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llL: 3 Sabib n Başnıuharriri: 
ETEM İZZET BE ' İCE 

iman zırhlısının akıbeti bu gece belli olacak! 
• 
lngiltere 
meydan 
okuyor • 

Gemi mahrukatını 
Kacmak icin , _____ , __ _ 

tamamladı, tamiratını bitirdi, 
her an fırsat bekliyor 

lngiliz başvekilinin IOD 

beyanatı tereddüt ... 
biplerine en açık ce.
vabı tqkll ediyor. 

• • 

Alman süvarisinin açı ta yeni bir 
muharebeyi goze aldığı muhakkak! 

Japon vapuru ablukayı 
yarabilecek mi ? 

Hitler emir verdi 
'l'&Zall! ETEM İZZET BENİCE ı Alman menşe'li malları hamil 

İııılli• hava tllolan son kırk ııekl• 
... , lııf.nde kendilerini ı6sterml7• 
ba.ıladılar. Denlzlertlel<I hiklm17elle
•ıı.ııı en belll ifadesi de ıerberi 'f• 

Dttvasa dtonıevideoı nun kaplAIJll 
lııt1ttlandır. Bo iki mı.al •e hemb hiç 
birı,ey Uade elmu. A>ıl, tllklıat edlle- ı 
eek ~ey Çemberlaynin son defa parli.
llıeı:ıloda sö7ledlti ııutuklur. Darp 1 
.tıı.tı eıkalı ilk defa. in&uı. Ba>ı••klli 
)iikiek tonJa ve bir me)dan okuyuş 
td;1aı içinde konu uyor. İki eumle i 
tlıd.ur: 

•- Bu mua:ııam imparatorluiun taı· 
1'eıımez menbalarmın scferberlili be
nııı bllmemLjtlr. Bu eftrberlij;I ikmal 
tit.Jilmlz um.an buna. dlinyanJn bl<"btr 
ktı\l'vetı mukavemet edemıyecektfr.» 

Bu iki rümle harbin ba lama'ilndan 
hOıaren, 

- Nerede ınrUiı. ta3·loarelcri?. 
Uanfyiıl, muazzam deniz ktn'Vetleri .• 
No oldu, kara lluVT•tleri?. 

......................................... ,_ ..... _ ...... 
kabul Gemi harbi 

Doyçland yardıma 
edecek, 

koşuyor 
Paris, 17 (Radyo Pari Saat 10,15) - Alı

nan malumata göre, Hitler, Fon Speen'nin 
kumandanına, Montevideo limanı açıklarında 
harbi kabul etmesi emrini vermiştir. Alman 
cep kruva7örü Doyçlandıtı yardıma koşduğu 
zannolunuyor . 

Londra 17 (llusustl - Monte-ri- J rilen mühlet 72 saattir. Bn nıüh
deo'dan ıreleıı son haberlere naıa- I !et hu aksam saat 2'.l.30 da bitnıek
ran, Grnf ·on Spcc zırhlısına \'e- tcdir. Kruva.ıör biitilu mahrukatını 

Jngili,.terin cenubi MrlkJdan Moııtevill eo)·a ıöndtrclikleri ve Almanlarw evvelce 
ba.hrmı<; olduklarını iddia ettlklf'rl Rtnovn drebıoto 

almu. ve mümkün olduğu kadar ı 
kendi kendine tamiratını yapmış
tır. Kruvazörün ta.mirine yardım 

için limandan amele istenıııisse de 
kimse gclrucmi~tir. 

(Devamı S üncö sa.hilede) 
~~~~~~~-~~~~~~~-l>iyen zümrelere kan,.ı en a('ık ,.e 

<•t'i <evap ve ihtarı leşkll etnıelıt .. lr. 
lSa nutku tak.ip edf'n havadfsJtt ara.
tında ela Jllnclfıı1tan 1 " Vh&ralya, Yeni 
.ııeı-auı1 M•U.P. .ı.r~ tı.. _........ tt::ar1H i.l•ri .. 
ilin İıırllleteye ıelmrk lizere oldukları 
"• Av1111tralyau1.11 ,-mid~ 26 bin tar· 
><ütd yeli Urmi e karar v<rmlf bu
hnıduğu blldirlllyor. 

Milli Ş f demir 
ı cevherlerini 

Rus taarruzu her 
cephede durduruldu 

j M~~~u}?.~o~~rü 
• • 

dağıtanlar 
Gazetelere daıcıtılaıı brosiir ırtc

selcsi hakkındaki tahkikat neti -
cclcnmiş gibidir. Bu bro~ürıi ba
sanlar ve dagıtanlar hakkıııd.~ d~
va a~ılacağı aııJasılmaktadır. 

Ba.rp ba laclıiı ı.a.DH&n ln!filia B•~ve
ı..ııı: 

- En az 1'C Jd bu mubartbe ıire

ccktlr. 
Diyordu. Daha ü(iln• ti ayındayız. 

l\ı:Ajlno Alman kuvvetlerine adım 
ltlırmıyor. Ablııka bütün Almau1ay1 
.. •runuı. U.,lamı tır. Alman donan .. 
nıası kendi üslerinde bapsolmut kal • 
ıoıştır. Tayyareler mütemadiyen dütü
rülüyor1 denhaltıları avJa.ıııyor. Kor
san cep r.ubWannd.ı.n biri de Jaka:ıı 

elf' ve.rml!jUr. 
Almanya, bülU.n ıa.yretıcriııc rai

men miltldlk de bulamadıiı &'lbi Sov
)'et Ru~:ya nez.dlndtki lahrikitı da nıu
'Vaffak olmalı ümldind<"n uz4)ı;hr. Bi
l;llds. Ru ya t11·satı<1rd&n b.Ufa.de etmek 
n bir dünya harbi .-.ıilt<tlıtden uzak 
kalmak kararında &"ibl ıörü~1ü.yor. Sov
Yetlcrln Balkanlara inınr~inde ve har
bin blr dl.İJlJ& harbi maJıiyeU ahı>a!"t 

dav;1.sıuda de- beoü~ Alma.n~a)'a timlt 
'Vf'ftttk bir vaziyet yoktur. 

tetkik ettiler 
Kemah 16 ( A. A.) - Reisieüın

bur saat 9.30 da hususi treııJerile 
Ke.:ıaba te!;rif etnıi. !er ve istas • 
yonda bulunmuş olan ve i~teıı te
r.alıüratia bulunan halka iltifat 
ettikten sonra Sıvasa miitevecci· 
ben yollarına devanı bııl·urmuş· 

lıudıı·. 
Divrik 16 (A. A.) - İnönü sa

at 13 il ~eyrck gere Divrige ınu • 
vasalat ctınisler ve büyiik sevin~ 
ve samimi tNahıiratla karsılan • 
ıııı~lardır. 

Milli Şefimiz, Divrik istasyo • 
nanda çıkan demir cevherinin is
tas~onda vaııunlara yiikletilmesl· 
nt' · ıiair etraflı ınalfımat aldıktan 
•onra trenlerine bincr~k yirmi da
kik,ı ötede bulunan Curek istasyo
nııva ,·armı~lar ve 01 adan oton10 • 
billerilc istasyondan 750 metre 
yiik,eklikteki Deınirlcpc ocağına 
gitıTii lt·rdir. 

Yalnız şimal mıntakasında Fin 
kuvvetleri geriye doğru çekildiler 

- • 

Finlerin kullaudıklan taııldud:ın biri 1 

Davanın a(llma.şekliııc gdinte, 
bro•iirde, basıldığı matbaanın adı 
yazılmak lıizımı:ctirk<'D buna dair 
lıir kayıd ve işaret bulunmaması 
ve diğer taraftan bro~ürden iki 
nilsha.,nm zamanında :\titddciumu
miliğe yollanmamı~ olması takibatı 
müstelzim gÖrü!iiyor. Şimdiki hal
de, bu iki cihete 6lhı:ııl olunnrnk 
dava a(ılmıık ·üzere, knnıınen me.
ul muhatab kimiıı vel a kimlerin 
olabileceği hususu araştınlmak
tadır. Mes'ul mulıatab kimin veya 
kiınlerin olduğu tayin edildikten 
ıonra dava a(ılarak mahkemeye 
verilecektir. 

Boğazda bir 
motör kayalığa 

bindirdi 
(Yuısı 3 UD<'Ü salıiiede) 

Sanju Maru vapuru roterdamdan 
hareket etti 

Ronıa 17 (Hususi)- ~~nju Maru is~ 
mindeki Japon vapuru. ırinde Alm;i11 
menitll makineler vr di f'r r11~·a oldu
iu baldt Roft"rdanıdan harrkf't t'tml -
lir. 

İn&iliz mak.ımtanııuı. ,µ.pon g('m\ -
sindt"kl bn mallara dokunup dukunmt
yaeakları burada mt'rak1;ı1. brk1f'nmf'k
ledlr. 

TeJe,.ra.f •aıete.o;i Alm.ınyailan alı

nan bu malların parası od•·ndlii i~iıı 

abluka. k.ııl"•tl.ırın d.ıhil olnıiM:lıCını \a
zıyor. 

İnglllz &tmilt-rlnin bu ıuall...rı mU
sadrre ethp etmiyettklPri 'Lurada. bU
yuk bir nıtrall uy&&ndırmışttr. 

Lt'K~n:Bl'RG Hrm:mı 'DA 
T.UUU.L~T 

Londra 1# (llususı) - .\hn:ı.nlar 

Lük f'ııburır hududunda tahkimata dc

ie"nlt'r de ol;nakGdır. • 

C.E31HERL.U'N CEPllEDC OltıJI YA 
BİR MESAJ GÖNDERDİ 

Londı-a 17 (Husnıt1)- Başv('kil ('enı

berla) o anında Gent:ra1 Gorı. .,rduiu 
haldt>, ı-arp <.'f'llh,.. .. indeki İn("Jll.t mınta
ka~ınl t ftiFö thnh.tır. Bir fa)y.ırt" ka· 
rarg:ihuıa lla &lderek, pflotlarl.ı ıOrüş
mtı ,-e hf'nillh·rmi tebrik etn1i'-tir. 

Ilarck tind<'n '' veı orduya bır nu•
sap Köndtrf'tf'k ın<"mnunJyetlni bf_,au 
etmi<.ı \.C m<"S'uı bir noel yortu u ı~ .. 
mt"nni f'Ylrnı~tlr. 

.\l.,lJ \, '1".4. Bl'TÖJ G.\l:P 
Tit Dl. Dl '. 'U KAPIYOlt 

Berluı J7 (llu"u- ı)- Alman ·a~ >ı<tr

mal ir<'n s('~ruı..tftrıeri mtistesn.ı olmak 
üıtrl", yanndan iilb:ır~n Jlolud:ı, Bcl
ç.lka1 Ltiktif'nburc. J>;ı1.nlmarka 't'r. ; .. , i -
re hudutl.ır>nı kapıyaraktır. 

ayor. 

Kant Ciyano'nun 
nutkı11nun akisleri 

Koma. 17 (llu~;:ud)- G.ızclrle.r. Kont 1 
Cianonnn nutkunu Ph'-·ırunf:yeUt tahlll 

etıru·k,ttlirler. Si:va~ mthalilde deni· 

llyor ki: 

..İt.tlya. Almanya ile t~kU paktı inıı.a 
etUği 1;ı1.ınan harbi du~lınmuyordu. Bit: 
olmaz ... a ut: nr İf.'ll ~ulh bliyordu. 

Çünkü Habeş ve t.pan:yol ba.rplf''·inde 
harap olan mah:emeslnl ikmal etmtlrl 

U.:ı.ımdı. Aima.n3 ;&nıu Rusy:ı. ile Anla • 
m.uuna l'('liu<"r, itaJya iki blikumrtin 

mUnasrbahnuı dolitanc blr ~kil lllcb· 
tından ba.btrd:ıır t"dilmekle berabı·r im· 
za f'dilt"<'rk vr!'lika bUdirUnıemiı-ti.• 

(Diğer Telgraflar 3 Üncü SayfamızdadırJ 

ÇERÇEVE 

Me met min 
'J'U k ~1f'l ıı d Jı Uabsl.'tmck lstıycu 
'furk ır ... 1 ·e t,;3 ı :-5ankı birroğu 1' rk 

bırçt.ıg ı ş:ıı , ıakai et Ecmin Turk şairı! Mel «: 

(nulti c;au, vJ.ta fal ı) g bı un\"anlar j~·indc t n 
şairi: I'uı ,nı aı1·1 m.ın l ıno gf'h n ve ~airi re 
"-ıirinın nLf :-. k;ıyctını ıf.ıde eden bır k~c! 

d ğıl 

ıl;:uı hu. 
·'Ydmd 

I; 
İtıl'ilt<'ttnin uıun ve müthi, bir har

be hal.1rlanmasına mukabil .-'lmanva
tuu ne hazırlıkla.r .-ördUtuuu. hangi 
ctUkeııme• menbalanna• d:ı.yJ.nthi:ını 
bUmiyoruı. Fakat, ~riuuirde bil"\t'Y 
varsa o da Leh harbi lle muttt:ııvU 
rotü.ııü lta eden .ı\lmanyanın t:1lmdl ve 
,-ün l'eçtlk«- müdafi rnhine ve vulye

line ı..:ll~idlr. 

Dt'n1irtrpcde dcn1i.r ın.-d~ninin 
ne ~urı·lle tupraktan ı·ıl,arıldığı ve 
Cnrek ista~~ onunn nasıl taşındıhrt, } 
n1adenin \'e i~leti1n1esinin yakın 
zamandaki . t!JTİİ inkisafı, yapıl -
makta olan 250 ki ilik lokantalı a
mel<" c\'İ hakkında kendilerine ve
rikıı izahatı dinlenıi~lcr ~c bir~ok 
sualler ~ornrak 1ncınleketimizin Sl'"' 

nal iııki~afında rol oynıyaeak olan 
bu kıvmetli demir madeni ile ya
lu11da~ nlfıkadar olmu~lardrr. Re
isieiinıhurumuz De1nirte11c cl,;a .. 
rındaki i. !etme sahasında bir müd
det ya;)-an gezdiktt>n onra Curek 

Londra 11 (Hususi) - Belsinki· ı hvallsinde iki ıüııdcnbcrl. muhasara 
den son dakikada gelen haberlere (Devamı 3 uncu nhif<d•) 
göre Rus taarnızları her cephede ==============================! 
durdunılmru;tur. Bir(ok tankların ·,.;-w·ii~iOiiiiiiiiiioiiiiiii~iiiiiiiiiiiiOi•--.iii;.-;Oii;iiii.,.. __ ...., ____ ...,.-. ___ ,.,:-.1 

,. E11et. l'i.irk ~ı. ı ':\it> me'" Enıi.n'clen b:ıl ~tnıe .. u.tiyorı.ın. 24 o:.cıyf 
k?t .. ıpc-ık halıntlc c;ıkardı~ı (Ankara) 1SJn h u un ıno.: lZ n ini vıt:sı1~ 
rak. Yt"H sciJyla l'.IehıT et F..ro~n Yu ·dak,ıl chı.ı1 balı· t>hnek J<-Liyonun. 

' '" 
1 -

Çembtrlaynln !W.fzlerı bır h.ıkikatbı 

if.ıdt>ı;I oldni:u kadar, AJmanya.nın da 
b;ışına relettli be~ba. alarak cına C"öre 
kuvvctıerlnl israf etmeden ve berhan&I 
bSr tet"avüz ve1a ta.arraı;ı koyulmadan 
k.f'JJdlslnl kuvvf'tleodirmiyc ve \uVYetU 
bulwımıya sevkettiti anla ıhyor. 

Blztt, daha. üçüncü ayda roller de
il,r.ıb;llr. AJmaoya Ue SOv1d Rusya 
rlcle verml bulunmadıkları &alıdlrde 

b rpt.e mötrımz roliı in.cilt.ere ve. 
Fra.nsaya tcve~üh tdeeek \'C bu taar
ruz t:ım ba:ı:ırhkl;ır ıörüldujö anda. ve 
tepeden lnuıe bir SUl'ctte havadan ya
pılat"aktır. inıllkrt \'t FrAD'>a bilha~s• 
bava taarruzu için hu1rlanmaktadırlar 

"" her törlu harektı lı4'ttı nrtlcenin 
h.:.:vadan ~tlhsal edılmrk hedefini rüt· 
lüğünti ,-ö!;tt"rmektedlr. Bunun içindir 
kl. Hlndist n 'Ve ceunp Afrlka.,.ma va
rını·ı~ a kadar her taraftan İn&"UUreye 
tayyare ve t.ayyarr<i &t'lmtkt('dfr. Bun
lar >ıiç1 · phc.siE oraların müdafaıM trln 
iktil.a rdtn kovvetlf'riu dı mdaki kuv
'\'f'\k:rdtr ve lmparatorJujuu butıin do-
1ninyonluırun birrr tayyare Vf' tay
yarec.:l fabrika~• halinf' l'eUrilmit ol -
duklarmın drlllidlr. 

fuhakkak ki, inKUlort bo harpte en 
&2. ı.ayla.tla ve kat'i netlc~yi en kat•i 
bir darbe ile almak llarannda.dır. Bü .. 

DnamJ • uneü sahife••> 

istasJonıma avdet elıni~ler '"' o
rada yapılmakta _olan 100 k.işilik j 
lokantn, amele evı ve mcn1urın cv-

ftnvam.ı 3 ÖD('U sa.btfede) 

l Ki SACA 

Yangına körükle 
gitmiyorlar 

1 

Bir gazrtc muharı·iri. tamam 3:1 aün, 
ııraıs• te-,lıllilında bHflil talJ.fDJııı. 
timdi, hatıralarını yazaca.kmı'I- llayH 

meraklı olacafıııı tahmin oıtiilm bu J 
babralann, ilk oku:rncusu beu oJaca-

iım-
Bir de, derler ki, cazeteeilrr. yanıma 

körükle cidtr. Ne mUnasebei? Baksa
nıza, bili.kis, ıaıeteciler, yan.-ını sön-
4örmek itin Ulalyo olaTak ıldl:rorlar. 

• • 

iştirak ettiği kanlı mıılıarebeler 
olmu~tur. 

Yalnız Peısaıno ınuıtakasında 
Fin kuv,etleri Salınijarvi'ye doğ-
1'\J çekilmişlerdir. 

Merkez cephesindeki Rus kav -
veıleri 750 bin kişi tahınin edil • 
mektedir. 

PETSA.'110 ATEŞ AJ,TINDA.! 
Pul!ı 11 (Radyo, Parl•l- Bo ııab.ıı 

Fl•tandlya ıuu:eütı haklwıda. miilıim. 
bir haber alınamamıştır. Yabuz Rus
lann iki krunz.öıil Petsamo limanını 
bombardımana devanı ebnekıectir. Tay-
7areler de ~hre bomba atıyorlar. Ftn
landlyalılar \idd<tll muk:ı.vemrt JÖ!t-

teriyorlar. 
PİN TEBLİOi 

Uelsiok.i 17- Dün cece neşı·tdHen 
Flnlaııdlya teblllldlr: Ka...,ıı berzahın
da rapa.le nehri boyunda &uslar miı
hlm topçu hlWl'lısmda.n ı;oııra biiyük 
Jruvvet1er1e taarruz e.tmitJlerdir. Plya
denin önıindc 50 tank g"idlyordu. Bu 
bamız Ruslara btiyök u.ylat verdlri
lorek t.ı.rdetlllmiı;tlr. 14 tank lalıxip e
dilmiş. 4 tanlı teslim olmmttvr. 

Ladoga. rölU .. JJhnallnde Ruslann 
toarruı:ları tardotlildl. ~lmalde ~ok faik 
dü~mau kuvvrtlerl karşıcnula. Salml

ervl b:ı.nlhıme eekildtk. 
Eo i!malde Rus lı:ılaalı Talva.iaervi 

1

. Yeni Tefrikamız -ı 

_ Donanma Geliyor _ _J 
Büyük Harpte, denizlerdeki harikulade 
muharebe sahnelerini bütün heyecan ve 
dehşeti ile canlandıran yeni tefrikamız 

1 Yazan: RAHMi YA~IZ f 
Yakında neşrine başlıyacağımız bu tefrika
mızda dfinyaya parmak ısırtan Türk deniz

cilerinin gösterdikleri harikuladelikleri 
okuyacaksınız. 

Bu eser, şimdiye kadar el sürülme
miş vesikalara istinat etmektedir 

[iAKiND~ .. ~-

i\Iebmct E.inın'lı arttmdn, bnn:\ (Ok dnkuıın u bır ho.Urayı ant. " n 

dltraınıy"'cağım: 
Vaktilc bır &a1.~tcnın .ı~tı(;.t ıoım.'\lalı bir anketıc, hcı!\.i!lıteıı :t'aı.l.a u 

teC:,...">f.r •tren hoyrat l.;.4bi:ıtiın yÜzunıJ\."n, }.h•hı • t F.mln'e dair h;.ıtır O Ül 
tanurnyan sözler söylem?ştı.m. O zaman ihtiyar ~airin bnna derinden ı'o:>ı ne 
kırıldığını duydum. Aradan yıllar geçti, bir giın roub•rn.:ın ve n ~ •. ıtk 
ihtiyarla bir yerde ka 1~tw1. Bana barli hari:nc dedl ki: 

- Hakkımda kullaıın11.ş olJuğuouz. lisanı, bir &fu1 bt-nin1 yu~ın:ıa ~t'l'n ·e 
yeni neşillerden duyınarn.,nızı ternenn i ederim. Ziroı ı:ı •. n gibi bir s:;ıi 1 lİ\...-r 
ed<'rl-..r.:e tok büyük hakJ;ızbğa du rnü:t olurlar. 

Bu rnukabcle kı.rşı:>Jnda h~ı..--npların en derinine s.ıp • .;,ı11c.iıın. Bir f'.:''H ı ı 
k..i, ha?Juına ragmen bana haksll.hğııru kabul ettinnittl. Mc:bmet Enü11c ( .. ·r 

· ıl rlm'... nt"ticcsi üzcr!n<lc haksızl1ğımı kal.Jul tını~ faknt sebeb ti. ı·ınde w e ~, • 
hakkJn)dan vazgeçn1cn1~tim. K~ıf;::ıuzla k::ılb:mı.z tıı'. sınd:ı.k1 te-ı.atları.. ... n b·r 
taneı-;i daha! Herhak c ihtiyar bir ·,irin aıiz ı;tin!ünil J,oruın-.ık inccli~iı , 3G--3.5 
yıl sonra arkasından gelıniş bır ş:ür ~ıfat;ıe, ıninJcik bir haki.?ı::nti tc-piı ı·mc1'L. 

gayretinden üstün göııneliydhn. . 
n.fehınet En1in ... ?.Ichn)Ct Eının bundan 42 Gene ev ·el Gazı EtlH!ln 1 ~·a 

ord,tları Atinayil yüıi.ıı:ken, hcrkest('!l, beı· ceı-<-yandan, her görenekten C\; C'J, 

ve herke.-.c, her cereyan:ı, her göı·cncje r::ı.~rncn, ~ih·i o.~ tü ·crye ·c o hırt-
ceyi şiire ıaıws c~aı:eUni göstercbilmia ins:ın! . . -· 

1\.Ietn.nei Eınin ulçi bir tei.-'lilbenin olıQıD~ bile azız bJr t~bbusun iHr: 
sahibi! İşte bu f;ahipJil: hakkı Hehmet Emin'i, Mehınet IO:ınin'c ı-ağmen <.t ımoı 
&yak.ta tutacnk. aı·kasındokl nesillerin kahrarnan an1Qt.kirları eliyle na 
il""'[ ku>j<llldıracak b;r bf<Jük Jnymel! 

Tıpkı, Zonauld:-ık kön1ÜI' ınaden1crini ke~fedcn Uz.1111 Mchıncd'in v.ız Y ~ı 
Madeni Uzwı Mehmet haber verdi, başkası işletU. 

Fakat ptı· dünyaı>u1da, ilk \"e filli bir deneyi~ halindeki bu keşfin ırı~. 
1Je-i;j

1 
koca biı· ınillct h::ıyo1.ın:ı eş _bir ömür. • . 

Mchmtl En>'n hakkınd•ki temel fikrinı ve kofaml kalbıının barıit>aı 

nokta ıtt' bul NEciB FAZll.. KISAKÜRElt 

l 

.. .. 



Kızıl ve 
Difte • 

1 

Oniversite 
haftası h 

eda va 
mamlar Sovyetler ve Milletler 

LA- '0,\l)A SPOR 

SAlL'\Sl OLt:R MUT. 

:j c lırln b.İf1!'tlk rır.rleriacle yeaidell 
llPOl' sahaları ,rapd•=ekm•ı Bu ara
da, ~ada da bir sıa.dJ'om viicWle ge

tir•:ınr.k diJ..şnnulmüt-~ ~.sıaıt!arı 
De ardur. u.. ı..sıaıaıard• da !uyar 

7etisir .. l'akat~ sonradan duyduk ki. 
Ungadakl slaclyomdan va21eçlbait-

ı dir. i~ın garibi nedir. biliyor mU!RIDU1' 
Nevin Akka:ranın, o piJ'es\e rolü 7ok. 

Bu bHciç tiyatro münekkidlne ne be .. 

yw1rulur!. 

GAZJ.'T&l•ERDE 8 SAATLİIÇ 

Sıhhat müdürü B. Ali 
Rızanın gazetemize 

beyanatı 

Yakında 10 kişilik bir 
hey'et Erzuruma 

gidecek 
B1t ..,..etlen itibuen meml<;ke

tiınizi• muhtelif yerlerinde Uni
versite haftaları yapılarağ-ını yas· 
mqtık. 

Urfaclan İstanbula 
kadar 

Geçen gün, bir ahbap meclisin
de,Urlah bir Türk genci ile tanış-

Kasımpaşa, Balat ve 
diğer semtlerde yakın

da açılıyor 
Belodiyeniıı şehrimizin ıııuhle_ • 

lif semt.letinıle açaca~ı yazdığı
mız •Bedava bamaın> larınm yıl
baı;mdan itibaren faaliyete geç -
meleri kararlaştırılmıştır. 

Cemiyeti Z 
··~~ 

Yuan: Almıo<l Şilkr11 P 

Flal:ın411anıa •ika1etı U<eriD• \O~ 
lanaA j}l;lje(jer ce.ili7eii k..-tl ~· s 
asamblesi, SoV}'ellecl c.,..;,-e.~ ,.. ~ 
ııııı eUııi,Ye karar vermiştir. Jlıtı' et~ ti 
ba,ka MllltUer C~l1el~ Se"1"~ 
}'ıniaııdiya7a ka"1 &irL,tiklerı .~ 

harekeUnl lakbih etmekle ve C•"'';.. 
ualıuını, bu küçük devlelc 1aı;:,.. 
lıı.n 1anlla 119- serbesl .,.,, 
maktadlr. SovYell.er Ioaklwıda • _ _,.. 

!IIESAİ BA!ILARSA. •• 

Liııp.4ia, blı.ee, a&.Mb'om olma-.. lıe
Aeleree, baiklll Jou'&r ~ J'enU, _,r 
elur mu! • .n.raıil&D -yazpç.:ı.ekle -
loe\ edllııailj. Lilıcuı da imar eı.ck 
la.xun df'.ğd ml, d.l.fe dütündiik.. Acaba, ı 
burada, Li.nı:anın hwuısiyetlne uygun, 
7eni bir e ~r olarak, ne J'apılaWir'?'. 1 

tlsladmlU Baktı Tarık V•, möesse• 
sesinde, yeul bir meal ıworramı tat
bll< etın•ie bail•mııı!. Her muharrir, 
.-ünde sem mat çal.ıtll.ktan so_.., eüD
ddli'lnl laak edebüeeı:taı... 

Şeiırimizie bazı semtlerin<le la
zıl, difteri h!btalıklarıruı r~ı:e • 
!indiği hakkında bir gazele tara· 1 
hadan verilea luıM-r iizerine ılt- l 
hat l\födilıü B. Alı lliza dün ken
disile görfu,cn bir mulıarririmize 
pı ile ·anatta ·tur: 

•- Kızıl ve •ifteri hastahklan; 
15 güa ka••r evvel Üsküdar, E
dirn-ckapı ve Bcşikta~ semtlerin
de münferid v:ık'alar halinde ilı
bar olunma;,, derhal bu hususla 
icap ed- tedlıirieı: a~. 
Tedbirler ~ ...uula, hastalığa tu
tU:•mlann tedavisi ile birlikte bu 
muıtakalarda Edirnekapı dispan
serile Üsküdar. Besikta• Çocuk -
babın evlerine Anato 'İn tevdi o
htmırak asmın müracaat .,.ı.,..ıse
tatbikine İıaşlanmıstır. 800 bin nü
fuslu bir şehirde bu kabil müııie
rid hastalık vak'alanna rastlan -
m;ısı tabiidir.• 

İlk Üniv&site haftası yılbaşın -
da Erzuruında yapılacaktır. Bu mü
.ııasebetle yakında Ünivcniteden 
se(ilecek olaa 10 kişi_lik b~ ~fe-
.;w ve Doçent )oeyetı .,ıırimZidm. 
Erzuruma hareket edecektir. 

Yarılun bu güsel köşesinden 
gelen bu hararetli vatandaşla ko· 
nu~urken, tabii söz Urfauın husu
siyetlerine ve bu memleket top -
raklannın fevb!Ade temi>; ve sat 
hayatına intikal ettL 

Urbh çocuk, IHit" İstanlmla 

Bn ha partide 1 tane 
olacaktır ve ;kisi B at ile Kasım· 
paşda bıilunacaktır. Diğer lıe~ ha
mam da kiralanmak ü~eredır. Kay
makamlıklar: her semtte ıııeccaııt 
yıkanacak oİau akirlerin .h;imle· 
riııi listeler halinde tesbit edecek· 
lerdir. B n1ar dalın! sıu:elto yı • 
1<anmaya sevkolunacaklar ve ayrı
ca elbiseleri de etüvden geçirile
cektir, 

hu iiç kararın ildacl<dııde ,.e ii--:-., 
u.oe .... 

~unde bir yenilik yoktur .• BU$ .. {lt'f• 
.ıar, S.W,.etlet"d•n bUlı;a u• lriiY"~ ııı•· 
Jet, JaPonya, İtalya ve Alma»Ya. Mı' 
kında da Milletler Ccmlyelıne ,,~ " 

Bunu. b dıİ.ıjiJnÜJl 'Uk&IUD... l 
:Lı NEDİR Ki. 

SAHTESİ l\E OLSUNT. 
-~~~~-~~ 

- :cır adam hakkında . keııcİı.ıüıe &&· 1 
&e~f'i &üsü verdiif için, tAhkikat ya
pıhl omıu ! Sahte gaze&.eclnln mart -
fcUrrlnt bizim arkada.,ıa.r yazıp duru-
7orloı.r? Bir 7a~ıma daha girdim... 1 

Aman, bımıı. i\el<I .,.ı...aıar du.r • 
ma."'ınlar •. Sonra, halim.O aJot olur!. 
Fakiıl.t, gazetelerde, mesainin natnl ~ 
atıt ölt ülf"b ilecc&inl bir türlll \ı;avrı • 
7am~m.. .ı.\Ieseü., bencteuiz, :v•ı:ıları
mı ~.ım., 90..., ~aaı•e hduu::a
iııa. sekiz -ıı.ı doimUJ- 4alıa u 
kadar vakit varsa, o umanı da yine 
gaT.ele blerine mi •aldrdeceiiın?. 

İ.! tt nıbbUz, patrqn: 
- Geri kalan saallenle d•. ldare11iıı 

•esap Ae.tıerlerlai yasaca sın, de~ln!. 

Profesörler Erzmamda bir hafta 1 
kalacaklar ve halka konfC'l"llnslar l 
verecekkrd.ir. 1 ---... oo----
Üsküdar sahrınçların

da y· ngın suyu 

yeni gelenler gibi, bu şehrin hay
roetengiz pahalılığı knr~ısında ıa
lü ebkeıa idi. Nihayet, geçim şort
larmdan ılı;oau, tuk. Ayuen fUnları 
söyledC 

- Evvelki giin, hii~ iik hir 111a
ğazadan, misafir oldıığıım af<ra -
baınmlan zatla Uda aiı alılık. 
Urfo .. Bu, bcllim memleketim.. Bil-

Yugoslav takımı 
bugünkü maç 

ile 

. ~ .... 
ıelmlştlr ve lb:r ~ ılel·lel ~ IJI' 

, C scltS takblh karan verıımt,, ın ıne ı# 

de olduiu ,Pbl, CemJyet azalan .. 11• 

da b1'1»"' 
viı.., wğTQ"aa ""''* ırvdna rt1". mlJ'• uveı edJl!tıitltt, il ua B•b ~ 
ta.n me~ele~hult İ talya hakkıub '~ı 
tedbirler de t.a.tbik edllmi-;ttr. f" 61 

• ne JapomYBJll.D. .e Alll!af!J"alllD· ııtı • 
ıtdi 

itaı~·amn (, t>rrı.il ~ı.e-n thr•tına iaf 

Mtğer, bisim meslek de, taklit edil· 
-t• .ıcter lılr ıilıl ı-ı.. öJ'l• a!T. 

IeıodioiDe ga- - ....,..- Ü• 
ıına şaşayım. Şu sahle , .. eleclyl hayli 

Dlerak tdİ79f'U.DL. Evvel1, her kimse, ~ 
onu akd dok&onm.a muayene ettlra~ll! 

Arhk, bu ya.şt.an sonra. muha~rbe 
ıualil, daktlle, • , ..-..iUllt. mt1.kantt
llk, pasta memurlutu. mu ötrenrctlh!. 
Öyle olduk lan , onra, daha ralaa\ bir 
ı. ıaıar, gid•, lbllk&r konalıvoauna 

aa oturum. .• 

KILIC llALIGI 

Bu ara; ehrin lı ııellcki sı.lıhl 
vaziyeti hnklmıda da izahat veren 
Sıhhat müdürü m1lharririnıiae 
şuıalan ııöy~: 

ScJıriaizıde yangın telılikcsin 
ka;sı iıfniyc miinürliığ ii bir çak 
tcdWrlcr aJmakta ve her .5t>Dıtiu ':" 
vazivetini esaslı l,ir surette tetkık 
etfumekl«air. Bu me)·anda müte
addit yerlerde ycnidmı • Yanı:m 
mul• !arı• k<1n 'ae11ktır. 
Ayrıca Üskiidar<ia şehir suyu 

bulwımadığı ve Elmalı sayunı~ 
vaziyeti .ıe ~ öaüae almarak Üs
küdar semtinttlü evlerin ıuınnç -
Iarına Elmalı suyu doldurulması 
}<Jırar}aşu.Lıw<tır. Bu uL-r ,._ -

hassa i.tatıbulda, Urlanın ismi, 
Uri.an.w uıshs·ılü.. bende daha he
yecanlı bir t esir yapıyordu. Yağı 
ald'k. getirdik . .Memleketilll -
deu buraya kaohr gelca bu 11ıah
sule şöyle bir baktım.. Hayret .. 
Bu, benim, yıllanl:uıbcri çok iyi 

1 

tamdıgun Urla yap • ildi, Bi7im 
Ur a, yap sade keyun siitün
den cıkarırlar. Bengi beyazdır, 
11ıostu~ , tadı fc' ka!adedir, pann:ık 
pa~ınak yenebilir. Kendisine mah
sus 'bir Jeueti, llitif bir kok-usu 
vardır. Halbuki, bizim buradan al
dığımız yağ, benim tanıdı.i;ını Ur
fa :y "1 değildi. İçine inek ya!ı 
9ey11 başka bi:r şey karı~tmlmı~tı. 
Müsaadenizle, öyle parnınk par · 
mak yenchilccck 1tevidea de de
ğildi. 

Ş..brimiae gelen misafir Yugo -
lav takwıı ile G ia6aray arasın
da düıı yapılım macta Galalu'a -
:raylılar y..ğo>Javları ı - 6 mağlup 
etıniı.lerdir. Bugiin .ıe Taksim sta· 
dınd~ Fetıt'rbaiıçe ıle karsıla~a -
caluardır. Sarı liciveulJ.i4'< eı. 
kuvv< ili lrndroları He çıl<aca'ktar
da. 

mtmi.jtlr. Bununl3 b~raber, tıet tıft 
devle-t de )olll1etler Cl'ft1 i~ etinden ıııofr' 
etm• tnlir. 'Bcllıi.i <de taT11 kararı 

1 
• 

dlmrm,..ıpi• hıir lH-8i 1'l.lıdı1r . So.,., 
:yetlf"rln lstlta etmrli: ist.eınedikterl • . ~~ 
lasıluıc:a. Crınıiyetle aloi'kahtl'Jtıl rtfi 
mek. Uran ""'.uaı.ur. · vyrUc rı' 
Jllllleller Ceml;oÜlidCA Çlkanlııı• t.flil' 
önayak el.n devi 1 ArJanl~udk· J) ,, 

kaLe ıa,y~t.ır kl ArJ,a.uWı. 15,. ıçrr ı.;of' 
Portrkb·. le b Prabr-r, 19:'t4 ~C"ncsındc --1,~ 
-yeUerill MWt"ıltr ıCemiretJıı.e g"ll'lll~, 
aıe hi Tt'f' vcrf'D. ü.ç dnlettea 

VE ELİ SİLAllU HAYVAN 
Be birader, sim «fı"e alacak, takace.k 

b~ka. meslek. mi be1a•ad·o! ... A.a1& .ae- i 
dJr kJ, sahtesi ne olsun!. 

NE l(ADAR KOLA~Tlf. 

Bir ıazele, şehir ıı:,atrosa dram kıs
mında oma.nan c'l'elı>au• pi,Yeoinl 
tenkil yollu bir yazı n"'red(6er. Anb~ 
!erin muvaflakl,Yd derecelerine işaret 
ed kea: 

diyor. 
- nfiliia rik Nerill Akbyada idi, 1 

l'1llç ba.lıiı ucuzlu7or, diye, &'&ute

ter, tuhaf bir havadis veriyor. K1ho 
lıahit. 4ienlzlcrln, 7egiae ımllııolli.ll TO 
bitaraf bayvanıdu. Laldtnberi. silih 
kullanır- Halbuld. mii>ellih tarafların. 

p -ad& uemladıCı yeluıula ı.ır -
m.are yok •. Bi1olk.b, pahalanması li.zım.. 

En akıllı de.ııiz hayvanı, galiba , kılıo 

'llıalıtnl•. Zir•. elinden nahını biç bı
rakm~z. Korkulu rliya cörmekLeuse, 
1IJ'1IDllı: ,.,.-k ulUJt", diye lıir atalar 

ııözil .. -. 
Bıdün bualara rağ1Ha, '""' ll&ltiı. 

nalana en \)Ok lberieriıte 4111\iiklerl 
bir hayvancıktır. Bu nedru, acaba,. 

AHMET ltAUF 

Herkesi. beyhnole yere, nedea J'Ük 

altında bırakuorlar. acaba!. Yük al • 1 

\ıııda, zan aUında t&1malt ııe '""" ~- l 
~~~~~~~~~~~ 

Sarhoş bahanın marifeti 
60 79=ıda. elmasına rağmen Iılli 

rakı lçeu n bu JiW!•n evini, çocuk -
larını ihmal etlen llefik isminde bir 
...ı..ıaa -.kemeslııe eCIDlimqh"! 

.--n aqam o gwıku blllllll kuaJıca 

.ıaıı 9t kvlıl• d& lddY• •ermlt ,.. 
nine flUl gibi ura.o. bir nıılyelte 

•ıuaü lir. 
G.ce nmma kadar pencere önlerin

de babalarım beklb'en ve onun ken

dilerioo &"ellreeett bir ekka ekıwkle 
birkaç parea kuru kabkla kannlannı 
doyurmak için açaça ızloraplı ısaa\ler 

ces:iren cocu.k.lar ve kan~; Refikin 
eli bombo&J ıeidlflaJ ı:örüııcr bu•iilt 
bir tfoe üre diişmil!,ler ve a9 midcle
rlnla ~enl;fi bir b!yula •na ııüyima • 
mlJi -nllr. 

B zlerden fen& halde hldtletıea.n 
n ao.ıerı liöneıı arh haba dıırJoal 

r-t·vc1a kansuıuı ve sonra da Q<>rak ... 
tamım tlzt'rle-rine blıcum eWp onla.n 
dönnek lı;tem1'j\lr. 

Z>vallılarm çı,tlı'<larma. koşWjall 

m ahalle koımw.lan ve halk; hemen ken
d ini yakaJaD1Vflardır. 

Refik dii:akü mvJaa• enfnde cBr· t 

munü \amameıı lllraf etmı. ••: 

.- Ne ,..ap1.7ım?. Rakıdan hlc kv
tnl&mıJ'orıım!. Ben de bu ze:hlri bırak .. 
mak lsthorum. Füa.t hlrbir1ü ,,.1rnn
Kansmın, ~O<'ttklannın da•alarm -

dan fera,p.l etmel•rl linrlııe kemt e 
y bu• sarh-.Juimulao dola11 3 lira pa

ra ce&Ul >erlbııqtlr. 

Hastanelerin ihtiyacı 
Anndolunun nınhtelif ll(lhir ve 

merkezlerindeki hastanelerin ihti· 
yacı bulunduğu bazı eşya şehrimiz 
ıhhat , füdürlüğü tarafından sa

tın alınarak hu mahallere gönde
rilmektedir. 

Bu arada, karyola, hru;ta komi
dini, lo.üvet \"C hastane iskemlele -
rinden mürekkep 500 parça eşya 
daha mübayaa olunarak dün Sıh
hnt müdürlüğüne getiıilml , , bun
la.rm da se,·kiııe · ait muameleye 
baslanını tır. Bu son e~ya önii • 
müzdeki ha'ta i<;eri~iude orta A
nadolu \'i1'ıyct hastanelerine sev
kolunacaktır. 

Yazan: lsl·e der f. SERTELLl 

BAR CİGEK , . • 
I 

- O halde bana bir kadeh~~•
mut getirmesini emrediniz. Bu 
ak _am midem b-Ozuktur. Vrrımıt
tan ha.~ blr şey ;çcmem. 

Semih Bey hayretle gar ona 
baktı: 

- :O.ladaıneki öyle ıırzu edi:rnr_ 
Dcdigini getir. 
(Menekşe) bu sırada (Zaıuhak) 

ın kt'iağına eğilmq: 
Patronun verdiği dersleri ne ça· 

bıık unuttun? 
DiyOl'dU. 
(Zambak) omuzunu ~ilkerek: 
- Ben kendi zevkimden, kendi 

Ticdanımdan b ka bir 'ICY tanı • 
m1yorum artık. 

D"ye güldii. 

No 17-ıd 
:.ıivaret edec~~imi vadediyorum. 
Anıkat Celal da liıia karıştı: 
- Bu gece Cezayir numaraJan 

yapan bu kadın da nereden çıktı?. 
(Zambak) uıüsrebzi hir tavırla 

~orrlu: 

- Boııwııua mı gitti? 
- Hayır .... Men·k~iD yuzune 

bıtkarllk devam etti - Melekler ya
ımnıla dururkea, kanadları }'Dldız
h böeek!C!lee bakar mıymı be ıı? Laf 
olsun diye sordum. 

• tenekşe cevnb verdi: 
- Patronun metTeSi. 
- y,..i mi geldi? 
- B" iki a~dır burada idi. Şim-

di ıuımwra y pmaj:a başladı, 
Semih Kamran bıyıklarını ka

nş!Jnıralı: 

.-- Sehriıı s.ı.JU vaziyeti geçmı 
senele~c nisbetle fevkalade iyi -
dir. 14 senedir İstanbul Sıhhat mü
dür '" • '" de bulundu,."u.nı ve lı arıla permangan U ım-

re uadan :çzuu müddet mü det içerisindeki sıhhi h&m.e
Jerlc nıeşgal oldu,.~ DQZart iti
b.,.., alınarak diyebilirim ki, ını 
ve 1J39 ,..ılan; diter ..-e!ere niıl
beile ı.illıassa M h2stahkl.r 

ımııhafaza olllDabilecektir. 
---o---

büımmdua hemen her vak'tya 
l'llSOepmad~ .-rôstermiştir.. Ba 
vniyd de aynca PJ'Ull ' 
haldedir. ---ou--
Yeni kadın s·garası 

Hanımeli ve Bayaa siprabın pi
y.adan ı-mile kaldırilacağm
daa buıı!arm yerine kaclmlara 
nuılasus olmak üzere ay bıQıadua 
i t:baren Geiliıacik isimli ir igara 
çıkarılacaktır. 

25 ta-iik o~iıl.~ Biglın pak• 
!eri de yılb~an i "bııren nlı
ııa çıkarılacaktır. 

1 ı._ İJÇU K HABERLER 1 
* Balw1<1!yde yapılacak nutus aa

yım tecrilbesi için numerotaj işleri a
vın nn t""'41n" kat"t• ... )UJ.i..ilA-üdin...&l cu\C 

istikametinde açılacak ille btiyük ada
da 21~0 metre munıbbalık ıı<ıhaya bil· 
yük bir bina yaptıracııktıx. Bina bir 
mil3'0D liraya çıkacaktır. 

* ~·. inpat .... telritatı ilt
mal edilmiş olan Taksun ı:nmosnnu 
seneblliffida balo """1melt üzere ı;o

cuk ..uıı- bnımuna bın>kacattıı-. * ttnı ...... ite -RektUni Cemil Bil'<>l 
...., maarı( müdiirll T....rik Kut Anka· 
radan eluıiJlerdir. * San barem l<amruu dolayı!ile de
rece innbakı yapıl3nlıınn ne ~ckilde 

'krll eWrlleaeltleri Iıaklcmda Maliye 
Vekilctinıleıı alikadarlaııl bir lzalma
me ıönderilmlştir. * Şehti.n mtı~elif yerlerine yeniden 
29 U iba talclma"11111 kara verilmlştir. 

* Hay\.'anları ko-mna cemıycti ~ıllık 
h*Ongr~i. toplanmıst1r. R npura göre, on 
bir ay zarlında 2612 köpek , 5668 kedi, 
22 beygir, bir mer(t.,p, b.r ayı. 2 lrort, 2 
lı:abr filM edi ştir, 

nun etrafını saran sizin gibi zarif 
çiçekler arlll'mda hangi kadm kıs
kançlık göstermez .. ?! 

Semih Bey (Zambalı ı ın kade
hini bir yudunıda bosnlttıi\ını gö
rünce sordu: 

- Bir tane daha alınllJ mısınız? 
- Hatınmz irin alının .. 
Semih gıırsona slendi: 
- Bir vermut dAha getir .. 
Kıskançlık konUŞDU1 ınenuUllll 

te<kil ediyordu. He-r biri bir me
raklı hilı:aye anlat:rrak haluıi de
rinleştirınislcrd i. 

Vermut kadrhlerl dolup bosalı· 
yordu. 

(Zambak) Semih Beyi zarara 
sokmamak icin .,.. ucuz içkiden i
çiyerdu. 

İçıneğe, sarhoş ..tnıaita ihtiyaeı 
vardı. 

- Basımı döndiirniek istiyorum, 
Semili Bey! Pekili bilirsiniz ki, 
insanların çok defa lıuna ihtiyaç -
Inrı ''ardır. 

Ku dil" mezarlığı 
park laeak 

, Belediye reisliti Kaaıköyüııdeki 
Jtn~i'tj mt..."'TBrlıiJıw tam.amile bl
cbruak burasmı hir park haline 
ib:ah karnı~. BeJediye 
Mezarlıklar miiGörii. l>u •abM la 

Kadıl;;öyiine giderek t 
lıerde halımmııııtur!.. 

' ---ır--

ecidiye hastanesi 
l\leddiyeköyünde yaptınlması 

kararia~lırılan bin yataklı Şehir 
hııstancsinni inşaat projesi Sıhhat 
Vekaleti tarafından tasdik olun -
auqtur. Pı-ojc ' bugünle:rü Na· 
fıa V kileli tarafından da t-'iki 
beklenmektedir. Yeni hastane w
atle yapılacak ve !MO senesi niha
yetine kadar in!ıaat bitirilmiş ola· 
caktır. 

Küçük san'atlar 
2007 wımaralı kanun küçük sa

aathıruı Tii:rk vataıula,lanna has
redildi~oini iunmlir. Küçük sanat • 
larm neler oldui:'U, bu kanunda, 
biftr irer t8!1ri'.ı edilıni tir. Fa -
koıt, 1'azı şik.iiyetler vardır. Billıca
sa, artist namile, hiç de artistlikle 
alilası ohm -an bir çok killlScleria 
istmıhulda çıılışat.ildilderi .ı.b1ia 
ol ·ur. 

Kti(iilı smaılamı ynlmz 'rurlı: 

vatanda !arma lutsreıillmesi elbet
te hir takım fiki erle derpiı; edil
miş hubumuıktadır. Bu k un 
ta • atında, daha temiıt eliBak i
cat. eitli;ini !!Öylemeğe lüzum var 
mı?. Alüadarlar, De dü~r.ii,...r 
!ar, lJihniyt>rUZ?. 

BÜRHAN CEVAD 

-Şurası yaa .. da DZ 

ron "un Roma ·ı seyı i ı!( 
seyretsek.. 'c hos olacak. 

Diye mırıld~ncl;, 
İki arkadaş hay retle birbirlezi

ne bakı~tıla-r. 
Semih füimran (Zambak) m e

liui tuttn: 
- At~iniı vu, güzelim! İstira

hate ço muhtaÇ!Inızl 
(Z1m1 k) elini Semihin avuçla

rı icine bıraktı: 
- İstirahate değil, havaya ihti

yacını \'ar. 
- Bir gainti yPpalım nu? Te

IDİZ hava alır, ıu;ıJmımız! 
-Hay hay. 
(Menekşe) tekrar arkadaşınm 

kulağına eğildi: 
- Nasıl gidebiliriz, laıı:dcsim? 

Patron duyarım ne vapar! 
. - Bııslıa~ğı .. Ayaj(ıınızl:ı yürü
. ··p ~dece,!iz. Dört kişi bir ~toya 
bineriz. öyle Büyükdcreye doğru 
UZIUW'ız .. Haydi korkma sen! 

Semih ~arçabuk br tlJJ ördü .. 
Bımlan ~l<hlar, 

• . .. .. (. Jene~c-. bhdenlıirc lıu t;ılı:ıv· 
Tiilün cbrhirıi nnlıva111arnu;tı •. 
Şa~kın 'a~kın ark.ada~ınm yi;..-iine 
bak.:vor \"C bir ..,~·!er sö;vleınek iıı· 
ti m·du. 

- Fena oyn:uruyor aınnıa, dedi, 
(Ok tepiniyor .. <;nk ba~yor. l\>liiş
terilerılen fazla gülüyor, 

-Hakkınız ''ar, yavrum! Böy
le ·erlerde illli&l\ln it• ı dö11metlr11 
oturabilmesine imkan yektur. Em 
rediniz de ~:ıınpanya aı;hrnı.ıım! 

- Hayır. Patronu kazaudu111a
nın manası yoktur. Onun kaw>sı 
dolacak divc, sizin cebinizi mi bo
şaltacatuu? 

B YUKDJ;'REDE Ria GECE 
Biivükd rede, biT otelde. 
A•ukat Ccliıl (Menek~o l ile bal-

kendan denize bakıyorlar. 
. ·c mih Kamran sözü çabuk de • 

gi ... t irdi. Zamhak'ın bir seyt• c ını sı
kıldıt.ını k~sfetmekte gccil.m dL 

- Gfüel feleğim! dedi. !;i,i Bal
ta li•nıınında rok bt>kled:m. Gı•le
c:cı:ğ uizi t1ınu)ordunL 

{Za•nmik) samimi bir tlı \lrla 
Fttid ııaı;anın katibine dündü: 

- Bagiine lrndıır ı:ı ım.,k fırsatı
nı bul mamı,tım , Fakat buı;linden 
•ıın ılı: sık mi Balla limanında 

(Zambak) ,;nrsonun g'Ctird;;p 
ennutu itiyftdı hilafında olarak 

hir ndnmda i(ti: 
- Biraz sinirli bir k:ıdı•ı ılır •• 
Menck ·e atıldı: 
- Bi ~ da kıskanç .. 
Celil n~iyeti kavramı$ gibi gö

ründ<i: 
- Şimdi ~ıldı: Pah-onun 

metresi .izleri Juskanm~tır, Ve 
bıkarunakta da haklıdır. Palro -

.\.vukat Celil (Zaınhak) m bir 
an içinde böyle göze çarpan talıav
'ii'!!. •r 1(" t mı iııin c\,c · ni bir 
mriü ımh....,mıyordu. 

Acaba (Zıımlmk) m bir ~· ardıma. 
ihtivacı mı vardı? 

Bu fera'!"a tc, bu fedakirlıta se
bep nevdi? 

(Za111ba1'4 \ bir aralık kaslormı 
çatarak ahneye ıı:ö:deriıı.i ılikü: 

- Uzaktan bir "JlJ>UJ" l<Cl'İJ w .. 
- Gilv e<i ieim kadaT k:ıran-

lık bir ~ep. 
- i~in ko ıor un det'in, Akn k

serijf in1? Bu siir.ii ben söy1esey ... 
diın l•elki yerinde olurdu, Çiinkil 
SMI lı<-ni Jı:ac a.'"dır o kadar iiziiyer· 
sun kL. 

- ·ava$ k< ıı alım, Odaılakilor 
duyı:r. 

( Drtxımı "tlar 1 

Büvük maçaa en•~ Fcncrl•ah
çcni~ tl · ğcr hir t;ıkııw ile ŞL"!li ta
kımı ar:\sınla bir r.ıur yapıl~c -
tır. 

ör. ıtri 
~OVJ'e,Tıerin 1934 en tnde l\tıUe 

Ya fil•atı? .. Kilosnna, tamam 125 
k~ verdik.. Bahsettiğim hakiki 
Urfa ynğınm, kil.os• Udada, pera
kaıde, _yımi bizim .alı~wzda ' -k
baharda ve yazın 50 kuruştur. Kı
şın rn iaıda 70 kuı-uı;a çıkar. Bd
rada yaz kış 125 kuruşa, hatta 130 
kurusa kadnr çıkarm1 .. • 

Urfalı genç, güzel memleketinin 
cömerd tabiatını ve eşsiz m•h• ul
lerini anlata anlata bitiremiyor -
dıı. Fakat, hakiki Urla yağından, 
neden, bizim de tatmadığımızı, ta
ıumadığımı21, ben kime sorayım? .. 

Sonr:ı, Urfadan İstanbula kadar 
gelen bir kilo ya~, ne de çok yol 
masrafı yapıyor, değil mi! •. 

RESAD F'F.V7t 

Galata.ara~ ve Fencrlıahçe 
klüpleri taralmtlan dün misafirle
re Park oteule bir ziyafet veril • 
nıisti:- . "\' ali ı~ü t fı Kırdar, Yugos· 
lav kenı;olo,hansi .,,-kıi ı ve spor 
idarE"cileri z,yaleitc hazır bulaa-

ardır. 

-o--

Taksitle gaı maskesi 
Kızılay )!BZ maskesi mbriklllil 

taks. t usııl .!r ii kabul etmiştir. 
l\lı-ktcpler, reı;nıl, hususi bütün 

miic....,selcı-d~r vıild ~irıarişlerde, 
mües~ese nıüdürlerinin kefaleti 
~arlile, tı>ksit usulünü ihdas et -
miştir. Veresiye ı;ntıslarda üc ila 
altı ay vade kahtı! olunmuştur. 
Siparişler memleketin ne tarafın
dan vaki oluna olsun, posta ücre
ti de Kızılay tarafından ödenmek 

f,_A_v_n_ıp_a __ H_a_r_bı_· n_in_D_o_g_w u_r_d_u_ğ_u _M_ıe_s_e_ıe_le_r--J\ 

Avrupai 
H 

vakayi arşısın a 
• 
ın 

~ !ııai>Malerlutıuw \etkil eden 
41maiıı:s'onlarla mvalım 1111W1ldakl 

bir · • meııfaa\ birllfi bıı se -

is tan 
dan ne verllef'rk~i' . iındidca tem.uı e
d.Jlsin. İngiliz tarafı da bu j~l("rbı har
bi kazandıktan 30Jlra ç~k iyi hall~dl
lecepnı. !kl tar.ılın a~ memnun olac.ı-

dbü g-e.ıenti. Gepmı annımi harpten ğını !"Qylemt·ltlcdir. Liklıı ınllli konl'l'e 
.tcrld harp , e hlr l<ett daha ken- l 
llDIU'& • ia aaav kar- harl>iu bUn1c •ine ve zaferin k&lilltl .. 

"1*1ı 1<f"&IÜ)'e.ilerin.l tayin ct)De uıcr~ masuuı. kaii:ır ~l.:lt"'ID("i'"e hn nm gör .. 
Load:ıala ıop~u bQiik bir lwııie- BlUYttl'. llt"ıtaı•n heT C"lln ~zeteltTde 

•lllıiller•>r' 1 ırOru eti tcl:raflar ara$Dlda n;nııbtan raM - :la fiil sem otu ee.nedir 
de'l·le( adAJlll olaa Lor Dae9eieJ~rint <ı!lır de vcrflm~ haberler 

11nm rQ'uet ettiii bir 

auştu. S&iılreler"" ;ruum 
lan11 ol

ımatarre-

do-
m.İIO'enlar hem JDÜ.."itüil birer 4.rvlc!.
Ur, ı.em ılc delll. l"allat ne vUl& İn
"°iltere ile birWrler, ne ''&tllt le-filler· 
dir!. 

Bana "' sa.hilelerin iıseJ'jude apk blr 
nre.Ue görmrk kabil olmu)ordn. Onun 
iı;ln o uman bundan uzun u·tadıya 

b.ahseden b::ııı Heri ceıen Frunsız- sJyasl 
aalaat'rirleri dllllllnyonlarla. İn&lltere· 
nin karşıhklı va.tlyetlf'rinl tama.mile 

&'Urühnektedl r . ı1un 1 il rl tekrara hizam 

•tfriihaiyelnJir J. tlı:tan Htlerinde m\i-

hİllll. Obll '''° ıh 
kc ot milli k 

•Uara yol • o asıl 

~rt.=3 e m•batif elan 
ekalli eUe-.·.hıı nv tat Diıl-ıarı btbbuhin 
ba§ka el urlur. eLR .SO you 
ırW! wnaa. Yine mub.t.ıtlil din ve meı-

• hepiere l&lık .M:..n ve en 3.Ş&tı ~oa ın.11-
yon ırlbl biıy"ı. bir lıı.lenin Juıqı;;mda 
mühim bir ckalllntıır. Ekıı.lliyeUerln 

ekıieriyelle olan lhtililma e.ıı.u ... udur 
ki ~r Hindhılan bir xüıı domhtyon 
ld&r""Uı.I ahr da art.k İıııil\ero lar-
dan Illnd.•taıun dahili itlerine Jıl ka
rqılmısa.ca.k olur.ta azlık olan aöf11SUD 
hakları cokluk laralmdan Jbmal edi
lecek diye en<llfe cöslerilmek\edlr. Bu
na mukabil milli koııcre laraftarlan
nın cevabı da tudur: 

- Ceaubi Ali:lkad& oı.aıı, ltana4ad& 
olsu• mühim f'luilllyeUer \--ardır. Ba.l
bıı~I bu domlnyoıılar h•r ıurcUe etal
llyellerln haklarını gımıil,Yorlar. RJıı. 

dislanda da böyle yapılacak&ır. 

' ...... Cemtretine g-lrmf'lerl, br~l'lmile ~ .. 
nL~betlerln tarlh~de bir dontııll ;. 
tut olmu~tu. Bıı..v b.k :tıarbin '80.P itli' 
beri ·ov7etll"r entt'1'!'3!iYt.tUal i.'b ta' 
flnden makta blmışl:.ırtb. Bir ı.nf ,. 
ort.a Al·ruııada. kunetil bir .4.lrıta11~ 
lllD brl~. dtter tar:ıtıan da l ti 

rkb .Japonyamn ta .ı.yiltı , ı.o;vvreıl' 
MllleUer t..:emiyırtine )'akta~Jrdı. 1• 

6\İyuk ve kuY'•etti Atmanyanuı "l" 
"kin ettiil korku Fn.n~.--Y • ds t:iO' ';. .. 
ıere YaklMtirmı~h. Bu prt' r aUtD_

1 
• 

. "' m kl V)'"t"tJer 19~4 ;f'ttt'. i.Dde - , 
ı UM' C miyt\~ gintner. llevotd!l .. 
,-ont'r blr clt:: vletln Mh~tlcr Ceıni1e _ .. ,- ,o 
tlne glrme~lni o zam:ın ga,.--rıt:ıbt1dJlıl 
renltt ltul nmuı,\.u. Fakat ,mıdı t1rt 
vasllı olarak anla~b,-or ki So'O' e 1 .. 
193·'l enestrul.e illet Cemi1ettne 'ı~ 

b•y 
rerken, ltarlci politlkalartnın ana iS' 
mı ilan aynım...,,ıar, belki de lib 1, 
ac-t"tırm· lerdL O süııkü '}Artlar :il" 
taınla lll~ın.okn.t 4"lt-tlerle ,-a-pmalt ID" 
- .... ~- .. , dlJ.crl ltlobU'İlı{i !>lf-. . .. 
ttndt"n. Alm.aıı7a lm:utadıklan 2• 

t' ıu- pakll n~ ~ynlm"' ı.nııınllY" 
lar. Fllhakolıa KIBe"er Cemlydln• •" 
olclukları eyliıl llSt So..-yet harki pO" 
tit:.kUUllll ta,rDtmAe bir .Mııü.m. n6ku,sı 
olduğu gibi, 23 a:ustos p:ıkiınu1 tll't.,.sl 
da ,.....ı lıir ilö111iıa nok\amdır. 

SovYeller, 23 atuslo• pakt. ne n>riol 
politikalarına yenJ l.stlkamet verdik'" 
ten sonra l\Illletler Cemiyetinin a"Z;ı.!il 
olarak kalamazlardı. Polon.yanın Js~ıJ 
hah •dildi. !lovydkrln üç Baltık ıneol' 
Iekellle Imnladılı:lan kıl~llltb r.ırdJJI' 
pt.ktliilrı da izah edildi . .ı.\lmanya:rı ınu. .. 
tecavlı adıletmi)'eeekJeri hakkındaııJ 
gorüş duoyanın göriışuot u..rcun oıına .. 
mal la beraber, bu da ı>oUtika il'alu sO"f' 
lenmiş bir --, lelôkkl edll d ı. F akat J'IO' 

laı11llyaya kam c'.riştikleri h.J.rekrliO 
t.e\•lllni )lillt'L er <:eıniyeii bjr ıı.rJU. 
kabul edemcdı. Ve kırk devlet bLUl"O 

takbilıte itLilak eUL Kırk de\.·leiln J11U .. 
ralıba.,.bnna o:İ~iUereoiu ve Fra.rua"" 
nın 1\-lllleUer Cemi.YetlndelJ ... dam.Wı• 
denemez. Çünkü kırk devlet dünya tle"" 
mekllr. 

l\lillrUer Ce.aı.iye&l So\'"-yrtler h&klı.lD· 

tl&k.l bu kararmt memnuııJyetle ver .. 
mit olamaz. ÇUDkü. esa'iell u.yıf oh.il 
Cenıi1et bu karar ile blraa: daha zayıf"' 
J&qlll olaror. SoQetler Cem.iyetbı a· 

- ol4uklaıı sonra 23 ağnstoD kad•r 
nlhım ve kollektlf barı.ım ea h ra· 
reW l&raflan elııııı:;lardı. Lltvlnof l>et 

oene içinde Ceııevrenln en elıemmiy•III 
olması oldu. Diğer bliJiilı ıle'•letl.rln 

c-lyele ka1:11 bağlan çftilldük~. kil• 
çllk deYletler 11o'o7ellerln Cemlyetol 
nllı poltllkalarma lriiyÜk ümH baf!A· 
mıt1ardı. Bo cle"f'f1'e !'&kın bir aliıli.:1.0111 
loily~ Ul8lZlll k ... 11met1ı bu ümidi ı..s
llyeale• ı ... aoı bir hayal ınıil11t11dtt. 

A. Ş. ESME& 

aa1ama1t keut.lllerillce kabit olrnMlıiını 
llinıf Nınqlerdlr. Çiuıkü doınlayonla

Till uavatan .JHı. münue~a.tı eylf" et ı.le 

ı.ıt tar gll>I iarof eılı"lemiyer. Belki Bal· 

fu.r da bugii:n sat olsay4ı o da bu baJ'I) .. 
te domlnyonlarla. İııgilt.erenin vaz1yt1l 
ne otacatmı n:ı.z.arlyat sahasında. a,n .. 

tatmakta zorluk ~e~ordi. Fakal lalbl

kal nhawnda it daha kolaydır. İ ,le bu
.,. bakılınca lıukniedil()ow ki iuJ'lliere 
De Jmparatorlutuu deniza _ ın yerlerde
ki &Z&lü atasındalJ miuıa.ieNt da ıa. ... 
m.aınile İncillzlere .mah.ıtu~ bir tekil ve 

mahiyrlte ...,.eyan edl_p ı:lt.ınel<Iedlr. 

Tanı ki<nt UMel'İ•Hl• el:aflı ı.ır aurdle 
larlfe !&'- fakM fillyaı ve taU.iluıı 

abamnda hie4>ir -.ııe .-• ..ıa

rak. 

Avru_pa harbla.ia ~. fil Mil üo 
dört u.W. VekaFI m.dl-lkl ..Ull 
konıre .mchafillnde oldııiu .-JbJ miis
lüınaıı "1\ehaflllnde de !eslrleriul ~s
tenı\ekten .seri kabÖa111~iır. MWi kong .. 
re mebalili Lelılstaııuı taar.ru:ıa u;ra .. 
ma!'llını tec~sürle kar"ıladık1armı o 

Birimizin Derdi 
HepimizinDerd i, 

Sn za.-manlarda 4om.in:rmılann \-.. " .. 
slyetl mevzuu bahsobna•n yalnız Av .. 
rupa harbi dola7ıslle bunlann ana\~,1. ... 
tana edf'ttkle,.l -,.-ardım itibarile de
lildir. Hındbtan ile lnıril\ere arıısm· 
4:t.kl mes.-Jrler t,irr btrmez domiuyon-
1ann "Vaıdy~indnı bahscU:innrktrdlr • 
Çünkli. Hint milh Jum&Tc~ matfun ol
du{lı üıerr Hlııdlslan için şimdiki t
dartTin kaldırılarak dominyon tela.resi 
konlllllı;;ıru ktiyor. Avrapada harp ba1-
tı:ralıbfti ı.,. lııdl'ltanm vaılyeU 4aha 
ehenıml1et alm trr. Sebep meçhul 
•e 1: Bini! tan asker vererek, ııar.\ 

ft!'tır!'k İngfltcrcye Y1lt·drm edece~tlr. 
Fakat buna. mnb.bU mi ti kolll'?"e ;~ı

,. ... ki Rid' n io:fn iutlkn tarafın-

man blldlr~lerdL Bwıdaıı .ıulatal! • 
yordu kJ. İ'.nır0 t.erenln Lea.lst&nla olan 
ittifakına sadı" kalarak hart.. .-ırınesı 
mlli kongreee lasv(JJ edllmJ.yor .ıetlldL 
Fakal btt harple in1n1<ıreye L'<lil«ek 
7a.rdım keyfiJ"etl JlleV'l!:•n bah%1vnca 
İnglller.nln buna mukabil Hindi-lana 
Re wreecfl mesele!l ~km'' oldu. 

O oaman İngll\erenln harp gayele
rini ve Blndı.tam namı tatınln ...ıe

eeilal Dlıı elmHI !sindi. Bugün de 
1Mı me!lele a ...... m ediyor. Bini mü -
Jilmanlan ile milli koıı.-re arasında blr 
a•t.,ma aemlnl bahınmak üre.re çalı .. 
fllaeah anl0111lı:ror. D'ier lar.ıftan Hln-
41 la cı.~ı fnrlllz •alll .,..omı.ı e de 
•ünkereler ehlJ'or. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Yemiş iskelesinin 
önü 

Dalic:te otur r bir o1t:u.l·u,·umua 
yanyor ve u . ,,.ı r ki: 

.ııen her sabah Eyüplen k.>lkı.ı 
b,lmln b'°'ma &'•imek için Yemiş 
iskelesine çıkarım. Fakal bu Is -
kelenlıı öniı dökiılen toprak yı .. 
fmlarırulan buıtule gelen ranuız 

deryasından ı-rçllmn bir haldedir. 

1 
Bu <'b işlek J...krlenln 6nünWı &'e
çilccek blr lıale ceUrilmts.i.ni rica 
edtyorm.» 



ı~~~•:1 c~?o~ö~:::~!~ ~1~~0~!!!~!~!:~1 Milli ŞEF Sivas a 
~ kömür alınış ve motörlcrini gemisi, 10 tonlnk Kanıl en zırhlısı, < ı inci sahlleden devam) 
~l~tnıeye başl~hr. Limanın h • ~ torpido muhribi ve bir çok de- !eri, mektep, hastane hakkında 
li~ınde bekliyerı Inııföz harp ge- ". U b klemektedir Fransızla- malumat almışlardrr. 
lııılerinin arasından nasıl geçip nıza '.. " • • Milli Şefimiz, S»at ıs,:ıe da Sı· 
~ulacağı nıerakla beklenmek - rın Dungerk zı.rhh51 tfa Monuvt- vasa doi{ı'u yollarına devam etmiş· 
ltdi,ı., Zira, beş hafif zırhlıdan ma- deo'ya gelmiştir. }erdir. 

iki fırka daha mı imha edildi? hu~";::·ai~a~~·s~~~ 21 d~i~~:a: 
&oma 17 (Kadye)- ıtarell cephe- Fin cön.üllülerl. Non~ llad11d11Da yak- muvas~\~ A~u~ı;~1j;t_~E 

llııde taarrwı eden llu ltavnllttbı • laoımak l<llyen Rus kuvvetlerini geri Sivas 17 (A.A.)- Milli Şefimiz dün 
toıı iki fuk .. ı Flnlu larafından imha plisltürlmllşlcrdlr. B!r Ru• harp ıe· alu am şchrimue teşriflerinde lstas • 
"llJnı Ur. lt tan.it l&lırlp edllmq. t tank misi, sahil balaryalan larafmdıuı ba· yonda asken ve mülki erkin ile bütllD 
t. Fiıııere teslim olmuştu. Nol'ftO Te tınımıştu. memurlar ve on blnlercr halk iaraftn ... 

Finlandiya ya İngiliz yardımı 1 ::::.::::ve er.odan tezahilrlerle kar-

. Londra 17 (A. A.) - Eski İngi
liz elçilerinden olup 1918 senesin
~ Finlandiyada İngilterenin mü· 
~· essili sıfatile İngiltere namına 
ınlandiyamn · tiki !ini tanmı1'! 

•lan B. Benry Beli, dün Belsinki· 

. • Varol, :r8"&. safol ~illi Şctiıruı ha· 
den buraya gelmiş ve Finlindı)·a- ı •clerlle kenılllerh>e Jtor,ı kten relen 
nın kurtanlmıı ı matlU.p ise müm- scv.rt ve sa7gı.Iarını ~leren halka 
kün olduğu kadar sür'atle bu mem· Milli Şeflınlr. 
lekete siliih ve levazım göndermek cNaı ılsınız sıva hlU> diye lllllatta 
suretile yardım edilmesi liizıın o\.. 
du!hınu söylemiştir. 

bulruımu!Şlardır. 

Garp cephesinde bir baskın 
Slvasblar Milli efe candan sevg'J ve 

bağhJıklarını doyurmak fırsatını bir 
daha buldulı:Jan icln son°uz sevin~ i<>in· 
dC"dlrJPr. Şehir baştan basa ba)raklar 
ve taklarla !>Ü'\len?nlş buluıınyor. • Parla 17 (A.A.)- Dtın aqaml<I Fran-

11• lebllfl: 
Taar\IU. uğrıyan mevzi, ke.nd~inl 

şiddetle müdafaa etmiş ve hatta J:'öiüs 
11iiji9e çarpqma da p;pılınıJlır. Dilf • 
JDa.D atır zayiata utramış ve birçok si-

Cumhur Rehılnıb:in lkametlerlne tah .. 
sis edllm~ olan \•ali kon:ıtı ününde 
halkın scvrl tezahüratı gece er~ vakWı 
kadar devam etmhtir. 

Diqmaıı, saaı 1,15 e dofrıa 111-llr'ln 
t•rlund.ıki menJlerimi;.cdcn birlae kar
" bir baskın yapmak teşcbbıisllDde bu· 
lııımııqtur. Da hukm loı>OU ı.ıııwu-a-
lındaıı sonra ve bataı-y•ların. atır mit.- Bir Japon muhribi batırıldı 

lih ve malzeme bırakmıştır. Düşman, 
Del e.!;ir alınata munffak olmuş~u.. Fa· 
kal bunlar bır makas ateşinden istifa· 

"I:röılerlıı lll=J'""I altında b!r bölük do •d•re1! hemata mavaJ'falt olmuşlar Londra 17 (Hususi) - Çungı • 
laratından icra edllnılşllr. ve hıtl:>rımı.a celmlşlerı!lr. kinır'den bildirildiğine göı'C bir 

h hafif Çin bataryası Kiukiang civa-
ı-oJonyaJı gençlerin bir mukavemeti nnıia bir japon muhribini batır. 

lUwıaa 17 (A.A.)- LllV&11J'& me • 
lat.urıarı, Vllno Ünlversil.esinl tesellüm 
tderlt>rken Polonyalı talebe. tlnıven.lte 
&alonlarmda barikatlar vücud., cetift! ... 
!'at mukavımıeıe lefcbbtls etm14 ol • 

dukl:n·,ından zabıtanın müdahalesine 
meeburlyei ha."ıl ohorqtuf. t.!nl•erslte• 
nin mahzenlerinde bombalar bolun .. 
duiundan bir takım tevltltat yapılmıf
tu. 

Büyük Rus Taarruzu Durduru du ı 
(1 inci ahlfedcn devam) 

•ltmdadır. Harp devam edl:ror. Sahil 
bataryalan Rus gemilerinin taarnmınu 
lardeltıler. Bir Ras ahU mııhafw ba· 
ltrıldı. 

Uarbln lplidasındanberl HO llm tan
ı., tahrip edllmlşllr. DllDkü mııharebe
ltrde yiıılerce Rus askeri Glmtıştilr. 

BİB SOVYET TAYYARESİ 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Hel•lnltl 17- Sovyel byyarelcrl 
Belsin.kiye turruz etmek istemi?,lerdir. 
Tayyare da.fi torılan derhal atrs arınış .. 
lar ve bir Sov:yet tayyarı:1'inl dilvür • 
müşlerdlr. 

\1111!'1'1111111!1~ Ş E H 1 R 1 

/1 i !l .... !J'J!~ TiYATROSU 
1 ! lıııııııı jl//1 Tepebaşında 

Boğazda bir motör 
kayalara bindirdi 

Kosti adında bir kaplanın idnre
~indcki Ayanikola adındaki 45 ton· 
lıtk bir Yunan balıkçı ınotörü dün 
Sanyerde balık(ı Nuridcn balık 
almak i(in Boğaza giderken sis yü
ziinden Rumelika\'ağı iskeleSi kar
.ı;ısmdaki kayalıklanla kara~'a o· 
turmu~tur. 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

YELPAZE 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISl\11 

Bu akşam saat 20,30 da 
İKİZLER 

• • 
HALK OPERETi 

Bugün matine 16 da 
Bu akşam 9 da 

Zozo DaJmas'la 
ENAİLER 

Mevlut okurken öldü 

DOKTOR--..., 
Feyzi Ahmet Onaran 

Fatihte Kırr•ba$ iınanıı C<'mil 
dün gece saat 10 raddelerinde Bey• 
ceğiz mahallesinde doktor İhsa • 
nın evinde Mevlud okumakta iken 
üzerine fenalık gelerek dlişmiiş, 
biraz sonra da ölınüştiir. Yapılan 
muayene neticesinde Cemilin knlb 
se lesinden öldlii;ü anlasılarak gö
nıülmc~ine izin veriln1i,..Lir. -liinihde bir idam Ctldiye ve zühreviye mütehassısı 

Pıuar hariç her g(ln ıabnhwn 
akşama kadar 

Adres: Bab~'\li Cnğaloğh( yo
kuşu köısesinde No. 43. Tel. 23899 

Londra 11 (Hususi) - l\fünihte 
ı liınıbalHTID kı.sılınasmdnn bilisti -

fade kum torba!>ı çalnıış olan bir 
1 

genç idam edilmiştir. 

YARIN 
matinelerden 

itihıuen İPE sinemasında 

HARiKULADE CANLI • HAREKETLi -
MÜTHİŞ SAHNELER 
İNSANf BiR MEVZU 

MUAZZAM ve 
IÇERSINDE 

HÜCUN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

M1Ştır. 
~.....;....~~~~~~~~~~! 

İngiltere 
meydan 
okuyor 

(1 lnei !'!lhifcden devam) 
yillt harbin ilk öt ayı içinde İnı'lllere
nln lll5&D ıayl;ılınm lZ.500, bu harbin 
Uk üt ayında ise Z,100 oldufa ııazara 
alınına İll&'illılerln bu nokta iıerlndo 
de nasıl blr beurlk kazanmış olduklan 
l'Ürülür. 

Herhalde, kat1 tlarbeıdn abımıasuula 
ise d•h• bir müddei lçlnde mublellf 
hava üslerinde birikecek on binlerce 
byyare en büyült hlzm•ll ifa edecek 
ve birkaçı l'ÜR i('incle bu on binlerce 
layyuenln birden blr imha harbine 
l'lrlftiklerl ve ondan sonra da mütte
flk Jı:ara ordulanna ya1ruı: bir tathlr 

ve tasfiye vazifesi kaldıtı görülecekUr. 
nn illbarladır ki. Çemberlaynln son 
beyıınalı 90k dikkate şayan olduta r;lbl 
harbin r~nlşle&Umesf ye dün7a7a ya
yılması lbllmAllerl karşısında da bir 
ihtar mahiyetindedir. 

Bıı masmm lnıvvet ifadesinin bl
tar3nar itin en büyilk kirı ise kuvve .. 
tin daha iUtün kavvet karşısında ee
klnmf' l preoslplnin realize ola...'ffind& 
aranabtllr ki. 1. "ıyük ve üstün kuvvetin 
herhalde mütecavl~ kuvveti 7ayılm:ık
tan ve serpfimek.tcn alıkoyaca/?'ı tabü
dlr. Mahakkak ki, İn«!llere Çemı..r -
ıa;nln deıliil cibl hsldkaten: cDün:ra.· 
nm mTtkavemrt edemtyr-ce:-i blr k'-IV
vet lulline Kcld:li rün• yat111z hasm1n1 
yeume-kle kalmıyarak, teeavil:ıü fili 
saftı:'lsına intikal rtti'l"Jl"el< i~tiyeb"le

ctk dlğa l'ıtidatlan da d:ıha önceden 
sindirt'cck ve tmlar kf".ndf 1 lf'rlnde 
kenrll ba ... ı:ı.rını yakarak sönün gide ... 
ceklerdlr. 

ETEM İZZET BENİCE 

Bugüne kadar görülen hcyec«n ve deh~etlıi ~tlcr filinıleri gö!,ııede bırakan bir ~aheser. 

Baş rollerde: JOHN WAYN. CLAİRE TREVOR -TİM HOLT - GEORGES BANKROFT • 

Korsan ır ısının 
Akıbeti Ne Olacak? 

(1 lnel ııahlfed•n deY&m) \ 
Fakat kruvazörün hareket edip ı 

ctmiyeccği, hareket ederse gece 
mi, gündüz mü limanı terkcdcce
ği mah'.nıı değildir. 

Biri Fransız kruvazörü Düngerk 
ohnak üzere altı kruvazör açıkta 
beklemektedir. 

l\IÜHLET 
Ronıe 17 (Hususi) - !lfontevi

deo'dan bildirildiğine göre, Unıg· 
vay mııkanıları Alman kruvazö • 
rüne verilen mühletin ne zaman 
biteceğini resmen ilan etmemiş • 
lerdir. 

İngiliz !nakamlan rıhtımda 250 
metrelik bir :ver i.<:tcmi.çlenlir. Bu· 
raya Rcnovn zrrhlısıın gctireef'k .. 
!eri zarmedilm ktedir. 

Üç İngiliz mulıribi de Brezilya 
limanlsnndau birine grlnıi• ve 
cennha doğru hareket etmislerdiT. 

GF.l\Iİ SÜV ARİLF.Rİ TERFİ 
EDİLDİ 

Londra 17 (UuS1ısl ı - İngiliz fi
losu Komodor kumandanı Krı<1 ta· 
rafından V:is Amiralliğe terfi edil
miştir. Ajaks ve .Aııil İngiliz km
v~zörJ.,.,.i lmmandanları da terfi 
etmişlerdir. 

DE KES l\lf:RAKTA 
Londra l 7 (Rus11>i) Şimdi 

herkes Graf Von Sp~-e "ı.rhlıı.mm 
mühlet biter hitınez ne yapaeo<'J· 
nı ıu.ırıık etmektedir. Kara sula • 
nnda muharebe yapılamıy cağına 
ıOOre. geminin denize açılıp sür'a· 
tinden \'e bilhassa sisten istifa~e e
derek karınuğa çalışmPsı ınııhte • 
nınldir. Fakat bu ihtimal (Ok 78 -

y1ftır. AJıruın gemisinin süvarisi 
açıkta muharebeyi gijze alınış gö· 
rürunektcdir. 

ZIRHLI RlTGfiN Lİl\tANI 
TERJCF.Tl\fF.ZSE ... 

Londra 17 (Hususi ı - Montevl· 

deo'dan bildiriliyor: Nazırlar mec
lisi Almnn gemisinin ihdas ettip 
vaziyeti mlizakere etmiştir. Gemi· 
nin Liıhey itilafnaıneleri mucibin
ce. kendisine verilen mühletten 
dahıı fazla kalıp kalmıyacağı ma • 
liun de~ildir. 

Hariciye nazın Guani Amerika 
memleketleri mümes.illeri ve İn
ı:ili:r: sefiri Drak ile görlişmeleo"de 
bulunmuştur. Alnıan ~emisinin hu 
gece, İngiliz grmilerile karşılaş • 
ınak tehlikesini giize alarak liman· 
dan çıkması muhtemeldir. 

Bir baı;ka rivayete göre, gemi 
BnenO'I · Aircs' e gidecektir. Alınan 
zırhlısı her an harekete anıaıle bu
hınmatt!adır. 

E~er bu akşı>m saat 17 de hare- 1 
ket etmezse. Unıgvay makamlan j 
zırhlıyı silahl:ınndan tecrid ederek, 
harbin sonuna kadar limanda alı
koym•~a m .. obur olacaklar.Ur. 

'"er"len ruaiümata ~"Öre, ınuha· 
r.:he olurken Almon zırhlısında 
bulıın:m batırılan İngiliz gemileri
ne mensup 62 kaptan ve mlirette· 
bat br;ç O) nıyo.·farm". Bu esir
ler zırhlıya düşen tngiFz mermi 
J>3.l'(alı.rını hatıra olarak almıslnr· 
du. 

Serbest çalışan elektrik 
işçileri 

Nafıa Vekaleti tarafıııdan havr
danan clektı ik tesisat islerinde ser
l.;•st ve müstakil ohırak ~alışınok 
istiyenlere Nafıa Vekaletince ve
rilecek elıliyetnıımcl r hok]mıdaki 
talimatname He dahili tesisat tali
m 1n l'll ~i "e lcrhutu dahili te
si:-.at nni 'iarınamesi İeı a \Tekil
leri Heyctinee l<abnl cdiimi~tir. 

MuhantJnen bedeli 1600 lira olan 2000 kilo .oguk tutkal 29/12/1919 Cuma 
g\lnil saat (10,30) on buçukta Haydarpa da Gar birı.&ı dnbilindekı komisyon 
tarafından açık eksiltme usulile satın a hn ... caktır. ... 

Bu i~ a:inn.ek istiycnlerin 120 liralık: muvakknt Lemin.at ve kanunun tavın 
ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günü !iB.atine kı\dar koınisyona müracaatları 
!Auındır. 

Bu işe ait prtnameler koınisyondan parasız olornk dağıtılıruıkt.adır. (10310) 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

Kilo Cinsi 
4000 Silindir yagı. 

5000 Buhar makine :raftı 
10000 Dizel makine Y•il 
2000 Gres ynğı. -21000 

30/11/939 tarihinde !hale edıleeeği evvelce illin edildiği halde talibi zuhur 
etmiyen ve muhammen bedeli (780Q - yedi bin sekiz yüz) lira olan cins ve 
miktarı yukarıda yazılı yirnü bir l.ıln kilo muhtelif makine yai}1nın ihai.~ 
kapalı zarf usulile 29/1Z/9J9 tarih.ine raslıyan cuma günü saat on beşte Galata 
rıhbm.ındaki umum müdürlük binasında top1anacak olruı saln alma komisyo _ 
nunda yapılac4ktır. Muvakkat teminatı (585 - beş yüz seksen bej) liradır. h
teklilerin tc-.kllf mektuplannı bildirilen vakitten bir saat evvcllne kadar komıs
yon rci'>liğine tevcti etmeleri lazımdır. Şartnamesi her gim sOzil geçen komia-
yonda görülebilir. (10312) 

l lnh"sarlar U. Müdürlü ~ünden: f 
-------..::::..____;;_;.___ 

1- 39 kalem hırdavat levazımı mütrerlat listesi muc-ibince rı~\7.arlıkla satın 
alınacaktır. 

il- Muhammen bedeli 448 lira tem.inat 36,60 liradır. 
111- P zarlık 20/XII/939 Çarpmba günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve 

ınubayaat şubesindeki alım ko:nicyoınında yapılacaktır. 

IV- Müfredat lliıtesi her zün sötil gl~-en şubeden parJsız alınabilir. 
V- İstekli1er,n pazarhk içın tayiiı edilen gUn ve saatte 3 '1,5 gUvenme pa-

rasile birLk:te mt:zk(ır koın.i$yona geln1cleri. .10416.> 

Fatih Tapu Sicil muhafızlığında • • 
Fa\ilı te Sinan ağa mahallesin<fu Camilşerif sokağında 26 kapı No. Ju 

Sinan.ağa camii müezzin meşrut.. ;:ırsasıruıı sene.siz tasarrufala kıya.en 

vakfı namına t.e:;cilı İsl.<mbul Vakıflar Müdürlüğü tarafından .ıı;tenil
mekte olduğundan bu gayri menkulde tasarruf ioo'asında bıilunaıı.:.arırı 

ve.o/,1-iki tasaırTUfiyeleriyle birlikte 28/12/939 per§<'.mbe günü saat 10 da 
mıWıallinde yap:lacak t:ıh.kikat sırıısında Tapu sicili ruemuruına ve yahut 
o güne kadar Muhafızhga müracaatiarı lü:<umu ilan olun.ur. cl0442• 

İstanbul Defterdarlığından : 
ismi lai 

Roberto Kıı.aı..ş ve çu 

1 

Mo.nceri va! fabrikası 
~anibi 

Yeri Hcup 
No. 
867 

Veraloin ' CDe 

ne"i 
Müstahdem 935 
Waneı 936 

937 

DİKKAT: 

Hubyar mahallcsı 
Aşir Efendi Cad. 
Katı.rcıoğlu han 
altıncı ka.t. 2-3 

Bu film 1 P E K F f L M Stüdyosunda 1 Yukarda adı, işi -.. adl"esi yazılı mükellefin 935 - 007 seneleri müa-

Türkçeleştirilmiştir. 1 tahd..,m1n kx<ar:ı; vevgileri hakkında şifahi izahatta .buhmmİsak üzere ta-

~~;;;;;;;;;;~~;;;;~~;;~;;~;;~~~;;;;;;~;;;;~~~~~~~~~~iii~~~~~~ ' rilıi füır d:.n itibı.ı-en ,bir buçuk ay zarfında Cağaloğlunda ta'lbul Parti 
1 
merke:ı.i karşısındaki İstan.bul Bir numaralı Kazanç itirıazlan te~ıtik ko-

.. 
1 m:isvonuııa müracaat etmesi lüzumu 3692 :ııııımanılh loımunun 10 V'e 11 in-

BUGÜN Dünyanın birinci artisti 

MELEK CHARL OY Sinema•ında 

ile •İnemanın 6ir6irindm pzel iki yıldızı s 1GR1 D c u R 1 E - E D D y LAMA R R 
tarafından ıahan• bir •arett• tem•il edilen 

-
CEZADR SEVDAll..A~O 
ihtiraslı bir a,kın at·v::,li bir 

ltıtrıetuı FOX JURNAL • Balfün ıaat 11 
hayatin romanı 
11e 1 enzilatlı ,,\atine -

) ci ~adde'erine tevfikan iltın olunur. (10430) 

ı istanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Müdunyetimiz şuabatile kıazalara ait eski 9e!llelerden kalına Müdii· 

riyetimiz mahzeninde mevcut 186 kalem eski ve köhne masa, dolap açık 
a.rttınma suretile satılacaktır. Müzayedesi 28/12/939 perşembe günü sa· 
at 15 de yapılacaktır. Muhammen fiyat 107 lira 80 kunıştur. Taliplerin 
16 lira 17 kuru;; teminat m.a.k'buru ile eyru gün ve saatte Müdüriyet bin&.. 
sında kuTUl.u komisyona, eşyayı görmek ve fazla ma.tfima.t almak isti-
yenleriıı> de Ş. 3 Müdürlüğüne müracaatlal'ı. •10457• 

Yazan: ZİYA ŞAKİR ı ·o. 15 

Mukaddes belde 
Bizans İmparatoru beldeyi müd..,faa 

mümkün olan her şeyi yapmıştı 

• • 
ıçıı:. 

Eif'r Cenabı Bak sa.na, 91llh akdet
mek a.rzu..ı;unu ilham ed.el'8e, bundan 
dolayı M>n drı·ecede m ·'ut ,~e bahti
yar elal'atım .. F.ğer bu im.klUı h.s.sıl ol· 
ma.aa, o sama». şehrimln kapılarını 

hPt.J'•catmı. l\'liUettmi mud.a.fa:ı et
mek için. kanımın son damla ma ka
dar ak1t.aca~ıu1. 

Adil \.'e hakim olan Ceuab.ı Hali., her 
lkim.h:i de mahke-me&l huzuruna cf'l· 
bt-de<· ii ı-üııe kadar, taht ve uUan:ıtm
da i!lyei ve aa.ade:Ue Ya.t-.ı-.) (1) 

M11\eUnl m.o~ıaraa ebnek i~ m, hakl
k:ı.ca k4l.nınııı son damJ. ~toa kadar a
kıunak • ·ret ve kl.bnma.n· 1.G1 ;;u!:i1.e
r ·n bedhaht 8.ıza.cs imparatoru.. bu 
La7in mektı.bu s da red cevabı aldı-. 
Ve arlık., bcr Ui.I tat"af lı i.n de, hidisa
tıa ctreyanına i<\01 tılc:ıalıUn b~ka, 

hi~bir çare kalmadı. 

Fatih, miladın 144l ve hJcrelln 85'? 
senesi muharrern ayııım 15 inci C"ünU, 

&itan Ttldızl.u'a müst.11.lrak bir urh gl7 ... 
mit- ve (Ca.nbolaı) iwnlnde beyaz bir 
muhıreb~ atı a blnı ı~ ohluiu halde, 
(Edkne) clrn h reket etti, O:tnıanlı 

lm~,·a~urn ('!Su bi.o. klş,Weu mutt.k ... 
kep olan bu~ LO.lıı:. oı·dus.unun başwa, ar
tık filen g«raışU. 

.-\.~ ni 7;.&ınauJ:ı, Il!:.t.lllb ımparatonı 
da, (ruukad es bl"ld ) rl mlilt.1.faa et· 
ruek •liıl ·killi olıu.ı buıiliı lıaz.u -
lık.ıilı·t i!~ · 1 t"lmi~ •• hulstlyanhk ca7-
r ·&.ı tle, A rup:.•.nın mnh-.~·hl )'~tlerın· 

deu k<'"'lll' l'elrn freuk l'OJ•uilulerıne: 

- , riık, Türkıcrlt h:ırp haJincleyb. 
Dem ııii.. 

Tari:ı,ı ('.\fortma.n.J Bizansıu o a.n-
4.al..i ya;,1iyeliui öylro ta..•fv•r ed. ı: 

f (Ahili) nw hı:t! ma kar 1 Kata
lonya ovalarında vllkua geJen kanlı 

nıUcadelclcrdc-nbf'ri, tarilıte l1k deıa o
larak Tü.rk!cre kar ... ı bUj u:.k. bir mU
dal aa kuv\·eti ha~ır' ... nmı ... mrvcudi
yetıc. ~nl kurtannak çiu, mede!li nıll· 

letlerln !-,ahram:.ı.ular1. Tiirk Lt'hBt..~ı .. 
ne karşı toplaıınıt:h. 

Bu 11aik, birdt.nbire Di\•e tilı 'e ~ ... 
raalerl~ nJre ihtiLl.flan hale t'ı:ler<"k, 

nt" mubh•Jil xu.uıreleı!, ne malıtel.C halk 

t-iuııfl.-rıuı bir Jrayoı ırtirmi ... ı.L 6ıhiın 

bu. insanlar. n1u-:lerl·k bir fel.ikete 
karşı rut>vcudi)·t'tlf'ı ini !>un haddınc: ka
ua.r muJafoıa cc:lt•cf'klrrdt. 

Ramlar, L'encvizler, ''euedlk.Uler, 
Kata.ıon.yalllar, k&l.~likler. ortodu.lular, 
ittihau;:ılar, mutaas;.:wp ke,işler, serb•st 
fik.irU mUne\.-vcrl r, burjuva.br, ı.icrr.U 
a~.kerler, :önıi.llü fedallt"r, Blzall.b ar
bıuıtla.rı, İtaiyan .ıabiUcri ... Bi.ltılin bun .. 
ıar, Avrup.\nuı son . alıirabi olan (İs .. 
tanbulJ un .• ip.·rlerl uzf!rlndr, hrr birl: 

(.\.U.ıb1n :o;e'refl.. 'f"e btri Uyanhk -
Icminin namlbu nıu f.f'rrkJ nfrnnd.~) 

Kanl;ırıum "lan damlasını drikiıncf ... 
yr kaclar, birbirh•rine d:ıy:tnarak, o· 
muı oınu :ı, '' :ınh hir nıue .. ~.eteye gl
~tkl rd.ı 

* :sı~ ıuu 2 in ·i gü.Dn, ı ~uk~tldes bt-J ... 
de) ııin ın.ıda(<&:.t. haı.ırhiı. ik.mal edil· 
uılş .. [1•:ınbnl tinuuıuu, I'Crk donan
ma l· H1 lıı.ieunncıd:.an tnu tarr.calı. olan 
me ·hur ('liuclr) de ~·er ne ge-rilmi-;tl. 

Bu zlneirl (B:ıvtolom,.o Soligo) i • 

mtndc bir VC"r:t"dik?i yarmı•tL Ve hu
nu yap:ı.bfJmrk i~in dr. ) ü.ı.lrrrf' ton 
d mır ku.Hannuştı. 

Zi.nciI"i ı bir oc·u. şimdi Saray bumu .. 
nuu ('~a!ıkôsku) dt-J1il"'n ycrl ile (Sir
k .. ci i<&eh:si) a.ra-.&ııdaı <Sen Öjcn) 
lsıntnd.ekl kalP bnrLnna bağla.nmı'ji.t.. 

D1&:.-r ut u dı1. (Galata) sarlarmda, 
• şlmdl ()lıımbane\ denilen yrrde • 
(Lokrova eli Galata) adı ..-erUen ba.roa 

npledil~ll. 

Geliboloda ha•ırlaaan buyuk Tıuk 

donanm:ı.8ına karşı, bu zincirin ne de
de.rece' e l..adar mukavemet tdttetl. 
henın: 1><'111 d•fildl. l"lıkll, bu &'&rlp ve 
basit miidaf;,.a vuıbsmm herhalde bir 
lta,rll menfaat tt"min f'ııltC'f'fioe he-rkee 
imli br>ıl•mtkle kll. 

B.Uns dohanması Ue bütila llum n 
Lilln. ıemllerl, b1I 7inclrlıı ... rı.ıne ve 
Halicin ı. tararındaltl lıııytu 1t6'elere 
cekDm1'lerdl. Yalnn, :ıinelrl midafaa 
etmek kin, 5 Ceneviz, 3 J[andl;re, 1 An· 
kon, ı Bizans ıemlslnde.n (yani 11 par
P ııeeme ı:emlclen) mürekkep olan bir 
mııhte!ll donaımıa, Slrl<ee( lsltelell i· 
»Ülle deınlrlectL 

Falih, nlsaa ayının -lıtı Cllnil, 
seval vakliııdea - bir _, U'nl, BI· 
aans aurlan karfı:;uaa uuıvasal&t etU. 
Beyj,ı atuım üzerinde mafrw'a.ne bir e
da ile dimdlk durarak bu muual'Q sur

lan ıöıı ın<!LrdL 
Ondan rua, atır atır alından lndL 

Yere, bir ıı=ue oerdlrdL İki rlk'aa 
namaz Juldıktaa 80.nra.. ellerinl ve yU, ... 
aibıtl sema.'f'a kaldırarak U%1lD. uıu dua 
elll ve bu duayı bitirdikten sonra: 

- Muha.!ar&7a b•t''"&'" 
Diye emlr Terdi. 

(1) (Güstav Şlomberle) nln (İstan
bul muhasa.ruı ve aaııtl) namındaki 

eoerlnden. 

Esasen, Ala.rma.ra denlı.indıtn, llaltce 
kadar butiın Dlz.:ırus :;urları, 170 bin 
.m.uharlp tarafından mub ... ura edil • 
mlşll. 

Fakat heaıi.z, harp hali r~ n ilan 
edilmem isti. 

(Fa.tih) lo bu enırl iv:f'rlıte, BlıllM 

surlarını ihata ~den o mah.~ri kal.a
b.:ılı.k bir auda 'lul)rnastL IJcr t..ır.ıfta 

tellilla: 
- GazUer barbe- h:ıv:ır ot,.nn?ar Şu 

andıtn ftibare.a. mub:!.s.ara b ~tadı. 
Di)"e bJ.fırı orbrı.ft. 

• 
TÜllK DONANM!l ı GH.İl"OR 

~urların Ü7.eriu« topıac~ıt bt>db:ı.hl 

Bh·anMılar, cöılt'rlni k:ır,ılarındakf in• 
san mahşerinden ayıramı, '"'rlar .. Ken
clil,~rioi bUtün dunyadan ayıran ba 
müthiş ve mUhip kuvvet ile nasıl başa 
çı.k.ahilecrklerinl dllşUnü..vorludı. 

Dlrdenblre, yine keildi ar.Al.arından 
korkunç bir ~es yükseldi: 

- Türk donanma.. ı c~Jiyor. 
O %aman, bi.ittı:n o m~IUI n. zarlar, 

3-lanna.r:ının f'QKin ufnklanna ('evril .. 
dl. D~ntz ile semanı" blr1f'$1 li yerde,. 
bcmbe:ru yelke.nl~rilt•. 'hir marh kat.an 
h.ılnde. muauam Turk fUo~u belir .. 
mlştL 

Hala ,~e nız~ir m~vafık oldttiu h;la 
Turk donanma~1rıın Bizans 1'i:urlan Ö· 

niın" rr-lmt'S.l. k"tc1\mHil 
Tll,.ihr.l (Krbiovolo ), TUrk dcnan

llla8ın·n l'f'("i ini, şoylt" ";"·lr eder: 

(D"1.·amı var) 

•••••••••••••••••••••••••• 
l::ir çocuk araba 
aıtında ezildi 

Ldirııckapıda sokakla oyucunak
ta olnn Trzihi adında bir (Ocuk h~r 
yül, ı•rah.ı~ı atlında kol:ırak nuıh· 
telif ~·\. •! ri::ıden ağır surette ya .. 
raJanmı tır. liüriik 'C'zihi ifada 
veremiyccek <le•-,•rede baygın hir 
hau:l Guraba hr.'.'Cronesin~ kaldırı
lar~k tedni altına alınını.sur. 

- ~·-

Motosiklet kadına 
çarptı 

Melııned adında bir gencin bin
diği motosiklet Ye.<;ill..öyde Hay -
ganoş adında hir k"dına çarparak 
muhh•lif yerlerinden yaralamış, 

bu sırada moto~ikletin de\·rilınt!Sİ· 
le diiı,en l\lehmed de mnhtclı! yer
lerinden ya.ralnunı~lu. 

İstarı.bul -ı u u icra ınemurlu.
ğur.da.n: 

Ev\'cl'Ct' Zo ~·ldakta K ılJul'

nuncL P las otelına(' muko'D ik~n 
hal adresı meçh 1 bu.unan Ah
med Hüda..)c: 

Nafıa Vekiılt>t!ne ızafetle l.t.ı.n -
bul , faliye Muraı<cmat Mudurlü
ğli H;ızi .. e vdw~ Avuk< • u tıet 

• Erk <laiı r.ızc müracaııtia İs n-
bul A:;.ıye 1 ıııcı Hukcıl< m.a...ı.ke • 
mesinden 171 4/~ .• -ı t ıhJı ve 934166 
num.aral i.:.3. nı .a mus enidcn 
711 :ira 98 kul'UŞ'.uı 7 h li~:! tari
Jıiııdeı' tibaren i< 5 faiz v~ o 5 
ücreti wkalet ve .3261 kuruş masa
rifı mutıakeme •e icra masrailari
le bL ııkte tahsili zunnır.da Daire
mizin 9:l8/971 sayılı dosyasile ta.
kip talebinde bul wıaı ak dairemiz
ce naımınıza tanzim edilıp İ· 

kametgahmıı.a tıöna«rık'II 938/971 
say.ılı icra tınri ar~.na mü
b~iri ye mah..Ui polisi tarer 
fından verilen meşruh.atta i.ka
metgfı.lım12ın mlc'Çlıul bulunduğu 

a<ılaşılmış işbu ıcra enı.-inin tara

fıruza on beş ı;ü11 m iiddelle ilaneıı 
tebliğine İstanbul 1era hakimli -
ğı."l(! karar veribııiıjtir. 

İşbu İcr.a eınrıuin Ha.tı~"ll re~Ti 
tarihinden itibaren 15 gun ı~ .de 

boıcu ö<lemeniz lilzıınuır. Bu müd
dcı j.çindc borcu ödı:ıne>z, ıetkik 

:ınercıındım veya temyiz veyahuC 
iadei .muhakeme yoiile ;Ut olduğu 

mahke.meden icranın geri bı.ra,ktl
masına dair b:r kanır getirmt>dik
çe cebri icra yapılacagı ve yin" bu 
müddet içinde mal bey:ırunda bu
lunrr..ınız ve b1t uruııazsanız lı.a -
p le tazyik olımacağuıız ve hıaldı
kate rnuhalif beyanatta bulınıur
sanız hapisle cezalandınlac;;ijınız 
tebliğ makamına kamı olmak üze
re işbu İcra emri tarai;.nıza on be§ 

gün müddetle ilAn olunur. 938/lı71 

1 

.. 
r 



AN. A 

1 TES -1 R • Hakiki Dostun Tavsiyesi Budur: !!fitiKAi1.i! 
DENiZ TEDA vısı NEVROZIN 

Sabah, Öğle, ve Akşam her yemekten soor• 
günde 3 defa 

RADYOLi 1 Yazan: REŞAT FEYZİ 1 
Bu doktorun tezi fU idi: ( 
- Deniz a.'jk:ı unutturur!.. 1 
Onun için, ümitsizliğe dü. ınüş, , 

ıırtı!;,. sevmemek istiyen, tekrar 
normal bayata dönmek an.usun
ıla olan binlerce genç kadın ve er-ı 
kekten say1sız mektuplar alıyor -
du. 

Doktor jJı,no !liunıinin tezini 
müdafaa eden ıneşhur kil ,\bı - adı 
•·kın tedavisi idi - kapışılarak a
huıyordu. Bir gün bir genç kız, 
doktora şöyle bir mektup yazdı: 
•ı\Juh1eNm doktor, • 
Kitabınızın bütün tavsiyelerine 

.. adde madde riayet edin, büliin yaz 
denize girin diyorsunuz .. Halbuki 
ben, bir balık gibi, sudan çıkına • 
dun. Uzun deniz seyahatleri ya· 
pıu, diyorsunuz .. Üç defa Menin, 
ü~ defa Trabzon seyahati yaptım .•. 
f:viııiı.i sahile taşıyınız, diyorsu
nıu .. Ben, adaya taşındım. Oda • 
nızı deniz rli:ıgarlarıoa açın, di • 
~ onmnıız .. Ben yatak odamı pen
teresiz yaptım.. Fakat, doktor, herJ 
'eye rağmen, tedavi görmedim. 
faerinize karşı bir itinlatsızlık u
yandı .. Bili, adını meşhur etti • 
i\'iniz hastalıkla mücadele halin -
deyinl. Müthiş ı.ıtırap çekiyorunı.. 

tıırınak için, şöyle hareket etmek 
lazımdır. Hasta, ya kadındır, ya 
er.kek.. Kadınsa, sevdiği erkekten 
ga~·ri bir erkeği sevmeğe çalı mosı 
tavsiye edilir .•. Tabii basta, erkek 
İ>c, ak.,i ... Hasta, iltinci hastalığa 
futul - ğa ba.~larsa. birincisinden 
J<urtıılt4Yor, demektir. İki·ncisine 
yakalandığından dolayı telaş ve 
üzüntüye malın! yok.. Yeter ki, 
birincisiııden kurtulsun!. Çünkti, 
ikinci hastalık, asla, hi(bir za • 
2nanda birinci kadar kuvvetli cıl
mıyacaktır .. 

Dokl-Or İhsan Nami, kitabı ka
payıp kiitüphaneye koyal'ken, bı· 
;yık altından gülüyordu. 

l\Iasınm başına geçti. Hulya 
imzalı mektubun adresine kısa bir 
mektup karaladı. 

•l\luhterem Bayan Hulya, 
Perı;embe ~nü saat 17 de mu

ayenehanemde size muntaur bu
lunduğumu hünnetlcrime terdifen 
arzederim., 

Per'jCınbe. 
• •• 

Saat 17 yi beş geçiyor .. 
Doktonın kapısı v11nıldu .. Gi -

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 
_____ S_O_G.;:;;_., U:.._K_ ALGINLIGI 

Ve bütün aurılarını der~al keser 
lüzumunda gün~e 3 kaş~ alınabilir 

Radyolin 

Yurdda ittifak nalinr 
niçin ve nasıl 

Çünkü .&dyolin• in terkibi 
yüksek bil' kimya şaheseridir. 

Çünkü •RADYOLlN, in rerki
bi yüksek bir kimya şaheseridir. 

gelen bu 
muvaffak 

kanaati teeise 
oldu? 

dJğı için mütemadiyen fo·ze pi!' 

saya çıkar. 

Çünkü ·RADYOLİN• diğe' rr' 

Sevmemek ue cüzel §ey! .. Dün
ya, sevmeyen İlşık olmıyan insan
ların rahat rahat yaşadıklan bir 
yer .. Kürenin bütiin genişliği, o na· 
mütenabilij'p, sevenlerin bakış za
viyelerinde, nekadar daralıyor, 
bunaltm ve sıkıcı oluyor. Deniz
den hi~ bir fayda görmedim .. Bi
lakis zarar.. Bulyalarıını derin • 
leştirdi, kalp çarpıotılarunı, muh
ta( olduğum bir daimi heyecan 
haline getirdi. Kafmnın muhake
me kabiliyeti daha beter dur -
du. Sade, Hislerimle, müfrit emel
lerim ve hayallerimle ya~ı) abi • 
liyoruın. 

!'en Hulya idi. Gayet şık giyinmiş, 
iyi makyaj yapmış, uzun boylu, 
ince, kıvrak vücntlü bir genç ka
dın.. Tatlı bir gülüşle doktorıµı. 
masasına yalWıştL rfÜRK TİCARET BANKASIA.Ş. 

cunl:tl'a nazaraıı •·ok ucuzdur 
Çünkü bütün cRADYOLİN. ' 

kullananların dişlen temiz, ve gii- Artık bütün bunlardan onrl 

Doktorıın yüziine manalı manalı Zcld . •RADYOLlN • kullun an en b· 1ıer . ır. 

bakıyordu: 1 

- Tabii tanıdınız, dedi, Hulya .. ' 
Evet, eCendim, buyurun.. KURULUŞ TARiHİ 1919 

Çünkü ·RADYOLİN, emsalsiz ee kişinin ne kadar haklı obı>C; 
1 .~beti doalyısile ~ stok yapma- nu anlamak kolayla~ır. 

Genı: kadın, sağdalti maroken 
koltuğa, bacak bacak ü.stüne ata
rak oturmuştu. 

Tamamen yatırılmış sermaye: T. L. 2.200.000 

ANKARA 
Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonrll 

günde 3 defa 

Merkezi: Hıılyanın mııal encsi bir ıııaat• 
ten fazla siirdü. Doktor, hasta -
sına, e\·velce J,n7ırl:uhi.'ı, tamam 60 
sual sordu. C.-vaplarını kaydetti. 
Sonra, ayağa kalktı. Ciddi bir ta
\'ır takınarak, ağır ağır konmmıa-

Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır çeşit 

•Doktor, bana, daha neler tavsi-
ye L'<lebilecejlinizi merak ediyo • 
rum. Sizi. bir gün, muayenebane
nizde ziyaret etmek ve bütün has-, 
talığı tahlillerile anlatmak isti -
yorum. Yeni koyacağınız teşhisin, 
ne sabırı;ızlıkla bckldndiğinl bir 1 

gen~ kızın samimiyeti ile temin 
ederin> .. • 

ğa ba'j]adı · 
- Size, yeni bir lcda,·i usulü 

tatbik ctnıeğe ba~Iıyaca{,'lz, hanı- ) 
melendi... l 

Hulya, birden yerinde doğruldu: 

HER NEVi B K MUAMELELERi yun Kağıt arı 

HULYA 

- Ah .• Çok güzel doktor.. il 
- Sizin hastalığını~ hakkında 1 1 

yeni etiidler yaııtuu .. Bu tip haı;
Uı~a bey~dmilel hbhın taı11brk 

Her ayın birinde faizleri ödenen 
mevduat vadeli 

Toptan ve Perakende 

kuponlu veri: Yeni Postane karşısı 

KIZILA YHAN < 
İlıı;an • ami, mektubu ıl.ikkotle 1 

okum%tu .. Satırlar üzerinde uzun 
uzıın düşündü .. Bıı, bir melankoli, ' 
diye mınldandı .. 

ettiği ıııodttn usuller var ki, iyi 1 :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ neticeler vermektdir. Bakınız, flik.1. 
kat diniz: Bu hastalıktan kurtul-~ 
nıak için, tcsadiiflcriıı karışruza çı
karacağı yeni bir delikanlıyı se
vec~ksiniz .. Buna ozııırdiniz. i 

1 
Yazıhanco;ioln başından kalktı .• 

Kütüphaneye doğnı ağır ağır iler
ledi. Canıı açtı .. Koyu kınnızı cilt
li, kalın bir kitap aldı. 

Fraıısı.ı müellif, eserinde şunu 
'öyliiyordu: 

•Deniz tedavisinin fayda ver -
m<•diği hastalan bir kere muo -
31ene etmek ve bn kitabın döı- • 
düncü fasılının 417 ind sahife • 
sindeki tedavi usullerini tatbik 
etmek yerinde olur ... • 

İhsan Nami, acele, 417 inci sahi
fe~ i adı. Şöyle diyordu: 

•Kabili tedavi olmadığJ anla -
~ıhm ha•taya, artık, bbbi usıdle
rinıiıle bir şey yapmak nıümkiin 
dr,ıildir. Onu, bu hastalıktan kur-

J\o. 173 

Hulya, gözlerini a~1DL5tı. Yii -
zünd eevvela bir endi~e dalgası, 
sonra da bir güliinıseme dolaslı. 
Doktorun söziinti kesti: • 

- Anlayamadan, dedi, affedet • 
siniz?. Nasıl?. 

Doktor önündeki notlara baka- 1 

rak konuşmağa devam etti: 
- Bir senedir, seviyursunuz. 

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

hem de çılgın gibi, değil ıni? • .f§te, -------------------------------------------- -
bir senedir sevdiğiniz bu delikan- 1 ben, bir yanlı~lık yaptım. Size, bir tanıştım. ve şimdi altı aydanhcrl 1 Çocuk Hekimi 
Jıdan vazgeçecek \e bir başka -ı ·-·• .. , «m<O ~•"""' · ••• ~">M~-- 10 Ah d AL k ITT 'ijnı sevıııeğe ~alı. acakMnız- mu ~imdi anlıyorum. Bir senedir Doktorun elindeki gözlük, hay- r. me r, oyun u 
. HulJ , yerindt'n kalktı. Ağır a· sevdiğim, hep ayni genç değildir. r~linılcn masanın iizcriııe dii~müş- Taksim • Talimhane Palas No. 4 

ğır, nla:saya doğru )·akla,.tı . Öntine1 Onıı unutn1ak İ\'.İn yaptığım deuiz t11: • • . . Pazardan maada her gün saat 
bakarak: I teda\'ilcri sm:sıoda, ikinci vişi j - Deıııek, kurtulmak ıstcdıgı- 15 den sonra Tel: 40127 -

- Doktor, dedi, ._((eder~eniz, ~c~·~·ahatimdc, \:apurda, bir gcnf\le niz hastalık ikincisidir!. · 

Yazan: M. SA:ı.li KAR.AYJ:.:L 

hic olma7ı.a, u(' dort )'ÜZ. tJ.1.c dılht·r 

11\t.vcuttu. Orad:sn, bur.ı.dan t:J.rava. top
lanan bu dilber k1:1Jnr hnııaratorun t'lh· 

rint :ım.tdr idiler. 
BiLaus sara;rlarınd3 ~h·ahi. bar.-m· 

ar;;ıları mf'\'<·oltu . Bu b.-ır._m,,foıları kı.t· ~ 

Jarır., kadınların, gf'n<' c-oruktarın in
z.ıb;ıtwa dıkkal <•drrh•rtll. 

Eski ve Yeni ROMATİZMA, LUW.BAGO, 
SiY ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, KALÇA 
ve soğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetii 1 ağrıları teskin ve izale eder 

ZAYİ - Kab:ı.W; ldadl,lndt.o aldı

iım 289 siell onma.rafı ta. dlkn;,ımemi 

ı:a:yettim. Yenlslnl a.1a<'ııiıl)'ldan rski

slnin btikmü yoktur. 

D,vıet liman i;lrlme:,.i su \.''
lJomUr servlslotlc J,ütfl '\t.:ral 

--=-
DEVREDİLECEI< İHTİRA BER·\'fl 

.Nilıa~·etsiı: ~erit ~ckliııdt.·kı ~t·!" 
portörleriniu tı•ksiri hakkınrla ıı· 

sulı hakkrndaki irat İ(İn alunın",. 
olun 28 ill.kiınıııı 1937 tarih ı e 219' 
No. Iu ihtira bc>ratının ilıti"'a t.•1 ~ 
tij:i hukuk bıı k~rre ba~ka~ına ı • 
'\"İr \.c.."" :_\ah ut ic.·adı ıncvkii fiile kıı~· 
nıak it:in İ<'ara rlahi vcril~bit. .... -t·i!1 

teklif cJilıııektc olı»akla hıı hı ,,. 
ta fa:f'.la rnalılınat ('dinmek i ' 
Jeıılerin Gal:ıtatln, A'lan ifan ·' · ' 
ci luıt l - 3 ~o. ı~ra miira.cu:ıt l't"' 
n1eJı .. ri ilii.n oluıııır 

DEVREDİLECEK ınriRA Br:rt \'fi 

Bizans saraylarına giren kızlar kafes altında 
ve tazyik içinde yaşarlardı 

Hi:tans ı,,ara.rlarına ~lrro kızlar "e 
k6dınl•I." kart"s alhnd1 t.a.z:ı·lk itP ya
arlardı. 

İmpotratonı.n K'07dt'ltri da.irt-JrrJndtn 
dJ,,arı rıkamaı.J:ırdı. ~ara)·a mrnsup 
l('n~ COt•uklotr d.l ı.rrlıt'-l ,drğillerdi. 

- Evet .. Bunun nc>i var?. Tabii bir iş .. 
Dt.:ıniyc kendinıi iuaııdırnııya bH.~laını~tun, Bn· 

nun ~c-indir ki. 

Pe1ı3la. Bıı ıncscleJi diişüneceğinı .. Yap -
nıaya 'Salı~3<:ağınl!, 

Diyor, ~&la bö~le bir şeyi yapmıyarai.iınıı dü
ştinıiyor, 

- Buna alçaklık, donlandmcılık, dalaverecililıi .. 
Derler, diye kararımı veriyor, çek kağJdını 

ııarmaklarını masanın üzerinden dii. mau bir cismi 

"Bir faraftnn diğer tarafa h;•"'a 
nlifuz l!'dcn nH.:!--amatlı bilokhLf" 
hakkındaki ihtiı-n i<:in alnınııs (•~ 
lan 12/12/934 tarih ve 1907 , 'o. lı• 
ihtira beratı üzerindeki hnkuk hı• 
kcrrc ha~kasına deıir veyahut il.'ıı· 
dı Tiirkiyed~ nu•ıkii fiile koıına: .. 
için icara dalıi verileceği 'i.cklıi 
edilmekte olmakla bu hususa fa1-
Ja n1alôınat cdinınc-k isti,·en1eri•1 
Galatada, Aslan ifan 5 inı-i kat ı.J 
No. lara ınHracaat cyleıncl<'rt iJa~ı 

'f.ıriWidti.tı\·a man~hrlar surrta bi· J 
rer rr}( rk~iz. ve yahut kadınsız :vaşıyan 
yurtlard•. 

>a"a; : cın.,iyeı hllihnı tatmin için 
b;ı~lta "'rkilltrr möruaat .-dcrf'k yaşar
hlrdı. 

İ"tft; i .. bnbul bu çeşit uıaoashrlarla 
dol.ı~du. JlaıreU Fattlı, ıallp ve mu .. 
:.ıOLfft·r ordu~unon ônünde tirikJdün • 
:val.t.ra kurumak ve ayak altmda bı • 
ralt:mıuui\k fr,ln öneedrn (trtlba& al • 
nu .. tı. 

l .,, tih; yalnız ürik.ldiln)·aları dü • 
o;unnıt>di. İmparatorun sarayında ba
ıun:.1nlan da muhatara altına <1lmafa 
•ar•r l't•rmi~tl. 

CUn~U imparator saraylarında )'ti.1· 

ftor'-'t" a-tn4' ıoıde ve Yint )'ü1lf'r('t reno 
(O('U)l \·ardı. 

GrnrJer~ has hizmete memur idi. Bun
laril has bendtr.in d('nfrdL İmparat-orun 
mabr, m' olanlardı. 

mııarnaleyh; imparator saraylarında 
bulunan crnç rözdelcrle renç e«uklar 
ıır:hir i(·loe cirrn ve 1afuıaya sa.bip o
lan a-,kcrlerin f'lindtn muhafaza. rtmt>k 
lkli;,ıa tel.erdi. 

(..'ünkü; bunlar lıırndiltrine aahip ol· 

• 

nuyan ve doğrudan dofır;rU)'a J.ınp.ı.rator 
esiri olan ~bastandı. Bunları koru -
mak lt'aP ederdi. :Runlan ayak alt.11tda 
bırak m;,e mak lizım dı. 

:;ehre rl:rtn a~kerltr onane celcn 
minia. ile CMJ)l. l.YOrl .. rdı. Bu ea.rınr 

mala-r pek az oldu ÇU.nkü; Türk a.'i
keri şehre ıittr l'irmtı buhin müdafaa 
askerlrri k.ıt;>mıştı. 

TUrk aslııerJ, erta rat za.manlanna 
alt u.ı,ut ... ethlJe Padit>ahlarmdan al -
dıkları lradc muflbinre: tthri yıima 
tclJyorlardı. 

Fakat; Padl!iab n· mına. mubalaza 
artına alınan ebniyflcrin U.ıerlne namı 
padi"tahiyi ta...41ıyan bayraklar asıtdığı

:nı Köreııler itaat t·dl:vor ve lıı"t'byt>n 

bu )'t'rlcri yatm;ıya teı;ebbüs 'lmivor· 
du. 

Karaca kuvvctltr1 dtrhal on biri: k· 
tilik müfreıesJle mulıataza altına alın
ması l('ap t>den :rf'rltri tahh lnzıbata 
ılm~h. 

İmpa.rator Kostantine ait oJan sua.y
l<ır ı-oıdtlerle dolu idi. Bekir elan im
parator hayatını '''·kaJ;ide serbes& o
larak yaşıyordu. 

iınvarator Kt»iıaotinin araylannda 

Ko!-tantln ır:vkine mt'c16p bir "a.h
c-,iyf'tti. Zal4'n. Bi.tanc.; imparatorlar' l· 

çinde eünbU~e mütemayll nlnu~an be:
mt'u yok 1tbf1dl. 

Bluns saraylannın rt:t:ilt-0 t.arJhte 
m.ılfım ve mukaYJ'ttllr. Slrkltrde oy
nıyan fah~rlt>r orad:ı burada. kurak
t;a.o kucaia dolasan kaJıhfler !Jr<l.Mnı 

bulunfa lmp.lratori«"JJk nıa1ramına çı· 

ka.rJa.rdı. 

Şarki Roma. lmparat-0r!uiunda, lm. .. 
paraturi('tllk nıakamın.1 g-eleo bir ~ok 
kadanla-rın alt>l<A.dC C.ıbi'IClrrden oJduk· 
l.lruıı Lırlhlf'r yazar .. 

Bizancr, dl" hu~osunda. ııe kadaı ka.
rı.ıaıli. ve itinden ~ıkılma:ı bir halde ldise 
• hliiki rualetler dolay1'11e de ayni de
rec·e-df' )carga alık ibraz eden bir mu
hiıtl 

\.ye:ı.lrlt"r, rl~aı ve kumandanlar, bfr .. 
birl~rWi.n karılarını, kızırtnı iğfal e
dtrek. kaev\.'Üç: ede.rlt'rdi. 

:P.Iana!'hrlara -:('kHip ~a;ıyan "e ti.· 
rikldönya. otan kadın ve kıı:latl.a, pa
paslar ara..c..ında. da birt'ok münar.,ebet
Jer olurdu.. &ı.an bu mün~ebf.iler 

salrla.namryat·ak dererr)·i bulur, halk 
ar.asında dedikodu mevzuu f.e!ikll e· 

d.rdL ( Deı:am• rnrı 

lH .. ·diıtt. \'c gene bunun içindir ki, o da sevi -

n("rek: 

- Ha ~ö~I<.>, aklını başına topla.. 
Diyerek benden ayrıldı. 

* •• 
!'>~~ h zade ma-.111ın üzerine on beş bin liralık 

çeki bırakıp gittikten sonra, kendi kendime az 
diışilnınediın değil!. 

Kiıh: 

- Bn nasıl olur'! .. 

-- Hayati Beyi kaııdıl'rp gayri meşru bir ka-
zanto yol n(ucağım .. 

ft:'k!. 
Devletin para5ı şunun bunun c~bine ~ire-

Bir ku>adaıı para almakla bu tarzda para 
nlnltlk arabJada ne fark var?_ 

- Suiistimal daha başkıı türlü nasıl olur? 
- Bu, kamıolıırııı gösterdiği yol dahilinde 

takiı• edihııiş bir iş değil ki, alınan parasının kar
~ılı(:ı d~ınek olsun .. 

·-- Kanım ve nizam haricinde Mr iş tekli( et· 
mi~ ııhıyorum .. 

boğar gibi lıır~ın hır~m itiyordu. 
K:ib: 

- Altıru') bin lira bu!. 
- Ben almazsam başkası alacak'!. 
- Nasıl olsa yaptıracaklar-

- Demek ki iş adamı .. Kalanl-Or. Burjuva sı-
nı!. Kibar mehafil. Yüksek ıevat .• Dcdiğiıui:ıı l?fen
difoıin kazancı hep bu! Hepsi bu yüzden servet 
&ahibi olsuolarda ben ne diye yüziiğUmii, küpemi 
~:ıtıp f.ıturaları ödeyeyim?. 

- Ben de alırım!. 
- Ben de keyfime bakanın .. 

- Benim de yaşamıya ihtiyacım var .•. 
-· Bana daha ~ok para lazım!. 

·- Ne kocanı var .. Ne paşam var .. Ne celi • 
rim! .. Nihayet yaşamak için kıuanmak !hım de • 
ğil mi? •. İşte bir voli!. 

- Hayati Bey nasıl olsa bunu yapar? .. 

olunur. • 

1353 Hicri 

Zilka<le 

6 

135j ltUlllİ 

ı hu·i Kan un 

4 
19:ı9, Ay 1!, Gtın 351, Ka.ım ·ıO 

1'1 Birlucik;Lnun ı•AZAR 

Vakitler 
Güneş 

Öğle 
İkindi 
Akşam 

Yatsı 

İmsak 

Vuatl 1 E..:an• 
8a. Da. k. D.._ 

7 18 
12 10 
14 30 
16 42 
18 21 
~ 33 

'l 36 
7 29 
9~ 

1'.l 00 
1 39 

ıı 52 

-- Benden vazgeçebilmeli ki, yapmasın?. , 1 • 1 e 1 • 1 • 1••• 1 •, • ı • 1 e 1 • 1 1 , .,. 
- Vazgeçmek ŞÖ>·1e dureun iıtihn ve zııofı gün 

ee~fkçe artıyor!. 
Sahibi ve neşrıyatı idarP eden 

Baş muharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Boa T•l""" Matbaası 


