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Tepeden tırnağa Asamblenin yarınki toplantıda böyle bir 
müsellô:h bitaraflık 1 

B~arp~chflll"""""""c1a1111......,... 1.......,,.çiue........,girmı......,.,."ye...,,.,....de w""""""·ç w..,,,....ye- karar vereceğine şüphe edilmemektedir 
timi:ıı yok. Fııkat her türlü tedbirimizi her 
.ah.ada harp halinde imitiz gibi almıya, tepe
den tırnağa eililhh bulunmıya mecburuz. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
lladiaelerlıı iıı.ki~af şeklinin ne j 

~iııu, Polonyada başlıyan mu
-bula nerede, ne zaman ve ne 1 t'Uar lç.iııde bltceeiüıi buııtln -

ıı tayine imkan yoktur. Bunu 

11ıı~Ja edeh~~eii iddlasında bu -
"-aaa da düpedib: Ahmak •• denir. 
L'.l'iUklye timdi harp ıbşıııdadır. 
".Pile girmlye de asla niyeti olma
~ muhakkaktır. Fakat, her tür
ltı tedbirimid h10q> haliııde imişiz 
~eya behemehal harp gelip bizi 

1 
lıle.:akmış gibi ıılnnya, tepeden 
~tnağa silahlı buhınnııya mec -
·•ruz. 
?ılaksadımız yanlış anlaşılma -

:"'· Memlekette heyecan tevlit e· 
eeeı., fili hareketleri celbcyliye

Cek bir talep veya dilekte bulun
llıuyo:ruz. Büyük E. kanıharbiye -
llıitin memleketin müdafaası için 
~ tazi tedbirleri kiımilen almış 
ulundoğuna emin olduğumuz gi

~i . hııriei slyasetiruizin de Atatürk 

1 
ilrkiyesine yakı ır bir mahiyet 

lades; içinde bulunduğuna iua -
l'Yorux. llarbi kaıanacak enerji 
li~~etinin ve iman, inan yü ek-

"111111 de memleket alkında bolu 
ıın n vg•t olduğuna e ıs 
il 1 Y • n t kalp lıa-

lldc .Mılli efiu etrıı!ı.nda toplan
llıış bulunduğuna kaniiz. Bizi hu 
'-~lan yıwoıya -;evkeden ebep, 
~ıuı mildafaannz irin herhangi 
~r. ihmali tevehhüm veya kasde

dişımizden ileri gelmiyor. Biz ka-
~i2 ki, Türk milleti milli müda -
~~ı için hiç bir gayreti esirge -
lltıyor. Maıksadınuz sadece: 

- Her şey vardır, her şey tam
dll', fakat hiç bir §CY kati değildir .• 
1 l>enıek, bu noktadan bütün dev
i et. teşkilatını, aliıka.lı mliessese
tti ve balkı ayni mühithırsa cel
hetınektır. Bunun için de manevi 
Ve maddi iki hazırlık ve hareket 
lafbııaı vardır. l\laddi olan ~afha
b~ başında ateş ve silah kesafeti 
Cibi kudretler gelir. Yani, hugiin 
hq memleketin hudutlannı em -
:~Yelle ve hatta emniyet iistünde 

•r güvenle nıüdalaa etıuek için 
kırlı; bin top kafi geliyorsa bunu 
1ekscn bine çıkarmak; yedi bin 
'tYyare yetiyon;a on be bin tay
Yııreye iblağ etmek, yirmi veya 
0 tuz Majino hattı varsa bunu her 
teııhede yirmi veya otıı:ı;a vardır
~ak gibi bir •gayri kfıii• addediş 
aıırlığı ve ihtirası içinde hulun

llıaklığunız ve hunun i~in de dev
letçe, milletçe her tiiriü fl'dakar
lıJ.ıan çekinmememiz lazımdır. 
Gözi.rimiz önünde cereyan e • 
den harpler çelik ve ates 

----

kesaletinin, nwtör kvdretiıUD ne 
korkwıç bir silôh olduğunu or • 
taya koydutu &ibi muvaffaklyet 
uğnuıda bımlan ne mUtbiş bir la
rırf halinde harcamak lizım ııel • 
diğinl de tebariiz ettirmektediT. 
Binaenaleyh: 

- Tepeden tırnağa silalıl11Nn/
lıyız .• 

Derken bu izahımızın içinde 
miindeıniç maksat ve gayeyi istih
daf ediyorıız; her geçen günden 
istifade ederek cephane ambar -
larmıızı, tayyare lıang::ırlarımızı, 

motörize kuV\'etlerirnizin garaj • 
lannı tıklım t>klmı doldurmak; 
hatta bunu da kafi addetmemek 
ve sıra sıra ycdcklcrjni temin ey
lemek yolunda bulunmalıyız. .• Di
~;~nı:ı;. Ve .. bımun böyle yapılma
dığı veya olmadığı hakkında da 
asla bir .~ıiphcmiz olmadığını esa
sen dah:ı yazını1210 başıuda söy • 
leıııiş buhınuyoruz. 

Dazırlıi;ıo diğer safhasına gelin
ce, bundaki maksnılımı:ıın en ba
şmda da tam ve modem teşki • 
!atlanma geliyor. Yani her vatan
daşın her saniye i~in bu memle
ket" idPföasınd ;r edt!~eği 
raztı:e • r •·ecibd iu ! haline 

getirilmesi ve bir arada isletilmesi 
iktıza ettiği anda taın!is~ıhha bir 
iıL,an vücudii gibi tam randıınanlı 
,.e tanı 33 arlı bir mekanizma ha· 
!inde işlemesi keyfiyetinin teşkl
IUtlan~ııa~ı: Bu yolda da kiiiyi 
.gayrı kaf1> addetıncmizde ve da
ha yüksek bir hızla çalısmamızdu 
hiçbir zarar ve kayıp· yoktur. 
Memleket baştauba~a ve her sa • 
hada o kadar geniş bir hay:ıl ve 
dilek ölçiisü i~indc organize eıfü. 
melidir ki, Ankaradan hangi bran· 
~\n diiğmesine basılırsa isletilen 
i. tlkamette ve istenilen y~re ka
dar o bran~ ayni zan1anda, tam 
ayarla Ve biitiin uzuvlarile der • 
hal faaliyete geçebilmelidir. 

Bütiin bunların daha idealist ve 
milli miifrit bir ihtiras halindeki 
ifadesi ve hulasası •udur; diln: 

Asrı yıla indirdik.. ı 
Diye üğünüyor ve milli guru

r~m~zu ok~uyorduk. Bugün öğiin-ı 
cunınz ve gıtturun1uz: 

- Asrı giinc indirdik .. 
Olmalıdır. Dünyanın karanlık 

istikbali, her türlii kahhe ihtimal 
bilhassa adık, bir insanın ya~a • 
ya~ından bir hududun nıiidafaa e
rlili~ine kadaT her şeyin milli 
korunma nıabi3·etiııi ıtldığı bu de
drdP bizi bu •parola• ya ve te
peden tırnağa miiselliilı bir biıa _ 
raflık i~iude bulunnııya sevket -
mektedir. 

Esrarengiz bir harp gemisi 
t.llllra H (Bıısusil- Meblka ıı;;. 

lıtııı.11, ...ııJJ mıılıalulanna v.,.111 lılr 
-..ı.... Alman vapudaruuıı bııhııı -
••t11 Vera Krını llmanınm iki mil Ue
l'lılncle ıoanewalar :rapan bir barp re-

mbl bakkmcb tahkikat açılmum lıll

dlrmlşllr, Bcı remi lilııdıirJerl ba:rnl<· 

- vo reeeteri de blltibıı liııılıalan sön-

dürtılınilş olclııfa lıalde llolaımalı.l&dır. 

Müsellcih Alman ticaret gemileri 
toıı.ı..a 10 (J\.A.)- tnıdlye kaAlor 

'•hını cenubi Afrika salıilltrlni taru
tuı etmeie memur olan cenubi Afrika 
lnetkeı kuvvtUtrine faaliyet sahalarını 
lcnı ederek AUas Okyanosunu..ı. cenup 
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lu~ını da tansuı etmeleri ~nırl 1'tril

m)fllr. Sebebi de bu bavallde müoeI· 

lih Alınan Ucart!t •cml1erinln baJwı. 
masıdır. 

üncü Sayfamızdadır) . -l DonanB~~. 1~~1iyor ! 1 

BOtün milletler Finlandiyaya 
yardımlarını arttırıyorlar 

Finlandiyalılar 
kaybettikleri 

bir 
• • 

hududa kadar 
geçirdiler 

mıntakada 
tekrar ele ar azıyı 

,..----------.,.ır-ıı~"',.,,-"' ------------;-----------

8ovyet tanartıeriain olliıı tdu-ar - l>ardımaıı eltlklerl beyaz Deb.lnı.I ~ehrl Finlandlya Camburr•iııl Ky6"11 Kalllo 
ve Ruslara k&l'fl müdafaa ın ltütün ddnyanın hQ"ran ka1dıiı FelcloLlrf'ı;tal )la.nnerbaym 

Cenevre ıt (H115Dsi)- IWeUtr Cle- ı 

mlyell kon••Yi dün Arjanlln ve \Jruı
vay bükiimeUuinin, Flulandiyanın is- f 
Wası üzerine Sovyetler hilkUmeUnin 
Mılletıer Ce.mtyeünden clkanlrua.q 
hakkındaki laleplerlni dt ldklk d -
ml~Ur. 

Vene:ı.üelli. bbkürucli de, cemiyetten 
LsUC.:o. etmiş olmaJda beraber, ArjantJ
nin talebine mü:ıaheorf't ettlkinl bJldir
m> Ur. 

Yarmki asamble ~elsesiuin pek he
yecanlı olacaiı zanııedlllyor. Sovyet 
Rusya l~llmaa iştirak clmedlil için, 
toplantının uzun sürecl"tl xuoedilmi
~or. Asantble muhakkak surette bir 
karar aJ.ı.caktır. Me\'zuu bahl.s olan me
sele, dehllrrl o kadar a'ikir olan bir 
t.ecavü2ti manen takbih etm.e,ie, hatti 
Balhk devletlerJ d~ dahil olma.k. uzcn 
hanıri dtvlet mulıaleteı. tdcbllet!ektır. 

Sovyctlt"rin cemiyetten fhrnc:ı. hatti 
ı\.rjant.in bükUmetinln kullandığı tabir 
verhlJc tardı kon .. eye taallük eder. A
samble bn htısu;:t.akl hl:-:siyatını izhar 
cttlkteıı wor.l, konsrl·Ju vazll<'!iİ ko
layla..şmış olacaktır. 

Flnlaudiyaya k~ı :raınlan ttcavu.1-
den dolayı Sovyetlerln manen takbih 
edilf"ceiine ve: bu kararın da bluarure 
SoV)'etlcrin Cemiyetten s-ıkarılm:ısmı 

lııtae eclecetlne 'ü)llıe ~dllmemekle
dlr. 

flNLANDiYAYA VERİLEN 
TAYYARELER 

Londl"a 1D (Hasu.i)- İtaı1anuı ev
velce verdlfl eW lanareden maada 
;rulden ~au •hız IQ:rare ver-

dlii anlaşılmaktadır. Bu layyarela 
Alm&nya 11 .. r1naen ufarak Flnlandl
yaya gUtlkleri tein Almanların muva
fakallerlnln ahndlfına şüııbe yoktur. 

İngiliz tayyare fabrlka1an da. Fln -
b.udiyaya bombardıman tayyareleri 
göncltrml'}ferdlr. Ayrıca 6(),,000 l'BZ mas
kl'Si de ıönderUecektlr. 

A.'llFRİKA lUALİ YARDJMD., 
BUJ,\JNAC"AK 

Ro1na 10 (BuSU!ii)- \nıe-rika Cum· 
burJ'f'lsl Ruzveli Finlandiya sefirini ka-

bul ~de.rek 1 bu memlekete 1apı~ll 
mali yırdım mesclffini KörUşın.dttur. 

ALAND ADALARININ 
:\lt'DAFAASI 

Lonıln JQ Ulu>usi) - Fiıdıuıdıya 

büktımdi Aland adalarının etratına 

yeniden nıaynler kondujunu alilıadar 
hiia.1rmetlttre blldirm{,;Or. 

KARELİDE ~İDDliTLİ Bİll 
MUHAREBE 

Pari., li- HelsJnklden ıeten bi.ber- ı 
(Devamı 3 ü.neu sa.blff'de) 

- ---

Amerikanın Almanya· 
dan getirttiği mallar 
İngitterenin, yarın Amerikan notasına tatmin 

edici ·bir cevap göndermesi bekleniyor 
Lcndra 10 (linsıc.i)- -\mcrll•an te

bJ.OLSlllJıl <;crbe~t t.l<'il.r(•tfJıt" dokuııul -
mamıuıı hakkında, \"aşingto,ı hükume
Uuin verdJii not." t"h('mmlyctlc tetkU· 
edllmektedll'. &asen Amerika. hükiı

meti muharip memleketler linunları
na vapurlarını Kôndrrmemelc.tedJr. A

mer[)ı;an notasının sebebi ıodur: Bir
çok Amerikan lirmaJar• i\lman m~ll!JCli 
mallar ır;m:arlam~ır. Banlar yeni 
k.anra C"Ôte müsadere edilecıektlr. Hal
buki l>unla.ruı becldlerl kınıen ve ya-

lıoı tamamcn f>drnmiı;, ve ya.but be
delh.·ri ötlenerril tQ.ahhUt ot-.ıumuştur. 

"onr.ı .\merlkahl:ır ba11 ince yayı 

Alnıanyadan ba ka bir r~rdt bulama
nıa.kt.lı!lrlar. 

İıııiliz ve F:ra.ıısıı. hdk.unıetterinlıt bu 
\·azbet kar ıo;ında Amerikan hükiı ... 
metini tatmin edici bir karara vara -
caklJ.rıtta ~Upbc etınemck~dlrleJ' • .io ... 
ınıerenin Amerl.kah nota:ı.ına vcrf'eeil 
cevabın. Amfflka.ya alt Alınan men,eU 

matların bf'd~erlnin &cdlye edileceii 
morlıetlnde o!ualı ıaDM<!Jlmelı.lecllr. 

1 

(Devamı S öneli Alılfele) 

Ki SACA 

Mesaj, selam ve 
muhabbet 

1 

Kahramauea harbeden Finler, bulun 
diln1aya Jaifap ederek t}ÖYlt orvyor
L"lnn~: 

- DIİDJa, FlDlillldlyand aiır aiır 

ölliımiııü seyir mi "'1ttek7 Btu Yardım 
ehnl1ttek mlslnb:? 

Pin topeu•u hrl:ır iolncle 

Bu, benüa belli deiiL. hilal, ilk de
te, Runelt, Flıılandlyaya bir mesaj 
yolladı •• So.ıın, Daladye ııdin> yolladı,. 

Etlıette, lll'kuınclan, bir başkau mu· 
babbd yoll:.r ... Dalla ne iıı!lyorlor, bil
mem ki1'. Bu n-mıncla, Jdm kbne- s'11r\m 
verfior!. a * 

İngiliz mehaf iline göre, 
Sovyetlerin tekzibi 
siyasi bir manevradır 
İtalyan gazeteleri, İtalyanın Tuna 
yapmak kararında bulunduğunu 

bekçiliğini 
yazıyorlar 

rarts ıo (llusnR:i)- Roma.dan re-. 
len habeJ"lere l'Ört•, İtaly~ maıbuatı
nın SovıeL Rusya aJ. :ytundeki neşri
yatının arlı.ası k~ilruio.: dt>j:ddir. Gaae
ıeıcr, Bn'iların te\ t'hsu emelltr.I Jtar
tı"ında B.1ı.lka.n ve Akdtnl:ıt memle15et
lr rlni teı. bir cephe halhıd• birltŞ111i· 

ye davet etmektedir. 
A"V\'enlre wa~tte~i clh;or kl: .&bıun 

Balkan Vf' Akdtn1z mcmlell:eUeri için 
p:s..ola. R.tt~yu.m Avrupanıo (toabu 
,arki..Jnde tnl'J ettJii )uı•ad. dotnı 

1'6zlrrlni llf"makb.r. IWr:ı İtif' ıözlerlnl 

dort a~UU4 bulunm.ıkladır. iıaı & her 
thtlmale kar l sü:.k.Unttle )ıuırlanmak

tad.r ve fina U:&trind mert ı.:c kah
ramz.n ll:ı<"U mj\1etiııfn tennut[J ile 
bek-.;ilil lı .apnıaktadlr. 

Finlu•· a. rnt3f'lt inin h.ıllindtn 

&OJJra, Ball..u meselr: ·ınlıı a('Jlması 

m~u ba.bsolursa, AJ..d niı. m deoi
)'ftlai» "' ~ ı 8tfer, imni h.tl.Jt

""'° qlabl;1tr llPaJfa l " •- ıx \t~p-
Jrrbu: atmata. hazırdır .a 1 

Bo1onyad:. ('ıkan • .\.~•l"Dttt Url:llya l 
ı-aıtteal de, rie-r Ko:-ıJar tel~ emelle- l 

Bir çocuk feci 
surette haşlandı 
llruıtalıaneye l.aldırıldı, 
hay1&tıudau L.Wİl &..eııılili 
Dün akşam üz"ri Karaköyde biı· 

facia olmuş, bir çocuk çorba ten
ceresıne düserek haşlanmıştır. 

Karaköyde avukat caddeside 
95 J>tımanlı evde oturım Nazmiye 
adında bir kadın akşam üzeri ka
zan kadar büyük bir tencere için
de çorba pişirmek istemi• ve ten
cereyi mırnogalın üzerine koyduk
tan sonra odada oynamakta olan 
17 aylı'!< çocuğu Gülleri yalnız bı
rakarak dışan çıkmıstır. Tam ten
ceredeki çol'ba kaynamağa başla
dığı sırada küçük Güller kendi -
sinden uzaklaşmak istiyen kediyi 
tutmak isterken ayağı kilime ta -
kılarak kaynamakta olan lence -
renin üzerine l<apaklaıımıştır. 
Vticudüııüıı muhtelif yerlerin
den fcd suret'e ha<lanan Gül • 
terin acı ferya·Jarı Ü2eri -
ne gelen amıesi ve komsuları 
co~ullu baygın b!r ha ldc bu1muş
lartlır. Derhal hastaneve kaldırı
lan Gül'cMn hayatından ümid ke-I 
silmiştir. • · 

~ERÇ~VE 

R ına.nya Krah hjl:Me Karol 

rini A\•ru)1ann1 oenubu şark.lsiııdtn i ... 
Jeriye &öhirmek lsterlene. kendi mu

(Devamı 3 wıcii ııablfrd<l 

Milli Şef _Ankarada 
dünkü baloya şeref 

verdiler 
Dün akşam Ankarada çocuı< e-

9Wgeme kurumu tarafından brr 
balo verilmi tir. Milli Şef ve re
fika.lan baloya serf vermişlenlır. 
Vekiller ve bırçok meb'uslaı aik
lerilc birlikte b;ıloda bulunmu• 
)ardır. 

* ~Ulli efln Millet :tle(Jisl a.uların.a 

verruekte oldakları :ıiya.fetler dtYaın 

etmektedir. Bu d:ıı.,·ctlerde soyadlan 
eM, tutularak hornfu1ıf"C& &Jrası bkip 
edilmektedir. Ddn ak,,am da 40 meb•u,. 
l\lllh Şefimizin sofr;ut1nda bulunnnL~
Jardır. 

Milli Müdafaa Vekili 
salı günü Partide 

izahat verecek 
C. B. P. ırupunun önümil:ı;deki ti.ah 

toplantısında. Milli Müdafaa VtoJtUi 
General Narı Tınu.ın mJlli müdafaa 

lerl hakkında pap azasına senl!f Ua
hatta. bu1onacafı haber verllmekt~ir. 

Akgün-Karagon dostu 
ho:ı &• ... , yermi bulmak tartUe rövtnditım, 7erinl bolmadıj.J zaman d• ii

rendıtlm ncsııe Jok. 
SGa asaiıhtuıa irnek, fani poUIOU. mnsimterlnln :ıora•ı halırı l9ia u1d,.nı· 

lan kl~ler. itte bu kl~lerden biri: 
K.anı&ua dosıut. 
Yani bir .millet ba.şka. bir mlllett.eıı. Uragön dostluiu l"Ormuş, mesel~ )11l3'~i 

nıo<adeleslnl 7aparken ona baııka bir millet (fi .. bllUl~b) elini uzatmış, ela r;Ö•· 

lf'rlnln hatırı kin onu JUtulmaktan kurtanwt!!!. 
Yeryü•Unde ve bütön taıib boyunca. bana bö7Je bir mis."ll gösLf'rC"biı"niu. 

kölesi olmıya ruıyım. &anyla koca. ve anayla. otuı a.ratiınd• bUe cittikçe "'~ıt~ 
11e:Jeşen karaırön dostlufu, bele mJllcUer ara<nnda ne olmu:;tur1 ne olabilir, ne dt 
olatakbr. MllleUtr arasında dosUuk ttmeıt müştuelt flJdr ve menfaat e~a!i"ınd:ın 
ba.'jka hiçbir ••Y• duanamaz. Bunan da ismi, alqtlıı dostluiu! 

Yer:rtuıin neeabdi reUrmlş olan Türlı. mlileUnln, \•akllle karuıin do,Un· 
tun• benzer e ltde blrkar mHleie kurtancı elini uzathiı "~ilkıadır. Fakat kinrı..e 

Türk milletinin kara.etin d0&tıı olmadı. 
MuUak ve sarih menfaatlerin zorlad&iı ula.ktcrek yardnuıara &12 ka.ra&inı 

do<lluğa ıuu derslıılaT Bire 7iu nrlmll menfa&tl ııfrUlldıı sb.e yardım •Ulli> 
olana karşı, blr mevsim ura'ki Jıiötü nlyetlrrlnc nim~n ellniıi kolunuzn ~ailı 
mı lanrderslııb! • 

• Befj kW'Wjhık aspiTini blze biD liraya sa.iıp ba~wn airı,ını durduran et:ra
aya minnet berı;la detllb. J>GollwlJ tabirinin lıaklkall, mlll•Utr arasında •k-uıı 

cl0t;llvi'urlor. 
.NECiB F .ı\ZJL KISAKÜJtEK 



z:. 

dur. 7ok. a çı.kmq mıdır, ora.sı kW de• 
fil .. Neyse. 

Oniversi e ı Lehli mü
İ--PI rı hen is er 

ı a 
pulları 

Avrapada bir hant ıri:ortası $1rke .. 
tinin dlrekt6rö olan bir uı nıiihlııı bir 
ifpa&ıa bulunu.yor; d17er •ı: 

- Zayd kadınların haJ'•tı. daha •
•un oluyor. Oaun için, •irorl& edil
mek ı.ı.....nı UTlf l<aclmlardan daha 
çok para lsU,.ora. 

Du şayanı 41kbl iddia karşısında, 
bllml7oram. etUce. ltuUuea, bahk e
linde, J'alıul • baJ'ıll af"""dan <ılı.U, 
t<iyleJ'IVettJ'lıD - •bımaa ba:raa •· 
7ucularım lizüJtırleor mf!'. 

muJıarrJr arlada..ıbr, '' f"nl .reni lslmh·r 
lakıruoğa baııladıw: Kimi, kanlı diyor, 
itimi kara, lalıhsı., k1ml fe<ıl. kimi 
korkllJlf, kimi ltaranlık. &..but m~·wn .. 
HUia., 11141 llklııab&nnın, dllnya kbı 
nelomell bir :r •lıMıafııu liJ'I• ip da· • 
ruyorla.r. 

Yaramaz bir fO<"a,ta, bir ,riin lton.91. 
bir tokat atmış .. Çocuk atlanuya b<ı-ı
laınq.. llooa: 

- otıum, ••mı.. hoeanm ""11""1 
7en1e Pi biter .. 

!!Gara, ÇOCqa.n J'fne ltm~ tıiıru CÖ• 
riiııee: 

- •·aı.aı. •tlum demif. korkorım, 
b• fld~•lt, ft>nin mralııı ılilllsıaııa dö
nttek_ 

BtRHAN CAIIİT v:ıı 

Hfsı:vJ. CAJIİT 

Köroilu raıtlı<lrrlrl Bürhan C&hi(llill, 

l'~en &iuı lı.ırı.lıtı pot bir darbunc~ 
haUu.e &:l·JdL İ.nce blr YUOı ullJ'.a • 
madlfı aaıqol&a llUrban Calıll hak· 
kıııda. _ _..'f'lı:ıt Dü..."<' ·in Cahf' Yal.,uı . bir 
.rauteye inııb· lann.t Mıylerken. by 
hadi<ı"'nio huyUk bir ha oldufa.nJ. 
İ.);A.r~t eL.nek.4(:Q tııd.iui ~or. ~
tol'lı?I' dalai •e tlt·d i1-I antadıJaı·, Bur
Jıa.n Cah!t an!a:m.amı:J, d.Jyor. Blr to-
IQr dl)st.untıu~ bu meseleıyl a~tıır.. Riı1e 
dedi ki: 

- Btirhan CahU, o ,anyı anbnadı. 
Fakat, bb anladık. :Slirlıau Calıll ~1-
,-.bo katlar YhJdan anliilım& •tı C';bJ. 
sof<ir ~«indi 1 halde, otd-ınobi'!ıl de 
anl:.un:ta. i"fahim ya, nkiUe. b.;r )'a ... 
rq:a. kan »Dltftt. 

Çok pahalıdır, ucuzla
tılmasına çalışılacak 
Üniversite kitaplarının pahalı -

lığından şıkfıyel olunarak bu işin 
~ve not derdinin sür'atle halli isten
ıniştir. ı 

Taı:ebeler •bilhassa profesörler ı 
1arafından çıkarılan ders kitapla
rır,,n çok pahalı olduğunu ileri 
sürmektedirler. Bunlar mesela bir1 

•ceza hukuku• kitabının 360 ku
ruş ve •Esasiye. nin 325 kuruş ol
duğt:ru ve tekmil kitapları teda
ıik etmek istiyenl rin en a>;:ıg• 20 
lira para vermek mecburiyetinde 
bulıır.<luklarmı söV'lmektedirler. 

Üniversite rektörlüğü not ve 
ders kitapl2n işi He ehemmiyetle 
uğra akladır 

Mek'~p kitapfanttt ucuzJaımak 
teşrbbuı,<iı:e f:lliı;miş vlan Maurif 
Vckületl Ür•lh·r i e itaplarmı da 
mühim hır ıl' kt.ırdd ucuzlata -
cakt.r. 

Aynr .. fakır Ünive sitelı genç- / 
!erin b!ltün kllap ve no!Jar• da 
meccar.en \·en.ecektir. 

Hükumet, bunların 
bazıları ile anla~ma 

yaph 
Öğrendiğimize ~öre İktıııat Ve

kale.i dört Pol-Onyalı mühendis ile 
anlaşmıştır, 

Bu mühendisler Süıner ıBank 
fab.r.ikalarmda çalışacaklardır. Hü-

1 küınet, Sümer Banka bağlı bütün 
fabrikaların mesaisinin daha ra -
bıtalı bir hale getirilmesi'lıi karar
la;tırmıstır. 

Getiriİen Polonyalı mühendis -
!erden bu sahada istifade oluna • 
çağı anlaşılmaktadır. 

Polonyalı miilıetıdislerden iltisi 
şehrimizdeki fabrikalaıda ı;ah.şa -
çalclardır. j 

-<><r- -

OtomoMI kazı.;su: kt-şfi 

yapıldı 

Gf.'çcnlerde Fatihte kendi kU!l - 1 
fondışı lıususı o omobili ile bir ka
dm rığoeycn dok.or oper·tör Or
han Unaıarıın kaı:ayı yaptığı yer-

Müstehcen değildir 
Dü.nya •aheserJerl ara:ııına. kar1"Jl 

ve hcblen hemen bütün dlJJere &ercü
mo Kilen Piyer La<•'ln Afroclll lslnıll 
kıt .. ı>ı. lu11D•IU muharrir ve meb'us 
Nasulıl Ba7dar larafmctaıı llirll:çcye de 
'evrildi. l!debl1aı lötflphaııemb için, 
büyüt bir kaıııno olan Jııı ... rın, ma
bl.reU lizerlııde her lürlll JÜPhe ve 
mimak•t• kapılan k•PUIJIUf baluaa
J'Or. Cimkll AfrodltiD ölm .. ıaheoerler 

anısında olduinnu, biilün diin:ra fikir 
ve san'ai ilemi, neşriyatı, t.ezabürat& ve 
krUlklerl Ue ortaya koy.mut buJun -
makiadn. 

Fauı, bu kilabJD lılrk~e lerclune • 
sbtin mi.ı:ikhttn iddJaslle t&platbn.l ... 
t11ış oldufu habrrl, bütün san'at ve 
mWtevverler muJıJtinde haıln bir haJ
ret. uvandırmı1tır. 

.fle..:ılı b&'lilt&lJ Yf' Türk k.Uapç1 raf. 
ların:l ı-lreH bir ay bite olmıyaıı Af .. 
rod.t'in t•UUt"ri tovıanırkt:n, uuutU,fo.r 
muyuz ki, bu ı-scr ·hakkında. diinya 
hiık.ınıinü verm.&t. jr. Bu hı.iklim. tDÜS· 

&.t-hct-a 1'-~unu de 11. bf• Ş&hf".;,;f"r ma-· 
hlYf'tini ktt!li ~ttfnnekt.fodir. 

Burada yapılacak oyun
lar için hususi posta 
pulları çı 1 artılacak 
Her sene muayyen tarihlerde 

·gir Balkan memıe"etiınde tekrar 
edilmekte olan •Halkan spor oyun
ları. nJl bu sene memleke! imizde 
yapuacağını yazmıştık. Bu husus-! 
ta aldığıma malüma.a ıı:öre Balltan' 
oyunları eylül ayı içinde şehr;m.iz
de icra olunacaktır. 930 senesin -
deDberi her y .! yapılım bu oyun
lar icin Balkan mcnı.leketl~rinin 
busııSi posta pullan çıkarmalan 
teamül haline geldij!inden posta, 1 
telgraf ve telefon umumi müdür
lüğü de bu münasebetle hususi bir 
seri pul çıkannagı kanrla.ı;tırmış
tır. Düı,ya pulculuk alemi spor 
serilerine mahsı..s bir ehemmiyet 
alfetliği için memlkc.timizin çı -
karacağı 10 uncu Balkan oyunlan 
pullann:n fevkalade zarif olma -
s•na itin ~rU~ktir. Bu pullar 
şimdiden sipariş olıın:ıcı>ktır. 

Ticaret harbi ve 
bitaraflar 

Yasan~ Alı.med !)ukr" 

İnl'"lltere ite Alman)'a ar1,ı~ 
careı baı·biulu tlddeU•nm•-•l. rtıı' 
tarın na~n zor olan T&:ıiyrtl;_,.ı. 
ha zinde :ıorlattınnfht. 

" Almac.ya tar.:Uınd.an başl;lp:JP tf 
raf ticaret •t,rıllerinl d"' khil" 
7an tnayn harhine kar ı ıuuk 11:,. 
ei.\iil olmak uıere ı•i A.fJ1ıJ 
1Uı maUum auisadertsme ıvr»' 
mlşllr. V• bıı l<-dblr blılaci ~;n 
IUbaroa tatbik odilmeı.ı..dor· j 
renin maksadı, AlmanyaıııJI 1 
memlt'ketıere ruaJ sat.lr;tk do"~ 
rik etmesine mani olmak&.r. f. 

1' ledblr bı!arat ıle•leltero ., • ı:I 
etınc tl'd.'.r. &u IDr'-"Je Ut :ıbk 
lan bitaraf mtJll.lekeller bıtkl~ 
corlye 7rılır: 

1- Evvt:Jl. llhlratıantl • rJJ 
7eUisl V(' en bu.ruiti olan _.\IJ.I 
Bu llevlet bitlra.lhk kanuııtartle 
rrt Cf"tnil~rinJ muh.ıriı> UrvJe-S ~ 
!arına a~.ramaktan mcnc.:nt'atl$ ôJ1 
dı, bu i"'jle dUıa yakındaıı aLi1'' 
lacakh • .f'ak<ıtt .. .\nıerilı.a "ıkSC~~ 
ba sorJukJa.rı un\"td~ıı J.~ı-eU1~ 
l:H!llttlııl mntl&rlp d .. ~ıeı uııı• ıııı r 
ve ha harp o:ılı#ı l•llkki •',..ı" 
J. i'·v'·"a\:)'a 1Un.a.ııL...nn.:a ıı. r> ;;' 

ml'u•!mLf Vt' ücarrt har-b!!Jd.eJI 

H k.kalle nasıl olac:a'<!. Tabii bdll de ve ayni S"8t~e dün i keşif 
yapılm ştır. .. h~e. ez ü.:t:riııcie t.et1=.:ı. ... ı 1'&· 

k.a.:c? r, öıle tun!t elrnt>k tsU-
Ü'.ılkanlar ıır:!Pı bi.qildf'l 

.uıiiuha ları 
• fil.. Jla501lwıed Faıbı Hocaaou h"· 
ntır bat.kında.ki 1ahm1Dlerl l'lbl, l!k
baharm renginden, tlmd.d•n batı..1-
mek -:ok l'&riJJ olma& mı 11• 

Blooo hilınllıııdekl llkb&luır ha-lı:ıl
de, e-üllült güUislanlık olııu.racak. fi., 
kat, cllkonll, oalılı mı~. 0"'"1 bollt 
ıı.,pı .• 
KORKARIJll BU GIDİŞLE ----- -Gt'LtlsTAN OLACAK -----

Olli Bİ. · ESNAFA 
-·~- -

CEZA KESİL.'iİ~-

On bi• ay flnde, J'alnıs EmlnHil 
kat ı muılak:ısuıda on bin NUafm ce ... 
salandı!mı pzt-1.e1er haber v,.r.yor. 
Dehıet kal:'f,.ında kaldJlı:, Şrhrlıı J'•l
nı'Z bir nuntakasıoda. dr-ml"k o1 ... yor ki, 
a7da bln yfh: esnafa trn k~!11Ut7or. Es ... 
nafan işlcdikl bu eııuc:-lar Df" olsa gerek, 
dl.ye d.üş,üı.db.k .. Ba Ut-1;ıul:ınn .llıt.P~ıde 
mJ zabıt.al bfoledlye blfmaUıa.mesiD.e 
rl:ıyelalıılllı odiyerlar1. Do,tnuu, kcol· 
len bu cea m.lk&aruu biz rot balduk! 

1 h. iJ\.UK HAllEHLE~ 1 
* CWolıuriyet llaıt Patd~ .:az:a 

konıı ~lerl devanı ediyor BLlgun de 
Çatalca \'e Sanyer k.a.~Li:ırında ıcti
malnr yal)ılnıaktadır. 

* Şehr Jztle on kuçuk inıa!Utha
nesi ham madde gelmemesi yüzünden 
taLiU faal'yN etm\ılerdlr. 

, fonar.d1'1 ıuekwlıı p;:u c:;örJ.e -
rin<lcn B. Bürhaııt tin, B.ıeliye 
miıhend <ı B. Be ir, f~n memuru 
B. !.;mail Hakkı .ıe müdae umu· 
mi lllUU.vinlcri.ı.ıden B. K..-.!ıua:. ve 
tab•bi adli B. En\•er K1ranın işti
rak ettigi bu keşif e doktor ope -

ı ratör Orhan Ür~!an da ayni oto- l 
mobil ile hazır bulunmuş ve oto
mobil bir manken üzerinden ge
çirilmiştir. 

7orur ki, katı !ıÖ9:l~rlni !<Ö7Uyrceı~ bir 

va~;\ rıtc. ha~ırhklaı•tnı bikrml~ de ... 
iUlerJır. OlsA o a.. miisıfe-Jtceıı eluu.."'-a. 
hhlm baaı PLf't.ecl arkada lıtnn Lir 
ha\·ı:ı•l, ~nn~k ,a)!r"l.i.Jldf'H doğm~ ... 
tur. Çiiıal..ii. l»a kib.blıt heaıu, vakii~
hdJc-rtlt'u ır.i.ırrJ.k1.:p bir tn\il(:ı-><.!..'l"!fi 
komiJı.l"Nla 1"ffA&.rr1lmealf elllui1ma bJ .. 
liyorıu,_ 

.Evvclc~ Roon~u ·ada tertibi ka· 
ruuqtır ılım • lfalkaıılar arası bi -
sikle ruüsba -" ı. ve bisJ<letçiler 
kongresine lıiı1"ttrrı€1'miz ele i~L.ra-ı· 
ke lı:aı;ır veı m '\'c hatta bL~iklet 
ekipımı.;; wlırimızdü l.oplaıımışkenl 
lıt.ı '' V«~ yetı riolı.yısıl biliı.hare 
mcçJaı lalı.ir olurun""'. ıı. 

Rnrnanva rl\Jer,ı..; t.•n:: dün iekrar 
nıür1.ocaat''t.a bulun•ra·k bu müsa
bak~la1111 ve koııgrecirı 25 n'sanla 

kalnıı.'t · ır. ıır 'f 
~ J..,_.ıvnr v~ J• IJa ıkf.aıı·J o,ei' 

teıorl nlınUıa ~r•b«-r. hu ik~ 
tln \ -..:.yı t" ti h'rbfrh:e b ~ 
Japon)a İı.gJt ren•n muk!ih1.Jt~ 
t('Cfblrint pro• ·"'° r:rnlı,ttr. ve .. 
leri nıu!"'lp Bf'!ıerı "~ar:.ık, :'. 1 ııfol~ r 
imal eıliln ve ı>;ıralan da .,ıeı> °,.J 
lan 111•.ldnelerhı leseıtilııı ecıll"""~. * Gü<el san·auar akademi.>\ tH,yınl 

san'at ıubesl fCflığ'no iki Fransız j 
tran..~tL'"llltiklıı!n U tt:_J tezyjn.:ıi.ını yap
mış ol:oıı Fransız dck.oral~h-.er cemi -
ye,j re~i mımar Louis Luc tu.yin edil
~lır. 

----İluıdet yt-rl rinılrn ~,.~five I 
ıılınmıJa"al.. 

t'i.ttk ;.1.dJi7 i, mü&eh&al... mutatea.
sını ya.bana ab~ak ve cıeffrl!cale:m hti
küm vert'cf"lı: a-rti 1'1r •431~& 111eksnJz
ma..;;1 dtfl1dır. 

l•z.i!m;,rrlim: Kahraın:uu Yul'Jıaıı mi- İ 
tolciii-ililin ı-i;zt-!U.k U~h i ArrodJt o ... 1 

1 1.uı bu rom:uım. m.!ist"hl"Ct! b,r bporta. t 

5 rr.ttyıs arasında ~crt!p olunnıası 
m a' k olaca~ını bildiımiş, hü -
İ1ükimıctim ;z iştirak edip edem!
y~eğlni '~ımuş!ıır. 

eııdb,osuıl ileri oürmc:tdc4Jrlel• ,JI 
taraftan İtaba rr&Dlcn protdlıl:,,, 
ınlf, fakat Jcare<JıWı ..ar.ll' ı~r 
rau olm•vaeatını blldlı: {fur. ~ 

:.- Bu m.e,c·l.,tlc i.ıçU ~ u kattlL.,. 
·ı ,,. ' teı:kil eden tltarutJarnı va.ı.iJC• (f 

Yukarıdaki 7&a.l)ı 7a.urkea, hahn. 
aıa b.r .. ki fıkra ı•ldl. Vaküle ınck
te.;>lerde, lalebe7e Yerllea u mi.ıJ..ı:m 
eHalardaa. blrf. maliim oltluta. iiı:~re, 
falaka tclL Falaka. oopa Ue ÇO<!niun 
labanlanıu dôfmekllr. (Şimdi dl'li • 
mlal dövıiyoroa). Bir de bllditlml• cb
J'llk vardı. Dank l~ln, cenueUeu pa
~lır. diye bir rı....,-eı vardır. \dem
le Bav-n l'lbl. eemıetien totlllmu.' mu-

Anlasllan tod•r: Yll!arcbr, esnafa 
oea ke Ulr ve ewnaf Jlne blimaıa rJ ... 
ayetBWUı:: np.ar. O halde., :ra. tııllmal 
riayet ~dllecet etuindr..a df'llldil', ya ... 
h11t da, verlJen enal r tr<il&ndınet dr-jil!..j 

* Lokantacılar bek•Jlyede bir top.. 
!arılı yaparak tıırifeıılu serbest bıra
Julnıamıı f.ıtemiller ve bunun d1ı ınuş
teri)crln daha Eıyadc menraatıne ola
cağını sliyleınlflcrdir. 

C<lmi, Mescit, ki!!: e, havı-;; ve 
diğer 1hacletha:ıı.e olarak ku:ıa"ı!an 
b.nalann, her .nereıle ve ha".,gl ~e
h.rde bulunursa buluıısun ~crefi -
ye resın.nd~n muaf tu'ıılınalan dün 
D•hlliye Ve'·ale'i~den Belediye · 
reısliği.ne bit.• ih1fşlir. 

m:ıJ1 ıltfU. diinJ .. a f3ht!lerJPrlDden bt_ri.51 j 
oldnf:ı mutlaka, Tiirkb'f"d~ .de tf'IC'lt 

1 

ed.Hc.cek.Ur. 

P.::ı:-..lıt.eır. •.atı' 1 
1 

•intit:.tl Loru ur. < ı.ı.uk;..; llv!andl , 
Belı:ilı.a \:e halU. bır c?.t:.ro!ct"·c •. 1 
Daulıııar.k.t ı:-iOI rurıntcheth t ı.-ol fJ1 - . AHMET BAlf 

* İlk m"!<'e ferde bUIOıı COC'l•.i<lann 
g5z, 1...-u · '"' ve di~tcri ı>ıkı bı nu:ıyene
dc.-n geçirilecektir. Fatihte ve O;küd.:Jr
da lld kllnık faaliyete &eçmlştır İki 
klınJk daha 3'ılacıü;iır. 

--<I()<>--

Kuru üzüm niz;mnar... i 
Kuru üzüm nizamnamesinin hü-

1 Li 'J kümlerine tevf kan 1939 mahsulü KISA PO S H ~BERLEt.ı için teşebbüs olunan standart tip-
Adı • S •• f !erinden bazısı değis'irilıiıi.r.ir. Ti-ıye OZ a an *Standart şirketine ait ve şo- caret Vekale:i; bu .ııdili ihtiva et-

k "d d 1 h för llfakl'mduın !da.resindeki Ja04 mek üzere tiplere ait yeni bir cet-OrJ orun a i sar os numaralı kamyon Fa.ı.lıden geçer- ı ve! bazırlamış!ır. 
- ken, ek~r.eği yeı'e .>aplar.ımıştır. !----------------Baro ı"çtı·maı ·' ma Şoför Mahmut kriko ile teker:eği m o. u kald•rmslr isterken kr.ko byarak 

İstanbuı baro!lDlun ı:e<eıı lıafla ~.... Dun •>lire ikinci ceza mahkeme • şoförü!l parmakları eıilmi.ştlr, 
Pılamıyan konıreoı dlİJI adJ!:re biDasuı- alnJc b'.r ı.r alma cıav .. ına lnlıLmlf· * Yedlkulede o'uran Şükrü a- ı 
da müdd.,umuınUlk ve ticaret mahke- tır. dmda -Oiri bır para meselesinden ~--
IDelerlnln balwıdııfu ı..um l<orid•- Davauııı surıw a Sami bmlııde bir qıkıın kav.ga r.ct.cesinde ayni semt-: ti 

rıında yapılmııtır. ı:en~Ur. Davacıoı da &Iilıribaıı aıtm.ıa le oturan Cihat ııd:nda bir!ni iğ- f 1saf SIZ muhtekirler İ~lhnada •vvell tclaro hoeıt rapora e\'ll ve iki •ocuklu b.r kadınc1iızdır. r.eli sopa ile lıa>mdan yaral:unış-
okunmu.ı ve azalardan bazıları buru.... İddiaya l'Ôre -'Jaml )il'lın Yeııik:apı tır. 
!'& hukuk Mahll:t"mıtlf"rinln adHye bJ... sahJIJ önündckl 1-Jr C'azinodıı ak~am 
a:ısuıdaıı a•rı bır biııada·, suı:anah· 11 · 1 • 1 * Ga:la'ada D~va vapuruna yük' 

., rerı un:p ar.adı, 3rlleı e!lecirken verroekte olan denii amelesinden mette tapu dalres.i.Dde buhuu:nam me... Mihriban da b:erlrdt mavi bfr tayir 
aeıcsiııl mevzuu bahsederek &vokal • ve mavi bir şapka oldatu h>lde ra.ı. Ahıred üırir.e düşerı bir bıt:yeden 1 
larw tundan çok ~rar C'Orllü.i:W.il so7- t Doya sJrm' ; Sami Te erkadaşlan?lm yaralanm•stır. ı 

ıeı;:~ıı:·21 bin kC.Ur llra?ıl< ... nelik 1 ::u::!';/'.~~:·:,,~~ii::.:n"f:~:":; ::ue ı~ı üc~ü v:s~~ :: de;;;.-ı 
bütçe kabul olunrnu,t- r. na bül('eyc t olan S~I 71.r:md:ık:J sarhoşlu.ta iJe &i.n1 sorm~tuı·. 1 
l'Öre i~t:ınbut b r wu k 7do onm.ık f ıa.nınD?: ırbd:ı.şb:rmd:ın ve s:ıblka - Sarhoş ı:eno bı.ı fırMaı&n ı.: ade e-
istiycn htr aza ZS lir'l dihulb'e Ye ka- ı blan:lu af7ıı: bfr .c&ı: l,:ırrU etmiş derck :eno k.;r.dı, :ı ~ı rnüna f'hcto;ı:b 
71& ticreU verrcekiir.. c,.~CD .rene. güzel ~lib· &özlerle takılmafa ,·ür'et rtmlş .. e de 
Bun~n nra ırr:J ltlAtt ht.yeU in- .ribam r 1:ret"(·k: )J:hriban hemrn ı>oJl .. e: muracaat ırt- para ::\1ut.ı!uu. 

ıilıat.ma l'CC"Um!ş. tak:ıt reJler Umrr- - İtte bir m \'I 9ey&aa!. Keşke bCJll mlştlr. {11'zıı!u: vUJyetin n has~A.SiJ'ırUni 

.Bir Ll~ıuı ma.ddeler üzerlndr, ham. 
esaa.rw ih·ilWJ yine. ilerlettik.lerine 
dair, l'Mi:ı.1cr, ya"ZJlar aldı. yurUJU. Alet 
ol a•1u yeıdM duınan fJ.km.a4 İhU· 
ıu.r 7uk, deuer.ır.z.. t;..rçok maddeoler 
fiallarl!l.I arttırnu l;,.rdır. \'ali LUlfl 
.Ku darın bu işle lı.iızat uor;-vul of~ca· 
fuıı putrk-r :>'•41J-'orta.r. llcmek ola
Ytır kı ik\ıw.d ruü;J&lrlerJ, m.-mıırlan. 

kiltlpleri Lu i~ia ~tuadan kalkam:tdı ... 
tar. f!=llkıD bamıtll ~ht:kir nıevıuudur. 
ı "rodt·n, birkac m;ıdro1h.ı .. m •·«>hint fazla 

kiu edeaıedli••d D l'Cltrck halla t'll- Çll'PSJl! •. dem~Ur. Dımkü mutıakr-mede ."4mı.nin IVfU takdir t>-der, bu mtV•'1da en ce:ı.r• '" 
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Yazan: fskende.r F. SERTELLİ bakı :vavaş yavaş p~ranın tadını da 

tae•vorau. ı 
Şınası: 

Bla!ekl ııan'al olç5 il ve lakdirl, dl· 
fer her?ıanıl b!r 7ıı~cı rne-mte t-Uen 
~ta •eri d~tildlr. 

Arlliye 

RE:,AD FEYZİ 

sarayı için yılulacak 
l'Vler 

Yeni yapıl11<:ak olan adliye sar ... 
yı için yıkılma s icalıeden bina
lıı.nn say.sı tamam ile ı es bit olun ·ı' 
muştur. Bunlar Divanyolu cadde
sinde dört dükkanla üç evden suı
tanahmet parkı caddesinde de altı 
evden ibare: tir. 1 

Belediye re:Sliği bu evlerin hep
sine birden :J9 bin 434 Ura kıymet ı 
takdir etmi•tir. 

Bu kıyme·ıeı- a!Akadar ev sa - j 
hiplerine tebliğ olunm~tur. 

Tıcaret V ~Laleıı, d:ın paıarhkı;ız 
satuı kanununun taıbık şekli hak
kı11u<ı Belı ılıvooen ve kanunun 
mı.te'J<'r buı~nduğu d;.~er sehir 
Beltdiyeterind.n a ele kaydile ye
ni b«zı malümn: istemiştir. 

T .caret Vekilinin; geçenlerde 
medlo ınüstal:il grup reisi 1stan -
bul nı.eb'usu B. Ali Rana Tarhan 
taraf ndnn pazarlıks•z salış kanu· 
nu h"kkında veri!mlş olan sual 
takrir!ne, önü,.,.iizdeki hafta içinde 
me<-IMe cev~lecektir. 1 

~iit nine w• f.i:r.metçiler 
Beled:ye miistahnemln müd'ri

yeti şehrimizdeki bütün sü".ninc ve 
h.zmet>çiler:n yeniden tesdlerine' 
başl.ıınL<tır. Yapılan tetkikler ne- j 
t'.ce~inde şehrimizde 10 bin hiz -
metci ve 270 ele sü:nine mevcut 
olduj!u anlaşılmaktad1r. 

J Avrupa Harbinin Yeni Mesereleri 1 
Almanları başlarındak~nd:.n 

nası ayırmalı? 
93!i • .\.vrup;ı harbi b:.t.!iltdı t.uıı. alı 

İnı-iii:ı ve lran. u t~r .. fınL., IJ:-rı ~ur ... 
duğıi u clmnşta.r: .ılimau mWeti lleı 
harp yoktur. tıarrı ancak AJn1an ıuu .. 
le~inin ba.,ınd.& bulunanlarladır. On!ar 
gittik en ı:onnı. harp de bı!t-rckUr. Bu 
esa.3ta muhtelif Iİsh.iplarıa aynJ ııey ~elı::.-ı 
rar t•dUdl. Fak::ıt .\U snn giinlerdc ln

ıJJi, mathualmda b"'!lıJıuı bir ınlma- 1 

kaşa ('Ok ~yanı djkkattJr, Alman mU.. j 
letınl, b~şında buJun:.ulardan ayırmak · 
ııaı;;tJ mıirnköndür?. Bu müna.lı::a-şalltD ı 
ba-.Janglet )!are'f3,I Lord Miln ıara.fın ... 

ro~m e-rdh. in~.ıt rtti :ım c.;kJ .\J ... 
nwa do. U.a.ru111 bir tur-ıLo ıkn• ,.d~me
diı:n.. L.ma '6J •C dı1orlardı: 

- Geern ha. i>'-" Aimany-. matiüp ol· 
du. l\a-yztr t İiJt Cirtf. ~im()ı liıJlao
dad:! rah.ıt ralt.ı' yaı,ıy~)r. \'f.ıfJib,yrt.n 
&CL"iUll .l.i.ValJı J\.hnau rnilleU çektl. l}ıu 
harbiıı stıuuııcla. ~loı ~\hna.uyaya k:ıışJ 
ayni suretlt h:ırl'k~t edilecektir. 

Alma.ııyayt t•n #OlJ bırakan İn.arUlı 
bunu yaurk.e11 •u;,u rLt iJıi.vf" cdıyor: 

~ar11a.r aJıınd:ı ınıan ms ,aLı 
tevzJiııt y;ıp;lu ıa.ı>n1'th~ı.h rd r. r 

Fakat -~u d vlc ltr l;.-l•1 da.b" ff' f 
lan vaıiycı., .;,ı:.n.rn~..t t.ı.rarıı..bl' ,ı) 
P•lau 14zyikhr. .1..!ma.nya bh .. r ıt' 
ha1d.:ınnın nüidat.t;tJ,ı Jçiu tıoıı)d~~iJ 
landayı, lfMntlerJnJ ~Jl.ihht.ın!.fa j,P 
etm•kted:r. Ban Alman ıaıete.,ı' 
HoJa.ndanın nakli\'"(' r:eınilrrhıl '-"

1.1 
ma .. ıt- b.ma7c edebUeeetJnJ tıc :p_ 
maktadırlar. ~!kir olan nol;b ~ 
ki Holauda donaıunasmdan lı JI. ( 
lsltJ>•ıı •eJ liulanıla ı•mllerl dti 

1
.,; 

mih'I' lçin&ltki A.tm.&n etYUJdır. ti 
Alınaııya llol .a.da donanmasııı1" ,Jf 
man eşya.'iıru nakil ve tevzJ ebfl # 
Holına ~.an llll•ıı etmckltd>r. 11 ,.ı 
lerdp lr.glllt-re n,. müraifııılt>~ondı" 

l"ÖSkrrn bü~ iik ,.\lm;.ırıya, ~·mıJi t;.:r!' 
devJetıerl futf1krr llr kar ı k;ö p 
gt'llnnek !oıı:nyor. \c- :aı·ıptir kl bO ı,.t' 
bllarafl:..rm hllkuktanrı korur.t'~ı"ıfı 
hane'file blt.araflık hukukun" • ıJ 
küçük devıenertn 1.9t'.k'i1ine- 9" !' 

hü~lklr ol "1-cnu "tıaret:,t•ıe ıı - " teren bir ıte\"l•·tfn ktnd_lcıııl fartı-':rılf 
J'tt ı•oımıyan bir lşt. k lruk b ıar- f.1' 
yaptum17a çaJ1J1nu...'IQ.. en ı.atıf ~ 
bhle- ı.-Irkin b r PıJlltlS..a ama" jJt' 
B;tarafların bOyle bir uıaı•evr:ııtll rf 
olmı~·acakJarı fÜDhesi::J.i:r .. ia.ci!ıc"~ f1 
trdb!ri AJmaıt m:ıyn harb·ne 1· 
mıılr.ahclr.bllw.f ... u u'~nl< nıdı!11ıı 1 
Jüyor. E9 muk:ıh,.Jctıi?ın .. 1 ~ db l 
alr.ıı} :1.ra~~u117, dl~·""rk o!:ın J;ti ..ı 
df>vh"'tlf"Tt-. fn•ilff"rt"',. hf'nl dı!'f1~ 
htılrukuııvn tanuhfı bu hakla ıoı! ,I' 
edl'crtlnl:ı. '.\f'lrll', Atnı!ı:;ayı ıu:ı} 11 ttif' 
bhtdeu vaz"°~ ·!rlnlı: d~c. dvfrıt ,\lı 

söz sCiylemfı1 ohn;cz ınt! Ve aea.~:ı ıe-' 
manya küçUk d~vtr-tlf"rln ricası. "'tııı1' 
Mran veya. tC!hdldl ilr may-n b•' 
den n.s l'e«r mi? .. 

A. IJ. f.~~ BAR CİCEKLERİ~ 

(Zam'.xık) o g~ce de S::rnih Kaın
ranır. nıa.3o.3ına gitrn .• e de, bir 
ge;;e \'Vcııt. glJi »a.:l<rcc ot'ır -
nıan1ış ı. Şarr.p.:ınya şl.$cıcri açı! -
mış, tir taraitan o, aıge.- tara.ıtan 
J\.Ienckşe .• Bir ıh ay li rna.,rat& sn~-
muş.ardı bu iki arkad:.şı. 

. - Bu g"Ceki dersi.llizin rrıcv«UU 1 
(sahte sevişmelerı dır. dan 8'1ylenmi.."'- t.ir nutuktllr. 'l\IAreşat 

Miln İng-llb razrtıtlrrlnJn babrlatU-
iına ı-öre 'imdiye kadar İn.ciltcnı-n.in 
dôrt Kralı tarafından Uveceil.h görmlif 
eski btr lra11ıandandır. J ... ord Mareşal 
n11tkttuda 11ıdasa obrslt ortaya un .. 
lan knyu,_Tordu: 

liUJc-rr arıı sadık olmıyanı cörn._e ... 
dım. D•I• ntünllıle bo.nba pall•d•klaıı 
sonra ona lı:a~ı daha ıJ1 ade- merbuli
J'•i lis!erildl. 

---------' . 
Şınasi bir kulisin kenarına da • 

yanmış:ı: 

- Evet, dedi; cazip ve &C\.;n:I: 
görünmek. Bu, sadece hokkahaz.n 
gösterd.ği marifetler f\;bL '; ',z lıo
yay cı meharetlerden ibaret de -
~il.. Bir il .m mew.esidir. (Kon -
~ümasyon ilmi) nın en ı:nühiııı .. b:rı 
sul>es!d.r. Cazıp ve sevırnfi go • 
rünmek hem çok güç, hem de çok 
kolavdır. Erkekler umumı}etle sen 
c;vrİek, şakrak ve gii:er yüz:ü ·a
d· n .ırdan hoş.an•r.ı . Eğer içi -
nizJe gülmesini hilmıyen, kederi· ı 
ni derhııl tir Yük gıbl s:Jk!p ata -
m·) n varsa, yanıma gelsin. Ona 
ayr c.ı ders \'ereyim. Evet.. Ne di· 1 
yor•ium~ E•keklcrin hosfandığ! ka-

1 dm tipleri"i :etki'· e el m Esrr.er, 
s;ı• m, bembeyaz. pe'!'.!ıe be) Jz, 
bu , •ay rerg! kadır. lar. Ar ızda 
bu ydık '.arımın he;>ci var F kat, 
ilmi bir tasnU yapı.mazsa, · bir 
dok -un lıas'a'ı·ı y n'lı• t : "et
ı;ıcsi g·ı:ıı, mesela sar şında .oş
ları n b · r r.-: ~ teı! .. ,in va:: na es-
mer kız• n gitmesı ne aflcd:J ·nez bir 
eaft · r Ke7 'ik e•mer veya 'buğday j 
rer. ·li kız'ar3 çokca t;,ka.., "e da
im ı onlara ıeb=üm eden rir er
k('ğ n yanına •~rış.1'!2rııı, pembe 
be., zlıır>n g'tmcs c!" hem ı!Ülünç, 
hem nıar.ası< o'ur. Müşteri kime 

NQ10 _., 
fazla bak.Tor, haııgl katagurıden 
hoşlanıyor? Bunu muş erin;n iıa
kıŞ:arınd?.ıı derhal anlamak müm
kUr.dür. Bu teşhi.;i ç~buk yapar
sanız, (konsüma.syon ilmi/ nin 
tavsiye ettiği inco.ik,eri çabuk kav
ramış ve ogecey! ış.;iz, kazançoız 
geçir1nr~.miş o ursunuz! 
Şu ,:i pünı,ur.u vere attı: 
- Havdi, •im-:li gidl.'b'.lirslnizl 

Yarın ı::ecc dt> sıze (konsümasyon 
ilrııi) nin bir dıller m&him şubesi 
o.an (sah'e s!'V·~mrler) den bah
sedece)!im. Bu dersi!lliz de mtı.ş • 
teridcn para çekm"k kadar mü • 
lıimd r. 
Kızhr lıe., bir ağızd•n: 
- Yasa~o, patronumuz .. 
Diye bağrışarak dağıldılar. 

* •SAHTE SITT'İŞ. 1EL~"!. iL.'1L 
Ertc>i ı:ı.c• 
.Saaı üç .... ui.;u.{. 
De ~ zıJ. ç~411yor •• 
·u r da ı.rr.va b•.,ladl 

Gur r • • Şe de.. g.usun ba· 
gı. V•Jr: 

- Haydı kı~.;,r .. Pııtron bekli • 
yor .. Dersinizi unutmayın! 

Semih Kamran, avukat Ce'al ı 
ile o gece de (Yeni bar)a gelrrJş, J 
kmiı;, eğlen~:;. 

SrmUı Kamrar.ın (Za:nbak) a 
tu•ulduğu beliiydi. O, Kerim pa
şan.il toıııııunu (Yeni br; ıan 
kurtarmayı düşünmüy~rd·ı artık. 
Onun '1>-r düşıincesi, bir emeli var
dı: Güz-el (Zambak) ı e'.~a etmek. ı 

.3emih Kamran bu err.elinin ta- J 
hakkuk e:m.,si için, (Menekşe) ye 
bir hayli para· da varletmL~ti. 

1 
O g<:c" de üç yüz liray:. yakın I 

para bırakıp l(itmislrnlL 
O ak.'(l"Ill aynlırkeıı de, b'r ıık~am 

evvelki gibi: •Yarın a~am yine ı 
buluşuruz ..• sÖliı gcçmi•'i 

A,·ukat Ceı.11, tbab 'm<.lan kalan 
Kız llopraı...ta i köşkü satm,ş .• Pa· 
rı:.s= y.ycıdu. &.mili Kitmranın 
d.ı bir miktar b. · ik:ın~ paraı;ı var
dı. Barda r r vurup harman ta
vuruyorlaniı. 

Kızlar kubı ara:.ın<ia toplan • 
mışlatd•. 

B .• ·'irektörıi Sin ı o Y.•'i:c her 
....a • . inaen frt~.a asabi ve teJ;.ş
lıva l 14lce üstü>1e damat Ferit 
Paş.uı hususi katibHe o;aall<>·c~ l 
b•.b~ .lan ıZambak) n ıst .<· 
baı.nı d. Lnuvordu. 

Acaba Z m'bak) bu adamı; tu
tu muş :n .. ,du? 

O 1ıece ı kon•ü masyondan da 
• ) üı.de y:nnl hesabile - hissesine 
yetm~ seksen lira düııen (Zam -

Ucxıi. Her zamanki gibi püro - 1 
sunu yakarak duda;'(ının ara.sına 
~·.; ud ..• Yan gözle (Zambak) ı 
sü..Jü. Sözüne devf.llı etti; 

- Dün gece, bu dCl •in her uers
teı1 .. ıa.iı.a mühim oidu!!unu .>Öyle-
ın ... .ı.Hl. Şiın.: .. u. Laıoıu.at vc.rc.ccgun. 
l!.Kcincc ~urasını i.ave edeyım ki, 
Pa•Lsle bar artisti ve ba!e.i yet4-
tiren m~k.epte bu derse <;ıok ehem
mi) et •VcrL:mqlir. Birçok ruh A· 
l.lnlcrinin es."'~il nazariyeleri ve 
f.1ezufların sevgi hakkındaki tddi· 
alıırı bu mcktep:e uzun uza.Jıya 
tetkik e.iilıni}tiı. Bu, :manasız, boş 
bir i.:ın tlek Lir. (sahte sev me· 1 
lerı in ınsan ruhu ıizeıinde yap
lıi!ı menfi tesir.er ıısbat edilıniştit.? 
Daha aç kca söyiiyeyim: Böyle u
mumi yerlere devam eden bir ~
kım sefahet düşkünlerile züppe • 
!ere. gönül vermek 4ıir nevi deli - 1 
liktır. Onlar esasen. paralanna gü·ı 
venerek, her kadını elde edecek
lerine l"auidirler. Bu kanaatle se- ı· 
fahet alımılnde dolaşan adamlara 
an"ak sah 'e sevgi göstermek iea
be ıer. Siz balet kızları her şeyden 
onc bu ehemmiyetli nok!ay.a dik-' 
k· t etmeli v• kendinizi hiçb'r çap
k•l' ;~ kur8<'Jğ tuzaklara dü•me -
me'IP- calışmalısınız! Barlara de - 11 
vam eden öyle züppe aşıklar var
dır ki. ertesi günü tıt' ii hava ta dön.I 
dükl:ri z~n:ıan yolda rasUadıklan ı 
sevg:lilerını tanıınazlar bıle. Yine 

(IJllV<lmı var} 

- Harp barpllr. Alman nılJtcıt ile 
İnft'ftb: m.]Irtl ara..tıınlb hırp yoktar 
clt-m•k mak-.1a k.\CI drol!dlr. Çtinkl 
İflKfllT mlllf"ltnln k:ırşısına ctnhed.e 
çıkın bir ı\Jm:ı~ g-enclifl vardır. Bil. 
ıenrlik harp !diyor. Şa halde fnKllb
lerın mnhare~de Alman mlll~U De o ... 
nan ba"'l:ndakılrri ayn tutmal.:ımnn n
llJ'at saba..-..uıda ne ehrr.:ımfycti vardır? 
Maksadı &<;lkÇ& söylemrll: llarp harp. 
lir. İıııllkre bu b:ırbl kanıda, denizde, 
ve b·ıvadaki bütün kuneUerUe ba .. 
.-,rma.Jı. 

İo~illslorlıı dedlklerl tö:rle loplana
lılllr: 

- .lıınDlıılertn Alman mlllelt Ue bar
betmedlklerl. yalnu Alman milletinJn 
~da lıaluunlann rekllhı sıımrıerl 
ve artık onbı.nn fikrinde ola.n1ann it 
başına bir daha •rlmemelrrt leln fn .. 
cllleronln bu harbi ~a .. aldıhııa blililn 
Almanlan inandırmak tııııtwısdır. 

Eylülde harp .. klıkl&n IODra bir 
mllddel daha Alıuny2da kalarak en 
aon oln.rak 19 teşrlnlunt rece!lll Danl4 
marka hudndvna varmak m~Ule Al .. 
manyayı bll'llkmu! olan bir fnıuı.ın •• 
ded(fl fl(1J'ledlr. 

- Btn t>ütün Almanlan lılrblrlae 

batlı buldum. Blldlilm Almanlara tarşıl 
Çoklerı, LPlllerl korumak li:wııcoldl
flne dair ııe lllJ'ledlıme 'beni dlııle • 

Geçrn harptrn evvel Almı\nyada rolı:: 
'buJunmaş ondan sonra da bUhassa ıu 
•11. ~· ı ~ rfında Alnıa.nyaya ııt: sık 
rlılip gelınit olan d.jer bir .lıııUWa 
ded(fl de şöylodlr: 

- 918 de Alma11ya maftüp Glduktan 
80Dra bir abillime! vardı. Bunııo na-
811 oldııtunu laJ'ln elm•k zordur. LA· 
kJn sonraki lnt1habat a-Dı1!tTdl •t bu 
mııvakkal imiş. Dalma muhleüf lslm
ler altında te!kU.i.t yapıloordu.. 921 
de na~1e1·.üı •3ntaida J'alnıı ız aıı:as 
vardı. O sene Aho:ınyada refah ve bu ... 

Ar vardı. İlerisi lein de çok timltler 
hesl•ıı4'onlu. Fakaı b• hemen detlslL 
Jliazllor d• orl& suıd Ue ifçU..ri <ide ı 
etnu.·~t muvaffak oldular. Bir de Al
manların ,.alnız a:net ve kudrete ina .. 
rur vt itibar eder olınaıarı Pru ·yanın 
nüfa20ııılaıı ileri rtldiimJ ZIUllltlme

m~ll lmanya.ıun cı·nuptakl macera
perestlik ruhu bu hwrusta cLLba mü
essir olmu!/, nlhayet natllJ.ie it.adar ceı ... 
m!ştlr. Pnı<ıryanın ruhunda a~kcrlik, 
aapLürapı. l<''J)lll&lı;ılık vardır. ljimıll 
işte cenubi AJmanyanm macerapereıt
llfl, Prusyanın bu ruhunıı bir ilet o· 
!aralı: kullannnktadır. 

i.rııe burünkü Atman,... l~ln tıı~ı • 
terede kondlnl rösloreu b"flıca Ud 
noktaJ 11azar bö1·Je hu1i edtltb!Hr. 
Domha7onlar Nuın Eden de •'-'ren cüa 
Prulilya nıhandau bah~rken 914 de 
oldutu gibi bugün de Alınanyanın bü· 
lün Avrupa,.a hakim olmak lstedltin1 
IÖJkınlror mııyduf. 

AıJ UMAL SUNK.\N 

! Birimizin Derdi 
1 Hepimizin O~ 
Terziler el aı ıarJ 

diyorlar 
·or: Bir teni oku1uc11.DJ111 yaıJJ 1' 

«Avrap;ıda mulurebo çıkttl<~~· 
az sonra, ~'itar. L.un1a...,, dUtJD:t• dl· 
lik üzerinde de ;bttk!r ~~I:ı , 

< Biz terriler rvveJcr ald!fmuı J" 

vaırlyetlmb:I yflrıitmok l~ln atın 

·b da m•c!ıur olddıımoı bu r11 ı 
;rı •imdi iki ür misli n.ua ted~:· 
etmek :ıaruretlude k~:ı.yoru:.ı. :.. 
itae üıerJtdıı! &"62: au:ra uke 
h.atta tak~ltle iş yap.1ra.k hayatl " 
mızı kazanmak met'buriyeltndt'" 
1U. Fakat. bcrikil r m»IJ.aı 1111 i3~:1 
JtfaT:ık. ve yalıul yüksf·k rJa& r 
l'ai-ar;lk bal'ak bacak ib:crıntl.e "" 

fıt" tu.rmiılk sureıile 'enain olmak ş 

sat.ındadırlar. Ortada ho ihlik~~f· 
hfcb11" stbl"p d~ otnıa"'a rcrrk 
Bu m~le ,.ehrinıiUn bütiin tt~~ .. 
lerinl ve onla.nn a•!eJerfni. ıtt" i 
bii oh:.r:ık da mü~t.Pri]r-rtnı si • 
kadar eder. 

11 
Yalıııs biz defU. evlnmdo k•ftd• 

dikişlerini J'Mpan bavanlıt~nu_' ..nt 
bund'\u all:4larlp •• m•&aP'"-
ol:::;~ mu? .. } 



Sovyetlere ·karşı İngilterenin 
tatbikini istediği karar sureti 

londra 10 (A.A.)- Londranm resmi 
"1thaıııı, llllll•ll•r C•mlyetinden: 

1- Sov1eUerln taarrozunıı laklılb 
'dc.r. 
ı_ ,_ ...... -!: 1 ııı.rı ..... -

~ ... biit.ün devletlere at.eamza yar
~ •lm•mtlerl için 1111ir.ıca&I edilme 1 
'-bk olan, 

s.- Yine bıı devleUerden laarrua 
kurbanına yardnud.ı buluamatırlDI IA

tiyen. 
4.- :\li.ı.~ıt.ırrua mdrıwaa'1a }'intan· 

dlyın ı.a ... , ırtTi,,.ı. .ıtktls taınuıı
dan vaırcrmc-ı.lnl ta.le• eden bir karar 
sureli k>bul etmesinin ı.ıenı... ·tini 
muh lemel cönneklellir. 

Fon Papen 
Hitler tarafından tekrar 

Berline çağırıldı 
Leudoa U (.J. D.)- Jlnraya &'tlea 

lıal.erlen Cin. Bitin Ankar.ıdakl Al· 
m:ın bö.yü.Jr. t-1!i'tsi Fon Papenl tekrar 
BerJlne ~aKJ;rm"hr. Fon Papen b11 • 
ırilalenle Jl<rihıe ,..ıa~,...k. Hllorlo s-ö
rti~elltlr. 

-ı ovyet er MilletlerC 
miyetinden çıkarılıyor 

(1 lıocl ııablfden devuıı l 
itte ırire, diin ce<e ... recıııen tebllid• 
deniliyor 'ki: Ruslar Karelide Kaypa.11-
Joki istlkamet.lnd.e W.Uru..ıa devam et• 
mtşJerdlr. Taarruzlarm heri ıarde

dilmlşllr. 

Drulzde faali.J'el yoklur. Bıı.va fa
al17e11De .ır•lin<e: So..,.euer, l'elsamo 
eepb .. iDcle alvW•re mllral1h aleti a
ı;araı. lıizçok klmı>elerlD 1anlanmuma 
sebep olmu~lanlJr. FIDlaDdiya laJ'~
rde.rl Sot7el ara•bl liurlnde mut-
dil ketlt uru_•lan yapmıwr. FIDlaıı~• 
lanar• dili loplannın ale!'lle 3 Sot7el 

1 
s•lr. kumoııda heyeti, Rusların Man -
nerhaym JtaUl.D.I arkadan Y1U'lll&k ~ 
Ladoıa :ölü şlmallndeld mmlakMla 
J"aıunıt oltuklan teşebbüsün akamete 
ujrJmış olduiunu blldlrmekl"'11r. Di
ler taraftan Kart>Udekl Finlandıya or
dUSllllmı i.\lannerha:rın hattındaki ı.ü

Ubı me>,Uerbıl aı kllomelre derlDll
llnde lakYi7e elml .W•t• ı.tllıbu e
dtımı,ıır. 

Zecri tedbirlerden .fayda yok! 
l 

,_ . .··rdıına !Yun.an_istanda. memurlar 
Pari; 10 (Radyo Parls) - Loo.

dı:a siyasi mehafi!inin kanaatine 
gore SCJVye'.lier~ Finlerin üwnne 
Saldıran AJ:ın&nyadır. Bu kanlı 
ll>ücade~enin mes'ulü odur. Sov
Yet Rusya, Bal'ık devletlerini dt? 
Alınanyanın muvafakati ile bo -
:tunduruğu altına ald!. Franı;;a ve 

1 
n,ı,iltere, Finwnoi.y aya , ~ I _ 
hazırdırlar. ta ıme çaaırı!ıyor 

lan.resi - ,iı.rulm · tlir. 
Pet-sawo cep.!ıeslıute So\')'t\ tarJ'• • 

relrrl nlkrl madt'Ultrio homlı&lar at .. 
Dl LırdJr. Bonıbalard ıı hlçb.rl'll is:Wel 

Flnlandl:ralılamı Knetımanleme mm
takuıncla Fbtlandlyanm merke-zindea 
k~tamak ımretlle 7aınn11 o1d11ktan 
kmni b~ laamız, hudods lıad&r sa)'I 
ediltnlş elan aratl'.'fl l!"tlNat ~tmelf'rl
fte BW'dar ol:m05tar. 

.PttS3.mo cephe!lnde harp mıntaka!I 
lnıljt"l'VI'"" dnfl'D "erllll de dd1'-

Bu mehaf...ıe ııore, zecl'İ teclbir - Aliua 10 (A.A.)- ~!•~s - 19:5 """ 
!er tatb:k:11in bit faydası olnııya- larmı me~uıı tılup h.aı:un arındald 
caktır Finlal.Ciyava !NtOOİ ve ıL•~«ri tallmlerdrn mv.ı lululnılll:' ulaa 

etnıtm'~tfr. ttrmi'itlr. 

manevi Yatdım -c.arıJerl bu.!ıutnıa- hUkümet mcmurl3rı. 4 kiınwu1.1MU1Jde 
lıdır. Mühimmat ııöntlern,.ek İçin ·ıı .. h altwa davet •dll..-•.ktır. 

KattHde 8ovyet1e.rtc •nıaud.l!'a kı· 

taall ıraınıd~ biı7ük lılr harp l>aşla

nuştlJ'. l:)o\7etltt Karrllye ook mUhlm l 
takviye kılaalı ıondermlşlerclir. ııı:ı, 

şiddetini atrlt1rm14dan e'-vel bir htlit:e 
e!dt eh:ıek i..,f.<-dlklc.•rl aa!.ı11Jmaktadır. 
LFTONYA A Ll'KAD\.' !tİlt!\'l'S."fCİ 

Pe amoJ":I. )'enlde11 Sov1et kıtaatı 
('1kart1.a·!11·ı:n·. Diler bir taktın SovJet, 
1utaah da bu f;ehrfn rPnnttun:-ı 4tttra 

beynelmLel bir 'ıtı di açılınalıd:r. --<r--
Urrlf'mrktedir. 

•~11)'1~'.\ - , .. İ'ILAN~IYA Tfl.EFONI 
:lll'JIABERF.SI DURDU 

Mektep ile 
arası kır koşusu 

yapıldı 

Koşuya yüzden fazla 
mektepli iştirak etti 
Mektepliler arası kır koşusu ha

\'arın yağışlı olmasına rağmen 

hu sabah yapılmıştır. Bu koşuya 
Boğarlci Daru~faka, Galatasa -
ray, Haydarpaşa, Hayriye, İstan -
bu1 erkek lisesi, İstiklal, Işık, Ka
ba• aş, Pertevnlyal, Şişli Terakki, 
'raksim, Ticaret, Vefa, Yüce Ülkü 
liseleri ve bölge san'at okulun -
dan en az onar kişilik Jıir takını 
İştirnk etmi~tir. 

Tak:m'ar sabahleyin 42 inci ilk 
lnektepte toplanmışlar ve orada 
&oyuı:ıarak koşuya çıkmışlardır. 

l<oşuya yüzden fazla mektepli iş
l!rak etmiştir. 

Vergi itiraı: komisyonu 
İstanbul b;rinci ceza eski reisi 

!?.sat ile Ankara idare heyeti aza
•ından Enver İs'.aı>bulda kurula
cak arazi ve bina vergileri muvaz-ı 
Zaf itiraz komısyon1arı reislik!e -
tıne tayin edilmişlerdir. 

Sertinde Türk Matbuat 
ateşe'iği 

Hilk e• miz B~rl!n buyilk el-
çiliğinde bir matbuat ateşeliiıi ih
das etmeğe karar vermi~tir. 

--o--

İzmirde şidıletli yai'!;murlar 

İzmirde şiddetli yajtmurlar yü
zünden bazı binalnrın bodrum kat
lar nı suLır basm~tır. 

Belediye tıkıtnan lağım delikle
r;ni sür'atle açtırarak biriken su
ların cereyanını temin eylemişt.r. 
Sağ~ak;ar esnasında bazı yıldırım

lar da düşmüştür. Yağmur kaza -
!arda da şiddetli devam e'miştir. 
Bazı kazalarda olan telefon mu -
haberesi ink.laa uı'ifamışsa da 
sür'atle tamir edilmektedir. 

--o--
Vapurlarda kııımlar 

Şamandırada bağlı Mısır ban
dıra!; Nerses vapurunda bulunaıı 
deniz amele başiaıından Ali üze
rine düşen bir demir l)arçasfe ya
ra.anmıştır. Biraz sonra ayni va -
lJUrda çalışan İsmail ad111da bir 
deniz amelesinin parmaklan da 
vinç sapan teli arasında ezilmiş, 
her iki yaralı Beyo~u belediye 
hastanesine kaldınlarak tedavi al
t:na alınmışlardır. 

1 
Devlet Demiryolfarı ve linıan.ar71 

işletme u. idaresi ilini rı _I 
Ulus. Son Telgraf ve Anadolu ıazetelerile 1/12/939 tarihinde bllmünEıkn~a 

ılltuı alınacağı Uan edilmi' olan ve muhamnıen bedeli 17650 liradan ibaret bu

ltınan ~85 M3 meşe azman görü.len lüzum uzerine 7i.ne kapa it zarf usulile ve 
201ı21939 Çarşamba giınıl saat 15 de Sirlucıde 9 i~lelme binasında aatın alına
••l<tır. 

Muvakkat teminat 1"23,75 liradır. J•tcldilerln ayni gün .. at 14 e k-od l<a 

b.un1.1n tarJt ettiiı atkildelri kapalı 1a.rtlarını komisyona ,-ermelcrı lazımdır. ~art· 
11.arneler parası:t o! ırak komlo/rınrl:ın veritmcktedir. (9837) 

Bir lfaear hey'di Rom::ıya 
g:diyor 

• 
Rom~ 11 (,,._....,>- Ga .. leler, •tr Ma-

eal' ~ kert heyetinin ltomaya r'f'1mit 
oldufuna haber venn.-kUdlr. 

Rlu 10 (A.A.)- Gw.:1etelcr. S.ov~et· 
Jer;n Flula.ndiya sahn Prlnı· la hlk el· 
mektf' o'" dçt~f'I ahluh. ıııı l~tor.7ama 
m<."Tifaatl.-ılnl <-lddi urPtte ib1ıiJ t't .. 
mrkıe ohtulwıu ,-uın:ıkta l"t Le-ton• 

~raHln 19 ( .'\ •. \.)- E!iôl.onya. ile Fln ... 
laı·Jl.r.ı An1l.lliWlald deui.z reunakaıaı. 

&"ilıf hal~ mütı:tka1ltı 

ha.~Pra.U ala inkıta 

Dl\ J\ l'AllL. ro ı 
J y&IJJD Finlandiya llnıaelan ilo olan de-
ısviçre ga:t.et..-lerl an Utar inin fr•kal•de h'kl$d .. ımlf UelSlııkl ıe (.\.A.)- Finl&IMI 1• bü- j 

Bern 10 (A.A.) _ İsviçre gaze- ı balwıılutun• llaY• dm•klcdlrltt. kumtU paı Wııc ıo.u, hor kUma l 
ielerinin ı k.lnunusoniden i.iba - tiN TEH!.İGİ mah2 ıuı •• rm k ıucre Rel.tn-
ren abonn1an fia.laıını _yüzde yir- m•ııe~~~a (A.A..)- }'tnlaııdil·• yutt- kldt" tup: ~~_:hıdır. 
mi nisbetinde artt_.racakları ha -
•ber verilmektedir. l . . h r.- 1 
bir Belçika ta:n·11resi dü tii ngı ız ma arı ıne göreı 

Brüksel 10 (A.A.) - Bir Belçi- ı 
·ka askeri tayyaresi, Dourtrai ya- (1 inci ,,ıhllod<n devam> 
kınında lnga.muns~er civ:ıırında kadderatıaruıı kendilM"f ta7in rt.mı. 
J.'ere dti ·mu.ş.ür. Pilot, teJef 0 1 ... 1 oıacaklanna şuphe oıınadrlun ya·ıı:ror. 
n1uştur. Bu PLt'lt> cUvor ki: 

eı:"kdt>nitf' dokWlul:ıntaı. it·ı.l)·a ba 

İstanbul asliye 3 üncü hukuk M
kiınliiJnden: 

Seher \~kili avukat Muammer Salih 
Soylu tarafından Ü'sküdarda iskeıe ca
mün~1e Kurşunlu ?ıı'ledrcse sokağında 

14 No. da mukin1 iken halihazır ika

nıetafıhınuı nıeçhul olduğ 1 tahctk.kuk 
eden kasap H S!ı.n Fehmi aıCJ.·h·ne ınah .. 
kenu:nin 939/708 Na. Jı dos,yaSJle acı
lan bo:;ilnnıa davnsının icra kllınan 

muhakemesi sonunda: K~nunu n,(.-de
ninin 1340 138 ve lıU ınci n1addeleı·l 

mucibince tarafl.a.J·ın b~. ıuneıı.larına ve 

kabahatli Hıwın Fchminin bir sene 
müddetle evlenmemC'sine \•e rnaaarili 
muhnk.eıne Ue 30 lira ür:retl vekAlelin 

ınuddeıaJeyh uhdesine taluniline 6/11/ 
939 tru·ihiııde k:arar verilmiş ve yazılan 
il :11 dh <-•Oh~ye talık oh.ıı.unu.ş oldu· 

ğundan mliddoıakyh llas•n Ft'ımınin 
il.:ın tarihinden on bc.:Ş gün zarfında 

tenıylzl dava odebllece . tebliğ mol<a

mın:tı kaim olmak ü:zcre Ufın o""'unur. 

<a:ııınoaı 

den!2Jc lıerhauri bol:el·iklc tlrmt te
:tcbbili;.1.iııe ka~ı. ne n1üt"S!il' müdaha
lede bnlwtmala mukted.r ohluia.na 
birkaç defa gostcrmbttit. Ümit ederi& 
ki. bu tecrilllt!' t.ckerrur rtıne11in. FZLkat 
tt>ketrür eder'"• Ufl'Llt·Nlnin n'° ola<"ai• 
malônıdur. 

Ul.PLO)l/\Si r.IANJo:VRılSI ~:.J.' 
ı.ondra 18 tHu.sa.siJ- dk7n~Jmilt-l 

k.omU..Ulı;t mecmua.'41» uda Sovyet Rus
yanu1 na rab;\'·adaki .-k"IL . ..,,rılerh:ı sa
liuo gördlt.;ü iddia.sile rözleı ini bu ta .. 
rafa ecvirmtsl hakk111da yazdığı yazı .. 
uw. Mo•kova hü.kiımrttnln resmi nnk· 
t.ı.l na7arı olmadıiı bıldlrild:;ı &ibJ. 
C\.ıkrcwttki So\-Ytl Sefiri dt Roma.JıJ'a 
IIa.rh,;jyc Nıuurı G;ıft:•ıkO)U. al'.y:ı.ret e .. 
Oı:rek, bu husu"!.la tr-mlnıtt 'VPrn>LJllr. 

Bu tf'mlnat I.-0ndr:ı mrh;lf,Jlr.dt m'°n1 .. 
ınınJyf"tfe kır ı1antn1'sa da. huua.n "l· 
n ı bJr man~yra olmacı lhtlınali de 
gizl~Ulllt'ml·kt~dir. o,·ytt Ru.~ya Fhı .. 
Jardipnın ilztrine ablırken~ b9 ha
rrkliııde lt•ndt.lnl haklı &'ÖSlntt<k 
atrlarjik htc:-bir dPIUI •rtaya ko1ama· ... ,.tır. 

Satış llan1 
İstanbul Döıdüncü İcra M!murluğundan : 

ı 
Bükr~ ıu (llulR1ı'ti.)- So"~·ı·t fi .. t 

rlnia Harici.ye NaF.ın Goı.trnkoya vrr • • 
<llii l"'ml al, Rı.>m uya rfkaı·ı umumi· 

1 ) t"Shlh IDl'ftlttunlJ'f'ıle ka1"'1ı"aun:1 lır. 
G11~eıt•ler. bu ınesı.:lede de .\t-n;ın tah· 
rlk3tının r,,ı o)onatiıi;ını tebarti:ı: eıu .. 
rl ttı1ar. Roınanya ~VJf'lh::rle i7l 1.om· 1 
"91ak mtina~· >etltrir.i auhilf<ılaa .,., • j 
mek <"ıneltndf"dlr ve bir a"lr m; ter:ıviit. ' 
paktı nıü.zakıtl'f!bln.e ('iri., mtZ~ huırd.ır. 

·erli Mallar 
haftası 

Bu sene vit in müsaba-
kası yapıınıasına 

gôri.ılmedi 
uzum 

S..._Jı gur..:..: ba.şl.ı}a.c .... .k ol,.;.n.. Lôüiar
ruf ve ycrlı malı haftası pıogra
ını bazır.1.aıımı~ı1r. B~vcfilun nut· 
ku ı.e aç.uca" olan bu haftada 
her gece b•r VrkiEıniz ıadycxia nu
tuK ;;oy ıiyecek.ıt·. lfaıkevlerı. par
tı <ubeıennd~ konfer.,nslar ver.le
ceı< 1r. Mektepı.erde yerli malı hok
kında veri.ecek mevzuları ı:vi ışle
Y.f!!l ~alebe~·e yeli malmdan mıi
kıifatlar veıilecektir Şehrin nıuh
telii yerlerme vecU.,lu .;ı.;ıl.aca:.

tır. 

mel İhsıın tar•!ındon Vakıf Pa 1111'ıı İdareslnde 2J:. ;; lı:rnz No. sile 

Haftanın ~on gfınü iktısat fa
kültesmde nu aklar söylc,..d.kten 
son: a, Taksime gıdilerck nbid ·e 
çe rK kon.'l•aktı.r 

oor~ 9 .ıncııı p;ır:ıya mu ~bıl lıaru1c1 derecPde ıpoıe!, go::;terılmi$ oıup l,,o 
üdPnmeme indl'll dol, yı tJln10. ına karo r 'enlen ve tam ının:ı eblf\·uku! t:ır~ fın· 

ll:!lllllllZ:oııı:llııı:z~~~r.:!1lill!ll:ll!C1;?:~ıı::ımıs;mıı11E::~~mBm~•!'"ı dan (7U0) llra kıynıet takdır eQ,lmll olan E1ınıf'kapıda H.::ıcımur ttı11 mahallesınin Hafta muna$ebcl1>e 'faksundı a
bid" ônu.l"dc salı .günu iiğled< ev
vel bır acık hava sergisı de ·ı -
lac-ı<"ı-. l:lu sergi bir ay kad ı de
va'T' edece· r 3erı;idr ıkt a i, 
1112.lı faalivetimız grti ;u ·~•r -
rile<.·ektlr Ser:ı•Y' Yalı Lutfi K.r
t'a.ı tça•ı:kt.r. 

ın 
Her Cürlü yrnaklan lan c;ıban:aıını, meme iltihap

larını ve ~ .tlakları, lı.o tuka:tı çıbanlarını, do!ama, 
akneler, ergeo.ikler, tr:ş yaraları çocukların ve bü
yüklerin her türlü deri · ıtihaplr.rmı en erken ve t o 
cmiu t~davi eder. V İROZA mikropların yaşamasına 
mani olur. 

Teknik Okulu Satınalma Kotn.syonu 
Başkanlığından: 

can ı ·rıf sok tında eskı 2~ yenı 64 No. h sağı BürUmr:UlctU '1.ehmet, n.ı. ası 

Ka7c.~h. r Azi:ôn konnk b~hçf'SI. oohı SU leymnn ağa h3n ı, onu yol ıle tC"rıU 

ev .ar n mn~but lia.scki Sultan vak!ınd an bahçeli tc .:ıp evin evs.ı.r ve nıcahk-ı 
aşagıı a y.:ızıhdır. 

ZE!\.IN K,\T: Zem.ini imento bir k ridor. bır odunhık ve k.öınu 
ık • .,ö.r .ı ı k(tp, b r Od<\, bir ~'Sm~ oda \'e bir hel~dır 

ta hkta 

llinı,....cı K:\T; Eh· s ... !-ı uz.Er:nde > k L <lol9.pH ı.ld oda, bır helAdll. lLtue 
eh~ p ve har p\tr. Bahçl"<le hır klıy•ısu vardır 

l\1F:S'\IJAST· 'J'amanu 123 n'ttre ınurabba.ı olup 57 ııı~tre !nllr'ıbbaı l~hçe 

bakıy~i bin-'l zcnıınidir. 
Yukarıda hudut, e t ve mesahası yıızllı g:a)"Tinıe.nkulitn tan1amı ı-~ık art-

Bu ~ene vitrin müsabakaı.sı .}a
pılmı) ac&kt,r. Çlir.kü vitrın tez- ı 
vina'mda mal!aza sahi l~rioin 
zevklerınin mükenm1el ve olgun 
b'r hnldt" bulmıduğı• anlaşılmı~tır. 

Yazanı ZİYA ŞAKİR ı\"o. 9 

Altmış kadırga 
Bir taraftan Padişahın emri 1alb;I <.rlili:ıor, 
diğer taraftan da kadirgalar hazırlanıyordu 
1- Ak.denU boj,az.ırıın mubalı.o 
2- (Donanmayı hiıınay;ıııj n.azırL 

3- (Azab) !arın kuıuanoiııı•ı. 
4- Gcli1Jolu muta.):ıi.aı-rı!ı. 

Saruca Paş;1, uhdesinde bJr~ bıı 
vazi!elcri cidden bil.l·ük. bir liyakatle 
i!a etti. Türk donanmasını, artı~ ı ·er
vıwzca Akdcnize çW:.bilecelı: bir hale 
getırdl. 

0,!;manh hü.kı..1mcti1 n boylec..,; kuv
vet cnmcsindcnı Aydın \"C Karesi kor· 
sarıl~ dn !stifade ettner. Bıınlsrdan 
ç(~ ,Cklıbol ya ~("hp Sa.'!'Ue-:ı. Pa.;a 
ile ~ri tiJ1m-. Omti.lnh hi.t~<Üjn~tınin 

1 

1u t • n, habuJ cde.;el; :t"'mtlPTinc Os
man h b:ıhrıyt:"lı'P.Ttnfn k bul 'f'tt J .. 1.cri ~ 
bayn. .arı rektıl.r-r. 

H.iy l • h--or3anlar d&: bir n~m al· 
tuı; gırm\ı o'uyorlatrl1, Ve- llrtık, Cc
neı; ;z. \'encdik, lspa..'JyoJ klıTADlar le 

ç-ar!lqabilmck ı m, A.kı:tmudı.:, btı,yüJt ı' 
kw.çiik tı!o lıaUndt cın!.a.ırnıya bı.z.ırla-

nı.ı·~ı lariL * 1 
l'ı.lrl: d~J.l.Cluğhun Lu ltUl'l.lle tnkı

§a! edlµ J.uvvetlenm"'', P~d.;aı (\'.ıl- 1 
d.tıı.ın Beyit ıJ) ( .. ~) de.1ıL;nde J'U- ı 
tı.ılınt nJ'ZUUI u: a 5e\ ı.;.ctt.i. 

2~ t.en Ti.ıı k kara oroulara. rluHıeiı.,vi 
1" tanb şa zap,cUnlş.. (Sclfuı,k) ka
le:,ın de fett.~·derck (.\dalar denizi) • 
sahilleı ine kadar Jnn:~. Aydın, Saru- ı 
1ıan. \'fl''lll: 'Ttırli ı.rre;; l k.lcrJ de. o~. 
nııınlı hiıkürı (·t ne ı"hak cJil.;nit;ti, Şu 1 

te ru.:u: n, Ad l:ı. d~ ..ı.in 'l e:zı:rlc: 

vr ga ·p sc1hıllc , rırtık Osmiloh Türk- ı 

'eçm ş1 '":ld f, bu 

cek olan (Kadirga) sisteminde (at.:nış 

parta gemiJ n.i.a tıa=ı.annuwna ~tel 
cösteriliyordu. 

Bu ndalaruı halkı, ..ıgrıy. r:ak!a1 ı. A
kıbeti a;ılııc.iılar. Buşu.k Uu tel ... $ ile 
\ırp1onuya başladılar. 

':.'UdiUi adasının as.ıl ı • 'l bos) 

ldJ. Adanın jdare ı~erk~i olct11 ~clırJl 

adl (!i-iltucn) oldı &u Jı;·n T. rk!c Lu 
raya (~~di:JJ) di) c 1·l:ı.rdı. 

l\iidilh. ~ascn Bız n nıp~ ~tvrlu

ğunun mıtlı idi. Fı..kat, (Kntaı:m) kor
san aı ı, bütün adalan altw:• ettikleri 
gibi, bu kdanın halkını d.ı dı.imi bır 

tehcil ellutda. hrıUirtl ret 1ct:tc -
len!L. 

BiT;ıını fn1IJ8ı-a1oru Jan Pıtlco. :ıc. btı 

k.oran!.ılrlı:ı uğra a ""' \"f! b \1h.D -

cak ve.ı.J3 e 1 tr dei.ıldl. O un n bu 
rnucudek•vi, (G"tolo~yo) tsmır>de un
ıin ve cerı'5voı b•• aı~ye erk~: ti. 

Gotol<R:yo aile&lnin rets·, .,; n 
k.or.znlarıie bhr.ımanc:ı mu l ıcye 

gir· ti. Ve on lan ma IOp ettL. iı•. 1u 
derecede dt bırakm::;.d • Bütün koı·s n 
geınilerını tld\1etl~ tokıp etti. nu kor
k~ unsuru cırt.adan k.lk a k Lll .. 
yük bir nu.; "'affakiyC't &Oı;terdl. Bl na 
mu.k:<ıbil Ue. imloz, Ta!Sı.,:o:, L nı, f 

madralı: vdabnnı - Bızanslılara hıs

:;e1 t rınedc:n .. Mıdılli a ı:\da 11.a
k.J.ın.yetıne iUtAk etti 

Sultan Orhan ı.aırıar:.nu..ı, ~.\jdıcı 

Prensı (Umur Bt:YJ • 11 atl~ını e
le c Jrmf'k .ı;.<n c r .ya nillıinı hlr 
kuy,,·,.t görderdıy c de, danın bazı 

kısırıı!aıını tahr p etı f'ktı.:n 

nPhtc <"ide edemedi. 

(D vamı ı:ar) -------------· .... 
tvetin gös- l 

teı1 ... Vencd . Cene\iz 't' İ<pan.,.vol 
koı anlarına c Vf'HingAh olan ada'=m:la. 
d~ k o, llflklrnıvf!"t t hı etıP<'k 

ka!'i)'yen elz.eı.,Jı. 

•;- ınerıkJnı Aln~anya
da, geiİrt'iği ınal ar 

Yıld, :lm E ev .t. b l\dala~ hRrp ıle 
t.aı ~cbn~ rı ıeı.·\'el, 7.a~' d fırr.,ıye 

kuror Verdi. 
Adal d4.ı. )"3ln1z Jn<:lr. Cizfim. btttieın. 

Slısouı .)elı.fi>D~'du._ B•ı •day, un. t·t. 
YllM \ t" saire gllı batlıra gıda ill&ı.lde· 

Jer1 .. daiıııa An.")Jeılu '~ Rumeli aahil-
ler.ndPtı teJ~1ı1k ediliyordu. 

'ıl( • ·11 Beya1ıt. adalar hakkınc.tı J. 
<."HJ> er·l"n mnlCımalJ aldı.kın.o sonra 
(l.Jr nl .. 'Mh":1 • .. S. kr,. - Rodo~) a
d~larına 1.alıirf' c,:tk~rıunnması Jc;-in A· 
ııR<.1oL.ı 'e Humeli s:ıh llcrındLki bükü
n,ct mt:ır.ıır1arına ve tü.ccarl1lrn enıir
lt'r g ndc -;.ii. 

Biı· taı-c:ftan Padişahın bu cınrl şld ... 
dctlc tatbik cdili7or<lu. Diğer taraf-

4111 ı"' IAkrlesı!-ı: filosu) ııu t kil ed~ .. 

<l lncl :ıs.ab.if den dt,'"l.m) 
250 Jli>l İ. 'CİLİZ ıt>;KE!ll U l.llA 

Lorulra 10 ıuu,11.>1)- Du~ zıı ile 23 
JllllarUU!a 2şo biıı kiti ask•ri ~i
leri l<'in şubelere moaraeaa& el:nl')lt"rclır. 

DÖRI' ALlll~ Eıilld 11.,\~"l'I 
Londra 10 (J\.A.)- D<lrl J\IJDıuı harp 

Hlrl, ttark.i fDlfiHtredekl ba, ,ut kamp .. 
larmdan birJnden ka~mı lardır. RuJJ .. 

b.rdan birl~I 1allalanını~tll'. 
--,.>---

Ynngm b!'lşlaı ı;ı ~ı 
Kazlıçesme Cami roI<ar:ında Hil

:sevın adında b rinl'I evinden } an· 
;ınn Ç!kmış, yangını gören kom -
susu Nuri tarafında.ıı sö dürül -
müştür . --------

~ ·~iııi ka~ıµ denle ... Tebessüme hası·et çekenler... Haya 
tın ~c-vkini anlaınıvonlar .•. Ko~unu1 .. Diinyauın t"P ;~ .. t"l ç'fti 

A 1hn sesli İRENNE DUN "E 
Çok sevimli DUGLAS FAİRBANKS CUN '0? 
tl~pinizin ar~rlı!{ı bu sa detl... llasrelie beklediı:i " 

alc Z • • 
v "tı aşa 

F;Jıniıu1e sile \'er~ccktir. Herk"" bu hafta 

' GUkrck ı;:rip 

JlUJl 

İliıve'en: MlKi ve en son ;-.mTRO JUILAL 
Buı:iin sut 11 "" 1 de tf'nzilatlı haik m. ti:ı •,•ri 

.;• rck 

ol Uıl 

Bugün TAKSİM sint masında 

, ·~ 

BUGÜN Biri KAHKAHA, NEŞE. ZEVK ve EGLEıVtE 1'UVANi 

İPEK lkinrisiHEYECAı -ESRAR- 1ERA r veDElfŞET.fi 1 i ı l 

Sinamas.nda 2 B YÜK ŞA ESER "RDE 

rdi v ta 
( TiJrkç<t Sö:ııU) 

Bugüne k<ıdar yaphğımıı LOREL - HARDİ fllimlerln!n en •t'...w;.l ve en milkemmeli 

2.- Polis 
Hafiyesi 

Esrar ve macorayla dolu bı.i7Uk flllm (8 kıs:m) 

Caniler 
Peşinde 

DIKl'..AT: Bugün, her ıkl filmi görmek şarl.ı ile seanslar· Soat 10.30 - 1 - 3.45 _ f 15 - Ve gece 9 da 
ZDİHAMlN ÖNÜNE CECMEK ve YER BULMAK İCİN SF.ANS BAŞLARTNA DİKKAT F.DİLMESI ria oı.ınur 

-· 

• 



doğuran? 

·-
Sabah, öğle ve akşam her yemek

ten sonra günde 3 defa 
- DALGA UZUNLUÖU -

Memleket yavrulannıa ittifakma, Amıf" H " Habaları11 

bihakkın teveccühlerine mazhar olan 

Çapamarka Müstahzaratı 
ikinci kanun 1940 da tam çeyrek asrı id· 

rak etmek baht .. DAiMA RADYOLIN 
1 

16'8 m. ın Ket•. 120 KW.I 
• T. A. P. U.7 m. 9465 Kol•· 21 KW 

yarhğına nail 
olacakbr. 

Eski ( l\lODA ) Gazinot1unda 
Şarkı fıleminm bestekarları O<lan Bay HAYDAR, ŞEREF, ZEKİ ve 
KADRİ ile Bayan!ardan müreklti;p SAZ HEY'ETİ teganni etmek -

t<:'dir. Aynca: MiLLİ OYUNLAR ı · 
ta - Gaz~: Bi aile yuvasıdır ve Luka idaresindedir. . 

1 U<>sya No. 51060 - Z 

İstanbul Defterdarlığından: 
Satılık ~e3io cinsi 

u.e .ı 

bedeli 

1 
Saat 11.ff .l'roırram. 18.05 1 

Mt>nılekcı saal ayarı, .4.jana ve me-
teoroloji hab<orleri. 18.%5 Müzik 
(Radyo caz orkHtraoı), 19.00 Çocuk 
saati, 19.30 Tllrlt müdtl: Halk lür
küJerl. İnebolulu Sarı Recep tarafın
dan. 19.45 Türk müz.lği. Çalanlar: 
Veeihc, Fahlrc Fersan, Reşat Erer, 
Cevdet KoAU. l - Okuyan: l l uuf
f~r İlkar. 1 • BayaU araban peşrevi. 
2 - Ha!".11m be1 - Bayati araban şar
kı: · (Nİ,;,etı ~~im lrto). 3 • llahml 
Bey - Bayati araban şi.t"kı; (Bana 
noldu detlşll •imdi hallnı). ı - ıı..,.ı 

Erer - K eman taksimi. 5 - Şu Joleu 
- Bayatı araban prkı: (Neylryim. nl
cedeyim). 8 - ... Bayati araban şa-rkı: 
(Dü,me dalda ıucn ••Ylflo ardı

na). Z - Okuyan: Melek 'fokıM. 1 -
Arif Bey - Sutloak •:ırkı: (G9züm
deo clımlyor bir an hayali). Z - Al i 
R ltal Bey - Suıdaak t•rkı: (Kir et
m edi t:ı.Um). 3 - Sadettin Kaynak -
Baya\I şarlıı: (Karşııı. kara :rooca.) 
f - ... • u ... ı. lö r•ü: (G lltl de 1.ı-
mc7lvtrdl) . 20.30 Konwıma (Türk 
tarllılnden oaytalar). 20.45 Tü~k mil
•lfl: Fa<ıl heyeti. 21.39 Mllılk (Caz
band - Pl.). 22.00 l\.lcmlekct Maat. a
yara, Ajans hab<orlerl. 2Z.15 Ajana 
spor servisi. 2%.%5 l\.fü,-!k (f'a1.band -
P l.). 2!1 .25/2S.30 Vuınki 11ro.-ram, ve 

PETROL NiZAM 

Avrupai bir tarzda ve nefis bir aureUt> 
imal ve imar eder. 

öeşikt.>ş - Kılıçali Kuruluş tarihi: 1915 

--
İstanbul Belediyesi hanları 

J ır: 
teminat 

252,55 

Taurnın 
bedeli 

Seb~.e hali :vanında oniumi helü inşaatı. 
1 

J'l<~ iktaş çöp iskelesinde )aptırılac:ık tamirat ve !alıl< "': 

srıç 
Karaağaç müessesab buz fabrikası için alınacak tkı ı. 

bakımı güze liğin en yerli santrltüi t\Jlumbalan imalat ve montaj işi. ıJ< 

3367,38 
1117,89 
1000,00 

8:!,84 
75,00 

biı inci ~rtıdır. İlk teminat miktarları !Je tahmin bedeli yukarıda yazılı işler ayn ay ı ~ 
Lira Kr. 1 ___ ______ ______ 1, eks iltnı•'Y• konulmuştur. İhale 20/12/939 Çarı:ımba günü saat 14 de Daimi ı:: 

d k 25 00 · . . • . ctimende yapılacnktır. Şnrtııa"lt'lcr Zabıt ve Munmelfit MUdürlüğil kalcmıııd• g , 
Av vergileri müdürluğünde mevcut Hur a demir antar 99 lstanbul 3 üııcü icra memıırlugundnn . rülcbilir. Taliplerin ihaleden 8 g(in evvel Fen işleri mtidürlü#üne m(iracaali• .• ı.,. 
Amıwulköy polls karakol bahçesinde Bina enkazı 64 00 h• 

"' · M h J'fül' · h d Bjr bol"cun teminj it;in m;ıhcuz ve cakJarı fennt ehliyet ve 939 yılıno alt ticaret odası vesikalan He birlikte 1 

============================! Dolmabahçede mülga ..s'abiliamıre u le ı cıns ur & 230 15 g(in(i muayyen '"aite Daimi Encümende bulunmalan. (10068) 
binasında nıevcut eşya aablınas•na karar verilen 150 lira mu-

Her Akşam: Taksimde 

KRiSTALDA 
SAFİYE 
KRiSTALDA 
SAFiYE ve ARKADAŞLARI 

K ristalda SAFİYE' nin 
1.3on çı~ şarltrlanm gelltp rlinleyiniz. 

Programa ilaveten: MACAR KADIN 
ORKESTRASI 

Ayrıca: Yeni varyete numaraları Her cumartesı 
ve pauır günleri s~at 15 ten 18 e kadar B<iyük 
programla Matine Konsomasyon 25 kuruş. 

Tel: 40099 

ISTANBUL KAPIU 
stiANS SARA 

J\o. 166 Yaran: M. SAl\U RAitAl: l!.L 

Sadrazamın bütün düşüncesi Şehzade ile 
b ~raber Annanın esir düşmesi idi 

- llilııtiycrum. Biz yanında dctll
dlk. 

- Iliçbir şey bllmJyor musunuz? 

- Yalruz imparatorun nezdinden 
sara,.il dönerken, şehzade lözlerl yaş

lı olarak1 ah 'le olur, şu muzat1eriyet 

gününde biz de bu kü!!ar Ulne ııaldır
Ml§ olsaydık, diye acındJ. tsir oldu
&una son derece ü.7.üldü. 

- Sonra?. 
- Sonra; bu.e emir verdi. 
- Ne gibi?. 
- Tür!t ordusu ,elu·e aırer girmez. 

1iz de küffara hücum edelim diye .. 

- F<Jkat; Orhanın yanında bir ku 
varuı diyorsunuz; halbuki bizin1 tab
kikatınuza n01zaran o bir aenç o&.ıan
m.ış?. 

- Dt>;,oıJ Paşarn; erkek elbbiesi liY· 
·Urılnıış bJr kızdır. 

- Ya ... 

- Kın1dir bu kız biH~or musvnu.ı? 
- Rumdur. 
- lsr.:1i ne!. 
- An.na!. 
- Anna nıı?. 

- Evet. 

- Deıııelr. sar;,;.ydan on11nJa btraber 
çıktınız? 

- Evet Pa3am!. 
- Peki, haydi sen git!. 
Diye emir verdj, Karaca, diker e:ı4ri 

de ı.liotık elll. Ayni ifudeleri aldı. E
l.ir1erin !ôylediltleri arnsında tezat 
70klu. 

Kıır..ıca Paşa; vak'ayi mahallinde ıeı
kik etmek Jçin hareket etti. Ahırkapıyll 
adaml.arile beraber geldi. Deniı. t.ara
fından da kayıklarla sahile yanaşılarak 
Jki reset kayaJar üzerinden nlmclı. 

Karaca, nciı;lan tetkik etti. Neticede 
e:tirlerhl söyledikltr.in.i doğru bu1du. 

Hokikalen; ceset oğlan değıl, kızdı. 

Butün tahkikat bittikten sonra Kara
ca Paşa, F ... tıhin huzuruna geJdi ve: 

- Padişahım; meseleyi tahkik ettim, 
cesetleri de çıkardık. Şehzadenin ya
nında bulunnn genç; bir ojlnn değil, 

kızdır. , 
- Kız nııdır?. 

- Eı.·et Padi;;alum. 
- Tıirk ~w mı?. 
- Hayır, bir Rum k1ıı_ 

- Kimmiı.;, i8ıni ne?. 
- Aıına!. 

Y~kar .da mevltiı, tir.si , ve müfredatı yazılı eşya ve enkaz lılzala- hamıren kıymelli 325 adet beyaz el
rındaki muhammen bedelleri üzerinden açık arttırma suretile satıla-) 
c<ıktır. 

1 
Sa,tış bcd~li nakd.e'! ve ~eşin~~r .. :r.ı:~~yede 2~(12/939. perşembe gü-, 

nü saat on dortte Millı emlak muJuıılüğünde muteşekkil komsıyonda 
yapılacaktır. Eşya hakkında fazla malfuna.t almak istiyenler her I 
.gün milli emlak müdürlüğü b ürosu"a müracaat ede-llil!rler. Taliplerin 1 
muhammen bedelin % 7,50 ınistıe::ıı,dc muvakkat teminatla muay-
yen. gün ve saatte komisyona müracaatları. (10234) 

clivenlik kuzu derisi 14/ 12/939 per -
şeınbe günü saat 15 de başlanar.ı:k 

Kazbçeşnıe mcvldJnde ı;arşıdu tu:ık 

arttırma ile saWacağından alınak isti

yenlerln yevm ve saati mezkiırda ma

hallinde bulunacak memunıno müra

müracuntlan ilAn olunur. 939/4033 

Devlet Denizyollan İşletme Umum 1 
Müdürlüğü ilanları __ ,. 

11.. ............................................... .... 
•

1 .. ~1l!' 
ı- i dare rnemurl~nna yaptınlacak elbise fçin muktazi ltumaslar açık ~ 

meye konulmuştur. 
1
• 

:ı- M.uban1~cn bedeli 4104 lira olup muvakkat tcm!nnıa 307. lira 80 )<uruŞI~. 
3- Eksiltme Jdare merkezinde mtiteoekkil alını satım komıayonunda 15 

evvel 1939 tarihine m!isadlf cuma günü ııaal 1~ de yapılacaktır. 

·ı---~-----------------·--------------------1 
4- Bu ise ait prtname her ıün malzeme n'ltidilrlüAünden alınabilir. 9~ 

lı_....:ı;.;.n;.;.h:.;;i.:.s.:•~-rl-a_r_U_. _M_u_· d_u_· r_l_ü.:ğ:;...ü_n_d_e_n=_I 
ı- Şartnan1c ve nünıuncsi muclb1n ce 26,5 m/n1 270 bin ve 28 ın/n1 330 b111 

adet bobin sigaı.ı kAğıdı pazarlıkla •atın alınacaktır. ,, 
Il- Pru:arhk 15/1/940 Pazartesi gU nü saat 14 de Kttbataı:ta Lcvazını 

GRiP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, SOGUK 
ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESKiN EDER. 

Mübayaut şubesindeki o1ım komisyonunda ynpıl.:ıenktır. 
ın- Şartname ve nümunesi her gün M:Szü geçen şubecltn ve İı.mir, Anttnf'l 

bnşıntidtirlUklerinden parasız alınflbilir. 
lV- isteklilerin verebiJe<:ekJeri miktar Uzerindcn ';{, 7,5 güvenme para..::• e 

veya ban1ta t.en1inat mektuplarJJe birliktetayin ediJen gun \'C sa~tte mezküı- klln .. 

S.ıd.razaın Halil Paşa; yanJnda :idi. 
Anna; ismini işitir işitmC'7. irkildi. 

F akat; Setdrazaınıu bu baUoden ne 
P.ı,i işnb ve ne de Kararoı p.~şa bir 
~t·y r,.nloınıaınışlaı·dı . 

Il:ıl il paşa ; ic.·inden: 
Ooooh!. 

llıyc derin bir ne!es alınıştı. ButWı 
du !incesi -ehzade ile berabf'">· Anna 4 

nı:'I esir düşrnesiydL 
t: 1er, 6Chzadc ve yahut Anna efil.r 

duşerJcrı;e, q: ielJ.krt olurdu. 'Veziri
::ı .. .aının bainUği mcydano ~;ıkardı. 

lliç şüphe yok ki, mkJya gelen An.na 
da, .Phzade de Halil Pr.ışa il<' olan mü
na!-;cbcUt"rJni ı;ô.)'lerlerdi. 

Halil Pc.ı ; her ikisinin de birden ö-
lüşüne sevinn1)şti. Derhal yalancıktan 
kwılarını <;alt~ Sulıao :Mehmede hita
ben: 

- Padiphım; irade buyurulursa 
dcfnolunsunlar. 

- Evet; zaten yapılacak birıey kal
mamıştır. 

Karaca Paşa; mukabele etti: 

- Padişahım; tehzadenin saruyında 
bulunanlara ne surcUe muaınele yapı
Jacn?t? 

- Kim var sarayında?. 
- On tane kadar Türk luz.ı. 

- İı;erj giı·en ordu ne yal)nu,?. 
- Saraya girip zaptetn1lşler .. 
- Kızları esir eylcın}Olcr mi?, 
- Türk oldukları için hiır bırak 

ınıtj)ar ..• 
- Pekiil:l ... Y'11nıı: esir fla'.t.arına cı

k:armasınlar .. 
_. Başüıstüne Padişahım!. 

Karaca Padişaht.c-ın aldığı emir U:t.e
rinc şch2ade He Annaıun Ct>nazelerini 
göındürmüşt\i. 

Bi·;art adanı Nasrettin hoca hikayelerini bile 
biç uırJemcmi~ olacak. Bir insan bindiği dalı an
c3k bu kadar körü körüne keser. Benimle yaşamak 
için ::ıütün vicdanını topuklarımın altına bırak -
tı~ı yetmiyormuş gibi, şimdi başına öyle bir püs
küllü be!S ,,atın almış oluyor ki, bu doğrudan doğ
ruya keıı<füinin ortaya çıkardığı bir ortak!. Ben 
Rıdvan Beyi nereden tanı.rd;m, onun Dahiliye Na
ıın olduğunu nereden bilirdim, onua ela dört tara
fını ·evreleyeıı hayra:nıanm, y.ahu L ta perestl§kar
Janm aı·asına kanşacağını nereden aklıma getirir
d im, Maşallah, o beyim de adam akıllı sıraya katıldı. 

O gecenin sa.bahındanberi tele.fonu elinden bırak
m;yor Hem de ibüyük bir cerbeze ve pişkinlikle: 

- Nasıls;nız? 

- Ne yapıyorsunuı? 
Bütün gün sizi dü~-ünüyorum!. 

- Karşıma çıkan ilk ideal kaxlın siz 0Tdunu2. 
Siz' ı-~viyorı.mı, size tapmıyorum .. 

D'ye, hcı· gün yarım sa<ıt telefon ediyor. Bu
giln de: 

- Bir akşam yemeğini kabl.hl etmiyecek mi-
si!'l1z? 

Diye tutturdu, Neş'eli bir zamanımdı: 
-- Peki.. Kabul ediyorum .. 

Dedim. Müthiş sevindi: 

- O halde, yarın al<~a:n oizi evden alacağım:. 

yono gehnclcri ilıln olunur. (10Jl7) 

Dedi. Hiç .sorınad.m bile: 
- Kim var?. 
- Kiminle yemek yiyeceğiz?. 
- Nereden yiyeceğiz? 
- Nereye gideceğiz? 
Bu, tam <kayıtsız ve pusla&Z; 

- Peki. 
::Jeyişoldu. Bakalım ne çikacak?. 
Gene her şeyde ve .. Her yerde okluğu gibi 'bu

rın d a :için gelme lblr: 
- Adam sen de!. 

* - Dalavere" 
Diyince, •bumı, al&l3d e, düşkün bir tipin iti • 

yadı sanmak uınumirlir. Ve .. Ben de son zaman -
Jara kadar böyle <ZallJledenlerden birisi !dl. Fa.kat 
fimdi gözüm fal taşı gibi açıldı. 

- Om da!er .. 

n.ye tamlanların ne ~k, payelerine erişil
mez d;,laver<!Ciler olduklarm.ı öğrendim. Hele, Şeyh 
zad,, Mithatııı bunlard:ın .biri olabilıxeğini hiç ak
lıma getirmezdim. 

Meğer o da mükemı:ncl, tam tip bir dalııveı"<!ci 

imiş. Fakat ne oluyo.r 
Mithatn: 

- Beyderu!i. 

llll!il i !lliıl ' ll:lli 1 

ı 1· ıı ... ıı,ııııı 
llllUH 1 ~ 

Ş EH I R 
TİYATROSU 

Tept·başıncl 

dram kısm : ıırla 

Bu akşam saat 20,30 da 
ŞEY TA l'ı 

• İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMI 

Bu akşam saat 20,30 da 

Kan Kardeşfr r i 

HALK OPERETi 
Bugün matine (16) da akşam 9 oıı 

Z D 1 020 < masla (Pipiça) 
Opereı 3 perde 

IH7Blnl ıısı a-ı 

&•nal ı. ol T.,.na 
28 27 

1939, Ay U, Giln au, Kasım 33 
it Blrloelkin811 PAZAR 

Vakitler Vaaali Eaanl 
8L DL ... Da. -

Güııeş 7 13 2 32 
Öğle 12 07 7 25 
İkindi 14 28 9 '47 
Ak~ 16 41 12 00 

1 Yatsı 18 19 l 38 
İmsak 5 28 1?. 47 

...... ·········. ·····" Sahibi ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM izZET BENİCll 


