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ızılordu haıa ·Fin hudu 
tnıntakasında 

'aceli' de 3<S bin Fin 
llu Kendilerinin 

~c§liF~O 

iki 

... ---

misli Sovyet kuvvetlerine 

lk©Vl\JJV©IF 
KIŞ 

Finlerin lehine, 
Rusların aleyhine oldu 

~ıf Finler bütün bir mıntakanın dinamitle 
ı berhava edilmesi için tertibat aldılar _r_inlantliyanm Turko limıınmda gf'_ml fnc;aat fe:r:dhlan._ .• --

Bulgaristan 1913 Londra, 5 ( A.A.) - Londra-
daki Finl!ndiya sefareti tebliğ 
ediyor: 

''Ladoga mıntakasmda mebrul 
miktarda kar yağmış olduğundan 

landiyamn lehine olarak inkişaf 
etmektedir. Kızılordunun ileri 
hareketi ciddi manialara tesadüf 
etmektedir. Kayaklarla mücehhez 
olan FinlA.ndiya kıtaatı, Sovyetle- hudutlarını iste-

•sker!vaıiyetk•tl •urelt.e Fin- <D••ımuH•c•d•l mekte israr ed(IJOr 
ovy r Cenevre BulgarBaşvekilibu gayenin müza~ere 

tahrihino foşebbücı ettikleri tmatra elC'k1rik 
santralmm barajları ..• 

"t · · · O yoliyle tahakkuk edeceği ümidinde ... ~ 1 rn a 1 n a g 1 r nı 1 v r Paris, • (A. A.) - Paris Soir milııalemetpervcrliği,. ne işaret eL 

l 
guetesi, Sofyaya husust surette t1kten sonra Bulgaristanm Balkan 

ta 1 ya da Rus '-7 aya zecrAı J Cumhurreisi ~::::ği ta:~=e~:ril::ı~; ~::~:mn:ev:e~=~~ ~:!~~:r~i~ .T mUlikatı neşrelmektedir. Yamım tok defalar sempatısınl ısbat eden 

ln d b ı· r 1 er ta t .. ·o ı· k· ı· "°ı· k r ı· tranı~:~:: e~!risini b~~:tlg~~t:~ bir komşun?#. muh. ~:~~a::c;ı~~;7~~:ğu:::::~;~ 
'-=i J. temel müşkülltından istüade et- dabı tatbik ettigını hatırlatmıştır. 

Ankara, 4 (A. A.) - Yeni İran mek niyetinde değildir . ., Basvckil müteakiben l'\ılgarista. • • • • • • ı • • Büyük Elçi.si KAzmıl Han bugiln Bu mülA.katta. Bulgar ba..5vekili, nnı sene başında Balkan paktıiıa o n e su r u uy o r saat 16·30 da Çankaya köşkünde "hiçbir i.htillt istcmiyen vo bir girmekten ne seMbden ün~ et· 

~I . Cumhurreisimiz 1nönil tarafından ko?Jl§unun müşkülltmdan istifade- tiğini anlatmıı:;tır r 

'y 1 
mutad mera.simle kabul edilerek i- • ı.o • 

a, Amer.ıka ve Norveçte Rus ar aley- yi bile düşfinmıyen Bulgaristanm (Devamı 4 Üncüde) . limatnamcsini takdim eylemiştir. --------

~. dün de şiddetli nümayişler yapıldı ~~~!~~:·;:-~~:;," ~:n:~.:: ~: Kömür havzası devlet1e·ştiril~cek· 
ıı ' •> - I<'inlnndiya hilkü- lıindiya tarafından vaki müracaa. buna rağmen toplanmağa davet b ı 
~~:ii"' ~!::~~ ... ~~:~~ :~,.~~·: :~:~~~ ;.~m::: :."!"=. ~:·:,~,:.~:~:0·~.: Ruslardan Ve lr elden idare edilecek . 
et~bUsUne Molotof Sovyet yin, 11 ilkkanun pazartesi günü a- etmiyeceğini bildirmi§tir. ask er"ı yar d 1 m 

~ı- in He!sinki hükumetini samblenin içtimaa davet edildiği_ Milletler cemiyeti mııhafilinde, Bu husustaki la yih, a.lar ' I 

~Cihetle bu hükumetle ni bildiren telgrafa cevaben, Fin- Arjantinin Sovyet Rusyanın mil - o·· k . ç. 
" Crclerinc girişmeği ka. Iandiya tarafından yapılan müra. !etler cemiyetinden çıkarılması g rme 1 ın,.. hazırlanarak bu devrede 
~ 1Yeceği cevabım vermiş- cnntin esassız olduğunu kaydettik- hakkındaki teklifine birçok dev • Hitler yeni bir planın 
't~ ten sonra konsey ve asamblenin (Devamı 4 üncüde) Mecıı·sten geçı·rı'lecek 

c"tc içtim:u tatbikine çalışıyormuş 
~ ta 
~~ :u1'tan, Molotof, Millet. ~YJ:t:ZYE!Z/m Londra 4 (A.A.) -Yorkishirc 
~~--- Post'un askeri muharriri diyor 

l ~tbin bit ar af- Sovyetl erin Cenevre- ki:'Rusya - Finlandiya buhranı -
~t nın başlangıcır\danberi, Hitler, 

~()l tl 2 arar' a r1 d • h • t • (Devamı 4 llncüde) 

~·~nda ve ısveçin en 1 r a C 1 1 S en 1 Y O r Kanserin tedavisi 
fq,faa masrafları Monte,idco, S (A. A.) _ Uruguay hükumeti, Milletler Ccmiye. 

'!~:ka}ade arttı tine bir nota vercre;c, Finlandiyaya yaptığı tecavüzden dolayı, Sov- imkanı bulundu mu1 
•
1 

anı ' ( 11.A.) _ Holan· yeller Birliğt~in cemiyetten ihra.cını taleb etmiştir, aksi takdirde U. 
ın·· ıı11 ll:iafaa nazırı, m~:)usan ruguay hükiımeti Milletler Cemiyetinden ayrılacaktır. 

'ia~ beyanatta bulunarak 
}).~,.'n seferbe:lik için ihti-

b l\te oldu~u ma ·:ırifin 
t rin "Cyclotron" lle tedavisinin mü-

<>!"' rtıilyon 70J.0J'.) florine · ,,ıaı. Milletler Cemiyeti konseyi toplandığı takdirde, Cenevredc Sovyet- essir olac~ğı hakkmda büyük il. 
l\ta olduirunu sövlemicı-

o J " !er Birliğinin kendisini temsil ettirmlyeceğlnden, Milletler Cemiyeti m1dler beslenmektedir. 
'~Çlt genel sekreterini haberdar eylemiştir. Cyclotron, 100 ton Stkletinde 
t ~~0!1 ! Molotov, Milletler Cemiyeti genel sekreteri B. A\:cnol'a verdiği bir Alet olup Kalüomiya Univer!!i-,'lt, 5 ( 11.A.) - Fe~kala- cevnpla, Sovyetler Birliğinin Finlandiya ile harb halinde olmadığını, teainde imal edilmiotir ve atomları 
:~ t: rağmen Isveç bütçesi. biliıkis iki kanunuevvelde Finl5.ndiya Demokratik Halk Cumhuriye. "bombardnnan etmeğe" ve her-
ı;r<ııı l'le nihayetintle 250 mil· tile bir dostluk ve ka~ılrl:h yardnn paktı imzalamış bulundufunu hanai bir elemanın ıekllrıl değış. 
'i' U leca;iiz eden bir aı;ık kaydetmiştir. tirm~Q aaliheıir. Bı.ı suretle kanse· 
ıı-l!'j tahınin dilme ·te:lir. Molotov"a göre, Jiolsti'nin talebi. bu talebin ne~ri. ve lltW•der rln keıııtirlllİt bW..C-~ -.ı.rilll 

<toJl afaa için ayda 17 mil· Ccm1ycti konseyinin toplantıya d:ıveli, Sovyetler BirlitiJıin oereti ile ~etmek mtlmkiln. olacalı Umid edL 
sarfedilmektedir. telif ka.J?ul etmez birer harekettir~ liyor. 

Amerika da 100 ton 

cevabı Sovyetlerin sikletinde bir alet Cenevre ye NeYyork, 5 (A. A.) - Kanse. 
1110 ... 1,0, a. 5 (,\. ı\.) - M:oiotoY, Finlandiyanın talclıi üzerine 

Zongılf.dak, 4 ( A.A.) - Şehri· 

mizde bulunmakta olan Başvekil 
Dr. Refik Saydam bugün de tet
kiklerine devam edere!c sab:ıhle

yin amele hastanesini gczmi~ ve 
Parti merkezinde Ha\-za i~letme 
idareleri mümessillerinin de bu-

lunduğu bir toplantıya riyaset et
mi~tir. 

Başvekil öğleden sonra da vna. 
yet makamına gelerek burada bir 
miiddet me~gul o1muştur. 

(Devamı 4üncucle) 

Dolmabahçe hAdisesinin muhakemes·i 

Bir şahit, kapıların · 
kapanmasını Ustünda
ğın emrettiğini Söyledi 

Muhakemenin bugün1:.ü celsesinde .. 
şayanı rıikkat ifadeler veri. ı: 

Alaliirkwn na~ ı nı ıı,ut'I• ııd~n ıia t~·•rıl•UJ ıklnci A ı:•U aı•lllı~ 

ıı~ıı.:ıan 1 ı l;lıiniıı 11ılnıl M• u • \ 'la<h »H••t.• 1•1">"•• ı~a.ı.rıwn 
etlenen Oolmabahçe izdiham )ılıil· ılınmu•ft' ......_l'D adflml~r. Mu_ 
seai ş.ahitlerinin bu s:\bah saaı 10,30 (~ 4aııtc6cM) 
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ilim ve edebiyat akademileri 1 
1 

1 

kurmak için ne bekliyoruz ? ! 
Yazan : H. OALKI LI Ç t 

20 inci asn bütün a&ll'larm en maddisi ohnakla itham edl
)oruz. 7Jra bu asırdadır "1 hel'lcos her ıscy Uııtunılc rclah 

lstcmcb.icdlr. ı·aı.at refah lnlnız is!eıımckle elde edilir bir IWY mi.. 

dlr! 
Bir memlekette refalu, mutlak, hiiltür \'C tclaıilt )iikselmesl 

temin edebilir. IiilltUr \'C tclmlği ise, biç r:Uplıcsiz, üniversiteler, 
ihtisas meld.eblerf, bir kelimeyle bir de\'lctin mıınrlf i temlcrl 
ynmtnblllr. Fnlmt bir memlekette ilmin ,-e J,\illürün kalite bakı· 
mmdan yUksclmcsl m:uılescf del Jet mn:ırifçilisiııin tmruunlyle e
linde değildir. 

Jllm ,.e kültür, devlet ma:ıriftiliği tnıııJ'mdruı ktiltüre edilmf~. 
! dlslpllnlendirllml bir milletin itinde hUr o!arnlc faWı:nf cdecelrttr. 
İ Talı il! iz nd:ım bıra.Jnnamak, mükemmel telmislyon \'e mUte.. 
hassıs yeUştinnck mnnrifin elindedir. Faknt bir maaıifln büyllk j 
fillm, bcynelmllcl mütehassıs, bUyük mUtefeld,lr vo bUyUk edib ye- 3 
tl~tirmesino lmkAn yoktur. Biz ki kü1tür, ilim \'O teknl[,.fmlzl ye.. i 
nlden kurmaktayız. j 

Niçin bu hllr Idiltür ''e ilim yolu için de bir dl lplln, bir oto
rite, bir organizasyon olan illin ,.e edebiyat :ıkndemllcrl Jrnmıayı 
da ihmal ediyoruz? 

Bunun lı:ln yapılan Jtira.ılar, o kadar tekrar edllnılştlr ld ba 
yalanlar sırf bu tel."l'al' kuV\·eUyle hakikat yerine gcçmf5lerdir. 
Halbuki temeli atılacak hu müesseselerlmWn bugün denneçatma 
olması, fnlmt yann teklmUI etmeleri gnyct t.nb!i oldr.ğnnu ne
den dii,llnmeme'Llikten geliyoruz! ______ .......... _. ......... _.. ..... ._. ___________ ............. ~ ................. 

:Vakıt 
Asrın Us. bugünkU makalesinde, 

beynelmilel hukuk kaidelerinin a
Sll'lıırd:ınberi bugUnkü kııda.r .lstilı.. 
kar edildiği görUlmemişt.ir denile
bileceğini, filvaki kuvvetin her fır
satta zaafı ezmiş olduğu fakat 
bu kuvvetin hiçbir ZPmnn hak 
sekline bUrUnmemfş olduğunu kay .. 
dederek beynelmilel hukuk kaide
lerlnln bugün ancak kuvvetlilerle 
kuvvetliler, yahut zayıflarla zayıf. 
!ar, yahut kuvvetlilerle diğer 
kuvvetlilerden himnye görmesi 
milmkUn olan znY.Ifla.r arasında 
tatbik cdildiğin:i yazarak eöyle di-
yor: · " 

"Büyük bir zorbanın tooıvüzil
nc dayn.nnmıyarek boyun eğen ve 
esir düşen bir zayıfı gördtlkten 
Ronra diğer zayıf)arın bir gün ay_ 
nr akıbete Ub'TIYncnklannı nnlama
malnrı lhtimnli var ımdır? Anla. 
ymcn kendilcrlnl bekllycn tehlike
den kurtulmak Jçin bir çare diişiln· 
melen tabü değil midir? 

Manlesef tehlike bu kadar açık 
oldu{;'11 halde bu kUçUk devletler. 
den b:ızılnrı kurtuluş tedbiri nra
yacak yerde adeUI. felfı.keti ,kendi 
elleriyle llzcrlcrfne davet eder gi. 
bl bir siyaset takip etmektedir: 
Macaristan ile Bulgaristan işte bu 
vaziyette olan iki memleket gıöi 
gösterilebilir. Tuna havzasında ve 
Balkanlarda bitaraf bfr Balkan 
bloku teşkiline engel olan bu iki 
memleketin istikbal tarihi önünde 
mes'uliyetlerl bUyUk olaca.kbr.,, 

ıYeni Sabah 
Hüseyin Cahid Yalçın, bugünkU 

makalesinde Balkanlara tecavilz 
ihtimallerini tetkik etmektedir. 

Muharrir dUnkU gazetelerde çı
kan ve muhtelif memleketlerden 
aksetmiş bulunan haberlerin Fin
lnndiya harbi bittikten 80Jll'a, Sov. 
yeUcr tarafmdan Balkanlarda bir 
hareket başlaması ihthnnlinin zi
hinlerde mevzubahs olduğunu gös. 

!!I 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

-55-
Aradan bir dakika geçmemişti., 

karşıdan Zeynebin kapanmış ol
duğu tarafa doğru güzel, yeni bir 
otnıoobil olanca lııziyle göründü. 
Birkaç saniye sonra b<Isbütün çiğ
neyip kalacaktı. Fakat araba bir 
denbire hmnı kesti. Tam Zeyne. 
bin yerlere serilmiş vücudunun 
}'allJnda durdu. Bu hususı ve şık 
arabanın kapısı açılarak §Oför bü
yük bir hayretle yerde yatan hu 
,arip kadına iğildi. Henüz yüzünü 
görmediği bu yan ölünün kalbine 
elini dokundurunca gülerek mml
dandı: 

- ötmemis! 
Tekrar Jğilip kadmt kuvvetli 

terdiğini, b5yle dileilnenleri ne faz
la hayale ve vehme kapılmakla. 
ne tel{ı.şa dil.5mckle, ne de badhah· 
Irkla itham ctmeğe hnk olmadığı_ 
nr, çUnkU artık hiçbir t,;eye inanma
mak ve kuvvetle yapılması müın. 
kUn olncal: şeylerin hepsini im
kan dnircsindc görerek meseleleri 
yalnız mnddi imkan bakımından 
mUtalea etmek bir zaruret teı1kil 
ettiğini kaydederek Balkanlara 
geçiyor \'C §Öyle diyor: 

"Balkanlar, Baltık sahillerinde· 
ki kiltUk devletlere benzemezler. 
Bnlkanlnrdnkl devletler içlerinden 
blıine vukubulaeak bir teenvtlz\ln 
anc:ık bir "merhale" teşkil ettiği. 
nl, milteakip merhalelerin kendi 
esaretlerinden vUeut bulacağını 
nnlnmıyacak kndnr kör ve btyir.mz 
da\•ran:ıcrudar mıdır? Bu ne ka
dar garib görUnUrse görfinsiln, bJ. 
zim ke.nn.:ı.timizcc, Balkanlar bu 
hakikati nnl~acaklardır. Fa.kat 
Balknnlann mildafa..osı bakmını· 
dan, ba.5ka fi.miller de vardır. Ma. 
caristann ya.but Romanyaya vu
kubulıı.cnk ibir Rus teacvtlzU baş. 
kıı. taraflardan bir aksUllmel tev
lid ctmeğe nıalıkümdur. Bir kere 
Romnnyn İngiltere ve Fransa ta. 
rafmd:ın garnnti edilmiş bulunu
yor. Binaenaleyh bir Romanya ta. 
SJTUZu Balkanlarda mUttefik or -
dulardan mUrekkeb bir harb cep. 
hesi yaratmo.k zaruridir. Macarla
rıı karşı garb demokrasilerinin bir 
taahhUdü yoksa da ltnıyanm la. 
kayt kala.mıyacağı bUyUk bfr kııv
vctıo iddin edilebilir . ., 

Cumhuriyet 
Nadir Nadi. "Hayret etmemek 

lAzmı" başlıklı makalesin~ Fin 
mukavemeti karşısında hayrete 
d~ Frruısız ma.tbuatmm neşrL 
ya.tmı mev.zubaha ederek yeni Vm 
hilknmetinin de, memleketi kana 
bulanmaktan korumak için elin -
den gelen hiçbir firSatı ihmal et.. 
memekle beraber, milli istiklAlin 
pazara çlkanlmıısına nza göet.er· 

kollarının arasına aldı. Arabaya 
doğru bir iki adım attıktan sonra 
iğilip taşıdığı kadının yüzüne bak 
tr. Birdenbire yüzünü kaplayan 
bir nefretle bu kanlanmış param
parça san elbiscli kadını tekrar 
yere fırlatacak gibi bir hareket 
yaptı. Genç §(>förlin yüzünden kor 
kunç bir istikrah burkulmuştu. 

Fakat baygın vücudu yere at
madı. Onu arabaya yatırarak 

matrasmdan avucuna doldurduğu 
suyu yüzüne Eerpti. Dişleri sırn~
kı kilitliydi. Ağıma akıttığı su ta· 
mamile dısarı dökülmfi~til. Bay. 
gın Y.adrn küçük bir hareket bile 
yapmadı. Genç şoför arabanın i· 
çini hastanın mümkün oldu&ru 
kadar rahat edebileceği bir şekle 
so!mıağa çalı tı. Şimdi yüzünde 
burkulup kalan nefret ve ıstırap 
bir düğüm gibi çözülüyordu. Ba· 
şmı sallayarak yav~ça: 

- Z~m!lh Zeynep! - diye mı.. 
nldandı - Sonra bir c:ıçra;ışta ye-

H A B E R - Akea.m Poatatll 

>l/dber 
... '# • 

~ ~ -..l~ .. .f11Jn1~~ıe-1Jt 
Tahsin Uzer in 

• cenaze merasımı 
bugün yapıldı 

fa"\'elki snn ~erat eden üçüncü 
unıuıol milreltlş Tahsin Uıeritı ce
nazesi bu sabnlı Nişanln~ında, Der
ya ııpnrlımnnırıllnki dairesinden 
lmldırılınış, nnmnzı TeşYikiye ca· 
miinde kılındıktan !!Onrn Zincirli-
kuru mezorlı(tına gömülmü5tür. 
Tahsin Uzcriıı ebedi yeri, şair Ab· 
dülhnk Htımlt ile lhner Sr.~ fettl· 
nin arasındadır. 

Cenaze meraslmine kolordu tn· 
rafından gönderilen mızıkalı bir 
hölük asker, )'ÜZ kişilik bir polis 
rnüfı czesi işti:-ok etmiş cena-
7.e Tahsin üzerin eski evi olan ln· 
kıljp miizcsi önünden geçirilirken 
lıir miiddct tenıkkur edilnıişllr. 

Cen:ızl!nin önünde Rci~icumbur 
İnönü, Meclis reısı Abdülhalik 
Renda, BaFekil Refik Saydam, 
Dahiliye vekili Faik Oztı·ak, lsun
bul Parti kurağı, belediye ,.c tanı· 
dıklarının söndcrdiklcri yüzlerce 
çelenk gidiyordu. 

Cen:ızc merasiminde Trnkya u· 
mumt müfettişi general Kazım Di
rik, orgenernl Fnhrcltin Altny, 
Yeli ve belediye reisi l.utüfi KmJnr, 
Parti mfifellişi Te,·fik Fihet Sı· 
l:ıy, ııkadcmi müdiirü ı;enernl Ali 
Fuat, eski '"nli Mnhiddin O~tün· 
d::ıi( He mebuslar, generaller ve 
mücsc;eseler erkônı hazır Jıulun

mıışlnr<lır. 

--<>-

Talebe Birliği 
Hazırlanan esaslar An· 

karaya bildirildi 
Maarif Tekulclinin üniversite 

scncıerl nrnsındn yeniden kurma
ğa karnr ,·rrdiifi "l:ılebe birliği,. 

hakkında profesör ve talebeler ıa

rafınd:ın yapılan tetkikler bltmi~, 

)fo:ırif vtklıletine bildirilmi,Ur. 
Birliğin esaslı ,·azifeleri talebe· 

lerin temiz yurtlarda b:mnması, 

lıizırngclen tetkikleri yapabilecek 
imkana malik olmıılıırı, mü:ıik ve 
apor slbl her tOrlfi fao.llı·etıe ttilra~
nınlarını ttmln olacaktır. 

Bu münasebetle lıirlik için her 
türlü konforıt lıalz modern biiyiik 
bir binıı yaptınlacaktır. 

--o--

Gazi köprüsü 
G:ızi köprüsünün iki hnşındaki 

istin::ıt sütunlarının dökümü bit· 
mişlir. Sütunlar ny nlhayellne ka
dar koruyneak, o zamana kadar 
rol tnmirah ve inşantı biteceğin
den kiiprii H'iaili nakliyeye açıla· 
cnktır. 

mediğini \'e 180 milyonluk muu
zam kütle kar§ısmda son nefesi
ne kadar dnyanmağa ko.rnr verdi. 
ğinl kaydederek ''HUniytt ve iı· 
tiklıil mefhumlarırım 110t1ynl !)Uura 
hcnUz işlemodiği muhitlerde bu 
hft~füıenin manamz telakki edUme.. 
al tabli" görülebileceğini aöylUyor 
ve hilrriyet fikrinin en kıymetli 
menbnlnrmdan biri olan Fransnnm 
ne yazık ki diğer milletleri tanı
mak ve anlamak hususunda epey 
tembel olduğunu ynZtyor. 

Tan 
M. Zekeriya Sertel bugünkü 

makalesinde harbden aonr&kl Av. 
nıpanm nasıl olacağı hakkında tn
gilterede ileri sürUlen muhtelit 
noktainaT.arlnrı tetkik etmektedir. 

rine geçerek arabayı, geldiği yola 
doğru ters yüzüne çevirdi, ve son 
hızla yol almak için gaza basar
ken arkasında bir takım sesler._ 
sonra iki müthiş yıldırım patla· 
masını andıran müthis bir patrrdr 
run akabinde arka tarafa mıh

lanmış gibi oturan arabanın ön 
t~rleklcri boşlukta dönmeğe baş 

ladr. 
Şoför derhal dışarı fırlayınca 

korkunç suratlı üç haydutla kar. 
şılaşarak derhal tabancasına dav· 
randı: 

- Çekilin önümden haydutlar! 
yakarffil! 
Tabancasından fırhyan lmrşWl, 

ıssız dağlann heybetli sükUnunu 
bir "ltızıltı halinde delip geçti. 
Kendi hayatından ıiya:ie kendini 
bilmez bir halde ~-atan hastayı ko· 
rumak için arabanın önüne siper 
almağa ,ıaıcit bırakmıyan haydut· 
kırdan ikisi kuvvetli 'kollarile de. 
likanlmın iki koluna yapı•mt~. n 

Ooiki çocuk ba
bası bir memur 

Etrafma irili ufaklı on iki çocuğu toplamış olarak resmini 
gördüğünüz zat Sinop nafia mimarı İsmet Özbeydir ve en büyüğü 
yirmi, en küçüğü bir yaşında olan bu yavruların babastdır. 

On iki kardC1in hepsi de sıhhatli ve on tanesi erkek iki tanesi 
kızdır. Çocuklardan en büyüğü Ali Rıza tahakkuk memuru olarak 
Anadoluda dolaşmaktadır. 

Kucaklann!da birer kardeşlerini tutan Safa ile Aslan geçen sene 
Trakya Umumt Müfettişi General Kazım Dirik'in aHlkaları ile Edir-
ne talebe yurduna y.crleştirilmişlerdir. . . 

Bugüne kadar hiç kimseye muhtaç olmadan yavrularını yurt ıçın 
büyüten bu mesut babanın tstanbul vali ve belediye reisi L\itfi ~r
dardan bir dileği var. O da okutmak üzere İstanbul mekteplcnne 
yerleştirdiği çocuklarındas;ı on iki yaşında Seza ile on yaşında Şen 
Doğanın talebe yurtlarından bir~ne yerleşti~lI?esidir. Mu~~e:.c~ 
vali ve belci:liye reisimizin bu on ıki ~ocuk sahıbı babanın yukunu 
hafi!Jctmck için dileğini yerine getireceğine şüphe etmiyoruz. İsmet 
özbey bu vesile ile Kazım Dirikc de teşekkürlerini su~aktadır. 

Gümrüklerdeki 
manifatura eşyası 
Müşküllerin izalesile 

çıkarılıp ihtikar 
önlenecek 
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üzerinde yapılan geniş miky:ıslıı 
speküJasyon h:ıreketi üzerine hü· 
kumet esaslı tedbirler nlnıeğıı k:ı
rar '·ermiştir. 
Piyasanın ihtJ:raçlarını temin ey· 

!emek bn gibi hnllcrde en müessir 
çııre olduğundan gümrüklerde lm· 
lunıın bazı manifatura eşyasının 

tarife Te Alman kllringi bakımın
dıın kar~ılaştıi}ı zorluklar hemen 
kaldırılarak ithal edileceklerdir. 

Alınan tedbirler arasında ltal· 
;radan geniş mikyasta ilhaHit yapıl· 
mR~ı da knrarlaştırılmıştır. 

lstonbul p:ınıuklu mensucat bir
liği mümessilleri dün bura:rn gele
rek vekAlet ile temns etnılşkr, p:ı· 
ınuklu mensucat fiyallnrının yük· 
selişi etrafınd.ı söriişınü~lerdir. 
Yekiilet hu h:ıdi~c etrafında tahki· 
kat yaplırnınktndır. 

Vekfılct a)Tıra lstanhul licoret 
od:ısınııı mnnif:ılur:ı ı .ıcirkrile gli· 
r!işerek aldı~ı izahatı d:ı tetkik et
mektedir. 

--o--
y ediği yemekten 

zehirlendi 
Si~lide oturnn o~mnn Nuri ndın· 

da birisi, d!in yedi~I yemekten z~ 
birlenerek kıvranmnğn başlamış, 

hemen k31dırıldığı hnstaııecle öl· 
müştür. 

Adliye doktonı Salih Hnşim ce· 
sedi muayeneden sonr:ı morga kal· 
dırılmasına lüzum görmiiş, l:ıhkikn
tn b:ı,ıaııılmışıır. 

Ege tütün 
piyas .:.ısı açıldı 
Satışlar iyi gidiyor, 
müstahsil memnun .. 
lımir 5 (Hususi) - Tütün piyn -

~sı dün açılmış, Plen, Amerikan 
Tub:ıko, Hermnn Splrer, Geri, yerli 
ürünler, Felemenk ve lnbls::ırlnr i
daresi müb::ıyantn iştirak etmişler
dir. 

Alınan tedbirler sayesinde piyn· 
sa çok müsait bir inkişaf göstermiş
tir. Beş on gün içinde rekoltenin 
üçte birinin sntılm:ısı nıuhokknk 
gorillmckle, müstnhsll sevinç için
dedir. 

Piyasa şu fiynllarla açılmıştı: 

Gl'ıvurköy 90·100, Akhis:ır 90·110, 
Ödemiş Adagilde 75, Muğln, Gör
des, Kasabn 80, Sındırgı 85, Kara· 
burun, Söke i5, l\lilôs iO. 

--o-

İstanbul - Berlin 
tayyare sefederi 

Berlin - tsınnbul orasında tayya
re seferleri yapmnkto olnn Lufl· 
hanza şirketinin, lııı servislerin u
mulduğu sibi r:ıJbet bulmnrnasına 
rağmen tnrifclerini dcğişliremiye

cesi anlaşılmıştır. Sererler, eskisi 
gibi haftada üç defa olnrnk del"am 
ettirilecektir. 

Tnyynrelerin burn) n geliş za· 
manian pazartesi, cnrşnmbn ve cu
ma günleri scat 16,20 dlr. JJurnd::ın 
lıarcket zamanları sah, perşembe 

ve cumartesi günleri snnt 8,10 dur. 
1'ayynreler yolda Sofya, Bclgrııt, 

Budapeşte ve Yiynnnyn da uı;rıyor. 
Aliikad:ır şirket, hu yolcu tııyynre
lerinin lıoş gelmediğini iddia tt
nıektedir. 

llCEınmraJ N;. :E.DIE'B'I lfEr:JmJUBlilll 
bürü de baygın kadını arabadan 
çıkarmağa çalışıyordu. 

Kuvvetli, cevik bir sporcuya 
benziyen genç ~förün dinç vücu· 
du öyle kola~·ca teslim olacak bir 
sporcu d~ildi. Beynini yakan 
hiddet, baygın bir kadını koruyan 
erkek ve mert iradesi onun zaten 
genç ve kuvvetli adalelerini çelik· 
leştirmisti. Demirleri bile parala. 
yacak bir takallü~lc kurşun gibi 
ağırla~ıp katJlaşan adalelerinin 
son bir hıziyle silkinerek iki hay· 
dudu iki yana devirdi. Üçüncü 
haydut ayni korkunç hızla üzerine 
çullanmağa gelen kudurmuş insan 
dan kendini müdafaa için bıçağı
na da\rranmak isterken gırtlağı o· 
nun çelik pençelerine geçti. Onlar 
boğuşarak yolun kenarındaki hende 
~e doğru yuva.rlarurlarken kendi· 
terini toplamağa fırsat bulan iki 
haydut derhıı.1 silkinerek arabanm 
içindeki ba}•gm l.."adrnı ba!<mdaıı 

\'e ayaklarmclan tutarak götürme. 

ğe başladılar. lkisi de topallıyor· 
du. Şiddetle diişerken birinin a
yağı burkulmuş. öbürü de kalça. 
smı zedelemişti. Hendeğin içinden 
hftlfi boğuk bob'Uk sesler çıkıyor
du. Fakat uzun sürmedi bir daki
ka sonra yüzü tırmık içinde kan 
sızarak ce~ur genç şoför meydana 
çıktı ve hendeğe dönerek nefretle 
haykırdı: 

-Gebermedin ama hiç olmazsa 
iki saat baygın yatacaksm melftn! 

Sonra ıt>ütiin yorgunluğuna rağ. 
men aralx!.ya k~tu. Arka tekerlek 
terinin ikic:i de atılan kurşunlarla 
patlamış olan otomobilin içi bom
boştu! Biran ümitsizlikle yüzü ka. 
raran genç adam bir saniye sonra 
,,·erd:ği b!r kararla k~mağa ba~la
dr. 

Aradan bir saat ya geçmiş ya 
geçmemişti ki uzaktan bir otomo
bille jki athnın süratle bozuk ara. 
bara doğru ko~tukları görüklü. 

(I>t>vamı var) 
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Tenkit istiyorıııuş 
e ııe. 

IJ=t) iKA YEL.ERLE dolu d~bi>'S' 
nüz veremll kıt :uı i~ 

. tından kurtulamamış GU~ ı;aıxıetı.!Jl 
ll yeni bir mecmuada ffil sJllcS~ 
Nuri diye imza atan bir n.d bi!Jlle& 
(tnnmıam diyeceğim 8Jll1L b~ 
ğiniz bir imzanın altındnı:,11~ bakıyorsunuz kırk yıldır 0 ;ı!d' 
bir kimse çikıveriyor). ışto /.~· 
bir adıımcnğız bana çntınt§· })ir ~e
cağız gibi acımak göst,crCll çsttıı; 
lime lrullruuyonım; bsnB fV' 
için değil. O başkn bir ~··· _.i 
bakın nasıl yazı yazıyor· P"".t 

"Şair, tamıı.milo ayrı l>f_r d, 
yet, bir benliği haiz. Ş~ 
mruıuş, eskimemiş, yıp ytf'ir!. 
bakir yepyeni bir musiki• l(Jıldt' 
blr arzn, blllilr bir be\·t:e ~ 
açılmnmış, ebedi zengin Z 
giriş, esrarlı kanatJarllO r ~,.,... 
rln alemine dalan Uühi bl 
rostur.'' ~ 

Böyle YazI yazan ~~ f' 
malt kabil mi? Zavallı,~,.~ 
bl, bakir gibi birtakUil ~ 
ufuk, zulmet, heves gi~~~ 
yanynııa getirmeyi bir ll'.1 ela>". 
nıyor ve onlar bir araY8 grıı! bit 
rl zaman muhakkak pek b p~ 
mana Çlkacağma inanJYO~ 
milyor, öteden beri şürill ,.) ~ 
8i sayılan kelimeleri tull~ ~ 
tlyor. Ama bunun bir JJl~dJ dl; 
mış, yokmuş, orası uıno s,tıd~ ~ 
ğil .•. ~asli fenası, yuk ıı,SI o~~ 
bi cUmlelerin hiç hir ınsn es 
dığmı kendisine ruııa.tınıl55yı'-' 
şüphesiz imkan yoktur. oıııfJ! 
n1z: "Neden! Ufuk, yeni ~'.,,. 
Ilır .•. Bütün bunlar nıall~ı~ 
lcr nıi ? ..• Sizler şiiri anIBfllel~Jet· 
için, ruhunuz böyle gU~ ~ 
ebediyyen kapalı olduğu uıı~·· ~ 
ların manasına ercmiyors ~ 
bl bir seyler söylem.eğe 1'~~ 
eminim, insana şöyle -~ırıdcıı 
bakıp bir de gülümser. l!P"'~di" 
cins adamlara kızardıll'.1• (f 
tıyorum. ,/J, 

Bay Hüsarnettin Nuri~~ 
dikleri bundan ibaret değil·~ 
Orhen Veli'nin şiirlerini b~e ~ 
mc tahnmmül edeıniYor t cı?4• 
bunun içiıt çatıyor. Fa:J<ıı 011ıı 
da görecekmişim. Bakill 
nı:ı.sıl anlatıyor: ~ 

"Fakat unutmamıı.lulıt lÔ~rııP: 
eclebiyatı (l\Iınslyns) ~ıl'_?:. 
dan sıyrılıp Icdilnlln su! \.,t".c 
no.n Apoloniyen nıığrnef" fll',_ 
vnrlıl:;'Im duyduğu gün, tı1ı,.,) .ıt 
yok ki onn allnşlryan (~~ıo'JY 
nn ülllmUnü de istcıncY' . 
bir lı:ık sayacaktrr!'' aıı ~ 

,..• p >r 
Aman bu ne dehşet ~ ... ie)i t 

HUsamottin Nuri, S:ılib !~• ~ııt ti
tay'm bUfün manzıunelCP"'~eJC , 
lem.iş gibi eski Yunan c:f ı;ı -1~ 
ne \'ukıf; beni bu bUgiSiI\,1er _,., 
da ezmek intiyor. öyle ~~!~: 
renmeden evvel btrnZ n ede f 
usuIUnU öğrense clnhB i~ı ~e 
ki'den sonra noktalı - '#, 1l ~ 
ma.k haylı gülünç bir ub"\C~ ,ı
bir cümlede okunınası J11 i~e ı!İ' 
lfimn olan kelimeleri kll;J'İS!'' t• 
mak •.. Bu zat "Tenkit ., JıC~. 
ye bağtrııcağma kull~~!ıı i~ 
terin :mana.smı, nok~ se reli 
lerinin \'"azüelerini ö~aıı ~ 
iyi eder. Ondan sonra O ~JJ 
nin şiirlerinin Marsias'lıı ?Jı~ı, 
olmadığını da belki sezc~s.tl ' ... il' 
ta.bil şürin remzidir •. orÜşilllcV 
nin §lirlcrl ise biJAkiS d ç 
ınahsulUdUr... _,. t-1·4 

Nuroll"" 

Gümrük meınıırlıl 
ğıl 

için imtiha~rnrO" fil; 
Ayın on dördiindc ı;ıı·dore<itl f1 

murluğu için gümrukJer 
1

11111rı 0 

orlnmektep ve lise ıneru 11 çıt:ıC 1 
sında yeniden inılihn° rl" t ıı 
k:ıznnnnl:ır münhallere 111 

ceklerdir. . 
-o-- Jef1 

Parti kaza kon~~~~1,ıı". 
. t'· p:ırtıSl t1 Cumlıurıyet Hn .. ,..rr.lt 

merkezine b:ığlı k:ız:ı 1'0rı 1;ııt!l 1 

ilki bu akşam Beşiklıt$ 
Aktedilrccktir. 



tah -ört Alman 
lbahiri batırıldı 

eski koıııünisllerden 
• koylu., denilen parla· 
basından olan me· 
ilde adil makaıııat ta· 

"-'' olan tahkikat kail 
ııur. Grupun elli iki 
ıı birisi tahkikat ha· 

ıştır. 

Ordusu başkumandanı 
ller Sovycl hukuıneli· 

laerine Sov) eller birli· 
•tasında ) ardını pak· 

il 1a1ı günü iki subayla 
ova) a 1111..lecı:ktır. 

Zabita, Tournhout 
•nda • lleh:ıka budu· 

kaıılınış olan bır ıunel 
rnııştır. llu tiıneli ka· 

"1uanıııakta oldukları 
tktedir. 
kraıı dün, Berlin yük• 
lllektebine mensup bir 

etnıişlir. He) et, hü· 
ilik bilıiler fahri mu· 
klorluk dıploıuasını 

~ ır, Kral he)eli ölle 
l'e\ etmiştir. 
il Almanları lıaliple· 
toıu, duıı akşam ) üz· 
nıensubu bulunan A· 

~an kültür bırlıılı aza· 
kl,i huıurunıla nazi re· 
etnıi,lerdir. 
an haber verihlıjine 

ihbar üzeri.ne Pasaik 
da bir dinamit bul• 
Orkun birçok mahal· 
a etmele kari gelecek 

bu dinamitin Vest 
lkadcmisindeıa çahndı
tdır. 

da Liegc ch·arında bir 
lorpı1 barajları konu· 

olmu, bir asker öl• 
r bir asker üe ağır su· 

ıştır. 

federal parlimento 
katolik Znst • Lu• 

konseyi reisliğine seç-

-. lllakamalı, geceleri 
41tlcika hududunu kapa• 
l'erınişlerdir. 
lbare,al U·Pei·Fu, kan 
neticesinde ölmüştür. 

tlQaftı içinde bü) ük bir 
1• 'aponlar işgal ettik• 

bir hiıkCımet teşkili· 
en birkaç defa rica 

nın Roma bü) ilk elçisi 
lltmiştir. 

Bilgiler 
yıldönümü 

~iler okulu mezunları 
ıkıarı ılbi dün akşam 

toplanarak mektep• 
u, yıldönümünü kul· 

l'ali ve belediye reisi 
l" lle eski n y'Cni me
ir tolu ve profesörler 
"ınlnıt bir bava için• 
kadar ellenilmiştir. 

'ucucr okulunun Anka· 
llıezunları da dün ak· 
toplanmışlar, Meclis 

\:;Ulerimiı ve nkıllel• 
ır bulunmuşlardır. 

tQ eski mezunu Ahmet 
ihtiqslarını söyle

bir he) el Çankaya köş· 
"illi Şefe, tazimlerini 

lleyet Meclis reisi ile 
i wkmalı da evlerin· 

tlJbi,ur. 

filml 

ingiltere üç ayda t:caret filosu- Moskova ile 
DUO yüzde dördünü kaybetti Fransa ve lngil-

T eşr inisani iç1ndeki kayıpların fere neden anla-
mecmuu feşrini c: vvel .::. ekılerin şamamışlar dı? 

üçte biri ~adar ... 
Paı:ls, 5 - Garb cephesinde 1 G~ç~n hafta içinde, lngıltere, 

nisbi sükunet devam ediyor. m:-c1mu 23282 tonilato hac.~in~? 
Kaydedilecek )c~ane fnali)'Ct, altı tica::et g?misi kaybetmıştır 

Alman bilyilk keşü tayyarelerinin 
faaliyeti olmuştur . .Alman tayya • 
releri gidişte Belçika üzerinden 
geçerek çok yükseklerden Franl!a
nm ıimalinde ve ş!mli şar:tisinde 

UÇUilar yapmışlardır. 
İngiltere kralı dün bir torpito 

muhribile Fransay:ı gelrnlştir. 

Kral Fransadaki kıtaatını bizzat 
ziyaret arzusundadır. 

Batan gemiler 
Dün de birkaç gemi 

kurban gitmiştir. 
maynlara 

Cenubi Atlas Okyanusunda 10 
bin tonluk bir lngifü: tra11ı::ıtlantL 
ği Mtınldığı bildiriliyor. Adı Do· 
rik Stardır. Gemini:ı Amiral Şer 

adlı Alman ccb kru\':ız .. ril tarafın. 
dan batırılmış o'dutu t:ıhmin edil
mektedir. 

İngilterenin 3829 tonluk :gsk
dene vapuru mayna çarp:ırak bat· 
mıştır. 29 kişiden m~rekkep olan 
mürettecat kurtularak bir Iskoçya 
limanına çıkmı~tır. 

~sveç l>ando:alı RuclPılf y,ük a· 
misi Malmoeye k5mlir naklettiği 
sırada bir serseri Almın mıynına 
çarpmış ve batm15tır. 33 kişiden 

mürekkep tayfa tahlisiye flikala· 
nna binmeğe muv:ıffat;: olmuştur. 

Babnlao A1man gemileri 
Son günlerde b:ıtmla1 ve yaka. 

lanan Alman denizaltılarının ade· 
di dörde çıkmıştır. 

Dün şimal denizinde İngiliz 
tayyareleri bir Almn d!,inltLSı
nı batırmıştı. ikinci Taymis neh· 
rinde yakalanmış ve mürette1>atı 
esir edilmi5, üçü'.lcJ3ü gen~ sa'ıil. 
lerde batırılmış ve dö:-düncü~ünün 
batırıldığı da ancak dün akşam 

öğrenilmiştir. 

Esir edilen 43 kişili!~ Alman de-
nizaltı mürettebatı, bir Iskoçya 
limanına çıkarılmı~tır. 

MOttefikterin V? Al '1lan• 
larıo gemı zayiah 
Danimarkanın şimalinde iki 

Alman mayn gemi i ma: na çarpa· 
rak batmıştır. 51 kişi boğulmuş

tur. 
İngiliz amira'li'~ d1ir~ .hh bil. 

dirdiğine göre, İngiltere Alman 
deniaztı gemilerinin batırılması 
ve zaptedilmesi neti::'.?siııi?, şim· 

diye kadar 144 e ·ir al:n::tır. 
İstimalden isk1t e:lile, Alman 

ticaret gemilerinin a:ldi 33 ve 
bunların tonilato me::muu 171,390 
dır. 

İngiliz ticaret gemilerinin bat· 
ması neticesinde 410 kişi ö'müş· 

tür. Alman gemilerinin batmasın.. 
da ise ancak 4 kurban verilmiştir. 

Bitarafla:·ın kaybı da, ayni müd· 
det içinde, m!cmuu 30332 tonila· 
to hacminde altı gemidir. 

Teşrinisani için:le'd kayıpların 
mecmuu, teşrinievvel kayıplarının 
ancak üçte birine tekabül etmekte· 
dir. füı da mayn toplamasında 

ku11a,ılan urul'crin gittikçe daha 
ziya1e ·em!:-eli bir vaziyet al:hğı. 
na delalet eder. 

Pç ay zarfında. İngiltere, u· 
mum tonilat0 hacminin yüzde 
dördünü kaybetmiştir. Ayni müd· 
det za:-fın:fa lngilte:-e, 21 milyor. 
tonilatoluk ticaret gemisini seyri· 
sefore indirmiştir. 

Hoh11da ia serseri maynler 

Pazar ve puartesl sabahı Ho. 
landa aahllinln Scbevenlngen ve 
Noordvijk araamdakl kısmına mil· 
tcacldid maynlar sürüklenip gelmiş. 
tir, Yalnız bu kısımda 25 tane 
mayo gôr'Jlmüştilr. Bunlardan bir
kaç tanesi sahilde patlamıştır. 

TeWikeli eıntaka teşkil eden sa • 
bil kJSmJ ~ ScheYeıilıi~ i'th'tdlır 
halka yaaak edilmiitir. 

Holandada söylendiğine göre bil· 
tün bir mayn tarlası yerinden sö. 
killmüg ve Holanda sahilinde ka
raya vurmuştur. Diğer bazı mm. 
takalarda haber verildiğine göre 
oralara da maynlar gelmiştir. Har 
bingen civarında bir mayn patla· 
mış, 2 kilometrelik çevre dahilin. 
de bulunan evlerin pençerelerini 
kırmış, damlarını uçurmuıtur. 

Lehi standa 
.,temiz.ik,, fac iası 

80 Lehli idama 
rnahkUın edildi 

A'1:sterdam, 4 ( A.A.) - Alman 
gazcte!eri:ı:: naza~an Bromberg 
husuc:i ma:1kem'!:.i Almanları öl
dürın"?'.:ten su~iu se!Ge:ı Polonya. 
h ha!Jcında idam kararı vermiş· 
tir. Dertmoundda çıkan Rota ga· 
tetc:.i diyor ki: 

"Temizleme ameliyesinin daha 
başlangıcındayız, zira yalnız 

Brombırg ş2hrinde 700 Alman 
katli \'a1•ası henaz cezalan1ırılma· 
mış bulunuyor.,, 

Nazi gazetesi şöyle clevam edi· 
yor: 

"Polonya bmi, yapı1an cinayet
lerle ebediy.?n kirlenmiştir. Bu 
cinay.?t!e-d2n yalnız mahkeme· 
nin mah.1<t1m ettiği kimsele::- d2~il, 

bütün Leh milleti m~ tutulma. 
hdır.,, 

O zaman da Rusya 
Baltık devletlerinden 
arazi teminini istemiş 
Londra, 4 ( A.A.) -- Sovyet -

Finlandıya ihtilafını mevzuubah· 
seden "Time:;,, gazete:.inin dip'o· 
matık muhabiri diyor ki: 

Son hadiseler, Almanyanın 

mesuliyetinin çok a~ır olduğunu 
isbat etmektedir. Çünkü. gerek 
Finlandiyanın v~ gerek Baltık 

devletlerinin Sovyct ,işgali altına 

girmesi, Alm:ın • S:>vyet pı!<tmın 
imzalanması için ileri sürülen 
esaslı şartları te~kil ediyordu. 

Bu vakia, İngiltere • Fransa • 
Sovyetler birliği mi.izakerele::inin 
akim kalmasını intaç eden s2beb· 
lerin bugün ilk defa olarak ifşa e. 
dilmesile kolayca sübut 'bulmuş· 

tur. Filhakika bugün ifşa e:iildi· 
ğine göre, Fransa ve lngilte::-e:ıin 
Sovyetler birliğile yaptığı miiza· 
kereler, Fransa ve İngilterenin 
Finlandiya ve Baltık devletlerinin 
tamamiyetine dokunan Sovyet ta· 
leplerine muvafakat etmem~lerin· 
den dolayı inkıtaa ~ramıştı. 

Fransa ve lngiltere ile ittifakları· 
nm bahası olarak, S:>vyetler birli. 

_ji İngiltere ve Fransanın .1''.inlin· 
diya ve Baltık memleketleri nez· 
dinde, bu memleketlerin d~·1lz üs· 
lerini ve Özel, Dago ve Aaland 
adalarını Sovyetler birliği emri· 
ne vermek için teşebbüste bulun· 
malannı ısrarla istemiştir. lngil· 
tere ve J<'ransa, bittabi küçük 
memleketlerin tamamiyetine ha. 
lel veren bu teklifleri bu küçüle 
devletlere tebliğden imtina etmiş· 
lerdir. Bunun üzerine araya n:ızi 
Almanyası girmiş ve her zaman 
olduğu gibi bu endişeleri nazarı 

dikkate almıyarak S:>vyetler bir· 
liğine bir pakt yap."llası muk:ıbi· 
linde Jhltık devletleri ve Finlin· 
diyada Sovyetleri serbest bıraka· 
rak bu memleketlerin istiklalini 
feda etmiştir. 

Bugiin gelen Çe!{ 
mültecileri 

Alnı.ın)adan \'ugosla\')'a)a ka· 
çan gen-; Çek müllecilerindcn mü• 
rckkep on kişilik bir 1'afile bugün· 
kü Kon,·ıınsi)onelle şehrimize gel· 
miştir. HuracJan transit geçerek Su· 
riye yolu) lıı Fransa) a gidecekler• 
dir. 

Hastaneler hastalan 
geri çevirm:yecekler 
Sıhhat vekiileti tarafından me,·· 

cul ynlıık olııınsa dahi miirııraat e· 
den hnslıılıırın kabul edilmesi için 
miis:ınıle n•rihniştir. Gurelıa h:ıstn· 
nesinılc yııpılnn inşaat lıill iki en 
sonra 90 ~atak daha il.ive edile· 
cektir. 

Heybeli ve Hııyd:ırpaşa l'ntaniye 
hastaneııine 150 şer ) ataklık pavi· 
yonl:ırın inşasına ba,ıanılmışlır . 
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Ona Japonya sahillerinde 
ra ~tlamamız· kuvvetle 

muhtemel, bahkçllar ona 
"ö ıüm.. Larsen diyorlar 

- Kardeşiniz nerede ve neci? 
- Macedonia adındaki balıkçı 

vapurunun sahibi ve kaptanı. O 
da fok avcısı. Ona Japonya sahil· 
!erinde rastlamamız kuvvetle muh 
temel. Balıkçılar aralarında ona 
"ölüm,. Larsen diyorlar. 

Gayriihtiyari haykırdım: 
- "Ölüm,. Larsen mi? O da 

sizin gibi mi? 
- O bana hiç benzemez. Hiç 

kafası olmıyan iri yarı bir hay· 
vandır. Onda benim bütün • be· 
nim bütün • 

Cümlesini ben tamamladım: 
- Sizin bütün hunharlığınız 

\'aroır değil mi? 
- Tamam, aradığım kelimeyi 

bulduğun için teşekkür ederim. 
Onda benim bütün hunharhğım 

vardır. Fakat okuması yazması 

pek azdır. 
- Yani hayat hakkında hiç fel. 

sefe yürütmemiştir. 
Kurt Larsen anlatılamıyacak 

kadar derin bir yeisle cevap verdi: 
- Hayır. Hayatı kendi haline 

bıraktığı için de herhalde daha 
mesuttur. O hayatı yaşamakla o 
kadar rneşgulki onu düşünmeğe 
vakti yok. Asıl kabahat bende. 
O kitıplara hiç el !ürmemeliydim. 

KISII\l XI . 

Gbost Pasifikte katetm~kte ol· 
doğu kavisin en cenub kısmına 
gelmiş bu'unuyor. Şimdi yava'l 
yavaş ga~ba ve şimale d<>Rru tev. 
cihi istikamet ediyoruz. Rivayet 
edildiğine göre .ıssız bir adaya ui· 
rayıp su fı;ılanmm dolduraca
~ız ve Japonya sahillerinde yapı· 
lacak fok avcılığına ondan sonra 
çıkacağız. Avcılar av tüfeklerini 
ve mavzerlerini denediler. Atış ta. 
limleri yaptılar, kürekçilerle dil· 
menciler sandallarının ayıbacait 
yelkenlerini diktiler. Fok balıkla· 
nna yakla'}ırlarken gıcırdamasm 
diye küre1derine ve iskarmozları· 
na deri sardılar, ve!hasıl Liyçin 
tabirince iğneden ipliğe kadar her 
şeyi hazırladılar. 

Sırası gelmişken söyliyeyim. 
Liyçin kolu iyi oldu. Yalnız o ya. 
ranm izini bütün ömrünce taşıya· 
cak. Tomas Neğriçin hayatı kor· 
ku içinde geçiyor. Liyçten o kadar 
korkuyor ki karanlık bastıktan 
sonra güverteye çıkamıyor. Baş· 
kamarada neticelenmemiş iki, üç 
kavga var. 

Luizin anlattığına göre gemici. 
ler arasında konuşulamar Kurt 
Larsene yetiıtiriliyormuş, hattl 
müzevir'erden ikisini tayla arala· 
nnda adamakıllı dövüşmüş. Ken· 
di dümen tuttuğu san:ialın kürek· 
çisi C:Onsonun ilerisini Luiz pek 
karanlık görüyo:. Consonun en 
büyük suçu düşündüğünü uluorta 
söylemesi. Bir iki defa da isminin 
nasıl telaffuz edilmesi l~zım~eldi. 
ğini Kurt Larsene öğretmeğe kalk· 
mış. Evvelki gece bu yüzden Yu· 
hanc:ene orta güvertede bir temiz 
dayak attı. O andanberi ikinci 
kaptan onu dol'nı ismile çağırr 

yor. Likin onun günün birinde 
Kurt Larseni de döğmesi akla ge. 
tirilemez. 

"Ölüm,, Larsen hakkında bana 
Luiz de malfunat verdi. Söyledik· 
leri kaptanın anlattıklarına tama· 
men tetabuk ediyor. Ölüm Larse
ne Japonya sahillerinde rastlama. 
mız muhtemel. Luiz: 

- İşte o zaman sen fırtınayı 
seyret! Onlar biribirlerinden tıp

kı hakiki kurtlar gibi nefret e· 
derler, diyor. "Ölüm,, Larsen fok 
avcılarının içinde yegane stirnle 
müteharrik tekneye sahip adam. 
Onun on dört av sandalı olduğu 

halde diğer yelkenlilerin ancak 
altışar sandalları var. Rivayete 
göre Macedonia adını taşıyan bu 
balıkçı vapurunda top bile \:ar. 
Onun Amerikaya afyon, Çine si. 
li.h kaçakçılığı, esircilik korsanlık 
gibi birçok işlerde kullanıldığı de
dikodu kabilinden ağızdan ağıza 
konuşuluyor. Bunları Luizden de 
duydum. lnanılmıyacak şeyler ol· 
masına rağmen ona inanmamaz. 
lık edemem, çünkü şimdiye kadar 
hiç yalanını tutmadım: üstelik 
fok balıkc;ı'ığı \e bu meslekle iş· 

tigal edenle:- hakkında ansiklope
dik bir bilgisi var. 

(De~ann var) 

Amerika kimyevi 
madde gönderecek 

Bir müddettenheri Balkan 
memleketlerinde temaslarda bu -
lunan Amerikanın başlıca boya 
ve diğer kimyevi maddeler fab • 
rikaları mümessillerinden Jıl. 
Plaa bu eabahki konvansiyonr 
trenile Sofyadan gelmf1tir 

Amerikalı müme.mt, ev-... ~ 
Almanyadan getirilen bütün kim
yevi maddeleri Amerikanın temin 
edecek vaziyette olduğunu, bu 

·maksatla İstanbul piyasasında 
tetkikat yapacağını, iki memleke. 
tin tkart münase-bet'erinin ~~k 

geni§liyeceğine ıüpheai olmadı -
&mı, başta tütün olmak üzere 
Türkiye mahsüllerinden bir çok· 
larının piyasalarında daima arttı. 
ğıru bir muharririmize söyle • 
m;ıtur. 

Fransız, İngiliz, Amerikan ve 
İtalyan iktisadi müme•illerinin 
etki Alman satıcılarının müıte

rilerini elde etmek üzere piyasa. 
larımızla hararetli temaslara ıl -
riımcleri üzerin, çok telip dü
ıen Alman aatıcılan mümellille. 
rinden iki mühendis ~e buıünkil 
konvan$iyonelin ıetirdip yolcu • 
lar araamdadır. Bunlar eski mUf
terilerini muhafaza için son bir 
ıayret daha urfetmek niyetinde. 
dirler. Fakat Almanlarla ticaret 
anlıımaaının henüz yapılmaması 
ve bununla ihracat imkinlannın 
günden ,Une azal;naaı bu teteb -
büalerin neticesiz kalacağını ıe>.
termektedir. 

Piyasamız, Alman alıcılarının 

ağır tazyıklarından kurtulacapn. 
dan fevkalade ferahlamış, diier 
muhtelif alıcılar arasındaki tid • 
detli rekabet esxi zarr.anlarda ol
duğu cibi serbest iş yapmak im. 
kinlınm vermiştir. Daha ,imdi· 
den piyasada bunun faydaları ıö
rülmektedir. . e ilk defa 

lciaterildi 
~A-4.) - Koltula film •· 

r falın, ilk defa olarak 
~linde hucün ıösteril· 
~. lsvlçreU mübendis
~dur. Mese~ perdede} 

IÖl'fildü mü, bütün 

x 9 u n SON MACERALARI: 38 
Tacirlerimizin· ekserisi bu vazi. 

yetten memnun görünüyorlar ve 
hariciye umumi katibi Numan 
Menemencioğlunun riyasetinde ki 
heyetin tngilteredeki g6rÜ!mcle· 
rinin çabuk neticelenmesini bek
liyorlar. 

a..~ liil kokuıile dol-1 
~ler dtlitlikçe oto-~ 

Qa\lhtelif kokular da 

il söylediklerine ıö-
49 bin koku nrmek 

r, hususi bir eibu• 
O:~l-1tlııltıl'fJ.le YVilmtkt .. 

l!~IT J OSTU9"'\ •• P~ftTıvı t .... 
l>•H K~Çı"t DU(' Gl&f ... 

lllANS SiL._MMAMA GiD&. 
CfK 8iZ.Da OAAYA . .. 

Ekspres yo'c·ıları 
Bugünkü semplon eksperesi 

iki saat cecikmittir. 
Alman maslahatgüzan Kroll' . 

11n zovceal n bir Bulgar tütün 
taciri de bugünkü konvansiyo • 
nelle celmitlerdir. 



Rusya Cenevre içtimaına girmiyor harbi 
(Ba.!} tarafı 1 incide) 

!etlerin müzaheret edecekleri tah· 
min edilmektedir. Bu teklif, cu. 
martcsi gUnU konsey ve pazartesi 
günü asamble tarafından tetkik e
dilecektir. 

İtalyan gc1zctderi Sovyet Rus. 
yaya karşı zecri tedbirler tatbikı 
fikrini ileri ııörüyorlnr. 

Bclçikanm Yugosla\ ya gibi ha· 
rcket ederek l\lilletll!r cemi}·eti 
konse>•ine riyac:;ctten imtina edece
"'i bildirilmektedir. 
Şu halde riya etin Bolivya mi.i· 

me siline teveccü!ı etme-,i m·.ıhte. 
nıcldir. 

Amerika - Rusya siyasi 
münasebatı kesilmiyecek 

1'aşi11glv11, 5 ( A.A.J - Harici-

rak tezahürlere teşekkür. etmeğe 
mecbur olmustur. 

Niımayişçilcrin Sovyet elçiliği

ne gitmelerine mani olmak ıçın 

polis fc\ kalade tedbirler almı5trr. 

Amerikada nümayişler 
Vaşington, 4 ( A.A.) - Sovyet· 

ler birliğinin Finlandiyadaki faa· 
liyetini tebarüz ettirmek üzere 
Aberdinde tertip edilen komünist 
balo u 4·5 yuz tezahuratçınm ani 
surette müdahale i üzerine yarım 
kalmı,tır. Bunlar balonun veril· 
mcktc olduğu binap ta')lamıilar. 
kapıları pencereleri kırmı~lar,Sta
tinin, Bo\dcrin H d ~::r k >nj 1iı;t 
liderlerinin re im'crini yakmışlar. 
dır. 

Bul garlar eskı hudut~ 
lar ını istiyor 

( Bnş tara! ı 1 inci ıoyfadıı) 
Bu sebebler. daha pnkt nktediL 

' c :na:ırı llull, gazeteler tarafın. 
dan ııcşredilcn Husyaya karşı bü
Wn Lfıtin Amerika cumhurİ)'etle· 
rinin birleşik Amerika ile beraber 
protestoda bulunmak istcdikleri-

diği zamnn kendisincı bu imkii.m 
ne dair olan haberleri mevzuubahs 

vC'rmcmiş olan scbeblerin aynıdır. 
eıclerek şimdiye kadar Llltin Ame-

Zira pakt Nöyyi munhedcsine sa -
rika hükumetlerinden yalnız ikisi· dık oltın kom ulıırln mevcut hudu. 
nin mü5terek Amerikanın bu tek· dunun müdnfnn.sını tak\iye etmek
lifini teveccühle tetkik e:iece~ini tedlr. Bulgaristan ise bö) le bir ta· 
ilave eylcmi«tir. nhhUde girişemez, Bulgnı istan bir 

Bununla beraber Ruzveltin gUn musalcmetper\'cr mUzakere 
dünya sulhu ve Birle~ik Amerika yolu ile 1913 deki huı.lutıannı tek. 

menfaatleri icabı olarak şimdilik rar bulmak Umidln<Jcn feragat c
Rusya ile diplomatik münasebet. demez. Bulgaristanın vaziyeti ~ • 
!eri kesmeği rnu\•afık görmediği 

bildirilmektedir. 

Norveçte nümayişler 
Oslo, 5 (A.A.) - Bini müteca. 

viz talebe, Oslo üniversitesinde 1 

bol~evizm aleyhinde bir nümayiş 
yapmışlardır. Bu talebenin ekse
risinin sosyalist oldukları görül • 
mil§tür. Birçok profesörler, söz 
alarak Sovyet Rusya'ya şiddetle 
hücum etmişler ve Finl~ndiya • 
Rusya ihtilafında bitaraf kalma-

rih, samimi ve dürüsttür. 
Bitaraflar paktına gelince, Bul

gar hUk\ımetinc bu hususta bir 
malUınat verilmiş değildir. Fakat 
hükümct her türlü teklifi Balknn 
barışına hadim. olmnk arzusuyl:ı. 
tetkı!:c amadedir. Şu şartın ki, bu 
teklif Bulgar milletinin hayati 
menf

0

nntlerini gözönünde tutmalı· 
dır. 

Hitlerin yeni planı 
sının Norveç için tehlikeli olaca- <Da tarafı 1 lncldı.:> 

gını, çünkü yaktn bir zamanda Baltık hakkında Stalin ile. yeni 
Norveç'in de tecavüze uğraması.. bir pakt aktetmcğc çalışmakta -
ın ihtimalı haricinde olmadığım dır. Filhakika, İsveç demiri ve 
oylenıişlerdir. odunu, Alman iç'n hayati bir 

Romada nümayişler menfaati haizdir. 
Roma, 4 ( A.A.) - Bugün Ro- iyi menbalardan gelen haber -

mada Finlandiya lehinde ve Rus- tere göre, Hitler, her şeyden ev. 
~a aleyhinde yeniden tezahürat ol· vcl Stalin'in Basarabyayı alması
mu~tur. m istemekte ve Stalini buna teş-

Universite talebesi kafile ha- vik eylemektedir. Filhakika, eğer 
linde Finlandiya elçiliğinin önüne Sovyetler bir sergüze§te kalkar -
giderek Finland". alkışlamış· , sa, Romanya müttefiklerin aske
lar ve Rusyaya karşı bat'lililışlar- ri yardımını talebedecck ve Hit· 
dır. ler bu suretle harpte Rusların 

Finlfu1diya elçisi balkona çıka. yardımını temin eyli}·ecektir." 
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(Battarah 1 incide) 
rin motörliı kuvvetlerinin gayri 
müsait bir vaziyette bulunmak
ta loduklan noktalarda süratle 
tahaşşüt etmektedirler.,, 

Dün r~leden sonra Fin!fındiya
hlar mahafilinde Potsamo şehri

nin Finlandiyalıların elinde oldu· 
&ru teyit edilmekteydi. 

Bundan başka Ru !arın zaptet. 
mi~ olduklarını iddia eyledikleri 
cenup sahili adaları, bizzat Fin
Iandiya~ılar tarafından tahliye 
edilmi .tir. Çunkü Finlandiyalılar, 
mü tahkem olmıyan bu mevziler
de müdafaada bulunma!~ i::.tem:?· 
mektcdirler. 

Finlandiyalılar mahafili, yalnız 
Kareli berzahında a~keri harekat 
mevcut olduğunu kabul etmekte· 
<lirler. 

iki misli kuvvett• karŞı ..• 
Londra, 5 ( A.A.) - Finlandi· 

yadan gelen haberlere gbre, Kare· 
li berzahında muhare~>eler şid:iet. 
li surette devam etmektedir. Bu· 
radaki çarpışmalar, a~rpışmala· 

rın en mühiml<'ridir. Kareli berza· 
hında :i8 bin kişilik iki FinHl.ndi· 

ya fırkası, a'3etçe kendisinden iki 
misli kuvvette Sovyet kıtalarma 
kar§ı koymaktadır. Ruslar, Fin
laniyaya doğru oldukça ilerledik. 
!erini bildiriyorlar. Fakat Finlan
diyalılar ise. bütilrt çarpışmaların 
hala hudut mmtakasında cereyan 
ettiğini kati surette teyit ediyor· 
lar. Buradaki çarpışmalar bahsin. 
de fazla tafsilat mevcut değildir. 
Fakat Finlandiya askerlerinin 
mütecavizlere karşı büyük bir ce
saret ve azim göstermekte olduk
ları muhakkaktır. Finlan.'ôiya top. 
çusunun çok isabetli atışlar yap
tığını isbat eden vakalar mev -
cuttur. Finlandiya hava kuvvet _ 
!eri, dünyanın en iyi hava kuv -
vetleri kadar muntazam organize 
edilmi~ qulunmaktaclır. 

Fin tayyarecilerinin 

mahareti 

Bir çok cesaret ve maharet 
vakalan haber verilmektedir. ts
mi henüz ifşa edilmiyen bir Fin. 
Iandiya tayyarecisi, makin~li tü
feği ile yaptığı 45 - 50 mermilik 
atımda, 41 Rus öldürmüştür. Di. 
ğcr bir Finlandiya tayyarccisi, 
yalnız başına olarak, bir Rus fi· 
losu ile mücadele etmiştir Finlan
diya t:ıyyarecisi kaçar gibi gözü. 
kerek. Rus tayarelerinin kendisi
ni takibe mecbur etmiş, Sovyet 
tayyarelerinden bir tanesi filodan 
ayrılarak ldaha ziyade yaklatJınak 
hatasını gösterir göstermez, Fin
landiya tayyarecisi derhal geri 
dönerek bu Rus tayyaresine hü. 
cum etmiş ve tayyareyi düşür -
müştür. 

Sovyetlcrin, Salmijcarvi nikel 
madenlerini bombardıman ederek 
berhava eyledikleri söylenmiştir. 

Bunun üzerine bazı J<'inhi.ndiya ım. 
bayları, sırf bumt miişahcde için 
Salmijacrvi'yc git.mi.§lerdlr. Bu su
baylar, madenlerin olduğu gibi 
durduğunu görmüşlerdir. Manmafih 
büliln bu mmtaka. dinamitle dolu. 
dur ve Sovyct kıtalan buraya ge
lir gelmez bu dinamitler patııya
rak biltUn mıntakayı bcrbıwa ede. 
cektir. 

Finlii.ndiyııhlar tuzak, mayn, 
hendek, bataklık ve saire gibi pu
su tertibntmda üstattırlar. Sahil 
boyunca mevcut Finlandiya kıtala. 
rı nz olmakla beraber Sovyetler 
de bu dar koridorda. manMra 
yapmak imklnsrzhğmdan dolayı 

külliyetli efrat YJğama.ınışlardır. 
Finliindiya kıtalarınm bu gün 

cephede bir milttcfiki vardır. Bu 
milttcfik de kıştır. Hakikat hali 
şudur ki, Sovyetlor Finllndiyalıla-

( rın takib ettikleri muka\'emet tar
zına hiç de muntıwr değillerdl K~ 
harbi So,r;·etıer için beklenmedik 
bir şeydir. 

Londra. S - Finlandiyada 
Sovyetlerin ileri hareketi, Finle
rin harikul!de mukavemeti yUzUn. 
den durmuş gibidir. 

Ladoga gölilniln şimali ııarkisin· 

de mukavemet bilhassa -semereli 
olmuş ve Ruslar, mUteaddid nok. 
tada geri çekilmeğe mecbur kal -
mıştır. 

Hiçbir noktada Ruslar, lırnüz 

}.lannerheim istihkamlarına vara _ 
mamışlardır. 

Esasen, So\'yet kıtnlıırı, savaşla, 
Finüındiyalıların cesaret ve azmini 
gösterebilmekten çok uzaktır. 

Pctsamo'nun hcnUz Finlandiya -
lılann elinde olduğu ve §ehri zap· 
tetmiş olan Rusların 1'1nlnndiyalı. 

lann mukavemetlerini kıramnmak
ta oldukları teyid cdilmekt<>dir. 

Terijokl nnlliyesindc lfığımlan _ 
mış olan bir nrm:ide vukua gelen 
bir infilak neticC'sincle bin kadar 
Rus askeri telef olmuştur. 

.r'inlfındi) a hilkümcti, henüz 
Helsinki'dedir. ve bir •nğınakta 

toplanmaktadır. 

Finliindiynda çok şiddetli kar 
fırtınnları vardır. Bu vaziyet çok 
iyi kayakçı olan ve Ruslardan da. 
ha iyi giyimli bulunan Finlandiya· 
lılara yardım etmektedir. 
Diğer taraftan alınan hnbcrlere 

göre de Ruslar, Finliındiyalılnra 

karşı henüz ağır tanklarını kul. 
lanıurunışlardır. Şimdiye kadar 
kullandıkları tankların en ağıı'lan 

beş tonluktan fazla değildir. 

Gölü geçerken ••• 
Diğer taraftan kızıl ordunun 

Ladoga gölünü geçmek teşebbüsü 
müthiş bir akamete uğramıştır. 

Henüz çok taze olan buz tabnkası 
muhtcJif yerlerde kırılmış \'C yüz
lerce Sovyct askeri boğulmu§tur. 
Bu sırada Finlündiyn askerleri de 
isabetli atı!jlnr yapıyordu. 

Sovyetler itiıaf ediyorlar 
Sovyct gazeteleri, Kızıl ordu

nun FinUi.ndiynda milııkUlatln kar. 
şılaştığını itiraf ediyorlar. 

"Pnwda" dl)or ki: 
"Her tarafa torpiller konulınua

t ur. Sokaklar, evlerin kapı altları, 
dilkkanlar, daireler her tnrnf tor. 
pille doludur ve bunlar karla örtU
lildür ... 

Düşürülen tayyareler 
12 bombardıman tayyareslnden 

mUrekkeb tam bir Sovyct filotilla. 
smm Finlandiyalılar tarafından 

1matra'da tamamen mahvedildiği 
haber verilmektedir. Diğer üç fi· 
lotilla, Helsinki dahfl olmak üze
re, bütün Finlltndiya ccnubuna ce. 
reyan veren muazzam elektrik 
fabrikasını bombardıman etmcğc 

çalışıyordu. I<'inlıi.ndiya bataryaları 

11 tayyare dü§ürmüşler, 12 tnyyR· 
re de Finli'ınuiya tayyare<'il"ri ta • 
rafından yere inmeğe icbar edil
miştir. 

Finlandiyanın ltalyaya ısmarla. 
dığı 25 Savoia tayyarcsinden 10 

tanesi Hclsinkiyc \'annı§ttr. 

ZehirliR"az tehdiji 
Hc!sinkidrn bildirildiğine göre, 

Finliuıdiyalılann bütün ccbhclcrde 
gösLcrmeklc olduklan mukavemet 
sona crmczso boğucu gaz bomba· 
ları ile btiyilk mikyasta bir ha v:ı 
taarruzu km edc:ceklerino dair 
Ruslar tara!mdan savrulan tehdid 
üzerine korku ve telaııa d!işen bü. 
tün ecnebi sefaret heyetleri, Fin
landiya payitahtını tcrk<'tmişler _ 
dir. 

Şehirlerin tahlıyesi 
Hclsinkideki royter ajansı 

muhabiri şu malumatı veriyor: 
Hclsinki boşaltılmaktadır. Şe 

birde kalması için hususi bir 
S<'bcb bulunmayan herkes, çıkıp 
gitm~ğc mecbur edilmektedir. 
16 yaşından aş~ğı bütün çocuk
lcr emin yerlere gönderilmekte. 
dir. Vipuride ve diğer şchirleı·
de, vaziyet aynıdır. 

Sovyet askerlerı harp 

istemiyormuş 
Gazeteler, Sovyet askerleri· 

nin, Finlandiyalılara silah at
mağa gönülleri razı olmadığım 
kaydediyorlar. Matbuat buna 
dair iki hadise nakletmektedir. 
Subaylar iki askeri rövclverle 
vurmuşlar ve diğer askerleri, 
bir Finlandiya alayına karşı 

hücuma geçirmek için mitral
yözle tehdide mecbur kalmış. 

Dolmabahçe hadisesi 
( B•tt•rafı 1 İncide) 1 Dolmabahçeye kadar ~ 

Jıakerr:ede hadise suçluları olarak yapıyorlardr. Sara:rdaıdu~ 
gösl<'rilen eski lstanlıııl polis nıü- kın 50·60 bin kadar 0 

diirii Salih Kılıç ile mun\'ini Kiiın· •im. . . ··,.onun ıı6 
ran ve anıkallıırı har.ır lmlıınmıış. - Emnıyct mtıdu tıll1~ 
lnrılır. zam&nda sarayda bulu 

Nöbetçi müdürü anlatıyol rıtmez miydi? b ıırıı} 
- M'"d" cenaze a 1lk olarak t:ıııni) el ınüdiiriyctl u ur • . dairtde 

.... d" .. h na- . me.:;gul olmak ıçın. i~ uor uncu şu e ın ur muıwır\i • . . ra,ltıbt O) 
::.;;~ c l' d" 1 1 . . ·ıe mua•;mını mu . 6• •. ızını .. e m ın enın ştı r. l\iiz:ım 6 d i tI .KendiJı · ... aı 
kcndhine sorulan su:ılll.'rC ŞÖ\'lC cc• yba ~ n e~ Ş ' ·da adibpr; 

. · erı. yıını sara~ aı 
vaplar ,·ermiştır: lal<ıc::tıgı~ d ·ar du~11l 

" J r • d. - - d • ~ llJ U) t' - ıı ıse gunu s:ıray a va7.ı· J)o!mnbahçc>ye gftmfŞ 1·" 

rem yoktu, dairede nöhetciydim. 
l'oli~ ıniidürü Salih Kılıç ela tlaire. Santral mernurunull 
de lıuhınuyordu. Saat 20 sırnl:ırııı· 
dn Ile~ikl:ı5 merkezinden tclc•fon e
ılilcrek s:ır:ıy etrafında siıtikçc iz· 
clılınıııııı ıırıtığını sö~ lc<lilcr. 

- Telefon t•ıleıı klııııli'! 

-- llilıniyoruın. Fnkııt şırkt•I lı'I<. .. 

fon ile :ııır.ak hii) ük fııııirll'I' konu· 
~:ıbilir. 0111111 için lcll'fıııı cıleııiıı 

cıı nşo;lı h:ı~konıi~rr oldııihınıı tuh. 
ıniıı cıliyorum. 

O giiıı Salih J\:ıtıç sııhnhlan nkş:ı

ınıı kod:ır <lnircdeydi. Yalnız :ıat 

k:ıçl:ı ~1.'ldi~i lıatırımdıı kolmndı. 
Keııdi~i <'enaze mera iminin hnzır
lıkl:ıri!e me5ııı•I olm·or. Aliikod:ırln. 
r:ı emirler ,·eriyorılıı. 

\'akanın ilk hahcriııi s:ı:ıl 21 de 
:ıldıın. Halkın l.'Zi!me!lc ha!\lnclıı!ı 

\'C ilk olarak ü ki~iniıı üldlilfö hil· 
ıliriliyordıı. Derhal santral nöbct
\'isi memuru Ş:ıldrin y11nıııa kcı~. 
llını. Orayn .ı;ıirliıırrye k:ırlur ölenler 
11 i lııılrnıı5111. 

- Salih KılıG ve Kamranın ha. 
discdf' bir tı:>dbirsiıliği var mıydı? 

- Tedbirsizlik yaktu, herkes 
\'azifesi başında bulunuyordu. coş~ 
kun halkı durdurmak kabil değildi. 

irkeciden ileriye geemiycn Yedi. 
kule tramvayları bili': 6 akşam 

Kömür havzası 
(Battarafı 1 İncide) 

Ba~vekil Dr. Hefik Saydam. ı\· 
nadolu ajan·ı muhabirine aşağı· 

daki beyanatta bulunmu_şlardır: 
''- Karabüktcki ağır sanai tc· 

sişatını gördüm. Bu muazzam te. 
sisatın işleme~i için daha alınma
sı lazımgelen tedbirler oldulu nı· 

tice:ıine \·ardım. Ankaraya gidin· 
ce bunlar üzerinde tekrar çalışa. 
cağım. 

Zonguldakta yaptığım tetkikat
ta, kömür havza mm çoktanberi 
düşünüldüğü gibi dcvletleştiril• 

me~i zamanının art\k gelmiş oldu· 
ğu neticesine Yardım. Günden gü· 
ne çoğalan dahili ve sınai kömür 
ihtiyacını kar~ılıyabilmek için a· 

lınma~ı lfmm~elen tedbirler, yani 
amele me;,ele::;i, amelenin daimi· 
le~tirilmesi imkanları. sıhhi ihti
yaçları. iaşeleri \'e Havzanın bir 
elden idar~;;i için lfızımgelen ka
nuni te .. ebbü lcr yaprlırken, istih. 
salin :.eklcdar olmama ı ,·c mesa
inin ahenkli olarak devam etm~si 
hususlaruıı idare amirlerile, müte· 
ha.sı !ar \ 'C a!a!{a::iar i5letm::lede 
blrlikte tetkik ettim. Va~ıl olduğu

muz neticelerden memnunum. 
lktisat vekili arka:!a ım. icabe. 

den layihaları hazırlıyacak ve 
bu devrede de Büyük l\ lillct mec· 
!isinin miizakcrc \'e tasvibine ar· 

ıolunacaktır. Zonguldakhlarm 
hakkımda gö~terdikleri muhabbet· 
ten çok mütehassi im .. , 

Zonguldaktan hareket 

Başvekil Dr. Hefik Saydam 
refakatinde iktisat \'ekili Hüsnü 
Çakır, İstanbul mebusu Ali Ra. 
na Tarhan olduğu halde, bugün 
saat 18,30 da Ankaraya dönmek 
üzere ~ehrimizden aynlmış ve is
tasyonda hükumet ve parti erkanı 
ile muhtelif müesse:scler \'e Ha,·za 
işletme idareleri müdürleri ,.e ka· 
!abalık bir halk kütlesi tarafın-• 

dan uğurlanmıştır. 

!ardır. Bir başka defa bir Sov
yet tayyaresi beyaz bayrak çe· 
kerek yere inmiş, tayyareciler 
harbetmek istemedikle.tini sö~·

lemişlerdir. 

Bütün kadınlar hizmete 
alındı 
20 yaşından 60 yaşına kadar 

bUtün kadınlar mecburl hizme
te çağınlmışlardır. Kadınlar 

yurdun istiklalini müdafaa için 
hizmeti şevk ve heyecanla ka. 

bul etmektedirler. Bu hususta 
gösterilen tchaliik emııal"izdir. 

şahadeti al'tı 
d. Jeli<"' 

Bundan sonrn ın di.e 
Kemal gelmemişti. }Ji fi' 
polis müdiriyeti teıefo~, 
da nöbetçi olnn 601 ~u ş.ııY 
Jis memuru osınan og 
IJk dinlendi: . ı;bet(J. 
"- Vak~ geccsı n t 1. 

Müdür akşam ü:ı:cri ~~ 
bana mebus Cevdet ı;: 
da~ıyı telefonla araY1:,.).o
cmretti. ParUde ,.c s;~• 
1,iun, bulamadım. on 1ccııdİ" 
sonra Cevdet Kerinl 6ril'ıil
fon ederek müdürle g · 
S de saray ctrafnıda ııabl 
fazlala.ştığını teıctoııla şj]c!ll 
diler, Biraz sonra ~a ~~ıcfoO 
kl'zi komiseri RaŞld jst di. 
rck nırdımcı kuvvetler ~ ,:ıeO 

• n ~.tı 
8.30 a doğru sarayda ~ı~"" 
tel~fonla halkla b~8 )l 
hildirildi. .. dil 

\'ali .Muhiddin üstıı~d~ 
hangi bir Mdised~n ~ iJı. bil 
berdar edebilmemız ıç 11ıı~ 
lunduğu yerin telefon di!Jtlııı 
bırnkmır;tı. Yalnız ]<en tıl ~ 
nada nerede olduğunu 
dum. . -eti p 

Derhal valiye ,·aJl~•i 
'"erdim. Muhiddin üst~ 
ray kapılarının urııı:zu, ~ 
retti. Bu {'mri telef -~'· 
mUdUrü Nıizuna ve sw !Jll 
lına bildirdim. Sonra.daJI 6P6J 
le kapıların kapandıg~ıı 
Bu sırada ölenler old ~~ 
ber verdiler. Bunu c1S ~ 
zettinı. Bunun üıeriıl~edi· 1 

dım istenmesini so) ıııı' ~~ 
müdUrü Nazmın lsta~ 1 ıc 
dan lığıyla muhaberasill dıl) 
tim, ne konuştuklarııı~dur -

Hadise sırasında lll de 
l~ilmranın Dolmabalıt:tttı ~ 
ğunu biliyorum. Jlıı. '-..ıt 
Kiiraranın da czilcnl~~!JY.ı 
duğunu işilm!~tim. I< u ! 
diseyc hnlkm tchacUrıı 
muştur. 

Yüzleştirme \ 
Rl'jş cvveice dınıcıı~~ ~ 

gecesi dairede nö~C ıııııJ 11 ı 
<lördi.incü şube müdU~~ ŞV1 

zımla santral nöbetçı 
leştirdi. • d~· c 

• • . • cP Nazım, Şak.ırın ~ Jıll 1 
Muhiddin üstündagınrd)Pııı, 
panması için emiı· ,.c 5ıccrl t 
memiş olduğunu \'c. acl11~ 
alınması hakkındıık1 rıa ' 
dise olup bittikten son nı>"'ıı!' 
ni ve Yıldızdan jki ıcıı...;n ı.; 

r1ew \ len yardımcı as)te ··iJll ti 
gc~tikten sonra ~~ld~t;ı< 1 

Santral ni:ibetçısı ı.aP' , 
tarahndan kapıJarıO roıılJ f 
. ·ı . ıcle ' çın \'crı en cınrı 111,ış 

bildirdiğinde ısrar eör11şcıı 
telefonda kcntli~Uc S 11 ı' ' 
, .. · ldıı~Utl .. ~.ı:ıımııı scsı o 0 tıt 

dı •ıııı söylemiştir- . 10ci ~ ~ 
Bundan sonra bı~ d•ııl' 

ılii r ııı na \'İni ~ckı dl 
Zeki tll.'ıniştir kı: ~cıı ,J 
"- Ben daire.d~1\Mro 1 

olan kı~ım işlcr~nı 1 <C)°'ı1 r clıım. ll:idise<le ıhııııı 
1 

,,~ " 

sizlik olup oımadıA1"511ııll 
d r • ..1ı ıııem. Yalnız ınu 1~ gec'J" 

o akşam saat seki~l 'lİ)~f 
·ıt• 1 b1 ·ıı 1 •• den çıkıp gittı,,ırı h·ı1rt1 .ııır 

• cR 1 i"' Hcıs suclulara ."'' c~cr ı-ıl 
rine lrnrşı bir dıY~ıııitı ol 
madığını sordu· ı.ıerı 
Kılmr:ın bir dil cc~ı,ırıd'ıt 
tarını sö~ lediler· 
cel~e nihal et hutdll· di0te~ 
Üstündağ dıı ,,ııı• 
Şahitlerin dinlc~~ .. 11 reıı I 

l ıll" .•• 
soııra saat 14 ıeı ııtd1• •1ıı~ 
dcvaın edilecek ~·e rı ~ıılJI 
lstanbııl ya!isi olıı J;tİr• 

. ıenece 
tün<.loğ da dııı 

. ı· . el~ 
Mec ıııı- Jet' 

müzakere JJO).rıJ, 
A ) - ,,.ı 

Ankara, ' CA· • t c;aııı sı 
Meclisi bugün Jlefear•t: b' 1 • 
seli altında ıoplarıil rlr'1',lJf 
mezuniyetlerine. a cııııiŞ• 
lezkercsini ıus,·ıp ~ 0 (~ \ 
mum müdürlüğiirıO ırı 19 ,ı 

. •·ıebiıı •l' mOhendıs ıne" .. 1Jıı 1 ı 
· ı nıa.. a 

sııp katisine aı ı;ıııı . s:ıll 
etmiştir. Mec!ıS 
caklır. 



R A B K R - Akam P09tUI • 
rada onbeş gün 1'jj!jlliiHS~ .arp esnasına 

kara erken uyanan 
bir şehirdır 

Uındblanda dunyanlD •D -~ıı~utarı aruında Casus 1uk1 a nası I mü-
- 61 - Yıuan: L. Buıcll 

16 7'11nı •ahftler aruıada ıeçınnıt bir ~lmen senabı 

Cuhi garip bir 
• 

~ökü emdıkfen 

kahkahalarla 
başladı 

cadele edilir? 
a sokakları için en muvafık 

tarif : ,, Sal dök le yala ! .. 
sonra, arsız 

gülmeğe 

Muharip devletler tebea:aına geçmif Almanlar 
- bitaraflara menaup casuslar - ticaret komia
yoncuau aeyyahlar, Kızılhaç, hem§İreleri ve ar-
tistlerin casusluk imkanları - romanlar vaaıta-Yazan: Sabıh ALAÇAM 

trken uyanan bir ~ir· parklann Aşıkı diJ,•ebileceğimiz 

Maamafih hepsinin yüzlerin
den hiç .istekın olduk.lan anlaşı· 
hyordu. Bu a rağmen ellerinde 
çalgılar 1>ulunan. erkekler bunları 
öttürmeye ve ağır bir sesle vahşi 
şarkılar söylemeye başlar b~la
maz diğerleri de bu hintlilerin çe· 
kirge sıçramasına benziyen acaip 
danslarına koyuldular. 

meriz! Zira bunun suyu 
sar~uk verir! 

-Ya? aile casusluk - bir farkı notasında yakalanan 
tifreler .• 

çalışkan insan kimdir, biliyor 
daha kalenin sırtından musunuz? Söyliyeyim: 
löoderıneden b .. ı- bel· ı;-ıı. b" u un ı...1 Ankara vali ve belediye reisi 

- Evet! 
- Bundan başka sarhoşluk ve-

ren içkiniz yok mudur? 
- Hayır! 

İngiliJ: gazeteleri, bu harp esna - r· Jirlerne nrıt.:.:.!erl selA.mda gizli, 
sın da lngilterede "casus korkusu" maniıll!!: bb: Uu • ı ··ıırdı. 
olmadığını ve olmı.)acağını yazı • 

IW..~ ~er ıraz tenl}Ç N cvzad Tandoğan. 
~an geç kalkıyor- Ben hemen bütün dünya kıta· 

lan üzerinde en vahşi insanların 
arasında dahi hayret edilecek me 
selelerden biri olarak bu hMiseyı 
gördüğümü itiraf ederim. 

~~ içine gömdüğünüz 
.'1nus" diye harkıran 

lfi.ı., sesile otobüslerin 
-111tiisü, bir aksi sada 

"e zevke kendimi ver
la.baJı Nafia vekili ge
~ Cebesoya rast 

te baaı ile, yqını 

'· • kadar genç olan a.. 
-...ırat çok sevimli mu. 

\7azitesine gidiyor-
9 u çeyrek geçiyor. 

bir intizam ile gtl
lıJıerini tanzim eden 

O, her sabah gehıi hem iş, 
hem spor, hem teftiş bakımla

rından dolaşıyor. Nevzad Tan. 
doğanın bu titiz vazifeseverli· 
ği, Ankara sokıiklan için şu 
ekspresyonu dilimin ucuna ge
tiriyor: 

Biçare adamlar efendileri olan 
kadını misafirile eğlendirmeye 

yorlar. Şu sebeple ki, harp çıkar Bunun ilzerine de.rhal. harekete 
rılunaz lııgillcrede lı~luıı:ııı lıüıüıı gcçmeğe karar ,·erdım. '\:eni milşte· 
AlmonL . . 1 ,, •r' ."l ncı-.ı.cl ol! a ı riyi larassut allına aldık. Ve bir 

haflnd:ın az bir z:ım:ın içinde ken-

Bal dök de yala! 

Farzı muhal olarak, bu bal 
dökülüp de yalanacak kadar te.. 
miz sokaklar sizi sıktı ise, çift
liğe, yahut baraja doğru uza
nabilirsiniz. 

Baraj, muhayyileyi saatlerce 
oyalayacak derecede tabii ve 
muhte§emdir. Kazino .ki bir 
kısmı adacık halinde havuzun 
orta yerine çıkmıştır-, sandal ... 
iki yamaça dikilen fidanlar .. Bu 
sihirli dekoru sedden aşağıya 

çağıl çağıl dügen barajın sulan 
tamamlıyor. Daha arkada te
mamen Isviçreyi andıran man
zara çepçevre dağlar ve göl... 

Çiftliğe, bir ormanın içine 
gizlenen bakımlı bir kazino, ya. 
hudda bir park diyebiliriz: 
Marmara ve karadeniz havuz. 
lan ve bira fabrikası ... 

Insan, çiftlik ve baraja gi· 
derken, yolun dekoru ile eğle
iılyor. Fil&t, di~at etiliıi, gL 

diş ve geli§lerim çoğaldıkça, 
mesafeler i~in duyduğum alika 
eksiliyor, sabırsızlığım artıyor

du: Beğenilen §eylere ka1"31 his 
sedilen incizab ... 

Ölüm 

Maliye müşavirler ve muak· 
kipleri cemiyeti azasından Adalar 
ve Beykoz ve Şile malrnüdürü ve 
lstanbul muhasebe ba~ümeyyiı

liğinden mütekait Diyarbakırlı 

Ali Galip kısa bir hastalığı müte
akip vefat ederek dostlarının hu· 
zurlarile Fcriköy kabristanına 

defnedilmiştir. Cenabıhak mer
huma rahmet eylesin, ailei ke1er
didcsinc sabricemil tem?nni ede· 
riı. 

mecburdular! 
l ti raf ederim ki bu hal bana fe

na halde dokundu. Erkeğin tabi· 
atte kadına zaafından dolayı ne 
hale girebl1diğini bir defa daha, ta 
Hindin en yabani ormanlan için· 
de dahi 'bütün dehşetile bir defa 
daha görüyordum! 

Bizimki gibi erkeğin Mkim ol· 
duğu cemiyetlerde yemek sefaha
tile erkek meşhurdur. Ve zannede
riz ki kadınlarımız umumiyetle 
gayet az yerler. 

Demek ki bu da erkek hakimi
yeti altında olan cemiyetlerin bir 
cilvesiyrniş! 

Kadın hakim olsaydı onda da 
yani yemek zevk ve sefahati saha· 
sında da dilediği kadar kapris ya· 
pacaktı. 

Zira Cuhinin ailesinde 11 erke
ğin önümüze taşıdığı yemekler in
sanı doyurmaktan ziyade zevk ve 
ihtirası doyurmak için olduğu 

hemen görülüyordu. 
Kimisi büyük ve kalın ağaç yap 

raklannın kimi levha ~tinde 

sert taşların üstünde olarak önil· 
müze getirilmiş yiyecekler normal 
bir ytmekten ziyade bir m eze zi· 
yafetiydi. 

Ormanda canlı ne varsa pişir
mişler: Envai kuşlar, kertenkele
ler, çekirgeler, kurbağalar, göl ba· 
hklan, yabani yemişler ve türlü 
türlü biberli kökler! 

Bunların içinde bizim şalgam· 
Iara benziyen bir kök vardı ki Cu· 
hi evvelft benim elime bundan iri 
bir tanesini sıkıştırdı. Hayatım.. 

da hiç görmediğim bu garip kökü 
ne yapacağımı bilmediğim için 
elimde, evirip çevitdim. 

Cuhinin bu kökü yemediğini, 

fakat yalnız emdiğini gördüm. 
- Cuhi, diye sordum. Ben bu 

meyvadan hiç yemedim! Bu ne
dir? 

Cuhi kökün ağzında emdiği par 
çaları tükürerek dedi ki: 

- Bu yemiş değildir! Biz bu· 
na Dumi - Dumi deriz. Ç.Ok ~ezzet 
Ii bir köktür! Bunun suyunu e. 

Filhakika en valışi, en iptidai 
insanlann, hattA henüz yemek pı · 

şirmekten haberi bile olnuyan in. 
sanların mutlaka sarhoşluk veren 
bir içkileri bulunuyor! 

Demek oluyor ki kendisine ke· 
yif veren ilk vasıta olarak içkiyi 
keşfetmektedir. 

Gene hiç şüphe yoktur ki ipti· 
dai insanların bulunduktan mu· 
hitlerinde süratle tereddf et.mele. 
rinde bu vahşi ve zararlı içki iti· 
yatlarının da gayet büyük bir te
siri olmaktadır. Filhakika şişma!1 
Cuhi, bu garip kökü kaim du· 
':laklı aPmda birkaç defa pprr. 
data şapırdata emdikten sonr-t 

kahkahalarla, arsız kahkahalarla 
gülmeğe, ellerini çırpmaya, büyük 
bir neşe göstermeye başladı. 

Kökü benim hlll elimde evirip 
çevirdiğimi görünce: 

- Budalat diye bağırdı. Ne 
duruyorsun? E.mseııe! Yoksa a· 
damlanma seni dövdürüp te mi 
yedirmemi istiyorsun? 

Dayak attırmanın bir ldet ola· 
bileceğini dÜ§Ünerek kökü hemen 
ısırdım. 

Dumi • Dumi kökünün kmıeti 
gayet garip bir şey •• 

Bir nevi ham kavun lezzetine 
benziyor. Fakat bir hardal kadar 
da acı ve yakıcı! Halbuki Cuhi bu 
hardal gibi yakıcı §CYi gözünü bile 
yummadan bir portakal emer gibi 
emiyordu! 

Garip değil mi? Cuhinin yan~ 
ka, yan ciddi bir tavırla söyledi. 
ği dayak tehdidi benim de üze
rimde tesir yapmı§tı. Mümkün 
olduğu kadar yüzümü az buruştur 
maya çalışarak, bu hardal lezzetli 
acı kökü pek sevmişim gibi, em· 
meye devam ettim • 
Evvela bir kusmak duygusu gel· 

di.Fakat Cuhinin müthiş bir küs· 
tahlıkla yüzüme bakıp duruşu, be. 
ni istihfaf etmeye hazır tavn 
Meta erkekliğimi isbata !e'Yket
ti. 

1111· r ı, ';!tün Alınan c .ı· us leş -
l:ilAtını nı ı i'i';t ctınlştir. Bunun için 
lngilizler, 1914 - 18 senelerinde el 
de ettikleri tecrübeye müteşekkir
dirler. O oıcnelerde modern muka • 
bil casus siııtemi, ilk defa olarak 
faaliyete gc, mişti. 1911 s;:nesi atus 
tosunda, yirmi iki Alman casusun· 
dan yirmi biri Scotland Ynrd tara
fından te,•klf olunmuştu. 1939 se
nesi eylülünde, muhasamatın baş • 
Jnmasından sonra heı · bir iki 
saat için üç yilzden ziyade casus, 
kilit altına ahndı. 

ı-·a1uıt İngilı1' itiraf ediyorlar 
ki, bütün bu tedbirler, İngilizler a. 
rasında hiç bir casus bulunmuyor 
demek de~ildir. Bu sebeple hükCl -
met. harp meselelerini açıkta açı -
la konuşmamalan için halka çok 
sıkı tavsiyede bulunmaktadır. Me
sell genç bir İngiliz askeri, Fran-
saya ne zaman hareket edecetlni 
ağzından kaçıracak olsa, büyük bir 
asker nakllye ıemlsinln batırılma
sına sebep olabilir. 

Harb: umumide Hampsbori gemi 
sinin batması ve Lord Kişnerln 6-
lümil meçhul bir adamın sevezeli
li )'Üzündendi. 

Alman casuslannı lnslllcrede 
yakalayıp kilit altına koymak nls -
beten kolay bir iş he de, kendisi
ni düşm:ma satan bitarafiarın ca -
ltlSluk etmediiine dair delAil el • 
de etmek tamamen arn bJr mese
ledir. 

Harbi umumt zeplindende ahlan 
bir bomba ile ölen polis başmlUet
tltl Vard, bitaraf memleketlere 
mensup olup dn,man hesabına 

çalıtan bir casus yuvasını taliln 
yanl•ınile n .. ıl bastırdığını şöyle 

anlatır: 

- 1915 ıenesinde bir sabah er
kenden traş olmak Ozere bir her -
her dükkanına girmiştim. Bu her· 
her, İngilizleşmiş bir Almandı. Ken 
dislnin kücük mikyasta casusluk 
işlerile mefl(UI oldutunıı da bili -
yor Te ıöz altında bıılunduru)·or -
duk. 

Tra,ın{ yarıya geldili sıralarda 
kapıdan iceri yeni bir müşteri gir
di Te berber başını revlrerelt onn 
~elftmlndı. Fakat aynadan gördü 
ğüm vaziyete ((Öre, yeni gelen 
mihteri ile h ra!lında şayanı 

dikkat bir n ·nalık sı ·iliyordo. Bi-

Amonyak nereleı de kullanıhr? 
Amonyak ev işlerinde çok kullanı· 

labilen faydalı bir mayidir. Bir kaç isti
mal şeklini yazalım: 

ne yapıfmıt bir fırçayı temizlemek için bu 
fırçayı amo:ıyak mahl!Uilne batırınız ve 
yumupyıncaya kadar çahpıız. Soma fır 
çayı ıu ile çalkalarsımz. 

Yumurtanın tazel.ik ölçüsü 
Yumurtaların tazeleğini 'anlamak için 

yüzde on iki buçuk nisbetinde tuzlu ıu 

mahlulü yapınız.. Günlük yum1'rta bu 
suyun dibine iner. Beş günlük yumurta su 
sathına çıkar. Daha bayat yumurta ise 
bayatlığı derecesinde su sathından krsmen 
yukan çıkar. 

1 - Bir kova suya iki ~orba kaıığı 
amonyak koyunuz. Camları bununla daha 
kolay tcmizleye-biliı s~:-fz. 

2 - Halıların rengini tazclem~ için 
sıcak ıu içine az mil:tar~a amonyak ilave 
ettikten sonra bu suya batıracnğınız tüy
leri orta sertlikte bir fırça ile halıları fır 
çalayn1Z .. 

3 - Nikel ve gümÜ§ü parlatmak içln 
bunları amonyak mayiine ~tırılmrı bir 
fanila parçası ile uğl19turunuz .. 

4 - Fanilalar, yünlü kurnaılar, bat· 
taniyeler, aabunlu suyun içine ilri kil§rk 
kadar amonyak karİ§tmlırsa daha çabuk 
temizlenir . 

5 - Kutna§ları1an yağ lekesini çıkar 
mak için: Kumaım lekeli yerini içine faz. 
laca miktarda amonyak konulmut au ile ai· 
lini.z. Sonra bu kıamın liMrine büvar ka
ğıdı koyup li9tündm sl!Cak bk ütti geçi· 
rini.z .. 

lslarlmış kürkler 
Islanmış kürkleri parlaklığını UıJde et· 

mek i~in eve döner dönmez kürkü bir rr.a
saya yayıp üstür.e asidborik serpiniz. Kür
kü bu §'C'kildc on iki saat, kuruyuncaya 
kadar bırakrm.z ve aonra yuunıpk bir 
fırça ile tüylerin istikametinde fırçala • 
yınız. 

Termos şişeleri 
Yum kullanılan termos ıitelerinin 

kışın kapalı dura dura koku yapmamalan 
için ıiıenin yansına kadar '°ğuk su koyu
nuz ve içine bir çorba kagrğı toz hardal 
atınız ve bir mUddet iyice çalkaladrktan 
sonra bir saat kadar bırakınız. 

Bir saat eonra fİ§e}'İ bir mUcildct çaJ
kalamağı mütea.ldp ıu ile iyke temizleyi· 
nU. Mantarlan da ayni pı1d1de temaleyip 
tamamiyle kuruduktan eonra ,ı~ nı--
trmı:. 

,_._.,. fl!Aı 1 h ......,...,, Wr •• ..... ~,., " 

Kuru se::>zelerin oişmesi 
Kuru sebz.elerin çabuk pi§rnesi için 

bunlan tuzsuz, fakat içine bir tutam bi
karbonat dö süt atıhm1 autla kaynatınız. 

Tuzu sonradan ilave edersiniz. 

Kepeğe ~arşı losiyon 
Saçlarda ha&ıl olan kepeğe kartı ai

ze güzel bir loaiyon tavsiye edelim: 

Bir litre ıuda iki llç tutam kınakına 
kabuğu ile gene o kadar panama kabuğu 
kaynatınız. Sofuduktan sonra ıilzür.Uz ve 
içine bir bardak iyi cina kolonya ilive e· 
dinis. Bu mayllo akfam aaıbah frikaiyon 
yapmu n uçlarmın da haf takia iki defa 
paaama ubımuyla yıkayınız. Bu ıM>un 
ucusdar, on bet yirmi 1runııp. eczaneleı.deıı 
........ .: edebilinıinis. 

dlsinin bitaraf bir memlekette bir 
adama, şifreli bir haber gönderdi· 
ğini teshil ettik. Bitaraf memle· 
ketteki adam da esasen bizim kara 
listemizde yazılı olan meşhur ca
suslardan biriydi. Derhal tevkif 
edildi. 

Diller bir lBli yardımı da, Ber• 
!inden lnsilteredeki casuslara sön· 
derilmekte olan talimatın bir nüs
hasını ele geçirmekte ıörfilmilştll. 

Bir defa da, bir casusun idam edil
diğini saklamak ıuretile, ona gelen 
mektupların devamı temini edilmlf 
ve İngiltere, bundan, kendi casus• 
luğu hesabına büyük fa)·da görmilf
lil. 

Böyle her zaman dolrudan dol· 
nıya tali yardım etmez. Fakat gene 
taliin kısmen roın olan bir vaka da 
şudur: 

Harbiumuml sıralarındaydı. San 
sür dairesinde, amatör bir musiki· 
şlnas çalışıyordu. Bu gene. bilhas-
sa "The bast rose ofgummer,. "ya· 
zın son siilü,. isimli güzel bir tar· 
kı ile şöhret almıştı. Günün birinde 
sansür dairesine bir paket prkı 
notası seldi. Notalar tetkik edildi. 
Herbirinde bir fevkalldelik 86rill· 
müyordu. Ancak bu delikanlı. "J'a• 
zın son gülil,, isimli bir tarkının 

notasınnın da bunlar arasında bu· 
landujwau gördil. Ve notayı tetkik 
ederek prkının sonlarına dolra 
pyanı ·dikkat bir yanlıtlık oldulo
nu gördü: 

- Burası yanlıf, di:rordu. Bura• 
sı deliştirilerek yuılmıf. 

Tetkik ettiler. Diler musik.iıi· 
naslar da ıenç amatörün ifadesini 
teyit ediyorlardı. Şifre dalrew ha-
rekete geçti ve bu delişlklikle diif
ma n memlekete mühim bir haber 
gönderildiiji teshil olundu. Tehll· 
keli bir casus olan sahibi tnkif • 
dildi. 

* •• 
Harbiumumlde humet etmiı olu 

lnsillı askerlerinden bir luamı ha
tırlarlar: 1917 senesinde Fransa:ra 
asker sevkiyatı beı defa tebir edil• 
mişti. Zira, Frpnsa yolunda Alman 
tabtelbahlrlerl iıekliyorlardı. Bun
<lan da anlaıılıyordu tı. ukert mer 
kezler cinrında tehlikeli bir eaaua 
şebekesi vardı. Sevklyat ıünlerini 

hnber alıyorlardı. Ancak, bu asker
ler nihayet salimen sevkolunduktan 
sonra casus meydana çıktı. Bunan 
orduda pek sevilmiş olan bir ya. 
hancı tarafından nrildili 61renll
mlştlr. 

Gene o ıamanlarda, ahaliden bl· 
ri, lnıilterede ıldıJı bir tomaDıD, 
Fransada müsadere edilmlı olma
sından şikAyet etmişti. Roman el· 
belleki müsadere edilecekU. Zira 
bir roman, bir casus için milkem· 
mel bir şifre muhaberesine esas lef 
kil edebilir. Muanen bazı kellnıe
lerin üzerine kondurulacak olan 
küçük bir mürekkep damlası. dDt· 
man tarafına, ciltlerle kitap dere· 
®Sinde maUimat ifade edebilir. 

Bilhassa romanlar vasıtulle ca
susluk faaliyetinde bulunmak, biri• 
birlerine gizli haberler Tel'J'llet 
J914·18 senelerinde pek çok tatbik 
edilen bir usuldü. nu sebeble lnıi
liz ve Fransız m:ıkamlan, hiç bir 
fırsat kncırnııyorlar, derhal mOsa· 
dere ecliyorJ:ırdı . 

Harp zamanında lnıiltıre için 
en ziyade tehllh tetkil eden ve 
'1il,mana en çok fayda'ı olH casaa, 
Brilanya "ldnhn ile Avrupa kıtuı 
orasınıfa hiçbir maniaya ulramak· 
sızın dolaşan glıli ajanlardır. Bun
lar, l9J4·18 senelerinde kendflerlae 
bitaraf memlekeUere mensup U.. 
ret lromlsyonculın ıllsl ftrlrlenll. 
Yalnız ticaret komisyoncuları delil. 
asker, 11emici, battı Ktzılh9Ç hem-
"L~ ...,,_,. pviııiaizt, 
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iŞÇi aranıyor 

Tevhit semeri \"(' koştıın imalini bilir saraç kalfa~ı alınacaktır. Ta
liplerin hcrgün saat 9 dan 1ti ya kadar yazılı vcsaikle Tophanede iki nu
m;ralı dikim c,·ine ıniiracaalları. (908) (10039) 

Vesaik: 1 - lstid:ı 
1 - TıCo aşı kitğıdı 

1 - Poli'\çc mu'>aılıiak hü~nü hal kaıiıdı 

/PT.K. 

MET.EK 
S,\U,\ y 

SC.\llm 
1'.\KSl.lf 
l..tLE 

S IKMff.\ 
.lU\.IZ.lR 

YlLJJIZ 
Sili. 
• l .'>11 / 

Beyoğlu 
T:ırzanır 
(türkı;e) 

: Hononulıı 

oğlu 

: Ehcıliyen seni-
n ıın \'C Kovbo
~·un aşkı 

hpanyolite 

Yeniçeri 
Kadril 

Jfas:ııı 

Kuınarlıaz 

Fnınkeştaynın 

oğlu 

: Si)ah Rtizlt:r 
: llildirıııerııiştir 

: A~kın göz )aşları 
Uürkçe) 

-r-- --r-~- • ·, ~-- - _, 
.. · .... --~ .. -· 

5 • ı::- . 939 Salı 
12.30: Program \'C nırmlcket saat 

ayarı. t 2.3:i: Ajan~ n meteoroloji 
haberleri. 12.50: Türk Miizı~i: <,:a
lanlar: Cevdet Kozan, Refik Fcr:oıan, 
llcşat Erer, Kemal :\iy:ızi Seyhun. 
1 - Okuyan: ~lcfhareı Sağnak: 1 -
Şemsettin Ziya - IIıiSl'yni şarkı: 
(Yaslanıp yatmı~ riraşı n:ı7.111a) 

2 - Alımcı Ra•dııı - Hicaz ~:ı.rl.:ı: 

(Carı haslası~·ıııı). 3 - Eııılırroıılu 

Yusuf: - llicuz şarkı: (.\leşi aşkı. 

na raplC'lliııı). 4 - ..... - Şehnaz 

şarkı: (lkn µel"i~:oııııın). 2 - O!.u· 
yan: ~luzaffcr llkar. 1 - \'ccilıe: 
1'anun taksimi: 2 - füdııni Bey -
Jlü,cyııı şarkı: ( :\c•ııı ıwzrıııle şuh
\un). 3 - Biıııen Şrn - IJliseyni 
şarkı: ( Bahı;cnıcle liıle' ıle var). -' -

. H /i. B E R' - l\kşam PO&tdl 

, ~---. • :::: =. ... :.-=--==::ı =~ ==·:eiifi?:1fri.il :·:: . .... . :: ............ _. .... --·= ·=·· •.•. -·· ·=···········--···- .... __ .... . ... 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
J\T .. vralji, kırıklık ve bütün a~rılarınızı derJ- · I 

::::::: 1 ı b d . . d 3 k 1 b"l" r=:mı ::c::;: <eser. ca ın a gun e a~e a ına ı ır .. ~:::::: 

Ş.1/lX 

7"A. .\' 
llildirnıcıııi1tir. 

~lanuella Ye Ga 
ip ufuklar 

Hefik Fersan llüo;eyni şarkı: , 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstannu1 Emnıyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Arusrak ve Aılriıı:ıııııı 9896 hesap Xo. sile sandığımızdan aldığı 

İstanbu! 
FER.\11 Cmit şarkı<ıı 

MIT.L! 
TUR.ev 

(türkçc) 
Bildirmem ik lir 

: Omil şarkm 
(türkçe) 

llll..~L 
AZ.IK 

: Altın hırsızları 

: Çılgın bakire 't'e 
Ölüm harlıl 

Au:Jm.rn Allahın cenneti 
·ve Mercan ada-

CE.\'DERLIT . .\Ş 
Si 

Tavsiye 
hu ve 
kampı 

Kadıköy 

mektu
Sevda 

llA!E : Lorel - Hareli 
harbe gidiyor 

l/ALE 

: Sanıiınl anlaşma 
ve Prens BubuJ 

Osl<üdar 
: A~kın cenneti 

#Tr'Y'O..-,;;-. 

ŞEUULTlYA TROS • 
Bu gece 20,30 da 
Tepebaşı Dram 
kısmı: ŞEYTJN 

--o-
Raşil Rıza - E. S:ıdi 'l't • 

Tiyatrosu bu ge
ce Kadıköy Hale 

si nemasında 
Kudret llelva$ı 

Kumaralı :yerler 
gündüzden satıl

maktadır. 

--0--
JIALK OPERETi 

Bu akşam eski 
Çağlayanda saat 
21 de Zozo Dal. 
masla (Haliıne) 

Büyük şark op.creti 

(Birkaçı bırleşerck). 5 - Faiz Ka. 
pancı - llüscyııi 'iarkı: lAman 
ılıığl:ır, canını daı'.:lar). 6 -
(Sevdiğim crnı:ılin dinkü ı.:üre
ınenı). 13.311/H.OO: ~lüzik lllafif 
müzik - Pi.) 18.00: Proıır;ıııı. 18.flj 
.'ılcrnlcket \(lal ayarı, :\jııııs ,.e ıııete
orolcıji lrnbcrlerı. 18.25: .'ılüzik (Caz 
hanıl - l'I.) 18.55 : Koııu)ıııa. 19.10: 
Türk Müziği: Klasik program. An· 
kara radyosu küme ses ve saz he)·e
ti. lılare rıleıı: Mec;ııt Ceıııil. 19.:iO: 
Konu)ına. 20.05: 'l ürk ~lüzii(i: Ka_ 
rı~ık program. 21.00: Kon~er tak
dimi: llalil Beclii Yönetken. 21.l:ı: 

~lüzik (Radyo orkC\tra'iı - Srf Dr. 
E. Practoriu"i) 1 - F. Menıkl'i'iohn 

Bartholdy: Ruy Blas l:\'crlürü. 2 -
Eıl. Grieg: Şark'a (Senfonik parça) 
.ı - oh. Straus<;: Perpcluum ( Bolıi. 
le. 5 - E. \'on Rezniczck: Donna 
Diaııa operasınıluıı U\·ertiir: 22.00: 
Memleket saat ayarı, Ajan~ lı:ılıer

leri; Ziraat, Esham - T.ı !wilat, 

Kambiyo - l\ukut bor~:ı~1 ( Fi~·at) 
22.20: Serbest saat. 22.30: Mürik 
Operetler - Pi.) 22.r'ı:i: Müzik (Caz 
band - Pi.) 2;!.2512:::.30: Yarınki 

program, ve kapanış. 

TeŞelCkür 
Çok genç yaşında aramızdan ay
rılan çok sevgili Şivezadımızın, 

cenaze merasimine ic:tirak eden 
\'C telgrafla, mektupla elemimizi 

1 paylaşan büyüklerimize, do;tları
mıza, akrabalarımıza \'e müesse
sa ta ayn ayn teşe1\:küre te~33ürü. 

müz mani buJundu,rundan bu va
zifemizin yerine getirilm:sine 
muhterem gazetenizin kıymetli 

dela.Jetini derin saygılarımızla ri· 
ca ederiz. 

Ailesi efradı namma baabsı 
Eminönü Halkevi miidürü 

Burhan l'ula 

man ca~u<ıluk hizmetine çalı~mak
taymış. Bu surelle onun halini şöy
lece tef~ir mi.imkündür: 

( ı i50) liraya k:ır~ı birinci ılcrcceı.le ipotrk edip v:.ıı.lcsinde lıorcuııu vcr
ıııed.ğinıJen hakkııııJa yapılan takip iizerine 32U2 ~o. lı kanunun 46 ın
cı nıadt.lcsinin ınatuCu 4U ıııcı ııı:.ıılıl"ine göre satılması icalıedeıı Boğa
ıidııt.le Ortaköyıle l>crelıo)·u sokağında eski 123 yeni 129 ~o. lı ktır;ir 

lılr evin üı;te i~i his'c~i bir buçuk ay ıııüdılellc :ıı;ık arllırıırny::ı konmuş 
tur .. S:ı!ı5 t:ıpıt !.icil kııyıJına RÖrc yapılııı:ıkl:ıılır. Arllırın:ıy:ı ıtirıııck is
tiyeıı (211) lıra ı)ey akı;ası verecektir. ~lilli Jıankalarııııml:ın lıirinin te
'minat ıııektuhu da k:ılıul olunur. Birikmiş büliin vergilerle belediye re
sinılrri ve ,·aı...ır İC':ırcsi vc taviz bet.leli ve tl'lli'ıliye r[huınıı bon·lııya ail
lir. Arttırma ')artn:une~i 12-12-939 ta~ihinden itibaren tetkik etmek isti
yeıılere sandık hukuk işleri servisinde açık lıulundurulacaktır. Tapu 
sicil ka~·dı ve sair liirnırılu izahat ta şartnamede ve takip-do~yasıııda \'ar 
dır . .\rllırnıaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 

gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
ıırtıırına 25-1-!HO tarihine nıüsadif perşembe günü Cai;alo.!:':hınıla kain 
sıındığıını7.ıla ~:ıat JO dan 12 ye kadar yapılacaktır. ~fuvakkat ihale ya
pılabilmesi için Leklir edilecek bedelin tercihan alının:ıc;ı ic:.ılıedcn gey
riıncııkul nıiikl'llefi~·etilc sandık :ılaC':ığıııı t:ımaıııcn geçmiş olması ş:ırı

tır. Ak~i takdirde son arllıranın taahlıiidü baki kalmak ş:ırlilc 9-2-940 
tarihine miisaılif cuma ~iinü ayni ın:ıhaldc ve ayni saatte son artlırma\ı 
yapılacaktır. Ru :ırtıırınada g:ıyriınenkul en çok arllıraııın iistiin<lc hı
rakılacaktır. Hakları t:ıpu sicillerile sabit olınıyaıı aliıkaılarhır ,.e irtifok 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz \'e ıııasariCe dair idılia
larını ilan tarihinılcn itibaren )'İrmi ft"Ün içinde evrakı ıııiislıitelcrilc 

beraber dairemize Lıildirmell'rl lazımdır. Bu sıırelle haklarıııı bilılirıııe

miş olnalarl:ı hakları tapu sicili erile sabit olmıyanlar salış lıcıkli ni n 
pa) laşnıasınıl:ın h:ıriç kalırlar. Daha Cazla ıııalünıat :ılınıık isliYl'lllcriıı 

39-29 ı!Mya nurn:ır:ı~ile sanı.lığımız hukuk işleri servbinc nılirncaal et
meleri lüzumu ilaıı olunur. 

* * * 
DiKKAT 

Emniyet sandılb; :oıandıktan alın:ın gayrimenkulü ipotek gösterınd; 
istiyeıılere nıuhamıninlerimizin koymuş olduğu kıyınetiı1 yüzde 40 ıııı 

tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç \'erııırk su
retile kolaylık gö~tcrmektedir. (10061) 

• .... ,. • •• • • • , J. , ı.· •• • ~ ~ • 

VAK 1 T matbaası 
kısmını yeniden Kitap 

tanzim edip açmıştır 
Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. ------ mı 

1 

COLUMBiA'~I 
·ıerille 

S:ı.ym müşterı ıı: 
BÜYüK sVRfR ,ıo 

2 216 3 
Sa.Çla.f111l~. ~~~ 
~ıeneM<' 1 

BAYA~ ~ 

SAFiYE' 
d"' Plağa. ,·e pJy(l! • 

] .,tıt· tıkan rnı, 
0ıt· 

B:ı.yilcrden arar' ı 
(~bit 

DfKK.h.T: Fiatlcrde Jır 
n zam yoktu . 

Sirketi Hayriyederı: 
DiKKAT! 

ııl~r• 
Ilcr hat için fevkaliide tenzilatı havi aylık kart abonııın ~ıiP 

11 Birincikiiııunıl:ın itibaren nıcriycte gireceğinden şirnılide11 

de ve idare merkezim izde satışına başlandığı ilan olunur. 

EKZAM • 1 
EKZEMANIN lLACIDIR ...,,ti 

ı.uı·• 
\'ara \'e ~ıbaolartl:ı. kullanılır, Her eczanede kutusu 50 

.......... r.ı.a ....... ıııaı;ı .... -.lllSI .... ~ 

Tokat Valiliğinden: 
-~c f.~ı/ 

1 - Niksar - Erbaa yolunun o+ 000 _ı + 000 Kı:u; ~,c 
ta.c:ı evvelce hazır şose parçasrmn esaslı tamiratı nafia vekaleştıır• .!' 
dikli (1498) lira keşfi mucibince açık ~ksiltmeye konuı:nııuııa • 

2 - E:tsiltme 18·12-939 tarihine raslıyan pazarteEı ı; r 
14,30 da Tokat vilayeti umumi meclis salonunda yapılacaktı · J-

3 - tik teminatı 113 liradır. .. ıU ~" 
4 - Gazete ilan ücreti delliiliye resmi ve diğer her tur r 

fat üzerine ihale olunacağa aittir. . ud· ı:ı 
5 - Eksiltmeye girecek olanlar vilivct adına nafıa JJl ır-•" 

şekkil ehliyet vesikası komisyona ihale ta;ihinden 8 gün ö~~3rô1r. 
atla bu işin eksiltmesine girmek ıçin ehliyet vesikası aıac ·ı,.,sıı'1 

6 - Ehliyet vesikasını ticaret odasındaki kaydının ,.eSı 
raz etmiyen istekliler eksiltmeye kabul cdilmiyeceklerdi:· 5rıııe~ o-

7 - Daha fazla bilgi edinmek keşif ve şart.namesini ~ ıı ;ıJ' 
yenlerin hC'r gün daimi encümene müracaat etmeleri ili~ 
nur. <9090) 

~,tı1111' t t ~ 
Hu işe uıı ):ıriaJıııt'll'r ı...uı111:-.) uı.ıtJıı panı~ız ol:ırak tfa,.. ·:ııı~" ı!! 
1 - 50000 kilo petrol muhammen bedeli 7375 lira, mu' i S· 

nalı 553 lira 13 kuruş olup kapalı zarfla eksill!Ylcs ,ı ~ 
cuma giinü sa:ıt (15) on beşte yapılacaktır. 11(,~~ 1 r 

2 - 50000 kilo lıcnzin muhammen bedeli 10400 lira. ~9 ,~ııı 
minatı 780 lira olup kapalı ı:ırfla eksiltmesi s.t2·9 ı4l 
nii s:ı:ıt (15.30) on beş bu-;ukta yapılacaktır. (9Gl 1.ı~ * * * ~ıı 4~ 

Muhammen bedeli 3450 lira olan bir adet 3 tonluk k9~~ıs1 
193!) per~cmbc giinü ı;:ıat (11) on birde JI:ıy<larpaşada ı:ıar r <' ır 
tindeki konıi'>yon l:ıraCından pazarlık usul ile s3lın nlın:ıcrıkl\~-ı r ~ 

Bu işe girmek isteyenlerin 517 lira 50 kuruşluk kail teıtl ı;~d' 
~ununun t:ıyiıı ettiği \'Cs:ıikle birlikle pazarlık günü sa:ıtiııc tJJ 

. .. ıı l. ı ,~ mısyorıa muraea:ı :ırı azımc ır. 111:11 ı 

Bu işe ait ş:ırtııameler komisyondan parasız ol:ırak d:1 ~ 1 (9925 

şireleri sıfatile seyahat ederlerdi. 
Genç kızların, bilhassa artistlerin 

de rolünü unutmamak h1zınıdır. 

Harbiumumtde güzel bir ecnelıl 
dansöz, bir zaman için muvarra
kiyetle casusluk yapmıştı. Bu genç 
kıı ayni zamanda güzel şarkı söy
lüyordu. Bir Fransız ismi takına

rak lngillereye ~t·çnıişti. \'e ln~iltc
recleki asker kamplarında dehşelli 
rağbet tiulmuştu. Bu müddet zarfın
da bir hayli malumat toplarııı5 ol
chığuna da şüphe yoktu. \'e gene 
hiç şüphe yoktu ki, bu ınRllıınn!ı, 

Fransaya geçip Fransız askerlerine 
şarkı söyliyerck danscttiği ı;ır:ılar

da birine veriyordu. Fakat Fraııs:ı· 
da bir erkanıharp zabiti bu kızın, 
bir vakitler kendi yanında çalışını~ 
bir Almaıı balıçıvanınııı karm ol
tluiiunu meydana çıkardı. Tahkikat 
:yapılılı. Neticede, mühim bir a5ker 
yekununun imhasını mucip olan 
askeri e~rar elde edip düşmana 
\•erdiği te~IJit eılilıli. 

":\ir. Jekyll - Herr Hyde,, .. diğrr 
bir tabirle: "Gece silahlı, gündüz 
kültıhlı,, ... 

Neticede tevkiC olundu. Fakat bir 
İngiliz olan karnı ile orıhıy:ı )·azı
lan oğlunun tamamen masum olıJu
~u lebeyyü ederek !lcrbe\l bıraktl
tlı. 

r w~ı 
Asipin Kenan ı ,~J~~~ 

Beledıyesı ilanla~ ~ stanbul 

R. L. SIC\·ensonun meşhur iki 
)·üzlü adamııı ı hatırlarsınız: O ki
tnbın a~ıl isıni, lılr tek aclamın iki 
hü,·iyetine işaret olmak üzere 
"Dr Je~·ıı - ~rr. Jlydr.,dir. 

ı,te !ıun:ı benzer bir vaka, frene 
H:ırbJumuınide İngilizler tar:ıfın· 
dan le'1ılt edilerek C:ıili yal.'.alanmı~ 
lır .. 

üwn ı:ıman lnFtillerede bulun-
makla fn~iliz tehe:ısı 0111111, bir .A.1-
man harp ba1J:ır başl::ım:ıı yegtınt' 
oğlunu İngiliz ordu~una yaıdırmak 
~ure!ile lıir "Y:lf:ınner\'trl i k nüma 
yişincll! lıuhınınu~lu. TTrrke~ hu a· 
dama h:ıkikt l~r ,·:ıt:uıper\'er gÖ7.ÜY 
le bakıyordu. :Pakııt hakikattt-, Al-

Harp esna<;ımia ıliişıııanın ca~u~

hırına kar~ı koynı:ık ri<lılt lıir i~. 

mühim bir i,, ağır hir İ)tir. Fakat 
ln~iliz ııaıetdl!ri, ~ı>ıHlill'rinin tliin· 
yada en iyi "rıııı:-abil c:ı~m 'iste
mi.,ne malik oldı11.lan111 sü~ liyerek 
c;Öl.lerini hillriyo"1:tr. 

• 

Sizi; SOGUKT AN, NEZLEDEN, GRiPTEN, 
BAŞ, DIŞ ve bütün ağrılardan ve kırık

lıklardan koruyacak ilaçtır. 
• ~ J. • 1 ' - ' -.. ... l •• ,, • _;_ •• - -<.ı • ., \ '":,. 1 

lst. C. Müddeiumumiliğinden : 
II:.ırita 

!\o.sı 

20 
'.! 1 

2'.? 
2:i 
2!) 

:ıı 

41 
42 
~ :ı 

H 
.(:) 

46 

M:.ıh:ıllc~i Sıık:ı~ı 

lliıılıir<lirck 

" .. " 

.. .. .. 
" .. 
" .. .. S .• \lııııct parkı 

" " " .. " .. " .. .. . , .. .. " .. 

l\:ırıı No. sı 

on;; 
37,~!l,il 

:\3,3:l 
21,23,25 
l :ı 
1 ::.ı;,oıı 
1;; 
11 

Cinsi 

~faabahçe dükkan .. 
.. 

:hnc Ye diikkiın 
Alı5a1> hane 

" 
" .. 
" .. 
" 

i 
5 
:ı 

1 Bahçeli ah~ap h:ıne 

Sahibi Takı.lir edi
len kıymet 

hmail, o~mı:ın, Fatma 
lleşir Fuat, Harem ağ:ıları, 
taavün )urı.lu 
S:ıbiha, Zeliha vesaire 
İzzet Hatice Mediha 
Medih.1, Mevhibe 
Eıııiıır, Selime, ~lcliha 

Ane Sıdıka 
Fehmi, Hediye 
Fatma, Saime Ye ııaire 

Abdurrahman, H:ıtice 
GüJ,üm 
Mwıtara Amn 

Lira 
4988 

5216 
4090 

11000 
5700 
21110 
1800 
2000 
410 

2000 
2000 
3000 

Sııll:ın:ılımettc yeni AılliYt sar:ıyınııı yııpıJ:ıc:ığı )·erde kain olup haklarında menafii umumiye namına 
istimliıl< l:ıırurı 'f'erllrul, ulnn 1ukıı.rdıı hiruleri ya:ıılı emlak ı.ahlplerlnin istimlak bedellerini ulmıık üzere i
l'ın t:ırihindt'rı itihıırt-n un ııin z;ırrıncfa • ht:ınbwl :\lillt F.mlük ınilılllrlii~wne miirara:ıt eılerrk mu len t:ıkrirle
riııi verne\:, pn:ıl:mııı :ılııı:ıları ak~i t;ı!\ıl~rıle '.!!l:i tarilıli isliıııli'ık k:ır~r namesinin 2/S:ıfl'r/:llltl \t' 1/kiıııu
nue\'\'cl :?!lS tıırihli fıknd mahsusa~< mucibince muamele Ha kılınacağı :dakadara ın:ıllıııı olııı:.ık üzere ilfın 
olunur. (1M:J3) 

1,80 

4,50 

31,50 

18,00 

45,0() 

22,so1 

13,50 

22,50 

2,iO 

52,20 

13,50 

13,50 

Tahmin 
bedeli 
300,UU 

2t,OO 

60,00 

420,00 

210,00 

600,00 

300,00 

180,00 

300,00 

36,00 

ü9G,OO 

180,00 

180,00 

Taksim Panorama geçidi 8 nuııı::ır:ılı 
kira) a verilmesi 
Taksim Panorama geçiıli sol t:ırılfla 0, 
ahşap barakan 111 kiraya ,·erilmesi ~O· Jı 

k' g-2 ' T:ıksinı ~lele C:ıd. Kışla allıııd:ı ı ,, :-
ııun kiraya ı;crilıııcsi ı~·· 

Taksim cumhuriyet C:ıd. kışla için~~ ııesi . 1 ıı 
3 lıiiy[ik 2 ki.kük odanın kiraya \'erı ı. ~ş 

rııııı 
Taksim Mete Cad. Kı5l:ı :ıllınıl:ı ıc 
:l\'o. lı mağaz:ının kiraya verilmesi 111 
Taksim Mete C:ıd. kışlanın üst ı.::ıtı 0 ' .:~ 
oda11111 kiraya verilmesi 

1 
ıj·l ' 

Taksim cumhuriyet C:ıd. kışla içİfll e ~ 
odanın kir:ıya verilmesi . ~ııııııııll 
Taksim Panorama geçidi 2 No. lı 111'

1 d' 
·ı . ., o ya vcrı ıııc:;ı ·e JJı• 

Taksim :ııete Cad. 10 Xo. Iı rna~:ıı:ı ' od' 
kira)·a verilmesi .:0 .1• 

d s-3 ,. • 
Taksim :\tele Cad. kışla allın :ı (i' 

k . · ı . ~o 
ıraya verı mcsı . ·ndC ~ 

Taksim cumhuriyet caddc~i k15l:ı 1

1
ç\

1 
3 ı.ıf~ 

!arla beraber 20 Xo. lı biiyük Jıir s:ı 0 
S ~ 

nııı kiraya verilmesi 11 ı111 1 
Taksim curuhuri) el Cali. k:ıpı:;ı yanı -~ 1 
bir odanın kiraya verilmesi • 

1 1 !Jlı>·U 
Tııksim cumhuriyet Caıl. 16-t ~o. 1 ~,fi' 
f:ık orlanın kiraya verilmesi , r0 • 11 

3fi,OO ·i80,00 Tak .. im ~lele C:ıd. kı5l:ı altırıcl:ı J-i ·~ F 
kiraya verilme:oıi ıı rr111·

1 ı• 
İlk temin:ıt mikt:ırlarile tahmin bedelleri yukarda y:ııı jJı91t 111 

:ra v'crilmck üzere ayrı ayrı nçık nrttırm:ıya konulıııuşlU~tır· ş.ırf ~ 
93!) perşembe günii ":ı:ıt 14 te D.ıinıi encüınt•ıHle y:ıpıl~~~ 'fıılil'IC.1111' 
ler zalııl Ye nııı~ııwıtıı ıııi'uliirlili_Fi kakıııinıle giirüJdıılıı · attc d~' 
trnıiııat mııklıur. veya rııc·ktııplarilc ihale güııii nıunyycn sıı 
cüıııcııdc lmlunnıaları. (9871). 


