
yor. R11Sya Balhkt.a. ulaktefek ıt,,j 
lerle kalmıyor, cesim harp geUlil rı' 
yapmaja glri:f.mi!s bu.lunu.vor. Rusl• 
Baltık deniı:Jndc.ki tahtelbahirlcri 
den aşafı sayılmıyor. Bunların 

kısmı 6-7 1 üz tonluktur. Her bi:ri !
t.onluk. olan daha küçuklerl oıdııl' 
&lbl, her biri 8 bin lonluk birkaç ~ 
vazOrıi. oldutu gibi bu sene sonuD'1 

bitecek yenJ kruvazörleri de n;Jsl 
doııanma'lına iltihak edecektir._ . 1 
Rusyanın Baltık devletleri Uzerir' 

bu suretle büküm ve nüfuzunu t 
etme:si yalnız oradaki üssübaJıriJı" 
malik olmak noktııs.ı.ndan değU, b' 
nun karada ne neticelere varacai• fi 

belinden de ayrıca. düşünülmek~ 
Lehistanın taksiminden sonra it .J 

yanın eline l'CÇen arazi şimale dul..
uzanıyor, Baltık denizine varıyor. 6". 
mektir. 

Umumi harpten .sonra Rusya ııtl' 
dini Asy;ı ile meşgul olnıağa verıll~ 
Avrupa sahnesinden çekilmiş bir '1 

ziyet almışh. 
Fakat bu sene birdenbire AvruP~ if 

lcrine karışmış oldu ve 23 ağusi 
aktcdllen Rus - Alman anla.'1~ 
başhyarak şu son iki ayhk ı:amaıı ""'1 
fında pek faal bir rol oynamış bul 
DUJ'Ot, 

Rusyanın Finlandiya tarafuıda 1 

nüfuzunu genişletmek istemesi kıtrf 
sında dlier bir mesele daha çıkıyor J 
o da Lkandlnav devletlerinin ne vJ 
J'"Ct alaeaklarıdır. İskandlnavyaWar -
zun zamanW.nberl bitaraf bir vaı~!..r 
muhafaza etm.işJer. Avrupanın dW 
yerlerindeki lhtiloi.llara karışmanıış 
lardı. Bu bitarallığ"ın kendi cınniytl' 
leri içiıı kifl olacağını ümJt etnıhıtf 
Fakat şimdi hesapta olmıyan bir t-· 
rivaki ile karşllaşmışlardır: 

Rusya ile Almanya anlaşmış, LeJ:li" 
tan taksim edilmiş, Avruparun bu 11• 
valisinde büyük bir detlşl.kllk oırııııl1 
tur . .t\lmanya ister istemez AvraP~061 
şimali şarklslnde ve cenubu şarklsiJJ 
Rusya lehine birçok şeylerden vaı(~ 
meie mecbur kalmış oldu. Şimdi btl 

1 
mukabil Avrup:r.nın şimalinde kePd, 
sine bir nüfuz tesis etmek suretile lt 
lifi cihetine .-ıtmek isllyecektır. 

1
• 

Bunun neticesi olarak Şimal drıı 
zlndeki müva7ene bozulacaktır. O -1' 
man bu denizle şiddetli birer alakal~ 
bulunan İngiltere, Fransa, Be1cik• ' 
Dolanda seyirci kalamıy:ıcaklardır. , 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
tobüs servislerind 

Disiplin lazım 
Bir okuıyucumuz yazıyor: 
•İstanbul sokaklarında at0: 

biisler işleıru!ğe başlıyalı iJ<.I 
seneyi geçti. Fakat haia bll 
servislerde bir disiplin t-eınifl 

edilemedi. Şoför istediği yer • 
de durur, müşteri alır, iiiJd!I 
müşteriyi istediği yerde in • 
dirme'Z. Bunun ikisi de oıına· 
malı. Otobüsler durı>k yerle
rinden maada hiç bir yerder 
müşteri alıp indirmemelidirle 

Sonra otdbiislere koca kOC9 

eşya ile binen müşterilere ne 
demeli? Biletçi lbazan bu ec;• 
vava ,bilet bile kesiyor. 
. Müşteri sigara içemiyor. Fa' 
kat şoför fo.sur fosur sigara 
içiyor. 

Yirmi kişiden fazla yolcu 8'. 

lınmıyacak deniyor. Hal!JU~ 
ilk istasyonda bir iki mili;te 

8 inmeden fazla yolcu aJmak1• 
beis ,görülmüyor. Hulasa de • 
mek istediıtlın, İıstan!lıul oto 
büsloeri kontrolsuz!• 
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~~n 24 Saatte· 
~-~·· Neler Oldu?::: ... '· 

Alman tahşidatı 
devam ediyor 

h İstokholınde üç Kral ve bir Cum
k~~f Reisinin iştirak ettiği Baltık 
to . eransı ~ün toplanmıştır. Bu 
zı:-antıyı dort devlet Haricıye Na
M~nın toplantısı takip etmiştir. 
dJ zakerelere bugün ele devam e-

1 ecektir 

da~ ;arP cephesıne Alman tahşi
Ya .' evarn ebmektedir. Havanın 
s grnurlu olma.sına rağmen Fran
e~~t?yareleri tahşidatı tarassut 
naki~ tedırler. Bütün gerj yollar 
bu k vasıtalarile doldular. Ar.cak 
dild.i~ı~v~tlerin nerelere sevke -

":"X1 belli değildir. 
ın * lrıgiliz Başvekili avam ka -
n~rktnda yeni ıbcyanatta bulu -
rın: Reyolse, lfood ve Almanla
dia eon_ ıgunlerde batırdıklarını id
llıil t~ıkleri Arc Royal tayyare ge
Zaı Ctınden ılıiç lbirinin en ufak bir 
ti/~ dahi .görmediğini söylemiş- J 

seıı ~vekıl gaı:ıp cephesinden ıba'h
lrıitr...,,,,, ittifak kuvvetlerinin ü- 1 
d~ttıkleri neticeleri a'makta ol- \ 
~nu söylemişlır. -· -···-···-···-···-
Asker Gözile 

Cephe er 

Yeni Safha 
(Birinci sahifeden devam) 

- Komşumla tttlf&k edenem falan 
bii.J'ük devlet bundan kutkulanır •. Fa
lan btbiik devlet de bana lat.em.n., 

Ve falan devlet de belki harekete ee
çer. Am&D ıızıliaT& meydan vermeden 
rünümüzü rün edelim .. 

Demek devri reçmiştir. Bllikis: 
- Falan ve ffli.n devletle birlik ol

mak ve falanca devleUerl de beraber 
alarak bir l'ruP kurmak yaşamamız 

için p.rthr. Buna mıinl olmak lstlyen
ler cıkarsa harp de edebiliriz!. 

Demenin ve bu cesareti, bu dinamiz
mi cöstermenln zamanı l'elnıit ve • 
safha başlamıştır. Ve .. muhakkak ki, 
yarının bllinmlyen hiidlselerl ve ln

kltafla.rı kartısında bunu )'&Pm.Jf o
lanlar kazanacak, yapmamış olanlar da 
&eker teker avlanacak, eı.ilecek ve :yok 
olacaklar, hiç değilse ayak altında ka ... 
Iacaklardır. Hayat, yalnız hareket ifa
de ettiğine ve 7aşamak yalnız hareket 
edebilenlerin hakkı olduğuna güre bu 
kabiliyet ,.e arzudaki n1lllt-tlE'rin bu 
7ola ve tı:-dblrc ı-trebHmrlerJ için de 
muhakkak ki, a"Z va.kit kalm1,t1r. Ve •. 
Jı:ü("iik milletler emin olmahdırlar ki, 
tl'."kbaşlarına kaldıkça onlar için korku 
ve atalet mrsnedl olan «uma<'ı» ve 
cum;.u·ılar• l-"3.rdır. Fak.at, rtk clbl yu
varlanıp büyüyPrek küçill< milletler 
blrlikleri ,.e ittifakları kar~ı,1n<la bu 
umacılardan e~r kalmıya<'ak, her u
macı mwhakkak ki kendi inine çekil
meyi; nllaya çıkıp kolunu kanadını 

vermfye ve kana boyanmıya tercih 
edecektir. 

ETEl\1 İZZET BENİCI:: 
F' . (1 inci sahifeden deı•am) 
rnr~C:S12 mukavemet hattı ile te-
ı1a a geçınışlerdir Şımdıye kadar _, ..... , ..... , ..... , ..... , ....... , .... , ..... , ....... , ........... , ....... , ••-• • 

da Jıno ve digfrid ılıatlıarı arasın - ı· kh } 
Sipena harekat muharebesine, ne sto O ffi 
Sinir rnliharebesi.ne, ne de bu iki-
taıı.,n kot;ıbinemonuna ıbenzıyen 'bır Konferansı 
~ordrn ıs ·i4ai çarp~maları olu -
Çuk u._ Hatta Fran.s!2.lar, lbu tıir bu-ı 
•int"~ devam e<k>n müsademelere 
duı:.ar muharebesi• ismini koy- I 

rn Ik; taraf arasımiaki saba 150 ' 
ı~1reden 700 metreye kadar teha
Yor ec!ıyordu. Bu mesaie daralı - ı 
<ia; Uzalı~r, kısa çarpışmalar -
likJe ~rnanların elan tereddüt et
Şılı 11 Ve nabız_ yokl_adıkları anla~ 1 

sa~Ordu, Şi:mdı vazıyetin yeni bır 
hük aya. girmek üzere olduğuna 

1 rın ~edıl<ibiiir. Çünkü Almanla -
l!ıakıaard ruza geçecekleri anlaşıl -

" a ır. F."lkat nereden' "'en . . 
rin sa. ıeP!ıesinde, Almanlar neh-
tıklarıg ~ahllinde evvelce bırak -
lerdir ~"Yleri tekrar işgal etmiş -
hir ü;,eri~";ızlar, bu cephede ne
İiçünü . e .mevcut •beş köpriiden 
<la n~ı.~IIla.tnitıe atımışlardır. Bu 
ı· '"""u-ı eçmek için alınmış ha
~ ~ir tedbirdir. FakatAlman~ar 
._ ra ormanda.o yapacakları bir 
·~arruz ile kuvvetlerini Ren neh
r;~in sol sahiline geçirseler lbile, 
hu kıt t F'rans aa ın arka ile münaseıbeti 
d.. ız_ !baraj ateşi rle tehlikeye 
UŞ<ıbil ır. 
ı\.Jın kı !arına an taatı tah.şit ınıntaka -

Aı:C>ıel J:erleşmektedirler Sar ile 
l!ütün arasında :faaliyet ar!mıştır. 
lı .bunlar umwni hir taarruz 
8"aııı nı getirmektedir. 

d~~';;:1İye kıadar garp cephesinde 
hakika eden kara muharebeleri 
ıbareı len intizar muharellıesinden 
hep P-akalıdı. Bu.güne kadar ha~bin 
"-ktif 

5
sif sahnelerine şahit olduk. 

~- ahneler i.se hala denizler -
'"<'dir 

ERKANIHARB ---....... ................ ,,,,,..~~~ ....... ...-
li i tı er Bir Milyo~~ 

A.Inıanı Feda Edecek 
(l inci sahıfeden devam) 

Paratorlu1'un"- müstemlekeleri ı* p .... ~· 'b l'otektoralarındaki bütün te -
aasına, aslen İngiliz olmı:yan İn

tliz lılb.aası da dahli olduğu hal
e~ orduda gönüllü olarak 'hizmet 
taı,,. pe~riçin vaki olacak her türlü 

"' inde halis İ.,.,.;liz m.;oler ~i ın ..... -·-. 

(Birinci sahifeden devam) 

tarihinde dalmi surette sadık kalmış 

oldukları bitara!hk kanununa tevfi
kan bit.ara(Jık pren-,iplerine tama.mile 
müzaheret edeceğini beyan etml'k nıak
sadile diğer Cumhuriyet lıükümetlcrioe 
iltihak etmiştir.» 

Diğer 20 Amerika Cumhuriyeti re
islerinin de İsveç Kralına bu mesaja 
mümasJI mesajJar ı-öndermiş oldukları 
u.nnolunm:tktadır. 

Diplomasi mehafilf, bu halin ı-eçen
lerde t<tplanmtt olan Panama konfe
ransının müsbet bir net.i<'est olduğunu 
beyan ~tmekted.irler. 

Bu konferans esnasında Amerika 
Cumhurlyeilerl mii$terek bir bitaraflık 
vaziyeti kabul etmişlerdir. 

~laltim oldulu veçhlle Ruzveltin bu 
hareketi, Sovyet :R.03ya ile Finlandiya 
ara~1J1da suJhun idaınesl için 8 .rün 
içinde yapmı!J olduiu fklocJ teşebbi.ıs

tür, 
FİNLANDİYA HEYETİNE 
VERİLECEK DİREKTİF 

Rixa 19 (A.A.)- B•llık memleket
leri gazetelerinin llclslnkidl' bulunan 
bütün muhabirleri, Sovyetl<'rle Fin -
landlyalılar ara~ında.ki müzakf'rclerde 
görülen tcvakkurun Flnlandiyanın 

Stokholm konferansı netaylclnl bek -
temek arzusundan mütevel1it olduğunu 
beyan etmektedirler. 
Yarı resmi Rlt!'I razetesinin muhablri 

yazıyor: 

.Finlandiya mebafillne göre Reisi
cumhur Kallio, şimdiki vııziy<'ttc şi

mal hükümetlerinln hattı hareketleri 
ne olacağına dair StokhoJm konfrran
sından kii.U malftmat aldıi"t takdirde 
bu akşam Ilelsinklle dönecek ve l-los
kov:ıya. avdeti beklenilen Paaslklvlye 
şahsen t:ılimat verdlkt<'n sonra Stok
holme avdet edecektlr. 

Özür dileriz 
l\lündt>ricatımınn çokluiu.ndan bu

gün cI\Iehmet(lk ı-eçlyor» tefrikamız

dan maada diğer romanlarımu:ı der
cedemedik. Sayın okuyucularımızdan 

özür dileriz. 

EN SON DAKika 
Amerikan milli müdafaası için 
4 milyar dolar tahsis ediliyor 

Vaşlorton 19 (A.A.)- Kongrenin ö
nümüzdeki içtima devreshıde milli 
müdafaa için ceste ceste verilmek Ü· 

zere 4 milyar dolar tahsisat ıstenlle

cektlr, 
Reisicumhur RuzveU, sulh zamanın

da şimdiye kadar asla görülmemiş o
lan en mw.ızam bütçeyi hazırlamak
A.dır. l\olüşarünlleyh, projesinde nısıf 

kürenin müdafaası sistemine yani bü
yük Okyanos ile Atlas Okyanosu sa
hillerinin ayrı ayrı müdafaa edilmesi 
sistemine sadık kalnu~tır. Bu müdafaa 
kara ordusunun bir taraftan diğer ta
rafa kolaylıkta ve sür'atle ı-idebilme
slni temine medar olacak hususi ilet 

ve clhularla rapılacaktır, Orduya 500 
muazzam tayyareden mürekkep yeni 
bir filo verilecektir. 

Bu tayyarelerin bütün devletlerin 
tanarelerlnden daha büyük, daha sür
aH ve menzilleri daha uzun olacaktır. 

Bu tayyareler, hakiki birer «.uçak 
kale» olac:ıkbr. 

Bu 500 muaı:um tanaıe, kon1Tenln 
ı-ecenlerde orduya videtmi1 olduiu 
6,000 tayyareye iltihak edecek, bu su
reUe Amerika ordusunun elinde dün
yanın en kuvvetli hava filosu bulu -

nacaktır. 

Bundan başka Amf."rikanın dcıılz fi
loları da takviye edilecc.ktlr. 

Litvan yadaki 
çekilmesi 

Almanların geri 
işi teh · r edildi 

Kawıas 19 (A.ı\..)- Alm:ın hükii.- ı 
meli Litvauyadaki AlmanJo&rın me.m· 
leketlerine iadesi işini tehir etmut olup 
Estonya ve Leionyadan memleketleri
ne gönderilen Almanların ne suretle 
sevkedilmekte olduklarını öğr~nruek 

emelinde "tulunduğunu beyan etmtk
tedir. 

Kauna.sta. Lilvanyadakl Almanların 

vaziyetlerinin Eston:ra ve Letonyadaki 

olmadığ-1 ve Alma.uyanın lJtv~n1adaki 
Almanların ~ervellrriııi tasfiyr t'der· 

ken t;stl•D)J. ve Leton)·:ıda }apmış ol
duğu tasfi~•e esnasır.d3 elde t>lmiş ol

duğu menafi derecc:ıindc milsttfil ola· 

mıyacagı beyan edilmekte ve I.ih;anya 

Almanla!'ı ın eksfri.qlnlu ('ifl(·i olup rl· 

lerindfn ~tld!:i kadar 1erlerind~n kat
dırılmal.ırın:ı nıuhal<'f~·ı. etmekte ol -

Almanların vaıiyeUerindrn daha iyi dukları Uavc olunmaktadır. 

'Letonyadan nakledilecek Almanlar 
Riga 19 (AA.) - Letonyada ika- Letonya, Almanya -arasında Rıga-

mct c' mekLe olan Almanların, da aktcdilecek mukavelena.menin 1 
memleketlerine · iade edLmeleri 1 Jmza,mııdan sonra ıua~lanıımasına 
i~inin hu mesel<.>yi halled, cek olan karar verilm~lir. 

Amerika 5 Jl) tayyar daha yapıyor 
Vaşinglon 19 (A.A.)- Hllkümet, 

bütün Amerikanın müda.f.usı l<·ln kong-
reden 500 tay)·arenin in~ası için l;izım 

reler 15 milyon dolara m:ıl V<' fevkal;l-

de sür'atli uçuş ve hareket. serbe~tisi- • 

olan tahsi!;alı isllyecektir. Bu tayya - ı ne malik olacaklardır. 

Litvanya Ordusu[ 
(1 inci sa/ııfed<m devam) 

Kauna.s 19 (A.A.l- Vilnayı işgal e
decek olan Litvanya. kıta.atma mczkllr 
tehirde sabırsızlıkla intizar ed1bnekte
dir. Zira ordoda sivil ahalinin hayat 
şarUarı pek r.iyade naziklehmi.ıt ve ia.'}e 
maddeleri kıtlığı hlssedilmeğe ba~laıı- 1 

mıştır. 1 

busabahki trenler 
Bu '"ba'ıki kom·ansiyonel tre

ni b4ı- l~uç:..ık saa6.ı~k. ekspreste iki 
buçuk s .... at.ık rötaı-,e gclmi!i.crdi~· .. 
Her iki trenclen pek az yoıcu çık
mışt.r. 

Bclgı·attaki İtelyaıı hey'eıi 
Belgrat 19 (Radyo) - Tkaret 

Litvanya ahali.si, kendiliklerindm 
Vilna. ahalisine yardım için ellerinden 
g-eleni yapmak vadinde l,;ulunmaşlar - 1 

ve sanayi nazırı. lıalyan ikl!sat 
heye·iııı kabul e;.miş ve lbu heyet 
erkanı iie uzun uzad.ya gcir" , -
müştür~ 

dır. 1\.lemurl:ula amele, ınaa.ş vr ücret
lerinden bir kısmını tt'rkctın<'k tekli· -t 

tinde bulunmaşlardır. 
Küylüler, zahire verınryi teklif et - \ 

ınişlerdir. Dukkanlar, hrr nrvi emtia 

Yunan - Yu~o~lın _tic-art Iİ 

vermektedir. Vilna.da yakında mec -
cani halk fırınları \"iıcude getirilecek 
ve oraya doktorlar rönderilf'<'t·kiir. 

Belgrat 19 (Rad,vo> - Yugos -
lavya ile Yunanistan ara. ındaki 
müteınm~m ticaret itiiafnan1esi, 
dün imza edilmiştir. , -

Beyoğlumla B A K F: R .M:ığa-.u!arı 
En l.ıirinci İııgili~ "e .Fransız kuma7larıııılan mam•ıl 

TRENC - KOTLAR, GABARDİNLER, PAL
TOLAR, TÜVETLER, SPOR ve FANTAZİ 

KOSTÜf'v LER, PARDÖSÜLE.R 
Her yrr ıe ı 

1 Çeşıtll'r -----
ınüs.ıi ~\rtl;..r \'a ucuz f!Jll•.ria s.H m tı~l:r. 

bozulmadan evvel ilıtiyal'ınızı BAKER 
mııga1a1arın:lan temin ecli•ıiz, 

Yüksek Mühendis meKteoi satınalma 
komisyonundan : 

1939 mali senesi zarfında mektep pansiyonu için a1ınacak olan clOQO.., adet 
yatak ve yorgan car~afı ac:tk eksiltmeye konulmu~tur. Beher çar~afın ınuham

men bedeli 158 kuruş olup ilk teminatı 118 lira 50 kuruştur. 

Eksiltıncsi 20/10/939 tarihine raslıyan cuma günü saat 10 da nlektep binası 
içinde toplanan satınalma kon1isyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek isti 
yenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatte mektep binll..';l 
içinde toplanan satJoalma komisyonuna müracaatları ili'ın olunur. (7998) 

lttekteduamele edileoeiiini ~ildir -
Bu albir.il 

~ 1nı.ıi'ı er, devletin umumiyet
ald,,;; ız 4llillehne temin etmekte 
ı. -.;U ttıenaiiden müstefit olacak
""l"liır 

FiLMi GOREN \IE GORMIYEN ON llNLERCE rf.ÜSTERILER[MIZIN 
. ' 

TALEP VE ISRARI ÜZERiNE OONYA SINEMACILIGININ SAHESERI 
• 

hı .. jJ·,. 
"' zler dört fırka daha M AR 1 E A N T O 1 N E T ·T E 

gönderdiler 
1<fı l.ındra ıD (Radyo)- İn&'lllere bü
k "'-il la.rp eep..ıne dört brb as
tr «•ı... ...___ Cötıdermlştir. 

-~~--~~~~~~·--

Türkçe Sözlü Nüshası Y alnı,; İ P E K Sinernas111da 
Daha Birkaç GQ ,ı Temdit Edilmiştir. SEANSLAR : 1.30 - 4 - 6.SC Vo 9 Da. 

BU AKŞAM: BÜTÜN İSTANBUL HALKI --
11
1\" 1 r------------------!liGiliil\ 

Sıra 
No. 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

~o 

21 

22 

23 

2! 

25 

26 

27 

28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

45 

46 

47 

Sinernarun en mükemmel ve en büyük çift artisti olan . Günlerd:nberi LALE'ye akan insan seli devam ediyor. 

A N N A B E L L A Bmlerce kışının doyamadığı. .. On binlerce kişinin göremediği 1 

senenin rekorunu kıran 

48 

49 
b;ı _ ve JEAN - PİERRE AUMONT'i tarafından 

lıassa kadın ve erkeklerin gece hayatını yaşadıklan Pans 
muhitlerinin macera ve esrarını ifşa etmek eme).ile çevrilen 

ŞİMAL OTELİ 
Şa:hesenni takdir nazarile ,;eyre1ırrıek için 

EMİL ZOLA'nm Edebiyata - . . 
FR•.NSIZ DEHAS:NIN Sinemacılığa ... 

JEAN G A B İ N - SİMONE SİM O N'un şaheserler sırasına 
hediye etti.j!i 

HAYVANLAŞAN İNSAN SARAY Sinemasına 
lCo~ alt filmi herkesin görebilmesi için LALE sinemasında ıbirkaç gün da1ıa 
" c ve •efaha.t ve cinayete vkeden aşkı ... Gece balol.armı... 1 gösterilecektir. 
tıl gece yarısı ~kların1 ... Gözln iz önünde ca:nlandıracaktır. 

Veten: FOKS JURNAL Harp aelerine ıııl.t en son had.i&eler- l - Bugün gelen METRO JURNAL'da ~n son oorp sahneleri.. 
En son dİinl avııdislerl. 2 - Yeni RENKLİ MİKİ W ALT D:l.SNEY Tel: 43595 

Yer'lerinizi e-vv c .• en aldırmıs. ••••ı••ıııi , •-=•=•••••••••1LJ••••••••••••• 

50 

51 

52 

53 
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İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN : 
Mükellefin adı 
Soy adı 
Hüseyin 

Vastl Mihallclı. 

, 
Hüseyin 

• 
Remzi ve İlhami 

Hüseyin 

Ziya 

Atanaf 

Yaser 

Hayım 

Heskiya 

Ali 

Yascf 

Ohonnes 

Yorgl 

Yunus N"adi 

Salih 

Etida 

Ali 

Hayim A\•ram 

Zeki 

Dav it 

Morda.hay 

İpolito Pa\'loviç 

Hasan 

İsmail Hakkı 

Hakkı 

İstirati 
Beraha Levi 

Şerife 

Süleyınan 

Ağanekli 

Haci İstiraU 

Leyla 

Eftim 

Ali 

Cemal 

Maksut 

Rifat 

Ekrem 

Kemal 

Kemal 

Ömer 

Mustafa 

Vitali 

İliya 

Ali Asgar 

l\.toses 

İliya 

Yac;e! 

Avram 

Hamit 

Hilmi 

Nikola 

işi 

Kömürcü 

Demirci 

Sebzeci 

Tornacı 

Kahveci 

Terzi 

Depo 

Gazci 

Kağıtçı 

Demirci 

Yeıninici 

Çinici 

liı.ır Tacı 

Torrıacı 

l\.todclci 

Aşcı 

1\.'lanav 

KundL'"acı 

• 
Kahveci 

Eskici 

I\farangoz 

De\)O 

Karyolacı 

Deınırci 

Kahveci 

Av derısi 

Mey\·acı 

Bakkal 

:P.fuslukçu 

!\fan av 

Şerbetçi 

Bokka 

Graınofoncı; 

Pastacı 

Ka ap 

Eknıckçi 

Ekınekçi 

Fırınc• 

Marangoz 

NikelAj 

• 
Bakkal 

Ahçı 

Kasap 

Nalbur 

Tütüncü 

Hurdacı 

Sübacı 

Kıı ap 

r 
Yumurt.11 • 

( Berber • 

Kör·ıürclı 

Ard ye 

Adresi Mahalle aoiı:ak Matrahı 
No. sı 

A. Cami Samur S. 20 No. 

> Darağaç N. 4: 

• Mahmudiye 209 

> Yemeniciler 58 

» Bergaınut 

> > 7-9 

• Doğru sokak 3/1 

> Yemeniciler 4 

• Mahke S. 25 N. 

• Taflan S. 12 

> Yeırıcniciler 25 N. 

> Arslan hun 9 

• Ka arat 3 N. 

> Taflan S. 14-16 

> Kala!.ıt 75 

> Ma:ını dıye 99 

• • 202 

B. Zade Y. Kaldırım 
6 N. 

B. Zade Kcın~raltı 15 

B. Z. Caıncı çıkmazı 32 N. 

• • il N. 

» Patrik S. 27 

> Camcı çıkmazı t! l."f. 

• • 

> Şark H. 48 

> Kamıınto han 8 

> Y. Kaldırım 62 N. 

> Y Kald1nm 18 N. 

Şah.kulu Kabristan 5 N. 

Caddeikebir 587 /l 

• 569 

• 6 

• 426 

• ~56 ' 

• 464 

> KabrLc;Lan 462 

> Hacı~m& Mah
mudiye 276 

Hacıamiı. MahınudiYe 285 

• 281 

> 277 

Okcumusa Yanıkkapı 4: N. 

• • 
> Mahmudiye 2'09 

• • 234 

> Şehsuvar 50 

• Leblebiçeşme 4 N. 

Alacamescit Mahmu-
diye 248 
Çapa çıkmazı 1 

$elısuvar Şişhane 2 N. 

> Caddesi N.l 
• 

• • 5/2 

Yolcuzade Mahınu ... 
diye 282 N. 

:Yolcuzade Lüfer 4 

Şehit M. P- Üırtü
bücUler 18 ili. 

168 

144 

12 

91 

109,80 

108 

50 

120 

36 

240 

108 

171 • 

144 

85,62 

20,63 

108 

273 

444 

32 

240 

129 

75 ,51 

144 

48 

1401,50 

240 

200 

108 

555 

308 

288 

640 

300 

252 

180 

90 

420 

270 

108 

73,92 

72 

120 

129 

90 

86,40 

1 13,50 

86,4b 

l« 

GO 

96 

} 28,80 

Vergın n 
mıJ.. • ı 

27,u K 
o. 

43,20 K. 
8,46 B. 
3.26 K. 

63 B. 
59 z. 

38,00 K. 
7,60 B. 
~2.95 K. 
4,59 B. 
3,13 z. 

19,80 K. 
3.96 B. 
3.56 z. 

52,80 K. 
7,92 B. 

33,90 K. 
6,78 B. 
9.00 K. 
1,80 B. 
6.58 z. 

28,20 K. 
5.64 B. 

5,08 z. 
32,40 K. 

6.48 B. 
5,83 z. 

77, 4 K. 
15,43 B. 
36 00 K. 

7,20 B. 
4,57 K. 

92 il. 
7,22 K. 
1,H B. 

54,44 K. 
10.88 B. 
15,61 K. 
3,l2 B. 
5,62 z. 

92,H K. 
18,43 B. 

74,66 K. 
14,93 B. 

1,32 K. 
26 B. 
23 z. 

72.00 K. 
14,40 B. 
12.96 z. 
58,05 K. 
11,61 B. 

8.57 K 
1,71 B. 

57.60 K. 

11,52 B. 
10,37 z. 
16.19 K. 
3,72 B. 
2,43 z. 

560.60 K. 
112,12 B. 
12,72 K. 
2.54 B. 

1.91 z. 
33.73 K. 

9.58 K. 
1.92 B. 

81,40 K. 
16.28 B. 
41.67 K. 

8,33 L. 
43,20 K. 
8,64 B. 
7,78 z. 

93,70 K. 
18,74 B. 
67,50 K. 
13,50 B. 

12,15 z. 
15,50 K. 
3,30 B. 
2,99 z. 

18,75 K. 

4,31 B. 
2.81 z. 

36,49 K. 
7,30 B. 
6,57 z. 

18,75 K. 
3,75 B. 

64,75 K. 
12,95 B. 
11.62 z. 
46,44 K. 
9,29 B. 

16,72 z. 
32.63 K. 

6,52 B. 
22,18 K. 
4,44 B. 

18,00 K. 
3,60 B. 
3,M Z., 

17,59 K. 

3.52 B. 
6,33 z. 
9,19 K. 
1,84 B. 
8,37 K. 
1,77 B. 
1,52 z. 
29,19 K 
5.84 il. 
2,70 K. 
54 R 

25,92 K. 
i,19 B. 
4,6G Z, 

35,00 K. 
7,00 B. 
6.~o z. 

ll,5:l Y. 
2,31 R. 

lff.811 K. 

8,36 B. 
3.0c Z. 

4,80 K. 
96 B. 
86 z. 

l(J,80 K. 
2,16 B. 

Senesi 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

933 
9 6 

> 

• 
• 

> 

• 
> 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

1 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

93( 

(Devamı 4üncü Sahifede) 
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İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN ı 
( Üçüncü Sahifeden Devam K 

Sıra Mükellefin ıdı ve 
No. Soy adı 

55 Mehmet 

56 Bekir 

fi7 Gaffar 

işi 

Fırıncı 

Kahveci 

Fırıncı 

58 
59 

AH Musa 
Ethem 

Araba tamircisi 
ı. 

Eslıioi 

60 

81 

82 

83 

87 

88 

89 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

es 

85 

88 

87 

88 

89 

90 
91 

92 

93 

94 

95 

96 

l'1 

98 

99 

JOO 

101 

102 

103 

104 

Mehmet 

Hüseyin 
_v 

Hüseyill 

Moiz 

AhdullM 

Bahunuıı 

Muharrem 

Cemal 

Mehmet 

Yako 

Vitoli 

Avram 

Hasan 

Tevfik 

Bubor 

İzalt 

CelAl 

Mişon 

İarail 

Re fail 

Nlko 

Meliha 

Semoel 

Harito 

Koh en 

Ali 

Katina 

Ahmet 

Anna 
Ömer 

Şerife 

Alim oğ]u Tam! 

Süleyman ljevke• 

Yuvan 

Sülayman {levlı;lt 

Mark o 

Hamil 

Yasef 

Ali Musa 

Metenl 

Abdullah ıı:ı,. 

Antuvan 

• 

Kahveci 

Sebzeol 

Kömürcü 

Hallag 

Tuhafiyeci 

Kahvecl . ·' 

Abgı 

Kunduracı 

Kömürcü 

Aktar 

Sobacı 

5ebzeci 

Pansiyoncu 

Saatçi 

Ekmekçi 

Teni 

Kunduracı 

Mobilyacı 

Tenekeci 

Eskici 
f' 

Tabe!Acı 

Lekac( 

Şapkacı 

Tamirci 

6apkaoı 

Teni 

Ekmekçi 

Terzi 

Taşçı 

Şapkacı 

Leblebici 

Sucu 

Lokantacı 

Muameleci 

Mobilyacı 

Muameleci 

Demirci 

Çama~ıroı 

Berber 

Kahveci 

i'ırıncı 

Kdil~I 

Mimar 

Demirof 

Aderesi Mahalle 
sokak N. sı 

Hacı&ma Mahmu
diye 281 N. 

> Yanıkkapı 34' 

Hocaali Lülecihendek 
52 N. 

HacıAma Yenikapı 24 N. 
Okçumusa Mahmu
diye 282N. 

Alacamescit Mahmu
diye 244 

Alacarnescit 209 

Yolcu.zade çıkmazı f 

Emekyemez Okçumuse 3 

E. Y. Okçumusa 28 N. 

Okçumusa Mahınu-
diye 21' N. 

> • 229 

• • 13 

t • 250 

• Tenha sokak 12 

• Mahmudiye 224 

t LAieli çeşme 8 

• Şehsuvar 23 N. 

> > 46 N. 

Okçumusa.- Mahmu
diye 252 N. 

• , 260 

Sehsuvar B. Hendek H 

> Caddesi 5 N. 

t B. Hendek 16 N. 

> Caddesi 8 

> B. Hendek 12 

Sahkulu C. Kebir 3 

1 • Cerrah S. T 

t C. Kebir 426 

> Karanfil S. 20 

> C. Kebir 509 

• Karanfil S. 43 

> Kabristan 15 

Caddeikebir 593 

Şahkulu Karanfil 15 

Caddeikebir 671 
, 597 

Şahkulu caddei K. 587 /1 

Şahkulu Cnddei K. 520 

B. zade İzmirli oğlu 
han 9 

B. Hocaali 3 

Y. Jtaldmm 9 N. 

B. 1&de Bankalar 1 

> Yusufyan H. 878 

Y. Zade Mahmu
diye 282 N. 
B. Zade Y. Kaldıpın 24 

> Kemaraltı 27 

• Patrik S. 15-17 

t Minevra Han 34 

Kule sokak 33 

Matrahı 

420 

38 

444 

86,40 
28,20 

ıs 

31 

80 

188 

180 

71 

• 
48 

69 

240 

28,80 

38 

144 

90 

126 

108 

69 

150 

480 

72 

285,50 

80 

67 

100 

150 

90 
222 

555 

170 

66 

99,60 

ea.se 

014 

98 

38 

681 

ee 

110 

Verginin 
mikdarı 

67.00 K. 
10,40 B. 

10,01 z. 
13,65 K. 

2,73 B. 
18 z. 

3,70 K. 
74 B. 

3.89 z. 
4.06 K. 
81 B. 
73 z. 

20,37 K. 
4,70 B. 
7,33 z. 
3,00 K. 

60 B. 
7,29 K. 
1,46 B. 
1,30 z. 
5,56 K. 
1,11 B. 
1,00 z. 
1,70 K. 
36 B. 

12,90 K. 
2,58 B. 

20,99 K. 
4,20 B. 

13,73 z. 
12,58 K. 

2,52 B. 
4.53 c. 

18,59 K. 
3,72 B. 
3,35 z. 
6,98 K. 
2,40 B. 

10,50 K. 
2,10 B. 
1,89 z. 
6,08 K. 
1,22 B. 
1,28 K. 

15 B. 
84,00 K. 
16,80 B. 

100,80 z. 
2,11 K. 

42 B. 
38 z. 

7.20 K. 
1,44 B. 
1,30 z. 

43,20 K. 
8.64 B. 

15.55 z. 
8.18 K. 
1,64 B. 
4,05 z. 
7,09 K. 
1,42 B. 

19,15 K. 
3,83 B. 

18,00 K. 
3,60 B. 
3,24 z. 

13,05 K. 
2.61 B. 
2,35 z. 

45,00 K. 
9,00 B. 

16.20 z. 
104.74 K. 

20,85 B. 
18,0~ K. 
3,80 B. 
3,24 z. 
53,15 K. 

10,63 B. 
9,57 z. 

11,98 K. 
2,40 B. 
2,15 z. 
4,68 K. 

94 B. 
85 z. 

30,00 K. 
6,00 B. 
5.40 z. 

18.62 K. 
3,72 B. 
3,35 z. 
7.29 z. 

41.53 K. 
8.31 B. 
7,45 z. 

111 ,00 K. 
22.20 B. 
19.98 z. 
47,85 K. 

9.59 B. 
13,Rl K. 

3,02 B. 
1 31 z. 

21,00 K. 
4,20 B. 
3,78 z. 
6,58 K. 

1,02 B. 
1,06 z. 
4,75 K. 

85 B. 
95 z. 

48,19 K. 
9,64 B. 

17,35 z. 
33,60 K. 
6,70 B. 

10,25 K. 
2,05 B. 
1,84 z. 

28,05 K. 
5,05 B 
5,61 z. 
7,50 K. 
1,50 B. 

/1 ,35 z. 
80.95 K. 
16,21 B. 
1,18 z. 

19,39 K. 
3,88 B. 
3,49 z. 

Sene!i 
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9
i_ln_h_is_a __ r_la_rM_ik-~-ar-~ _M_~--~-nü_ü_r_lu_··=ğ:...u_· :-k-~-1:-~-:-in_!, 1 ı Devlet!~r;;;~;~"'jı1:\::~• Umum 

Şekli Sa .ti -------------------··-
Anidrit sül!üıii 1200 Kg. 

400 > 
15 , 

25/X/939 Pazarlık 

> 
14.30 
15 
15.30 
16 
16.30 
14 
14.30 
15 

Evvelce Münakalat Vekaletince yapılan nanla, 15 Teşrinievvel 939 ta 

Tanen alkol 
Permenganat dö Potas 
Sakız 

> , 
kadar kabul edileceği bildirilen, İngi1tercye ısmarlanal·ak gcınilcr 11a:J:::k 

ı teklifler 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar kabul edııetektir. ~ 

Terden Füzuar 
Metabi Sulfat dö potas 
Jelatin 
FHüat 

Çember kavalyesi 
Siklop çemberi 

J > > raptiyesi 

Rakı, Kanyak, Şarap, 1 
Likör Galon sandıkları 

için kereste 

1500 > 
100 > 
50 > 

450 > 
150 > 

1000 > 

39000 > 
1000 > 

2772 M~ 

> 
> 

26/X/939 , 
, 
> 
> 
> 

> 

> 
> 
> 
> 

• 
> 
> , 
> 

, 

15.15 
15.30 
16 

16.30 

1- Şartname, nümune ve eb'at listeleri ı:nucibincc yukarıda cins ve milc
t:arı yazılı 12 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Paıarlık, yukarıda yazılı gün ve saatlerde Kabatasta Levazım ve Mü
bayaat Şube~indclti Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

III- Şartname ve nümuneler her gün sözü &eçen Şubeden parasız alına

bilir. 

iV- Anidrit sülfürü tüpleri İdare tarafından verilecektir. 
V- İsteklilerin pazarlık: için tayin edilen gün ve saatlerde 

paralarile birlikte mezk.Q.r komisyona gelmeleri iJltn olunur. 
% 7,5 güvenme 

.:8247> 

Cinsi 

Misket şarabı 
etiketi 
Kulp rakısı etik.eti 
Vermut etiketi 
100 ]ilk 
Vermut etiketi 
50 lik 

* * miktarı Mub. Be. % 7.S temi 

Llra Kr. Lir.4 Kr. 

100,000 adet 370 n 75 

200,000 > 
26,000 > 

10,000 • 

1630 
238 75 

89 

112 25 
17 90 

6 68 

Eksilt•enin 
Şekli sasti 

Açık ek. 14 

, > 
Pazarlık 

, 

14,30 
15 

15,30 

1- Şartname ve nilmuneleri mucıbince yukarıda yazılı muhtelif cins eti1{c:t 
hizalarında gösterilen usullerle ek.;Htmeye konmuştur. 

11- Muhammen bedelleri, muvt1l<Kat teminatları, eksiltme saatleri hi~ala

tında yazılıdır. 

III- Ekailtme 2'/X/939 salı günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki alım komisyonwıda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler her gün sözü geçen ıubeden parasız alınabileceii &ibi etiket 
nümuneleri de &örülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 güvenme 
paralarile birlikte nıezldlr komisyona gelmeleri ilan olunur. (8075) 

İstanbul Defterdar:ığından: 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 

Mükelldi ı adı 
ve soy adı 

Memiş tlllü 

Rasim Çavuş 

Şükrü Göknar 

Ahmet Feyzi 
Cirik 

Hüseyin oğlu 
Recep 

Mahınut Abadan 

Mahmut Abadan 

Halil oğıu Şerit 

. 
ilanen tebligat 

Sand ve Vergi 
mesleği matrahı 

lira Kr. 
Kahveci 15 00 

, 12 00 

> 168 00 

36 00 

Kahveci 48 00 

, 80 00 

> eo oo 

Enkazcı 3 80 

Verginin misil Seneai 
ve ceza zamları 

lira Kr. 
2 16 937 

43 
2 58 

52 
46 936 

6 28 
1 26 
7 07 
1 41 
l 27 
fi 38 
l 08 
1 94 

21 00 
4 20 

14 50 
2 61 
2 90 
3 50 

938 

938 

938 

838 

938 

937 

Nev'ı 

Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
BuhraP 
3 15 ~ 
Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
3 15 ~ 
Kazanç 

Kazanç 
Buhran 
Kazanç 
Buhran 
3 15 .. ~ 
Kazanç 

1 28 Buhran 
70 3 15 .. ~ 

Yukarıda adı ve soyadı yazılı mükellefler yeni adreslerini hildirmerniŞ 
yapılan araştırmalarda da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilefl 
lara alt kazanç vergileri ihbarnamelerinin kendilerine tebliği mümkün ° 
mıştır. 

3692 sayılı kanunun 11 inci maddesi mucibince tebliğ yerine geçmek 

~k:•:y~f=iy~e~t_:_i1:5n.._o:l:u~n:u_r. ________ ~C8_5_7_8~)----------~___,/ 

AZLE KARAR 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

(DAYI ZADE MUSTAFA BEY İBNİ MEHMET) Vakfının 
Ayşe Kamer'in sen~lerdenberi mütevellilik vazifesini yapmaması 
İdarece meçhul olması hascbile usulen iki defa yapılan n1ehilli tebligata r 
vazifesi bD.iiına gelmediği cihetle Mütevel lilikten azil edildiği ilfın ve tebliğ 0 

(8611 Mulıammen 
kıymetı ----------------------------

Lira İsta,bul Orman Müdürlüğünde 1: 
Çemberlita~ta Atik.ali Molla!enari mahallesinin Tavuk.pazarı sokağında 237 1- Orman Umum Müdürlüğü için 2500 adet devlet orman çekicinin 
2 sayılı dükkanın 864 de 240 hissesi. 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
Küçükpazarda Rilstempaşa mahallesinin Limoncu sokağında eski 16 500 2- Mezklır çekiçlerin muhammen bedeli ceman (24000) liradır. 

3- Eksiltıne 939 ikinciteşrin (1) inci Çarşamba günü saat 15 de İsif yeni 18 sayılı dükkRnın tamamı. 
Orman Müdiriyeti odasında yapılacaktır. 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller açık.arttırma yolile satılığa çıkarılmıştır. Sa- 4-- Muvakkat teminat 1800 liradır. 

~ bedeli nakten ve yahut mübadil ikinci tertip tas!iye veslkasile ödenmek şar- 5-- Şartname ve nümuneler İstanbul Orman r-.'tüdürlüğündc görülebı r 

tile peşindir. İhale 6/11/939 Pazartesi günil saat 14 de Milli Eml&k Müdürlügün 6- Eksiltmeye girebileceklerin şimdiye kadar bu gibi işleri yapınış li 
de müteşekkil komisyonda yapJlacaktır. Taliplerin % 7.5 muvakkat teminatla maları ve eh1iyetlerile birlikte belli gün ve so.atte sözü geçen komi~yona ıf. 
muayyen gün ve saatte müracaatları . (8587) c<.ıatları. (8604) 

Sıra Mükellefin adı ve 
No. Soy adı 

105 Meteviç 

106 Ömer LüUi 

107 Nizami 

108 Fikri 
109 Vahan 

110 Ali 

111 Ayfe 

112 Pavlo 

ııs Hasan 

114 Sıtkı 

115 Hulki 

116 Yasef 

117 Hasan 

118 Sa!Ahattin 

ll9 Ya set 

120 .A.şki 

121 

122 Yusuf 

123 Ziya 

124 Münir Kıra! 

125 Nazım 

128 Ya.,:uva 

127 Mehmel 

J~i 

KAgıtçı 

Gazeteci 

Tesviyeci 

Kahveci 
Tamirci 

Kahveci 

Gazozcu 

Tornacı 

Ahçı 

Kahveci 

Berber 

Boyacı 

Kahveci 

Muameleci 

Eczacı 

Üstübücil 

Gazozcu 

Yemenici 

Keresteci 

Değirmenci 

Eskici 

Gazel 

Berber 

128 Ziya Kaynakçı 

1129 

130 

rı~ı 
ps2 
1133 

Kari Andre Komisyoncu 

Herınan Foğoleş~yn Marangoz 

Hüsnü Kiit.4P 
TalAt 
Orel Stran< 

KomisYoncu , , 

Adresi J\ılaıılle Matrahı 
soka:\. N. sı 

Patrik sokak 17 N. 60 

Adalet han 2/10 203 

Hocaali 10 36 

Kemeraltı 59 N. 83 
A. Cami Nate S. 3/2 93 

Kalafatyeri 73 N. 

Sırmah sokak 3 N. 600 

A. Cami Kürkçilkapı 3 84 

> Perşembepazarı 

74 N. 

> Mahmudiye 199 

, > 191 

> Arslan han 2 N. 

> Taflan sokak 1 N. 

Perşembcpaz.arı 1 l'f, 

> Yemeniciler 4 N. 

Ziya sokak 5/1 

A. Cami Sırmalı S. S 

> Mahmudiye 139 

, , 144 

• , 146 

, , 174 

M&lan han 1/6 

Mahmudiye 203 

Makaracılar 20 N. 

B. Zade Vayk han 2 

Şahkulu Karanfil 29 N. 

110 

14,40 

72 

171 ,42 

72 

192 

180 

252 

600 

270 

886 

214,28 

57,60 

11,50 

B. Zade Danüp han 36 3067 ,90 
Kazanç komisyonunun 10/ll/38 T. Ve 
B. Zade Danüp han 31-38 

Vergi ı ia 
mi<.dar1 

15,00 K. 
3,00 B. 

10,16 K. 
2,03 B. 
1,83 
9,30 K. 
1J86 B. 
1,87 z. 
9,42 z. 

46,09 K. 
9,22 B. 
4,66 z. 

159,78 K. 
31,96 B. 
28,76 z. 
20,63 K. 
4,13 B. 

55 K. 
11 B. 

4,59 K. 
92 B. 
83 

31,41 K. 
6,48 B. 
1,12 z. 
77,14 K. 
15,43 B. 

17,05 K. 
3,41 B. 
0,48 K. 

10 B. 
07 z. 

17,13 K. 
3,49 B. 

154,10 K. ' 
30.82 B. 
65,48 z. 
85,33 K. 
17,07 B. 

30 K. 
06 B. 

80,78 K. 
16,16 B • 

152,94 K. 
30,50 B. 

8,91 K. 
J,78 B. 
l,eo z. 

40,44 K. 
8,08 B. 
25,24 K. 
5105 B. 
4 .54 
9178 K. 
1,96 B. 
1,47 z. 

49,34 K. 
9,37 B. 

69,00 K 
13,80 B. 

5enesi 

, 

• 
, 

, 

, 

, 

• 
• 

t 

t 

• 

t 

> 

> 

t 

1 , 

926 , 
368,15 K. 930 

11254 N. lı kararile bozulmUjlur. 
928 

Kazanç temyiz komisyonunun 10/5/939T. ve 3499 sayılı bozma kararı 

Kulekapı maliye şubesi milkelle1 den yukarıda ad1, işi ve ticaretglh adresi yazılı şahıs1ar terki ticaretle yeni 
adreslerini bildirmemiş ve tabellüğa ı lAhlyetli bir kimse göstcrrnemlf ve yapılan ara~tırmada da bulunamamış oldukla
rından hizalarında gösterilen yıllara ait kazoınc ve buhran vergilerini ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendile
rine tebliği m~ olamamıştır. 

Keyfiyet 3892 sayılı kanunun 10 ve 11 ci maddelerine tevfikan tebliğ yerine ııeçmek üzere ilAn olunur. (8527) 

Beyoğlu 4 üncü sulh ııul<' 
mah kemooinden: 
Beyoğlunda Aynalıçeşmede 

min cami Nazım paşa apar\ıtır 
nırula 3 No. lu dairede oturınB 
iken akıl hastalığına müptel' 
rak halen Balıklı Rum hastan 
de tedavi edil:mekte olan E,·tl 
siyanın vesayete muhtaç olı.ıP 
rı icaıbettiği ve dinlenmesinde 
da bulunmadığı tabfüi adli rB0 
rile sabi! olmakla hacriy le keP 
sini temsil ve hukukunu si)'~ 
etmek ve emvalini idare etme f 
zere ayni yerde oturan annesi 
radikinin 14/10/939 tarihinde ' 
tayin edildiği aliıkadaıılara iJ3P 
lunur. 939 /934 .../. 

• hıl~ 1 

ıstanbul asliye üçüncü 
mahkemesinden: 

Mak!bule tarafından, Fer~ 
Kahramanıbey sokak 1 No. Jıl 
yacı Mehmedin evinde mılı 
iken haili hazır ikametgahının P 
hu! olduğu taayyün eden j\rPP 
vut Cafer aleyhine mahkeme 
9391739 No. lu dosyası ile açı 
boşanma davasına ait arzuhal 
maileyllıe tellıliğ edildiği ve nt 
deli geçtiği halde cevap ve.ı;1l8 diği cihetle muhakeme günu . ' 
9.39 saat 14 olarak tayin edildit' 
.den M. aleyh Caferin mezkur ~ 
ve saatte mahkemede bulunP.' 
ve ya bir vekil göndermesi lıl 
mu ilıin olunur. 939/73V. 

İLAN 
Beyoğlu kaymakamlığından: • 
Bulunmu, bir kurt köpeil ile 26 ·I 

pekmez, 20 tavuk. 2 pilicin 5 l'ıiP , 

de sahibi çıkma.ısa saWacaktır.__/ 

GÖZ HEKİMİ ~ 

Dr. MURAD RAMİ A\01, 
Beyojlu - Parm~ltkapı, İmarrı $~ 

Tel . ./ 

1887 Blcrl 

Ramazan 

6 6 

1939, Ay 10, Gün 292, Hızır ıtl 
19 Blrlnciteşrln PERŞEMBE 

Va•ati zıPİ 
Vakitler o•· fa. da. sa.0 

Güneı 6 16 12 sı 
ö~le 11 59 6 sS 
İkindi 15 Ol 9 31 

Aqam 17 24 12 cfJ 
Yatıu 18 56 1 ~~ 
İmsak 4 37 ~.İ 

················•ı••::r,;' Sahibi ve ne~riyatı idare e 
Ba.ıı muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telırraf Matbad' 


