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~ibbentrop Bu Sabah Romaya Va~dı, Muso 
______ ve_ Kont Ciyano· ile. Görüşmelere başladı 

• • 

• 

Y:~;iz 
1
Sovyetlerle Finland.iya murahhasları arasındaki sulh müzakereleri-. 

i~ıünakaşa ı ne de yarın veya öbür gün Moskova' da başlanacağı anlaşılıyor 

~~:~;u~~~:~~~~i~~tl~ Sovyet şartları so·· len· dı·g"' ı· \ 
~k ~ok ,ey kaybeiiirir. ,.. 

~: ETEM iZZET BENICI: kadar ag"' r d ğ·ı . ' t~~ll~ııı ı:azetelerine bilmem 1 e 1 m 1 ş . 
tiı ~e'dir, dikkat ettiniz mi?. Y<'r· 1 
~lııd: _hııksız bir neşriyat ha, ası Al ı• k d• d ) 1 • • f" 1 d" ~ldesf 1u'· Bı~na daha açık ve doğru manya Ve S an JDaVya eV et erJDJn, 10 an 1ya-
lılıııa1t . e bır bardak suda } ara-

~~~ı.tr~\:~:a~lr i!~:~r,30!~ez.~~~ nın istiklalini garanti etmeleri mevzuu ~ahstir 
··~d· .,. "' - -••eııin h ı· Londra 10 (Hususi)- Yalnız ii- --

ll>da d mahiı et \e 11 asası mali Avruno irin ıe~il, harbin he- ! ' 
...._ 1 su ur: ~ , A 

l•~ı.n •~anbulda imar faaliyeti mi yet. umumj"esinin sevk ve idarc•i 
1'i ıa: 0rıuıına tedLir \"C tesisleri içın de şu bir iki gün iconde mühim 
~lu llnı?. karnriar verilmesine intjzar edil-

t, h.~•,k~a.k ki, her iki.i de liızım mekted r. 
ııı,,,11 kısı de ayrı a\rı mesai Sövlend'ğine göre su kırk sekiz 
iL" u s· · s:ıöt içinde bütün İskandinav·yayı 
-:<ıııaı e.İ· ·~i yapılırken, diğerinin al3kadar eden kararlar alınacaktır. 
de hi~b· ıldıgı hakkında da elimiz- Umumi vaziyet hakkında bura-
:•ınıek~tideliı yok. Herhalde bu ya gelen raporlara nazar&n: 
t ··~~ d n uım~ın~ ıııüd~la~s ını 1- Fınlandiya Başvekili Riti, 
ftı~i. , t en mes ulıı"ctlerııı ıcap l '••na · · yanında Paasik. bulunduj'.tu halde 
Orun, • ıı ıcabına ı:öre l\tanbulu d lh 

•lıııaıa" tedbirlerini de dü~iınınüş Mos;.ovadadır, Kremlin e su 
ı rınd miiıakerelcrine devam edı',lmek-
t ·~ lıakk an şüpheye hiçbiri!ui-
~nhııJun' ~lıııamak gerektir. Is - te~"r. Fon Ribbentrop, Hitlerın, 
~ ıı,. bir •ınarına gelince, eğer Muoolinıye ve Kont Cianoya veril-
i •l~ın,0 bte clıbib varsa btanbul mek üzere müstacel birer mesaı·ıru 
•~ın undan ancak haz ve 

lııt ç dul ab"I . . . ham..i 'bulucduğu halde, bu"~ür. Ro-
ldan b 1 erej\ını tahnıın \"e mada brklcnmektecl:r. 

1;ı ""ırlQt aş~a ne d~ ıinchıliri<!. Alman Baı-'ciye "·azın Romada, 
ı,,h•ha ıo •hmal ettı&i ve l>ir sa- Sovyetlerle İtalyayı birbirlerine 
, l!ıi,ı,"ı.5~ haline çevirdiği bilgisiz, •a '"' k yaklaşt:rrr.ak için elinden geldiği 
ı naıi,a "' aldırıııısız. pliuısız, kadar çalı<ocak ve küçük m'llet-
b~n iın" '~onsuz, irıtid•i İstanbu - e. n ıstikJallerini pazarlıfa çı.kn-
1~' h;/;.'0 ?an '' modern bir şc- rarak, Balkan1arı nüfuz mıntakası 

•de >eh•bıat ind,i, bir turbl ve olarak it~lyaya bırakacaktır. Bu-
~'' i;llk ~i hııliude or!D)"a çıkarıl- na mukabil bir ta\"iz olarak Baltık 
~lnıe,;nda'.ıınııı ta!ıakkuk ettirile· mıntakasın; ve iskand;navyayı 
"- ''~i İ en hanı;ı 'atandas ve kendisine alacaktır. 
'"ı staııbulJ k d' .. • d . ı nııu tı en ı~ını a cnıı 3 F'nland'ya H · N 
~-·d~k n sa) •bilir?. O halde bir - ı '" arıc.ye azın 
•tt " •ııda 

1 
k . Tanner radyo telefonla bir Ameri-

lı 11:: ,. 1 _ ~:aratı ma ı~tencu kan ~azetesine verdiği beyanatta, 
1 •~tr?. \ .. ;"'"" fırtınanın hedefi !lloskovada pazartesi veva salı .ııü· 
.~0 ıı nıı " 1 ve Beledi~ e Reisinin 
<;. , ııw,ai . . k d nü bır karar verileceğini, eğer Sav-
lı, ·••ıi,ı,, 1 . · " mı, ortaJ a "OY u- yetler kabul edilem\ecek derece-
h~~lıaı;ı, ı.:~~:rmi; ~oks"a hb~rseye de ai(ır sa:-tlarında ısrar ederlers~. 
bi. llıenr l · ~e ınuterız ır ru· muharebe:--in devam edeeeğini bil-
~1~ci,,· dı e~ahürii ınii?. Herlıald~ d" · t. 
ı) cg ı "k" ınn·ş ;r. 

<ı 11 ik; 1 
• 1 ıneisi. 4-- Parıote söyleni"di~ine göre, 

ı,l~•n \"e \~l .. hoyunca Tiirk matbu- M•resal Mannerheim askeri vazi-
ıı ıe sika urk h~lkının höitiııı di- vet: iyi görmekte ve mücadeleye 
h~ l!ıeJda~,~~"r~~· roğıı~en Tak- devam edilcc-ejtini söylemektedir. 
lr '•rind. • "1 ııınumı halayı 5- Parcs ve Londra Fınlandiy a-
)~n olnıa en knnıldatmak müm- ya yapılacak yardım hakkında sı-
l· lte;,i :•ıısken bııgiiniin Beledi- kı görü5melerde bulunmaktadır. 
ı-?1nıstır e Valisi hiç de~ilsc onu Birçok Fransız gazeteleri, Loon 
ti~~•n• : B~s kıırııs diilıııli .l'e ile Blumun •Populeı·· tt;.zetesı"nde, 
, '•le <ergısi · ·ı· ·b· · · " '•h n 'l'ak . " ne gırı ır l'• ı ıçıoe Finland!yaya askeri kuvvetler gön-
~ •r ve "m balıçeoini bu ilk- derilmesi hakkında ileri sürdüğü 

'• 

Hitlerin Musoliniyi ziyaret otlii;i zamanda alınmı$ ttsimlerdcn 
(Arkada Fon Rlbbentrop ve Kont Ciano) 

İngilizler kömürleri 
geri verdile;-

İngilrz limanlarında bulunan ltalyan vapurlar1 

kömürlerile beraber İta)ya'ya dönüyorlar 
(l.'a:..ı..-ı 3 ilın()Ü ıa.hJfede) 

~10ıtlı1 j' •~da hic olına"a büliin teze müzaheret etmektedir. 
ltı;:''l•nc~~l~~ııı_~ ' 'e ç~euklarının 6- Almanya, Sovyet - Fin sul- il'-============-·=============' 
ı,,~ Ve ııı d eı:ı yegane, terle- hunu sür'atle intaç ederek, müt -
'ıı llııı,tu 0 "'°" bir bahçe haline tefiklere k_arşı Sovyet Birlıği, Al-

1 ~i;' buıı,,r. Buna mı itiraz ediyo- manya ve Italyadan mÜttSekkil bir 
•• /'~ hp~u çok görüyoruz7. Hiç koalisyon çıkarmak islemekted;r. J 
liı" ' 1•nı, 1 ıı ıtıamı,sa, yapılmıyor- 1ng:Jiz mehafilı, Almanların böy-
. •r. bun' caddeleri teınizlcnebi- le yapsalar bile yine sulhu intaç 

•,.\ıa~ıı.~'.1 mu beğcnmi)"oruz?. edem.yecekleri kanaatindedir. 
~u•lc lıoı.•dan en güzel bir cad- 7- Müllefik 1erin Finlandiyaya 
ıı,:~. ııı 1 1~,~~a~ç~ıe inebiliyoruz, genlıı yardım kara,cları verdikleri 
'ık 'Yeıe· l" •.lı!ız?. Tak,imden - malumdur" Bu yardımı, İsveçten 
_,.'•ra,d' 'atıhteıı Edirnekapıya· geç ".rmek meselesinin halli Jazım-

'hiıtı • aıı y 'k •ı~, . da b;; . enı apıı a çiçekler dır. Zaruret hasıl olursa, İsveç wr-
)0, u'•rind/ aya .':~ •~falt kaldı- ]anacaktır. 
111 u,; ~:,,,. "n ı:ıttıı;ımıze mi kızı- RİBBENTROPUN VAZİFESİ 

t . tnon ·· 
~,. '•••ıl " n>e"\danının siir- Londra 10 (Hususi) - Ecnebi 
~ın nıa\11 T l . 

t\t<'J °'t'ıln .. uı, a "snn nıe~·da- mü.şahitler, Ribbentropun Roma-
"'" ·· V,. ··'"'•na mı h iddet ediyo- (Devamı 3 üncü ••hifcde) 

"t't. ' ll\lüı .. . . 
t'tıqrl lrıı1 " le u.;,,tf'lık ~ehrın i-
b,11 •n , 0· Bpılan i'tikraza dokun- 'l ' 
' '• " "'f bel ı· . · 1 ı. "•ıı ı ile . e< ı~ rnın n\ahdut 
•i11 ._,.,bir 

1
' r niha_yc:t 3;)0 bin lira 

~, 1ha,a, 1 ı """•lia bütiiıı bu isle-
'· 'J.. nıış old . · "'bt1. ·Ilı le 1 u~una nu 15.oyan 
•tı 1'-?. · ıunları 1111 çok görü
,;,;J•\iif ı:,;"~1ık 'c elmdir ki, ma
lıiJ1tı~t l'dilı 11

. ara kızılnuş, bunlat'a 
~ııı ı5 \"(' .ıuş, bunlar için sö:yle-
u ''" ) "'-•lıııı t " ..• ~ıı 1 . lılJC\rdır s ır .. ı..anı Is tan· 
bli~ .. \(\kti ,. . ha!-.rl'tını ve \"ttku-

·.a lıt ı.::•1111:1 1 .• ··ı..· . 
"ı· \ı 1

C' daha . - :>u.\ u ıınar teşeb· 
h;ı,;~~l"dive ı;'.'ra gelmeden, aleli-

1\ hc.·kı ~znıt•tlerinin ifasına 
\"' l . l'hlrdi ki· • 

.,. h -1ı1ri 1-\ır .. 
~., llçıık " 1 dar Istanlrnla ı:eleli 
'(~ '•li ., ~ 11 olu\ or, gii terdiği 

b"tıt.. u ll;\ oruz. daha ("Oğunu 
·~,· 

\ol, . •ıı 'e B . 1 ııı"'-•i " rl~dıye Reisi daha 
(~ 1.•" ık •dilmiş olsun. 

•~aını 3 uncu sah:fede) 

1 
1 

' 1 

Flnlanclivadaki İııciliz ıönüllüler 
rlne kumanda edecek olan 

binbaşı Ruzvell 

1 

1 

Fatih tefrikamızın en meraklı 
safhaları • 

yenı 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Cem Sultan ve Beyazıdı Veli 
Bu tefrikamızı takip etmemiş 

«>lan okuyucu!arımız dahi, Osmanlı ta
rihinin bu en kanlı ve heyecanlı sahi
elerini yeni bir tarihi roman halinde 

ibretle okuyacaklardır. 

Tefrikamızdan bazı parçalar 
1 

Fatih öldükten eonra ietanbnl'da isyan - Cem 
Sultan ve Beyazıdı Veli ara8uıdıı taht kavgası -
Vezirler arasında kanlı boğuşmalar - Cem ve 
Beyazıt ara8ıoda meydan muharebeleri - Cem'in 
ş(h·alyeler elinde acıklı eeareti - Cem'in feci 
akıbeti ve ölümü - -

BU HAFTA 
~============="==============" 

Başvekilimizin Ankara' yı ziyarete gelen 
Erzincan seya- , .müttefik kumandanlar 
hati geri kaldı j -' · · ~ 
Zelzele mıntakasına 

Ziraat Vekili gidecek 
Ankara 10 (Husu&!)- B~·e

ldl Dr. Refik Saydamın zelzele mın
\tı:'kaııında yapacağı tetkik eeyaha>ti 
teahhur etmiştir. Ba\!Vekilin yeri
ne Z'raat Vekili Muhbs Erk.men 
ıııidecak. Sıhhat Vekiı'.eti Müı;tcşarı 
Alnın kendisine refakht <Ml<'<'ektir. 
Seya.hat bir hatta sü~·ektir. 

.r .• -• • t '..- ~ 

Taşan derelerin 
suları çekili yor 

Bergama civarındaki 

köylerle irtibat temin 
edildi 

i!:mrur 10 (1iU6lt'liı FN''ın 
ıoeçmi.ş ol.makin l>e::·abcr, gereıc İı
miırde, gerek mül..'ulkaı •• yap" •j!ı 
ıtaı11Tfuart, son ı!<: 1en hii.ib:e..,1e,..c ~i-ıre 
baLltiıka ... cn IIP' .iıtfrı G~ı.llh"' l''ı tı
nedan Oba ·k a Jün ~ağan tı 1: re
sarrıetinde dc1hı da avrıca tcıtn · cr~t 
ya;pm ıştır. 

Gerek lznıirde, ~erE<k mü;:1akat~a 
b~lıhassa a.t<aclll'!' Çrjk zarr.- gö..~ıJ.s. 
bunların bir coı:;o.ı de\·!"'ilm ·, ağac
laırlını Gİci.kl.cri dOk"iltmüşti.l 
Şimdi fırt:na t;;hrıbatın ı. , • 

mizliğine başla mı~ır. (',...' n ha
berk•re l!ii:-e" Bak ırt M'. Ilıca Sa
rıca. Dc-Yeliler ea\ 1aT''.flln Slı 1 ... ı o
vada 00 1tn1cl!'. bıraka~ k cC"kilın :-:
tic. Tu[l;Yan v[.izünden n~u\·'"sct,.~ı 
kı·silc..ın •kövlc ·:e ir•·b~~ te-min e
dilmi~~ir. Bu köY~t·ll de ,-~rd m 
göndermek lmk5nı hasıl oLmu ... ~u·r. 
Ber"o:!lla - Tu"'ıa..'111ı wsesinrkki 
sul;. d~ eekilm~t'ted:~. 

pORSUK SULARI DA 
ÇEKİLİLIYOR 

Elsl<isehir 10 (Husus;) - Pru•uk 
suları yaves vav;ış eekllhor. Fa
kat su bsan kövlcrrlen h...;fü haber 
alınamamı..:;tır. İnsanC'a za\'irııt oJ ... 
madı"~ı anla'11mı<ıtır. " 

Sumner Velles 
öğleden sonra 

Londra'da ! 

ı\nkara\ı ZI\ arete g!'leıı Urla ~ark İngiliz hava ku"vetleri Kumandanı 
.l\fare•al Vihaın i\litel ile Fransanın Şarki Akden'z hava kunetleri 

Kumanılanı General Jono 

A · ara 10 1Htl6U ."!udlabiri -
m'·-' n) S~b-i"l'li de misaf• 
bul :nc. ı\.t o] rırı· sllT'k İc -t~Jlz : 
hı.: . km,,.. r. k ,u "'11 Mareşal 
\T ·.:::"'11 l\ ~. •2111 -e F' .. clnşL tn ~ lrk& 
Aıwen•z lıa•·a kund!er :J<on" •anıl 
G~n"r' 1 Jc ı b• ~ · o ztya.-e'lc-
ri~e devam ctnıei<lec! rlH. \ 

Dün An·kar~ur.la'"' r ,_ l~lf""""ler 
şer fııe ;\k·E°"'''l Fevzı Çakm~l< ta
rat1 TJ bi öLJh~ ziyaff'i Yeril ı-ıiş 

Almanlar 

ziyafette r. ıter€1!11 ınrlı;af lec:le 
ma. ~Jt•"ı enk!i.nı, IM'iılll Müd..:!ıı.a 
Vdkili GPrero.l Naci Tınaız, Goecıel 
K ll''Tlı av i!cr.ci reis! Orıgenı • A ~ 
st G::.1üz, üQiincü ordu .ıf1 .
t:sı Qc·~ !>er.al Kazım U.ı'bac .o, .ı.ı
ral Sülkrü Okan. İııı«iliz büy'u.n el
Qisi Knatc;lbul H~s-'en. FaanEı:ı: 
büyillı. e.çisi Mas.igli, ve bu elçi~ 
J:ilklerin hava, kan w ~niz ~taşe-. 

(Devamı 3 ünrii sahifede) 

harbi altı 
ayda bitireceklermiş! 
KopenhR~ 10 (AA.)- N'atinoal 

Titende aazele~inin Berlinden al
dı/iı b;r haLere göre Alımmy~. pek 
yakında geniş mikyasta b:r t.aar -
ruz harekeli hazırlamaktadır. Bu 
hareket, baslıca düşman olan İn -
.l(ilterc,"i isfıhdaf ttt'ı:i için büyülç 
bir ask.eri \"f' siyasi hazırlıktan.son
ra \"aµı 1 acaktır. 
Sö"'end:ğ ne ııöre von Rıbbent

rop. harbin altı .aY içinde bitece -
ji!ni beyan etmiştir. Alman askeri 
mahfellerirıde bu nikbinliğe i.şt -
rak edilnıek 1 edir. 

Alman zimamdaı·larının kana
atine göre müttefikler yeni cephe
ler kurmak hususundaki projele
rini ta~b:k etmeden evvel harp 
maydanlarında seri bir netice elde 
etmeAe çalı mak 13zın1dır. 

Almanya bu avın sonundan ev
vel Şimalde \•e sulhun teessüs e
dece~ini ümit ey lem ekte ve 'llÜtte
f.;klerin İskandinavyada yeni cep
heler kurmak hususundaki arzu
larına İskandina,:..·a n:emlehtle -
r:nin mani olacağını zan!"clrr.ekte
d ir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadı rJ 
Paris 10 (Hustı.>ı) - Sumner VelleG maliye nazın Reyno'ya A- \ı_iiiıııı ___________________________ '"iii 

me.rlkanın iktısadi ı:ıolHikasıüın e- ÇERÇEVE 
saslarını izah eden bir muh\l['a 

ve;:i~:ıar"'ı hulüsası şudur: Kanbersiz d üg" ün 
l - Beynefanilel ticaret müna

sebet.elrı salını bir hak ııetiırrlmelı 
ve mütekabil kaynaklaırdan istiifa
de es}ilımelidir. 

2 - İılctısadi haTibin netirt'5i o
J.a:ralk oı'ta ·a konan maınialar kal
dırı!limadılk.ca. bey:nehnilel tıica -
re~te refah hasıl olamaz. 

3 - Muharebode.n sonra dünya, 
müstailrnr sulh. mübadele ve bey

(Dc\'nnıı 3 üncü •ahi(ede) 

Cami avlusunda 
ölü bir adam 
Dü.n TQpbanede Kar"ha.$ Camid 

avlusunda bir adamın öJi.i olarak 
ySJtmalkta oldu~ görülımüştiir. Ya
pılm ~iıkat neiİC<'9inde ce.<e -
din ÜSküp muıhaci.rlerindeı;ı Tekir
dal!in Hüreyin ollduğu ve yapılan 
muayene ne1ıice6!nde de kalp sek
te6inden öldüğü ııaılasılanıştıır. 

Kanbersiz düğiin olm~z derler. 
Kanber de ne demek? 
Bir şahı::-. ismi n1i, bir yeınek 

adı mı; canlı mı, caıısız mı. ye
nir mi. yenınez mi? 
Kanb~r ne şu, ne bu! Kanber, 

herhan°i bir hidiseniu tanıanı· 
~ . . 

lan111ası i(İn muhtaç oldugu nı-
hai unsur. 

:Meseliı pilav Japacaksınız. 
aslj unsurlarınız nedir? Yağ, 
-pirinç ve ateş! İşte bu unsurlar
dan her biri pil3,·ın Kanberi 
mevkilııdc. 

Herhangi bir hadisenin ta • 
n\an1lann1ası için muhtaç oldu
i't• nihai unsuru bulamamaktan 
gelen teessür, Nasrettin Hocada 
ne canlıdır?. Nükte ,.e istihza 
maskesi altında çehresi en de
rin fikir ve san'at çizgilerile ö
rülü bii~'Ük Türk kahramanı di
yor kf: 

- Ömriin1de biricik ıayeın, 
bir un heha'1 yapmak oldu. Un 

buiduın, :\:ağ hulanındın1. ~·.._ğ 
bulduın. un buJaıı1adın1. i ,..,, de 
buJundu. ben lıulunın;dtlıın. 

..... 
Bugiinkii Sİ\' a!-.i 'azi~ t·tin 

Kanlıeri İtal~ ad;r, 
Kanber~iz c1iif;ü11 olur n1u hiç?' 
llen1 Alınan, n. heın Jnı!İİh:re, 

ist~ bu l{anlu·rin p~si_ndl'. 
lngilterl', Alınan 1:.üıııiirlinü 

değil. İtalyan Kanı,rr:n; t•I" ~r
çirn1~k için. onun gl'ıniltrint• el 
atıyor. Ahnan_ya hu ın.ık'"atla, 
paşa i.iniforn1a iı IJ arh·i~·c.· Xnzı

rını Roınaya gt•nderiyor. 
Roına... Knı~beritı cturıltı~u 

yer!. 
Şu I\:anb('r. geHnin h2"'11H1:ı 

yazına mı olur. ~ii' (',,·in hel 11<le 
ku ... ak 1111. t~raflardnn lıir.nde 
tecelli etı..e de. rlii~iin l1 a .. I;,"~··• 

Gii' «'Y rir. erlin ""·cin' rtfil<·r 
de sıkılı~-oT. Bn ~ık:ntı htr ... t·y. 
d•n bedtrr! • 

NEClP FAZIL Kl>'AKL l.LK 



• 

Yeni yapt·nlan Tıtksim ı:a:ı::oosu
nun, yapac~ bır hızmet daha var: 
Bul'ası biT nevi "arson ttıEktebı o
larak da kullam1'ıc~ .. Fena fı.
kir dcğ>l .• Yıllaroır J!ım!Oıı.rarın bir 
tı.i.r hi y apamadık.l.an işı belediye -
mız yapacak ... 

Y ıl'lnız. burada j(al'S()nh.ık ~ 
edecek deli.kanlı.ların, bu işl öl -
reıuneleri kin. r.asıl serVlll yQ!Ptl
d>ı!ını mabz~ l!'.l'irmeleıi lkım.. 
B 1 m.vonı.m, o lükı> ~aı:inıoya. Ş>I 
parasızlık zarıı.anında. ka: b~>
,ı!ıt devam edecek?. 

Artık. ı:ımıonluk ted.n.ıat.uıı., harp 
wn UllQ kadac uzatmak lll.zım.. 

KALAY FİATLARI 

l:Cl:ZLADI 

Birkaç a.Y evveı l<Wen ~ leraya 
ka<lıu' yükselen .ka! ay tx.Uarı, tek
rar c. (işımış.. Şimd.:, 350 ~ sao-
tılıvormu.ş!. • 

Bir tara!un, çokca kalay gel
miş olacak .. Şu ucuzhılt a :ndan 
lı limfade. evde, ita,>, kaca.k, ten
cere, tıır.·a ru? \"ln'Sa kıtlıa.~..talrntiı.. 
Ka~ .btr şey baakrnamah!. 
?lfalılm ya, kalaylıı.ıunazsa, iıçi:nde 
z<>hir olur. 

:15 YIL SONRA 

BULUSA." ÇANTA 

Hol<ıaıdada, 35 y,,I GO.DA, ııalıi
h:ne iade edilen nara çımt!IS> h>
kAyesııni dııydunuz mu!. A.ıMata -
yun; 

EfeDdiın, bundan ~ yıl öıoce bir 
.Amerikalı profesör Holımday. ge
lerclı: bir otelde misıWr kıı.lmış._ 
Aynl.ırke'l, da\ıın pcoleııör pen 
çar.ta.um oteld.P unu~. 

Aradan 35 }'l>l ~ sonca, 

aym profesör p.ıriiani hah:ıde, tek
rar H.oland&va gelmi:> ve ayni otele 

'"mi:;. Kendisine der.hal: 
- Para çantaııl%t unutmuştu • 

nuz, buvurun, deın'şler .. 
An1<'rıkalı .ıhtiyar nrofC3iir hay

ret içinde!. Nihayet meseleyi a.nr 
latnu<]ar ... Holandalı otelcinin bu 
düriisıtlü{(üne ~.kalmış! 

Dem<>k, paranın deve olmc.dıb 
ı otelin de va.r'. 

HİÇ OL;\IAZSA 

İlli 'AN SUSA& 

Ga;ıete mii.vez.zıa'erine ·Ada ve 
Kadıköy vapurlarında m~ 
Ç'tkar:ıvorlar vaınıı:hıra sokmuyor
lar. Bütun gazeteler, bu hali.R hır 
mün"6ebetsız k oklul';unu y""7.<h. 
Sadece b r gazete bi..yük bir ~ -
.Jrlıkla, bu ıncseıevı mi.ida.faa e
den arkadasla:-11 mı.,,,hat ve ders 
'\'('fl)O~. 

Halbuk , bu dava, 'lı\>lün gazete
ler n •iavası olrrak .S·, m d~i,l. mi
Q r•. N;-tıa~tt, m s.d: tes&niidü de
ne du;~u , aıc · füc.rde da!ıi oı
s ·nsa!' ~w.J.r. 

~as. -1 t-:ı ~ıven bir Razete 
ı olı;a •uregımız va:-maz!. 

NE OLSA GERı:K?. 

Ölümler 
azalıyor 

Lüzumlu 
n·ıakineler 

Çocu lu 
anneler J{ıi 

Son yıl içinde kaç ktşi Hü~Omet ?u.nl~rın yurt!-
kazandık kaç nüfus dci ımallen ıç1n Amerı-

-·- Avrupa l\1onroe i)P 
Şehrimizde çok çocuklu Yazan: AHMET şCı<8 10•• 

annelerden madalya Berli.ni ziy~reti .. sır;,1;.,;J< 
Gazete müvezzileri 

kaybettik ? kadan modeller getirtiyor 

Gazete satan müvezzilerin Ada 
n Kadıköy vapurlarına sokulma
ma.ı, büyük bir hadise oldu. Ben, 
müvezzileri, ıazete satan insanlar 
oldu.klan için deiil, haklı oldnk -
lan i:çin müdafaa edeceğim. 

!Her y.ıl roomlelrotm.i:ırle 1IUkn 
lbllhm doğum ve öl:üm vukmtı 
nu.mt.arzıaman te9blt cWronalldtadıır. 

!sta:tılstik ıınıı.mı müdü.-lıaf:ü bu 
sı.ar$le sıon yılıa alt cJı:ıe;ımı ve ölüm 
vıı6:'alarını da kat'i obnk tesıl:>it 
~. 

Buncl.:>n -l<hğ ına 2Öre 19311 
yllı i'<;indıe meniieketimi:oci<> 348 
bin, 958 doğum valt'ası alınl&!Jtur. 
BU?l.1. mukıılbi de 218 ıbilıı 504 i:illim 
htw:fiseıdi kaydo.ı~r. BU yıi 
evvıeıı. yam 1938 y!hrrla ise 315 .bin 
121 ı:loilıuın vak'ası dldu.i'ı'ıı<ıa ~-e, 
1939 senesinılc ®ğ'llll çocukların 
mıh.1:aırı ~<ıçcn 19J8 vılıııa n=an 
33 lbin 83 7 f arı!ka<:i rr. 

E..ıt:.eıı maıılıe!ı..eollön ı.zıde <biiı.ım 
mc'bot:<'rıi her: yıl !m<mlmarruın Jdr 
mah.!a<l.r . 

f' r tııırafitan öllüm hadiseleri 
1 ise. hE."I' yıl ,şltt.ikçe aızaılma'k:ta ~ 

d: E timle Hl38 yılında rnem!..
kc.'.ıimmie 241 b. 991 oaüıın vım. 

ası • ım o\.unmu_."tur. 
1930 s~ i.sıc yalru.ı: 218 

hirı 5()4 . mı hMil'leEi vu -
kua gclciiJl'i.ndcn •hu sure@e soo 

'Dmkıtöıi, sı>lma tesisatı ma -
lkıinelıri w ernsaıt gibi mumm 
ııı.i.tıla diğer biııve>k m:ıkioıe ve ci-
~m mıeınlıe!kıot chitıilinde iımaıl 
ahmırıes:ma baısl.mlİma6ı kanrlaş
tıırılmı<'trtr. 
ıBu rol< 2(lzel ve .isul:ıetli karac 

muıciımoe; ~ kadoc h~ 
m.oınlcl:dtirrni:>ıde ya'J)liııuyıan bu 
:kabil m ı.Jciııc ve aıl3t ıiciıı i.cılıbedeD. 
JJX>dellier sür'..ı.Jıe gelld4le00Jcıbr:. 
Bu ımey~ ilk pa,ı;tidıe Ameriaıı
da.n 8fri lıraQ;ltör, ~ t.etw>ye, 
ad< aıçma., kaµaana ve sa.ir mıa -
mııeiec satın ahıw-::ri<ıtıc. :suru. -
rın m<Iielleri ve kalı'Plıorı çıka -
rikhQqta n sonra •hır Juıııımııdao 

Seyhan rmataloasında yaın.Jma.ıcta 
Qlen suıOarna 1ıesiGat.ııcda da iSti.faı
clıe olunnoaıl<ıtır. 

Yardımcı muallimlerin 
ders ücretleri 

Bazı İstanbullular tanırım. Mü
vezzilerin vaziyetinden şikayetçi
dirler. Kılık kıyafetlerinin pek dü· 
şük, üstlerinin, ba.,Jarının pek pis 
olduğundan bahsederler. Bu zaval
lı vatandaşların bağırmaları, müş
terilerin yanına ookulmaları, hu • 
Iisa, her hal ve hareketleri, bu 
düşüncede olan şehirlilerin siniri
ne dokunur. 

Müvezzilik kolay bir meslek de
iildir. Sabahın en erken saatin • 
den b:ışlıyarak, karda, kışta, ta ge· 
cc yarıların.a kadar kostunnak, ba- 1 
wnnak, herhalde gıpta edilecek bir 
iıı olmasa gerek. Bu zavallı vatan· 
daşlar, bu mc,akkali, bir lokma ek· 
ıııek batın için çekiyorlar. Hepsi
nin lıaşında ihtiyar bir ana, hasta 
bir baba veya yetim birkaç kardeş 
vardır. Bütün bir ailenin g<><;imi, 
o miivczziin kazancına bakar. 

Y'*dwılCl mtllaıJllımlar.. ~ 
cfaın ders ,iiıaret[eri haldaıııda dön Müvezziler sattıkları gazete ba-
Ma:acif Vdkıalıelıinclen yeni bir e- Şllla kırk para alırlar Günde an
mir ~ır>2rii.;ıtrr. cak 40 • 50 gazete satarak kala • 

Wellesın nazı polıtık• rP 
alacak olanlar görüştüğünü bilıui>orıı•İrri~ 

vesile ile Alımın gll%clt ~i, ,,, 
a- QOCUğ'u yeni hı:fzıssııhlıa le&- kan yazılar dikkatle Ji~iJıS'"'' 

rnıınunım neş:ı:irı.clen evıvel d:>ılmuş cek olursa, Alman po 'li'P 
o)an 6 cıcx:uk:Lu anne'ere merasimle nın Amerikalı diploınat•~ıııııl 
V'eıilecek m.ıdal;~leri.n şehrimize rupayı tahakkiim n!tıııÜ~ ...ı 
gö~bııi vazın~ \-e İstanbul- retiııde hulasa edıleb bil". 
da bu mada yclere isUiôııkaik 'k€6 - nazi hedeflerini izah .,de ~ 
beden anneletin bi:r listesini dün tin ne gibi argümanlar ııa 1". 
dercefmi:;tik. dıkları anlaşılmaktadır:.&" ı' 

Bu Dst..-nin bir kısmını da bugün, !ar arasında Berliner Bo , 
ka\'Clediyoruz: !esinde cıkıp da Aiı1180e pol'1 

Emi.nml kazasrnda: Kadr'~ raunı• unu tarif edrn .' ~ 
Abdu11aılı., Sadiye Mustala, Tun ine merikanın Monroc katti t b' 
İsnu.U Hakkı, Hatice bay.rı, Ha - zetınek istiyen bir nı~ 
tice Hüseyin, MüneV\"er Hasın, dikkate Iii.ııktrr. Leb\111ed. 
Zm('tı Arif. Arzu M•~ Kamii defa kullanılmış bir k~~ 01,rı' 
Mioota.fa, Dü.riye Halit, Aliy<e M~ kat şimdiye kadar sar•. ~~ 
met, Kamile AJ.i, Kamer Sami, rif edilmemiştir. Şiındı il" ııı 
Pcırihan Musa ricil·esinin organı ol~IU ,cOi 

len bu gazetenin salahı) ,t 
Faılıifrı ok::ıızaımııh: Mei'y'elm iMellı,- minden •hayat sahasıP1:;eıı~ 

melt, Feyziye Mehmet Reşiıt, Ha.- duğunu anlıyoruz. Bu~ .,,ıı 
llice K<'rinı. F<ıtıma Bilfil, LWiye re, hayat sahasının i.IH ~ 

6 Ml-!nnct Ziya, Aıkife Yuısuf, Hida- dır: dJı ,.,., 
V'<'t . Vl>ııwt Lelhip. Emine Mclıınet 1- Evvela o mıntak• all;,ı 
Lmc...ıit, Zeynep Siile)ım:m Ralop, min edilmelidir. Bu da gıı• ~ 
Deırvin Abdullah, Fc;1hiye Meh- ridn talırikiıtmdan do dt I" 
mot, Sermct Elmin Z.iıhni; Ayşe manlıklann izalc>ile el 
Sabri t ·raı Ha,"Irdi, A vşe ZeynuıJ. bilir iiP' 

Şu Emioönünde, aMta bet.oıı - yıl iQinde @tim valk'alıarı 23 bin 
dan bir taht yıı.pı.hyw. Neden y... 487 abralr aruhını<}tıT. 
pıhyur, ""1>cl>inı.bılıniyorum. Yük: \-;;=:;:=:;;:::========::;~\ 
se'd::.c;e yiiluıeli,y.or. Neredey3'>, b.r jKÜÇÜK HABERLERi 

Eımıi."de.; yan:lımcı ınual!im _ balık bir aileyi geçirdirmeğe ınec· 
!ere d<>rs saaa. !başına ~ bur olan. heııüz bakılmak, okutul
®ın ücrntlerin obarom kamınumm mak çaliında bulunan bedbaht yav-
18 inci ımaddooimın şiiııru};.ft gi _ rular pek çoktur. 

lah, H1<lice Hasna, Tayyibe, Am _..:. Salıanm ınubtel~iııııııı' 
Abiulllblı. Muüı:ıirnı Bo\Tam. Enidıe arasında tabii bir 1.:oor 
BE'ic!r, F~a Arif, Huriye Ahmet. rulınalıdır. .. ~ 

Eviip kaıu.smda: Fatma Adalet Avrnpanın bir~ok kU~ 

~ lbHdir.ümdlııteda. Eğer, bu çocuklar, Ada· ve Kadı· 
Btma llltZar8!!ı y.a:rd.mı<:ı musıftim.. köy vapurlarındalµ muhterem yoJ.. * Ankaı;a -~ - İmı:ic hıa- lıer ·hıe!' derı; eıaıa.lıi. ·başın.l 4 '.!ıiıra alır cuları fazla rahatsız cc!iyorlar, ve 

va y'05ou sder.leriııe 1 nlsarıri.an ca4rlııııtbr "" ~ ders eaıaıb- Denh:yolları idaresi de sırf bu dü· 
ıt.il;ıa;rerı başl.a!ııaıcı>'.. m 15 s:ıat mı., ..ı... a!acaklaırı ÜC> sünce ile, bu zavallıları vapurlara 

.ıün üz.erl.'ldcld =ı1, betonun içine _ 
Şe\1ket, Ayşe Ca.fer, Fatma Zdmo, memleketlere taksimi ·d~ 
Elifu Demir. L(.itfiye Recep. dir. Ve Lebensraunt ~aı ı. ıP'1 
Sarı'V'e!' loo:ı.oo:ında: Ümımü Hilımi. ha sıhhatli• bir kşkila Jııll ,.' ®millecek! Halbu.k.i. ayni s~ 

daha evvel, başka bi.r: pi.An tatıbi.IG 
ediliyordu. 

Yahu. bir meydan oo;:ıyoııır;ı;, y .. 
1 22f' b:ızar' tah ta&ı gibi, 6elı:sen ka.

lrba solmvoruz. Dıımın cı:ı OOD ve 
Jı:at'i şeliru iıyice dlı.şün(ip, ııonra 
talbLlcata ıı:eçsek obn.az mı?. 

AmlETRAUF 

* .Mı-1.ır biir GJ1'İıl;yl'.ın l:iral.ılı: ret ~ 00 ........., ~ edoemı>- gi.rwck!elı menediyersa ço~ hazin, 
frnd6: adıacı6!autı:ı . Bıı ~ yeoı+1F. Demek, bizde, henüz, edindiği iti-
fınlıft.:br iQtı> 4'1 l::uruıf 1ıeftJit ediit- ------ yat ve duyduğu ihtiyaçla gazete a-
m.ıQJ!ır. Alınanbr 44 'kuruş vu: - W.•f • !anların sayuu pek az .. O halde, ga-
ım:lkı:.'eelir. hk fi.:ıı!ıtıa maıı: ~ _ n armara sıneması 

1 
z ıe almak iti~"'dını kazanarak. ra-

cı!!ctiır. açıldı 1 h hız edilmekten kurtulmak * Şdı..>iıır.h.c gcl€<'<.'lk 0:..0 kı) - mümkün değil rui? 
medi F1ı:ı:a.nsez articıl'°!eTi 29, 30. 31 ~ tnı ck'1'coe şık, ~I Beğenilmi) en, koğ-ulan, döğü • 

,,_..,_ kazasında: iMaclıdoe 0.- tulmalıdır. Buna nıbni 0 ctfll 
~r~ Alman l{!IZelesi bu suale 

mal. . ..t 
.ıı..;;.... rıyor: ıv 

Kaıclm;;, ka=.nda: '.Bedriye Sa.- 1- ,:vvcla kiiçlik' nıc•:~1 l 
di, l'lmiıne ~ :Elınine İsmail, de koyu m'.lliyeltpcr»e...ııli 
Faıtıına Zehra Mclı>nct, Safiye İb- B ·1:: ''. 11"'' tıı' ra!ı ..... M~~.~ <>......,...,.._ " .. u-~ unun istı -am cttı,:ı ıe1te 

E" ~ ·~" .. ,..,,,<~=~ "·,. ~J · karlıı";ı bu kiiçük ınenı 
yet H=n S2!!liib. 1 

panuız. ar. 1 d'' 
---<ıOO>--- 2- ikincisi, de.mok_f8 dJ! .w 

riıı bu mıntalm ile alak• , 1 f' 
!arı ve Almanyanın h•Y 

maı'tlıa Fransız t .ı.trosand• iç ve .m~ bir :J.nerna salıonu ı len o pejmürde kıyafetli müvezzi 
suvı:ıre ve iki r.·.Jt ne verecek.::.-- cL.:a k ;;:;ırıdı. Beyz:..~ yeniden çocuklarının raha ·ız eden bai:ırt'i· 1 Şdlmirnzde ve dif,w 00.zı şehir _ 
<lf.r. 1'V"JC!ı:e ~rı.m: _ geJın.ı , .~n i:ış:ı e:iilen cM:ı.rrnaıra. sineması- lan ı e, mfinev.-er, kelle kulak ye- lerudk.i otlta nrekt.cµl.arıdeı. 'baızı _ 

Ayrı ayrı yazı 
öğretilmiyecek sını tanımamaları. )ıd 

:F1ı M :z _ .. <....., _ __,_ Ma.n· :&-· a't• m:-~ resmi düın ~ da - rinde görünen birçok insanlara bu '-•-·-ı ~ _,.._.......'"""'~ laı: .ı...'llda """"""'·= ıır.a::.y yen bir * Nis:ın ııyı ~ Vı:ılin:.iı Jı>- remıiırıe !dtiıdaı marşı ve bir hl- da çok hazin_. ~ ,,~~~~ ~ •-
geıkc'JJ< ~ cııt <l'I'3Sl!lıd2ı:iır. va:ffiJerıill ruJWl'ile V~. ~ İhtiyaç Ve itiyadı hatırJatmalan 1 yaz ~ı,ı 0~:.....;ı.,._,,;0 ....ı;..; ,,;;_ 

'tabe ile ~ burula RESAT FEYZİ ~l v.ı:zı rr·....,ıınelor:i gi.ist.eoııilıme-Jı: 
ht • • (') y İ OJ nıa'ı"9Smtb Ta'.rnlcm obcleriiye bah- •~L_~ . n IU1ra te ıolduP°u ~i\rfüıın'·-<Jtı.r.-. m U erli 0 • ap JgJ ça; e D~roY "' menfa ' """ bV' daıwJtllıilere ~ııuın m~il J=====-~====i Bu ~tıtlıe ılün . uarif Ve-

ba.l:o \<erHec.wtıtr. 1 ~ \.., müzelerinden Kö,..ferde otur n kf>le11i.rr.lmı maruif .ınüdür1ü~ 
Küçük 

Alman g"ıetcsi bu diP 
politiknsını Amerika.il ııııJ" 
yutturmak için yaldıı1~10~ 
makin ve Amerikonın. rıJP. 
idesir bcnzetmekted•'·ıı~ ~1 

tikacı!ırının da Mr. \'it ~[ 
rii~ürken, ayni argiiıııa~it· 
nıış olmalan mulıtcınc 

111
r V 

Sö)·lenıcgo liizunı rol>,ıJı' 
manynnın l.ebensraunı 

0
; 

ği tahakkiinı polltik'!"'11 ' ,-
1 knidesi istenıi ile bıcb~<~J 

betı yoktur. Monroe kıı~ııt"'.. 
rika kıt'e,sı.uı. o zanuın ıJ ~ 
tifakı mukaddesin taba 1,ıo 
litikMindnn km:tarrnıılc 

bu .. yu·· k ı"ş ! * Tevfü ,, eı ımünakaş:& es- aıurııı w ~ilim .ıı-~ tı.iıa.- J .... ~ . -""-rilım . 
L- ..._ ,.-.u•- 'L...ı--' _, h" l"l """ emir 'l(o • ...., · iş ır. Bu emtr -

111' ;:ada cYer.i Sd>,·h· tu~fmdon ................. , = uw.=e IZ<!!l uılın- şe ır 1 er d::, oııta mek;teP}.c:iıı ilk o1mll= 
o!aın bu iş!ıeyııp loüı;ıük Illf'- cT "Ue11esi a "" ~ , m:.ı.,la!rlı.r. •. ı cL--=m oldueu "" binae.ı.a!c-Wı Sllıema mera:ld.ııı w i'btİJ, he

,. 16 ya.şıııda bır çocuk dün 
b " ak v..,hc\<es utruzıa .ış!cdi~ 
W1P · h.ırnW.ığm besaıbmı wr -
me ,ı; e reve «'s!lııı almı -
muştlr. l 

u tanaılıınet l inci sulh = 
·cmoo:ne çıkanl:an "" Hilm \ 
rı.de bı..ltıi:ı:aL bu Jai>çi>k ıınu.'l'*<>

n (!) llıcm. sınana r~ 

~ g:ı.rip hırsızlı1danlıaıo bi.
Dli yapmaık ~'e hem de ~'e.a 
bı.r ıımcına m:ı&ıııcsı. 'OOdar1lk ~ 
me« anıısuıı.:ı kapılıroışt r. 

llilnıi; bu malcine içiın ,iŞiyeo 
'kıiiır,ıü.k bir ma!ıcir _.,,.. başka oi -
b.a:<:ın ~ aMuf:un.& lı:üçUk ıildıo
ca bnaat ~ ve l:ıöyle bi.
nı.akine 1ıedaı1lci lil'Z'U8ile eıCnb 
anı$ırımata bqlamı~n" 

hayı;ıt dün Sa:.-n.Tiyad.'.i!b "'°'" 
naı civo.rmdaık.i bostan:ı..nn i<;tııde ! 
bu ~ huJıya1.ac 'lıı.ı.Ta-:ik ~ ' 
ııincn ınJrmniıı l!'Ö>Üllıe hr tıoetıın 1 

1 

kır.usu civannda. büyük ve yooi. 1 
mı- Teırkoo saati ı.Lişan.ietiı'. 
Bffltıııı:ıa V'el'!i.ler.. şehir su.yuna ai8 

t''.iklmm ru7=t d ' , : ccfuet - d.ı:-.-.. bcr: netiofılen.;. Köylerin tıudııtlan ooı-~.cre ilk mektq:ıJerde t.clebelere gOOi.e.. 
mi:f.Jr. * ~· tk~c ·n sen<.>' ı.- .ikıaaııet eden !ll.lduı . :şlet:mmi ve :ıtllcn ;-~. te<lri>cl ~ tdkmf! cı!!le 

ı mu...--:ı lloJ:llımbsı dür v;;:-ıım.--rt.ıır mü:ıt.allıdeırJcn <.> saıx bu ka'b:i1 ,.iL. "~- _, _ ""'''""''""'---'--. müdcbt s .n )"e!!mv=muı . • kiınf;eJ:orin de; ~ ~ uo.: ~~ ...,,. ·.........,".""."''"'"'"". ay-~ ~ 'tı:l!lk%k eti.en lliim> Şirket v®ıırhm 11cçıen sene 11 d if1ti.~ ırl!t:li'-- ler .. _ . ne" ~..en ı bi.klirllınl:1tıir. 
bu bizyük olhazı SÖk....p evnıe g<>- rr. lıyoıı 32.266 ~ku ~. e =.-..« 1 g<.rronU- Bu '!.< p.ne il'.k okullaır mU<lll -
~ Ye orad.'.ı da KW ~ 9'JS.79~ .ıra 26 k 1 uş h: temini ııe ~ır . 1*ncıııln,e-·-!t \ ~ giıs _ 

l:iiır silxrna ma:'f..~;;m '--'ne ikJc... ediliı. ..r. Otoriteler B ·mı ~ ~ Qr.:ııbil. za'.:l.a.r- tErir lbir tcvha da dkl:cmniştıi:r. .ı..ı.i:4J' . • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • dan da mı.ırı..:ıstp . ..... laTda biırer T Y·~ '---·-·""-· ~ clrnci'n x.. ım mur· ,, '--·-· ~;:....·""'-uş' • ·ı • ? · . m>-'-.. r ' 1 &ıım~ orta tcdrmt muallim -..... ~•~J-= ... "'. u •• """'"'"' "'"''""'"" - t s:ı:Ima '-"---' ,__ k ,ı, •• karar:'·""'~·"'·~. Bu kaTar a..loa - F ge ın em ez mı "''''''-"' a....,.,, = arar_, - ~ :kiri ydınasaJc o.la:rak. yan d=Jeri-__,_, .. .,~. tL au<at .bu sı.ralıırda küçük~ ...._, __ ....__ 
'-•··-'- -~ h~~-n • """ ,_,_.,._ . alk . d b •uuu...,...... nı vereceklerdir. 
.,........., ~ç , ... ~. """"'" ,~u•u= rıımaz1111 lhlpaıı-dığı su lboın.ıiların- Emıııönü U en c e ıyat ŞU· 
siilanuı ve e~ luyzr.et.l.ı bi:r oyun- tl;J f~uım ııu•lal'la ibıııstooın mu!r besi idare heyeti ihtll.iıfında, bir 
cağına ökavıı:şan oocUkların neş'e ve ııe:E.f yetllcri dol:ınağa 00..<llıyan iıo&- usuhüzliik olduğuna dair, gözü· 
heyecanı ıcirıde l!\'liııe ~W{..ı.r. tan saılıim Arnavut b·'-'vaın ı.,_ miizc bir havadis il~li. 

Orada annesini: la i:ıiı<ı faı1kma vıarmı;'.,... civıard,;1" İntilıaptan evvel, mevrut rtry 
•- Bıen bu yen.i m<ilciıM! J!e oy- b:irlcııc ÇOCUığ'u:ıı tarifile de H:i.lirrnıııi:n sahiplerinin sayılmadığı iddia edi-

Dllll191t içİfl a:rkadaşııınm evine ı:.i- evini bulmu;ıtur. liyor. Ve bazı gençler, se<ilen ida-
....__·-ı ""-- •---->- H"~ 1 re hevetini beı;.enmiyorlar. Biz, sa-... ,uo."UUC .• • ~,~ """'"""an ""'9 Kühiı r ......_ ede ve "-"·-- ba- ' '" 

'-' ~- dece, Halkevi çat.ısı altında böyle 
sd<idı: .kapı.sının önüne goelrlillctecı ğı.ra kıııpı:ya dayarım ArruMlklun bir hiıliae olmamasını temenni 
soın-a yavaıız;ıa ııeı"iye dömnüş ve hafuııden lııcr.kmı. Hilmi de bu su.- e<liyoruz. 
seri adımlaı-la bodmma .iınntlıı*. rd1Je ıhuiyasmdım uyaııım>11tr. Sonra da, Eminünü Balkevi İs-

Bu.t:ah dıt saati ~ içilll!İ ~ K:U.;ük muHtıeri (!) dün mı.ııRa- tanbulun en mtl,,...fVft bir sem-
ro..oş ve Y<ll'h-e <löklilıen garir, iJ.et.. kenıede ~lry..-ak hMise.vi bı ""'" tindodir. Bur;ıü, r..leb!yat şnbfsi 
l.er.iıı Ôl>Uole teredıdüt ve '\ecoosi.i&- 'kilıde ~ıştır. Nofloede kcrırli- id•re h•~·~~ daha tıınmmııı oto. 
le di.işünmeğe dahı:ı bir .terkoo ~-- smi.n ~ raı.ı~n ~ riteler l:"'tirnıok a~a ınümklı.. 
atildeın bi:r si.nema makineei v\icu• twlimirı.e ve saati ta.ıımine ka.-ar: değil mi?. 
dıe ~e keh.ımeıt ve sih:iı'bı:ızl.ı- \<erilmişlli. BÜRHAN CEVAT 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 ,__ ___ _ 
Finlandiyaya neden 

edilemiyor ? 
yardım 

yardım k.-yfyeti kanşık bir iş nla
caktır. 

G- Finlaııdiyaya resmen yardım 
cihet.ine giderek Rwıya ile harbe 
girecek olıuııa İııv~ A1many,. ta
rafından da tehdit ed.ilece.lı.tir. 

-==================---=================-=-======================;"=================='= 

İsveç neden kahraman ko111Şusu ı 
F'ınlandlyaya yardım ırlmedi?. Bu
nu her tanıfta soranlar var. Yar-

1 
dım edıhncdi değil, fakat burada 
sorulan muavenet resmi şekilde 
ve muntazam kıtaat gönd~rek 
İsve~ devletinin Finlandiyaya yar
dımıdır. Bu olnıad>. Müttefikler 

7- İsveç ile Finlandiya 10 mit. 
yon nüfus sahibi demektirler. Fa
kat daha iistün nüfusu olan dev • 
!etlerle lınrbi göze almak velevld 
müttefikler tarafından esaslı su
rette yarılım da temin edilse vine 

Yaıaıı, lskender f. SERTELLi 

BA . . ı 

&ım'Oh Jcı.z ık:a.ı~inin yanına 
doı:ı 1.o yurud:ü: 

-- Bıura.nın iıuaaımıı tanır mısın? 
- Tanırnn Y'l· .Kızı11.x>prakta, ca-

\ 

CİCEKLE·R~ 1 

~:taıl!~Rmırm .. 1m .. 11111:ma .. -.._.No96 

mi van.mıct.ıık:i lı:iiıQük: evde c>-u:rur. 
- o llıakle b~ y<eımEik.tro 

oonr:a ıtııeıı kendim ~ o -
nunla. 

- Dahıa ıyi oit:r. Bunhtr eorıkek 
- Mu1:lalk.a ben.iınie evienınek. 

istiyumımuz demek?! .. 
her gürı (Y,!k Ye ıılışarn Y'J!UlCkJe... ?ş>dır:. 
Ilİ.nı lbiı-&te yı· ~ ~..m 7 

,·-~- - Bu işın hemen bilme6ı:m i>-
G-enp kailin meır .. m;n o.ırr .ahla ı ıer· ~ tiYIO'f'Ullll. Bu sureı.ıe gaııelı:e ııı 

ll:ıeralx>r, ıı:ğ$cyinin ne dıeımek >9- dodikctiusıına da tı.ihay·et vermisı 
todi:ginı anlıy-.ımarlı: cıluruz. 

- O haı!Je lıl.ıgün biraz b&lık a- - N ik.ıl.h l(i.irı.ü çok d..aıvetii bu-

nu ııeomıiŞ!:i. Semfue bır 'l<'Y siiy· 
~u. Fflkı>t, ge-n:; kadının 
kafasından ~e.;enıleri okuYor ,; i -
biydi. 

O gün ö~ sonra 
ta.rılnıJ.a in.mal< isoodı. 

.h is-

- Ben şu avuk<Jt Cclruı f>ula • 
~ Se hıı.:ıcığllll ! O bizım ış .111-u 
yaınyae-.>k. Ben oosuz biır iş g· re· 
maın. 

- Jfaruya .i\tlerine kimsıeyi ka
r .şlımıak iı.11emıiyorduıı? Şiwıii de 
oru;uz bir iş _ı:ıöreınııyooeğin. söy -
Jü,yoı,;wı! 

- Şüpbe>iz ıı.ınmı gibi, ınace
raıc1...n ~ ve mes'ud bir ailıe 

j'U\'ISSl ıkuımıııık ı.Ytlyerı ııdaıı:.l, sevd,... kaıclmı:Lan bu.ndıa:n ba.i\<a ne 
;st;ycıbfur? lal ım .• S.ııbahtım!beri babıkç.ılar ta- Jrunacaı.~ mı? 

ze baılk ta:;;>yar.Laır ağt'bev! - Hayır .. Hayı.r .. Sadece iki şa.-
' - lfayı;r caıum .. Senın ar.ladı.~:m 

gibi dcf:il .. İşleıUmizin çabuk biıt -
nıcsi için onu şuraya ·buraya ~ 
tur aca,iıım. 

- PekAla. O halde E<\'1 <neliım.. 
.F;;ıl.-.at., bu 14 balci<ın±ı bı.r irore \le 1 
f(a.rdeşmin reyUı.ı al:ı:lm =? 

- Ne mıJııaseı!xıt? Ben şimdiye ı 
'k ıı., Lir ış.ı:ne kar<h;ımı kar 
rış' F..afilnı. Bılha.= böy-J.e l(Önıüıl. 

iş, -.:le Hiıç kimsenin reyıni al
ma •a lu-zuın ıı<iııınam. Göziıın . .;>- ı 
n<' beynim işlı}= harr.d&>un. • 

Selma ı:öz.Jerinı sı.izerElk 
- &•,rrih .Elle!)-, dedi, m cı<lden 

lııce 'bir adamsuıız' Bt-n 6i.zi tıec -
T-ı..;;)(' İçin SÖ}'Jemb;lt.:.m. Bö.\<]-e dÜ
şÜ.-düğiinü:ııe Qdk mmr.nun oldum. 

Berı bu ~ <JlCa.k nı.aılümat 
kz!i.lilind ıı ol.ara:k kız kardeı;ime 

söv •;,.lbfünm. . \ 
'.Bu sı.md:ı Somıhln loa.rd<.":fl fN-

OO:ı ~-e dön~yv.'du. 
Sclına >le Seım:'1 ı;üü.;üyordu. 
Ganıç :kadL'l sordu: 
- B~ı.m ögle y~eğınd: bu

nda mısınız ? 
Samih: 
- Şu;;JlıAri:z. d<Xli, buıı.dıın sonra. 

Seınilı aya ita kalktı. hid .. Bir de biz.mı a.vukırt CeWi 
- Hh:rnetçı pos!.a:ııcden dôn - cağıraca-j?ım. 

~ wnıra ald.ırı,-.sıaı.! Bızc ge- - Nasıl olur ...,..,ı Böylf mes-
.l>noe, Sclaıa i.lıe bu hafta ıç;ıırle ut bi:r gür.ü:o lumsıeyi çai(ınna.
hem"n O\'lenmek n.-edbl.611y~t!n - maık. 

deyiz. Buna ş:m.O.i !karar vm'di.k. _Sen •hl'11.im isJrne karışma Y<N-
Sornih.in 'karde$i snş.ılııx!ı: rom! Vaci.'t'Bt çok naziktir. Nilkalıı 
- Bu ad.ar çii:ıllk !ll:tl karar haıı;ta rnünıkiiııee yarın yaıımaıJ.ı .. 

verdiruz? Bu isi çalbı.ak biti.rmelıyiz. 
- N~ ~tın Bu i$1er fa'lia. * 

uz;ı.rsa, iııt.e a.s.ı o zaman araYa $ey- S 'h" k k d . 
11&n karu;l'l'. · emı ın · ız ar eşı ışı 

aeıw kadm Sehnav:ı döndü: bozmak mı istiyor? 
- Agalbeyi.min evlmmıesıni çok 

imerırn. Bu ~le 'bekfu'hktan 
kurtulmııı; ve rahat etmiş olui. 
Sb. de çok moe ve lıaasas bir kıza ' 
lı<m:ııiyorsu.ml Umarım ld ağa -
~-imi mes'ut eders>ıüz .. 

Bu söze Semih rovap V'l!1'di: 
- Onun beni meı'ut edeceğin -

den üohem yok ... 
- Eh .. Slz de 'ka<lm kuDanıma -

sını oo~ iyi bilirs:iniz. İilr ııiz: de 
tebrik ederim. 

Semili, Selma il-e evlemnıeğe ka.
ı:ıar veııdikten ııonra, Kızrltopr;ı,ğa 
t,.ııdL imamı aradL İmam efendi 
:ist arıbula mm işti. Semiih erlıesi sa
balh erlkenden ıre~ frrere lloon
disi.ıı.e haber bıraktı.. Tekrar Ka
:laınışa döndü. 

Semihin kız kardeşi. ağabeyine 
bir şey hW!tithını.emeğe ç~ ı 
du mmna.. Onun hu 'kararından hiç 
de memnun olınaırıuştı. Selma bu-

- Ha.. O başka. Bö,•Jıe .;.'.;ırlesme. 
Ben d<', aıcaib~ evlf!llimQ!lıİz ha" -
ikında avukatın fi1crini mi alacaJt 
dıye şüpbnve djstürn. 

- Hal<ıkın var, elma! ilen biraz 
paı:a.va.tsız l<onı.r$an bır a'liammı. 

Bu da dojtruluğuanıdan ıleıi geli
yor. Ozttada şi>!Jhe u ırandıracı>k hiç 
bir OO!ıep yok. Ka.arımız.ı verdık .. 
Hemen evleneceğiz. iste o ka.ciar" 

- Erken dönecek mlsWz? 
- Evet. M<şaım. iietü afü vaı>I! -

rile .. 
- İskelede QzJ ~ağa ~ 

lelim mi? 
Smıib ııöz&'.ini aıQtı: 
- Çı.klıırdın mı sen Nildl!ılaıı

maıfo:n blr vere ç1kınıAnı .iS:ıe."!'enı. 
O heıriıfle k~san m\iskül va
zivebe düşersin! 

- Doğru hugii!lil!roe ~ çrk
~a. fıclınez. 

(Devamı var) 

tara.fınm matbuatındaki ne~riyat 
gö~kriyoı· iti İsveçin resmi ve de
vamlı surette yımlımda bulunnıa
y~ı lıer taraI!a efkim umumiycyi 
müteessir etnu·kle<lfr. Fakat şu d.a 
muhakkak kr Finfondiyanın hal ve 
istikbali ile en alakadar olan ve 
oraya en zl,yade yartlını ctnıcyi is
~iyen bir memleket \ar.ıa komşusu 
.lsH>çtir. l..akin yordun keyfiyeti 
çok n112iktir. 

Bnnu İsveçliler uzun uzadıya 
düşünmü.,lerd.ir. Fakat reı;mi şe
kilde nwa.·enet t'tmenin beklene
cek fnydayı vennekten uzak knla
cai/;ı anlaşıl~tır. Hali yakmdaD. 
tetkik etmiş İngiılizlerin yazıların
da bilhıusa görülen noktalar -
lardır;_ 
l- Flnlandiyaya gelen silih ve 

mülıl ··atın çoğu İsv~ten geliyım 
2- Eı:-er İsveç Finlandiyaya res

men yarılım edttek olursa harbe 
girıniıı olırr. O zaman umumi se • 
ferberlik ilin eder. Hal bu radde
ye gelirse meınlekettc sanayi fa
aliyeti duracak. O zaman Finlan
diyaya da silüı yetlştirileıniye • 
cek. 

3- Halbuki hveç kendi :ıaöia
faası için çok hazırlaıunıya, pek 
çok ı.iliih yapmağa mecburdur. 

(..... İsveç devleti Finlandiyaya 
resmen yardım için harbe girene 
o zaman memleket havadan bom
bardıman edilecek, İsveçin mllhiın 
sanayi merkc:tleri vurulımış ola
caktır. 

5- Diğer memleketlerden Fta
landi:vava gönderilen yardım kuv
vetleri İsveçten geçerek gidiyor -
!ar. Eğer i'veç de harbe girerse o 
zaman bitar:ılfıl:ı kalkacak, diğer 
bitaraf nwııııleketlerden de oraya 

kili gdıniyeeektir. • 

S- Zavallı Lehistanın akıbeti İa
kandiJ.!ayyada daha uontulmamış
tır: diyorlar. F..ğcr bugün İsveçde 
Fı-ansuı ve ln:!iliz mııntazam kıta
at=. kendi topraklanndan geçe
rek Finlandiyaya gitmesini kabul 
otse harbe gir~ olacaktır. Bu • 
nun neticesi ise yukarıda sayılan 
se~pierdcn dolayı Finlnndiyanın 
lehınc olmaktan ziyade a1'eyhlne 
çıkacak diye hesap edilmektedir. 
9- <ıu ~de İsvecin resmi olmıyıı

rak yaptıgı ve daha da yapaeal:ı 
yardım kalıyor: Bıı az mühim de
iildir. 

İneçten Finlandiyaya ı:önüllü 
gidiyor. Fhılandiya fab.rikalarmın 
askere giden ustalan yerine de ınii
tehaasıs göıtderilıneldedir. İsveç 
Iabrikaları geceli gündiizlü çalı • 
"'1'8k sillilı yeti,tirmektedir. Fab
rikalarda fazla mesai saatlerinden 
alınan ücretler de Fmlandiyaya 
Ylll'dım icin verilmektedir. İsveçte 
her wııf halk Finlandiyaya alaka
sını gösteriyor. Dükkineılar !ıaftıı
da bir ıtiln alışverişlerinin yüzde 
10 miktarını Finlandiyaya yardıma 
veriyorlar. Bu cihetler FinJeree do 
anlaşılmıştır. hveçin bitaraflıktan 
cıkmasında bugünkü halde neler 
muhtemel olduğu onlarca da dil· 
şünülnıekte~ir; deniyor, Fakat bü
tün bu mülahazalara ra/tmen Fin
landiyanın yarılılllJI olan ihtiyacı 
arttıkça arttığını tekrara hacet 
yok. 

ALİ KEllIAI.. SUNMAN 

süriilm~tür. bpl 
Almanyanın haynl 58 .ıı~ 

giren Çekoslovakya il0 r f 
iıkıbctlori meydandaıfır~~eı 
.ka bu iki betbnht mem.1,..ııl~ 
man ga2elcsinin ileri su 
lar tahnklm.k etmiştir: rrlı1 

1- Koyu milliyetpcr.'.ıit 1 
ha vo ıulh temin edilı11 1•11~.;1 
düşünen, çalışan, kalb~ 'ı f" ı 
millet aşkilo çupınnn ;ıııı") 
yalı için •ebedj sulh•··. ıcıı'ıf 
litikasına alet olmalc ı•.oı- ı 
leri de ayni sulh bekhlo•.,ıı 

2- Polonya ve ÇckoS ., 
nilcn ünitelerle Alın~ll) Jll'"' 
da bir koodin&.•yon ku~ 

Yani kısaca bu .sah ııt· 
bensraum tamamlanjj.,tli' 
naziler Avrupanın •· uııl 
kilatlanması diyorlar. ' e ~ 
teşkilatı, yüz küsur sc\, 
Almaayay:ı da içine alııl1'~ 
yon yapmıya çatı.şmıştı1· °'-" 
roe kaidesi def-il, Napo Y il"' 
derler ve tabii akamete /) 
dur. ~ 

Birimizin os~i 
Hepimizin O~ 

~j01 

Apartman s.ı ~~ 
suyu kesebilıt 1, 
Beyoğlunda KalY0PJ~ 

lukta, Fakir so'kal<f.Jl~tı~ı' 
Bey apartunanındn 

111
jje • 

leler nıunına gazete /. 
zılıyw: .ıııd' 

•Altı kat apart':'11';.#, 
aile oturuyoruz. ıı:~,t '!,/ 
wam veriyoruz. F lıı'' 1,1 
denberi apartıın•11d,ııı 
nmsluklanndan b~ii~~a,.; 
akmıyor. Sebep? ~ 

1 sahibinin s:rkete b0 .-1~ 
h .b. ~ 

mıs. Mal sa ı ı ıdr , 
muntuam aldığı lı 3 ·~i #f 
su. parasını vernıc~',ıdııl~ 
gündür altı aile •ıı.>1 .~, 
lcdiye uizamlan~ıl~r ~; ı 
mir ıcibi ınecblll'I ~ ıer:~ 
olmadıkça, mal salı~~ "ııl'J, 

• partunanı kırk :;e ııl'1~ 
fazla susuz bırakJıl' r"~ i r 
dair bir. kayıt ol~a ':',.ııl~& 
ti ailenın sıhhati, te ı!İ ~ ~· 
kımından ve herh•11 d' 'J 
gın ihtimaline J<ar<' 815'~ 
susuz bJT'.ıkılına<ı P'fi ~~ ı' 
lerine verilmis 1'<? ·e~i-~ 
obbilir mi?. neıeı!•) d ~ 
mak:ıınlann nszar~.,r 

• ·,.; .-·rn P 
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EN SON DA~iK.A 
Sulh için 30 günlük 

mütareke? 
V· 

ıbyı~~n 10 (A.A.)- Radyoda ı sındAı ve Sovyetlez:le F~ ~aı;m· 
•ıııın h ı ~r nutukta ayan ~li- ı daki ihtilAfle.ra nihayet vermek ll-
lınaıı, Vricıye encii.meni re s: Pıt· zım ı;ıeldi~ınl kaydeylcdikten sonra 
lle tavzJllesın. ~lr .;ulh vaziiesi• dem.ı;tir k.: 
l>ittıı:ıi!ı cd ld4t n. beyan etmiştir. _Harbin sebıııı;eri ve şimdiki iılı· 
fıtl!ı mu' A\7upa millet!erinden ti!Miarın hedeflen hakltmde mü-
llıere 30 z~~eı:eler1nde bulunmak zaı<erede bulunmak Uzere muha • 
huı etın lıllnluk •bır mü arekeyı ka- . . .. . 
le h, ~lerııu i.st~m st:r. Mwnai- rıplcnn mutarekeyı kabul etm"· 

FUlteffk.ierle Al:manya ara- melerini akıl almaz.• 

on Ribbentrop busabah saat 
n 10,25 de Romaya geldi 

l!~r~ 10 (Hususi) - Alman sonra Ventdik sara\ ına gi'ııniştiır. 
İle ıııaıy ~azı.rı Fcın Ribbentrop Fon Ribl>entroı>la Düçe arasında 
geç,, ~bu sa.bıih ~a~t 10 u 2ii mıilaka.t pr<..k sam1mi o1mustuır. 
~ Ya v&öıl olmuş ve Al- Dü~. Vencdk sa.rayında, Fon 
~~, :::: ~a s,.firi ile hal'i • RibbemTOP şerefine btt öğle ziya
ıil,..ı.-.';1'°1'·ı rırotdlrol şefi tarafın· fıetıi vermis \'e bu zi\'f'•tte Kont Ci,. 

r.;;;.,İ\°:rnru~ır, vano . .A1ına.rııyanın Roma sefitt"i ve 
ıı,,ll'ı Ti" ~e~oı:ı. İtalya ha.rciye harici-ye yUks<lk meı. udarından 

~~İ~ ;~~ ~~k';;;db;;;~ıi;uhm~;;kat 
llan ın ~.! 10 (A.A.)- İyi haber !emek lazımdır. Bu cephede Sov· 
lııı !o ~14ellerde izhar edilen ka- yetler büyjik kuvvetler tahşıt e~ 
tarelt!J(l)ra.,:.,'ıı.utsi mıntakasmdaki mektedirler. Fakat kar fırtınaS< :ve 
~<lıt.eın ~büyük bir ehemmlyet ve- bozuk olan yolların halı dolayısıle 
Saıı;ı esı l!zun gelmekte ıse de birkR.ç hafta daha bu mıntakada 
y~e•ınde Soovyetlerin geniş bir faaliyet gös t"erilemiyecejti talı-

~;:;h";~;-;~ Lih~;:ikbin 
""llfil, a.ıı 10 (Radyo) - Siyasi kanıı.Jın.dediır. SovyatleDin teklif e'o-

le,. Fh:ı ~rn etmtıkıte olan Sov· ~i ŞJ.l'tlaır ai!ır deıtilrlir. lA1ıey 
ı.. lnUzakerek.riııJ:n w mü- metıafili de ni.ldb\n görünan<'ktedir. 

9 akd.ı kararoile nııticeleneceği 

,\ Sovyet şartları ağır değilmiş 
bı.ıu:aterc ın 10 (A.A.)-Berl.nde tün İskandinav memleketlcr'.?dt 
d t ·'~ Ql:.nebJı mu.,ahitlerinin bil· Sovyetler tarafından Fd.nlandıya-
l!ıe.Jte ,:_ _ftOre Alman hüklımd dan talep edilen fedakarl.ııtın ev • 
d ll<ıv ~~~ Almaıı,ya.'lm ve İskan· velce zannedildli!i ka.dar ai!ır ol· 
~ ıa~ekcUcr n.in Finlandiya--\ mad;AL söylenmektedır. 
llıe ·zııı. · ,w,, c;ıarana e·meleri l<kandinav matbuatı Almanya -
~ 1 h b"hs.olmaktad.ır. nın Sovyetlerin yanında bir müda-

1~ ""atı. "1ber alan mah!eilerde ha- bales1nln önüne geçmek üzere Fin· 
hıc.~11.llaa,e j?Öre Fin rnuraih- laıı.dwanın b!rkaç mevki. feda ct-
lııı duJı:ı . ~imdi fo kovada bu • mesı azım ge'dıgini ihsas eyle • 

arı ın kkak gib:dlr. Bü· mekted:.r. 

V lles bugün 
londrada 

(1 inci .. bl!eden dev~m) 
1 

Ankarayı ziyarete 
gelen 

.müttefik kumandanlar 
(1 inci sahifeden d••am) 

Bir Yer&iz 
Miinakafa 

lngilizler kömürleri 
• • 

(Bıu;makaledea devıuaj 

Halbuki, taıq bqııun tersi yapıldı 
ve on beş yıldır Jııtanbulun b~ 
gelmesini bekledJiimh bir enerji 
kırılmak, killltilrlllmek havasına 
sllrüklenme4< istendi. 

gerı verıyor 

İstanbul Valisi bizim şahsi do&· 
tumın delildir, kendisini her İl· 
tanbullu kadJır tamyanlardauı:ı. 
Fakat, her dürüst. hak.seyer, fad· 
letli ve hiç kimseden hiçbir şey 
beklemlven bir vatandaş sıfatile 
onun çalışkanlı&'mı, enerjik çal14-
masını takdire mecburuz. Aksi sa· 
bit oluneıya kadar. Hizmet gayre
tini kırmak İstaıılıula muhakkak 
ki, hiçbir şey kazandırmaz ve bi
ll'tkis pek cok şey kaybettirir. Ve .. 
bu kayıp da İstanbul Valisinin sa
bahları •dairei \•iliiyete-, öğleden 
sonraları •dairei belediyeye• tes· 
rifle:ri ve •evrak havale bulurıııa
lan• ile baslar, filhakika İstanbul 
Vali ve Belediy6 Reisi ba~ağrısın
dan ve n1enfi rtıhların iiiruzınd:ın 
kurtulur an1n1n, İstanbul schri · • 
bilmem d~ha bedler mi, daha iyi 
hale ıni girer?. 

ETE:\l İZZET BENİCE 

İs:anibuıl 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

Pariıs 10 (:HUSU6i) - I.mıdradan 1 
.b!!lii.rifldiıWne <6'e, İngiliz hükfı· 
metil, t.evflclf eıcIDan w şimdi İngi· 
liz llıme:nJsrınd.a l:ııuJıunw on W; 
:litaJıva.ı:ı vaıpuruıı.u, klmıÜr hamu
lleler1le lberılber .seı1best bırıMkıma.Aa 
'karar vermişti!.-. Vapuı-lıor birer 
birer CenıoVB''a hareket etmişler
diır. 

ttalva heıriciye nazırı, &ıma.da.ki 
İ.n;rrillız sefiri Siır Persi Lorrcn'i ka
bW etımis Ye setir. hükfunetinin 
verdiği kararı nazıra bildirmiştir. 

V apıırlar tng;.liz lima.nılarından 
a~Tılacaıklar, fak<rt bundan sonra 
hJQbiT İtalıyan vaı:ıuru Alıınan kö
mü"ü 'ii!keı!ıneık üzere Roterdama 
gönder.lmiyecekt.i r. 

R4terdamda bulunan dört İtal
yan Yapuruna Alman kömürü yük
lememeleri i.:n emir \•eırilmiştir. 

Bu suretle İtalya ile İngiltere 
ara:;ında:ki kömür ihtilafı halLdil
miş o1ınalktadıır. İtalya bundan son
ra kömürlerini İııgiJıterı:den temin 
edecektir. 

İtalvnın bu meseılıe h:ıkkı:ı:l;ı yer
mL~ oi.cıuğu µrotesto tıota<:na İn -
giltere bugün cNap ven"<:ektir. 

Dil\cır ta.aftan İtalya ile 1n~il -

tere arasındaki ticaret müzakere
leriınin i.nkıtaa ui!famadı~ı da t.aA
rih edilımektedir. 

ROM.ADA BlR TEBLİG 
NESREDİlıDİ 

Roma 10 (HU6Usi) - Kont Ci
yıan.o ile inı;q}iz sefiri arasında ya· 
pıJan <'Ölıİ'<ııneden sonra bir teıbliğ 
neşredilıınisliir. TelJlioe göre, İııgilr 
bere Ltalvamn hüsnü niye.tini an
lmıs ve haJyan vaıpurla ·ı.rıın teı:
kifinıi.n bir "'1l.laşaımaanazlık neti -
cesi o1du~ i®.aıkkulk etmiştir. Ro
terdamda kömüT vükl1ve<ı. İtalyan 
vam.r ları bM ol ocak dönecekler • 
d:r. 

Saliihh·etta.I' melı.afil, dün Lonr
dl'ada Hariciye Nazırı L:rl Hali
f alkıs i!e İtalyan S<'firi arasındaki 
mülii;k tın son derece dostane O!l
dulnl ve i.ki momlekct aTasındaki 
d,Qgbltıkra bıtalarıını bir kat daha 
aııtJmasınJ. sebctbi,·ct ~·Cl'ai.!.{i ka a
Wıilldedr. 

Lord Ha!faks. İn,:ı terenin İtal -
yayı müşk•}ki.ta düşilrmek rıiye • 
tinde olmadığım bilaıkis iaşe \'e 
ticari saıhada yardım arzusunda 
l:ıulundu Pımu bey an elım ·Ati r 

.Be~lu Ağa:hımıaıını s..Jubı iken 
halen ik~ahı meçhul Yllliuf 
Ziyaya: 
İstanbul beled,l "esinin 1ıtanbul 

asfo--,, birinci hı:ilrnk ma.lı!k:eme • 
sin.den ~al ettifıi 18/3/938 ta
rfüli ı:e 63~ No. lu ve temyiz 4 ün
cü huıkuk clai.resinin 6/1/939 ~a:rih 
esas 45 karar 26 N o. hı ilılın.laırille 

Ribbentrop usabah 
Romaya vardı 

z;ınıınoiiniıxie abcaftı bul'llflan 952 (1 inci ••hlrtd•n devam) 
K. masal'ilfi muhaıkmne 1500 kuruş dek! va:ı fes '1clen bahsederlerken, 
üamti vekalet ve 640 kuTuş tem- 1tal:;anın buı;:ünkiı harpte Alınan
·-u ılfun masra;fı !ki cemam 3902 ku· yanın yanında akt'f bir rol alma-

·-'"- . !"" sı: ı çal~lacağını ve kömür mese-
rıı<am ı.cra m= ..... ~ bır ı..te '\JNli- le~:nden dolavı İtalya ile İngiltere 
yesi hakkmrla t.t_~ııza çııkırılan 
13/6/939 ,'lıJırıiliJi icra emri nkame!r 

1 

ara.. nda mevcut g !r;pılikten isti
fadeye calu;ılac~nı _,övlü,•orlar. 

gahıruzın ımcçbuliyat. hasobı.:e mi1- Rilıbentropun Romayı zivareti, 
ba<&i tarafından biiııi Wblii! ia<le 5..,-11 - Ve Jc.;n Avruoacıa yap. 
edilini.ş '~ yap>lan zalbıt 1ıahkika.tı makta o cuğu skand·ı sev ati ile 
neticesin<k• nerede bu1u'lltluğu~uz de q .>kadar göru!mekted:r 
bilinemeıır.±s oldu'tundan hulruk ~tllY 'l g zctdNi; e. u zyar ti 
ı.;,~lıti muhıılwme~.orı kınununını bugun.kÜ •ayrıtahıi , azivet içlr.d,. ı 
142 ye mütea.kıo ım~ddeJ.eruve' v- pek tabii r1arnk gi·, teı:n• ~e ça\.~-
fü.kan bir ay müddetle tıebliı;a.tın :tr'ak'ad r. •!\'esaccr<ı• gaze.e-, ise, 
:i1!."ıııen icrasıı'Nt ka: ıx ven :!!li"'ir. bıı z y.ıret. . It.:ılv~n•n hakhrım 
Tariilıi ilandaın ıt..ba:r n b'~· ın· ıçin- az; le r- üd faa ett l!• ve bir 'Daş-
de ı·Jbu 'borcu ödıEmeniz lazı.ırd:.r. ka devletin bıı aı mi kırmağa çalış-
Bu mliıddcı iciınde borç ödenmez •ıüı bir sırada \ 0 aki u•duğunu yaz-
te1Jkliik meroiinden, t myiz ve• ·.ut ı: .ıktadu-. 
iadei .mtrl1:ı:kemc yolu ile ait oldu- Fon R"I:. J ntrop yarın sabah Pa
~ ımalb.kemed n ırr ın geri bı· 1 pa taraf· 1 '1 k bul edilecektir. 
ra.'k Jması h~ı a ı>:.t kar r ~e- RİBBENTl:O YANI, DAKİ 
t· ihnedik'Oe cebrı ıcr.ı va ı.l.ıcağı ZEVAT 
ve yine :ıı: ınıi.dd ı em ' be-

1 
:::.Ondra '0 (H i) Fon R" 

yı>n,.. ibu:'unrnaoı• ve bu' ınma:,;- n'r ıpa Raır.:ı ahatınde o uz 
sanız y. hap' • 11,maoca- O.ör ırı ~ r •cı ' ' etmektedir 

ret ettik'eri zaman, bu villa ken
dilerine tahsis edi1ml t• 

Ribbentropa refakat eden ze\'at 
arasında Alman !.ktısat mütehassısı 
Klo<Lus, Alman har_c;ye nez.:ı.retl 
müsteşarı Gan'>S, İtalyanın Be~lin 
sefareti başmüsteşan Bamboni de 
\rardır. 

SOVYETLER BAZI ADALARI 
DA İŞGAL ET'l'İLER 

Jındra 10 (Hususi) Fin ma
ka~Jarı. Sovyct kıt'alar. ın Vii
:pı;ri körfezinin simal ırarbı sahii-
1.,,, .:ıde karaya çı ktıJtını Ye. birçok 
adalan .ş.ı;ıal et:i i '•tasdik etmek
tedir. 

D"J!er ccpJ-elerde KızUiar püs • 
kürtülm il ·tür 

P'tkııcr:ınta mıntakasında mu • 
har~belc· F !erin lehine ink şaf 
etmektedir. 

He!sinki de Fin ru:'·erlennın yo
ruldu~ kabul ed lın kle beraber, 
cc-,aret ve azimlerine halel gelrr.e
d ~I beı:an c'. ımak t dır. 

MÜZAKERELERİN NETİCESİN-
DEN DAHA sU IDİDE 

üM1T YOK 

. -
SON TELGRAF'nı tarihi tefrikuı : 4 

Reşit Pafanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
\azanlar: 

lılr.eııdtt F. SERTELLl Cevdet Retit \ULARKIRANj 

Büyük İskenderin : "Makedonya 
Makedonyalıların olmalıdır,, 

unutmıyalım •• •• •• sozunu 
lcrini ve duyduklarını nnla!'lıak1a 
birçck tehlikelerin ,.e facıalllllll 
önlenmesine iınkfın vermiş olaeakU. 

Fakat o, Sereze dönerken bu 
planlardan birini veya birkaçım 
beraber kötiirmeC;e azmetmi~ti. 

Hatiuler sözlerini bitirir bitir • 
meı. çeteciler derhal faaliyete geç• 
mişlerdi. Bir orJuııun silah depo· 

Nihayet kili. eye toplanan <ete
ciler, içtin1R ~aatindc köy mua11İ· 
minin kürsüye çıktı~ını gördü -
!er. Bu, Nikola isminde bir köy 
bat:bi idi. Yanında biraz arkada 
silahlı, gösterişli hir adam dUTıı • 
yordu. Ilasau, bu adanıı uzaktan 
tanımıştı: S:ıııdanskinin muavini 
Paniçe köy ınuallimine bazı direk
tifler verirordu. 

Köy muallimi yüksek şe,lc şun· 
!arı söyledi: 

ı sunu nnd•rnn kilisenin n1ahzen • 
teri aı;,Iını!':- \'e Paniçcnin nl•zered 
ultıuda, çcterıj ıe ct"phane tC\'Zİ
ine ba~lannıı~tı. •- Virbo,;stlcrlc aramızda ga· ı 

ye itibarile hiçbir ayrılık yoktur. 
iki komitanın da ınaksndı llfake
donyayı kıntarm ktır. Fakat. on
lar, kurtulacak olnn :\ akedonynJ1ın 
Bulgarstana ilhakını isli) orlar. Biz ı 
ise, !\lakMom·anın ist;klaline ça
lışı) oruz. Bü) ük bkenderin: cı in· 
kedonya. daima l\lakedon1·alıl. rın 
olmalıd.ır.• sözü:ıü hiçbir zaman 
ıınutmı ·an konıitamız, ~·ok yakın .. 
da bu gayenin tahakkukuna şahit 
olacaktır. Ancak, bu arada Türk
lerin )·eni yeni tedbirler aldığını 
ve meşruti)·etin ilam hıısıısunda 
gizli gizli b:ı· takını toplantılar ve 
çall.'lmalar ) aptıklarmı du)uyo • 
ruz. Bı.;, bizim gayemizin tabak • 
kukunu ıreciktirebilir. Hcrşeyden 
ünce '"irho\·i~tlcrlc - hiç olıuazsa 
bu mesele etrafında olsun • uyu • 
sarak, Osmanlı de' !etinin bugün· 
kü idaresini nkmağa ve hürriyeti 
istihsale calı an kimsrleri tanıyıp 
on lan da ortadan kald ınnağa (B

lı~malı ve b:rlcşmcliviz.• 
Klmitacılar hat:bin sözlerine ili· 

raz etmediler. Kiliseniu içinde de- 1 

rin \'e kurkunç bir iiku et vardı. 
Bıınd3n sonra Paniçe söz alınış· 

tı. O da ahenksiz bir ses, fa at sert 
bir tavırla ayni şe~ !eri tel-rarla -
dıktan sonra; 

Ha~an, çetecilerin geni~ mik .. 
~-a fd faaliyete gecliklerini &ö • 
rünce C'eşırn11 h. Acab lıavdutlaJ' 
ha gi müslüman köyl riu; yakıı· 
caklar, hanııi zenginleri dnga kal· 
dıracaklardı?. 

Herşeyden önce bunları oğren• 
mek lüzumunu hisseden Hasan, • 
gün akşama kadar ç<'teclere yar
dım etti: hayvanlara kendi eli~·le 
cephaneler yükledi .. rilisc rnnh • 
zenlerini gezdi .. Cf.'phaneleriu milr;. 
tarı hakkında fikir n malumat . 
dindi. Paniçe o goeeeyi h'u köyde 
geçireeekti. Hasarı, çu!e reisile &il• 
ri.işmeğe, ve kendisinden doha faal 
bir vazife istemei;e karar ver • 
ınişti. .. 

Jandarma Hasan, Pac 
niçe'yi nasıl aldattı? 

Panice o ge<e bir Bulgar evinde 
yatıyordu. Ha an eri i sabah ko
mita reisini görmeğe gitn1işti. Pa· 
niçc o gün, H11.>amn sndakatle ça· 
l~lı!;ını ı:örüncc kcndisnc her za· 
mnnkıııden {azla itimat \'C iltifııi 
go lcrınişti. 

Panice o gün llnsanı bu evin 
kapısında nöbetçi olarak bıraktı: 

- Ben eh· ardaki kö~ !erden blrl· 
ne gidcceğ:m. Dört beş saate ka· 
dnr döner"nı. nen g lincı)·c kadaT 
bu kapıda nöbet b~ le •·c eve ·a· 
haneı birinın gtrmesıne meydan 
verme!. 

Dedi. atına binerek Bulgar kö
yünden a' nldı. 

~ y kırecı. • e ;asları üzer in· 
. ~ 'kıım1ma';ıdır. 

~ · .. _ır Uye nazın Ba.ş~kil 
le. ~~'U.'kıten sonra, Fraınsrz hü
e'· "ir.i V de bu esaslıı.Ta işlıiralı: 

ı i(ınrz ve hak-·• muha'if beyanda Alnıanh,.H. cV .. J.aMadQm• da 
l~i, milli roü.da:Caa müst:eşaırları, 'hUJummıımrz Y'-™> h:ııp·s1c cıez.a • 

1 
ikamet edcı:elderd r. Çe berlayn 

hava roüıd:aiaa _ııendJ kıcımutanı kor- landırılacağııııa:ı: kıra '11Xin:n tel:>- I ,.e Lord Ha ·r ;,, ''q Romayı z va· 
p:cncır.al Hüsnö. Kılikış, ga"Z genel liğli m~ma k.a:iim cı1maık üzere • ı • a , a , • ı • , • • a 1 • • • ı • ı • ı a ı • 
kıamuıtııiilı T.~eral Hüsnü Rıza --------------'· İs'a.nıbul 4 ncu iarn anemurlu -
tl":ruım!, hava müsteşarı tugbaıy Ce· 1 ğıından: 

Loodra 10 (Hu ) Sovyet--
lern sulh '<l'!Jarıru 1'.afilletec hiıc; 
de zaaıncd.lanaınoırtclir. F'n ha
riciye Nazırı Tanner ı:-"izaikerele
re va-ın veya öbür gUıı. başla:na.
c~ı içiıı ~den bir şev ıiiy le -
meık kabil clmOOJ.l:ını bevan et • 

•· - Arkadaşlar, dedı, t;trnftaki 
yold ışlarımızın eeph ofori knl
mamı•tır. Buraya gelmelerine de 
imkan l ol..'1ur. Hepiniz birer san· 
dık ee~lıane elaralı. h :1 \'a larmıza 
yerleştirecek \'C uuın ralıırla hep .. 
sini ycrliycrine gôt" rcccksiniz. Zi
ra Türk Jandarmaları bugünlerde 
her ned ııse fazla faııli ele geçti • 
ler. Onlarn iz vermeden işİ"ıizl 
görmeli1~z. Bu cephaneler yerli1 e· 
rine gittikten sonra birkaç yer • 
de bombalar patlatıp birkaç müs
lüman köyıiııü l akacağız. 'e bu 
köylerdeki zenglnlerdon bazılarını 
dağiı kaldıracağız. Buna alt taisl
l~tı •. sili'ıh ve cephane tevziatı işi 
bıtlikt~~ sonra • bir başka gün • 
vereeegım. Haydi şimdi işb şınn!• 

H:ısan ılkonee tereddüt etti: A· 
eaba Panice kendi ini tecrüb ınl 
ediyordu?. 

1-'akat, çete relS1 yol ıı So) l nıe· 
mişti. Ha an onu köyden o.yrı • 
hncıya kndar gozıle takip etti. P~
niçe, P"ittlğl köyden bir Bulgar 
muallimi ı:eliretekli. Blr saat son· 
ra sokakton geçen bir Bulgar, Ha· 
sana sordu: 

~rıcfr el!~·e bildirml$lli. 
~---"-!~ a 1~ (HUıSu.s!) - Aıınerika 

, ıı b ~ SlUil'll& Vel • 
le ~ UV.un _öitleden sonra Parit-

""'-- llre ıle burav 1 gelmesi 
, ' '"'..ın(!!_~edi!". • 

S Londrac1a dört, beş gün 
~ ı e: Kral Oorç taı:tiıntlan dıı 

l';ırfa "<ıel<ıtir. 
'le bıo . (liuırusi) - suımner 
~l!l'al. ~ Po1ony Başvekili 
A'.~'·e J;<()r&ki Ge ı:e Polioıwa 
"'il> • t\aznıi!e göıiiııfü'kten sorı.ra · 

1 
~n Paris seffirini :z:iyarat 

'1:1.ı. s';h bu mülakat im' saatten 
,~'lllÜJtür. 

l:M Bıı:kaıl, hava müşaviri Y afu:ya 13.i9 Hini \ 1355 Rum! Hah; Fc.ncriııde Cafer Sıııb3fll 
Raızi Blltan •-e milli müıdafaa ve Mubanem Şubat malhalksimde ırncl'.tteo sokaj{ın.da 
genel llru.ıırnaıY ki ııelenlıeri harz.ır 1 • 26 eSki 16 \'<'n1 29 No. da muıkıim iken 
bu1wımtl$lıaırdı.r. ·---- -· Miııadlirler :ıerefüıe İngiliz ve 1940, Ay 3. Giin 70, Kasım 124 hııolen ik;~ahı rne hu! Hıristo 

10 l\lnrt PAZı\R veledi Tana.ş'a: 
Fransız büyUk ruçiPi!kileriıııde de zi- ı---- İsfanlbul tıelediyesinln İstanbuıl 
y'81fatlar \"erilecEil<ıtir. Vakitler Vasati Ezani aeliye biaıinci 'hu.Jmk malıkaıncsin-

--000--- _____ ,.s ... a_._.D .... _
1 
... s_n . .._D_ı •. 1 •]..on istlhsaI e1l'.liği 22/12/937 taııih 

6 20 12 10 \"o 937 /182 No. Ju ilami\e zi.mmeti.-
Bir .lngiliz sıoıfı daha 

bugün eilıih altında 
12 24 6 14 nizde a.lıaca.ğı lbulırnan 3840 lira 
15 41 9 31 92 kuruşun yüzde beş ücretli ve-

ı:ı 
00 

kalet ve dava tıarihi olan 17 /1/927 

mistir. · 

ovvet.leır arzı ta1ob ndcn baska 
s.i•·asi ve ruikeori isteklerde de bu,. 
hındııil'ıı za.nnedılml"kWir. Hel -
siıikliıde netice hakkında ümit yoık 
giibidir. 

İsyeote de müzakerelerin neti -
cesi haık:kında ıüınit beSlenrr.t- -
mkı1:edir. 

Hasan bu sözleri dinlerken tüy
leri ürpermisti. Kiınseye birşey 
sezdirmemek için itidalini muha· j 
fazaya çalışıyor ve bütün bu ya- 1 
pılaeak islerin planlarını nasıl ele 
gecirebileceltinl dü ünüyordu. 

Gerçi Hasan, bu toplantıdan son· 
ra hemen Sereze dönse de gördük-

Uı.ııd:ra 10 (Hususi) - 924 su:ıı.fı 
b~ aSkerl h iıımc:te alınma.kt.ıı>
dır. Bunların YEiklınu 300 bin ]<;işi 
te.şlkil etıınelk~iır. 

Yaba 
İmsak 

18 10 taırillıiinden dıtlbaren lront~r:Ha da-
19 39 1 

SQ 'lı.il kin bedeli olaın 2400 lliaya as- Göz kamaştaan bir nur .. yetişilmesi mümkün olmıyan meçhul bir 
4 42 10 32 lıınlll ıl(eQ!llerrırk üzere .>enevi yi.iz- alem keşlolundu 

de 9 faıiz ve 2030 kUTlli; masarifi 
mı.ııhaikemenln tediy ı halk.kında Amerikanın en parlak 3 yıldızı 

- Panire e\·de mi? 
- Ha:vır~. 
- Çok oldu mu çıkalı? 
- Bir sAat kadar oldu. Niye so· 

rnyorsun? 
- Dün geee bize söz verdi de. 

Kö)·e bir muallim getirec:ekti. De· 
mek ki sözünde durmuş ... ıualll
mi gelirmeğe g!tmi• .. 

(Devamı var) 

İstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen 

~zan: Rahmi Y Ac:iIZ No: 55 
'.Müzik nihayet bulunca Milovi~i 

bir reveransla selaınlıyan Davust 
yerine dönerken kapıya yakın bir 
masada oturan Le116 Bartleyle kar
şılaştı. Bir anda gavriihtiyari bir 
hareketle, başile Lenayı selBn:ıladL 
Alınan artisti küçük bir tebessüm· 
le bu selama karşılık verdi .. 

tımıfımza çııkarılan 939/2573 No. lıl PQL MUNI ANI.TA LQI ıi5 DONALD WU 
ve 13/6/939 tarihli icra emri ika- .. Ul •· D 5 
m t,gfilıınızL-ı. meçhuliycıti hnwbile Beşeriyet tarihinin en rztıraplı fakat en parlak bir devri olan 

HARiCi ASKERi 1 
KIT AA Ti ILANLARI 

Geliyor Donanın; 
-----

~'Yra 
tnzad~ kararını vermişti, köprüye çıkınca 

delikanlıyı evıne götürecekti 
t;;;: l{•cası \·ok L" k. k - . 'goç .. a ın er egı ye· 
to~ nHı~?i co~ samimi, içlidışlı ve 

..._ l\iın u bır arkadası nr. 

..._ " hu arkadaş? 
d 1 •1arb' l ~ tı b •Ye Nazıtı ve Türk or-

b• il? p a,kıunandanı ekselans 
l,.ı BŞa!. 

t•k Vııstıın 
1 iııı;. • \·als temposuna uya· 
•t ~arnıa 1 

, 1 ılol~ı ıarekrt eden ayak· 
•' ~auıtu L. Delikanlı dans.ı, man· 
h~ llıda .. h~u:uld?nan kalabalığın 
j r ot01n b_rd r.bıre fren yPpmı1 
~.'1 ~iııe"· •I kazıklanışile durdu .. 
1;:· <loııc:'.1~nınıyaeak bir tavır al
t~lıdi ine 1 •.Ytellen irileşmişti.. 

~;'·e1· nrnı hayretle bakan Ma-
~ ı art~ L.' Ne ~· ıstc bir dnha sordu: 

~ı· " ··"ası• Ilı 1 <.nver ., 1 .. Ila kumandan ve· 
ll?, ,a anın samimi dostu 

~u t,·eı O 
t llıaııda~· kadar ki: Türk bat-
1~1 hatck~t ~apacagı işleri, tuta
:\t~tıde ıı1Üınk arzıuı;. ~azırlar mec· 
() dam il ere etmeden evvel 
nı.. artJe:vl~ .. ...., fikr· . · ~ munakaşa eder. ..._ ş 1nı alır 

ı., ıı haı,ı b ... 
• (ok ( e cnım hareket tar· 

..._ N enıı oldu .• 
e g,(,;? 

- Bu kadar nüfuzlu bir şahsi· 
yetin itimadını kazanmış bir mat
mazele yapılmıyacnk kabaea bir 
harekette bulundum. 

- Ne zaman? 
- Biraz evvel .. Oyun salonun • 

da, poker partisi nihayet bulduğu 
zaman Madam Barlley bana itti • 
fatta bulunmuştu .. Ha:;in bir jestle 
kendi•ini re~apsız bıraktun. Anı· 
ma kabahat sizin l\latmazel. 

- Neden~ 

- B~ni öyle teshir etmiştiniz ki.. 
Kendimi, muhitimi, muaşeret icap .. 
larını, bcrşeyi unutmustum. 

- Kompliman yapıyorsunuz 
mayohcr!. 

- Hakikati söylüyorum l\Iat • 
mazel .. İşte, beni iddiamda sat • 
Jıyacak hadise de orta da ... 

Ve .. Davust; vals bltineiye ka
dar artık Milovi(le lakırdı etmedi. 
Genç adamın bütün tiüşiincesi bir 
noktava toplanmıştı. Talihin ve 
fırsatın önüne çıkardı/(ı şu tesa -
düf!en ihtiyatsızca hareket edişi 
ile öyle büyük bir btifadeyi kay
bettijiine lılikiinı vererek şimdi 
üzüll!,yordu. 

Davustun daralan gönlil ferah
ladı.. Kendi kendine: 

- Oh ... Münasebetsiz hareketim 
genç kadının benimle.tesisini BTZ!I 
ettiği rabıtayı .büsbütün kırmaınıı 
dedi. 

Vakit sabaha yaklaşıyordu .. Sa
lonlardaki kalabalık akın akın Yat
kulübün merdivenlerinden inerek 
sahıldc, stim üzerinde kendilerini 
bekliyen hususi motörlerine gidi
yorlar .. Sabahın sessizliğini yır • 
tan molör sesleri kafileleri İstan· 
bula !asıyordu. 
Bayrauızade Dn-ustu aradı, bul

du .. Delikanlı büfenin ~·anında du· 
ruyor önünde bir kadeh viski bu
lunuyor, bir taraftan da Madam 
Bartley ile konuşuyordu. 

Harp zengiıtl Davusta ıokuldu.. 
Hareket eılecelılcr.iui bild~di: 

- Abdullah bey .. motör hazır, 
kulüp de boşaldı. Buyurun gidi -
yor uz! 

Davust iııtemiye istemiye Lena
dan aymhrken Alman artisti de 
çantasını eline aldı. Bavraınzade· 
nin koluna takıldı: 

- Ben de sizinle geleceğim! 
- Sizi köprüye kadar götür • 

mekle şeref duyaeaj(ız maynfrav .. 
- Çok nıtZiksiniz ınaynber ... 

(Devaıııı var) 

mülbasir tara!m.d:ın bil~ teblii{ LOUIS PASTEUR' .. iade ediJııni• '" yanılan zabıt ta.'1- un H A YAT 1 130 ton sığır eti kap~lı zarfla ek-

~~ğ~~::~~ı::u:~:ı~u~~.~a~ ;~~~:Le ~:~~!!u!s ~a~e,:lJ.:~~ 
l:ıılliru'k usulü muh1kome1eri kanu- Filmini yarattılar de Kor. sa!ınalma komisyonunda 
nunun 142 ve mütcakıp mad<le • ~ yap,laeaktır. Tahmin fiatı 32,500 
lerine tevfi!kan 1b:X av ın!iddetle n ö L lE: lira ilk teminatı :!4~, lira 50 ku-
telbli?aıt·:ı i\5'llen icrasına karar l!:::::ıı ~ ruşlur. İsteklilerin ihale j"iinündcn 
verilani~ir. bir saat evveline kadar nıuvak.kat 

Tarihi ilandan itibaren bir ay !nsan.iy~te .şer~ veren: .. Fenne taç giydi.ren. iztıraba sükun veren teminatlarını bovl teklif meklup-
iainde .;,ıbu barcu ödemeıı+z Jıl. • bu. buyük inkı.ap ~serıni memleketin bütün fen adarnlanna ... Genç lannı komisyonn makbuz muka • 
zımdır. Bu müd.det icinde borç ö- müncvvc-riel"ne mustakbel alimlerine en büyük bir gururla tavsiye bilinde vermeleri. Postada vaki 
dcnımcz wtlkik merciind<'TI, tt>myi.z eder. ilaveten: RENKLİ M1Kt ... i'aramunt Jurnal. geeikıneler kabul edilıı:ıcz. 
veyrhut iadei mııhııkeme yolu ile (1312) (1138) 

mtoldu~ mahkeım den ioranın 'flll~~lı::ıl~ ...... 1111 .... 11:11 ...... lllll .. llllllllllllll';;;;;;;~;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
geri bbl'a kılm!l'Sı ha·k'kında bir kar.ar il 
getiıı:ıibnedik<;-e cehri icra yapıla • Bu g Ün 
cağı ve )'ine bu ımüd.det iç!nde 1• p E K 
mal bevanında bulunmanız ve bu-
lunmazsanız ha-pisle bazyilc olu - Sinemasında 
nacai'fınız ve haldkate muhalıif be
yanda •bulunursanız )ine haıpMe 
cezaılandırılae&~ız icra emrinin 
Wb'Lim mak2.mına kaim olmak ü-
zere <lan olunur. (939/'2573) 

...... 11!111 ........ ~ ....... 

Mantarlı rrııu.ş:ıanbaJar, istorlar, 
perde için >fıül1er, duvar kıl.ğı.t
lail'l, yatak <;-arşafları, yünl\i ve 
pike yatak örtüleri, el ve yüz 
hav1uları, velıha.sıl tefrişata ait 

biloiiımJe analzeıneyt BAKER 
MAÖAZALARINDA her yer
den mil.sait şartla.- v-e ucuz fi
atl&rua bulaıbiadrsiniz. 

( 

SİZİ KAHKAHALARLA GÜLDÜRECEK 
NEŞ'E >1e ZEVK.LE SARAOAK 

MİSLİ GÖRÜI.JMEMİŞ BİR ŞAHESER 

ZAFER DONOŞO~ 
TÜRKÇE SÖZLÜ FİLMİ 

Dünya Sinema Kahkaha 
Yaratanlar 
Kralları 

LOREL-HARDİ 
Ayrıca Programda: 

Cumhur Reisimizin Doğu Seyahatleri 
ve Foka Jurnal, en eon dünya ve harp lıaherleri 



l.tanbul Komutanlığı 
S.tuıalma Komisyonu İliıııluı 

Komisyonumuzda mevrut ev!-af 
ve ~eraitinc göre Gümüşsuyu has
tanesi ihtiJarı olan on beş bin kilo 
kuru ot pazarlıkla satın alınacak
tır. Miinakasasına 111/3/940 Salı 
gfuıti saal onda başlaruıcaktır. Mu
hannnen bedeli hin elli liradır. İlk 
teminat parası yetmL~ sekiz lira 
l(J'tmiş beş kuruştur. İsteklilerin 
belli gün ve saatte FmdıkLda Ko
mutanlık satınalma komisyonuna 
mürae2atları. •l 793n ... 
Komisyonıunnzda meycut ev • 

saf ve şeraitine göre 16. ala~· ilıti
yacı ~in oluz bin kilo kuru ot pa
urlıkla satm alınacaktır. Miina -
kasasına 18/3/940 Pazartesi giinü 
saat onda başlanacaktır. ;\luham
men bedeli iki bin yüz liradır. İlk 
teminat parası yüz elli yedi lira 
elli kur11stur. İsteklilerin belli gün 
'e saatte Fmdı.khda Komutanlık 
sabnalma komisyonuna mii:racaat-

ları. . ~179.8• l 
Isuınbu.I asli-ye 3 unca ticaret 

mai>kemesmden: ı 
Müekkılin;n 26/6/938 tari.nin -

de müddeaaleyıiı.l<rle (Kre<parl na
mı ahında bir neYi insaat Sı..vası 
iıınal ve fü•ı_mluna doir b·r kol
lt~KtJıJ ~ı.ı:ket ·apmış VC' ~i.rıkeıt 't-1n 

üç se1"' müddet.le ve se-al'vi 24J 
lira kwa ımukırbilin<le Gafalada 
Hocat.ahsin sokaık 44 N<>. lu diH;-
kfuu lciralamışla!r ise ae şirket mu
kave1<:naıme6ini n ;3 üınOO ma<ldesi 

Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur; 
Ö on' Sabah, ğle, ve Akşam her yemekten 5 

günde 3 defa 

·.t 
Ynrdda ittifak bali11f' gelen bu kanaati 11'1''· 

niçin ve nasıl mul·affak oldu ? r 

Gayrimenkul Satış İlanı ı Deviet Demiryolları ve LimanCarı 1 mı.rcıib. nce müd<leaaleyhle,· kt"ll dl 1 
ihtisııslarını ve imal ooece!kleri 

Ç\lrJru <Rıı.dyoiin. in terkibi dığ. için mütemadiven ı~ıt 
yükst'k bll' kimya şaheseridir saya çrk.ar. 

lstanbul Emniye-t San<lığı Direktörlüğünden: ___ i...:ş:..l_e_tm_tl_+_.t_id_a_rE:-_s_i _i_li_n_ı_a_r_ı ___ _ 
F..-ria N~iıı 20780 besap No. iile Sandığmırnlan aldığı (700) Mtth<i'11lf?l<'1l loeder J 600 bra olan 2()00 kilo soğuk tn<lıkııı! 22/3/940 1 

liİl1llJ"8 karşı bınncı du'ecedıe ~ edi.ı> v~ırıdc bo.-cumı \"€'~ 1 cuma ,ııünü SIKl.t (11) on birde Hay dıı:rıpaşııda Ga.- bınası dııhfl<ndeld 
ğ'..mien hffk!kıınd<ı yapılan ot.akıµ ~rıne 3202 No. _hı lkxııurıun 46 et mad- Jk<ımisvan 4arafır:cian açık elkıru1ıme usıthle satın alınacırlırt.Ii". 
dmiıiio:ı maılu!u 40 _cı ~ gere _satılmaısı ıcaıbeden .. Hocapasada, 1 Bu ise ginrrt istliıveric.'"in 120 hraJ:ın< muva~k~ tıemUııaıt ve kanu-
H<ıc~ maluı!l.mlll!l Oıtıarr.r- sokag.ınW> e$.ı :>8, 58 mu. yem 40, ~· nun t.ıyCtı ~ v<'sai1cle wl'.ilııte e!ksiJıtme ınmu saatine kadar ı 
..ı irnı:>ı :-4 ada, 1 n3'I"Sel No. lu >kit,;; deın diilkkfm ve ma1lbaaııın ~ 1 korn:İ9\'0Jla müraca:ııı1ar: J"1:ıındı<r. 
hiı;ııode üç hiıisEtıi ~ "iişc<bamm,.a Wup bir tıı:afı da İimı- Bu İS<' ıriıt şa111.naıneler :kcmisyor,rlao: pMasız oıOaı· .. ı. ~akta- ı 
lmnw ın.'lça.ğıdl!") tamwnı bir buçuk ~- mu~ açı.< ar.hmnıva kon- d;r. (1749) 
muştur. ~ . 

Satıs taı:ıu 5icil kaydına ııöre yapılmaktacln-. Art.tı:maya .ııırmek •ı••••mmmma1111:1••ım:mmı•~:ı:ııa•••••., 
i:stiycn (324) .lira pey .okçes:i verecektir. Mııı; banluılan.mudan bı.rının 
teminat mektubu da ka~: ohn.:ı: Birikmiş büt_.ün vergilerle bele,dive ı 
resimleri ve va.kı..f ıc.1l'('SI ,.e tsvn bed<-li ve iellaliye rusınnu bcrç,uya 

111tt>r. Arttmna şartname6! 11/3/940 tarihinaen itibeTar. tetkik etmek 
tstivenlere Sandık Hukuk lşiı:! servısı.nde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sici: kaydı ve sair rurumlu izahattd şartnamede ve takip dosyasın-

Hava ı\.urumunun 
Açtığı 

Hava Gedikli Hazırlama Yuvası da vardır. Artt.ımuya girmiş olan.l:ar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkanlan ~ıryrimenkul hakkında he;- şev-öıtrenmiş ad ve itibar ohmur. 
iBı:rinci a.rltırma 1116/94-0 tariıhizıe miiSaıdilCumartes · gü rrii Ca.ı":a 'oğlunda 
kf irı Sand:~mızda saa, JO d<ır. '2 ye kadar yapılacaktır :!\kval:.ka: ihale 
yapımbilmeoi için teklıı" edilecek bedelin terci.har. alınması icabeden 
ıı; • .- nmenkul mü.kelleliyetile Sandık alacaitm:ı ~aman;ıen ıı:eo;niş obnası 
5..rttır. Aksi takdirde son a.rttıranın taahbudu bakı kalınv: şartile 
2'" /ö/94-0 tarihine müsadif Pazartesi ~ü W'/11.1 m.sllıakle "" avnJ saatte 
ııon arttırması yapıl:ıcaktır. Bu arttımıada gavrimenku· en çok arttı
nının üstünde bırakılacakt1r. Haklan tapu sicilleri!<> sabit olm.ıyan 
alakadarlar ve irtifak h&lıJr.ı sahiolerinin bu hakiarını ve husu!d.le faiz 
~ masarife daiI Jddıalsrım ilan taribiııdoen itıbaren virmi gün içinde 
evrakı müsbitelenle ııer.ber dairemize bildirm<-leri lazımdır. Bu suret-
le haklarını bildirmemiş olanlarıa hakl&rı tapu sıcillerile sabit o·mıyar.
.la.r satış bedelının pavlaşm.«ından hariç kalırlar Daha fazla maliımat al
mak istivenleıin 38/1314 dıosva Ncı. sıle Saınıdığımrı hı.rlruk işleri servi-
li.ne müracaat etmeleri lüzumu ılan ohmuır. (1255) .... 

DlltKAT-
Emniyet Sa.ııdık-; Sandı.lttar. al:man ııavrirnPnlrulü ipotek gösterme.Jı: 

t;tı ı:nJere muhammınlermıizin koymuş ol<lui;u kıymetin %40 nı tecavıu 
etmemek ÜLere ihale bedelinı.n va.rısuıa kadar borç vermek smetile ko-
lırvlık J!OOlcrmektedır. (1856) 

1 - 19:l9 senesinde orta O)midaın meız;ım t.':ıleftde r 
2 -- Bu ooııe arta dlro:lllanl'.oıı me·Luı> olacak tııiebf>:~ k 
3 - H allleoı ~ dewıro ıeıdıen ıta!eQ>derden. 
Hm•a ~ <:lhnal< lstı1yeıııJertn T. H. K. nan~ 
rne:1k:e'l şı.ıbBirırle ~ t :' nmıştıır. YQş heddi en az 16 
w mı çdk 18 diır. 18 den 20 ~ laıdaı' alıarllıar iht.iyet !my
dedi !i~ lor. 
16 - 18 yaşuıdaılrilıer ,.,.~ kMi ımıillııbıa- 1Mı> çdanadığı t.ıa8«tir
de bu ııdksan, lh!.iy~ fiı:ma>l d:ıecektir. cl813, 

ZAYİ 

m<lkıbehinderı a.Jdığ.ıru 1 lıemmuz 
9.16 tar<bö ve 1111/88 mımsralı ~ 
badmıaıııerni kııytıeı%:iım. y erııİl!Iİlli 
~ hükmü yoktur. 

267 M=ııfier 
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Dr. Hafız Cemal 1 

(LOKMAN HEKİM) : 
DAHİ.LİYE MÜT.DHASSISI i 

llivanyolu 1()4 

" Muayene Halleri: Pazar ha- i 
riç her &iln !,5 - G. Salı, Cumar-

L1~i 12 - 2.5 fıkaraya. Tel: 22398 · 
- - - 1 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 
31.12 .1939 tari;1inde biten sekizinci 

AKTİF 

K ASA 

Alta: safi Klg. 
Banknot 
l:!al<lık 

15.500.04{) 

DAHİLDEKİ Ml.'.HABİBLER 

Ahın ,..ı: Klf;. 678.lll 

Türk lira.>ı 
Altına tahvi:i kabil 0Jm1,·an 

®'·izler 
HARİÇTEKİ Ml.'HABIRLER 

Aatın safi Kıg. 10.012.340 
Alt.na tahvili kahil seri>est 

do,.;zlcr 
D i!er dfü·izlr-r ve bon;lu Klıt. 

b"ldyoleri 
llAZİSE TAHYILLERİ 

Slo:XEDAT Cl:ZDA. ·ı 

Ti~ari senetler 
E~llAM VE TAHVİLAT CÜZDANJ -- -De ı..hte edi;en ev.rakı nakclıye 
kaı-..I:~ı 

RanKa maiı 
A\'A;'\SLAR 

C:.\YRİ .\JLSKl'LLER (") 

I•E.\Iİf!BAS (*•) 

lllSSllDARLA.R 

~l. il n.ı.iF 

(') 1.193.000 liraya sıııortıılıdır. 
t" .. ) bl :ıııo l r•) a s;17ortaJ><hr. 

hesap yılı blinçosu 

21.800.046 69 
15.301.150.-
1.714.287.17 

ıırı.1.316.81 

.18ll 3()7.15 

25.19"2.66 

1-i.083.156.90 

11.!mi.39 

ll.420.5-43.60 

60.:i'l-4.676.4'3 
8.81831\3.31 

38.817.483.86 
1 

• 
Ll80.3 l 6. tK 

25. 52li 6'28.89 

14(). 761.385.-

!16.76().26().68 

69.393.038.74 
7.823.564.58 

1.4-01.2:!1.92 

98.363.56 

4.500.()()().-

2. 766.650.43 

-t99.627.914.30 

SERMAYE 

iHTİYAT AKÇASI 

Adi 

Fevk al :i.d e 

Hususi 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 

Deruiıde edilen 

Altın lı:m-şılı.klı 

Reeskont mıtkabi 1i 

TÜRK LİRASI IUEVDUATJ 

DÖVİZ TAAlJHÜDATI 

Altına tahvi..i kabil döv .iier 

Diğer dövizler, alacaklı Klg. 
bakiyeleri 

MUHTELİF 

Muvakkat alacaklılar. dE-oozi-
tolar. havaleler ve saıre 

Ditıer alac&kh hL-s.aplar 

KAR 

Yekun 

2.817 .679.68 

5119:-4M.67 

6.()()().000.-

uo '161..386.-

17.000.000.

llt9.000.000.-

2.847.49 

47.2!i.7'.l'l.70 

3li 074.517.40 

sv ~<ıö Cl26.00 

Türkiye Cumhuriyet M!'rk,.z Baokasl 
Umum Mild ürlü"ü 

PASİF 

15.000.000.-

296.?61.385.-

30.369.2l4.45 

472l'1.fi69.19 

96.97'9.544.~ 

:ı.~.037.·U 

499.027.9100 

s ;.n_ı1 esrrt.rı fe;ıni.v<~S.:ni \"t' anil
ekkili d~ bin lira &"1nr.ye oiar~i:< I 
... .ı· a<."ak!a;- jken mU.eY..ki11 \·ec.:.~ 
b»sinıi ifa e!•tıi;i halete- rnüddeaa -
levhlcr ihtisaslannı se.rırıave ola
rak ko)ıınomıs oJ.dultlannd~n mu
kavelcnin fes~· i:e şÜTt kanın his
selerine i$aıt>e..:ııt Ne-n kira Vt" nıark
tıı verı;:i~'<' ait :Jl9 ikanın rmka
velen.in 7 inei ·nı<~rldes: mucu1ınce 
214 li.-asımn şi.i:wei•clan Stf'fa"1oon 
ve lO!i lfrasmın da Hayosdın tah-
sitı ta)ebHe dava<cı Yera:sirnos ye-

Çünkü bütü'1 ·RADYOLİN. Çünkü ·RADYOLl..1'• c 
cunlara na.z;uan çok ucu:n 

kull;ınar.ların dıtjeri temiz, \'e ~

zı.<ldir. 
Artık bütün bllnıarda" b 

•RADYOLİN", kullan:ı:l' on 
Cünkü ·RADYOLİN· emsalsiz _,, r 

ce lriı;min ne kadar h"" 
ragbeti dcıalyıısile hiç stok. yapma- nu anl.arnak ko1a;-laşır. or' 
Sabah, Ôğle ve Akşam her yemekten 50 

günde 3 defa 

ve bütün agrııarını derhal keser 
· ı ·r Lüzumunda günde 3 kaşe ahnabı 1 

... ··"t; . . .• '•' ·-- . . - -~' -~ ........ _,. - ;:.., ...... -.... ~ . .;;,._. '"""~:. .... ... . ,~ ....... ~·,-:;., .. '"' 
• ,...,,., ........ J't..I.~ _ ..... ~ - ... ~ < ·~T' ..o;:- ı; • 

kir av.uıka.t H. Hüsnü tarafından 
Be_voj\!lunda Kumbar~ı yokuşun- , 
da Ka.bukoi(Junda Sanlwnda 12/9 ı 
No. daiTede muıkiını Hayns İosif 1 
ile ~oğlunda Bursa Koca aga 
ookai;>-mrla Han; Bev a.ı:>artımam
nın 4 ünrii katmda mu'ı<.im · ·ihen
ciiE İst.efan tlayoo aJeyfrıJe.rine acı
lan dava f>39/1337 numar8':ına k~v
de<liılımiş ve d.,,,,, aırzuohali mı..,ı:;, .. 
ri ınüci<l-eaaJey1hılıeıin yazılı ad11·-c-s
lerin<' Jr(;nderi:hni..~ iıSe & muma -
lk~l~ı.., adresleriaıi iMk ile sem
ti rr.t.'QhLıle ı;(i.1lıııklcri ıınıülbasiriı>in 

mesruıhatınrlan a·nl~dığından ta-1 
lep veçhile dava anuhalleriıııin ı 
birer suıre<tinin mu.:klea-a~lıiere 

ilfm edıhlırnooi:n-e ve '\'imni fŞÜJ1 ımüh ... 
lıet veri'ırnroi:ıe mw~ kaJ"aT 
veril!dibiın<len yuıkarda adı ve ad
re.o;le~' yazılı ımüddeaaııC'.\Aht<'l:in 
il!ın tar.illYinrlen i tiba.ren vıirnı i ı:ün ı 
2lllrfmda ma>lıikeımeye mii;racar.tl.a 1 

dF\•mhaneve ooılaın dava aırzuhal!i 
1 

ıruıre'.•ir i ieb<>IJ!üi; edere!k cevap 1 
(üç k<"]ım<' ciz;lıc!i) wnnele-ri ve - -
dava ıır~uhal surctJerıi:nİJı de mahke 

~ 

Em niyet Sandığı ilanları 1 me crn'&nh.aın®ne aınlrnı~ o'<lu/(u ı 
Han olunur. (251?5) ı 

K.aıchiküv ta:pu ~.] m~oforlı -
jiından: faizli ve sekiz sene 

emlak satışı 

A dresi Cio•l 

·ı 
takS1 

Evvelce Booıancı şinn Sua.diye 
ım.ıiı&l/lesinin C.,.;ıri denbent oıva ·_ 
nıırla Kdkamınar sokıığınoo (500) 
"1'Ş.lll mJ<Uınnda olup 67 arşın 
miikıt.a.-ı 'tarike terkolunduktan 
soora ( 433) ans.ıı miii."'f.acı ana 22 
mı.ihJırrem 1297 ıtaır.ihlıi emliık ta" 
saınrufuna mahsus seT>ECl mucibin
ce Yuvan oğlu Yuvan uıhdesiaıde 
oluıı 131 O lıaritıiınıde vehııtiie oj;J.u 
lj~ ve H,..istanııaı Ja ll/11/ mırım v 
931 tarihi:ndıe ....tatile verascıtıi k&- l!lren'kö~iinde eski Sahrnyıcecl:i!t. el- :l3d ka·tı\ıa beş odalı iık! ~ r 
nsı AneSt.aava ile QOOt.ık1an 'Ma _ yewn Görztepe Metımetefendi ma - fail maa bai.t yanın .ki>!. c• 
ri'ka ve Yani ve Aellksandro., nam halllemrıdıe Taışçıbaşı. M.en:l:ivenköy bır köşlrun taımamı (a\"rı-< 
cliğıer Alekoya müoılıasıT bulundu- ııdlr.al< ESkj 21, 22 yeni 13 en yeni biır kat Üll.ieriın<le ild od" ' 
ğ\ı baD<lkrnda iStiihsal OJıwıan imm- liS No. lı bfuo sdfoı vardıır) 
bul lr.a<lıastıro hflkıi~en muta ~ Kuldli caddesinde Üç kalıta Ü<" odalı '"' bir"';. 
2i/8/938 tooi:lı ve 938/212 nuıma - (Kulleli '~) eSki S, 13, 15, 17, f.alı ye eloktrik tesısatı . 
rslı bıi!r !ut'a veırıısel ~ve bir lll, 19 fD1. yeni 5, 5 No. lı ha,·i baihroli ıbiır kö'ikün 1~ı 
!lut'a ilınülıailıeT ile bi1miiTacaa in- m&mı (a")'Tıca iki kat:ta ı,.. 
1ıi1ml muaımeresimn icnıısı talep o- oda "':' bır ""fa vard rl ·~,.e 
ltıınmustur . Yaoılıan a.raş!.H"anala.ra •aha1 saihısesi 99'.!4 ın< 

-'-"- --"- •·~ muıral)baıd•r. ra~ m""""' ..,.,,,,,., ne _,,,u- 16 ,. 
da ve ne de ~e Juıydı buluna- 1 - Aıırtıtını:n.a 27 mart 94-0 çarşamba l!'(inü .saat 14 ten . • 
maımış ve Millıga Bootatıeı kuni&- yaıpıkı.calk ve ~arrriınenlkuJleır en çok ilı«l<"l ""'' enlcrin ü,~tiıh1~ ı'~ 
)"'(JlflU ııarll'fırdırı tanzim eıdi.lrniş o-1 2 - A.Mltını:ıa.ya girmeık i.çin muhammen kl\ me-:in ', l 
lan ddtıe-r<lıe de bir kay;! ve ma- tinde pey aıkçet;i )"'1 tınmalk Mzıandv. , 
lOıınaıl mi.i!ırle<'iç. buhmma:rnııı ol!- 3 - Aırtıtıııma bedeliın:in dör«e birı !l<'sin ve ge•i k,.ııı.nııı· 
duıeundan seorıetısiz tasan;uata in- nedle &ek.iz müsavi taıı.sıtıte ödenir. T:iks\tler r; 5 faize tiıb 0, 
~ ~Jıwnelel~ma. ~bir h~- i - Ta.ksitıer ödenirıdye ka&r ıga}rimc-nku·I Sandı~" !f. 
sıJ cıllın<w< a me:c . ur yer """ .E(U- recede . tekli k,aıl 
llQ aJ:ak&ı tıısarrufiyesi ol.a:n var ~ U: · . ~ 
· elle ·ooe mevcut vesaik ile 5 - Fazla ta:f5ili'it ~ ve binaların fotograflannı ır> ı 
:.Wkıtıer~ iliındım 00 ibeş gün Saoıdilı. bina}a.r servisine ımiicacaat e_yl!.ernele.ri lazımdır. / 
sonra 23 mart 940 taıihttıe <tesadüf 
ed"fl cuma.-!1:-si ııiiınü tal>lcikat içiın İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
ma!ıal-i;rı<le l>ulumooıık olan (Gpıı ·ı.,ıı 
memurusıa veyahut. IDe"lJ!ı.Ctr ıtarını- -l/3/940 pazıartıesi saat 15 tıe açık eksılt:ınesi ) cp .ı .ı<•ı 1 ıJ 

- ·ıı tmı l."V'"el Sultımaıhme1.te tapu da- .tıkılı 28() nıetıre pırltohrl< lrumaı; iç;r. eksilt.ne günü w 5,,. 

ireo;ıınılıc Kad&öy ~u sicil mu- ı nı:ı:n komisyona her hangi bh- talip müracaat etmeci ~ ııd 0 ~ 
hafı~n.a mürac&aıt edeo-e1< itiraz.. ' 20/3/940 ça:rşaımıba saat 15 de B. poclohan<' binaoı 'ıirinC'. 
la.rıru .v~. bblıd~ni dermeyan etr T. müdüo"lüğü odasında toplan:.cak kOPıiwo>ıdo ';ıpı :r. · \ ·k· · 
melen !uzumu ilan olunur. (15176) miidddile uza•blmıştır. Muıhammen bt'dd 1020 lırc. mu,.ı1' 
•••••• eıe ı e ı e ı eıe ıeıeı eı a 7615 liradır. . .. , 

Sahibi .,. nefriyatı idare ~den 1 Talil)lerin oJ.ba.pl.aıki !t'nni ve elıiltmc· 'art'1ameltr ' ~~ 
B~ muhamri çalııpna R(inlerinde mezkür müdürlük idAT« ka <'rr !<' " 

ETEM izZET BENİOB ed;silimc gün ve saafündE> de 940 sene>: cin "1ıı!+-be : ·• · 
h • Tf'J.wral Malbaall kati.ı murva·k.kat ıt.e1ninu.t makıbuziJe koınis,vo..:ı.- nıli .. al·'"'r ... fl.:n,! •· 


