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olo of, ingiltereye şiddetli bir 

PAZ11ESl r 
A 1 1 inci KANU:'IJ 1939 ---· 

YI L, 3 Sahih ft Başmuharriri: 

ETEM iZZET BENİCE 

Sovyet 
Fin harbi .• 

Finlerin gösterdikleri 
mukavemet de'llam et-

Sovyetle.r, ingilterenin Almanyanın ihracatına· 
karşı aldığı tedbirleri ve ablukayı protesto etti 

;~~r=:t~~r~:: Sovyetler de zarara uğrarsa 
Yn•D! FFDI tzzı;-, BENİCE · mühim tazminat istiyecekler 

Milli ŞEF 
Fransız Sefaretha
nesini teşrif ettiler 1 

iman sefareti e 
iş e itiraf ediyo 

8oY)'d - t'lft IMırl>i llOI ... laJunlnlMİD 
lıllUma elarak lliçlill ve kabn-n 
tlıllaı memlelullıda lel>inft elanll de
,.._ ediJ'D1'. BuU harbin ıa. .., be
liael ailaii eldvilo ı.aı.ıe ..,yiilo Sonet 
~n FID anzlolıtde y~ iri< llerliye
......,ltler, yalıol da 11...ı..tıklttl mm
la.lıaıan lerkelmek meehri;relbıie 
~lardır. A41a~ .... nıııan.ıy. 
bu. ilıbellai -.e il• ıea ... ilzııaıi laur-
hnnık ı;<ılı loce4en llM'mlclıell ve ls
llkllll lçla .. ~~ .. _ l<dblrleri 

"'-"• .......,.,...na n bit~ ile aıile
rı.tlk nkil aeflrmcmlojllr. Hudaıa Jaar
\ia ıı.11.,, ettirdltl IMillln ledlılr n 
...._talann o er&aDlu: bir tekUk 
~ .... lıu'afJlldan •'- .ı.ı ..... aö-
.._ ... t..ıir. nı-dna ltm'Şllll10, •lllrii 
hı, zehlr!J eM& l'fbl 1a tok ub.anaae 
.., vallşlyıuıe kaııl&nn. ya ... I "" _.,. 

bUe.ae maka-1 &Qnt!Olnin clıiıa

h erdalarlDA -liıll aümlı.İill 
kal.ıırabUeeeji llu]I slüblerwm a •Y-

llea J'loı batlaruıa """" nDaıulman
... ...,_ J'lıolllert. aö«lenllkleıri 

........ a_ -·-• JW<lluılelo ,.ı. 
tlkkate n takdire .. ier .ır -ILlyel 

ıı... " •t Hıhlw.kta... Bunua lfla 
<lir ili, GllMı• ofUrt --;reel -
~ Flnland!Ja;,a mazliminil11l1t re .. -
klade ayn bir _...,, do lıo-•l el
._,._&e Ye ber ,..acıı •um ,., J"•nfl• 

1oııır .... ltlsleri ~..ı<ladH. ııu lli

ba.rıa, bucü:.D Clu.slar Kurumu -~
ı.a., WillRa ed-ti kuana a lril
Jö bir .._uııl:tel llade ..... h eti-..... 

A.aıeak, llıubiıa lnt Mm»91l Ye Janba 

.__._ l'lal- ---
raı-e. BffJ'eı A:m7ama llıa CC1i&LM 

- ldlıarlle -- - metl• 
•==••ıg illdb tuaYYW e.d.BıriııilJr 

111.17. 
IM9Seıı..ıı. ıı. ı.ar.te aa ıc.... ııo -

•Ular- ilolialol laaal) ot ff -
lıt• yui .. ııı.nru. ii:rnill<k yıllar
daalıerl ldliDe tabi ıuıtllklan lı:ID ve 
raluıt. tla aoaı. &.o\•Jd. Ruuaya Ya.ki 

olalıilecek flli uıqıu.rllll.rt lecaviWer 
kaqmna çık.ırim;ı,k btedikler-i Jçia 
kull&ıımAdıkJ:ı.rı ve tıarp eephıta:fnt or· 
ı. Auah kıta.atı sürdüklerini bau 
&.ialllrlar Jtaber vermt""k&tdirltr. Orb. 
Aaı:ab kıtaa.t.ın mili.tem.leke a."kerkrlne 
lıu bıınısl)'eıte carp•ıtııtlan ve do!
rndaıı doiruya alqln lelne aWı!ılı;Jan 
11...,. ıtlmına knliU'IA •dt'di ınıt

nhlık~ ve llal'JJ 1ı1aha!J1 &enU;lf'ttikte , 
1 • ,...,. bir in Jıalahlıfnta . ;ıkffl · 

•lan Sovyei R-arun nihayet ea so
,.ımda leklıatma k&l&l>ileca bor Fin
landiyayı lslll& edeceti talııiılir. Sade
"~ Fbtla.DdJJ• mu..k&vemetbdn artı:nam 
ve aı.a.ması halinde bu cepht-delri bar· 

ı.ı.. allzmLııJ......- ve mıiı:mlnlqtikfe 
h b ıı lhlll&llara beblyet vennw 
DıUmall varclJr ki, ııt• o rıımaıı Sovye~ 
lt.UQ'a loJn ilnlaod11a. harbi lıo&klki bir 

calle feltllnl alabilir. On be~ &Wıün ; 
bUinçoswıa bakılıroa bu lslldallar da i 
lıtllrmeml~ dejUdir. italyadan cönde
rlen alımıt ta:J7are. inclltcredca ~ün
dorllea 10 lıln au maıılwıl, fsHtlekl 
ciııiılli k.ıt"aları Ye cliier Baltık lif! 

tlınal meınlekeUerlnie le•l&uan mil-
(Devum a ııablfcclıY 

Tallin 11 (A.A. l - Kaı.sari a- / 
dıııdaki Estonl·a vepW'll, cunııı.r • 
tui - pazar gecesi Finl.andiya kör
ferlnde meçhul bir tahtelbahlrin 

Mo,lon. ll (A.A.}- ıt..mi bir lel>
llj:, Harlei1e. Komiseri Molotofun llom
kova.dalr.i tnıDb sefirine bir nota tıc•
cll ederek inırlllerenln Almanya lan· 
loıcb.n bitaraf memlckdlere 7aınl -
makta olan lhraeala kafll lltııur.z eı..ıı, 
oldırlu ledablri kal'I aurelle proleaW 
eımı. eldıtiım• lılldlrmekledlr. Be ao
lada İn6Ulett larahıtdan alın&11 le6-
bUlerla llullulta diRel uümıaı llııW 
ve •itaral memJeketlerlu Uearet •• 
menfuthıl Ul'ar etmekte olduiu be
yan e.Uıaekledlr. 

Sovyet lıüküıneU, Sovye~ Ruaun 
aid .,ir cemlnln zorla blr tn.nız "Ye7a 
Fnnsn: nmanma l'Ötürülmesl 7ÜJ:ii.n
den uirahlacak zarardan ve yahut sıt
ri aef"11 leiblrlula lalblkl iolay;.u. 
RWI harici ücareUnlD marua kaJacalı 
zayiattan dolayı tazminat hitemek ball
lmn malt a:ıa eı~kicdir. 

JlllLLETLER CEMİYETİNİN 
TOPLANTISI 

Ceaevft 11 CA.A.)- Ötreıdldlilno 
aitt Jllonreı:ln mcı."usan m<ellsl niıll 
tt lıllllellu Cemiyeti ıı.udlndeki m11-
rahhau Bambro1 a asa mblcnin rQue-

ıDevamı 3 üncü sahifede) Grap oepluoh>4le ~ -- ıı:.m torlıaları erkaamda 

Aıı:k:ıra, (Hususi) - Reisi -
cumhur İnönii pazar günü öğ-

1 
leden evvel, rc!akatluinde )a- • 
'llerleri oldıığo halde mTitacl at 
ııezjıttileri11i y•pmtşlardır. Mjlli 
Şefimn gezi111iden dönüslerinde' 
FElınsı., sefanthaoeıJ önündea 
&~!erken warele uğram~ -
lar ve kapıda Fransız bü) ük el
çisi Mao.siğli tarafından kar~· -
)anmışlardır. 

Reisicuuıbur burada blı lllÜd-
det istirahat ettikten sonra kösl<-. , 

l 
lerine avdet bu)uı·111lislard,. j _- ~ı 

Yugoslavyanın 

İstanbul baş 
konsolosu geldi 

Yapılan propagandalardan 
haberdar olduğunu nasıl söylüyor 

Almnn~' anın Ankara sefiri Fon 
Papen en·clki gün ~hrimiu gel
mhfu. Yann Ankaraya dönecek
tir. Fon Papenin Ankaradaıı fs
lanbuia lınreketi sırasında, bazı 

eme lıi malbuatl'ao akseden hir 
laJum 'i" ialıor ç~lı. Bu -.. 
da, Londra ajansı, Pııpeııiı>, Bit· 
ler'le görU~ınek üzere, yakında 
Herliu gide~ci,'İni bildirmii!i. 

i-nicrede çı.kan Basltt Vahrik 
ten (ilzctcai 4c, Pnpcn'ia, yapa 
cağl Bcrlin scJahatinde, Hitler'~ 

san /\nlrnra temasları hakkında 
izahat \· ereceği , Papen'in geri ça· 
ğmldığını, bir daha Ankaraya 
dönmiycccğini yazını§tı. İsviçre 
gazetesi. bu ba,·adise esbabı mu
<ib~ ofarak ~u noktayı tebarüz et
li'ı 'yordu' Türkiyenin, müttefik. 
)erden ayrılnıa..ı için Papen'in gay
rellcri boşa ~ilmiştir. Bu hal Ber
lindt infial 11}andırııu hr. 

a 
a 1 

diya mü a a 
aıa yarılmad• 

Bu sabah.ki Avrupa trenlC'ri yin e. 
r6ta.rla &'rlm~lerdlr. Sabahki elı: ı;preıt 

ile tn.ufi ra 1. tine zitmcktr o
la• b~ inrtıtı: ailesJle tehrlmiz ki- \ 
nıilr tücc~rlarınd.uı \"C blr mUddti~n- J 
bert ı:..... tanda llömUT" ahm .atım 

ı.lerllo "'""~"I olıuı Yani •ıtmda biri 
celmiııılr. 

tırt nçnk nallılı n;ı.rıa &elen ken-

........,.onel lrf'Tlile tle Yuco.sla•yanra 
btanbul b:ı konsolOliu ne ' •atar se
, __ <illıokrhut•n biri l"lmlıt-

tir. 

f 

ı 

Ay.; İwi~reli ııuetc, Berlİlliıı, 
(1 lrtel salılftieo i.,...) Poıı Pa11<11 f.tuı.aıa ır""'1nde M.s ,..,.._ 

Piyango Bu Sabah 
Saat 10 da Çe~ildi 

Şiddetli ve Kanlı Muharebeler Bu sabah bir KazananNumaralarıntamarnını 

D Ed.. Z • t Ç k c:' l otomobil Harbi- : Neşrediyoruz, Talili/er Kimler? 
evam . ıyor,. ayıa o. r az a. yede parçalandı ı Jİ:~\~h·:::;-:.:~.:;.::"~:=.~- ı 2.s;::: ::@:".,!'.®" nırmaralar, ,. 

Moskova 11 (A.A.) - Fınlan • ı dırnıektedır. ı l\fÜDAFAA HATTI YAli>)LMADI . _. . numar .. ıan razıyoru.. 12 tlO LiKA K \7.AN'\.S 
diyadaki askeri 1ıar .. kata dair o· Oulihta muıtakasında Sovyet Jlelsinki 11 (Rnd~·o) - Maohe - J Bu ""bah saat yrıli solarında Şışh- ıoo,ooo LİRA .KA.ZA;l:Al> ' 15112 ' · · · 
lan tebliğ, 10 kamumevvel tari - ~u"'·etl~ri. Kııolojawi kasalumnı iıne_r ~dafaa Jıalhuı12 d~maıını ı den Tııkslme clbnrlle olan ~ofiir ;w.,,._ !1120 H IOt . 

hı._ .. _ "-v-t kıtaatının h-r ı·sıika- ı~gal etfiştır. k.,,;ıf hw:.wn. !arma karşı kalır. a - / ean otlu Ali llq'1ann llLv.!timldıt S . • ı.~1•9KAZANA. 
lllUC .::'HTY.:ı"" '"' d , d d 2471 a......all ıatsi 9'4mebiU y dek OOiJ yınui ile l>ltel1le.r !O ,r lira o77- "' 

m-'te ı'l•""emı·· oldııJclnrmı ltil _ Posezero nunlakasmda Sovyd , manca mu n.11aya evam e ıyor. amorti alırlar. s.eoo BİN LİRA KAJ:.\XAN 
\:'\ .cr.ı 'l ~rtI HALKI BO IBALlYORLAR subay ekllN inimde, ~ru,.,o bir traa-lııtaatı, Jobonnla ka abasını ıu19- ""' ı , J\ :?5,600 LİıtA KAZA."&; · 11602. . 

. 
Almanya 

Finlandiya'ya 
yardım edecek 

Londra Jl (Radyo)- lltnüı te
yiC ve te.kılp olunmıyan bir ha

bere ıörc Almanya, Finlandlya1a. 
yard'ınu karar vermiştir ve lD: 
par11 milhlm miktarda mülılmm>.t 
l'Öndertleccklfr. fı.aı1anın l'Önd'er
clJil taJ"ya.nter, Alının f.opnltan 
i!1er-lııdcn ıeem"ktedir. 
cPravıia• ıazetesl, bu ha.beı·i 

te7lt ed'er 'ell::Rdt- bir m2kale 7az
llllflır. 

vapuru 
ate§ile batınlınıstır. 

Jl.tilre«tebah, Hiumaa adıısaıa 
9ıkrnıştu. İki yarah vardu Ye l»lr 
kl~i ltııyıphr. 

!etmişlerdir. Heisinki 11 (Radyo) - Sovyet- nyı Ct(•d• l•tu~eıı, yapılan ' '""'" 32381 
Carelie berzahında Bobochmo vu Jer, hastaneler dahfl olmak üzere maoe ·ra :rüı.linden yaya. kaldırımdaki Sonu 31 He bitenlrr 2.0 C>er lir:ı amor&I 

' Kirka - Moula kasabaları Ruslar · lıilttin <chirfori. binalan "'' sivil rleklrik ılirdiae çarparak parralan - alırlar. 
tarafından işgal edilmiştir. ,. mısltr. OlomubUde bulıırutll Ali otlu U .ttt LİRA K i\Z .AN 

Ha\•a fena olduğundan yalıuz 1 , • Alım•t adındaki yoku mııhtelif >er- llIT7 
istikşaf hareketleri yapılmaktadır. (0.vamı 3 UD<'ll ıı:>hi•edo) luiuclı-n yaulanmı~, • şnCtire bir ı•Y 

3,100 Liıt.~ KAZA. AX 

1205 712 
2,000 Lin.~ KAZA" \X 

38648 50!3 !5318 110~9 28u4; 
(Dc,:a-mı l in<· :ı .. abu"' le) 

, __ _ olınır.mışhr. 

ÇERÇEVE 

lngilizler Etrüsk'ü 
Nasıl Aradılar?. 

Pekmezden zehirlendi 
Fatihd~ e&UTaJl ŞUkr.ı &dıuda biri 

Xancdmrüktc blr helvacıdau aldılı 

tahin peklnezdeo arhlılcnml. , ruısta -
neye kaldırılarak ~d~vi a.Jtına alın .. 
mh;ltır. 

' İngiliz Harp 
:ı 

S - • • Ş !Polonya'daaskeri teftiş 
uvarısı u Loodra 11 (Radyo)- Geoeral lli-Gemisi 

Emri 

' . 

ll d • ''D / korıki, &arı> cephesindeki Polon~• kıt· 
y er ı: ur. ', alarlDl idili etmiıUr. 

1 Ki SACA 1 
Kaç türlü yemek yenecek 

yer var? 

avi ve kırm zı 1 r 
J\.~rUJl.t htıril.l11J•H ÖUÜınUt(" acınız! Harttada AtrHıuunn şhnalih Attya11ım 

&arbı da. Iorıiusuu. Fakat ne bfr 4elııtr, ne ldr yol, JıSe bir Uır. JJt" bir nrhir •ti ... 
'mett? Y1.lnı:ı: devlet hodutlannı •öete.re:tt. bealtcya:a bir lla.rfta! 

Şimdi harita)& l\loskova yuvarlaiını lco:ra.aua! Bıı yuvarlaktan Can:ıkkalr Jıa. 

&ikametine dotru, Roınanyayı ba.,tan ba.,a ke:st"n \.""e BwJ~a.cJ tana bolilanan ma,.ı 
bir bat çeklnlı.!. 

Bcrllnle Safra 7uva.r-lakta.rmt da 7erllyeri.Ae Jı:e7ap BerUnclen ~) .. ,, .ı. doi1'1l, 
ıok kalın bir mavi ba& daha! lloınany&7ı ha.ırtan ba,a ı~tben bu baUu1 d.t. n.· 
1esi ıroryad& pineklemek ddll. 

Tlfllsin 7erlal htthahl" bJllni».h. X.afkasy;.Uun mctbllr şdui! Tlllistfn M• .. 
1111 ve Batd11da, bjr ic 6Uve~I} ve Xahlrtye birer •avı hat tlaha ttkinfı! 

Ruslarla Alın.anlar elcle verdiii t.atd:rde taarruz 1 t.ik:amet \'t btdtfkrl 

badur. 
!')t.nıdl bildireeciim 7erlerin Itueüerlni ko uıı lurnııı:L lu.Uuı çizıneie 

koyulun! 
Oe:.rruU.an Sel&nlie deniz bat&ı! Oradan koca. Balkan. dallanna! Alin.adan 

Selıinlie ,., koca Balkan claila.rın.a! Sti \.-eytM!n Sıelinih Tt koca &!kan daila
nua.! ııımınnun!!!! 

Baidatt.an MU!ıı.ıla, Şamdan ~ıusula birer kalın h• t! )IU!'ı"llld.ın Tiflı'><' da.hı. 

kalın biI' Jaat! Tiflisien BakQsa u lalıokat! Hnnınmm!H! 

İsveçte kabine buhranı 
R.u.slarla Almanlar elele vcrdlil takdlrdt , mu'kabtı u.,,rna:t i..:ti'kemei Ye he

•eneri de bu! 
Dik.kat buyurdtUJ:UZ~ Roma ve Beı l&" rı..ıd merk~ılerintle.1 b~lı..-wi.medim. 

Stokholm 11 (A.A. ) - Stokhohnı. vahim vaziyete lıartı ko.ı.-ıııek lpa 
'Eidnigln gazet<'si, kabine buhrallJ klfi bir tedbir olnıadılını yum.ıc
lıakkıııda tef,; rkrde buhınmok • 
tad tadır. 

Bir ark.ad.al;!. r•-.etesiode bir ab.1let 
acıqor, Ye :ht.a.nbukla, kaç aeı.-1 lokanta 
ol4ufunu sonı7or. Onwı llesabwa ır._ 
tt, bu ıeklrcle 14 •evi vıe chta 7emek 
yenecek 111ü:etse '9Vm.lf.. Bevslncle ele 
kann do1anıluyor. 1-'abli, ltepgtnln de 
tlaUar< ""tka lıqka.. He!•, lçlerlnda 
bu.ıları varmıt ki, en ucıu. )'tmcfln 
lalıalı U - 50 kuvş llllL;. Bir Ud lira 
verllmedoıı, buralar~an io)"lllup flkı

lamunwı. Bu arkMlaş aııfiel lıılllde 

aallbr.- Eier, lıu ırlbl mile&& eleı:I de 
yemek 7eaın1 yerlu meyawf.4.ı •~ı· 
yona, ayspt. A70J, bura.lan J"ıemek 7e. 
necek yer delil. idıla uhir 7olalan 
1erJ~J'. 

Bomanrnkl •allp ihtimalle Tira.u Uı:erin(~Cn Sof7aya ve ımano ilı:cri.uden ViJ'a .. 
aaya dofru k1rnıızı! O takdln:lc, Suri)·e, Irak '\'e :\fuırda biriken Parls ve Loııd
ra ilzcrhıden de 1\Iilıi.ıı9oya deirudan dclrnya birer bağlama bath ('tknırli1·iz . 

Be4J'1.ttan .h kıracak ııaı m;ıvi mt. kırmızı nu me('hul! R('ucr 1urc1121! 
Harita küçük de blrde~lıire l'Ö!ltt'reınediın. Nevyorktan Serburı-~ \ '(' Tok· 

7odan Slben·aya dofru bfrer kırn1121 cadde daha uıanm 'kta. 
:.; ııazete, milli bir htildlloet Ay,.I ııazete, bu vaziyete kartı 

teşkili makı<ndilc kabinede tadi • lıoymak için yeni adamlar 7eııi 
llrl ynpılnuı-ıuın İsv<'ç'in iki ytis r enerjiler 1Jlzmı oldulu mtttıılea -
•ened<'nberi karşıla.,,mamı.~ olduğu mıı serdetmektedir. 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) Ea'e d•Wndt' k0ı01.rol edilen EkW. V&PW'U 
(Tazı ... ı 3 ün<·Ü ~».hif,4e) 

:\Iajluo ve Sicftld hatJ:trı kaııılıkh horuldadıkça, hidtsrler 1rallba sıklet 

m~rkezlerlnl bu ytrlctde ta:rln etnteğ~ doiru ink~af edecektir. 
Dtç bah.sf'tmtclliinı .1\nkara merkeılııln chemıulyetlnJ bkdlr edi)-Ot' m a.nuı.! 

• • NECİB Fl'.ZIL KTSAKt'RF.K 
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11'.AUIJ 'LARA BİR KL'ııK 

MA!OTO OLSGN DA .. 

Bir ~aıele tö1le bir an.ket açm"; 
soruyor: 

- Bopum:ılıır nedf'n artıyor. 
C'eva.p veren avu.katla:rdao tkS('rlsi: 
- Kabahat J'Ü:ıde dokun kad.Jnl:u -

dadır, d.l1orla.r. 

Allalı, Allah .. 0.riı> ddll mi~. Bal· 
buki biz rlitl ku.1 yu,•a yapar. diye, bi
liriz . 

Seden acaba, bop.nmala•doı. kaba• 
halin yiizdc dokS&DJ kadınlarda olDJ'orf. 

Kabahat samur kürk olsa. kimse tis

hine almaı., derler .. Fakat. ı.aym ba • 
7a.nlarımız, klirk mantoya o kab.r düş

kün vo cönul nricidlrler kl. caliba 
kürkü cOrilr rönneıı, neı olduiwıa dik
kat etmeden. hr-.men \iZeclerine alıve .. 
rlrler_ Amm.a. samur, amma san.sar, 
ıwnma kl tilki oı..un?. Veler ki Yailı 
kayruk blrşey olsa? 

IUZDINSA DAM.'\ 

CIK DERLER l'A.. 

ı.:a&l Polonya devld rebi. Moseild Ja 
&'İllllerde. Rom.uıyadan im,,,..eye &il
mek usere ınüaaade almış.. Tallhsb 
lıd.;.ı.m, tam.ım 7t J'&tmda bo.hınuor. 
Sıhhi YUl:retı de iyi dei!L Dol<lorlar, 
kendWne, İsvleftllln yüsek :rakımlı 
araıbhule ve dajlar iiurbade 7a~ma ... 
am Cavsf7e etmi4lcr .• 

Bizde. eski bir m.tz vardır: 
- Kııuiınsa dama pk. derler .. 

Acaba. YlllL•ekll.lı:, luanm asablye-
a.ı tahfif mi edi:Tor •. Hele, ~ııuıoeaı. 
bu yüksek mahal, dam ddll, dai ı..e.. 

REFAKAT F.DECEK 

BİR BAYA ... ARffOR 

C<ızıtLelerin bazı k.uçü.k ililn1arının 

çok eflentell olduiunu sık eık ya'Za.· 
rım. Bana inanarak okavunus. Öyle 
ili\nlara rasJ:ırsınıı ki, ne ml1a.h o;;a.bl .. 
telerJ, ne mlz:.tıhi fıkrala.r, ne siyasi 
makaleler, ne ajans telar4fları, ne nll .. 
tuklar. nt r.te•aJlar, sizi bu kadar ei· 
Jendirmez.. ŞOyle bir Hin l'Ördiım: 

c'.f:ı1.til l'Ünlt"riode, bana refakat e· 
de<:ek bir bayan &r1.1orum.. Fransızca 

bilmesi JizlD\dır. KenclWle fnuısızca 

Jil edeceilm!• 
iıin nasıl?, Siz, selin de, bir mana 

çıkarın, bakalım!. 

GAZETELERİN DÖRT 

SAHİFEVJo; İ. . IESİ İ~( 

Bütün n.zet.elerin, metbu.ren, dOn 
nbile çıkmalarını kmln için, hü.k.d· 
metin bir kanun J;i7thası hazırladı -
iından bah..wdildl. Tabii buna sebeJJ, 
kôiıt buhranıdır. Biz, çok tükür, bu 
işl, dalrıa evvel kendiliilmlıden 7ap ... 
DUf vaz.17ette oldofumu'Zdan, rahatsu-

Fatal, blrk~ aylık lilitl slotlan 
bıılo.ııan Akşam n Son Poota clbl p. 
uteler, ba .. .in a.le1hlndeler ... D6r& sa .. 
hlferl ı.temb'orlar.. Fabl, bu arsa, 
altı ay ara, biç çıkarmamak m:ecb11-
rl7etinl naıan dl.tkate almadao9 MDU• 

au dtlaıuuıılyen bir aira.Q..U ..ıa. 

t.qunıyor mu!. 
Meşhur fıkradır: 

Adamıa biri arkadafma: 
- Beki.rıtQ,, dem.if .• 
Ö&ekl IOrDIUf! .., 

- Ya., kM: tooui"an var?. 
AHMET RAUF ------

Sarhoşları ayır
mak istemişler .. 

Evv iki cece Cemberlltqta cere1an 
edeıı ~arlp bir 1&rboş '!"•rıwmıı mu
b.&ktmMlııc dün 8ultanabme& 1 1.D.cl 
.Wh cezada bak.llmıştır. 

Mehmet Ali ve Cahlt lslmlerlndo 1 
renç-; &aw .utpmı mlinasebetlle kafa

ları blr bayii Wtsulemişler, okde ~rt .. 
de rwlilı:len aonra rev valtlı Beyazı!· 
Saki evlerine dönerlerktn ~m~rll
lır.şta blrblrlertle tana eden blrk09 
.sarb- ra lamışlardır. 

Sırf IDu.nlık du.-wıu. Ue kavca.cı -
ları a1ırmaia &etebhü.s ed.eıı l'eDçler; 
•rboşların oriaJwıa ctrlp: 

c- Yapma7m 7ahu!. Hl(t arkadaf~ 

lan kavsa etmek 7&Jt.1111.r mı,,» d..b'e 
uas.lba& etmefe ko7u1mu1Jlarsa da bu 
seft>r kavcacllar blrblrlerinl bırakarak: 

- SJ.s ne kan'.!ıyorsu.nwı: blzim. ov ... 
ıanmaf. diye lllehmet Ali ile C•bldl 
blr gliıet dövüp kacmUflard..lr. 

~rl.lı:Uer karanlıl<Ia.r arasında bT• 
bolup uatlqırkon :redlil ıbyafıa ıı

llt oanı yanan Melıımel Ali hmcım 
ukaobpııd&n almaja koJ"Uimq Ye: 

- l'.alen senin yiUiinden biz bu t ..... 
p7a ıtrclik?. db'e e 1k 1 j"'•fbr. Buna ki.
An C&Jli& de ark•••ı•na aukabe.le e .. 
ıılbıre Z arkadaf &l'a&Ultla da kavsa 
"*''•m.qlır. Demln~nb•ri etrafta lfll
<itleri ıürillhİJ'e t.,.... polisler kavra 
yerinde b11 z senet blrbbile dövüşür

ken bala1114l&r Ye muhakemeye ver
ml:;lerdlr. Mubal<eme lııtr ikisini •• ı 
ııer riıı b•P!I<' malılı;bl et.ııııı,ıır. 

Şimdiye kadar 
nerede sürttün? 

Ciirmüm.Cfbut vak'alarına bakan 
Sul~meı ı inci sulh ceza mahke
meı-lnde dün tuh.al blr kan koca da
vası l'Örülm~hir . 

Fatibdc mukim .Müıiwvet isminde 
cenc bir kadın evvelki l'ÜD kaynanası 

tİmmüıiilsümle kavra etmiş ve k.avn 
"°nunıta da lıapıJ') reldp cllmiflir. 

Münivvetin kocası İbrahtm akşa.ın 
eYine döndüiü vaklt aanesJ; ona l'ü.n
düzl H lıav~ayı ıuııatııw, ve: 
•- Karın olacak kadın mademltl. 

suratıma kap17ı çarpıp cıt.ıı. Eter bir 
daha ona. ba eve sokarun yazık senin 
erkel<Jiflnc!.> demqlfr. 

FUbatlka blru sonra kapı galın • 
mq ve Hüriıvvet celmiştir!. Likln. fb .. 
rahim bu eaJıı,lara aldlrmanuş; l'CBO 
kadın kapınLD önünden bafırmafa baş
layınca da pencereye çıkıp: 
•- Şlnıdl:re kadar uen-de •ıirttiıııse 

J'iDe oralarda kal. Bu vakJt eve se
le.o kadın loerl.J'e alınmaz!.» diye söy
leımılftlr. 

Mörü.neı: ba sizlerin k&J'Jl&ttasmm 
te&irlle "4iylendlii..ı blldlcinden aa • 
balıkl slbi kaypya baflam : ııol<aktaıı 
bir urö köfbr ederdı: toeasmı da, 
kaynall&!IJU da lahkir etmıoUr!. Niha-
7et Clıriiltüye kotan poJlsler ka•l'act 
kadım yakalamışlar ve l'tee va.kıt hal
kın lsliraballnl lblill eltlil v. kocasına 
da hakarette bulundufu iddJasile mu. 
hakemeye vermitlerdir. 

Cürmü sabit l'Ôren muhakeme illü
ri:vvettn ıs l'ÜO ha~lne karar ver .. 
~Ur. 

Yazan: fskender F. SERTELLi 

BAR CİCEKLERİ ' . 
öyle bar müdavimleri tanırım ki, ı 
g«!e sarlıoşlukla, akla, hayale sığ
mıyan fedakarlıklar yaptıklan hal
de, ıbunlara kapılıp onlann peşin
den giden kızlara - hayata ve ce
n~;ete döndükleri zaman - kat'iy
yerı iltifat etmezler ... BöY'le in -
sar>l:ırın peşinden girlip ümitııizlik 
içinde dönen Öyle ktzlar var<hr ki .. 
i>unlan savmakla bitiremem. 

(Zambak) sıcak, tatlı bir sesle 1 
~hlm.sedi: 1 

- B:zi ter.vır edıyorsunuz, Şi- 1 
ı bey! Teşekkür ederiz. Bu hu· 

•uslaki tecrübeleriıüzden istlfaıde 
edıyoruz. Burasını da - Paristeki 
gibı - bir bar mektebi halme .;o
ka'b :lirseniz, daha mu" azam, da
ha istemli çalıııabiliriz. Biz ne.{e
şıpı, cj\le.~ccsini, hatta gülmesini 
~ utan insanlardık. Siz bize - sı-
kın.ılı harp sen<"krinden sonra -
ncş"c gctirdi"iz .. Bize gülmeyi öğ-' 
rett'"iz Bize cğlcr,meoin yo!Ja -
rı; gösterdiniz. Biz de eğlence 
düıil:unü ins:ınlara bunları öğre -
lece iz. Benim bir büyük balıaın 
va..,. ı. İddia odebiliı m ki, yılda 
bir kere bile giihncmi.. Gül€1Tlez
dL Gülmı-sil'ı unutmuştu. Bir aile 
!çir."" böyle bir adam tasavvur e· 
diniz .. Ve sonra o ailede neş'e, sa
adet arayınız! Bu kr..bil midir? O 

No 11 
yüzden. hepimiz gulmesini bile 
unutmll.jtuk. 
Şinasi bu sözlerden memnun ol

mıı.,,tu. 

- Evet, dedi, gülmesini bi:cn in
san muhakkak ki, çok yaı;ar. 

Ve cebinden ·bir küçük kitap çı-
k.ardı. . 

- S.ze Pııristeıki (bar mektebi) 
ruhiyat profeoıörünün bir sözünü 
okuyacağ"ım. Profesör Moris Barth
ltr -de sizin 6Özlerinizi teyid edı
yor. Gülmesini bilen insanlar.o u
zun ömürlü olduğun;. ecrube-le • 
rine 1.stiııade:\ nnlatıvor ve divor 
ki... -

Okumal!a başladı: 
? Hastalarımdan binlerce ka -

d1111 cr.cış'e ~1Slıt ile tedavi ettim. 
Bunlar içinde yalnız kendilerinin 
değil, hekimlerin de veı'Clij!i hü • 
kümlcrle ölüme mahküm olanlar 
,~.;ı uı. •Ne 'e• nin ömrü uzatan 
en büyük scıbep ve amillerden biri 
oldt.i(unu !bu 1'ı:stıı.lara anlattım.. 
İnandırdım. Bu telkinler sayesin -
de hepsi ölümden kurtuldu. Ve her 
biri hayatta lbir iş tutarak, yuva 
i..1U"arak veya sahnelere r.tılar-.>k 
mes'ut ve 'bahtiyar oldırlar. Neş'e
sizlık, ölümü çabuk davet ed~ ve 
insanı kısa zamamda mezara gö
türen korkunç bir hastalıktır in· 

ı 
·Taksim 
meydanı 

Fransız hastahanesinin l 
de yıktırılması kararlaştı! 

Kısmen •yeşil saha- haline ifrağ . 
edilecek olan Sürpagop mezarlı -
ğında mahkeme , .e ehli vul.ut he
yetince yapılan te.obiti delailden 
li<lnra burasının Belediye namına 
tesçil edilecek olan tapu kayıtla· 
rının ihzanna ba•lanm~1rr. 
Öğrendiğimize giirc denizin en 

güzel bir yerine nazır olan bur.ısı
nın toprak seviye.si tran1vay cad~ 
desine kadar indirilmek sııretilo 
alçalhiıruı6ı kararlaştll'ılmıŞtır. 

Bunun isin, caddedeki duvar 
lann boyunca topraklar kazılıp 
atılacak, duvarlar da tamamen 
kaldınlacaktır. 

Sürpagop anasının ortasındaki es-ı 
ki Avusturya ve ~imdikl Fransn ' 
hastanesi de belediyece lstiml&k 
olunarak yıktırıJacaktır. 

Aynca tramvay caddesindeki 
garaj ile kahvenin de istiml&.k -
leri ile lı:aldırılmnlan zaruri gö
rülmüştür. Bütün bunlar yıkıldık
tan ve toprak tesviye olunduk -
tan sonra Taksim tramvay cad -
desinden Boğaziçi ve İsküdar ol -
du,,l".u gibi görülebflecektir 

----<ıu----

Ticaret Vekilinin 
Beyanatı 

Ticaret Vekllf NazmJ ToPOa.oflu .-a .. 

zetelere yeniden beyanatta bulunarak 

ticaret anlqmaJannm J"eknesak tekle 
sotulacatım, l:ncııtere ile olan licaro

llmlıin llbalit ve ihraca! bakımından 

normal hale aokulabllmesl f('ln mü-ıa

kereJere ba.,Jandttını ıöyfem.iştlr. _,,___ 

Yeni Gelen Göçmenler 
Bu senekJ l'Ö<'meu na.klfy3h bitmilj, 

'180 l'~enden mürekkep son kafile 

de ıncmleke&e l'eUrilerek İzmir ve 

Kocaeli mıntakaJannda lskin olun

mU,!Jtur. Bu yıl Romanya. ve Bulgaris

tandan &"etirJlen &"ıDf:menJerin mikt.Mı 

17 bindir. 
1940 da Romanya ve Bulprb;tandan 

l'etlrilecek ıo~menJer lcin tlm.diden 

lel.lı:IJ9er yapılmalr.l&dır. 

Antrepo 
ihtiy Cll 

Yeni antrepolara Top
hanede yer bulundu 
Limanda yeni antrepolar inşası 

için münaı;ip bir yer arandığını 
yazmıştık. Liman idaresi yeni an-. 
trepolar yapmak üzere bir yer bul-' 
mu~tur. 

Tophanede Denizyollan binası
nın karşısına dü ·en arsalar yeni 

1 
ve modern antrepolar inşaatı için 
en münasip bir yer olarak tesbit 
olunmuştur. 

Antrepo buhranı Galatadaki ye· 
ni yolcu salonu kar~ısındaki an .. 
trepolıır yıkılıp burası bir park 
haline konulduktan sonra daha ı 
şiddrtle hissolunarağındao yeni 
antrepolırr o vakte kadar her halde 
in..,"'1 edilmiş olacaklardır. 

---()')----

Şiddetli Fırtına Var 
İki &iindenberl, fırtlll& ~dellemnit

tlr. Kaltavan zad•lerln 2300 tonluk 

Mek vapuru 1\-farmarada Erdek elva· 
nnda kara7a otnrmWJtur. Vapur kö -
mUr 7ükhidür. Vapurun ytisdürülme
slne çalışılmaktadır. 

Kara.denizde de şiddetli bir fırtına 
vardır. Yaitour ela devam etmektedir. 
İr:mlr limanında da f11'lına yüzünden 
300 çuval bakla yüklü. bir aa.I batmış· 
lır. 

Akitl~rin ihbarı 

Evlenen çiftlerden bazıları, nü
fus idarelerine müracaat ederek 
akidlerini haber vernıediklerin -
den bu suretle knyden •bokiır• gö
ründüklerinden e'\·lenmclcrin nü
fuo; dairelerine ihbarı, evlendinne 
menıudarına bırakılmıştır. 

Bu mecbııriy<"t do1 ayısil-O, aile j 
kaydı teşkili için ötedenberi ah -
nagelmekte olan ·~·er değiştirme• 
ilmühaherlerinin alınnıasına rla 
aruk lüzınn göriilmcm"ştir. ,,. 

Belediye daktiloları 

İstanbul belediyesi ile diğer Be
IOOiyelerin y<"ni barem k~ nıınuna 
göre h:ı.zırlanmı~ olan le 1ıiliıt kod
rolarına ithal ediımiş bulunan dak-. 
üloluklar gibi bazı memlll"İyetler 1 
Heyeti V ek.il ece kadrolardan çıka
nlınıştır. Bu kabil işler ancak mu
vakkat müstahdemler kadr0>11na 
girebileceklerdir. 

Suya götürür, susuz 
getiririz 

Alma.o propaJ"anda te!]kilıi.tının, Tür .. 
kiycde çahş3J1 elemanlarının bcc:ertk.~ 
sizce 7aptıkl.uı M>n, ~ırı. sarip, bu 
kadar da cür'"tk:·ırane ve küst.ah('a. ha

reketleri, Tiı.:.k matbuatını ve efkirı 
umw:niyes.Jni ı;-aJeyan ve a!;a.bilete 
BC\·JletU. 

Bizi, dWQ'a ile boıuştunnak bti.yen 
n..azl fikri, fondan l'•ltldir ki, Turkler, 
kimsenin sü;ıü Ut" oturup kalkan cin
sinden dt>fildir. Türk razct.e idarehane· 
lerlne cönderiltn kiiıt ve neşriyat 

koJJyelcri, bize, yenJ ba:u şiipbell tıe7-
ler ilham etmek, bizi düşündürmek ve 
J'enJ kararlara sevke,mck rolü.nü 01-
uama.kşOyJe dursun, bllikU, bize. bu. 

etine kadar yalnu:, kendi milli menfa

a.Uerlmiz ve memle.k:ei bütünlüiümüa 
•• milli ısı1.1ı:ıaıım1z için ald•iınu• led

blrlerJn ve tuttufumu.z yolwı ne ba· 
belli oldufwıu btr kere daha lsba& 
eder. 

Alman propacandası, l'afrıd.Jr. Bu 
~o hareketi dl", keıadl heeaplarwa bir 
muaT:zam caftır. Türk matbuahnı, 

Tü.J:k cfkin umumJyesini bnım.ldı • 
fını bir kere daha tn.f'Ydana koymq 
bulunan Berlln propa.canda maki.ne. 
sinin İstanbuld:ı işliye-n dis!<'rl hic de 
d..,li in.sanlar dcğ"ilmi .. 

Za\:alhlar!. Xe zannediyorlar? Kendi
L,lmizi C""Ü.<'ÜmÜ?:Ü, kendi eınin, dlkka&
U, müte7akkıı ve kuv"·,·Ui mnhake· 

memiı:J, dü Ütı('<"mb:f, poUtikamı:.ı:ı bı

rakac:ıiıı, onların yavf'lcriııe. onların 
pahl\·ralaruıa, onların ÇQtuk kandırır 

gibi acemice 'IWlerlne inanacağız, İIY· 
le mi?. 

Ahr..\u Propacııud.a ?\ar.ı .. ı (...i..ib<'b 
ceuaplarına şunu ta\ .. Slyc cdc;-1:: "l'iır·t· 

klyed"ki prop:.:::ıud;ı clrn::ı!il.annm 
va~iiesine, dtrha.l njhayct vf"nin .• Hu. 
nun iki se-brbt \·ar: RjrJ, Tı:rkiyede 

propa.gand:' kafıyyen sokr?lc7.; lkinC'is! 
de, bb:, bUyte a<·t·mj çaı lak prapagan
da.l·ıl;ı.rı ;ıya Köhirllr, ıusu1 getlrlri, .. 

REŞAD FE'lZl 

Hukuk mı:ılık,,nıelt>rİ 
içLı hiDa 

Hukuk n1ahkt~n1clerinın tapu hi~ 

nasındo bıılunın;ı<ı lıal<kında baro 
uınwni topLlDtL"uıda ~apılan ~i- ı 
k8.Jetler ıniidde.;.~ınunıiı:k<:c na -
zarı dikkate alınmı~tır. 

t' deiuıuwnilik. bu uıahke -
melerin eski Şur.:yı Devlet bina -

Muhaberatı cevapsız 
bırakan memurlar 
Cezalandırılacak 

Dahiliye Vekaleti, ınüteaddid 
tebliğlere raı!'ınen lckitlere cevap 
vermiycn bazı vilayet ınektupçu
la.rı hak.kında kanuni takibata te• 
ve;;sül etnıistir. 

Yalnız bir ayda Vekilletin vi
la. ·etlere 534 tekit gönderdiği bir 
tamimle vilayetlere bildirilınü ve 
tekide >ebebiyct verecek olan ın.e-: 

mlll"lann cezalandırılacakları teb
liğ ohınınuşhır. 

Diğer taraftan Vekıiletlen ya
zılan istifsar ve istizııhı ihtiva e
den yazılara da son defa cevap a· 
lınamadığı ve ekserisi vatanda~ -
larm şikayetine müstenit buluo~n 
bu muhaberatı cevapsız bırakan 
en küçük memurlar hakkında bi
le V<"kfiletin rt'>Cll kanuni taki
bat ve tocziyeye hemen ge~eceği 
de l'ilayetlerç bildirilnıi ·tir 

---<>--

VaL.ında~lığa alınanlar ve 
çıkarıla ular 

Şehrimizde oturau bazı ecnebi 
tabaalılar vataııda~ığımua k-.ıbul 

olwrnıu~lardu-. Ezciım!c Felemenk 
tütün şirketi müdürii Hügö Şarvat 
ile karı.s1 aııa..,ı Ye ~octtkları, 1' .. ran
cesko kızı 1897 doi;'111nlu Lasi Alib
ranti. Adakaleli Yako ,.e karı.sile 
kızı nıiiracnatlan üzerine Türk va-

taııAla.~lıi;ına alınııuşlardır. İskan ou-
1 retile gelenler de dahil olmak ü

zere 1 ayda vatand~$1ığ'unı7.a alı· 
nanların sa~·ıst 318 dir. 'Diğer ta
r-.ı.ftan l'rfalı Halil i"nindı• biri 
ile ür kardeşi de Suri) eye geçip 
orada resmi izin ahnadan terki ter 1 
lıii~ "' ettiklerinden Türk yatan -
dJ.:,lıg!ndaıı iskat olunnıuş!ardır. 

--{)- .. -
u .. ı~ıli}e kim~eııizlere sıcak 

yemek vereeek 
B •i .!i. ece yeni bir •kin1,.,e-:;iz.

ler .\ u.cdu haline getirilen Cn • 
ğaluğ' uıtd<>kl Rii teuııla~ ıncdr& 
,e,ine 6S fakir kadın ve çocuk sı
i:>nmıştır. Belcdi)e. geceleri bur&
da yatan gündüzleri hayatlarını 1 

k.azanm~la uğraş:ın kjmsesizler 
sıcak )'emek verilme<;i için telki
h.at icra etmektedir. 1 KÜÇÜK llABERLERj 

* Amerikan piyasaları bızden mal 
almaga başlamışlardır, YUıı ve deri 
talepleri artmıştır. 

<>sına nakilll"ri içın, mezkur daire-

* Adliye Vekaleti, yeniden lııtınat 
mahkemeleri teşkili için tetkiklerini 
ierletmektedır. 

* Tasarruf ve iktısat haftası yarın 
Başvekilin bir nutku Ue başlamakta
dır. 

* Uruvernte Rektörü Cemil Biı.et 
bugün Ankara,... Sid-ktlr. 
* Bur3a liscsınden yetişenler cemi

yeti dün Halk.evinde 7J.llık: kon,-re.W 
wam stLr. 

* Hukuk fakültesi talebosı evvelkj 
&ece Tok:ıtlıyanda bir taruff"la çayı ter .. 
tip etm~tir. 

* DUn, Dikilide yeniden zelzele ol
muştur. Hasar yoktur. * Halk ve meınurlar için ueU4 ev 
yapLırılma.sı hususunda, Dahiliye Ve .. 
kileti, belediyelerden bazı sualler sor
muştur. 

şan kendisinde neş'e yaratabilir .. 
Kendi kendine de gülüp oynıya -
bilir .. Şarkı söyler .. Gezer .. Ko -
nw;acak arkroaş bulamadıgı za -
ınan, kırlara, bahçelere gider, a.gaç.. 
!anla. ku.,;larb, <:içekler!e konu -
şabüir. Bunlar insana bazan vefa
sız bir arkadastan çok daha fay • 
dalı dost olabilirler .• 

Şinasi bu sahifeyi çevirdi: 
- Şimdi size, ayni profesöriin 

(aşk) hakkındaki samimi telakki
lerini okuyacağım: 

• Herke•in sevmeğe, scvılmeğe 
ihtiJUlcı V(IC.dır. Bilhassa gençlik 
çağında bu ihtiyaç daha kuvvetli 
bir şekilde hi~edilir. Fakat, size 
hemen haber vereyim ve sayısı.ı 
vak'alarla da isbat edebilirim ki, 
(a.~k) bir hastalıktır. Hem de in
sanları küçülten, cemiyetıeki mev
kiini bir anda hiçe ındiren; hü
viyetini benli ·ini, iraaesini mah· 
veden iğrenç bir hastalık. Düşü -
nün bir kere; Kafanız sapsağlam 

iı;lerk~n. kalbiniz arızasız çarpar
ken, hayatta yüri.i\li.ığüııüz yolda 
sendelemeden gid~rken, birden -
bire bir kadını veya erkeği sevi
Jorsunuz. İşinizi, gücünüzü, aHe-
nizi, yuvanızı, bazan meı:_nleketi -
nizi terkederek onun pcşindn ko
şuyorsunuz. Kafanızın içinde bin 
bir yanardağ.. kalbin izde volkan
lar tu!w;uyor, Hayatınız, zihniniz, 
işleriniz altikit oluyor. Nereye git-ı 
tiğinizi, niçiın. gi-ıtiğinizi bilmiyor
sunuz. Kalbinize, ı-.. denıze o hıi- ı 
kim oluyor. Artık onun esiri, pa
rasız tutu 'muş hizmetklinsınız• O 
sizi nereye sevkederse, nasıl kul-

Çocuğunu bırakan ana' 
Son &'ünlerde içtimai mevzular Ü· 

zerinde, pze&elcrimiı: ha..f\SaııJytt KÖ!l
terlyorlar. Bu dikkaU takdir ederiz. 

Bundan bir müdde• evvel, bir geno 
a.na, oocuiunu bir apartunan kapısı 

önüne bırakıp kaçm~tı. Bu kadının 

mllhalr.eınetii yapıldı. iilDi ~abahat o· 
lan bu an;ı, heniu: 6 ayhk olao ma.ı:uım 
ve ,-ünahsı;ı yavru._.,uuu sokağa bırak
mak s11çwıclan dola7ı iki ay ylmti ,:ün 
hapse mahküm oldu. 

l\-lahk.emc kararı tiserinde mtınakafa 
edil.meı:. Fakat. bh:im ienıennimlz :;u
dllr: Bu sibi suı;ları lşllycnll"re verile
cek ceza}"ı arttır:ıc:ık Jeni nıevzua& 

konamaz ml?. 

BÜRHAN CEVAD 

lanırsa öyle hareket ediyorsunuz. 
Kalbı:ıı.izde olduğu gıbı, beyniniz
de, damarlarmızda yaşıyan .. Si • 
nirlerinize vanncıya kadar vücu
dünuzii. oütuıı azasına hakim o
lan odur. Ar .ık dünyayı Vtı eş • 
yayı onun gözilc görüyor, onun 
be.ynj ile dU.tlınL:yorsunuz. O, sizi 
ta!!l m.ı::r.nasiıe parasız satın aln1ış 

bir csır gibi ku;lanmaktadir. Bu 
hastalığa - ne gariptir ki - :bazı 
mcmlcketıerde kudsiyet izafe e -
den;er de vardır. Benim için, bu 
hasıalığa tutulup ta kendisini ha
zik bir labtbc tedavi ettirnıiyen
lerın yeri ancak tımarhanderdir_. 

(Zambak) dayanamadı: 
- Bu profesör (aşk) ı inkar e

diyor. Ömründe bir çocuk tara • 
fıodan bıle sevilmem4 ve yahut 
bir çocuğu oisun sevml!'nlİ!j olsa 
gerek. 

Ded •. Kmar gülüştüler. Şına...i: 
- Gülmeyin! - diye bağırdı -

profesör bu hastalığı bu şekilde 
teşrih etmesile on.un •-evmediği veya 
sevilmediği anla~:lmamalıd1r. Pro
feoör Moris (~k) ı b""Jcriyet için 
bir zaaf telakki ~diyor. İnsanlar 
bu zaafı gösterdikleri zaman ken
dilerini ~kıntıya kap•ırınışlar de
mektir. 3evmooin bir hududu var
dır. Bu hududun öte yanma ge • 
çenleri pı,ıfesör tımarhaneve da
vet etmekte elbette haklıd.;r. Be
nim de size bir taYsiyem var' Par 
riste (bar mcl:tdbi) prnfesörleri bu 
husu..la müt'efikt'rler.. Kendini 
ka'1 bederet>si;ı" sevnırk, bır cin -
- • r. KeııdJ<end· ,fae hakim ol~
nur.. 1 Deı;amı varı 

deki tamir i•ôni ta<:iıt• karar ,·er- !Pazar ı:;ünlt:ri kanunsuz . satış 
~işt.ir .. Burada~i la~ıirat .a~~ml Hafta talili kanuıııunıın pazar 
b r ısçı kadro>ıle 'ur atle bıtırıle- .. 

1 
• 

1 1 
·· d et 

. gun t:rı açı 111~ arına ınusaa e -
cektır. tiği kasap, tütüncü. ekmekçi ve sar 

--0--

Kirli taheliilar 

•l inci sınıf caddelcr üzerine te· 
sadüf eden binolarui sahiplerine 
boyattırılınaouıa devam oluruııak
tadır. Belediye reisliği; bu kabil j 
ye.rlerdc ve çar~ılardaki dükkiin
lann kirli levhaılan ile okunmaz 
tabelalarını tekrar yazdırtmağı k:a
rarlaşhrnıı~tır. 1 

ire gibi dükkanlarda kendi ınüsa· 
deleri haricinde kalan mallonn da 
sa14 dığı alaka.darlara !joikayet o
lunmuştur. 

Ezcümle bazı tütüncü , . ., ek -
mekçiler de yağ, kesme şeker, pey-· 
nir ve kasablanla da soğan puta-
t .. s gibi maddelerin satılması bak
kalların şikayetini mucip olmuş
tur. Bu kabil satışlara müsaade o
lunmıyacaktır. 

1 Avrupa Haıbinin Yeni Meseleleri _I 
İspanyanın Bitaraflıgı M~s' el esi 

AvrllJJa harblnde İspanyanın aı ... 
dıj'ı va:rl1rt volJtllta i.lem.lnl meşsul 

edeu m('st!lelenlen blrldlr. Geçe.o &'ÜJıı 

Japonyanın pek Uerlde olan Amira.lle· 
rinden biri tarafından yazılan bir yan 
c.lol.ıyıs1Je tspan~·arun Avrupa harbi 
karışı.stada a1mı.ş uJdu.tu vaziyet bir 
krı·~ dtıha, hem de buoun •'ransa ve 
ill&'iltere tıbl müttefJkltr cephe."t iti· 
barile olan ehtm.nıiyeti nokta.ıamdaa 

n&zarı dlkk&tt crlbetmlş oldu. 

İspanyad:1 General Frukonuu mu. 
vaffakiyeO için Portekiz çok yardım 

etruiştl. Bütüo buolaı· d~ünülü.nce İa· 
pa.nyanın şimdi Porteklı iJe olan dost. 
hıiuna raiınen incUlereye kaı-şı düş
man tarafına e-ermeslııe rok Jhtlınal 

verllmlrordu. Neticede röruldü ki :is
panya bl&araf kalm1ştır. Üç sene sğ .. 
ren dabUi harbin ispanyayı ne hale se
Urd.Ji'iDi ha&ırlabnaia hizum olmasa 
rerek. Onun için şimdi kendi yarala· 
nnı l.•f etmcfe ç.ahşmak tuere on se
nelik bir pro~atnJa iş~ C'irlııtitl 3.nla
şılan İspan)' a. bir de Fransa .. e inru
tere ile dö.şmaıı va&lyetlne rtrmeyi el· 
b<tle hal ve istikbal için muvafık cö
remHdJ. ŞimdJ alınuu.1 olan vazi.ye& 
sdu blr bitaraflık olarak rösterilmet. .. 
tedlr. Bunwı manası İs»&D.1&da pek 
muhtelif cereyanlara l'Öre propa.&"an
dalarw devam e&tliJ ve Loanya7ı hl· 
tarafhkt.an cıkarmak l~ln pek rok oa-
1.ışıldıiı halae Grneral Frankonun al· 
mış olduiu vaziyet"'n aynlmıya.catı 

demektir. 

Bu JUb.ı1rla &'~rck İngiU.errni.n mö&
teflki Porlekbln. cettluıe Alıruwya Ue 
müttefik bulaumakla beraber bugün
kü hırbe lt~irak etmem!ş olan İtal7a. 
nın almı'f oldnk1an bUaranık vaı:iye&i 
ne İspanyanınki ara.aında pek zb'ado 
ben·rçriik vardJ.r. 

İspanyanın keod.J dahili tşleı·ine da· 
ba ziyade ehemmiyet vermek i~iu bi
tarafhk&a devam edrceti :ı1.rt1k bes· 
bellidir. llarptf'n evvel ne tahminler 
yürütillmuş, İspanyanw Bertin - Ro
ma mıhverinc uyarak inıUtere ve 
Fransaya. ne türlu mİ1:$kLi14't çıkaracağı 
uzun usadıya mevzuu bah.ı;edilmlştL 
Fakat bwıtar çıkmad1. Almanya 7aJ .. 
ıuz olarak harbe gimıi!f buluudu. 

İsp.a.o,yanuı kendi dahJh işlerine ne 
11uretıe b&lfhyarak harap memleketi 
J'enlden tanıir .i\:W ut ya~atı bah· 
sinde on se.nellk bir prol'ram varclu. 
Buna gört> 500 bin hekla.r arui ltlene. 
(!ek, ziraat. yapıJacaktır. En at•tı 2 nıll· 
yon hektarlık arazide de orman )·e&if. 

tlrilmeil: isteniyor. Dahili harp esna
suıda Jı.ktlmt) olao blnalarw Uışası 
ipin de Z buruk uıilyar -•ta tabsl.al 
konmqıur. 

3 sr-ne sürmiif olan dahili harp es .. 
nasında Geuera1 Fraukoya hariçten 
7arduıı edeıılerln uı.I mabatları ne 
old~ ıJalr türlü rlva;retıer döner

ken İspany"nm bllhaaea madenJrrJ 
mevm.n bahsolu,fordu. Hakikaten is. 
ıaanyarun ,.enltı tabii serveti pek bü· 
7ük sayılmak&adır. hpa.uyanuı maden

lerini ele ıreçirmet maluıadlle öledeıı
berl İspanyaya ta•mız edUdlii olmuş
tur. İspaıı7ada mevcut oJmıyan ma .. 

den yokmuı: Demir, ku.ıııun, bakJr, Jta .. 
la;r cıva kükürt, &iimıi.,. hatta aııın. 
Sonra İspanya.ulb kömürü df' vardır. 

İspanyanın &abli servetlerinden, 7er 
allmda.ltl madenlerini lı,l•leret harp 
malzemrsi yapmak f.olD i.ı;Ufade ctme7i 
diw,iinent~r General Frank.onun soıı 

alml.f oldııfu bitaraflık va•iYetl dola-
7ıslle •Dak.saUann~ van.h~ mıtlardır. 

.uJ JtEHAL SUNJllQ 

Harp karşısında 
İtalya 

Yuan: Ahmed Şilkru t: . n:ıı 

'l liksek faşhit n:ecJisi evvel.ki ı:WI 
i('tima ederek Hariciye \'ekili Kon' 
Clano ile Mo.soliniyi dlnlcdlkt.cn !'-lonrt 
şöyle bir takriri kabul etmiştir. 
1- Fa.,is& mel'llsl, A\·rup:a h.-rbl 

ka ısında ltü.kümetin takip tttli;i cınd· 
harebe- dışmda kalınak» slya .. l'tini ıas~ 
vip etmiştir. 

2-- İtalyanın muharip olmama~ı. Uı
tilifw bu ana k;;ıdar cenubu ..,rk.j AV

rupaya ve Akdt"nlzt slravtt f"tme.,.iııe 

nıini olmuştur. 

3-- Almanya. Ut> İtalya arasındaki 
miina~ebetler ittifak misakı ile bıt. 
mlsaktan ev\·eı ltUano. Salzburc ,.e 
Berlinde teati edilmiş olan l'örü.şJtrlD 
kurdu~u -:;ekiJdl'.' de-vam ctmektt"dfr. 

4 - Arna\'Utluğuu işgali..adtn 
!'lOnra İtalyanın hudutları l'CnJtlrdl -
ğindeu, İtalya Tuna havz~ında olUP 
biten ~e;!ıerle- dotrudan doiruya ata
kadardır. 

5- ital;}·a l'rrek prc!t'iijl çe l'erck 
mf'nlaatlerl namına deniz ticareti yol .. 
lannı mahfu~ bulundurmak emrlln -
dedir, 

Bundan ba'ika jçtlınadan "'Onra bir 
de teblit neşrrdilmi1tir ki, bu teblil 
İtalY.anu1 harp karşı!4ındaki vulyeUnl 
daha kısa ve daha vazih olarak ba.l• 
rtnıektf>dir. Wblitde denili.vor ki: 

f.'..\\TUl)4 anl:ı~naı:IJiında hiçbir ye .. 

nilik olmadıiından itah·:ı muha. ema: 
hu b.-"ıli:LdığuıdanberJ tuttuğu lıath ha· 
r{'kette, )'a11i ı;a~ rimuhariı>lik vazlyr· 
Uud!' devam edcC'cktir. 'l'nna ha'tza!"ın· 
da \·e &ılkaularda İtalya)·ı alakadar 
edeu lıerşrye kar!'iı fil!-tilit hükiimtti li· 
kayıt kalama..ı:.» 

İtalyanın harPkrt h;ıth hakknıdı& 
hüktim verirken, yalnu zf'viihirr bak .. 
mar.ıahdtr. 1914 harbi çıktılı. zaman 
İtalya 1882 de inııaladıiJ \'~ bir(!olı. de
falar tt-('dit rU..iCI nıu-;t-Jlr:_.. ittifak mu .. 
ahede:;ine göre .\lma.cya ile bt"rJbt'r 
harbe iştirak etmf'li idi. Harbe iştırak 
e-tmemesi o zanıan aL \·ok tturprJz u· 
yandırdı. }'akaL ~onra anl:ışıJda ki i&al· 
~·a muselles ittifak mua hedesınl inl• 

zalarken, kendisi.uf İııgiltere ile bıırlıe 
~ürüklcmi.yecek bir ihtiraı.i kaydı i\l· 

manytıya. kabul tttirrni:ıtl. Bu defa Al .. 
manya ile ha:ıaladıgı ittifak muahe .. 
deHindc de ınuahtdenln. ancak tnıza .. 
sınd.ın üc ıcne t.ıonra mcr'lyel.f' ılrmlş 
buluaacaf.:ı hakkında bir ihtirazi kayıt 
blllunduju -;öyJcnmc>ktf'dir. Bu söZ"ôn 
ne derece doğru oldu1eu biJüıtmrmf'klr 
beraber, htrhalde İtalyanın ittifak 
muahedesine riayetkarlıiı harı> dıfm· 

da kalmakla telif ettiği s-Orulmektrdir. 
Ve ba mes'ut telif rcllş. tllrirde de 
sö1lendfii B"ibl «harbin ıprki Avrupa~a. 
ve Akdenizt slrayet etmesine mıi.nl ol
muttur.• 

Fakat acaba İtal7a böyle bir barP 
d!Jlında kalmakta devam edecek mi'?. 
Tebllf bu suale cevap vrrmf'kte-dlr: 
Diyor ki, harp vaziyeUnd{' bir yenilik 
olmadıfmdaıı İtaıya da harp dış,nd• 
kalmokta d•vam edb'or. Demek olu· 
yar ki vazlretı. bir detlııikllk vuku· 
bulacalı: olana. ital1a barıı d,.mda 

kalmakta drvam etmlyebllir. Bu izah· 
tan sonra, Twıa haVYa.~ınm ve Balkan .. 
larln İblyayı alakadar Pden mıntaka 
olarak zltredllm•sl dikkate JiyılrUr. 

Acaba bu sırada bu beyanatın 7apıl· 
twı5tnı ilham ed~n sebep, Tuna hava· 
smda Te Balkanlarda beHttn yeni in· 

kl$al istidadı mıdır! Ve bu inkişaf kar· 
,ısında İtalyanın vaziretl ne olabilir'! 
İbtya ceçen itkbilhara ka<lar Balkan 

statükosunun en açık muaruı idi. Uat
tıi. bugiinkü krl:.ı:I doiuran iımlllerin 

biri de it:.lyanın AmaV11tlu,Ca hıdJrdii'l 

darbedh·. Fakat bıldl:;elerln &on Jnki • 
~fı, italyayı Balkan stalükosunan ma· 
aruı vaz.Jyetluden müdafli vaalyeUne 
ıreı:irmlııtlr. Çünkii buırunkü va.dy•lte 

Baltan slalüko.•unıb det14ikll.lı:te.n i
lalya blrwk şeyleri, halli bel1'1 de htr 

şeyi kaybedebilir. Fakat hiçbir 1tJ' "•· 
zanamaz. 

İtalyanın Balkan sta&ük~u lebtne 
&em.a7iil ehnr~l Balkan sulhu i('ID bir 
lr:azanetır. 

1 Birimizin Derdi 
. Hepimizin Derdi 
Tramvay kapıları 
OkUJ'ucnbrımızdan bir &ram· 

va7 kondoktörü Y•RYor; 
cTramva.y' bpılannın seyir ııa~ 

liode kap:ı1.lı tutulma-,ının bcltdl
yece meC'buri tu&uldufunu herkH 
bilir. Fakal bu tedbirin tatbl.lı:al

ta ne neti<'e verdltlnl de herkes 
biliyor. Kalabahk bir tramvayda 
bilf't vermekle ui&;ı1ıu kondok .. 
törün. her istasyonda kapı lle mtt· 
rul olma~• maddettu mümkün ol
muyor. 

Sonra arML. ist.nbol halkUtJ 
med.eni bir "t>hlr halkı ot:ırak ta· 
nunıya ahşsaJıc... Otobüslerde ol· 
duğu gibi, tramvaylarda da yolcu 
adedini haddllsti>bl>lnin nizami 
şek.llne indirsek ... O zaman tnm.
V&J' ko11dok:iörü de rahat rahat 
varlfesini rörilr, kapıları d1. d31· 
ma kapalı tutmaia vakit bulur.• 



1. 
Finlandiya Galip Çıkarsa .. 

1 '•ılta ıı (RadJ'o )- ı 948 olimpiyat 
~uıuı Flnlandiy . ..ıa yapılm&gı 
\ı at'rerdt. Harp vazlvetinln buna 
>; 1 0Jacaf1 muhakkakkr. 

14 
Olitnpiya& oyunhırl ornni.zas1on 

komisyonu reisi: «Eier Rwsları kJsa 
bir zamanda budutJanmıs haricine a
tabllinıel< yine oyunlan leriip edece
c.fln demiştir. 

İngilizler bir hücum yaptılar 
1
'"ndra 11 (Radyo) - Garp cep·' larile çarpışmışlardır. Almanlar 
~bde bulunan İngiliz kıt'alan büyük zayiat vererek çekilıniş -
~ gece mulıtelü hfü:um.larda 
"nınt~lar ve Alınan keşü kol· !erdir. 

lngiliz askerleri cephede 
l.'lldra 11 (A.A.,) - Bu sabahki bulutımaktadırlar. 
~et~ler, Fransada bulonan İn • Gazeteler, bu haberi memnuni-
~~ lı.uvvetlerlııden bir kısmının yetle kaydederek İngilizlerin ha;rp 
ıij b~ ileri batta gönderilmiş meydanında Fransızian yalnız bı
·~•gu,,u haber vermektedir. Mu· 

· raükmış olduklannı iddia eden Al-ı,1 atın başlangı.cmd.anberi ilk 
~~ olarak İngilizlerle Fransızlar 

1 
ıuan propagıındasını tenkit eyle -

''ede Almanlara karşı yanyaıı:aı mektedirler. 

Bir battı 
• 
lsveç vapuru 

~~1oldıo!m 11 ( A.A.) - 1938 ı.... geminin 24 kişilik ıniirettebatı bİı' , 
~ 'l~Juk Vinda İsveç vapuru, bir Daniıuarka gemisi tarafından Iı:ur-

l'ııe çarparu batmıştır. Bu tanlnnştır. 

Londra üzerinde tayyareler 
ı~tıdra 11 (A.A.) - Dün iki 
~ tayyal'l!llli, çok yükseMen 
ı .. tıık, Suffcdk ilzerlııden dolaş

lıma devam etmiştir. Ne alfinn ve

rilmiş, ne de hava defi topları a· 

"I Ve cenubu şa:rkiye doğru yo - teş açmıştır. 

Alman Sefareti de 
işte itiraf ediyor 

(l lnci sahifeden devam) 1 
~~~ter yandan bazı ecnebi kay
~· Alman sefiri Fon Papeu'inl 
•iı.:'§lirilrnesi için.' Türk h~~ye
'<"4, llerlin nezdinde Uışebbusler 
~lığın, haber veriyordu. 

~~tkaranın iyi haber alan bazı sa
ij 

1Yettar mehafili, bu h'.\berı tek· 
~ •lıınektedir. Aynca, Fon Pa • 
,~~'ia Sovyetlerle Türkiye ara
~a bir harp ÇJkıtlğı takdirde, 
~ ll.ıı.yanın bitaraf kalacağına da.
~k~~ciyemizc teminat verdiği 
k~:""Ue, yine yabancı kaynak • ı 
~ işaa edilen boherlerin de 1 Yoktur. 
~liaınofih, Alınan pxopaganda 
~ !atının Türkiycde çalışan ele· 
~ ~ tarafından matbuata tev
\ııı ~en broşür meselesi, efkarı 
1. °"lliycde uyandırdlğı asabiyet j 
~~v••uıı el'an devam ettirmek • 
~lr:. llu mesele etrafında alaka- 1 
~ •tıakamlann bazı teşebbüs • ı 
~geçip geçmediği hakkında 
\ıii tııdan malfunat istihsal etmek 
\~ ltıkii.n olaınemıştır. Yalnız, hü
ııı::~:timiz, Berlin büyük elçili • 
~'•de bir matbaut ateşeliği ib· 
ı14 . 01ııneğe klll'll!r vermiştir. Hu 
~ 1 ~azüeye Aııkaradau bir i · 
,ı.._1• refakatinde bulunacak büro 
~'""'11arı tayin edilmek üzere -

lanıLw adres, hemen hemen ınüş
terektiı·. Adres şudur: 

Herrn Göbbels - Bedin 
İadeler için kun..:mıan .bu ad

res, Türkiyeyi ve Türkleri hala 
tanun.ıımış olan gafillere karşı, in
ce ve kat'i bir ihtar mahiyetinde 
telakki edilmektedir. 
Diğer yandan Alman sefareti, 

Fon Papen'in geri çağırıldığı veya 
değiştirileceği yolundaki haber • I 
leri tekzip etmektedir. Sefaret, 
Papen'in Ankaradan İstanbula ge
li~i hakkında şu maliinıatı vermek
tedir: 

Fon Papen Alınan kolunisine 
uıens"p tacirlerle temas etmek Ü· 
zere İ.mmbula gelmiştir. Buııün 
ve yarın da temaslanna devum e
decek, yarın veya öbür 2iin tek
rar Ankaraya dönecektir. 

Sefaret, son dağıtılan propa,.,-.....· 
da yazılan hakkında da hayli ga- I 
rip id·dialarda bulunmaktadır. Al
ınan sefarethanesi, bu broşürlerin 
• dağıtılması işinin, 1)1.İsaiir bulun- 1 

duğo menıleketin ha)< ve kanun- 1 

lanna tecavüz olmadığı kanaatin·, 
dedir. İşin pulak fBrılfı, sefaret
hane, bu vesile ile broşürlerin da· 
ğıtıldığını itiraf etmiş bulunmak - ı 
tadır. Bütün. Abnan propaganda 1 

f~aliyetinin, bizzat sefaretlıauenin 
maliinuıt ve tasvibi altında bu • 
lımıluğu manasını çıkarmak ha- ı ~ <\iıııan propagandacıları faa - talı ohnaz, zannederiz. 

~~~~erine devam e!ınektedirıler, Sefaret, en nihayette, Tü•ki:;e 
1 

'Uattan başka, daha bazı miı- ile Almanya arasındaki sivo<! mii
~l e ve ınakam.lara bazı kim • uasebetlerin k~'Silınesine biç bir 
~l ~re bir takını broşürler, rlsa • sebep bulunmadığını ilave etımek
~.t, kitaplar, mecmualar ıı:ön • tedir. 

~
1

Yorıar... .. .. ı TanuunL'i Alınaıı gazetecilerin-
~ ~lı.at, bntün bu broşorler, mcc- den doktor Von !\fuller Bu.lgaris· 
~i ~la:r, üze:rlcrind.eki bantlan da-ı •tandan şehri..,iz~ gclmistir. Mu l
a~ ~d.nıadan iade edilmektedir. [ !er, Balkanlarda bir tctknt seyaha
'l:'oşürler iad .. edilirken, kul- tine çıktığını söyemektedir. 1 

Sovyet 
f;'· LJ b ın nar i .. 

(1 inci 11:ahlteclen devam) j 
~~ı. 
\ l'ca llrahk yardım parası Fjnlu.-

~· 'h lakvl:renln ilk olinı•Uerldlr. 
\~1•r ı:eçllkçe bazı hildlsekrln vu
'l ti "'' Sovyet ordlliiaııun ve büyük 
~41\ıl>arblyeslnln asabiyeti b&'l lh· 
&. U:al'a sebebiyet vereblle-«ii ribf 

'~Ytt of'dusunun z.ı\fJ da. ba7ı müda-

• lcl,rı eelbedebillr. Bu ihtilatlar İsve~ 
~t >iurveçtcn eelebilec)f.ğ"i l"jbi Sovyet 

~lı..~y&.)1 şimalde uzun mU.ddc-t meşgal 
ttl4tk \>e bir başka sahada Jıarekete 
~ ttt-ıl·kte-n meneylcmtk .!jf!:k.liue de P

~~:ı;._ Bu, böyle olablleceji l'lbl calle 
\ı 1~i ala.n bir Finlandiya harbi bir 1 

b~~tı • Sovyet ittifakını da teshil ede- [ 
ı,. 1' iti o t:ılı:dlrde de harp bir dünya 

ıı:biııe dotru ı:tder. Bunun içindir ki 
t hıtıdiya harbi w:adığı takdirde, bu ... 

~-~ ~. U barbin istikbaline ve vec:hesine 
11 ~;.;it oJabUir.. dlyoru:ı. 

ETEM İZZET BENİCE 

GÖZ HEKİlUi 
Ôr, Murad Rami Aydın 
lı,O&lu • Pannakkapı. İmam sokak 

111. 2 Tel. 41553 

Molotof İngiltere ye 
Bir Nota Verdi 

1 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 1 

Tıb l•'akühesi Kulak Boğaz, 
Burun Do~mıti 

Taksim Cwnbıuiyet caddesi 17 

M11a.,r1ne Pazardan maada. siinler 3-S 
T~lefou: 42496 

Akba Kitabevi 
lld' lisanda kliab, cazeıe ve ınecmu-. 

alannı, mekteb kJtablannı, ku1asiyent ... 

U ıemın eder. Refik Fenmen'ln elek .. 

tril<olllk kitabını, i'llümtaz•m arttırma. 

eksiltme ldi&bının Aıık&r&d& satış •e

ridir. 

Finlandiya 
Müdafaa Hattı 
Yarılamadı 

1 Almanlar Kaç Türlü j 

~ayn Kullanıyor? 

(1 inci ~ahlfedcn deva.m) \ 

ha.lkı bombalamakta devam edi· 
yorlar. 

SOVYETLElt ZAYİAT 
VERİYORLAR 

Londra 11 (Rady~J - Petsa - 1 

ıno'da şiddetli muharebeler devam 
etmektedir. Sovyetler bu cephede 
_büyük zayiat vermektedirler. Sov· 
yet tayyareleri Petsaıno'yu iki de-I 
fa bombalamışlardır. 

YENİ BOMBARDIMAN 1 

J..ondra 11 (Radyo) - Sovyeıt 
donanması Fin sahillerini bom • 
bardıınau etmiş ise de sahil bal>ar
yalannın şiddetli ateşi karşısında 
çekilmeğe mecbur olmuştur. 
FIKLANDİYANIN FERYADI 
Helsmki 11 (Radyo saat 10,45)

Alman ve Rus orduları Polonya
nın üzerine sa:Wırınca İngili-lcr ve 
J<'ransızl.ar derhal Alıuanyaya kar· 
şı harp açtılar. Fakat, Poıonyanın 
büyük bir kısmını işgal eden Sov
yetleri ihmal etiiler. 

Bu, Sovyetlere cesaret verdi ve 
bizim üzerimize yürümeğe sev -
ketti. Beşeriyetin, hakkın ve hür· 
riyetin, bilhassa zayıflann mu -
bammisi olduklarını söyliyen ve ı 
bunu az ve çok gösteren garbin buı 
medeni (ııj devleti bizim bu fela· 
ketimize niçin Iakayd kalıyor, ni
çin bilfiil harekete geçmiyor? Bu
nu bütün dünya devletleri muva • 
cehcsinde soruyoruz ... 
Düşmanlarımız şunu i3; bilm~ 

Jidir ki prop:ıgandalannı, radyo • 
larmı, istibbart.1t servislerini lıiı -
~.i:,at her an tc~zip etmekıedir. 
Finlandiya ö~·le kolay kolay yu· 
tulacak. hazmed:lccek bir lokma 
değildir. Diişmanlannıız bilmeli· 
dirJer ki uzaktan görünüşü gi,izel 
ve ı.aliı olan bu lokmanın üzeri 
bin süngü ile süslüdür. Bu ~'işti
haavern lokmayı belki düşınanla
rııııız yutacaklar. Fakat boğazları, 
mıde!cri. barsakları yırtılarak... 1 

Bugün, bütün diiııya bize sem
patilerini göndeı·iyar. Bunun fay-, 
dası ne? Bu sempatilerin bize ver
digi nıen1nuniyet hisleri kaipleri
mizi okşarken düşmaıı, çok ya -
kından bize ateşin çehrc>ile, ya
kıcı gözlerile bakıyor. Pek uzak· 
lardaıı göııderileıı bu sempatiler, 
bize hücum eden, harinıinı.ize gi
r~n, bizi h?ğmak ve öldürmek is- I 
tıycn ellerı kınm:;a kilfi mi? .. Bu
nu, bize muvaffakiY~l dil<'yen me· 
deni dünyaya soruyonız. 

NASlL HARP EDİYORLAR? 
Londra ll (Radyo)- Kopenbagdan 

bildiriliyor: Ruslar Pek iyi harbetnıi
yorlar. Takip ettikleri ı:.evkulceyş u
sulü muvaffakiyeUi değHdir. Bu se
bc-ble eıneHerille kolayca muvaffak o
lamıyacakla::ıı. Jni1tehassısJa.rca. söyle-
niyor. 

ARAZİ GFRi ,u,n;nı 
Helsi:ı .. i 11 ( _:aJ~o) - Sovyet

lcr.n bugüne k..·ı..L·r ;~gaJ eıttk 
leri .oüıüu ara1J, kıt'ai.arunız ta -
ratından geri alııınıı~tır. 

KREDİ .\Clf..~t.\.81NJ 
İSTE:UİYORLAR 

LoııUroı 11 (Rad,lo)- Ameril..auın 
Fwlandiyaya bit' kn di ai:ıruya harar 
vermesini Sovyei lıukillllcıi pı·otegto 
etmiştir. 

TANK KOLLARI TAliRİP i>Dil.Dİ 
Helslnki 11 (A .• -\.)- Finlandiya 1"1!3-

mi icQliği: 

Piata.Je nehri uııı• .• k·ı .ıı;da, R.u .. hü
<aunJa.rı tarC.:cdiln• .... iL Lado~a. 1röhi
nün sıima.Hnd-r. Uirruk n .... kl:ul·ı şic!flf"tli 

çarp~matar olmuştur. Pet.saıno ı'ıHıia· 

lı.ar,ıııda ~iiküıı hükuın 'iÖı,ni.ı.ştür. 

FinJandi~-

tank kollar1111 baınbaı·<.hm:uı e!mi~ ve 
topo;u yardımı ilf", bir ·o~·.l'rt tauk ko· 

lunu tanıemfle tahriJl l'Ylenıı~ıir. 

İRTİ ;AL 
Fmntyel. l\'fiidı.i.rhiğü ikhıcl şube mü- J 

dıir muavini Tc,·fik HotJ.nın. en~tesi 

ınütekaid1ni n.:..keriyeden Üsküdarlı 

İsmall lia~kı Tin:.tY, 1ni.i1Jtc!.i oJdı;fu ı 
hastalıktan kurLulanuyarak tedavl e- 1 

dilmekte bulnııdu~u !Jasekı hastanesin-[ 
de- verat etmiştir. Crıı.a.zrsi, namazı 

~\ksarayda ' :ıd:-:- canıiinde kıhn'1ık- 1 

Mıknatıslı Maynler Çok Pahalı 
Olduğu İçin Fazla Y apılamıyacak 1 

olduğu günler uzaktan ve gözle 1 
görülebilir. Sakınmak nisbcten k<>
laydır. Fakat geceleri, ve {ırtınalı 
zamanlarda görınek ve sakınınak 
iınkanJ yoktur. Bunların hıırp sa
hası haricine sürüklenmeleri ihti· 
mali de çoklu.r. Bucins mayııleriıı 
kııllamlması beynelmilel muka -
velelerl~ memnudur. Fakat bu 
memnuiyete riayet edenler azdır. 

Almanlar; denizaltıla.rile İngi - 1 

!iz ve Fraıısu tüccar gemilerine 1 

karıjı açtıklruı taarruzun ümid et· 
tikleri neticeyi vermedjtini gö -
rünce «mayu haııbi. ne başladı -
!ar. 

Bu, cok merhomctsiz ve kanlı 
bir barptiı'. Çünkü muhasım olmı
yan herhangi bir ınillete ait ge
miyi de batırır. Holandanın .Si -
mon Lolwar• yolcu gemilerinin 
bu serseri ınayulere carpıp hat -
ııkhrı nıaliınıdur. · 

l.Uaynler, ya silindir veya ha • 
lon şeklindedir. İçlerinde 50 - 1~0 
kilo mevaddı müştaile vardır. Ü
zerlerinde birçok kapsüller var -
dır. Mayııler, ya çarparak veya 
elektrik cereyanı ile ateslenere.k 
patla;lnr. 

Ma•fun olan maynler üç cinstir: 
Sabit mayuleE, yüzücü ve mayn -
!er ... 

Bu sonuncuların isllınali, bey
neliııilel mukavelelerie tayin ve 
tahdit olunmuştur. Çünkü şiddetli 
ıüzgarlar ve akınlarla, vazolun • 
dukları yerlerden uzaklara sürük· 
lenirler, bitaraf devletler gemi -
leri için büyük bir tehlike teşkil 
ederler. 

Bu son on beş gün içinde yeni 
biı- cins maynden bahsolunımya 
başlandı; «Mlknatıslı maynler-.. 

SABİT VE YÜZÜCÜ MAYNLER 

:\ffi(NATISLI MAYNLER 

Sabit ve yüzücü nıayu.lerin teh
likesi, son zamanlarda icat olu • 
nan nukııatıslı maynleriukine nis-' 
belen hiçtir. Bilhassa tayyareler 
tarafından denize düküleıı bu ma· 
ynler dibe gider, kalır. Üzerinden 
veya 70 - 100 metro muhltinden 
bir gemi geçti mi hemen yti.kan 
fırlar., çarpar ve patlar. 

Pek miithiş bir silah olan mık
natıslı ınaynler yüzünden son haf· 
ta içinde 50 ye yakın gemi bat • 
nııştır. 

İngiliz mütehassısları, pek pa
halıttı .mal olan bu maynlerden 
ancak 500 tane yaptıklarını söy -
lüyorlar. \\iıknatıslı mayn 1936 da 
bir Alman bahriye mühendisi ta- 1 
rafından icat olunmuştur. 

İngıiliz bahriyesi buna da bir ça-1 
re buldu. Talıta gemilerle tarayor, 
çıkarıyor ... 

Sabit mayinler; bazı boğazlara, • • · • - • - • •• , 

~:,;~~e~:1:::'.u;:İa~~ia~; o~~ ~ İngilizler Etrüskü. 
matik değildir. Sahilden bir elek- ı N } A · d } ? 
trik pili ile patla:ttırılıı<lar. a ı r a ı ar • 

Yüzücü maynler ise hususi ge
miler veya tahteibahirlcr v:ı;;ıta -
sile muayyen yerlere dökiilür. Su· 
yun sathından birkaç metre aşa.
ii;ıda dururlar. Diplerinde bir kab
lo kablonun ucunda da ağır bir ' .. 
demir parçası vardır. Uzerlcrinde· 
ki klicii.k cam tüblcr balif bir te
masla' kırılır ve patlar. Ç3rpan ge· 
minin karinesinde büyük bir rah-

1 
ne nçaı·, batırır. 

Bazaıı. fırtıııadaıı veya lıerhangi 
bir sebeplen, mayni dipteki de
mir paı·\asına veya ağır ci:>ıııe bağ
lıyan kablo kopar, bunları derhıil 
zararsız bir bale sokınanın çaresi 
vardır. 

1\-Jayn gemilerinin ekscriyctJo 
boğazlara, liınauların bir kısmına 
döktükleri mayuler bu cinsteııdir. 
Su., un üzeriudc görüJdü mü uzak
ta.; bir liifcnk kur~uuu ile pat • ı 
!atılır. 

1914 harbi esnasında itilaf dev
letleri, Alman donanmasının ve 
tahtclbahirierln:n hareliatına ınini 
olmak için şimal denizine 200 bin 
~ayn clökınüş!crdi. Ar.ıt.'TikaJılar 
mavnlerle 1918 de Orkod adala • 
nndan Norveç s~h:Hne kadar u
zaman 360 kilometrelik hir baraj 
y-aııfıl..r. JJerivant ınaynler de ay. 
ni rnotlcıdcndit. Fakat, isminden 
de anla~ılacağı veçhile dibe bağlı 
değildir. Hava açık ve deniz sakin 

İunir, (Hususi) - İzmir : Mer· 
sin seferini yapmak üzere Istan
buldnn hareket eden Etrüsk va • 
punı Çanakkale Boğazı dışında bir 
İngiliz torpidOSJ.1 tarafından kon -
trol edilınistir. Etrüsk Boğazdan 

çıkıp Egeye doj;'?u. il!"rl~r.ke~, o i 
civarda dolaşan hır lngılız ,or-
pidosu tarafından d~rdurulnınştu. 
Etriiskün sih•arisi, Jngiliz torpi
dosıı süvarisinin: 

- Dur! 
Emri üzerine den1ir atmıştır. 

Bunım üzerine, torpidodan ıno -
törle bir at1l;ına heyeti Elrüske çık· 
nustır. Bu heyete 8 İngiliz askeri 
de.refakat ediyordu. 

Arama heyeti, gemi süvarisine, 
Aılmaıı malı bulunup bulunnıa • 
dığmı sormuştur. Alınan Jnalı bu
lunmadığı teshil edilmiş ve n;ın- 1 

uüesto tetkik olunmuş, sonra, in· 
"iliz -heyeti ve askerleri Etrüskteni 
:ynlınışlardır. Bu arama birk.aç 1 

saat süı-nıüş, gemi, bu yiizdeıı, Iz
ınire dört saat teelıhurle gelmiş
tir. 

Etı-iisk, pazar günü saat 12 de 
Mersine hareket etmiştir. İngiiiz 
bahriyelileri, Etrüsk süvarisine ve 
tayfalarma nezaketle muamele 
etmislcr. bu zaruri kontroldan do
layı Özür dilemişlerdir. 

Piyango Bu Sabah 1 

Saat 10 da Çekildi 
Kazanan 11umaraların tamamını 
neşrediyaruz. Talihliler kimler? 

(l incı .. a.hift•deu devam) 
2.000 LİRA K;\ZANAN 

26104 
1,000 LİR.~ KAZAN A~r 

36288 21900 14772 1~101 21593 2612 
39258 3005 233GO 10889 22594 159U2 

2400 9792 1550.G 11333 29981 1041 
272M2 •G llö~O 6C24 19015 9850 

' !~ ı.iıtA KAZA .. 'IANLUl 
2515'.~ 5ti69 36ti3 'l~llf;? 28246 '?i232 
1S8'?3 29"05 192~4 36486 636 933 
7278 

234.15 
21192 

6610 
7322 

15934 
14469 
IS183 
3Z0!6 
7380 

26243 33377 
2,5904 2555ti 

37042 14617 
3i1101 26681 

7Z?3 20323 

4174 9l:J5 7989 51637 1350 
Z1437 5296 33352 7941 14637 
17395 1457 ~3484 38509 37407 

~~:; .. •5 7237 3198! 3l'l ~6 
33Z95 629 3395 16397 9252 
•200 :ııt96 ll90 1640 10524 

50 LİRA KAZANANLAl: 
ııos8 ss23 30230 12123 2125:; 
2~896 28886 30165 15310 37U8 
20648 9923 38064 31929 137~6 

26509 14406 17146 35887 333 
14687 37264 '18597 13007 3905& 
19032 3t488 Ut ıın 31855 
1821? 219.ı5 35946 14664 ~1430 
14612 22327 18953 21456 ll2668 
35365 10167 2329t 14699 33834 

36036 
Ull84 
37339 
~67i!l 

:ıı:ıt;! 

i7l4 
<!12P 

:!t'~1& 

3~889 

39511 
S623 

!".:!456 
~508.l 

1100 
tan sonra S4kırköyüı•de aile k:ıbris· 15092 3005 24?-51 2·1883 

73Gti 11654 
12547 11 :;')2 

2199) 36839 
2!?8'1'1 2h1i93 

3G~so woıo 

2520~ 25638 25814 445 4913 13490 19834 

tanına defnn.dilmişUr. ~IGamcmmm_IQ_lj ____ ~-IGu·!I· saammmmamr';,.llilıiimmemma 
dd il """' ..-~ı •www, Kcde!' ı e a esine tazil'etlerimizl bil~ .-

dfrir ..... e nlerhuma rahmetler dileriz. 

ŞEHİR TİYATROSU 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDİ KISMI 
Bu akşam saa! 20,30 da 

Kao Kardeşkri 

HALK OPERET! 
Bu akşam 9 da 
PİPİÇ..A 

OpereL 3 perde 

İç ve d'ş BASUP MEMELEHİNDE, Basur memelerinin he:r türlü 
ilti!ıo;ı arın.da, cerahatlenmiş fis,üllertle, kana~an !bastır memele • 

r~in tedavisinde REKTA pa.tı şifayı temm eder. 

Yaz on: ZİYA ŞA KİR No. 10 

Tevakkuf Devri 
Yıldırım Beyazıdın Uğradığı Felaket ve Onu Takip. 
Eden Devri Fitret, Türk Denizciliğini Felce Uğratt1 

Birinci .Alurat zam<uıında ( Yıu1us 
Bey) isminde bir Türk Kun1andanı a
danın (Malva) kalesin! muhasara et
ti. Fakat bu da ay.1ı netice ile adadan 
çekıldi. 

Aydın ve Ka1·c:sı Tü..rklerjoin bu a
kınları, ıncnfi netif'eler veımekle be
raber adaıarnı haJkıııı tethiş etnli:ati. 
(Türk korkusu) ı.ıd .. tarda nıeskiın o

lan halkuı iliklerh:ıe işleıni~U. 
Yılduun Bcya1.1dın tn1rilc adalara 

zahire ihracatının kc ·ihncsi .. ve muh~ 
tcLif limanlarda mühiın bir donanma -
nın hazır ediln1esı haberleri adalara ak.
setler etnlcz, halk büsbütün dehşet i
çinde kaldı. Ze:lğiıılt.·rden birçokları, 

Runılar ve Latiı.lerle ıncskUn olan (İz
mir) e krı~h. Kaı;;an.ıyanlar da, son kuv .. 
vetlerhıc kadar sarfedcrek yurtlarını 
kurtarabltn1ck için müdafaaya hazu·
Jandı. 

Adalar halkı, böylece çırpuup du -
rurlarken Ti.trk doııanmasllllll te~hi

zatı da 1k1nal edildi Bu genıile~ ku
manda eden Türk ki.lptanları, Hk defa 
olarak büyük bir deniz harbine girişe ... 
ceklerdi. 

Tü:r~lt: , kaı" hcırblnclek.i cesaret ve 
nıuvaffakiyetlcriru, bu ilk deniz. har
binde de gösterdiler. Bütün şiddetleri
le, e\\el<ı (Liıııni), ve sonra (Midilli) 
adası ıi.:t.<ıriııe yüklendiler. 

füı !:der r.ı devrin ılJ ·p nizaıı.ına uy
gun olurak rnuharebeye giriştiler. 

Tesadüf ettıklc.ri genı.ilere ranıpa e
derek i~·!erinc atladllar. Kılıçlar ve 
pttlalarla, boğaz boğaza harp yaptılal'. 
tioyll!Ce ele gt-Çi dik1eri geomiJPrdcu a
lacaklaruıı aldıktan sonra, o gem.ileri 
yilk~ılar ve batırdılar. 

Kar.:.ı hücınnlar:ı da ayni ~elcilde ce
reyan elti ... Kalelere yakın yerlere as
ker ı.,;ıkarıtdı. 1\IIuhasara tertibatı alın
dı. Sonra d::ı, un1un1i hücwnlara kal
kıldı. 

Altmı:.; p:.:rçu kadirgadan mıirekkep 
olan bu Ti.ır t donanması, adalan 
hcrcünıel"\ etti. Eğer biraz. daha taz
yik cdil~eydi, bıç ,,;ü.phesiz ki adalar 
kitnıilen Türkler'..n eline geçecekti. Fa
kat o aralık ahval ve hadisat, Yıldırım 
Bcyazıdı Bizans surları önüne çekli. 
Türk donanm.ası da, bir hayli miktar 
esir ve ganimet eşyasile, muzafferen, 
Geliboluya a\ıd<.>t etti. 

* n:v A.KKl:I' DEVRİ 
Yıldır~ı Bcyaz.ıdııı uğradığı tela -

ket .. ve onu ta.lüp eden (devri Iitret), 
Ti.Jrk dcnizciligini felce uğrattı. 

Gemiler, limanlarda çürilmiye baş

ladı. Mürettebatın çoğu, şuraya bura
ya dağıldı. Bir kL<>mı, kara ordusuna 
ahndı. Ba;u.ları da. :.-ıdal..ı.rda yerleşe

rek korsa.ıtıga başladı. 

Buna 111.kabil, Türk ordusu durup 
dınİennıiyordu. Fütuhat devri, mu -
vftfiakiyetıe devam ediyordu. 

Ordu, !->ık sık Anadoludan Rumeliye, 
Ruıneliden Anadoluya geçiyordu. Ve 
bütün bu nakliyat, Bizanslıların, Ce -
nc\·izlerin ve Vencdiklilerin ge.ınile -
rile icra ediliyor .. BllııJara pek fob.iş 

ücretler \-"CI'iliyordu. 
Resmi Türk donann1asın111 böylece 

mef1Uç kaln1asına mukabil, Türk kor
Sl!l1~tğı r.lıp yürümUştü. Şahsi kudret 
ve meharetinden enlin olan ve biraz da 
p<.u·ası bulw1an Türk gemicileri, derhal 
bir gemi satın alıyorlar.. l{a.fi derecede 
ınürettebat topluyorlar .. ve derhal de
nite atılıyorlardı. 

Bunların bazıları. yalnız ge2'!iyorlar. 
Göz!erine kestird!kleri düşman gemi
le-rinin üzerine atılarak kanlı Jnücade
leler~ giriı;;mektc ~rre kadar ter~düt 
etrnjyorlardı. 

Bazı korsanlar da birleşiyorlar .. Se
kiL1 vn. hatta yirmi gcınidcn mürek -
kep bir filo t~şkil ediyorh:1r .. Uzak ec
nebi sahillerine kadar gidiyorlar. Ekse
riya, (Mata ban) buınunda, (Sjçilya) 
ve (Snrdenya) adalaruı.uı cenubunda 
pusular tutarak Suriye, Mısır ve Afri
ka sahilleri arruanda sefer yapan Fra,n
sız, İspanyo~ Portekiz ve ~ mille 
ve hük.Umetlerin. tical'ct .filolarının ö

t 

nünü kesiyorlardı. 
Bu korsanlar, ilk zamanlarda bir 

hayli nluvaffakiyet3izliğe uğramışlardı. 
Çünk-ü den.iz ilminde ve deniz harb 
manevr.:.larında, Avrupa kaptanları 

derecesinde mcharet gösteremiyorlardı. 
Fnkai onlar bu muvaffaki)'etj zliklen 
ve halta, büyük tehlikeleri hiçe sayı 
yorlar .. Bu kA.rlı işte sebat gösteriyor 

i 

-
-

!ardı. 

Bunlardan bazıları da, hükünıctin 

siyast 4$;lerine karışmışlardı .. Yıldırım 
Beyazıt, Ankarada (Tlmurlenk) e esir 
düştük.ten sonra, ş,ebzndcler de '\alta 
nat kavgasına başlanuşlardı. 

-
Bunlardan (Süleyman Çelebi) Ru 

meliye geçti. Saltanat ve istiklfil.ini 
!An etti. Hu hususta kendisine yardı 
etınesi için de, Tisalyanın bir kısmın 
Bizans imparatoru (Emanoel) e verd 

-
1-
m 
ı, 

ı. 

İmparator, kendisine terkedllen b 
.u-aı.inin idaresi için, sabık impnra.to 
Jan Paloolog ve ~ayrlmeşru oğlu (Ma 

u 
r 
. 

noel) :ismindeki Amu·alin maıyeline 

büyük bir donunmct vererek Akdenize 
gönderdi. Manoel, (Sclanik) şehrini 

nıeı·kez YHpacak, Tis lyayı o•cıdan ı ... 
dare edecekti. 

Turk. kor.sanlaı ı, bunu haber ıır al
maz deıhat toplandılar. Türl' kılıçla

rilc fethcdilıniş olan o löprakları Bi -
zanslılarcı kapL.rnınnınk içi:t hi!raretli 
müzak.,;relci'de buluüdula ve Aıniral 

Manoele rnü~kütat çıkar nak i~in, ne 
ınlin1kün:-;e yapmıya başladılar. 

Bi.2ans ı\mirali, bunl~t ·ı şiddetle ta
kip ettı. Hatta b rka~ oefa, kanlı deniı; 
harplerj \·erdi. F'akat Türk korsanla
ruu, o rrıuk::ıddcs gayelerinden mcne
denıcdi. 

Aıniral :\1;.:ınocUn bu :..czı, Bi.t...ıns sa
raylarında o kadar !)iddetıe takbih e
dildı ki, artık \·azife:süıden azline ka
rar verild t. Fakat ?\1.a r.oc l, ~erer ve 
haysiyetine sürülen lekeyi, tcmizle1nek 
için !':on defa olarak talibini tecrübe et
ınek Jstedi. :Ufahir casu lar vasıtasile 

Türk kor ·anlı.ı ını takip ::-ttirerek on
ların (Pire) kürfe:!i 'cthalinc yakın 
bir yerde (Petro) \ e (Kareko) isnıin

dckl küçük adalnnn a nda (Plateya) 
adasında toph\narak istırahat ettik.le ... 
rini habel' alır alınaz bütün kuvvetile 
üzerlerine yük.!Pndi. 

Tilrk korsanları, bu uni haskın Raı· .. 
~ısında kendilerini çarç:ıb•Jk lopaı-lıya
rnad\lnr. MağlUp oldular .. Fakat, Bi
'tnns amiraline te~lim olnııyarak, nda .. 
ların arasına dagıtdılar. 

Bu :sırada (Süleymatı ÇelC'bi) kat
ledildi. Fel~kctzode (Yıldırun) m o
ğuliarından (Çelebi Mehmet) diğer 

~altanai da\•acılarını:t galebe cttl. Bur
sada hükümdarlık makamın geçti. 

Yeni hük ilindar, Türk kor..::anlannın 
Türk topraklarına ko;r,şı gösterdiği bu 
aJMc:a ve fedak8rlığı haber alınca, c-ok 
mütehassis oldu Türk korsanlarını.ı a.

dan1 göndererek memnunJyetini btl -
dirdi. Bizans imparatoruna da bir teh
dit mektubu göndererek- Amiral Ma .. 
noeli geri çekm~ini talep etti. 

(Dewım• var) 

•••••••••••••••••••••••••••• 
SPOR 

Dün yapılan Maçlar 
Misafir Yıııroslav lakınu, dün Aıı· 

karada Gençlerblrllii Ue 1<.,..ılaşmıt

tır. Matı, 3·2 Yııır....ıavlann leblne ne
ti..,Jeıımlşttr. Yıııroslav ı:ııww, bıı 

.,.balı Aııkaradan şehrimize ı:elmlştlr • 
Şehrimizde, Şeref stadında askeri 

liseler aııuwıdakl Hendbol milaabaka
s,ı.n.a. ha.şJanmıştır. Kuleli ile Maltepe 
maoı 4 - 3 Kulellnln zaferi ile bltmlt
tlr. 

Deni& it.esi ile Bursa OBkerl llse&l •· 
r..;,dakl maıı, Bunıalılann ıetnıenı..ı 
dolayısile. yapllamamışttr. Deniz Thıesl 
hükmen ı:allp addedilmiştir. 

Mektepler ara.s1 kır koşusu da düu 
ş~Jide ya.pdm.ııs.tır. BaydarpL111a lisesi 
birinci, Boğui~l llsesl lkiiıci, Daniş.-;&• 
taka öçlincö ı:elmloilr. 

Dün, Beyoğlu Balkcvuln kır k.o~usu. 
da yapılmıtlır .. 

Dün oJ"D.&Dl'l'l.a.st Ji~ım gelen Fenf'r -
Galatasarıly n1ar.ı lehlr edilmiştir. 

Galatasaraylı El...rem Öldii 
Son· senelerde Gal&&asara7 '8.k.ımuı-

da muavin olarak oynıy:uı G~latasa -
ra:ylı Ekr..-nı \.ııkanda blr ameUsa.L "'"" 
ticeslnde vt-fal f"tnd"tlr. Ekrtm, Gala-
tasaray li.'lesi ticarf"t kısm.ıtıdan ve yük ... 
sek ticaret melttebhıd~n mezun kıymetll 
bir sporcu ve- lktbatçı idi .. ~ll.lh rah· 

met eJle!ln. 

Altı aylık varidat 
·Maliye Vekfıleti, ikinciteşrin ayı 

sonu itibarile h""lnenin altı aylık 
tahsilatını tesbit etmistir. Altı ay· 
hk devl<t tahsilatı 137,597,903 li-
radır. Geçcu senenin ayni aylarına 
nazaran tahsilat 425 .524 lira bir 
fazlalık glMenne.ktcdir. 
-

ısn ruerı 

' 
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11 Birlnoikanıın PAZARTESİ 

Vakitler Vasati ı ltııanl 
Sa. Da. il&. Da. --Güneş 7 14 2 33 

Öğle 12 07 7 25 
İkindi 14 28 9 47 
Akşaıu 16 41 t:ı 00 

1 
Yatsı 18 19 ı 38 

İınsak ~ 29 12 48 

•ı•ı•t•ı•••••••ı•ı•ı•ı••••• 
Sahil» ve neşriyatı tciarP eden 

Baş muharriri 
lnEM İZZET BENİCE 

6"a Tel al Mat.b ...... 



.C.-SON T•LGllAP-ll~wt 

Erkeğin Kadını 
f Yazan : REŞAD FEnt ' 

Güneşli bir kanım günü, bir sa· 
baırı yuriiyUşü yıroarl<en, Sedat. 
~arbıye ı.e Taksım aı-asında uza
nan refüjlü yolda, ona rastladığı 
vakit, bınien taruyma:ını,,tL Fakat, 
ki<I~ıl~tığı .kadının gozlerinin ıı;ın.1 de, cu·:un ·bır mana ve hayat dolu 
idı .• 'l.J;ina bir yüz, :>abancı gelmı -
yen ba.kı~!ar .. Bu kadın kinıdı ? .. 

Mor renklerle !boyanmış uzun 
kirprklerini, yeşil gözleri üzer.ne 
kapı:;: aı-ak, uzak:. aşmıştı .. 

Ara,ı,., ka !Jırımın keııanndac 
aynlıdı .. 

Otomooilm küçük, ;;rka pence
resinden •allanan hokkabaz, 3e • 
da ' san.ki alay ediyo.-du. 

Genç adam, !>lduğu yerde mıh
l:uı:ınış, ~tı. Dudakları titri -
yor, ~leri b.irbiriı:ıe vuruyor, şa
kak.!an atiyordu. Düşünemi -
yor, mııhaJıeme edemiyor, 
karar VeTı>miyordu. Adeta sende
liyordu. Yanındaki elektrik dire-

Yanından gelıp geç.i.kten sonra, 
dönüp arkasına bakmaktan ken
dını alaımanııştı. 

O kadın da. dönüp bakmıştı. 
Güılüştuler .. 
O, lmndi? .. Sedat, Sıpahi Ocağı 

önüne doğru yürürken, kafasının 
içınıde, bu muatzzam muamma~ mü
temadiyen, zılınini yoruyordu. 

Döndü, te!<rnr arkası·na ba<kt.ı .. 
O kadın. gözden kay'bolınuş, kala
balığın arıc;ma kan.sı.u:ştı. 

Sedat, da:kikalardı.ı:ıbcıi kafasını 
yoran meçhulün hallı ile u.i?~ -
yordu. Dudaklannın ucunda, bir 
dua gibi, şu cüım}e vardı, ınınlda
nıyordu: 

- Bu kadın kiınUı?. 
Sonra, kendi kendine güldü, o

muz silkti! 
- Bütün kadınlar bir muamma 

değil midir?. Yalnız 'biri ÜZ'Criıı.de, 
bu kadar kafa yormak neaen ?. 1 
Tahiıme geldi. Bir yerde otu • 

rup dinlenmek, bir yorguı:ı.uk 
kahvesi i.croek ihtiyacım duydu. 
Hemen, oracıkta, kôşebaş.nda.:U 
pastane güzüne )lı ni.şı... Raot~.ıe 
içeri daldı. Camın önünde c.ır rm.6a 
intihap etti. 

Oh!.. 
Fa.kat, o ıka.dın kimdi? .. Hata, 0-

1111 dii.şünüyordu. 

Sedat, onu tanıyor muydu, ev -
wf<:e .e;ör:ınili; mü idi, bir aşinalığı 
vırr mıydı? Tanışıp -konuşmuş mu 
idi?. Mutıakkakl .. Fakat. o halde, 
bu lı.adın lumclı?. 

Bini.en, camın önıinden ıı«;en 
'Dir lwlın nazarı diklutini çekmiş
ti: ~te yine o lı.adın!. Hayret, o, 
burada? .. Nasıl clur?. Yan yoldan 
tlömn~, bir tramvaıy la, otobüsle, 
arıma ile ibu tarafa mı ge.lmi~ti?. 

ğini tul.nıa6a, ~llti de, düşecekti. 
Ağır agır yürüdü. Fa.kat. şuur -

suz. iradesiz bir yilriiyti~ .. Nernye 
gjdivordu?.. Gideceği yeri d~, 
yürti~.ekte olı:luııunu .bile fa:rıket· 
miy<ırdu. Kio!abalık caddede yü -
rüvorou .. 

Yürüdil. yürüdü ... 

* Er'.esı gıin, Sedat, yaztlıanesin-
de o • unırken, telefon ~.dı. Bu -
gün, avukatın oaşı çok ağrıyor, 
c.ını mut.ııış •ık.lıyordu. H~ia, dün
kü kadıntn muamm'-lsını çözeıme
mı:;tL. 

Bu ~adın kirr.di ? .. 
-Alo! .. 
Bir kadın sesi ... 
SeJa,, S<'Sine, daha nazik, d"ha 

tatlı bir aher;;.. verdi: 
- Bayurun efendim .. 
- Sedat .Şeyefendi .. 
- &ndcniz:m efendim .. 
- .:i;zi üroum .. Biliyorum .. 
Avukatın kafasında bir ~.

çak.nu~lı. Derhal intikal etti: Diliı
Jtü meçhul kad:n.. 

- Hayw, hanmıefeıııdi ÜZJnei ~ 
ııi«._ 

Matır.rnin M;ı~ bir kahkana 
çınhıdı: 

- Ya, ne yaptım beyefendi?. 
- Hanıp ettiniz .. . 
- Çol< mlıbafoga ... zannetm<m.. 
Sedat n,,yecan ı\'inde idi. Bü 0,ün 

asa·bı titriyordu: 
- Emin <>lunuz böyle.. Sizd(lll 

evvela af diJe;-eceğim .. 
-Sebep?. 

Saat 11.te Proır...m 1S,t5 Mem
leket nat ayan, A,Jan:8 ft meteoro
loji haberleri. 18.Z5 Mıblk (llad7• 
caa orkeslraaı). 19.011 Konuoma (An

lıaranııı lkllml bakkmda). 19.15 TiiJ"k 
müzlfl. ÇaJanlar: Ruten Kam, Cev
.ıet Kozaa, Ketal Erer, intltla Öltle. 

r - Olrn:raa: Semahat Özdtnses. ı -
Lemi - Dlcu "tark.c (S•rulmıwıı ba
na. 7amn.) 2 .. Haşri ... lliizzam tar· 
~ı: (ÖJürıem yazıktır sana kanma ... 
dan). 3 - Lemi - Xarclfar ıartı: 

(Bir cölıe ol beni petjlnden lr.oı;

lıır). 4 - Şemsettin Z.lya - K11rdlli 
ltlcadciir şartı: (Bıktım elinden). Z 
- Ok11Yan: Nermi Rıza Ahıskan. 1 -
Neva poşrevl. % - Dedenlu bayati 
,artısı: (Nice bir aşkınla). 3 - RllaC 
Bey - Uınak şarkı: (Düştüm yine 
bir lfell mqlıaru cllıana). f - Mah
mut CelaJetUn paşa - Uşşak p.rkı: 

(Mecnun ır!bl ben). 5 - Sapbl Zl7a -
Uşşak prkı: (Gücendi bir az ıözlerf .. 
me). ı - U..Ot saa semaisi. 3 - 0-
lıiılJ'an: it.adile Er~ ı - İrtfahan p.r
lu - (Kim demi, alılmo alan). 2 - Le
mi - Karcılar ...,kı: (Hösnüıte elva
n nazik taa senln); 3 - RefJk. Persaa 
Muhayyer "'1"lu: (Htr riz•l lıaim
dan). t - Muha77.r IU •emalsi. 
2t.15 Koou.- ( Ormanlarınııu la
DJJ'alım ve konuabm).. 20.30 Türk 
müzôil: Fa'11 beydi. 2Ll5 Müzik 
(Jı:ü<'tlk orkestra - Şef: Necip Aşkın) 
ı - Frit2 Becktenvald: Viyana mü· 
rilılui. ı - HallO Zan.ter: Pctllta. S -
Hans•bmaım: Andahr•ta Cisı>a-:rot 
valsl). C - aı. Gebharıll: Mask

CKemu nlai). 5 - Gan&'ll>errer. 
cBniıa kliıeik &7tN Te-dd:n (Sü.n
fon solo-). 6 - E.lhmt'rteh Kabnaa: 

Sabah, öğle ve akşam her yemek
! ten ~nra qünde 3 defa dişlerinizi 

RA.DYOLi 
Diş Macunile Fırçalamalısınız 

11""!!'~~~!'!""-----"!'9"11 

Çünkü: 
Birddafın;alaınakladiŞleri~ 

mizlenmiş olmaz. Ağız guddele
rinin ve daıhill uzuvların müte
madi ifrazatı, dışardan mütema
diyen alınan ecnebi maddeler, 
mikroplar, yemek, içki, sigara 
vesaire, di~ere, ~ ellerine bin 
bir mikrop aşılar, arızalar husu
le getirir. Bunlar /hir;ke birike 
nihayet dişlerde çii.rü:ıne, etlerde 
iltih'"!llar ha.şiar. Artık felaketi 
önlemek ve durdurmak giictür. 

Vaktinde ihtiyatı 

elden bırı:ıkmıyarak 

,dişlerinizi 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

RADYOLİN'le 
Fırçalayınız. 

Alı, aen. ... ı (Vals.) ? - Aubert: Gi
ltclılller .....,., l'•el.ıt. ı - Gusln Lln
dner: Ş:ırap Uihı Baki.is tuetfo.e 1 

ıl:ınıı. 22.00 Memlrkel •aat ayarı, A- 1 
jans haMrJ .. rf; Ziraat, Esham - Tah-

vllil, Kambiyo - Nakut bor.a"t (Fi- 1 -----------------------------
:rat.) 22.20 Müzik (Kü•ük ork<sln -
Yu.karıdaki •roı-ramın devamı). 2:?.U 
Miizlk (Solialler - Pi.) 23..00 Müıılk 
(C'atbatt<l) !3.2S/23~30 Tarrnkl proc-
ram, ve tapsınş. 
•••••• ••• , ••• 1 •• •ı 

lışıyorsunuz? .. 
- Değil mi?. Artık yetişmez ., 

m1 ... 

- İsmin fazla ·bir mana ifarle 
etmczki ... FanzecHn ki Güzin, Bel_[ 
kis. Nazan ... Hangisini beğenir -
seniz. 
.. - R;ica ed.iy<>nm:ı.. Daha faızla ı 
uzmeyın .. 

, 
Asıp in Kenan "I 

Sizi; soCUKTAN, NEZLEDEN, GRİPTEN, BAŞ, Diş 
ve bütün ağrılardan ve kll'ıklıklardan koruyacak i..Liçtır. 

----
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz1118 

Nevralji, kırıklık, Ye bütün ağrılannlZI derhal ket!ft~· 
İcabında gündG 3 ka§t' -~ili 
O.Wilir. Her yerde r:;. 
kutuları ıernrla istıeyıP 

- - - -~ 
Devlet Demiryolları ve Limanıar:;1 

işletme u. idaresi ilanları ) 
Mubommen bedeli 5250 lira olan 25000 K.ı. Arop. bunu 14/12/1939 r;1 

be gi:nü sa•t ( 15) on beşte Hay~ada. 1:3, binatı dahllınılo~.i lıom yen 
dan k&1pa?ı zttr-! usuh.?e $abn almacaıctır. .JI. 

1 
B•ı ı~e girırı ek i'tiyt!'nlerin 39::;, :ira 75 kııruşlu .. k.. u-ıuvak.kot lemıneıt kıP l 1 

tayın cttığ i vesj k.ı?arla tck.Jiılc·ı· ini nuıhtcvj ı.ar1kırını ayni güq ~.'lat <14 

dörde )..a.t1.~r koo -) 011 ı"cisliğı.ne V'e!:n1eleri litzunı!..ır. 9',. 

'

. B ı.. i: :- dlt s:u t ıa.rı'.ıeler ko1nfsyondan JXilö.::>12. o? .. r:..1.k d;.ığıtılmaktarlır ( - , 
l>llllanabm<t birinci wlh hukuk M9 kiatiıll %86 ada T< 11 pııl'9<~ 

ınabkf'me1-inden: Marah lHO lir& k1312H.tl mu 1' 
neli kzrclr dukkan Yt! 7tnf' Talı~t sJ! 
de B:ılkaııanı sokainhıa Z79 kutıı)I; tffl 
ada 1 pa.n:e-t es1rl rrnl ıt nvrst'"' 
ueo Ura. kı..'Ymcü muhtımm<"tıClf k.f' 

bap khırtr dükbn '" ylpc Tab~,ı· 
l~ B:ilst~mpa~ nıab:ıUeslnde · ıil 

keme llU:afında 501 kutük 1'.lf •"'ıir' 
ıt&nel eski yeni: 11 n11manh JO~·rı' 
kıymeti muhammeneli bir baP ı.J lr' 
.. afua. ve yine R.üstenııı»,a ır.•h' 1 • 

HA.ki ve Fethi ve İstanbul evkaf lda-

röi :tatma Z.,hra I:mlne llahlme ı·.u-ı 
ma }layr.&nul!'a Fa. tına Fahriye ölü 
l\Juslala "t"irlslerl K~ıiye Plrqe 8ö
merin •J.Jla.D ve m~tere.ll:en mutasar-

1 

rıt olduı..Jarı buc!ut ve evıtatı dosya -

sıuda mevc:aı llqtf raporu ve tapu kay
dı va.zil·et uptuub :razılt i~tanbulda 
TahtakaJt'de Balkap:ını ha.nı namJle ma
ruf banın üsi 11.ahnda :?97 k6tU.k %35 
ada ec>t.i reni '15 numa.rah ve 800 Ura 
kll"meti mnh:unmenr-li kirclr odı Jle 23 

kUWll 285 otda. eaki yeni 14. uwnarab 
4.01 llra ln)"mtti muhammeneli kh&lr 
kamara ile Tahl.'lkalede Balk.apanı ha-
nı sokaiuıda. 248 kütük ZS6 ada 1Q par
sel eski Y'-nt 18 nunıaralı 2COO lira la:J
meti mubammcneU k1i.rcfr dtlkk.in ile 
Taht.'\kalt>de Balkapanı hanı sokafında 

Sedat, kendisinden s~hyama -
o~ bir gurur duydu: Genç ada • 
mın peşinden mi gelmişti? 

Hemen yerinrlen fırladı. Sokağa 1 
ç..lı.tı. Kal.abalığm iill"a&u:ı.cla onu ,... 
rıyordu. Sarı, b.:ı:l re~ uzun saçlı 
'.kadın .. Siyah mantolu, mütenasıp 
vücutlü, mevzun !bacaklı kadn .. 
En.esınin ü:ıerirule, içeriye doğ-

- Çünkü, dün. ilk .ııördüi!üm 
ama sı:>:i tan m:ıklıj!rm 1&2ımdJ. 
M':!a l e!<e f... 

T ıyamadınız, hatırlıyama-
dınız, öyle mi? .. 

- Sedat Bey, size ha'ldkati söv-ı 
liyeyim mi?. ı · 

- Evet. J 

- Siz beni iannmyorsunuz .. Ne 
Jl'Örmü.ş, ne nu~uş, ne tanı- 1 
mışsınız .. Ben, m- Gii%in, ne Nazan, 
ne Bell\is de~lim.. Ben, sadece, 1 

sarısın bir kadınım .. Fa.ka.ı, siz er
.kekler, kadınlar arasında o kad.i-r 
az fark ırözetirsiniz ki, sizin için 
bütün kadın.lar müsavidir. Hoşu
mmı. gitmesi kail.. Hoşunuza J?i
d.en tıer itadm, sb!e en yakın olan 
kadındır. Ben de iıoşunttu gitti 
isem. ben de size en vııl<ın ıkaıdm
lardan biriyim demelt1ir. Sizi iki 
gün üzdüm .. Affedin .. Fakat, iJti j 
gün ht-y-ecn içinde kaldın!% .. Her 1 
sanşm, he ııilzel lı:adın. her el'- ) 
kei!i heyecanlandırabilir, düşün
dürür Srvdirir, Ü?er, kalo car -
pıntısı yapar .. 

TÜRK TİCARETBANKASIA,Ş. 

sinde l\Iahkeme Mlk:-ğıoda 5-i9 k~• 
tük 430 ad.a ve ~ti yeni 11 nuJt12ı ,r 
1100 Ura kll·mcti muJ1an1mr-11cıJ ~ 
bap kirgir mata.unın fıalei şıı! .,. 
zmınında. turuhto teJ.:.arrür edere• ~f· 
rı ayrı mil.a.yedcye "t"azolunmll"·1'' 
Btrfncl açık arttınnsl.:ırı 11/lı 

1
. 

Perşembe pnü •o.•I 10 don 16 '" • , 
d:ır icra hhnacl\Jrtı~. Kr ·mf'ti trt11

,.

hanımenele:rinin ty0 . '75 ınt b~1~~~· 
talrdtrde o liın lhRlci ka.t•tycJcrı 1 

"' 

taeü.tır. Bn.tmadıfı ta.Julfrdc f"ll -
1
• 

arttll"l.nm h.:thhüclö b3ki ktt•ın:ık J 

zere- t5 •tin mliddeUe temdit e<lil~~~ 
-el arttırmaları 2G/J/940 urlh f' 
müsadlf Cuma cünü ~a1t. ondan 14 Cf1 
kadar it:n. otun•nl: v- o rrn t"J1 d' 

aıUtraaa l.h11.le rd°'""eklir. fpn~t"k · ı• 

hll>I .ıacalthbr!a dli;er alik•d•''"' ııı' 
İiJh pyrimmJttrt İİ'-'uil'ılrl;J h:ı.~:ı:arjd· 
hoe:uU~ fab Ye m:ısr-af:ı d'air ot~f1 il' 
- """•' mlr.ıbltolortle •o K ,J· 
lçta.ıe bll<llTIMlerl limmdı._ Aksı ~ 

ru lu~ saçlarının uçlarında, 
her telinde bir senfwıi dola..,an 
ikadın. Tek tek, .bir beste, blı ve
:Wı. bir kafiye gibi onun atarak 
yürüyen kııdıu.. 

- Sedat kal&b6lığın içiıırle, yol· 
~uıara çarparak, ooa omıız vura -
ra;k, berikinin kolunu iterek ko -
~a ilerliyordu. 

Önünde, birden, ibir araba dur· 
du.. ~ıı.ç adam durakl~tJ. Şo
föc illapıyı açt~ Sedadw. 501 geri -
sinden, si.vah mantolu bir kadm 
ilerledi. Arııi><ı.ya .ıı.tladı. 

&, o ka<l•ı«iı. G<ialeriııin içm
d .. yine bıitün bir mana ve ha • 
yat dolu idi. Dudaıldannm llıvrım
lannıla yine o~ Rfilüş v:ır
cb. 

Halta, bu S('fer, AJlaha ısmarla
dık der ~i. 

- ~ ... 
- Cevap versenize .. 
- !. .. 
- Yoksa hala mı tanımış değil~ . ' ' StnIZ ..• 

- Beni mah,·et tiniz hanıme • 
fendi. O :kadar hafızamı yoru • 
yorum ki .. Fakat... 

Kahk·<haJar devam edryordu: 
- O JıaJde, tan:dığınz kadın.la.

arasında Ç()k sarı~ın var .. Hatıra!an 
bid>irine kar;S'!ınyorsunuz, yanı
lıyorsunuz .. 

- Ço.k bitkinim hanımt'fendi, 
Bana acıyınız .. 

- Erkekler, daima acmmak is
terler .. Halbuki. acın.'T'.ai!a asla a
yık dcl!illc1ıclir. 

- Fazla merhanıetsizsiniz.. 
- Zannetmem .. Hakikati söv -

lilyorum .. 
- İsminizi rica edebilir miyim?. 
- 1\.fuarnrnavı çözmeğe mj ça-
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fatih Müteceddit Ruhlu, İslami Fikirlere Sahip 
Olmakla Beraber, Softa Zihniyeti Taşımıyordu 

Orb•nm sara;ıflna do. lizım ı.ıen .. ! 
mırleri vermişti. Sultan J..fehmedın 

batJnclan şelmıd~ Orhan m .... ıesı de 

Blzan.<hhır f!bl dofolrau;ıtu. 

Osmanlı imparatorıuıu için haklkn
ten blı· Türk ·ehzade.ınin Biı..ms 118.

ra)"laı·ındc es.il"" bir halde bulw1nıa&ı 

oldu~a ilzüntülii idi. 
eziriazaın Halil Pa~a, ucu:t kurtul

dvlundan dolayı neı;'e i.çindcydl. 

)"ekat; çok ıetmemlştt. Bi7..ans im
panıtorıu.t..mun •ez.irlaı:amı Notaras 
tuttop Padişnhm huzuruna ıet.irildiji 

zaaıan Halil Paf."'\nm ra,.;,rlart meyda
na cıkJ~tı . 

H~lil Ptl,'1a; 1ieb7.i:ldE-rwı, Annaıun, im
parator Kost.-ı.ntl.ıtin ölO dlişmelerine 

ne kadar sevınmişsc, Notam.sın bir ... 
denhirP tutulup Pa<liıahın hu7.unına 

ıetirilmes' o der~e kederini mucip ol
muı , \'e nit<'kirn kell i de uc;up git
ınrş ı. 

Su!lar l\fehmet, m t~eddit ruhlu 
bl.r adamdı. i,ılml fikirlere sahip oJ
malıla berrıber hfç bir zarran sut•.a zih
nlyeti ta,ın:nyordu. 

Piidisahırt hocaları muta.:ssip ö1.dam
Iardı. Foka!; hiçbir vakit haklk&t dini 

taa!5ttpin,·ma kurban e-t1nl"ılero. 

l.tanbtı hın lethl; b<ı;tt tarijıinde ye
ni bir devir a~,,u~tı. $al'ki Romanın 
inkıraır ve Türkler taralı.ndan istHisı 

~rta ca a nihayet venn~ti. 
Çünkü; Türklerin n1t"l'l~ni Vf' tiınal 

Yarhk1B'l'ı orta çaj:ın ~k !~inde idi. 
l-lerdre~eıerne, camilerlle, toplarile, 
litn'at l"!'ieieril•, ilmi var1ık1;:1rile o 
valdtkl Türkler tamamUe orta çata 
yani Jn.:ırunu: vu5taya nfhay<'t verebi
lecek. var-hta maliktilf'r 

T0rk1r:ıo, i~1anbula h3k~m oıar ol -
maı:, şarki Roman:::ı yani, BizanSln teh
reatni t.anuımle drği§t.h·ebilecck san"at 
kudretine maliktiler. 

Bazı ecnebi müverrihler, h1ltt5. yerli 
tarihler; Ttlrklerin İ.•tanbulu fethet -
tikt'n 11onra: Bi1anortan birçok yeni 
varhk1ara N.hJp oldı~klnnnı iddia e
derler. Bu fikir tamenılJe yanh,tır. Bu 
ti.kir ve ldcUalann yanh~ otdDğuna en 
büyült d"'" l Bizans ~zPt1 ıe Mırran 'l'ürk
lerin mevcut escrTC'ridir. 

Türkler; fııtanbulu f•tlıetmoden ev
vel, Edirnt ,~m-ı m<!r-.ceori hiUrfımet1eri 
idi. TQrlt , •• Bhruıs medeniyetini ayı
ran bu iki ••hrln me...oı.1dly.ti; o fQn!! 
yaşıyan tarih ve aeyahatnanıe sahip-

Hayat ve yaşama'k 'kalbin ca?l>
mas,ndan ibaret deitil midir?. 

KURULUŞ 
Tamamen yatırılmış 

Merkezi: 
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ANKARA 
Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır 

HER NEVi BAı KA MUAMELELERi 
Her ayın faizleri ödenen kuponlu 

d""e- ltaktarı tapa sleiUerile sabit 01 : 
m&4lıllp satış ~tfe!lnln pa7 J.:1~n13!<~ 
.. n har~ bt:ı<'ll~larıhr. lltülor>k IJ 
btt6:muın Yer gil-eT borçları nJsbttf11 

)t' 
hlssedart:ın. ve denıôl!ye vaıurıar ~ 
nun11 muefbfnce verllmesl liznn ıt~t 
21 senelilı ta•lz bedeli ihal• ınıl~vY 
taptı masra.fLuı mfişterlJ,•e aUUr. '. "' 
tırına ııartrıame.ı l~bn nıin wlbl•J 11-
ittbarHt Jn:tbı.:eme tllvıntf'la.n~fvt' t:al d 

kJhnmıştır. Tallp olanların kı~·JO~t 
mv.ha:mmmelerlntn ~o 7.5 nisbf'tiJI tu 
pey allfeSfn.J )lam.Um o Kiiu -çr .;aa 

Allaha ısmarladık Sedat Bey .. 
t~rrl'll lı:;ıdm r.ü1el l<::ırl:~ . SH'"'" 1 
kanın, ar!ılt b<>n ' ara.mayınız .. HP:r 
hanııi bir giizcl. saT:sın kndın. a
radıl!ın:. kanın olabilir .. 

birinde 
vadeli mevduat 

~· İstanbul Dtvan7ohmda dairei rn;1.lı" 11 , sasınd':I. Sutt:ınabmet birlııcl s.uJJı b 
1 

kuk mahkemesi ba.şkltab~tlne 939/l 
numara il(' mürar.3.atlan llıln oh111"';1 

ıg39/3 ,,,, 
)eri taraf;t~dan Wnınınıle ayırdedtlrni~ 

bulunlıyoı. 

O \ :ıklt!cr A\-rupadı.ın, Bizans üze
rinf! l!~!•·o bir s<?yyal· ve yahut yolcu 
Edirneye gircliğ'! zHn1an Türklerin ilim 
mae~ ('~('len olan medrC}elerin1. 1ma
re\h;:;ı)elerini. ken""an~arayJ:tnnJ , a. -
rayl.arıJu. sebillerini, camilerini. top 
dfikümbancleri.."lj, sair unayie ;.it fcıb

rikaJarını ve kUtüphanelerini aez;p gör
dükten onr& ~ surl.arruın i<;'crt girerek 
Ko.~tantiniyeye dahil oldukları zam&D 
büsbütün ayrı bir san'at ef:rrile karşı-
laşırlardı. 

'N.i.rk :ruın'at eserile, Bi;.an" t:-an'at e
aeri ~rcasınc.ln t.anlan1J1E" bir ayrılık ~k-
11 va..rdı. 

Edirn"ye, Bursa.ya gelen bır ~yyah 
XO$tanliniye .ı;ehri.rıôPn , batta Gala.ta 
şehriıı<lrtlı bü:;bUtün Pyrı bir varlıkla 
kar~Ja.şırclı. 

M~Uı; Türk ker\·~J\.Sar.iiylaı-ı. Bi -
zansta bulwırnazdı . Bıı. kı?rvans.aray ... 
ların min1arl san'at noktai nazarından 
güz.ellikleri ta.mamile eısiz eserlerden
di. \'e yine tamam.ile Tilrktii. Yapıhş
ları. ku11anıhsları, tnrıı idarelı:>ri bir 
infü:tm .an.ediyordu. 

Tfirk imarethAnelerinJn me\·cudfye
ti hl~bir memlrk:f'tt~ olmıyf\n bir teı
lrillttı. Edirııede Vt' Türkfye:Un her 
tarafında mf'vc11t ~ e mebzııl im~ e~ -
hnoelt-r ~"' e~ri .an•at noktai naza
r1nd.:n ve hem de cemiyetC' y1'rdım 

dol:ıyı$ilc eşsiz e)\rrlC'r ve teşkfHl~tan 
maduttu. 

Ediroe \•e 'Nlrkfyenin ~nhfp oldi.Jğu 

yerlcr:1c1~i medrcsC"lcrin tarzı ml;ıa .. isi 
VC itm f V8r]ıklflM bfl"f''I" $8hf'.-Ardi. 

Blltl\n bu 'l'Ork vorlığına tekabfl e
decek" Bizar.rla ne var r•. Ş:..mlar de~ 

fil mi'> Yeraltınrla kuytu yerlerde ce
miyet~ f11ydıq olmıyan ayazr"•nlar ..• 

MahnHe ve yer yer c.ıyııı.ınular ... Ylne 
hiç mnnari bır k.rymet ibraz etıniyen 
manastır çilehaneleri ... Baı.ı ınt·ydan
larda dlkili olan ı\bldt1C'r.. Dikilitaş, 

Yılan sütun ve saire. 
,F.dirncye c!eğil, Tüı k iye imp~.r1:1tor

htğunun n vakit ısahjp oldu •u herlı&ng.i 
bir yere bir ı:eyyah e:ittiti z.aman cami 
a\·h~ında bir ıerin ıadın·oın_ O, şadır
\'anın -;.yıfız mtı'l'.lukhıı·uH1an 11:ken gür 
su gor'..ırdü. 

Fak.:ıt; Bi::ı:ans..ı. giren bir r.eyyah ne 
bir k.ili.,enin avbsında ve ne de bir nla
naı:;t.ıtın h.:inrle elini bile yıkıyacak su 
but~mAıdı. 

Türkleı Biı;ansa ıirdtk.Jeri zaman 
nıedf'niyt>tlerile beraber gelmişlerdi. 

Bazı A\·ruµa müverrlhlerlnin 7azdık
lar1 gibi, rr~cniyet ve san•atı Biz.an& 
rr.~ııdoıtına ve a!!arına bAkarak ör -
nPk a1rnı~ d•lillerdi. 

Sultan ıt•hmet, İ~t~nbulu feUıettiji 
gündt'Dberi Türk meden11etini bu mu
azz;,ım f'hirdr t~i. etr.-:e!e karar ver
miitL 

Hiitt!t; F;ıtih S ltsn l\.Ichmet. İsUın
bnln !!irdiği gün bile Bizans saraylann
d. oturmadı. CUnkU bu sarayların kon
foru ve yapıhş hır.rlil!rı hie de 'l'iirk 
zt>v'(;ni ok.şıy•r;ık: selri1de delfld~. 

Fatih; İı:ıtanbulde s..'lr&ylar in~sını 
irartC" ett ilk yapılan ~nray Eskisaray
du- Bu saray ıhndiki Ü'nlve~itcnin 
buhı ndııi! 1 yeı·rledlr. 

9u1U.n r..rehmet, İ · t.lııbuln fethet
tikten sor '""' şehf ·<le yiı ıni bir gün kal
dı Ondan onra· Edirneye d6ndii. 

Jl':·,fihln, istanbuldaki yirmi bf-r gfin
lilk hayatı nl<iukca eııttPrP,şand1ı Yal· 
ruz ,unı sP.ylern~k llizımdır ki: Sultan 
~t~!J.mct, h:ıyntır.d11 P c·bir !inretl~ ka
dır ... 1 e_ır olmadı. 

(Devamı var) 

- Büyük sermaye sahibi! 

- :1J:adeı1ci. 

-- Ti'.ln iş adamı. 
!"'eniyor, sonra beride ekmek para.>'1.llı Çı.kai' -

mak :çın didinen filan efendiye: 
- Vay dalavereci vay! 

- Ma.kara ıherıf .. 
- Gen<! ........ i kafese koym~~ 
D11niyorl 4te insanlar ve cemiyetin tasnii -

leri arıu.ındaki !ark! Ha.la, ne iptidai ne basit de
ğil :m;? 

Mithat, dün bende idi. 

- SiiJia bir §eY söylersem yapar mmın?. 
Ö b il-Dedi. nce yapila<:ak şeyin ne olac3'(m1 

mcdigim ıç;ı:,ı: 

- Söylenecek şeye gôre .. 
Dedim. Artrk, her el'kekten: 
- Beraber Y•iıyab!lir miyiz?. 
Gibi teklifler dinlemeğc al~tığlm için bunun 

soyliy<'ceklerini de öyle zannettim. Onun lçin 
·mütereddit bir cevap verdim. O, gene ısrar etti: 

- Söz ver .. Yapacağım .. De?. 

- Nasıl olur canım .. Ne olduğunu ibilmet. .,ııım 
bir şey için nı;sıl, yapanm .. Derim?. 

Konu m.ya devam ediyordu'.kı 
- Yapılacak ,;ey ~k ba~it.. 
- Me5eJa, ne?. 

' . Ya~ını .. de, ondan sonra söyliyL~ıırı·· 

Hem, y apılını:ı- acak bir tarafı yok!. 
. - Söylemeden hiçbir fi<!Y kabul etnwm .. 
Ben, böyle söyleyinee: 
- Dur seninle bu taı-.lda anlaşamıyacağız .. 
Diye, yanıma kadar sokuldu kafasıruıı. içi.PÔ' 

büyük çapta arzu ve fikirler taşıya;n bir adam ed' 
ve halile: 

- Sana bir iş .. Yani, bir afet .. Teklif pdi)"1 

rum. 
Dedi, il.ive etti: 
- Mut.ıvsssrt bir :rol alacak.!ım. O kadar. yş

pabil:zııen sen de kıu:anacabm, ben de. Şimdi aıı
ladn:ı :mı?. 

- Nasıl. Artık konuşalıilir miyiz?. 
Güldüm: 
- Eh .. Bunu konuşabiliriz. 
\Sandalyasını çekti, dizlerini dizlerime yanaŞ' 

tırdı, sE'Sine çeşit, çeşit ton vererek a11lA'mıy'' ~81" 
!adı: 

- Yahya Şuayip efendi !le ortak olrluğuırıı11 

b;r işimiz var .. 

- Ay .. S&Jıj bir Yahya Şuayip Efeııd \"arc'
B "n· onu unutmuştum .. 

Dedim. Faka!, 
- Dur hele .. Onu gene unutma7':n. Ş:mdi b!S 

bu işi konuşalım .. 


