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En Son T elgraflan Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuhlıt'41 
ETEM İZZET BE:· 

YIL: 4. 

Alihverciler 
hala ne 

~~ak istiyor? 
lliıı . -

ispanya 
harbe 

girmiyor 
(l •rııı Mar""'I Peteıı ve 
"'~~~··• Franı.o ile yaphıiı Almanlar lspanya-
11 •katın hedefi aşikf.•dır. 
>..:· \alrit söylediğimi~ gibi nın bu kararını 
~aı~·Upa harbinin birinci b"ld"kl . •• 
la 1 hal .. fbası Akd .. aizd:o 1 1 erıne gore ... 
~iiıı ebııı~ oluaktır .. 

~·t ~ 1H.tl p· ' 1 . 1'EM İZZET BENiCE, ı er ırene ye 
,ıı. .. l . • • • • ? 
\ \ı;.1tıı"'•bı başl.adıiı ıı,ü~den- nıcın gıttı . 
l;_'lı'l';ı tııı seyn ve hüisele- • 
~. ıu ne ollU511 olıiun •Son ı· t t • "k 
\'ı~.'n .hu harbin iııtıkbali spanyanın s ra e1ı 

... hükmü daiına Şll ol- vaziyeti görüşülmüş 
\: ıı,th lı' . • -- ~ ) ~ J;? •rtnei safhası ile Ak- .1Amara 25 ( A.A. - AssosıatM 
~ ıe 'ttlıili.t . Pres'in itimada !ıivık l>ir ka11nak-
\~ n:•r~ rün \'C yeni ,-ak'a bu tan öiire1ıdiQine aöre. dün Berli11-
.~:,~i~llı'ın doğrulujrıınu isbat ~illi haber alan mehafilde İsvc."-
~P •t · Almanya, Fransayi vanın harbe qirmek nit1etind, ol-
~.'\ t,

1 
~iştir. Danimarkd, Ho- maduh büdirilit101'du. 

-~ .. l•ka, Norveç, JW.nanya, Binaenaleyh A)manyada, İsµan-
\~'•la ,?~lıoslovakya, Avustur- vanın $imdilik ıı.,,, ıtibi tehlikeli 
\.:ı lld ı ''Pi altına ılınmı~t.r. bir maceraya eitmek vaziyetinde 
lı.,'11\~~.• a_rı en kesif bava bü- ~ kanaati mevcut ol -

litıii libi tutulmuştnr. Fa- duituna ııQre. HiUer'in nictn GP.lle. .\ı!, lıu asker! muvaffaki . ral Franko ile ~ö~k üzere., ~ 
~ıııı. •n}a ve ıtalyaya harp panyol hududuna kadar ıtittii!i so 
~~Ilı 2etre kadar bir~ 7 kaı- rulmaktadır. 
lı~ itrr~tır. Alınan _ Japon • Londrada alınan m.alfimata J?iire, 
~ ~1 akı da Amerikayı kor Hltler General Frardto ile. İs:ıan-

~.••ı• 0vYet Rusyayı bitaraf- vanın stratejik ve ekonomik va.ti-
\; 'it '."1°ınak ve tecrit etm.-k veti hakkında J!Öriismüstür. 
~t t •ı·u.i tezahür olmaktan ). • - 'l. 
Stıi ;'ç•ıııenıiştir. Bu paktın 
~ biı~•n .lı~rbin biri~i safha-

\ I; l>ı ~·· lngilterenin Akde-

Amerika 
harbe 

girecek 
Bir İtalyan gazetesi 

böyle yazıyor 

lngiltere silahı 
bırakmalı 

imiş! 
Landra 25 (A.A.) - d)aily 

1 

Teleııraf, gazetesi b8$1I!aka -
lesinde diyor 'kj: 

•Ansaldo. Te4ı;rafo gazele -
sinde Amerika birleşik devlet· 
!erinin İn.<?ilterenin vanıbaşın-
da ha:r<be iştirak edece2inı te

(Devamı 3 üncü salıifede J 

·' 

, 
' 
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Bir İ.ngili2 hava dafi topu faaliyet haline 

Belçika hala 
Almanya ile 
harp halinde ! 

Belçika kongosu 

müdafaaya hazır, 
beklemektedir 

Londra 25 (A.A.) - Bekika müı>
temleke nazırı B. Vleesc."a~w.-r, 
radyo ile cenubi Afrika birlii!·nc 
hitaben sövledii!i bir nutukta. İn
giliz milletinin dikkate lank aa -
vanıklıi(mdan. sükün icirıde eeı;t>n 
mu.k.ave.metinden ve harp amun
den sitayisle bahsctmi.,<tir. 

Nazır, sözlerine şö,·Je de,·am ct
mistir: 

•Londranın manevivatı mükc·rn
meldir. Kongo'dal<i Bckika ord~su 
hazır ve her zamankinden <laha ıvl 
teçhiz edilmis bulunmaktadır. Bu 
"'U'du Konı?O'va l:ıariçten yapılaclk 

(Devamı 3 üncü ""hifede J 

işe ya:a;n•yan esnaf cemiyetıeri • Sayımız Kundura iht~6'arı 

Ye_nı_ lsta!'bul Partı belli oldu sürüp gidecek nıi? 

' •• ~ l• • , ... .,. ~ 

Reısı bu ışe ehem- Vatan hudutlar~ ~ç!nde Ticaret Müdürlüğü tliürakabe Komisyonuna mü-

ml·yetle el koydu ıs!?ı~:::~1 !~~r~~ pa_.racaat etti. Kunduracılar ve Dericiler ne di~orlar? 
zar ı:ıünü yapılan umumi savımın Kundura fiatları l(itt~ yi.iJı: - ı ki kararlaştırmıştır. 1 
neticesini tebli~ etmiştir. Bu telı- seJ.mekte, mesela vaktile 4,!i liraya Di~er taraftan dericilerle lnın -

~ %•re~dıf.aasının çözülmesi 
İıı;.il •~ıın Okyanw;.Jara in

t lin· •bılmosi \'t- dünya har.,, ı al . 
·~ıd ına" gerektir. 

1"1ın e,h bugün Almanya ye 
1 il db• •rbe girmekte piş -
~ liiıı;:duklarını hissetti.lde

tıj~ h.;1 .. ek kadar '1kıŞJk va
t~ıt,;11~ltd~klarını n bütüıı 
~ ltt;l\i ·~:ınen hazı A nupa 
,:'\ bir ~·~e-nıiş olmaktan 
'~ıd•kı.11'"1ice kar~ısında bu _ 

Cemiyetlerin idare hey' etleri ara
sında geniş değişiklikler yapılacak 

~i'!'e göre. Turkiyenin nüfusu alınan iskarpinler şimdi 7 liradan O,uracılar arasında bir ihtilaf çık-
17,869.901 kisidir. 1935 ııavımında asai!ıva bulunarnamaktadlr. Son nustır. İhtilafa eöre dericiler lü -
16,158.(}18 nüfus bulundui?una ııö- ııünlerde piyasada çürük kundu - zu.msuz vere fiat vüksclisini kun· 
re, bes sene zanfında nüfusumuz rala:r da coğalrnağa başlamı.stır. dura"ılara, kıınduracılar üa deri-
1,711,883 ltlşi art:mıştır. Bu iı;le kunduracılar cemiyetin.in cilere atfetmektedir. 

Bu artış senede binde on se - ali.kadar olması icabettiiii halde ı Kunduracılar oemivt:ıi idare he-

~ ilr \·~tını ve kendileri için 
"~•t;i,0111 •ramakta oldu.kları-
"'tı , eır 

'

'i ~ti rtk ırınek yerinde olur. 
~., ar \·ol· Sulhtur 
ı. •ık . . .. 

llJ'"llaJıt ar Yol: Akdenize lııi _ 
., ıı,,.n ır .. 

~.,~:· •bele-. bir sulh için 

Mareşal Peten 

P •d 1 kullandı. Polonyayı 
~ t•rın!• ctınez sulh taarrn . 
~~~tıtıeıışt!t. Fransayı n1ağltip 
l .,11,,,,1 /•ne sulh taarruzunu Deten 
>«1 •t I~ •r. Fnkat, bütün ta- ı' 

''ıı· ~ılterel·i . ulha davet 
Hitlerden 

1t,li; 1 "1ı .,. 
~:'le ha ~•.aha .icbnrdı. İngil-
1." •nr, i' sı,etşıken davetleri 
,"\ 1 hu ' ngiJtcre adalarına kı-

ne istedi? 
Mihver devletleri 

Petenden ne 
istediler? 

l tJıliı~'lllıa ha:ıladı ve hedef 
~ ~-.,,~ı~ lapı1~n tecavüzlerle 
' 'kart • Panik yapmak, ;,,. 
~I~ 1;;:1~k: İngiliz hiiküme -
l'lı ı,.., •fıne mecbur kılmMı: 
'ı 1faı. •;1'11<1ı . Bu tesebbiis de l.ondra 25 (A.A.) - Vişi'dcn JIE>-

~~ ~ıı ,,o llladı ve İngilterenin len haberlere nazaran, Hitler ile 
~l ••• .. 

li.'."~~a lı l:tın e\·velkine naza- Mareşal Peten, dünkü göriişmele-
1\" ~~i ın~~·v .. uendiği ve keadi rinde iki milvon Fransız esirinin 

1 
'ı "ll~an udafaa .mi unda her tahliyesi ve Fransız bükfuııet mer-

Kanunuevvel ayından itibaren 
aehriıni.z esna! cenİivetleri kolllUe
leri toplanmaiıa baslayacaktır. Ö
nfuıriizdeki hafta bir toplantı ya
pılacak, lı.o~re ızünlerj tesbit ve 
ilin olunacaktır. 

sile vakit geçirilmiştir. Muhtac a
zalara, batta hastalara ka!i mik- ı kizdir. ıBu nisbetten Hatav hariç bernedense kiı!i dikkatin gösteril- yet azasından biri şunları söv l.?-

tutulmuşl.ur. med•~i l!Örii'mektedir. Fiatlar da rnektedir: 

Esnaf cemiyetleri mürakı.pları
mn bir senelik tetkikatına naza -
ran ·bazı esnaf cemi yeti eri bir sene 
için<h! hlı;ıbir faaliyet ııösterıme -
~ esnaf münazaası ve dedikodu-

tarda T&Tdım edilrnemis. e:<na!fın 
. ,...._ ,.·" ., t,. ';'\." • 11i1 •• ': ..... , ılf bayati dertlerile aliıkadar olun - \ 

mıınue w azalardan toplanan pa- 1--

ralarm bas kereler mahalline Fırı l r 
maımıf ohnadıi'!'ı ııörülmüstür. n cı a ekmek 

Yeni uarti reisimiz İzmir mOO- f. ) . 
usu Reşat Mimaroi'!'lu: kongreler- ıat arına yenı 
de namzet '1Österılecek ve seçıle-

<Devarnı 3 tınotl salılfede) zam istiyorlar! 

Maaş tevziatına bu 
sabah başlandı 

Bu sabah yapılan 10 para ' 

zam kafi d9ğilmiş ! 

1 

Yalnız Belediye memurları için emir bckleniyor ı· 
Sehrimllde ve diiff yerlerdeki !Memurlar arasında bir ikilik 

her av !!ittikçe artmaktad!r. •- Deri yok diye. deri fiatla -
Hem halkımızın ve hem de lrii- nnı alaıbilclii!ine yükselttiler. Ka

<;ıiik kundura irnal;i.thanesi sahio- zananttyoruz, ne yapalım? iBiz de 
>erinin zararına olan bu vazivetin fiatları vükseltti.k! .. • 
sürüp gitt ici ticaret müdürlüğü - Bir derici de şıı :fikirdedir: 
nün nazarı dikkatini celbetmiştir. •- Biz fiatla.rı vüıkseltti.k !se 
müdürlük hu hususta !iat müra - !kundura fiatlarını fahiş ıfiata art
kabc 1.'Qmisyonuna müracaat etme- tırın demedik ya! .. 

Beyoğlunda bir 
döviz kaçakcı 
şebekesi tutuldu 

muvazenei umumiveve dahil dai - tevlit el1>mernek icin muvazenei hu- ) 
relerde maas tevziatına bu sa:.alı- suıs.ive ve beledive memurların~ da 
dan itibaren başlanılin.ıştır. Def -
terdar!ı.k muhasebe müdürü B. 
Tahsin teıkımil tevziatm 'bavram • 
dan evvel yapılması icin icabedPI" 
tedbirleri almıstır. Belediyede de 
ücretlilere bu sabahtan itibaren 
ayhlclarının verilmes:ine başlaı:ul -
mıştır. 

Ekmek Hatlarına bu sabahtan 
iti;baren J O para zam yapılmış -
tır. Buna sebep: eskiden değir -
menlere mavnalarda teslim olu
na; buğdayların badema silolar
da teslim olunmasının emredilme
sıdır. ıDei!innençiler bu suretle ı 
veni bir naklive..masrarı vermek Bir tütüncü ve üç simsardan ibaret şebeke 
mecburiyetinde kaldıklarından un 

bavramdan evvel maaşları verile
cektir. Bu saoah gör~üğümüz be
ledive muhase1'e müdür muavini 
l:u husus~:ı.ki emrin buı:ı;in veya 
)arın ı:ıelecelı:ıni söyleın.istıı. 
Belediye mu:ıasebe mH'jrü Muh 

tar clu Ankarava ııi~ın.iş\ir. 

fiatlarma bir miktar zam yapıl - : efradı bu sabah Adliyeye verildi Yazıs ı 3de 
ıması zarureti hasıl olmustur. 1 ============================-

ı~•:·"U·!mi1'ıenı 
lı,.1da it ; Yarallığı görüldü ve ıkezinin Parise nakli meseleleri ba-

l~'lti de"·Y~nın ML<ır seferi ıo- his mevzuu olmuştur. ------
' tr.'llr, •flas etli!. Londrava gelen dii!er haberlere p • t k • t ı bed 

Bunun üzerine beledi ve fi alları j 
10 para arttırarak ek:ınei!i on bir 
bocuk kurusa çıkarvnıstır. Fakat j 
fırıncılar cem.iveti beledlveve mü
racaat ederek bu zaıınmı da az ı 
bulduitunu bildirmis 10 para da
ha za.m istemiştir. Bu talep be -
ledivece reddohumıustur. FIRSAT Hula.sa fırsat öyle bir vasıfJ ki1 c c.i

ma gayeye bAkim ..• ~~·ıı.u,,~ıı~r. m~la~atı bütün nazaran, mihver devletleri şimali a r 1 s e 1 a e en 
~ ~~· ~'.t~;. '~o;~~'~r=ül~a: ::~:da~z~~~d:~~:~ üsleri ekle b •. r kaf ı· ı e bu g Ü n g e 1 d •. 
\' '<fa~ Ulakatta içine düşülen -- - --- ~ --~-

~l'h;ı,:~~ kı~rtulmak müm- ,. k •. f e CAI 
, ~ ·• v . ı onuşulınu•lur. 
L\, ,hol~ it~!~ a •)· ıldırım bar-
~' ht'>. A•dıgı neti ederi kay- o• ı u m 
i:'iı •tile ~tık tehdit, taz)İk. 
~'I ~ı !le •ı hareket, beşinci kol 
ı...\:'~••a( •kılacak ve istiıa a1- Sarhoş bir arabacının 
"-~ •% « dc,·lrt kalmamıştır. 
\'! ~ho1, )•~ratma, üstün ınal- beyni patladı. Bir çocuk 
~~~' ıı-,, •saıı. )·iiksek mukave-
~~· lıu 'n menzil. harbi ol • da tramvay altında 
lı" i ı. a i~lln. irin de Alman)·a- I d 
'"ı~' '•ı·a ~.••likte hiç olmazsa parça an 1 
llıı '~•b;ı uç .•ıl hoyu~ca har- 1 - Tütün ~e Zafer 
~i "'•~n :n•sı ve İngıltercnin Qi,kolata fabrikasında arabacı Sü- ı 
l iı..,'-af,,ı• 1.erini ele geçirmeyi leyman oi'!'lu Mehmet, Asmalımes-
1'~4, •%; b~~ı hesabına temin e- c:itte 5 numaralı apartımanda otu-
1 ı..;,~ da ı:.•nci sarttır. Bu ha- ran bir kadın arkaclasıru ziyarete J 

;•ıo,,~in 'J\ ••inci şart olarak İn- giderek fazla miktarda rakı ic -
~' ''· Ak kdenizden uzakl~ - rn.iştir. Arabacı eece yarısından 
\ ,\ l'\fr;~•niz kapılarının ~- sonra alkondan ~a düsi.iP 
~ p .. ,, ıı; 8 • Yakın Şark. Ku- basından varalarunış ve • beym 
~1 1iı •~a """";adeniz )·ollanıın patlı yarak Bevoi'!'Ju hastanesine 

ı.; ı\ 'hıuıı; est~e bağlanması. kaldırılmışsa da orada ölmüstür. 
~ ~ıt ~Si h 1 ının yıkılması icap 2 - 1093 numaralı vatman J:!e-

ıı,,., ~·•ap~ de Almanya için za- 1 brin idaresindeki 75 numaralı 
1 1 ~ i hu:~ ı·e mağliıbiyc'l A•·- ' ( Detı4'1ıı 3 ımcü sahifede J 

ı 1 ·~·uıı Un . zaferlerine rağ
"1; lıartı: Ur. iste, Almanya ve 

~ ı~ ~ •ıı;~n . ilk günündenberi 
1 1 ~.~ilı. 1 ''nız bu uziJetin içi-

1, İni; l'l gelip girn1islc·rdir. 
İ ı de ı· ·ı· b ~~İl' ~·a nı:ı ız n lu • 

. 'tahıı n1 iidafa:ısını yarıp 
1 do k ııt da şimdiden •bu 

~Ybcttık 1 azla kan 

Muhtaç asker 
ailelerine yardım 

• • 
ro1esı 

Diğer üç kafilenin de yakında 

gelmesi wklcnivor 
şehrimize 

Bu •abah Franıuıdan ı:e•.cıı talcLemiz iatasşonda 
' 

Kokain, morfin 
satan bir eczacı 

tevkif edildi 
İzm:r nı<•nılPket haslan<'!li eczacı 

ka!fa.ı Nuri t~lu İbrahim üzerin
de C"orfir. bul:·; durma:, ı·e ikoıka::t 
ıı;atmak suçile teYkif olunmuştur. 

Dün mahalli cürmü meŞıut mah
kemesine verilen maznun eczacı: 
•- Bana bunları baş eczacı verdi. 
F.ski eczacı Mehmede 6 liraya sa
tarken sivil memurlar vakalad1lar• 
deınE!ktedir. 

Tahkikat genişletilıınekted.ir. 

Bir fabrika yandı 
Galatada Çınaraltmda Karqian 

sokai?ında 80 ı;ayılı Ze'ltl Elmasa l 
ait madeni vaıt fabrikasından ııeoe 
yan.em çılmnış kısa bir Z'aınanda 
fahriıkanın dahili aksamının yan -
rnasına sebep olmuştur. İtfaiyenin 
miiOahalesile ates etrafa sirayet et· 
meıden bastırılmıştır. 

Zincirlikuyuda 
bir otomobil 

otobüse çarptı 
~- ' liacll ~). 

NECiP FAZIL KISAKVREK 
Fırsat, I1rsat.. İmkA.n bleminin bü

tün kapılarını bu mefhumun ıerisin
delti anahtarla açabilirsinJz. Fınıııt 

mell:ıwnunun &erisindelr.i ifade, her 
türlü murad ltapı~ını üstilste açan es
rarh bir anahtar tekli ... 

Ne kaybederseniz edin; siı.c vızgel

ain. Ka7bınız her ne olsa t.ellfisi müın
kiln .. TelAfisl imkansız olan tek şey, 

fırsat ka,ybıdır. • 

Sıhhat, para, aşk, saadet, iş 1 muvaf
:takiyet •e daha bilmem neler, çalış

makla, dJdinmekle, sabretmekle, üs
tüne dil,mekle yerine ıe1i.r feylerden .. 
Amma fırsat, bunlardan h.-;bıri ol -

madıiı. balde sırasına ve yerine &öre 
bunlardan belli~lı hisse .er tc~il e
den fırsat, bir kere elden kaçtı mı ar
tık ebediyen kaybedilmiş cemektir. 

o.ıan sonra ele l"Çecek fırsat, ikinci 
tir fırsattır, o değil. Halbuki sıhhat, 

para, aşk, •adet, if, muvaffakiyet &"i
bi asll ı~er, tekrar elde edildikleri 
zaman yine ayni fel'lerdir. • 

Bilmem .ki fırsat mefhumunun .:tt
lec:üii incelii;e nüfuz edebildim mi? 

Fırsat. zamana benzer birşey; &511 
gayelerı.ınizde mek.lina benze< şeyler .. 
Dava mel<Anı liial ebnekte; tokat za
mandan !ııti!aıle ederek.. Mekinı her 
uman yerinde ~ mümkün, !akat 
b,ybed.ilm.İ.i bir uman parçasını ia
dq-c asla imk:An yok. Fırsat bir gaye 
deiil, bir vtıt"t.a olduğu halde, ikinci 
bir fırsat ve vasıtayla ayni gayeyi el 
de etınclc mümkün de, kaybedılıniş b r 
l;ı:rı ayniyle Jlııoa •.tıwılt imk~ 

Elindeki fırsatı. kaçıran wvallıya, 
beynindek:: aklı katıran zavulhd~.r. ri<.ı.
ha fazla acımak gert:k ... 

• 
Kaybedilmiş fırsatların mahzun ha-

yalile cigara dumanları araııında l-ır 

mUnasebet oldugu içın mi, ni~ın bil
mem: dün gec..."e bir cigara yaktı ıı \ e 
büklüm büklüm ;yük~elen durn<tnlara 
bakıp düJijndüm: . 

FC'rtlerin, ailelerin, zünHtler:r, r-e
miyetlerln ve milletlerin hayMtı, k.a
k.açır1lm1ş veya 1stifade edilmiş !ıc -
satlardan ibaret. •. 

(Maupassant) ın, ka,ırılmış fırsat 

acLo;ını belirten ne güı.el bir hik~ıyetJ 

vardır: 

Genç bir ad'3.n1, genç l ır ki.1ını se
ver; fakat a~kuıı ona itirafa t.:e~arct e
demez. Kadın da adamı ıe\·C!', o da 
ayni cesaretsizliğe düşer. Fır~.;,th.ır, d~ 

lik bir cepten bo~anan çil paralar gibi 
dökülür gider. Günün oirir.-ic eıdam, 

seksenlik bir moruktur; kadın J..ı yel
miş beşlik bir ihtiyar ... Kar;;ılr.şırl .. : .• 
Erkek sorar: 

- Artık ikimizin de birer a:yaJ,:ı ;ne
zarda den1ektir, İzin verirsenız ~ne 
bir:şey itiraf etmek isterim? 

- Sizi dinliyorum~ 
- Gençliğimizde ben sızı çı.dıra!ı-

ya, öi.esiye sevmiştim. Fakat ackın11 

itirafa hıçbir gün cesaret ed<'medim .. 
- Devam edin, de\·an1 edin!. 
- Ege" o zamanlar kcndi:-ni s!ze 

belli etseydim ne yapardınız? 

- }{emen stze teslın olurdum. Çün
kü ben de s1zi ı;dıılkııSJya ôl .y,,. sev

i ~ (Devam1 3 UD"O u.bif df') 
ı,.:_ 
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Biletlera 

1 
ı:am 

.-:6 NÜFUSLU /Vapur, tren, tramvay 
Bile HANE ücretlerine 10 ..,ara zam 
Umumi nüfuı sayınında, İz- 'tekli.fi şehir meclisinde •• 
mirde, 105 yatında bir vı.tan
daşın evinde, aynı aileden 
tam 46 kiıi sayılmıı. Al!ah 1 
arttırsın ! O eve giren aa!.ım I 
memuru, oldukca uLun ıuren 
bir muamele yapını' demck
tır. Ben, sayım memurunun 
salı .na ıaııyorunı, 46 kifi
nin oturduğu, yatıp kalktığı 
evin büyüklüğünü hesaplanıa
ğ!I. çalıpyorum. 

ZURNA 
KONSERi 

Bir kari, bir gazeteye gön
der;:!İgi mnktupta, Ankara 

radyc l unun ne~riyat proira- ı 
mınclan tikıiyet ederken, 

ılıyor ki: 1 
«- Her ak§am zuma kon

serind .. n bıktık. Ne de uzun 
sür\..J vr, bir türlü bitmek bil
miyor?» 

Ayol, zurna konseri, bu .. 
Zu<n:ı.da pcfrev olurmu? Bo-
yuna çalar, durur. , 

EHLi 

Ai<SLAN 

Cenubi Aforikada arslanlar 
o fckilde ehlilettiriliyo~, ve 
tabii hale ıokuyorlarmıf ki, 
kos koca arslanlar, evlerin 
içinde, kedi gibi, kuzu gibi 
sadık ve aamimi dolqıyor

mu~ ! 
Aman yanlıtlık olmaaın?. 

bu de !aşanlar sahici arslanmı, ı 
yoksa iri yarı van köpekleri 
mi? 
Şu zamanda, mal\ımya, 

herkes aralanlık iddiasında! 

ASK 

UGRUNDA 

A~;.. uğnrnda deliren adam 
olul'mu, diye, hiç dii§ündü-

Hava kurumu var>datınt art -
tırr ak .cin hazırlanan bir proje 
alakadar_ara gönderilmi.;tir. Pro
jede bulunan bir maddeve ııöre 
şehrimizde tren. tra.mvav ve va
our bilet ücretlerine 10 para um 
y ıı. lucaktı r 
Cc!ık kartallarımızı coiialtmaıh 

ve havacılığıınızm sür'atle inki -
safını tenıın et.MeiH bir gaye bi
lcıı tek~ıı vata~d· !arın bu cüz'i 
zaır.rnı memnu. ıvctle kabul ede
c<k ~r· <uphesiz ı: ·Limektedır. 

Prc lt:~ ı.n ba kı-">mı şe ır mec
lisini aT.>:<ad~r etmekte oldufrun-· 
daı;- bilet ucret.er ne 10 ar pa.ra 
zarn teklifi sehır medisirin ünü
müzdc•ki av toplantısında l!örü -
ı;ülecektır 

Diğer taraf!an biletle girilen 
dlencc yerlerinden de bir miktar 
vardım parası alın~aktır. 

OQc 

Sehrimizde Cumhurivet 
bavramı rC5mİ kü,adları 

Yeni Eınin<inü Halkevi ayın 
29 uncu ııünü saat 15,30 da C. H. 
P. vili'ıvet idare heyeti reisi Reşit 
Miroi?lu tarafından acılacaktır. 

Şile kazasında7, Silivride l, 
Kartalda 1. Çatalcada 1, Yalova
da 1 veni ille mektep de o gün a
çılacaklardır. 
Kağıthane köyü civarında Su

lar ıdaresinin tersih havuzlarında 
vaptı~ı veni tcsis:ıtm ve elektrik 
idaresinln Silahdarai!a fabribsın
da veni tesis edilen kazan daire
sinin açılma merasimleri de avın 
30 uncu carsamba ııünü saat 15.:ıoı 
ve 16 da Valı ve beledive reisi 
doktor Lütfi Kırdar tarafından 
yapılacaktır. 

----0--

A;ık i~ ve memurivetler 
Cağalogh: sıhhat yurdu kadın ahçı vel 
çan1aşırcı nınmaktudır. 

Hali tasfiyede ~ark denliryollan ida
I'e'Si lise mezunu bir bayan dakhlo 1 
aramaktadır. i, öğleye kadar da ola
bilir. Aylık ücret 30 liradır. 1\!Iüracaati 

ıSabahlarıdır. Eti~~nk Guleman. şa~it ı 
krom madenleri ıçın ayl1k: 300 lıra uc
retlc bir dahill hastalıklar müteh~ -
s.ı.sı doktor aramaktadır. --

Artiati köçea 
Eihniyet 

sanan 

Şehir tiyatrosu artistlerinden 
bazılarının maaşlarına be~er. onar 
lira zam yapıln1ası için, sasın Bt!· 
ledil·e Reisi Doktor Lütfi Kırdar 
şehir meclisine bir teklif yapmış· 
tı. Meclis, bu. teklifi kabul ettı, 
bütçe encümeni k•bul etti, tasdik 
için Anlı.araya gönderildi, Dahili-
7" Vekaleti kabul elli. 

Hulıha. bu haldı ,. yerinde ma
·~ zamnunı, bütün aklı ba~ında 
ola11lar J..abul ve ta dik ettiler. 

Bir sene kadar oluyor. Sehir ti
yalrosunda birçok gen(' san 'atktı.r
ların 30 lira gibi ga)·et cüz'i bir 
maaş aldıklarını yazmıştım. Mec
scliı. •O kadın• pi~·esindc, genç a
\1lkat rolündeki Süni :ıo !ıra alır. 
Birçok pi~ !erde kendini ali ı< a
tan kıymetli san'atkir :Se\ in Ak
kaya 45 Jirn ahr .. ,.~ bu çocuklar, 
!lenelerdenberi, şehir tiyatrosu -
nun yorucu (&tısı altında, ~·alnız 
ve yalnr1: san'at aşkı ve gayesi u;;.
runa çalısır, dururlar. 

Bu sefer ·apılması teklif \'C. ka· 
bul edilen zam, zaten, beş. on lir:ı 
l>irşevdi. :ıo alan 40 alacak, vergisi 
kesileuk, eline ylııe cilz'i bir.ey 
kalacak. 

Şehir tiyatrosu, son bir yu için· 
de 80 bin liu ha ılat yapını tır. 
İki salon her akşam hıneahınç do· 
luvor. Bu müessese, İstanbul be
lediyesinin iftihar edeceği bi' 
varlıktır. 

Simdi, duyduk ki, bütün kanuni 
formalitelerini ikmal eden ve her
kes tarafından kabul ve t.ıısdik e
dilen bu zaml:ız, \'erilıuiyormıış .. 
Belediyenin, bilmem ne dairesin
de lakılmıs, kalnııs ... 

Hangi yobaz kafalı adamdır ki. 
bir san'atkrırın 30, 4U ı:ra olanına
aşına S, 10 lira zam yanılmasını 
çok görmü, ve zammı durour -
muştur. 

İst?nbul belediye reisinin teklif 
ettia-1, hiitre enrii1~1cni ve ~.!hir 
meclisinln k .hu!. D&hiliye Vek~le
tinin tasdik ettiği küı·ük bir zam
mı, şehir li,l·atrosu arli.stlcriue çok 
görecek L.adar ınedrese zilıııiJeti 

ta~ıyan adamın, b~l<'diye te ·kilatı 
içln::!c yeri olnıunuık tazınutır. Bu 
softa bGzunt:~..;u adaın. her kiınse, 
Dahiliye Vüalt:iııe jurnal etmeyi 
b:r ir~ıLirı.o;ıh.k vazifesi biliyo • 
rwu. 

nüz mü?. Macariatanda, bir Müstakil reaaamlar ve REŞAT FEYZİ 
zavallı, tam 30 yıl evvel bir heykeltra,Iar birlij!inin 1 ~=======~===~.! 
kız sevmif, bu yüzden sapıt- 28 inci aergiai ı (B.üÇÜK HABERLER j1 

mış, timarhaneye gönder- Müstakil ressamlar ve hevkel -
mitler .• Nihayet, koca qık traslar birlı~ınin ıtina ile nazırl:ıdı- * Denizyolları lrlare,inde ,,ıerln 

Rı 28 inci cpJistik san 'atlar seıııisi• ıazıaıı~1 dotayıs~ıe n1enıurl.3r badema 
·ı,eçenlerde ölmüş! Zorla iste- Cumhuriyet bayramına tesadüf akşamlan yarım saat !azla t•lı;arak 
diği kız verilmediği için, bu eden 29 te;;rinıevvel salı ııü11ü sa- saat 17,30 da paydos yapacoklardır. 
hale dii§en talihsiz macar, öl- at 15 de Taksrmde Dağcılık kulü· * Yenl inşaat sahipled hava kuru-

düğü anda muhakkak ki, ra- bünde açılacaktır. Genç ressam - muna yard•m edeceklerdir Bunların 
larımız her yıl l!ittik;e artan bir verdıkleri para miktarı ile apartıman-

hata kavu•tu ! Acaba, bu a- alaka ile karsılanan ve takdır edi- !arının resimleri kurumun havacılık 
damı almıyan ve !imdi bir len sergi ıcin bu vıl da kıymetli ve spor mecnıuosında neşrolunacaktır. 
kokot olan koca karı pekmi zenırin eS<:rler hazırlamıslardır. * Pamuk iplikleri liatıan günden 
saadet içinde?.. ·--.. göne yı..ik3C'hnekt«tir, f\.len;iade 16 li-

AH MET RAUF Tanzimat aerisi ralık ıpllkler ~o liraya çıkmı;hr. Bazı 
~;:;,:;,::;::;::;:;:;::;::;::;::;:~= !' Maarif Vekaki tarafından ba - erk•k çorapları Cıatlan da bu 7uzden 

zırlanılma...::ına karar verilen "tan· l 20 kunış yükselmiflir. 

1 ~-.1 zimat serisi• unıversite edebiyat * Altm fi tları .23 lira 30 kuruştan 
fakültesi tarafından hazırlanmak - 22 lira 60 kuruşa dü.şııı~tür. 

k~ ~ tadır. Eserin 1 ıııci cildi 800 sahife * Bonznı ve ı>el.Nl fiatıannın de-
- _ re-simli ·vesikalara müstenit ola - i,iştirildiii.ni di.ın yazmı~hk. Şehrimiz-

Kol<·• lu arabalar 
Tr•mVilY bilet1;iler_ine, araılıala

r n id nn~ıl hııvala.-.dırılır, bunu 
anlatmak lazım. İçlerınde öyleleri 
vaı~ ki, temiz havanın, kok.mu~ ha.
\'amrı ne demek olduğunu bilımi
\"Or. Mevsım kış, kapılar daima 
kapa! . İçeride 60 volcu, tabii, 
müthı.ş fena bir :>ku oluyor. 
Arabanın üst tarafında küçük 

penccrr-ler \•ar. Onların muayyen 
vakitlerde, ll"Ut!aka açt:rılmasını 
tem:n et.meli. 

BÜRHAN CEVAT 

rak ikmal olumnu.ştur. de benzin litresi yimu beş kuruş on 

Tramvaylara bilet atma 
kutuları kondu • 

Halkımızın tramvay biletlerini 
caddelere atıp süprüntü va1>ma • 
malarını temin ıcin tramvav ara
balarına kutular konulmasına baş
lamlmıştır. Salıanlıklara konu -
lan bu vassı kutuların Ü7.erlerin -
de , blletleriniı.i inerken bu kutu
ya alınız• ibaresi bulurunaktadır. 
Biletleri yerlere atanlarcbn birer 
lira ceza alınacaktır. 

paradan a:azy;,.ğı kilosu on doku.ı: ku ... 
ruş elli bq paradan dökme gaz-ya~ 

litresi oo altı kuru.ş beş paradan, ben
zin çift tenek& dokuz yüz yirm.i be~ 

kuruştan, a:azyağı ı;itt büyük teneke 
altı yüz allln4 kurU!Ştan, gazyağı kü
çük teneke dok.san yedi k:uru.ıa satı -
lacaktır. Motorine kilo başına 0,53 ku
ruş, çift teneke başına l:i,90 kuruş ili.
ve olunmuştur. 

* Şehrimlı •l fiallanru>1 yÜkJel - ı 
mesine sebep olarak nakjl masrafının 
artmM? ileri •iirülrnektediı-. Bf!lt'diye 
tetkikatı de\·am etmektedir. 

Modern hal için önü
müzdeki ay faaliyete 

geçilecek 
Mısır carsısı modern bir hale 

konacak. bir kısmında Hal vücu
de getirilecekti. Carsının modern 
sekline :ıit proie belediye imar is
leri müdürlü~ü tarafından hazır
Ianmı.ş ve şehir meclisi kalemine 
verilmlstir. Proje meclisin bu ı 
devredeki toplantısında müzakere 
ve tasdikten geçirilecektir. i 
Mısır carsısı içindeki ve civa

rındaki binaların istimlakine ait 
kıvm<!t takdiri muamelesi tamam
lanmıstır İstimlak bedeller ve
d.i vüz b'.n liravı bulmaktadır. 

-001----

Yillı:sek faizle para veren eski 
profesör! 

Y ..ıksek foız.le para verdiği id
dıasıle Sultanalımet birinci sullı 
ceza mahkemesine tevdı roilen 
c:.Jti profesörlerden k.rnvaııer Ha
dinın mı:: ıakcmcsine dün devam I 
olunmuştur 

EvveU da\·acı Tevfiiiin 5 sa - ı 
h1di dinlenilmis bunlar insafsızca 

1 
fatz alındığını sövlcıni.ılerdir. Bi
whare müdafaa ı:ıhidi de Hadi
nın dürüst ve namuslu bir zat ol- 1 
dul!uııa sehadet et.ıni>tir. 1 

Davacının avukatı bu şahidi ya
lancılıkla illilıam etmiş dii?er avu
kat cevap verince hllim ihtara 
mecbur kalmıstır. Dava baska bir 
güne bırakımlı.stır. 

POLİS 
y; 

MAI!KL!\IELER 

DÖNMIYE FiLO 
Büyük Tarihi Tefrika lııgiltere v _ F r a •1:;. 

l'azaa: AB.MET ŞÜKRÜ ES .ıı. 
--

No. 23 Yazan: RAHMİ YAGIZ 

Mürettebata "Kalk!,, işareti verildi' 
Bu mücadelenin en acıklı~ 

Fraıısanm Alman taarrırıu v~ 
da ani yıkılışı ve. bilhassa bu· oıil' 
lışıtakip eden İngiliz - fraıı.'·"'kıl • 
nasebetiledir, Fransan.ın .~ı ·,kti· - Benim yüzba~ım .. $afak sö

küyor. Saat 4,30 .. Kalkacak nıısı
nu?. 

Riza kaplan bir ı{rayışta ran
zasından atladı. Esasen l alnız ce
ketini çıkarmış, )·atarken panta
lonunu ayag:nda bırakmı tı. Ka
pının dışında bckliyen ikincıye: 

- Haydi, sen istirahate çekil_ 
Kalktım?. 

Diyerek yiizünü yıkadı. Tıı\'ale
tini :vaplı. Ceketini giydi, güver
teye ~ıkh. 

Süvarinin yeniden hareket için 
~afak saatini intihap etnıesi de, 
grre.vi aç1kta !{eciren tnht"n- .... ı.: ... _ 
lerin bu saatte istirahat nihayet 
bııldul:u için ınürettebatı kahval
tı, sabah tuvaleti grbl sebeplerle 
en ihmalkar vaziyette bulunduk-
ları içindi. 
Kuınanda kulesine gelen sü' ari, 

topçu kaptanını orada lıuldu. Se -
lamlaı;tı. sordu: 

- Her oto hila uykuda mı?. 
- Evet efendim .. 
Süvari gülüınsedi. ilave etti: 
- T•"ekkeli değil bu adamlar 

bu kadar ~İ'-rnan oluyorlar. Bu 
derece ganıslllık, alakasızlık, lıot
hinliiiıı tezahürüdi.ir, 

Sonr;ı po>ta çavuşuna enıir ~er
di: 

- Il:ıydi bakalım, söyle kalk 
işareti verilsin!, 

Mürettebat, gürtilffisüzce kalk 
işaretini aldı .. Mangada .abah tu
•·alcti \'e kahvaltı ikmal edildi. 
Htrl:es vardiya başına g<'çti. Ynr
hi ~.;:r denı;rini aldı, yola çıktt. 
Riıa kaptanın kalbinde kımılda

nan b:r ön Eeziş o gün aradı\Jarı
ru bulacağını, tah lelbahirle karşı
la"lara~ını ilhanı cdi~-or, süvari 
in iyak.i bir hareketle rotasını ta
yin ederek yine sahili taVihcn şi-

la~ıı~l:ı ilk mermisini prec;W;.-.pan d a:~J 
•örüldüi{ü noktaya ~ollad.ı.. im aki amiller derin sıy d~lall' 
"' ' sadi ve içtimai sebeplere ...... 

Şim\li gemi, biz:r.at süvarinin dil- maktadır ki, bunları iralı t hl" 
men idare~lc preskopua görül - h • b 1 .. · de ora> 
d ·· .. ·· ki 1 1 b" ve atta un ar uzerın kfİf· 

ugu no ayı or aya a ııuş, ır malar yapmak zamanı gelnt .. ,,,. 
daire çevirerek etrafında fırdön- .sıs v .ı. 

Bu yıkılıstao sonra Fra . "°"' meğe, topunu da ate~liyerek a · · ·kıcrı ·-
noktayı ateş altına alınağa koyul- let adamlarııun takip ettı aSJl!Iİf. 

tikanın mc.nedi oldukça .. bap.it' 
nı~rşthut. lb h- 1 k k it b' Peten ve etrafları, Alnı~n d 1Jlf' 

• e a ır n ço "' ışı ır si karşısında İngiltere'nııı •
11
,.tt• 

vaziFte düştüğü, aradabir pres- kavemet edemiyeceğini ~·hidr 
konunu cıkanp tekrar daldırışın- mişler, ve fngiltere'niıt d~ ııı_8ıı-
dan ve Sultanlıisarın çevirdiği d~i- ruından cnel Almanya ıle ,..ffV' 
reden cıkanıayışmdan aRla~ılıyor- reke aktetmekte Fransa içın · 

dt1preskopun son bir defa görül- da görmiişlcrdir, butıııı•' 
Hadiseler hu kanantte 

nıesini müteakip ayni noktaya a- Fraı.sızları tekzip ctıııi~tir: frlır 
tcş eden topçu kaptanı hoşa git- İngilterc'nin muka\'r,mct~,.,,-
miyen bir haber verdi: s:ızları ümitlcn<linııi~tır. J -ıoi"' 

- Bes n1ern1i kaldı.. 11 .,. _,,,.. 

d .. ~ 'nın işgal altında bulun• frtll"" 
Diğer taraftan sancak nsı ı ,.. kalarınd_an gel.en haberler .• ;ı;dı 

aaran bastı: !arın mustcvlıyc brşı t•~· -ı.~ 
- Tornito atıldı .. Dümen isti- ı--nı ·~· · mukavemete basladık .. -· • kametimizden sahile dofru gidj- , b' ok .... 

maktadır. Paris te ırç ·,.. 
yor.. matbaaların meydana rıl<:ıl'j~r1" 

Riza kaplan haykırdı: Fransuların İngiliz r.aı!ı 1° •ıfr - Aleş k<'meyin .. Ate~• de - ga • il 
dinledikleri \'e Alman ı~ d' iliY 

vanı.. !arını istiskal ettikleri bıl ır ıııiJ' 
Ve .. gittikçe daireyi daraltarak B.unlar.' ta.hakkiim alt~na ıı'eriall-

tahtelbalıirin preskopu farkedilen bır mılletm uyanış aliııne k•'"' 
noktaya doğru yaklaşmağa, so - Diğer taraflan İngiliz ll'.~1~ıitt' 
kulnıağa koyuldu. nıeti karşısında tabi~·e dİcgıjJt.ı" 

Siivari, mermisinin bitmesi ib- Almanlar ve İtalyanlar, 0~0 ,dl' 
lio aile, preskopu malıınuzİJıı:ak )'i ~rlala•dan ba~ka sahalarv dıııııl 
carcsiııe başvuruyor bir taraftan mak için sağdan soldan Y~~trİ,,. 
da aradabir ufka ı:öz atarak, top aramaktadırlar. tı.,panY• ~ 

0
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eslerine kosup gelen kendi müf- ~c ~idd~tli taıyı~ r,apm"!'_ı. ~al-' 
reze arkadaşlarının bulunup bu- gu malumdur. Vı,ı ye S~'!"' }'~ 
lunnıadıibnı kolluyor eline ge - Fransız miistemlekelcrınııı Jllj)' 
çirdiği ~u ı:!üşman scr:nesini ka- r 1111 olmaksızın, tspanya'~dın ,-.r 
çırmamak azmile hareketine de - ver devletlerine Aferik~ ". 0~jllf· vam edi)·ordu. dıında bulunmasına iınka~ ~1 .,ıııtıl' İki nıerıni daha atılmış, daire i- Gerçi Fransa Avrupada yı. ıp•rf' 
~ ice dn:almıs, tahtellıahirin ııres- Fakat Fransa'nın Aferik• ~11ııı el' 
kcpu çok )·akından görülmü~tü. torluğu kuvvetini nıuh~ ~ ~ 

Gece vakti h~l ta 
He ı~op::ırılan 
arkadaş başı ı n1ali şarki istik:unetfnr!e iJe!"Ji -

)ordu. 
Cçüncii mermiyi de ale<liyea mektedir. Vişi hükünıeünınııJı•'' 

topçu kaotan ı, top sesi arasında 11DSurları, Almanya') a bil ~;ıiıııl' 
haykırıslar duydu: '"apıLcak yardım ınul<3 rtl•~~ 

Kemerbuı .ıazda ıolenen kanlı 
bır cinayetin muhakemesine dün 
2 inci a:!ır cczad.; bakılrrustır. Ha
cLse sudur: Kcmcrburgaztı 18 ı 
yaşlarında Hamdi ve kardcoi Ba
t.attin ile 35 ya~ında Mazlwn is -
minde arkadaslan bir ı?cce Ke -
mcrburııaro:ı bir cadırda ber ber 
yatmıslardır. Sabahleyin oradan 
gecenler cadırın kap:sını açık ı?i>
rerek mer::k etmi~lcr biraz ;-ak
lasınca da bassız bir cesetle karsı
lasmıslard:r. Bu cesedin Mazlu
ma ait oldc:1!u anlasılmıs ve çıı<lı
rın ilcrisind~ kesik bası vanında 
bir kanlı balta olduğu halde lıu
lurunuslur. 

Hadiseye derhal iandarına el 
koymuş ve Hamdi aranarak lıu
lıınmuştur 

KATİt ANLATIYOR 

İki 'aa! ~adar bu ,.k.ilde yol n
lınnıışlı. Takriben Silivri hi2'la
rıııa raslı:vnn karsı ~alıild~ ilerle
ı~irken prova vardiyasının he:ye -
canla ha.tkırdığı du .yuldu: 

- Talıtellıalıir .. , Tahtelbahôr .. 
ünümüztlc bir tah!clbahir var -· 
Bizi gördü, dalıyor!. 

Riza kaptan bir '1Çrayısla ı;enıi
nin burnuna ~ır.:luıi~. -lotl ınetre ile
ride artık kulesi su~·a gömülm.,ğe 
başlıyan tahtelbahiri ı:örmiıştü. 
Biitün kuvvetile: 

- Silıilı basına! . 
Emrini haykıran Riza kaptnn 

kumanda köşküne döndü, maki-

- j,abet.. i<abct.. Tehtelbahiria Fransa'..ra daha elıvc1;1 ~ ar•sİ" 
preskopı·~a i•abet vaki oldu. !ıir sulh temin ctnıcnın ç o•~ 

Bu müiilc süvarinin heyecaodaa dü•iinmüş olabilirler. 1:J". ıri".' 
bunalan ı:önliine buzlu su serpti.. üzerinde Vişi lıükimıetıuı da ibtY 
Daireyi biraz daha daraltmap eı' .a Politikacılar arasınd~ . 

emir verirhn yiııe vardiyaların l~.i. uıdu~ _söyl~n?1ektı;d'~en r~ 
&<>si yükseldi: Vifi bukumetını te~} c•'~ 

'''Yet edildi*i gibi i!ıtılaf "'-• t' - Tahtelbahir ~ıkıyor!. ı ın•,.. " 
Bir dakikalık intizarın sonunda O-<a da bu lıülnimetle e. fı1 

ri•mekte İngiltere için bır • ~il-~·avas yavaz kaynı~·an sula.rın a- İ ·ıter"' ~ 
rasından ucunda biiyücek bir to- melhuz değildir. Bu ngırfl<''' 
pu, gönderinde İngiliz bayrağı bu- kümetini teşkil eden po ~~l ~ 
lunan kursuni boyalı, yaprak si- larl:ı, Vişi hükümetini tc~ı~it ~ 
garası şeklinde bir tahtelbahir politikacılar arasıııda m b<Pı....-. 
yükseldi. Suyun yüzüne çıktı. He- ucurum vardır. Bu se d~rı' I' 
men açılan kapaklarından müret- ki Çörcil, geçenlerde ü1•1 

neye: tebatı ve süvarileri göründüler.. dan doğruya Fr~ıı~ız nı ıed, 
- Son hız .. ileri!. B 1 il . d b' b b temas etmek istenııs.tır. So) 1·ıi" un arın e erın e ırer eyaz ez 1 ın Kumandasını vt"rdi.. Yaydan nutkun ınanası ~u riıDl en .. ..,1ı: ~ parçası bulunuyor, bunu sallı - ' F ,,. fırlı)·aıı bir ok hızue Sultanhisar dedir. İngiliz Ba<vckili r . •·arak teslim olduklarını işaret e- • i< ileri atıldı. Bir dakika sonra tah- !ara demiştir ki: .

1 
~ 

diyorlardı. ı ; telbahirin daldığı noktaya gelin- •Bize ,·ardım edrnıezsen ' ı• 
ID~vamı v~r) 1 , ,ı, mi!'. ileride pre.skopım izi farko- ohnazs.ıT zaferi kl.:zunuıan1 Hamdi. mahk~cde demı·s~ı• kı" • • ı • ı • ı • • • • • ı ı ı • e ı • ı .ıı" ~.. ' • · lunmııştıı. Topu oraya tevcih el- 1 I 

c- Gece va tarken Mazlum ba- ge 0 ma) ınız.~ . •I 1 

tiren stit·ari: - Hi.ı.v.ı W.hlikesıni önlemek için H k'k t ı 'it nın v J na teca\·üz etmek istedi. Kendimi a ı a en nı:ı ere ·ı t· 
Atc.s' havada ktı' veUi olmak l.Az.ımdır. Fitre İl ı · / h ı l · e k.af'I ·~ ~.u· .>...•aa rnecburh·etinde kaldım. - .. ve a yan am.~ crın •it' 

u: UIU Eınrini verdi.. \'e Zekatınızı Hava kurumuna ver • k t d rek r> ~ 
Karanlıkta çadırdan bir sopa kap-1 Sultanldsarııı nıinimin'ı topu, nekıe bu t..h!ik•yo b~, koymuş ola- rde ani ov ahan a ,.~. r,t,e di&i ııı•, .. 

·• , a Ia nız aşına gos er "ı.-tır·,.. t.m. Üstüne d$u yürüdüm. Son- sabahın .essizliğini yırtan bir pat- caksmız \'emel biiyük kahramanlı .
1
• ııır 

ra bunun balta oı.Jujiunu anla - ı:ill<"rc. Almanya) 
1 

Frall;'• :dcıı1' 
dım. Fakat is isten ııecıni.sti'... AVRUPA HARBiNİN Iecek ycrl.r pek ehemmiyetsiz li.kte k.ar~ılanıak i(iıı ınucf$U "". 

Tahkikat evrakına ııöre Ham - geçillerden ibarettir. Onun için gırı~mı~tı. Fran'a yıkıldık.. ,1 
dınin karcieşi Bahaltm de katilde YENi l\llESELELERI •neli yolları yapmak !hım. in- ra il<ı büviik devletin bülii;" ıif~'1 

d t · t' ] - · l "klenııı•~ kendisıne var un e mıs ır. gilizlerin ha\·a taarruzlarından tı,;ını omuz arına l u .. ,., · 
Dava sahit celbine kalmıştır. Afrı· ka hareka" tı.. koruyabilmek için türlii çeşit gizli mü .. adrley·i zafere k"dar go İl''jpl', 
Bir çivi muhtekiri iki yıl ambarlar vücude getirerel< ordu- için 11ransada o yardıın da _,#. 

ahk d "ld' Yazan: ALt KEMAL SUNMAN nun mühimmatını, yiyecej?ioi ''e JOr. . i!Jlcıı':..: 
aürgünc m üm e ı ı sairesini saklamak iktiza edi)or. Giilı:e etme ba~a ıhsan ~f~;,ı 

Eksik beyanname vermek su - l!ugünlerde gelen haberler şi - Sonra bur#.ın daha az mühim ol- diyor. Ralhinde en ufıtk ~ lf#'."ıf' 
re tile 70 sand:!c çh. saklıvan A- mali A!rikuda y ni bazı vukuatı mı yarak yeniden bircok kuyular gusıı kalı ıı bir adamın b~jli'i ~ 
danada birlık tcra'kki girketi mü- bildirmekkdir. Afrika harekatı kazmak zaruri. :ıltında ı•a51l harekrl edc<siJ>l 
dürlerinden B. Sabri tevkif edi- ne safiıad~?. İtalyan gazeteleri - Harp gibi fevlıaliıde bir hal de, Yindc tcrcddiit gö•tcrm" ·• 
lerek mahkemeve verilmislir. Ne- n:n bazı neşriyatı nazarı diklatl hnsusile ne kadar devam edeceği i.,,,,. t~a• vn edilebilir ını" ""' 
ticede Sabrinin sucu sabit olm~ tekrar bu ınenua celbetmekteıa belli olını:van bir kavgada Afrika * Göklerımizdt'ıı g~~ 
ve 2 yıl sürgünle 500 lira :ıi!ır pa- geri kalmamıştır. harekatında su ihtiyacının ne ita- Tiırk kanadını hepun~,ı ııo~" 
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ra cezasına mahkum olunımuştur. l İtalyan tcblii:lerindeki kısalık dar şiddetlenecefi kolayca tahmin laralr. alkıştı;yonıı. .,...Jd.,,.. .~ 
l'Özden kaçar ıibi olmadıiı için edilebilmektedir. bunların :r•tecek kac!Jlr o _..,ıs ,... 
Italvan gazeteleri buna bakarak Yeni harekatta İn.röfüierin mu- olJ11... !$-- Otuzdan fazla. geçirinciye kadar bu tiyatro ka- .,. lenemez. Daha Ustun ~iP 
Afrika barekatının da ehemmiye- va.ffaki.-ctleri haber verildig"ine ~.nı Denmez._ Çok iyi de ıı:iyıııi\ or. pısında tutunabilmek!. , Hava Kurumuna Y•"' 
tini ka.Yb ~tiği manası çıkarılma- göre bunu da izahı kolaylaşı:vor. ır========~~ ../ Sincap mantosunun içinde oy 12 bir En ınükemmel, en rahat iş, bu malı demek istiyorlar. Sim ali Af- Çünkü İngilizlerin ç<>k iyi hazır- =-----:.,. 

Son Tc!graf'ıo edebi roma"': 

GÖ 
.... y 

ETEM 
~ . ., -·· . " . . .. . 

ŞL 
iZZET BENiCE 

RJ ~~ir~~.~s~iı:~~ :~;·i~7~üon~~~: !~;~.~ i>.Nas:I olsa varım saat, bir saat rikadaki İtalya'! kıtaalının faali- !anmakta oldukları ister istemez Blrlmı'zı'n oırd 
;veli herhangi bir suretle durdu - İtalyanların bu iliraflarından anla- t kal•ôedeli inı, üstünlüı?;ünü ,·ar - le su kinde papeli kıvırıyorum!. dl 
rulmuş değildir, diyorlar. şılıyor ki Mısır arazisinin mubt ... 

çabuk seıebıliyor, seçiyorum!, Ya- Hele hanımefendimiz gibi hdlada Fakat İtalyan matbuatının bn- lif yerlerinde İngiliz motörlü kı- H i . . o·r 
lıut da bana Öyle ı;:eliyor. Heı·hal- birer defo ~rayJp iki üç kiığıt bı- nu teyit için yazdıklarından or- tut kendilerine en müsait surette ıp mızın ~il-_../• 
de .Oir bakıst" çeken, c,ir cricn. ı rokacak devamlı birkaç hay:r sa- _.....,...-, . 

tada bir takım meseleler olduğu yerleşmi , mevzi almış bulunuyor- b f ba.a· ıı.van. büı·üli.ven. sürü,,· en bir hibl bulsam bütün ~ keyfını yo- d ihmal edı'lını' c 1 ~ ' ' da kendiliğinden ıııe:v ana çıkmalı:- lar v 
kad:n. Naran gibi bir kadın'.. Bu !unda derr:ek.tır. Bizim zenaatte tadır. İtalyan urdıılarına koman- Siva mevkiinde İngilizlerin faz-

b Onkiki günb.sonhra Bir ·ey söylt'me<li, yitrür!i'.!. ŞPn- tasviri hep onun icin kullanır, ona: bu haAnımd gibllilerine: da eden ltareşal Graziyani iase ve la olarak l firkru.ı, Mersa Matrnh sıhhat jşİ . , 
Her r>erı;cm e a şamı ır a - di alı tı artık Her gelişte liıa ha- - Esir eden, büyülıyen. bağlı - - n ava 1• mühimmat üslerini hazırlamak- me•·kiinde de 3 fırkası olduğu İ-

1 

,ti 
nıraef~ndi tıyatroya geliyor. Her- zır Bazan iki üç verdiği de olu- yan, sürüven kadın'.. Diyorlar İster andavallı, ister h d _v h k' 

1 1 
k'-~ 

1 
rall ~..at' 

h ef V 1 Is b , Be ık ta, un an sonr .... ı are ·at ıçi• talyan arca söy enme ...... ir ki • Feriköyünde o u. qıu-, halde lüks, kibar bir anım en - yor. Derdim. Fakat, ne tuhaf?. Hiç an 1 0 Ln ana ne.. n ç arı- yolları temine çalı maktadır; di- bunl.ırdan biri motiirlüdür. ı ı irnizd B Halıl "~ 
dı Yalnız geli;'or, yalnız çıkı • • • • tarnmadığıın, yüzUrıü ilk defa ti - ma bakar:m!. yorlar. İstinat noktalarırıı ıyıce Ilulıisa l\tareşal Graziyaninin '11 :aktan e~dı~IZ bir, tıl'~~ 
vor Otomobiloen iner inmez da- Bir ay sonra yatro kaoısında gördü,lıüm bu ka- • • · • • temin etmedikçe orduların ilerle- noktalardan vazifesi bilhassa .,. ttrpta Avukat cadde!' t)>t< 
ha adım.nı atmadan hemen ıtifı~ 1 Allah şu kadını eksiic etme _ dın bana sık •ık onu, N~ranı batır- Bir ay daha. mesi zor olacaı':ını ileri süren Bo- bemmiyetli olduj!unu kaydediyor- tarafı ile civanndakl1101~ ,.ıı yor avucumu uzatıyorum. ' l . , • !atıyor!. Colc fenayım. ma gazeteleri harekat başladığı lar: Mısır ülkesinin müdafaası de- verinde lağımlarınk""ıısıt1'), gt'l~ı~nde bana uzun uzun baktı: sın.. Kimlıılir o ne oklu?. Acaba ha- Haslal•":rn arttı!. takdirde bunun 600 kiloınetrerlea mek İngiliz imparatorlııg"unun rnii- a "' o'" _ Senin adın ne•. Ne iyi de kadın!. " bir vazivette el< S 

Dedi. AJçak gönüllü. la giizelliıtini; bayıltan, delirten, Üzerime deh~etli bir sinir geldi_ fazla mesafede bir çöl sahasıncbı dafaasının bir direğidir. İngillere acı acı şikayet edl'I" ~-
. şaşırtan. köle eden sihr;ni muba- Bazı zamanlarım oluyor lci, ö- yapılacağını iLlve ediyorlar. tarafından Mısır ülkesinin müda- denilmektedir; ...,; sı_.. 

- Ruhi Otomobbi1Iden!c indince b1;n )llU gti~- faza edivor mu?. Yoksa 0 da !Il1 nürne cıkanla kavga ediyorum. Hele su bahsi hiç unutulur gibi faası için şimdiye kadar pek çıı.k ,_ Halkımızın u'IT'b·~·~· f'"ı< 
De< ını ve .. ilhe eltim: mcsem 

1 
e en ' ge ıyor, oenı côktü?. Yok>a 0 da mı havai ba- Dün yine durup dururken İncir dei:ildir. Susamıµn aklından sı.- çalı.şılmıs, her türlü ve,ait temin hatini korum .• a.k eıı );;ııJ~~ 

- Çamur Ruhi!. buluver sc•uyor: taiiınıa icıne düştü ve çamur oldu! Mustafa ile kavga çıkardık. Za - yun çıkması muhal oldui(u gibi edilmiştir. Büliin bunlarla beraber .relerinden hırı olaP 
11 
b~ ·~, 

:-iiye çal rnıyorsun? Dılen - - Nas.ısın Ruh ? Nevse bütün bunlar şimdi b.r 1 len bir sıkıml:k can·m var. Ölesi- çöllerde harekata girişilirken su- coii'rafi rnziyet de İnı;ilizl~rin le- mıkroP \"e zehir sac; ııofl' , 
cilık ,vı şey mı·: Dıyor. Yıne avcunıa bır ıki li- tarH Kara, korkunr. ızlıraplı ve ye bir dayak yedım!. yun temin edilmeden kalması ea- hine. l\lıs rın miid~fa:ısmı kolav - . var .. ııı-" 

Jah , . · ı. neden "or.~ · ..:V,11J<: p • Dedı: fakat b r lı.ralık kağıt u- ra sıkış! rıyor. Bundan a ıyı, sızı' bır tarih'.. Artık ne Naran, füıgün her tarafını ağr., sı:ı:ı i- iz olmasa gerek. Bu altı yüz kilo- !aştıracak mahiyettedir. Itaha11 ot.;.r , tıa kın v.e. ···;..,..rıı:ııt_d 
z.ıtt L...;.ıyı kapt ,,,; d ı ır ka<.' ılur rr •. Öyle ne c 1' i yo:.!. ç , metrelik sahada ise su alınabile- ordul r.nın 1ısır üzerine her • ~ zır sıL ~tlerını :,:1 1~1"'-

'l cşexıt..ır ederıın_ ele • . li, c • b ı es, var korkun •! r Iı 'c L lı blr ta- cck Yerlerin az olduğu İtalvan ga- hangi bir hareket ·aparak nıurnf- 1<a..-
D--' ta · k Y t 1 ih' A ' ., d On ~n •onra.. zctcl•rinı'n -'- itiraiile sabı't"-. fak 1 b'I 1 ' A h b' • kin -pili c .... ırn ve ona ceva J \rN':nış • n, n , .ı- 1 r .. r, ne ., r n, re e o , w.• u.r. o a ı me erı vnıpa ar ııun . , .. 

ok' ım· l bır s.. l>u.zcl de i:ıır kııdııı..O~r-İ.J~RJu'ı.i~~}.:ilik~'·J:ıımıııı:..B.ı!h.lı:ıir....u:csı.._lı..._:P:er~ş~P~m~'be:'..;alt.ş:::=~·~la~r~ı~o~d::.::.:..~m:u::,::_LO~··:.y:le:,:iı,)~iı~·k:..:;teş~ak:;k::lille.rln:;' ;::,:' ._ h"::,ıre:,:::-:~_....__::tiır~· ~lil:' ..;m~eçh~ull~er:!!!le;___:d~o:!!Iıı~.!m~iı~·ş~k:!!il~l...ı..J....y .. eru,.._.ı..ı.;...;l.lk:t.eı:Ld!!! Bu hal e nasll Eal , ~~:.....:.._ta.,,___ı=·c.1"1"'-..:!kıı=.--""~=.L... ı: !1 i 
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J Milıuercıleı 
/ıdld ne 

yapmak iatiyor ! ( 1 inci sahifede1l clevcım ) 
Böylece, iki taratın kal'lllılth arzu

.undan başka hiç bir ~nseı tmumıyan 
bir aşk Jlldisesi, bakın 1uıcırı1m1ş bir 
fınat mlniuı önünde ne hale ıeli:yor.! 
Herşey 1•rliyednde, fakat gençlık de
lil; 71l\i herşey yerliyerinde, fakat 
fırsat u~p gltm~tir. 

Sudan'da bin 
İtalyanla bir 

(Bu yazının metinleri Ana. 

Ame;ika kendi \ ,.,--.. :::!,.~"".)' bülteDlerinden 

s1ra$lnı · ":!..ı:ı:.MU!:::~ 
i b kJ• f .P'ranko ile evelki IÜD öl*lm .. sonra 

muharebe ' e ıyormuş . =~nh~u:k=~::1ı~:ır:~-
• • - ı _ • • .. l'Amerikaaın Fransada- miş arazi&ile edilmemil kamı bududun-kredilerıae mu· nıgılızler duımana agır . . . . ., . da btr tstasyonda l'rallsıa hükWneı 

• ., .. f ·· .. -ı .. · t d. di kı ıefırının sozlerı reisi Marepl Peıeıı ile de ıör~muı-
l a gorUfU mUf zayi& ver 1r Nevvork 25 (A.A.) - Amerika- iür. 

(A. A.) - 21 ilkteşrinden Londra 25 (A.A.) - lneiliz tav· run Fransa<jaki sriiri Bullit söv- General Fra&ko, aQam. Bitlere ve-
adar V yanada bil' Ban- yarelerl dlliı eece BerliI? üzerine lediızi bir nutukta bilhassa demis- ela etmeden evvel, v~o~ res\oran~ 

--- toplamnıt ve Aln~an- uzun ~r r.tıcun. y~pm~~ardır.. tir ki: ;;erefıne b~ zıyafet. ver~ll ve zlyafe 
ltOuanda ve Bel~.ka !ştırak Kahıred.J nesredtlen. bır. teb).iit~ cŞimdi Amerikadaki hava. 1938 u mütealtıp Madride. dönmüştür. 

8'a ..ı....eransta Alman kıe- 1'ÖI'e de. Beyidi Baranideki İtalyan de Fransa kendisini tehdit eden Hitler - Franko millakatmdan bab-
~ lMO tarU ıtil&fm -karo.pına 22-23 l(eeesi muvaffakl - tehlikelerden haberdar edildii!i za- seden Berlin gazeteleri hullsatan dl-
~ verJlmilllt'. yetle hücum edllmiltir. . . Ttmnkine ben:zıemektedir. Üç taraflı yorlar ki: cAkdenizin kapaaında bulu~ 
lbİhver devlet- Sudanda ~törlü bi~ . ~.llılı~ Berlin paktı ı?ayet sarihtir. Dikta- nan İspanya, Afrikaya doirU ltöp~ 

• • müfrezesi, takrıben 1000 .ıusıl?c ba tiklerin hakkmmıda ne düaündük- kurmak aurı:tile mihver devıetlerlnuı 
e bırleıtrıe düsman 2l°UJ>Una ~ÜCUm ~tm~S ~e }erini, bundan sonra saranın bize takip ,ettikleri be?eflerde 1:-'al edec-
• 25 (A.A.) Fr düşmana aktr zayıat verdırmıstır. eeleceiini ihtar etmektedir.• ıı mevkii bilıyor. lspan)'a, flllldi7e ka-
. . . - ~ın · dar Inciltıereden çok fenalıklar ıör-

sefırı Hey harıcrıe mUştilr. ispanyayı i.nıiliz tahakkil -
~ner Ve!5 tarafından! Bir bekçi arkadaşı•• munden kurtaracak yol, &imdiden Ak-

tır. Bu zıyaret hara- •f ·ı ) d . ik" tarafın,lia kendisini go ter-
edthnektedir. ZannediI. Çl te l e yara & 1 ( 1 inci sa1ıif eden deram ) ::~a&~an yeni nızama faal sı.ıret-
~ &m™:I' Vels, Fr~ Ihlamurda oturan bahçivan Os- Besiktas - Fatih t:-amvav arabası ıe · tırak etmesidı~ 
ttalletleri ıle s.ı:ı tesrikı man Yılmaz ile Mustafa $imşir Be- dün öi?leden sonra Toohaneden ~ iNGİLizLERı: GÖRE 

~in.d~~u takıldbiı~de A~"'; şiktaş beledivesinde köpek itliı.fına Karaköyt: doftr.ı eelirken kbir
1
kk'lç ınrilizler, ispanyanın harbe iıtlrakl-

'n. nu . ~ vazıl e memur Osman Düsülle. çifte tü - çocuk romorka a1lamaita a ı~- nı pek muhtemel f6rmüyor1ar. Hitler, 
ittire bilditıri(-tir. • feneile sakalasırken çifte patla - maslardır. Bunlarcan 11 yaşın icı İspanyanın harbe iftirak etmemek ~-
• ta71are sıp•• mıs. Osman sol kol ve kaba etin- Bürhan romorkun tekerlekleri al- rarından ınhiraf edecetini ı.:ınnetınıf 
•- • d 1 den varalanımıs. l'.Iustafa omuz ba• tında k;ılmıs ve vetman Bekir .he- olabilir. Fakat HiUerin bu ille ruu-•tl• ea evve sından sol kabureasından yara - men arab:-.vı du:-durmussa da o valtu.K olaca,:ı muhakkak dejıtdır. 
Yeriyor lanmıştır. Yaralılar Bevotlu has • vakte ka<l :..r vü ;ı.;dü oarcalanarak Frankonun harbe karııı~amak siyas~tl 
21 . tanesine kal<iırı.bnı.s suçlu yaka • lölmüstü:-. Getirilen vinçlerle tnm- ıse muhakbk surette ispanyaya eo-

(A. A.) - 'Malıye na- lan.ınışhr. vay kalrlınlrnıs \'P zavallı cocu<zun no:Uik faydalar vadetmektedir. 
tau, bütün tayyare fab- 000 cesedi tekerlekler altından cıkarıl- :uARESAL PETENLE GÖRÜŞME 

leret Birlellk Amerıkaya z· • 1• d rnıstır. Galcij.ada oturan vapuı a- NASIL OLDU 
ba te~ye a~t sıparışleri vak· Yine lDClr lKUfU a tescilerinden H ... •,e dnin o~lu ol- Mareşal Peten'in yanında easvekA-

tt& vaktınden evvel ver- bir çarpııma oldu dufru anlasılan .lta.:azedenın 2ömül- let muavinı Laval oldutu halde, met-
ıazetecllere bey• mesine izin verUaustir. gul P'ransa ile pyri meşıuJ Fransa a-

"1 • . . Dün l!a"e saat 21,30 da $iıJ,iden ---6--- raı.ındaki sınır hattında dun ak$am 
'laıty.ten Amerıudakı ın- Büyükdereve eitmekte olan ve şo- Belçika hali. Alman• buyük elçi Abez ıaraıılldan karşılan-

oldukla- för ehliyetnamesi oLmıvan Te\'fi - d mış ve otomobillerle Hitlerin hu:;usl 
Sin idaresindeki 3566 numaralı oto-I ya ifc harp halin e treninin bulundutun küçük llita yona 

91 .... _ ... .,_... mobil sür'atle ıiderken, Zincirliku- (Birinci sahifeden dcvcınıl ıidılmıştir. Alınanlar Maı·eşal Pctene 
vµ<lan 2elmekte olan soför Hamidi herhanızi bir taarruza karsı müda- karşı büyük bir saygı ıöstermlş~rdir. 
nidaresin<ieki otobüsle carpışmıs- faava amadedir. Mareşal, istasyon methal.inde Alman 
tır. Otobüs yolcular bıüvük bir teh- Sık sı~ suiniyetle ba~sedilmek- Hariciye ıııwrı Ribbentrop, Maretal 
like atlatmıssa da. yalnız otobüs ve te olan ordumuzun 28 may!sta tes- Kaytel, Protokol şefi Fon Dömberg ta~ 
otomobil hasara uı?ramıs. insanca lim olması, hadisatın d:ı bilahare rananndan karşılannu-itır. Bir tabur 
zayiat olmamıştır. Sof.ür yakalan- teyit etmis oldui!u l(ibi, askeri vazi- Alman askeri gelişte ve döntifle Mare-
mıstır. 00 yetin tevlit etiei bir mecburr;et şala selam resmini Ha etmşilerdır. Bit-

Patlıyan fiıekler 
olmustur. O ıamandarıberı. ne bir ıer de, Mareşal Peteni vaıonun kapı-
mütareke \e ne de bi!' sulh :ık - sında kafiıladığı libi, d&ntışte de oto-

Kadıköy Pivasa caddesinde 16 
numaralı dükkanda maranrroıluk 
eden Tahsin dün ıece ~az ocai'?ı ü
zerine vanlışlıkla bıraktıtı bir kap 
icindeld fi$ekler birdehbire pat -
lamıs ve varuun çıJı:ımıpa da sön
dürülmüstiır. 

tedilmiştir. Filen ~ hukukan Al- mobıline kadar t~i etmiştir. 
manya ile el'an baro halinde bu- GÖRÜŞME!'l'IN MEVZULARI 
1unmaktavız. 28 mavısta Kralımız Cörüıımenın mev-zulan hakkında 
esir edilmis ve el'an esaret altında Kolombia rad,-osu su malinnatı veri-
bulunmaktadır. yor: Kitlerin son 7aptıiı müllkat.lat-

Almanva ile ne bir sulh. ne bir da, mihver deletlerine Franaada, is -
mütareke imzalanmıshr. Binaen- panyada, Şimali Afrikad:ı ve Suriye-

----coo1e>---- alevh Belcika Almanya ile harı> de deniz ve hava üsleri verilmesinin 

Beyoglunda dolan• 
clırılan iki f ngiliz 

halinde bulunıınab devam etmek- istendiği anlaşılmaktadır. Mlhver dev-
tcdir. letleri yalnız Akdenizde değil, cenu-

---oo bl Atlantik denizinde de &eniş nisbet

Evvelk i2ün transit olarak li -
maıumıza ıelen bir vapur volcu
larından Robert ve Mersikler is
minde iki hwtiliz Bevoilunda meç
hul bir adamla ahbap olmuslar ve 
adam bunlara kadın bı.Wnak vadile 
29 liralannı alıp ortadan kaybQl
mustur. tn.ill7Jer Polise haber ver
misler ve iki saat içinde Sadık a
dında olan bu adam vakalanmtStır. 
tneilizler teecaür etmişlerdir. ---o----
PariıteD bir kısım 

talebemiz geldi 

Mühta~ asker ailelerine 
Muhtaç asker ai.klerine vaoıla

cak vardnn oroiesi. daimi encü -
mende esas itibarile muvafık ~ö
rülmüştür. 

Proieve eöre yardım tmynakları 
su suretle tesbit edilmiştir: 

leo! liradan fazla maas alanlar -
dan her av muar.4n miktarda tev
k.ifat vapılacaktır. 

Aldıkları kira bedeli avda 100 
liravı 1(ecen bina sahiplerinden de 
muavven nisbet dahilinde vardım 
iatenecektir. Bina ve kazan"' ver • 
ın1er · " :ıs tutulacdı icin. her sı
nıf halkın yardımı temin edilecek-

Pariste bulunan talebelerimiz - tir. 
den 7 kisilik bir ı?rup bu sabah Kanunuevvelden itibaren bu a-
saat 8,45 de Sirkeciye muvasalat Belere vardnna baslanacaktı-
eden konvansivone !treni ile mem· - - -oo---
leketimize t?elmişlerdir. B. Ra«ıp, J f 
Hanyal, Afif Sanver. Aran Aneel, fe Jara~IJ&D eSD& 
Emin 'Bankıoilu, Cenıtiz Ulueay, • ti • 
Targan Carıldı isimlerinde bulu. • cemıye erı 
nan bu talebelerimiz Paristeki ta- ( 1 itici Ml&if0 4m devam ) 

bir ~heke halinde ıeccmizden diier üc kırfilenin da- cek idare heyetlerinin intihabında 
L'""'!l~-l'IU,1o. ile megul ol - ha memlekete döneceklerini söv- titiz davranacaktır. Cemivetlerin 

nylHlan ıelen ve }emişlerdir. yeni sene idare beveti azaları ara-
l hlmil bulunan Çe- • 1• 1•••••1 e ı e ı e ı e 1 •, • • • • • sında eeniş miEvasta tadilat yapı-
n .... i vapura so · t" lacak. -bazı cemivetleri11 'idare bl n•-ı ahp Ttlrk * Göklerde kuvvetli ve yenil • 
--- mez bir millet baline ıelmek ..,._ heyetleri kamilen ddistirllecek -
rl anla,ılmıştır. mizdlr. Fltrenlzi, bu 1a7e i~in ça· tir. Bu suretle vıtlardır idare he-

ba sabah mücldciumu- I k 1 '---- al(t • 
edilml·c.ıerdı"r. lışan Hava Kurumuna veriniz. yetinde a an f~ m m zeva. 

s t verine milifbet faalivet 1rösterebi-
- - - --- ----- lecek Qenç ve enerjik aıalar seçi. 

Bu h•fta A S R 1 sinemada --.. ,•, ıecektir. 
0 

~tlerialn en bflyük wre A LUCİEN BARU'un Amerika harbe gı· recek 
IGıeJ fibnlerl ~ en nes'eli, en zevkli ve en 

KURBANI eilenceli kahkaıbala ( 1 inci sahifeden devam ) 
~.,.,.,'-~ llertle: ı min ediyor ve İnJıiJtereyi bu· 

llUL MUHSiN - KIZLAR PANS YONU nun neticelerinden ikaz ediyor. 
CARİDE KomHisi Ansaldoya .töre. İıuliltere, 

Bugün matinelerde• jpbuea 

A KAR YA Sineması 
Hakiki Sinema merakhlanna 

İ\L.. Beyaz .oerdc .'n Z bü:tük yıldıaı 
.q.'VIA. SIDNEY ''c HE:SKY FONDA'nm 

TVaKÇI! SÖZLC en mükemmel eserleri 

0NAHSIZ KATİLLER 
takdim e-dh or 
KAÇIR~4YI~IZ 

tamamile Amerikanın k ıntro
lü altına 2~k ve ka~'i su
xette istiklAlinl kaybede-:e.ktfT. 
İtalyan ıazetecisfne ı?:ire. f n

m!tere iein Amerika Ba-lesik 
devletleri tarafından beledR • 
mekten bqka ümit olmadı~ırı. 
dan İnıı?ilterenin mücadel,...,·ı 
terketmesi daha dotru ola • 
eaktır,• 

Ansaldo'nun bu fikri fnniliz 
okuvucularını <.'O'k e c' r ': r -
mistır. 

Sadakai fıhr 
· ı 

te bir taam.ıza pçınek bazırhlmda • 
dırlar. 

inıuterenin Amerika ve Afrika U. 
:yaptığı ticarete ıenif clarbmeler vur
mak için Kanarya adalarını ela iste
mektedirler. 
HADiSELER KARŞISINDA YUNA

NİST ANIN VAZİYETİ 
İngiliz lı:aynaklanndan ıelen ha -

berlere göre, Yunanlatan, vazf7etl sü
.1dmetle takfp etmekte berdenmdJr. 
Yunanistan harbin bidayetinderıberi 
muhafaza dtili ut, bitaratlıktan 97-
rılmak istememeldedir. Met.abu'm bu 
hattı hareketi bütün Yıman efk.lnnca 
da tuvip olunmaktadır. Bununla be
raber Ywıanistan her ihtimale kartı 
mukavemet tedblı'lerini kuvvetlendir
meld~ir. Bazı ihtiyat efradı ıflüh al-

tına ç•lınlırust&r· 
Yunanistanm vaziyeUni IÖ'Zden ıe

çıren cTaymis> pzetesl hullsatan eli
yor ki: cMlhver devletlf:ri icln Roman-
7anın ehemmiyeti petrol ku7Ularında
dır. Fakat Ese denizlııi ve Canakkale 
70llaruu ka.,._ınakta olaa Yuuntaıa. 
nın vui.Jeti öyle delildir. Eter İta17a 
Ece deni&inde 7eni üsler tefkil ede
rek serbstç harekt deblla ve Alman
lar da Romanyadan Bulpn.tmıa inle, 
Tilrld1e lciJl vaf1et daha tebdidklr 
olurdu. 

İtalya ve Almanyarun nlhal ıa,.eleri, 
yakın şarktaki İngiliz kuvvetlerini 
mallCıp ederek, Mısır ve Süven ka
nalını fethetmek ve Akdentzdeki İn
giliz donanmaSIDJ ele ~innekttr. :86,r
le bir gayeye de bir hamlede vasıl ol
mak tmkAnnzdır. 

Trldye Alman bo;yundurutu altana 
ıeçıene, SUl'l)"edü.I l'ranmalana pm.. 
diki mukavemet politikasına devam 
edebllmelerl f(lphellclir. NetJee eJde 
etmelr ldn Alman ve İtalyan kuvvet
leri Surfye,e naldedlllr ve ondlJd 
Fransız tanarelerl de Fillatine karsı 
kullanslusa, Li~dald l!ılal'fllBI Gra
aiyanl ordusunun :rQkü haflfler.> 

Ayni ıazete, E&ııt denblndlıki a4ala
rın ehemmiyetinden de bahaedenıt 

ıunlan 7aZ17or: cBu denizdeki adalar 
Brltanya kuvvetleri için birer Gs ıe,.. 
kil edene, 1'ihver devletlerinin TQr

kiyeye klrşı olan tehdldleri azalır, 

R tanyanın §<lrkl Akdenizdeki mev-
i ı kuvvetlenir. Demek ki Yunanistan 

(Başmakaleden "devcnn.) 
4ökm'7elim ve uyuşab.IL• deme
si zamaın ı:ebnittir. 
İngiltere nasıl IMacün saferi ... 

flDU hir sulha kaltal edemez va-
2 iyde ~lmipe l\lmanya Ye 1taı
yanm ela henüz bütün imklnlan 
tecrillte etmeden sulha talip ola
caldarını mmnanın imklnı yok -
tur. O halele, çarpışılacaktır. Fa
kat, nere4e?. Bu ela yabrıclanberi 
izah ettiğimis ve her mit söyle
d•iimiz gı1ai Akdenizde olacaktır. 
Hifü.rin cerek Mareşal Pcten, ~e
rek Gen• T:ll Fraiıko ile konuşm•
sandakt lu-de' aşikardır. Her ıld 
devleti d~ f•,giltere aleyhinde har
be ~ürüklemek, sürlikliyemeae 
bile her iki devletin imkanhırm
dan istitade etmek istiyor. 

lo"lUert nhı Akdenisdf'ki .,,u -
clafaasını yenmenin ve yıkma -
nm iki yolu vardır: ' 

Ar- Balkanlar - Asya yolu .. 
B.:- CebelOttank - Fas - Tralt

lus yolu •• 
Almanya Balluınlara ve Kara -

denize ~miştir. İtalya da Balkan
lucladu. Cebelüttank - Fas -Trah
lus yolunda mu•ualayı ve ser
best •e(i•i temi11 eylemek i(İll 
1''ransa ve İspanyanın ba harekete 
fiil veya muvafllkat halin•e i•ti· 
rak eylemeai lial8Mbr. Bitlere 
Fransız tlevlet reisi Marqal Peten 
ve ispanya devlet reisi Genual 
Fran.ko ne cevap verdiler?. Bunu 
henüz hilmivoruz. Fakat, Hitleria 
onlardan ne istediği ş!iylece hu -
lasa edilebilir: ' 

A- Bizimle beraber olunuz ve 
bütün maddi, manevi imUnlan
nızla İngiltere aleyhine harekete 
ceçiniz .. 

B-- l!arp vasıtalarınızdan, top. 
raklarınızdan. üslerinizden bizi is
tifade ettiriniz \'e istediğimiz yar
dııuları bize yapmaz. 

Gerek Fransa, ıcrek lspan3 a 
her iki sekilde de Jainnetice ingil
~re aleyhine vaziyet almış ola
caklardır. İttifak halinde }'raua 
Suriyedeki or4uau ve reaiden top
layacağı askerle ve Alman - hal
:'I nn - Fransız tayyarelerinin yar
dmn ile Mwrı sai cenahından; 
ispanya tastaki, Fransa Tan-, 
Cezair .,. Futaki ordusunu sefer
ber edsek 'l'nhluta.ki Jtalyaa 
ordu.m De ber-"er JiM il.sın IOI 
cena.hın4an ve Fr .... - ttaıyaa 
müşterek kuvvetleri Sudan - Ha
beşistan istikametiaden istfü.\'a 
teş4!bbüs edehilirler. Bu takdirde 
1-"ransız - İtalyan - hpan~·ol do 
nanmasa da Alulenia4eil Jqim 
hahri hM•miyetime kartı u1mıya 
<alısabillr ve ltarp 4eaiMe, tian
da, karMa Mdenlzi kaplarj Bo • 
maayaüld Alman, AnaaVllfluk -
taki itaba aulan da harekete 
fe(erler. 

Böyle Wr iftlfü n ittlralı: milJm. 
kün olaiaJ'll' •• _.eee Almaaya
nın tekllfterlne • nnnek, yel 
vermek -'W •ir matawut vul -
veti laHla .._. Almaiaya ve ttal· 
yanın biyle bir cebri mutavaat -
tan ne dereceJ• kadar fayda rö
recekleri şüp)aeUdir. 
İspaaya .,. Framanın lnıiltere 

ale•hinde her iki .aıwe de Al
mu ve İtalyan taleplerini kani 
etmemeleri taluliriHf! U(bdl Wr 
ihtimal olarak Almaa _. ..... ua" 
ispanya ve Fnma11 kilailen it
sal e4eceklerilli .. besat. utma 
lizmMlll'. Bil talııdirde Alman er
llusu Fnmaam eengp ..ıailleriae 
inerek n lturalarda bava U.leri 
bracaiı pi Celteliittenlu u ka
ra yoha ile bmat sorliyacak ve 
Fasa. Ceuire. Tunma pçmek ve 
Trablustald İtalyan ka1Cvetleri ile 
muvasala temin eylemek imUauu 
anyac:aktır. Aneak. İnsilb donan
ması Ak4enlz•eyken ve Malta. 
Portsalt, Kıbrır, hken4erılye 
filleri eldeykea Te Mısmn 
müdafaası fyjee tanzim edilmlt
ken Alman ve İtalyanhınn 1ta pli
m tahakkuk ettlreWlmeleri ha -
yaldir!. Yine Almn •e ttalymla· 
rın Balkanlar yolu ile Irak n 
Mısıra ...ftmeleri defalarca ita d
tunlarda ._. ettip.b pt.i ...._ 
ee bir muhaJ1ile paifliiinden 
ibarettir. 

Görülüyor ki, aetice itibarile 
tlna mibvercil• hesabına cellp 
bir ·Akdeab Üftll• ve •Akdenb 
zaferi• f811ma dayallllUfbr. Da
yannuşhr amma. bu nuıJ b•IHI· 
labilecektir?. BenBz ita nokta aJ
dınlanmamtfbr. İspanya ve Fran
sa nesdmdeki tqebhtisler o menfi 
netice Terdlli taWmle Akdenis
de lauttlll ....ı yapılaltlleceti Ye 
laanrl •adzeye lfh'enerek İtalya 
ve Alrr.anyanm hnekete ıeee .. 
Jeceği bibılalttin merak mevsn 
olacaktır. 
Şimdiki JaaWe fll btlanm lly

lemek •• vasiyeti hcliia etmek 
lizundır: 

• 
Dunyada herşey tırsata balh, hlr-

,ey ... 
HAdiseler birbirınlıı fusatı .çınde 

4ioğuyor ve fırsatstzlığı içinde öluyor. 
Şair pıre. ilım ilime, filO&Of fılo

zofa ,asker a kere fırsat hazırlamak

tan başka hiçbır taal~et sahibı delil .. 
Zumreler de ~umialere, cemiyetler de 
cemiyetlere, mılletler de milletlere .. 

Fırsat fırsatı doğurur; ft hrsatsız

fut fırsatsız.lığı üret r. 
Jo'atih, B4ansm zAfındald azame\lj 

fırsatı kaı;ırmadıiı içın, ilan SeJlmdea 
sonra gelen Jrol kol fırsat kaçancuıa, 

Osmanlı imparatorlujunu harcaya bar
cıya bltiremedL Baltacı, Prut suyu
n~ kenatJDda hapıetli bir fırsat ka
cırdıgı için de, o 'l:llndin IOllra Os -
man'ı ordulan 71llarca ltualann ,.. 
mar oğlanı haline te)di. 

Birinci Olman ilk fırsatı; ve Muta
fa Kemal 80D lınata kaçınnaJDll Ud 
6rnek ... 
Haydı şu fırsat cleni1-ı fe19. blıli

selerin olab lme Anını ihtar eden şart
lar manzumesi diyelun. Fertlenn bl
diseleri oldurma .lruvvetile, hadıselerin 
olabılme prtlan arasında daima 7a
kın ve lçiçe bir müna ebet vardır. 

• Kalemimin bu noktaya kadar çiz -
dı~ı mücerret fikir kıvrımlarına bak
m&y 11!. Meselem tamamile mil§ahhaal. 

Sıze, bu zamana kadar İnci& n 
1''ı aıwa itt1!aıurun wbetıiii .fU'llat -
Ja 'a, karıı taıatm kullandıp fırsatlan 
be · ' rnek. ıı;tıyorum. 

Kurşı taıaf ıı , yani mıaverm kul -
lan lığı fırsat r h çbır k17met ıfade 

etmez; tersine ehemmiyet ve k17met, 
kaybeden tarafta. Zıra okaga atılan 

her kıymet, elbette berhanıi bir kim
se tarafından toplanacaktır. 

Bana sorarsanız, ne fertlerin, ne ce
m.yetlerln, ne de milletlerin hayatın
da garp demora57alannın kaybettlli 
çapta bir fırsat ka)'bı ha7al edUebillrl 

,(Rur) havzasının iıgalı, Habeşistan, 

A'i usturya, Arnavutluk, Çekoslovak-
79 hiıdiaelerine kadar, :yıllarca ve adım 
başında prp demokrasyalarınuı ka7-
bettııı fınatlarl bir tarafa... Fakat 
ilin hareket çerçevesine dökldüjü 1939 
e,ltilunden'berı ıarp demokrasyaları

nın kullanamadlğı fırsatlar, idraksiz • 
Uk ve iradesizlik bakımınclaıı mucize 
'9Plbdadır. 

.Madde bir: 
Eler Almanlar Fransanın, ıçınden 

ve dışmdan bu nisbette Ç{lrilmilf ol
duğunu bilse,di, onlara 9 a)'hlc hazır
lık ımkanıru venn~. Polo1t7aya sal
cbracaima doiru Fransa7a 7t11tlenir ve 
bugünkü A\·rupa hWmJ,yetitıi, eD aı 

kayıpla ıtn eylülü içinde elde ederdi. 
Almanlar, l'tansamn ~ dair çok 
MY bilmekle beraber bu dereces.llli 
ltıllmekte mazurdu. Kutal kuvvet sa
hibinden bafka hedr• mazurdu bu 
derecesini bilmekte. 

Almanlar, Fransarun zManı, ooların 
(ZiSfrlt) Ottrinden bir taarruza gln
tem~i kadar tahmin ed.Jyorclu. 
Halbuki Fransızların zlfı, (Majino) 
arkasında w~am& luıMrdt. T .. 
tarafınclaıı n inei llBrUl en ba,ak mu
cizesi olan Fransa, nsttıııc!ekl mermeı: 
cilAsını kaybetmflk4izhı kav haline 
plmli, bqmetli bir yalan miınar~cli. 

Gayet tabli olarak bu ~ tala~ 
min edemi7en Almanlar, tarı> demok
rasyalanmD ancak ilzerleılhe saldın
lırsa nlildafaa edeoej:i, blika isUlta
mete saldırJlırsa :yerloclen Japırdqaıaı
yacalı enuıiyetlle eneli Poldlı,ya ilze
~e a&alcblar: 

İı;te prp dem-..aıan -..--. 
kaçınlın11 ilk fırsat!. 

Garp demokraqaları, bir Waftu 
ıeceli IGDdüzlü ~ -.... 
ellerindeki bütün bava kuneüerile 
PolO!lY'aıua lradadm• kopnalr, &ilkler· 
de Alman Gl'dusu ft lllr1ia ......,_ 
97nlınamak. ~lece Po1oa7a lldlka· 
vemetlıU 'bir iki &'I' wetm•• c-811-
nl aramak zorundaydı. ltuV'Hf bunu 
.. eidWiti 9Abi. &Aaı btlht•• bulU& 
prektinnlt. v--. ~ killl a.
vetıerfD.iA meaıul saat.inj işüsmar ede
ıa.l.yeq~. 1ıılr deWe .-...artdE ..... 
1lm a11naktu •aib çare bulamudl. 
Böyle bir llarttet, Fı8ıllzla~ çok 
daha fri dlltftşm• obni Nonya ordu
laruıı.J>elki INr ild ay daha korur, a
raya lif .ırer ve 1"0 baban bqk& 

aarthf &la&Ddl Jdıü edillldl. 
Malide iki: 
Gatf dem~ kaçırdlıll 

lklııcl ..... lwt*D _... ~ -
mek ve 781nlZ müdafaalarını tıem.ln et-
mek ~ helaea ~ ft Bo • 
laııdaJ'ı lala! etmemesi... Deise ka
dar uzaam~an bir (Majino) efanell
nl, ancak bu bareket ~lettbwbi
lirdl. 

Avrupa harbi, .Aktleais mevna da Rcmayayı ialal •1ı-ill• ft 
tiııleriae teliP dayuuaqtır. Al • Amn11tluktaki kuvvetlerini art-
mann n İtalp IAa meelturiyeti tınat.iardır. Fnma w bpaa • 
ve yenilmemek i(in lngiltereyi yan111 ittifakını temin ettikleri 
Akdeaizde yenmek atuannı lül- takdirde şarktan ve garJ>tan (Af
sediyorlar. Buna :ra,..."rkea tla rib - Asya - Yaba Şark) tngiliz 
hkbir !iey bunmamq oldukları- imoaratorluğuna saliıraca.klardır. 
mn ve laerşeyl kayltetmlye _..... Niyetleri ve maksatlan budur. 
zet ve aıalıldim bulanduklanaı Fakat. henüz bpaaya •• Fraua-

mı;...:...;_~~~~~~~~~~~~~.....:..~~~~~~~--..._~~~~~__;_~~~~~~~-"'~~~~~~~~~~~~~~ ....... ~~~~~~~~~~~---~~---~__..._ __ ~- • • K 
'En ıyı 

1t 

Madde üç. 

Oup demokraqal&rınm pçırdıtı W 
bu yüzden Fransanuı ebedi7en haTa
tma malolacak kadar zarar lirdüil 
en büyilk fırsat hanSisı, biliyor mu
sunuz'!. 
Al~ Polon,yaya saldınr saldır· 

maz yapılacak işin basitliği!. 

Sadece İtalyayı anlıyabılmek ve ona 
ibre hareket etmek!. 

ltaJyanlar, Almanlar kazanırsa o ta
rafa, kaunmazsa bu tarafa 7anapcak 
bir tavır takınllllflardı. Fakat saz vt 
ıhtıras çel'Şe'i esinde Almanlara bail& 
olduklan içın, İtalyanlann başlancıç
ta harekete ib'ifememek cesaretsiz! it
leri, her an Alınan muvaffak yetıerı
ne ıore delişmelt ve cesarete inkıllp 
etmek mevkundeydı. O halde demok
rasyalann bır :datı henılmesınde İ· 
talyanlardan asla ümit yok; kuv\ eü 
hengtmesindeyse İtal)ranlann de ok· 
rasyalardaıı kurtulmak l.ımidı vardı 

Bunun içindir ki, yuzde yilz sa~la

ma gitmek lstlyen; ve yabıız bu be
lirsıı tavrile \'Uİ7eti bulandıran w 
Almanlara, ilk muvattakJyetlerinı ıa.
termeleri için paravana teşldl tdea iMi 
memleketi hemen ortadan kaklunıak 
lizım 1eli7ordu. 

İtalya o memleketti ki, tufi)-esınde 
hıçbir riziko yok, tasfiye edilmeme
sinde bir millet ba7atma bedel maıı..... 
lar vardı. Almanların, İtal7aıılar .baı-
be ıirişmezden evvel bir muvaUald.o 
yet karaaablleeek kadar kuvveUi ol
duğunu bllmekti ki. bemeo İta\J'ma • 
ların tasfiye edilmesini emndi1'ordu.. 
Eğer Almanlar zayıf olsa.J'dı, İ&al7a ,,.. 
rincle bırakılabilirdi; fakat Almaolu 
kuvvetH olduju için, onlan zlb diltü
recck tek çare, bmnen İtal797a çulla
nıp heeabuu •örmekti. 

Belırsiz.lik ve bareketaizlik içinde MI' 
ikı h timale kal'll da sallama &ıdm 
Italy:ı, bu lllıliyle Almanlara fa:yda)a ' 
olduı;undan çok, ıarp demokr:ısya a
n na zararlıydı. H~den enel ltal· 
yaıılann bu haJi 1öster17ordu ki, Al
manlar işin ılk kısmını tekba ların9 
neticelendirecek kadar kuvveUıdır bu 
yüzden İta1yanuı tasfiye edılme:ıı W
zumuna en bQ,.rut şahit, bizzat iıaı. 
7nnlarııı biltll tavrıdır. , 

Almanlar Polonyada me gıılken, ia
•lliz ve Fransız ordulnrı kulll ku..-\-ea.. 
lerle İtalyaya saldudıkları takdirdi, 
İtalyanın canı Polonyanınklnden ev· 
vel çıkar; Almanya yolu cenup isti
kametinden açılmış olur; demokrasya
lar hesabına da bu muvaffakı,.et sı. 

7asette biıyük detışıklikler yapaf'dl.j 
Böylece garp demokrasyalan, Balkanı. 
larla hudut bırlili yapmış olacagı ıçln. 
zaten o güne kadar lehi ritıde 7üru7es 
Balkanlar b r anda kend lerlle bir ık~· 

harekete ger:er; ve belkı de Almanlar 
Polonya hareketınuı çmde,ken ce. 

nub ndan, yani Ba\Q.Dlaran ı malln
den esas tazyiki 7emif olurdu. Bu tu
;1ikin lctnde ı milyonluk ordusıle Yu
ıoslavya, yine 1 milyonluk orduslle 
Romanya, hepsinin ba;ımda Fransa. 
.İnıiltere, mevJd almış bulunurdu. 

ÇekoslovaQ& ve b:ıttii AY\ISturyacja 
uran. bi.ıtun dünyada mihvere kafiı 

birlik ve ıo,.tuluk • .infirat ll7uetım 
elveda ye saire ... 

iııte. bir hayata bedel bu ptaeser fır
sat da, ıümbur ıümbür çijıldü ıWJ. 
Neticesi m um!. 

TAKSIM Sin 
Milliu'lım..ıc--meulıl 
bir dest.• plaa- A._ln .,. .. 
sıada ~ giiade 51.I08 kiti 
tuafn,. .. alrllen 
·çenakkale Geçilmez 
ftrqe.adünflll'klb.,. 
film mavaflakiyetle aevam ... 
llİJ•· 

Bltiln ~ ahalisi M 
ftbni linaek ve Miyülderilll 
ve milli weriai alkqla-ak 
ÜMl"e Be)·otlunda 

TAISiM :::k:... 
Herkesin göreltihnHi i~ 

filmin ira~i bır hafta daha 
uza tıl nuştır. 

Suareden sonra her tarafa 
tramvay ve otobus temin edil-

) 



' 4- S O N T E L G B. A P - 25 ı inci 'l!§:ıcbı U2 
'· 

Yazan: J.kender F. SERTELLi , No. 11 
Şair Akif: « Allahı m! bir ( utanmak hini) ver 

gaib hazinenden bizel»diye bağırıyordu. 
Gerçi Enver pa~a bu kulüplerin 

d<uvvetlenmesine taraftar görün -
müyordu. Hatta İttihat ve Terakki
nin t~kkülünden daha doğrusu 
Babıiıli baskınından. İstanbuldan 
l[irar tarihine kadar bir kere bile 
lıu kulüpl<:rden herhasııi birine 
ayak basmış dei!ildi. Onun kafa - ı 
sında (hürriyet) in bambaşka bir 
manası vardı: Enver -paşaya ııöre 
chürriych ancak bu (sihirli ço
mak) ı elinde tutanlara münha -
sırdı. 

Halk hkbir zaman hürriyete la
yık ııörülmemis; ve ııenis bir m.i.k
vasta değil, hatta bir kücük dev
let memurunun yaptığı herhanııi 
;bir ııayri kanuni isi bile tenkit et
mek hakkından mahrum bıraıktl • 
mıstı. 

Zaten Kızıl Sultan da böyle söy
lome:ınls miydi? 

93 kanunu e5a5isini ilan ederken. 

o ııünlerde Akifin şiirleri Jr,_ül ha
linde intişar etmeite başlamıştı. 

Akü, hükılmetin o ~ tuttuiu 
1'.>0litikaya ııöre, çok uvıııuı bir ı.ıa
irdi. 

Hüklııınet ·Pani6lamimı• esası 
üzerinde vürüyor. ternelini,.lıt'!: c-

Mithat paşaya: , 
•- Bu millet, hürriyete müsta- 1 , 

tıak de{ıildir. Onu ııeri alıvorıım!• t • 
Diven Abdülhamit ile, İttihat ve 

Terakki rüesasının - bu vaziyet · 

'Adliye ve Mezahip Nazın 
Necmettin MoUa bey I 

karşısında - ne farkı vardı? 
Üstelik, bu millet, yıllarca bu 

(küciik Hamit) !ere cbüyük ve a
ziz inkılapçılar• dive tapmak ve 
alkıslamak tevaZUıU.Du da l!öster
miştL ... 
(Şair Akif) e ilk hücum 

Sair Mehmet Akilin: 
Yıktı bin mel'un kalem namusu, 

bizler u1/11l(ldık. 
cSusrnak evl<idın diviıı sustuk .• 

Sanırsın du11madık! 
Mısralarile baslıyan bir şikayet

namesi, intişar eder etme_z, mil -
Jetin al!zında ve kalbin<ie verle -
giyor; herkes şairin hissiyatına iş-• 
tirak ederek, mütemadiyen bu mıs
raları tekrarhvordu. 

Bir l!'Ün Talat Beye cemiyet ya

saslara eiiv•nerek kuruvor<kı. A
kil de islamivetcivdi. 

Bu arada cmilliyetcilik• cereyan
ları da (Ziya,!?Ökalp) in fi.kirleri et
rafında ilerlivordu. Fakat. hükfr
met en ziyade cİslıiımiyetçilik. si
yasetine sanlınıs. hatta Hindistanı 
bile avaklandırmaiia çalışınıstı. 
Sevvah Abdürresit Efendiye, U -
bevdullah Efendive ve daha göze 
ııörümneven -v<> perde arkasında 
ovnıvan bir takı:ın sahsivetlere 
mahrem direktifler verilerek Hin-
distan, Arabistan. Efııanbtan ve 
Mısırda .Panislamizm.- in canlan· 
masına calışılıvordu. 

Lütfi Fikrı Bey bile, bir ı?Un 
ımecliste: 

- Yahu, bu ne perhiz. bu ne 
lahana tursu~ıı! - dive ,bai!'ırmıştı -
bir vandan İslam diınvasını elde 

i ranından biri: 
- Bu ne rezalet efend>m? de - etm<'l!e calışıvorsunuz. Bir yandan 

mis.. Hem bu memleketin ekme - da Akif ııibı herkesin sevdiği bir 
tini yiyor, hem de bizi alenen zem- şa!r susturmağa yelteniyorsunuz! 

med'ivor. Artık. böyle kalemleri 'Bu ne d=e]ttir? 
kırmak. böyle a~'lzları SUblurmak Övlc va. Bunu duyunca, halk da 
zamanı ııclrn~tir. Lutfi Fikri Bevle beraber soru -

Günün birinde kendisini de teh- yordu: 
zil edece/tini düsünen fırka reisi - Bu ne demek be vahu?! Hak 
Talat Bev • .bu fedakar ve vatan- istiven, haktan bah~~den bir a·ia-
perver dostuna soruyor: mın ai!zı kapatılır mı? 

•-Peki amma. halkın çok sev- AkH bu siirinde ne İttihatçılara 
d.iili bu adamı nasıl sw;turabiliriz?• çatıvor, ne hükü.meti tenkit ~di - 1 
•- Gayet kolay .. Tehdıtıe.. :'ı"Ordu. O, kül halinde bütün bir ce-' 

mivetin karikatürünü ciz•ycr, o 
Yukarıda bahs<'ttil!imız muha - ~nlerin haleti ruhiyesim ifade ve 

wre mecliste kiıtüphane odasında terennüm ediyordu. 
ıııeçıyor<lil. Talat Be\ bir ba..<ika ar- (Devamı var) 
ka<lası.rıa bu meseleyi şöyle anlat- ---------~----.c.... 
mıştı: 

c- Fedakar ve vatanperver bir 
dostum bana. son ııünlcrde bir ta
kım herzeler savuran şu yobaz 
ruhlu saırın sw;turulması için bazı 
tavsiv.,lcrde bulundu. Sen ne der
sin? Me,ela bu adamı tehditle sus
turmak .. Filan ırcbl.> 

Talat Beyin muhatabı - eğer bu
l!Ün ha\ atta ise - bu aziz ölünün 
ruhunu şadetmek için, ufak bir vic-' 
d~n azabı olsun çekecektir - Der
hal kendisine: 

- Pek miınasip olur. Bu adama 
bu derece haykırn.a;;. salahiyetini 
lem vvrdi? 

Ce,·a'>ile mukabele et.misti. 
Ilütüıı bunlar, Talat Bevin etra

fında toplanan kimselerin şahsi 
hurrivetlerini temın icin. milletin 
iıürrivetini ııasbetır.eilc azmettik
lerini ııöscriyordu. 

Akıf yalan ır.ı söylvüordu? 
İliın ettıkleri (hfürivet) i ilk ön-

1 cıe boı:'an kendileri de2il miydi? 
Aksi bir tesadüf eseri ol3rak. 

QUlNA LAROCH~ 
Terkibtnde Kırmızı Kınakına 

kOI Renklı Kınakına 
Sarı Kınakına. ,t 

Git" .,, mOkemmet Oç Kınalu.I' 
nanrı teksif edllnııl• eriyebhn 
bOtOn unaurtan buk.ınan nefta 
ve ıezzeu hoı bir ıarap 

hUl&saaıdır. 

YAVUZ SULTAN SELiM 
Halifeler Diyarında 

No. 23 Yazan : M. SAMI KARAVEL 

Beyazıt devrjnde çok şair yetişti 
P,;riı cı ilC\'azıt.. ılah:. SOC.I a ~ tr

ne,,ıll en y.;k.;ek noktasına bir sa
ri" \ atıtırmı•tı . Tunca sahilindeki 
sarav nictı k kJlımstı. 

r'.ıt.h S~lta.c l\lclır.ıct ise tepe
dckı .ar&y :..ı~la' a tahvil et1!1Lşti. 
'l'c,:1ca sahıllerı tekrar ~alt~nat 
ciııTC ııı;.eriıe parlamıştı. 

O mnc lı ımpara!, dui!cı günden 
ız . ..,; e l. 'wnuştU. Simalcn Turıa 
s · ,]c ne davanan Os , arlı Türk
le.ıı bu•un kılrcJ.i~tanı fet~.u ve is
t,ıa ederek Karabaga kadar yü -
rUnıu. ~u. Biraz sonra M.sıra ka
dar ilerlevecekti. 

i.stüade ediyorlar, citıana ve cihan 
siyasetine hiıktlm ve nüfuZ eyli -
yorlardı. 

Yavuz, şöyle terennüm ediyordu: 
ittihat etmezse millet dağıdar 

eyler beni 
Küşei kabrimde batta bikarar 

eJler beni 

Yavuzun kard~ ve şehzadeler 
katlı, vtizera ve rical idamı gad -
darlığ.ndan ve şahsi ve nef.>i hare
ketleril,r.on ziyade de\let ve mil
let sdfuııetl için yapı!.dığı için ten
kit edilemez. 

J'alllı oullı ikinci hukuk h~ltimlijin

den: 
~ ' Esas: No. 194-0/531 

İhsan Eren; Aksaray, Tramvay de -
posunda 2798 yakıl ~yılı bilctc;i. 

lıtanhul Sıhhi Müeıseseler Arttırma .,e 
Eksiltme Komisyonu &iyasetir:den: 

iLE SABAH ÖGLE ve AKŞAM 
Der yemekten !ilonra etinde Üç defa muntazaman dişlerinj:ıl fırçalayınu.. 

Saraçhanebaştnda b~ numaralı dük
kanda bakkal Ahmet Şuai tar~fından 

4.0/531 numaraya mukayyet evraka is
tinaden aJeyhinjze açtığı on dokuz 
lira seksen beo kuruş alacak davası -
nın bakılan muhakemesi neticesinde 
mebl~i:ı müddeabjhin I? kuruş icra 
tazmmatı ve 52 kuruş ıcra masra1ı ile i 
birlikte sizden tahsiline 21/8/940 gü- İ 
nünde sureti kat'iyede karar veril - ı==:.:=.::::c;;.;=:====~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~= 

Leylil tıp talebe yurdu lçiıı Jaz.ım olan 1000 çı!t terlik açık ~trııı1' 
konulmuştur. 

Eksiltme 26/10/940 cumartesi günü saat 11 de Cai:aloG:hındn sıhhat ,e ir' 
timai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komısyonda yapılal·akUt· 

Muhammen fiat beher terlik için 175 kuruştur. 
Muvakkat teminat 132 liradır. 

~stekliler şartname ve nümunesini her gün komisyonda görl'bilirler. ~ 
istekliler 1940 yılı ticaret odası ve;ikasile 2490 sayılı kanunda yaıılı il' 

sikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 311ektubı.l 
biı'Mkte belli giln ve saatte komisyona gelmeleri. •9HO• -

diğinden tebliğ m•kamına kaim olmak, SATIŞ I"LA" NI 
Ü%ere bermucibi karar on beş gün 

müddetle ilan olunur. f 
HACI BEKİR 

Şeker Şekerleme ve Reçelleri Her Menimin Yeınifidir 

İstanbul 4 üncü icra memurluğun
dan: 

Büytlkadada Kadıyoran caddesinde 
67 No. da ikon halen ikametgahı meç
hul Anastasya Zaharyadi.se. 

İstanbul belediyesinin Adalar sulh 
hukuk mahkemesinin 10/9/935 tarih 
ve 935/158 No. lu illtmiJe zimmetiniz
de •1acağı olan 860 kuru:ı mahkeme 
ma!'lt'afile icra masra!1nın tah~ili için 
daittmizin 940/2259 No. lu dosyasile 
takip talebnide bulunan tanzim ve 
berayı tebliğ tara!ınıı.a gönderilen 

21 mart 939 T. icra emri bil3 tebliğ 

iade edilmiş ve yapılan zabıta tah -
kikahnda da ıkametgflhınız meçhul 
bulunmuş olduğundan bir ay mUd -
detle mezk:ür icra emrinin taraf1n1za 
iliinen tebliğe karar verilmiş oldu -
tınıdan tarihi 11.Andan itibaren 30 gün 

içinde borcu ödemeniz lAzımdır. Bu 1 
müddet içinde borç ödenmez ve tetkik 
merciinden veya iadesi muhakeme yo
lu ile ait olduğu mahkemeden icranın/ 
tehiri hak.kında bir karar getirilme

dikçe cebri icrnya devam edileceği 

ve yine bu müddet içinde mal beya

nında bulunmanız, bulunmazsanız ha
pisle tazyik olunacağınız ve hakikate 
muhalif beyanda bulunursanız hapisle 
cezalandınlacağmız malOmunuz ol -

mak ve icra emrinin teblif::i maka -
.. ;nuna kaim olmak üzere keyfiyet 
iliınen tebliğ olunur. 940/2259 

SENİ 
SEV/YORUM 

Diye Mırılılandı 

Şa.yet bu ı..ol;;.y ve C"3ı.ip cU:r.e-.lldt 
tedbirini flull31Ursaıuz sJu de .,-nı 

5ÖzU söyliytt<4c1erdir. 

Her genç kız, bu kelimelerin ahen -
&:ini duymak hülyaıandadır. Duna da 

pek yakında nıil olabilir.:iotı.. K~fe -
dilen bu pek basit gU2ellik ro?tetesi 
sayesinde veyalnıı. birkaç &:ün zar -
fında ie'VimlHiginizi yUkseltebilir ve 
c~zibeniz.i arttırabilirsiniz. En eı;mer 
ve en sert bir cildi bc·yazlotıp ytın)u -
şatacak ve pel'~Lişe J;,jyık bir hale 
i!rag edecektir. KC'za, solmuş ve si -

yah benlerle dolu bir ten Lı:tzele:şet.:ek 
ve saf bir hal alacaktır. 

Bu b3ptaki mütehassı~1n bu na -
sihatini okuyunuz: •Tasfiye edilmiş, 

taze kaymak ve zeytinyağının cilt üze
rinde fe\·kaliıde yumuşatıcı bir tesiri 
vardır. Bu iki unsur holihazırda diğer 
kuvvetlendirici, beslcy İci ve beyazla -
tıcı wuurlarla beraber beyaz (ya~ız) 
Tokalon kremi terkibine kanştırılmış -
br. 3 gün l.arfında Tokalon kremi cd -
diniı.i, hjç beklemediğiniz bir derecede 
ıüzelleştirecek ve yumuşatacaktır. 

dan kaçmış olsa}"<lı, Türk vatanı 
kat'iycyn sükun bulmaz, şehzade
ler elinde parçalanırdı. 

Beyazıdı veli zamanında eski 
devirlerin parlak muzafferıyetleri 
görülmüyordu. Yalnız, şiir ve ede
biyat teraki ediyordu. Beyazıt dev
rinde bircok sairler yetişmi!;ti. Bil
hassa, Mihri hatun gibi şaireler 
'}'4rk kadınları arasında da yiiks"k 
bir mevki isııal e,vliyordu. Aımas
yanın bu hassa ~aircsi Yavuz Sul
tan Selımin de nazarı dikkatini cel
bedecek derecede yüksekti. 

Yavuz, babası Beyazıdı Veliden 
şıir tahsil ey le-m~ti. 

Yavuz bütün padi';.~hlar içinde 
en vüksek :,airdir dtnebilır. Fevka
Jıidc hassas ruha malikti. 

Yavuz, bu sebeple Ama•valı 
Mihri Hatunun şiirlerine meftun 
idi. 
Bakınız, bu viiksek fikır li Türk 

kadem nasıl yazıyordu: 

Ben umardım JU sen J arı vefa dar 
olasın 

Kimbilirdi ki sen böJle cefakar 
olasın 

stanbul dördüncü icra memurluğundan: 
Halide taralından Vakıf paralar idaresinden 23449 ikraz No. sile borç alınan 

paraya mukabil Uçte iki hissesi birinci derecede Jpotek gösterilmiş olup bor
cun ödenme~inden dolayı işbu ipotekli hissenin satılmasına karar verilen kayd.en 

Galatada Arapcamii mahaıtesinin Kürkçü.kapısı sokağında eski 2, 4, 51 ve yeni 2, 
4, 53 No. lı bir taralı kısmen İran! Celil ağa dükkanı ve kısmen Eğinli Ali ağa

nın dükkitnı ve bir tarafı Yemeniciler caddesi ve bir tarab kısmen bakırcı 

Haratambos dükkclnı ve kısmen Paraskevi ve Yorgi ve sairenin fabrikası ve 

t.arah rabii Ktirkçük.apıs-ı sokağı ile çevrHi berveçhi mülkiyet tasarruf olunur. 
Yemeniciler caddesinCe eski 51 yeni 53 No. lı odaları müştemil bir bap kahve 

dükkanı ile berveçhJ vak/iyet tasarruf oıunur. Kürkçükapısı sokağında eski 
ve yeni 2,4 No. h iki dükk;lnı mü:jtemiJ handan ibaret gayri menkulden satışı

Size Kış ortasında Çilek, 
Yaz ortasında olgun portakal yedirir· 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKİR 

Bahçeknpı, Karaköy, Beyoğlu, Kadıköy ~ 

na karar verilen üçte iki hissesi borçlu Halide'nin uhdesinde bulunan ve ber- lllE•• 
veçhi vakf.iyet tasarruf olunup tamamına yeminli üç ehlivuçu.t tarafından 1 

Sarı yerin 
(4000) lıra kıymet takdir edilmiş olan Kürkçükapı:sı sokağındaki eskı ve yeni 
2, 4 No. 1ı iki dükkAnı müştemil kJ.gir b.anın evsaf ve mesahası aşağ:\ia yazı-
lıdır: 

Kürkçükapısı sc::~ai:ıçda iki No. lı dWckan: Zemini çimento 
kepenklidir. Han dahilin~e olan kapısı kapahdır. 

cephe!>i istor 

t No. Jı dükk3n: Zemini çimento, cephesi istor kepenklid.ir. Han dahilin
t:ek.i merdiven altı bu dük.kfına yaı.ıhane ittihaz edilmiştir. 

Dükkanların arkasında bir aralık, bir tulumba mahalli mevcu!tur. Birinci 
ll:ata mozaik merdivenle çıkılır. 

Birinci kat: Bir sahanlık üzerinde bir musluk, bir hali ve dört odadır. 

İkinci k:at: Birinci katın aynıdır. 1 

Bu hanın üstil zemini çimento ve kenarlan duvar korkuluklu tarastır Bi-ı 
rıa k6.gir olup zemin kat ve koridorlarda elektrik tesisatı mevcuttur. 

Mesahası: Umum sahası 70 metre murabbaıdır. 
Yukarıda Hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrim~kulün üçte iki hissesi 1 

açık artt:rmaya konmuştur. 1 
1- İşbu gayrimenkulün arttırma ş:;, tnamesi 10/11/940 tarihinden itibaren 

934/1461 No. ile İ~tanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında herk:~ 
sin gJrebilmesi için açıktır iıanda yaz.ılı olanlardan fazla malümat almak isti

yenJer, işbu şartnameye ve 934/1461 dosya No. sile ınemuriyetimize müracaat 
etmelidjr. 

2 - Arthrm::.y._ iştirak jçin yukanda yazıh ktymc' 1n ';(. 7,5 nisbetinde pey 

akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifak hakkı sahiple

rinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan iddj
larını lşbu ilfın t;;ırihinden itibaren on beış gün içinde evrr.kı müsbiteleri)e bir

ltlrle memtıriyetimizc bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından harir: kalırlar. 

4 - Göstl"rilen günde arttırmaya i~tirak edenlt.r nrthrma şartnamesini o

kumuş ve lüzumlu mahlmat alınış ve bunl~rı tamamen kabul etmiş ad ve itibar 

1 AVİZELER 

1 
AEG eı_ektrik fırını 

ve si.ıpurgeleri 

SOBALARI 
• 

1 1 
SAATLER 

1 1 
Havagazi ocakları 

ve elektrik 

TAKSİTLE SATIŞ) 

Altın 1 
Metal ~-

OSMAN ŞAKARveŞkİ· 
Galata, Bar.kal;:ır cadde~i 59 - 47 Tel. 42769. Beyazıt, Üniversite caddılfl-

No. 28 Kadıköy, İskele cad. No. 33/2 1 

lf ......., Üsküdarda 
-

Eski Hamam 

1 Mü~tcciri dcği~mi~tir. Yeni Müstecir tarafından ASRi bir ~e~le 
konulnıustur. 1\Juhtcren1 n1üştc rilcrin memnun kalacağını jljıt 

•&-i ç ederiz. ~ 

1 

TEZGAHTAR ARANIYOR 
olwıurlar. . ... Erzurumda tc!'.is edilen Si.hncr Bank Yerli Mallar Pazarı İ<" 11 " 

5 - GJyrimenkul 22/11/940 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar ff. 
. P•muklu ve ) üıılii eıntia<laıı anlı "an tecrübeli iki TEZGA-ıtTA1' 
lstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en ı;ok art~ -7 ihtiyaç \-·ar<lır. 

tırana ihale edilir. Ancak arttJ.rma bedeli muhanımen kıym~t.ın r~ 75 sinı bulmaz Ta?!p!cr~n İstanbulda Birinci '\Takıf ilanında a<ııı."' kaıU• 
veya satış istiyenin alacagına rüçhanı olan dii;er alnc::ıklılar bulunup da bedel .. 

1 
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarla•ı ınu··~·cscsı' •ı- J' ·,,·eliP' 

bunların bu gayrimenkul ile tem:n edilmiş alacaklaı,nııı mecınuundun fazlaya • ..... ~ - ~• u· ır.. .....ııı 
1 '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ mii raae~a:!;a~t~l!a~rı!:.·..!!!':!!!!!!!~~~~!!~~~~ çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak i.ııcre arttırma 10 gi.in daha :::. ·-· ___ _ 

temdit edilerek 2/12/940 tarihinde pazartesi gün. ü saı:ıt 14 ten 16 ya kadar İstan-J İ:-;t.:;:ıbul 4 üncü icra memurlugun- İstanbul Dörd'.:inci.i icra ·nrrrıL:r1 ıJ 
dan: - d 

bul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma b~cıı satı~ istiyenin n1acağına r Fatihde Çarşambada dibağ zade gun an: r1d-
rüçhanı olan diğer alac<.ıklıların bu gayrimenkul ile tf>mın c·diln1iş alacakları Beyoğlu Taksin1 Şehit !\t!uhtll dl 

medresesinin 10 Xo. I~ odasında mu- des· ç d l k d 7 J'llO· 
mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıyınetin ''.f 75 ıiini tutınnk şartile 1 

am 
8 1 

SO agın a - e1' kim ikC'n halen ik~!nıctg!ıl.ı mC!Chul e5ki belediye tah~'ildarlarınclan ı)t 
en çok arltırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde ed:~ınczsc ihale yapı!maz ve İlyasa. ·tıt ha~en ikaml'tgôhı meçhul .Rası, · bİ' 
satış 2280 No. 1ı kanuna tevfikan geri bırakıhr. İstanbul belediyesinin İstarıbul as - lstanbul belediyesinin BrycığıU ıS"' 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kunse derhal veya verilen müh- liye n1ahkeınesi ikinci hukuk daire - rinri sulh hukuk mahi:te.rıesuıdrl'I ,~, 
Jet itinde parayı verı~ezse ihale kararıfeshol•Jnarak kenaısınden evvel en yük- sinden istih.;aJ ettitı ıs, 6/032 Uıt·ih ve tihsal et.ti~i .5/4/?39 Uı.ri~ ~·e 9,,3~cııP 
sek tekh!te bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle aln1ağ::ı ra<ı:ı olun>a ona, razı 929/ 399 No. lu H!ımile ziınnıe:.ınizde No. lu ılaınılc zıınmetinızoc ,.1 efJ 

olınaz '-·eya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttınn~ya çıkarıbp en ço alacağı bulunan 13 liranın icra ve olan 18 liranın 21/3, 939 gUnllJJ~JO 
artırana ıhale edilir. İki ihale ara~ındaki fark ve grçen gUnler it;in ~·; 5 den he- nıahkeme mas:raflarile tahsili için da- j itibaren yü1.de 5 faiz ve yuıde ~ 
sap olunacak faiı. ve diğer z..•rar1ar ayrıca hukıne t.acet kalmak!nı.ın n1eınuriye-ı irenüz:n s~9 ,·5545 No. 1\l dosyasile avukatlık ücreti ve 75 kurU.Ş ~' tçuı 
timizre alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) yaptıi;ı takipı.Je ber~)·ı tebliğ tarafı - mahkeme ve icraiyenin tahsllı d1' 

nıza gönderilen 12/10/039 brihli icra dairemizin 939/4344 No lu do..<Yfi· .... 
7 - Alıcı :ırttırma berl<..·1i hancinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yirmi · fıllV"" 1 emri biliı tebliğ ıade edilmiş v~ yapı- yaptığı takip berayı tl•bliğ tar« rısfİ 

5cnelik vakıf taviz bedelini ve ihale ka.rar pullarını vtrmeğP mecburdur. Mü... lan zabıta tahhkikatında da ikamet - gönderilen 3/10/939 ı._ırihli icra c ~ 
terakım vergiler, tcn\'irat \·e tanzifat ve telHiliye rc:Fminden müte\'ellit belediye! g3hınız m hul bulunn1uş olduğundan biliı: tebliğ mübaşiri tar.ıfınd.ın JWı" 
rüsumu ve müterakin1 vakı! cart>si alıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden ten- 15 gün müddetle mezkür icra emri - edilmiş ve )'apılan zabıta t~1hki1t"- ııf 

. . d . -zil olıınn"". Itbu gayrin1C'nk 1 yukarıda gösterilen t.nrihde Jstanbııl dördüncü icra nin tarafınıı.oı U!\nen teblfğinc karar a ıkametg.;hrnız meçhci bll-~ # 
memurıır..,.'.ı odusında işbu i!fı•1 ve gösteriicn art~ırma şcırtn~mcsi dairesinde sa- \-·erilmiş olduğundan 15 gün içinde olduğundan 20 giin m~iddr~lc ıı·t' ;J"ıfl 

borcu öclcıreniz l~zımdır. . . . r ~ tt:'b
1
' tı'.ilr .. ~! .... n cılun\lr. (102~0) ıcra emrının t:ı.r;.ı ınız.n jl. nen g11ıı 

H.;l Müdürlüğünden : 
Merkez ı:fı.tde 141 No. lu karpuz sergisinin mü:·tcciri Kemal Yalçın terki 

ticaret cttiğınden mun1ailt>yhte alacağı ol;:ın rrıU:>tahs~lll'rin bir ay zarfında mü-
racaatları. (1620) 

Devet limanları işletme umum müdürlüğünden: 
Deniz. n1ürettcbabmıza kış!ık elbise imal ettirilınek üz.ere yerli mah 700 -

800 metre liıcivert veya barutı renkte şayak liatın alınacaktır. İsteklilerin ve
rebilecekleri kumaş nümunelerile fiyat teklif mektuplarını 4/11/940 tarih.ine 
kadar idare levazım ıubesine tevdi etmeleri. (10284) 

Bir senin gibi cefal.ıira havadar 
olasın 

Mihri Hatunun devrin üstadı 
Necative nazireleri de vard.r. 

Şöyle: 

Babdan açtım gözüm, n~;:;ah kal
dırdım seri 

Karşıma gördüm durur bir mabi 
çehre dilberi 

Taliim (Saad) oldu, yahut kadere 
erdim galiba 

Kim oıahallem içre gördün1 1 gec::e 
doğmuş müşteri 

Gözümü açıp yumunca oldu çeş
rnimdcn nihan 

Şöyle ıeşhis eylerim kim ~·a 
melektir, ya peri 

Yavuz Sultan, hem hassa, bir 
sair ve hC'm de harp e-lıli, ehlisevf
ti. İcabında katı yürekli, ccng<l -
ver, rahat nedır bilmiycn bir ide
alistti. 

Srlı.m. yeniçC'rilere bol para ve
rirdi .Her atiye _dağıtısmda ye
niçeri başına ellişer lira verirdi. 
Bu, sonraları devlet için ağır bir 
yü"' ol.,-uştu. 

Çunkü, impara.türluğun inhitat, 
ve inkıraz zamanlar1nda da yeni-

Fakat Yavll2, vüzerasını, yeni
çeriyi taltif ederdi amma, n"am
;ızlık edenlerin de derhal ve bila
merhamet boyunlarını vururdu. 

Yavuz. icabında yeniçeri ağa
sını bil~ öldürebilecek kudrette 
icil. 

Nitekim, Çaldıran seferinden 
döner dönme" yeniçeri ağası Bal
yemez Osman ağayı kesivermişti. 
Bövle olmakla beraber tek bir 
yeniçerinin sesi 'bile çıkmamıştı. 

Yavuz zamanında yeniçeriler 
fekbanbasının tahtı idaresinde bu
lunurdu. 

Yeniçeriler ceman otuz üç (oda) 
takımı idi. Yüz cemaat de yaya
laı vardı. 

Oda zabitanı şunlardı: 
Çorbacı başı, 
Alocıbaşı, 

Vekilharç, 
Kiıhya yeri, 
Muhzır, 
Deveci, 
Haseki. 
Bunlar, ta.bur, bölük, takım lru

mandanları rütbesini haiz zabit
leı di. Umum yeniçeri ta1umımıı 

Bu müddet içinde borç ödenmez ve karar verilrrıiş olduğundan :.!ll ıfıf· 
içinde işbu borcu ödrrneniı Jfı.ı 1111,et~ 
Bu müddet içinde borcu öclen1c:ı ~ 

tetkik merc:iinden veyahut jadei mu
hakeme yolile ait olduğu mahkeme-
den icranın tehiri hakkında bir ka -
rar getirBnıedikc;e cebri icraya devam, 
edileceği ve yine bu müddet içinde 
mal beyanında bulunmanız, bulunmaz.-
sanız hapisle tazyik olunacağınız ve 
hakikate muhali! beyanda bulunur -
sanız hapi!:ile cezalandırılacağınız ma-
Jlımunuz olmak ve icra emrinin teb-
liği makamına kaim olmak üzere key -
fiyet il.inen tebliğ olunur. 939/5545 

k 'k .. d . . ""J" -·· ı mercun en veya uıdt>ı n1u1• şP""" 

yoliJe ait olduğu mahkt>meden ,er,., 
. ·r ~· gerı bırakılması hakkında bı ,.. 

getirilmedikçe cebri icraya de\"ı:ıf1'1 iti"' 
dileceği ve yine bu müddet ıı: .... " 

~ıthıı· 
mal beyanındo. bulunmanız. v . ır 

madığınız takdjrde hapisle taı)·ı-1' t>t " 
lunacağlnız ve hakıkate ml 1 hDJı! ~ır' 
yanda buJunursönız hapislC' (;('ıB ı.Jıf"' 
dırılacağınız malümunuz oıııı~Jc vsı" 
tebliğ makamına kaim olmak 

İstanbul Dördüncü icra memurlu - k eyliyet ilanen tebliğ olnnıJT~.4f ~ 
ğundan: 939/4~1' 

Fatih Efdalzade mahallesinde Ni ... ~·~ 
şanca caddesi 52 No. ıu kazasker Ha- DEVREDİLECEK İHTİRı\ B dır' 
san El. medresesinde iken balen ika- i cDöşeme.i ahşap, danı ,·r fil'• 
metg5hı meçhul lbrnhime. varları oluklu saçtan rnanı~ ıı_., 

İstanbul belediyesinin İstanbul Fa- deni ~r~lu_ sis~e.m~e in~a.'1~·~1'~~ 
tib noterliğinden musaddak J/6/934 kındakı ıhtıra ıcın Jktısat 14 ı~1 
tarih ve 9602 No. lu bir kıt'a kira mu- tinden istihsal edilmiş o]afl af", 
kavelesine istinaden kira bedel.inden teşrin 1936 tarih ve 2296 rı~ ıı.ı 
alacağı olan 19 lira 50 kuruşun faiz, ihtira beratının ihtiva etlfc ~ 
masraf ve ,.Uzde 10 avukatlık ücreti kuk, bu kere başkasına de~iİ fiil' 
ile beraber tahsili hakkındaki 20/12/ yahut icadı Türkiye-de n;e\rilıP°~ 
939 tarihH takip talebi üzerine ika - koymak için icara dahı ' 9~18 .~ metgabımza gönderilen 20/12/939 ta- leceği teklif edilmekte olfllırı"e~ ~ 
rihli ve 939/5719 No. ıı ödeme emri- h.ususa ~azla malumat ed 11

13n ı! , 
nin arkasına verilen meşruhatta ad- tivenlerın Galatada, /\S J11~r' 
resinizin meçhul olduğundan bahisle 5 inci kat. 1-3 numaralara ur· 
bilA tebliğ inde edilmiş olduğundan caat eylemeleri ilan olUfl ıl 
15 gün müddetle ilanen tebliğine mer-, jJare ' 
ci hlıkimlii:ince karar veriln1iştir. Sahibi ve nefriyatı 

Tarihi ilindan itibaren on bl!I giln Baf muharriri et: 
ıçmde borcu ödemeniz borcun bir kıs- ETEM iZZET sı::NI 

11 mı.na veya tamaınına veyahut ala - tbll••• / 
caklının takibat icrasına do. r bir iti- Son Telgraf Ma/ ~-
nırm vana yine bu müddet içinde hil~fı ti' 
tahriren veıya ıifahen dJliremize bil- pisle tazyik o1unacağuııı h~piS!!s 
dirıneniz lhımdır kat beyanda bulununanı! otıf"""'"J 

Borç ödenmez veya zalandttt1ağınız malı'.'ınun~ 
niz hakkınnda cebri icra zere ve mezkCır öd rı e e 

ıu o1'!! 

'l 


