
r i i 
~======:==:.::=-=-=-=-=-=·='====:==============================================================1~-,:=1-===i-n_:i __ T_E_:_Ş.~~~~-~J __ l_9_39 __ • 

C U ~l A 

SAYI: 943 Telefon: Bqmuharrir: 20827 - tdue Müdürü: 233°' En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahih n: ı: 1muhı. irJ: • 
~ İltaıt.bal Nuruoananiye No. M 1: T E M 1 Z Z E T l~ 1:.: N t C E YIL: 3 

Vuzuh ve Sovyet er A.nka t nı -sai karşı a 1 
Emniyet 
~~~ ;~ı:;;hem:~: Sovyetler bu muahedede aleyhlerine müteveccih h ·ç 

!.~::::::~:::·bir şey görmüyorlar - Berlin muahedeyi tetkik ediyor! 
Colblıu. incu rıJ'et Türkiyesi buriin fiilen 

'4r tere ve Fransanın sulh ve mü-

~b:~ cepbeshıde silah arkadaflıklarwı 1 
&le h etmı, bulunuyor. Hiçbir devlet 
~:- ine müteveccih olmıyan, ıırf te
lıat llılere kaqı koymayı mesnet lttt
laınaeden bu IUifak muahedesini lmza
lıatş kla iktidar mevkii sulha ve tarihe 
bet 1 

olan vazifesini bir kere daha lla
'rıJak'rte ınuvaffakiyeUe ifa etmiş bulon-

adır, 

en ~~altst Türklyenln korulu.şundaki 
tınaı Uyiik hususiyet W ana hatta Js-
~U ~der: ':azuh ve emniyet. 

l>e n.~.1 Şer Inönü ve onun Batveklli 
lıa likünıeti ıle dünyanın borünkü 
"~ık ve her ttirlü sürprize müsait 
en :eıı kaq11mda bu iki ana hattı 
\>iye U\f\>eUJ iki destekle yeniden tak
hilit etınış bulunuyorlar. Bu&'ün artık 
hin orua ki, Fransa ve İngiltere Ue 
)'ıl ı:: dost deiiJ, ayni zamanda yirmi 
.\vru Yunca devamlı müttefikiz. Ha~ 
leJı ııa devleti ıloirudan dotnJya mem
ba ~~hnize bir tecavüzde bulunurısa 
Varı 1 devlet bütün maddi ve manevi 

• illi 1 tiııı arı ile bize yardım eder ve bi-
hanc· ce1>he11ıJzde harbcderler. Yine 
ka 1 devlet Akdenlzde bu iki devlete 
lıi~ı 1~a~p Yaparlarsa Türkiye bütün 
llıuıa e lngUtere ve ~ransanm yardı
harbı koşar. Türkiye Akdenlzde bir 
telik · kabul ettiği takdirde de iki müt-
n~ıt'nuıdadır. 

bıı .. 1 n hunıarla beraber mua.hedenin 
, ıca ü 

'l'ürkı c lıtısusiyetl de Sovyct Rusya-
ınany:eh::?tluiu; Yunanistan - Ro -
sa ile İ 

1 
'ktndakl garantiler ve Fran

diier d hg lterenın diğer abalarda ve 
ltarş evıetıerıe yapacakları harpler 

il ısında TtirJdycnln vazlyctldir. 
lı U noktalar ela en ,,.az.ılı cmnlyc& 

ll atları içinde aydınlanmıştır. Sovyet 
-ııı Usyrı. ile müsellalı bir ilıtııila düş-
11 

1
Ye Veya glrmlye mecbur değiliz. Yu-

taanıstan ve Romanyayı ise biz de ıa
ııt· 

dt 1 etıı:ılş bulunuyoruz. Yani, bu iki 
hi Vlet ıaranti müddetince herhanrl 

Ci:te~cavüıe uirar ve bu yüzden İn
bıı 

1 
e ve Fransa harbe tutuşmak mec

'\'.t r ;etinde kalular ise biz de iııımz 
lıılı· ransu ordularının yanında yerl-

ı alır ve d" .. ... . it ovuşuruz. 

h~ 11

1
hlar motıa.ıı: hükümler ve mutlak 

--.s arı1ır · 
bıanı • lnrutere ve Fransanın Al-
lııuh arıa hilen yapmakta oldo1Uan 
ı-ıulll~rebe kal'tmnda da muahede u
lıılflı 1 

ifadesi De vaziyetimizi tesblt et
btı r. 811 muharebe ka11•smda, hatta 
1-ılitı lllllbarebenln bir takım ihtilatlara 
battacer olınası &akdirinde de bizim 
ı.ı~ hareketimiz iki müttellldmlzle 
bltar Vere e:rıemek ve hayırhah bir 

G._aflllt ntuhafa:ı;a etmekten ibarettir. 
lllua~tütii:ror ki, hma ve Uin edUen 
llt\'le~de hlcblr teeavüıü ve .blçblr 
clatu· lsUhdaf etmiyor, tamamıle te-

1 •e bu icap ve lüzum takdirinde 

~cü sahüede) 

Çember/ayn Başvekilimize bir tebrik telgrafı çekti 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
bugün şehrimize geldi ' 

Ankarada bundan evvel Fransızlarla yapılan anla_şıruı.mızın lmz ası Jnt'rasiminden bir lnhbA 

Haricıye Vekilı Şükrü Saracoğlu 
refakatinde Sovyet büyük elçisi 
Terentiyef olduğu halde «Mosko
va> adındaki Sovyet kruvazörü ne 
bugün öğle üzeri şehrimize gel -
miştir. 

Kruvazör Dolmabalhçe önünde 
demirlemiş ve top atmak surctile 
şehri selarrılam~tır. Vekil ve diğer 
zevat motörle Tophane rlıhtımına 
çıkmışlar, Vali ve Belediye reıisi 1 
Lutfi Kırdar, Sovyet konsolosu ve 
konsooloshane erkanı ve kalaba -
lık bir halk kütJesi tarafından kar
şıla.nımıştır. Başta bando olmak ü
zere bir müfıreze selam resmini iia 
etm~tir. 

Vekil doğruca Tokatliyan ote -
!ine _giderek, keidisine talhsis edi
len daired.€ bir müddet istirahat 
etmiştir. 

Hariciye Vekilimiz bu akşamki 
eksprese bağlanacak hususi tren
le Ankaraya hareket edecektir. 
HARİCİYE VEKİLİ İLE MOLOTOF 

ARASINDA TELGRAFLAR 
Londra 19 (Royter)- Tlirkiye Ha-

rlclye Vekili Şükrü Saracoğlu, Sovyei 
topraklarından ayrıldığı sırada Sov
yct Haricbe Komis~ri 1\-lolotofa bir 
telgraf çekerek. aralarında cereyan e
deıı miız:ıkerelerln samimi ve dostane 
mahiyetini tebarüz. ettlrml~ ve Mosko
vada lkanıetl esnasmd:ı kendlşine karşı 
gösterilen hüsnü kabulden tevkalide 
İniiteha!'sls oldufunu bildirmiştir. 

Bu telgrafa .mukabele eden :'\lolotof 
ktndlsinin de ayni biselrle meşbu ol
duiunu bildirmiştir. 

İ'NGİLTERE VE FRANSADA 
İYİ TESİRLER 

Londra 20 (Hususi) - A.nkara
da imza edilen pakt münaseootile 
Türkiyen•in Sovyet Rusya ile an'a
nevi dostlu~unu muhafaza ve ida-

Makineye 
Verirken: 
..... ıımıı .................... ___ 

me e!me.si hususunda gösterifon 
arzu Ingi1tere v~ Fransa ıhükumı-;.!
lerı nezdinde tamamile tasvip ve 
takdir edilmektedir. 

P ARİS GAZETELERİNİN 
MÜTALEALARI 

Paris 2-0 (Hususi) - Moskova 
müzakerelerinin netiC€si'Z kalm~ 
olma~ından !bahseden gazetelerin 
müta1eaları şöyle hulasa edilclbilir. 
Müzakereler Türk - Rus menafii 
hududunu aşmış ve Moskovanın 
ayni zaman<la BeorJin menafiin.i de 
müdafaa ettiği görülmüştür. Al
man diplomasisi Çanakkalenin bü
yük haııpte kapatılmasının ehem
miyetini hatıreyarak, lbu vaziye -

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Sovyet kıtaatı 
1 • 

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

Bulgarlar 
antanta 
girecek 

-o-
Kabine çekildi, yeni 
kabineyi teşkil edeu 
Kösejvanof Sohraoyadan 
geniş selahiyer istiyecek 

Sofya 20 (HWtUM) - Bulı-a.r 

kabinesi btilasuıı vermiıs vu yeni 
kahineyi tl'6kil" yine JSa:ivekll 
Köselvanof memur edilmi~tir. 

Sobranya l\kclisl ayın yirmı se
kizinde içfünaa davet olunmuştur. 

Beynelmilel va:ı:iyetln nazik bir 
zamanında 'l.'ukoa gelt'.IJ ka.blnt' 

değişikliği memlckeitt> büyuk bir 

tcslr ı.usule gctlmılştlr Yeni ka· 
binenin Sobranyl\ Merlls_inden ce
nlş salfı.hlyr:t istlyeoc41 annolwı
maktadır. 

Londra 19- Ealkau paytabtla
nncla Ball>aıı bloku fikrı ı-lttıkce 
kuvvetıcnmektr.dir Br.b:r:ıd rad
yoı;u ıtuıı:rartsı.ın da dahil olına.k 

umre kunrtll ntr Halkan blnku 
teşkili bıı:klt'J\dljrlnı bildirmiştir. 

Hırsız bir kadın 
tutuldu 

Evv<.<lıki guıı Eyüpte oturan Şöh
ret adında bir işçi kadının evine 
g_iren hırsız ıbazı e."-yayı çalarak 1 
savu.şmuştu. Za•bıta meımurları bu 
meselenin tankikatile rneşgu.l ol
duklan bir sırada, 1bu kadın ayni 
semtte oturan Mohmet Ali adında 
birinin eıvine girerek hırsızlık ya
parken sııç üstünde yakalanmış -
tır. 

Tahkikat neticesinde genç ka -
dın hırsızın altın d~ namr1e ma
ruf sabıkalı Meleğin kardeşi Şa
ziye olıduğu ve gerek Şöhretin ve 
gerekse son günlerde 'bu semtte 
yapıkın birkaç hırsızlığın faili ol
duğu anlaşılmış evinde yapılan a
rama neticesinde çaldığı eşyalar
dan bir kısmı ıbulunınuştur. 

IR ADYOHABER LERtl 
Roman yada bir sınıf çağırılı yor 

Vindsor Dükü Garp 
cephesini teftiş etti 

.. 
lngiliz ordusu hummalı surette 
sığınaklar inşasına devam ediyor 
ı-

1 

Garp cephe ine fogillı topla .rının sc't"'.k~e devam ediliyor 

Londra 20 (A.A.) - Reuter a
jansının Fransadakı hususi mu -
habirı, Dük de Windsor'un lbera -
berinde Lord Gort ve Dük de 
Glouccster olduğu halde cephede
ki muhafız kıtaatını teft~ etmiş -
tir. Dük de Windsor, Setler ve ye
raltı sığınakları inşa edilmekte ol
duğunu görnnüştür. Dük, mesken
leri de teftiş etmiştir. Rruter mu
haibiri ımuıhafız kıtaatı tarafından 
işgal edilmiş olan hattın çok mü
düğmal.erin ıparlaımasına manl ol-

duğunu, otom(Jbil ile hat boyunca 
gidildiği zaman bu hattın gerisinde 
çok mühim kuvvetler. bihlerce oto· 
mobil, kamyon ve tayyare bulun-
duğunu tahayyü etmeğe bile imkan 
mutasavver olmadığını ilave et -
mektedir. 

Yeni İngiliz üniforması, modern 
şek~kle sade ve pratiktir. Eskiden 
düğmeerin paramasına mani ol -
mak mümkün değildi. Şimdi bu iş 
te başarılmı~tır. 

Erzurum hattı bugün 
işletmeğe açıldı 

B~ münasebetle Erzuruma giden 
dört vekilimiz Erzurumda ve yol

larda tetkiklerde bulundular 

Fransada Leh ordusu Estonyaya gir 1 
Londra 20 (A.A.) - Roma rad- 1 

yosu, Sovyet kıtaatının Varva ve 
Pskov yakıninde Estonya arazism~ 
girmiş olduklarını haber vermekte-! 
dir. 

Riga 20 (A.A.) - Dırsclıan tari
kile Almanya ile Leton.ya arasın-

Bükre11 20 (Radyo)- Romanya hü
kümetı önümüzdekı •ubal ve martta 
.silah altına çafırılacak olan 1940 sı

nıfının l~ teşrlnisanlde sU:llı aUma Tarihinde pek çok felaket seneleri görmüş geçir-

-~ r~. . -· r~ 
' 

• .. . •• Gtl'p cephesine gelen İn gilb askerleri istirahatte 
1''.r· • 

~ııne~a<l~ garp cephesine iltihak 
hazırı . zere «bir Pıolonya ordusu da 

. · a:nıym-. Bu ordunun ceıpheyel 
~ 

~ ~· •• ~ .. 

gıtmek için babırsızlıkla belcledi
ğine şliphe yoktur. Şimdi kadro

(Devamı 3 üncii sahifede) 

dave1 edllmeı;ine karar vermiJtlr. • E b " ' b 
Almanyda köpekler seferber mış olan rzurum ugun mas ut irgün yaşıyor 

dak) demiryolu mı.inakalit.ı yem
den tcsi.s edilmjştır. 

ediliyor • 

Almanyada muhakeme usulü 
şiddetlendiriliyor 

oJ.an chususl mahkemelel'>, diva • 

L<ındra 29 (Radyo)- Almanyacla 
9imdiye kadar 50-'70 a.at.tmotre boyun
da. blr yaşmdan bl11'1İk n altı rqm
d&n küçük kopeldcr c.1eterberıı edlJ -
mlştlr. Şimdiye hd117 erdu)'a alıııan 

bu köpekJeriD mikıarı aı blnlert ıet· 

m.lttır. Bedin 20 A.A.) - fiikiımleruı 
statiltıleri ıbaZJ tadiliita tillbı tutu -
lacak ve haiz oldukları imtiyaz -
lardan bazıfarı harp devresine 
mahsus olmak üzere i'ptal edile -
cektır. Cinayet mahkemeleri, bun
dan böyLe tıoplanmıyacaktır. Ü'çür.
cj.i Reıdı tarafından flh<las edilmiş 

<Dlter baberl• 1 Onoll talıtlHle) 
nııJıarpler haline ürağ .00.iJ.e!bilecek- c::===========~ 

& ' 1 İşgal aıltına alınmış olan Poılk>n· K 1 5 A C .A 

yada askeri maıhkeme1lerc:1€-n t>aşka -------------
9 •husu.si mahkeme, ııhdB.$ edil Plavı nasıl anlatırsın? . 
ınıştir. 

Alman mektep hocaları alim 
Do.stumn2 NecJP f'ar.ıJ llısa•urettn 

lki ctindür Çt!rçnestul rörme~·ınce bl· 
ııtm mabut arkadaştan sordU'mı 

- Niye yazmıyor?. 

olmıyacak 
Londra 20 (A.A.) - Alman rad-ı 

yosunun bildirdiğine göre iş na -
zırı seldie, Alman mektap hoca -
larının bundan sonra ancak iptidat 
malUmat salıibi ola.bileceklerini 
beyan ederek demiştir ki: 

c- Tam bir mektep talim ve 

tenbiyesine lüzum yoktur. Erke1' 
ve kız çocuklar harıbe hazırlana · 
caklamır. İş nezareti ,Hitler genç
liğJ. şeflerile iş lbirliği yaparak 
genÇliğin sefeıib.eır ıhaıle getirilmesi 
i~in lazım gel<ın tedbi~leri alacak-
ur., 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

- Kuşdlll bilmiyor da ondan!. 
Dedi. Anlamaı anlamaz gözlerinin 

i~ine bakınca devam etti: 
- Dostum iyidir hastır amma, bazı 

fikirlerin ammeye arzı için göbekta
şında :zayıfhyao pelılivanlnr rlbi flre
tlndeD kaybetmin m ecbur oldufuna 
akıl erdiremiyor. Yani. yağdan, plrlnp
ten. domatesten hahsetmede.n pilavın 

nasıl plşlrlleblleceiln l anlatmak n'a-
tım bilmiyor!. * • 

Erzurum ıarımn yolcu binasının ın aat halinde iken alınmış resmi 

Erzunmı 20 (Hususi) - Palandö
ğen dağının karlı tepesı, eteğinde 
kurulınuş olan Erzurum şclırin -
deki bugünkü !evkaı1adeliğe hay -
ranlıkln !bakıyor ıgfui... Hava güzel, 
her taraf lbayrak!lav1a donatılm~. 
istasyon civarı mahşer gLbi kala -
balık ... Yer yer davul zurna ça
lınıyor, Erzurumlu gençiler ıbar oy
nuyorlar. 

Nafıa, Münakaıle, Adliy-0 ve Ma-

arif Veki1lerini ıve Erzincan he
yetini getiren tren sa'baha doğru 
istasyona girdi. Vali, kdlordu ku
mandanı, Beledıye reisi ve diğer 
zevat tarafından karşıflandılar. 

Erzurum demiryolunun işlet • 
meğe açılış merasimi lbugiın öğ
leden evvel yapıldı . Münaka~at 
V:ekili Ali Çetin kaya bir nutuk 
söyliyerek, treni Erzuruma kadar 

(Devamı 3 üncii sahifede) 
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HApiSE~E~ · .. · KARŞISIN DA 
~ , : . .· .. · ~ · · ··· ,· ': ~ , . . Son TelgrC'f. 

POLİS 
ve 

MAHKEMELER 

DOŞAl\1\IAK HUSUSUNDA 

YEXİ KOLAYLIKLAR 

Birk~ ırilıulll• caaelelerde okuyor 
atüu.nuı.?. Bat'Dm& davalarını kolay
l~ıınla.o. reni esa.slardan bahsediliyor. 
Dmıek ki. ,lm4.i.Yt kadar zorluk var
mq? \'e bu zorluk. ayrılmak tsU7en· 
Jtrln ytiref-lne tak drmlııtir. 

Artık. bundan sonra, birbirlerinden 
atkı . 1JTılm1' olan kan kocalar, ao -
laiaı mal:akem.e kapıl.armda alacaklar, 
cl<mekllr. Yalaı& kola7 ayrılmak lı:ln 

bir :prt \·ar: İki tarırın anan! Bir de 
mahkf'meye cldi7orsunu, bakıyorsu

nuz ki. sizin bayan: 
- Kocamdan çok memnunum. Al

lı• bJı:I bir yasbkta kocat m, diyor. 
O zaman, ayıklaym pirincin t.a. ını! 

DER, LERİ.'I ERK.ES 

llAŞLA.V!A llE El.ESİ 

~ft-lttepterin aababfan saat sekizde 
dene başlama ı üzerine, herkese bir 
taıkıolık arız oldu. Evlerde, erken -
den bir telif, bir cürüJtU!. Na.kil vası
talarından ıikireı ve tekva.... Gazete
lerde okuduk ki, kıtın, dt>nlf"re bira~ 
&eç, mesel& yuım saat k:ıdar, t-aşlan · 
~·ı duıunüJUyormut!. Biz, vilktlle de 
bu işi yaanışbk. Nalı.il Ya'iıl:ılartnın 

ittcme &anı ve &ir'aU devel.y~ı Ue 
ölrök-bOen İlt.anbo1da bu mesele b!~· 
çok zorluklar doturur. 

FUat, daha küçük kasabalarda er
ktn batlama. mulü. bbce muvafıktır. 

İ taobulda, kıfın. derslere 8.~0 da 
başlatmaktan başka alınacak bir ted
blr yoklar. 

P.\ZABUKSIZ SATIŞ 

lllA. ·u. U LEVllALAJU 

IJir .k.ı 1m mafazahrda: .Burad.a 11.ı
zarlık..'iız satış yapıll.D kaydıoı ihtiva 
eden levhalar ka1k•1f Bunu i:Örro. 
alik.ad:ırlar, dC"rhal h.artlete aeoert')., 
mercline ltl haber verm1'1er! 

rot edenler, pazarlık.su sıtı11ı .miıh.lm 

telilkki etmemişler, yalnız, cpazarl.J:t
aa aabp levhalarının kalkJşuu ehem· 
JDi:fetıe kartılaın1tlaı-f 

Etikete ne çok dikkat ederiz1 Am;lQ 
etiket kafkmuın aa, sarar 70.t, Jine 
pua.rlık o bun! 
Şaka bertarar, 

elüeıa lwıjııdlr! 

bu hale.ti ruhiyemlz 

BEYAZITTA YAPILACAK 

ŞARKKAJIİ KAHVEHA.''E 

Belediye, Be7uı.t. mrJ"danındakJ a.b
ll&P kahveleri kaldınp, 7erlnc, buyıik. 

beton. fakat, ıprkkirl blr kahvehane 
yaptıracakmıt! Bu ta. avvuru cidden 
orijinal bnlduk! 
Be1uıl kahvebanele.rl meşhurdar. 

İstanbutıuıardan ve bilha!iSa o civar 
halkından. hatta münevverlerden ne-
1azıl kahvelerini bilmiyrn yoktur, 

Küllükte oturup bir fincan M'I kah
ve lçmlyen, veya, çınar altrnd.ı oturup 
narclle fokurdatmıyan pek az İstau.
bullu vardır. KUllUk tabiri için, hattı 
bir eser bile yazılmıthr. :.\dl Küllük.
name olan bu kitap, ıtesrlyeU Sıtkı -
nındır. 

Be1edl7eııln yaptıracaiı bu tarkkarl 
kahvehanede bir oklc:ah kah,·e içmt-k 
hrv~I. şimdiden içlml kemiriyor. Na
mına. eser 7azılmu;, maruf bir mahal
lin, tehrin bir hususiyetini t~lr.H etmek 
üzere lllyası. elddea cilzel fikirdir. 

AZRAİL TATİL 

YAPMIVl'>R MUT 

~hir llyalrosu yeni bir pl)es llill 
ecll.Jor. İsmi 1ö7le: .Arnıil talil 7apı

l'Or.» 
Bani, nerrde o ('inler,. B:ılbv.ki, ıt• 

,.-ünlerde, Avrup:ıda, Azrallln hafia ta
tlli bile yap~. &ece cü.ndiız çalış
bCını :ıannedlyorduk?. 

A~aba, AzraU.i:n, hiç tatU yapmadan 
çahşma -ma daJr, pa.ur cü.ntt"rl dükka

nını açık bulunduracalına dair, elinde 
nıb..sat kiiıdı vv mı!. 

AHMED ıtAUF 

Küçük kuş 
cellatları 

Beyoj'Ja mq:hat suçlar mahkemesla
de dün üç cocuiun muhakemesine ba
kılmı.ytır. 

1\-Iustara, İhsan ve Recai ismindeki 
bu çocuklar; Hürriyet ibJdesUe Meci
diye k07ü civarındaki duUukta kafe1-
ler ve ökselerle kuş: tutmaktan suçlu 
olarak hi.klm huzuruna cıkanlmışlar
liır. 

En biıyüiu heııü.z 14 7a. farında ba
lunan bu k.ii('ük ku., cellitlarından Re
cai haldmln: 
•- Nicin kwt tutuyorsunuz!. Bunua. 

ya.sak olduğunu bllmiyor mu unuz?• 
sualin«-~ 

•- Biz kuş tutmu!ı·ordnk ki. .. Kuşa 
mrralı:h.Tn .. lfflm kar IL•rdekl ku..;Ja

nmıD dinl.-mek ve hftll de &Uul ha

valaı d· n istlf:ıde ttmPk üzere ht"r bi
rimiz kendj kafec;frıdrkl kuşu aldık ve 
k1ra citUk-. Kırda k.•!· 1ar d2h:\ iyi ö
terler. Fakat tam onları dlnltyecetl
mb .ıamau patis biıi tuttu:..,• 

D('m~tir. 

Fakat kafe:ı;lrrle b~raber mahkeme
ye cetırJJen Uk~elrr , .. '" bir de ku tut
ma.fa mahso at bu mtidafaayi rtrlu:t
tiitnden ıahlUr.rin de di.nlenıneı.ind<'D 

90nra: h~kfm c.ıu('lıılara faydah küeülr: 
kutlann avl~alan':ım 7asak oldu~ 

iunu aulalmut vr ıu~larııun . :ıhlt bu
lundu.tunu Jllve ederek """ kanunu
nun ha i madde.'itne cöre ce7.alan -
dırılmal rı 13.Tım ce1dliinl aöylemiştlr. 
O vakit R~t'ai: 

«- Bay hiklm, bl:Ll hapsebnrylnlz. 
Bir daha. ku1 tutmamıya to\"be edlyo
run dfyrrPk ;ıflamıstır. 

Billm çncukla.n (3) er lira para ce
usına. malıkiım ('tmiş.. fakat ltiı:-ük 

oldakları icln vt bir daha bunu yap
mamalarının kuvvrU'I mellu:a: buJ11n
duiu11u •azan lUbare ala.rak bu ade:r
llk t'nayı te<'U etmL,tlr. Bu levhaların kalk.ıtı yenidir. P.ıkat. 

pazarldc.la satış yapılm ı lfl. )'eni ae
iU, çok eskidir. Demek ki, bu ql koni-

-~------- llakka11ur fırın uçılor 
Fırıncılann ıbakkallar a ekmek '°" A/j f .S t.l:C~ • ı<-AAS 1 fiN'O vermeme.en hak.>. ııctaki karama-

~-== y sını çoğal.rnak ve hem de bak-§ B dan sonra iı İslaıibuda f;.nn sa-

kallara kolay !ıkla ekmek tcdar k 
ettirnb imek üzer bazı büyük hak
ka' ar harekte ı:cçmişlerdır. 

iıa>AMı 

Eblizılyazade Velid, inıllb ve Fraıı
SJılarla aylarca yapılan müzakereler
den sonra Ankarada imza ~dilen mv.
ahedtler bu sureile kat'i t~kllni alınca 
artık harp ifetınlu •arka ve Bıllla.n.

Jan irayetlne mini olmak lmkinı lııa
sıl oldui'unu yazıyor. Esas ve gayesi 
sırf sulha müstenit olan bu anlqma-
4.an. diier hiçbir devleilıı ahnma.snıa 

Te tüı:ahe1e d\İ4Dle..ıne zerre kadar nu
baJ :yuktur. 

CUMHı; llİYE'I: 

Yuus Sacll Ttirklyo De iıııuıere ve 
l'ra.a.sa aruuula tmaala.nan IUll&k •11-
a.hed ind~n bahsederken diJor ki: 
cJUqılıkb 7arolım ımıalı<d lerlain ba
riz iki karakteri vardtl'; 1- l\lu:ahcde 

hiçbJr de\.'lete karşı olmıyarak yalnu 
tedJ.füi mahiyettedir. Z- Bu muabe
clenin t2ı:ammun ettfil hukumler a
rasında Türklyenln bu 7Ül:dl"'n büyük 
şimal kom umuz SovYei Rusya ne mil
sellah bir thtilifa cltmek meclnıriye
tiacle kal1&17acaiına thlr sa.rth bir 
lhtlra.a ka.Jdı kQnulmaııttar.» 

TA.·: 

cl'lu~• dan Falih Rıfkı A\ayın baş
maka1esint alıyor. Fallh Bdkı Ank.a
rada imzalanan muahedef('r lıakkında 

No.20 

- Ne yapmak fikrindesın? 
- Bu oyuna nihayet vermez.~en 

dlyor tı: cBu. 7ü5ek bir sulh eseri- Bu hu~us!a C:V\·C-3 Sarıver bak-
dlr. Oıuın imzasını üç mlllel kadar, kalları anla:ıarak büyük bir fırın 
yakın prk ve Balkanlar ve umumi - açmağı kararlaştırmışlardır. 
yelle banş ilemi derin bir ıevınrıe Aynca d~er scm!Jerde de bu hu-
karyıllJ'aeaktır. Tıırkb'enln emniyell susta bakk llar arasında temas -
ve onunla birleten İnrlliı ve tl'an n 1ar vaprlrnaktad r. 
:llllll.Y~t ve menfaaUerl ve b11 me-nta- [----'------------, 

aUerln esaen mubafau ve mildaru- ı KÜÇÜK HABEULEHI j 
mıa m\Hılıa:lır oldu.iu icln barl!J nizamı 
lçln uzun mUddetJJ bir teminat viacu-
dc reürm.lş oluyoruı..> * Tr:ıkyanın zin!l k.ılk.Jnmasırıı IÖ-

rüşmek ıcin Trnkya ziraat mudurlf'ri
V AllİT: 

Asını C5 dün ima.ala.nan muahede -
den bahsederek diyor ki: .Bu pakt sa
drce Akdeniz mıntakasında harp ma
Cel"'a$ım har('k.ete retlre.bllı•cek olanla
ra k&J"1ı ahnmış fhtiyati bir tedbir dt-
1e telikki edilmek li.:um ıelir.• 

YE:><İ SABAlt: 

UdseJin Cahit buziln Erıurvnub lş
lf':tmefe a<·ı1an dttDiryelunGn. bahse
derek di7or ki: cVaktile ,ıuı diler 
l'l'eı-ram "Ve 'ya.wt.imi.ıhı i.k.Lıs.adi blll 
m.Uilhaıalar1a aleyhinde bulunmuş bir 
kalem aa.hibl sıf2tUe buıi.ı.n o ıly;ıse

tia mv.valfak.Jyetini clab.a büyük bir 
Jıarartt \."e t'&mlmlyetıe alkt~lamayı 

vazife bilirim. \"atanın hayır \."C: sela~ 

metine taalluk eden bılerde Türkler 
l(tn aynl noktada ima birleşmek hle 
değ~mez bir ,iar te~kll etm('lldir.• 

nin işUnıkile Onnan fakultes:indc bu-
gün son bir toplantı daha yapılacaktır. 

* Kadıkily W<ele parkı ı:enişletile
cek ve daha iyi tenvir edilecektır. * Frlbot ukeıeıcrınden biri Kadı
köyle l ydarpaşa kuyu arasında mşa 
cdüccektJ.r ı ıydarpqa mcndırej:ı bı.r 

rn.ıktar uzatıl Soktır. 04:~ ı.s:!.ele Sa
rıaybt.>rnı Ofla rı ıe-.k,y;ııt bına.::.ı

n.n alt tar-.ıfında yap1 cak. . 

* İir..ık.ir a rn,u:adeJe ko;nı: yonu 
<lort lıcarethane.Pln ccz..: oWraK 
mı...v:ıkGten kapaUlmasına karar \.'l?l'

mışUr. * Berlin - \'iyana - Belgr .ıd ... Sof ... 
ya - İstanbul hava aetcrlcrme başl.:ın
mat üu:-edır. Tayyare $U"&et... gum
rükler idaresine mUl'aC."3aUa Yeşı. k yde 
gumrülr: muayen io..in y.apL.masını fs
tcmıştı..r. 

ehmetçik Geçiyor 
seni k~ndi elimle k'<dlm edeceğim. ı 

- Ben asker kaçağı değilim. ı "===== Yazım: İijkemfor F. SE TELLı 
- Senin gibi sapsağlam bir de -

I==-# 
Jikanlının !burada ne ışi var? As -
kelik şubesinden Jıaç oldu gtlivor
lar. Akranların cephede dü;m'l':lla 
çarplŞl'Yor. Sen burada bir kat.beye 

gönül verdim.. Günlerini geçirip 
duruyorsun! Asker kaçağı değil -
sin de nesin? .. Söyle bana. 
Hüs~yin anasının üzennc yü -

rüdü; 
Sesıni kı.s... Şbndi bcf:arun 

senı! 

* KÖYÜN İHTİYARLARI 
NE DÜŞÜNÜYORLAR 

Koy odasında konuşuyorlar: 
- Hl!Seyin hAla meydanda yok, 

dt'ğıl mi? 
- Hayır. 
- Yazık olacak bu olllana. Na- 1 

s,; da uydu şeytana 'bill!"cm? Köy
de ondan başka askere gidecek 
k:ms kalı .. adı 

- Köyümüzde bugüne kadar 
· l ie bir haine rasgelmi!mişt;klt. 

Doğru. B<bası salt olsaydı, ge..ı 
bert.Mi onu. 

- Hüseylnin babası yurdunu her• 
şeyden fazla severdi. üç kere har
be. gitti. Üçünde de yaralandı .. 
Y ae koşacaktı. Askerlik şulbesin
den: .sen sakats:n, gideml"ZSin!. 
dem~ler. Köye döndüğü zaman 
ağlıyordu. 

- Harbe gidemedim diye, öyle 
•• mı. 

- Öyle ya. O kahraman ruhlu, 
ve yurt sevgisir. her sevgiden üs
tün tutan bir erkekti. 

- Oğlu neden ona benzememiş? 
- Ben geçen sene soğan ekmış-

tim.. Hepsi çürüdü. iyi bir mah -
sel alamadım. Meğer: •İnsan ne 
ekerse. onu bi<;ert. sözü yalanmış. 

- Kaı!ıi! değil Tohumların çıi
rüktü mutlaka .. 

Çokı.ınbcri haı>ta yatan ve evin-1 
den dışan.ı;ıa çıkmıyan köy muh
tan o gun nya{ıa kallınuştı. İlk de
fa k.i:iy odsaına gelıyordu. 

Köylüler: 
Ali amca iyileşmiş .. 

Diverck hep !birden ayağa kalk-
tılar. 

- Geı;wi.ş olsun Ali amca. 
A~· a"'"cı:ı km:C"\•e ,,•u~ 
- Nedir o? Yüzleriniz kızarmış .. 

Ne lbağ~yordnnuz yine? Hangi 
devlet harpte üstün gelecek diye 

-~ mı ... 
İhtiyarlardan biri cevap verdi 
- Türk a.oıkeri hanıp sava~a ye

nilmiştir ki, be efer de üstün gel
mesin? Derdimiz o değil, Ali am
ca!· Aramızda ib!r asker kaçağı var 
da. Onu konuşuyorduk. 

Ali amca, bir şeyden haberi yok-

muş gibl davranarak başını önüne 
eğdi: 

- Kimdir bu aıo;ker kaçatı? .. 
- İbra:him o~Iu Hüscyiu. Bir 

PÖnül işini ıbahane ederek arka -
dıl!llanndan aynhn~. Nerde oldu
ğu beldli dt'ğiL 

- Kasa'badan gelen jandarma 
onun izini bulamadı mı? 

- Hay:r. Aradı.. Bulamadı. 
Köy muhtarı gözlüğünün altın

dan bakarak gülürr'-'di: 
- S:Z :.ıtuyor musu az onun 

saklandığı yeri? 
İkı lh:ıyar gözlerinin ııcile bıl'

birine bakı.!Ulıır. Birısı cevap ver
di: 

- H,.,.,,, :bilmiyoruz. Bilsek jan
darmaya söylemez miydik 

- Bana öyle gcliyor ki, köyü -
müzde Hüseyinin saklandığı yeri 
bilmiyen yoktur. Fakat, ondan he
pin 'z korkuyorı;unuz' 

- Korkmak mı? Hayır. Biz llü
seyinden niçin korkalı.m? 

- O halde ~ndarmayı evine gö
t ürmeliytliniz? 

- Jandarma ile ibirlikte gittik.. 
Anası da bizimle bcrıılber aradı. 
Samanlığı lbiie g&deıı gec;irdik. 
Bulamadık. 

- Dajl'a çıkmıştır öyley ise. Gece! 
döner gelirdi. 

- İşimizi gücümüzü ıbırakıp o-

Halk ll1't ~ Y~ni şehir ı•U--t:X•l!ht:~ 
hamamlarıeıeFU tıyatrosu Aımanyanın ilitiyaçıarı 
ilk olarak Balat ve 
Kadıköyünde tesis 

olunuyor 
Beledıyece fakir halkın temiz -

lenmesi için açıbnası kararlaştı
rılan !bedava halk hamamlarından 
birincisi Balatta yapılıınıştır. Di -
ı'!eri de Kadıköy ve havalisi fakir 
haılkının istifadesi gözönüne alı
narak lburada tesis edilecektir. 
Kadıköyünde metrı'.ık bir halde 

bulunan Ağabey hamamının bu 
maksatla Belediyece tamiri yap -
tırıkrıllktad1r. 

Be>ed.ye bu hmamm önümüz -
dekı yıl baş na kadar inşaatının 1 
ikma,inı aliıkadar;ara tcbHğ etmiş
"'' · Hamrun :ı techirza!ı için de la
zım olan :r.übayaatın .satın al<lırıl
ms.>ını karar!aştrnrrıı-tır. Bili.hare 
Üsküda., B ik~aş \'e Aksarayda 
ı:la llmer t-a' • l:aınıaını açı!acaktır. 

1 

--
Orta 
~ışın 

mektep ve liseler 
yarım saat g€ç 
açılacak 

Orta mektep ve l:sekrde ders 
yılı başından itibaren ta t.bıka tıa~ 
lan~ •yarım ders usulü. niın ne
tıce..'l'ri hakk.rıda .cölbcden etkik
lerin yı:: uak Vekalete ibildml -
mesi dün raaril müdürl~ğüne klb-
liğ o. ur.. tı:.r. 

Öllre mize göre tıu usulden 
i.k ay .arda ,- be net.ıce dın - 1 
nıış'ır. Fakı önümü7.dekı aylarda 
kış münESclıetı.e -:ı.b.:ıılı _ "Ç c. ca
ğ ndan derse baş '11a saatinin ya
rım saat gcci ctic1me;;i yanı tale
belerin 8 yen-e 8.5 ta !!"cktoıııe 
bıı.un.~alar. zaruri göru'.müş ür. 

Dığer taraftan bazı talelbeler':ı 
öit:Cdn 601'.'ra mektebe gc!nıem.k 
için vesJe'.er ıcat e.t.kleri de gö -
ruldii.ğündıın ıb:ıdmıa; ancak ha -
riç'e çalıştık:arı kat'iyeUe anla
şılacak talebeye öğllden scua izin 
verilecektir 

Erzurum ul •ra 
Olrun 

Kutlu 

Yine terimler mesel . Taksimde yıkılan saha-
Geoenıerde terimlere dair 7 .. :~ı da derhal inşaata 

bir fıkra, ıenıt bir aJika u. kartılan- başlanacak 
dı. Bnna, aldıfun mfileaddll mektup-
lardan hııkmecllylrum. Herk""ln '' -
ki.yeti, ayni noktaJarda toplanıyor: 

1- Terimler lsllkrar bulmamıştır. 
Boyuna deflştlrlllyor. 

2- Bulunan terimler, ifade edilmek 
iste.nen manayı çok zamaa ve.rml7er. 
Yanı, lsabel yoklar. 

3- Bir kısım mektep kitaplarında, 
lisanımızda tytce yerleşmiş ve fierles 
t&ra!mdan bilinen kelimeler kaldınl
mı~ ,onların yerine cayrlme.'nas ve 
lsabel'liz terimler konmuş olduiu hal
ile, bir kllillllı mektep Jdtaplannda L .. e, 
en •id:ıh kellmelerln yerine yeni te
rim bulmak lüıımuı neden!'>e l'Örül
memlştlr. 

4- Bir terim, dalma, her ytrde. ay
ni manayı ver1nrmtlttf'dlr. Fenni, i(· 
tim:ıi baJılsler(', )'ani mü')btt fC' icU· 
mai llimltre &"Öre, terlml<'r, manalarını 
defqtiriyorlar veya kaybediyorlar, ya
hut d.a, rarip hallere düşüyorlar. 

Ank.aradan l\'rbU Buharalı imzasile 
mektup yazan bir okuyu{'um dh·or ki: 

cC· .mll".11 uç türJLı halinden biri 
olan mayi anlamını limdlye ka<lJ.r su
lu söz.ile ı!ade edttdik. Yeni terim1enie 
buna Sıvık: delı mfıJ: ki, bu söz ile .ln
laın arasındaki rı1li"ascbctf buJam.ıdıın. 

Çünkü t.urkçemızde es.k.L~tıbcri Sıvık 
sözünü sıva ı;:ur.urı.ı gibı sı"·anab:i.ecck 
bir kıv.ımcı;,t olan ŞC'Y Jçın kulla.nırdtk. 
Sıvık~ n duh~1 sulu o'an h:ılt• de cıvık 
ve tam rn::ıyi:l da sulu derd.ık. 

Yem terimlerde. daba bOyle mısal
ler bulunma tadir, Hu mesele uze
rinde ne kııdıır ya= yerindedir. 

Bakınız, m le derken yine bır ba
hlı çıktı. .Meseleye Sorum d•'<lık. ı km 
bu Sorum sual manasın.aC--..... Dır de, 
bir l.Ştcn, bır mevzudan bahsed rkcn 
mesele derdik. Şimdi, bunu da Sorum 
diye ıt:ı<lc ediyoruz; g:Jlunç otuyor.> 

Oku1ucuma.n d d!ii ribf. böyle ml
nllerl. na.ıın.ı;Wnahl eoialt.a.b ""b:. Sa.
mimi anmult% oudnr: T im m elesJ 
dilde l5tlkrar mesele.sidir. Dil 1 7al
mz blrb~ kltobın ataka: ı balııı::uı bir 
m vzu d J'fl. bu .. Un bir cemf7r• ttı3· 

1u1Jr. Jier u..man. her ytrde, nasal ku
nıışantız. nasıl yıu.acafa?. 

Dav.ı, bu .sualleri. en l'ibel, ~n dojru 
ff'k.ilde bir an ~vvel baDctme-Jı.Ur. n

ra, zaın.ı.n ilerledikçe bu. istik.ra.rsu -
bktan doflleak. clil &n:L""'isinln onııne 

ceçmck cok zor olanktrr. Bu ntticelc-t' 
ise. küıtür h:tyatımıı: l~ln. hayli zarar
lı bir darMdlr. 

REŞAD FF.VZİ 
,,,,,, .. ,,, .... .. .. ,,, ...... '"' 
Üıküıl ır l ı talclıe için 

tr.m •. nl.r 
Üsküdar lıalk tramvay:arı i<la -

resi lbu hava....ıtl~ o'uran ta'ebenin 
m klep vaz yc.lerinı naza.ı itiba
rc aıar:ık s""cahıarı rne~tcp szat -
Ier.r.de Üsküdar, kn;ık.ı ve Bağ -
lan~ ~ır.tlan ilqer, ohiemuka'be:e 
Kad·köy ile Bos.ancıya ml!mtcd 
hat:an da birer tal be tramvayı 
tahr kı kara .. a ~,r,Tıış~ b\.ı. husı1s

ta a .tl:. 'ar • .ı:-ıa iş.et,; _ nıüdu. -
lıi~Ui" \'<! ~:-ton.;;.r" em.r v .i
miş ir. 

Talctıe •ramvayla.rına yauıız 

Taksimde •Camlı köşk• ve civa 
rınm yıkılması ışi sür'atle ilerle -
mektedir. 

Gece gündüz ve üç aımeel elti -
pile inktta:;ız devam eden yıkım 
faaliyeti neticesiıxie i:ıüyük garaj 
ve yanındaki !binalar yıkUınış, stad 
yom ve arkasındaki büyük apar -
tunanlar meydana çıkmıştır. Eski 
jandarma karakolu ile elektrik 
idaresine alt iki ibina da ıbugün
leroe tamaınile yıkılacaktır. 

Qğrendiğimize göre bunlar yı
kılır yıkılımaz Be:ediye evvela bu 
sahada yenı cşohir tiyatrosu. nu 
sür'atle inşa e!tirmeği kararlaş -
tınmştır. 

----~---

HalkeYlerintb temqiJ faaliyeti 
niçin y<n a~laılı '! 

Şı:<hrimiz Halkwlcrinde geçen 
sene. rde ~tiyük lıir faaLyetle de
vam eden •halka mahsus temsil -
ler ... ve cgOO eri koUarı• çalışma -
lar:.nın son z.ınıanl•r<la yav adı
ğı ıdıka ~rla~ın rıazarı dikkatini 
cclbetmiıştir. 

Halbuki halk top!an tılarına tcmoı 1 teşkil eden ve halkımızın sosyal, I 
külfürel \'arlığmı yüksdbmektc 
faydası dokunan te'JlSıl:er.n ih - ı 
mal edf.memesi ve •bütün İslarubul 
Halkevlerinde sık s k t• msiUer ve
ri:mcsi Be\..,ğlu. Bakırköy, Kadı
köy ve Beşiktaş Halke'\~erine bll-
d ir'.hr:' -tir. 

Lim n t u la ının nhlı;,'l su 
ÜSktid.ır vapur i;kelc,ı yanın -

d~kı rrusluk su aım~kta olan 
lıman tAnr_r n.,, C~k.ın r ve ha
va ... ırAI ... ·ı ŞC:Jıir Suvı..1nun azal -
m~.n.ı Je J o.d_ drı yapılan şi
kaye lerde11 an. ı.mışt r 
Lıman muau Ul!U d.ha ol o-

1.ın i ,. bul teraf :- aK, şeh,r su
yuı>dun ta ın ıs ifac._si kabil 
ô.up oln: lıg r tetkik eJn ı<tedır. 

l a.>bul 1ı r su:, ur.dan ta!'k-
ların ıstifadtoı :ç Kalıataş-
taki anıb:ı VJpuru iske ·sı civarın
da m~Iu k! r tc,ıs ed lmcs etra
fında :ııakadarlara liman mudür
lugu taraf naan bır muraeaat ya
p acaktır. 

---0-

l t'UZ bir siµ-ara 
çıkarıluruk 

daha 

İnhısar:ar umum mıidürliığu ye
,i bır tip ın:uz s.gara hnal etmeği 
kararla tırnuştır. 

·İkiz• a<l:ı sigaranın gördüğü 
ri!'betten sonra şehirlerde i ucuz 
sigaraların bu suretle çoğaltılması 
muvafık görülwüştür 

---0-

İngil ereye ısmarlanacak 
gf'milcr 

İr.g 'tereye ıswJr ı'1acak olan 
g m ••. rriz ·ç:n n ın munnka.sa 
mudJ ı !ıımni ir. 

Bucim , t::nurumd:ı. te.hre el.ren ire!D 
1~ hüytü. merasim yapılcyor. Enu -
rmaan trc-ne k11ı\0 11$lft.a ı mllhim bir 
l -dl.wdir. Sarlı;i Aıu.dotumuz. bu bat

J:ı, nrN i uı or. ı·ani, 7urdun bir 
lJ • bfr bel a k d;ır drmir raylar ö
urt;ıde cidrbJJi74)fll"J. Bu. C'u.nılnırlyet 

hıi:k6meltnfn muhfm mu,·affaki;yctl,.
rfnden: b.rldll\. IJtr:iiD, 7atn1ı; F.r:ın

rilmda b:!Ynm yıpıtımyor. 80 bay -

ran1, h~p..ıı:l. in hasramıdır. Bu, lnkı-
1.lbın, rcJhnin bayramıdır. 

mek ep pa .arın• h;.mil o anlat'la 
taldx er alınacak. dı~r yolcular 
b.ı tromv.ıvl.ıra ka.b1.l edil=ye
ceklerdir. 

An'"'"k 1·t.. i 1 n ~ •1 f rma1arın 
ıı;.ırakı '. tel?! _ e'r·ek ı.z re ımı..
nakasanın ayın 31 ır.~ kadar uza
tılmasır ı lüzııım gönllmü~tür, 

Bu karar dün a!akadaz11ara bil
dirt:miştı•. 

l.r1.uru111lul:ıra tren kutlu olsun! 

BUR!IA:' CL\'AD A RUPA HARBiN:N YENi t\ ESELELERı 1 

İ a y nın Ar r :ka ile i_ tibfttı 
harp bü<;hütün b;lfka türlU Ja('akhr. Bu scntkl ~evkiyat ile g-ecen 

se-nekl araı;ındaki fark1aıda.n da bah
sedUlrk'"n şu maliimat vt•riliyor: 

Yazan.; ALİ .KEMAL SUNllLU' 

Daha ortada bi~blrşey yokken AııııaJ' 
.,.ya ile RUJ"anın arası açık olduiu ıa· 
manJarda AJmanJ'anm sabtJıı:: ııariel"' 
nuın .f'on No,yrat ite bir in,.Ul:ı .... 
D ... UJ"orm.... Alman '1P1omah de.olt 
ki: 

- Eter bizim dediklerimizi k•.,.ı 
etmezsenb biz de Rusya ile anla,ar~ 
İ.ıq"Ufz lmparatorluiuna meyd:ı.n oıı:ı1· 
7acata!. Buna kaqı İnıillz de .41· 
man devlet reisinin llUSJ"aya kanjı ~· 
ledifl duycuların Rusya ile anlaşaufl 
mini olacaJını söylemiş. O zamaıık1 

Alman Harlci.Je Naaırı da: 

- Rusya Jle anıa,mak fikri AlJJJsJJ 
ordasu.nun başında bulunanlar tara -
fmdan dalma muvafık cörü.Ject"ktır. 
demiş. 

Şimdi ise Alma.nyaya karşı ioıillS 
ve Fransn donanmalan denizlere rıi· 

kim ol.ırak - Baltık miUtesna • ,\1• 

m.anyanın butün. m · kal tını k~rnii 
bulunuyorlar. Almanya ririşmif ol • 
dufu h:ırpte muvaffak olabilml·k jçill 
fe\·kalide çarelere nuiracaaUo& irııil· 
tere alrybine ı\vrup.a ıut·asuıd:ı bil' 
abluU tesis etmeyi düşünnıemit dt' 

tDllir. ıı. &blulıanın llı.i h•ılefl oıaeal'' 
lw: 

İncll&erenin Anupa kıt'asmd.akl eli· 
ter munlekeU"rle her tiirlti ra.bııa.saı" 

k~ebllmell:, .sonra da kendhlne rlttrtl 

olan ne varsa onları kofa)·ta trctartl 
edebilmek. Jratbukl df'nfzdcn a.bJuJ:' 
edebllm<'k lcln aneak pc-k u tün kU'° .. 
vetlere maltk olmalı. llzımdır. 

Yfyceek bahsine ce:iılce, bu.'!'ü.ı1"-ıi 
AJmanyanın harbe dal·anmaL;. için bi· 

rlkUrdii:i redek.lf'r va.l'dt.r. Son lıi('Pe" 

lrrcle A.lm.a.nya hep harp b:ıurhiı ıöt .. 
mü.ş., er&tC kendine el2em elaC':ık p.e 
Ilbl macldele,r vana bunları btsiktit" 

mifllr. Fabl IU~r Alm•lt)'a , ihli' 
7at a oJ.a.ra.k mı ka.rbe glrmi l.iZ. ~ .. 
711'. Lil.lıı iılier tsttmr:z rllaflrkJ 1'"' 
dr.k ne vana hepsini harbi tlrvam tl" 

ürmt.i:r verm'-1. soara z:ı.man I' çe 
mahrumiyeti a.nlam ~ır. Bugünkü ,\l .. 

ına:"""7:tnın y~J iw 11r kemlyyrt • ._, 
df" kr:Y"riYtt(e o ıamanJı:i ılbl görUJmai· 
7or. llerş Jdtn r tl h2rbed a!.krtl 

dil-;tinmt'k l.Uım ttlm~. ond3n sor.fi 
cephenin cerı,,ı hahr:ı g-rtttılmlıf!lr. lJd 
kaide timdl daha 7lyadc k ~ndine ri:ı· 

ı·et ottlrmekt.c·dJr. 

Ge('en umumi barp:.C ,'\lmanl;ı.r l.1' .. 

ranyada. &00 bin k.işllik bir o.du buhırı · 

durm.aia mecbur kalmışlardı. Buıu!ı 
ise Lehleri. Ccklrri elde tut:1.bi1m('k. i .. 
tln daha pek çok. ku\.·velltre thtiyaQ 

görıilnıe.k tcdlr. 

ı:trmı bet w-o,. e-vv~1ki iarlhin asi"' 
sallerinl ıöaöaünf! ıeUrmı-k ı.ucuuıı.iİ 
hali anlamı1a çok ya.ramak.tadır. f•'"' 
kat hug"Ün da.ha başka. bUshüttin be~"' 
ka bir imill var ki Kayser Almaıı.J~"' 
Si.Din ellrule bu :yoktu. Ru yad..ıul , ... 
rülttek 7ard.ım. Geten b.2.rptr BurY" 

ile Ahna.a7a. birbirleri.De düşm.:ııı o~" 

rak ditR>ılülu. B iilıkıi harple ... 
&ut;y:ı ile Almanya. d~t olarak ritri.il .. 
meJı:ttdir. Onan irin Rmyanın .:\lınafl " 
yaya f'dr~"t'tf :vardımın dtttteSi ne 8'"' 

lacaiına d;ılr dünyanın '!Ilın!nl yor•11 

bir mrsrle var deml'ktir. 

Ku!',)"anm lsWı :ı1a.h ancıık kendi Uı .. 
ti)a.ebrını karşıhyacak kadardır. Fr\o' .. 

k.aLi.d.e: blr h;&l kin, >ani berlı.a.ngi bir 

harbi devam ettirmek üz. re ha.ri<"e ) •'" 

dun edeeek değildir. llaı'p1" oa hı•aıoı· 
I• eta.a köma:r ile lkmlr &lhi iki nıiJ .. 

him madde7I Ru<ı~a harire H1okcdecd' 
sfbı bnfanmayor. R.u anın pıetr.l 15" 
tih~lih srtbrıla~aktrr. Pataı AlmaJI ... 

,ya ]Jt"lrol se•k!'debllm<k l(iJI .,,..ıı 
temin etmek istf"r. Bu d;ı. z;ımana b:li .. 
lıdır. 

inciliz tariılCının ,·ardıi.1 netice bıJ 
oluyor. Yapılan hesaplara. göre nus .. 
J'anın Almanyaya müessir bir surette 
rardım etmesi uzaktır. Rusyanm bll .. 
günkü halde ihraç edecefl b ıca 1~1 

madde vardır: Şeker ile buida7. 

nun peş nden m, k ,acag:L \lı 

amca? Çocuklarunız l•ar~·c gitti 
gıdeli lb. ::m de yü:-Ier.miz rı.ı. 

Nefes a.rnağa, dinlenme?. vak't 
bulamıyoruz. Da~a. değ;.mıcne, 
p.nara, pazara hep biz gid:yoruz. 
Bu yıış,a tıu kı:dar yorguniı;,- o
lur mu? Ne yapalım .. Tahammül 
ediyoruz. Allah devlete, mili e'.e ze
\·al vermesin. Çocuklarımız mu -
zaffor olup dönerler diye, hep bu 
dÜ$iince ile müteselli oluyoruz. 

l1aşlaılı. lkrlln - RQma mlbvf"ri yrrine 
JS"rfin - .ı. Ios.kova mlhvf'rf cıktı. 1 t'Y· 
lül 939 danbt"ri Avrııpad:ı ('Prryan ~· 

dl'n \."t'k .. yl b:ı.tka türlödur. it:ılya da 
bu harbe k:lrı..,mıyarak dur•ı:ıyı da
ha atUt'afık &ördü.. Gün cıeçtlkce İial
ya•ın TUiJ"etinde clab.a :ılyade bir TU

nb C'Ött farpm:ıktadı:r. Bu 1nı..oııu.sta 

Ytnl verilen malimah rizde.a l'«lr
mek fayd:ıc.ıız olmıyacak: 

Bu une l'ÖnderHrnler ara11ında da
ha ziyade gene vardır, Çah,a('ak, is 
tihsal ed. tek Ya.lita blllwıa.nla.r da.ha 
çoktur. Askere ça(rnlmıı olanlardan 
aileleri A!rikaya &ldt"cf!kler de oraya 
sevkedile<'t"klt'rdlr. Bunlar askerllkle
rlıt.I Llbidt' yapacaklardır. 

* İ&kenderorıa giden vapurlarını.ı 
Rodosa da uğrıyacaktır. 

Ali amca birdenbire otum uğu 
yerde doııruldu, iki büklüm duran 
gö!sünü şiıfrerek: 

- Ben bu köyde yirmi yıldır 
muhtarl•k yapar•m, dedi, şfilı iye 
kadar, lıi.; b:r nq tı~ askeri k+•'l 
k3"'1ğ.m görır. <fiil~ Köyümiızu•ı 
yetiştird.b. del;kanl 1ar, n. kcrlige 
ı:-ağırıl nca de .. haJ ve sev:nerek 
koşarlard.. Köyümüzden bL" ne 
ka.c'.ar hiç b r asker kacQh çıkma
mıştır. Hüseyinm brlbası. bu mil
letin if ihar ettiği kahram;ı.n!ardan 
biri idi. Ilö\!e b:r adam•n oğlu na
sıl oluyor da arkadaşla.rındaJ'lo ay
rılwor ve askeri kten kıaç-yor? Bu
na Şa\'fYllll1lak ka,bil deği:, 

İhti:varlardan ·biri- • 
- Hakkınız v&r, A'i amca! dıye 

cevap verdi. Hüseyınlıı bııibası bir ı 
kahramandı. Faloat, Hüsevin kllih
be ruhlu bir ,ııençrniş. Bmn bir 
kırplanın kedi doi!urdujiunu da 
bundan sonra hesaba katmak ve 
inanmak gerek.. 
Gülüştüler Köy muhtarı ciddi

yetınf muhafaza ediyordu. 

(Devamı var) 

r..ornatl:ı bulunan Avrupalı muhabir· 
le-ri.D yiUJ.larından ilrmili7or ki iLal· 
)'adaki faaJiv<'t d:aha zl ·ade bu mtm
)('keUo h:ırbe karı mıyaca!ını cöst.c
,,..n blT faaliyrtilr. Bir taraft11n ticari 
,.~ iktıs1di vaılyttl korumak, d!!tr ta
r.ıftan it.:ı1yan1n Afrik:ıdakl 7rrlerlle 
olan irt''J trnı ('ok lyJ muhafaza rtmtok 
l'lhi dti frrı<"rler 
• tt'-'et.i Lfbi ·c Yt!nidrn rtindt"rflt>ttk o 
l:ın İtalyanlann evlı:I ic:fn l'İ IJen ha
rırlıklar d:ı bunu l'Öitermı:kWdir. İbl· 
yanın Litrfy~ blnlettt ita.Jyn yrrleş
ttrm('k Ü'zert tathik t"&ttil bir prornm 
\·ardır. Bu srne dr bu proP"anun bir 
kL'illll d.aba tatbik rdilecek. Bu a71n ni
hayetine dofru 1600 aHt- ki - 20,000 
lı:ifi edJ7ormu - İtalyadan kalkarak 
•mali ,\(rfl;a)'.l ch1rrektlr Jtunlır o-

rada en ıl.yMle 1Jra tle meşıul ola<:ak.
Jardır. Llblye İtal)•an nUfusu 1rönderlp 
Jtrlqt1tm.rk hlL"IUSunda.kl proıram 

sekteye uiramak!'iııın <İfo\.·am ediyor 
demektir. 1tenl rönderilt>eek olanlar
dan 1000 aile De.rnr ta.ranarına yerleş. 
tirli .eklermi . Dl,ferlerl de 'Blnc-arl, 
Trablus, Z\lısrata havali ine yerltŞe -
<"ek.l~r. Ba kalUe de ıittlkt.en ıonra Ll
blde tam 160,000 İtalyan yerleşmiş o-

Bu da l'Ö.Sterlyor Jı:i Afrikaya. böJ'Je 
kafilelerle muhacir yoJhyan İtalya her 
halde Akdenizdt> Fransa ve İn&llt.t're 
aleyhine bir harbe clrmeyJ dü. Unmek
ten artık u:r:ak bolanuyor. 

Diğer taraftan ita.tyada mali saha
da da yeni yeni Udbir1rr alınıyor. i
ta17an matbnah yeni fevkalide mas
ra.flar kaqıo;ında büLçenin ç-ok ursıl

d.ıfmı yazarak JenJde-n t.edbl-rle.r almak. 
llı:nrı ıreldfğini söylü7orlar. 

Onun Jçln irat ve miras vergileri ar
tacaktır. Bir taraltan bütçe a('ıfı ka
panacak. diier taraftan d:ı askeri sa
hadaki hazırlıklara devam edi1ettktlr. 
İtalyan bütçesinde bUl'Ün m.ısral ola

rak 32 milyar liret ıürünmtktedir. Hal
buki varidat buraya kad:ır cıkamıyor
mQ4. Fak:ıt yukarıda sö7Jen~ ver.-i
lere 7f'11l ı:amlar yapılmalc Stn·etllt• 8 
milyar daha temin dil Cl'fl tahmin 
olunuyor. Bu !luretlP bütçe açıirnı ka
paA:nak imkint bulunacak dborlar. 

Gazeteler bütçenin aaflam olma..~ru, 
cünkü İtalyanın me\·klin1 muhafaza 
ed~bilme~i itin mali ve ikttsadi mena
flinl koruması b1111.unla kabil oı.catı 
m Ji7hi.yerlar. 

• • 

----
Birimizin Derdi 
Hepimizin Dardi 

Hazır Kıyma 
Bir okuyucumuz ,.a:uyor: 

.Ka...a.plardan kıyma almak bir 
meHJe olm1J.tiw". Beled.b'e huU' 

)uyma 1atıJmasın1 me.nettlil halde 
birı:ok kasap dükkinlarmda ve 
pazar yerlerinde hazır kıyma sa
tılır. Bu kıymaların ne biçim et
len olduiu malüm defildlr. Halli 
bazıları kurtludur. Kasapların dl ... 
fer bir hilesi daha vardır. Kıymll 
m· kineslntn lclnde klmbillr ne 
oldu!u m.aliım olmıyan eti bulun
dururlar. Kıymayı cevirdikten Sol' .. 
ra terazJ7~ vururlar ve bu et de 
kl.YJD.anıza &irt11ılt olur. Sonra b .. 
sapların terazisi de a)'rJ. bir ınr"' 

&etedir. Halk fena haldr aldatıll· 

yor. GaJiba kasapla? kon1rotsuı 
kı.ldılar.> 

t 



Garp cephesinde 
nehirler taşıyor 

le~arp cophesinden gelen ihatıer
Alın·gore, M:ozel nehri taşm.ştır. 
kar anlar Lüksenbuııg hududu 
etınş:ında Si:gfrid ıhattını tahkim 
ta te, derin çukurlar kazmak
~~Yaz:gın teJı.likesine karşı lbin-

*e Egacı kesınektedi.ı<;.er. 
reıe . VVelki gece İnıgilız tayya -
sindrı Almanyanın şimaıli ga~bi -
ın..,1~uvai'fakiyetli uçuşlar yap-

ır. * D . i~n anıımarka.da .Sven<l'.berg'ten 
lllet· h~;ıere göre, Kiye1 istika-
! inde du b"t" · erı' . . . n · u un gun top ses -

ışıtilıni§t' 

on~k,Şirnaıı d~:izinde altı gemi ile 
tehe 

1 ~Yare arasında bir muba
Yarelo. ~ur. Gemilerin ve tay
tır. •rın mifüyeti anlaşı1amam;ş-

h~a }farap ve :barınılm z bir Le
\ık A°bn nakleıciiJımek istene'Il Bal
haıi h .. •nları arasında •bir isyan 
diril Ukilıın sürmekte olduğu bil -

mek.tedir 

~ı.;ti ~anyanll'. Ankara lbüyük 
ti~er on Papen'ın rı<p0r vemıek 
dıı~ e ~_:_;lıne çağırıldığı teyid e-

- .... ~ ""'1İ 
~ r. 

Ask~~· GÜ~iİ~ ... 
!arı (1 inci •ahifeden devam) 
li'ra nı ge~i§letmek ve kullanacağı 
~~ tıll:Ah.la.rına ve Fransız haı:ıp 
tenlıi a:ına alışmak içi.n talim ve 
daıı. t'e ile .m~şguldür. lhtiyatlar
tıı.ek;~e gonullulerd!!n te-şkil edlıl -
tatta olan bu ordunun bir ta -
laıırıı, ıı. da zaıbit kadrosu tamam -

, akladır. 
"'ı:ıiı . 

Vuzuh Ve 
Emniyet 
(I inci sahifeden devam) 

karşılıklı f&rııhm.ı care edinen bir 
mnabededil'. En biiyiik lllmıeU fi 71-
~e hiç şüphesiz Akdeniz, Balkanlar ve 
Karadeniz böll'eslnde sulhu ve cmnl
yeU muhafaza yolundadır. B1ı1 üç dev
letin karşısında herhalll'J bir devletin 
Romanya- veya Yuna.nlstana taarruz 
ederek binnetice Balkanlarda blr harp 
~ıkarmayı «öze alması vuku ve ta -
hakkuku cüç bir ihtimal olduiu rlbl 
Akdenizde de yine berhan.-ı bir dev
letin Türkiye - Fransa - İnı"iıtere a
Jeyhine muharebe yapması uzak bir 
ihtimal halini aJmıştır, 

Bula.sa. Türk iktidar mrvkti MUU 
Şefin ('izdiğ-l yo1 üzerlndt ve bu mua
llede Ue yalnız Türkly<'nln hath ha
reketindeki vuzuh, istikrar ve emniyeti 
kazanmış olmakla kalmıyor; ayni za
manda Alman - İnKiJb:, FranSJz har
bini de menii1f'ştlrmtk mf'cburlycti
ne götüren bir hh:mrtte en tıüyük yar
dmu üa etmek gibi t.arlhi blr muvat-
1-;kiyet elde etmiş oluyor. 1\-Iuh-;ıkkalr. 
ki, insanlık ve medeniyet bu aşiki.r 

hizmeti her vakit minnetle yade-de -
cektir. Bütün bu hizmete raim ... n bek
lenmedik hidlseler, eier Türkiyeyi de 
Jçinde bulunduğu harp du,ı va.zlyetin
den ayrılmıya mecbur ederse o vakit 
de emniyetle ve müttefiklerimizle 
birlikte milli tarihimize yenJ, mJsll l"Ö

ı;,ülmemiş ltahramanhklar sahifeleri 
na.ve ederek vatanımızı, lc;ttklil, hay
siyet ve şereflmlıl müdafaa f>deceği

mtı aşikir ve şüphest:ı bir hakikattir. 
Dünyanın bu kan,ık, kallct ve kah~ 

be11kle dolu sürpriz l'ilnlerlnde mflll 
tali ve istikbalimize 1"etlrdiii istika
met, emniyet ve vuzuh dolayısile 1\-IUli 
Şefi ve Cumhuriyet iktidarını ne ka
dar tebrik. etsek ar.dır. 

ETEM İZZET BE.,.,,İCE 
~(j 1 pıya.desi daıyanıklı ve cesa-
r~ı.,e .lll{!Şhurdıı;. Polo.ny~ muha- ------------
taııı,~~nde ıııu pıyadenın ışe ya- Dün geceki ze zele 
Yaııes· gı ıddia l'dılemez. Leh pi-
fa;k 1 bu nıuhardbd:erde bir çok Dü.n ceee saal 2S ü 25 reçe oldukça 
C\l'bJı v., en rnoclern siiahlarla mü- şiddetli bir ••l•el• olnuqtur. Zei2ele 
dllı'd ez kuvvetleri uzun müdrlet cenlş bir mınlaka dahilinde hlssedll-
O~rına.ğa muvaffak olmuştur. miştir. 

llezar unun, Fransrz zalbi~l-crinin 
\>e te~1 - a'1t.ında sıkı sw·ette talım 
<lir. N b•Yıısıne devam edilmekte -
de k eferlere açık mai üniforma 
P0ı0~"tnızı zemin üzerinde beyaz 
larla Y~ kartalı .bulunan kokart -

İaş.,~USlü. bereler verilm~tir. 
illeti t ennı. bıttaıbi Fransız hükU
kada,. erııın etmektedir. Şim<liye 
mi:ştir.ı~en hiç şi.kıiyet <.>dilıme
a.zaıtııara1c ~ ekmek miktarının 
l!attıhn .Patateıs miktarının ço
~ p ası ısteı:mı~tır. Ma.lılmdur 
~İiııd °,lonya!ılar patakse çok düş-

ll urler. 
gid.'.'..._~rdunun ne zaman cepheye 
l>ai,""'<;İ(i i'ıenüz malüm değildir. 
ı.,._ at da.ha çek ıbeJcletihniyııceği 
~"'"'~n edilebilir. 

İ<tanbuı-a· .-. - . 
iiQ.:ı ırıncı Tıcaret rnahkeme-'.len· 

tı,i,' • 
~ 

1 
k~ınece satıln1asına karar veril

la~ an 98 balyada sn!i 9820 kilo ka
ı.r,,, ı YedikuJe tabağ yünü açık art
nQ •ureıile 23/10/939 Pazartesi gü
laıcıı saaı ~n dörtte ve kabil olmadığı 
•:rııı· ll'tlc onı takip eden ilk günlerin 

Eaat' 7...::ıı.- ınde Bahçek:a.pıda Ticaret ve ...... ,. 
Jııı oJan.. ~°'Easmda satılocağından ta
til l' . .trın ınezkUr &ün ve saatte sa
lııııur lllde hazır bulunmnları i~ o-

. (21230) 
ı. -

<.'lı:'buJ asliye Birinci tıcaret mah-
San ınctoıı: 

tıına ktJ ve reisi bulunduğu Rize lima
ı.ınbuı~Yıtlı (şark) isimli motörun İs-
9;ı9 1) il Salıpazarı açıklarında 12/10/ 
~ı.ı,.:'••>nbe günil saat 5,30 da (Al
d.a.ır dr:n~. ınotörile vaki mils:ıdcmcye 
lııı,,.4 :nız raporwıun alınması Salih 
O.,, & ı llda ile talep ed •imiş olduğun
?.a.rarı''"nı \'e ,Yfı.kle alAkalı ve bu işten 
l019a~ "''kesin raporun alınacağı 23/ 
<..,,Od Pazartesi günü saat 14 de mah
'14nuıı. • hazır bulunabileceği Ticaret 
Ce ij~ Unun 1065 el ınaddesi mucibin-
"""-. olunur. (21236) 

- No. 18 -

Sul!anahmet 1 inci sulh hukuk 
ımahkemesinden: 
Davacı İzak Behar Juda vekili 

avukat Re-fael Beler tarafından 
müddeaaleyılı, Hüseyin Barsak ve 
Ag~ ve Beyoğlunda Kurtuluş cad
desinde MelclGi.reci sokak l 6/2 sa
yıda mukim Cevat Rifat aleyhte -
rine açılan 143 lira 50 kuruşun tah
sili hakkındaki alacak davasının 
g>yaıben icra krlınan duruşması so
nunda: 

Müdde3'bih 143 lira 50 .kuruşun 
5/5/938 den itibaren % 9 faiz ve 
% 10 ücreti vekaletle birlik'.e tah
siline karar verfüniş olduğundan 
tl'ilıliğ tariliinden fübaren sekiz 
gün içinde temyiz etmedikleri •ak
diTde ıhü·kmün k€'9bi kat'iyet ede
ceği hüküm h11'asası te'bliği yeri
ne kaim olmak üzere ili\n olunur. 

939/260 

İstanbul asliye ikinci hukuk 
mahkemesinden: 
Davacı: Halil vekili avukat Ta

hir Memduıh tarafından Şişlide 
Halaskargazi caddesi Gün apar -
tımanında kardeşi Hamide nezdin
de z,ya karısı Şefika alE'yllıine açı
lan 800 Jira alacak davasından do
layı ınuddcialeyhe 10/11/938 ta -
rihıli mahkeme celseııi için gön -
derilen davetiyede mu.makeyhin 

1 m<>Zkı'.ir yeri be-ş ay evvel terkey
lediği ve gittiği yeri de •bilen olma
dığı _müba~irin .moşruhatından an
la:şılmrş olduğundan bir ay müd
de1ıle ilanen tebliıgat icrasına ve 
duruşmanın da 28/11/939 salı günü 
saat 13,30 talikine karar ven!m.iş 
oldu.i{undan müddeialeyh Şefika -
nın iş !bugün ve saa!ie mahkemede 
hazır bulunması, aksi takdirde 
kanuni muame!.eı:ıin gıyabında ya
pılacağı mıLümu olmak üzere key-
fiyet ilan olunur. 937 /413 

Yazan: RAHi.Uf YAGIZ 

Yirı~ Averofun tornistan ile kaçarak destro
Verleri peşinde ric'ati başladığı sırada ..• 

'•ını,, 
dı~x. ine 'O• metreye kadar ı;okul-.u • .,,. •• _ 
h.ıı d l,Q .<\\·erofun yardımına ko
l~fı 

1
est · OY~tlrrln toplarlle karşılaş -, 1cn .. 

IL->ııuı ı.;,z lorpflo atnıak me~aleslnln 
lltı:ı ~ bulunduiu için torpltolarınt 

ldtıı ·ı 
~· k.in ' l' ne o anda yancını sönen, 
~ eJerj işli 
'"Yot.ta.I( Yrn ve lop kamaları :so-
tlııi k 1'krar ateş (•lmck ka.biliye-

a.zana.n A 
lblıt;ır vrrofun da topların& 
~ aatı k;ır h1t1da. lıüc·uma devam 
tlt .. n§tı:hfı Pc-k a lki.r rtttf' kendl-to ,,..,,,,_ 

f:f .. oluyordu. 

'-tı f~r, harnfdiye süvarisi ve mi.ısta
>tr i otuıa komodoru herşrye rai,men 

ı bir in ti .. tar cıs a a hucuma devamda •-
lertn CJ'dl, Averofla dlier destroyer .. 
"'•nıı·~~I altında o umankl fakir o.-

onanmasının en 171 destroyer-

leriaden dört tanesla:t daha kaybettir-
mek neticesine varılacak, böylelikle 
hrm dt.n•nma miirettebalıınn m&lleYl
yatı altüst olacak, hem de fa.kir ma .. 
teryal eksilmlş bulunacaktı. 

Rauf kaptana cesaretsizlik isnadı, 

Plünç bir ke:rtlyet tefekli edecek ma
hiyetedlr. Zira, bu hidlseden %7 rin 
sonra flamidlye ile Akdenhe açll&n 

Türk sü\•arl~I koca Akdenizde yalnu 
başına bu düşman donanmasına karşı 

harı> vaziyetine cecmfş, şırayı bom
bardıman, Adalar denizini talan, Draç, 
Beşike ve Avlonyayı. tahrip etlikten 
sonra ti Kızıldenize kadar uzanan ha
riknlide bir akını mnvalfalllyetle ba
prm.ış, Türk ba7rafını Akdenlzde bü
tün satve~le dolaştırmıştı. 

3 -SON T 

EN SON DAKika 
Sovyet Rusya - Almanya hudutlar 

ı Hariciye Vekilimiz 
Bugün Geldi 

Berlin 20 (A.A.) - Hitler, 28 ey-1 Führer, Almanlarla Sovyetler ara-
' IUlde Al.manya ile Rusya arasında' sındaki !hudut ihattını tesbit eden 

imza edilmiş olan •lhudut ve dost- protıokolu da tasdik etmiştir. 
luk> muaıhedesini tasdik etmiştir. 

Vilnoda yüz bin yıhudi toplandı 
Kauna! 20 (A..A.)- Buraya gelen 

QlıilltecUer, Polonyanın her tarafından 
ve bilhassa AlmanJar tarafm_dan iş&"al 

edilmiş olan mıntakaJardan g'elen 100 
~in kadar Yahudinin halihazırda Vll-

noda bulunmakta oldutunu söylemiş
lerdir. Bu.rünJerde komünist tahrlkitı 
yapmış olduklarından dolayı 40 yahu
di tevkif edilerek derhal tahatŞÜt kamp 
ıanna C"önderilmJş.lerdlr. 

Ruzveltin bir kiliseye hediyesi 
Vaşinırton 20 (A.A.)- Ruzvelt, IIy

jie Parkedan dönmüştür. llafıa t.attrütl 
orada l'eçlrecektir. l\lilşarünil~:rh. 11a
zar günü İngiltere Kral ve Kraliçesi
nin Amerikayı zlyarctlerlnln bir batı-

rası olmak üzere fhda ebni!l olduktan 

kıymetli bir tnclııln Hyde Park kUlı;e

sine vazedilmesi merasiminde hazır 

bulonacakhr. 

Elli milyon dolarlık manganez 
Vaşington 20 (A.A.)- Sovyct Rusya yon dolar kıymetinde manganez stok· 

hükiimeU, Amerika hükiımetine 50 mil- tarını satmak teklifinde bulunmuştur. 

Hitlerin yeni bir kararnamesi 
Berlin 20 (A.A.)- Führerin bir ka- ı 

rarnamesl Ue şarki Prusyada ve Poz
nanda ikJ yeni nahiye ihdas edilmiştir. 

Bunlar. Alm.anyaoın dlier nahiyeleri / 
(ibl iki kayına.kam tarafından idare e 

dilecek ve bunlar Danzig ve Poznanda 

ikamet edeceklerdir' Katoviç eyaleti 

Silezyaya ve Aicbeven eyaleti df" şarki 

Prusyaya ilhak edllmlştir. 

ERZU UM HAT ~I 

(Birinci •ııhifedm devam) 1 
tin yeniden tahaddüsü için Krem
lin nezdinde bütün ,gayretini sar
fetmiş'.ir. Türk!Eır beynelmil~ mu-1 
ahedelere sa<Lk ve Fransız - Ingiliz 
dostluğuna karşı dürüst k~ş -
]ardır. 

Fon Papen'in alelacele hareketi 
Türkiye üzerindeki Alman tazyi -
kinin tam akameti g~bi telakki e
dilmektedir. Türkiye, yüksek bir 
şuur eseri göstererek, bütün taz
yiklere boyun eğmekten imtina et
mek suretile rozüne sadık kalmış
tır. 

BRLİNE ATFEDİLEN İNTiBA 
Londra 19- .neyli Telp-ıf• Füh· 

rerin Fon B.lbbentropa itimadının ştm
dJ pek sarsılmlf oldufunu yazmakta
dır. Türkiyennl harici slyaııtetl dolayı

sUe BerUnde büyük bir hararcı ve 
ümitsizlik hlssedllm<ktedir. 

Von Papenin Ankaradan ani olarak 
reri çağırılma.c;ı, Alman hariciye neza· 
\!'.etinde, Avrupanın yeni va2f:veti etra
fında yapılacak urun mü-.kere1er sil
silesinin bir mukaddemcsldir. 

RDnLWAKİ İ..VTJBA 
Roma 19- Roma diplomasi meha· 

filinin !:.'\rlh müatıeasına ı;öre, Ru.c;: -
Türk müzakerelerinin inkıtaındakl 1;a
rlh mana, Ankara hükümetini.n İngil
tere ve Fransaya V("rdi_ği söı.e sadık 

kalmak kararında olduiu ve Türklye
nin Sovy~t - Alman nüfuz dairesine 
kaymaktan uzak bulundufudur. 

• 
Ankara Paktı 

q;MBERLA YN'İN BAŞVEKİLİ -
MİZE TELGRAFI 

Londra 20 (Hususi) - Türk -

İn.giliz ve Fransız muahedesinin 
.A,nkarada imzası münasebetile Baş
vekil Çemberlayn ile Türkiye Baş
vekil doktor Refik Saydama bir 
tebrik telgrafı göndermiştir. 
SOVYETLER PAKTI MÜSAİT 

KARŞILADI 
Paris 20 (Hususi) - Mookova

dan •buraya gelen ha.ber1ere göre, 
Ankarada imza edilen Türk - Fran
sız - İngiliz karşılıklı yardım pak
tı Sovyet mehafilinde müsait l:ıir 
surette karşılanımıştır. Sovyetler, 
bu muahedeıde .3ovyet Rusya a -
leyhine müteveccih hiçbir ı;ey gör-, 
memektedirler. 
BERLİN MUAHEDF~; TETKİK 

EDİYOR 
Berlin lO (Hususi)- Ankarada lm

d edilen Türk - İnglllı • Fr&nsız pakb 
hakkında g:aıe.zeler henüz motalea der· 
meyanına vakit bulmamışJardır. Bil -
kfunet mehafiıt muahede metnini tet
kik etmektedir. 

FRANSIZ VE İSGİI.İZ GAZETF.LE
RİNİS NEŞRİYATI 

Parls 20 (Hususi)- Ankara paktı
ıun imz:ı.~ siyasi mthaffJde büyük bir 
me-mnuniyrtlt" karşılanmı$br. Gar.ete
ler, Türk dost1uiuna büyük kıymet 
\•l"rcn ya:ı:ılar yarmaktadırlar. 

Londr~ 20 (Bu!n~i) - GaTeteler, 
Türk - İng-iliz • Fransız paktının im
zasını büyük man,cU~rle haber ver
mektedirler. Bu münasebeUe avam 
]5:amarastnda Ba..~vekll Çrmberlaynln 
dün vuku bulan beyanatını da kay -
dedcrek. üç memleket arasında ebedl
leşmlı; addeditebUe('ek bir lttllak ya
pılmış oldufunu zikretmekfıe ve bu 
paktln Akdeni'Zdeki sulh \'e emniyeti 
bir daha kuvvetlendlrdlllnl tebarüz 
ettlrmektcdirler. 

(Birinci sahifeden devam) 1 
getiren Cumhuriyet idaresinın bu 
feyizli muvaifakiyetini ve Demir
yolunun Erzurumun umranına ya
pacağı büyük hizmetleri anlattı. / 
İstasyonun önüne ıbüyük bir tak 
y~.Jımı.ştı. Vekil nutuk.an sonra 
komelayı kesti ve lolromotif keskin 
düdükler çala ça1a takın al'ından 
geçti. 

zurııanun Yeni şehri o:an bu kıs -
mında mual.ım mek.telbi, Mareşal 
Çakımak hastanesi ve diğer ıhasıa
ne.er ıglbi •büyük binalar vardır. 1-------------------------------

Tren artık Erzuruma geldik'. en A -5 ı'( E R L İ K-İ Ş L E R İ -ı 

Vekiller hugün Cumhuriyet cad
desi müntehasında yapısı ıbitiril -
~ olan dev.et inşaatını özden 
geçirdiler. Bumda ·büyük bır mey
danın etrafında kolordu Halkevi 
ve üçüncü umumi müfeai{iğin 
muazzam binaları yükselmekte - ı 
dir. Posta ve inhisarlar ida~esinin 
yeni lbınalan da çok zanftır. Er-

sonra, zaten planı Frans.z şehir 
mütehassısı profeo;ör Liim.ber la -
rafından ha.zırlanmış olan Erzuru- Eminönü Askerlik şuıbesinden: ı 
mun yakın günlerde ~arkın An - 15/1 Teş. 939 tarıhli il.ine Ektir. 
karası olacağına şüphe yoktur. 1 - Şimdiye kadar askcr:.ğini 

Bu al"Jaım Veki:.Jer ~erefine Be- yapmamı~ 316 Ha 334 dahil doğum-
lediyedc mükC"Lef bir ziyafet ve- lu hava, kimya, gümrük, tank, tap-
rilecekt.r çu, harp sanayi, muhabere, is•ih-

Hw;<:oi tren yarın hareket ede- kam, \'e 316 ila 3:l3 dahil doğumlu- 1 

cek, dönüşle Sıvas'.aki muazzaım !ardan nakliye suvari sı.nıflarile 
vagon, lokomotıf atelyesinin de a- gayri islam erat bu celpte askere 
çhış merasimi yap.lacaktır. Ayın sevkolunacaktır. 
22 sinde yapılacak olan bu mera- 2 - Şubede toplanma günü 25/ 
simde Münakale Vekili Ali Çe' -'1- l Teş 939 çarşamba günü saat 9 
kaya lbir nutuk söylivecektir. dur. 

1 RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLE[) 
3 - Bedeli nakdi veroceklerin 

bedelleri 24/ 1 Teş. 939 akşamına 1 
kadar ka.hul edilir. j 

4 - 86. maddeye tooi cezalı erat
la şube emrindeki tebdilhavalı e- 11 
ratın şimd'.den şubeve .müracaat

General Franko .Madrid'de 1 
Londra 20 (Radyo) - General 

Franko'nun Burgos'tan Madride 
geldiği ıbildiriliyor. Mallım olduğu 

üzere Madrit Yeni İspanyanın c,,, 
merkezi olarak kalacakt·t. 

iran • Japon dostluğu 
Londra 20 (Radyo) - İran iJe 

Japonya arasında bir dostluk pak
tının dün akşam Tahranda imza 
ediLdiği bi1diriiyor. 

RDYO 
Saat 18.00 Program. 

Saat 18.05 Memleket saat ayarı, a
jarul ve meteoroloji haberleri. 

Saat 18,25 Türk ınüzlii (Fasıl he
:re11). 

Saat 19.10 Konuşma (H:ıltahk Spor 
Servisi). 

Saat 19.25 Türk müziği. Çalanlar: 

Amerika Kızılh:ıç te~kilıitı 

Bf'l,-rad 20 (Radyo)- Romanyadakl 
müJtecIJere yardım etmek üzrre Ame
rikan Kızılhaç teşkUıih reisi buraya 
gelmlşlir. Bükreşe gldo.,.,kllr. 

llelgrad • Amerika telefonu 
Belgrad 20 (Radyo)- Amorlka ile 

yapılmakta olan telefon muhaberatı 

bundan böyle Londra yolile dctll, Ro
ma yollle l' apıla.cak. tır. 

la cana.). 3 • Halk türküsü - (Ssme

rim. kıyma bana). 3 - Okuyan: Sa
di lloşses. 1 - Lemi - Ilkaz şarkı: 

(Var mıdır takrire hacet). Z - Udi . 
Fahri - Hicaz tarkı: (Bahar olu ('e-
menzar olsa). 3 - s~ı Pınar - Hicaz 
şarkı: (!lasta kalbimde a('ılmış). 4 -

Zeki Arif - Şehnaz şarkı: (BenJ ateş· 
lere yakan). 

Saat 20.10 Temsil. 
Saat 21.10 :Uüzlk (Radyo orkestra

sı - Şef: Basan Ferit Al nar). 1 ~ Fra
nek: «Senfoni• (re mlnör). Z - Tscha
ikovsky: cCapprlccio İtalfen•. 

Saat 22.00 llemleket saat ayan. a
jans haberleri, :ıraat, esham • tah,~ı

lit, kambiyo - Nukut borsası (Fiat). 

ları iliın olunur. 

* Beşikt.a., askerlik fUbesinden: 
Şimdiye kadar henüz aıı;kere çafı

nlm.anıış veya çafırıldıiı halde her
hangi kanuni bir mazeretle a:erl bıra
kılıntŞ ve yahut çafırıldıfı halde gel
mlyer~k bakayada kalmış ve a•kerlitl
ni yapmaDU!j 316 lla 334 dahil topçu 
eratla üç ay ve daha ziyade hava t.eb
dili alarak şube emrine girmiş ve hav& 
tebdili bitmiş iki senelik sınıfla men· 
sup erat 25/1. Teş. rünü mürettep ol
duJdarı birliklere sevkedilecekJerdir. 
Tayin edilen bug-ünde şube merkezin
de bulunmaları ''e bedel vereceklerin 
bedellerini 24/I. Teş./939 ıünü akşa
mına kadar vermeleri nan olunur. • Beyoğlu Yeril A~kerlik Şub~!'iinden: 

1- 316 : 334 (d:ıhll) dofumlu islim 
erattan muvaızafhk hizmetini henüz 
yapmamış gümrük, tank, hava, mu
habere, istlhkim ve 316 : 333 (dahil) 
nakliye, süvari ve ga.yri islim eratın 

a~kere !l>.evkedile<'ril e\'velre il;İ.n f'dil

mlştl. 

2- Bunlardan batka 318 : 334 (da-
bil) dofumlulardan keza mu"azzaflık. 
hizmrtini :!ı'apmamı,ş topçu eratı da as
kere se,·kf.>dileC'ekUr. 

3- l.'ukarıda yazılı doğum ve sınıf
lardan olup hava trbdili aJmak sure
tlle !jube <'mrine glrrnlcrden altı ay ve 
daha fazla hiı.meti kalanlar da sevke
dilecekUr. 

4- Caiırılanlardan askerlik kanu
nunun 86, 89 uncu maddelerine tibl 
olmıyanların nakdi bedelleri 2-t/I. Teş../ 
939 akı,amına kadar kabul edilecek.tir. 

5- Şubede toplanma 1"ünü !5/L 
Teş./939 sabahıdır. 

&- Nakdi bedel verm<k lstlyenle
rln vaı:iyeUeri lncclenm.ek üzere şim
diden şubeye müracaaUarı ilin olu -
DlU'. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRA.1\1 
KISMINDA 

20110/939 Cuma akşamı 
Saat 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

K0;'11EDİ KISl\UNDA 
20110/939 Cuma akşamı 

Saat 20,30 da 
HİNDİSTANCEVİZİ 

-0---

HALK OPERETİ 
Bu akşam 9 da 

(ZIRDELİLER) 
Yazan: Yusuf Sururi 

Yakında: (Ka.dınlann Beitendiği) 
M. Y esari'nin • 

Kem:ı.1 Niyazi Seyhun, Cevdet Çağla, 

Şerlt İçli, Ilasan Gür. 1 - Okuyan: 
l\lözeyyen Senar. 1 - Salilıattin Pı

nar • Rast şarkı: (Yalnız benim ol.) 
2 - Arif Bey - )lahur prkı: (Senin 
durmak derdinü eyler beni). 3 - Ualk 

türküsü - (A. Fadlmem haydi senJe 
kaçalım). t - Halk türküsü - (Me
şeli l\loşoll). 2 - Okuyan: !llefharet 
Sainalr.. 1 - • • • • • - Hüseyni 
şarkı: (Çektim elimi gayri). % - Hü
seyin Fahri - Hüseyni şarkı: (Vasim-

Yine Averotun toml!itan ile kaça -
rak destro)'erlerlnt pqlneı takıp rlt'ate 
başladıft sırada Amiralin verdiği ta-

Saat 22,20 !llüzlk (Cazbant - Pi.) 
Sa&t 23.25 - %3.30 Yannkl procnm 

ve kapanış. 

--=-=-=============! 
Amiralin zaferini tebrik eden Ne

u.ret ve umumi karar&"ih şifrelerinin 

arkasından ayni makamların tekrar 

ÖKSÜRÜK ŞUIXUBU 
kip emrinin yrrlne gctlrllınern('si, Bar- denize açılarak düşman donanmasını 

ba.ros silv3rislnln itirazı mrsel<".oıılne gc- 1 aramak, yerini bu1mRk ve onunla kat'i 
lince: Dundan üe srne evvel Amiral netice almacak bir denh; muharebesl-
Ramlz de (labfl olduğu halde o uman- ne tutuşmak hususunda verdikleri e-
ki bahriye ümerasllc birinci Balkan mirler Amii'al R.amlzl bir türlü ildııcl 
deniz harbine iştirak eden ve bıiyiik bir huruca sevkedemlyordu. 
bir kısmı sai bulunan bahriyeltıerlmlz Nezaret ve I:mumi kararl'lihın şif-

relerine Amiralin verdiği ctvaplar: 
c- !\.lecidl1e kru\"azöru efradının 

şitaiye elblselerl henüz vıirut etmedl
finden sür'ati irsali müsterlıamdır, 

Yahut, 

«Sirop Pectoral» 
Eski ve yeni ıbütün öksüriikleri 
geçirir, :balgam söktürür, bronş.
lan temizler, netle ve gripten 
kDrur, göğüsleri zayıf olanlara 

ibilhassa şayanı tavsiyedir. 

İNGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu-İstanbul 

ı CIJ[:Jlt]) ~@ 
İntikam 

1 Nakleden: Selami l:r.zll" 

Veli Canı tanır mısınız? Çok vio 
danlı, çok ki'bar, çok asıl, çok gü
zel, çok şık, çok zarif bir genç_tir. 

Mademki Veli Can ile mü:şer
ref oldunuz, şimdi izin veriniz de 
siz>! Leman Gül.remi takdim ode
yim. 

Zeki, kurnaz, açık.göz, feleğin 
Qem'berinden geçmiş, oldukça çir
kin, oldukça ııhlfıksız bir kadı.ndır 

Mademki Lemanı da t<.• ıdınız, 
;;eyleyiniz bana, Veli Can i.e Le
man Gülfemin evlenme~e-ine ra

zı olur musunuz? .. 
Taıbii hayır diyeceksiniz. işte 

Veli Canın bütün ahbapları, bü -
tün dostları, Leman GüJf,.mJe ev
lenmesine razı olmuyorlardı. 

• 

- Ha, .sahi bakınız, size Veli Ca,. 
nın Leman Gü!femi sevdiğini söy· 
Jameğl unutmlllitum. 

Veli Can yer yüzünde sanki kız 
ve kadın kalmam'ş gibi, Leman 
gulfeme aşık oldu: iış:k olmakla da 
kalmadı da, onunla .ev.enmeğe 
kalktı. 

Bunu duyduğumuz zaman üstü
llt' atıldı.k: 

- Çıldırdın mı? Dedik. Senin 
gibi bir erkekeğe Le.'1'\an gihi bir 
kaıdını almak yaraşır mı?. Vaz ~ 
bu sevdadan. 

- Ge<;-emem. 
- Öyle ise e••leıımekten vaz g~ 
- Burulan da vaz ııcçem~ ... 
Nush ile usianmayanın hakkı 

kötekmiş amma, dof:rusu Veliyi 
dö,•emezdik. Dövsek te para etmi
yecekti ya .. 

Neyse Jafı uzatmıyalım, günler
den bir ,gün Veli Can ile Leman 
Gülfem nikah memurunun önüne 
çıkt~r. 

Nikah memuru ~,. aga kalktı, 

ı;ordu: 

- Veli Can Leman Gülfemi ka
rı olarak kılbul ettinız mı• .. 

Veli Can şöyle btr etrafına, yani 
:bizlere, sonra da yanında duran 
Leman Gülieme baktı ve birdc'tl
bire iglerliği, i:;kmekte olduğu 'a
miri güç kıyame~i kavradı 
• - Hayır dedi, k2bul eo nıedim!. 

Leman d~üp bayıldı, biz derin 
geniş bir nefes aldık 

Ertesi günü ~m2~ Gül!em Ve!l 
Cana bir mektup ya2rlı, dedi ki: 

.senin kibarlığına, asaletine, 
vicdan:na bu hareketi yakıştırma
drm. Bir lrre daha nik5h memu -
runun kar5ısına gideceitiz, madem 
ki benimle ev '.enıme-k istemiyor -
sun, lbu sefer ben seni kaılıul et -
miyceeğim. Fakat mZhvolan hay -
siyetimi kurtaracağım. Viodanın
dan bunu •beklerim.• 

Söze başlarken dedik ya, Veli Can 
v:iodanlı, kibar, asil bir adamdır. 
Lemanın tekllifini ka.bııd etti. 

Nikiılh memuru sordu: 
- Veli Can Leman Gülfemi ka-

rı olarak kalbııd ettiniz mi? 
- E~'tim. 
Lemana döndü: 
- Leman Gülfem Veli Canı ko

ca olarak kalbul ettiniz mi? 
- Ettim. 
Ve bu onun ömrünün sonuna ka.

dar devam etlen intikamı oldu . 
' •• 1 ••••••• 1 ••• 1 ••• 1 •••••• 1 

Acı bir ölüm 
Babamız ve büyük babam doktor 

Fc::ıt Süreyya (Pqa) İsfendiyar oilu 
meml~etlne ve mensup oldutu dok
torlnk camiasına kırlı: küsur yıllık. 

verimli ve dürüst bir hizmetten son
ra dün sabah ansızın ôldü. 

Cenazesi bul'ün saat 10.30 da Ka .. 
dıköyünde Cevlzllkte Şifa sokaftn -
dakl evinden kaldınlarak Kadıköy 

iskelesinden saat 10.45 te kalk&<'ak 
hususi vapurla Be!lklaş'a ceclrlierek 
Beşiktaş camJinde namazı k:ılmdık -
tan sonra YahJ'• efendi kabrlstanm
d&ki aile met.tenine defnedlleC"ektlr. 

:\lühendts ve müt.eahhU Kud
ret İsfendiyar otlu. 
Alpulla teker tabrllı:a ı müdü
rü Fatin İsfendiyar otlu. 
Torunu Ahmet İ!'fendlyar oklu. 

1939 senesi zarfında yalnız 
ZE.\}TH RADYO 

Bütün dünyada diğer 3 muh
telif faıbrikanın satını~ oldu -
ğu radyolardan fazla radyo 
satmıştır. 

6 ve 8 lambalı 
En son model ZE..'{İTH radyo

J.arını ı ecriilbe edin iz. 
BAKER Mağazalarında her 

yerden müsait fiat Ye şartlar
la satıhnakadır. 

arasında Yaı>hğım ankette bu nokta, 
Çakıcı Remıl kaptanın muharebe sı

rasında Barbarosun paUıy&a i:;tlm bo
ruları sebeblle remlye yayılan beyaz 
dumanlardan du~tduğu rndi'" ve dü!J
:aıan donanmasının üstünlükünü tl'1Dln 
eden biricik tahtelbalılrlntn tevltt et
tiği c-lzll, telıdlt sebebHe takibe ve ha
rekete devama taraftar bulunmama -
sile tef lr edllrnlştl. 

Fakat her ki b3.dlse, mahiyeti ne 
olursa olsun donanmanın kumand:ısı
m deruhte etmiş olan O!mlanh Amirali 
Ramiz Beyin süvarilere ve malyeUne 
olan itimadını al~üst etmiş, Ni.r3ya 
dönüşten sonra Amiral Bahriye Ne -
:ıaretile Ba kumandanlık Vck11etinln 
devamlı şlfrel"rle tekrar denize aeaJ
masını istemelerine mukabll bir ay 
Nirida demir üzerinde 7atmaktan baş· 
ifa blrşey yapmamıştı. 

- ı\sarıtevflkln tamlrlnr mtmur ln
piye mühendisi Ki.mil Efendinin ra
poru berayl malüm&t bervttWzlr ar
rolunur. An:u edilen tamirin buraca 
gayrikabil olduiu arz ve beyan olun
duğundan bu bapta hlc:bir l'ÜDa. mes
uJ:lyetln ksbul ve deruhde edtlemJye- ı 

cefl cihetle inşaab umumiye müdürü 
İsmail llaklu Beyin celbi ile ne vechlle ı 
tamiri mümkün olabllereğinin iraesl 
ve olve('hlJe tamiri halinde mes'ull -
yetin mum&ileyhe deruhde etUrlhnesL. 

Taksim 
ı 35 kişilik saz hey' eti - 4-0 kişilik Kıeıro - 20 kişilik Mehter takrmının 
ı iştirakile şarkın füsunkar güzellıkler içinde canlandırılan 1001 gece 

Mealinde bulunuyor, bu cevap1ar 
Başkumandanlık VekiletJ ile Nezareti 
çileden çıkarıyordu. 

Devamı var) 

Sinemasında 

Bugünden itibaren 

2nci HAFTA 

ı masallarının en güzeli 

İ GÜLNAZ SULTAN 
f Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 



• 

Kız-Erlıelı OLKO LiSESi (UŞAK)Gecel-GUnsel 
(Yaea thki) mielalsl llamcll tnkömen tanluulaD .upb .ta ted9 edilen Yeni Llle ıt-11-939 da tedrisata 

hflamlflır. 1111 Tll 'ba okala almaeak ölrenlel U7UI malldat olüi'mulaa Tedl• YeT• aakJen b~dohuunü ı.
&i7ealerba llUnoe J'UI De miiraeaat elerell ~- ohlp olmadıluu aonulal'Werelr.Ur • 

Türk Maarif Cemiyetinin 
Zen .. n ikramiyeli 

Büyük Eşya Piyangosu 
Çekiliş 5/11/1939 ikramiye 15400 Li 

.. 
Gayrimenkul Satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Mebmedin 19306 hesap No. sile Sandıiuruzdan aldıiı (1000) liraya karşı bi

rinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan 
takip üzerine 3202 No. lı kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine 
göre satılmaaı icap eden KAYDEN MU'STAKİL İKİ ARSA ISE DE halen ildsi 
üzerinde bir bina yapılmak suretile birlettırilen Fatihte Mansialı Mebmetpap 
Kirmaati mahallesinin Sulumanastır sokaiında eski 8 Mü. yeni 18/5 ve yine 
Manisalı Mebmetpqa mahallesinin Bü,,Ukkaraman sokatında eski 8 Mü. yeni 
18/8 No. lı lrAJ'lir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 

lconınQftur. 

Satış tapu acil kaydına ıöre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 
(275) Ura pq akçeei verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu 
da kabul olunur. Birikmiş bütün verıilerle beledıye resimleri ve vakıf icaresi 
ve taviz bedeli ve t.IWi,ye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1/11/ 
939 tarihinden itibaren tetkik etmek i.stiyenlere Sandık Hukuk işlen servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydıve sair Ilı.zumlu izahatta prtnaınede ve 
takip doe.1umda vudır. Arttırmaya pmiş olanlar, bunları tetkik ederek satı

hla çıkanlan ~ hakkında ber§eYi öjrenmif ad ve itibar olunur. Bi
rinci arUuına 4/12/938 tarlbine müaadif Puarteai ıünü Calalotıunda kAin San
chlınmda .. t 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi 
1ciD teklif edl*'* bedelin tercihan alınmaaı icap eden gayrimenkul mükellefi-
7ettle luaııbk eıwwllnı tamamen ıeçmif olması fUÜU'. Aksi takdirde son arttı
ruwı ta•hMdl büi kalmak IU1lle 19/12/939 tarihine ıdüsadif Sah IÜDÜ 
~ nıehekh Ye Qni mttıe 8CllD arttırması ;yapılacaktır. Bu arttırmada pyri
meakul • ook aıUannın üsUbıde bırakılacaktır. Hakları tapu sieillerile sabit 
oJmqan aMbdarlar ve Jrtifak hakkıl&hlplerinin bu bak.larım ve hususile faiz 
,,. muuifıl dair iddialannı ilin tarihinden itibaren yirmi ıün içinde evrakı 

müabtw.Ue beraber dairemiM bildirmeleri lAzlmdır. Bu suretle bak1armı bil
dinnemif oluJada hülan içu licfllerile sabit olmqanlar saU, bedelinin pay
,..,.. ....... bulg lı:alırlar. Düa fula maltlmat almak Jatlyenlerin 987/lM dos-
79 ~ ...,... ..... Hı*ut İlleri Serviaine m-caat e&meleri lüzumu 
ilin .ıu.u.. 

•• 
D la:•.&~ 

Sultanahmet 3 üncü sulh 
hukuk hakimliğinden : 

Soğuk algınlığı, nezle, ve teneffüö yollarile ge- -..:.~·--
çen hasta:bıklardan korur, grip ve b< jaz raı'.hat -
sızlıklaruıda, ses kısıldığında pek fayda -
lıdır. 

Biletler Plyanro Ba:rllerlnde, Ce na17etln Merkes ve Şabelerlle "f 
pastahane llaquuaia Enaram llanol .ta llesmi :bin itıerl BtirOSllJU)a 
lira mullabUJnde utalmak&adır. c788h 

lstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 

Pülverizatör Satın Alınacaktır 
4275 lira muhammen bedelli 300 a det vermorel veya bunun muadili 

verizatör açık eksiltmeye konulm\lftur. Taliplerin 320 lira 62 kul"Ufluk 
kat teminatlarını yatırdıklarına dair ma kbuzları ve yahut bu miktar 
mektupları ile ihale tarihi olan 27 /10/9 39 Cuma giliıü saat 14 de vi!Ayet 
Miıdürlüğünde müteşekkil komisyona m üracaatları ve prtnameyi görmd 
bu tarihten evvel mezkör müdürlüğe ge lmeleri. (8337) 

İstanbul maliye hazinesile Tomas 
kızı Aronik'in şaıyian ve müştere
ken mutasarrıf oldukları İstanbul
da Zindankapı mahallısinin Zi.ndan
kapı caddesinde (79) kütük ve 
(356) ada ve (43) parsel ve eski 
(387) (389) ve yeni (93) kapı nu -
maralı ve (1000) bin lira kıymeti 
muhammeneli kagir dükki.n ile 
yine Zindankapı mahallesinin Zin
dankapı caddesinde (90) kütük ve 
(356) ada ve (54) parsel ve eski 
{363) ve yeni (71) kapı numaırah 

ve c1200> !bin ikiyüz aira 1tıymti lngiliz Kanzuk Eczanesi Emlak ve Eytam Bankasından: 
muhmmeneli kagir dükkanın i~ BEYOOLU _ İSTANBUL Esas yeri kıymeti nev'i 
l~i c::uyuu zımnında füruıhtu tekar- No. 
rür ederek ayrı ayn müzayedeye 658 Büyükada, Nizam mah. Yürükali 174.- Bahçe 

vazolumnuştur. Birinci açık art - 1 ı s d sokaiı No. eski 41 yeni 2/1 114048/228096 
tırmaJa.rı (23/11/939) tarihine mü stanbul Emniyet an ıg" ı (pafta 54, ada 205, parsel 3) hisse 
sadıiıf pezşem.tbe günü saat (14 ten 666 Büyükada Nizam Mah. Yorgt.ıu 1193.- Çamlık 
16) ya kada:r icra kılınacaktır. Kıy- Dı•rekto••rıu••gv u••nden •. sokaiı No. eski 41, yeni 2 (Paıt!l H/128 his. 
meti muhammeneılerinm yüzde 64, ada 189, parsel 7) 
yetmiş l>eşiıni bulduğu takdirde Adres ve tafsilAtı yukanda yazılı ıayrimenkuller açık arttırma uı o gün ilıalei kat'iyeleri yapılacak.- 939/344 peşin para ne satılacaktır. 
tır. Bulmadıiı takdirtle en son art- Emniyet Sandıjına borçlu ölü ~ Mehmet varislerine ilin yolile tebUI: İhale 8/11/939 Pazartesi günü saat Ondadır. İateklilerin bildirilen 
tıranın taahhüdü baki kai1mak Ü- Bay Mehmet, EyQpsuitan Zeynepba ton mahallesinde Karyağdı sokalında saatte depozito akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a vesikalık fotolrafla 
zere on beş ıgün müddetlle temdit eski 5 yeni 5 numaralı bahçeli bir evmtimamuıl birinci derecede ipotek ıös- emlAk servisine ıelmeleri. (8813) 
edilerek ikinci açık arttırma.lan tererek 25/11/111 tarihinde 114. hesap numarasile Sandıtımızdan aldığı (260) •• •• .., İ 
csı121_939> tartııne müsadif cuma lira borcu 181s1939 tarihine kadar ödemedijinden taiz, komisyon ve masarifi Gumruk Muhafaza Genel Komutanlıgı sta 
günü saat (14 ten 16) ya kadar ne beraber borç (122) lira (28) kurul8 '181'11l1,ftu'. Bu sebeple 3202 numaralı L A • ı·"" • Sah 1 K • 
icra kılırııacak ve o gün en çok art- llanun mucibince hakkında icra takibi bqlat'lmak üzere tanzim olunan ihbar- evazım mır ıgı na ma omısyonun 
tırana iııile edilecektir: İ1>0tek sa- name borçlunun mukavelenamede ııösterdiii ikametgAhuıa ıönderilmiş ile de 1- 1000 adet kıl kolan ve 900 adet zincir yular sapı ve 1000 adet de 
hl>i alacaklılarla diA'er allikadar - borçlu Bay Mehmet yukarıda yazılı ad reste öldüğ(l anlaeılmıı ve teblij yapı- ğının müteahhidi nam ve hesabma 16/ 10/939 Pazartesi ıünü saat 14 d 
Jann iflbu ıgayri menkul üzerin - Iamamıatır. MezkQr kanunun 46 inci rnaddesi vefat halinde tebligatın ilAn su-, eksiltmesine istekli gelmediğinden 28/10/939 Peqembe giliıü saat ıı de 

n ı • · •: n , n tan ......_ ~ ipotek l&Jtermek tsttren
t.e .,.. t k k; k ................. Ja:pmela 7ösde "' .Dl tecavüz etmemek 
...._ ...._ ı n 'h h ~ 1ıMar borç 9el'lllllk suntt1e lrolaylık «6Blıeımekte-

deki htıidanıu lrmuite faiz ve ı-etlle yapılmasını Amirdir. Borçlu ölü Bay Mehmet miraııçıları ifbu illn tarihin- açık eksiltmesi yapılacaktır. 
man-afa dair olan Jdddalıa;nnı evrakı odelı itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza ınüracaaua murialerinin borc•ıru 2- Tahmin edilen bedeli 702 ııra ve ilk ı.mmatı 13 liradır. ii:!ılll"lll.lil~ 
müll>ite1erilıe yirmi gün içinde b~ ödemeleri veya kanunen kabule 1&vao bir itirazları var ile bildirmeleri ll7.tm- evsaflan ve nümuneleri komisycmdadlr. Görülebilir. 
dhnıelıeri JmımdJ1'. Aksi lıatie hak- dır. Mirasctlar ipotetf kuriarmazlar ve -yahut başlıyan takibi usul dairesit'.de 3- İırtekl!Jerin IÜD ve ... tinde ilk teminat makbuzlan ve kananl 
lan tapu sicilleriııe eabit oknadıkça -duniunnazla:rsa lpotellli P7J'hnenkul mezk6r kanuna töre Sandık~ satılacaktır. rile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki llomiQOl18 •· "'7•> 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden : 

189/454 

ı:ınm,.t Sandıtma bo~ ölü Ba;r Ali vlrislerine ilin yollle tebliğ: 

Ba;y Ali (Olıull ojlu) KaaımpaeadaHacıferhat mahallesinde C*Jnazçevme 
aokaimda eüi 19, 19 Jılü. 11 yeni 21, 23, 27 numaralı ahpp maaarsa iki evin 
tamamını birinci derecede ipotek göstererek 24/12/935 tarihinde 22833 hesap 
numarulle &andalmı'Aian aldıjı (120) lira borcu 13/6/939 tarihine kadar öde-

~den faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç 108 lira 74 kurup var
lJUIUr. Bu aebeple 3202 numarah kanun mucibince hakkında icra takıbi başlan
mak üzere tamim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdigi 
ikametbAhına t&ıc:lerllm}f Jııe de borçlu Bay Alinin yukarıda yazılı adreste öl
düjü anlqılmıe ve teblii ;yapılamamıştır. Mezkılr kanunun 45 inci maddesi vefat 
halinde tılbliptın llln suretile yapılmasını imirdri. Borçlu ölü Bay Ali miras-

satış !bedelinin paylaşmasından ha- Bu cihetler alikadarlarea bilinip ona göre h81'e1tet edilmek ve her birine RYn leri. (8538) 
riç kalacaklardır. Müterakim l:>ilfı- ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak iizere keyfiyet ilin olunur. 
mum vergiler borçları niSbeti.nde (8633) İstanbul Asliye Birinci Ticaret mah- 1 Sultanah met 3 üncü 
tıissed ,1 t llAl• kıf kemesinden: h k k h ... k" 1· ... • d ar.lafa ve .e a ıye ve va - Doyce Levant Linie kumpanyasına u u a 1 m ıgm en 
lar kanunu mucibince verilmesi 1 
ı.azım gelen yirmi senelik taviz be- Devlet Demlryollerı ve Limen arı mensup Andros vapurunun 101 cı ae- ista.Dbuı maliye hazinesi ~ 
deli ve ihale pulu ve tapu masraf- 1 1 t U id 1 111 1 ferile 4111939 tarihinde Alm~ada mas kızı Arıonik ve Samiye 
ları müşteriye aittir. Arttırma ' 8 m• • .,.. ft eri kain Rappolt ve Söhne Hamburg. 1 :fab- ye ve .Aılımet ve Fatma ve 

rik:asından namlarına ge1en ve lstan.- ye Şeriıfe ve Mustafa kızı şartnamesi iŞbu ilan tarihinden T d•J• 
itilbaren mahkeme divanhanesine 1 Fiyat ep 1 1 bul ithalat gümrüğünce 5/7/939 tan- ve Yaninin şa.yian miliştereke 
taıMk kıhnımıştır. Talip olanlaırın hinde tescil edilen 6286 numaralı be- tasarnf olıduktları 1stanlbul 
kıymeti n.tıhammenelerinin yüz- Beynelmilel yolcu ve bagaj nakliyatına ait olup ana hatta mer'i D. D.~_104.. yanmune muhteviyatı BKDP marka ve dankıpı mahallesinin Zin 
de yedi lbuçugu nıs'betinıde pey ak- Toros katarlarında uzuıı yoldan seyahat edecek yolculardan kısa yol ucretı 27191 - 93 numaralı üç sa~dık ~~ra~ı sokağında (89) kütük ve (3 
celerini hamilen o gün ve saatte alınması hakkındaki D. D. 107 numaralı, tarifelerle Avru~a hattının S~mplon 471 ve safi 371 kilo sıkletınde :u"lü, da ve (53) ıparsel ve eski (3 
fstar.Jbul Divanyolunda dairei maıh- katarlarında beynelmılel . mumısebetler içın yolcu ve bagaJlara tatb~k cdı~mekte ipekli ve pamuklu muşambaya aıt mez- yeni (73) kapı numaralı d . 
susasında Sultanahrnet Üçüncü olan muhtel f tenzilat 16 Ikinciteşrin 1939 ta hınden ıtıbaren liigvedil cektır. kl-r vapur acentasından almış old~- "zalei §uyuu zımnında füruh 
Sulh Hukuk mahkemesi:ne başka- Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilm lıdır. (8580) lan ordino zayi olduğundan bahısle • rür ederek ımliza{Yedeye ,, 
tibe 939/20 nuımara ile müracaat - X .... iptaline karar verilmesi Galatada Ka- lunanuştur. Kıymeti muhaın 
lan ilAn olunur. (939-20) Muhammen bedell 23500 lira olan mUhtelif ölçü aletleri 4/12/1939 Pazartesi raköyde kain Ekselsiyor Kasti ve Di- nesi (1500) 'hın bet yüz lirad 
-------------- günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında s.ıtın alına- mitri Plakas taraflarından baarzuhal rinci açık arttırması (23/11 

caktır. talep ve ordinonun bimili bulunduiu tarihine müsadif perşembe 
çıları ilbu ilin tarlbinden lttbaren bir buçuk ay içinde Sandıltmıza müracaatla 
murislerinin borcunu ödemeleri v97a kanunen kabule f&YaD bir itirazları vana 
bildirmeleri llzımdır. lliralçılar ipoteli kurtarmazJar ve yahut bqlıyan takibı ı•-• Dr. Hüıyin Salör Bu işe ıirmek istlyenlerin 1762,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun hakkında vesikada ibraz edilmiş ol- saat (10 dan 12) ye kadar ter 
usul daire8inde durdurmazlana ipotekli ıayrimenkul mezkılr kanuna ıöre San-
dıkça atılacaktır. aı cDıetı. allkacıarlarca bilinip ona ıöre hareket edilmek 
ve her birine 871'1 9711 1bbarname tebJil i makamına kaim olmak üze.re keyfiyet 
ilin ohmu. (8882) 

l lnh ... rlar U. MUdUrlüiünden: 1 
1- lllfredat li8t.i mueibbıce 48 kalem elektrik levazımı açık elulltme 

uaullle ..tuı •'mN'Aktlr. 
D- .,. ............. bedeli iM lira muvakJ?t teminata 87.05 liradır. 
m- llı:llltme H/X/919 Salı liini1 llll&t 11 de Kabataşta Levazım ve Müba

,...t IU)ıwb:Wd alm1 ~unda yapılacalı:tır. 
JV- Lldı"w Mr' IGD lllaü seçen 1U beden panm almabillr. 
V- lrt+»ı.tıı lblltme igin tQin edilen gün ve saatte ., 7,1 güvenme pa-

naile ~ makGr lı:omiqona lelm•leri illn olunur. (15153) 

...... Mldrllll .... -- Blpıubanlıt 
... '**"' mıc::a 

• 1 .... ~ IOlf 'l'SLOUI' ···= 

No. 120 Yuan: M. SAMI KABAıIL 

Tirk clcm•nmwm alclıfı vaziyetinin plinını 
bizzat Fatih hazırlamışh 

- Balr•hın ne olaeak?. Bu, deniz il
lldm ...... Jdır ........ 

- ········· - Göril7onun ya?. Deniz kuvveti 
önürıde atıarımızla oıctutumuz 7erde 
kaldılı:. 

- ········· - Bu kuvvet De lrale7e ve De de 
dala, tap benze1ni7or. 

- ........ . 
- At nalının iflemediji yerde bizim 

kılıçlarımız iflemez oluyor. 
- ........ . 
- Eter, bu dfilman harp ıemilerini 

batırır ve Halice lirmekten meneder
lek, en büyük deniz zafer mız husul 
bulacaktır. 

- ········· 
-İşte; hıristiyan donanması yelken 

kaldırdı. Hareket baıladı. 
- Efendimiz, bizim gemıler de ha

rekete seçti. 
- Evet; bizimkiler de yelken dol -

durdular. 
Türk donanması bir yandan hıris

tiyan donamnuınm battı ricati üze
rine du,erken bir yandan da Tophane 
ve Fındıklı önlennden ~ Ha-

Uç ve Saraybumu önfbıü döpıan do
nanmasına kapamaJa ~u. 

Türk donanmaauıın aldılı harp va
ziyeti çok mükemmeldi. Zaten, bu ha
reketi ve bu plAnı Hazreti Fatih, biz
zat kendi çizmifti. 

:e.ıtaeJollu da, harfi harfine tatbik 
edi7ordu. İlk harp v•etı ve Türk 
donanmuınm açılıi hareketi 7erinde 
idi. 

Deniz, sakin ve kıyı meltemleri çı
karıyor. Her iki donanmanın seyir ve 
hareketi bu kıyı rüzıirlarmm hafif 
tesirile verdiji kuvvetle hareket edi
yorlardı. 

Açılışın ve vazıyet n ı<>runil&e naza
ran daha ilk hemlede galebenin Türk 
donanmsaına teveccuh ettigi görülü -
yordu. 

Nıhayet; donanmaların ileri batlan 
birbirlerile rampa haline ıeldiler. Fa
kat; tarafeyn birbirine durmadan top 
ateei yapıyordu. 

Hıriatlyan donanması, rampaya Si
ren Türll ıemllerine Rum aleti •vu
ruyor. Ahpp olan pmiler bir kav li
bi çatır, çatır yanıyordu. 
DenizıD üzerinde J'8D8D ıemner, ve 

Dahili Hastalıklar Mütehassısı 

MUAYENEHANESİNİ 

tayin ettiti vesikalan ve teklillerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reis- maltla Ticaret kanununun 638 ci mad- elınacaktır. Kıymeti muh 
desinin kıyasen tatbiki suretile ziyaı sinin yüme yetmiş ~ini b 

liğine vermeleri lizımdır. ı"ddia olunan ı0bu ordinonun bulan ta- takdirde O afin ihalei kat'w 
ı larak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada .., .-- -.7 

Şartname er parasız 0 rafından 45 gün içinde mahkemeye pılacaktır. Bulmadığı takrl" 
Taksim - Abdülı.k HAmid caddesi Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (8501) ı·braz olunması ve ibraz olunmadığı son arttıranın taalhhüdü lbaki 
Milo apartımaruna ruıkletmiştir. 

•------ Tel. 43897 ._ takdirde bu müddetin hitamında ipta- mak üzere on ıbeş g\in müd 
Emlak ve Eytam Bankasından: line karar verileceği ilAn olunur. temdit edilerek ikinci açık 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Bilhaaaa arızalı ve fena yollarda iş
liyebilen otomobil, kamyon ve benzeri 
vesaiti nakliye> hakkındaki ihtira için 
alınmıi olan 14 ilktelrin 1935 tarih ve 
2072 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettili hukuk bu kerre balkuma devir 
ve yahut kadı Türk.iyede mevkii fille 
koymak üzere icara dahi verlleLileeeli 
teklif edilmekte olmakla bu hususa 
fazla maıamat edinmek iati7enleriıı 

Galatada, Aslan Han 6 nd kat 1 - 3 
numaralara müracaat eylemeleri 1lAD 
olunur. 

ıemicilerin feryadı. Top ateli ,ıemi
lerden, ıemilere rampadan sonra le
çen denizcilerin kılıç kalkan şakırtı

sı ortalılı velveleye vermişti. 
Türk denizcileri, nekkareler, tram

peteler vuruyor ve denizcilerini düş
man donanması üzerine savlete teşvik 
ediyordu. 
Düşman ıemılerinden de nefirJer 

çalınıyordu. Fatih, oldutu yerde, atı
nın üzerinde, elinde kılıç gazubane 
meydan muharebesini seyrediyordu. 

Sultan Mehmet, aradasırada atının 

eteri uzerinde doğruluyor. Kılıcını i
leri uzatarak kalın sesile ve işittire
bileeek bir halde sahile yakın gemici
lerine balm7ordu: 

- Uıen, vurun bre, aman yok bre ... 
Fatihin bu kumandaları Türk de -

Dizellerini kudurtuyor. Seve •ve ölü
me aevkec1i7ordu. 

Sarayburnu surlan üzerine Çl]muf 
muharebeyi seyreden imparator Kos
tantin de heyecanını zaptedememiş, ol
duğu yerden bıriatiyan donanmasının 
kendisine yakın olan gemilerine ses e
riştiği kadar sesleniyordu: 

- Haydi göreyim sizi Mesilıin o -
ğulları .. 

Muharebe çok kizqmıştı. Yavas. ya
vas Türk donanmasının Venedik ge
milerini imhaya başladıkları ıörülü -
yordu. 

Hıristiyan donanmasının iri ve yük
sek gemileri TOyklerin küçük ve yassı 
kadirgalarına rampa ediyor ve tepe -
den inme Rum ateşi ile yakıyordu. 

;eö1le olmakla beraber hıristiyanlann 
vaaiyeti kötQ idi. 

Uç kürekli küçük Türk çektirilen, 
düşman donanmasmm etrafını alıyor 

v.e her taraftan yakıyordu. 
(Devamı var) 

Esaı yeri cinsi senelik kirası depo- (21231) ması (8/12/939) tariıin m . 
zitosu -------.--. --BERA--TI- cuma günü saa.t (10 dan 12) 

No. 
1476/1 Bqoilu, Şehit Muh\ılr Mah. Ana 280 M2 

Anaçepne aokalt cbalen üzerinde 

C. 29 Fatih Abdi Subqı mah. eski 
Kuburbeli, yeni İneebel so
kağı No. eski 78, yeni 80 

praj vardır> 

Bv 

2000.-

120.-

DEVREDİLECEK iHTiRA dar icra olunacak ve o gün 
cŞişe kapsülleri> ~ındaki ihtira arttırUıa ihale edilecektir. İ 

için alınmq olan 12 ilkteşrin 1937 ta- sahibi alecaktblarla diler 
'!'ih ve 2388 No. h ihtira beratının ih- 1ann iıfbu pyrt menkul üze 
iva ettiği hukuk bu kerre bapamna haklarmı hUBUBile faiz ve 
devir ve yahut icadı Tür1D7ede mevkii dair olan iddialannı evrakı 

300.-

18.-

Adresi ve ta&ilAtı yukarıda yaaılı ıapimenkuller açık arUuma suretile 
1dra7a verilecektir. 

ihaıe 31/10/939 Salı ıünil saat Ondadır. iatelı:ınerin bildirilen IÜD ve sa

fille koymak için icara dahi verilebile- biteılerile yirmi gün içinde 
c:eii teklif edilmekte olmakla bu bu- mel.eri lıirıımd:ı.r. Abi halde 
ınıııa fazla maıamat edinmek l8ti7eDle- lan tapu aicillelile eal>it o 
rin Galatada A8ltin Han ıs nci kat 1-3 ça satış bedelinin paylaşın 

atte depozito akçesile Şubemiz EınlAll Servis\De ıelmeleri. 
c797> 

- Bir kadeh likör .. 
Bir ıite şarap, daha sonra birkaç kadeh Yİski 

oldu. Sabah oldu, güneş doldu, ıbiz haltı içiyor ve 
konuşuyoıduk. Nmret kendisini yiy.e yiye en son 
day~namadı hiç bir §ey tııöylemeden, çıktı, oda • 
~ına gitti. Hayati Beyle tamplı belki sene dhıyvr
du. Fakat, bu gecenin sabahına kadar •bana karşı 
sadece bir tutgun; dtlsiz, hareketss bir Atık obnaJr.. 
tan ba§ka ifadesi yoktu. nt defadır ki bu gece 
Molla Beylerde kendisine biraz cesaMt vermif ve 
yir.e bu gecenin saıbab.nııda da onu beıniınle açık 
k!-. .ıuşmak imkBnına. sahip etmiştim. Belki, bu na
zırlar içinde en genç otanı. Fakat, ~kadar 
olsa kırk beşi geçmiştir. Bu yaştaki adam -

lann aşkı, ihtirası şehvet ifadeleri ~k bambaşka 

oluyor .Bir gencin delikanlılğı, onun aıteti, onun 
çılgın hamle&i, tecavüzü, azmi, lroparıcılığıı bu bü -

'.'iyetlerde taımaımile kaıy{boluyor. D!Mha ziyade he
sap, muhakeme, ibir sürü mantık si16ilesi; kuvvet.

lı, ric'ate ihtiyaç bırakmeyan .mesnetılıere kurulan 

sözler, teşel:fuüsler filan kendilıetine bakını olu.yor. 

Gerıç bir adam, düşünınOOenı 

- Seni seviyorum! 
- Sen benim olmaıl16m .. 
Jler ve .. İsterütini, dilfündllftni1, kıoıpaımayı 

zııbninde kurduğu şeyi elde emıiy• ~· Ha1buld 
Hayati Bey sadece bana: 

No. lara müracaat e;,lemeleri ilin 

«8855.> olunur. 

- Sizi seviyorum, sizin perestit kirınızım ha -
nımefendi ! . 

:Ctyıeblmıı* için bil' 'file prabın döriıte iiıçimü, 
:iti kadeh viskinin tamamlıanmasmı bek.ıledi. Hot 
niçin ben de bu adaımm mutlaka bana: 

- Sizi seviyorum. 

Bmeaini ifitmek ~' mum ~ 
için boyuna onu elinde övendire öküz sürer gibi 
ite kaka, lbu .noktaya getiımek 18tiyorum, bilme -
yorum?. ffte, 1'alett8(Yin bir amı .. Bir hüküm.. 
Bir z.evkl 

Nedense, bana garip, tuhaf bir haleti ruhiye 
ge'lidi. Bu nedir, neden böyle oluyor aıdıyamıyo -
rum?. Hiç kimse h<ışuma gitmiyor, hiç kimıeye: 

- GiiRl erkek .. 
Demiyorum. Hiç kimBe için bu arzuyu duy 

muyorum .• Hiç kimse için içimde en küçük bir 
,ebvet du'Y'guısu, lbir hoşlanma yok. İtin tamamen 

alayındaymı. Ve .• Bu alay, beni nereye götürür, 
\ereye sürüklerse oraıya dojru gitmekte bir sani

ye bile tereddüt etmiyorum. Bu gece de öyle oldu. 
- Nazır ~fendi hazretleri .. 
Dendikçe kadın!lann igi gidiyor. Hatta,, ka -

dııılar bir :tarafa. ~ir kısım gazetteler, halk, İf a
daml Rrı ... , ... ırlar, hepsi öyle değil mi?. 

mek ıçin, 

:c için. 
mibden yakın bir adam gibi bahset

(Dwcıma fltl'r} 

h~ kalacaklardır. Müte 
!bilUınum vergiler borçları 
tinde hissedarlara ve telili 
vakıflar kanunu mucl>1ı1ce 
mesi :lılzımgelen yirmi sene 
viz bedeli ve i!hale ıpulu ve 
maaratlan müşteriye aittir. 
ına şartnamesi işbu i}jn 
itibaren mahkeme divantıa 
talik kılınm~tır. Talip olanl 
gün ve saatte İstaDbUl Div 
lunda dairei mamusuında 
tanahmet Üçüncü Sulh ll 
muhakanesine 939/18 nwn 
müracaat ederek ve ikam 
megbul Samiye ve Ali ve 
ve Faıtma ve Hatice ve Şe 
Mustafa kızı Fatma ve Ya 
gün ve .utte IHmedllderi 
tııraflarmdan musaddak l:>ir 
g.öndemıedikleri takdiıde 
'larında muamele ifa kılın 
lil makamına kalım olmak 
'1An olunur. 939-18 

Sevgili kocamın 
aziz ruhuna 

Gellll ve temk kalpli b 
berk• 6Jle 

Y&IU70l'Glll daJ&DUDIUD 

bV111&7J111 
- &arar ıdııdan karaDbk 

ol dre7lm 
IEl'ÖlA EMiN KABI 

a.kJrkiT 11/1 
- G&ıderDmittir -


