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ETE~E-1' BENİCE 
YIL: 3 

leni or azar gecesi müthiş bir deniz maçı ~e 
Alman kruvazörü süvarisi, kendisini bek/iyen 

ingif iz gemisi ile harbe girişeceğini beyan 
beş 

etti 
• - ------------

Bulgar 
talepleri 

Ekster İngiliz zırhlısı bir limana 
yüz kadar yaralı çıkardı 

Bulgar Başvekilinin eon 
beyanatından ne anlı• 
yoruz, Balkanlarda BU GEMiYE KAYBOLMUŞ NAZARiLE BAKILIYOR 
vaziyet nedir 'l İngiliz esirleri ve batırılan vapurların kaptanları dışarıya çıkarıldı. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE Korsan gemisi şimdiye kadar 50 bin tona varan vapur batırmış 
8uJçır Başvekili bir İtalyan &Hele- Boenos • Aires 16 (A.A.)- Falkland 

ij•de mllli slyaselhıl ve dileklerini bir adalarına ır;ltmek iııllyeu Ekseler adın-
ktre daha bah elU. daki İnC'iliz kruvazörü, Arjantin bü • 
~~m Köselvanorun bu 1ub ve be- kfımeUnden yenlde-n yüz kadar mee-

)lJlı iio noktadan unihimdir. ruhun blr Arjantin limanında kara;ra 
8utsar Batveklll fU ıiı;- no1ı1.a1ı te- <"ık.arılmasına. müsaade edilmesini lste-

\atıia etUrlyor: miştlr. Bu müsaade verllm1' ve Beis· 
1- Boı.ariatan bitarallıtını devam rano limanına birçok aiır yaralılar çı .. 

tlttreoe11.tır. karılmıştır. Bu yıraJiların bircoiu 
2-- Mllli taleplerinden va7.l'«DIİŞ tedavi edilmeden evvel telef olmuşlar-

ıle~H.dlr, bekliyor. dır. Ekseler kruvazöru, atır surette ha-

kt.ııatmd.an Dıi.lfade edebllir ve emel- atıe sefer edebilmektedir. Bu geml1e 
l- BuJ•arlatan Rema.nyanın m11ı1- ı sara uframıştır ve anrak altı mll ıür· 

1tr-Jııı tah&lıı:lnık et&ittbilir, fakat, bu- arhk ka:vbt>dilmlş nazarile bakdmakta-
tlı\l bir ~u1h masası b ında yapman f dır. 
lttclb ediyor. Lond.ra 16 (llw.u. i)- Montevldeoda.n 

F .. asıarm harlcind de Başvekil İtal- l'elrn haberlere- l'Öre Graf vmı Spe& 
)aya ve it.alyanm Boll'arls&an davalan :urhh ı tamir edUmJşUr ,.e deni:ıe a~-
~t uJh temayülle.rl u.urindeki tutu- lbtlectk va,ıiyetıedlr. Tahoma Alm.~ 
ltı'Ula ennile1erde bult111.QOI". •emisi zırhlıya tnak ve mahrukat ver-

Ani· llıyor kl8 kom.famuz ve do "1· m"°Ur. 
tbuı Bul•arlstan lu~ndlıııi için çlz.dltl Alman Q\.ılsinlu krndi'iioi bekll-
llolltıka 7olundan a.ıa inhiraf etme •n beş İnılliz gomisl ile harbe rlr1'•· 
'-iYrUnde 4eilldir. Bu ltlbarl;ı Avrupa c flni br.yan ettiği soylenmektedlr, 
barbloln Balkanlard.-J<I te.lrlerl inkl- Gemide bulunan halırılm1' ır;enılle-
ıaı edlnee7e kadar .bitaraf bir Balkan rin alh kaplanı, dokuz mübendls, %5 
lııoka• teşkiline v..ıa elmek llılha el· İng-iliz zabiti ve 20 İnırlllz neferi ka-
ıı~ 1 utdr. katı sa.rette tabak:kuk edt- raya ~ıkanımı,ıar ve İnıUiz konsoıos-
>"or, demektir. lutuna te~im edilmt~lerd.Jr. 

Şiındlkl halde, BuicarHlanm bu Konan ıemlıslnln Allantlllte 58 bin 
bolltikasmm harici ~bllkeler ve ıe.. t.ena varaıı vapurları bahrdıfl anl~ıl-
llıayüller bellrmedike• &lkanlardakl mı ·tır. 
llnılODi durumu bozması ve sulh ha- YARIN GECE YARISINA KADAR 
•••mı !bili oıeaı .. ı beklenemH.. Bal· Londn. 16 (Hususi)- Uruı;uvay ma-
.. an ant.anb Bulsarls1anın mllJj ta.Jep- kamatı Graf von Spee zırhhsı süvari-
ltrinı fllen t&hakkvk e-ttirmeslne kartı sine 72 aaı.t zarfında Monte.video llma· 
"' mu ... ır bir enıeldlr ve bu deferlnl D1Dl lerkelmeslnl leblit etmişlerdir. 

4e balen mabafua tlmektedir. Bu mülılel puar ır;ünü sa.at 23,SO ela 
Dariçten Balkulara selehUt'Cek bir nihayet bulmaktadır. 

lelıllke ll)ln de ancak iki yol vardır, İSGİLİZ TAYYARE GDUSI DE 
Bunun birisi Almanyadan Balkanlara BEKLİYENLERE İLTİHAK ETTi 
in.en, dijert 4e SoVYet Ruıııyadan Ro- Londra. 16 (Hususi)- Ark Rua.7al 
ltıanyaya inen 7oldar. Alınanlar, lktl- tayyare remb;l dl", Alman cep :rırh11S1.Dı 
li.di me~burlyetlrr ve beslenme- bakı· bekliyen İngiliz kruvazörlerine Utlhall: 
!buula.n imdillli halde Balkanlardaki ~tmiştir. 

'VazJyeü boı:nıalıı:. istf'mM bir halde Alman kruvazöründe ölenlerin cena-
törunüyor1ar. Bu bakımdan Sovyet zelerine askeri merastm ;,apılmış, ce .. 
lt.usyanın Balka.nlara inmtsini de pek nazrler Siirnal me.urlıiına drlnedll -
istemeseler serellttr. Ancak, Almanya mi tir. 
harbt behemehal bulun dünyaya yay- ALMAN GEMİSİNİN EVlSAFI 
lktııya karar vermiş5e ve ke-ndi menfaa- Alıua.D harp znhlıs1 Admtral Graf 
ttnı böyle bir hedefte anyorsa o za.. von Spee, 10.000 tonluk ve 54.000 be1'-
1Dan Balkanlardaki iktisadi menfaat- rır kuvvetinde 26 mil sur'atl ha.iz kii-
lerlnJ de feda edebllir ve Sovyet Rus- çük, faka.t kuvvetli bir ın·bhdır. Çün-
7ayı Balkanlara lumiye ~kte de- Jr.ü hic bir 10,000 tonluk ıemiuln taşı- Graf von Spe.e cep kruvazöru seyir halinde 

\'&m edrbUf'refl l'lbi dlier va.qtaJarı madıfı aiır toplarla. mücehhezdir. 1934.. lt.iO ilk ona, 4 tane 8.8 ilk ve ı tane 3.'1 Bu &emi bir yenilik otnıak üzere, 
da tahrik e-tmek&en hail kalmaz. 36 seneleri a.rasınd;,1, yaptlmıt oıan bu 11k bava defi topu Ue mücehhezdir. ı »ercin eivisbt olarak e-lektrikle kaynak 

~Devamı 5 lnci sahifede) harp nrhJısı 6 tane 280 ilk atır, 8 ta.ne tane 533 lillr. torpiio kovanı vardır. usullle yapılmıthr. 

--·--------------------------------""'!!!'!!!!!!!!!!'~~-~-~-~-~-----~-~~~~~~ --~~----~~~----~ 

f[)o~;~~·~ikG'~liyor Piyasada fiatlar mü-
1 uc ·temadiyen yükseliyor 

Büyük Harpte, denizlerdeki harikulade 
muharebe sahnelerini bütün heyecan ve 
dehşeti ile canlandıran yeni tefrikamız 

1 Yazan: RAHMi YAGIZ 1 
Yakında neşrine başlıyacağ1mız bu tefrika
mızda dünyaya parmak ısırtan Türk deniz

cilerinin gösterdikleri harikuladelikleri 
okuyacaksınız. 

,Bu eser,şimdiye kadar el sürülme
. miş vesikalara istinat etmektedir 

l_Y_A_K l_N _DA_ .. _.. 1 

Muhtelif maddeler ~indeki 1 

fiyat yükselmeleri bütün şiddeti
le devam etmektedir. Bilhassa ec
za ihtikan piyasada çok genişle -
miştir. Ecza stoklan gümrükler -
den tamamile çekilmiş bulunmak
tadır. Yerli ilaçların iptidai mad
delerinde de, mühim tereffüler 
vardır. Meşhur Alınan fahrikala-

. nnın n1iistahzaratı, piyasadan ta .. 
n1aınen çekilıniştir. Frengi ve şeker 
tedavisinde kullamlan bazı iliçla
rın da me\'cudu son dCTece azal -

. mı tır. 
GIDA MADDELERİ. KALAY 

TUTKAL, l\IA.~İFATURA 
VESAİRE 

ihtikar yapılan gıda maddeleri -
· Din başında yağ, fasulye ve pirin( 

geli.yor. Evvelce kilosu 65 . 70 ku
rruı olan Trabzon yağları 90-95 ku

. ru a fırlamıştır. Urfa yağı, pera • 
kende satış fiatı 130-135 kuruştıır. 

(Devamı 5 inci ıabJtede) 

Morfin satan 
doktor dün 
tevkif edildi 

Beyoj;lwıda, Ta -

kaUıyan arkasmdakl 
muayene }ıanesln dc-

morfin mlJpteliları
na para mukabilin

de re-çe-te vttm.ek 
sureılle bunlara mor

fln tedarik eden 
doktor :Sibabt"tyanın 

poli ce tahkikat. ik-
N i ha bel yan mal •dller•k, kend.Lıl 

ka.cakfılık suçlarına bakan beşinci as
liye crza mahkemt_ ine verilm4ı, m:ıh
keme dtin ilk ~orr-u>·u miittakip dok
toru tevkif etml1:1tlr. 

--~------

Kont Ciyano bugün 
nutkunu söyledi 

Cumhurreisi 
Sivasta 

Erzincan, 16 ( A. A, - Reisi 
<ümhur İsmet İnönü dün saat 13 
de Enincana muvasalat etmiştir. 
Şehir ha.~tao basa ba) raklarla ve 
taklarla süslenmiştir. Milli Şef 
hükumet konağı, Ordu l\liifettişli
ii, Halkevı ve Belediyeyi ziyaret
ten sonra yaya olarak halkın son · 
suz. tezah\ir1cri arasında Erzincan 
çarşısını gezmi . bir cok diikkin -
fara uğnyarak Etzincanın iktisadi 
Jı.ayatı ile alakadar olmus. yeni ya
pılmakta olan hali gezmiştir. Saat 
18 de Orduevinde ~ereflcrine ve· 
rilen danslı çaya gilmistir. Erzin -
caP halk• büyük sevinç içindedir. 

!Balkanlara Bolşevizmin yayılma
sına İtalyanın asla müsamaha ede-

1 miyeceğini bilhassa tebarüz ettirdi 

F..-.;in~an, 16 ( A. A.) - Reisi • 
tüınhur İsmet İnönü'yii himil bu
]unan hususi tl'en Erzincan'dan • -
at 8 de Sıvas'a n•'itC\'('Ccihrn ha
reket etmiştir. 

Sovyet -Macar 
hududunda bir 

çarpışma 
Roma. 16 (Radyo)- Budapetil4"de-n 

bura1a. se1t>n baberlere ıöre. on dOrt 

Roma 18 (Hususi.)- llarici.)'e Naurı 
Kont Clano korporasyonlar meclisinde 
~klenf>n nutkunu bu~U:.n ö*ltden evvel 
SO)' lemi)Ur. 

Kont ('iano, buıunku dun)'a. va:ılyeU .. 
nin umumi bir b.Ci\.'lrlnl yaptıktan son
ra, italJa.ınn bn vaziyt't lflnde en dof .. 
ru bJr polillk~ takip e-ttı~lul, Sovye\
lerin Finlandtyaya taarruzlarının bol

şe:vlzmin bu kanaldan da Avrupa.ya 
yayılmas.ı maksadlJe yllpıldıtını ili.ve 
etmL_·tir. 

Kont Ciauv cenubu şarki Avrupa
sından ''<' Balkanlardan da bahsederek 
İtalyanın bu mıntakalarda Bolşevizmln 
huluJune as.la musamaha C"tmiJeceiinl 
ffobarıia ettirmiştir, 

:\ln.malleyh bilhassa deml~tir ki: 

'.\lın.oUninin 1ddiaların1n doirala,tu .. 
nu \'es:ıik llt isbat. etmek ribl arblt 

bihizum olan bir sebeptt"n dolayı de
iil, ~iki ta ist '>iya .. etJnin ba ·ireti bak ... 

İtalya Hari('lye Naz.ırı Kont- Ciano 

kında h.-rkt·:-,ln h:tlırasını tat.elemek senesi ile 1940 s,.nesl arasında Avruıı:\ 
ma.'ksadU taş&t tarihine- ct·ra nutku--. i.arlhlnin tf"katu noktasında bulunua-
naıı11 ôtllında ırcmL,: olan '-'t' 1927 ma
yı!'fında. iral edilmi bulunan bir nu
tukta Ducl"~in yine bu !oialond" 1935 

innw 
isterim. 

·ôylemiş oldo.tnnu hatırlatmak 

<Deva.mı 5 inci sahitf'df') 

klıı! Rus hududundan )la<ar hududuna \ M 1 t f 
rtrerek, muhafııJara hUcunı e-lmtşler- Q Q Q 
dlr. Bu m«hul uhı!!i1arla mu.hafızlar 

arasında ,ıddetli bir mu\.ademe- olmuş, 

Macarlardan Ski kl;I :varalanmı h.r. N 
Fin Hariciye 

• 
Maca.r mahafızlarırun ~iddrtli mukabil az 1 r 1 na 
ateşi Uıerloe mechul ·ahı.,ıar rert ce-

cevap vermıyor 
kUmlşle-nllr. Bunların bir Sovyet za
biti kumandasında Rus acoke-rlerl ol .. 
duJılan anıa.,ılmıştır. 

Göçmenlerden 
zorla para alan 

kaptanlar ___ ., __ __ 

Tahkikat evrakı ile bir
likte adliyeye verildiler 

Sovyetlerin 
taarruza 

Finlandiyada 
geçecekleri 

daha geniş bir 
anlaşılıyor 

Londra 16 (Hu>usi) Finlan-
diya llariei;ve Nazırı Tanner dün 
rad) oda Rusca olarak. Sov)et ba~
vekili ve llar~riJe Konıi~eri ~ıolo
tof,a hifaben bir sulh ınüracaatın
da bulunınuştur. Tanner bilhassa 
şunları sö:vleıniştir: 

- Finlandiya müzakerolere tek
rar ba~lamağa hazırdır. Benim 
kullandığını vasıtn gibi, !,eri bir 
\.'asıta ile bana cevab 'eriniz. Fin· 
laııdiya hatta araz.i terketmek su
retile miisaadekarlıkta bulunma -

i::a muvafakat ediyordu. Fakaı Sov
yet Rus~a hiç bir esas teklif et 
n1edi. 

Tanner An1crikanın t.a\·aı-.!'>utu 
nun da reddedildiğini, keza f"·c
çin teklifinin de kabul edilmedi -
~ini hatırlatarak deıniştir ki: 

.l\.tolotof, eğer bu sözleriınc bir 
red cevabı verir ·eniz, yahut hi( 
cevab verınl"7.~cniz. biitiin tHin'.\'3 
Sov)-·et , ·aidlerinr ne kadar kı'.\ -

<Dt\aını 5 inci sahıtrdt-) 

Roınanyadau şehrimize getirilen 
gö~menlerden li.,te harici 44 kişiyi 
bir ay evvel Köstenccdeu şehri · 

nıizc getirn Samsun vapurunun 1------------------------------
ikinci kaptanı Ali Erdinç, üçüncü ÇERÇEVE 
kaptanı Nuri Tenioğhı, telsiz me-

muru Necmeddin Asar, katip Se· Yalancı Sfenks zai tayfa Yakup müştereken yap-
tıkları khdidlerle bunlardan nak
liye ücreti ismile mühim miktarda 
para aldıklan Emniyet ınücbrlüğii 

(Dnamı 5 inci salufeık) 

1 Ki SACA 1 
Ölümlerden ölüm beğen .• 

Biitün dünya merakla •Graf Fon 
Spee• ye verilen yetmiş iki saat
lik mühletin b~tmesi.ni bekliyor. 
Beş İıı,giliz kruvazörü, bir dret -
novtu ve bir tayyare zırhlısı da ej
der gibi onu bekliyorlar. 

Alman cep zırhlısı iltica ettiği 
limandan çı.kahilecek mi, çıkarsa 
muharebe edebilecek mi, muhare
be ederse yakayı kurtarabilecek 
mi? llani . u eski masallarda kuv
vetli zayı[ın karşısına dikilir de: 

- Öliimlerden oliim oeğen .. 
Dermiş. l\fuhakkak ki, imdi 

·Graf Fon Spee• nin kumandanı 
. da \"etmi~ illi saati sayarken hep 
bu sualin cevabını dudaklarında 
mırıl danmakla meşguldiit.. 

Allah bu acıyı ve bu telası kim· 
senin basına venncsjn! 

(Qsca.r Wılde) in SJE'.nks ısın1li blJdiıyesindc nef bır kadın Upı ~aşar. 

Gozlcre esrarh gorunmek içuı hileli tertipler pciiflde koşan bir k:.ıdu~ Bu 
kadın Londranın kuş uçınaz kervan geçmez mahallelerinden birinde 5'CJ ıl bır 

~ tutm~ı.ur. İngiliz kibar Alemi.ne mensup olan kadın, günün b<'llı başlı 
bir saatinde bu evden jceriye d.almakt.a. :-aatlcrce tıkmamak.tadır. M. •cımdı 

Kibar sınıfın bir araya geldigi saatlerde o, meydanda görünnıı3 ı ~kf 

tabil çok merak edilecek; nihayet bir meraklı tarafından takip olun.ırak~ 

garip bir mahallede sefil bir eve girdiği görülecek; hakkında dedlkodıJların 
çeşidi kaynatılacak; ve göz1erde derinleşecek, muamrnalaşacak, ~rarJa rıcak. 

Yüz bir kallu Buda heykeli ve tütsülü buhurdan me..ı.;elesi.. 

Halbuki kadın, tuttuğu evde ne yapıyor bılır misiniz"' Holivut lUg,ıt.\·e

aiJe konu§an ahmak boıiuvaları şaşırtmak pahasına, t.ekbaşına ve satlerce 
kırık bır iskemle üstünde pinekliyor, Taymis gazctesıoj bir baştan Obu ı,aşa 

hatmediyor. 

* lcyi..ı.ı.u meydana clk.ıın sahte ar tertiplenudcn her bırinin gc ..sıude-
İitc böyle bir yalancı Sfenks vardır. Yalancı Sfenksler, kilh yUzlcrınc tutu
lan anı bır elektrik ışığı, kfth kendt kendilerini ele vc-rl' zavallı bır µ<:: -.:.at 
sızlık yiJzünden en!<iclcnı\'crırlcr 

Jnsan t;ıalıyctinin he" IUbcsindc rasg ı mümkun olan ışU 

(Gretn Garbo) lar cinsinı §iir ve ı;an'atta da bullibilı.rsın:z. 

.MesclA cücelere esrtı!'lı göriinm<.'k için eser nl çok kısa ve dedi.kod uı ı 

pek uzun tutmaktan ba ka bir politika takip edemıyeJJ şaır, birrienbırc g ) .. 
rete gelip de roman tc!rika cdcrccslne gündelik ga:reteyc UstWıle m c 
yetlştirmeğe kalkar ve heyhat ki ancak karnnhğın lpekleştirdıt;i ku 
daki ot külçesini belli ediverjrse ne dtişünur wıuz'> 

(Oscar Wilde) in masum (Lady) sini, akhmdığı tamtakır od " k • 
fetınis gibi acıklı bir hayrete düşmez misıniz? 

~ECİB FAZIL KISAKÜREK 



Bfll V .'U'URt;N NERFDE 

OLDLGU BİLİ."OIİYOJ!. 

Polon)'& multf.cllcrlnl himU bir va· 
puruıı ne olduğu bir iürlU. aııl~ılama
mı.t!. 'l'orpile mJ çarph, mayne mi vur· 
du, ftrhna7a mı tutuldu, battı mı, kal
dı nu, btllt dctil .. , 

İçinde Polonya mültecilerl oldufuna 
C"Ore, Polonya devleti llau.nlarındaa 

birine ıfmnuı olması akla seliyor. 
Maliam ya, PolollJ'a hükQmetl 11maı 

Pai'ls civarında bir 01111antladir. Belld, 
aranan bu l'f'mi de, Ka.sımpaşaya inen 
Fatihin remlsl ıribl, şimal denizinde 
ba~tankara etml~. Parlsle, Seıı aehrln
de meydana çıknu.~ttr. 

BİLE:r KAGIDI İLll 

GAZEIE KAGIDI 

Bazı ot.obüsçuler. belediye rMbnft> -
rinden kir etmek için, bir kere ıt .. ılk
leri blletl, tekrar kulla1U7orlannış,, Bu
nun Jçin de, 70Jcuların aU.Jldan bilet
leri toplu7or1ar, bunları l'ÜZ~lce ütü
leyip mtv;t.t-rlye veriyorlarmış! 

Bir rkadaıf: 

- Peki amma. dedi, bllel kapt de
iil mi, 7anmu mı'!'. 

Bir batka arkada.f oenp •erdJ: 
- Otobils bileti Utıdı bu.. Kola:r ko

lay yanu mı?. •Ga'letea mJ. zannettlu, 
cabucak 7an.sınT. 

TERKOS SUYU DA 

.HEVADDI ECNEBİYE 

u terkos SUJ'a..DUD ipinde .. Yu .. 
laf Ziyaya Köre :1;ararlı hlo bir teJ' 
~oktur • faka.t, raıeteJerlil:, zabıta ha .. 
vadlslerfne cöre, bcuden ve sizden bat .. 
ka hcr,e7 vardır. Allah 7lne de, insanı 
düşilrmeeln! 

lıak'l&IUD, •imdi de, bir adam ceM!-

dl tlslelllt huviy•tl 

meçhul .. Fakat, lahklkat, lelklltal, ta
harriyat ve ta.mikatian sonra, anlafl)
mllf kJ. bu zatı nabaht bir tcnebltlir. 

'Maam:\flh, bu hüviyet! meçhul ce· 
et bakk1nda henüz tahkikatın bitme .. 

d.JğJ talımfn oJunabJHr. Zira, hüviyeti 
D"'"'('hul bir cesedi.o hazırlık ı.&bki.katın. 
da kolaylJkla Ut nıalU.m olan taralı. 
yerli veya ecnebi oluşudur. 

Fakal, terko• rölünden bir ecnebi 
C!ıkma9ınıı l'Ore, terkoe su;ru. henüs 
me addı ffnebl;redeo ari detil, demek
ür. 

KOMİSYON NASİHA~ 

VERİYOR:IIVŞ!. 

llir pzetede u bab•rl okadom: 
.:İ.htlkir nulhaUe Ye tava.iye Ue bnJe
nemedJ. 'Komisyonun bu 7oldakf cay
retlerlne raimcn, birçok maddelerin 
flatıarı yükseliyor.» 

Allah .;\llah .. demek, ihtikar kombı-
7onu, •lmdiyr kadar sadeoe nasihat ve 
tavslytlerde mi bulunmuş?. Bele, blr 
&ane '8heser var kt sormaym .. Eskiden 
ı;andıiı 12.5 liraya olan terzi tebeflr
lerJ 4imdl 1!5 Ura7a lmlş!. 

Aman y~hu, nasihati, tanl1e1f bı .. 
rakın da, şu yükselen fiatlarm indiril .. 
mesl lı:ln tedbirler alan .. Zaten, meşhur 
ııö&dur, lıt komi•rona kaldı ile. 

DE. 'İZB~;JUN 

İS~Iİ YİXE CIKTI 

Sabık ve talllı!ıh Df!nhbankın :rlne 
fsml meydana çıktL Şu Satle biıı.ası 

aıUhakeme!'I de~am ededursun. Yeni 
bir ihbar yapdm.ş. Denb.bank Satle bl
naswı satın alacalı sırada, kendlslne, 
ba~lla bir bina daha teklif edllmlş. Fa
kat, banka bu blnayı reddetml!t-

nu da mesele mi? Par&!'• var, bol bol 
harcar, btt·diii bln.ayı da ahr; kim ne 

ka~ır?. 

abık lının itirafı 

Seyyar 
esnaf 

Han, apartıman, pasajı 
antrelerindeki binlerce 
kişi yersiz mi kalacak? 

Belediye relslltl 11<>yyar esnafı ve 
han, aparhman, pasaj antrelerinde 

dükkan, camck.ın ve ısalre g-ibl sat.q 
7erlerl kuran binlerte küçük dtikk:iıı

Cl.71 alakadar eden yeni ve mühim bir 
karar vennlştir: 

'Zabıta! bel•diye tallmalnamesiıie 
yeniden na.ve olu.nan ve dllnden iti
baren mevkii tatbike konan bu karara 

cere badeJba tekmil semtlerdeki han, 

apartun.u, dükk.J.n ve pasaj uttt1e

rJnde ı-etek tey7ar nanik Wretile 
ve rerek buralarda cameki.o, küçük 

dükkan, baraka vücude g'etlrmek şek

linde kurmak ve sah' J'•Pmak Sllf'eU 
kat'bede 1asak oJunmru,tur. 

Bu karar muC"lbince bilhassa Be -
yoflu, Gala'8, Bahkpa'Z· rı . Sultanha .. 
nıaıw, l\olahmutpaşa rtbl yerlerdeki 

blnlerce küçiik esnafla, seyyar satıcı
ların hemen bulundukları yerleri terk 
etmeleri lizım Cf'lmektedlr. 

J;inaenaleylı ba Jıiadar kişi yeni iş 
yerleri tem.in etmek end~~l ve sene

lerce durup ah,tıkları mıntak.alardan 
uzakla.,mak k.ayıuı i le eon karardan 

teıaş ve teeaüre diı.şmÜŞlerdlr. 

---<»----

Şehir 
tiya rosu 

Kısımlarından birinin 
İstanbul semtine nakli 
muvafık görülüyor 
Sehtr tiyatrosunda fiatlann ucuzıu

iuna raimen yine tekmU İstanbul hal
kının bundan hı'lfade edemediii an
laşılmaktadır. Ba tiyatronun bir dram 
ve komedi kısımlarının da Beyoğlunda 
buJunma'iı istanbuJ, Kad..ıköy ve Bo
iaziçlndeki halktn ikiyetlerinl mu
elp olmakladır. 

Bllha. ~ i•tanbul sıemttnde tek bir 
tiyatronun bile mevcut olmaması da 

aJikadartarca ehemmf7etle nazan dik
kate alınmıştır. 

Bu sebeple; lstanbuJ clhtUnde de bir 
tl7atro binası vücude reUrllmesi dü
şünölmekfedir. Bu binada temsil ve .. 
recek nıünasip eleman bulunamad.ıiı 

Ukdlrde şehir tiyatrosunun dram veya 
komedi kıc:ımla.rından blrlnln buraya 
nakli munfık l'Örülmektedir. 

<>-----
Dairelerin 940 mali 

. yılı ihtiyaçları 
Mali yıl bütçesinin 1 mart 1939 da 

kanunen Büyük l\tıllet "llecllslne ve
rilmesi ica p etmektedir. 

Bu münasebetle Ankara.da irap eden 
ha'lırhklara reçllmiş:Ur. Dün de vil;i. -
7et, adJive. m.;ıarll ve saire gibi ,ehrl
mhde~ bütun dairelere Ankar·ı.d;ın 

l'Önderilen bfr mirle dairelerin 940 

Bina ve arazi vergileri mau ,.ıı Uıtiyaçıarmı ı.em•n bildir -
melerl teblfi olutt.nıu!(l,tur. 

tahakkuk komisyonu 940 mali yılı lolnde resmi dairelerin 

/ 

nılsyonnu 

muştur. 

MallJ'e Veki.letince hariç~n mubayaaya mecbur olduklan 
tefkU edUmlş olan ı' maddeler fcln .sarfedeccklt'rl paralara. 
bina "e araı.i verg-J- 1 alt döviz oetvebnln hazı.rlanma.sına 
teri ktktk komi!iiyonu b~lannu,tır. 

ay~ınd&n •tıbare.n , Dalreler ant'at mukahflfnf burada 
faaliyete ~eçecektlr. l bulamadıkları pek hizumlu maddeler 

Evvelce fırka ve için barice dövb çıkarabllcceklenlir. 
kolonin muhasebeci- __ _ 

Uğinde bulun= 933 ! ----·----.....;;;.. ___ .., 
maliye teŞkilibnda 1 
i..ıanbul tahakkuk 
başmemurlotuna ve 
bilahare de husatj i

dare mt"murlu!ıma ı 
tayln Nılmlt olan 
Ethem Ruhi İnkaya 
bu kere mezlrİir ko- 1 

ıı-u•939 tanhınde vefa t eden 
kocam Yusuf oglu Zzken } a 
Pek:ı,k,n 40 •n cı gur uru! tesadüf 
eden 17-12~39 p~ar ogunü saat 
13 dı> Sultanahıned Divanyolu 

Ll"'llde Hakkı 1ıimlnde bir adamuı 
apar\ıroa.oma Vrerek t inci kat.ta bu
lwaan ti•erl abuorJa elektrdr 1imba
alle ampullerl eıkara'"!t.i• esnada bek

çi larafmdan yaklanan Mehmet otlu 
ıfh.lihaUJ.nJn mohakem 1 asliye B inci 
ecza.da netlcelf"DdirUmlştlr. 

karar vermittlm. Jler tarafa ba.ı;vur

dum. Bir iş, blr lokma tedarik edecek, 
cüz1 bir ücretle hlunet istedim. Her 

kapıda, alnımdaki bq iane kara dam

sa J'Ü'lilme çarpılarak reddedildiıu

Param 7okhı. Ufacık bir sermaye lc

darik edlp se77ar 'iatıcıl1k yapacak va .. 
zlyette ddildim. Kaç ~ndür havalar 

oofudu. A~tım; eıplakl.tm.. Yatatalt, 
satı.nacak. bir verim ~oktu. Bu vaziyet 

kar'ljımıda htrkeıı.l.n nefret ettJi1 lıapls
h..,neye rfrmek ('in bu l.ı;l yaptım.• 

raporll'riüJüne tayin olun- ı 

1-:========~I 1 KÜÇÜK HAB1;;ULER 1 

Fıruzaııa caımi inde okumıcağın

dan a.rzu eıJenlerin teşrifleri n-
ca cilımur. Refikası 

Bergüzar Pekak 

Hakim: 493 üncü maddeye röre ce
al:ındınlm~ı istenen Salihattine nf .. 
çln bu işi yaptıtı111 aordutu vakll o; 
birdenbire 7erindeıı fırl•mıt ve her 

b1nu ribl bunun da cürmünü red ve 
ya akla en yakın bir ekllde te\-11 e
dect-iinl bekll1enler aıuçtanun Uadesi 
kar 1!-!tnd.a hayreUe durmo tardır. Hır
sıı ırne eilrmunO şöyle anJatnıL'jtır: 

- ı-:vtt.. apartımandan l;imbayı sök
tüm . çaldmı!. Kapıdan çıkarken beni 
btk ·l yakaladı_ Cezalandırılmam ıa
sun? 

il akim; ender raslanan bu ifade kar
fısUttla ormak mf'cbarl.7etlni duydu: 

- Sicin )"aptın bunuT 

S:ılahattinin. bfraa evvel dimdik du
nn ba:ıı omuzlarmın ara"'ına çekildi. 
büıuldi. !Sa ezll< tavırla hah etti: 

- leC'bu:-dum b;ıy lı ikinı- Ben: ~ 
defa bırsıılıktan · bıkahyım! Artık 

n mu Iu. lnAnlar cibi dürüstıiıfe lm
renmı,, cwn m.ahkümlyl"llmi ikmal et
tikk-n . onra namu ki rane 7aşamafa. 

Dil.im; bu hazin itiraftan sonra müc

rim cencl 1.5 sene hapse mahkU.m e
derek tevklfhanete 10JJamı11tır. 

Doktor Operatör Orhanın 
muhakemesi 

Fatihte bir kadını çlj'nediilni ysz
dıiımıa doktor operatör Orbanın mu· 
hakemeslne dıin drvam olunmu~ tuı-. 

Dunku cetwde keşif raPonı okurunu.ş 
•e netil'lede muhakeme. muddt"lwnuml

nln rapor Uzerinde tt"tk ika t yapma$ı 

ve fehlr dahilinde molorlU , .. ·a. ıbların 
kaç kllomt'tre '>ılr'atle cltme!erl lizım 

celdiitntn ve yağmurlu havalarda bu
nun deilşip dtğ-i1miye<"eiinin belediye 

len şubrsl miıdurlütünden ı;ooru1ma ·ı 

için başka cüne bırakılmlıjhr. 

Yazan: fskender F. SERTELLi 

BAR CİCEKlERi • • 
- İş elblı;e ile biter. e ne mutlu. 
Perde a ılıyordu. 
Müşterilerin çehrelerinden sa -

bırsızlandıklannı anlamak güç de
~ldi. 

Ön sıradan ba~lıyan alkı lax, bir 
dnlga halinde arkaya <loğnı uzan· 
mı. .• barın binbir elektrikle ten -
vir edilen yüksek kubbesinde im· 
tidatlı akisler bırakmıştı. 

- t,te o. 
- Parisli Fatma. 
- Yasa'1n Paris dilberi. 
Ve manalcrı anlaşılmıyan birçok 

sözler 'IÖylenlyordu. 
tü trrikr çok hevecanlıydılar. 

{Parisli Falına) allı pullu kos -
ti..iınünün eteklerini sa\:urarak, ku
li!'ı arasından sahneye çıkmıştı. 

Herkes (Cezayir raksılan) nı 
nıcrokla bekliyordu. 

Onu yakından seyretmek sev
dasına düsen (Menekşe) ile (Zam· 
bak) hemen soyunmağa gitmi~ -
!erdi. 

Fnlnıa ahnede oynanıa~a baş
ladı. 

Döndü .. Dondü. 
ıphit baraklannı salladı. 

Şen ve ~ıldırlıcı kahkahalar ata
rak. müşterilere bol bol buseleı 
•vurdu. 

!Ukışlü_ 

No 16-llllll 
Tepinmeler. 
Ve perde kapanırken: 
- Tekrar isteriz. 
- Biz ... Biz ... 
Sesleri ~·ükseldi. 
Perde tekrar açıldı. 

Fatma basile sağa •ola teşeıtkiir 
ettikten sonra biraz daha raksetti. 

Müzik Cezayir havaları çalar -
ken, müşteriler barın içini alkış 
tufanına ıı:arketıni lerdi. 

Şina !, ~ef dögllf'ionla ayakta 
konu U\"Ol'du: 

Mu~·affak oldu, değil mi? 
Şef diigarı;on Rum şivesile gü

lerek basını salladı: 
- E..et, Pusanı. Bu, biiyük bir 

muvaffaki ·ettir. Onu adamakıllı 
bir konturatla bara bajtlayınız. 

- Merak etme. O buradan bir 
yere gidemez. 

- Kandırirlar, pasam. Burası 
İstanbuldur.. Kars1mızda rakip -
ler var. 

- Kulak asnıa dedim ya. Fat
ma hana baitlı<lır. Ve manalı bir 
tebrssünıle ilave etti: 

- Onun kim ol<luğunn sen de 
tanımadın galiba? 

Garson şa kuı bir tavula cevab 
. v~rdi: 

' 

* Yüksek muolllm mektebi talebe
leri badema Vefa lıse>inde ders tat
bikatı yapacaklardır ve bu lise 4-DÜ -

mune li~> olacaktır. 

* Belediye iktısaı müdürü Safr;t' 
Ticaret VekAlctile temas etmek üzere 
dün akr;am Ankaraya gitmiştir. 

* Yılbaşında bıtmeol icap eden Ga
latadak.i yenl yolt."U salonunun ancak 
martta ikmal olunacagı -an laşılmak;ta
dır. 

* Kar<ıdenizde hükti.m süren şiddetli 
fırtınadan dolayı Tan vo.puru pazar 
günü yerine pazartesiye, Erzurwn va
puru da aahya geleceklerdir . 

* Suriyeye memleket imizden odım. 
ve kömür ihraç olunacaktır. 

* Sanaytdc kullanılan ba zı iptida! 
mııddelere alt yedek parça larının güm
rük res:imlerın.;n tenzil olunması dün
kü BUy ük Millet Mccl isı çtrmaında 

kararlaştı rılm ıstır. 

* ErninöniJ Halkevi orkestrası ay
lık konserini Pazart~i akşamı saat 20,30 
da verc-cektır. 

- Hayır bu gece ilk defa tanı· 1 

yorum. 
- i\ladam Janct1i tanuıııyor mtt

sun? 
- Sizin rtladamı mı .. ?! 
- E\·et. Fatma, ondan baska bi-

ri değil. 
Şef dögarson tecrübeli bir bar 

adamı sıfatile tekrar •ordu: 
- Gözüm ısırnu,tı. Bravo Ma -

dam Janet'e. Fak~!, onunla bir 
kon!Ul'1lt yapmadınızsa , nasd iti
mad ediyorsunuz? 

- Bir şüphen mi var? 
- 'Rakiplerimizden korkuyo -

rum. :-.ikahlı kannız da olsa.. İş 
başka. kan kocalık baska. Herhal
de Noterden musaddak bir kontu· 
rat yapmanızt tavsiye ederim. 

(Zamba)( ı boş bir masaya otur
mu~tu. (M~nck .. ) arkada';lnın ya
nında a)akta dunı~ordu. İki ide 
gözlerini sahneye dikmislenli. 

(Zambak) :1-lenekseye sordu: 
- Baska no t&'r'rc.;ı ,·ar mı? 
- Hayır. Bu ı:ecelik bu kadar. 

Fakat, bu sükouien sonra, yarın 
ak~m daha m vaffokiyetil bir 
niJman yapın ı muhteı ldir. 

- O halde bize biraz daha fazla 
~alışmak odü üyer. 

.,_ Ne Jribi..? 
- Ne gibi mi?! Bunun numara

lat'lnı 'ölgede bırakacak numara -
lar yaratmalıyız. 

- Bu g.,ce ) atmadan bunu dü -
Şiinelim. 

- Öteki arkadaşlara da lı8ber 
ve-r de oyundan onra sıvışmasm- j 
lar. 

- Pekala. 
' 

Otobüslerde vakit 
tarifesi yoktur 

Bütun takiplere, teezlyelcre rat .. 
men, ıa otobli8 e•kat cetvelinln tama
men tatbikini temin edemlyonu.. Fa
tihte oturan bir oku7ut"'Dmus şunu ya .. ,... 
zı7tır: 

- İşim icabı, sabah! yln evimden 
erken (ık.atım. 'Fatihten barekr-t edP.-n 
ot.obüslerle c ltmcie. •l'm . dan kaza.11-
mak h;ln • ""('burma. Fakal., orada, bir 
vakil cetveli bôlunm ma r&fm~n. a la 
tatbik cdllmn. Sabahlar• bılhusa er· 
ken sa.aite- ut 7 utannda kalk.an 
adamın ~l erkf'ndir. BD vakitte., olo
bü$ zamanında kalkmazsa, gundüı or
tası -ı:ımanında kalk.ana. !ben o cetveli 
ne )'apayun?. 

BÜRHAN CEVAD 

(Menekşe) nin birdenbire gö -
zünc bir mü teri ili ti: 

- Alı. i te onlar gelmi . 
- Onlar da kim? 
- Semih Kitmran Beyle avukat 

eeıaı. 
- Aman bırak su kert •üppelerL. 
(Menek•e) arkadasının kulağı

na eğildi: 
- Onlar bizim i~imize yaraya ... 

cak, LeyHlcığım! Bu iki müşteriye 
İYİce sarılalım . .Jancfin bizi yere 
vurmağn te~ebbüs etmrsi ihtima
lini de dü ünelinı. 

Janet numarasını yaptıktan son
ra, elbisesini değiştirerek bir Fran
sız zabit grupunun masasına gel
mişti. 

Borın bir baska köşesinde otu
ran enıih Kômnnla avukat Celal 
de (Çifte kumrulaııl ın kendileri
ne yaklaşmalarını beklh-orlarclı. 

Niha~·et (l\fcn .. kşc) nin: 
c- Onlar bizim isimize yaraya

~ak1ar!• 

Sözü iizerine (Zambak) da kalk
tı.. 

Avukat Celalin masasına gitti
ler. 

Semih Kanıran (Zambak) ı gö
rilnce: 

- Sizi, kRç gündür Balta lima-
nında bekl~im, gelmediniz, dedi. 

V hemen garsonu uğırdı: 
- Bir i ·e şamonnya •• 
(Za.,·bal<;) grasona): 
-Dur .. 
Oi,·e se. lendi ve Semih Kiımra

na sordu: 
- SamMn_va ı kimin için ısmar. 

lıyorsunuz? 
- Sizin için., 

(pevamı var) 

~ Maarif L·1~=Jl:Z•J!ut6 
, m em Uf 1af1 Suikast muamması 

!\falını saklıyanı 
asmak lazım 

iııtıkarla mücadele içJn, büküm.etin 
pek esa h Wblrler aldığı ve tatbik et
mek üzere bulunduğu muhakkaktır. 

Fakat, sağdan soldan duyup iı lltlğl-

mize, gürdütıimüze röre, 
şimdi şu l'azlnt vardır: 

piyasada, 

1- Bütün maddelerin tlatıarı art• 
!Dıştır. 

2- İhtikir insafsızca ya.pılmakbdtr. 
3-- Tüccar mallarını stok etmekte

dir. 

4- Birçok talt:plertnlz fs'af eıılllme-

mektedir. Çünkü, mal sakhdır. 

Büyük tatilde mezuni
yet yapamıyacaklar 
BaşmuaJllm.lttte maarif memurlan· 

'llln büyük z tatilJerinde 'la.lr muaı-
Umler gibi i'llttll sayılJp sa;rılm.ıyacak• 
ları hakkında Maarif Vekıl.letlnce yeni 
bir karar verilmiştlr. 

Bu karara cöre me-kteplerde kalma
larını icap ettiren bir stbc.p bulunma .. 
dıkça muaJliınlere verilen mt'zunlyet· 
ten başmualllmlt-r de lsUtade edebile
ceklerdir. 

Başmuallfmler mezuniyetleri esna
sında yalnız 15 ıünlük makam tahsl -
satlarmı alabUeceklerdir. 

Yuan: Ahmed Şükrü ES~ 
• prf 

Bir ay kadar evvrı, Hltlf'rt tı1• 
Münihte yapılan 'Suikast, AlmaD ıa ol• 
tasının lzabtna raimen, mnan1JJ13 ~ 
makta devam ediyor. !Ualiımdu_rdill 
suıkast yapıldığı zaman, bu bJ 
muhtej'lf memleketltrde ayn a1r1 şe' 
killeı·de izah tdllmişll: 

> il~ 
1- Alman zabıtası buuwı lPJ 

Entellcens Servlıil tarafından tertiP r 
dUdiilnl iddia etmlşll. 1" 

2-- İnclllı ve- Fransız .-aze~etetl !
suikastın uazl partl&i içinde tasti1e Uf 
çln Alman zabıtası tarafından ter 

edildiğini yazmı~Iardı. -

Halbuki, ihtiyacı karşılamıyacak kadar 

az mal bulu.nduğ"una asla inanmıyoruz. 
Dahilde istihsal ve imaJ edilen mad

deler şöyle dursu11, kuvvetle iımit ed.1-

yoruı ki, hariçtf"n gelen birçok madde .. 

Jerden de, uzun müddet meınleket ih

tiyacını karşıhyacak miktarda mal 
vard1r. 

Maarft memurları 1se badema mu

alltmJer g-lbi dt";il; memurin kanunu 

hükümleri dairesinde mezuniyet hak
larından btıf&de edebill!'ctklcrdlr. 

Yani büylik tatilde hep ~all'!l'eak -
lardır. 

---0,0----

Sivas-Erzurum istikraz 
tahvilleri 

3- Bu iki izah ara ında daha ... :_. 
ırörünt;!J Ü(ÜncU bir izah da sulka> eti 
Ahtıan harici siyasetine verUen '! 

istlkatl!et karşısında müfrit nazı P'; 
tisi mtn. upları tarafından tertip ed 
llllş olması idi, 

Alman zabttası, ~u('hı olarak f:I~ 
lstnlnde bir Alman ile Dest ve Ste"·~ 
namında iki İnglllzl trvkif et01h 1~ Ve Rayştag yanzuu muhakemesini 'dl 
dıran bir muhakeme yakında Berli"ff. 
başhyaeakhr. Alman proııaganda t 
ktlihnıb , muh:ıkrme ba~lama%d.W t;: 
vel, suçu lnRllb.lt"rl' ve- Ente-Ucenj ~ 
vlse tahmil e-den bir takım matbtJ:l ti 
Tiırkiyede datıttı~t anlılsılıyor. ııetfl r" 
söyliyellm ki ulka~t etrafuıdakl ~ 

perde<ıl muhakemeden evvel kail&:~ 
mışhr ve batta muhakemed en sonf3 p1" 
kaUtmq ulacak dl'llldlr . . 'aJ:I part ııt 
nln Almanyada hegemonya kuruı:ı~ı 

1
, 

yanyan Rayşlac yangını lıidiscsi t 

O haldi!', darlık, sık1ntı neden!. 

Şundan lferl l'<"llyor ki, me!ieli, bu

gün be~ bin lira sermayesi olan bir 

esnaf. şu blrk:t(' y içinde elJi btn lirı.

lık bir adam olmayı kafasına koymuJi

tur. 50 bln liralık adam da mi.lyonla\·ın 

bulyası ve rüya!lı trlndedtr. 

B~ntenaley.h , yar•n. ehnde bulwı
dnrdugu mah birkaç misli fazla f1a.ta 

satabllmtk için , ,-izli stok yatnyor. l\Iü:Ş
te-riye verd'i'I Pdece: 

- ı~ok, kalmadı, malum ya, aJJvaı. •• 
cevabıdır. 

HlikUmete geni.!j salahiyet veren bir 

kanun çıkmak iı.ı.ert;dlr. Dtlerbn ki , bu 
u.l:ihıyet J('lnde, her esnafın ve tücea
nn bdtün depol:ınnın anı olarak kotı~
rol edılmest hakkı da bulun. un. 

•amuskh tli<"C<lr var , sufnl:ı-· t>t ~ablbl 

sahtekar da var. Mahnı ~ k.hyan . rok 

kazanmak h:rsı ve lştth:l..11::1 Ue, halkı 

k ıVr.tndıran mın t& raııacak gizli 

dc1)0Sun4a , 'da~lar gibi yıgıh oıal bu
lundufu r:am:ın , o heri.fi, derhal , duk

:kliliının onunde aJıı:mak lazımdır. 

REŞAD FEYZİ 

~iV&.! - Erzunım lst.ikrazırun 2 lncf 

tertip tahvillerinin ı lnei, 3 lincü ter
tJı> tabvtllerlnln 3 tinrü, 4 üncü. terUp 

tahvillerinin 2 inci Ve 5 Jnci t.ertıp 

tahvillerin l.n 1 numaralı kuponlarının 
vldesı gelırilı;tlr. 

!M:ezkür kuı>onlar muka.blllnde vara 
tedlyeı;i için Cumhuriyet l\terke'I Ban .. 

kası ve malsandıkları emir beklemtk
tedirler. 

--o--

izdivaçlar artıyor 
Son ·t-nelerde mf'mlt"ketlmizde ve 

bflha İstanbul . Trabzon, Ankara gt

bl bil)' tik eh1rlt'rde evlenme muame
lcletl çok ıırtm11hr. 

'Daha •lyade on 6 ay kinde lıdl

vacların t~ıayüt etllfi g-örtilmektedlr. 

AnJc:aradakl cvlf'nm f'ıer 1936 dan
beri sbtematik bir ı; ur!"tt.f'- tczaytil et

ml~tir. Ezcümle 1936 da 7CO nik i h kı

yılmı1kt-n 1937 de de 85' ye, 1938 de 

lOH e çıkmı~tır. l!on yıl içinde de 1130 
nlkih kıyıhuı!-;>br. 

ı~· rafındaki esrar perdeAI dt' hentiz k• 
marn ıştır. .,. 

Ma10.mdur ki o :ıam;ın, bu yanfl ,_ 
mes'utiyetl bir Holand:ıh lle bir ta)l;I ti. 
komünJsU.erln üzt'rlrrfne yükletnrııı.ş 
Çünkü o zaman komünlsUlk _.\tmau1~: 
nın düsmanı ldt. Şimdi de İnl!fllterr r\ . . .,oo 
maoyanın diı~manı olduiundan 
Entellcens Sf'rvl. in üzrrlne tabroil ~ 
dilmiştir. Rayştaıır yan~ını höldist IJ! 
benzemesi JtlbarUr Alman :ıabıtoııoıııı' 
Jzahı bitaraf memlt>kf't efkarında ut•" 
nan stipheyt izale rdt>meml1tlr. 

J--"A~vr_L~ıp_a. __ H_a_r_bi_n_in~D_o~ğ~u_r_d_u~ğu_..;;..M~e-s_e_ıe_le_r~\ 

Sonr:ı ", ..... _ polis ~ı!fl ilimler ~ 
rafınd:ın a izahın bir nokt~ 1 

1 
yice anla ı ?mıyor: r oli5 ~rfl, Dest ; .. 
Steven.-1 namındaki iki 1ng-ilfzin G • 
ta.po ajanları tarafından k.lndırııar.' 

1 

RQlanda hududuna getlrlldikh·rini ı:ı01 
!emektedir. JJimlrre g-öre, Or•stt.PO yJ" 
ni Alman Klzll 1>ollııt te-1klli.h me-ıı!"ll~ 
~arı, ihtilalci olduklarını ~yltyerek td' 
lngilizl kandırm.Jşlar v~ IngillıJer 

suikastın teferruatını Alman polis ,.,e .. 
murlarına anJatmı!11ardır. Bütün bu:; 
lar, suikast hidi'lest vuku bulma~~ Almanyanın Hollanda da gözü var 

Almanyanın eski hnp ratoru her 
v ile Ue orduc;.wıdan , dona.nmasında.n 

ba.Jıit>derdi. uvvetlt Almanyanın düş
m:ı.nların.ı ytnecettni te-krar ederdi. 
Sabık Kayıtrin bu tanda.ki nutukı:ı.rı 
etrafta tabli iyi karşılanmaz, Almanya 
aleybme .ba?.ırlananlar çoiahcdL Do
landa Krahfesl bir kere Almanyaya 
sıtm.iş, Kraliçe li rcflne merasim Ya· 
pumakta, geçil resimleri <ılmakta imiş. 
Misafir Kraliçe ,.llhrlmlnaya Almıın 
bnııaratoru 

e-~Wrerek: 

ikıncl Vilhelm askelınl 

- Göruyor. unuı ya askerimin her 
biri sekiz kadem boyund.adu. demiş. 

Kraliçe de hemrn ,u cevabı vermiş~ 
- İt'&p ederse Amsttrdamın 'SOkak

lannı da sekiı kadem irlifaınaa su. 
buabilir!. 

Sabık Kayst'r llolandanın Pt"k yük
Rek ''t ekılh bir kadın olan hti.kuın -
darını o ı:a.man kol'kutmak mı bttemı~tl 
kimbllir?. .i\Jman a. keri bir rün bi
taraf notanaaya clrers<' işin fena o;a
cağını mı anlıyordu? l\..raliçe de HG
landa1UD icabında su altında bırakıl.a.
t""~ını iiöyiemckle mu'kabe-Jeilf' buluu. 
ır.u . Bununla beraMr 914 .\lmanyası 

Holantlaya UL...me-dl, 

Salnk Kayzı·r yirmi st"nf'de-n fa-ıl-ı

dır, Holanda.daki \'&lo unda bulunu -
yor. 939 ;\lmanyası da ('Ok şeyler ı;;öy
Jen.111.ekle br-raber bu kom'lu memle -
kete taarru'I l't.rneyi muvafık hulmadı. 
Fakat türlü fhtlmallert cöz.e alarak ha

zır bulunuyor, bu da malüm. Alınan .. 
yanın Jlolandaya kal"fl ne emeller be.s
Jediii keyfiyetl ise yeni dti"ildir. 

l\le•hlll" Blsmark dabal865 de Jlo
la.nda elclsl ile l'örib;ürken maksadını 
saklamamış: 

- Holantlanın kendisinden ziyada 
blze miistıemlek.eleri J.i.'lımdır!. Bis -
marktan sonra l'elenler de seçenlerde 
hep kom a küçük devletler için daha 
iyi maksatlar beslememlflerdir. 
Alma.oyanın abluka altına ahnmuı 

buı-iı.n bitaraf bazı memleketleri ı..1r.ı.ra 
suknıuş oldu. Bu.ndan dolayı az çok .,ı .. 
kıiyet duyutınak\adır. Fakat bu.ıtünıtü 

İn~ilterenin de 11.kaye&,filere sôylrcli.ii 
ıu olu1or: 

- BlUeri maflüp etmek, AvrtlP&Yl 
Bitler Alaanyanın ta.bak.k.iimtınden 

kurtarmak için böyle yapmak llzım. 

Eğer bu a.bluka Y&"PılmalJIA lfltıer siz.in 
varbğını.za nihayeC. vel"t'cekUr. 

Tarihin bu t.kerrtirıl buırlinlel'ile 

İn.ı'iliz matbua.tında okuyanlan al.U.a .. 
dar edecek bir landa muhtelif ~·aı1 -
lara vtsll~ teşktl edlyor. İnırlllerenln 
bir asır evvel Napet7ona karşı deniz 
kuvvellnl istimal ettıtl ılbl bıııriin!di 

harpı. deniz kuvvetini ı.tlınal elnıek 

zarureti bulundııfunu .Oyllyen t ... mz
Jer vaktue yine bir Alman Na?.trrı »li.Y· 

ledltl bir söıii hatırlatıyorlar. Bu Al
man devlet adamı demif ki: 

- Lı.ıııerenln denl.ttekl harekeli 
keyfi blrşeydir. Bunun zararl&111 va ... 

d.ır. L!\kln emin olmah ki Avrupa kıt- evv~I cereyan etm1' işler oJduı 
uında herbanrl bir tarafın lstlpdat ve Söre, ım::uı Poll9 memurları, boJIJ':ı 
tahakkümü daha tehlikrltdir. patlam.azdatı evvel m99efeden haberci 

11 
lm1'1er. demektir. Bu VHlyeıte akla ı• 

Bueün Bitlerin askeri ve ':iİYaMi fikir- so.al geliyor: Acaba fittlkashn terf. ... 
terinin dtreeesl ne olursa olsun bes- Jıı# 

edilmL1 bulundufundan haberdar 0 
1 belli bir esası varsa o da Alman dev- GestaPO memurları, buna. neden rn:itl 

let reblnin en büyuk emetl bir gün şu olmadılar? Şu halde ya GeslaPo aj~" 
İnglıterenin deniz kuvvetlerini yok ol- d ~-

larınm bu . uikasttan habtrdar ol tJ , 
:muş görmektir. llerkes islediği ci.bl hd' 
arzular btsllyebHir. Fakat hakikat ve ları hakkındaki iddia mauldır, ya ,;J 

da bu ajanlar haberdardılar da ıı 
zaman ile bunJarnı olabilip olamıya- tefinln bafn üstiınde bombanın. paU• " 
caklan kendini derhal l'Ü.sternıektedJr. 

masına zabıta l:'ÖZ yummuştur. Karada Alnıanlar tarafından garp ı 
Bu iki izahtan blrinclc;tnln dotrU 0 " ceph~inde bir hart.:ket görutememe- r 

sine mukabil denizde bo• durulm:unak m:ısını herkesten ziyade Himler ~tt-ııt 
• ildir. Münlh ulkMh. R•ntaı yaJ111l11 ı.stenmt.ş ve malUm JJekilde &'eml ba.ıı- hidlscst Kibi, tarihin bf'lkt de asla ('Ô'" 
rıliı1a!iına irtşıJmf tlr. rV 

züJmlyecek olan bir muamm&.'ıil ola. 
Fakat harp başladı ba~lıyalı Uk uo kalacaktır. 

ay zarfınıla İngitterenfu batırılan harp 1---------------_..,..,,, 
remııerinin vard•ğ • ıon mcomuu 50 Bir Fransız profesörü 
binden fazla dt·iildir. Buna mukabil 
İngilte-r,.nin o Uı: ay zarfında dC\.'am e- geliyor 
den inşaatı 1 ınllyon ton derf'cesinde-
dir. İng iliz tieare-t l't'IDİlf'rinden de mev.. Bn&dnlerde Fra.n-.adan Ollvtr ı..ı. " 
cut 21 milyon tonun üı; ay zarfında Al-
manlar tarafından ba.hrılan miktan 

ancak 340 bin tondan öteye geçmemiş
Ur. }"azla olarak bat1rılan 1000 tona 
mukabil 110 bin ton inşaat vardır. Bu 

harbin t-n pyanı dikkat hallerinden bi
ri de Almanlar1n tahtf'lbahir veya mlk .. 
natlsb ma,.nlerlnln müttefiklerden zi .. 

yade bltarafların ticaret •emllerlııl ba..ı. 

ttrm.kta ohnasıdı.r. Harpten ba Dk- .. 
•ird.e en ziyade zarar curen bltaraflana 
<!eniz tleamı oldu, oln;vor. o halde 

cecen cün inC'lliJ: Bahriye Naz.ınnm 
söylediği e-ibl bitaralların deniz ticareti 
için ki.rh olan bir ~llıet katıyor ti 
o da remilerini İncllizlere kiralamak. .. 
tır. Banun için İnıriltere bükUınetl mll-
7onlarca para vererek ba. cemllert kl· 
ralamayı düşb:run '- cdtr. Fak&ı sözü. 
yine IJol:ındaya getirmek için ıuna 

söylemek lktl&a ediyor: 

Almanyayr. karşı tatbik edilen ab

lukadan n~r cördüjiinl -~lem.ekle 
beraber Holanda bundan as.1 mes'al 
olanın Almanya oldutu kanaatinde ... 
dir. Onun lçln son ıünlen:le Almann
nın mürat'aat ederek Holandanın fn
Wiliz ablukasını din1ememestni Uert 
sıinneııl ba lıikiımet tarafından kabul 
edilir ırlbl t ·rülmemlştır. Buna mu
kabil Almanyanın bundan sonra no ... 
landa hükimell nezdinde daha sıla te
şebbüslerde bulunarak İnırill• ablu -
kasına karşı harekete resımeue ona 
bllarafhfa riayet etmiyor sayaoatuu 
blldlree<Ctnden bahsed1llyord1' Al -
manya - Dolanda münasebatı bu&'iin • 
lerde yine böyle gerırla bir hal alıyor. 
Skandtnav:radan 71iklenerel< Bolanda
ya kereste seıtrmekle olaa ıremDertıı 
BaJb.k llrnan1annda Almanlar tarafın
dan alıkonması Alman~nan bhna 
Bolanda:ra karşı bir ı.kllll t-llt ha
reketlerlhdea geri kalmadıtıru •ö•
Wll>ifllr. 

• • 

kombe:do l~lndt blr 1>rofesOr celt " 
cekttr. Bu ııırofeWr tarlh, dil ve eoi''" 
rafya fakültesinde yeni ihdas ohınall 
fe~fe kürsusü için hiıküm•llml'Jc' 
angaje olunmutlur. 

• 

r Enıırıım (Hususi Muhabi<lml• • 
den) - 4 Bankası muhtelif şehirle' 
rlmhde olduiu •lbl, Erzurumda .., 
Cumhuriyet eaddeslnde, belediye d&o" 
!resinin önllndekl bahçeye bir kuJll• 

hanı 'Yali koydarma,tlU'. ehrln •" 
lıtlek bir ;rfti oldata lebı . aatln bU • 
ra1a konması herkesi memnun et.ınif• 
llr. Halk Çarşı meydanına da bir <ıa.,.. 

tin konmasını ano etmrktııe, milli ta
sarruf hareketini mtmle-kette canlaJI:" 
dıran bu &efebblble-r ·on dere.ce .._,,, 
km hoşuna rUmektedlr • 
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1 Şehir hayatı içinden 1 

Yiyecek maddeleri 
tahlil edilince ı 1 

Belediye kimyahanesine sevkedi-
len nümuneler arasında, bilhassa 

neler bozuk çıkıyor?. 
YA~AN: :::ı 

REŞAD FE~I 

İs~nbul belediyesinin bır kimya • 
~tsi vardır. Bo müessesede, teblrde 
~ilan bütün yenen, içilen maddeler 

IU edilir, raporu "·eriJlr. Beledl:ro 
:bıtası yaptıfı t•rtl lerde şüpheli ıör
~ ınadd•lerl burııya sevkeder. Klm-

ba.ııe temiı raporu verirse, mesele 
'·~ dl mi , .. •Fenadır» diye rapor ver , 

tenecek veya içilecek maddeyi sa
...._l ttıües.ı;;ese "iahibi derhal cezalan• 
"llır. 

it lıurün size, mayi halinde bulıınaa 
~bi maddelerin belediye klmyıha· 

~ine ıeldlfinl ve nasıl bir netice ,._ 
~~ıfını statlstlklerlle yazacafım. 
'il lıuhakkak ki -. rakamlardan da ıil

e.eetı üzere - L'>ianbnlda "iaWan bir 
~ llyecek maddeleri . ıhhate muzır-

8untardan bir kı!ilDI ıOrülüp mi· 
~re ediliyor, bir kL'>MlDI da, ifl• 
ttıe Yiyor \'eya içiyoruz. 
lı.,.elil, bir yıl lçhıde, belediye kim

~ hane ine C'tlen i('f"l'f'k maddeler şun
tdır: 

:\r,nba .-,uyu, çeşme !iUYD. kuyu !ll"UJ'U, 
l't>.1ç suyu, slit ve süt hulıisa ı. n-
~ l'e şuruplar, limonata. tira, sirke~ 

• takı, konyak, şarap, difer içkiler .. 
ı.:''eseıa, bir yıl kinde 238 m•nba •il· 
~ "iu:nunesl klmyahaneye relmif. bun .. 

dan 77 tanesinin ict1mtle yaramaz 
\U 1dc olduğu tahlil neticesinde anla
'-'-'1,ht. Ayni senede 1 eetit ('etfme 
ıı:• tablll edilmiş. Y•dlsl ae bozuk 

lllııtır. 

~ l'ıı..,, 53 ne\"l kuyu uyıı tahlil edil· 
•I ~. hlcbfrlnln ae llullarulmafa salPı: 
..,"'•dıh görülmiişlür. On nevi sarnıp 
~•nuıı ıo u da kllmele ıayrl allh 
~ tı:nnıu tur. Sarnıe sunı Jcf'n1er. dik
li •t.lnler ..• 
~ıillere rellnce• 129 nevi sül tahlil 

~lnıtş, ve 38 nev'lnin, içilemez halde 
dllfu görülmüştür. 

~ f'aıoz ve şuruplar Jçinde da kötö
? tol az dcilldtr. Yapılan muayenede, 
18 nevt raıoı ve ,urup muvafık bir 

.. t. 
fıı ıce vermiş. 31 ne\•'i muvafık bu-
tıınamı:ştır. 

\ı litnonatalarda da muvafık bulun .. 
)·an vardır. fakat azdır. 

1 
' hrtardan &hnan nümune1erden de 

~ lant-si l'ayrimuvafık bulunmt•,tur. 
~'ktter n1üthiştlr. Bir yıl Jçlnde, ya-

an lahlllde. SU ceşlt muvafık ıö· 
~llıiren . lrke tesblt edilm tir. Sirke 

1~a ~a 2ararhdır. Dikkat edlnlı. 
içkilere g-elince. hepsi de lnhlsarla
~ kontrolü alhnda. bulunduln lcln. 
~1ardan muvafık ,cörülmlyenl, J'Ok 

'Cek kadar azdır. 
~!itayı halinde, yani içilecek madde
~'den başka. hlr de, yenecek madde
~ t>ar. Tahlilde. bunlar ara~ında da 

1ttk ('ıkanları coktur. 
~~eıa bir sene f('lnde 39 nevl tran-

1 lahk un ı-ayrimuvafık bulunmutta.r. 
~! Çeştı ekmeklik un aa yine, menfi 
"tlrt" vermı,ur. 
l'trıneunlarından da kötü olanlar 

~'dır. Bir yılda, klmyahanede yapılan 
, hıu netier inde, 5t nel--i plrincunu fe
i. ~Orülmil tür. 

t ~lrttdl, lcış .. Hell-·a mevsimi., Alırken 
~kkaı elmell .. Jllr yıldı. tahlil •dilen 
, 1\raJardan 116 ~eıtldl rayrtmuvafık 
~tice vermlstlr. ıtlmblJtr. bu helvalar 

ııı ı Yapılmı '!. 
~ l'asta ve kurabiyelerden, teker ve 
t \ttlemelerden, rt"Cellerden, pekmez ... 
~tı., (!fkolatadan da rayrimuvafık ne .. 

t" \•erenler vardır. 
\ı ~7uk cıkıın peynir nümunelt-rl de 

def ildir. 
~.Ca:v ''e kalıve şayanı dikkat bir ye. 
t ~tı. tutu,.or. Yapılan tahlillerde. bir 
tı da, 104 kahvf' ye cay numunesinin 
'tc)'titnuvafık olduJu tesblt editmi'jtir. 
~ ft-)·akner dtu ün"'iJn ve htr rasgel -
I\.ıf'rl yerdt- kahvP cay if;mesinler!. 

\.ı \'atıara gt-llnre: Bu bahis de epeyce 
,
1 
>-indir, Yapılan mua~·ene ,·e tahlilde 

f" ltfıınede 184 çl'-,it yemeklik sadeya. 
~il \ı'e tereyağmın muzır olduğu an
~ •lttııs:tır. Yat bah"J na1iktir. O ka .. 

t da cok ceşldl ,·ar ki ... 
'1o ~lllr,ırarin, vejetalin. pan1uk. susam 
"•~ '-'«' kuyruk :raiları i(inde de mu
litı •k neti<'e alınmıyanlar vardır. ZtY· 
tl~atıarı l('Jnde dr bozuk ('ıkanlan 
tı lte \'ardır: 525 ı.ryiinya.ğı nümu
t tıı tahlil edilmiş l'e 89 nümunenin 
l'tirnuvafık oldufu a-orıilmü..,tür. 

,1:lrnyaJıanf', her maddenin ne mal 
'ta l&•unu dtrhal mtlo dana cıkarı)·or. 
>a l\ıu edllt-n daha nrlrr \•ar ki, burada 
hı 2'trıak1a bitmez. Sabun, eczayi tıb· 

l'e ve kin1ye\·h·e bunl 'r arasındadır 

Balı:kal dükkanlarında kan,ıll kırııık mallar 

Bir miktar lı:ötü sabun tesbll edU· 
mlfllr. 33 nevi eczayl tıbbl;re ve lı:lm
yevtye nüm.uneıd de c-a1ri.muvafık ıa
rillmüttür. Bu ec-ta:rl tıbbl;re n klm
:revl:reden maksat, lliplar mıf. Pek 
anlıyamadını .• istatistik 7ıllıfında sa
rabal :rolı: •. 

Belediye lı:lm7ahanesl şehre faydalı 
,., elzem blr müessesedir. Yapılan ,. 
tahlUler gösteriyor ki, burada, miltbtş 
bir mesai sartedlllyor. Klmyahanede 
c:ılıJ?aD elemanların bir taUh.slzllfl var
sa, o da, İstanbu1 cibl, 99 türlu ve 

karmakarışık hava7lcl ıaruriye satılaa 
bir ,ehlrde ~•!lfDlalarulır. 

Yukandakl rakamlar, tahlil edllmeJr. 
tiıcre klm7ahane7e sevkedilen ve be· 
ledl:re tertıılerlnde milııadere edUea 
maddelerdir. Acaba, teftlt edllemi7ea, 
tahlil tein kimyahaneye cönderllemiJen 
ve balkın yed.Jll bwııka. zararlı mad· 
deler var mıdır!. 

Yok, desek, ('Ok .-eni hüsnüniyet sa .. 
hlbl olmak ve İstanbu1u tanımamak Ji .. 
zım .• Vır, desek, i.ı;bat etmek liıım

Slz, hükmü verlnlz, 

Gaz maskeleri nasıl 
diliyor? imal e 

Bir fabrika günde 
maskesi imal 

beş bin 
edebilir 

kadar gaz 

Londrada btr ca:s maskesi fabrikasmda 

Harp başlayınca herkesi bir en
dişe aldL Gaz maskesi tedariki .• , 
Parisin en kibar, en şık madam
ları bile sokağa çıktıkları zaman 
maskelerini beraber alıyorlar. 

Fakat bıı maskeler nasıl yapılı

yor? İşte anlatmak istediğimiz bu •• 
Bir maske 70 - 84 hareketle ya
pılır. Bir fabrika günde ancak 3 -
5 bin maske imal edebilir. 1,000 

maske için 240 metre kauçuklu 
bez, 95 metre yağlı bez, 18,000 de 
madeni parça alınrr. 

Günde 10,000 karto;~ yapan bir 

fabrika 3 ton maden, 500 kilo kö
mür, 4 ton hususi kağıt sarfetmek 
ve 4 - 5 yiiz amele kullanmak mec
buriyetindedir. 

Ameleler, evvela kauçuklu ve 
yağlı bezleri keserler. sonra biri -
birine yapıştırırlar, dikerler. Ön 

tarafına, kaııçııktaıı gözlük gibi 
bir şey koyarlar. Sonra tahtadan 

mamul bir başın üzerine geçirir -
!er, bir pompa vasıtasile hava alıp 
almadığını kontrol ederler. Sonra 
•gaz odası. na gönderilir. Son tec
rübe burada yapılır. 

Londra'da bir Lehli artist 
Helena Kan·oc;ıka l.ehli bir artl.ı.ttir. 

Geçenlerde Londraya &"elen artist ı .. 
çin İnclllz gazeteleri birçok şeyler ya .. 

zıyorlar. Helena meier on yedi y:ıştn
da, pek kücük sayılan bir yaşta. imi,. 
Lehic;.tanın rn birinci artlstlerl sıra.!tına 
ıırmrk üzere h.:ızırlaınrken lıarp cık· 

mı1. l.t>hlstan malllm olan felJ.kete ni· 

ramışhr. llelena harbin recaylinden 
kafıtıak üzere anneslle birlikte ıiın.diU 
saklanarak, gece de yiıröyerek Ro • 
nunya hududuna kadar gelebflmiştiı'. 

t:-ıun, .:ıcıkh bir yolculuktan sonra ar
tist imdi İnılllereye, Londraya filmiş 
bulunu}·or. Londraya celdiil zaman 
cebinde l.? inıtıh; lirıı'il varmı . 

Faydalı 

===-Bilgiler 
Soğuğa Karşı 

Soğu.la kan~ı. mukavenlet ıcin i\l 

şartlara riayet etmelidir~ 
1- Kalın \·e sıcak tutan elbiseler 

giyinmeli. 
2· - Hidrokaı·boıılu ~eyler yemeli. 

Bal , şekeri bol meyvalar, incir, üzüm, 
erik, patates, kestane, pirinç. 

3- Alkol kat'iyyen kullanmanıalı. 
4- Soğuk yerlerde hareketsiz dur· 

man1alı, yürümelt veya idman yap .. 
malı. * Siyah mernler ocakları parlat .. 
mnk için bir bez parça~ını zeylinyait
na batırıP iyice oiuşturmah, sonra bir 
:tanlle parçasile parlatmalı. * Dantela örtüleri üttilenirken :ı>U· 
iyyen kola kullannıama!ı. Eğer bun
lara biraz ı-;ertlik vcrilnıek istenir:-e 
hafit şekerli suya batırmalı. * Beyaz ipekli blozlarl yıkarken su
ya biraz pirinç: suyu karıştırmalı. Bu 
kumaşa yenilik verir. 

* Beyaz boyalı kapıların üzer1ndeki. 
lekeleri tıkarmak gayet kolaydır. İki 
veya üç soganı suda kayn::ıtınalı ve bir 
bez J?.Rrçasın1 bu suya batırıp lekeleri 
silmeli. * Süt huliı.sast yapn1ak güç dcgil
dir. Üç litre süt ıc,:erisinc bir kilo ~e
ker, bir tutam karbonat koyup kay -
natmalı. Karbonat, sutun kaynarken 
kesilmesine mAni olur . 

Sütü bir J;aat kadar kaynalınalı ve 
mütemadiyen tahta bir kaşık ile karış· 
tırmalı. İYi<'e koyul~ınca indirmeli. 
Teneke bir kutuya veya şiı~eye koyup 
ağzını kapamalı. Bu süt, istenildigi za
man çaya, kahveye karışhrıhr veya 
su ile süt yerine kullanılır. 

* San kunduraları temizlen1enın ça· 
resi: Bir çorba ka~ığı süte bir kahve 
kaşığı alkol karıştırmalı ve bir fanile 
parc;asile oğuşturarak silmeli. 

* Kolonya suyu: Bergamot ruhu, 
portakal ruhu, limon ruhu 10 ar gram, 
çiçek suyu, 2 dan)la Romaren yağı 2 
damla. 1 litre 90 derecelik alkol. .. 

Holanda ve 
servet 

kaynakları 
Üç yüz senedenberi 

harbe karışmıyan 
memleket 

Holandunın 34,000 kilometre 

murabbaı arazisi. 9,000.000 da nü

fusu vardır. 
Rin, !\töz ve Esko nehirleri 

ınansaplan ya)<ininde bulunan li
manları dünyanın en ınodern ve 

işlek limanlarıdır. Şimal, Baltık 

ve Atlanlik denizleri geçidinde 
bulundukları için çok ehemmi -
yetlidirler. 16 ıncı yüz yılda bey
nelmilel ticaret. Akdcnizden şi 

male geçince Amsterdam. (An -
versle beraber) Venedik ve Liz • 
'bon lirnanlannın ticaretine ıncr • 
kez oldu. 

Holanda, 16 ıncı yüz yılda. Por-

tekizin müstemlekelerini tevarüs 
etti: 60 milyon nüfuslu şaı·ki Ho
landa Hindistanı ki tabii zengin
likleri \'e l>ilhassa petrolunun, 
kauçuğunun bolluğu ile meshur • 
dur. 

An1Sterdan1; kahl-'e, tütün, kına· ' 

kına, elmas ticaretinin merkezi . 

dir. Dünya kauçuk, şeker, çay ''e 
daha '~irçok müstemleke emtia
smın pazarı da burasıdır. Holanda 
ticaretinin transit lin1anlarının en 

büyüğü Roterdaın'dır. 1928 senesi 
ithalat ve ihracatı adaın başına. 

600 fraııkt.r. Halbuki ayni de\'ir· 
de Fransanınki adam basma 255, 

İngiltercnin 538 idi. 
Holandanın Alman ·aya ihracatı 

senede 225 rayıh · mark idi. Ho
lauda Hindistanının da 122 mil
yon rayhş mark, yani 377 milyon 

mark.. 
Holanda, üç yüz senedenberi 

her türlii muhasamata karşı bita
raf kalmıştır. Hiçbir tecaviize de 
uğraınrunıştır. 

Fakat, l\lünih konferansından 

sonra nıen1lcketini silithla nıüda .. 
faa lazım geldiğini anlamış harp 
n1alzeınesi satın alarak Alman • 
ya ile olan hudutlarını tahkime 
başlamıştır. 

Bohemyanın istilasından sonra 
100,000 kişi silah altına da\'et et
miştir. Harıı ba5lar başlamaz bunu 
500.000 e çıkarmış \'e bir o kadar 
daha arttırmak için lazım gelen 
tedbirleri ttlnu>lır. 

-

istihbarat Harbi 
Hapishanede bir aşk macerası 

Harbin acaip cilveleri var, gönüller 
bazen hapishanede de birleşiyor 

Marsel Birke!; Şato Tiyeriıle 
doğmuştur. Variskur adlı bir mıı
allimenin kızıdır \'e bütiın Fran• 
SlZ kadınları gibi vatanpeı verdir. 

Umwni haııbin bidayetınde 

Fransız istihbarat servisine, 2 inci 
biiroya n1üracaal etıni~tır. İstih· 
barat servisi dördüncü ordu ~r • 
kanıharbi)esine bağlı idi. t:eııç kı
zın ınüracaatı kabul oluııdn ve 
cepheden gelenlerin harekatını 
tarassLLda ıneınur edildi. Capor .. 
!arı. büyük Fransız erkiınıharbi -
yesiniu, sonra Folkeston'un ıJ.ikk:ıt 

nazarını çekti. 

1916 da, müttefikler istihharnt 
servisi tarafından Aln1an hatları 
geri~ine, Hirsona gönderibııek is· 
tenildi. Mari, bu tehlikeli ~ad -
fc~ i büyük bir memnuniyetle ka· 
bul etli. İngHtereye geçti. Orad • 
d"ı: bir llolanda kömiir gemisile 
Liyeje hareket etti. İ>ıııini dei/:ş
tirıniş. )tart Benua olmuştu. Al
ınan sivil nıcmurları peşine takıl· 
dallar. En küçük hareketlerini ta
rassut ediyorlardı. 

l\Iari; bu çok nazik \'azifeyi mu· 
vaffakiyetle yapıyor, amirlerinin 
takdirini kazanıyordu. 18 ma)ıs 

1916 da, Bcker'le beraber Liyejde 
tevkif olundu. Alman polis ~eli, 
pasaportunu tetkik etti, v~ güle
rek: 

Sahte, dedi. f'akat mühür • 
!eri.damgaları çok iyi taklit e • 

dilmiş. 

Mari; ilkevvel casusluk ciirıui

le Sen Leonar Jıapishanesine ko
nuldu. Kon1iscr Land,·erlen üze • 
rini aran1ak isteyince itiraz etti: 

- Ne ayıp şey! Bir kadının iize
rini bir erkeğin aran1ası nerede gö. 
rülmüştür? Bu, usule n1ugayir • 

dir. İnı1ıarator:ı ~ik:iyet edeceğim •• 
Hapishanenin müdiresi olan ra· 

hıbc ;\Jelaııi, genç kadına hak \'er
di. Bu arada htL.<iulc gelen karı~ık ... 
lıkta.n istifade eden Mari küçiik 
bir kağıdı ağzına götürdü. çiğ -
nedi \'e y·utıu. 

Sen Leoııar'daki mahpuslara 
çok fena muamele ediliyordu. Guu. 
de ancak 125 gram kuru ekmekle 
kurtlu bakladan yapılmı bir çor
ba \'eritiyordu. l\Iari son derece 
zayıf düşmüştü. Buna rağmen 
maneviyatı bozulmamıştı. Ya~a -
mak, müttefiklerin galip geldiğini 
görmek istiyordu. 

I\1ari'nin höccresinin ~:anındaki 

höcerede Folkcston'un en 111i.inı· 

Affederı;iniz, miralay .•• Ben 
asla ihanet etmedim. İhaaet et -
mek, vatanı aleyhine çalışmak 

demektir. Ben Fransızun, Fransa 
için çalıştı111. 

- Aldmanya aleyhine çalışmak 
bize ihanettir. Sizi casuslukla it
tihaın ediyoruın. 

Dedi. Ve ıniiebbed kiireğe mah
kum etti. l\fari, Kolon)·a civannda 

taz ajanlarından Fokeno bulunu- Sicgburg hapishanesine gönderil
yordu. Kriizeıı'le beraber Holanda di. Burada. Fokeno ile arkadaşı -
toı>raklarında tevkif olunmuştu. nın firar ettikleri haberini aldı . 

kırmızı bir bazubend bulunan 
Bavyera askerleri tarafından tah
liye olundu. Kıyaıucılar, Fransuı 
casusu l\fari Birkel'i askerce se • 
lamladılo,., sonra istasyona gö • 

türdüler. * \ 
Birkaç giin sonra mütareke ak· 

tedildi. Hapishanede başlıyan rü)T 
hakikat oldu. Fokeno, hapisha -
ne arkadaşı l\lari ile evlendi. Bıı 
zat. yirnıi scnedenberi Suriyede, 
valinin yüksk ınü avirliği 
fesini göriiyor. 

vazi · 

Holanda ve İspanyanın Brüksel 8 sonteşrin 1918 de kollarında 
sefirleri. Alman işgal ordusu ku- ,====~--,,,...~~-========================= 
mandanı Fon Bissing nezdinde Al t hd"d" 
protestoda bulunmuşlardı. İspanya m a n e 1 1 ne maruz 
Kralı Al!ons'la Kraliçe Vilhelmin 

de Alman İmparatoruna bir mck -
tup yazmışlar, serbest b ırakılma-

sını rica etınjşJerdi. 

Bii•ün bu protestolardan, teşeb
büslerden bir fayda hasıl olma -
mıştı.Fokeno, Mari Birkel'e gö
nül verdi. Genç kız da ayni hara
reti mukabele etti. Seviştiler ve 
hapisten çıkınca evlenmeğe karar 

verdiler. 
l\lari; 25 ey!Ul 1916 da harp di

vanına çıkarıldı. Reis binbaşı 

Boer, tek gözlüğünü düzeltti, sor

guya başladı: 
- Belçikaya girdiğiniz zaman 

nasıl bir tehlikeye maruz bııluııdu. 
ğunuzu biliyor mıydınız, matma

zel? .. 
- E,·et! 
- O halde bu vazifeyi niçin 

kabul ettiniz? •.. 
- Vatanıma hizmet etmek i>ti

yordınn. Fransa uğrunda ıztırap 

çekmekle mii_ftehirinı! •• 
- Yaptığınızdnn nadim misiniz? 

- Hayır! Mümkün olsa yeniden 
yaparım ... 

- Polisin, hakkınızda verdiği ra
porla sizi ne ile ittiham ehlgini 
biliyor musunuz? .. 

- Hayır!. .. 
- İhanetle! 

bulunan memleketler 
Belçika hududunda da her ihtimale karşı 

bir milyon Fransız askeri bekliyor 
Doğruyu söylemek lazımırelirse 

bugünkü Belçika ordusu, 1914 de· 
kinden çok farklıdır. 
Belçikalılar. Umumi harple uğ

radıkları tecavüzün tekerrürü ib· 
timaliııi düşünerek ordularını, or
dıtlarınuı her tiirlü ]e\'azımını as· 

rileştirnıeyi ihmal etmemişlerdi. 
Bugünkü Belçika hudutlarında 

bir milyona. yakın Alman askeri 
tahşid eılilmiş bulunuyor. Fakat 
bıı hududu kolayca aşıvernıek ar
tık 1914 deki gibi kolay değildir. 

1914 DE."1 1939 A 

1914 ağustosunda Alınanlar ta
arrııza başladıkları zaman Belçi -
kanın ancak bir kaç fırka piyade 
ve bir kaç siivari livası vardı. Fa
kat, o zamanın kralı Alber ordu -
nun başına geçti. Eli silah tutan 
bütün si\'il halk ta krallarının ya
nıbaşında yer aldL 
Binaenale~·h Almanlar henüz 

teşekkül etmek iizere bıılııııan kü
çük bir ordu ile karşılaştılar. Fa
kP t Belçikalılar, uzun senelerden· 

beri harbe haz ırlanmış büyük bir 
ordu ile çarpışmaktan çekinmedi
ler \" C dü ınanlarına büyük zayiat 

verdirdiler. Bugünkü Belçika or
dusu ise çok mükemmeldir. Her 
tiirlü lıarb levazımı da boldur. 

l\fÜDAFAA HATLARI 
Belçikalılar, Almanya tarafın -

dan daima tehdid altında bulunan 
hudutları en modern islibkiimlarla 
tahkim edilmiştir. Bıı meyanda ta
bii müdafaa hatlarından da ilsifa
dc edihuiştir. l\1öz nehri ve şin1alde 

Vesare, Herve yaylası ıreçilemiye
cek derecededir. 

Hollanda hududu civarı da, Al
manların bıı taraftan taarruzlan 
ihtimali düşünülrek tahkim edil
miştir. l\leşhur Alber kanalı bu
rayı, istenildi~i zaman su altında 
bırakabilir. 

Bundan başka, ı~rausız erkanı • 

harbiyesi, tecavüz "\'ukuunda yar
dıın için Belçika hududuna bir 
milyondan fazla kunct tahşid ct
nıiştir. 
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f T AHTELBAHIRLER NASIL AVLANIR ? f 

Enver Paşa müstahfızları 
ınartinle techiz ederdi 

Mayn hatlarından, lağım tarlalarından, file 
manilerden kurtulan tahtelbahirlere hangi 

tahrip usulleri tatbik edilir? 
--~~~~~~~~~-. 

Yazan: 
RAHMi YA~IZ 

Eylfıldc başlıyan :Avrupa har • 
binin karada ordulann çarpışacak 
aaha butamaroası )lüziinden ha· 
rekat merkezi sıkleti deniz ve gök
lere bağlı kaldı.. 

Tahtelbahirler, suyun altında ha· 
reket etmek suretile ıözden kur· 
tulabildiklerinden deniz muhare -
belerinde daha fazla muvaffak o· 

luyorlar.. 1 
Bu gizlenmek ve tıpkı uzviyete 

Jiren bir mikr-0p pbi ani faaliyete 

seçerek deniz ham vahidlerini tah· 
rib etmeğe, batırmak kabillyetiııe 
malik olan tahtelbahirler nasıl av• 
)anır?. 

Bunun içiıı en lptidasınden en 
mütekimlliııe kadar muhtelif tekil 
ve tibiyeler mevcuttur. Bu tekil ve 
tibiyeler tahtelbahırlerin vazife
lerine, vaziyetlerine ve kabiliyet
lerine göre başka başkadır. 

Bqün, tahtelbahirlere karşı a· 
mansız iki düşman, tayyar•r ve 
deslnıyl'!1'1erdir ... Bilhassa tayya • 
relerin bu husustaki muvaffaki· 
yelleri göriiş sahaJ,.°ı.ının genişli - j 
ğinden meydana geliyor. 

Deniz üstünde uçan bir tayyare, 
Jıilhassa rakid havalarda tahtel • 
bahirlerin hareket ederken dışa -
n çıkartdıkları yağ ve mazot leke· 
lerini derhal ıöriiyor; tıpkı iz ko
valıyan bir av köpeği gibi bu le -
keler istikanıetinde ilerliyerek tah. 
telbabiri buluyor, yukardan sa • 
"urduğıı bombalarla denizaltı ge
misini tahribe ~·ahut dehşete bo
carak suyun üzerine çıkarmağa 

muvaffak oluyor .. ikinci halde he· 
men makineli tiifeklaini a~ ına 

(eviren tayyare denizaltı)·• tahri

k kafi ıeliyor .. 
Bıındaıı evvel 1914 harbinde tah· 

telbahirlere karşı kullanılan en mü
essir sililı destroyerlerdi .• Bunlar 
ıla tahtelbahirin çıkardıiı maıot 
'1e yağ lekelerinden geminin yeri
ai kestirirler, }ahut tahtelbahirle
rin preskopunu görmek, kendisini 
tanıssud etmek •uretile bir defa 
mahallini tesbit ederler, sonra pe
tiodcn aynlmıyarak ufak çaplı top. 

larile tahtelbahiri devamlı ateş al· ı 
tında bulunduruyorlar, bu suret

le ya menni isabetine nıarnz hıra- ı 
kırlar, yahut tahtelbahiri denizin 
iisfüne çıkarak biT topçu diieHosu
na icbar ediyorlar ki, destroyerin 
topları karşısında tek topile bir l~ 
_.;iremiyen denizaltı imha edilebi· 
li~ or. 

• •• 
Deniultılar, aldıkları , ·azifelore 

ıöre muhtelif tuzak ,.e defi vası
talarile karşılaşırlırr .. 

lllr ienhaltı •emlsi 7an l>a- bir halde so redlyor 

:Meseli, t•hlrim edihniş bir bo- ı 
tazcı- ıreçmek; düşmanın iç kör· 
fezlerinden birine akın yapmak 
vazifesini alan denizatlılann kar
plaşacakları tuzaklar mayo hat
ları, ağ m&Diler, denizaltı barikad· 
lan ve karakol yapan destroyer -
ıerdlr, Bu kabil iç körfez, şehir ağ· 

zı ve boiazlar iiç katlı muhtelif 
mayo hatları ve tarlalarile kapa· 
tılır .. Zibak bırakılan ıeçid yolu· 
nun denizaltındaki kısımlarına, 

bu yola amud örme maniler; file· 
ler konulur .. l\laynerin arasından 
zikzak yolu, iki taTafı cehennem 
ve ölüm duvaJ11arile mahdud bu · 
tek ıeçidi bin bir tehlike ve çok 
itinalı bir seyirle takip eden de
nizaltı ekseriya dönemeçlerde ani 
olarak bu ağ manilerle kar~ılaşır. 
Eğer tahtelbahir fazla sür'at ile 
ilerliyorsa bu maniin önünde ani 
bir duraklama ve bekleme zama· 
nı geçirerek manevra yapmak ve 
tornistanla geldiği istikamette u
zaklaşmak mecburiyetinde bu -
lundıığundan, ağ manileri devam
lı •urette taras.ud ve ateş altında 
tutan batarya ,·eya tahrib ekipleri 
tarafından açılan ateşe maruz ka
lır: ekseriyetle batırılır .. 

Büyiik Harpte, .;\larnlıtra~ a ge· 

çid yapan diişınan tahtclbahirleri, 
Karanlil burnu ch·anndaki döne· 
meç yerinde bulunan bir ağ mani· 
in önünde böJle bir hale ınarıtz 

kal~lar; kol b~ında ilerli~·cn 

Fransız Saphir tabtelbahiri bu ma· 
nii ate baskL,ında tutan sahildeki 
D. 8 Türk bataryasının ate,ile ba

tırılmı~tı .. 

• • 
Tahtelbahirlere kar~ı """affa • 

kiyetli tuzaklardan biri,; de bu su
altı )'ılanlaruıın taarruL. etnıek ih

timalleri kıınetle tahmin edilen 
mıntakalarda bulundurulacak top 
\'e makineli tüfekli sahil ıniidafaa 1 
po.talarıdır .. 

Bu gibi taarruzlarda tahtelba • 
lıirlcr, ek~eri~·eıle suyun iiıt•rinc 

çıkarak toplarile ate, a~nıak, tor
pido sallamak ~arelcriuc baş•u • 
racakhırından denizin ÜL.erine çık

tıkları zanıan gizli defi postalan~ 

nın birdenbire açacakları top ve 
makineli tüfek ateşleri bıııdarı ko
layca tahrib eder .. 

Yine Büyük Harpte düşman tah· 
telbahirlerinden dört tanesi J\far
maraya girdikten soııra Osmanlı 

Umumi karargahı ve Donanma 
kumandanlığı müştereken bu ted
biri düşünmüş, köylerinde bu kan· 
lı davaya ancak dua ile i~tirak va
ziyetinde bulunan miistah(azlan 
toplıyarak bunları yalnız tiiiekle 
silahlandırmış ve bu vazifeyi ve· 

rerek Marmara sahil şehirlerinde 
o zaman ·Ak sakallılar bölükleri • 
vücude getirmişti.. Harbi Umumi 1 
inıtidadınca '-'C l\1arnıarada diiş - ' 
man tahtelhahirlerinin faaliyeti 
7.amanında bu •Ak sakallı sahil 
muhafızları nın tahtelbahirlere 
karşı miicadelc murnffakiyeti kay· 
dedilmedi. Yalnız bu tedbir; sık 

sık tahtelbahirler tarafından topa 
tutulan bir çok iskele ve s»hil ka
~abalarını bu taarruzlard~n koru
nıağn kifi geldi . 93 hoırbinden ar

ta kalmış ak sakallı miistahfazla

rın ınua<ld<·I tiifekleri bile tahtel
bahirlcrin ulu orta iskf"lrlerin önii
ne gPlip kasabaları topa tutnıala· 
rına lllDni oldu .. 

• • 
Talıtclhahirlere kar~ı el boıııha

larilc hüc:11n1 Jlarhi unıumide Hk 

\"e ı..on defa \'C ~ alnız bir kere kul

lanan yine O>manlı rnüstahfazları 
olınuştu .. 

Karadeııizde l'anı:t.la tak,·iye e
dilen Osn1Rnlı donannıası karşı • 

sında harpten en•elki kunıluşunu 
muhafaza eden Amiral Kolçak'm 
kuınandasındaki Çarlık donaıuna

sı hakimiyeti Osmanlılara kaplır
nıı~; Anıiral Kolçak donnnnıaya 

nılilhak beş tahtelbahirini Kara

d .. niz bogazı ağzıııa göndererek 
Osmanlı donanmasını tehdide baş· 
laınıştı. 

O zaman ihdas edilen Aksakal· 
lılar taburundan bir tanesi de nıer

k<'zi Şile olmak üzere Karadeniz 
boğazı mahrecinde sahil muhafa· 
:tcı hiL.n1etinc ,·erilnıişti .. 

Bu tahtclhahirlerden kapiten 
Nikola Papof kumandasındaki Ar· 

ı .. ı~ri yolttu. 

LSTANBUL 

Bitan' manastırları tirikidürt)a kı-ı· 

hır ve kadınlarla dolu idi. Gt"n('lik ha
~·alıtıı f'll\.'aı re-7.alt"th.· grçirnllft \·r ~on
rıı. bir papa,.ın oniindC" ı;-unahlarını ('•
kararak manastıra ~irmis olan fahişe· 
lt>rin adtdi ı,a_yılmakla bUmtıdi. 

l\o. 172 

İmparatorun gazabına 
kapatılan 

Sultanını, l"Oru)lorı,unu:ı )lıil ... 
Tılirkler durmadan hürum l'diyorlart 
imparator ba:ıretleri bu b&dlre h;-lndc 
aa.ınl olup da mevlı::Utrinl terkile bu
ra7a l"l'lebillrll'r. 

Gurclsıan Kralının k.1.ıı , başına ıell'n 

l•liketl duşüntrok tallh•l•llıtlnt kö
llİJ'or '"'e 1"Ök mavi, iri (Özlerinin l"ÜD

lf'rdenberj kurumı.van ya~lannı We· 
liyerek yanaklarının Utf'rindfl'n boaal
tı1ordu. 

İrtni , elli be~ cuıı ı.;,arfıııda (Ok .ıa
yıflamı , ailamaktan rii:ırl vt c;;thhar 
cOzlrrl 1b.mlıııtl. 

Fakat ~ büt.un bu ızhraplar vr JOr· 

sımluklar:ı ra,imf'n Jrtnl yine .u ... eJdi. 
HeJ1f')"e bedtldi.. 

BlZANS SARA 

Yazan: M. SA;\lİ KARAYEL 

uğrıyarak manastırlara 

gözdeler .. 
1 

KaraC'a ku\.·,·elleri, on bin at..h.sile 
vehn." ı-frdi.i"i uman ~imşek cibi hf'r 
tarıtfı abJuka aJtına a.lmıstı. 

ileride bulunan axap a kf'rlrri ve 
)'tniçerilerde.n bazı kollar. ~hrln her 
tarafına yayılmadan Karacanın ı,ıiva

rHeri hemen hemen j;;f.'hrln hrr tarafını 
l!:'raı ellrmlştl. 

.llanashrlar, t.irikidun)·a olarak ('e- ı 
kilmtı. l"tDf kızlar, cene ,., dilbf'r pren-
ıe'1er. kadınlarla dolu idi. ~ 

Rban" imparatorları tariıltından g.ı

ı.aba ujrıyarak mana\ıhrliılra !'ıurlllen 

ve daha doğrusu hapsedlltn rö-tdrltrln 
sayısı da ('oktu. Bu KÖZdelerin '\."f" lm

p.ıratori<'elt"rln ekserisi Adalarda bu

lunan mana'\hrlara ~önderillrdi. 
O \'akitler Adalar, ,,,-,iz. uıak \'e 

lı:im~e~iz birf'r muhitti. Birkaı;- bahkeı 

f'vlndrn baflka bir hayat yoktu. 
Adalarda bulunan mana\hr1ar, çok 

hazin "" f'becliy)'en in-.an yu:ıti &'Ormi
Yf'nlf'rin hapishant>si idi. 

Güıel prf'nseslf'r, dilber kıı.lar, ')a
haııt> kadınlar ıLrkalaruıda birer rahibe 
elblst•-.i Ada çanıtaru11n h;•hulf' rrktk
slz hayat ya~rlardı. 

Tirikidun)"a olan kadınlar kat'l:vyen 
trktk '.\"uzu cörmtzltrdi. 

Tıirlkidtinya olarak f'brdiyyen ma- Erktklerd('n dt- t.arikhltinla olanlar 
naı,hrların ıo, vr dün~'adan alakasını l ('oktu. 
tamamllc krsml. olan muhit ic:-ine dü - Riraz ihti:rarlaını"i olan larlkidunya 
mü.ş olan bu kadınların e\'\•elce ialf'- 1 kildınların muhakkak «•nC' l'f' dilb('r 
dikleri 1"ü.nahların krfirrtini Odemek bir e'\·fili"i olurdu. 
için Hazreti l\lerytnıe du01.dan ba ka 1 ( Deranıı car J 

GE.'1Ç KADIN KOCASINDAN AYRI -Mis Florans A.m.erillah bir artisttir. 

BOMBA 
Geçen harpte olduğu 

gibi bu harpte 
de kullanılan bir silah Kendisi evvelce inrtıtereye arlmiş, 

da.lııa sonra da orada blr in.-Wde ev
lenmiştir. Fakat harp eıkmc-a 1\lls Flo

ra.na koeası tarafından Amerlk.a1a (ÖD• 

derllmiş, lilln kencbn şimdi lekrar in
.-Utereye dOnmek late71nce Amerika. 
hlilıflmell kendlıılne müsaade time -
mişUr. Kadının •arlp lilr vasiyeti var
dır: İn&'lllz kanununa röre kocaıunın 

Ubllyetine Iirerek İnrlll.z sayılan Mis 
Flora.ns Amerika kanununca daht' A
merikalı sayılmakladır. Amerika bü
kimell AVT11pada harp h&lind• bulıı· 
nan memleketlere Amerikahlarm rıı

melerlne müsaade etmedlllnden senç 
kadın da kocasından ayn kalmıştır. 

Kooası da. a:roıkerlfil olduiundan inıru
t.enden aynla.mıyormuş. Kadın yirmi 
ic Y&J!ında imiş. 

Fransız ıazetderinden birinin harp 
muhabiri, ordu 11.umandanla.rından Ge
neral X ... ın ifadesine atfen son mu
harebelerde el bombaları ls1lmallnln 
pek çok arttığını söylüyor. 

Yazan: MUAMMER ALA TUR 

FRANSIZ ORDULARINDA 

KULLANILAN D KURŞUNU ... 

Bu kur.,un 1904 de Löbel tufekteri 
lçln kabul olunmuştur. Bronz.dan ve 

Hakikaten, MaJlno ve Slsfrld hallan 
üaerlnde bir taraftan in&'iliz ve Fran
ıızlar, dl,fer taraftan Almanlar müt • 
hlJ kuvvetler &abtit etmJı bulunuyor
lar. En modern toplan, mllralCJilı.ltrl 

7erleştirdller ve yerJeşUrlyorlar. 

Bu hatlar blrlblrlnden ç0k aıı:aktır. 

H~r l~I tara.!, hareki.ta bildm olmalı. 

istiyor. Fakat lkl mevzi arasındaki harp 
faaHyeU ke<;if hareketltrlnden ibaret 
kalıyor. 

Sadece mevzii muharebeler ola7or 
vt bu musademelerde de el bombalan 
kullanıhyor. 

El bombaları küçük ve k.üçö.klüjü 
nisbrllndt müth~ bir sllii.htır. BonJa ... 
ruı iç-eri inde patlayıcı ve yanrın eı· 

evvelce kuJlantlanlardan biraz uı.une.a karıcı maddtler vardır. 

ve uotan sivridir. Se.klen bi.r ~·apra.k. Bombalar. düşmanla k.arşı1a.şıldliı 
aıansını andırır. tama.o ve pek yakından atılır. El bom-

ALTIN İSTIHISALATI 

DU.nya altın istlbr;aJıitmın % &O ıru 

incUtt'rrnln müsf.etnll"keleri kmin et
mekkdlr. 

«Ansiklopedi Brltanyaa nuı ~on tı

kan. nüsha.sına. söre 19:?8 senesinde C'e
n11bi Atrlltada (Vltsvalersrand·da) 
12,157 ons (1 ons 8 dtrbtm, yani tak
riben 32 ıranulır). K:ınadacb 4.680 

ens, Rusyada 4,500 ons. Birleşik Ame
rikada 4.244 uns, Avu!ftralyad.t 1.S?O 
ons, dJier memlekt-tlt>nte 36,2:50 ons, 
BUyUk Brit.anya impa.ra&orluiu mus • 
temlekelerlnde 22,080 ons altın ts.Uh
saı olunmaktadır. 

Dünyada mevcut a.ILuı stokunun o/o 
55 i Blrlcşlk .\mtrlkadaclır. 

kodi adlı sefine, 28 mayıs 1332 per
şembe giinii Kefken adası kaya • 
hklarında, •ahile sokulmuş, hava 

almak üzere suyun ÜZel'ine çıkmış ı 

buMrada Kefken ada,ınm şimal ta
rafında talimle meşgul bulunan 
miilazim Sami Efendi kumanda • 
sındaki Aksakallılar böliii;ii tara
fından farkedilınişti .. 

Mülizimin kunlandasında enıek

liyerek tahtclbahirin üzerine ka
dar gelen bölük bir işaretle tekmil 
el boınbalarını Arkadi'nin üz.erine 
. .-.,·urdular •. Gi.i,·crtc \'C kaptan 

kulesinde infili'ık eden bombalar 
tabtclbahirde panik meydana ge
tirdi. Fakat ~abucak toparianan 

kapiteıı • 'ikola Papof sefineyi he
men daldırarak adarlan uzaklaştı. 

KtLr&un ıncnzili dışına çıkınca stt-

3·un iistüne fırlıyvrak hala kayalık 
sırtta bulunan böltiğe topile ateş 
açtı .. Bölük zayiatı fazla oldu. Lli- 1 

kin; Arkadi. sanulan bombalar 
yiiziinden aldığı yaralarla topunu 
atcsli)·e ate~liye Knradenizin sim
si~ ah bağrına gömiildii.. Battı ... 

• •• 
işte , bugiinkii harbin dcuiz da

riilharekirtında beliren merkez sık
le-tinde mühim bir rol sahibi bu -
lunan ve Biiyiik Harptenbcri 21 

~cnelik bir teıuniillc bugün ınodern 

deniz silahlarının en korkunçla - 1 

baları iki einsc yrılır: 
1- 25 - lS mt'trodan atılan el bom

baları, 

'.!- 80 - 1 iO mt>lro ıttaktakl bl.r he
defe ahlan tufekli bombalar, 

Bu bombaların her jkisi de, 200 -
750 aiırlıfı geçmlyen kilfük obtisl~r

df'n farksızdır ve isümali çak nazik· 
tir. Çünkü kapsullerl bir y~re dokundu 
mu derhal patlar. Binaena~yh bomba71 
atmadan kapsulünll ayar et..mek ll -
z..ı.mdır. Yanh) &)"ar edUtrı.c- aımada.n 

patlar ve atanı öldurür. 

G~eh umumi harpte her Alman -
neferinin nzl'rindt' birkaç saplı rl bom
bası vardı. Saplarmdakl vidah kapak 
açılır, içindeki ip ı;rkllir ve bomba fır- ı 
la.tıhrdı. On ~iye sonra da bomba in

filak rderdi. ~lvlf'ri afaç dallarlle o- i 
rü.Jmü' bir si))erde.n geçen bir Alman 1 
n~ferinin b?.mba'>ının kapağı na~ılc;;a sö
kUlmU~hi. Onundf" bir gf'nrral ,.e ya

verlt.-ri ,-ıdlyordu. Bombanın ipi dallar

dan birin" takıldı. , "t>frr hiçbir 'Jf'"l in 
farkında dt-ğ"ildi. Bomba birdrnblre 

patladı. Kf'ndbi param parça oldu, ır
Df'ral a,tır _,·ar:ılaıuh. yaverleri df' al
dıkları a,tır yaralardan Oldnlf'r. 

Fransız ordularuıda kullanılan O. F. 
el bombaları. 8 - 18 mt'Lro nıuhltindf' 

tahribat. Japtıi"ı )(:in açık )'f"rlt"rdf'ki 
mlisade-ırrclt" ''e btlha-.-.,a taarı·u:ı:larda. 

alılır. Bunlar teeavu:ı bombab.rıdır, A

j"ırhk.ları :?50 ,e-ra.mdır. 

F. bombaları ttdafüıdiT. -"-i•rhkları 

660 gramdır. Patlama\ıı möthil!f Vf' ta.h
rip dairesi .ıenbiir •. ı\rada )"Ul'. metro 

a<:ıkhk bulunma.ıı:-,a parçaları , atanla
rın bulunduiu yere kadar su,·r;tr. Bu

nun için siper arka~ında bulunmadan 
atılmaz. 

(". F. bombaları da tr-d.afüidlr. A.ğır
h.kları 550 cramdır. Tesir ve tahrip 
dereeesi F. bom.balarının aynidlr. 

Bu üç model bombalar el Ur- atı1ır. 

V. B. bombaları llarablne ile atılı-. A

j:ırlıkları 498 g-ramdır. V. B. bombaları 
hem tedafüi. ht'm de lecavüzi b1r sl

lihhr. 80 - 170 metro ar.ısında kulla
ndır. 

8wılardan başka iki cin,, daha bomba 
vardır ki yan,-ın yapmak ,.e duman 
çıkarmak için f,.tlmal olunur. 

Blrlocisl: 15 - 20 mt"troluk bir daire
de alev neşreder, yan1"ın ('ılı:arır. 

İkincisi: Siyah vr ke~if bJr duman 
saçar. Jfarrkit.ı ı,ıı:aı eder. '\~an1"1n bom

baları. bilhassa ruz depolarını, .-ızli 

tut.akları patlatmak için kullanılır. 

rıudan biri sayılan tahtelbahirle· !l================d 
re karşı maliım olan tuzak \C av· ,!"" ___ DOKTOR 
lan1n usıılleri bunlardır. Fakat. ye- F cyzi Ahmet Onaran 
ni harbin seyri inkişaf ettikçe bu 
sahada da belirecek tahtelbahir Cildiye ve ziihrcviye mütehassısı 

Pa.tar hariç ht."r glin scı.bahtnn 
a,fama tabiyesiniıı inkişaiı bize akşam• kadar 
daha başka tuzak usulleri de gös- Adre~. Babıitli Cagalo&Ju yo-
ıerebilecektir kuı;u kc;,esinde No. 43. Tel. 23899 

Geçen gün sokakta karşılaştık. 
Beni görür görmez birden yüzü 
giUdii, hemen bana doğru koşarak 
elimi tuttu, sordıı: 

- Yahu! dedi, sen nerelerdesin? 

Nasılsın bakayım? 

Ne ce\'ap vereceğimi şaşırdım. 

Ç<'hre yabancı gelmiyordu amma, 
benimle bu kadar derinden mu -
habbetle miisalaha euen adamın 
isınini hatırhJaınazsaın1 ayıp ola~ 
cak djyc düşünüyordum. 

Bu zatla bir )·erde göriiştük, am· 
ma, acaba nerede görilştiik. 

Tnbii bu diişüncenıi belli etme· 
den ben de gülümsedim, elini sı
karak ce,·aı> ,·erdinı: 

-- Teşekkiir crlcrinl, siz de iyi

siniz inşallah ... 
Bildığ~niz gibi 

nnnsunuz ya~ 

Siz nıcnı -

Bir taraftan da nerede tanıştı

ğımızı hahrlanıağa çalı~ıyordunı. 

Üç ay en ei ıni görüştiik , altı ay 
e,·,·el ıui, )'Oksa daha eski ıni? 

Her halde sık .ık buluştuk da, 
sQnra uzuıı ıni.iddct birbirjnıizi 

göremez olmuştuk galiba! Bari is· 
mini hat1rlasan1, \"tl'Liyeti ku.rta
racağın1. Hay J1ahun sen bilirsin. 

l\lnaınafih sualini cevapsız hı · 
rakmadım: 

- ı-;\"ct, nıeınnununı, eh, şülle 

böyle nıenlnunum. dedim. 
- Şu sizin ınnlıud bir davaıuz 

vardı, o ne oldu? dedi. Son defa 
göriiştüğün1üz zanıan biraz endi· 

şeli ıörüniiyordunuz. 

Allah Arlah, davamı da bili)·or. 
Ö,vlcyse bu adamla benim çok iyi 
tanışmam lazım gelecek. Onmı 
beni çok iyi lanıdığı belli. F'akat 

ah, adını hatırlasan1 ... 

Knzandun, dedim, şimdi his
sedar nıi~edar kaln1adı, işlere yal .. 

nız ben bakı) orum. 
BiJiyonım, bili3-·orum. Ön1er 

Bey SÖ) ledi. Mahdumu da ~vlen· 

dirıniıısiniz. 

Va)'· canına! Dcınek bizim kayin, 

biraderi, nlahdun1n filin da tanı
yor. O halde ailemizin de tanıdık· 
\arın biri ... Öl1e ) a, bu kadar taf
silatı başka türlü nasıl bilecek? 

Düşi.inüyorıun, düşünilyorun1. 

Kim acaba? Kim acaba? Düpediiz' 
kim olduğunu sorup şu dertten 

bırak'! Bir iş ~apacak, yorulacak, zekanı sarfede
Cl'k n bu yüksek kabiliyet ve emeğinin karşılığı 
olarak hakkmı alacaktın?. Senin zekan \'e liyaka
tin ile bir &oıele, ~:ahut ta küçük bir nıemunın ze
k:ı \e li)·akati arasında elbette fark vardır. O bir 
ay ç:ılı~ır yetmiş beş •eksen lira alır, sen bir 
saat ~alışırsın ytmiş seksen bin lira alırsın. Bu da 
goriil..:n i~ll•riıı ,.e görenlerin hususi.Yetine göre 

tn"ıif edilecek bir şe~·. 

ı~ın eı. me~ru kazançlardan birisi olduğunu öyle 
eıip bir dava halinde gösteriyordu ki, arada bir 
ben dt' kendimi inandırıyor: 

Rizi1n rocukluflunıuzdan,heri, nıektepte., aile 

i'Iiıırlt:· 

Rü~,·ct. 

Dala.ere. 
Gayri me~ru kazan~. 

- oe,·let parasını çalmak .. 
- 1\-lcmuriyet nüfuzunu suiistinıal!. 
i-'ilan di)e belledigimiz işleri şe) h zade o ka

dar kmvctll' ıniidafaa ediyor, bililis bu ne,·i bir 

- Sahi. 
nemeğc mecbur olu~·ordunı. Nitekiııı, en son; 
- i~te bu böyle. Ben sana bir iş teklif ettim, 

;vapıp yapmamak senin bileceııln iş. Eğer, sen yap
mazsan beu nasıl olsa bunu yaptınrım. Amma na
zu la olmaz da bilmem filan müdiir veya komisyon 
rı•isilc oluT ehemmiyeti yok!. Ben, daima netice
ltre bakarım. Eğr, yaptırabHirsen ne ala. İstersen 
~imd:den avans olarak emrine on beş yirıni bin 

liralık bir çek doldurayım .. 
Dedi. Gözlerimin içine baktı ve .. Bir taraftan 

dn çtk de(t~rlni çıkardı, eline aldı. Adeta yumu

:ıamış. uyı.allaşmış, karaktaiındeki mukavemeti 
ka~ hrtmi~ bir halde idim. 

'DPVamı var) 

kurtulsam ne olur? Yine düşii 
nliyorum. Ayıp olur. 

Öteki boyuna konuşuyor: 

- Hazır tesadiif ettik, dedı. '"" 
saltan istifade ederek si:ıden af• 
fimi rica edeceğim. Altı ay e,,cl· 
ki davetinize maalesef icabet ed•• 
nıedinı, ansızın bir iş için taşra)·• 
Jİtmek icabetti. Maamafih o ~i;~ 
her halde ~ok cğlennıi':sinizdir. 

- Eh .. Sıkılmadık , dedim. 

Demek ki bıı adamı eğlentiı·< 
davet etmişim. Şimdi de •sen ki~ 
sin be ;yahu? diye nasıl soruJut· 

Aklıma bir ~e~ geldi. Oturduğıl 
yeri filan sorsaoı, fikir teatisi il• 

belki kim olduğunu hatırlatı61 

diye dii1?iindiin1. 

- Devlethane yine o eski yerde 

dej\'il mi? 

- Hayır, çoktan çıklırn. RıılO • 
betli idi, malfını ;\·n! 

Şiındi ııerdc ikaınct bu~ 11
'" 

rulu:\"or? 
- •Fatih de. Yeni truıındığıını:ı j(iP 

sokağın isınini heniiz ö~rı•neoıt" 
diın . 

Baktım ki, bundan da kinı oJdı•· 
ğumı öğrenemedik. Başka bir t•'" 
iirbe daha ~·apayını dediın. 

- Bir gliıı inşallah bize t~ril 
d . . d d' l" b' öılt e ersıuız, c ını, nıese- a lr 

)-·emeğine glirsiniz. 

- Enıredersiniz! ... 

- Ne iyi olur. Hanımlcndıy; dt 

beraber ahrı;ını'L. 

EJ vah! Ya adaın evli değilse ... 

- Hay hay amma, miimkiin de· 

ğil dostum .. 

Yiiziimün kızadığını hiss~ttifll• 
işte deınedin1 uıi, çam d.e,·iı·di1'· 

- Vaziyeti müsait değil. 

Acaba karısı değil de, metrt<İ 
mi? 

- l\Jaatnafih ben bu pa:ı.ara ge

lirim. 

Bu~ urun ya! 

Yine di.i~iinii;>·oruın. ~\~·Jba s»JJ 
,atını olsun öğrensen1 de: ora,hıJl. 
kinı olduğunu ,:,karnbil:ocııı. 

- E)· ... İşler nasıl gidiyor? 

- Şüy le ooy le... Şu bildi& ,pil 
mahud me'.ele )Ok mu• Artık oıı· 
dan sonra şe,· kiın kırıldı. Bu <<'r~· 

itle iş yapılıT mı ilahi sen! • 
Mahııd mesele de neym;~ atab1

'' 

Ben yine lôf olsun diye et:' ;1b ',,,

dim. 

- ı\.dnın ~en de... Elnlukaddt'1 

ıa~·iitcga~·)·er. 

O devam etti: 

Bcniın abıl canunı !oııkan UÇ ~l 
hapis deı;il .. Dolandırıcılık su · '' ili 
el aleme kepaze olmak bana nie1

' 

geldi. 

Va) canına! Gördiiu mü bir "e: 
. ki im «il· re! işte bu a 1n1a ge eoJJ-y 

Kim bu adam? Kim bu adam?µ· 
tık bopishanelik olduğun uöğrtP" 
dikten ~onra, diipediiz: 

•Sco kiınsin azizitn• demek iİ" 
zer~ iken, o: 

- Şimdilik Allaha ısmarladı• 
dostum, dedi. pazara gelirim. JJtfll 

eğleniriz, heııı derdleşiriz. 

Ve geçeıı bir tranı\'aya atla)·ıl' 
gitti. Ben de bu suretle ne adJJlı. 
ne sanını bilmediğim bir sabıkııh-

. "det''' yı pazara, c\"ınıc yeıneg c "" 

mi bulunuy~runı. 

Kim acaba, kim acaba?. 



Polonya milletine beyanname Çemberlayn 
cepheye gitti ~ l'aris 16 (A. A.) - Pat ajansı. nı ihtiva ve Polonya m~ll~tine ~i-

Olonya nazırlar rnttli!lnin, B. taben be~·anname metnını tasvıb 
likorski ri~ asetinde olmak üzere et~tir. 
4'ılers'de dün bir i(thna yaptığı· Meclis, Polonyada ve Polonya • 

Paris 16 (Hususi) - İngiliz Ba,
vekili Chamberlain garp cephesi
ni ziyaret etmek üzere Fransaya 
gelmiştir. Lord Gort inııiliz muha
lefet partisi reisi Atlee'yi de cep
heyi ziyarete devet etmi$tir. 

"haber vermektedir. nm ıarp mıntakalarında, Alman 
tiazrrlar meclisi hüktmetin ken- nsmi makamatı tarafından yapılan 
~e terettüp eden '-'l~a ''a· mezalim hakkmda bir teklifi kabul 
~lere mütedair noktm nnarları· etmiştir. 

gilterenin Finlandiyaya yardımı İngıliz başvekili bir k.a~ gün 
Franaada kalacaktır. 

~lterenin Finlandiyaya yapa- ı malzemesin~ ~J~~~ll!k ihrac~t 
"it yardam sadeie tayyare ve saz müsaadelen venldıgını veya ven
~iue lillahu etmlyeceldlr. leceğinl bildirmektedir. 
tıt; Aasdtlatioa, ••ha hP•ka harp 

Romanyadaki 
Amerikalılar 

Bulgar 
talepleri 

Çarşıkapıda 
sabahki çarpışma! 

Bükreş H (Hususi) - Roman
yada bulunan Amcrikahlarıo da
ha ziyade bu memlekette ikamet· 
lerine müsaade edilmiyec:ektir. 
Pasaportların müddeti uzablınıya· 
cFktır. Bu tedbirin sebebi anlaşı· 
lamamışbr. 

(l liltil ....,edeb devam) 

'ta1nıa. 80YJ'e&hrbl Ahnan tesirlerine 
~ Balkanlara inmeleri, Moıı· 
~ın bqtlnkü &attmıana ve So\7et 

an bir ••• llarbl ıeme •kma
'-k Jehmdaltl dlkb&lne bakllına ile· 
illlla seroek bir lbıtmal olarak kabul 
lılbeınea. SOTJ'e&ler PolonJ'ad& fırsat
'- 11t11a41e ....... _. ve baaar bir lok
~· bamıe&mek Foluna gUmlşlerdlr. 
... .._4b'acla l9e &o.,.eı lluyanm ~ev'-aee,., mtidafaMIDI ~in etmek ve 
~ten gelecek teeaviialere kartı ko
~k lddlaauıd&dırlar. Hareketle
tlıaiıa teearizi aetB. tedafil mahiyette 
... undutunu Deriye süruyorlar. Bu 

--·• Ye b• midlıha ile birlikte 8oVTet 
~anın mutlak ıriiku&u da bir araya 
~rak mutalea edilirse llaslann şlm
tlkı halde pek sata sola sarkmak nl
hıınde olmadıklan ve ancak hadise· 
9-t. inklpfı D lı:entlUerinl all kah 
llrduklerl ve belki blr fırsat zuha -
"-nc1a Basarabya mesele ini balletmek 
Sauıeceklerl thmln edıleblllr. Bu lhU

-.1 ve tahminin dıtmda bir ıtükiim l 
tltutnaek ıeın ise anesk Sovye&lttle 1 
~nlar arasında stall ve esasla bir 
'-l&fnıanın mevcat balanduiunu ve 
... blaşnıanın sıra ve roller ıeldikçe 
""-ıt vereeeitnl hbm etmelt lhlln• 
tq. lıl, bu bllRIJta Ftiril .. len tahmin de 
~ tek evvel•en laanrlaJUD1' bir 
C41anu _ aus _ ;Japon • İtalun - is • 
taa.1a) anl•ıma•ının cllnJ'•J• ,.entden 
~ pllnıc11r. Ancak, ba tahmlni 
'-t'DeıUrecıü hJçblr vesika da mev· 
'-t detlNlr. Belkl, teııadüfler ve men
faat seYkleri ......... ..tifterek hare
~erl andırır vul1etleri ıosöniine çı
~J'OJ ki, daha aiyade bu çeşit &ah -
...._ter •e ba bftketlenlen ilham 
'bıor, 

\'aatnt b'tl old9fna ft ••lla Sl)'iıh 
.__kil harbin teFr ve lnkltaflan be
lli& müphem balnndutuna söre, Bal
lar Bqveklllnlb beyanatı De tebariia 
-...dlli pelltlka b&Gannm mtipbe • 
~et ve nimetle tlohı lnkbal müva
telııesinde ne dereeeJ"e kadar m•val
"" vera sayrimuvallak oldulunu ela 

"' •ilpbala ki rlne saman ve l!tikbal 
'-ibne 'bafltyaeathr. 

Allealı:, llJUkbal puriizleri lale -eılll
taem1ş bltaraflıklann aleyhine bir 8e· 

tir hrsa sayın Köselvanof yalnız ba· 
tiinku politikasında yandmış olarak 
'' mıyacak Balkanlann da wnami bir 
ı...,, çlnde slriklenmuln1n mH'all
htlnı tarih huıurunda ôm1rdanna 
tiklenmlt bulunacaktır ki , bizim bu
il• arzu etmlyecefimb tabiidir. 

ETEM izZET BENiCE 

Bu sabah saat 8 raddelerinde 
Çarşıkapıda Çorum medresesi ö
nünde vatman Tahııinin idaresin-
deki 213 Şişli - Beyazıd tramvayı ÜÇ ! ene :le 26 bin 
ile şoför Mchmed o~u Kamilin i· ta r "'Cl• 
daresindeki 36 numaralı çöp kam-
yonu Ça11ıkapıda (arpısarak her Londra 16 (Hususı> - Avustu· 
ik.si de mühim surette hasara ui- ralya başvekili Menzi İngiliz im
Tamı,lanl.ır. Çarpışmadan sonra paratorluiunun üç senelik plinı
k:ımvon kolttı Vart<ı"""' .... rfitlrl ~- na göre, 26 bin tayyareci yetiştiri
nma 4a çarparak baidadt duvarı 1eceıi' · beyan etmiştir. 
yıkmıştır. l:Su sırada Ku•a yapma ... - ,.....;;~~~.....;.:;... ___ ;_ ___ ...., .... , 

la meşgul bulunan Vartanoş yıkı- Göçmenlerden zorla 
lan duvarın altında kalantk hafif para alan kaptanlar 
surette yaralanmıştır. Bu yüzden 

• tramvaylar bir saat katlar lşleJ'e - <I lncı •hileden dpvaa> 
memiştlr. tarafından öğrenilmiş, derhal tah

--0-

Ticaret Mektebi Tale
si Bu Sabah Top'a 'ldı 

Bugün Milli İ.ktısat ~e Tasan-uf 
haftasının 5 inci günüdür. Dün 
akşam Ticaret Vekilimiz tasarruf 
'e lerli mallar hakkmda radyo
da bir hitabede bulunmuştur. Bu 
akşam saat 20 de Gtimriik ve in
hisarlar Vekili B. Raif Karadenb 
radyoda bir nutuk sö~li~ecekUr. 

Diler tanltan bu sabah saat 
10,5 de de Yüksek İktısat ve Tica
ftt mektebinde talebelerin 'e ba
zı zevatın iştirakile büyük bir top
lantı yapılmıştır. Tasarruf ve )'.t:r· 

mi mallarımızın ehemmiyetle teba
rüz ettirdiği bu toplantıda nutuk
lar söylenmiş ve bir ~ay ziyafeti 
verilmiştir. 

Bir yük kamyonu iki 
kazaya sebep oldu 
Şofor ustalanın lclaresindeld 30390 

numaralı ytik kamyona dön Şehftde
ba,ından geçmekte iken şoför Alinin 
idaresindeki (Çorlu 46) numaralı 

kamyona çarparak hasara uiratmı~hr. 
Şoför Mustafa bu kazayı işledikten 

sonra ınanevra J'&Plll&k isterken, ayni 
.adede 15! namarah lnnıdoracı Ne
cibin lltittinma çarparak kepenkleri 
kırmı• ve davan çatlatmıştır. 

Şoför Ramlse doiru kaoarken 'bir 
)'tik arabasına da çarpmış ve beycfrin 
ayafını kırmıştır. Kamyonu ve eşyayı 
bırakarak .kaçan ofor aranmak&adır. 

Yeniden batan vapurlar 
Londra lG (Rad~o) - Ceyms 

Lorfort ismindeki İngiliz şilebi 
batmıştır. 9.000 tonluk bir petTOl 
gemisi de batnu tır. 1.650 tonluk 
Norveç Pocma gemisi bir ma~ ne 
çarpmış ve batmıştır. Bu vapura 
ait bir sandalda iki kişinin yor -
gunluktan ve soluktan öldükleri 
görülmüştür. 

kikata başaanarak Ali Erdinç, Nu
ri, Necmcddin, Sezai ve tayfa Ya
kup Emniyet direktörlüğüne geti
rilerek isticvab edilmi~ler; tanzim 
edilen tahkikat evrakile birlikte 
adliyeye ''erilmişcrdir. Bu para -
dan maada mnnunlar bir kol saa
ti ile bir de palto aldıklannı itiraf 
etmi lerdir. Bu eu aıar müsadere 
olunmustur. 

Basm btlhlil Kooperatif Şirketin· 
den: 

Umumi heye&, esas m•kavelemlzln 
on alımcı matldesl ınuelbmcıe alelide 
1Ureıte ikincikanun 940 sene,inln 5 inci 
cuma tünü saat 14 de Şlrke&ln Ankara 
caddesinde OrhanbeJ' hanındaki mer
keslnde lç&ıma edecektir. 
Sayın ortakların ~rilleri rlea olu-

8111'. 

KUZNAME 
ı- idare meellslnfn rapona 
2- Bllançonun tetktk v~ tasvibi 
1-- DablH talimatnamenin 9 ve 10 

1111ea mddelertnbı tadllt. 
t- Kooperatifin lıltıttan bqka tab 

levaaımı maddeleri ıiaPrlnde •e iş F•P· 
masma karar ltasl. 

5- Esas mataveıeaekl murakıplar 
'maddesbıln müzakeresi ve murakıp ln
tlhablle hl'etlerlnln leıibiU. 
~ 15 lnd madde nnıclbinee hesap 

netlttlerlne 'l'Oft kiruı tevaılne karar 
itası. idare meclisi 

Bu:rsa Kız - Bursa Erkek Li
sesinden yetişenller cemiyetin
den: 

Geçen hafta yapılan kongre
de nisa.b hasıl olmadı" dan 17-
12-939 pazar günü aat 10 da 
Eroınönü Halkevı konferans sa
lonunda :yapıl cak olan ko gre-

yc butün arkadaş rın gelmele
ı ehemmiyetle rıca ~ unu:r. 

--------------------------

LALE'ninlkin;i ~a:r:~rr:as• 
ÇALINAN TAÇ 
Denizlerüı ejderı ..• 'Ovaların arsta:nı .•• San\-atın gune~i... 

• ~ R 1t O L F t A Y N' nın 
Yaıaftı..,ı en büyük eser ... Sınema tarihinın şeref abidesi ... .Sıne

0

m 
alemının eşsiz yıldızıdır ... 

Bugün L 1 L E namea1nd• 
Bugü aa ı ı.;e ~.30 da tenzılA\lı h41k mattnıelen. Telefofı: 43515 

1 p EK Yainı% bngün 
slnmilaalMI& ve yarın 
2 FiLM SiRDEN 

1. - KAHKAHA ... NEŞ'E - ZEVK ve EG
LENCE TUJ1ANI 

LOREl-HARDi 
HOVARDALIKTA 

TOAKç& sözLU 
2. - H~yeoan - Esrar merak ve dehşet filini 

Polis Hafiyeal CANilER 
aparıl Şan PESiNDE 

• .45 - 6.15 ve ece 9<la 

Kont Ciyano bugün 
nutkunu söyledi 

(1 inci tahlfeden denm) 1 
Faşist italyanın tehlikeye lllrii kö

rüne lıl&ret ebnekle kalmıyarak bllA· 
lı:is birçok 'defalar tetrlkl mesaisinin 
yapıcı nnlınamı &ekili elıaq olclaftm• 
ve ml!bet PJretlerimhln bqkalan -
nın anlama•aslıklannm lı:al'fUDIS& 

dikllllt olduf11 ıınanla ka...-nda nasal 
kınbıuş hhuul-tuau lsbat etmek balı:· 
kını mahafaaa ediyorum. 

Barfcb"e Naun, h matatldlmedea 
....,.. Da~ln Avnpa,.a n bitin din-
7&7& mlteHdlt defalar yapmış •N•
iu ihtar ve tavsiyeleri etrallle laah ve 
teşrih etmiştir. 1929 tarihinden IUba· 
ru bUilıan Avru,. için llaklka&ea 
aq'um eldafa me)'daaa \lllunıt elaa 
cmuabedelerin yeplden gözden geçi • 
rflınesi, harp demektın formiillne Taf
men pyrt Wfline 1anlledelertn "911-
deo ıozden &"eçlriimesl hizumuna ifa· 
ft& edm, Duçedlr. 

Eylül ayınd:ınberl 40nya vaziyetini 
bl.yak l»lr alaka ve dikkatle takip ecll· 
:rorus. Almanya De bafhhfımu ıa;ret 
eıludır. Buna ratmen harbin Akdeni:ae 

slraye& etmemesine elbnbclen seltltl 
kadar ,alıı,tık ve çahşaeatıa. 

Arnavatlaf11n işgali meselesi bir 
saruretll. Arnavut halkının İ&aJyanın 
h .. mayeslne 0.Uyacı vardı. l!Jelı:ls ay
clanbetl idaremiz al&m .. 'IMlhman .AJ'
navutıar btly&k bir ınemnnnlyetle i
&alyaya baflanmışlardır. 

Kont Clano, Polonyadaa 'bahseder
.... şu sözleri söylcmlttlr: 

cPranllnlana ve İQlllderln Polon· 

~· nrmı. oldülan prantl bir 9h-
1len lbarettL AbbanJ• ft İtalya ille 
bnr Tel'dlklerl teJ"lerl bebeaebal 
yapar ve yapmı.şlardır. Almanya Po
lonyayı işgal etmekle bunu lsbat ettL 

chalya Alman7aya lıaifıdır. ,..._&, 
bleblr zaman harbi AJtdenlze sirayet 

eülrmlJeeektlr ·• 
TtlllKİYE iLE DOSTUZ 

•'Bwl'h Yqosl&TJ'& De dosta•. Tiir
kiye Ue 1931 de akdt:tmlş eld•ı.a•• 
dostluk mualaedesl hala merldlr. 

Bulgaristan ve Roman,.a ta iyi •l
reUerle f talya7a baihdır. itaı,.a.auı 
lnıcifıı Avrupda muhasım oldufu hlo 
t»lr devlet yeld•r ve olmayacaktır. 

Piyasadaki lhtikir 
(1 inci sahlfed~ devam) 

20 - 25 kuruş arasında ~atılan pi • 
rin(ler, 32 - 38 kuru$tur. Fasulye 
de tedricen yükselmek suretile 12 
kuruştan 24 kuruşa, 525 kuruşa sa
hlan beyez peynirin tenekesi 650 ı 
kuruşa fırlamıştır. Pastırma fiat- 1 
Jarmda bile kilo başına on kunış f 
tereffü kaydedilmiştir. 

Kalay fiyattan perakende ola -
rak 800 kuruşa çıkımşhr. Otomo
bil. otobüs ve motosiklet, bisiklet 
yedek aksamı hiç kalmamış gibi
dir. Terzi ımılzemcleri son bir kaç 
gün iç"nde tekrar fırlamıştır. 16 
kumsluk makarıılai 50 ~ 70 kuru
sn cıkmıstır. Tutkal 35 kuruştan 
70 kuruşa yükselmiştir. 

Çuval fiyatları da 1eniden % 20 
artmıştır. l\lanifaturacılar komis • 
yon.unda tesbit olunan fiyatları 
hemen ekser manifaturacılar hiç 
tanamamakta ve alabildiğine fiyat 
istemektedirler. 

Dün deri &brikatörleri Beledi
yede toplanarak Amerlkadan ge • 
tirtcccklcri mallar ıçin kendııeri
ne akrediff acılmasını ve buı ip
tidai maddelerin teminini bükil -
metten istemeği kararlPşhr.nı )ar
dır. Tiftik ~ e yapağı ihra~atcıları 
da dün nk am saat 17 de Ticaret 

,Odasmda toplanmışlar ve ~eni ku· 
rulan Tiftik ve Yanağı İhracat Bir· 
liğinin id&Te heyetini seçmişlerdir. 

Molotof Cevap Vermedi 
(1 inci sahlfed"ll devam) 

met verile'b'lcceğini anlamış ola • 
caktır.• 

Molotorun bu hitabeye hiç bir 
cevab vereceği zannedilmemekte
dtr. 

KARAR TEBLtG EDİLDi 
Cenevre 16 (Hususi) - Millet- , 

ler Cemiyeti Umumi katipliği, 
,..,ovyct Kusvalun cemiyetten ın· 
racı hakkındaki kararını Moskova 
hükumet"ne tebliğ etmiştir. 

NORVEÇTE ENDiŞE 
Roma 16 (Hususı) - Norveç hü

kumeti Rus kuvvetierinin yaklaş· 
ması münascbetile hududda her 

yirmi metreye bir levha ko~ muş
tur. Ayrıca huduttaki kıt'alarmı 
da takviye etmiştir. 

Hastahanelerin ecza 
mık tarı 

btanb'ill beletllye has&anelerhıe sa
tm alman eaa mlldan anbnlnufbr. 
Ezcwnle bu son 6 ay için yeniden 19 
bin liralık ecza satın alınacaktır. 
Dıfer taraftan hastanelerin 'kapıla

tmc1a battalann asan mOıldet bekle
illmemelerl için de belealye relslltl 
yeni tedbir almayı kararlqf.mruthr. 

Bugün SAKARYA sinemasında 
Mihrtcenm mılyonlar na ıboyun eğmıyen kadın ... Niste başlayıp Hınd
de biten aşk mücadelelerı. .. Hı-nth ıt katları ... Ruhların ıntikalı ... Gaş. 
) edıcı .r.i.ız..k ... Çok heyecanlı bır mevzu ..• Bu tun bunları: 

RACANIN AŞKI 
Süper filminde göreceksiniz . .. 

Baş roll .. rde: 
Sehhar yıldız 1 S A M i R A N O A 
Dünya kemancısı VASı\ PRiHODA 

n vei.en: F ' a un a hav isleri ve M key Mouse 
Bugiın at 1 ve 2.30 da tenzilatı m t neler. 

_. Mevsimin Fransız Süper Filmi ...--. 

AŞK RESMİ GEÇiDİ 
Bq rollel'cle: bu harta isimleri he rkesln atmıaa dol&f&ll 

Simone Simon - jeanıne Darcey ve 
Corınnı Luchaıre 

3 Aık. . . 3 ihtiras ••. 

Bugün S Ü M E R Sinemasında 
Göreceflnls en 'kıiael ve en ea nla ve hareketli fUladlr.. Afk1ll p-
7anı banet filmi". Bütıiln süa elllklerln filmi." Mtb le'Vitmelere 

ithaf edl Sen film •• 
iılveten EKLER JUJlNAL en son dünya ve harp havadlslerL 
Blll'ün saat ı ve !.it da tenııl laUı matineler" 

TAKSIM SfNEMASI Tel.: 43191 
Bu haf t:-a iki büyük film aynı programda 

l - Görenleri kahkahalara boğan taklıili ve eğlenceli komedi 

PASTIRMACIYAN oe Şlı. 
'UÇ AHBAP ÇAVUŞLAR artistleri 1ıanlfmdaıı OYDllllmf 

ern.selsız 'ilmın ıt0n tıa.ftas.ından istifade edinia. 
a - Aynca Geve ol.u'ak 

DENİZ KIZIMOVITA 
HonGluhı sahillerinde geçen latif ve ruhnevaz ~aa-kılı bir aşk 

ve macena filmi (!Ik oefa olarak) 
Ekler jumal en. aon dünya havadisleri. 

Oyun aaat.ıeri: 
cP~STIRMACIYAN• 12.20 ~ 3.38 - 6.H- 8lM 

Yazanı ZIYA ŞAKIR Mo. 14 

Bizans korku icinde ! 
' 

imparator, kendisini mukadder 
kurtarmak için Edirneye elçiler 

akıbetten 
gönderdi 

J:alr lı:ii'ektller alstelna olmalı: 1-
sere remllerln mllretıebata, Umllea 
Tiirk efrattan murekkeptL Bu itibarla 
Bal&aoilu Süleymaa BeJ"iD 7etlttirdlil 
ba deaanmaya, (ilk m•olazam Türk 
donanması) denlleblllrdl. 

ille)'lll&n lleJ, &7111 UllUUlda Bo. 
iaalçi aalıWedıa .... iki kaçük infa,at 
ıeqahı vucude ıe&lrdL Biri, (SilUuce) 
•e, tliierl de •umelıhbannın •hUln· 
4e elan bu teacıihlarda - İtalyanlana 
(Fest) adına verdikleri - orta eea -
mette tek ktirekll Ye kelaybkla ma
nenaya kabUlyeUI ıemller inşa d&ll'· 
dl. Ve ba remller, heniz bina edilmlt 
olaD (&umellblun) nıa m.alyeUne ve· 
rllcli. 

Bu lauçllk ve luıllf filo, dalma Bbar 
sahlhnde hareket halinde. bulunuyor. 
Gelip ••en huistl)'an ıeallerlal •111'- J 
-durarak, kalenin &op ate,ıerl hi.maJ'e· 
sinde bunlan muayeaeden s.riyonla. 1 
Böylece, dutman ıemUerinln Botu • t 
daki sqriiseterlerlal s~etttrlyonla. 1 

Nuu111ar, lnl Taa(7etaea - de -
recede sinlrlenlyorlardı. l"abt, Tirtl
lerln İs&anbal üaerble btlyillı: bir la -
arnıza baınrlandaklarmı bUdlklerl "lll 
bu hallere tahammül l'OS&eriyorlar. U· 
nn bir muhasara)'& dayanabllmek 
maksadile, Blaans snrlannın kapılanna 
duvarlar ordürmek. felılr halkını q 
bırakmamak için miintkin oldup a
dar fazla zahire eelbedeblimek ılbl 

daha \Diİhlın ve daha e h qlerle ui· 
raşıyorlardı. 

İSTANBULUN FETHİNDE 
TÜB.K DONANMASI 

(Fatih), H53 aeneı;I kan11J1•1anl a
yında, butun haaırliklarmı bitirdi ve 
ar&ık, isıanbal Berine laarekete ı~tL 
Asırlarlll •il&evalı telilıeUerile yıp

ranmış olan hu koca belde, hem kara 
ve hem deniz tarafından mubalıara e-
411ecekU. 

Bauns fC}ırl, korku ve teJiştan Ut
rlyortlu. imparator, kendisini müad· 
der e'l&ll ilubıetta km1arabllmell ıto .. 

........ ursan tarafından ö1le kah 
betıealne bir hareke& vuku buldu k~ 
bn urekel, artık Tirklerl fena hald 
cuaba setinalye un geldi. 

Bu Blumla llM"l&Jl, le gMJl Ue b 
ıece İstanbuldaD hareket eW. Ma 
n •enW.. MtNı. 8allllte bal 
k11t•k Ye aıillaluııın T•rk ko1le 
1akla. Halkın u4lllarını kılıçtan re 
rerek bu&iln ceaç kıa "e oilaaları ea 
alda. Blrllae sun süren bu eevela 
çar,alNk ariet Herek, e:9lrlerlnl G 
lata paaanııda CeneYlzleno Ye \'ene 
d.Odere sattı. 

Türkler, bu faciayı haber alır 
- •erecHe ml*-lr el•alar. Fat 
kıheYYiinlell u,.....Uemifeeelt bir il 
seldi. Ttirtl 'ft mlhlumaa dlişaaııhlt 
b• kadar Heri ıöilll'eD Blaamılılar 
feci Wr feklNe •tlkaa alaealıaa 7 
aıa etti... Ve, Blual merlne 1• 
laarek&u üha raaıt;retıe leraaı lela 
llkadarlai'a ,ıddeUI emltler verdL 

Bluns lmparalenl, felaket 

am ruı .. tıtuu stribor, 1Mı elbn va 
ye& karşısında Urll Urll tltrıyo 

(Mu .. des beltle) Fi (lUİhliman) ı 

çlfnetmemek ve tahrip eıtlrmemek 
çln, ar11k (Ttb'IE tebaul) obnaJı 

kabal etıl. Sen •ef• olarak (Fatih) 
p mek&ubu ıöHenll: 

(Bapaetpeaaht. 
(Tamj\men qiklnlır lıl, nllt&an 

1ade laarbl anu ediyorsun. Ralb 
ben, bilyiik bir samlmıyetle (senin 
bllnbn-) duni1e buar n lnt .. e 
IODUJ'OMllD. 

Şimdiye kadar sulh hakkındaki 
UfiPrlm111 ff,blrimle, ııenl lknaa 
..rfak olamadım. Ve ba mekhlb 
ü, son bir ilmit 11e ııon defa ol 
mtiracaat ediyorum. 

Etw ini •lracıaabma •• red ee 
abnam. artık Cenabı Hakka yal 

maktan bafka çarem kalmıyor. 

) 

mutemadiyen EdlrneJe dçller ve be- 1-------------ı 
J'eUer ıonderlyor, btlyük bir fellke&ln 
~nune ıeçmek loln ba&ün kuvve&ini Bir sandal 

içindekiler 
devri' 

kurt arı •rfedtJurdo. 
Faka& Tiiı'kler, artdt son brarıannı 

vennlşlertlL 09IDanlı lmparatorlata 
ülkesinin ortasında bir fesat kQ"nalt 
bir :rılan 7avan cfbl daran Blum im· 
paratorlotunn. artık J"er;rtlıdtnden st

lsmail, Şilkril ve Ahınff ad 
Uç balıkçı Clbalide kiralad 
bir sandalı Şileli Ahmed kapt 
idaresindeki Kanat motöriinti 
kasma ballıyara'k balık avl 
için Boğaza hareket etmi~I 
Sandal Emirgan ~ıklannda 
rm cere) anına kapılarak ita 
denize dökülen lhahkçılar 
balık avlamakta olan Kab 
balıkçı Mustafa tarafından k 
rılmqlardır. 

lecelderdl. 
Fatih, ba bllyük ve tarihi ameliyata 

yap~ken, Dıtlmal ki 90k nblm ve te· 
flk davnoacakta. l"altai, bir taraftan 
Bizans imparatora Edlrneye eltiler 
&"ODdererek aellllne rlealarda, af ve 
merbameı tsUrhamlarında bulunllftett 
dlpr taraftan mutaassıı11 ve şerir •1r 

1 

G enç'ler . • Genç kızlar ... Seven! r ve sevışenler ... 

~:~i~~z SA RAY Sineması 
ı!ıdın z ' ın manın en güzel aş lan dlan 

LO ETTA YOU G ve RICHAHD GR• NE'ıtiu 
Fcvkalad bır tarzda yaratt klan 

D 0 Ş M AN ÇOCUKLARI 
Renkl Fr ızca sozlu fılm gorunuz. 

Şa~anı a ret z ral ' e goz kamaştıran korl a nda 
RENKLi fotog. sf rı gosteren \ e şımd c kadar go ulen ır nklı 

lenn en guzelıdir. 
ıt~veteıı: FOKS JURNAL son dun~a v harp ha\a erı 

Bugun sa t 1 ve 2.30 .da tenzılatlı matine! r. 

MEVSiMi E GtlZEL E~LENCESI ~ 
Bu akpm Taksimde Abide Karıısınd 
KRiSTAL GAZiNOSUNDA 

C. H. P. Taks•m Ocağı tarafındaiı fevkatlıde musamere 

PROGRAM: ALATURKA 
1 - Bayan Safiye wafından CÜ· 
7.el parçalar. 
2 - Kı"istal Gazinos;u Saz heye. 
tile Bayan MeWıat, Ş~ Fa
ıde, Ayda taraflarından güzel 
parçalar. 
3 -1stanbw Danittalimi Musiki 
ince saz lteyeti tarafından güzel 
parçalar 

5 -. Bayan NeeıM Uyar 

dan nnintehap parçalar. 

6 - Beler Gazınosunden 
Suzan arafındatı guZıel 

lar. 

7 - Sadi Sal-Onu artistl 

Bayan Nev ad ve Belkis 

dan guzel parçalar. 

4 - Darüttalimi Musikiden Be- 8 Sadı Beler, Knatal 
yan Nezihe ve Bay N«ıdet taıra- heyetlen kume halınde 
fmdan güzel parçalar. pa:rçalilr çalacaklaroır. 

ALABRANGA 
ı - Macar Kadın Oaz takımı. 
2 - Lada.rıya Baletleri tarafın
dan muhtelif nwnarlar. 
3 Turan brın Stanişla -artist
leri tan.fı.ndan ımufttelif numa
!'alıar. 

4 - Maksım Bardan Bal 

dıger numaralar. 

5 - 'Bey(>ğlunun dı~er 

tı.stleci tarafından muht 

maraleir 've sürprizler. 

Duhu e sai>Nttir. Mualvwıtzı evvelden tedarik ediniz. T 



ile Sabah - öğle -Akşam her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman . dişl erinizi fırçalayınız. 

MAZON MEYVA · TUZU 1 ~ K 1 8 AZ, H A Z I M S l Z L 1 K, M 1 O E B U l A N T 1 ve B O 1 U K L U 6 U N O A, 8 A R S A K 

T E M 8 E L L i 6 i H O E, M 1 O E E K 5 İ L i K v e YAHMALARIHOA 
emniyetle k ulla

nılabi li r. 
Müferrih ve midevidir JUiDE ve BARSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve yormaz. JUAZO: isim ve HOROS markasına dikkat. 

- - - - - - _ , , İSTAN B U L BELED İ YESİ İ LANLARI 
l 

GRiPiN 
BAŞ, DIŞ, GRİP, NEZLE, ROMATİZMA 

Nevralji, kırıklık 
ve bütün ağrıla

rınızı derhal 
keser 

icabında günde 3 kaşe 
alınabili r. 

Her yerde pullu kutuları 
ısrarla isteyiniz. 

lk Muhammen 
Teminat bede li 
18,00 240,00 
18,00 240,00 
9,00 120,00 
4,50 eo,oo 

36,00 480,00 
90,00 1200,00 

Taksim Cumhuriyet caddesi 37/1 kışla içlnde apartıman klnua 
> , > 30/3 > > > > 
• • • 30/2 • 1 katta • • 
> kışla geçidi arahğı sokak 25/6 No. lı kışlada ikinci kat

ta bir oda 
Taksim Mete caddesi 20 numaralı kışla altında dükkan 

> > > 6 > , > 2 büyük 1 kü-
çük mağa 

İlk teminat miktarlarile tahmin bedelleri yukarıda yazılı emlak kiraya ve
rilmek tizere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 25/12/939 pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamel5.t 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupla
n ile ihale günü muayyen saatte Dalını Encümende bulunmaları. (10123) 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Atelyelerimiz ihtiyacı için muktezi ve muhammen bedeli cl325 - bin üç yüz 

PATI kullanın ız 
Her türlü yamkları, kan çıbanlannı , meme iltihap

larım ve çatlakları, koltukalb çıbanlarını, dolama, 
akneler, ergenlikler, trat yaralarmı çocııkların "e bü
yüklerin her türlü deri iltihaplr.rıoı en c•rken ve- en 
emin tedavi eder. V J ROZA , mikropların yaşamasına 
mani olur. 

Nafıa Vekaletinden : 
yirmi beş, liradan ibaret otuz metre mikflbı muhtelit kereste açık eksiltmeye l 25/12/939 Pazarte~i günü Mat 16 da Ankarada Nalıa Vektı.leti binası içinde 

konulmuştur. İhalesi 29/12/939 tarihine ra~lıyan cuma günü ~<.ı~t on birde Gala- malzeme müdürlügü odasında toplanan malzeme eksiltme komi~7onunda 1644. 

ta nhtım d iti ··d·· l"k b. d 1 1 k 1 1 1 k . lira .~O• kuruş muhammen bcdellı 38 kulem fotoğraf malıemesinin a~ık eksiltme 
ın a unıunı mu uru ınasın u op anaca o an sa ına moı omıs- .. . . . . . 

usulu ıle cksıltme~ı yapılacaktır. Eksıltme şartnamesı ve teferrüatı bedelsiz ola-
yonunda ~cı.pılacaktır. rak malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

1 1 
Muvakkat teminatı •99 - Doksan dokuz.> lıra «38 - otuz sekiz> kuruştur. Şart-

Devlet Demiryolları ve Limanları namesi sözu geren korr.eyondu her gun gönıebilir .ıo313. 
işletme u. idaresi ilanları 1 

A'.luvakkat teminat 123 yüz yirmi üç lire •33> otuz üç kuruştur 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesika He birlikte 

ayni gün saat 16 da ınC"ı.kür komisyondahazır bulunmala1·1 lizıındtr 

<6231• •10101> 

Petrol Nizanı 
ıınç bakımı güze ' fiğin 1'11 

birinci prhdar. 

1 • • ı.J ol 
Usküdar ikinci Surh rı"' 

l
kuk Mahkemesinden : 

Üsküdarda Muratreis mahalle~ 
ı sindı· Ç:nilihamam sokağındn 
t numaralı hanede sakin iken }!;;J' ,r 

da.rpaşa Nü:munc hastanesinde 
I' fat eden ve terekesine mahkCJl'I 

mizc~ vazıyet edilmiş buııııı"' 
Zenciye Abdulilah kızı Menekı~ 
ve kendisinden evvel bila vele 
vdat ettig'i anlaşılan kocası zeııcr 

. dl' 
ye Amberden alacak ve borç 1d 
asında bulunanların bir ay ve ~~ 
rasN idd asında bulunanlann 
üç ay içindi' vesaik ve sencdB~ 
kanuniyeleri ile birlikte üsk~~~ 
İkinci Sufü Hukuk Hakimlıgı -------------------- stanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

!
,------·--------,---------------. müracaat eylemeleri ve aksi tal'' Muhammen bedel, muvakkat teminat ve cinsleri ile miktarları ve liste numa

alan aşağıda yazılı ahşap traversler ber liste muhteviyatı ayn ayn ihale edilmek 
ızere ve kapalı zarf usullle 26/12/1939 tarihinde saat 15,30 dan itibaren Anka

l·ada idare binasında satın alınacaktır. 

i nhisarlar U. Müdürlüğünden: ' l dirde terekenın.hazineye tesJinır.\ 
Antakya hastahanesinin 304 kalem ilfH; -.. ·e sıhhi malzemesi açık eksiltmeye -------------""---- ----' 39/lg konulmuştur. dileceği ilan olunur. 9 _,, 

ve Eksiltme Komisyonunda .ı : 

1- 39 knlem hırd~vs:ı.t levaz1mı müfredat lil:ite~i mucibince pazarlıkla satın ~ 
1- Eksiltme 3/1/94() Çarşaınba gü mi saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve alına<aktır Bu .işe girmek lstiyenlerin ait olduğu liste hizasında yazılı muvakkat temi

\at ile kanunun tayin ettili vesikaları veteklillerini <Qni gün saat 14,30 a kadar 
xomisyon reisliğine vermeleri Jazımdır. 

İçtimaı Muavenet Müdürluğu binasında kurulu komı.yonda yapılacaktır. 11_ Muhammen bedeli 448 lira teminat 36,60 liradır. Üsküdar Sulh 1 inci HU' 
~artnameler parasız olarak Ankarada Malı.eme dairesinden, İzmir ve Esk.i

ebirde ida."e mapzalanndan ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefligmden 

2- Muhammen fint 3038 lıra 70 ku nıştur. 111- Pa:ıarhk ZO/XJJ/939 Ça ·amba günü saat 15 de Kabataşta .Leva ... ını ve 
3- Muvakkat teıninat 227 lira 90 kuruştur-. mübayaat şubesindekı alım komisyonunda yapılacaktır. kuk Haki mliğinde_n : 
4-- istekliler şartname ve listesini her gün konüsyonda görebilirlrr. _._.,_s 

lagrtılacaktır. ( 102 ı 2) 
JV- Mlilredat listesi her gtln sö~ü ge<:en şubeden parasız alınabilir. ü k .. d • - b d İshak p.., 

5-- İt;tekliler Ticaret Od:ısı vesikası le 2490 SHyılı kanunda yazılı veı.ikalar ve S u ar .n.ı.:l a. em 

Lıste Mıktar ve cinai Mubaamen bedr 1ı Mu vakkat 
l cminatı 
Lıra K. 

V- i.stcklilerin paz.arhk için tayin edilt·n gün ve şaatte % 7,5 güvenme pa-
bu i~e yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubilc birlikte belli gün köşkiınd.e Fah·riye. 

rasHc birlikte mezkür komisyona gelme 1eri. .. 10416> r 
adet beher i Mecmuu ve saatto komisyona gelmeleri. (10406) Hazine tarafından sizinle dige 

Beykoz Mal Müdürlüğünden: müddeaaleyhler aleyhine ika# LK. L K. No. 
l 111.700 Cari hat kayın l 80 201.060 00 11.303 00 

traversi 
MİLLİ REASÜRANS 

2 10.000 Köprü mqe 6 00 50.000 00 3.750 00 

traversi 
3 1.000 • G 60 6.600 00 495 00 

Türk Anonim Şirketi 
FÖNİKS DÖ YİYEN ve TÜRAİYE MİLLI 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Satış 
M l gw undan• Haıı t..,;Iıycd~ Lö Föniks dö Viyen ve Türklye Mrlli Sigorta Şırket-

emur u · 1 · d r: · ı b · k tı · r· hal - · · 

Sigorta Devir Bürosundan : 

;.ra 
o: 

Mu,..cı eı ı n 

adı, soycıı.J ı 

ı\bduliah oğlu 

Mehmet 

·> Muslım Yola! 

lt;ı 

Kunduracı 

Taşocağı 

Adres 
aı aloalle 

aokak No: 
A Kavak 
Macar 7. 

A. Kavak 
Sütılüce 14 

Ma tr a h ı Vergi nin Senesi 
Dıı k ları 

36 

120 

308 K 
6'2 B. 
55 z. 

936 

937 . . . • . . enn e sıı:;o .::.ıı o up ta u şır e enn tas ıye ine girmesi uıerıne Ik-

3abrı Selim Odun deposu 

• • • • 

5 Ahmet Fevzi Gü~ Aşçı 

Paşabahç<

Köyönü 54. 324 

• • • 

A. 1iısar 144 

684 K. 
137 B. 

7589 K. 
1518 B. 
5015 K. 
1003 B. 
3363 K. 

Körfez 4. 673 B. 

Ali kızı Vasfıye, Ismail Hakin oglu Mehm~t ve hmaıl Haklu kızı tiı;.ud Vc,kiı.'.cı,ni,.. 2U.J0.1936 tarihli kararnamesine tevfikan sigorla mu
Hıkmet ile ~acı Hakkı ıtızı Zehra.ve. Şaz~endin şayıan. mutasarrıf ol.~ ı k<ıvclelerini b.ışka şirkı?tlere devı·etmek üzere ?irket:mızdevir bürosuna 'J 
duklan Fatın K3dıç~mesınde .eski Sınanaga yenı l\lu!ıu Alı mahallesı müracaatta lıı;iunm~ o!anlardan aşğıda ısim ve mukavele numaraları 
'Skı Çıkrıkçı yeni Zeytinci sokağında en eski 56 ve eski 64 ve yeni 9 kapı yazılı c~asın nihaye~ on beş gün ı.arfında şirketimız devir bürosuna mii
'lo. lu 66,47 metre murabbaında sağı. 267 S<tu 266 arkası 261 ve 268 ha- racaatla n;uaMelclerini tekemmül ettirmfl:cri, ·bu müddet zarfında mü- 4 

ıta No. ve öıı.ü 9 metrelik yol •lle mabdut 266 lira muhammen kıymetli racaatta bulunm:yanlarırı bu ilandan sonra va.ki olacak müracaatlarının 
arsanın iuici .şu.yu zımmıııda 3Çık arttırma ~ııretiyle 23/1/940 tarihine hiç bir suı~lle naz:ırı dılu:a'.e alınmıyacağını ve polıçelerinin adre!l:erine 
musad~f sah gunu saat 14. den 16 ya .kadar Fatıh mahkemesınde satış mc- iade olunacağı cihetle aliıkadarlann m.ıayyen müddet zarfmda Yeniposta 
:nurlugu odasında atıdekı şartlar diresınde satılacaktır. ne arkasınd3 k2iıı Tür ki~ e hanınıda MILLİ REASURANS TÜRK ANO- 6 Kamil Demir Dcmırci Ömerli köy- 360 K. 

Muhammen kıymetıoden % 75.i ~ulduğu takdırd~ ihale ed'!ccek ~- NİM ŞİRKETi, F'ÖNIKS ve TÜRKİYE MİLLİ Sigortaları Devir Büro
;ı takdırJc en son arttır~nın taahhudu bakı kalmak uzcre 13/2/940 tan- suna mürarntları ıian 'llUnW'. 

kaynak içi bila 12 72 B. 

935 

935 

937 

939 

nine müsadii sah günü ayni saatle aynı yerde arttırmaya devam dl una- fsıııı S ı ı.ortalı bulunduğu ~ır ket 
:ak en çok arttırana ihale edilecektir. İşbu gayrımenkul arsada etrafı Bay Mehmet Arii Türkiye Milli 

Muk• vele N 
5541 

4&13 uru duvarla ve üstü saç ve teneke ile örtülü hissedarlardan Şazı mende Şevket önçen 
tit bir baraka mevcut olup bu baraka satıştan hariçtir. Arsada bir ku- • Haris 
·rııdan maada ağaç ve duvar yoktur.tı;kdirde bu gmiler paylaşmadan ha • Abdülmecit 

ıi.ç kalırlar. • Fuat Oğuz Şeşen 
1 - I~bu g~yrımenkule gayri müseccw hak sahiplerinın 20 gün zar- • H üseyin 

tında vesaiki ile birlikte satış memurluğuna müracaatları lıizımdır. Aksi • • Osman F evzi 
ıkdirde bu gibiler paylaşmadan hariç kalırlar. • Kırzadc.Mehmet Sabri 

2 - Satış peşin para iledir.Arttırmaya iştirak edecekler % 75·ınsııe.: • E lyezer ROOiti 
ünde :>"Y vereceklerdir. • Kabriyel J urden 

3 - Be<Jeli ilı.'l!leyi mlııdında müşteri vermezse i:Jıale feshedilir. Ve • J omtov Sazbon 
:ayri rr.enkul yeniden arttırmaya çıkarılıp eski ihale arasındaki fark ve • Mitakides 
<M"ar bilfı lııiküın müşteriden alınır. 

4 - Tanhi ihaleye kadar olan vergiler hissedarlara ve ~< 2.5 tella· 
ıye ile 20 sencı!ik evkaf taviz bedeli müşteriye aittir. • 10425• 

DAVET 
fstanbul Vakıflar Baş 'Müdürlüğünden: 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Evrak Dosya memuru Sadık Barkın 

hakkındaki rapor müddeti hitam bulduğu lialde Gureba Hastaha
nesi raporunda gösterilen lüzum veçhile tekrar hastahaneye uğra
mad1ğı anlaşıldığından ve heyeti sıhhiyece muayenesinin icrasını 
teblığ için ikamc'·giıhında da bulunmadığından mumaileyhin beş 
g\ın zarfında idal'o(mize müracaat etmesi aksi takdirde hakkında 
muarnelei l.izimenin tatbik olunacağı Vakıflar Umum Müdürlü-

(iinün iş'arına atfen tebliğ makamında ilan olunur. (10414) 

İstanbul asl iye bir inci ticaret mab -
keme inden: 

Yorıl Vayani vıi.rislrriode.n karısı 

Sof"ya ve kız kard eı;;i A nastasya Wa
fmdan Abut mirasç ıları aleyhine Kredi 

Liyone Bankası namlte maruf hanın 

kalorifer tesisatı bedelinden murisle
rinln mliteverta mirasçıl arı ıimmetin

de bakiyt bin Yf'df yüz lira a lacağının 

tab .. iti hakkında. arılan da.va tahkika
tında Kandillide Göksu caddesinde A

but yalısında. m ukim iken ML~ıra. cJ
derek oradaki ikametı4Ju ve avdet e
d ip etmfytcei'l b lllnmiyen miraseı möd

deaaleyhlerdetı Sımlmenin Hin 10-

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

5554 

3885 
5693 
5879 

Föııiks dö Viyen 12.018.71 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

12.018.327 
12.015.796 

522053/12.015900 
12.016.966 

526472/12.016.028 

ille yapılan tebligata rat mtn muayyen 

r un ve saatte mahkemeye celmemesi 
hasebHe hakkında C"ıyap kararı ver i

lerek tah k ikat 18/l/9i0 Pt>rşembe gü
nü saat 14 de bırakılmışb.r. Bu yolda. 
tanzim kılınan ııyap karan mahkeme 
di\'anhanesine ası lmıştır. Müddeaaley
Jıin o l'Ün ve o saatte mahkemeye gel

me:ı;;l luıumu bu ilin Ur tebliğ olunur, 
(22675) 

•••1• ···············•••1•1• 
Sahibi ve neşriyatı idare eden 

Bat muharriri 
ETEM izZET BENİCE 

Son Telnat Malb..., 

Yukarda acil, soy adı yazılı mükellefler yeni adreslerini bildirme
mı~ ve yapılan araştırmalarda da bullunamamış olduklarından hiza1ann
da gös'eı ıkn yıllara ait kazan~ vergileri ihbarnaımeleıinın kendilerine 
teJ:i;iği mümkün olamamıştır. 3692 sayılı kanunun ll inci maddesı muci-
~'.:_ tebliğ y~rine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (10411) ı 

lstanbul Asliye ikinci kada da Nesim tarafından alındığı 
Hukuk Hakimlig~inden: gösterilmi§olan yayık veırusır ta-

ıneleme makinesinin kendi adam
ları sıiatile yeni murislerinin eda
mı sıfaüle buıılann Nesim taııa -
fından alın~ olduğunu bildir -
medikleri hakkında yemin teklif 
ettiğini söylemiş ve mahkemece 
Vitali K amhi varislerinden. Edvin 
ve diğer varis Rıfat Kamhi hakla
rında ilanen yemin davetiyesi teb
liğ ettirilmesine ve ilan için de 20 
gün müddet tayinine karar veril
miş ve bu husustaki duruşma da 
24/1/940 çarşamba saat 13.30 a tar 
likine karar verilmiş olduğunıJan 
ımüddeialeyhlerin tayin olunan 
günde teklif olunan yemini icra 
etmeleri için işbu bugün ve saatte 
mahkemede hazır bulunmaları ak
si takdirde kanuni muamelenin 
gıyapılarında yapılacağı malumla
rı olmak üzere ilancn tebliğ olu
nur. 35/473 

Davacı İstanbul Razinei maliye
si ta.-a:fından ölü Vitali K.aımJı i va
~islerinden Taksimde İstiklal cad
desinde Papadoplu apartımanında 
Edvin Kamhi ile Şişlide Hallaskiir-

gazi caddesinde Sebuhyan apartı
ma;nında iki No. lu dairede Rıfat 
Kamhi aleyhlerine açılan 956 lira 
35 kuruışun tahsili davasından do
layı müddeialeyhlcrin adresleri -
nin meçhu1ıyeti hasebile ilanen 
tebligat ve gıyap karan tebliğine 
rağmen mahkemeye gelmedik.le -
riındcn haklanııdaki muhake1llfil!in 
gıyaben cereyan etmiş ve ahiren 
yapılan 6/12/939 tarihli celsede da-
vacı hazine vekili mübrez iki ar
zuhal altındaki mühürlerin müd-
deialeyhlerin murisleri Vitall Kam
hiye ait olmadığı ve 28 K. evvei 
337 tarihli ve Nesim imza.4 vıu-a.-

edilen 244 lira alacak da.va6ındııP 
dolayı ilanen yapılan tebligı11;. 
rağmen mahkemeye gelmemiş 0 

duğunmdan hakkınızda gıyap ~ı; 
:ııarı verilmiş ve gıyaben yapıla· 
muhakemede 15 gün müddetle I' 

lanen gıyap kararınrn tetıliğif.'1 
ka'l"ar verilmesi üzerine muhakerC 
17/1/940 çarşamba günü saat ıo.:Jl 
a talikine karaı· verilmiıj oınıa~l• 
tarihı ilandan itibaren nıücid<~ 
mczküre zaıiında itiraz etmediğ, 
niz takdirde bir daha mahkcnıeie 
kabul olurunıyacağınız gıyap );il" 

rarı makamına kaim olmak üıC'~ 
ilanen 1ebliğ ihbar olunur 939/1 1 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

· i skandillerdc geçilen ara«i»ıJI 
tayinine mabsus elektrik usul ,·< 
cihazı. hakkındaki icat için aJııY 
~ olan 22 ilkteşrin 1930 tarih 'il 
1168 No. ihtira beratının ihtiva et' 
tiğ i hukuk bu kere başkasına ıl"" 
viI veyahut icadı Türkiyroe nıe'·· 
ltii. fiile koymak için icara dahf .jr' 
rilebileceği teklif edilinekte oıJiıSl'. 
la bu hu.susta fazla malüma1 aırıı"* 
istiyenleriıı Galatada, Aslan ıwı 
5 inci kat 1 - 3 numaralara müf""' 
caat eylemeleri ilan olunur. 

1358 Hicri 

' 
1355 Ruıni 

Zllkadr 1 inci K iinun 

5 3 
1939, Ay 12, Güıı 350, Kasım 39 
16 Biriucikıinun CU~!AltTESİ 

Vakitler Vasati 1 Eaanl 
Sa. Da. lla. D•· -

Güneş 7 17 2 36 
Öğle 12 10 7 29 
İkindi 14 30 9 -48 

Akşam 16 42 12 00 
Yatsı 18 21 1 39 
İmsak 5 33 12 52 
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