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SOVYET TAAR ZU NETiCE V RMEDi 
Sovyet tazyıkının artmasına rağ
men Finler mukavemet ediyor 

iki cephede şiddetli muharebeler cereyan ediyor 
....,.. .......... ., ,,, .. ... ... ... ... ........... 

Bu da, bir ihtimal! 
Almanların •arp c•pheıinde, müdafaada kalarak 
Ballıanlara 11e E,. denizine in m •it iıteme/eri 

ihtimali yolı defi l d i r; falıaı bu takdirde Je, 
nihayet maflup olacalılardır. 

·(O 

Yazan: Abidin Daver 
Garp cephesinde iki tarafın 

harp tebliğleri, o meşhur roma
nın adını tekrarlamaktan ibaret 
lıalıyw: 

•Geırıı cephesinde sükünet var.~ 
İn&iltere ile Fransanm çok işi· 

11.e gelen bu csükilncto Almanya 
için, lllç de llyle değildir. Bitler 
ile Göring'in, 

- İngilizler uzun harp mi is
tiyorlar? Öyleyse biz de "!>eş -
ne siirecek bir hadıe lıazmz; di· 
ye yübekteıı. atmalarına rağ • 
nıeıı, hnia azaması, Almaıı.'Jann 
aleyhinedir. Çünkü: 
1- ZaııJen geçtikçe hasımla -

rının askeri kudreti artıyor, 
2 - İngiltere ile Fr.msa daha 

zengindirler, 
3 - ~" abluka aHmda

clır; hasunlan de&lldiT, 
4 - Almaııyanm ithalatı yüz

de 52-54., ihracatı yüzde 40 nisbe
tinde durmuştur; müttefiklerin 
iç ve dış ticaroti devam ettiği gi
bi, Almanyanın mal göndereme
diği piyasalarda da, Alınanlann 
yerine kaim ohnağa çalışıyorlar. 

5 - Amerika, harp sanayii ba
kımından, İngiltere ve Franı;anm 
fabribtörü ve müteahhididir. 

6 - Dlinya efkarı wmuniyesi, 
gittikçe Almanya'nın aleyhine 
dönmektedir. Bonım muhtelif se· 
beplerinden biri de Sovyet Rus-
1• ve Komünizm ile el elt> •·er
miş olmasıdır. 

Fransıı. Başvekili Daladier, 
Fransız Pırrlameırl06unun açııl • 
nıJOSı miinasebetilc söylediği nu· 
nukta, cephede büyük ve şid • 
detli muharebeler olmadığından 
ve bunun sebeplerinden bahset
tikten sonra, aynen şöyle diyor: 

.Harbm :bu beklemı:ıiyen şekli, 
'bizim aleyhimizde olmaktan u
Ia'ktır. Bunu, askerlerimizin an
ladığı gibi, bütün memleketin an
laması ehemmiyetle lazımdır. 
Her Fransız bilınelidir ki, harp 
teblil':lerinin, .cephede kayua de
l':er l:ıir şey yoktur• dedikleri 
günlerde dahi, bizi zaie"l'e yak
laştırmak ve onu, insa!1 bayatı 
bakımından en az masraflı şe -
kilde elde etmek için, enerjik, a
zimkar ve kat'i bir faaliyet sar
ft'<lilmektedir.• 

Fransız Başvekilinin bu sözle
ri, gayet doğrudur. Fakat, bunun 
böyle olduğunu Aimanlann d_a 
bildiği ve işin içinden çıkmaJ.. •· 
•in çareler diişüııdiiklerini de as
\ unutmamak lazımdır. Alman
y şimdi garpta, ister doğru~an 
d~{uya cepheden isterse bıta
ra 'ıonışu memleketlerden do -
laş'\k büyük mikyasta taa:rru· 
:ı.a g)ncdiği, geçemediği takdir
de, . ıı..ün kıs bombos otııraeak 
\"c lnıtere iİc FI'allSaııın rahat 
Tahat ıı-ırlanmularına seyirci 
kalacıu udır? Yalnız Alınanya
nm um'ıi vaziyeti değil; AI -
man kıLuıdanlarırun aldıklıın 
terbiye ' taşıdıkları zihniyet 
dahi bunınüsait değildir. Al -
manya, fe_ bir vaziyete düş • 
meınek ı~ı acele etnıiye ınec
lıur 01dugu pi, Atman kuman
danları da. -ruzi zir ruhla, da-

inıa düşmana saldınnak istc.rler. 
Alman'lar, böyle bir loıırruzu, 
garpta 1apanıa:olar>a, başka ycr
Jenle yapmak istemiyl'Cekler mi
dir? Bir müddettenberi, bir Al
man ordusunun Slova.k,yada tah
şit edildiği haber , ·eriliyor. Tah
şidatın cenubu şarki Avrupa'da 
bir ıııüvazcne tesisi için, Sovyet
lerc karşı yaıııldığmı iddia eden
ler de var. Fakat, bu, pek z:ııif 
bir ihtimaldir. Almanya. ya giz
liden gizlice Sovyctitt~ 5'ılu bir 
ittifak yapmıştır, yalıırt ta, iki 
cephede büyük devletlerle uğ
r.a\'Jnaktan korktuğu için, S-Ov
yet Rusyaya karşı boynu eğik -
tir. Bu itibarla, eğer Slovakya
daki tahşidat, bildirildiği gibi ha
kikaten •mülıim. ise Alman'la
rın başka taarruzi niyetleri ol
ıluğunu kabul etnıek daha ma
imi olur. 

Bu niyetleıden biri, 8-0•')'etler 
ve Macarlarla beraber, Roman
yadan Balkanlara ve • Ka:radeni
zi Ruslara bırakorak - F;ı:e deni
zine inmek olabilir. Böyle bir ha
rekete, bellti Bulgorları da işti
rak ettirjrler. Almaıı) a'nm du -
rop dııruıi<en yoni bir harp cep
hesi ihd~ etmesi, bir bakışta ak
la ;yakın gibi görünmez; fakat 
Almanya; büyük siya.•İ ve sevlrul· 1 
eeyşi hedefler peşinde koşmağı 
sever. Bu dediğimiz taa:rnı2 isti
kameti ise, muvaffakıyet halin
de büyük menfaatler vait ve te
min eder. Ahnan ordusu, garp
ta, Zigfrid battı gerisinlle müd~ 
faada kalarak ayır .. ğı büyiik 
ku""ctlerle böyle bir macen>~-a 
atılabilecek kudrettedir. Böyle bir 
hareket, beklemekten bıkacak o
lan Alman milletinin Jnane\•iya-

(Arkası 5 inci sayfada) 
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t askeri ehemmiyeti 
! Yazan: Kemal Koçor 
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Fınlandiya ve harbin e.en:yan eltiii saha-vı...cMıeren hartta 

FiN İSTiKLALiNiN YILDÖNOMO 
Finlandiya Reisicumhuru 

dün bir nutuk söyledi 
Londra, 6 (Hususi) - General 

:Marcsk<ıfun kumandası altında
ki yedinci Sovyet ordusu iki nok
tadan.Finlandiya üzerine ta~rru
za geçmiştir. Bu ordunun 5 fırka
sı Kareli berzahından, diğer fır
kalıır ise Lagoda göliinün şima-

linc cı: t ar _uz ~t..çı:ıliş bu.lun
ır.ak adırlnr. Finlandi· nm şiına
linde f" iyette bulunan Sovyd 
ordusu ise Kantalask ;,vı nizonuna 
mensuptur. İki ordüda taroami
!P. motöriz<'<l.ir. 

(Arkası & inci sayfada) 

Pari 
ayyareıe..-i 

'e hücum 
etme 

Paris, 6 (AA,) - Askeri vazi
yet: Dünkü gün Almanlar, Fra:'l
siz hattının merkezini teşkil e
den Lorraine cephesinin muhte
lif noktalarına karşı altı baskın 
hareketinde bulunmuşlardır. Bu 
suretle saibit oluyor ki, düşman 

• 
ıs di er 

kumandanlığı, Fransız orduları
nın harp nizamındaki melhuz de
ğişiklikleri öj(renmC'k istemek -
tedir. Dünkü •baskın hareketleri 
de evvelkileı: gibi tardedilmiş 
V(' düşman istediği malumatı a
lamamıştır (Arkası 5 inci sal' fada) 

A ma 
arası 

larla İtalyanların 
açılmıya başladı 

Bulgar Dev et adamları 
arasında ihtilaf çıktı 

Sovyetlerin Balkanlardaki yapacağı harekat 
ve Bulgaristanın vaziyeti nedir ? 

Londı-J, li (llır;u,i) - Bu
Jin ına!buatınır. nc~ri3at1 \.'~ 
Na7i şefl<.'Tinin harekatı S,ta
lini sarkıı: (C\'i.rnıc-k ga~·esini 
isıilıduf etmektffiir. Volkişu 
Boobalıier ga .. ctcsinin ııc.,.r-ct

1 
§ısında alacaklazı vaziycl ma
lum olduğuna göre Alman 
matbuatının ~·aptığ~ bu ncı;ri
yatnı t<tiiri iyi karşdanmıyor. 
Nazi şeflerinin Sovyetleri Ba
sarabyn iirerine (e\.·irmeye ~a -

liği malrnfe.de Na'~ on"1 Sos- 11 

.}:uli~t Ahn.:.uı)ınun ıuttugtı ;yol ji 

kob~ ca ani o• ılnıakfU.ır. Ga
zett l .. •r ınak~lt!:1erindc Rıulicn 
petroUcri i?e Basarcb~ a nıe6e
lcsi iizerinde durmaktadula:r. 
Bnfüan devit•tlcrinin •·e ita!- 1 

yanın Kotnünist hnrekitlı k.tr- (Artta~• G tncl sayfada) 
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Çörçil'in 
beyanatı 

1000 Ticaret vapuru 

te.iih edildı 
Londra, 6 tJ~.A.) - A·ıaın ko.\111a

raı:::ında denız t.arbin1n sa!ı:ıh<>tUu göz
den get,:ir,,::on B. ÇOr~·il hnliı<:ahın de

mi:Sti•· ki: 
- İngilıcrc. dt:nizalh ve ha\' hü

cumlarına ve bılhıı~ı ·bır ço.ı-.. rıuk
natıslı nıaynlara rağmen in~lltcre 
muazuını H"yrı ~efninini nıu1ıaf:u? .. 1ya 
mın:urfak olmu-Stur. A!ı11anya 1940 
sencshıılc 4~\> d"-nıı.cı.tı ae.mısılıl! ına

lik ol;_~ôlt,~nı 
0

iddia ecJiyor; Alınan;)'& 
nın Ir:ıbrik~nın lılr k;ıpı::-ıncl1:tn ı1ıal

zen1e sokup O'ow: kJpJsından &<'ıni çı
karat<'.lk ~c:tilJe dt.niz;ıltı ve mı•rct
tebat in1al t•dip etrr:l'ıligı 1l.~ n*rak 
etmek icap cdı:r. Eğer bdylc lıe, io
şaatt~ıkı bu temPQyu biziın de aynı 
gcni~likte tahı ip teır.pcınuz takip e
debilir. 

ingiliz bnhriyesinde halen n1üdaiaa 
için teslih cdilıniş 1000 ticaret vapu
ru ınevcuttur ve bu ıniktar pek ya
kındn 2000 olacaktır. KaJile ile sey
:rahat. usulü m1m1az.anı bir şeitildc 
işlemiye ve Alman deni1.altl1arı bita
raf gemilt"re tı.arruzu, İngiliz geıni
lerine tallr•"t.ı:.edrtil daha kolay bul
maktadırl::ır.:t 

B. Çörçil bililro.ıf z..ıyi;ıtı nı~bctinin 

İngf · izlerink \J1den yüksek oldui,.'Ullu 
(Arkası 5 inci sa:vfada) 

--o--• 
lsveç, Norveç 
ve Danimarka 
Sovyettaarruzuna 
karşı hazırlanıyor 
Lonıl.-, 6 (Hususi) - Sovyet -

Fin harbi Skandinavya dcv1etle
ri nrrı~ ııda endişe uyandu·mış -
tır. İsveç k;b,ncJindc d~ği:;iklik 
yapılacakur. Norwç ve Dan'.nıar
karnn do kısmi sckrb<"'rlii< ilan 
etmeltr ı lıe-k IC'ni_,•or. 

Stoklıo.m, 6 (AA.) - İsveç 
huku"'llc'ı, memleketin ve Botni 
körfezir.ın bıtaraflıgını dana iyi 
bir surette garanti eımek içın 
Aaland adaları ile is,·eç sahilleri 
arasında maynlar koyma.il;a karar 
vermi"t?r. 

Stokholm, 6 (A.A.) - Bütün 
İsveç gazctckri, kabinede yakın
da yapılacak deği<ikliklcr ile 
m~gul olmaktadır. 

Başvekil Honsen ·bütün parti 
liderleri ile istişare halindedir. 

D. N. B. nin istihbarına göre, 
İsveç hariciye 'll<ızırı Sandler'in 
Hariciye Nezaretinde kalacağı 
süphclidir. 

Bü,qük Millet Meclisinde 

Maarif Vekili dün 
beyanatta bulundu 
Maarif meseleleri hallediliyor 

Ankctra, 6 {A .• ~.) - Btiyi.ız... Millet. Şlia}u rual t.cth:riı·lerındck. bınııc.ı. 

.. !~li.ıı;inın bugünkü toplant.Jsında Ma- meseledi:::n başlıyo:·tun. Gerek öğret-
arif Vekili i!as:tn Ali Yil<.-el, Ali Ra
na '1'<.ırlıün oııl~tanbul> tat ı:ıfuıdan ve

r.t,!cn yeni c!t:•·s s..at!~ri \il muzakf:l'e 
zam~nl;ı:-ı, mcktf"p ::tıtı.pJarıudnki 

yaı1lı~lıkr0:r ve d~r.:> pı·og.·anılarındu

ki i~tikrnr üzcrjnd~ \'aki tenkitle.re 
ait sual takı·irinc karşı ~u izrıhati ver
nıiştlr: 

- Su)·ın arkadaijlanın, 

İstanbul mf'bUW muht<·rtın RAn~ 
Tarhan, maarifiınizin ba.7.J n1eselele
ri hakkında Yüksek Meclis.in hu2.0-
runda 1naru2atta bulunma1na imkıln 
bah~ettikleri i(in bilha~.ı;<l t<"~kkür 

ederln1. 

menlerın, gerek "el.ilerin, ı;oı:ukla:- -
nlJZJJ'J c;alışn1aya \akit. imkfı.n, hatta 
yer b:.ıl:ınHtnJüh!rııı,ltı.n şlk;iyet etme
leri \·e lmtJhan TI<"tıceJerinI nıemnu
n.iy~llc kı.ır)ılar.1r.m3h1rı, senelcrden
beri .MrJrtf vekilHıtini düşilndüren ~

na nı~eleJerden biri ohnu~tur. B . ..ına 
hallehntk u;in ta?ebeyi çalı~tınnnk 

bilha:-!'ia evı çah,.ınaya müsait o1n.ı

yan ve t,,'(X;Uklanmwn büyük bir lk
seriyetini teşk.H eden kütleyi d"hcı 

kon!c.ırlu bir Jerde bulundurabiJn·,t>ic 
çareı-> dalına hatıra gelmiştir. N:ıp. 

1rim 1934 senesı ı:; haıiı·anında yü\-

(Arka"1 5 inci sayfada) 

Alnıaı muavin 
kruvazörü battı! 
Almanlar, bir lngiliz muavin kru
vazörü batırdıklarını bildiriyorlar 
Hollan~a sahilleri maynla doldu 

Berlin, 6 (A.A) - 4 ilkkanunda 
Alman doııonmJsına mensup u
fak blr muavin kruvazör, bir iaı
filükı müteakip büyük Belt'te 
bundan birkac hafta evvel A 1 -
:man donanmasının küçük kru\'a
zörkrindcn Numero 307 ııin bat
mış olduğu mahalde batmıştır. 

Berlin, 6 (RADYO) - Avw;
turalyadan Britanyaya gelmekte 
olan bir İıı1:iliz muavin .kruva
zörü bugün cenubi Atlantikfe ba

tırılmı~tır. 

Berlin, 6 (RADYO) - Alman
ya deniz ha~bini devam ettirmek 
kararındadır. Almanlar mütte -
fikJere 735 bin tonilatoluk gemi 
kaybettirm~lerdir. Alman Deniz 
erkanıha1'plcri tahtelbahir inşa
atını Büyük Harpteki tecrübe -

!erinden istifade cddek artıru· a
ya karar vermi. !erdir 
Yapılan tıc•aplara .göre Almar.

ya her gün bir tahtdbahir mşa 
edebılcccktir. Harp başlangıcın
danberi tahrip edilen dcnizal• : -
Jann yenileri yapılınca Alma ya 
açık denizlerde faaliyetlerir,., de
vam roerek müttefiklere ıbüyük 
zararlar verdirebilecektir. 

Kap, 6 (AA.) - Resmen bildi
rlidij(ine göre İngiliz .!:ıarp gcmi
•Jeri cenubi atlantikte Alınan ·Üs
sükuma, vapuru nu müsadere e1-
misl<'rdir. Bu vapur 7834 tonluk· 
tur. · 

Bir İngiliz tüccar gemisi kcsıf 
bir sis esnasıı da yeni İskoçy a 
sahilinde bir müsademe .,etice
sinde batmıştır. 

(Arkası 5 inci sayfaı!.o) 



SA\'FA - 2 

BOY OK T ARİ Hl ROMAN : as 

OSMAN 
Yazın: M. Sami Karayel 

Şehzade Mustafa dairesinden 
çıkan feryatlar faciaya delildi 
l UL a g..,...I; bir gece tiitııü 

ytıı:pın::ıık c:er"'k. •• 

- . ,. . . 
- E!end rr. tre arzederainU. degil 

ın ultJlınun 

DerbaL 
- 'falve o!rnalı: g<>rektlr' 
- P~iti şeyhhn.. 

- }:y, al<ah, ault.aıum!. 
- ........ . 

* Nil >Y•t, ~zade Mu.lafa dairesin- , 
de v~a gelen fada, bilton Ç1pl•k
lıtı ile meyd:ına ı;tkınıştt. 

Gör.:fc1er ve kilerci zehlrlenip bl· 
nıüştu. L;.&ln, Malı Fi.ruz ve hempa ... 
!arının istedikleri gene olmıuruı;tı. 

Şeh.ıade !\-lusta1a, çama&ırcı kalfası 

ile sapa ı;ağlam kalmıştı. 
Turnacı başı, sevinç içinde saba

hı yapmıştı. Şehzade Mustala daire
ıiinden çakan feryatlar facianın vü
cullandığma delildi. 

Turnacı, sabah oJur olmaz Kızlar 
11ğasının dairesıne kofmll!h fnci071 
haber vermlşU. 

Sabırsızlıkla bekli,..,.. v& u.rlrusw:
luktan sabaha kadar buhranlar lçm
de kıvranan Malı Firuz SU!lan da ha
ber alınıştı. 

Nihayet; haber ~I oldu. Şehzade 
Mustafa ve çamaşırcı kadın sağ kal
mak ilzere üç kalfa ölm(lşl&rdi. 

Mah Fi.ruz. bu haberi alınca çile
den çıkmı.,tı. Kızlar aiaama çı1tııı-

7ordu: 
- Bu, nasıl ı, lala? 
- Sultanım; her halde yemeği y,._ 

memif olacalı:I. 

- H..,. Cözil kör olası meo.up he
rif!- Ne talili adammış!. - ........ . 

- Ne ;yapacaaız fimdl? 

- ·--·· 
- Sultan Ahmet, her halde orta

hiı kasıı> kavuracak-
- İdaft etmek !Azun sultanım!. 
._ - Bu ç1Jguı çocuğu idare ~tmek 

lı:olay mı lalamT. 

- ...... u. 

- Şimdi Abaze sultau da f•ryada 
bailıyacalı:.. - ........ . 

- Yeniçeriler ve sipahiler nadl
i&htoın bilecdderdir-
- ......... . 
- Ya bir ls;yaıı çıkana! 
- ........ . 
- N115ıl önlıyeceğl7. bu işi? 

- ....•.... 
- Lala, cevap ver, durulacak l.a· 

man degil.. 
- Bir Çllreiine bakmab aultanıınl. 
- Efendiınl.ı, hanııJ dairede idi bu 

akşam? 

- Canba~da-
- Cıınbah§ada ırul 

- Evet sultanun! .. 
- Bu kahpe kız da başıııuza bir iı 

tÇacakl. 

- ........ . 
- Fakat, bu kuın mevcudiyet! 1-

fitni?.e yarıyor.. Hiç olmazsa, I\fafı 

Peykerin kucağına fV'Ja dUıjınUyor 
Sultan Ahmet. 

- ....... . 
- KAğılhanc kaımnda deıtll mı: 
- Evet sultanım .. 
- Elendimize haber verildı mi? 
- Hayır Sultanım_ Evvela, Sada-

ret kaymakamına mal(lmat vermelı: 
IAzım •• 

ı:aberi !abli sen v•receksln de-
cil rnl! 

- Evet, sultanım.. 
- Ne diyeceksin? 

- Oldu4u gibi an:edecettm .. 
Ne bilecek b11nak bl"rlf'?. Efen· 

dimiz.in yaptığına zahip olur. 
- Muhakkak öyle zannedecelı: oul

tanım. 

- En bü;vük iş sultwı Ahınf'di i!ıı· 
!emektir-

- Beli<~ efendimiz de l'v!ah Per· 
kerden :;üphelenir .. 

- B~nden ş:tiph,..lerınez rm 
- ....... .. 

liiç ıovhe ctm l-A.."udf·ıı de ştiµ
helenecek 

- Asıl ruesele yeniçeri ve ~:palti
lerin harefı; etidir. Buou ön1en1ek IA
zım uJtanım. 

- İşte, ben de onu du. i.ınt.ıyor
dunl .. Yoksa, üçünün de cenazesini 
k~l<hrıp ıueseleyt lüıpatınz 

-Ev~t .• 
- İrade bı.ı,yurursanıı, vezire git,... 

tneden evvel yeniçeri ve ıt.ipahi nJa
lariyle bir teınasa geleyiFtı;, 

- Daha fena olnıaz mı? 
- Eğer, ağalara m11h~ .ıuı·ette 

a.nlahr, onlan haberdar edersek, it 
örtbas edilir, klm:;eci.klcr tantfından 
duyulıı.adan olduğu 7enl<• kalır sul
tanımı 

- Do~ı. Nih.ıtye-t, ile,, kacbıı c.·e>nA· 
zem. 

Evet ioiultanlm. 

- Haydi git. a&alım glk, oonra 
vezire git mese-leyi anlat, daha sonra 
da Sultan Ahmedı idaTeTe çalıı. 

Kızlar e!::ısı, cübbesini toı,ıl:ıdı. A
tına binip yola çıktı , TurnaCl başı, 

Ur Ur titriyordu. Başuıa gelecek be
li vardı. Eğer, şehzade l\.tu.~tafa öl
m~ ol-aydı mesele yoktu. Derhal 
Genç Osman tahta çıkacaktL Mah Fi
ruz sultan cenazeleri kald1rLıca1 .. tı. 

Hatta, bu cenazelere Mah Peyker 
sultımın liç oı(lıı da bogdurıılup ka· 
tılacaktı. Ve, mesele bilecekti. Ken
disine süal sonın olmıyocağı gibi, (iste 
de vezirhizamlık kürlı:Onü gı;rip kö
fe,.e çekil"""kti. 

Tıunacı baı~ çok ktt!erli ldl. ı,;u 

ayağı buz kt.-silmlş ~kibetint bekli
yordu. Her hald, yeniçeriler ve sipa

hiler ayak.lanacaktaı·dı. Sllltan Ah
met, i 'i lah..l<ıka girişecekti. 

Nihııyct, ısyaru bastınılak \'f:, ktu
dl suc.:larmı öı t bu etmek h;ln k.en
dic;t mUcrin1 ol.ı..nı.k urtaya atılacak 
ve kcll~I yeni ·erilere ve s!~hiJere 
verilecekti. 

1'uruacı; bu Jşl yaptıgıno p~maıı
dı. Nereden Kızlar nğasına uymlJltu. 
Nihayet, zehir biln;.edjğini söylPr \'"e 
yar ... ·ıru kurta.rflbil.i.rdi . 

Kızlar atMı. ağa knpı.suıa geldi. 
Doh; çvk erkı!f,di, ağalar orta carut
deu namazrlan yeni çıkıyorlatdı. 
Kızlar ağasın1n alelacele gelişi ye

niçeri ağa"'ın! şiiohelPf·0 dfışurmüş

ta. Yoksa, padi ·th.. • cu.('(.·rı cı.ı::alııcı

nı bir bo~kasıoa. mı vı:rın~ll' 

Kızlar ağı.ısı: atından indi. Yenlçe
ri ağası ve .maiyeti zılayı htirrnet t·e 
tAzin1 ile buyl4r ettiler .. 

Afa ile, Kulnr t1,ı.:rı ı ynlnı" kalın
ca, si.yw.hı eHe>riın t'ğ~turar3k: 

- Ağa hazretlf'J·ı lıir kederli 
gece ıı~ırd;k .. 

Diye ôz.c ba,ı.ı. ch. \g,, de1h,1 h.ılil 

mütet"et*rl t ı'lı. H"rhlılrit- IH'lr.ı;vı hü
mayuıııla n1ühJ bir ·ev V.llı-dı .. ~tu
kalX'l<' •ttl~ 

- Ilayırdır in. llllh Ai;t bazı-elleri.. 

- Şchznd<' Mı ta Sultaıı hnzret-
lerinln dnireleriıodc üç lı:alta \•efbıt 

ettiler .. 
Deyin t•, \"C'nic:~ri a4:ı.oıı f•ldu1tu ;:ver

deu uy11gn kklkarak.: 
- Şebza~ hazretlt-ı ine bir hal mi 

vaki oldu?. 
- Hayır ağa h:ıcroll•ri. $<-lwıde 

berhttyat.tırlar .• 
{!lrlıa.ı YU) 

j_K C? A f1~ ~!YE ~);~i ·;~;ı~~is17ı-;;~ 
.. ÖPM ' ••• 

..,--;-~ L r- YAZAN-; SELAMI iZZET rr crm;;; 
Ekrem Se'.:ınayı daha ~o;.: beııe- j 

nivor, onu dalıa 1-(ÜZcl bulı.ıyot"du. 
H · vır, Selına k<'n<lini Ekrcme 1 
be c. d.rıı.eğe çalısmıyordu, h· 
ıt.ıt e e olsa Ekrem ona ,3;,: 
s vı 1rum1 • diyen, 'kcndisı.ne aşk 
ta bahS«ien erkekli. 

Art biribırl€1'ine ikarş ne ele 
olsa \a,b:i davranaınıu.lıırdı; d&\'• 
ranamıyorJ.ıırdı da; arıO!annda bir 
&ır h..rdı, ıbu •ır &lıı~ lıirihlr-
~ ıl C:· n uzaklaştınyu \'!.' yahut, 
K ' klan Jaman .mlaş· 
+ ır vrdLı. 

S vmıyen kadınla,... lfil<aydi
sıl , keyıf ıçın tüylerır.ı kabar -

kuslıı.r dbi, Ekrcmm önün
d süzWüyordu; farkına varma
da ı kendini daha l(Üzc-1, dahaca

ordu. 

k&t Ekr<·m ·blrc;enh re or.u sev • 
mektcn vaz ııcçccek olsa, Sel
maıun haJ atmdaıı bir ~ey cksl
IC<X'k!ı .. 

Nimet haladan mektup geldi; 
Selmayı ısci}•ordu. Ayın sonunda, 
Selma Mac;kaya gidı>eekti. 

.:>elma, kendw · lıi\disclere ka
pıp koyuvennı ti. ıtık onun i
çin meıtilııın lhem niyetı kalma. 
mu tı, zc\·ki. saa;J i içiııaeydi. 
Her nere • ..., ursa ov .. ,. haı<lle· 
rile. atıralarile "'' v· cak <le -

1 mı.ıdi?. 
ÇÜNCÜ KISIM 
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Selına Maçkaya y~rle•tıkı.. n 

-bir :lıafıa ~onra Peı U;v lıı~ haber
siz go.di. 
Bır gün Selma ll'§ısında Per-

:::::Hi"51i"lll"li' 1i'~ıııııı·"m
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Lokanta ve 
gazinolar za
rar ediyormuş 
Yapılan tenzilatın kal· 

dırılmasını istiyorlar 
Altı ay cvveı, Belediye daimi en

cllıneninin vcrdıği karar üzerine bil
umum gazino ve lokantaların tarife
lerinde yüzde 15 nispetinde bir ten ... 
7.il3t yapılmıştı. Bu karar üzerine 
bi (.'Ok gazino ve lokanta !'ü.hiplcri 

belediyeye thlıracaut ederek bu tarl
lelı·rin tatbUdyle znror etrnPkte ol
duklarınt b:Jdınni.şlerdır. Fnkııt be

lediye r~ı:ıcn btı kararı tadil hakkına 
ınalik: olmadığı için birik~ bu ınü

rncaatlar, !etkık t.-diln1ek üzere ~ene 

daimi enctı ene kedilmektedir. 
Daiml cıcüıncn ,vak•n· ta bu evrakı 
tetkik ~t>ı·rk l>u Jıtıbl yerlrrln tu.ri!e
lc-ri. h;ıkkıncia. ve dt:\';l.OÜJ tatbik r .... 

dilınek W.ere ~a~lı bJr tarife te.pit 
edecektir. Bu esıııoda h·kant<ılerın sı

ru!hı.ra tefriki işi de itnlflm edilecek
tir. Bunun için belectı,-e i.ktJ.'i&t ınil

dürlOi::il icap eden tetkiklere devam 
etmektedir. Bu mulc: •tla cuınartesl 

günü öğleden sonra Lokantacılar ce
n1iyC'ti mtin:ıessillerinln işUrUkiyle bir 

... toplaı1tı yapılacaktır. Bu tt>plantıda, 

lokantalar loklll, serm:ıye ve müstah
demin adedine gört" sınıflara tefrfk 

edilecektir. Sermaye.<l 10 bin, mt!S· 
tahdcınin Ufledi 15 detı yuknrı ve bi
ı·in.ci sııııf cuddC'leı.. Uzerındc bulu
nan lokantalar birincI su11( addedile
Cf'ktir. Diğ r Iokant<ıler ıh, bu for
mU1e C(iıre tespit edilecclttır, 
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VILAYET 

T ahririnüfus tecrübesi 
yapılacak 

Hükuıııd in 19·10 :.eııeoi ıçiııde 
yapac.:gı tahı·iri nüfus i~ın yakın
da İstanbul kazalarında l<'crü -
·b~ler aµı1acak 4 ır. Bunun için 
}arın ist •.• :nbul vilayetio.:ie, bütü11 
kBza kavmakamlannda ve tahrir
de vırzi.İe ala<:ak memurlarla bir
lik'e bir i;;tim;; Yamlacaktır. Tee
rübe ııüfus taLrın İstaı:lıulda Ba
kırköy ve Şıfecle olm:ık üzere iki 
kazada yapılacııklır. Şı.le kaza,ı
nın kuyuaaıa is· m.ı<len, Bakır
köy kazasır.m İşe ~ahıslar sayıl
mak ,ııretile nüfus tahriri yapı
lacak bu !<'Crübdudc· hangi u
sulün mm·afık uldugunu tu;blt 
edil<·n.k netice> bcr raporla Dahi· 
tiye Vd:al<>tine .Jıildir >ceklir. 

Bina vergiİeri itiraz 
komisyonları kurulacak 

.Şimei ye k2dnr vali ııiıınw. 
mulıtcEf şahıı;'.~r ta n!ından ri
yase, ~"liirr istu:af kom'syonla
rı bu 11~ ı:: .sonıından itibaren la, 
veri ~~cktır. lıi.l l\..(1ı .i~vonlar yer 
ne, l;>ina vcı-glic ri ·• ·a• komis -
)'onl;1rı JH.İ.nıih· ikı orrı :syot} ku
rulncaktır. !\'1U\ E.7.Z r olacak bu 
ko.rnis)orılar n rı...'is'pı·1nr- 80, ilz&. 
!arına da 70 lira ır aa, veıikcck 
tir. Bu ·l:ur.:isy-0nh rdc:ın birisi • 
nin rPi~ligi '"!C' ~i müddeiumu· 
mil< ·den Esaı, dig<·rin Ankaıa 
\'i yet idaı e •heyeti üzasıııdan 

Enn:r tayin c-d;'.miştir. Komis· 
yonların iızahklarına da bckdi
YC' talı•il müdürü Cıtbiı'. maliye 
müfettişlerinden Arü H:!:ınet, 
beledive emlak şııtx•,i müdüıii 
Muhı:;in tc,.yin. ediln1işllı·, Komis
von raportörlük1lerin~' de bele
di~·e tırhakkuk şubesi memurla
dndan iki zat tayin edilmiştir. 

l:lu biı lıiı<li~e degil, çok basit 
biı· kar:;;ıla~ına oldu. Daha evwl
dc·n Selm&y&: •Bir gün ansızın 
kar~ma P~rte• çıkacak olsa ne 
yaparsın?. di.1 <' soı.olardı, Sel
ma: •Hcyt..:-candan ülürüm!• ce
va·bını ,·erırdi. 

Bu bö~·ieair, iıt:>an muJıayyile
sırıde buyülüp hadise şek.iine koy- ı 
dugu b;r mc-:;cleyi .birdenbire göz
ılNinııı önün.ıe hakıkaı gibi gö-
ıüı.ce çok tabii ıelakiıi eder, j 

l~tc .;elma da Pcrtevin geli~i-

1 

nı tabıi telakki etti. 
O gıin terziden Selmanın lıalo 

elbisesin• getimıişledi. İlk de
fa ·baloya gidecek:i. 

Pembe ipek tuvalet. kary,ıla -
l''n ye il carfes yovganı üstüne 

rirrıiştı. Sc 'il" üs'ün~ bevaz 
J, kalı c;\lcı k lbısesilr pcır be 
ip tın '• h yran h r~ ba-
kı) i '' t hala da gen~ t ın 
dıa)ran ~"> 'lln tuva.ıttı scyıet -
mesini, tlı,.{daklannın ucunda giz
lediğı mıişfik 4>ir lelx·»ümlı- ~ey
rediyordu. 

Bu aralrk kapı vuruldu. Hala: 

I 
1 

Manifaturada Çay f iatlarını 
yapılan tenzilat ,yükseltenler 

.... 1.. 1takip ediliyor az goru uyor 
Daha fazla ucuzluk 

temin ediiecek 
Manlfatura tiiccarlan ksbhlll ei· 

tikleri 7u~df' y irmJ tensllit.ı düa ta~ 
bi.ka ba-,lamııtlardır. Fakat evvelce 
yapılan lhlıkir nlsprtl 7Ü1df': el.U7i 
g('çti~indc-n bu tt-nzllat pek 87 «örü.1-
mekterhr. ,\Jakadarların bildirdiihıe 

göre b\l M>nzilat. daha ço,.·attalacakhr. 
Yıılnıı Am~rl.kaya ve İtatya:ya 1apı
Jan sipari: h•rlu Cf'tmf·sl hrkleamtkie· 
dir. 

DJ l'r Uıııft•n KÜmrüklrrd.e kalrnq 
olan japon vr alman moLh manifatu
ra eşyalarının bir an en·et mcmle
keW ithali lçln Almı:ttllarla tf'ma:,.a 
~c.'çt1mi-,Ur. F;ehrinıhdeki Do,>"('e Or· 
ttn~ A.lmau bouıı.:a ... ı müdürü diıu 

fnıtaka tlcartt mudürü Avni 8:ık· 

mar11 zi:v.ırct ebni~ ve bu iş .Uttrln· 

de cör~ınüıtür. Alman htitumetlnln 
_bu mallann Ub:r.ll tein kor.şlmento· 
lan tüccann iade edecctl anl..,ılmak
tadır. Bas' man!f3tura tütt.af'lan 
Ru.. .. ya'dan mal C'Ctlnnek hık-mi.şler

dlr. Fakat &tv,.et R.u"lra matdfata
ra ihracını meneıttflnc1rn bn tetPb· 
bfıs muvaffak netice vermtmi,tlr. 

Son ciln1erde pl7a-.rada teni mal
zemeleri ü.ıerlndc de büyffk bir lhU
k3r harekPtl törlilmektdir. E1!lfse t~ 

m..ıllnde koll:tn11an trla!ar 1:-tfl ku .. 
ra:şt3n 229 :re ve asta!'lar tr&O dan iki 
J'Ü7.c ~ıkmt!l!ttr. Dtiime ve diler ına1-
ıeme1erde de fkf misli fiyat yilkse-tt .. 
illi ı-örUlınf!'ktedlr. İktlkir komhyo
ııu dtin ~Iıutaka tte lrı:t ınüdilrlülüu
dc toplanmı1 ve 7cul bir tal141na tRr
u k:ıra.rlaoıhrnufebr. 

Komfıııyon şlmri~kl Kibi 10-15 ıi)n. 
dP btr dt>i'll h--ttada en aşakı Ut döt1 
defa toplana.oak.hr. 

---- <ı•o----

Vali Rektörle görüştü 
Vali ve Bde<liye Reiı Lutfi 

Kırdar dün Üniversit~yc giderek 
ÖlliÜmilzdek'i h'Cne zarfında tesis 
edilmesi düşünülen talebe vurt
ları hakkmda ünivrı ite rektörü 
Cemil Blls<.!lle görü~müştür. * Şehrimizdeki Fr~ S"2 General 
kon<olo'u dün Vali ve Bckd.iye 
RM~iııl \i.iyaret etml<tir. 

Tarı tamirden çıktı 
Den izvollar:nın Tan vapuru 

tamirde~ çıkmışl.r. Vapurun tec
rübt>leri yapılmaktadır. 

Ticaret Bankasında altı 

aylık stok var 
Son ~manlarda, J!ltcak. mcn.ılcket

ler mahııulQ olan çayın az ithal edil
me.sinden istifade etmek istiyen ba
zı çay tüccarları. memleket dahiliıı· 
deki çay ı.>tokunu nazarı dıkkate al
madan çay flyatlurına fazla nuktar
da ram yapın~lard1r. Vuku bulan ıi-
kayetler üzerine belediye mesele ile 

ı 8..Wkrla.r olınuş, piJ'asada ve yahut 
muhtelif depolardaki çay stokunu teo
pit etmı~tır. Bu tespit .su-&ında Türk 
Tir.ıcc.t bnnkasuıa ail dcpoloırda n1ev
cut ç-.ı.y sk'kl:.nun şehrin aJt.ı syhk 
i"ıüyaı::u•a tekdbill edN.:ek derecede 
fazla olduğurıu g0':'1Düştür. Ticı.rct 

baııi.B_;ı Ua vaziytltt'n haberdar o
lunca belcdlyeyf' nıU.ra.cnat ederek 
harpteH evvf"lkt fiyatlarla her ~tiyen 
<tüccara, ~tediği ın.i.kdarda çay vf'r ... 
miye !lın::ıde bulunduğunu bildinniır 
Ur. Bu vnz.i.yet üzerine ibtikürla 
mücadele k.oınisyonu da faaliyete 
geçnı4, hiç •ebrı> yokken böyle ~ay 
fiyathu·ına uun yaptuak istiyen 1nub

tekirlcrl W.Spit etmtye baElamıştır. 

Diger tar-ot t.an piyasadaki mazot 
frtl)kunun da bitmek üzere Clldur.u ve 
bu yuzden bazı mera'• bı bahriyeoiu 
hareket edemcu1ek 7JU1JTCtindc kal· 
dığı Jk•lediye İktısat mudürlüğüne 
bildirilmiştir. İktısat ınül1iıı-iUgü bu 
husu hakkıııda icav eden tetkikleri ... 
ni } ~prnıştır Bu tetkikler neticesin
de tilJ 3kika ın~ıot stokunun ıv.aldı
gı, Romanya ile geçen ayın 21 inde 
yaµıbu1 anlaşın.... üzerine 1toınonya 

ya ihtiyı:\~ ni.'-ra·tincle m:ızot f;ip.ari§l 
VC'rildigi, bu siparişlerin, ötedenheri 
10 güncle geldigı anlaşılmıştır. Bu va
ziyetten beş <>n gi.inP. k;ıdar nıazot 

sıkıntısının tamaıniylf' bE'rtaNtf ectl
lc-cej!i nn1oş1lrnıştır. 

·-----o•o----
&ELEDi YE 

Unkapanı ile Eminönü 
arasında yapılacak 

istim'ak 

,_ ... 

Şehir pliinına göre Emın<inü 
ile Unkapanı aras.nda açılacak 
caddelerin iki tarafında yapıla
cak in.şaat için istim '!ıki zaruri 
ul.ıın :binalar hakkındaki te kik
ler lıitmek i.ızeredir. Bu i'"le me~
~l ol.m komisyon istimliıki za
ruı1 740 bina tesbll elnıİ.'jtir. Bu 
binalardan birisi de Balıkhane 
binas,dır. Komi;;yon &lıkhane 
'bhıası için 60 bin liraltk bir kıy
me takdir l'lmiş·ir Bu para i!e 
Balıkh:ı.ne ;ç:n daha ;.~rde bir bi
na yıı.p:lacaktır. 

SORUYORUZ! 

f\1ezbaha rüsumu 
lh:ıkiunt'l TrabAonda. bir me4· 

b41ha -,aphı"'lp, "ileri kesilmJş o· 
larak frl1tulu Tapurlarla İS"tau

bal• .-~vketmeyl düşönüyPr; Vaıı~ 

da. 5 kuru-,; olau f'tln btaııbulda 
65 den ,..,:\i1hnasın1n sebepleri a
ra."litrthyor Vt! bu paha.hJı.ttn önü· 
ne !'"e('llmC'k i('JD 1.iuın ı-eJ.en ted
hlrler ahru1or. 

811 arada İstanbul beltdlyesl 
trnıtJ ettifJ mezbaha rü~umundan 

ttt>ııede Yanın wilyon kaybe&Uflnl 
düıtuııüyor mu? Ya.!'Un ınilyon kay

bettifl lılllde etln ucııılamadıfını 
kale al17or mu! Kayb ttiii bu J'&· 

nm mlt7onu ycnWen bl:UlD:la.k. 
tela m.!'7baha. rüsumunu ,-enldea. 
t.e.zyf& rtme;rl &asarl11or muT dJ7e 

Soruyoruz 

Fakat kimin girdiğine bakma
dı. Ancak yanırk.Jarında ikı du
dağ:n temasını hissedince başını 
kB•dırdı. 

- Hoş geldin Pertev! ... 
- Hoş buldum ... Merhaba Se-

mi! 
- Merhaba Pertev. 
Nimet hala sordu: 
- Bıı sefer kaç gün ızln ko

pşrdı.n? 
- Bu sı>fer izin 'kopaımadırn. 

Bu sefer İı;ta.ıı.bula yerleştim ... 
~mck Semi ele oburad·a. Buna 
da sevindim doğrusu. 

DC:NIZ 

( lngiltereye ısmarlanacak 
) 11 vapur 

Inıgıltereye ısmarlaııacak 11 va
pura ait Swan Hun ter firma'1n>n 
1ekHf mcktttp \'e pro.)<- f'ri göz -
den .geçiritlnektedir. Bugünler • 
de Ingiltereden firma mümessil 
ve nıüteiıassu;larından mürekkep 
bir heyet gelecek ve alılkadarla
ra proıeler üzerinde malumat 
veı ec<:k.tir. Bu müleha~ıslarla 

~ 
kat'i pUınlar 'hıaınlandtl<tan son

; ra del'hal pazarlığa giri.1;ilecek • 
tir. Diger taraftan Ankarada bu-

( lunan meşhur Armstrong fubrika
/ sı mümessilleriJ.e memleke'if ıiz
/ de blr tersane inşası hakkında.ki 
'\ müzakerelerin müsbet bir şekil-

de iık?rlidiği haber verilmektedir, 

Pertev karyolanın ayak ucun
da duran lame o!Jıılo iskarpinleri· 
ni aldı, pencerenin ışığına tut'.U: 

- Bunlar da çok güzel.. Söy
le bakayım Semi. .baloya gid~-ce
ğio için memnun musun? 

Niınet hala cevap verdi: 
- Güzel bir tuvaleti olduğu 

için uııemnun amma, ıbııloya gide
ceğine pek memnun değil 

Pertev şaı;tı · 
- Neden? 
Selma 'boynunu büktü: 
- İçimde bir irorku var 

Selır.a şaşalamıı;, ne söy !iye -
cej:tinı ~aJ;ınnış, fakat çarpıntıya 
yaka armamı•tı. Elini uzattı, Per 
tevin elini sıktı; sonra tuvalrtini 
,gösterdi: 

- Neden 'koııkuyorsun! 
- Her eyden, herkesten kor-

kuyorum ... Hiç tanımadığım bir 
sürü iru;an arasında ne yapaca
ğını? MalCımya eben vahşiJiıu. 
Sıkılgnnlar ıhiobir sebep o!ma -
da.ıı korkarlar ... Hem ben rahat 
rahat, seııbest konuşaımıyacağım
dan herkes gibi dans edemiycce
ğimden, beoerikslzliğimden kor
kuyorum ... Aptallaşacagım, her
kesin içinde serseme dönece -
ğim, Nimet halayı mahcup ede
ceğim diye de koI'kuyorum. 

ıısıl güzel mi? .. 
Demek ba'o var?. Gül güle 

gıy •ü le ıı:ii le eiilen öemi? . Aın
nıa bı,ı tuvaletin karşısında ken
dı kendini yıı.dırgamamıı;a bcn
ziyorswı. 

'iııııı' ha la· 
- Hakkı da yok dci:tll dedi, ilk 

defa uzun etekıli, dekolte bir tu
vale iyecek. Pertev Jcahkaha ile ı:ülüsordu: 

LEii 
R~dyo ıztırap mevzuu oldu 

Bir .. - dos&lanmudall lıbi pi. , 
llllttl; rad7o calmamw istedi. ima 
dal&'ada bir orlı:eslrs lıonseri bııldııl<. 

J>otıhımas bir dakika dllıl..U: 

eier yalıaııea dlJ'artarda u bir l&

ceeau 117and.ıJvonıa. kame Mil •• 
aaz heyetinin konserleri. klisU1. ma• 
&iki ko11Rrltri, SaflJ'e, Münir Na• 

- Bizim lslasJ"on! ıled.L 
Bir as lıa7<el etll.lı;: 

- Nereden anladın? 
- Kemanlann sesinden; BethoTeD 

O&IQ"orlar amma, arşeler tellerde al
bavenU.en pcsrev ahenKI çıkar17or1 

* Vb'an& radyo~anda. Tü.rk n Bal-
pr musikisine da1r bir lıonferaDI 

Terilmlf. Koıılera.ucı Vama latas70-
nuna melhedlp Türk musikisinin bO· 
lllnned•ıı lbarel oldııtunn IMi:rlem.(f. 

O ut !eln ha:rdl: halt etmiş! diye
lim; falı:al bı. de Anlıara lslasyonanda 
caz ÇVl•klıktaıı !baretllr ıll:recetı. o• 
lvnak ne derler aeabaT 

* Jlad~ umu.ı ı-ertk" ftn, rerek .san•at 
bakımından bir ıztırap mevzuu oldu. 
Gece1erl ,a v"1a bu sebepten rahat 
dlnlenmlror. Paris karı--.lfDI", ..-nal& 
karııoııyor. ~pik.er kar ... ,ıyor: 

Sellm Strrı Tarcan a;lbl bir iki kon· 
fera.n."('1 md!ıite&noı. maJdoe;rtı uymı· 

7an P.benk~fz •~ler bir takım şe7ler 
llÖylUyor, daha dofrnsu bir takım 
te71er mırıldanıp homarduı17or. 

Ve bil.hın hunlar Jıraınızda kalma .. 
yor; buıü.ıı cihan bul dıollJ'or. 

* Clh•nın dııydutu blıılm radyod», 

Kurnaz dolandı
rıcı yakalandı 

Mahkeme dolandırıcıyı 
4 aya mahkum etti 

Nadi L<mlııde k11rt1 .. bir adaD\ Ali 
Canip i'imind" blrisin" $ liraya bir 
aaat H&tnu-1; fakat S:ı&ati uhlbioe ies~ 
liın etmeden evvel p~r~•• J'&nına •· 
lıp bf'rabı-rce tramvaya bl!ımlfllr. Blr 
u sonra da tranıva1ın blabalıluı• 

dan lıılifMle edip blndlk.lerl arka ..,.. 
banlıtın moluıbihnden: J'&nl in aa
lıanlıklan 7ere in.ret firar elmltllr. 

Bundan sonra snıtaıuhmede .-t· 
den auık.-h Nadi orad~ da ,\.h.nıet 19-
mlnde bir ayakkabu:1daıı 1 llra7a 
bir ankk•b• salın alımı, f•lıat, pa
rayı vermf"k tiz""n- rıra'kla ~ve sider
keo toeu.kcafı~• bir tokat qkcdlp 
ortadan kayb<ılmııştıır. hı ~lkbetçl
n!n pullse mür6ca>I! üzerine &çık ırö• 
dob.ndıncı bir aı sonra yaka11 ele 
vermiş-Ur. 

Derhal A.'ll:re seklstııcl cen ID&h

lı:tmeıılne teslim olunan sacla C •7 %9 
ı-lin hap<;~ vr 125 Ura da para eeza.m
oa mahkfım olun.mu tur!.. 

Ktıındbl derhal te,•kff edtlmlştlr. 

---<>- --
Mü T le F :C .t ı -----·--
İran Konso'oshanesindeki' 

resmikabul 
Ev.-elki gün Ankaradau şehri· 

mize ge.en İraı; Büy(ı:,, Elçisi B. 
Kimmi içın c•ün İran koı;solosha
ııesinde bir resmi kabtıl tertip et
rniı;tir. Şehnrr.•ztl.,ki İranlılar se
fiı-letini zivaret ederek hasbıhal
<.ie bulunmı.ı._'liardır. Büyük elç1 
Türk - İran uo tlugu hakkında 
bir ~ita.bede .Ouluıımııştuı·. 

Anvers Konsolosumuz 
geldi 

Anver> ltonsolosuınu~ F'el:Vıi 
Denli mezuııen dün sabah Avru
padan ~ehrimzie gelmiııtlr. Çek 
mültecilednden bir kafilenin bu
gün şehrımize gelmeleri beklen
mektedir. Butiların arasında yük. 
sek rübbeli zırlıitl<>r de vardır. 

- Yok canım, hiç merak ·~ime. 
Sen koca baloda, vüzleree ki -
şlnin ıı.ras:aıda .bir içim su gibt 
duracaksın. Güzel kızsın &>ml, 
bunun için çok dans edeceksin, 
İyi dans edeceksin Semi ~iinkü 
gençsin, 2arifsiıı, -eğ<'r konuşmaz
san veya çok az koııı.ıı;ursaıı bile, 
seninle dans edenler, yuzune 
bakmakla iktifa ederler ve saadet 
duyarlar ... Belki içlerinde senin 
süsten, sinemadan koııuşmadı!iı
ru, dedikodu yaıpmadığını göriln
ce ~şacakıardır, fakat pek çoğu 
da seni bunun için, böyle oldu -
ğun ıçın takdir edecekler, sana 
hayran olacaklardır .. Genç ru
hu, taptaze ruhlu bir genç kız· 1 
ender bulunur Semi.. Korkma 
Semi, korkacak h1Qbir şey yok. 

Niımet halaya döndü; 
- Nerede bu •balo! 
- Perapalasta, N aillerın kızı 

nl.şanland4 bu şerefe bir süvare 
veriyorlar. İstersen seni de davet 
ettireyim. 

fArkası v.arl 

relHu afltl tan•n•ı'f hanendelerlmi ... 
&in kom.erleri ve buna müma~u k.oıı• 
-ıer IJ'lıllr. Ga:rrbl itin ılmdülk 

•lik Df11'J,-a.tında karar ktlmah~·n. 

Konferamlar mttt'l"'9i de artık h.t .. 

ledl1melldlr_ Gü-ıt'I konu.,an, ...ı ma
ldııe7e 117an, 'makfue7e u111rak ko• 
nu,....smı blleıa bir ut k,,nferaıısla• 
n okusa herhalde daha 171 olacak• 
tır: ba iti de leımll heyetlnd• çalışaıt 
Avni JH"ki.li b;ışarabillr san17oruz. 

* Netice: büyük \"'t kücllk orlrt'!ıtra· 

larmız:ın bando k.onserlerhıl blo ol• 
m•- ima dalca lle venul:rellm. 

llad~o atödJ'Dillllaıt camıı ıwe

detlm de t.anı"onu ca:ıel ,-lbt mü7len .. 
ml:recctlnl bllılii"an.id. isp•I etini< o• 
lahm. 

Plik serllerimlzi "1>t•ltalua ve 
Vama Ue Bükrqten örnek ahp .,..,,. .. 

ı ramlarımu:ı onlar 1"lbl t.andm Ne
lim. 

Ve kaba! edelim ki, rad~od& kt· 
aaşan ses bl%atlhl mocı:Uı:l ohnahdır, 

rad:roda duyulan ..,. bir muit! rfbl 
dfnlenmelklJr; musiktsl olmı,..n llf'Sbıı 
lıle bir lıı:nnoll ;rokhır, bq otnl· 
maktan b ka ~ye yarama.ı Vf' bu• 
nan Jcln de dlnlenml"?:. 

Sf'.LA..'\d izZf'.T REDFS 

Konferanslar 
dün başladı 

Muhtelif yerlerde 5 
konferans verildi 

İlk tedrl.saı ınua1lirnlcriııin me2tle· 
ki faalı..vetlerin.i taa.zinı maksadiyle 
Maarif müdı.lrlugünı:ın, muhtelit 
mevzular hak.kında haz.ırladı&ı kon• 
fer.ıns :ıerilerwe dün ...at IG.30 da, 
ayrı ayrı ~ yerut! blı·den başlan

mıştır. Bunlardan p;;W koruma ted
bırlerine dair olan kou.1erans İstan· 
bul erkek l.ıaesinde, Kadıköy 12 ıncl 
ilk mektepte ve İstanbul lw: liteıım• 
de veriln1i tir. Bu kou/f"...racslarda ge
lecek harpte tayyaı-elrrin yapacak.la
n ıeairler, yurt u.üda!aMıudaki rol
leri, hın'relerin kudreUerinl vu -·
lannı arturma hususunda bütün 
dünya millel!eruıın gııyretlert ve ya
n.şlan, Cumhuriyet hükı1metınin ha
va kuvvcUcrımize ka.qı ven.llğl &

herumlvet ve Türk milletinin •öoter
ın:ı alfıka, tayyare tipl~ı ve ıınıt'la· 
n hukkında umuıni bilgiler~ avcı. de
niz, bilhassa boınlıardınıan tayyare• 
lf'rlııe dalr basit bilgiler, bunların bir 
harpte gllrdükffTI \ azifeler, tayyare 
boınbalan, tayyarPlerin kullandıklııt• 
n muhte!lf si!Ahlar, tayyarell'ri Jdare 
eden ıahsıyet~~nn \'tu•.ifelerı. kt>rnsu 
hük<ımeUcrln ve bUyük devletlerin 
hava kuvvf!tlP.ri, ha\"a hilcumbrının 
ordu ceph~lerın~ \'t' c.-ephe ger:ılcrlne 
,.upar.Akları tesirler, h:ırpll!'rde nske-o 
rl, siyasi, iktı ad! mevki ve ı»iıe.~e~ 
seleı in maruz kal.acağı hüc-umlar, ha .. 
va hOc..-umlarına ulrıyncok b!r ıeh 
rln halini tasvrr. aktif ve p:ıslt mu ... 
dafaa tedbırll"rl hakkında umumi 
mc.ı.lıln1at, b3"a fX:trnızlannın gün .. 
düz veya gece yapılacağ1na göre a
lınması elzem tedbir, sığınaklar hak .. 
kında umuıni bilgjlt·n• dair etrafil 
mal<ımat verilnılştfr. 

Dördili1cil konfcran~ alfabe teknigi 
hakkında verilmiştir. İatonbul 55 in· 
el ilk mektep muallimlerinden Kemal 
Eaan tarafından verilen bu koıır..
raıuta, okun1a temrlnleri,., ilk okumı 
Vt! 1'azına, ul!nbe rucüzcmeal. ve bun
Jardan istifade yollan, bu mevzu l· 
çln tavsiye edilecek kitaplar hıldc:m
da malılınat verilm[Jtir. A,.nı mevzu 
etrafında Gslatasaray l!oeefnd& d• 
bir konferans verilmiştir. 

Çekyaya tütün 
gönderiliyor 

Çekoslovakya Almanya tıtraf 
dan işgal edilmeden evvel bu 
memleket .taıbnkalarına ~atılan 
tütünlerin Si!\ kine devam <.'dil -
mektedir. 

Dün hu nıallarclaıı 300 C>iıı ki
loluk bir parti Cekyaya ı;cvke
dilmi.ş' ir. 

Polonyaya gönderilen 
ma:ların parası 

Harpt~n enel Polon7aya10nder1-
l<'n ve nra Afm.au işpn db.na we
een rürt mall.ınnın becll~ri h•k
lımda Alman bükü.meli.11 hükfunetı
m.lz aragncla teawdar yPt.lmaktadır 
Oük!ımetlmbı Almanla"' bizim Mtr· 
kez bankasında bu!uan Ur.i :mil.> o• 
lfrahk alacaklarınd•' Vf! bu btde.l 
lerl.n ödtııme.•lııl telif •tını.ur. B 
hWtu.'ita 1nl:iz11krttlf Y&pılmakiadu 

Ba liurlnd"l1'Uljulursa .'l'le 
kn bankasında /manya h1'1111b 
bloke duran paraan l,.o1onyaya 
rodemılt olan ie<Jartanııua le 
""" :nıoıl .... lıltf 
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Ru·men· petrol kuy~ları, tas-
fiyehaneleri mahvoluyor ! 

Bir ay içinde fabrikalar
da üç büyük yangın çıktı 
Günlerce 

yangın dün 
bir devam eden 

söndürüldü 
Berlin, 6 (RADYO) - Ronıruıya petrol kuyııları.ııda 4 Kanunuev· 

velde bir yangın çıkmıştır. Yangın büyük gayretler sayesinde an· 
cak bugün öğleden sonııa söndüriilebilmiştir. Zm-ar büyükwr. Bu 
yangının bir suikast eseri olduğu ve suikastı Entellicens Servis ajan
larının Jıaurlaıınış olduğu söylenmektedir. Petrol kuyularını mah· 
veden bu yangınların devamından korkulmaktadır. 

Bükreş, 6 (A.A.) - Stefanl ajan
sından: Bir petrol tasfiyehanesinde 
yeni ve büyük bir yangın çıkmıştır. 
Bu tasfiyehane, Apolon petrol adın
da olup Targovista yakınında kalııdir 
ve burada harp sanayiine mahsus o-
lan madeni vazelin iınal edilmekte
dir. 

Bütün tesisat He tasfiyehane bina- -
tarının bir kısını harap olmuştur. Nü
fusça zayiat yoktur. 

Rumen gazeteleri, bir kundakçılık 
ihtimalinden bahsetmektediler. Bir 
ay içerisinde yangınlar neticesinde üç 
tas!iyehanenin harap olması dikkate 

şayan görülmektedir. 
---0-

Macar Mecli
sinde tezahür 
Mebuslar Finlandi
yalıları alkışladılar 
Budapeşte, 6 (A.A.) - Mebu

san Meclisinde maliye kanunu mü 
zakere edildiği bir sırada söz al.an 
Hariciye Nazırı, ·beynelmilel ha· 
diseler hakkında izahat verdik
ten sonra: cAvrupada küçük vece 
sur Finlandiya milleti ile Sov -
yetler arasında yeni bir haı1J 
patladı.> Demiştir. Mebuslar Fin
landiyıalılan şiddetle alkışlamış· 
lardır. Bunu müteakip B. Teleki 
şu sözleri söylemiştir: Kardeş 
Finlandiya milletin>n• mücadele
si yüreğimizi ıztırap ve elem ile 
dolduruyor. Macar milletinin Av
rupada ifa edilecek ıbir vazifesi 
vardır. Ve Macaristan ihiQbir za
man emperyalizm ideali gütme
miş belki aile efradını sakafı al· 
tında toplamak istiyen bir ideal 
takip etmiştir. 

---o--

Otomobil Kralı 16 mil
yon İngiliz lirası verdi 

300 Polonyalı 
tevkif edildi 

Gestapo Polonyalılara 
işkence yapıyor 

Londra, 6 (A.A.) - Daily Eks
pres gazetesinin Bükreş muh.a -
biri haber veriyor: 

Polonyalı mültecilerin ifadesine 
nazaran Prakovisde hürriyet cep 
hesine mensup olmak suçu ile ek
serisi talebe olma·k üzere 300 genç 
Poılonyalı el'kek ve kadın tevkif 
edilmiştir. Gestapo ajanları ta
rafından ihbar edilenler derhal 
kw0 una dizilmişlerdir. Diğerleri 
Polonyanın başka şehirlerinde 
oturan arkadaşlarının isimlerini 
ifşa etmeleri icin işkenceye ko
nulmuşlardır. 

-o---

Alman-İtalyan cemi
yetinin yeni binası 
.Berlin, 6 (A.A.) - Dün akşam 

burada Berilnin Alman • İtalyan ce

nıiyetinin yeni binasının küşat resmi 
mutantan bir surette yapılmıştır. Ce
miyetin fahri refğ Hess Prensidir. 

Birçok Alman nazır ve müsteşar' ile 
Roma'daki Alman ve Berlindeki İ
talyan sefirleri ve birçok Alınan ve 
İtalyan ricali bu merasimde hazır 
bulunmuşlardır. 

---o---
Venedik ·Beri.in hat
tında bir kaza oldu 

Roma, 6 (A.A.) - Venedik -,Ber· 
Jin hattında vukua gelen tayyare ka
zas.uıa fırtınanın ve tayyareyi ağır4 

Jaştırarak Heisenstein yakınında i· 
rızalı bir topraia zaruri olarak inme· 
sini mecbW'İ kılan kesif buz tabaka-
sının sebebiyet vermiş 
edllmekledlr. 

olduğ'u tasrih 

Büyük 
Faşist 
Meclisi 

Bu akşam saat 22 

de toplanıyor 
Roma, 6 (RADYO) - Büyiik 

faşist meclisi yarın akşam Vene· 
dik sarayında saat 22 de Musoli· 
ninin riyaseti altında toplanacak· 
tı:r. Büyük faşist meclisinin yapa· 
cağı toplantıy büyük bir eyeın • 
ıniyet tfedilnıektedir. 

---o----

Hitler Fon Makenzen 
·malikanesine gitti 
Berlin. 6 (AA.) - Bugün öğ

leyin Hitl«r Von Mackensen ai
lesine ait malikaneye gitmiştir. 
Hitlerin bu ziyareti, bugün 90 
yaşına girmiş olan Mareşala ken
disinin ve Alman milletinin hak
kındaki temennilerini bildirmek 
makşadma müstenittir. 

General Franko İtal
yan sefirini kabul etti 

l'tladrit, 6 (A.A.) - General Fran· 
ko, İtalyan sefiri General Gembara
yı kabul etmiştir. Sefir, eski lejyo

nerlerin faşist heyeUııi. takdim etmiş

tir. Heyet, general Fraukoya, Duçe 
tarafından gönderilmiş tun.çtan bir 
~elcnk vermiştir. Bu !;elenk. Phalan
ge'ın miiessisiuin mezarı üzeriııe ko
nulacaktır. 

General Franko. sefJr ve heyet a
zasiyle samimi bir hava içinde gö
rüşmüştür. 

Cenubi Rodezyanın 
müdafaası 

Protorya, 6 (A.A.) - Cenubi Ro· 
dezya. başvekili Hilgginz, müdafaa. 
meselesi üzerinde Cenubi Afrika bir
liği hükftmetiyle müzakerede bulun

mak için dün buraya gelmiştir. B. 
Hüggiıız, adliye nazırı Trcdgold ve 
Rodezya kuvvetleri kumandanı AJ 
bay Morris ile birlikte seyahat et
mektedir. 

Rumen kabinesinde 
yeni tayinler 

Bükre.ş, 6 (A.A.) - Tataresko ka· 
binesi Dahiliye müsteşarı Radu Por· 
tokala'nın Başvekilet nezdinde dev
let nazırlığına ve Horia Grigoresko'-
nwı Dahiliye müsteşarlığına tayini 
suretiyle tamanılanmıştır. 

rarlaınento 11 kıtnu.nu evvelde iç4 

timalara başbyacakhr. 

' 

IKDA;\1 

Zavallı Saffet Nezihi! .. Zavallı Sü-
Ieyrnan Tevfik Baba!.. Zavalh 1\feb
met Rauf! .. Za.vallJ Süleyman Nazif!. 
Zavalh Kemal Ahmet!.. Ve zavallı 

hatırda olmıyan b1hnem kim! .. 
Bütün bu ralımetliJcr, ııcde11 atJa

ba hep öldükten sonra. .r.avalll oluyor 
da. sağhklarıııda, kendilerinin bu za
vallılıklarından pek bahsl"dibnil·or? 

İnsan öldükten sonra, ona ister za
vaUı, ister dünyanın en mesut. adaınt 
denilmiş, bundan ne çıkar şanki? 

Bir ölüye: 
c.Kw·u kuru çaylarda boğulayım!» 
Kabilinden ve bol keseden mersi

yeyi herkes söyler; marifet, ona salt 
öldükten sonra değil, sağlliında da 
acımah ki ifin tadı f;ıksoı? 

Yoksulluk, gariplik, zavallılık için
de aramızdan göçüp ılden meslek· 
daşlardan b:ızılaruun, ömürlerinin 
son günlerinde düşmekte oldukları 

bu ha), belki biraz da kendi yaşayış 
tarzlarının ta.ksiratından olabilir. Fa~ 
ka.t ne olursa olswı bütu.n. diğer mes
leklerde, başka işlerde olduğu gibi 
kalemi, kafası ve biraz da gönlünün 
arzuladığı engin ve saf Jıuly:ılarla. 
kendilerini yoranlar, v~cutlarını YJP· 

ratanlar lçJn or,ada bir yardım, ya
hut tekaüt sandığı elzemdi ki onu da 
şimdi yeni Basın birliği temin eı. 

mektedir ve bu i~. mı1.tbuat ve hatta 
edebiyat için çok faydalı i'2le-rden bi

ri olacaktır. 

* Şairlere dtt i, kalmadı! 
Dün elime iki şarkı 1necmuası geç-

li. Mecmua dediğ1m, yani allı, yeştıll 
çifter kiğıda basılmış, külüstür birer 
deftercik bozuntusu .. İçindeki şarkı
lar mıılıim: içlerinden. ancak bir ka· 
çı müstesna olmak üzere ötekileri. 
gerek güfte, gerek beste cihetinden, 
son günlerin nıeşhur yaveleri.. Bun
lara göz gezdil·irken bakıyorum, sa.ı·

kılal'dan çoğ·llllun baıunda şu SÖ'Zler 
val': «Güftesj ,.e bestesi filan tara-
fından yapılmıştır», yahut: 
ı·c besteliycn: filan zat». ııenı şaü·

lik, heıu musikişiuashk, yaııi güzel 
sanatlardan iki karpuzu bir kolluğa 
sıkıihrmak, bir insan için az bir 
mazhari:ret- değil anıma. bu köftele
rin çoiunda ne vezin ''ar, ııc kafiye .. 
Eskldeıı bunları şair düzer, ınusiki~i
nas bestelerdi. Şimdi ise, bir tek a
dam hem düzüyor, hem besteliyor. 

Desenize ki artık şah·lere de i.ş \'t 

ekmek kalmadı! 

OS~IAN CE;\L\L KAYGILI 

1 Kanada Milli Müdafa~ 
1 Nez.aretinin bir kararı 

Ottava. 6 (.4..A.) -- Milli Müdafaa 
nazırı Birleşık Amerika pilotlarını 

Kanada hava ordusuna kabul etmi,ye 
karar vermiştir. Bu karardan maksat 
bilhas5a imparatorluk ikmal merke· 
zinln binlerce tayyareci yetiştit"mere 
başladığı tarihte Büyük Britanya ve 
dominyonJardan gelen pilot talebelc
l'in antTeıımanıuı kuvvetlendirmek
tir. Filbaklka Kanada He Blrlt!flk A
merika arasrndaJl'enelerdenberi mev-· 
cut anlaşma nıılcibince Birleşik A

merika tayyarecileri Kanada. sivil pi. 
Jot şehadetnamesi alabilmektedir_ Ve 
bu şeh:ıdetnameler 
miktarda mevcuttur. 

halen yüzlerce Londra, 6 (A.A.) - Sı:hhiye Na
zırı Valter Elliot otomobil ~lı 
N uffield'ni çok mühim miktara 
baliğ yeni ıbir iane verdiğini dün 
akşam Avam Kamarasında bil
dirmiştir. Bu iane ·bir milyon a
det Mocris Motors Limited Şir-

4 kişiden mürekJ<ep olan İtalyan 
mürettebat ile 7 yolcu yaralanmış

lardır. 4 yolC'u telef olmuş, 2 yolcu 
da sağ ve salim kurtulmuştur. 

----·ı--m111111~~~~~~~~~ 

., keti hissesi olup hiç şÜJ(heS'iz bir 
ve bir çeyrek milyon Ingiliz li
rası kıymetindedir. Bu para vi
layet hastahaneleri için esas ser
maye olacıaktır. Lord Nuffield 
tarafından 10 seneden daha az 
bir zamanda yapılan ianeler ye
kunu şimdi 16 milyon İngiliz li
rasına baliğ olmuş bulunuyor. 

---o--

İngiliz hükümdarları 
ordu erkanına kart 

gönderecek 
Loudra, 6 (A.A.) - Hava ve Har

bi:re neza:tetlerj İııgiUz kral ve kraH. 
çeslııln Fransada bulunan İngiliz or~ 
dusu erkfınınıu hepslııe birer noel 
kartı gönderıneye karar 1•ercUğinl i
lin etmektedirler. 

İki milyon İngiliz 
Silah altında 

Londra., 6 ( A.A.) - Slı· Samueı 
lloare, dün Avam kamarasında be· 
Yanatta buulnarak İngiJterenin hali 
hazırda iki n1ilyon kişiyi silllh aJluı

da bulundurmakta. olduğunu \"e bir 
buçuk milyon kadın ve erkettn sivil 
•nüdafa:ı servislerinde çalışmakta ol· 
duklarnı söylemiştir. 

Arnavutluktaki 
İtalyan kuvvetleri 

Başkumandanı 
'.tiran, 6 (A.A.) - Aı·navulluktakl 

_İtalyan kıtaatıoın yeui başkumanda
nı Korreueral Carlo Geloso, dün Dra
eda karaya tıkrnış ve burarı .ıelmi.ş
tlr, 

-0---

T elekinin beyanatı 
•e Romanya 

Bükreş, G (A.A.) - Romen C"a~e-

telerl, B. Teleki'nJn pazar l'Ünkü be· 
yanatınuı Romanya ile I\facaristan a
rasmdakt münaıı;ebet1erde yeni bir 
keşayiş havası vücuda C"etirmiş ol
duiunu memnuniyetle kaydetmekte
dir. 

General Franko 47 
yaşında 

1\.ladrid, 6 (A.A.) - General Fran. 
ko. doğumunun 47 inci senesi müna .. 
sebetiyle, İsııany3.nın her tarafından 
ve ecnebi .meınlekeUerden bir pok 
tebrik telgrafları almıştır. 

---0--

y eni bir yüzme 
rekoru 

Stokholm, 6 (A.A.) - İsveçli yij. 
zücü Borg, Fransız yüzücüsü Jean 
Tarin'in rekorunu s:ıniyenin oııda bi
ri nispetlnde ıslah etmek suretiyle 
500 m1!treUk yeni bir Avrupa yüzme 
rekoru. tesis etmiştir. 

Borg, bu mesafeyi 6 dakika ve 16 
1/10 saniyede katelmiş!lr. 

---o---
İngiliz Parlamento

sunun Noel tatili 
Londra, 6 (A.A.) - Parlamento, 

Noel münasebetiyle bu ayın 14 ünde 
ictımalal'ınl talik edecek ve 16 ikinci 
ki.ıuw 1940 U yeniden toplanacak· 

' tır. 

TAKSİJII 

BAHÇESi 

Taksim bahçesi, hakikaten 
gönJüınüzü ve l'Ö:.:ümüzü şen

lendiren bir bahçe oldu. İçinde
ki gazino da, muhakkak ki İstan
bulwı yeiine gazino binası. İıs
ta.nbulluların eski vakit ve halle
ri olmah da gidip orada para yi
yebHıneli idHer. Ancak, heuü~ 

gl\zino kiraya veriJmedl. Tabii 

öyle muhteşem bir gazino için 

de ınuhteşcnı bir kiracı. ınub te· 
şem servis, muhteşem se_rınaye 

ve muhteşem müşteri isttr. Ni· 
hayet belediye bir işletme şirke

ti kurmaya ve elli bin liralık bir 

serma:re ile de bu şiı·kete ortak 
olmaya karar vermiş. Anlaşıhyor 
ki eninde ve sonunda gazino bü
tün ihtişamı ile :ıeılacak, iş yal-
ıuı: lüks, müreffeh, 
para yenıesini bileıı 

kalacak. 

mulıteşt>m, 

mü.şteı.'iyc 

Blr arkadaşla bu mevzuu ko
nuşuyorduk da. 

- TuhaC bir şey. Taksim bah
çe,inin yeni halini ve gazinoyu. 
ıt"Ördük<:e daima aklımı.ı bir hi-
kil.ye geUyo:r .. 

Dedi, hikiyeyi ıınlattı: 

- Vaktiyle bir osmanlıyı zor· 
laınışlar, ille fes giye:ceksin, de .. 
mişler. O da tiymeın .. diye da. 
yatmış. Eu nihayet bunun sırrı· 

nı iı;ah ederek şöyle demiş: (ı'es 

1fi7ersem percemle olnuyacak, 

s:ıe bırakmak ikUıı:a edecek. Saç 
ve fes bir arada. kravat isUyeeek. 
Kravat takıne:ı şalvarı çika1"0nk, 

setre pantalon giymek Iü2um ede~ 

cek. Setre pantalon da çedik p:,a. 

bu~la. giyilmez. kundura iktiza. e-
decek .. Bütün bu paraları 
mek de bana .rerekeeek .. 

Taksim bahçesine de ilk imar 
kazması vurulalı beri vaziyet 
böyle oldu. Galiba eUi bi.n lira

lık bit" inşa ve hnar ınasrafı talt
min edildi, bu bir kaç misline 
çı.kh, şimdi nihayel bir de işlet-

me safhası ve sermaysi bahsi or· 
taya geldi. Dilerim ki, bu elli 
bin Ura belediye fedakirlıiının 

sonu oJur ve gazino a.9ıldıktan 

sonra iyi müşteri olmak vasfı da 
,rene belediyeye kalma? 

NASIL DA 

BİLDİRiYOR 

~Yeni Sabah» xazctesiuin elek· 
trikJeri sönmüş. Sönebillr tabü~ 

Şlk3.yet kalemi ve nöbetçi mü
hendis irııayı tamirde teclkmiş 
ve bir buçuk saat matbaa elek
triksiz katmııı. Bu da bir kusul' 
tabii. Fakat, Yeni Sabah hıidiSf"• 
yl Öylesine yazıuı5 ki, insan o
kuyunca: 

- Eyvah! İstanbul bir elek
trik feliketine nıarus! .. 

Demekten kendisini alıkoy:ı· 

ınıyor. NJCeklm, bir arkadaş da 
yazıyı okuyunca: 

- GaU.b:ı Ali Na<'i Karacan 
«Yeni Sabah• ta çıalutmıya ba.ş

JaCh! 
Dedi. EJoffu bu. Nasıl da ya. 

zıuuı havasında.o \•e üslü.bundan 
kimtn ınah o1dt1funu tanıyoc! 

A. ŞEK.İP 

çikanın 

Belçika - Almanya hududu 
müslahkemdir, şimali açıktır 

Yazan: Emekli General Kemai Koçer 
Britany& ada.~uıın Avrupa kıtasuı· 

dan kopmuş bir parça gibi olduin 
haritaya ilk bakışta anJaşıiır. Bollan- ı 

da ve Bel~ika, İnciltere ile Almanya. 
arasında bir ctatampon vaziy~Undc-

. dir. 
Londra, Haınburgdan 800, Roter

damdan 300, Hollandanın ce:nup kıyı .. 
sındaıı 225 kilometre uzaktır. Belçika 
kıyıları, bu mesafeyi az.alhr. o mik
tardaki calais'ye doğru ilerletilen bir 

taarruz, boğazl, hatta Douvrcs'i tov 
ateşleriyle tehdit edehiUr. Bu sebep· 
le, Hollanda ve Belçikauın bitaı·afisi 
İngiltere için hayaU ehemmiyeti ha.
b:dir. 

Btr ihraf; ordusunun Hollanda. ve 
Belçika üzerinden Ren darülhareki.· 
tındaki AJman ordusunnn rerishıi 

vurması düşünülebiJir. Ancak, Bin· 
terlanttan besJcnen bJr Alman ordu· 
sunun bu g-Ibi te ebbilsleri &"eri ata
cağı tabiidiı·. Alman - Hollanda .sıuı· 
rının mühim kısmJ, su taşırmala.rlyle 
geçilemez bir duruma sokulabilir. 

Rhiıı, Belçika üzerinden yapılacak 
taarruzlara karşı en kuvvetli bir nıa
nidiı-. esasen Almanyanın Belçika sı

nırı da müstahkeındir. İmdi, bu iki 
bitaraf memleketin işgali, katiycn 
emniyet mül:ibazalarından ileri ge· 
lemez. l 

Jfollandaya Zug'dersee şarl\.ıodan ı 
tevcilı edilen bir darbe, bu körfez ya
kınlarına k.adaı· uzanabilir. Ancak, 

İs~cl suyu ta~ırılnıak sa.yeshtd<", isti
ıa ordusuna karsı iyi bir engel teş

kil edebilir. Bu ~n:-.·un doğusunda ka
lan bir ordu Britauya adasına ehcm
mivetıi surette yanaşmı<> ohnıya('atı 

gibi lloll:nHiahl'.lr Rlıjn ve ;\lense 
nehi?'leriııi nuidafaa ellikleri nıiiddet
çe tehlike kar<iılanm.ıs olur- llollau
danııı en ınanıtu· ve zengin bölgesi, 
Arnehm YC' Utrecht'in batısına. dü
şen kısmıdır .. ı\ınsterdam. Lahaye ve 
Roterdam bu parçadadır. Ve bu kıs
mın suya boğulması iınkiln dahi1in
dedir. 

l\oteuse ile Bel~ika. snurı arasında 

kalan Hollandanın diğer arazisi la· 
arruzi harekat icrasına elverişlidir. 

Ve bu kısımdan yapılacak bir taıır· 

ruz, Belçlkay,\ doğru ilerletilebilir. 
1\feuse istila ordusuna karşı en iyi 

bir ınanidJr. 
Hollanda arazisi yera.UJ ınesai!hıe 

Üç aylıkların 
• • • 

tevzı ışı 

imkin vermemektedir; bir çok yer
lerde bataklıkları doldUl"mali suretiy
le yollar inşa edilmektedir. Hollaııda
da tahkimatın yer altmda tesisi in1-

kiiıısız gibidir. Düz olan Hollanda. a
razisinde topçunun mesturen tabiye
si kolay değildir. Top alevinin giz
lenmesi ise hemen hiç bir yerde ka· 
bll değildir. 

Holl:uıda toprağı kumlu ve yumu
şakhr. Bu arazide taş bulmak da. 
münıkün detildir. 

Nazarı çok okşıyan ormanları, ,re

niş harekitı örtemiyecek kadar dıu 
çerçevelidir. 

Hollandada uçuş yerlerini uazar· 
dan saklamak ve ateşten korumak da. 
düşüııillemez. Bu yüzden İnı-lltereye 
karşı havadan akınlar yapmak istiyen 
mütearrn: filolaru1 da. yerde yakala
nıp avlanmaları kolaydır. 

Hollandalılar, bir sıra 28 Hk toplar· 
Ja kıyılaruu müd:ıtaaya teşebbüs et
mişlerdir. Roterdam'ı müdafaa et
mek üzere Rhin mansabına doğru 

tahkimat yapılmışsa da, bazı siyasi 

teşebbüsler üzerine, bu topların ha

zll'lanan mel•zilerlne konulmasından 

sarfı nazar edilmişti. 

Büyt.ik Harı>lt:'n sonra, Roterdaın'
da H.İ.H. fabrikası sahra ve ağır 
toplar tadil ve imallıtc başlamıştı. 

Bu mesai uzan müddet devam etti, 
sonra bundan vaz gefildt. Son siyasi 
vazi;,•et karşısınd:ı Hollanda dahilde 
teslih:ıta büyük ehemmiyet. vermek 
mecburiyetinde kaldı. Uollaudanın 

biı· ihraçtan korkusu yoktur. En za
yıf tarafı, şehirlrrinin havadan teh
dide uğramasıdır. 

BrJçika, Hollanda üzerinden sarka
cak bir düsm:uı ordusuna karşı Al

bert kanalını müdafaa edecektir. Li
ege ve Anvers kaleleri arasındaki bu 
kanal, arazinin düz olması dola.yısly
le, ancak kuv\·etli ve deliksiz bir iah· 
kimata dayannıak sartiyle bu rolü i
fa edebilir. 

Belçika - Almanya hududu müs
ta.hkemdlr. ~tmalden ilerliyecek bir 
ordu, bu müstahkem mıntakayı ar· 
kadan tehdit edebilir. 

Belçikanuı. yarım nıilyonluk asri 
ordusnyle müdafaa \'azifesint ifa e· 
derken. ıtıötteflklerin de fili yardı

mına mazhar olacatı şüphesizdir. 

Amerika balık 

izdiham hakkında 

ciğeri istiyor 
\ Amerikalılar memleke'.imiz 

1 

den balık ciğeri istemiye başla -
mu;lardır. Bizde çöplüklere atı
lan bal·k ciğ·enlerinden vitamini 
kuvvetli bir ilaç yapmaktadır-

• 
Defterdarın beyanatı 

Üç aylık maaşların dağıtıldığı 
günler gişe önlerinin hınca hınç 
dolduğundan bahisle buna bir 
düzen veri1mesi okuyucularınıız
dan Halim Pekar tarafından ya
zılan mektupta talebedilınesi ü
zerine mütekait, yetim ve dulla
rı alakadar etmek hasebile ye
rinde gördüğümüz bu temenni
yi gazetemizin 4.12.930 tarihli 
sayısında yazmıştık. 

lar. İlk olarak 18000 kiloluk bir 
parti halinde sevkiyat yapılmış
tır. Bu se,·kiyatın devam edece
ği anlasılrnak• adır. 

Memleketimiz bir ihracat mad
desi daha kazanını~ olmaktadır. 

Ticaret nıüdürü geldi 
Bir müddetteı1beri İzmirde bu

lunan mıntaka ticaret müdürü 
Avnı Sakman dün şehrimize dön
müştür. Defterdarımız B. Şe,•ket Ada

lan; biz.lat .bu neşriyatJm1zla ya
kından alakadar olmuş ve dün 
bir muh.arririmjze :::;u izahatı ver
miştir: 

- Zaman zaman vitki olan bu 
~ikiıyetlerle yakından alil.kadarız. 
Gazetenizin 4.12.939 tarihlı nüs
hasında intişar eden Beyoğlunda 
Halim Pekaı· ismindeki zatın şi
kayeti de nazarı dikkatimizi cel
betmiştir. 

Adliye sarayı inşaatı 
Yeni İstanbul adliye sarayının 

süratle inşa olunması etrafında
' ki çalışmalara devam olunmak -

tadır: 

Tekaüt ve yetim aylıklarımn 
mümkün olan kolaylıkla tevzii ve 
tevzi .~işelerinde izdihama sebe
biyet verilmemesi için lazımge -
len bütün tedbirler önceden alın- t 
mış bulunma·ktadır. Mesela, ay· 
lık sahi;:ıleriniıı paralarını mü -
racaat ettikJ.eri .anda alabilmeleri 
için tevziatı cüzdan sıra numara-
larını takiben günlere taksim et
mekte ve bu hususu iiiazetelerle 
ilan ederek ıherkesin müracaat gü 
nünü kendilerine bildirmekte -
yiz. 

Bu cümleden olmak üzere yı
kılacak binaların sahiplerine teb
liğat yapılmasına başlanmıştır. 
Yakıpda lbu evlerin yıkılmasına da 
gec;ilecek ve 1 ay zarfında mez
kur saha tamamen temizlene -
cektir, İlkbaharda da inşaata bil
fiil bru;ılanacak ve yeni adliye sa-
rayı binası 24-0 odadan ibaret o· 
lacaktır. 

10 lira para cezası 
Yoııgi isminde .bir adam; Sir

kecideki ticaı-ethanesini pazar 
günü de a<;;tığı için adliyeye ve· 
rilmiş Ve dün Sultaııahmet 1 inci 
sulh ceza mahkemesinde 10 lira 
para cezasına mahkilm olu'1muş 
tur. 

Müsbet neticeler 
umulnııyan toplantı 
Flnhı.ndiya bükılmetlnin yaptı.il 

müracaat üzerine Cenevredeki l\lil
letler Cemiyetlnln fevkal:ide bir top

lantıyı, önümüzdeki cumartesi c-iuıü 

yapacağı, 11 inci ı1azarlesi günü de, 

konseyden sonra, l\leclisin vaziyeti 
tetkik ederek kaı-arlar vereceği anla
şılmaktadır. Finlandiya ile Sovyet

lerjn .l\'lilJetler cemiyeti azasından bu· 
lunmalarına C'Öre, iki aza hükü.m~tiıı 
Uıtilatı konsey ve a~amblenin tet
kika, karar vermiye salihiyettar ol
duğu şüphesizdir ve ::\Iilletler cemi
yeti nizamnamesi hükümlerine mu• 
va.fıktır. Hukuki bir mani me\•zuu· 
bahis deiildtr. _ 

Finlandiyarun ~tilleUcr cemiyeti 

umumi kitlbine müra.caatinin harp 
b~ladıktan sonra kurulan yeni Fin 
kabinesinin müzakere isteklerinl.n 
Sovyetler hukO.meiince reddi üzerine 
yapıldığı anla.Şithyor. Fakat l\lilleUeı 
cemiyeti ilıtiHUın halline çare bula· 

bilecek mi? 
Şimdiden söyltyebllirir; ki, hayır. 

Gelen haberler, Sovyeıterin l\lillef· 

ter cenıiyeti içtimaına murahhas gön· 
dermiyecekleri, hatt.a. meclisten çe· 
kUecekleri tarzındadır. 

Birleşik Amerika, esasını mütevrf• 
fa cumhur reisleri .:\lr. Vilson'un kur· 
muş olmasına rağmen, Avrupa ihti
l;lfına, harbine bir daha karışmamak 
gayesiyle ?tlilleUer Cemiyetine gir· 
memişti. Almanya, 1933 yılına kadar, 
demokrat sosyalist idareye veya reji· 
me malik olduğ-u senelere kadar bu 
cemiyette aza idi. HiUer almanyası, 

Milletler cemiyetini, Versay, Senjer4 

men, Triyanon, ~euJJy gibi 1919 sulh 
muadehelerJnlu umuıni harbin galip4 

ıerin<'e tatbikini, mü~iemleke ve maıt· 
da idarelerinin tanzimini temin için 

kurulmuş bir müessese olduğunu be
yan ile çekilmiş, azalıktan istifa ey. 
lemişti. İtalya. Habeşistanı tş:-al ve 
istila harbi zamaularında. zecri ted
birlerin tatbfkbıc karar vermesi ti
zerhıe aynı cemiyetten ayrılmıştı. 

Gene İtalya. Almanya gibi, 1919 
sulh muahedeleriniu haksızlığını, de· 
ilştirilmesini bugün dahi ısrarla iste· 
mektedir. Japonya bükümeti, l\Iantu
ri ve Çin işgallerlnr, istila. harplerine 
!\'lHletler Cemiyetinin ınuhılefeti ne-
ticesi murahhaslarını Cenevreden 
oeknıiş, bu cemiJ·etten ayrllmıştı, FJ

len harp halinde bulunan İngiltere 
ve Fransa, Milletler eemiyeliniıı ve
rect-ğ'i kararlarda tesiri olacak bir rol 
ifa edemez1er. Cemiyetin azası diğer 
küc;-ük devletlerin, İngiltere ve Fran
sa ınurahaslariyle birHkte Sovyclle
ri, dünya wııumi efkirı muvacehe
sinde Flıılandiyaya hücumlan ha.:;e
biyle takbih, manen ınüttehlnı olarak 
ilin eylemeleri xibi bir netice bekle· 
nebiHr. Böyle bir karar, FJnlaııdiya
ya. karşı Sovyet hücum harbinde, 
bu memlekt'tin mukadderatında müs
pet bir rol haliııde bulunam:ız, l'Örü
lemez. 

Londra'da, Pariste, İtalyanın, ce4 

miyetten çekilmiş olmakla berabt"r, 
bu defaki içtimaa murahhaslannı 

gönderet"ei"inin ümit edildiği anta.şı. 

hyor. 
HAMİT NURİ IRMAK 

k.KONOMI 

Ticaret odasındaki 
toplantı 

Ticaret Odası milli komitesi 
dün öğleden sonra toplanarak 
yeni idare heyeti intihabı yap -
mıştır. Birinci reisliğe Mithat 
Nemli, ikinci reisliğe Necip Ah
met Kara, umumi kiitiplij(e de 
Cevat Nizami seçilmiştir. 

Şarklı komşularımızla 
yeni ticari münasebatımzı 

Aramızda ticaret anlaşması bu
lunmıyan Kıbrıs, Mısır, Surıye 
ve Filistin ile oJas ticari temasla 
ruruzııı şekli değiştirilmiştir. 
Şimdiye kadar dövizle yapılan 

·muameleler bundan sonra takas 
sistemi ile alacaktır. Bu haber 
piyasada büyük memnuniYet u
yandırmıştır. 

İhracatçılar ruhsatnamı~
lerini değiştirecekler 
Ticaret Vekaleti a!likadarlva 

gönderdiği bir tamimde 15 Kiı -
nunuevvele kadar bütün ihracat· 
çıların e!leı-iııdeki iıhracaf ruh -
satnamelerini tebdil etmelerim 
biJdiıniştir. 

Ru.hsatnameterini )"eJ!ilemi -
yenler ayın 15 inden sonra harica 
ihracat vapamıyacaklardır. 

Buna rağmen maaş sah'plerin
den bir kısmı bu sıraya riayet et
miyerek tediyatı.n başladığı ilk 
.günün sahalı tevzi gişelerine mii" 
racaat ed,,rck füzuli bir ·kala!ba· 
!ık vücude .getirmektedirler. 

Bu Akşam SAKARYA Sinemasında 

Binaenaleyh izdihama sebebi
yet verilmemesi için ay !ık ııa • 
hiplerinin ilanda .gösterilen sıra
ya nmtlaka riayet ederek tayin 
olunan günlerde · eler · 

İspanyol ve Mekslkan muslkisi ıaJası .. Tanrolar •• Rumbalar,. 
Mekslkaıun bayramları ve en güzel kızları .. Bütün bunlan 

GÜZEI,, .. ESiRE 
Fransızca sözlü ve 1;enkli ~inde göreceksiniz. Ba11!: rollerde: 

,.e 1\-tanuena. 
LİLİ DA!llİTA DEL KAMPO 

K&hrama.oı 

İl:ivtttn: Muzikah posia. kutusu. 2 ktsmılık mükemmel bir 



~İKDAM~ 
.;_ ••u •HOi•• 1,. 

İki mektup 
HALK SÜTUNU .. . 

Resmi otomobil
. erin vaziyeti 

,. 

İki ınektuba. cevap vtrecektf. Ev

vela ojhma yaı.mııa lıafladı. Cok sl
nlrllydl. acele 7auyorda. 

•Senin )'abanan olsam, düşmanın 

olsam ancak böyle davranırsın. Ya

nımdan ayrılah alla ay oldu; ben ba

yatla biJ' a& nbal deli bet '" oldu, 

hl~ lkillse bun• kale alanı. dlşbıi 

sıkmah, beni üzmemlye ga,.re.t et

meUydin. Halbokl abtni yapıyorsun. 

Ne blçlın bayat sürdüiünü anhyamı

;,orum. İmılbanlara biç. çahşma.dan 

.rfrdiilni 4ie vtuunaGan itiraf edi9or .. 

sun. Ayıp. Boradan giderir.en detife

ceiinJ, tamamlyte ba.,ka bir insan o

la<'.aiını söylemiştin. Bunu bana. vıia.

dettioı. Demek hepsi b~. hepsi ya· 

lanmUj. Bense ina.nmıt, senin arhk 

1alandan vaz ır«eceliııi santntif'ım. 

Bir de derhal İstanbula celmeml lsti-

7orsun; Sebep de sırt.lafına kadar 

borca. ail'mlş olman .• '811 hal ba _ına ilk 

dtla. l'tlmiyor ki .. Bu son ~eneler için

de bana. pekLi.nnediiiıı, yapmadıiın 

katmadı. Der deditbıe peki dedim, her 

istedlflnl yaplım. ~n yüz verdikçe, 

srn astarını da istedln. Artık kili. 
ccllay1r, bu seter yerimden bile kı

mıldıyacak deiilim. Ne halin \/arsa 

&ör. Sana. karısı olan ş.efkatiml yok et

ıin; muhabbetim kalmadı. Sen sevil

miye liyık blr evlit df'iilsin. Senin 
ufruna yaptJtım tedaki.rhkları, sellin 

uğruna c;ıektllim sıkınbları dii$tin

lltık~e kendi kendime. heba olan ha

yatıma acıyorum. Bundan böyle arhk 

senin i~in değil, kendim içi11 yaşıya

'"aiım. Beni rahat bırak. ~ni Uldii 

farı:et. Denim artık senltt Klbi oilum 
J'Ok .• » 

J(aJem bııla. kiiıdın üstünde oynu
yor, kelimeler, cümleler sıralıyordu. 

Bitirdi, zarfa. koydu, adresi )'a'l.dt. 

f:ıonra öteki mektuba başladı. Artık 

derdini1 elemini, oilwıu uuutmuştu. 

Yazarken sWDmsu1ordu: 
•Hayatım. saadetim~ bir tanem; da

kikalar bana. asırlar kadar uı.un re

Jiyor. tlç rün !lonra sana kavu aca~t

mı dütündükçe, bu üç ıünü bitmiye

eek saıuyorum da deliye dönüyorum .. 

Herl'lin senhıJe be.rıber ıittiiimiz yer .. 

lere (ldlyorum. Dun de baraja. cıt

tim. Seninle oturctutıımuz aynı yer-
4.- oturdum .• Hava ıi.i%eltli.. Fakat 

aunej ıözüme karanlık görünüyordu. 

:ear:ıj pırıl pırıldı. fakat sular gtlıü

aıc ışıksız rörü.nüyordu .• KuJakJUUJl

da bir ses, barajın dört köVsinden 

,-ükselen bir ses çınlıyor, orada her

ıtt-Y tt:Nerede? Neye relmedib diye 

~ni soruyordu. 

•Mahzun mahzun eve dOndum. Sen 

alınadığıu zaman dünya ıdndan kesi

liyor .. Dünya demek bf'nim i~in sen 

dtnteksin. Stu olmasan btn yata.-

1nam .. • 
•ram bu sıra.da. telefon çaldı. İstan-

buldan telefon ediyorlardı. Kulakları 

uiuldadı , g-özleri karardı. 

- Otomobil ... kaza .. öldü! .. 

Gibi sözler duyuyor, :ın11yan:uyor, 

l!jltemlyordu; acı acı haykırıyordu, 

ıı;anki kalbi p:ıırc,>alanaeakmış rlbi ba

i:ırıyordu: 

- Kim. kim öldu? 

Nihayet bir kaç kerre ıist Uste tek

rar edilen isim kafaaına &irdJkt"U 

bonra doğruldu, dtrln, raha.l bir ne
ft>!S aldı, telPfonu karJıdı, cıın "e ıü

nUlden: 

J-IAZRETI u 1-1 
Yazan: Ziya Şakir 

(!l .. li• bin Velid) ın kumanda -
.s .. Ia..~i di.i:.}nıan süvarilerinın 
bu~ ... ı:Pı .~f',ip islU.m ordusunu ar-
};. \'U nra~ı a ebcp olmuş 

l. 1 • 1 
ı•e . ..ın.t.:Llc nı:t~t:olenen bu harp-

t. ' , lll~ hacla şehit verildi. Re- j 
stt ı l· '<ıeın n aıncası ve i:slam-
bı ı rn namdar kahramanı 
(H. ) Hazreti ri (Vahsi) is-
n 1 ıl biı klJlL·ııın gız.lice attıg 
"1 r .ı - v \a lll" nıızrakla -
~t c bttır J ic,·ti. Hulasa, 
J1itı::ılt..in.<.ın oıdusuı,un nıad<fi ve 
n.unC.4\'l z 1 1.,; :'\. mUP.rndi. 

Kure\ s oı lıı ı çektlip gidin
e y~ kador, Rcsuıu E~ıcm Efen
dın ı revKıinde ;eba etti. On
d•n >01 .a. l\fedir.oc a'de• err ı 

erdi. 

Yazan: Selami izzet 
- Yarabbi şükür! dedi 

Ölen oğlu değildi, ei:u yaşu-o-rdu, 
itteki ölmüştü. 

Ueıncıı bir ki.,iıl kapta, oılu.ı:ı tel
rraf 1 azdı: 

•'l'ı.rw htanbulıı. ht.r~ket ediyorum» 

Göri masanın üstünde yanda ka.
la11 mektabıa. iJ~ti. 

Bo mf'ktuba ne vLllil J'azm17a bat-

1amı.3fı? Ddn mü? Bvıiin mü! Yok

sa hlc yazmıya. başlama.nu!J mıydı? 

:\Iektubu aldı, ağır aiır yu1b. 

Bundan sonra bir koltuğa. otUl'du, 1 

batını a\."'Uçlarının içine ahlı, Jaıçkua 

bı~ıra ailamıya b3'1acb: 

Kendi kaderine ailıyorılu. 

·~ı·-~ 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLUCU 

1 
T.A.Q. '"" ..... ~ ·~ ff ••· ı 
T.A.P. 31,19 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 
·~~~~~~~~~~~~~ 

7 Birincikanun Perşembe 
Saat 12.30 Program, ve memleket 

saat ayarı. 12,35 Ajans ve meteoro
loji haberleri. 12.50 Türk mü'&lii: 
llalk türkuleri. Okuyanlar: Sadi H~

ses, l\lclek Tokgöz. Refakat eden: 
Sadi l:·a,:er Ataman. 13,.30 Konuc;ma 
(Kaduı saati). 13.45/14.00 ~ıüzik 
(Halil ~lüzik - Pi.) 18.00 Program. 
18.05 ::\'lemleket saat ayarı, Ajans 
"·e meteoroloji haberleri. 18.25 'lü
ıik (Radyo caz orkstrasa). 19.00 Ko
nuşma. !9.15 Tiirk müziği. Çab.nlar: 

Talıslmde makim okl13'ucula

nmızdan Bayan Leyfidan aldı

iımıa bir mektupta bazı re!.mi 

otomobillerin hususı gezintiler 

~c;oin dahi koJJanılmakta oldu

ğu bildirilerek eZ<'iımle şöyle 

dentımellledlr: 

- Civarımızdaki bde:diye

ye bağrı bir idarenin resmi bi

nek olomoblli il~ bUbassa pa

zar 'Ve tam ı:iinler!nde ailevi 

gerlntttrr yap1ldıtını teessürle 

görüyorum. Bu hususta al:ika

darlann iham gıtlt.n ta.hklk.atı 

yapmasını rica etloim.• 

Tramvaylarda bo
zuk para meselesi 

Sa,ıu l'azetf'n.iz.in 1/12/939 

sayıh nüsha.sJnda. bir kar1ini .. 

zin tramvaylarda bozuk para 

buhranından ve bu J'Ü%dtn on 

paraların blle:kilerde kaldığın

dan şikayet e(len bfr mektubu 

vardı. 

Bir muddetten beri piyasaaa 

nikel bozokluklaran ve bilhassa 

on paraların bazı es.nal tarafın

dan toplanması l·uzünden bi

ıeı..-nerin yolculara para boz

makta müşkülat çektiklerini ö

tede:n beri nazarı dikkate alan 

idare:, Harbiye, Beşiktaş ve Ba

yazıt me:vkUerlnde sryyar (Pa

ra desiğtirlei) memurlar ikame 

edertk biletçiler(' mümkün ol

duğu kadaı· boz.uk para. temin 

elmekıcdir. Fakat buna. ratme:n 

bilhass:t sabah Sf'fe:rlt-rlnde: her 

yo!tu:ya ufak para ladf'sine- im

kin kalmamaktadır. 

:\luhtereın yolcuların ara.ba 

dabililıdt" bulon:.ın. bUet.çilerden 

daha JrolayJıkla haricte boz.uk 

para tedarik edtbilt't'('kleri gibi 

('Sa.srn bilet e~manını bllrtçiye 

boı.uk para ve tamam olarak te

dJ)·e el.mele:ri ieap eyh.•mektedlı'. 
Bilrtçilerin para. bozmaya. mec

bur tutulamıyaı·a.lllar ı evvel<"e 
nan ile bildtrilm;,u. 

Tavzihini rica t-de:rlm. 
Umum l\olüdür 

Vecihe Çatla., Kemal Niyazi Seyhun, 
İn•ttln Ölke. 1 - Okuyan: Semahat 
Özdenses. 1 - Bteazkıir Pt".'-revl. Z -
Lemi - Hica:ıkı1.r şarkı: ($on a kımı 
canlandıran tath eıne1sin). 3 - Arif 
Bey _ Suzinak şarkl: (Çekme elemi 
dtrdlııi bu dehri ftnanın). 4 - Arif 
Bey - Suzinak şarkı: (P:ıpusuna. er
mek üzre ey yir). 5 - Raif Bey -
Kareil'ar şarkı: (Gülüver sevdttlm) 
6 - Karcifar saz semaisi, ı - Oku
yan: Necmi Rıza. Ahıskao. 1 - Kemal 
Niyazi Seylıuı1: Kemenc:e taksimi. ? -
Zekii dede - Hüzzam şarkı: (Ey hüs~ 
nü - cemal). 3 _ Tatyos - Hüzzam 
şarkı: (SuyJ Kiiıthanede Mf':enun 
mlı;,al b"kl~dlm). 4 - Faiz KaJ>3DCI -
Düzı.am şarkı: (Büklüm büklüm sır-

ma saı:m Emine}. 5 - Arif Bey - l\Iu- ~ıın 
hayyer ,arkı: (Ey a.te•i ram bairı- Jın 
mı yak, kıtnlı keba.b et.). 3 - Oku- r 
yan: i\fefltaret Saina'k. 1 - Litif Aia 

İKDMI - Elektrik, tramvay, 

tuntl işletmf'leri nnıum ntUdü

rünıin halkın tn ufak şikayet

leriyle aliik.adar o1U.$U takdjre 

değer; bu aJikadan dolayı te

ş:ekkor ederiz. Ancak tramvay

lardaki bozuk para. me~eleshule 

t.nmvay ida.rcslyfe bir fikirde 

df'i'illı. Umum müdürün dıedi

ii cibi: tıı:l\fuhttrt'm yolculann 

ara.ha dahilinde 'bulunan bitet

~Uerdtn daha. kolaylıkla hariç

te bozuk para. tedarik edebile

ceklerht nl sanmıyoruz. Herhal

de servise çıkan biletçilere plan

tonlar1n bol bozuk para. verıne -

si çok daha kolaydır. Biletçi

lerin para. bozmaya mecbur 

tu&ulamıyacakları eski şirketin 

halkı saymamasından ileri cel

miş bir emriydi. İstanbul be

lediyesi elektrik. tramvay. tü

nel işletmeleri umum müdür

luiünun bu emri C'f'ri almasuu 

te:menni ederiı.. 

- Hicaz şarkı: (Niçin •eb ta seher Mu 

zarü tarım). 2 - Bedriye no,r;ör -
Hicaz $ıtrkı: ( Iümteziç aiJkanla.). 3 -
Sel. Pınar - Hicaz şarkı: (Leyli ıibi 
hı~kırsa). 4 - Halk türküsü: (Karan-
fil oylum oylum). 5 - Hicaz Lonra. 
20.15 Konu~ma (Bibtiyoırafya. baati). 

20.30 Türk mü1.iii (Fasıl heyeti). 21.15 
'l\füzik (KÜ(iik orkestra - Şe[: Necip 
A•kın). 1 • Drlg-n: Arlök.enin milyon-
ları (Balet suiti, No. 3). Z - Vllhelm 
Vacek: l\larş. 3 - Carıo Thomsen: 
Dna. 4 - Nico Dostal: Viyana. şarkı-
1a.rı potpurisi. 5 - :\lieheli: Bu eler 
serenadı. 6 - Cırrnik: Gfrıel sanatlar 
töreni (l!vertür). '7 - Delibes: Kopel-
ya. baJesinden Bebek dansı. 8 - ,Job. 
Strauss: Biz•le (Vals). 2'?.00 )temJe-
ket saat ayarı. Ajans habeı·Jeri; zira-
at; Esham - Tahvili:t, Kambiyo -
Sukut borsası (Fiyat). 22.00 l\lüı.ik 

(Küçük orkestra - 1.~ukarıdaki proC"
ramın devamı). Z2.35 l\Iüzik (llaydn 
- Konserto Re :\la.jör: Viyolonsel) 
(Pi.) 23.00 Müzik (Çazband - Pi.) 
'!3.25/23.30 Yarınki prol'rım. vr- k;ı-

jl.ôllU4. 

ET 
Tefrika: 97 

ve! lıaber almı~tı. Harpten firar 
edenler. dogruca ;\iedineye ko -
muşlar. Resulu Ekrnmin ~ehil ol·• 
duguna dair her tarafa korkunç 
habc-Je. yaym.5lardı. O zaman, 
Me<linenin hamiyetli ve fedakar 
kadınları ortaya atılnıı !ar: 

- O sehit olduktan sonra si
zın burada ne işiniz var. Onun 
mMıarek cesedini ·bırakıp bura
ya gelmiye utanmadınız mı? 

Dive. fcry at etmiYe ba9lam tö
lardı. 

Medine. bastarıba~a matem i
çinde id:. Fakat arada• bir ikı 
gün geçtikten sonra, Resulü Ek· 
remin hayatta oldugu ha;ka teb
şir edildi. Ve sonra <:la ordunun 
vdetı haber ,-erildi. 
Re. ulü Ekrem Efendimiz, U-

meydanını baştanbaşa gezdi. Şe
hitleri bir araya toplatıp, onları 
kanlı elbiselerile defnettirdi. Ve 
sonra. o şehitler makberesinin 
baoucu nda asal arına dayanarak 
gözvaşlarile bir hut.bc irat etti: 

- hte, şw-ada yatan şehitle
rir., ALıah yolunda caıı verdik:le- 1 
rinc, Allahın huzurunda şahidim. 
Allah volunda yaralanmış hiç! 
bir mücahit yoktur ki, kıyamet 
gününde Cenabıhak onu. yara
larından kanlar akarak ve ıbu 
,kanlardan mis gibi kokular sa
çarak k,.brinden kıl1dırrnamı.' 
obun. 

Dedi. Bu söileri derin bir te
essürle dinliyen pghabının hıçkı
rıkları arasında, bu hazin hutbe
sine nihayet verdi. Muharebe mey 
danın1 terketti. 

* (UHUD) DEN SONRA ... 
Resulü Ekremin. yaralı ola

rak Medineyc giıımesi, elıli is!am 
üzerinde çok bü •ük bir heyecan 
ve teessür husule getirdi. Şehir, 
zaten lbitkac gündenbe~i derin 
bir matem içindeydi. . - . 

Perşembeden Perşembeye 
Perşembedir Perşembe! .. Ye Kür
küm ye ! · Camh köşk 1- Ne pottur 
ne de Çam ı.. Büyük bir yanlaş! 

1 YAZAN: Sis 1 

1 

Bir akşam otebis o noktacla durdu 
ve biletçi bayklrdı: 

- Camh köşk? 
Etrafuna. baktLDJ, belediyenin vu.r

dui11 kuma. ile orada. Wi üst.üade 
ndamm biri 

bütün rin bü
tün ıeee serseri 
serseri dolaş

tıktan sonra. sa
bahlamak için 

bir kulhana. gir-
miş; uzanmış, 

tam da.Jaeaiı sı
rada atqLn et
raf mda: Çar. 
şa.mbadır --tamba.! Çarıta.mbadır, c:-arp.ınba! di- } 
ye ha:ylonp ıçnyarak. el ı;ı.rp~ f 
oynıyan bir alay ~ln görmuş. Deme.o. 
yt'rinden fırlam1,., cinlere kablmJŞ, 

o da. onlar l'lb1: Çar~mbadll", çar
~amba! diyerek el ç1rpD)aya b:ı l&
nnş. 

Gün sah olduğu halde llendilerinl 
tasdik eden ıı.dama. finlt:r bir çuval 
altın lleCliye etml$'1er. ~i cün a
tlam giyinip ku~anmı!?. bir konağa 
~erlt· .. rni~; ıı..,cıJar. hizmetciler, U'-ak

lar, .ı.Uar, arablar .. 

.r\damın eaki hdalel arkadaşların

dan hJrl grlmiş-, bu zeuginJiğiıı hill
n1etini sormus. Adam da. :uılatml!;. 

ha.m&mn> adresini de söylemi~. 

Arkadaşı hemen o gece l't'.; vaklı 

kull1a.ll4. Clrnıis; CC(!e 31arısınc1a.n 'iOD

ra cinler gene cıkmı~lar ve gene ate
!)in e-ırafında donertk: Pe~t>nıb dir, 
pl"r>rmbe! diye haykırıp el ('Jrpınaya 
başta.nu~lar. Ci:dmki de aldıgı tlerfiı 

tizerr onlara kahlmı. ve onlar pf'r
'ttmbedir pt:n:;embe dtrlt'rkrn o: 
("ar .. ambadır, ı.·arsaınba! nakara.hnı 

tuttunnu~. Cinlrr falo;o l'ap.ın bu a.

tlan11 bir temlı. dovüp ~kaia atınış

lar. 
BiL. de burada Pt'rı-C'mbf'dir per

embt dh e tut.turduk. l"tl'afınn • 
~al">.amhadır. çarşamb"" nakarati~·l(' 

kll"at.ac:aklar olurs;ı, onlara uymı'.\a.ca
ğımı·lı pesin söyliyelinı. ~ı\ul'ak bizi 

ıHn·miıe kalkarakJar b~unıt . .-ı. dık

ka.Oi bak<.ı.rnlar: Ka\'uk yok k.i ... aıh

~:alım! 

Y k .. k" 1 e ur um ye ... 
Cumlıuri)'etin 

t~1hm;ı disli 
mubarriri l'e
:varui Safa dört. 
lı<''i seneden~ 

b<'ri arada bir 

Cumhuri
l «"t't-e makale
h:r neşredrn 

DarÜsife
fa.ka müdUrün-
dC'n bir sırası 

cetinct" sadece: Ali Kfımi A.kyü7. diye 

bahstderdi. 
Ayın muharrir, bngi.ın Btiyük l\lil

let :\lecli5i kiirsüsündr sô" alan İ'i
tanboJ mebusu Ali K<lmi Akyüzden 
bah.srderken: Amc.·am Ali K;in1i Ak

yü~, diyor. 
Tevrklli koca (l\iJ1JaJa: Ye kur

küm ye! dün~·a.s a •lem<"misler ... 

Camlı köşk 
Taksim 

C..umhuri
yt:i meyda•un
da C'a.rolt bir 
C'IZİOO vardı. 

1\dt C a n1 1 ı 

köşk' tii. ~i"li -

Fatih, l\Jaçka -
Bayazıt otobüs
le-ri Camii köı.;;

k\in önün•le ıhı-
ı·urlar. orada. 
:\'Oleu indirirler. oradan yolcu altr

lardı. 

lüp e>rdunun perisan ve ekserisi 
yaralı olan efradının önüne atı
lıyorlar.. Kocalannı ve cvliıtla
nnı soru,·orlardı. Şehitlerin sa
hipleri. aldı klan acı cevaplar ü
zerine. hıGkır•klarla gözyaşları 
döküyorlar ... Resulci Ekremin 
önüne gelerek: 

- Ya Resulallah! ... Uğradığı
mız bu felaketin acısına daya -
nılmaz. Fakat, ancak senin sali
men avdetinle teselli buluyoruz. 
Canımız sana feda olsun. 

Diye. risaletmaap Efendimize 
karşı besledikleri rabıta ve sa
dakati gösteriyorlardı. 

Resulü Ekremi, sahra harbine 
icbar edenlerle, harp esnasında 
emre itaat etmiyenler, lbu büyük 
felakete kendilerinin sebep ol
duklarını anlamı.şlardı. Bunlar 
da, Medineyi kaplıya,rı matem 
hava.;ı içinde, çok büyük vicdan 
azabı duyuyorlar .. Derin bir ne
damet içinde kıvranarak, bu ha
talarım tamir etmek için ne gibi 
feda>karlıklar yapabilectô'klerini 
düşünüyorlardı. 

Resulü Ekrem Efendimiz. bun
an da bir hutbe irat et -

ıa, kalmamı,tr. ine:rken biletçiye 

sordum: 
- llanci Camlı k().'jkf. 
- Rabmelll! dedl 
Gazetelerde AmavuUuk konsolos

lujuncla. Arnavutluğun yıldönüınü 

kutıanaeaimı okvduiumuz zaman o
tobüs blle~lslnln bomboş sahada du
rup: Camlı köşk! diye haykırması ıel

cll. 

Ne pottur, ne de 
çam! •. 

Bir zatı muJı-

ttrcm yanında 

bir ~azeteci ar
kadaşiyle Üs
küdardan Re
şiktıı.,a ~ndal

Ja ı;eçt-rlerkeıı, 

zati muhter'm 
sandalcı:\'& sor-

mu"ö<: • 
- Bu sandal 

ne taht.ounndaıı? 
- Ç.am 
Z<ll.ı muht.f'rl'm arkad&Ştlla dön

mö"': .ı\.man dikkat et clevlrtrsin! dr

mis. 
Sun g.mlf'rtlr ga~etet·lll'r maarif 

1;;andahua b:nrlilf'r. Berekrt versin hu 
sandal IH" çamdır. ıu_• de ılfJt. Se kırı
lır ne dr dr-Yril•r! .. 

Bü_;ıük bir Y"nlış 
Oiiıı bir ka

riitniz.den su 

mektubu aldık: 
«Gazetelerde 

ar:ul;ı sırada 

g O z cıkaran 

~-anhşhklara tr
sadiif t>ıliHr: 

t a. k a t erle
si gtiu gf'ne ga-

:ı:eUlcr yaptık

ları y:ınlı!'l;ırı 

tashih e'lerleı·, k:ırilerdt>n özür dilrr
ler. Halbuklı son ıunlf'rde yaptığınız. 

bir ;vauhş1 hf'nl de büyUk bir yanlıs 

''ar ki. düt.elteeeksiniı. diye ıünJ,r
dir bt>kliyoruz, düzeltmiyorsunuz. 
Halbuki bu buytık y:uılı~ın tashihi 

el:ıtmdir. Sovvrt - Finlaudiya bar

binılen bahsederken bütün matbuat 
Fin - Sovyet h:ırbl diyor. Bunun 
doğrusu Fin i1e fil harbhlir. 

«Ru büyük )·anhşı dtizeltmil)o ol
ına.k için mektubumun aynen dercini 

rica ederim.» 

Şehir Meclisi 
c;EMAL AYTUNA (Üsküdar) 

- Şehir m4."elisi aıaları bütün yıl 

hergün toplanırlar mı! 

- Bayır. Senede muayyen aylar~ 
da. toplanarak karar verirler. Beledi
ye reisi de bu kararları tatbik eder. 
- ıı ·s•ı'AFA '.'IL'Rİ <Silleymaııiye) 
- Bir kızun var. İlk mektebi bi-

lirdi. Fakat bunu Kız enstitüsüne 

cönderip dikiş öğretemez miyim? 
Vakti nuisaitse tabii iyi olur. 

NUSRET ERDEM (~laçka) 
Spora merakım vardır. Fakat. 

doktorlar miiCJaade etmiyor. Neres 
darlığım varmı4'. Ne yapayım? 

- !\fadem ki ııııhhi mazeretiniz var
dll'. Şu hahle !Uhhatiniz namına en 
sevdlkinf.,, bir zevkinizi terk~ m'"bur 
sun uz. 

mii·· (Muharebelerde, emirle -
rine itaat etmiyen askerlerin, 
daima böyle felaketlere maruz 
kalacalolarını) ihtar buyurduk
tan ~onra: 

- Meyus olmayınız. Ümidini
zi kesmeyiniz. Kalblerinizdeki 
bu keder ve ıztırapları unutacak 
muvaffakıyetleri göreceğiniz gün 
Jer uzak değildir. 

Demişti. 

Aradan üç gün geçmeden, Re
sulü Ekremin ,bu tebşiri tahak
kuk etti ... O gün, güneş grnp e
derken. kanterlere batım.ış olan 
bir hecin üzerinde, Kureyşlilere 
mahsus elbise giymiş olan lıir a
dam Medineye girerek, ilk tesa
düf ettiği adama: 

- Beni çabuık (Muhammed) in 
huzuruna ıgötür. Kendisine mü -
him şeyıler söyliyece~im. 

Dedi. 
O adam, terlere ve tozlara bat

mış olan bu Kureyşliyi dogıruca 
(Mescidi şerif) e götüreı-ek, ora
da bulunan esha.ba takdim etti. 

Eshap bu Kureyşliden şüphe -
lendiler Şöylece isticvap .ttiler: 

- Kimsin? 

Askerlik 
Bir senede 36 bin 
Tayyare yapılacak 
Amerikada yeni bir esrarengiz 

Tayyare tipi daha yapıldı 
İngilterenin tayyare bahsinde 

adetçe Almanya'ya yetişmek ve 
hatta sayı faikiyetini onun elin· 
den almak için her türlü tedbire 
başvurduğl.l>llu hemen her gün 
radyo istasyonları vasıtasi1e dün
yaya ilan ettiği bir zamanda 
(Scientific Amcrican) mecmua
sında bezelye taneleri gfüi seri 
halinde tayyare yapmak bahsine 
dair okuduğumuz bir yazının 
mühım kısımlarını aşagıda hü -
lasa etmeyi faydalı bulduk: 

•Tayyare mütehassıslarımız 
döıt sene - bilhassa Münih lıadi
scsındenberi her zamandan ziya
de - otom<>billcrde oldugu kadar 
süratle tayyare imalı için bazı 
usuller bulmaga ca!ı:,tılar. Bu a
ra,ıırmalar cevabını bulmuş sa
yıla.bilir. Yeni bir ı.eknik; sağ -
lan1. ucuz ve seri tayyarelerin hıı
du:~uz bir şekilde yapılmas.ı i.m
kıb' .ı va·letmektedir. Kaı1on 
piyerler gibi kalıpta dökülebilen 
bir maddeye dayanan bu yeni u
sul il:< olarak, dünya lıarbınde 
Birlc~ik Amerika hava kuvvet
ler! ba; mühendisi olan tayyare 
re'Samı Yarbav Clark ;le kalıp
ta <IÖriiılebıl,r modern maddele
rin babası doktor Baekeland ve 
;l;!i;iga 'nın büyük bir şirketi ta
raf.ndan inkişaf ettirildi. 

Eararerıgi:r. Tayyare 
r:,ra.-rn;.; z bir ıayy are bir bu

çu« senl müdde:le, her türllı 
muka\·emet rcrübelerinc tabi 
~utularak }i'Jorida'dan Quebec'e 
kad;;;r ta_vyarc lin1anları arasın

da ış.c"ildı. Nihayet ı;:eçen kış 
bir içtimada Dr. Baekdand'ın 
o.~'"· bır tayyare gövdesini dö
Kecek ve umumi hatlarını iki sa
at içinde hazır bir •hale getire
cek kalıpta dökülebilir plas
tique yeni bn matldenın mevcu
diyetini ü~a et: i. Esrarengiz tay
vare bu maddeden yapılmış 
(Clark 46) idi.• 

Makak di.rnr ki: •Zamanı ge
lince madeni tayyareleri tarihe 
mB1. edecek olan (Clark 46) nın 
altı metreden fazla olan gövde
si par.ak. ram gibi düz ve vida
sızdır. Bu gövde mecmuu 1600 
saa'.. süı·cn tecrübe seferlerinde 
her tüı-lü hava müşküllerine ve 
bütün yağmur, sulu sepken, kar 
hamlele'tine kasti olarak maruz 
bırakıldığı halde buna ait hiç
bir emare görülmez. İçine bakı
lınca, bütün madeni tayyareler 
de bulunan iskelet desteklerine 
tesadüf edilmez. Bosluk serbest
tir ve hiçbir vida yoktur• 

Duramold nedir ? 
Yarbay Clark gövdenin yapıl

dıgı bu veni maddeye Duramold 
ismini vermektedir. Dr. Baeke
land tarafından keşfed>Jmiş bir 
nevi kimyevi reçinadan imal e
dilen Duramold parçalanmaz ve 
aşınmaz; suya, yağa ve hamıza 
mukavemet eder ve madenden 
daha kuvvetlidir. Yarbay Clark 
bu maddenin halis çelıkten 10,4 
defa daha kuvvetli okluğunu söy
lüyor. Bunu >maide kullanılan 
esas eczalar da ucuz ve kısmen 
tamamilc harcı alemdir. 

Duramold'un bütün ehemmi -
yeli kendisine istenilen her şek
lin verilebilmesi ve aldığı şekli 

- Abdullah bin Amr-ulmezni. 
- Resulü Ekremi, niçin gör -

mek istiyorsun. 
- Bunu, ancak ona söyliyebi

lirim. 
- Bu telasın nedir?. 
- l\ledineyi, 'büyük bir fela-

ket tehdit ediyor. Bunu, biran 
evvel (Muhammed) e ıbildirmek 
isterim. 

Eshap, bu adamı, •uika~t ıçin 
gönderilmiş bir fedai zannettı
ler. Onu derhal tevkif etme<kle 
beraber, vaziyeti Resulü Ekre -
me bildirdiler. 

Resulü Ekrem. dakika fevlet
meden, mescidi saadete geçti. 
Abdullahı, huzuruna getirtti. Biz
zat isticvap etti... Bu adamın 
söyledikleri. cidden mühimdi. 

Abdullah, büyük bir ciddiyet
le, şu malUınatı verdi ... Müşrik
ler (Uhud) sahrasını terke<lerek 
Mekkeye döneıılerken. birden -
bire i~lerinde nedamet hisleri 
belirmiş; 

- Biz, (Muhıommed) in ordu
sunu mağlup ettik. Fakat onu, 
imha edinciye kadar harbe de
vam edemedik. !Bunca paralar 

muhafaza eımesid.ir. Aero dina
mik mütehassısları ,billrleı· ki, 
çıplaJ< gözle görülemiven çıkı,r~ 
tı ve çöküntüler tayyarenin uçu
şuna ehenuniyetli surette tesir 
eder. Madeni tayyareler de bir· 
çok sıyrıntılan bertaraf etmek 
güçtür; tekerlekler tara!ında11 
sıçratılan taşlar kayde değer be
reler meycl.ana getirir. Duramold 
da bu mahzur yok denecek gibi
dir. 

•Clark 46 > nın gövdesi Dura
mold, kanatlan ahşap olarak ya
pıl'rnıştır. Bunun da sebebi Yar
bay Clark'ın iki malzemeyi mü
kayese etmek istemesidir. Tecrü
belerden sonra tayyareyi mua -
yene eden mütehassıslar Dura
mold'a hiçbir şey olmadığı ha.J
de ahşap kısmın b<>zulmağa ve 
çürümege ba$1adığını görmüş -
!erdir. Bunun için şimdi gövde
si gibi kanatları da Duramold ile 
yapılmış yeni ·bir tayyare göre
ceğiz. Artık, her türlü asken ma1 
satlara tlverişli 26 metrelik ka
nat arzını Duraınold ile meydana 
getirmek kabildir. Dur~mold 
gö,·de ve kanatlar top ateşinden 
de madeni tay,·an' ·den dada 
az müteessir olacak.s. 

Beıbuı;uk •aatte bir Tayyar• 
1 l\j, cmua di· or ki: cyeni usulün 

yapaca~ı asıl ınkılap imal süra
tindedir. Clark 46 nin yarı göv
desini dokuz adam bir saatte ka
lıpta dökmektedir. Tekmil gövde 
için iki saat. Tes\'İye -e, delmeğe 
ve vidalamağa lüzum kalmadan 
gövdeyi tam bir tayyare halinde 
teçhiz için bes saat yirmi dakika 
lazımgelmektedir. 

Nazi Aılmanyası da 10,000 
madeni tayyare imalile dünya
yı t hdit etmektediı'. Biz Ameri
kalılar da dahil olduRumuz hal
de demokrasiler bunun mübala
galı oldu~nu ve bu rakama u
laşmak için aylar, hatta seneler 
Jazımgeldiğini biliriz. Büyük 
Dou.glas imalathaneleri İngilte
re için 500 tayyareyi cebri lıir 
çalışma il" ancak 18 ayda yapa
bilmiştir. 

Almanyanın ha!1p planı yalnız 
tayyare imaliitı.nda 160,000 usta 
amele ve aksamı için de 240,000 
amele kullanmaktadır. Halbuki 
on takım kaılıpla iki vüz adam, 
gövdesi kanadı ve kuyruğu Du
ramold'dan üç yüz tay_yareyi bir 
ayda yapar. Yüz takım kalıpla 
hem de yarı usta 2000 amele se
nede 36,000 tayyare meydana 
getirir. 

Mecmua Clark'ın Ameriıkada, 
İngilterede ve Almanyadalti di
ğer rakiplerinden; İnr;ilterede 
de kalıpta dökülen pervaneler, 
dayter'ler imal edildiğinden; Al
manyanın Heinkel fabrikaların
da Duramold'a nisbetle iptidai 
sayılacak bir madde ile gü.nde 
üç tayyare gövdesi döküldüğü 
zannedildi~inden bahsettikten 

sonra: 
·Seri halinde tayyare imali 

tahakkuk ettiği gün adctce ha
vadan tehdit ehemmiyetini kay
ıbedecek ve muhtemel bir faH<i
yet ancak cesaret, maharet, stra
teji ve benzine baı'llı cılaca,ktır• 
diyor. 

sarfederek teQhiz ettiğimiz koca 
biı· ordunun muvaffakıyeti, an -
cak bir miktar adam öldürmek
ten ibaret kaldı. Ve hiç ~üpaıe
siz ki, İSilarnlarla aramızda mev 
cut olan husumet, şimdi inti
kam hislerile bir kat dalıa art
tı... Buna emin olmalıdır ki, 
(Muhammed) herhalde !bizden 
intikam almak istiyecek .. Ve ya
kında, büyük bir kuvvet toplıya
r&k üzerimize hücum edece<ktir .. 
Kendimizi bu feliiketten kurtar
mak için, derha'I geriye dönmeli
yiz... Şimdi ·büvük bir matem 
ve teessür içinde bulunan Me<li
neye hücum etmeliyiz ... OnJarın 
•bugünkü vaziyetlerinden istüa
de ederek, hem (Mulıamm6d) i 
ve hem de bütün müslümanları 
kt lıçtan geçirmeliyiz. 

Diye. bir fikir ortava atılıver
mişti. 

Bu fikir, birdenbire o kadar e
hemmiyet kesbetti ki, derhal 
müşrik reisleri arasında hara -
retli bir münakaşa zuhura geldi. 

r Arkası var} 



Eski, fakat faydalı bir hikaye 
• 
skoçyalı antrenör takımını üstiiste 
b~ş sene nasıl şampiyon çıkardı 

Yazan: Sadun Galip Savcı 
G- J'&&IDlda "'lbold& clelaılb 

l'e «taklik.9 araamdakl farkları Ye 

her blrlııln arn arn themmlyetlnl 
ıröslereıı bir mııhavere1I na.lı:lelmit, 

bblm. emekdar IP4H'euun takUkler 
aruııııla ıdkrtlllll cııldınm harbi» 
vo .MaJlno mildafaaa.. hlk&Tealnl 
ili;. fırsat.la ridelmlşr.ım. 

Gen~erle ikinci ltlr mıılıavereslne 
luılak misafiri olmalı: fırsalını bekle· 
m den blalm emekdan 7alr.alaclun .,. 
kendlslnclen, balıltUlfl ba 7ılclırua 
harbinden. Ye Ha.Jlao atldalaasınclaa 
malllmal lslecllm.. B°' bir spor hl· 
kiytal ırlbl ok..-1< olaa ııözlerlıd 

!lclıılu slbl natwtlrorum: 
- Memlekele l'•llrilen Ut futbol 

Antreaörıii.nün Banter olduiunu bl· 
lirsin. istoçrah olan b• anlrenörll • 
ııamanld falbol be,.eU milltthldesl, 
fulbol milli la.lı:ımıllWll lllH Parla •· 
llmpbaclıııa laaaırlama.lı: llaere, in
l'illere fecleras,.onule muhabere ,... 
llceslnde l'etlrtmJıılL 

«Evvel& IÖ7leylm ki bu mnklecllr 
antren6r QDJ zıınandA bir pa:lkolol'· 
tu. idarecilere olswı, sporculara ol
un baleU rıılıirelerlue l'lire muame· 

le elmeslnt fevkalade billrdL Onun 
memlekelimhde kaldıit allı Jecll ... 
nelik bir müddei ipinde oah,tırclıiı 

takınılan muvaffak etme&nde ve 
d.olayıslyle ke.ndıslne muvaffakl· 
:ret temin. etmesinde, fulbo-
lün lelı:nlk Ye laklillne elll.ll 
Yllkufo kadar psikolojik kavrayıt 

'Ye muameleleri de wk büyük rol oy-
• n&Dllflır. Bu vesile ile lebarils ellir
met isterim ki spor idarecilerinin 
muvaffak olabilmeleri için idare ct
llklerl ferllerln n1a ırlimreuln nıbl 
baletlerine lylee valuf olmalan n I· 
dareıerine eııa. Pre blr yeçlıt 1'er
me.Jerf lisımdJr. 

cHunler Türk mim n mubtellt la· 
kınılarının ltıf olimpiyadında ve o
nu takip eden ılmaJ &uı·ueslnde çok 
ID.uvatfakbetll maolar T&Pmasına l
•ll olanlat arasında bulunduktan 
aonra memleketine ddnmek here ı .. 
keu GalalaaaraJ kulübil kendisini 
anıraJe ollL 

Galataııaray lclarec:llerlnln emeli 
futbol şampl1onlufunu bil1ük rakip
leri Fenerbahoehlertu. elinden al
maktı. Geoen siln de .ı,.ıec1ı11m stbl 
'Fenerbahçe o saman Zeki. Alaettbt. 

ablb ve aalre gibi teknik fuİbol or
nı,.an elenıanlardan mürekJı:epU. 

Bunter, Galata..ıı;arar takımını ~kll 

tden1ertn futbol• as ook kavramıt 
olmakla beraber Fenerbah(!elJJere 
fut.bol teknillnden sl7ade ht>den ka· 
lılliyellerl clhetlnd"u tistiln olduk· 

Alman 
tayyareleri 

(Baf lanfı l inci N)'fatla) 

Bu ·baskın hareketlerinden iki
ı;inde dü•man, kullanJan mevcut
ların azlığı hesap edilirse mühim 
zayiata u,ltramıştır. 
Alınan tayyareleri az derinlik· 

te bazı uçuşlar yapmıştır. HiQbir 
hava muharebesi olmamıştır. 

O'tava, 6 (A.A.) - Deniz aşı
n hizmet için ikinci Kanada fır· 
kasımn bir iki hafüıya kadar teıı· 
ki.! edileceği bildirilmektedir. Bu 
ikinci fırka da, birincisi ~ibi 20 
bin kişiden mürekkeptir. 

Londra, 6 (A.A.) =- Buıgün Ork.. 
ney adalannda ·hava tehlikesi i· 

şare!t verilmiş ve yarım saat SÜI'
müş~ür. 

Bir düşman tayyaresi adalar ü
zerinde!\ uçarken görülmüştür. 
Sabahleyin diğer düşman tayya
relen de şimaii lsk0çya ÜZ<'rin· 
de uçmuştur. 

Alnıaıı tayyareleri, Paris üze- ı 
rinde uçmak tesebbüsünde bu • 
hmmuşlarsa da tayyare dalii 
'.oplar faa.liyete geçeı- ~eçmez göz 
den kavbolmuşlardır. 

T'mes n€11ri mansabında iki 
bü,·uk A:Iınnn tayyaresi görül· 
mü tıir. Prnj~>ktörlcr tarafından 

gör 'ld 'iğıi esnada tıu tayyııre.ler 
he. n SU Se\·iye,;'n<! fıı.mi~\erdir. 

--0---

Bir ceset bulundu 
Diın s !lalı Ka~ıthanede 3113.h

taraga c.vanoda Aliix?y deresin· 
de bir erkek c sedi bulunmuş
tur. 

Yep.lan tahkikatta bu cesedin 
denıze c!iışmüş olan kömür ame
lelerindeı Abbas oğlu Numarun 
o!dugu anl~şılrnıştır. Zavallı a
nel,. 15 glın c\•vel ka:zen düşmüş· 
•• 1 u.r ..• 

!arını derhal l'Clrclll ve l'eaerbaıı
n.in leluıiline kur. bir ıııun&Dcla P• 
lebe çalmanın ancak bu ffden kabl .. 
llyclleriuıl.en ve 7eul bi.r lakllklen 
lsli!ado sureti ile kabil ola<:a· 
Jına karar verdL Çi.ı.nJni kısa blr za ... 
manda Galatasara7 takımını aynı 

leknlk aevbe7e ıretlrmek lmilııın· 

dı. Halbuki Galalaaaray ldan:ellerl
Dhı uzun bir zaman beklembe ta· 
bammöllerl olnıadıtıııı pslkolo: an
lrenör l'&Tel iyi lıUbordu. 

ııunter procranwu olzdl: EYveli 
takımı, OJ'unculannm bedeni bbUi .. 
1etlnden en fazla rand1111an alacak 
hale ıeUrm.ek, bunan için de ealı.\>ma
Dl.Lt tutbolcularm nefeAlerlnJ ar&tll'

mak libımdı. Öyle arttırmak liıım· 
dı ki her biri bir buout ıaaı durma
dan kal'JWlldakilerle tıiı'&fsınlar ve 
anlan ITlce 7orsu.nlar. Gel gelellm. 
bir çok futbolcııl.ar b ... n Jonıcu n 

_ halta baJaiı bir iş lıalarak lclmandaa 
kac:ı.:rorl:..rdı. Banttır buna kurnuca 
bir oare balda. Oalala>&rayıu mii
Jl:emmel bir kapab ldmu salonu var
dı. Her akşam ihtiyar, söbekli lda· 
reelleri &optu1or. kendisi de soyuna-
1or ve bunların arıwııda iddialı vo· 
to1bol, b .. 1<.ıbol maç...rı lerllp ecll· 
7ordu.. Bu maçlar öyle a1Jtyh, öyle 
etlence.11 oluyordu ki lıd.ma.nılan ka .. 
~an seno futbolcular d:ı farkında ol
m;ıdan hrr ~m bu maçlara glrme-

7f' ba"ladtlar. As umanda, GaJat:ısa
ray takımı. her maçı 'ba.\iladıtı ıtbl 

lerü la.e billrlr bir bale relmL,11. 
Uan&er bundan 110nra progTaJnmm 

ikinci maddesini lalblka başladı. Vii· 
cul.ça ufak tefek, fakaı ıerl olanlan 
hücum hattına yrrleştırdl. ,\Uttlk ka
bili.Jetleri olanları müdafaaya verdL 
Mllhat slbl inatçı blrlııl 911lımcı A· 
laetUDe meınur eW. Nlhitd.ı, liehmet 
Nazlfi bUhas.-.a uUuı kuvvPtU Zr1ı;J-
7e mu.q,llat r-ttt. Takımın her 1 cner
bahçe ma('ınd..a. Ho.ntt-rden aldıj'ı dl
rPktlf: cYlrmJ dalı:lka durmadan ve 
aon süratle hUram. Bu arada bJr fkl 
,oı oıbrmalr. Bu C'Ollerle ha<.mm 
kuvvel manevl.Teslnl 111,a bir u
manda kırmak. &ntıl "iılı.1 ldr nıü
ctataa yapmak.• 

Ylllll buıünkll •rıldınm harbi• ve 
«MaJlno müdafaası»! 

Huntor'ln bu lakllii bir laraflan 
Galatasaraya be ktılf' Ü~~ ü,t.e am
pt7onlnfu katınıdırch, bir taraftan da 
futbolrulara. t('knl.k hJ!ı'll"r a."ıl111mak 
f~ln kf'nd~ ln~ u.m·uı kaundırdı..» 

* Bu Jılkayeclen «•n• O.lit•d• ede· 
cekler bulunur mu bllınP.nı! 

SADUN G. !;AVC'I 

Bu da, Bir 
İhtimal J 

(llao!nra!ı 1 inci >a..vf•daJ 
ıııu da ktıııvwtleııdir-.,ccği itiu si 
nir harbi bakııwnılan da favı'~lı 
olur. · 

Bunu >Ü~lcın<>kfo Almımya'nın 
mutlaka böyle bir scy yapaeaii'l
nı iddia ctınl'.k is~.._nu,,. •• ru.:ı. ll1t
lerhı \'e ~a~i idartciierini.n mAlı
remiyetlne dahil değiliz ki. ııl'1"1' 
düşiiııdüJderini, harp pliı.nlarını ve 
siyasi programlaruıı hileliın. Biz, 
sadeee, böyle bir ihtimal bulıın
duf;unn da kaydetmek istedik. Al
ın:ıııy.ı, böyle bir .,.,) ;ı;;ıptığı tak· 
dinle. Avrupanın biivük bir k:ıa· 
mını daha ateşe yııknw, olacak, 
fakat buua raltmen, işin sonunda 
nuığlup olmoııktao ku.rtıılanuya _ 
caktır. 

ABİDİN DA VER 
~- ------

Çörçil'in 
beyanatı 
(~ tarctfı l 1nci S<t:-rfada) 

ka.ydetmtı V«- Almanyauın 1nfiracaat 
ettiği Usulleri §iddeUe t:ıkbih eyle
miştir. 

N:ızJr ·özltı.ı·ine fU tı'l_.tıe devaın 
etmiş lir: 

----4 Alınarı ihracatı ÜZc."t'ine konu
~n ambargo teslrinl gösıe-rml.ıtir. 
Ihraç edilecek mallar Alm<1u rıhtım 
ve antrepolannch.ı. yılılıp kıd.nuıkta
dır. 

İngiliz bahriyesi 340 hın ton kayıp, 
buna mukabil 280 bin ton np veya ın. 
şa etmiştir. Yani safı zayiatı 60 bin 
tondur., 

Otomobile araba çarptı 
Eyüp i~miııde bir adaıı:ın idu -

resindeki yük araba•ı dun TO'J>· 
hanede I\<>Catı Bı:y caddesinden 
geçerken 1418 numara.ı otomo
bil ile (arpışmıştır. Müsadlme 
netiecsinde şoför ve arabacı E
yüµ varalanmışlardır. 

FMn ·s ika • 
1 Maarif Vekilinin Beyanatı 

(llq tarafı ı. lntl •Jfaıla) 
sek Me<:llsin kabulü ile 2517 num.a· 
ı·alı kanun şeklini alrnış olan 1Ayiha
run esbabı mucibesinde cınckteple

rin ders saatlerinde esaslı deg.ş!klik ... 
ler yapılacağı ve muallin1lere ders 
saatleri haricinde müzakere saatleri 
de verileceği> yazılıdır. O z.aınan Ma .. 
arif v·killığinin düı;ünce>I, dersleri 
öğ:leden evveJe almak ve e;bab• mu
cibede geçen nlilzakere saatlerinı Ot
leden sonraya koymak!L Bu kanun· 
dan bet .sene sonra Maarif ŞCtrasma 
hemen hemen aynı esbabı mucibe ile 
tekil! edilen yeni vakit rejimi, orta 
okul ve liseler hakkında, beş sene 
önce BÜJ'Ü)t Millet Meclisinden geç
mic: olan bu ruhtaki k.anunwı teeh
hür eden tatkibine imk:An verecek e
sa tarı arayıp bulmak fçlndi. 

Maarjf ŞO.rası derı;.l('ri 08:1eden ev
vel yapmayı ve öğleden sonra bir 
buçuk saati müzakereye hasretmeyi 
muvafık buldu. Biz de bu knran se
ne başından itibaren latblka basla· 

• ılık. 
Tatbik edilen yeni rejimin iki cep· 

besi verdır: 
a - Biri öğleye kadar dersleri ya

P•P bitirebilmek için ilk dersin b.,.. 
laııgıç zamanı ile ders ve tene!fils 
ııantlerinin müddeti, 

I> - Diğeri öğleden ıronrak.I milza· 
kerelerin tanzimi. 

Derse başlaına saatinin tesbiUnde 
İzmir ve İstanbul gibi büyük şehir
lerdeki münakale vas1taları dolayı ... 
siyle vaktinde ,.e~ek mc.-elesl, e
hemıniyetle dik.kate aldığıınız bir ei
het oldu. l\1ünakale Vekilliginin şi
mendifer tarifelerinde yaptığı esaslı 

df-ğijme ve iI.aveler, lstanbu.l vil.Aye
tinin vapur ve tramvay gibi mahalll 
nakil vasıtalarının tanziminde sar
fettıği dikkat, derse yetişme imkln
larmı, ders senesinin daha ilk ıün
lerinde temin etmiştir. Bazı uzak 
yeı lt.:ı·deıı gelecek: talebenin pek el'
ken kalkmak zaruretinde kaldık.lan 
muhakkaktır. Bıı lsiisnal ahvali yüz· 
de doks:ın dokuzluk büyük bir ekse
rıyl'.!tin besab1na dikkrıtc alınnm311 

dogru ı;ördük ve günün üç dört saa
tini yollarda geçirmeye mecbur olan 
talcl>entn p:ıra ve vakit bakıınından 
z.iyanlaruu başka surette telAfi ede
rek tahsillerine devam etmelerini. 
daha ınuvatuk: bulduk. Bu mevzuda 
Aydın ve İzmir vıJAyeUcriyle tenıa.s 
halindeyiz. i. ts.nbul için şu kadar 
söyli,.vcyhn ki Tuzla ve Gebzedt:n E· 
reıUc.öy ve Hoydarpaşit,yıı gelen tale
be gibi, daha uzaklardan da gelecek· 

ler z.uhur E'der.-..ı:;- bunlarul derse ye
tiı,;<:bilmelrrin temin için tedrisata 
başlama zaınanun öğleye do:t"u al
ınak !c:ıp ~de<:ektir Hunun da im· 
k,.ilı ulığı ınt:yCLında c eğı midir? 

JJ,,şlamn '7.8!TlAn1arJnln tcsbjifnrle 

her- türlü ihUınali düşüııı..:rek u.> ve 
«b> olınak üxt-re iki Up kabul rdH
ın~~· Derst~ J;eki.zde başlıtndrğı tak
dirde talebenin ek~enycli iç-in gO.ç

lük bulunan okulların Uaha geç bat
Jamaların:ı lnlk.:ln verıldı. Ve bu, ba
zılan.nın dL>diği g"hı yenJ degil, d..Juı. 

ovv~ı cHlsunülerek o.k.uUar açılma

dan vt:rilinış olan emir ve teblığin i .. 
çc lndt- vardı. Her t:ır f+a p:ıı:arte

si günlci ne$redileu ~arif vekılliği 
teb:i Jer d~ısı burun yazılJ delili ... 
dir. 

L<>t.anbul ve İT.mir gibi hfiyük ş<'hfr
Ierln d~ındaki villzyellerlmizde esa· 
sen çoeuklaruruz, saat 7 ve 7..5 da 
ınektcbe gelirler, kapll.J.r açıhnadığı 

içiıı karda kı$ia ders zanıaruna kadar 
oyn ... makta vakit gt..'('irirlerdi.. Bu l>öy
le idL ÇünkU memleketimizin pek 'bü· 
yük bir kı~ııundo. diğer Heri ınf"ınle
ketlı.·rde olduğu gibi hay;ıt crkt'n ba,, .. 
lar ve halkımızın hü.;rlilt ckst"l fycti 
erken yat11r, erkE"n knlk:ıir .. Er · rn ya
tıp erkek kallonnk tall' •e için, daha 
tabii görülmelidır. Bu, cümlece ma• 
lfun ve müsellem bir harekettir. Er
ken yalap erken kalkına !Uyadıru he
nüz al.mıyaıılan, bu medeni ve ve
rimli yaşamı:. tar.ı;ına alıştırmak için 
celıiL .sarfeLuıcyi, yeni nesilleri terbi-
7e ile mtikellef olanlara düşen bir 
vazife saymaz mı.~nı:z:7 

llnlvers.iıelecde .sekbd.e bafh7aa 
dersler varken, orta olı:ul ye UseJe .... r 
rlınlxde bü&tin medeni ilemln zıddı· 
na ve oalardaıı reç olarak bir saal 
kaylıelm.ek sıın:t.7 le qe ı.a.tamat 
dotru l'ÖrolcbU!r ml? Kaldı ki sene
ı•rdenbtrl çift ôi._llın Jaııaıı okul· 
larunızda drn, aekbe on kala başla. 

makLa.dır. Şimdiye k:Wır b11Ddau, ni· 
$in kmıse tlkiyet etmiyordu? Bu bu· 
-ıa İ.stanbul için ileri •urülen l"Ü9· 

ilikler 7enJ ml nbar eım~ ür'! Ban
da.o. önceki i'enelerde hrplmlslıı ta
hU oldutumuz veuiti ua.kHye Jzdiha
mı. hu sene hafiflemiş blte sa7ılabt ... 
llr. Çünkü l!labahtD dokuı:u, btanbu· 
lun umumiyetle retimİ ve bazı h1n~ı 
mÜbiııSCSelerlnin de işe başlama saatJ ... 
dlr. DertJlerln buodo blr saat öncıeı
Ye ahnınaOJı. tehir Dillkliyattnı da ko• 
laylaşhrınıştır. Dlier taraftan istan
buld; ki okullanmn:ın tebrln mahte
llf ıemtterlnc dafılrıu, ohna.sı. işin 
daha kolay t&ntlmlne lmkl.n vermtş ... 
tir. Dalma temas halinde balundnta· 
•wı. islanbul valisi, Maarif miidü
rü Vf' orada meş.1111 mürettf$1eri.mh:, 
yaınlan !eni vaktt tttv~Huin uta k 
*"'ft•lı. aknmal~rı ola da umumiy t
lf' ta.nbu1 f,..ln d \hJ lam vr ko-
1ıyhk1a tat'h1k f'dtfm,.ktıe oldu.in"• 
lfadf' etmekif'dirler. Eşaqt"n İstanbul.. 1 

dakl orla okal ve Uselertnıb, cllter 1 dır. Ya.tın zam•nlarda Jımlclıiı bal· 
vll&yeUere u .. btlle llaJıa pk&ur. 61 de 1111 bakuw.ntlao bkl ol&ıı bıı .,.,. 
vlliyrtl.en i-;tanbuldan sayrı 7erlerde ler. mü.eUillcri, me&uıleri 7eııJ hart· 
31 lise ve 103 orta ok.ulumu:& v•rken lrre dok.mekte mutıküJJrrr <cok.makta-
J'•lnu İstanbul merk .. mde lZ resmi d1' •• l~lhassıslar, l.ııslıJı ve leııkll, 
ilse ve 37 re:ıımi orta. okııalu.mıu mev- dır. l\1ilielı:t.$Wılar. ;..sh..ill. ve kukU •• 
cullar. içinden, lalelıesinln adedi %500 ~bbu ıınde buiuuanıarm da lailıill 
e <ık<Wlar vardır. Bunlardan başka ve .o7ıemişlerdır. Bu anla~or ki 
İıılanbolda Tilrk bus11>i ve ecııebl o• aeııelerclen beri biı)'uk bir laba..-ri.I 
kallannın bulonduj'u.D.u d.a unutma- •eçirmek&c olan tlil ve edebiJatmus. 
malıJır. Ecnebi okallarmdakl den n- &edrisleri men1111 ba.him olclui'D u-
aUerl atDtler ve aeotlercli.r b.dm J•· maıı Maarif Vekllllilnl aten halle· 
al lalblk elllflmb tekilde oldııiu bal· dilmeınlıı bir meııele ••vuelıeslnclo 
do fimcllre kadar en kliçilk bir ııta- bırakmaktadır. 
Jel menııu olmamıtlır. Olmallllllır, Ü9iinel dava p_.....ıantakl istik· 
PnJttı. sekia ven aeklal çeyrek ırt· rar meseltsl~!r. İlk etal presramla• 
çe dene bulamak, İstanbul lolo ele rınllaıı baflıJalnn. 
erken ve l'Ü9 ddllcllr. C'umbarbet devrinde ilk ekal ııl'OI'· 

Asla arkada~: rıunlan birinci dofa 1824 de ılctlşll· 
Ma&rlf vek.tlltlmls. ıenl vakii eeı- rilmJııllr, Bu dei!şmeıılıı aebebl, Uk 

... ııerinin ııhhl cephesini ele IJııml oknllarda W...11 müddetinin allı -
f!'tmt:mbttlr. I\la&l1f ıtra..11{).nda memle· neden brşe ind.irllmeal Te df'nl r1D. 
tetln kl)'melll llp müm..ııl•rl bu· Cuınharbel leJlatlne lnUbak eıUrU· 
tuudutu halde bununla da iktifa ti· mesldlr. Bıındıı.ıı sonraki deilşme 1!1%8 
mlyerek btanbul ünlvenllesinden.. aenrslne tesadüf eder. Bu d.ri'1'me. 
&7DI amanda ill ınhlu.t ffıraSl t.sa- Procraou:n ruhunda ve lij'nUm 11.511-

suıdan ola.a profc!iOrlerle Jf1eta ve lünde 7apılaıı 7f'nJhkteD dolmllf• 
cıocuk bakımı profelirlerl bir komla· tur; bu :rtnlllkler, &aıebeyt p.hai ta· 
1on hallnd.e &:Dpla.nmUJ ve bu mf'n•- aliyf'te ııı.evketmek. 7akın muhitle a-
tla reyleri eonılmııştur. Venl'k'erl r&· WuW bir sureUe lt-drlsaUa balım· 
per, Japılnıış olan lı;ln doiruhıt111111 mık ve derıılerl hayal bilıi•i elnı· 
tasdik eden Uınl n •ıbbl bir ytııika· fuıda toplamak sil>! tııısasl.ırdır. Ba 
dır. Tentffüa nmanları için bası la• JU'O&"raaı lam 10 1ıl lalbik cdildL 193i 
clllit leltlillnd•n bqka bir cihelle de· da YRPıl•n dei!'!U't. Parllmb.ln pror· 
fiş.klik lslememekledlrler. K-0mı.- ramıııcla .....,.ır işlerine ait olmak ö· 
J'OR izasmdaa bir profesOrtimiiriln z.ere verUcu U;rektlfJ~,.f tfllri.sat.:ı t:ı1· 
öileden ~onrakl m.üzakrrelerc ca7rl blk etınl'k v~ 10 yıl içinde elde t'di· 

sıhhidlr bWunü ile Jimım ol-n•dAlt... len tecı'Ub'°lere nazaran b.ıu rütüı;· 
Dl Üniversitede vcrt:iil bir konfe.· ter ;raınn.aktan nfi': 'et etmi.\ıtlr. O ..... 
ran..<;.ta aö7lemlş olduiıı do{ru dtid· mand .. nb<'rl ilk o .. a.I proın.nıbnnda 
dlr. Bu. 7anlış tefsir, proft'~rUn ta.le- beJli hafi• bir &aııa.niil olıu~ID.JJJt&.r. 
be, k.endJ kend.lni hb.re ede<"ck. v"U- S&J"ı.n arkada ta.r, muhıertm Rini 
ıer çocuklannı ıam bir aeı.a.ret altın· Tuha.n'm ~er!lle cn-aplarımı bl· 
da bulundu.raealc. n&i7ct&e oldukları tirmedco evvel trudimre mühim &'Öl' .. 

aa.man öfledra soarak.1 müukerele- duilım bir nakta.yı anrLm.ek lalerlın.. 
rln meaeü Almanyada -0lduiU robl Bulıın medeni dunrııda old11tu l'lbl 
7a ibt17ari 7ap1Jma.t;ını ve7a bü.sbil.· bizde de ma.airl meKl inin 7üı: oep ... 

tün kaldırılabllecciinl ileri bir pye besJ varsa bunun ellL l okutan ve. o.. 1 
olarak aö1lemlf olmuwdan dotmıı.t- kuyan kutlrdfl tam bir lnı:lb..UU. 

lu. Verd.i!m~z emirde ~nda ha· .1aır1flmh.in ak!lll.3·an ve 110.k~n ci-
ra&.uu. k•nnmak meeburl1eünde bu.. heLlerlnl tim. ILebilm"k. itin ilk va~ı ... 
lu.nan talebe7e saten müaade etmLt... feııılz bu ıntl:ıam ve in:riba'-ln t.Pmhıl 
tık, müu.kereleri ihtiyari yapama· olacaktır. l.'üksf'k meı·JWn verdii'i 
••mızın sebebi oocutlanıruzı öfle- dlrrk.Uflere ve yaptıfı k.anunları:n 

den sonra eokaklarda aylak dol:aş1r ruhuna uyarak bütün maarif ~k.1-

ıtdo 
(Bal 1arıdı. ı um 13.)'fada) 

K~ı-elı berzahında Ftnlandiya· 
.ular mükemmel bir tabiye kul -
lanarak harp etmek ve Ruslara 
a,i;ır z:ayiaı verdirmektedir er Fin 
kıtaatı muntazam surette ve harp 
e<ierek Man.ııerlıPim müstahkem 
haUına çekilmektedirler. 

Fın tayyarelen Murmanktaki 
Sovyet tayyare k.arargiluna hü· 
cum ederek orada bulunan 60 
tayyareden büyük .bir kısmını 
tahrip etmişlerdir. 

RUS TAZYTKİ ARTIYOR 
Rıı.s tazyiki Petsamo m.nta -

kasında ve Ladog:ı ,ı:ölü.oüo şi • 
malinde artnıaktadcr. Sovyeıler 
burada zırhlı olc•Mbiller, tank· 
lar, tayyareler vr ruiil:im aske!" 
kunet ~ıi k.ull,ın.}H;ıır 
Finlaruiyalılaı büyüktıı.r ce.>a· 

retle harbı»mekıedlrler. Ha'ta 
Ruslrın ceylıeden yaptıkları bir 
taarruz püskürtülmüş .ür. Fakat 
dü~nıasın tazyikı mütemad!yen 

T'ıktadır Bıınur.la bcrs.ber 
ı. !ar hMüz .\fanr.eı:tı<:im hat· 
lır..c:ı varamamı lanh·. 
TAı RRUZ l\ETICE VERMEDİ 

R wr tarafından Kareh v La. 
<iog:ıda gir· ııE'n ve .\foıınPrlıelm 
tıa tır n zzp!ını ı:dlıdd <den bü
yük taarrıız, >nu aıunzların ağır 
zayı•ta u~rıımalannı ,.e pek az 
arazi X;.tznnma~rı ' 111t.aç etmiş
tir 3'·\oyet k.taatı,. iaşe ~ıususun
d.~ muhi:n müşkilıita maruz kal· 
mak ıl!l'lar. Zir :ı Finlandiyalı • 
!ar ...,kılnıeci_n e\•vel bütün za· 
hireleri va götümıil•lrr vPya 
ilYIM etmislt·rdir 
RUSLAR DUMDUM KUP.ŞUNU 

KULLANIYOR 
Helsinki, 6 (A.A.) - İlk gün

ler zarfıı:.daki ""keri harekat hak
kında Finlandiya resmi rnııkanı -

•
0 11. a~aıııda-kı mıı emmim ınaliı-

1natı venr.ekteuır: 
Srn rt·ller B ı·,i~ınin l<'inloııdi

ya.va do)!nı eı. esaslı ıılı'ış .voiu
nu t""kıl ed<'n Kareli berzahın
da Fiı Jı.ndiı alılar, bilhassa la 
ı?nm>ar ve knrıı lorµilli.-ri 'ası ta-

•• •• umu 
>İle 6~ Sov~ et tankı t np eı
mi:;;ıerdir, Fiı.hak.ku., s, '' c ıo
ta.annın ilerled.kler. ara.ı, ro
tOrlü bir orduya azanu zayıat 
v dırecek matıiyet:e ı u-.ıkıa., 
liıj!unlar ve kara torpil'er.:e dolu 
.ı1~ Esasen bu keyfiı et. bi7.zat 
Pravda gazel.esin cephc-dekı 
muba:birı tarafından <.ia kayde • 
dilmiş bulunmaktadır. 

Fınlandıyalılar, RusJ4rın dum
dum kurşusu kulliırulık.ıarJııt d~ 
ir kat'i bürhanlar e.de etmış bu· 
lıınmao<ta<lır. Fınlnn<liya, müda
faa Nezareti matboot bürosu, bu 
bahiste "'iağıdaki ı~ahatı verı· 
yor: Rusların at, ı 10 kurşundan 
üçü pallıtyıcı, altısı dunıdı.;nı \'e 
bir tanesi normal kurşundur. Rus 
Uıaruı, dumdum kur~unu almak
ta kuU.andıkları usul \°Ok iptıdai
dir. R · r, l<urı;unlann uçlarını 
kurşu lar daha şarjörde ıken, 
taşlara sürterek aş.ndmnaktadır
lar. 

Moskova, 6 (A.A.) - Royter 
Ajansı bildinyoı.-: 
Gec~ ııesredilcn Sovyet askc·n 

bülterü: 
K:zıloıdu K:ı.riliı -be zahır.da. 

2t>-26 kıkıme're ilPrlemı..ştır 
Bu suretle, .be ~n . u bil.r~ 

ten .onra, 3ovyet kıtaları, Fınlan
diya'ılar tarafından. ecnebi aske
ri mühendiskn ınıiJp' ile yı>ptı• 
dan Manııerlıelm Jıatlma yakın 
bir mesaieve kıı<llır ııelınişlerdi.r. 

rtN B.Ei~icUMJJVtll'NCN vırnur 

llcı.bıkl, 6 (A.A.) - Flulandl1a 
Ket iruınbunı it Kallio, Ffolandl1a 
lslillt:iliııln %2 inci 7ıldönümu mıına
sebell~I• rad.Joda sil• ledlil bir ••· 
lultla: 

- Bu7ü.k k11~Umb:, bi.rıt;:im• 
clJn dMDişılr. 

Flnlaııd)J'anw dalma bir esa clUI• 
aaam ol:moştar "" bir krrre hha ... 
nan.la mdc&d.~leye ba.a.dedlr. 

PlnlandlJ'& millell, J'&lnlT lophıtı· 

ıu d~. 3:ırDt "amanda. Pl'JI mfilf'nl ... 
yetini dr ınOdata.a mrrlitndr oldw.· 
tunu •nlamalıdır.» 

=-=-=-=-==-~=--=-o....====,- ---hale cetJrmemek ve çalı.vm.1 le o on· litınıu ıam intfum ve tam fJu,bat 
lan lmti.n vermekUr. SP'.Utler sonra. içinde ('ah tırma,-a ajrqıvoru.a. Yir-
bn IBıkin krndllltindeu &aha.!lsül e· mJ brt bine varan bh· .aum hrrrU 

dbıce o vasiyete ,öre tedbir aJınnıa· ve bfr ıruJyonu l'ret"n bir t.altbe küt-
•• ...,. .. , tabiid.r. Rahat ve l'ürilJt&il7 lesi, bu esa.11Jara 111ubraii idare e-
'!)alıJfnıayı te.min lfla. ba&ü.ıı b~r sı· dilmrktedlr. BllmlTe.n1f"r öğ'rtnmeH-

nıfa bir öire&mcn vermJ.!J bulunu- dJr ki cumh11riyet maarifi. dir.dlri 
7orm:. EmUıim kl roouklarımız .. bu l· ve sağlamdır. Türk bun.m, sevr KVe 
\(yadı ka:canacaklar ve krndi ken.. ve btiye lsU7e, mrsleki, vatanı va-
cWerlne kaldıkları ıamanlatda bile .ır ... 1nı 111pmatladır, Türk talolıesi, 

ba. Uiyatların1 bozmıy:ıc.ı.k halt Kele- hür ve ~::.· y-rıteri'lin lıık.l,afına ınil· 
ceklrrdir. Yaradılı~ında kanı ~tbi. ah- salt blr tn:ılbat havuı l(t-rlmde 
likt da temiz olan evı.;. •. rmıı.ı, ktn- cdikkaUI ve krbiyr:li> çalıtmak.ıadır. 
dUC"rlne Juu-ı,ı &'ÖstrrdJilınfz bu Utt.i- Türk m:tarit.nın daha kuvrrUi, f'~ d•· 
ıw:&.mı severek ve benim..tly~rr:k ku- ha mükemmele doinı ctttiflnJ ıull.a· 

ıplamı,ıa.rdır. Halla müııakcre ı;a.alle· mak l~ln '11 and1, "'rabrına oturup 
ri.nlıı aaaWmasıoı 1s1i1'enJtr t;ok ol- ~a!t:1ı:nakta olın 7U:r blnleree Türk 
m:nı,,-tur. TatebrmJ:ı:~ ve öjrırtmenleri- f'\."t.ı.dınm feş.k.U ettlii m.ubtf'f nı tt 

mise vu!fe hWJUS11Dda drrin bJr fU· 6Ögti' kabartan ma.naraTı dötti.nnı~k 
mat beslt·melı:teylm •. \füakenı saat.. koifld;r _. runm. 
lrrlne 1'tlrilı: etme'- bt.em;yen1crln l\1u.rlf Vf'kllinl müteskip &unıüye 
sarısı pek azdır. istanbuldakl 3:.eoo ırelrn sual S11lıibl Ali B.W Tartın 
orla lah•ll talrbeslnden bu ann7u hı· chlnbul• ~u bt7auatlıı lınlnıım ıur: 
bar edenl~r nıektep. mekıep 7aptıj:ı- - MuhtPrem Hurlf ve-lllimt.ı 

mu lelklt"erdon aldıiıma rakkaml&· •nalln üç noktannı leuvlr bu,uruu-
ra clire ancak elli kadardır. tar, kendiJtrine aru &.eşek.kür "4.. rııu. 

6una da teba.riia ettire7lm ki okul- &Iekk"plerde ıerkeo dtrbt baf1a.u.masa· 
l•nm.ızıo maddi M-pheltrlne tealliik na. ~lll,eu ~n de ıa.r~t anın. Öi'ie~ 
edtn hu.c.;u..,ıarda datrua m:ıhAlli pri- den sonra Jo><&&t lli ya l.:J.d.ıı &alt bfo. 

tarı cö1 önünde tutıuakt;uıs. Onun l· ahı m€klf'ptc b ! ruunasını çuk ai-
flu verdlii.m.b emb·ııe.rtn - ma&J'J'eD. rl'.!nlcrdeu de el 6ıli.m. Oı ltdeıı 110ara 
ha.dllt da.Jı;fllnde olmü ü.ure -•bu ltir bu\'uk saat mu.a.ak~ı.·c7~ Lah.*t.s f'· 
şartfAra Uyar olmasına itina CÖSietl• dilrut-.tir. İıi"rldf! hoc·aların U~tJI mU• 

J'On:b.. Almm.lf tedblrlt:rin ulak te- salt ulWJc:& .bu ınü.ıakere ~a:ıtı rinin 
fek abamal;ır o1mu$ diye \·erilmiş tatl>ikat deasleı-1 sı.Utria.t tah\'.ıJ t• 

kararlardan dönülmt:>l asla nıevıuıı dllme'l de faydalı olabllf'C'ektlr. 
b:abl'I drftldtr. Yapacaflmı1 şey bu İkinci nokta hakkında vtrdiltlerl l-
aksa.yan cfhetlerf derhal ve tam taa.. sa.hatt<tn aulaşılı7or ki bazı meLkp 
blh ettirerek on1an J'Ötcle yüz ınn.. kitaplarında. baıı yanlışla.r Dlt'Veut· 

nffakl;retle tahıık1r:ak tttfnnt ktlr, w ye b• 7&nlıthklann tult•bi için 

Vakit eeh'rll lıtt de bi,-1Mtl.r ve böyle tedbirler aluımtttır. Yalnu mevr•t 
o1mtJı;ıtvr. Bü•üa 6fretmenler Yıe lda- olan 7anlqlıklardan dola71 n1esal n 
l'fl adam1annıu fkt aydanbet'J bti.•ük mabatap talalm.a.sı icap ede11ler vat-
btr fthta n 4 1k1r:'lUe bu huqustakl A mubtere.:cı Murll veklllnln. bllllla· 
emtrJtriM"ı:l tatbike eahsmı~lar~ır. ra müsam.aha bu.,Tu.nn.17acakla.rmd.au 
J[endilerlnc bımınıuıucla ıe.eı.ınır eminim. Bu yanlqlan &asblh edilip 

etmeyi bir borıı bıLrlm. İtini yapma- laolıibll kllaııl&r l•val '41.lllneeye b· 
atlı olanlarm da mevzuat lcaplarma dar taltbeoln e.Uerl.a.de balllll&ll 11:1-
rire muamele •örecekleri b.biid...r, taplarm J'anlışl&n Vekilet taralm· 

Sa..nn arkadaşlarım, molııterem ti- dan S&J'fa ve aıtrlan La&rfh. NUerek 
al Tarhan'm lklnct ınıall kitap mea· temln edUmek su.rrtlyle talrıbeye sa-
ele:sinc teallfak etmektedll'. Bu m~- mfb hoc.alaruıın önünde mevcut yaa-
le "' parçalara a;rnlablli.r: Birınelııt !Jşl&rın la•hih ellirllm.,.I aararldi.r. 
okul kllaplannı baaırl.amıılt ve J&a· Bu Tanltsların l<incle milellifl olaa 
dırma.lı:, lldnclsl okal lıJlaplarında bocanın •ersine ldfar•W.l>ilnl sils-
l'Öriilen ~anlqlıklar. 

Xllaplar loin !!59 .. ,..1ı Ye S/11/ 
1933 laribll kanun hükiunlerine u
Jular:ık idare edUmekledlr. Bu ka
nun, kllap '41nl devleUeşllrmı.,tlr. 

Gelelim ıanhş kitap meaeı .. ıne; 
blr lise öfretml"'Dimlal.D 1~ f'ler fçln 
11 M"ne evvel ya:nlmı bir edebfyat 
ki bı hakkında 1Udığl tenJdtlt-rle 
orta7a eıkan ba meself":rl veklHlli
miıı; da.ha önce- lllkkatıe alm.ı'J, ve ö· 

nümiızdcki ~cnr7e 1rtlştirllmek ti-zP
ft o kltabtn ;,rnl Vf .mu.sat.hah ta:Jl ... 

nı 1aptuma) :.ı ba~laınrttı. Orta okul 
ve lke türkçe VP edrobtvat kftapfan
nı t.tkfk l~fn topla~liımn; komi3:J'O· 
na ypnl tabının 1! forma:-:mı vr mü.· 
tch•kl mÜ:"Vl"dd,..,t:rfnl kovdl ettik. 

1'ff"nun h '"'s kllt.p, ki tal' kanunu
nu11 neşrtnd~n ince kabul (>dflı11N v_. 

Jı:lt~lM ~ n'"n '"'"n~IJtl .. rh• f"kfrler- ı 
de ltllhAt Kill ü1mPm•-.indf'n 7•nhclnfn 

.,....,.,"'""'m•q 1"ffmkün ol-.m.,nı11tır. 

Yanlışlar. blUta.aaoa naaım lnsm111da-

, &eren Dt'vlden balıls başurmadılar. 

Bahis buyarmadıklanndaa d-OlaJ'l ben 

de böyle bir vasbetlıı mevcut olma
thi• netle ine TanJ'M1llll. 

Dakiki lhllJaçların lup elllrdl#I 
deiJıılkliklerl proırramlarda yapmak 
a.nıridir. Ba &akdlrde lizım olan. 
de.n H.Deslndf'D evvel 7enJ kl\apla
nn bolundu.rulıa ı, hocaların .. ...ıd· 

lar aı;ılır afılmaı tf'reddülsiU t.edrl· 
salma başlıyabil esini ve ıenl clen
lerln d• lalobenln esltldeo jjğreumif 
oldukt.ıınnı in lcamı U) bellirmlıe· 
cek ıar tt#. verilm~indeıı ibaret ol· 
mısı liıım rrle<"t-k.tir, 

Ba mliakerryJ müteakip .--na• 
.meye gıe~llt:rck BüyUlr: l\olillet MecJf ... 
afuin J939 7•1ı ~yl&l bea.bı hakkın· 

dakl maEb:ıb okananlr. ta!'ViP olan
mu.t ve Tti.rlr.IJ'e - Estonya tleart:t ve 
kllrfnC' anııı,,ma...~a mhrnrl llı;rt.ede 

def~Jklik yapılm~ma mOtedalr pro· 
tolı:o1an t.udtklne aft kanunun birin· 
el 111ü.akeresl J'apılm Ur. 

Almanya 
ltalya 

( lJ.aş tat dl 1 İ.Uci Ay lôıtd;'j) 

'""" arı İtıı1~·ada alı.si teı.ir 
uyıuıılırınakt>."t\Jr. Ba;r~ ınah -

1 fiherd iı~yan olnnduj:una gö
re. O')e lı.>rin liaik nlıtra d-On
mesi zaten atıt vazi. · t1e O"' 

lan Berlin Ron:a ıWhveri· 
nio feshiue ,~ıı.,p ola~aklıt. 
A.ı ni m illere gocc Alınan· 
ı ... : İta! :mlaruı, Sal1'.anlal" 
yiiziindrn ara.IRJ'ı a~ıfmıyn baş
ln-1n~tır. Diğer taraftan Rul
carJarın \'"Dziynti de meırn la 
taJ.i p e diiınckted!r. 

Bdgr-.ıd, 6 (A.A.I Havns• 
Soiyadan öğrcnildi;ine t;törc, 
gelecek ıtı•'<·lis intihabatı lıak· 

1 

kınıU. Bıılgl'r hük(nneli azıı•ı 
n:rıl!\ında rnühiın il i\ilflıtt mf'V 

ı'lıt1ur. 

J Bazı kin. cler ~t~iınin ~Hptl-

ı Ü
ıy-cıığını iddın etnwkt<-dir· 

ler. Buratla. Bu!g,... hıikuuM>
tl dıınslı siıvareler dt• dahil ol· 
dı jiıı halde hütiiıı tımumı top-
laulıla.ı·ı nıt~1ıet.nu ir. 

1 ~_. 

ı Bir Alman mua-
vin kruvazörü 

battı 
{Bus blratı ı un.i •ytaaa) 

Amsterrlaın, 6 (A.A.) - İngi -
!izlerle Fransı<darın Alman Hıra· 
catın:ı karşı tatbik etmekte ol -
duklan ı.bluka, HoILanda'yı her 
sene limanlarına girmekte olan 
10 milyon tonu n•ütecaviz Alman 
malından malınım etın.ı,ktedir. 

Bu sı.ralarda <Jcnirocn Holl!n
da sahillerine atı!mıs olan mayn· 
Jann tahrfolne dev.aın edilmek· 
tedir Bunlardan birisi dün teks
te! adasının cddine çarparak in
fil.Ak e rniştıı. Bu infi!ak netice· 
sinık birçok ev !erin damlan ber
hava olııı~ V<' adanın pap<121 ya
raLınnuştır. 

DLI YE 

2,5 ay hapse mahkum 
oldu 

~ 1ruruzd~ #:f'Z•nımiyc f.!<' ... e.tt 
Tahir ismindr hır koy katibi dün 
Samatyada Etve?T"ezde Gülsüm 

nmde bir genç kızın P<'Şıne ta
k..lmışttr. Gul.süm Tahire yüz \er
ıne-yınce ınütecaviz rien !;:rra
şık.hJı:ların. da"a z,,vade ar •tmış 
ve bir arnlık· 

•Ben polıs memuruyıı.ın.. 
!-;imdi e>ni muayen ye gönricri • 
rinı! ... • Diye te.l,di<:lde de un· 
muştur. 

Poli:;ler tarafındnr vakalanan 
yalan.,, köy katibi hemeı adli • 
•eye sevkoınn.nıu.ş ur. 
SL!ltaııalıınet 1 ine! ~'Ulh C<'Za 

malıkemesuıe w.rl.ıen ıı: un 
netıeede ciı.rmü .ırbit ı:orümıuş 
ve 2,5 .ıy İı2.pı;e nıalıküın oluna 
rak derra! tevkil olunmuştur. 

POLI 

Beş kaçakçı ıaka'andı 
Emniyet m idürıiı ı k~ ak1.-ı 

lık şube.sı memu.nan dun sehn· 
mizin muhtelıf yerkr!!'d• g zil 
gizli er<>ın içen ve ,...taı- ü:;n aıı, 
Cafor, R~t. Hikınc·t " lluse
yi.ıı· loiınlerinde ;; .ka~ k.çı ı .uç 
fistilaık dcrdc~t ctrru.,.eıdir. 

iki hırsız yakalandı 
Polıs, dün Kuıukapı I! L..ıı

ga taraflarındaki b= c\·:erl ruu. 
sallat olarak f!iz1icc h'rsızlık ya· 
pan İsmail isminde bir satııkalı 
i~ arkadaşı İlyası yakalam~ • 
tır. 

İlyas çaldığı saatlerden binnı 
5 liraya satarken s""' üstünde tu· 
tulnıu.ştur 

Bir çocuğa çarpan 
şoför kaçtı 

Dün akşam Galatada Bankıılıır 
caddesinde bir otoınobiıl kazası 
olmuştur: 

Salamon oğlu Avram isminde 
6 yaııında bir QOCUk Bankalar 
caddcsmden ~e<;crkcn kendısıne 
me<ıhul bir otomobil çarpmış v-e 
muhtelif ver!erind!'n yaralamış
tır. Kaçan şoför aranmaktadır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Kevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes ar 

- lcabında - gUnde 3 ka,9 - -



iki 

la O 

· u.,~ 

•S• 

'""' 
:ird 

,u_n. 

iki 

lan ,., 
Biı 

JO 

l>• 

d• 
ol( 

•• 

• 
• 

_ , 

Her kızın elinde 
taşımak ôdet 

Tefrika : 95 

bir yelpaze 
olmuştu 

· Bu :rnilı:taxa ibir o kadar ~arkı 
söyliyen ve bir o kadat" da raks 
eden il.ive olunu.-sa haremin cün
büş alemine revnak veren hatun 
kişilerin miktarı kol~ca anla
şıdı.r. 

Cariyeler, meclis salonlarına 
yalnız gelmezlerdi. Refakatlerin
de mubla!ka kısa ve kırmızı ca
ketli harem ağaları bulunurdu. 

Her kı.zın elinde ibir yelpaze 
taışınıak adet olanuştu. Bu yelpa
zeyi kendisi için değil, iştirak et· 
tiğ ı mecliste erkekleri rii2garla
mak için uı.~ırdı. Arkajanna ga
yet ince tül libaslar giyerlerdi. 
Omuzlarına ipek şallar örterler
di. Bu şalların iizerinde zamanın 
maruf şairlerinin işret ve vusJat 
meclisleri ha'kkında söyiledikleri 
~i irl cr işlenmişti. 

Gözleri, göz kapaklarına ka
d~r sürmelenirdi. 

Harunürre.şit, mahbublar mec
lisinden ne kadar hoşilann·sa bu 
periler, huriler meclisinden de 
o derece mütelezziz oılurdu. 

Ve bu sebepten de zevcesi Zü
beyde ile aralarında s>k sık kıs
kançlık sahneleri çıkardı. 
Harunürreşit, yine bu hatun -

lar meclisine de pek sevdiği ve
zirlerini, şairlerini iştirak ettirir
di. 
Cün.b~ alemi ekseriya sara

yın bahçesinde yapılırdı. 
Vezirıler, da.vetliler de Haru

r.üneşidin davetine kendi ha -
remlerinin en i(ii.Zel perilerini 
de· iıeralber getirirlerdi. Bunla -
nn arasında bi1lıassa ihtiyar ve
ziı- Yalıya bin Haili din daima be
raber .getirdiği bir ıkız vardı ki, 
o gelir gelmez ·b~ta Harunür
reşit olduğu halde lbütün kalp -
ler bu kızın dudaklarına lbağ -
]anıp kalırdı. Zübeyde _de ken
di haremindeki kıtlarclan fazla 
i~te bu kızdan, Y abyanın yanın
daki duzdan kocasını kıskanırdı. 

Bahçede, öbek öbek yayılmış 
neft havuzlarından yüksellen a
levlerin yeşil, kırmızı, sarı akis
leri altında ipeklerı:_ bürünmüş 
fildişi vücu blar, yan çıplaklığın 
cazi.besini etraflarına saça. saça 
rakıslar yaparlar, oyunlar icat 
ederlerdi. 
Şarap, bu alemlerin pek tabii 

en 'başta gelen llıtiyacmı teşkil 
ediyordu. Halifesi de içiyor, ve
ziri de içiyor, şairi de içiyor, çaJ
gı çalan da şarkı söyliyen ve ra.k
seden de içiyordu. 

Ve tıu içkili cünbii§ hayatı hi
!Met merkezinin göbeğinde, hi
lafet sarayının bahçesinde yatsı
dan sabaha kadar ayni h1211a, ay
ni ateşle devam ediyordu. 

Şafağın sökmeğt, 'başlayan ilk 
ışıkları bahçenin göklere uzan
dığı ağaçla.nrun yeşil yaprakları 
arasından lbir kıJıç giobi uzandığı 
vakit bu cüaı>büş aleminin üzeri
ne bir keder çökerdi. 

Bu keder, gecenin zevkli haya
tının bitıınek üzere olduğunu ve 
sa;babın yaklaştığını gösteren şa
fağa, tulua karşı idi. 

Ve o zaman, sanki nihayet ve
rilerek olan bu alemin •bir daha 
te>krarlanması imkansızmış gibi 
S<ın anın son fırsatı da kaı;ınl -
mak istenmez, şaraplar daha sü
ratle içilir, sazlar daha kuvvetle 
mızraplanır, rakkaseler üsbleri
n i ör!en tülleri büsbütün atarak 
dv' a madıklan aleminin son ta
d .nı çıkarmak iste~kr .. 

Ve sonra ... İnsanların musi
ki<i susar, Bağdat afakında bu 
eü r.büş ahengi yerine ilMıi bir 
musikinin ruhları gaşyeden baş
ka bir ahengi yükselirdi: 

.Müezz>nleıin sabah namazına 
tr. ~minleri çağıran yanık sesleri .. 

Bu i1Mıi musikinin bütün şe
hir ufoklarına yayılan ilk gam
ları başlarken Halife sarayının 
oür.büş Memi, yarım kalan eğlen 
:c, ertesi akşam ayni hızla de -
vam için tatil edilir, <Tilndüzün 

beyaz perdesi ~ecenin bu karan
lık sahnesi jjzerine kapanırken ~ 
rabın kırbaç1adığı sininLer aük<l
net ıbulmak için haremin halvet 
odalarında geııginliklerinl gider
meğe uğraş1'rlardı. 
İslam medeniyetinin en görr. ka

ma,tıncı as.n olan cHarunürre
şit; devrinde tek bir zevkin brbe 
ya11m kaldığı veya unutulduğu 
vaki değildi. 
Vakıa bunlar ilk önce Halife

nin zevki için ve sarayda ta11bl
ke başlanmış şeylerdir. Fakat baş 
nereye giderse ayak ta oraya gi
der fehvasınca Halifelerin sefih 
tıayat tarzları halka da örnek va
zifesi gördü. İranlı vezirlerin 1-
ran sMtana,t tal'Zını andıran hare
ketleri İslam alemi üzerine yep 
yeni bir hayat şekli verdirdi. 

Bu hayat, medeniyete yeni gi.r
miye •başlamış, parası bol ve sar
fedecek yer arıyan milleblerin 
kendilerini düşünmeden ıçıne 
bırakacakları bir hayattı. Yani se 
fahat hayatı ... 

Sefahat denince de hatıra ka
dınlar ve kadınlar zümresinde 
fuhşu kendilerine mesl~k edin -
miş kısım gelmemesi kabil mi? 

V ıikıa fa:J:ıişeler, Aralbistanın 
ıbu medeniyet devrinde değil, hat
ta cahiliyet denen vahşet devrin
de bile vardı. Ve bunlar, evleri
nin üzerl~e beyaz bayrak as
mak suretile hüviyetlerini, mes· 
!eklerini ii'ii.n ederlerdi. Fakat de
vir değ4tikçe her şeyde, her hu.
susta görülen tekamill fahişe1 i
ği de artırdı. 

Cariyelerin alını ve satınu, aa
ray dışına atılan ve yerlerine da.
ha genQleri getirilen sıılıık göz
deler vezir !konaklarına yayıldı
[ar. 

Ve Halife sarayında vüzera ve 
ağniya konaklarına sirayet eden 
cfuhuş., orJldan da kaldırıma düş. 
t!i. 

Denebilir ki, hiçbir yeı-de ve 
hiçbir dt>Virde Aralblst8Jlda. ol
duğu kadar geni!; teş'ki!Atlı bir 
fuhuş cereyani görül.mem4ti.r. 

[Arkası var] 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

7/12/939 Perşembe günü aJrşaıru 
S aat 20,30 da 
ŞEYTAN 

* İSTİKLAL CADDESİ KOMEDİ 

ıtıSMI 

7/12/939 Perşembe günü~ 
Saat 20,30 da 

KANKARDEŞLERİ 

TAKViM ve HAVA 

7 BlrinclkAnun 
PEıtŞEMBE 

iZ inci &7 Gün: :Ul 2. Totriıı Zt 
Hicri 1358 Rumi: 1355 
Şevval 25 Kasım: 30 
Gönış 7.10 A k$am: 16.41 
Öile 12.0S Yatsı: 18.19 
İlılndl H.28 imsak: 5.261 

--- HA VA VAZİYETİ 
Dün i.tanbulda han sab"1ıle7In 

yafıljh, sonr a. da ook bulutlu •egmlş, 

rüıgU cenuptan uni1ede 1·3 metre 
hızla esmi,Ur. 

Saat H de hava tazyiki ıou.o m i
libar idi. Suhunet en yüksek ıs.ı 

en düşük 13.0 ı;antlınt kaydedllmlı
llT. 

&Unun! MUmeBBlll ve Ne§li7at Dl• 
ıek'.örü: A. Naci, Ba...ıdıjp Yer: 

Son 'l'elııra! BasUiıevı. 

[ısTAN BUL BELEDIYESiNDEN 
l Jk Muhammen 

tcı :ıi n :.ı. t bedeH 

51,83 691,00 Balat atölyesinde bulunan 133 adet hurda dıı; ve 26 
adeı iç liıstiğin s atışı. 

13,:!8 177,00 Aksaray yangın yerinde 45 inci ada, 59 metre murab-
b~u ar5anın satışı 

61.58 821,00 Kadıköy Ca!er ağa mahallesi Muvakkithane cadde.sin-
de 3 numarah d ükkilnın kiraya verilmesi. 

2,70 36,00 Ü5küdar Tenbel hacı ~lebmet mahallesinde Demirci 
sokağında 1 num aralı arsanın satışı. 

36,00 480,00 Tak . .;;im eıski Topçu kışlası altında 16 nıunarah a:arajın 
kiray~ verilmes i. 

İlk tcminot mikdarlariyle tahmin bedelleri yukarıda yazılı işler ayn 
ıyrı açık arttınnoya konulmuştur. İba le 20/12/939 çarşamba günü saat 14 
de Daim! encün1ende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat mildi.ir
Jüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz vey• mektuplariy
le ihale gilnü muayyen saatte Daimi encümende bulwımaları. (10065) 

Garp cephesiıuleılı:i btıılaın tef
tiş için ~ giden inl(iılt.eıre. 
KTalı Majeste G~ tay)'Uee!i 

ünifonnaııı ile 

• '.r..r-• ... ı• 

~ _,.terini toplımuya mecbur ..ctileıı. İngiliz gemilerinden biri 

AliD.an. ve Sovyflt lrükUmetlerinio luııreketledne karşı İngiltereııin 
vaziyetini tııQrin etmekte olan İngiltere Harp Kaltiııe&i 

Finla.ncfiya'ıun taarruza u&'rıyarajı: harbe mecbur olması üzerine Fin kilı.elelindeki 
halinde sulh cluasma midiyorlor 

Herkesin Üzerinde İttifak 
Ettiği Bir Hakikat: 

Sabah, Öğle Ve Akşam Her Ye
mekten Sonra Günde 3 Defa 

Kullanmak 
Şartile 

RADYOLiN 
Dişlerinizi tertemiz, 

bembeyaz ve ııapasağ• 
lam yapar. Om, Yirminci 
uır kimya8ınıo harika
larından biridir , d enile• 

bilir. Kokusu güzel, ltız
zeti hoş, mikroblara kar
t•· tesil'i yüzdt> yiizdür. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 
Sabah, Öğle ve 

mekten Sonra 

Dişlerinizi 

Akşam Her Ye
Günde 3 Defa 

Fırça/ayınız 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - 24:/10/939 tarihinde eksiltmesi yapılıp verilen liyatloır haddi lü~ ık 

görülnıiyen cern•an 335.000 adet 1·ak1, şarap ve Yennut etiketleriyle 4/ 12/ 
989 tarihindeki eksiltme~iiude taUbi zuhur etmiycn 60.000 adet verrnut ş i .. c
sinin ekslltmeler.i 10 gün temdit ediln1 iştir. 

11 - Eksiltme 14:/12/939 pereembc günü saat lO ve ll.30 da c;,.ki t;a r tWı 
dairesinde Kabataşta I..evaz1n1 ve mübayaat ıııb~slndf!ki ah m kr.ımisyonı·n 
da yau.ıacaktır. (10-099) 

Cinsi 

T elefon makineej 
Fıçı tapası bez.i 

lllik!arı 

105 adet 
105,000 adet 

~-nr 

Afuh. be<JeJi ten.Unatı 
Lira Kr. D>.;a Kr. 

2572 50 
1837 50 

192 74 
137 81 

Eksiltme 
:;ıekll ~<.!:1 t l 

Açık Ek. 
Açık Ek. 

16 
ı6 , o 

1 - Şartname ve mevcut fıı;ı tapa. ı nümunet ı mucibince yukarıda ci ns 
· ve miktarı yaz1lı 2 kalenı malz('n1e açık eksiltme usuUyle satın alınacaktır 

11 - Muhaınmen bedelleri, nluvatı::kat tc · ·~ naı·ı, eksillme saaUcri h ı 
za1srında yazılıdır. 

111 - Elı:silln1e 15/XI!/939 cun1a gli:1ii K IJ :ı !::: ~t a Ievaznn \' ı? ınubayuc.t 
şubesindeki alıın komi.")'onunda yapılacakhr. 

lV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parr :.:. n l ı n .. b i 1eceği g i
bi tıcı tapası bezi nümunesj de ,görülebilir. 

V - Telefon nlu!Unesi n1ünakasasına girecekler fiy::: ü. , · ~ .<:saJ t·-- ;
liflerini veya cihaz nümune1crini ihaleden en az bit hafta cv\·el İnhisarlar 
Umum müdürlüi:ü tütün fal.ıl'ikalar ıubesi ınlidürlüğüne veı·mcleri ve t!'.kl :r
lerinin kabulünü n1utazammın vesika almaları l~zıındır. 

VI - İsteklilerin eksiltme i~in tayin edHen ıün ve &ıntte yüzcle 715 gü
venme paralariyle birlikte ınez.kür komisyona gelmeleri ilfuı olunur, (9904) 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden 
1 - Merkezde ve taşra gümrüklerinde açık ve açılacak 20 liı·aJık ıı•<'

muriyetler için lise ve orta mektep mezunları arasında ayrı ayrı olmak ü
zere m tisabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 _ Müsabaka tarihi 14/12/939 saat a diu. Müsabak.ruıın yapılac•~ı 

yerler de İstanbul, İzmir, J.tersin, Gaz.iantep, Urfa, Kaı·s, Trdbt.0n1 Samsull, 
Ankara'dadır. (Ankaradak:i Vekfı.letted.ir.) 

3 - Müsabakada kazananlar müsabakanın yapıldığı \·cya herhangi b ir 
gümrük.teki açık yerlere namzet olarak ::ıl~acalc ve kendilerine 3656 say ı 

lı kanuhtın hükü'mlerine göre n1anş verilecektir. 
4 - Kazananların adedi fazla olduğu takdirde bunlar ikinci mUsab<.,ka 

imtihanı açılıntaya kadar herhangi bir gümrükte açılacak yerlere tayin olu

nacaktır. 

5 - Kazruıanlardan askerliğini yapmış olanlar tercih edilebilL-cek.Ur. 
6 - l\ı1emurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı ş.:ırtı arı haiz ol <:ı n

lardan müsabakaya jştirAk etmek istiyenlerin istida He yukarıda yazılı 

Gümrük müdürlüklerinden birine mtirac:ıaUarı ve şchadetnaıne, nüfus \ e 
hUsnilhal kiiğıtlariyle sıhhat raporlarını getirmeled lôzımdır (1009tl) 

ZAYİ İstanb•ıl İthal&! gümrti-

ğünden aldığım 15350 No. ve 10/9/ 

937 tarihli beyannamenin birinci ve 

ikinci nüshalan kaybolmUitur. GUm

rWde bulunan üçüncü nüshasından 

suretleri almaeaimdarli zayilerin 

!rllkmil 7oktur, 

Anadolu mağazası, Viklor Benar

dete manifatura ticaret evl. 

İstanbul Fincancılar Yusuf)'an .. han altında 13 numara 

İstanbu l Üçüncü İcra ınemnrlu
ğundan: 

l.Iahcuz ,,.e paraya çcvı· ilıncsinc ka
rar verilen 228 lira kıymetinde ev 
eşya~;ı ve bostan kuyusu dolabı 12 12 
/ 939 salı günü soot 16 dan itibaren 
İstanblılda Lalll[ada Küçük Langa 
caddesinde 117 num3.I'ah bahçede sa 
tılacağı ve kıymetin yüzde 75 i bul
madığı takdirde 14/12/939 perşembe 
rıün-0 aynı saat ve :mahalde açık art
brma ile satılcaağı uan olunur. 

(224'16) 


