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ETEM İZZET BENİCE 

Rusya Bugiin Milletler Cemiyetinden Çı arılıyor 
-----

Sovyetler manen takbih edilecek ve dünya milletlerinden 
münferiden Finlandiyaya yardım etmeleri istenecek 

Türkiye'nin Finlandiyada muharebeler bütün 
hali ve istikbali .dd ~J d d• 

Başvekilin nutku bbe ŞJ etı e evam e ıyor 
nelu öğretiyor? Ve •• 

::1~·r.m•k vaziyetin- Finlandiya ordusu üç Rus taburunu daha imha etti 
Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

lllil1i tasarruf ve iktısat haftası 
bll§lamış bulunuyor. Sayın Baş • 
VllJlil Kefık Saydam'ın bu müna
lebetle irat ettiği nutuk çok mü· 
binı ve geçen yuların söylevıerine 
lıazaran çok daha manalı ve de • 
ierlıdir. 

Muhterem Refik Saydaıu'ın her 
lü.rlü iktısadi ve sınai f~aliyı>ti • 
llUzi geniş ölçüde tetkik eden nut· 
kunun bilhassa üç noktası üzerin· 
de duracağız. 

A ithalat ve ihracatımız. 
B - Paramız. 
C - Hıil.imiz •;e ı ikbalimiz. 
İhracatımız memleket lehine lıir 

Fin ağır topçusu Rusların istifadesine imkan 
bırakmamak için göllerin buzlarını dağıtıyor 

Londra. ıs (Hususi)- Finlandiya. ..-e 
Rus teblitlerl bütün nokl&larda. bir • 
birine leanız etmektedir. 

Rnslar, umumi blr ilerleyiş hareke• 
tinden ve memleketJn merkeı:ine 92: 
kilometre mesafede bir köyü zaptet .. 
tiklerinden bahsetmektedirler. 

J'.ıılandlyalılar birçok Rus taarruzla
rının ;&XiskürtüldüğüJiôl \'e üo Rus ta• 
borunun lmlıa. edildiğini bildirmekte· 
dlr. 

FİNLER BUZLARI TOPLA 
KJRIYORLAR 

Milli Şefimiz 
Erzurum'da 

Kayseri ı2 (A.A.) - Reislcum· 
hur İsmet İnönü bu sabah saat 9 
da huı;usl trenle şehrimizden ge· 
çerek Sıvasa gitmişlerdir. 
_ SIVASTAN GEÇERKEN 

Sıvas 12 ( A.A.) - Reisicumhll1" 
İamet İnönü saat 15,30 da hususi 
tre.W,rile şehrimizi şereflendir • 
mişler ve otomobillerle ufak bir 
g!'zintiden sonra Erzunıma müte
veccihen yollanna devam etmiş
lerdir. 

Havadan korun-
• • • ma ıçın yenı 

tedbirler 
Benzin depolarının 

Hollandaya karşı bir 
taarruz hazırlığı mı ? 

Almanlar Hollanda ve Lükse.nburg 
hududundaki köyleri boşalttılar 

r-~ 

1 

r 

nıuvazenc kaydel.mek suretile in
kişaf eylemektedir. Geçen yıla na· 
Uıraıı bu senenin on ayındak.ı it
hal ve ihracımız memleket lehine 
lıl.ıkal iki buçuk milyon lirnlık bfr 
fark ka~ detm~kıedir. Ancak, Baş· 

Roma. 13 (Hususi)- Petsamoda eok 
ıtddeUl muharebeler olmuştur. Pek 
seyyal bir halde bulunan Fin kuvvet. 
Jeri, dyşman gayreıterint felce otra.ı

maktadır. Ağır topou, Rıı• l'1taatının 

do.nmn gOllPrden i~fade;bı~ ınanJ 

I vazivef ve maske satışı 

\ bir karara bağlandı JJt;;~~~;:=~~~µs_ 1 ihrarafınuzın olduğu kadar 
lt. tP. IJ 'i &l ) U<t ,... 

loket ölçıisü içinde kBfi bulunma· 
dığına ve her sabada istilıs~li daha 
tok arttırmak mecburiyetinde bu· 
luııduğunıuza işaret etmektedir. 
Bu bakımdan Türk köylüsüne, çift. 
çi ve müstahsiline düşen idrakli 
bir vazife, her bakımda!' çalıştığı 
ıııevzu üzerindeki mesaisini iki ve 
tiç misline çıkartmak oluyor. Müs· 
tahsil gayret ve fedakarlığının 
Verimi üzerinde asla mütereddit 
olmamak, mahsulünün değeri ve 
geliri üzerinde asla şüpheli olma
mak vaziyetindedir. 

ı: r Jı a 
P.IÇ•-

Rustar Finlandiya cephesine bir bu-
-1111i>~~.,......,...,._,~5~.:;;ı.~U1ıı;;;;::jııi;<~L:::.L..:L.~~~.ıi~c' -~·:--'-- kında görüşülme uzeri'~'ıi'ğll! bir resim 

çuk milyon asker ve bin tayyare Jıi· 

nuşlardır. 

1 M ha- erklinıharbiye reisi Öş ile vilayet seferlıerlik müdürlüğün • i) H 1 d 
Fiil orılasu Ba.şltanıandanı Genera anner ,_ d b"' ük b" . t"ma yapılmıştır. Londra 13 (Husus - o an a verı~, lt.itler tarafından tehir edi· 

birlikte ha•lla. iizerbı de tetkikat yapıyorlar e uy ır ıç ı .. . ve Lüksenburg hududlarında Al· len kaı:ann •u<!oHc sahasına konu. 

Başvekilin beyanından anlaşı • 
lıyor ki, Türk müstahsili her sa • 
hada ve bilhassa tenevvüe dikkat 
etmek kaydile yapacağı geniş öl
çüdeki istibsalde en feyizli neti • 
ceyi ve maddi refahı alacak, bu 
suretle· memleket halkının umumi 
refah ve zenginliğine de hizmet 
edecekfü. 

Yani dış piyasalarda müşteri • 
nıiz vardır ve çoktur. İstihsali • 
tımızı kamilen ve değeri ile sa -
tabilıriz. Bu şekilde memlekete de 
çok şeyler getirebiliriz. Bugünkü 
istibsruliitımız dış ve iç pazarların 
ihtiyacına dahi tamanıile tekalıül 
eder vaziyette değildir. Bu itibarla 
her alakalı vatandaşın çok çalış • 
ması, çok istihsal yapması ve bu 
faaliyeti sarfcderken de malını 
değeri ile iç ve dış piyasalarda 
derhal satabileceğinden emin ol · 
mssı lazımdır ki, Başvekilirnizin 
ithalat ''C ihracat mevzuu iizerin-
de Türk müstahsiline en büyük 
bir ihtimam ile tavsiye ettiği esas 
hattı hareket de budur. 
Sayın Refik Saydam, para rnev· 

zımndan da bahsederken Türk pa· 
rasının kıymetine ve sabit mevki 
muhafaza edişine Cumhuriyet hü
kumetinin ötedenberi verdiği bü
yük ehemmiyeti bir kere daha te
barüz etıirmekte ve bu suretle son 
beş on gündür para kıymetinin 
düşürüleceği hakkında kulaktan 
kulağa fıslanan rivayetleri filen 
tekzip etmiş bulunınaktadır. 

Sovyetler Finlandlyadakl harekab 
riilr'atle bitirmek amıindedlr. 
PETSAMODA 100 KİŞİ MUKAVEMET 

EDİYORMUŞ 
Roma 13 (Radyo)- Petsauıoda ınü

blın Rus kuvvetlerine kar;ı 100 kişi 

mukaveme& etmekledir. 

Cenapla Kareli ınınlaka.smda Rus
lar yavaş yavaş 11erlemekt.edlrter. 
BSTONYADA ASKERİ KARARLAJt 

ALINIYOR 
Moskova 13 (A.A.)- Stelanl alan• 

sin.dan: Bazı diplomasi mebafilt, Es-

tonya. erkinıharblJe reisi De SoVY•t 
-ıimamdarlannm Estonyada askeri ma
hiyette mühim kararlar ihı:ar etmekle 
oldoklarını tahmin etmektedirler. 

Paris 13 (Hususi)- Milleller Ce
(Devamı " üncü sahifede) 

ihtiksrf a mücadele 
:.:..:.:~~:;.;.;.;;;..;.;;.;,.;.;... ______ __ Eli tabancalı 

sarhoş kahveci 
Müşterilerinden birine 

beş el ateş etti 
Dün akşam Kadlrgada Liman cadde

ıinde kalıveci Onnik sarhoşluk yüzün
den çıkan kavga üzerine, Gedikpaşada 
oturan Agobun üzerine tabanca ile a
teş etmiye başlamıştır. Beş el ateş et· 
miş ise de kurşunlar böşa gitmiş, ta
banca 5esleri üzerine gelen .memurlar 
sarhoş kahveciyi yakaiıyarak tahki

kata başlanmıştır. 

Depoların kontrolüne 
bugünlerde başlanıyor 

Polis kurslarında 
seyrüsefer dersleri 
Emniyet nıüdiirü B. Muzaffer 

Akalın Ankaradan. dönmü~tür. _B. 
Muzaffer Akalın, l!;tanbul polı : 
sinde kodeks usulüne göre yenı 
bir arşiv tesisatı yapılacağını . ve 
bunun için yeni sene butçesıne 
icabed~n tahsisatın konulacağını 
söylemiş ve şu beyanatta bulun • 
muştur: 
•- Seyrüsefer usuJlcrini ~-ek 

mil polislerimize öğretmek uzere 
şehrimizdeki polis k~~slarında her 
hafta birer saat seyrusefer ders • 
!eri verilecektir. Bunları halkımı· 
zın öğrenmesi için konferanslar 
gazetelerle de neşrolıınacaktır.• 

kiki hissiyatına tercüman olarak 
emniyetle söyliyebilirim ki, Milli 

mallarda yeniden 
yaptılar 

Manifaturacılar bugün 
yüzde on tenzilat 

vali ve BeJedlye Reisi LUtfl Kırdar 1 
şebriıntzde lhtikira. kalkışan ticareı
hanelerle bi:ızat meşgul olmaktadır ve 
lhiikiirla şiddeUi surette mücadele et
mek ıaruretinin ba"igösterdlği bugün
lerde, bilhassa depolarda mal tophyan 
mubtekirlere karşı harekete geçmeğe 
karar verıniştir. 

Yapılan tetkiklerden, bazı ıüccarın, 
llcrlde büyük kazano te.mln etmek hır
sile fiatları yükselmeie yüz tutan bazı 
maddeleri, piyasadan topbyara.k, hu
susi depolarda sakladıkları neticesine 

. vıml.ııııştır. 
Bu gıbl ticarethanelerin .rerek ma· 

jazalarında ve gerek depolarındaki 
mal mevcutları, ciddi bir k.onlroldan 
gef;irilecekUr. Kontrol yapılırken. zll· 
bur eden mallarm hangi larihle mem
lekete ithal edilmiş oldukları da ayrıca 
araştırllacaktır. 

Kontrol1ara. bugünlerde başlanacak· 
tır. Bu suretle tiecarlarm sakladık.lan 
mallan piyasa.ya oıkaracaklan ilmi& o• 
ınrunaktadır. 

VENİ FİAT rtlKSt:KLİKLERİ 
Diğer '3.raftan bazı mallar üzerinde 

yaıı ve Beledl:re Reislmu 
Dr. Llilfl Kırdar 

flal yükselmesi liiila devam etmekte
(Deva.ma 3 üncü ıa.hil'e Je) 

Sivil, ıı::ker ve muhe~d';" olarak\- nıanların son gün)Prde kesafet !up konulr"'vacağını sanıyorlar, 
birçok mu~ehassısla~ ı~lıra~ et- peyda eden faaliye ' .ri nazarı dik· •Dcyli Ekspı...,. bazı delillere 
tiği bu içtımada şehrunı~deki gaz\ ~ati celbetmektedir. Bazı gazete· istinaden, Almanya...~ Holnndaya 
ve benzin depolarının Bogazın A·. fer, Holandayı işgal için evvelce · <De"amı wı<. <alılfede) 
n;ı.dolu sahiline nakli ve hava gazı - --

fabrikaları depolarının yeraltın • T · f 
da inşası, şehir i~indeki mayii mah- asar r u 
rukat depolarının da nıaskelen • 

haftası 
mesi işi görüşülrniiştür. 
Diğ" taraftan Dahiliye Veka • 

Jeti bütün memurların 6 lirayı üç 
taksitte ödemek üzere mecburi o· 
]arak maske almalarını tebliğ et· 
nıiş_tir. 

Mekteplerde de talebe velikrinej· 
yük olmamak için ayda 50 kuruş 
taksitle her talebeye maske ve • 

• rilecektir. ------Maarif müdürü 
Ankaraya gitti 

Maarif Müdürii B. Tevfik Kut 
bu sabah Ankaraya gitmiştir. MÜ· 
dür muhtelif meseleler hakkında 
Vekaletle temas edecek ve üç gün 
sonra şehrimize dönecektir. 

Halen Üniversite rektörü B. Ce· 
mil bilse! de Ankarada bulun • 
maktadır. 

Bu akşam Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
radyoda bir nutuk söyliyecek 

Buün tas.ırnıf ve yerli mallar haf
tasmın Uduci C"ünödür. Bu mü.nase • 
betle Maa.rlf Vekilimiz Basan ili Yü
cel bu akşam sa.a't 19,10 da radyoda. bir 
nutuk söyliyeceklir. 

Başvekil Dr. Refik Sa>dam da dün 
haftayı açarken bir nutuk söylemiş ve 
bu nutkunda b3Jlka.larunızdalı.:i tasar
ruf he:saplarımızın. 316 milyon lira.ya 
ba.lli olduğunu, ticari hayatımı.zın bü
yük lnktşa.flaria ilerlediğini söylemif 
ve mali bünyemlı.in kudreti, milli sa· 
naylimizin mcşkfır faaliyetleri ile se -
merelerlni anla.tarak demlryollarl.D112· 
dan iftiharla bahsetmiştir, 

Bili.hare Başvekilimiz nutkunu fU 

cümlelerle ikmal etmiş1.ir: 

tı.Türk milleti vakur ve t.emkinli du .. 
ruşu, samimi birlik manzarası ile bü~ 

tün cihanın na.sıl t.akdır nazarını cet· 
bedlyorsa, Iıakktnda fena dü~Uueesi 
olanları da o kadar hayrete düşürmek .. 

tedir. •rürk milleti dostluklarına ~ad.ık, 
açık kalble kendi milli hudutları da· 

bilinde sakin ç.aln~mak \ıe yaşamak az~ 
mindedlr. Bu birliği, bu sükfınu ve bu 
çahşma. a.ı:mlni boz.nıak istiyenlerl' iyi 

gözle ba.kma'l. 
«BU.yük Türk milletinin hakiki his .. 

siya.tına tercüman olarak emniyet.le 

söyliyebllirim ki: l\Ulli Şefin etrafında 
tek kal,b ve tek vücut ('ahşan milleti-· 
mlz, halinden ve istikbaUnden emlodlr.a 

Ölüm bazen 
insanı nasıl bul_ur Şiddetli muharebeler 

(Yaıw ıincü sahifede' 1 tekrar başladı 
Ki SACA 

Belsinki 13 ( A.A.) - Petsaıno \ ile İsveç arasındaki münakalatı 

1 1 d R 1 b• takım kesmek irin Sordavala • Oulu şi· 
P t Decca mıntakasın a us ar, ır • a ron • ' tahkimat vücııde getirmektedir • mendiferİDİ zap!etmeğe Uğra§2.D 

_ Vallabl, bUli.lıl ben o maksalla. )er. Son derece düşük olan hara • j Rusların bu baptaki teşebbiisleri• 
yazmadım. Sırf lillfe idi. Affedersin. ret derecesi, her türlii faaliyeti fel- ni akamete uğratmıştır. 

- Esl&tflrullah- ce uğratmaktadır. Finlandiyalıların ağır topçu ha· 
_ Blllyon.un ki, bls dostua. Biribl· Kuolajeroi gölii yakininde ve taryaları , istihkanı kıtaatı ile teş-

rlınize karşı bir edip ve bir muharrir Finlandiyalılann Kusamo ve Sot· rjki mesai ederek, Rus kıtaatının 
&Jfatue de dalma dosl kalacaiız.. kamo gölü boyundaki müdafaa hat· mürunına mani olmak için Viji· 

_ Bunu şüplıeslz lelikkl ederim. larında şiddetli muharebeler baş - puri'nin şimali garbisindeki göl • 

1 

Dünya harbi karşısında ve ken_di 
vaziyetimiz içinde milli ekonon11- 1 
mizin durumu hakkında Başvekil 
bütün kalplere emniyet, ferahlık 
ve güven verir ve müstahsili bil
hassa iki üç katlı mesaiye davet 
ederken bütün gayretlerimizin ib-1 
resini tto,şkil eden siyasi vaziyeti • 
mize de temas eylemekte, bu ba
kundan bu g"inümüzü ve yanın • 
mızı da aydınlatmaktadır. Bu ay· 
dınlatışın özünü ve hedı:fi~: sayın \ 
Başvekilin şu cümlelerınde bolu 
boluna bulmak mümkündür: 

Şefin etrafında tek kalıı ve tek r • d 
vücut olarak çalışan milletimiz ..._..,.Bugün 6 ıncı sahiTemız e._, 
halinden ve istikbalinden emin • \ "' -

Zaten, bunun lçincllr ki ben de senin )amıştır. Finlandiya kıtaatının ha· ]erin buz tabakalarını kırmışlar • 
adından bahsetmedim. - ı:.eketlerindeki siir'at, Finlandiya dır. 

BWlll mabul arkadat bu mükil•. I"talv:anın vazı.yeti anlaşılacak 
di~· halde, bize, hepimize, Türk Okuyucularımıza Finlandiyanın 
milletine düşen vazife de her sa-

hada bugününden ve yarınından muf.assal bı"r harı.tasını 
·n hır" halde bulunarak çabş • 

emı • b" 
mak çok çalışmak ve azamı ır kd d• 
gayr°et seferberliği içinde bilhassa ta im e ıyoruz 
istihsali her sahada arttırmak o-

meye k1$k mlsaflrlitl etmiş de _dedi J , 
ki: Parls 13 (HUSllSi)- İtalya Hariciye milel ahval içinde İl&Jyanın vulyellnl 

\ 

- Biri pa.tron, Naci Sadullah da ·· Ü •····ıh etnılş olaea .. ktır. Kont ClanoDUll Nazırı Kont Cianonun cumartesi gun w.,.. 
cleccaı rolünd~ iken çatışıyorlar. Yoksa ı•-· d İtalyanın Tnna. ve B:ı.lkanlardakl men· · faşist ve korpora!JYonlar mec ı.;,;ID e 
aralannda .ne geçmişte.. ue ceceCek1e r11 faa.tıertnden de bahsetmesi muhte -ııöyll:reeeil nulka ehemmiyet ve • 

\ 

bir mesele ,.ok! mekledlr. Bu unluk, bucünkli beyne!- meldir. 

~·p~~ı. öyl• oısıın. ( Dig" er Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
Dedik. ,. * 

•- Büyük Tiirk milletinin ha· luyor. 



1 Çocuklara llOb şirlik n ~ 1 

sinem kalkarken &ZQ!=lf 
Mülkiye 
mektebi 

İSTANBLL JULYDANL\R 

§EIIRİ OLACAK 

ıuı: otcunlaşmıyor. ayni zamanda dol
c-unlaşıyor da.... Gocen 7ıl, üzerinde 
bir yazan etik.('Uerin üstiınd.e. bu yıl, 

ili, üç yazı) or!. Taliim. meydanı, btldlflnt& n ı-&r
düiLi..DUJ ,-ibi açıl17or • .Bu, daha bfr~l"J' 
deill- Bundan sonra, Fııltanahm~t 
meyd.ını, Beya2ıt meydanı. Tophı.ne. 
Jtaraköy, Şişhane ve satr meydanlar da 
açılacakmış!. 

ŞAJ\IPANYA ŞİŞESİ 
ı-.;_~~~~~ - ~ 

Hulisa. J.stanb111, mryıl.\niar ff'bri 
olacak ... At var, meych.ıı yok diye şı

kiyet edenler seviru,in .. Anlaşılan, ba 
eıeydanlara bakılacak olurs.ı. btan • 
ltu.1 7enJ imar plinlle, Okmeyd2.llını. 

Abneydanmı, solda sıfır bırakacak şe
kilde, carzullahi visia• ballnl alacak!e 
TAKSİ.~ BAHÇESİ.'1İ.'11 

"'iAN°AN'EL"iKrniKLiılt 
Belf"~fbayeCsaıt~nahnıet me7-

c1anmdaki boyalı tahlad..an yaptlma ı

şık sütunlarını kaldırmış? Bunlar, 
Frnasız mü!5temfeke tarzında yapılmı 

1 
lıniş! Gl!çen rece .. callba cumart.etı.I 
akşamı .. Taksim bahçe 1 onunden 

1r~mvayla ı-eçerken, nazarı d.kkatimlze 
birıteY çarptı: Bahçenin 11ıkları, pırıl 
pıral yanl.)·ordu. fakat, tabii, bahçede 
ıe1ta.nlar top oynuyor. Çiınkii. hava. 
soiıık ve şakır takır yatmur ya(17or. 

Bu ı ıkların, neden yakıldıfına, bir 
ttlrlu mana veremedik!. 

Acaba. elektrik idaresi, belrdlyeden 
cereyan sarflyahnın para ını aımı:w-o7 

mu?. Yazın aklımız rrer. ve f;1ka1. 
tı'j.ın, ~iukta, yaimurda bu elelıı.lri.kler 
11c-den yakılır, bilmeyiz?. 
VİTRİ.. ıt"SABAKı\SI 

ARTIK LAZL~ DEGIL 

Bu sene. ,. .. rll mallar ve tasarruf 
ba.ftasmda, vitrin milsabaki.!ı 1apıtmı
:yacakmış! Sebebi de şu: mai'aza sa • 
bipleri iyi ve 7.arır vitrin tanzım et· 
mesinl öfTcnml1trr, olgun. miıkemmeı 
camek;inlar ıwltiyorJarm~? 

Bu ·.-babı muclbeye hak verdik: d6t
ru.duı. Seneden srneye, vitrinler y&l-

Birbirıı kavga 
eden doktVt}ar 

.. ehrlm.bde ça1JŞ&D ı-.. "'"'ktor ara
nnda cereyan eden bJr hakare. .. <il
• lnln muhakeme."'lne SuU.anabmtı 
lir.inci •ulb cua da baluım .. ı.r· 

... ..6t&&.>6. ............. Uf:-~U"IWJU.it. ve hırtte-
cide muayenehaneler! bulunan cilt "e 
sührevi ha lahklar müt.ehaasun dr" · 

tor ArUn Borhoronlnin; '"' ..... -Mıc.>ı.ı 
muayenebanesinio u.s,~e ıloklor .Se
clal b.mlııde bir mule~ ... fı çal~lı.-

Udır. 
lkl$i de ,,,,..... nbbi uhada meuul o

la.n b•• _...,... doktor her nedense birbir

• • .ıe ı-eçlnememtktc ve ara ıra mü
nakaşa da etmektedirler. 

~lteklm birkac ci.ın evvel de Arltn 
Borboroııl ile Sed.l.t mıin.ıka~)'a baş· 

lamqlardır. İddiaya sorc Artin llorho
ronl doktor Sedat kf'ndisi orad.ı yok

ken muşk:rilerini aldıtını so:ylt"mış. o 
da bu iddiayı r ddetmi;Ur. Bunun Ü· 

zerine munakışa biıyumU., ,.e dı>ktor 

liorhuronı h;ak.ırc:te utrad iı lüdiasııe 

mahkemeye muracaat ct;n.µ . 
l\fııhakemenln du ku cel e inde 

mu :t!ad:lit ,aııı'tırr d!.ulenm ı r. Bun
brd3n bir kısmı doklor Sedad.1, diier 

VE BAR KIZLARI 

İma\.. tiıım dejil, bir romanemuzın 
ramanındaıı btf on sal.ır olı.lllllalı. ıaf
let.ine du.ttüm.. Sahne: Bir bar .. iki 
hovarda müşttrt •• İki de genç ku •• Bir 
masada oturuyorlar. Şampanya tlfe
Jeri boyuna açılıyor. Fak.at, prtp de· 
iil mı?. Kıı.lar, bu müşt..crlltre yine al
dırl.!t etmiyorlar, 7anlannda faı.la kal· 
mıyorlar. Onları aUatıp g-idlyorlar. 

Acizane, biraz izahat vert"lim: 
İstanbulun birinci aırul barında bir 

,ampanya açmak 25 liradır. ŞU.eler 

birbirini takip ett.lfı.nc röre, 25 tr lira 
da birbirini takiben bar sahib.nln ce .. 
bine l'irİ)'or. demektir. 

Böyle ,.aı;h müşt.ıeryl bırakıp &'iden 
bar kı:ılannı, alimaUah erLesi l'iin de, 
patron sokağa bırakır. 

l'.'a, açılan ~eler, şampanya dei'lldlr. 
ya. o kızlar, bır kı:u deilldlr, 7ahvt da 
orası bar deiildlr. 

HARP Di:NYASIND~ -----
HAKİKAT Bt.:HRANI 

Son Fin - So,.1el harbinde, 11.ıısla• 
rın ı.ellirU gaz. kuilandıklarını Finlan· 
diya crk.Lnıh:ırlıiyesi h.ldia. etmi.şU. 

so~·7etler. bu lıa\·ad:.sl derhal tekzip 
eiUlcr. Dit.arat mlilahiLler, zehirli sazın 
kullanddı~ı noktasında ı~rar ediyorlar. 

Sı2. ,eıın de hakikati ort.a1a koyun? 
nen .:1ak,kati <;;oylt'meslnl, yaz.mbllll 

çok s.cvtrlnı. Fakat, dünya, o manza
rayı bı.iri;.r.du ki, artık chak!katıt in 
nr olduiu bile belli delil, orla.d;W kay

boldu, ~illi. 
Dcmt:k, harp sonrası dünyasmds. bir 

çok mad'1eler l'lbl. bir de hakikat buh
ranı ba.:şlad.ı.. Bulabilene aşkolsun ! 

AHJllET E.At.:F 

iki doktorun 
bir ihtilafı 

Sirkecide lokantaeı Dı21:r isminde 
bfrlsl lok•htasında kokm~ 1emek sat .. 

t.atı i.dd.la!lltle belediye tarafından ve· 

.u\ln mahkemede bn davaya bakıl -
tnW1 ve koktuğu iddia oluna.n ;remetlD 

iki doktor ara~ında bir lhWifa sebep 
oldutu da anıa.,ılm.Jttır: -Eminönü beledl1 .. ı başdok!Gru 

Rrmzl lir doktor Trvflk bu yrmriln 
kokmuş oldui:uno iddia etm..l1lerdır. 

Buna k&Mjı doktor Rlza ile Abdül
muttallp yemciin hiç de kokm.ımı.ş 

olC:uflınu beyan etmiştir, 

l\Jahkcme bl"ltdlye cezasuun tasdi -
ki.ne karar vermişllr. 

bir kLSmı da Uorboronlyt hak vermlş
lcrdır. 

Neticede avukat İrfan Emin do37a7ı 
letkik için mlihleı Jsl<mlşllr. 

l\JuJı:ıkeme bı.ı talebi kabul etmiş ve 
aynı z.ı.ma1ıd:ı. baz.ı t:ıhlUcrin dah:.ı ça

iınlıp dinlenmesi J~Ln d.av:.ı.yı buaiıne 
Uırakmı.şur. 

Yazan: fskender F. SERTELLİ 

BAR CİCEKLERİ ' . 
(Zambak) hazin scsile bir şar -

lanın güftesini mırıldanıyordu: 
Çok peri.şandın o gun sen, a<!ımış· 

t.m sana ben. 
Beni ibilmem ki unuttun mu, o gün.. 

der. beri sen? 
Sinemin atPŞİ de geçti mi gül 

sinenden? 
Beni bi:mem ki unu!tun mu, o 

gundenberı ~en? 

Bu şarkıyı (Zambak) neden, iç
ten gelen b:r ncş'e ile okuyordu? 

Şinasi kendi kend:ne: 
- Bunu mutlaka aşıklarından 

h:rı yazıp vcrnı ·•tir. diyordu. 
l'ger böyie ise, şarkının ü~üncü 

mı. roı onu çok düşiindürecekti. 
Öyle )'a. 

cSinemin şteşi de geçti mi gül 
si nenden?, 

1 Demenin mana3ını lehlile lü -
r.um var mı3'·dı? 

Demek ki. (Zambal<) artık ken
diı i koklatma!: lıa~laııııştı! 

F."er bu ~:ırkı onun iç'n vrzıl .. 
mı a, Z•:'lbalda mrçlıı:l iıs k gö
fiis ı:ö!!iise yatmışlar demekti. 

Ş!nasi: 

- Her ha1de bu işte en geri kalnn 
benim. Fakat, (Zam hal<; 1 ın ken- ı 
dini k!'İ.·~·Jıkla ba,kalarının göit
aüne ve kolları arasına atmasına 1 

Nf). 13 _,,, 

ihtimal vereıniyonnn. O he.nüz 
ciddiyetini, hüviyetini, halta is • 
met.ııi kaybetJ'llemiştir. 

Diye söylenerek, kapının anah
tar deliğine gozünü uydurdu. 

(Z•mbak) aynanın karşısında 
soyunuyor ve bala şarkının ırra
nağmesini tekrarlıyordu: 

Beni bilmem ki unuttun mu, o 
günden.beri sen? 

Şinnsinin tnhammülü taşınış'ı.. 
'.fanı kapıyı vuracağı sırada, az .. 

kasında dolaşan bır gölge gördıl
ll.rdenb . .re ürktü. 

Bir garson ya,·aş<;-a patronun ya· 
nına sokulmuş, şu •özleri fısuda
~ crdu: 

- :lfösyö, bur.adan uzaklaşınız .. 
Jlladam gitti hi. ,ini vermek için 
sizden ayrıldı, lnkat salonun yan 
odasında bekliyor. Belki de ~imdi 
Luraya, sizi aramııf:'a gelecektir. 

Ş~nasinin rengi sapsarı o!du: 
- llcni sorarsa, hesap ) apıyor 

dersin. 
- • ladam Janct kolay kolay 

s:ıvulma.z, mü~~·ö! Ben kadınlar -
<lan da}·ak yeınrklen çol< korkanın.. 

Şip.•si b'rdenb 're afa ladı: 
- Bir kadından korkuyor mu

sun? 
- Her halde aizden fazla kork-

Muayyen bir yaşdaki 
çocuklar yalnız bu sine
malara gidebilecekler 1 

Çocuk Esir~me Kurumunun sa
dece i•şe ve ilbas işlerile değil, 
ruhi ve terbiyevi hususlarla da I 
daha fazla nisbette meşgul olması t 
için harekete geçilmiştir. Bu cüm-

1 
leden olmak üzere şehrimizin ıoü-, 
teadılit yerlerinde yeniden •çocuk 
okuma odvları. açılacaktır, 
Diğer taraftan sinema filimle -

rinin çocuklar üzerinde yaptığı 

menfi tesirler de ehemmiyetle göz 
önline cı.lınmaktadır. Bunun için 
çocukların gidecekleri sinemalar 
ayn:acaktır. 

Muayyen bir yaş•a bulunan 
mektepli ve mektepsiz çocuklar 
badema; y•lnız; •çocuk sinema -
laru ismi verilecek olan bu sine
malara gideceklerd:r. 

Bu sinemalar açılıncıya kadar 
da şimdilik haftada birer gün şe
hir dahilindeki bü!ün sinemalarda 
(Ocukkra mahsus terbiyevi ve ru
hi fili.nıler gösler;Jecektir. ----;y,_..._ __ 

Haseki hastahanesinin\ 
400 Üncü yıldönümü 

II:tseki hastanesinin tesisi yı] 
dönümü münascbet:Jc merasin1 
l·apılacağını yazmıştık. •400 üncü 
yıl dönümü• ismi verilen bu mc
r:ısi·m bu hafta içinde icra o!uno
c~hr. Ayrıca da broşür çıkarıl -
ıruştır. 

Yeni pavyonların 
inşası,a devam ed livar 

Malzeme buhranı dolayısilc bir 
müddettenberi inşası duran lley
heliada sanatoryomu ve Cerrah -
paşa hastanesi pavyonlarile Hay
darpaşa enlani hastalıklar pav -
yoniarının inşasına tekrar başlan
mıştır. 

Bu inşaat bitince Heybeli sa -
natoryomunda yatak adedi 240 a 
çıkmış olacak! ır. 

1 KÜÇÜK HABEULEH 1 
* Gecen cumartesi akşamı TokaUı

ya.n .. ıoı:Uarı.nda \.er\1Q olunan .U.Wıı..uk.. 
rine verilmek üzere 380 lira tahsilat 
elde olunduğu anlaşılmıştır. Du para 
fakir çocuklara dağıtılmak üzere dün 

Üniversite muhasebesine yatırı.lmış -
lır. 

* Dün öğleden sonra Üniversite 
konferans salonunda Profesör doktor 

licıl Broin tarafından c-müktcsl'p va
sıflar tev.ırüsu• me\'zulu b.r konferans 
verllm ştir. 

* Lırnanlar umı :il rnGdilr10~ü be
led:yeye mUracaat eı ·c. ek yo.cularm 

han1aftar ... J.n mü~'til.ı.Iıt çektiklerini 

bı .d.ı.;,p bu ı~ii.l dt4cltılmeslıu ~temış
tir. 

* Şehr ınizde uç Lp ekmek çıkarıl-
ırası d ıtul. ti:; e oe bundan vaz..:e-
tı 11~ Şırrctuc., tıp ekıııck~ r hep 
devan cdetf•k 

* ML,,hur sire.ma art,stterin.drn 
Dıı0 Fa)'e,.banks dün 56 y ....... ında (.U

dLı :.ı haıje .ı ekteş!rdcn ou Lı.Ştur. 

nıu) o.cwııt ınO:.)·ô! Siz bcııdcn cc
s~anız~ kcno.ı3-i!e karı;ıla~aouir
sou.z. 1'akat, ~ur~ını da iJUve ede ... : 
yım ki, n1aJanu darıltırsanıı, bu 
bar ewıizueu gider .. Rahatınız ka
çar. Ben tecrü.oe1i biT garsonwn .• 1 

Ueni "1nleyı.ıılı. Uada.uu darıltma
) ınız! 

ı;..nasi (Zambak) ın odasından 
uzoklastı. 

- Pekalfı sözünü dinliyeceğim. 
Fakat, madam Jane.ten ne gibi 
fena:ık tasavvur ed:yorsun? Bana 
bu ciheti izah eder misin? ' 

Garson patronun vanına sokul
du: 

- Hele bir kere odada saklanan 
ma<lamı tatlılıkla savunuz da .. Son
r~ ,..~.....1;c:;irii7., möc: .. ·()! 

Patronunu mcnıktan kurtar.,,ek 
İ('İn .vavaş yavaş şu sözleri ilive 
etmekten de kendini alamndı. 

- Madn~ın yiik•e1< r'ith•li bir 
Fransız znhi'Pe münac;rh<'ti vnl'
dır . .,..,nc,·ö! r:'>rkJ''"""" t·i Jı11 z~bit 
vasıt2sile sizin rahatınızı kıcır -
mft'lllın! 

Sinasi s"<kın şaşkın garsonun 
yiiziln4" halrtı: 

- P..:ı zabiti sen nerden tanıyor
sun? 

- •fndnmln """ brr pastacıda 
otur1,r1'p'l J.?'Ö'"''iim. 

- ~ .. ~<" n karloır mı? 
- J:ö-... ~ 1,.,.,...., .. ..,'- ... nız, y..; ... l .... ,. ,,.,.._ 

rr "• '"r
1 •1• kl\lkola ı:"Hiklerini 

sö ,. J ;,..,.,.ı .. :1: ri nı. 

- """" hana neden daha önre 
!i!:ÖY)~-ncf!"'? 

- Jl r .. ,..,.,., "'""'"""1 ,ı; ... ,.. korktuın. 
g, ...... f'":ı •:-:..:.~ ,..f.,...,:eo•hn. 

Şinasi itidalini toplıyarak Ja -

Ay başından itibaren 
adli tebligat nasıl 

yapılacak? 
Adli tdiiigatın önümüzdeki ayın 

1 u ... cı ı;ı..u.ı.~ ... cıı ıt.ı.ıill'cu po!tla ı.ıe 
yapı..ınası kat'ı sur.,ııe kararıaş·ı
rll.J.ll.J.Ş oiciugunaan ~7 gun socra 
melllıekeıiıruzıie mübaşır•ık de ta
r.he karışacakt.r. 

Oğrenıı..g.mıze göre bu hususta 
yeni ve muhim bı.r nizamname ha-
zınana:rak V eJuller lieyetınce ka
bul cluwnuş,ur. Bu nızamnameye, 
göre yılbaşın<l.an it.ibaren posla ıle 
tebıiğ oluruıcak adli evrak şunlar· 
dır: 

Arzuhal, layiba, davetiye, celp-
name, karar ve ~Um~ar, iddianame,

1 
icra ödeme emırtcrı ve maJıkc -

' melerlc müddeiumumilik, sorgu 
hakimliği, ıcra daırlcrıne aid d.ger 
kağıtlaı. 

l'osta bu tebligatın bir kısmını 
zarflı, bir kısmını da zarfsız o.:ı.
rak teb.iğ edecek ve kiığıdların 
bazıları p-0sta, bazıları da adliye 
tarafından doldurulacaktır. 

Adliyenin dolduracağı kağıtla 
taahhütlü s>y,Jacaktır. Tebl.gat 
yapıiacak kimseler evlerinde ve 
~·a dükkanlarında bulunmasa'ar 
dahi kağı.IET akrabasına, kira -
cısınaı hizmetçisine veya polis ka· 
rakoluna bırakılıp kendisine teb
liğ olunmuş gibi sayılacaktır. Teb
ligatı almak istcmiyenlcrc, civar -
c!aki maruf bir kimse· yanında zabıt 
tutulmak suretile kağıtlar önüne 
hırakılaraktır. İcabında telgraila 
dahi tebligat olabl!ecektir. 

---ov-----

ç k çocuk:u ailelere 
yardım isten:yot 

Memleketimizde doğuınlan teş
vik etmek maksadile yeni tedbir
ler ahnınası istenmekted~r. 

J::zcümle Çocuk Esirgeme kuru
mu Kumkapı kongre><nde oldugu 
gibi Be~a7Jl n•hiye>inin bu seferki 
l,.ongresinde de bu meseleye te
mas olunmuştur. 

Azaiar çok (OCuklu ailelerden 
muMaç oianlara her çocuk başına 
kışl.k maddi ihtiyaçlan karşılıya
cnk şekilde yardımlar yapılması
nı istemişlerdir. 

Bu dilek Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekaleti de Beiediyeye bil
dirilecektir. 

Ne diyeceğimizi 
şaşırdık 

Bir dostumuz tunlan anlattı: 

- Bundan yirmı ril.n evveldi. Bir 
kumaş mağazası vUrhıhıde ho~uma gi
den bir elbiselik &'Ördı.im. İçeri girdim. 
l\IeLresi 7 .5 lira im4. Alm;ıtlım, «K.&f
lık ye-nl desenler» gelecek dediler. 

Lvvelki ı-un tekrar ayni maia.z.ıy"' 

ıHLm. Evvelce ıOrdUfum kuına yine 
aynen vitrlnde duruyordu. Yeni de • 
senleri btğennıedun. Eski kumaşı al
maia karar verdim. Fakat, bu sef.•r, 
9 lira, dedilrr. Ilayrct etmfştim. Tabii 
almadlDl. Di.ıkk.indan cıklım.> 

1\ • .-.ııila.tura eşyası i..i.ıerinde lhtUı.lr 

var mı, yok mu?. ?\e d.yect~-'.z'!. 

Bi..'RHAN CF.\'An 

ne. in oturduğu odaJa gııti. 
Bu Jıaher bar sahibini fona hal

de sinirlendimılşti. 
Artık Janeti kapı dışarıya da 

atamazdı. Fransız zabitleri vasıta
sile Janetin bir fenalık yapması 
pek muhtemeldi 

Şinasi şlındi ne yap•cak, bu be
liıdan yakasını nesıl kurtaracaktı? 

Ona: Zorla güzeUik olmaz ya. 
Eskiden seni seviyordum. Fakat, 
timdi hoşlanmıyor.:m. 

Demeyi düşündü. Yapıl•cak ted
birlerin hiç birisi muhtemel fe
laketi önliyemiyecekti. Hepsi de 
ayni kapıJ·a çıkıyordtL Janct, Şi
nasinin yakasını kolay kolay bı
rakıcılardan değildi. Belliydi ki, j 
onu çok seviyordu. Pariste dört 
yıl beraber yasmışlrrdı. Az zaman 
değildi bu .. Dört yıl başbaşa ve 
koyunkoyuna ya.~amak. 

Şinasinin i~ C bir huyu vardı: 
Cok düşünür, geç karar verirdi. 
Bu mesele hakkında henüz kat'i 
bir karar vermiş görünmüyordu. 
Cali bir tebessümle odadan içeriye 
g:rdi. 

- Janet .. Ilaniya <"11 aparlıma
na g'.divordun, şeri? Neden bura
da kaldın? 

Janet bir koltuğa kirpi gibi bü
zülınüş, başını önüne eğ'mişti. 

- Korktum, dedi, seni burada 
bek!emci:e karar v"rdim. Uyuk -
lanıışını burada. 

Ve "iilt"T"k sordu: 
H~apların. :c-.!-rn ";*fi mi? 

- ıs,ıt; canun. llaydi gidelim. 

(.u-.:.v""'ı var J 

Saadetin sırrı 

Dün, bu sütunlarda mevzuu bah -

settiiim aile tipleri meselesi okuyu • 
cularım arasında senq bir alaka UJ'&D

dırdı. Bazı telefonlar. mektuplar a.I· 
dnn. 

Bir ahbabım nr. B1r tlrkette me· 
murdur. VerkllerJ ke:Jldlkten sonra, 

eline 5t lira kadar bir para ceçlyor. 
İki sene kadar evvel eYlendl. Fakat. 

7enl klll'ulan bu 7uvanın tadı, tuzu 

yoktur. Çünkü, kadın, her sü.n, koc.ı
BUlın ba~ının etini yemektedir. ŞikJ.

;retf ıu: Xazanamıyorswı. ~ted:j'imıl 
alamıyorum. Zevkime cöre siyinemJ· 
7orwn. Berke:;in içine çıkma.klan ula

nıyorum. Bu kadar pill"a ile geçinil
mez. 

~I zaten başından aşmış bulunan 
erkek, sabahın saat. seklz.lndeo ak.fa .. 

mın bq:ine kadar çalıpna.kta ve mi.ı.t

blş yurcun düşmektedir. Akşam eve 

ıellnce de, kan!itnm blnbir ş:ka.yet, 

arzu ve temennilerile karşılaşmakta, 

onu, teselli ve tat.m.io etmeğe utraş -
maktadır. 

Dahiliye Vekaleti na- ı 
mına 100 talebe iıa vesi

le geniş· etilecek 
Dahiliye tC§kiıatımızda çalışacak 

miınevver gençler yetışt.rnıek 
maksadıle Dalııliye Vekaleti yük
sek mekteplerde 100 talebe okun
nıasını kararlaştırmıştır. 

Bu talebeler tercihan mülkiye 
mcktebınde okutula<:aklardır. Ve
kilet bu hususta bir kanun ıayi· 
hası bazırlamağa başlamıştır. 
l\lezkur kanuna göre bu talebeler 
mülkiye mektebinin vaziyeti mü
sait olmadığından nehari olarak 
devam edccekıcrdir. Kendilerine 
ayda makluanın 40 ar lira yatma 
ve yeme masrafı verilecektir. 

Bu münasebetle mektebin kad
rosunun dn genişletilmesi karar -
leştırı.lmıştır. 

Ezcümle 70 ~er lira asli maaşlı 
iki profesör, 50 lira maaşlı bir do
~~nt, 100 er lira ücretli fransızca 
ingilizce, almanca mütcrcinıleri ile 
bir müdür muavini 60 lira ücretli 
bir idare muavini ve 3<l lira ücretli 
bir hademe alınacaktır. 

- o----Ve lıııt bal, tahmin edersiniz ki, kav .. 

raya 5ebep oluyor. Evin. içinde r.W..t 
ve huzur kalmı;ror. 

Evlili.tın üzerinden bir yıl ı-eçtik~cn 
sonra, bu ça.haJt.ı, erkeğe bir zindan 

sörli.Jıüyor. Adamc~fız. biraz hafuu 
dı.nlemek lçln, ayda bir defa olsun, i

şinden çıktıktan sonra, b•r ikJ ark;ıd:ışı 

ile beraber olup bir gazinoda eğlen -
mek ihtiyacını duyuyor. Çünkü, evde 

etlenmek değil, dinlenmek im.kin ve 
lhlimaJi daha yoktur. 

' can kurtarma ve enkaz 
kaldırma cihazları 

O ı.:ım.ın ka"·sa şiddetleniyor. K.ı .. 
dın şoyle söyleniyor: 

- Ben ayafıma takacak çorap bu~ 

Jamıyorum, sen, :paraları meyhane 
lerde yiyorsun, öyJe mi?. 

Zannediyorum ki, 7a•ıncıa &J'nJ.l -
caklar ... 

Bazı kadınlarımız ve erkekler:miz, 
dış t.e.slri.ere tula kaıuhyorla.r. JfalbukJ 

.1aşaınak•. chayat sürmek• ded.ğ1 -

miz hal, binblr şekil, reşit ve mahiyet 

aned"r· Seviyemiz, tctlmai vaz.lyetl -

ml:ı, kazancımız nlsbetinde yaşamal'a 

mecbo.nız.. Saadetin sun buradadır. 

REŞAD FEYZİ 

Hava taarruzlarına karşı pasif 
korunma faaliyetine hızla devam 
olunmaktadır. Bu hususta her ekip
te mecburi olarak bulunması irap 
eden •can kurtaran• ve tıenka.z 1 
koldırm» cihazları da bu kerre 
t""bil olunmuştur. Dün aliıkadar
lara tebliğ <funduğuna göre bu 
techizaf, blok mesnet1er, demir 
manivela, demir saplı kazma, kil· 
rek, varyöz, ağır ve hafif b• ltn -
lar, iki taraflı el bıçkısı, testere, 
1'eten halat. tek dilli makara, mer
diven ve tel halattan ibarettir. 

Hayv-ın seven1er yarın 

toplanıyorlar 
Hayvanbrı koruma cemiyeti -

nin senelik kongresi yarın saat 15 
te yapılacaktır. Bu toplantıda hay
vanfann himyesi için yeni tedbir· 
ler alınması da Beledvieden iste -
nccektir. Ayrıc?, cemiyete ait bazı 
teklifler de yapılacaktır. 

j Avrupa Harbinin Doğurduğu Meseleler 1 
Almanyanın başka memleketlerle 

ticareti 
Alma.ıı r.:ıatbuatmm hep birden ileri 

ıürduiü şudur: Almanya kendJ ken
dine kilidir. Dem başkalanna muh

taç driildir, hem de başkalarının teh
didi altında kalacak defildir. Hariç ile 
alışverı.ŞI kesilmiş olması büyi..i.k ~ir 

ziyan teşkil e;miyor. Onun içln mem· 
le-ket dalıillndc herşeyin tahdit edll
mesl, yıyet•ek, lcecck, &"İJecek namına 
ne varsa hep. inin ve.sika)·a bağlan -
ma.sı Alınany:ı için öyle korkwıç bir 
yoksullu.k demek dctildir .. ve saire. 

l"iııe Alınan m:ıtbu:ıtınuı, ncşr.yat. 

vasıl.aların:nı ilt-ri surduj:u şu oluyor: 
Alınanyanın harici ticareti Oylc den· 

di3i gil.n kukunden kcsihn.ş, bhmi.ş 

değıidir; belki muhtelif S3..ılollara .Ya
yı.J.mışhr .• ve gaire. 

Alrua.nyanm harici ticareti yerlnde 
oldui'1na dair Alman matbuatının b· 
bat etmek istediği şöyle bir da.va var
dır: Avrupanın cenubu şarki mt.ınle

ketleriue Almanya istendiği kadar o
tomob.J, mot.örli.i. veısait. yollıyabile -
cektlr. Cünku bu vesait ucuzca satıl· 
maktadır. Petrol sarfiyah da azdır. \ 
Sonra Avrupanın cenubu şarki mem- 1 

leketlıerile Almanya arasındaki alışve- ı 
riş de artacaklar. Bilhassa Romanya ile 
l'U&"oslavya arasındaki a11$verJşin ar
tacatınd.I. ş.mdlye kadar Alman mat
buat. çok ısrar etmektedir. Uububat. 
hayvanat ve saire tçln Almanya her 
ıeoe Romanyaya 240 mllyon mark ve
rlrken bunu daha arttırarak 300 mtl
J'ona çıkaracaktır. Gerek şlmend.fer. 

&"erek Tuna nehri vesaiti ne Roma.o
yadan, l'.'u.roslavyadan alınacak mal
la.rın )'ıizde 39 mJktarJ Jçln bu vesait
ten btifade edilecektir. Evv~lce bu 
mallar denlılerde.n dolaştınlarak Al
man7aya kadar getirlleblUyordu. Al
manların neşrettikleri rakam.Jara C"Öre 
reçe.n 938 1ıeneslnde AJ.nuDyanın ha
riçten, yani dünyanın muhltlil yerle
rinden 1'etirtml1 olduğu mevaddı lp
tldaiyenin yüz:de 79 l'lbi büytik bir 
miktarı Avrupanın timd.ikl harbe kar-
şı bitaraf kalmış memleketlerinden &'el .. 
miş bulunuyordu. Alm.anyaııw Lbra· 
catından ise Avrupanıo ylne bu bi· 
taraf memleketl<"rd.r ki yüzde 51 nls
bet.inde m:ıl almıJoilardır. 

Biitiın bu cihetler neşredilmekle AI
manyanın Lugtin öyle büyük ı.ıkınh· 

tara uiramıya<';ıfı, yoksulluk çekml· 
7ecejl l"bal edilmrk istenmektedir. Bu
nunla berabt"r Almanyanın dünyadakl 
diğer kıt'alar:•, bilha"ösa Amr"r!ka ile 
olan alutveri.şlnln harp çıktıkt.anberi 

abluka yü:r;ünden kesi1ml..$ ohnasınm 

sebep olduiu ziyanın derrcesl söylen
memektedir. Lehis1:ının ticarttl de Al
ID&lllar& cecmltU.. ve 11.llSJ'& ile Alm&D-

ya arasındaki alt!1Veri~ln de barJJten
beri artro.ış: olması )'Olunda daha bir .. 
pok ru ;..ımlar ırösteril.mekted.r. 

Bir de artık Baltık denizi sahille -
rinde İnrıliz ticareUne sa.ha kalma -
mışhr. Almanl ... r bunu kendJ tlcaret
ler1 için büyuk bir kJ.r sayd.Jkları g-ibi 

Lehistandaki kömür madenlerinden 
çıkardıkları könlurlerl harice :yollıya

rak satmakla da kaı.anç temin et.tik .. 
terini !>öyltiyorlar. 

İn&"ili2 • Fransız tar-.ıfının l'örüşü Jse 
bOyle def-ildir. Evveli şuna itiraz e
diyorlar: Almanlar hariri ticaret va
z.lyetinden ba.hst'dl'rken 938 rakamla
ruu ılt·ri sUruyorlar. llalbuki ac-aba 
bu harbe kar~ı bitaraf kalmı1 olan 
memleketlerle bWldan sonra da. ticari 
mu.na ·tbetlerini 938 deki ıibi devam 
ettirebilecekler midir?. 

Alman :propa,randasına. ıöre İ.nzil

tere aç bı.rakılmakla tehdit edilen bir 
memleket. halinde bekleyip duruyor
muş. Buna mu.kabil şarki Prtı.syadı 

yiyecek. içecek bol bulunuyormuş. Fa
k.at. yine AJmanyada herkesin tavşan 

üreterek yetı.ştirmesl lçio lizun ,relen 
kolaylıkların gösterllmesl hükümc' 
memurlarına tamim edilmiş. 

Rus - Alman ticari münasebetlerfol 
büsbütün yeni e!kl:slara söre düzcU
mek ve iki memleket arasmdakl al" 
veri.fi 930 dakt derecesiııt çıkarmolil 

l'lbl neticeler verecetir.den •lnıdlye 
kadar çok bahsedılen ye.nt muahdc 
Almanlarca beklenen mcuarii tem.l.ı. c..:t· 
U mi, eUncdi mi mesel? ,i ı.'•>k mU.na .. 
ka.şaya yol açmaktadır. Ö) le aulaııh
yor ki iki tarafın ticari mü.nasebt"Ue· 
rinln inkişafına mtişkülit çıkarac.ı.k 
haller vardır. 

Ruslann Alman:ra:ra gönd!'recı:K -
lerl mcvaddı lptldaiyenin faıI~:.ı i':'in 
altın para i"ilemeleri clbl. Yeni ticaret 
muahedesine cöre mübadele surehJe 
Rusyadan ZOO milyon markhk mal ah
nacaksa ıh Almanlar c!aha fazlasını Ls
tem.J.şlerdJr. İşte bunun üıerine kt"ndl
lerinden altcı. istenmiş. Diier taraftan 
Rusyadan Al.manyaya sevkedilecek 
malların naktı icln vesait kifi gOrUl -
memekt.edir. Rusya ile Almany:ı ara
sındaki demiryolu öyle büyük mik. -
yasta münakalit.a elverişıt olmamıştır. 
Sonra Lehistan muharebesi de yolların 
bozulmasına !:ithep olmuştur. Bir de 
Lchi!>tanın ve Rusyanın demiryoJları 

arasında da senişlik, dırlık farkı var. 
dır. llula.<>a demlryo1Jarından l"tifade 
keyfiyeti boyle mi..i.şkUliit arzrUikçe 
Ru~ya ile Almanya arasında karadan 
ınünakali.tm sorlq.acafı lçln, olsa olsa 
Ballık denizi larllı.lnln lqclhl düşü -
llillmiitlür. ALi .K.EMAI.. SlilWA.\' 

Glbi$:r·1!i•~ 
Hindistan ve harp 

Yaıtaıı: Ahmed Şükrü ~-S~ 
Hlntlllert temsil eden ckongre pJ~ 

tisi» lle umumi vall arasındaki JıU 
bir çıkmaza strmiştlr. Ve ejer bll ç~: 
mazda.n kurtulmasına bir çare buıı.ı t 
maz.s:l, kongre partlsı, pasif muka,·clll' 

kararını tatbik edcı~ektir. ihtıl~tın. rn~ 
hiyetl malü.mdur: Hındl!:itan ınıılıt 
imparatorlui'u içinde dominyoıı :;: 
tusu btiyor. Kon17e part.bl, on 
kadar evvel verdifi bir kararda ~; 
lerl alınmaksızın Hintlı1erin bir J• 
da.ha harbe iştirak etmiytceklerlnl b ıl' 
d.lımiştL Ceııubi Afrık.a ve J{ııaJ 
&lbl İn&lllere domln7onlannın re1l .
lınırken, Hlndist.an Londra hUkUJ:ll~ 
t.inuı kar:ırlle muharip vazlye.t.e ıi~ 
bulunuyor. Bu meselede rozonUllt>ll' 
bulundurulma.sa icap ~den mu.hiJll 
nokta fUdur ki Uindist.an halkı, ~~ 
manyaya karşı muharebeye rirnıeJJ 
lüzumunu takdirde İngiltere lDlP:ırt~ 
torlufunun herhanci bir cuıUndeD ıe 
kalmamaktadır. Nazi felsefesi kanı.sJ.11' 
da her l!inUi ancak istikrah duyab•ıit· 

.~ 
Volklşer Beobahter gazetesinin, a• 
zamanlarda İ~kendervari llwdistaJl f 
tulıatllldan balı.seUnesi de dUı..kalt l)• 
yıktır. 

Fakat Uindi~ta.n bu h:ırbe ,1rııı• 
kararuıı, kcndUii V(:rmek ıstlyor. l)J' 

ha kba bir ifade ile llindbta.n biC 01" 

maLsa. Kanada ve Cenubi Afrıka '°' 
AvWitralva kadar mukadderatına 11'' 

kım olmak lsUyor. 
Filhakika her mllleUn kendi ınıt • 

kaddcr.ı.tına hıikim olması mukaddef 
bir prensiptir. Fakat lHndislan ıucst~ 
lesınde bunun tatbiki • herhalde detll' 
tatbiki • için birçok zorıukiar ,.ırdJ.C• 
Hindistan bir memJeket d.,gil, bir ıtı 1 

•· 

dır. \'c bu kıt'a u.zerı.nde dıl, dın ,., 

hars itibarile blribiri.nden ayrı ofall t>tt' 
cok milletler yaşamaktadır. 1"c KaJl'" 
dada, n,. de Avu.stralyada boy1c bıl 
vaziyet yoklur. Bundan daha a:ı rk:ıJ'' 
lıyet unsurJarlllı bir araya a;aıı n•eJIJ" 
leketler Avrupacb. bUe ya~ıyaınaoıı.f" 
~ar, yıkılmı.tlardır. Bununla bf'raber; 
lngilltrtnın en geni:;ı bia oton1J11'1 11 
liindLo;landan esire'emedit. de anıaşıll" 
yor. İki yuvarlak masa ko11feran~ınd;ıJI 
sonra, 1935 sene~inde on l:ir de1r1eıtel 
m~ ckkil olmak uzere bir ft•derP" 
yon kurulmu1ı.ur. Bu on bır dcvırtil 
sekıı.I k...ııı;-re p:ırti.~ine meıı5UP kabl' 

nelerin ellerine crçmi!jür. in,ınlıere bLI" 
kiı.met.i, umumı vali va!'>ı>uılc idari 0

" 

ı.onomi.yl haiz olan bu devlellerın ~le" 
rine bazı h~u.s.larda k.arı.µbllirse det 
ka.nunu eı.:a:ı;inin mer'ı7et.e l'irdıi'i ı•; 
mandanberi fi11ya~ı.a bu a.aı....ul)'et.iJJ 
a!ıla kullanınamı:;tır. Diler ıar;Lf~a.O 
İn.riliz hukumet.lnin bar.PLe.a sonra "'•" 
ziyeLi yeni baştan telk.ik ederı,;k l:lı.P 1" 
illeri t.almin edecek şek.Uler araııı.111 

vı:..•-ı.•.,.• •- _,. __ ıo.wıı.dıı·. 
.t'aka~ HlnUıler, daha dotrU!SU koD'" 

re partisi. derhal bir mut:SSesan 01eO" 
lisi toplanarak Hindi.sı.an tein bir 9'J" 

nunu es&;:oi proJeiıniu haZJrlaıunasınl 
istemekte ısrar etmekte ve Lu ı.eli.IJ 
kabul edilnıcdii"i takdirde HinUiletill 
mukavemete başlıyacakları bildtrJ • 
mektcdir. 

Da;valarında ne derece hakb olut • 
lar.):a ob:unlar, JllntJiler. İ.ugila.erc»lD 
Yaln12 krndj namwa dl•ğil, JJindist:ıO 
namlna d.ı. &:"ıri~t.iıfl bu muc:ı.delf' içi.O" 
de bu ml".seienin hallinde t;,r:.ı.r et.likll"rl 
takdirde hak.,,,ı;ı çtk.mış olacaklardır• 

lliudistan sibl bir kıl'a içın değıt, tıtf 

memleket için, esa1 teılıllat m1,-seJe5L 
tiulh ve si..ıkiın i~·ınde du}uclilup Jı;ıl'" 

Jedilt"ct"k bir mest"h·dir. Konı-re p:ırLI" 
sinin meseleyi bu arada ileri atma!ııt.Il" 

da harp vaLiyetı.nden i titade eınJI!!~ 
istermiş cibi bir tavır vardır ki buntı. 
ancak liinUllerin .\vruJ'ad.lkl muc•• 
dele.nın ma.n4&.Suıı anlan1anıış olu1;1.l:ır1 

mazur ı-osterir. Son iki St.:ııe fçi..ude 

yarım dU:ıüne Avrupa devleU Jshkl-i'" 
•tnı kaybetınlştır, Çekler, sıovakJat. 
Polonyalılar, hiçbir müstrmle.ke bal"' 
kının katıanamadıtı ıp.rtJar içinde 1•" 
şamaktadı.rlar. Naz.J sazeteleri ıoiltl 
ısıııı.ıaı clbl Fransu ihtilalinin ınab· 

suJıi olan fiklrJerln .prki Avrupa .DJil"' 

leUerinJ zehlrlediiinl Tazmakt.a ve bll 
nevi fikirlere yer vermJyecek olan bit 
.n..lzamdana bahsetmektedirler. JJll 
nizamın cha7at sahası» daha dofnetd 
naz! boyu.ndurutu oldutunu. sö7te.Jlle• 
ie lüzum var mıdır?. 

lltirriyet ve lstlkliJ me.seltslnde ıf"' 

rar eden Hint liderleri İnl'ilte.renln v• 
Fransantn kendi emn.lyetlerl için oldll"' 
tu kadar da mUli .lstikl.;.ı.ller ve but"' 
riyeUcr için mücadele ettıklerlnJ unu""' 
mamalıdırlar. Ve unutmadıkJan111 fi• 
llyat ile isbat etmek olı-u.nluiunu d" 
l'ÖSt.ermelJdirler. 

A. Ş. ESl!ER 

Belediye memurlarınıll 
açık maaşı 

Af kanununun şümulüne gir • 
mcsi dolayısile lıakıarında tahki • 
kata mahal olınadığına karar ve
rilen Belediye menıurlarına c.açık 
maa~ı verillip verilmiyec~i Da· 
biliye Vekaletinden sorulmuştur. 

Dün gt"lcn en1rc gör(' tncn'i nııt 
]ıaken1c, ht>rnct ve- adcn1i n1es'u "' 
liyct kararı alanlara açıkta bu " 
Juııdukları nıiiddetlcr içın 11ısı1 
maa& vcrilercktir 

l\Jcn'j mulıakeıne, beraet ve 
ademi mes'uliyet kararları af ka
nunu ile kaldırılmış olanlara bi( 
mPaş vcrilmyieceklir. Bu suretle 
umumi aHın idari işlere şümllli1 
owadıj:t da bildirilmiştir. 
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1 Şehir Hayatı içinden .:ı· 

lstanbul belediyesi 
ne zaman kuruldu? 

iki Meslekdaş 
Arasında 

Bir Kadın 

1 Tarihi Sözler 1 

Bana gençliğimi 
iade et!.. l 

Henüz 65 senelik bir ömrü olan 
belediyeden neler bekliyoruz? 

r:-- YAZAN: 

1 
,-~.---~ 

~ŞAD FEYZi ·~· I'~ .lJı t". ,',.: t~' ı;\ ,., ... 
1
Uer İsla11bullu veya, yolu İstanbul& ) l! . ,. 

1 
•ıen her vatandaı, bu şehir beledi· t · f<""'I • f,,, •, .. ,,. .· 
"lıtln bucüne kır.dar aı iş yaptığın· l 1 ,: • > / 

I ''.P gelenler, ora beldelerindeki lef· ~ '11; "J Jl~' ~ şikii.yel~idir. Hele Avrupayı do- 1 ~'-' ... """"! k . :.ı 
llatı ve işleri, anlata anlata bitire - Ji\ - ' ıt. 

'1e:ı:ıer. - ~:..ı- ·t il 
Q 6tanbul belediyesi, henüz, kendisi· · , ~· : .. ~· '·• ~ otnracak bir bina dahi yaplırama- Jt fj 
~ '1lır, buua dahi vakii bulamamışlır. · · ~ 
ine Avrupadan dönenler, yabancı dl- _ . .........,. _ •. --

'°arlarda, şehirlerin en muhtef;em bl- ~- . J' 
-"1arının belediye sarayları olduğunu 
llllatırlar. 

.Fakat, belediye sarayının, Sultanah .. 
ltı.et meydanında yükseleceiJ &ünler, 
~l'tık ı;ok uzak görünmüyor. 

BetedJycye sitem ederken, bllme;rlz 
••• dj~Ya unuturuz kl, beledly~ ismini ver .. 

Belediye deyince, batıra 

YenJ ve modern belediyeler kanlllln, J 
Cumhuriyet hükumeti tarafından 1930 
yılında. neşredilmiştir. 

gelen ilk manzara 

Londra. etibba. odası iki hekim ara
sında olan bir meseleyi tetkik ederek 
kararını vermiş, mesele de gazetelere 
yeni bir mevzu olmuştur. Doktor Dol
man Mis l\fay ismlııde bir kadınla ta
nışıyormuş. Fakat bu kadw kocalıdır. 

Kocası da. bir hekimdir. Etibba. odası 
bu vak'ayı meslekdaşlar arasında ria
yet edilmesi l&zmı gelen ahJiik kaide· 
lerine çok aykırı bulmaktadır. Doktor 
Dunan etıbba odası haysiyet divanına 
müracaatla. şunları söylemiştir: 

- BCD evlendiğim zaman yirmi beş 
yaşında. idim. Aldıfun kız da yirmi üo 
yaşında bulunuyotU.ıJ. O zamandanberi 
dört kızım oldum. Fakat 934 senesin
de farkettlm ki karımın bana. karşı 0 • 

lan vaziyeti çok değişmiştir. Nihayet 
artık beni sevmediğinl de söyledi. Bu
nun üzerine mahkemeye giderek bo
şandık. 

Bundan sonra doktor Holman namı
na vekili olan avukat söz alarak demiş
tir ki: 

- Doktor Holman hakikaten doktor 
Dunanın karısı l\Ils May için şiddetli 
bil' muhabbet duyuyordu. Fakat ka
dın kocası11dan ayrıldıktan sonra bir .. 
birlerine varmışlardır. Ort.ada ahl:i.ka 
uy,run oJmıyan bir cihet kalmamtştır. 
Fakat haysiyet divanı verdiği kararda 
doktor Dolman aleyhinde söylenmiş o
lan vak'anın doğru olduğunu ve ken
disinin meslekdaşı olan bir adamın 
karısı ile uygunsu.z halleri anlaşıldığı· 
m~ sonradan bu kadmı almış olmanın 
onun hakkında verilecek k:ırara. mini 
olamıyacağını söyllyerek bu hekimin 
etibba odasından ka.ydmm silinmesine 
hükmetmi.1tir. 

. İngiliz şaırı Wokot'un, !kendi• 
sıne ne gibi ıbiı· hız.mette buluna
bileceğini soran bir dostuna söy
lediği söz (1819 - 1938). 

Pek geç! ... 

1 

1830 temmuzunda. Fransız tah
tını işgal eden Burbon'lar iskat 
edilm~ti. Halk Parise hakimdi. 
Larayet'in riyasetinde bulunan ibir 
komisyon şohremanetinde toplan
mıştı. 

Dokuzuncu Şarl hala ümidini 
kesmiyordu. Bazı imtiyazlar ver
mekle tahtını ve tacını kurtaracağı 
Qmidinde bulunuyordu. Mösyö dö 
Sussy Kralın mesaisini Lafayete 
verdi. O da şu kısa cevapla mu -
kabele etti: cPek geç! ... 

Birkaç gün sonra, B urbon hane
danının en küçüğü Dük Dorlean 
tahta otuı'du. Ta:!ıhin garip bir Cil
vesi olarak on sekiz sene sonra 
Lamartin, Kral Lüi Filipe ayni 
sözle mukabele etti: Pek geç! ... 

Kral Liii Filip cuınhuriyetcile-
rin en koyusudur! · 

Lüi Filip tahta çıktığı gün Lafa
yet tarafından söylenmiştir. (1830) 

Kral yalnız s~ltanat sürer, hü
kfın1eti idare et1ncz ... 

Tiyer'in formülü. Meşruti kral
lığı izıah için söylemiştir. (1830). 

Tanrı çok yüksekte, Fransa da 
çok uzakta .... 

1830 isyanında Ruslara mağlup 
olan Polonyalıların ümitsiz fer -
yadı. .. 

ıı.·tinıtz teşkilat, Türklyede, heniiz ye· 
d~ denecek kadar genç bir müessese .. 
ır, Geçenlerde Tanzlmalm 100 üncü 

:ddönümü kutlandı. Halbuki, İstanbul 

4 
elediyesinin tariheesl 100 seneye ka .. 

da.r bile çıkmıyor. Ömrü bir asrı dahi 

1 
~ldurmamış blr teşekkülün, bir şehir 
!:tnde, öh:nez eserler meydana getir .. 
ltı.es' i 
1 

lll beklemek, :ıaten haksızlık o-
11tdu, 

Bugün, muhakkak ki, beledJyelerbı 
çok Jşl var. Bunun sebebi basittir. U· 
zun yıJJar, şehirlerimiz ihmal edilmit• 
tir. Bunda, devamlı harplerin, fstua. .. 
Jarm, tesiri de vardır. Şehfrcillfin bir 
ilim meselesi olduğu henüz anlaşıl ... 
maktadır. Avrupa şehirleri beledi:Je .. 
lerj, hemşehrilerinin, sıhhi içtimai, me
deni, kültürel ve bedü, birçok lbtlyaç
J~~ını karşılıyan müesseseler, teş_ek .. 
kul1er meydana getirmJşler, çoktan if .. 
lctmlye başlamışlardı. Bizde, bili, be
lediyelerin, esaslı vazife, maksat ve 
gayesinin ne o1duğu bile henüz meç ... 
holdü. Bu işler için eleman lizundı. 
Osmanh idaresi, iş bihnedii'l gibi, bi
len elemanlardan da mahı·umdu. 

O vakitıer, cDersaadet ve bilidı selise> 
nin lmarını derpiş eden bir ebnly;""ka
nunu çıkmıştı. Fakat, bu kanun da blı
tabi lptldai ve noksan bir vazlyetıe idL 
jyı tatbik de edllmlyordu. 

Tii.rkiyede, muasır şehircilik tatbl • 
katı, ilk defa Ankara imar plilnı ve 
imar kanunu ile başlamıştır. 

Bunu takiben, diğer şehir belediye. 
leri de, muasır, belediyeciliğin ve şe
hirciliğin esaslarını kavramışlar, pliiolı 

iş görmeJe başlamışlardır. 

Finlandiya' da vuruş- A t. ti H: 
mıya sebep iki şehir r ıs er ve arp :Nerede lıaldı ki, geçen uzun yılla .. 

tın .. . muhlm bir kısmı, saltanat idare-
••nuı· • . ıhmalcl, aJaturka ve babayani zih-
llııyeu altında geçtikten sonra ... 

l'ürkiyede, daha doğrusu, Osmanlı 

1 
lınParalorluiunda, belediye teşklliilı 
2_71 hicri tarihinde ihdas edilen şehre
~•llği lcşkilalı ile başlar. Şimdi, hicri 

8~58 de oldu~nu.za göre, demek ki, 
~ Yıl evvel .. O zama.udan, bu zamana 
t~da~. İ.st::ınbulda şehreminJJfi. bo .. 

llku tabirle belediye reisllil yapmq 
Olan 
L zevatın re.simlerinden m.j.ihim bir 
'llSll] 

1 
ı. belediye blıU\ mda., mec!i3 sa _ 

0nu önündekt antrede asıhdır. Blr klS• 
1tıının resimleri, maalesef bulunama.• 
lkııştır. 

Osmanlı idaresinde, 1274 tarihinden 
'\'Vel de şehremini namlle, İstanbulda 
l>ir memur vardı. 

Fakat, bu memur, bugün birlm an
ladığımlo'Z manada bir belediye reisi 
tleğUdi. O devirlerde, Osmanlı idare .. 
•inde bir Mimar Paşa vardı. Vazifesi 
J::DevlcU Aliyel Osmaniye• nin tuşa.at ve 
llnar işlerini tanzim elmektl. İşte, da· 
h.a evvelleri, adına. şehremini denen 
lneı:nur, o mimar paşanın yanında bir 
1ı'arduncı ldl. Dııba ziyade, Padi.şabm 
a.rayma ait bazı işleri görürdü. 

Fakat, kurulan bu s;ehreminliğl. yal
lltl, o zaman devletin merkezi olan is
tanbula münhasır bulunuyordu. İstan• 
huıdııu gayri şehlrlerde, belediye te'"" 
kUatı, çok daha sonra kurulmuştur. 
1281 senesinde cidarei vllftya.t• isimli 
hır nizamname rıkıyor. Bu nizamna
tnede, her karyede bir c.ldaret beledi .. 
Ye» kurulacağına dair madde vardır. 
Fakat, filen, böyle bir teşkilat vücude 
~elirllememlştlr. 

1287 tarihli ddarel umumiye! vllil
~·ata nl..nm.namesinde de vili.yet, sa.n .... 
cak (mutasarrtfhk), kaza merkezi olan 
her şehir ve kasabaaa belediye iŞieri 
lcin «meclisi beledl• kurulacağı tasrih 
.edilmişse de bu mecUslere de o tarih
lerde tesadüf edilemez. 

Demek oluyor ki, Osm:uıh idaresi, şe• 
h.irıerin belde lbtiyaçlıı~mı düşünmüı, 
oizamııameler yapmı,, fakat, tatbik et
tn.ek, teşkllit kurmak nasip ve müm
kün olmamıştır. 

1Z.9Z senesinde bir mevahi ni~am. .. 
namesi• çıkarılmqhr. Bu nizamname 
daha şümullü idi. Küçük kasaba ve 
köylerde dahi belediye teşkilatı kurul• 
lllaSınl imlr bulunuyordu. Fakat, bu 
ulıamname de, ötekiler rlbl, yine ki
bt üzerinde kalmqlır. 
Osmanlı idaresinde, bütün vlliyet

Ierc şamil olmak üzere belediye tşJe .. 
riııtn bir nizam ve kanuna bağlanması 
meselesi, 1293 yılında çıkartılan cı:Der
'i&Ade1 ve vU.;iyat belediye kanunlaru 
Ue ele alınmıştır. O tarihte ~ıkan bu 
kanunlar, ti, 1930 yılına. kadar mer• 
ıyet mevkiinde kalmışhr. 

Demek oluyor ki, İstanbulda ve dl· 
~er şehirlerde belediye teşkUii.tı, ciddl 
olarak bundan ancak 65 sene kadar el"• 
veı nüve halinde kendini göstermişti. 
İlk kurulan şehrcmlnllği teşkHi.h, şüp· 
lteslz çok basit ve iptidai bil' mekaniz .. 
m~ idi. Şehirlerin bünye ve ihtiyaç • 
!arına uygun değildi. 1Z93 yılmd~ çıkan 
kanunlar, esasen bir şehrlıı medeni fh .. 
tiyaçlannı karşılıyamazken. Sultanlar, 
bu kanunların mühim bir kısım mad
delerini de tatbik mevkiine ya kt..Jd.en, 
Ya ihmal yüzünden koydurmııyorlarılı.. 
Bu vaa:lyctte uzun yıllar, belediyeler, 

Nb:amh, plinh inıar fikrinin, 1298 de 
nasılsa doimuş olduğunu görüyoruz. 

. Bu arada, hepinizin bildiğiniz &'lbl, 
Istanbulun plıinı da lıenüz yeni yapıJ
mış ve talblklno geçilmiştir. Şehircilik 
mütehassısı Prost, İstanbulnn jmar pJi.
n~ı yapan Fransız profesörüdür. 

işte. memleketimizde, her şey gibi, 
belediyecilik ve şehircilik de yeni,llr. 
Ya.kın senelerde, geç kaldığımız de
virlerin noksanlarını telifi edeceği • 
mizl umuyoruz. 

ESKIC SUSLA 
STİEBER 

• • 

!3ismark İlk Görüşte Bu Adamdan 
istifade Edeceğini Anlamış ve Onı1 

Siyasi Polisin Başına Geçirmişti 
Bu fevkalade casusluk hika -

ycsinin kahramanı Stieber adlı bir 
$>,imandır. Geçen yüz ymlın son -
larında Bcrlinde doğmuştur. Ve 
zekası sayesinde derece derece 
yükselerek mühim bir mevki işgal 
etmiş, casusluk tarihinde büyük 
bir nam bırakmıştır. 

Stieber'in casusluk faııliyeti 
1847 de başlar. O zaman, heniiz 
yirmi dokuz yaşında bulunuyor -
du. Tahsilini bitirmiş, Berlin ha • 
rosuna yazılmıştı. 1848 ihtılllli ha· 
vası esiyordu. Bütün genç kalpler, 
kıyam ve taçları devirmek arzu • 
sile çarpıyordu. Yakışıklı ve iyi 
bir hatip olan Stieber, Silizyalı 

namuslu ve zengin bir aile ile mü· 
ııasebet peyda etmiye muvaffak 
oldu. Schoeff.Sl biraderler ... Fikir· 
lerini, arzula<'.ını terviç ediyorlar
dı. Bu ailenin samimi bir dostu 
olmuştu. Gece ve gündiiz beraber 
buhuıuyordu. 

Stieber, ilkevvel ameleleri, son
ra patronları kandırdı. Onlara, de
;irilocek tahtlar üzerine demok
rat bir cumhuriyet idaresi kur • 
ınak fikirlerini aşıladı. Schoeffel 
biraderlerin de müzaheretlııi te • 
ınin etti. Ayni zamanda ailenin bi· 
ricik kızının gönlünü de çekti. 
Schoeffcl, böyle zeki, istikbali par· 
lak bir damat bulduğu için mem• 
nun oluyordu. 

1848 büyük ihtilalinden az son· 
ra Berlinde, Kral aleyhinde bir 
kıyam hazu·lanıyordu. Schoeffel 
biraderler de kıyamcılara miiz&>
hir oluyordu. Evleri, Kl'allık ida
resi alcyhtarlaruıın karargiıhı ol· 1 
muştu. Burada toplanıyorlardı. Bir 
çok da siliıh ve mühimmat idhar 
etmişlerdi. 

Fakat, harekete geçmezden bir 
gün evvel polis, evi bastı. Kıyam· 
cıları yalııaladı. Schoeffel on sene 

· m ldu. Sti· 

Bu kaçış, zevahiri örbnek içindi. 
Çünkü polise haber veren, evi bas
tıran, patronunu mahkfun etti -
ren o idi. 

Az sonra Berline döndü, bir a
vukat bürosu açtı. Kıyamcılara 

iştirak cürmile ittihaın olwıan 
gençlerin miiclafaasını üzerine a
lıyordu. Onlaruı itimadını ka:rıa • 
nıyor, emellerini ve niyetlerini 
öğreniyor, polise haber veriyordu. 
Bu sayede, Pnısya mel'kezinde ha
zırlanan kıyamı, vaktinden evvel 
öğrendi, Hıısusi bir vasıta ile Kra· 
La haber verdi. Kıyamcılar, Kralı 
yoldan geçerken öldüreceklerdi. 
Tabii bu arzulan aklın kaldı hepsi 
lıapisi boyladı. ' 

Stieber, bu hizmeti sayesinde 
Kralın teveccühünü ve itimadını 
kazandı. Hafiyelerin şefi oldu. 
Yalnız siyasetle uğraş:an1an de -
ğil, prenslerin ve prenseslerin de 
harekatını tarassut ediyor, hususi 
hayatlanna ait elde ettiği malı1 • 
matı hemen Krala yetiştiriyordu. 

Frederik Giyom, saray entri • 
kalarmı, prenslerin ve prensesle -
rin aşk maceralarını dinlemekten 
memntlll cJluyor, kahkahalarla gü· 
lüyordu. 

Stieber'deıı lıerkos çekiniyor, 
herkes korkuyor.du. Fakat o buna 
biç ehemmiyet vermiyordu'. Kra· 
lın itimadını k.azandılııtan sonra ... 

Nihayet, Kral tarafından kıy • 
metli bir -.ıjan olduğu tavsiyesile 
Kont Bismaıık'a takdim edildi. 

Müstakbel Başvekil, ilk görüş
te Stieber'in çok hizmet görebile
ceğini takdir etmşiti. Derhal siyasi 
polisin başına geçirdi. Avusturya· 
ya gönderdi. Stieber kah köylü kı· 
yafetinde, kah küçük bir satıcı gi· 
bi köyleri dolaşıyor, malfunat tol>" 
luyor, müstahkem yerlerin plan • 
1annı, fotograflannı ve kroki le -

Gere.k Fransız, gerek İngiliz artistleri cer·~· 
V 1 BUR G ve LEN 1 N G R A o dekı askerıermenfaatine fahri müsaır .e•er 

vermiye devam ediyor!? 

Moskova ve Belsinki tebliile - ı 
rinde mütemadiyen isimleri ıeçen 
iki şehir: Leningrad ve Vlipuri 
(Viburg). 

Sovyetler, Fin lı:ıt'alannın hu-
duddan 25 kilometre g<'ri çeki' -
mesini istedikleri zanıan Finler 

Hayretle: 
- Viipri'yi müdafaasız bırak • 

ınaııırzı mı istiyorsunuz? .. 
Dediler ve Rusların da kıt'ala

nnı 25 kilometre içeriye çekme • 
leri tekllifinde bulundular. 

Bunun üzerine Moskova şu ce
vabı verdi: 

- Şu halde kıt'alarımızı Lenin· 

Bu suretle Avusturya seferini lro-1 
laylandumıştı. 

Birkaç sene sonra ayni vazifeyi 
görmek için Fraıısaya geldi. Bil· 
yük bir teşkilat kurdu. Alman -
yadan 5,000 zürra getirtti, bun!lan 
ıı;iftçi\eriıı hİ7'lııetine verdi. 8000 
den fazla güzel Alınan kadın ve 
kızlarını P~in birahanelerine, 
lokantalarına, kahvelerine yer • 
leştirdi. 1867 da Meç k.alesi ve is
tihkiunlannda çalışan ameleler a
rasına karıştı. Şalon ordugahının 

ı aldırdı, Maiyetindeki 

Muharebe dolayısile, Fransız ti
yatroları bir durgunluk devresi 
geçirdiler. İngilterede de öyle. Bir 
çok artistler askeri eğlendirmek 

için cepheye gittileı. O kadar ki, 1 

arlık şehirdekiler cephedekileri ı...s·ı 
de Marsilyada Fransız hava ve b•· 

.. ıldi Birçok Fransız 
nıusamcre · 

t
. ti . ,.hıi olarak istirak et • 

arıserı"" .... 

tikl 
. ırin ınüsamcre fe 'kalade 

· erı :s: , • .• 
oldu. Fal<•" ,,.ndı yavaş yava~ duş

. .ayyarelerinin ani tehditle -
,.-
rinc rağmen, şehirlerde de tiyatro , ha~ icll.l uycıuuı. .ı.. un. ...... anı .. , .:oLo.u.1 

du kuvvetleri mensupları için bir 
Marsilyada ,·erilen müsamereden 
hir •-"ııeyi gösteriyor. 

Para Ve Madalya MeraK\\&l Kral 
Kral on üçüncü Emanu
el büyük bir meskukat 

mütehassısıdır 

gıradıa arkasına çekmemiz lilzım 

plecek.. 
İşte bu ki şehir yüzündendir ki 

iki millet bi1'hirile boğuşuyor. 
Viipuri (Viburg), Leniııgradın 

cenubuna kadar uzanan Karelli 
berzahının şiınaligarblsinin ııiha· 

yetindedir. Bu şehirde Sveç ve Rus 
devirlerine alt birçok tarihi hatı-

ralar vardır. 
Neva kenarında bahriye neza

retinin büyük binası görü1mekte· 

dir. 
Bu, büyük Petrodanberi Rusla· 

nn temine çalıştıkları Baltık ha· 
kimiyetiııin bir senbolüdür. 

casuslar vasıtasile çok kıymetli 
malumat elde etti. 

Fransa, Alman or.duları tanı -
fından iş~ olunduğu zaman ar
tık hüviyetini saklwmya lüzum 
gömıedl. Alm1111 erkanıharbiyesile 

beraber Versay'da, kral bulvarın.da 
büyük bir otele yerleşti. Ajanla • 
nnı serbestçe kabul ediyor, ordu· 
ya melfunat yetiştlriyo1du. 

Stieber, 1892 de Bertmde oldü. 
Ve Alman matbuatı tarafından 
milli bir kahraman gibi selam • 
landı .. 

İtalya; 11 wnteşrin 1869 da Na
polirle dünyıaya gelen Kralının, do
ğumunun 70 inci ve tahta çıkışının 
40 mcı senesini kutluladı. 

Krı'1 üçüncü Emanuel, 2 tem· 
muz 1900 da İstanbulu ziyareti es
nasında pederi Kral Hombertin 
k.atli haberini alınıştı. 

_ Kral üçüncü Ernanuel, yalnız 
zeki, iyi yürekli bir hükümdar de
ğil, büyük bir meskilkat ve madaıl
ya mütehassısı, alimidir. Her dev
re ait sikkelerden, madalyalardan 

mürekkep kolleksiyonun dünyada 
bir eşi daha yoktur. Bu kolleksi • 

yon 100 bin dikkat ve sabıtıl.& 
seçilmiş, tasnjf edilmiş ve kata -

loğu hazırlanmıştır. Kralın, 1908 de 

başladığı bu katoloğ tamam 24 
cilddir. Her gün, öğleden sonra, 1 
tıpkı bir müze kiıt>bi gibi masa -
sının .başına oturur, çalışır. 

On yüz yılın ibütün sikkelerini 
lıavi olan bu hazine, Kirinal sa -

rayında 63 dolabı işgaıl eder. Kral 
kolleksiyonunu mütehassıslara gös

termekten biiyük bir zevk alır. 

* Fakat, Roma gazetelerinin yaz -
dıklarına göre, ibir gün müşkül bir 

vaziyette kalınıştır. En kıymetli 
paraların bulunduğu kasanın anah
tarını nasılsa kaybetmiş. Bilhassa 

bu paraları görmek için cenubi 
Amerikadan .meskO.kat aliınlerine 
gösterememek zaruretinde kıılınış. 

Derhal bir çilingir çağırtmış. Aç

tıramamış ... Romanın bütün çiline 
girleri, mütehassıs makinistleri 
uğramışlar, bir türlü kasayı aç -
mağa muvaffak olamanll§lardır .. 

Kral düşünmüş, düşünmüş ve 

nihayet mabeyincisine şuemri ver
miıj: 

- Şimdi hapiShaneye bir yave: 
gönderiniz şu herifi getirsin ... ~ 
bette hatırınızdadır. Şu, geçen ry 

D ... bankasını soyan meşhur kasa 

hırsızını!.. 

Hakikaten bir ay evvel Romada 
meşhur bir kasa hırsızı yakalan -
mşıtı. Bu adam san'atında (!) çok 
mahirdi. Herhang,i bir kasanın ki

lidini açıyCJrdu. 
Hırsızı saraya getirdiler. Kral, 

kasayı gösterdi, ve: 
- Haydi bakaılım, dedi. Melı.a-

retini göster ... İddia ettikleri gi.bl 
cidden usta mısın? ... 

Hırsız Jıünnc!\e eğildi: 

- Emredersiniz, haşmetmeap! .. 
Dedi, bir dakikıa içerisinde ka-

sayı açtı. Kralın memnun oldu -
ğunu, kasa hırsızını affettiğini ila

veye lüzum var mı? .. 
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f iÇKi ve iÇKi KURBAN! MUHARRiRLER f 

Fakat gazetec·ıeri de 
tenzih etmek lazım ... 
Her meslekte olduğu gibi yazı 

aleminde de ancak o vardır 
1 Osman~~ Kaygıh 1 

Pirimi.. iisıadmı.1:1 Biiı<e7ln Rümi 
Gurpınar, ölnnit mahanlrlerden ba.zı
Ja.nnuı rakıya, hatta baş.ta mökey7J .. 
fala karıı ı:uaterdllılerl llryalilllfe ve 
bu yüzden ~ellmlş ve dii.tmiif oldıık • 
1&n ıztırap ve se.faletlMe daJr bir yarı 
J'•mııııb. Zaten öledenberl, bWm hal
llm bk kmıu, mabarrlrlllıle rakı ara
omda llkı bir miina&ebel, bir yakınlıll 
ıaaavvur eder. Ba dıiııüııce, labli eski 
n.e7li, meyli, mahbuplu edebiyat za
maaından ve daha IOlll'akl Anddlpler, 
HarJteydilar, Adalı Cdiülar ve falan
lar flli.nlar ıam;ıın•ncb.n kalmadır. 

Vilııa pirimiz, ösladımız Bü.şe7ln 

llalım! Gurpınarm da b111UJ'dalllan ırt
bt. daha. sonralan da muharrirler ara ... 
111Jda, kmdllerlnl oldum olaaıya nlı:ı
ıa vormif ve bo 7iladea harabalilq -
ınlt. lörli ldaleUer, ulırapl&r lçbıd•, 
belki de nkllnclen enee söçıııdf lllm
aeler bilııbMüııı J'olı delildir. Flılıat, 
ı..ı:Wı artılı: maıbaat ve edebl]'at 11l-
7uasında o oetlt manzaralar pek 111111: 
bir lıaldedlr. 

•likiln dllılı.iıt dol....-al< llenüdlle 
bu paranm ola ll.rulJe lnı denilen -· 
lerl ıılclıJrl&n sonra ar1&n bet llrallıa 
lılr Urasuı.ı da avcuııa uabp: 

- Ba1di tananla da bir hamama 
&il, 6ibelce bk 11lıanl 

Bunlar, bwı DJılanJar, J'UI i.ltnıl • l 
ıııJıı son lçlıl llıırbanlancbr. Faflal, bu· 
aiin orlada ı.u Uplerdcn bellıl tek moet
nlık blle 'kalm•m11tır ve J'WkancJa 4a 
dedltlm aibl, içki her m..ı.-kte ne ise 
yatı i.Jt"mlnde de ancak odur. 

ERAKll . 
···· S ;:E Y 1.tE1:' R 

YL'Iİ BİR BOlmA İCAT EDEN 

iNGİLİZ C"OCl'Gt' 

Londrad•n bllclirUdlllııe ı:öre İn • 
alllı: Ilarblye NezareU mütehassıslan, 
13 yaşında bir ~ulı larafmdan leat o
lanan 1enl llp bir lı&vai bombayı tel· 
kik etmektedirler. 

Bu yeni bombanm illi lelklkbıl ya
pan Harbiye Nezareti, fenni arqlır

malar şubesi müt.ehusısları bayreı ve 
takdirden lı:tndllertnl alamamatJardar. 

Genç mucidin ismi John Clouı:bdıır 
ve bir fen mektebinde lalebecllr. Bom· 
banm plinları Harbiye Nezaretine •ön
•erell henöı: OD beş rün olmntiur. 

Bunun &a.nzimlnde, ayal mektep ta• 
lebealnden biri 12, biri H yqmda llıJ 

arkadquıın da yanhmlan dolı:unmltf"' 
hır. 

Melı:tep müdairD, taJebe111lnden bah· 
ııederken demiştir ki: 

- Bu çocukla lcal fikri pek kav• 
TeUJdjr. Herhalde istikbalde malıbıe ll· 
minin büytill bir dib~ 1 olacatı ı;tlP • 
lt.eslzdlr. 

1,600,000 COBAPÖRDÜJ\I'.:_ 

M~hur piyanist Brailo"·~kl, 20 ilk 
tep-inde Brezilyanın rnerkeı.i olan 
Rlo dö jaoeyronun en büyük "'1ion • 
larının birinde, Holanda mültecileri 
menfaatine b.ir kon.ser ve-rmlş. 

Konsere 2,000 kişi iftirak etnliş ve 
160,000 dolar hasılat yapılmış. 

Dinleyicilerden biri, konserin hita
mında •tlstadıo elini sılcarak: 

- Muhterem üstad! demiş, bu &ece 
her de!akinden daha güzel çaldınız, 

tebrik ederim. 
Brailovskl, ha!iiçe g(üi.im!'emiş, ıu 

cevabı vermi:filr: 
- Hayır; bu akşam piyan.o çalma

dım, 1,600,,000 cor&p örclüın. Polonya 
mültecileri için ... 

3 mi·lyon 
Türk lirası 

miras! 
Yugoslavyalı bir küylü, yolda 

tesadtif ettiği hasta bir kadmı sır

tına alarak evine götiil'nıüş, giin· 

!erce hakmış. Kadın ölünce tamam 

3 milyon Tiirk lirası mirasa kon-

Sabahleyin bir 
genç kız ışı . 
ne gidiyordıı. Ve 
birdenbire, hiç ıe
bep yokken gii -
lümsedi. 

muş!. Bu genç kızın 

. . J hayatı güllük, cfi-
Bu m858l değil, hakikattir .. Yu- J'k d • 'idi hi 

neşı egı, ç 
ırosıa,•yanm Poeşravaç köyünde neş'eli değildi, fa· 
bir çiftçi, tarladan köye gelirken kat güliimsedi. 

yol üzerinde, çamurlar üstiindo Günleri gamlı 

;yaşlı bir kadının yattığını görmüş, geçmişti, sıkıntılı 

sırtına alarak evine getirmi~ O-

cağın yanına bir şilte sererek ka· 

dıncağızı yatırmış. yoksuzluloton, 

bakımsızlıktan bitkin bir halde 

bulunan kadın iki hafla humma .. 

teşleri içinde yattıktan sonra öl-

geçmişti, sabah • 
leyin de gene ezici, 
yorucu, can aıkı~ı 
işine gidiyordu; 
Bütün bunlara rağ• 
men güliimsiiyor • 
du. 

Gülümsüyordu 
Ve birdenbire l -
çlnde bir ne~e, 

*1rtnı, e~rafını çağırmış ve nesi kalbinde knvvet 

mtiş. 

Fakat. öhne:ıdeıı enci köy mu-

var, nesi yok köylü çiftçiye terk : doydu. 

eylediğini söylemiş ve öliiruiinden Adımlarını sık • 

bir giin sonra, çok eskiden Anıe - laştırdı; şehrin gii. 
riiltiilerlni hariku

rikaya giden bir kor.deşinden 3 iade bir beste gibi 

dinledi; duyulan ] 
mil~·on lira mirasa konduğu an • 

laşılmış ve vasiyeti mucibince paMeıılelubflar uasında hiç fçıııİJ'm 

kalmadı, 7aııl bunların hepsi. IOD :ıa

m&nlarcla Ebıissrid Efendinin loranu 

1 
kesildi (?) drmek l<rttmi! orum. Fakat 
•edir ki lfklnin mevkii, dtrecf'sl, ltf

ban, rohi, zaran her meslekte ne~. 
maha.rrirllkte de ondan ıtrre kadar 
fa.ıa detllcUr. 

denı411m. Falı.al, berllıl ferah ve itleri !=========================================== upsarı cörler!bi a.,...k M>rmuştu: 

ralar çiiçiye verilmiş. 
sesler, lı-Omurtu - 1 Nakleden : S E L A M 1 İ Z Z E T 
lar, giiriiltillcr ha- --- -
yatın tiirkiisüydü. 

- Ya •eriye kalan dOrt Ura! 
Ben ele tu cevabı vermiştim: 
- O da bende ka.mn, hsınamdan lr•• 

lince Yttlrlm! 

Bu rcvaba.m üıerln" d'rhal somurt• 
mu1 "Ve bf'nd"n dört lira~ı da aldıktan 
sonra: 

Genç kız çalıştığı m'tlesscsenin J 

kapısından girrrken, mticssese -
den ~ıkan bir genç erkeğe rastladı. 
Genç erkeğin J üzii mahzun, ba
kışları hazindi. 

Bu genç uzun zamandır i§ an-

daldı. Kadın iyiliğe yüz tutan çit' 

cuğıınun yanından nıM'nd 

•İyerek aynldı. 

• •• 

giılii111' 

Koridorda ksadiif ettiği bir ııas· 

Hele içkiden ilham almak, içki ile 
Ah. fikri, ı.Jhni cil.ilandırmak clbl, 
ma <iltt• Adah Celaller devrtndeu kal 
ilrmtnde 4üşü.Dcenin, b0&ünk.iJ 7a.r..ı 

1oklur. ' Stfır tadar blle mevkü 
- Ben şurttd:ı Yf'mek ytmtie &'İ· 

Diye l anımdan Sa\·u"ımWI, koltntun-
Yalıuı mulııttrf"ı... da, 7tni atman 17eylerin koca paketi 

1an."JIU.b sonunda .. ~~m. iı, Li~tad1.JDJ2 

Devrialem 
Seyyaha ti GARiP EVLER 

3 an, bulanııynn bir İ}~izdi. Geçer
ken genç kıza baktı. O da gülüm- / 
&emeğe başladı. Yoluna devam et
ti: bir maE:-aLa rarnckanındaki ay
nada y"iiziinii görünce tarusaınndı, 

kaç zamandır kendini giiler )·iizle 

ta bakıcı bu gi.ilüm-.emeği aldı ve 

kocası artık kendisini sevmiyor 
di~·e öliinı tehlike'i gcçirmis ol"" 

bir kadına verdi; biçare kadın kert· 

dinde ya~ıuak kuv,·ctini buldU· 

Kocası e\ inin ~·olunu bulup karı~ 

sının kalbJni kazanınra bu l{riliiı11"' 

senıe)·i benimsedi. 

-...z... '\'e o pek bltkio. pek perl~n ball ve 
- Bu.elin bil°' rakı U~~ ilU benzi Ue Slrkttlnln en kuytu , lra-

rirJ"rta bJr ak m . 4sl muhar-
on<'e, .ka\.' l tanlık bir mtyfütnMint> d:1lmı h. 

:ıd:1n ne kadar 1 uı...ı .. '"ini ert~~o ~a- i<'llinln bu ııı.on kurbanlarından "OD· 

D 7aıdarından a.nJıyorvm!. cun.. -.... t>r.n . aramn·da artık bi;yJrlrrinl pelr: 
Jk'n J'ff'. bfr Akfam ÖD('f' l\,"tlfj rakı- (Öremi ·orom. 

nın kırado \:" mikt.an, "'(Hl Pnkü / • ,, • ı • • • ı • • • • • r • , • ı • • • ı • • ı 
r·--~ • 11-·- _..._. ........ , 4''- A-.1· •• • • , • • 

ZilD.llımucU, İnrUteren.fn ve Fran .. 
sanın ı\m'!rikadlln tayyare -.e mlUıtm

m•ı s.aı.an almab.ruıda ve bunlart bir 
kaı: .ıun Jflnde ~mltkttlerlne naklet· 
mt>ltrind" bir ft,·kal:idellk l'Örülmtl .. 

ı .ıı dt\·rialeom M"Jahatlrrl?. -n h•m•n aramuda yok clbidir dl-ı hdkimliğinden: 
J'orııım .. \np defll ya, mtrak bu, muh-
lttf'DI ve .,vı:UI pirimiz, ilio".mııu. lstanbııl hazinci maliyesi tara-
ertesJ ,cünkü YaıJ&md:uı, blr dıam fından Fenerde T~htan1inarc ına .. 
im·e hanri r~kıdan ne ml"'ar lçllflnl I h~llesinde 9~/8.0 No, hı ~ıde :;;~kir 
anlarım: dNlltl mp1o•rrfrlertn, bu oglu Cclayu ılc Naznu ,-c salre 

İlk de\·riilrm \eyyabı blaceııaıı. ıt 
eyJul 1319 da Go•dllkh'lr manubından 
(F.ndulu,i<rln Vadlikrblr dedlkfrrf fe
hir) a,-rıJdı ve 2 Mne 251 cün sonra 
ayni mahalle dondü. 

kabil J'aı.ılannda,.. oirkaç nü.mune or- aleyhlerine açılan alacak da\·a -
taya llo>·ıa....,... Oiitu.ıı m11Jıar-rlrleri bu sından dolayı nlumail<',:. h Celayi- Butt-n\·IJ ayni seyahati Ü\." Be.Dede, 

Dnmon Durvil de 2 stne 11 ayda yaptı. 
Jül Vtrnin romaııfarmdan ce.urt"t alan 

~lisis ı ·('ıu Bly adh bJr AmerUcab ka
dın 14 şubat 1889 da :Sevyorkian a7 .. 

rıJdı ,., ~-' AOnk.ıinun 1890 da avdel et. 

d•I <ili. Devrlilem uyabaıını 63 aiin 

i saat, ı ı daltlkad~ Y••ınata muvaf
fak olmu,tu, 

mrn"•'u• kurtaru fena mı olur sanki? riu ı>oli~ tahkikahna nazaran ikn· 
#d '·"ii muharrirlerlıı en sonuncu- n1ctg3htnın ıueçhul bul11nn1as1 ha· 

Jannı, a.stad1n kıendUer, Cumhuri7et • sebil~ iJinen tebligat ierası hak .. 
lclıl ıaıılarmda birer birer ""YIY•r - kındaki davacı vekilinin talebi 
lardı. mı f k k ·· ··ı ı·· · ·· d l\'8 ı ı anun goru l ugıtn en 

Yabtu, bUAlarclan. o J'auya .-ı.nnı. 
7en ve ton nesil rakı'l'ad"l'inı arum .. 
ıla. Ua m.ana.sUe sefalet \•e ııtuapla 
•uc!et olaralı a.raııınd&n ı:~mü, ola.ıı 
bir f<Dç arluıdqmus vardı iti ba ıa-
y;ı.JJı cocak, a.z llaWn M~rret kıra&&.
lai&.neslntn pr7kele.rl altı.nd.a. ve cl&ara 

wııarlUerl &ruu>da lı:an k usaralı ile
••kU. Bereket ki ilumünden bir be 
ı:ıin önco, llendlıdnl .kandırmak möm
• .,. oldu da ~beli butaneye kalcb
nldı idi. llaln, bu ~" o hale ı:e
tirmlşU ili arlık lıendlalue lylllk etmek 
llti•,.nlerl bUe ktndlne düşman saymı
YA lıafl•mıııt.ı. Dalla, bir aiin. artık ça. 
Juıamaz oJdata bir raıetenJn •mç pai
rwıu. onun ;ranmda. bana otuz ~ lira 
"ra. Yf'Ftrf'..k: 

- AJ bu paralan, eau d.ı beraber 
ı:•tUJ', lıendklne ı.ır kal lı&tır elbise 
btr a:vatkabı, bir lkJ tlfi ("Orap, mt>n
tlil, fa.rıil;i falan &J!. 

ı>emı, ve bf".11 de enu Yanıma alıp 

J\o. l 69 

bir ay miidd.,tle ilanen tebligat 
icra,ıoa ve muhakemenin 11/1/940 
pe"lembe saat 14 de talikine ınah
kemece karar ,·erilmi~ ve bu bap
taki davetiye mahkeme divanho -
nesine talik kılınmış olduğundan 
J·eıwü mezkfır ,.e saatte mahke -
meye gelmesi liizıımu tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere key -
fiyet ilıln olunıır 9l9-105 

DEVRl>Dİl.E<"I:K İllTiRA BFRATI 

181' da, Gaslon Sl•ı:lrr adlı bir 
h:w"1>, '1lsls Nclll Binin relıorana 
kırdı. Dünyayı 57 Kiln, U saatte cJo • 
)aştı, 

1913 dt", Amertkah llt"aN> ayni ıe
J'alıatl 35 runde yapıı, 

ltwılar, tabli ı:Jlttklerl fehlrl~rd& 
oı:un mtiddt"t durmuyorlar, hazan bir 

vapurdan dliuJne, bir tr"ndtn ik!kl· 
slne atlıyorlardı. • sandık l't" kutu lnuılbıde .... ıahat» 

halrkındakl k-at irin alnımı olan 20 
Sont~rin 1933 tarih ve 1758 so. h 1.h- ı----------------·l 
lir• b•ratnıın llıtlva <tllti hukuk bu ' KAN u N u E \' v EL , 
k•r< ba~krnna dnlr V• yahut fcacb MÜ.SABAKAJUJZ 
Türkiyedr me1:lıdJ fflJ(' koymalı. iıcln ---------------
icara dahi v~rilf'bllttf'll tektJl edlı .. 
meİıte olmakla bu hu11o!l.l. fa.ı:Ja. ma

liınıat "dinmtk istll·,nırrln Galata.da, 
Aslan ilan 5 inci k.:at 1 - 3 Vo. Jara 
miırJ.C':ıat f'Ylt'ml"ltri ü.t.n olunur. 

Yazan: l\I. SAı"\lİ KARAVEL 

ı- Duny:uun en bilybk .kıt'ası han
~ldir ~e nulusu ne kadardır?. 

2- Du:nyarun tıı kü('ük Jut'as.ı han
l'isldir ve nüfu ·o ne kadardır?. 

mişti. 

ı. Iüstakbt:J unparatuı'J~·(·yi İı;tanbula 
getiren \r"l"nedik gl'u1il'-'t'İ gl"l'c karan .. 
lığından h'ti!C1.rlc edt.•t:ck. bir talih e
:,eıi oh.ıt1ık Bo~uzkf'st·n kalC'lerinden 
ge~eobilmişli. 

Zavallı kız, Biı'.ansın ba~ına gelen 

Türkler; büyük bir rr.il ettir. Şarki Romaya faik, 
hatta dünyaya ve bütün hıristiyanlrk alemine 

karşı koymuş bir mevcudiyettir 

ı felitketteo bihaber idi. O, Biznns im
paratorluğunu esk .. ha~mc-t \•c dc-bde-
bet.:Hc tönıyoı-, ayni hislerle ıwvinc: i· 
çinde istanbuJa geliyordu. 

Şarki Roma imparatorluğunun tnti
ia'şa tarlhı, dünyaya n:ım salan ha
rikaları Gürcistan dilberinfn ka!n.sıo
da, k.Ulıindc yeretmışU. 

Fran1;e~, Gilı-cJ ta... k.ı-al~: • .01~ kv.ını 
bti;enmJş, her .Lkl taraf arasında söz 
te:ıti edilmiş, ka d.a yoJa çıkarılm~tı. 

giJ:ı:el, h~na nıiWtc_uu bır dilberdi. 
Bah3'\'l kendisine haddindl"n fazla ci
haz \'erınlşti. 

Kız mılyonlcı.rh.ı l'ihazı ılt" Ist•ınbula 
gelıniıtL İstanbula gelil' gelnıt.'1: lınpa
ratorla evlerıerf k, k. k g nı kırk gece 
düğün yapılacakı: 

Fakat~ İsta.nbula bir hır5ız gibi gir
mişti. İmparatorun kendisini kaı~ıla
madığını görtiııC<.· hayreUere düşn1üştü. 

Kız, doğruca D~ıfne sarayına götü
rülmüş ve veziriaı:aın Notara~ tara -
fındı:ın karşılanmıştı. 

Notarn:l; m(ı.;,;takhel iml,ar{J.tori('l'Yi 

---

Mrilwıın llil1lerlnde blrooll prlp 
mor •ardır. Baıalan fOlı:er lıillllııııa, 
lop merm.Wne llennr. Ba e•lerln la
lldeU •~tandır. tl1erlerl, duvarl&n 
a&larla, kam .. larla kaplıdır. 

Şu 7ukarıda .......ını ı:ördHtüniu: OT 

hurma daJJarlle J'•ptlmıştır ve blr an 
.. ovaotndan farıuuadır. 

Br.ı;lınde cöntiliunüz evJu t.lpkı o
blıs ı:ütlesl .. kimdedir. Bu evler M

rllıada Çat ı:ohi sablUnde bıılwııır. 

Afrikaouı Çt.t ı:ölli sahili .., luıla • 
laa.bJr: 7erlerden blridlr. 

Cal röJü Mmrdan akın NU ne.brl
nln mtnbaıdır. 

Çal siılu abJıtncı., Mrllmun dalıa 
1'1.rade medeni olan \;ıhşUerl oturur. 

Çat köylulerJ en ziyade Um.u!ıl&ıı 
korkarlar. Çat côıtind" Umsab çek .. 
lar. 

Fakat \'a.h!filer tlmsa.htan korkmak
Ja bcrabtr ona kar,ı silt.hhdJrl:ar. 

n)C ·gu_J olacaktarını bilmi~ olsaydım, 
buraya k dar ıhti.rarı zahmet eyle .. 
mezdinı.. 

- Sultanıın; 'J'UrkJcr İotanbulu mu-
hru;ardJ·a ba~laını.şlardır. j 

1\Iü.stakbel imp<.ıratorlçc; TUrklcrin r 
ne olduğunu bHmiyordu. Yalnız, U.7..ak· 

t~ın uzağa isimlerini lşitiyor.du. Bu 

1 
sebeple, Notaragn Miylediklerinc o 

derece kuvvetle m.lna vermcn1iş'U. 
.Mukabele eyledi: 

- Tiırkler, d~iginiz de ne oluyor?. 
Ben, Ş..lrkt Roına imparatorluğunu tem .. 

iiil eden bir zatın Türkler karşısında 

bu derect' ıneşguJ olabflece.tine inanır 
mıyım?. 

Buna düpedüz iı;ti&kal derler. 
Estağ!irullah Sultnnım .. 

B.1.zJ tarihler diyor ki; Güı'cistan 
kralının kızı istanbula geldıği glinün 
ertesi S.'.'ıb~hı 'I'ürkler Kost&ınti:niyeyf 
n1uhas;;.ra etmJşlerrU.. imparator tcıaş. 
ta ıdi. Kız, melıll ve mahzun rarayı 
lmparatoriye kapatıldL Hatt.a. impara
to~ kızın YlızilnU bile cörmeınlşti. 

J~te bu luz Turklorln elli üç ıün
lük muhasara mllddeti içinde sarayda 
lıafdL 

Bizans jmp.'.l -atorl;:ırının C\ Jcnn1c 

merasimi binblr gt'<'" m~ sallarını an
dırırdı. 

Fakat kız öyle bır zanuıoda İstan -
bula gclmı~tJ ki; imparator kale be
denlerinde askerlerde v~ıyordu. 

te. .. elli. zımnındil: 

- İmparatQr haxretlt•ri clüşnuınla ... 
rHc karsı karşıyorlır • . tevkiini teıke. 
dip gelemeın~tjr, Özür dilerler 

- Türklrr: büyük bir milletlir .. .şar. 
ki Romaya !ııik, hatU dünyaya ve bü
tün h1ristiyanlık Alemine kar:ı koy .. 
muş bır nıevcud.iyettir. 

Gün:<Stan k lınm kızını Da!ne sa
r•yına yerlc;timUılerdi. kız, !e\·kalade Hattli imparator müstakbel impa

ratoı·ıçeyı kar~ıJan.ıya bile ~h.ien1e • 

Deınlşti. Kız vez.irınzamın bu SÖi':

Ierıne il'n3 halde alınmış, derhal mu~ ı 
kabele eylemışti: 

- lnıparator h 41·t:Ueı·i bu deı et·e 

- inlpJrator ba
0

zretleri, bu derece 
ml14kül içinde id~e.Jer ne.den beni va ... 
tmıımdau btırflya kad;.ı;r getirtUltr?. 

( Deı•amı var J 

" 1 
. . 

Valıfllerln lfmsahlara lıar!ı &ilah • 
luı eok basittir iter vah,b:ıin 1anm • 

da lılr çomak aibl Ot! tarafı lvrl ""P• 
vardır. 

Timsah bir valı.şlnin u.z"rJoe hucwn 
etti.il nınan, d'rhal comafın1 t"Ji.nt 
alır. 

Ve UoıQbw ü:c:erine yüru.r. Tlm.'tah 
a.P-ını a('ıp v~ş17i unracaiı :ıaman co
Dıakh tUnl ahına sokar. 

Tlm..~h ai:rm, kapattı&-ı "akit co -
mafuı ı,h·rı taral'Jarı t't-nt:!Wıt ve c1a .. 

matuıa. batar. Du snrt-tlt" vah1i de ya.
kısmı :kurıa.nr. 

Beııt•n lıer VÜfl evinde lt.ınsaJı kor
kosıı..ndan sabahlara kadar ailbel belı
ler 

Cat l'Ölü ve batakhkları on blnlf'rct 
iJmsah ve '\ual'rırı Ue doludur. 

Su a..r.rırJarı da ~hlikelldir. Faka&, 
daha 1'lyade Yabşllt>ri iz'ac eden ti.m
&ahlardır. 

Diye sozümü kesti, devam etti: 

cörnleıni~ti. Ve o giin 
iş buldu. 

• •• 

İ!fİ rast gitti, 

l.OHta bır !Gılubalık gördii, dur-

du, 60kuldu. Bir arabanın atı düş
ruiiştü; arabacı bi~ure haJ·vanı kal

ılırmak için insafsızca kırbaçlı -
yordu. Genç adam yaklaştı, atm 
başını okşadı. Arabacı gene; adama 

baktı, şa~aladı, kırbacı bıraktı, ko
şumları çözdü, atı kaldırdı, yeni
den arabaya koştu ,.e giiliiınsiyerek 
arabasluı sürdü. 

• •• 
Arabacı giilfunseıııesini bir kö-

şede kaı·sıla~tığı bir taksi şofe . 
ı-jne verdi; şoför gaze basıp di -
reksiyonu kınrırken bu giilünı
seıneyi aldı. 

Biraz sonra taksi~ eJ bir kadın 
bindi. Bir hastanenin adını söy -

!erken ağlıyordu; haslanenin ka
pısında indi \'e daha emin adım • 

larl:ı kapıdan girdi; yiiziinde belli 
belirsiz bir giiliiınsemenin izleri 1 

vardı. Basta çocuğunun başucun
da çocuğun sayıkladığı şarkıyı söy

liy«ek kuvveti ona gülümseme 
V<>nnişti. Çocuğu kucağında bu J 

§arluyı giiliimsiyerck söyliiyor • 

dıı. Biraz sonra sayıklıyan ~onık ı 
gözlerini açtı, anasını •aıudı ve 
güliimsedi, r<1hat, sakin bir U)' koya 

Gi.ihimseınc ondan bir haşka: ıPa 
9c~ti; bir b.lşka'1 da ha~k:ı birine 

ge~irdi ve ~ırasile gülümseme h~· 
kalarından lıa~lcularıııa geçti, 

Gülüııısl'nıc biittin şehri doJa.,tıf 
fakirden :t('uginc- \'C küçükten biı
yi.iğe, ihtiyardan gence g<'çti. het• 

kes inanla, itimatla gi.iliiınsiiyor
du. 

Bu gülümseme hala şehirdedir. 
hala bir ba5kasıııdan bir başka>rn• 
.ge~iyor. 

Siz görmediniz mi? 

•••ı•••••••ıı •• ., ...• 

PETROL NiZAM 
MÇ bakımı güw liğin 

birinci prtıdır. 

- Bu i~i ynpmağa muvaffak olursak, büyük 
bir şey .kazanacak değiliz. Nihayet karımız yüzde 
i.kiyı geçmez. Fakat, sana en aşağı bir elli altmış 
bin lira çıkarırım. 

ye!- .k;. Munakasa olursa hamallığına iş sırtımıza 
kalacak. H.:ılbuki, yüzde ikide biraz ekmek vaı". 
Elli altI1119 bin sen alırsan belki be§ on bin d~ biz• 
kalır, bedava.sına ça~mış olmayız. 

Bakkalın, lokantacınm, terzinin, telefonun şu
nun bunun gene ay S-Onunda gelecek fatu.raları be
nim eksiklerim S-Onra da Hayati Bey bir an gözü· 
mün onune geldi. Rakkam kulağunda çınlıyordu: 

Ben, hala işi alay .. diye dinliyor, tıu tarzdaı 
hiçbir şey yap~mıyacağıma kendimi inandırdığım 
ıçın gene gıile güle cevaplar veriyordum: 

- Eh .. Hemen öyle ise yapa1ım. Altmış bin 
hazır mı?. Sen ona bak .. 

O, gene hiç ciddiyetini bozmuyordu: 

- Senden istediğim şu: Hayati Bey iizerinde 
tesir yapacak Nafıaya ait olan bu işin münakasaya 

konnuyarak pazarlıkla alınmasını ~rettireceksin.. 
Küçük, senin bir söylemenle yaptlacak §ey! 

Ve .. Fikrini biraz daha tzah etti: 
- MiiLakasa ile pazarlık arasında ·bizim ita 

zancın;ız demin de söylediğim gibi yüzde ıııiha 

- Elli altmış bi:n lira alacaksın!. 
Düşündüm: Havadan, onun söylPdiği gibi: 
- Bir ~özle alınacak para .. 

Fakat, Hayati Beye bu söylenebiHr miydi, • 
yapu mıydı?. O ki, Yah~·a Şuayip efendiden bana 
bahstderken: 

- İşte, bir i~ adamı .. 
lleıniş, ~ alnız; 

- He.r yola gelir, karışık lıii\·iyelli bir adanı. 

/Drvamı VM') 



Beş Rus tayyaresi düşürüldü 
lo•dra 13 (Radyo)- Dün rece re-

Petsamoya hücum eden Rus 
.,~areıerlnden 5 ta.nesJ üslerine döu· 
""'"lıtlr. 

Difer taraftan bir('ok Rus tayyan
cllerl tayyarelerlle beraber Fln tarafı· 
na l'eçmeie devam etmektedirler. 

Uslar bir hezimete daha uğradılar 
~•lslııtJ 13 (A.A) - Dün akşam tün rWı bilhassa berzahın merkulnde 
""'hlHmiş olan resmi bir tebLi, bü- ki.in Mola kilisesi etrafında müsade .. 
lıı."Phelerde birçok tlddeUI çarpış- meler olmuştur. 
,_ r '1lkua r•lmlJ oıd...-unu bUdir-
"'ttedlr. Şart hududu bornuda, bilhassa Tol-

Hüviyeti meçhul 
bir balon 

Brüksel 13 (A.A.)- Bir ecnebi as
keri balon, Spa yaklnlnde bir evin da .. 
aun.ı çarpmq ve içinde lnfll;i..k vuku:ı 
C'tlerelr. yere dü,müştilr. Balonun hü
viyetini tayine medar olacak vesika, 
söylendillne ı;öre, meçhul bir ~:ıhı! ta
rafından ortadan kaldırılmııt oldutun
dan balonun hüviyetini &ayin eımelr. 

lmlr.ıi.nı talma.ınış cibidir. 
-o---lı(l\oreıı benabmda Ruslar, mubtellf nJervlde mubarebe, düşmanın tam 

~rda t.aa.rnıza r:e!)mişlcrdlr. Bu- heaımetue nihareı bulmuııur. Almanların beyaz kitabı 

Roma 13 (Hususi) - Alman hü· 
kümeli, harpten evvelki hadiseler 

lıların avcı tayyareleri tarafından hakkında yakında bir beyaz kitap 

Uslar Petsamoyaaskerçıkaramadı 
tılıefsin.ki 13 (A.A.) - Finlandi
ıı,,1~aruı yüksek kumanda heyetı, 
i l~'da takviye kıtaatı tahşid e
·lınış olduğunu bu kıtaatın en zi
lde tehdide maruz olan mıntaka- 1 

~ 'a sevkedilebileceğini bildirmek
~''· Pctsaıno'ya her iki ta -

kaçmağa mecbur edilmişlerdir. nesredecektir. Hariciye Nazırı Fon 
Ladoga gölü şimaline mühim Ribbcntrop kitabın mukaddeme -

miktarda Fin takviye kıtaatının sini yazacaktır. 
gclıntsi, Rus tazyikinin tesirlerini :----------------·! 

~ 111 takviye kıtaatının gelmiş 
Uuğu göriılmektedir. f'in batar
~arının ve mitralyözlerinin ma
~ a!<'Şi, Rusların Petsamo y~ki. -
~de yapmak isledıklerı )enı bır 

k taç am~liycsine mfıni olmuştur. 
I:~ layynrclcri. Salmijervı, Uau
c;:ni ve Kolaijeroi') i bom bar -

an etmişlerse de Fınlandiya • 

ipta:J etmiştir. 
Kareij berzahında Finlandiya • 

lıler, siper kazmakta ve uzun bir 
mukavemete hazır.ianınaktadırlar. 
Vangce üzerinde yapılan bir hava 
seferi, sivil ahali arasında telefata 
sebebiyet vermiştir. Sovyet tay -
ynrleriı un lıirisi, tayyare dafl 
topbrın endahlı neticesinde denize 
dii~ıniiştiir. Finlandiyalıların tay
''Prc!eri, Rus hatları üzerinde uça
rak birçok risaleler atmışlardır. 

A.meril<:a nasıl yardım edecek ? 
Vaşington 13 (A.A.)- Finlandi

~lııarın dikkate şa)·an olan muka. 
llltıtı~tıcri, Amerika t:[kflrı un1u -
l le~uıin bu men1lckcte n1ücssir 
ı._' ~ardımda bulunmak arzusun:ı 

Şimdi yalnıı: Amerika hükümetl lı;ln 
değ'il, Amerfkadan harp ma.lzcmesl sa· 
tm alan milletler için naztk bir mesele 

kt·lye etmektedir. n:e-rika ordusu arasında tak~im edil -
t·l>iplomasi mchafiline nazaran, / mektedlr. Amerika fabrikaları, butün 

~11.landiya htikiımetinin siviJ a- Flnlandlyaya :yardım rtmeyi Cok arzu 

mevzuu bahistir. Cünkü Amt"rikanıo 

lmallh mahduttur \'e mtitt.<-fik!erle A-

ltı lınin ia~esi için on milyon dolar t>tmektedir ve bu an:u~u. hi~blr ka.-

1-ı ktarında hir kredi açıhna!!,ını nuna muhatır de d<'ğildir. Fakat miıt
~ kdir etmekle beraber, bilhassa tetiklere yapılan tesllhahn eksllmrm~sı 
Q. thaI harp malzemesi \'e hassaten ve Aml'rika ordusu lhtiracattnın ihmal 
~ lj·areler istemekte olduğu söy- J edflmt'm<'!'il loizım gelmekte elduiunu 
hnıcktedir. ı-Oz önUnde tutmJktadır. 

"Beremen,, vapuru 1 
.\~ına 13 (Hususi) - cBremen. 
.\;ıııan tran.satlanti_k vaınırunun bir 
t'J llıan limanına geld:ği haber ve- 1 
~ktedir. 

Ho:and:ı nazileıi 

Londra 13 (Hususi l - Holan 
dalı yirmi yedi nazi bugün Ams
terdamda tevkif edHmiştiı. 

Üç hırsız yakalandı 
Son zamanlarda şehrin muhtetlf 

semtlerinde birçok kimselerin palto
larını çalan ve şimdiye kadar izini sak ... 
1amıya muvaffak olan palto hırsızı E· 
mln Fevzi oğ'lu Şckip ile Halicin her 
Jkl sahlJinde mavnalar ve motOrlerde 
yarııtan hlr<'ok toıM"ıı'llıtların faili olan 

.korsan Esklşehlrll llüseyln lle arka· 
c:ıa"*' :,ar' }uat l.mniyet ikinci şube 
memurları laralında.n yak.ala.nllllflar· 
dır. 

--o-

Takas primlerinde 
yeni tenzilat 

Iliikfımrt ha~\':'ft pahalılığını or· 
tadan knldırmak için ,·eni tedbirler 
nln1ağa karar vernıişt:r. 

Bu ml"~·and:ı, 11 ~ftnnnUC'\"\·el 
939 dan i'iharcıı ınut,.heı o•r1:ık 

iiz<'rc t~kn~ priml~rinde yeni ~f'n· 1 
zilat yapılması karnrlaştınin~tır., 

--o--

Çıraklar arasında 
bıçaklı kavga 

Divnnvolunda İsmailin kundu
racı dükkanında çırak 14 ~·aşında 
Ahmed ~yni dükkanda çalışan di· 
ğer çırak Jakı bıçakla bacağından 
~·aralamıştır. 

PİYANGO KRALİCESİ 
• 

• 
1 

Bu ay dahi 5 büyük ı"kramiyeyi birden verdi 

100.00 
l. YI 

21820 , ·o. lu bilı-tle i~im ve adrt'• 
siııiu te~hirini arzu etmiyı•a Lirzllta. 

Hollanda'ya Karşı Bir 
Taarruz Hazırlığı mı? 

(1 inci sahifeden devam) 
karşı bir kış muharebesi açmak 
n;ycl"'1de olduğunu yazmaktadır. 
Holandalılar knnaıları boşaltıp a
razi)·i su altında bıraktıkları ıak· 
dırde, bu suyun bu mevsimde don
ması ve Almanfann da bundan 
ist.fade etmesi pek muhtemeldir. 
Holanda hududu civarındaki is -
tasyonlara da mühim miktarda 
etphane gıelmiştir. 
LÜKSENBURG HUDUDUNDA 

KÖYLER BOŞALTILDI 
Londra 13 (Hususi) - Lüksen

burg hududunda mühim Alman 
tahşidntı devaın etmektedir. Daha 
geniş bir faaliyet nazarı dikkati ı 
,;•kmektedir. Köyler boşaltılmıştır. 
Alman başkumandonlığınm oto -
mobillerinin bu mıntakadan geç -
diği görüımüştür. Holanda hu -
dudla•ında da vaziyet aynıdır. 

HİTLER'E Ytlz GÜNLÜK 
l\JÜHLET 

Londra ı3 (Hususi) - Serbest 
Almenya gizli radyosu, şu yolda 
ncşr'.ynt~n bu1unmustur: 

•Hi!ler, serbest Almanya ceml
y('ti sfzin idamıntza karar vermiş~ 
tir. Almanyayı Alman milletine 
iade etmek ve muharebeye ni'ha
)'et vennf'lr ii1ere size yiiz ı;.inliik 
sr.n bir miihlct ''('riyonız. Bu miid-. 
det zarfında sol"men Almanpyı 

terkedebilirsiniz. Al<si takdirde 
ve bu mühıet geçtikten sonra kal
Jedileceksiniz. Bitler, bu ültima -
tomu ciddiyetle nazarı itibare nl
mal1$ınız. Z~ra biz icabeden bü
tün tedbirleri aldık, sizin başka 
yerden seliimet beklemenize de 
imkan yoktur. Artık karar vermek 
size düşer.• 

BELÇİKA TAARRUZA 
UCRARSA. .• 

Paris 13 (Husus< l - Parlamento 
hariciye encümeni bernelmilel va. 
ziyette Belçikanın durumu hak -
kında Karton dö Viynrt'ın rapo -
runu kabul etmiştir. 

Raporda şöyle deniyor: Belçika 
bir taPrruza uğradığı takdirdt", bi· 
taraflığı tadil edilmiş olacaktır. 
Binaenaleyh mesele ) eniden mü
lahaza edehilttektir. 

Parls 13 (Radyo)- Garı> ceph~tnde 

dün rece üç Alman alayının şlddeUJ 
taarruzu pü<ıkiırtülmüttür. 

Bİ:t ALMAN TAHTEI.BABİRİ 
DAHA BATIRU.DI 

Londra 13 (Raryo)- Bir- inl'lllı 
torpi~u dün de bir Alman tabtelba· 
birini bahrmıştır. 

l\lagvidhld \•e Ktnır F.dvard l:lmle
rtnde iki İngflh: tlr:ar t rcmlsl de dün 
mayne çarparak batmı$1ardır. Birin
t::lslnde altı, ikincisinde de bir kişi bo~ 
fulmuşh1r. 

Finlandiya'da Çok 
Şiddetli Muharebeler 

(t inci sahlftden devam) 
miyetl, Finlandiyanın ufra,dıiı tecaviU 
k:.ı.~ı ında kendisine yardım edilmesi 
hakkındaki talebine dair kararını bu
guıı vrrccektir. ~lallımdur ki Sovyct~ 
lrr, :\IillcUer Cemiyetinin mütareke 
teklifini rı•ddetmi.ştlr. 

Asamble bu !iiabah toplanmtŞ ve Ar
jantin murahhası Sovyetler BlrJitlnin 

Cemiyetten ihracı hakkında bir takrir 

misyon karannı aynen kabul etmesine 
muhakk1tk nazarile bakılmaktadır. 

Kararın hulj,s~ı şudu: 1- .:\tüteca· 
vl.zi.n manen takbihi, 2- Tecavuzf' ui
rıyan devlete münferiden yardım ya
pllma~ı. 3- Rusyanın l\lllleUer Cemi
yetinden ihracı. Raporda ihraç keyfi
yetinin asamblenin dr,t.J konseyin sa
llhlyeti dahilinde olduiu kaydedilmek
tedir. 

vermiştir. Sovyet Rusyanm red cevabı, Amerl-
Asamble lçtimamdan sonra on üçler kada Sovyet C.usya Uc siyasi münase-

mecli 1 topJanarak, raporuna son şek- betlerin kPsllmesl lehinde cereyanı 
linl verecektir. Au.mblenhı bugün ko- 1 kuvvellendlrmektedlr. 

. 
ih'ikarıa 

(1 lncl sahlleden devam) 

fiatları da alabildiğine artmıştır. Ba:ı.ı 

bakkalların şekere btle 1 kuruş veya 
ıo pan zam yaptıkları bu&'iıu de ıö
rLi.lmtiştür. 

YENİ MA"IİFATURA TENZİLATI 
BU SABAH BAŞL..\Dl 

l\lanitaturacıJar dwı Ticaret Odasın
da toplanarak evvelki % 20 ttnzil~t

tan başka yt>nlden 'ro 10 tenzil.it yap
mayı k:ırarlaştırmışlardır. Bu len:ıUata 
bu sabahtan itibaren baş1an~tır. 

Bu suretle meseli elilra Di\•ltin 7"/ 
kurw;.ı. orta 50 kuruşa. ehveni 43 ku
ruşa, Alman pazeni 37 ~ 48 kuruşa. sa-
lıimak. ~.:.r. Gıimrüklerdl'ki Aln1an 

mücadele 
YAPAKÇILARIN İÇTÜtAJ 

Banka müdurlerl de dün Ticaret o ... 
w...ı. ........... .., .... •\'-•..,.·- -1-r·---- • 

Bu toplantıda bankalar tarafından 

manita.tura. tüccarların verılen avan.s
ların si.ır'atle kapalıJınası ve bundan 
aonra verilecek av-uslarda uyanık bu
lunulma::.ı hu.::.usuuda mutabık kalın • 
mııthr. 

Tiıccar mal kıymetinin % &O ı nlsbe
tinde avans alarak t.erhin etUli malını 
derhal çekecektir. 

Yapak tuccarları da dün aralarında 
bir topla.oh yaparak lı.ilen menılt'ketı
mizde 10 milyon kilo stok yapak ol~ 

dufunu, yeni kırpım zamanı da yakl:ı:ş· 
t.ıtından yerli fabrikaların az mübaya
a.larından \'C ihracatsızltk yüzunden 

Yazan: ZİYA ŞAKIR No. 12 

O gece büyük bir sükunet içinde 
geçti, fakat ertesi gün güneş 

doğar doğmaz ••• 
Türk AmJraU Çali Bey, bu t•kli!i ka

bul ederek tekrar Gelibolu limanına 
çekildı. Venedık donanJnası da onu ta· 
kıp ederek, Türk filosunun kaTJı.sında 
demırledi. Ertesi gün dostane ziyaret
ler yapılacak, muza.kerelere ıırişJe -
cek.li. 

.lı'akat o ıece. Türk donanmasındak.J 
İtalyanlarla İspanyollar, gi.zlice bır -
leşhler. Bi.ıyük bir hiyanet eserı ola
rak, iki donanmayı birbirıne dlijiır -
miye karar verdiler. 

O gece, büyük bir sükUnet içinde 
geçtt. Fakat ertesi gün, gUneş doğar 
ciogr.ıaz limandaki vazQ·ct, birdenbıre 
de:işU. 

O gWı, mil~dın 1416 ve h!cretin 820 
inci seneleri mayıs ayının 29 uncu gü
ni.ı idi.. Ortalık ağarır ağarmaz, Turk 
gemilerinde bulunan Rumlar, ltalyan
lar ve İ::ipanyoUoır bır anda güverlet('re 
fırladılar.. Karşıdaki Venedik gem.i
lerinin uzerine zehirli oklıır yağdır -
rnıya başladılar. 

Vencdik cemicilerl, bu hale hiçbir 
mana \'ereıniyerek şaşırdılar. Bir nü.ı.d
det sükün itinde kaldılar. 

Venedtk Amlrali, evvel~ bunu bir 
yanlışlık z~nncderek, bir mOddet ne
ticeyi bekledi. Faknt, 1-)u ok yagmuru
nun ke')1ln1edlğinı gOrUnce, bu hare
k~t, ani bir surette harp illinı telakki 
etti. Derhal dcm1r kaldırılınası için, 
donanma ına emir verdi. 

\ cnectik &entileri. carçabuk dellJir 
aldılar Yelken Uzerine kalkarak liman 
agt ndan açıldııar. Türk donanması ü
zer1ne, şiddetli bir top ate~ açarak, eü.J
le yağdırmıya lıaşl.ı.dllar. 

Ti.ırk Amirali, maıyetindekk yıbancı 
e!ra<lın böyle hainane bir tecavüzlerine 
nasıl meydan verdi?. Carcabuk, bunun 
önUne niç:n e:ec.:eınedi?. 

O meş'um harp günilndcn bugüne 
kadar, bu iki suale kat'iyetle cevap 
vermek mümkün olamam11hr. Ancak, 
bu vok'ayı ttlsvir eden müverrihler a
rasında: 

ha etmek jçin, o da derhal harp ~ 
verdi.. HalbukJ u!ukta görünen ge -
miler, Ak.denizden gelip (Ko.stantanJ• 
Y•l limanına &iden Ceneviz ıemileri 
idi. 

Türk Amirali, derhal demir kaldır
dı, Denize açıldı. 

Şimdi, iki taraf arasında mt.ıthiş ve 
t~ci bir harp başladı. 

Türk Amirali. evvel~ vaziyeti çok 
iyi idare etti. Butün kuvvetile d* 
man Amiral gemisınin üzerine yüklen
mek istedi ve bunda da muva!fakiyet 
go$terdi. 

F'ukat. \'ene-dik Amj:-alJ derhal ken
disıni toparladı. Bt.ıylik blr şiddetle 
müdo!aaya başladı. llaltA bu sırada, 

btri bumu..,dan, diğe,·i yanatından, ü

cUnsü de sol cl..i.nden olr. tık ilz.C're okla 
yaralandı. Mahirane bir manevra ile 
gemi.sini Tiırk &emileriwn arasınd~ 
kurtardı. 

Bu sırada, Gelibolu limarıının metha
lindeki kuleden de, ctuşı:;)an gcınilerl 

üı.erine, sıkı bir top ateşi a :ı:ını.;tı. 

Venedık Aı:tiriAli, derha? g ınilerinJ 

topladı. Bu top a1eşinden rnasun kala
cak derecede dent2.e açıldı. Sonra. bU

tün donanmasını rnuntaz m bir harp 
sarı nizamına sokarak Turk donan ... 
masının üzerine attıdı. 

Venedik gemil~rinı."l kaptan ve ge
mic:llerl, san'aUannda c~dden m hoJ di. 
Sonra, bu genıılerin hep~ i. muhteli.t 
çapta toplarla ve efradı da (Erkıboz) 

denilen tU!cklerle ınücehhez.di. 

Buna mukabil, 1.·urk dooanmrısı, ma-
nevra k bı iyetleri bırbırine uymıyao 

muhtelif çins ve tipte &emilerdcn m ,,_ 
rekkeptı. Ateşli sı!Ah ktıvvetı ,Bu'l· 
mana nazaran - pek çok ek ~k~arsa 0 
lardan daha büyUk bir Cer 

1
• 

.. dl'e eti n ... c l.OJ 

da, gcmı ıerl sevk: \'t' d fazla:sııun 
ve mürettebatın • .~ın an 
Türk olmamar ıdl. 

( LJevamı var} 

(Turk donann1asındakl mürettebat 
arasındn. yabancıııır ewrı:reti : il DE',..-..J!LECEK İlITIRA BERATI 
ediyorlar .. Türkler, ekalliyette kalı -

mır,1;rfi!ırl!<ımır JR\l\,;PWVıç/;).,?'hlr,"': 
vaffak olamamış1ardtr.) 

Diyenler de vardır. 

Muhakkak olan birşey varsa, o gün 

Türk dor.aı:ma .. ının üzerine, korkunç 
b.r şeamet kanaUannı &ermişti. Çün
kü, Venedik donanması yelken üzerıne 
çıkarak Turk donanmasına top ateJ: aç
tığı z.aman, u!ukta birkaç- gemi bf'lirdi. 
Türk Amirali, bu gemileri ı:örür gOr
mez, bunl:ı.rı Türk gemileri zannetti. ı 
VenMlik eemilerıni iki ateş arasında im-

•İskandl:Ierde geçilen arazin;n 
tayın.ne mahsus eı k r:k usu, ve 
cihaz.• hakkındaki icat için alın
mış 01.,,. ıı i1kteşrın 1~~1 ) l~rın ve 
1168 No. in<>ro beratının ıht va 
e t;ği hukuk bu kerre ba '. 8'' na 
devir ve yahut icadı Türkiyede 
mevkii fiile koyrr.ak için icara da
hi \•erilC'biltteği teklif edilmekle oL. 
mak.a bu hususta fazla ma'.unıat 
edinmek is'iyenlern Gala'ada, M. 
lan Han 5 inci kal 1 - 3 r.umara:ara 
mür3~aat eylemeleri ilim olunur. 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
mallaruıııı hemen çıkarılması için de 
emir beklenmektedir. 

B.\. 'KA MLUİ:RLERİ, ·b; VE 

ne yap:ı<'aklarını konu~mu!)lardır. 1 
llıikumetln bu hususta da icap edr:n 

yardımı yapaeaiı unııl olwuua.ktad.ır. 

Ahırkapı on ünde bahk .!\t . .\.Rİ \'AL l',\:SO• \•e llaydarpa a mendlrrii an
tınd1 bahk c...'\l;\RGARİTA» ı~tndekl iki \·apurun enkaıının ihracı &uretile 
lı.manın trmlzlrttirtlm<'sl a ·rı .ı)·rı ve kapalı 2:ırrıa eksiltmeye konulmuştur. 

5. 
--, 

Bir amele ikinci kattan 1 Ha:kevlerinde 1 
düştü ı , _______ _ 

o::'\t.\.Rİ \',ALl-'ASO> vapuru enkazının ihracı tahmin bt-drli 15.000 (on bet 
bin) ~!ra, ve o/o 7,5 teminatı muvakkıılesi llt5 Ura ve c!\l.\RGARİTA• l·apuru
nun enka11nın tahmin b«"deli 5,000 (bq bin) ~ 7,5 tt"mlnatı muııakkalc..;I 375 
liradır. «-:\1,\llİ VAL\' • .ı. '0> v:.ıturunun \halesi 28/12/939 Pf'r,ı;rmbe rünü saa& 
15 de ve .:\IARGARİTA• vapurunun da a7nf ı-iindo aat 16 dadır. 

• 
1 

32331 numaralı biletle b:ıy Cemil. 
köpe.;;>i namına alJı ve kazandı 

1C0.000 Lirayı kazanan biletin resrr,i
dir. Bu b.letin aslı çiş€mde asılıdır. 

Birinci: 

ikinci • • 

15.000 Lirayı 
15.000 Lirayı 

1 ı. Q O.O Lira v ı 
-· 

181 -;7 numaralı lıiletle Telefon 
Santralındı Bayan Ayşeye 

181·,7 numaralı biletle Bı-şikıa,
ta Tramvay <.:addesinde 26 No.da 

Baylar Şevket ve Sabri 

15) 62 numaralı biletle Aksaray• 
da Muratpaşa Selçuk Cami ~oka
ğında kıitip Bay Hızımı ·ı kıı.ı h. Ü• 
çük Bayan Neriman. (Bu yavru• 
cak üçüncü dı-fa olarak 12.000 
lirayı ka1,ıın lı.) Ye parasım alır
ken seviaçtt'lı Ya~a N 1 MET 
A B L A diye haykırdı. 

Çok zengin olan 1940 Yılbaşı biletleri gelmiştir 
EN BÜYÜK İKRAMİYESİ 600.000 Liradır. 

Son çünlere kalmadan ve biletler · tükenmeden 
A B LA N 1 N uğurlu elinden a!ınız. N "MET 

Ta~ra sipari•lcri seri ve munhzam gönderilir. Hiç bir yerde şubesi yoktur. , . 
Adrt:se D:kkat: Eminönü, Tramvay Caddesi No.29/31Telefon:22082 

NİME T GİŞESİ sahibi NİME T A B LA 
• • 11 ,,.. • - · l 

Sult:ınhamamında- bir müddet ev-ı 
~d yrnan Aıa Atabek hanını yık
makta olan amelelerden Hasan 
ikinci kattan düşerek muhtelif ycr
ler:nden ağır surette yaralannıış, 
hastaneye kaldırılarak t<'<lavi al
tına alınmıştır. 
~ 

Ölüm hazan inra,ı 
nasıl buluyor? 

Cafaloflunda Calalp .. mede 30 nu
mara.da oturao 40 1a1larında İ.zmJU 
seyyar tathcı Huseyin adında biri bu 
sabah saat on raddelerinde oturdutu. 
evin avlusunda tatlıları tablaya k.ııy

makta l.ken, duvarda dayalı bulunan 
biıyUk bir merdiven başına duşerek 

beyni paUamış, derhal ölmüşliır. 
~ 

Memleketlerine dönen 
19 İran talebesi geldi 

Bu sabahki konvansiyonel treni 
bir buçuk, ekspres ıreni de üç saat
lik rötarle ge.nııştir. Konvansiyo
n~! trenile Jlammar adında bir 
kadın doktoru ekspres trenile de 
Avrup>da tahsilde iken memle • 
ketlerioe dönmekte olan 19 İran 
ta'ebcsi ve ~ehrin1izdeki İtalyan 
tüccarlardan biri gelınişlerdir. 

-0---

Basın Birliği Şubesinin 
çayı 

Beyoğlu Halkevinden: 

1 - lt/12/939 perşcm be gunu 
saat 18,3a da Evimizin Tepebaşın
daki merkez bin.sında Doçent B. 
Mümtaz Turhan tarafından cZeka 
ve l\lizaç• mevzuunda mühim bir 1 
konferans verilecektir. 

Talip olanların teminat makbuz ve7a banka mtktuplannı ve dlir:r mali n 
ticari vesaiki mut~b'"rrlerlni ve bu IJ'erde e-hliyetll olduklanna dair l\tunaka.-
1aı Vekıiletlnden alınmıf ehllyetnameler:te blrlıkte tekltt varakalarını 2490 nu
maralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 32 inci maddesi hükümlerine 
uygun olarak kapalı ve mühürlü zarna ihale uatlerlnden birer uat evvf'lln• 
kadar Galata Rıhhm üze-rinde Mıntaka Liman Reisli.il blna!iiında müteşekkil 

komisyona vermeleri ve şartname7l S"Örmek ve almak lstl1enlerin her rün idare 
2 - Herkes ırelebilir. şubesine müracaattan 111n olunur. (10320) 

Bu akşam -:MELEK~- Sinemasında 
DÜNYANIN 

lliRi1'"Ci 
ARTiSTi C HAR l E 5 BOYER 

ve sinemanın birbirit1dPn 
cilzel iki meşhur yıldı;zı SiGBİD GURİE · EDDY LAMABH 

CEZAiR SEVDALAR/ 

tarafından ŞAHANE bir 
surette temsil edilen 

İhti-rrıslı bir aşkın, ateşli bir ha)·atın romanı 
OİKKAT: Yarın ı:ece için loco kaim omış!ır. Numarnlı koltuklar bu saba'ıtan itibaren aldırılmalıdır. 

- .. Tel.40868 ıı:a 

Sinema 

Tarihe, 

ç 

iılenıinin en parlak yıldı"· sinema dünyasının ebedi güneşi, 
Eşsiz kahramanı 

EROLL FLYNN 
dünyaya, sinema1ara şe-ef kazandıran 

KURTARA.'< AR '!LAN yaratlL 

TÜRKÇE 

LI A 

ikinci bir VATAN 

ç Basın birlii.[i İstanbul şubesinin 
teşekkülü münasebetile pazar gü
nü birliğe aza olan gazetecilere biri 
çay ziyafeti verilecektir. 1 

Parkotelde verilecek olan bu 
ziyafet saat 17 den 20 ye kadar j 
devaın edecektir. 

San'atın Zaferi, Kudn-tin e.eri, Kahramanların dcstanL llarikalann 
harikasıdır. 

Bu perşembe akşamından itibaren bu milyonlar kalesini 

L A LE do şeliimlamaia ko§unuz. 
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Filandiyanın 

ŞİMA~=.BUZ 
DENIZI 

mufassal haritası 

o 
RovANEM' 

0 LoGA 

. ;> 
o 

KARGOf'Ol 

Onüç gündenberi Sovyet ve Fin ordusu arasında kanlı harekata sahne olan Finlandiyada muhasamatın önüne geçilmesi 
için, Fin hükümetinin teşebbüsü ve Milletler Cemiyetinin dela!etile yapılan mütareke teklifini Sovyetler reddetmişlerdir. 
Binaenaleyh Finlandiya'da asıl harekatın bundan sonra inkişaf etmesi beklenebilir. Bu bakımdan harekatı takip edebil
meleri için okuyucularımıza Finlandiyanın mufassal bir haritasını takdim ediyoruz. 

Yarını sabırsızlıkla bekleyiniz 1 '\KELEPİR 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

! '·l _____ :J 

• ' ' .. . ..... '"""'""::,.t 
.. , , , . • .ı . . _ ' ) 1"' ' ..... .;,. ).\: -;• 

l\Jağazasını tercih edeceklerdir. Kumaşların en giizel!eri oradadır. 
Adres: Galatasaray 261 No. Es'<i piyango müdiriyeti binası 

Telefon: 4939·1 

Belediye S1 lar İdaresinden: 
Galeri ve yollannda yapılması gereken 2aruri bazı tamirJerden dolayı 

leyoilu cihetine ve Boğ'aziçine giden Taksim sularının 14/12/939 Perşembe 
ünü sabahından 18/12/939 Pazartesi günü sabahına kadar kesileceği sayın 
alka bildirilir. •10314> 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1- Talibi çıkmıyan 5000 adet va.rnon pil kadehi pazarlıkla alınacaktır. 
2- Muhammen bedel (2500) muvakkat teminat (187,5) lira olup pazarlık 

'!Birinciklnun/939 Cumartesi günü saat 10,5 da Ankarada P. T. T. Umum Mü
urlük binasındaki satınaJma komisyon unda yapılat!aktır, 

3- İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu Ue 
.nuni vesikalarını hAmilen mezkür gün ve saatte o komisyona tıartıarı btren
ıek için de her etin Ankarada P. T. T. Levazım İstanbulda Kınacıyan hanında 

•. T. T. levazım ayniyat sube müdürlillclerine müracaat edeceklerdir. (9793) 

1 MOBiL YA MERAKLILARINA-• 
SANDALYALAR, KARYOLALAR, PORTMANTOLAR 

1 

Vesair her nevi ve şık mobilyalar 
Fabrika fiatına satılıyor 

ASRİ MOBİLYA MACAZASI: AHMED FE·YZİ 
j lst.an.ııul, Rızap~a yokuşu No. 66, Tel: 23407 
................. llllllİll .............. .: 

caddesinde eski 166 ve yeni 95 
numar<.1)1 mağazanın ikinci açık 
arttırması 22/12/939 cuma gü • 

nü saat 14 ten 16 ya kadaT İs
tanbul Divanyolunda Sultanah
met üçüncii sulh hukuk mahke
mesi baş J.-if"'h .. t odasında icra 

işletme u. idaresi ilanları 

Muhammen ·~eli 1600 lira olan 2000 kilo soğiık tutkal 29/12/1939 Cuma 
günü s.:ı.:ıt {10,30) on buçukta Haydar'paşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından ac:ık eksiltme usuliJe satın o lınacaktır. 

Bu Işe girmek istiyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettıği vesaikJe bir1ikte eksiltme günU saatine kadar komisyona müracaatları 
lcizırndır. 

Bu ilie ait şartnameler komisyondan parnsız olnrak dağıtUmuktadır. (10310) 

1 

olunacaktır. 

F at.h Birinci Sulh Hukuk 1 ı. __ ı_rı_h_is_a_r_ıa_r _u_._M_ü_d_ü_r_I u_;· g:::.v _ü_n_d_e_n_:-11 
Hakimliğinden: I ı - 21/ Xl / 939 ta rıhindc ııoo M2 ahşap parke ışme talip zuhur etmediiınden' 

. ekJıltmesi şera i ti sabıka datresinde 10 gun temdıt cdilmJştir. ı 

d 22 1 d ""kk" d b"I il- Elrnltmcıun 22/Xll / 933 cuma gunü saat 16.30 da Kabata~ta Levazım 
Hazinenin lsfanbul Kemeraltın- ı . . .. 

a sayı ı u an a otorno ı . j 
tamircisi Hiiseyin llüsnü aJcyhine ve 1\fubayaat şubesindeki alım komısyonundn yapılacağı Htın olunur. c10296> 

açtığı alacak davası için gönderi- -------------------------· 
ıen zaptı davaya mübaşiri ve ma- İstanbul p. T. T. M üdürlu··g~ 0··nden .. 
halli zabıtası tarafından verilen 

meşrulıatta gösterilen adreste bu İdore ihtiyacı için 280 teneke benz.Jn alımı açık eksiltmeye konulmuştur. EJı:. 
namda bir kimse olmadığı bildi • siltme 20/12/939 Çarşamba saat 15,45 de B. Postahane binası birinci katta P. T. 
rjI,miş ve mahkemece miirldei ve· 
kilinin talebile müddeialeyh hak • T. Müdürlüğiı odasında toplanacak müdürlük alım sa!Jsı koml<;yonunda yapı

lacaktır. 
kında on beş giin müddetle ila- . 
nen tebligat ifasına ve mnlıakeme- ı Muhammen bedeli beher tenekesınin 279,5 kuru§ hepsinin (782) lira (80) ku-
nin 8/1/940 saat 11 e talikine ka· 1 ruş muvakkat teminat (56) lira (72) kuruştur. 
rar verilm~ş olduğundan her mu- JF;teklllerin eksiltme ve fennt sartnamelerlni görmek ve muvakkat teminat
cibi karar yevm ve saati mezkUr- tarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkiir müdürlük idari .kalem levazım 
da mahkemede haztr bulunmadığı kısmına eksi1hr.e gün ve saatinde de muvakkat teminat makbuzu ve 939 senesi iç.in 
ve tarPf1ndan bir vekil gönderme· 1 muteber ticaret odası vesikasfle komisyona milracaailan. (9924) 

diği takdirde davanın gıyabında -·---------------
bakılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak iizere on beş gün müddetle 
ilan olunur. (939/748) 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Dr. İhsan Sami Atclyelerimiz ihtiyacı için muktezi ve mulıammen bedeli cJ325 - bin üç yüz 

Öksürük Şurubu yirmı beş> liradan ibaret otuz metre mlkAb1 muhtelif kereste açık eksiltmeye 
konulm\ı tur. ihalesi 29/12/939 tarihine raslıyan cuma günü saat on birde Gala-

Öksürük ve nefes darlığı boğ- ta nl•tımındaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satmalma komls-
maca ve kızamıı< öksürükleri yonunda yapılacaktır. 

için pek tesiri; ilaçtır. 1 Muvkkat teminatı ,99 • doksan dokuz> lira «38. otu.t sekiz> kuruştur, Şart-
- Herkes kullanabilir. _ _. namesi sözü geçen komisyonda her gün görOebllir. «10313> J 

Dişleri sabah, öğle ve akşam her 
• 

yemekten sonra günde 3 defa niçı 
fırçalamak lazım ? 

Çünkü bir defa dişler hariçten alınan mikropla 
karşı müdafaasızdır, saniyen ağızdaki " saly8• 

denilen mayide milyonlarca mikrop doludur. 

Salyada bu!lunan Lüab dişlerin 

en birinci düşmanıdll'; dişlere ya

pışarak yosun peyda eder. Mine

leri aşındmr, yavaş yavaş di§leri 

ve kökleri çürütür, diş etlerinde 

iltihaplar peyda olur. Dişkre ya

pışan yemek artı'kları ve ecnebi 

maddeler de temizl"1llnezse blrer 

mikrop yuvası haline gelir. Eğer 

dişler muntazaman ve günde en 
az 3 kere •Radyolin• le fırçalan

madığı takdirde çok çabuk mah -

volmaı(a mahkümdur. 

ile Sabah, Ô~lc ve 
sonra günde 3 defa dişlerinizi 

.. • #- ' t ' • 

BAŞ 

D j Ş 
NEZLE 
GRİP 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumund11 

günde 3 kaşe alınabilir. 

,, Hu Akşam: TAKSİM' de 

-

KRiSTAL'da 
Sahibinin &esi Okuyuculanndan 

İzmirli MELİHA'nıo 
5 inci Yıl Dönümü muhteşem b GAL~ 

programla kutlulanacakhr. Meml. ketııııiıi 1 ' 
tanınmış musiki san'atkarları iştirak 

edecekler. 
Bir çok sürprizler. Telefon: 40099 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

Kil• Cinsi 
4000 Silindir yağı 
5000 Buhar makine yatı 

10000 Dizel makine yag, 
2000 Gres yağJ . -21000 

30/11/939 tarihinde ihale edileceğı evvelce Uan edildiği halde t<ılibı ıtı~ ~ 
ebniyen ve muhammen bedeli (7800 - yedi bin sekiz yüz) lira olan cin! 
miktarı yukarıda yazılı yirmi bir lıin kilo muhtelil makjne yağının ih81 

kapalı zart usulile 29/12/ 939 tarihine rashyan cuma günü saat on beşte Gı.ti'J 
rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplanacak olan satın alma komısS0. 
nunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı (585 - beş yüz sek.sen beş) lirndı: JI' 
teklilerin teklif mektuplarını bildirilen vakitten bir saat evveline kadar ,koıııf.4"' 
yon reisliğjne tevdi etmeleri lfi..zımdır. Şartnamesi her gün sözü geçen korrtifif' 
nda görülebilir. (10312) 

ŞiRKETİ HA YRIYEDEN: 
Her Akşam 23,25 de Kabataşdan Osküdar'a 
kalkan Araba Vapuru Bu Cumartesi Akşamın

dan itibaren seferini 23,40 da yapacakiır 

lst. Bölge San'at Okulu Arttırma, Eksiltnıe 
ve İhale Komisyonundan : 

Şekil ilk E.csiltıııenin tarih, güo aa. Muham. Miktan Cin• 
temin"t 

Lira Kr. 
men fiab 
K. S. 

Açık 241 31 28/12/39 Perıembe 14 9 75 83000 ı inci e!<JT'eJ 
İst. Bölge San'at OkuJunun 1939 mall yılı ekmek ihtiyacı eksiltmeye )tC'lrıı..ı 1 .. 

muştur. 

1- Eksiltme Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliği btnosınd' 
toplanan komisyonda yapılacaktır. 

2- Ekslltmerun §ekli gün ve saati muhammen iiatı muvakkat garanti ıni);' 
tan yukarıda gösterilmiştir. 

3- İstekliler Ticaret Odasının 1939 belgesinl ibraza mecburdur. 
4- Şartnameyi görmek istlyenler Mektebe müracaat etsin. ( 10249) 

, 

Sahip ve neşiryab idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaan 

-


