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ETEM İZZET BENİCE YIL:3 

us Ordusunda isyan Çıktığı Bildirili or 
~~~~~~~~~~~ı ,,. 

Asiler küme küme kurşuna dizilmektedir, Ladoga Sovyet 
ordusu! cephesine Moskovadan tahkik heyetleri gidiyor 
Harbin hakiki teyrini 
ve Sovyetlerin Fi o 
cephelerindeki tutumu
nu iyiden iyiye bilme
tnekle beraber bugüne 
kadar alınan netice ve 
ortaya konan havadis
ler, üzerinde dW"Ulma

A• değer bir mahiyet 
•lmağa ba,Jamıftır •• 

~an: ETEM İZZET BENİCE 

~el • Fin harbi üçll...,11 hafial'I 
llfDıasuı• ratmen kllılurdunwı 
lobJltl bir cephede 78, dlier cep

' 130 kllomeire kadar llerllenılliiııl 
tc'<llJ'or. 
l'tıı merkHlnden ve dli•r tlmal 
h,_~tketıerinden selen. haberler lse 
·~ilk ve kahraman Fin ordusunu 
•ı.tnııeu kırlı. beş defa üstün kızıl
•1a tlmdlye kadar 45,000 askere 

olan bir mlkt&rd& zayial verdlr
' bir hayli top, layyare, laDk li
eltlilnl ve binlerce de esir aldı· 

1 kaydedyorlar. 
\llo"1el ordwıunun dün otuzar ton· 
~ &ırhJı otomobillerle ve blrlhlrbıJ 

t, lıtn hücııma kalkan plJ'ade •afları 
~ bir arada Mannerhaym batıuıa 
~~· 11Phlı ıaarruuo da tamamne 
~ete qraWıbb :rlne a.iaDa haber-

•rıııwıı1&c1ır • 
.\ııı-.,ı.;,.or ki, Fin ord119U ııok iyi 

'ılı lanmlflır, Fin milletl baştan hqa 
\erı lalim ve terbiye •önJ!Ülltilr ye 
li., trkanılıarbll'eııl her lllrlil lhliınaU 
~iiııde tutarak memlelıelln ve or
~.~llıı muhtaç olcfu!n bölün modem 
~ 1'aaıial....., tok evvelden le<larlk 
~""'lir; :rllkHll bir T&lan•erveruıı, 
~·k•Q,ıe mımev!J'at, Jl'lıi kahra,,,... 
~ ve mUd seob'e slbl mUJel :raradı
ı, llıda mündemiç hasletler .., a:rruıa 
l\ her_..ıürıil hdrelln fevkinde laaklkl 
~hktannı ve vllllilelerinl ifa eyle-

t' ~ledlrler. 
l·ın1anı11ya bynalılarmdan selen •• 

~lu1ıı lfadfflne atfolanan mal8mala 
~e Sovye& ordlllllD.wı Fin müdalaaaa 
it, flSUıdalıl birinci .alını lıwJ aslıer
ı,, lıı. nihayet ö9 aylık bir lalim ve 
~·bbe devresinden ceçmlt olmalan ve 
~1lrıden meınuıınly•lslzllklerl tetlıll 

ı- ·"'-ektedir. 
~ .\na11oıu ajan51 taufmılaıı ıllfer 
hıakJardan alınarak netrolvuan ve 

~eçlerı t&J'ln edileu bazı haberlere 
t:re de k12ılorduıb sabotaj, hıyanet 
~ bt tesirlerin vulı:uu da aynca tetkik 
it ~\l'zoµ olmak tadar. Batta, bu müna .. 
'~Ue Başkumandan VoroıHofun eep
~)c bir komisyon rönderdlil de ha-

rJe:re ili.ve edilmektedir. 

Diğer cephelerde Ruslar 
büyük taarruza geçtiler 
Müthiş telefat verdikleri halde Mannerhaym 

hattına karşı taarruz devam ediyor 

1 
J 

... 

llmdiye kadar riM 7-llall ta.narelerl lllltllnDllt elan ftılerlıı 4ift faYJ'""' 
toplantı dan lılrl 

Loııba 18 (R...W)- Plnluıdl7a 
ord.asu kahııımımea ıanl<avemetlne 

•evam elmektedlr. llaılanıı :rarıııaia 

calıflılılan Mannorhaym haltında 1ld· 
..,ili bir muharebe olmalıladır. 

Gece ve riindüz Rus piyadesi, lanll
lanu blma:rm allmda dalca ılalp hil
cumlanııa •Pam elmelıtedlr. Ruslar 
mllllılıj UJ'ial vermelıle beraber lııına 

elıeınmlJ'el vermemekle ve kuneUe
rinl miHemadiyen ileriye lriimıekle~ 

dlrlet'. 
n:Ni TİP Bİlt ırtıcuıu: A1tABA8I 
Roma 19 (Hnnsi)- Flnlandlyadaa 

•elen .haberlere •öre. Ruslar biraz da· 
ha Uerlemlşlerdlr. llfebzul va11lalarla 
harbelmelıledlrler. KesU kütlelerle ,ııı-

<Devamı S üncil SJLblfede) 

Ticaret Vekili bütün 
tüccarla ihtikar 

• • • 
vazıyetını 

• • 
goruşuyor 

•• •• 

Bugün öğleden sonra manifaturacı ve 
dericilerle görüşecek 

4 
~\7rupa harbi yaJana. ve vropagan ... 
~h o kadar çok vıis'at vermlı halde- İki güııdenberi şehrimizde ibtl- rlne devam etmiştir. 
~ ki baorl haberin dotru, han&"I ha- kar hakkında esaslı tetkiklerde Vekil; bu sabah saat 10 da ti-
1 >in Yanlış olduğu ekseriya birlblrin- bulunan Ticuret Vekili B. Nazmi caret mıntaka müdürlüğüne ge -
'b •yırdedlleınlyor. Bu itibarla Sov- Topçuoğlu bu sabah da tetkikle - (Devamı 3 ünoıi salıifolel 

~et urdu.~u hakkında verilen bu haber- !===="======================== 
rın de hakikat mı, 70.ksa uydurma n:aı ltJlllllCDmlill!lı;:;::~;,mm:amımlilllm~m11111111111111111•11111ııııımııım' 

'ldbtwıu iyiden IJ'lye la:rln etmek 
~ti.~~ldür. Zira. ıerek ıörünürdekl 
.. lıumıuııu, ce...,k lıüliiıı aıkeri ııq
~lıat bllh&Ala son J'lliar lçiade 
~0,000,000 luk Sovyet Cıonhnrlyellnln 
,,;• ve hava ordııiarının birinci sınıf 

1 .\vnıpa ordun maı.ı,.eıt &lm1' lıa· 
'>ııdutwıu kayde~lemekte, motörlll 
~lt'alarm, tanarelerln meb11Wl;,ellıı
ten ve alet kuvvellnln llesalelloden 
«lkJı.aıe ••Yan bir ııelıllıle bab•e7le -
lııebcdlrler. 

llaJbukl, Finlandiya cepheslııdelıl 
lı.,eUt ifade edilen bu lludrelle teıal 
~itil eder b~ vazl1etledlr. Bunun ıla 
ı..kıı.ı •eyrlnl ve lunlorda bafkjmıan
danıı;mm bu cephedeki lutumanu ve 
ı..rbe verdlll ohemmlyetlıı derueslnl, 
b11ıundurduiu Jcuvvetıerin mahiyetini 
iı>lden iyiye bilmiyoruz. Harbeden kuv
\ıetıer kızllordunun hakiki hüvlyetlul 
ltınsıı eden unsurlar olabUeeeil ıtlbl 
li'tn ordusuna a.lel3de bir kıymet atfın
dan mütevellit bir tutumwı leslrUe 
~na cellrUmlf mühmel bir vazlJetln 
ita.desi de olabilir!. Bu düşüncelerden 
\'e •ıkJardan hangisinin tlaha dotru 
•lduiunn kal'! bir bükme bailamanm 
henüz zamanı relmemiştir. Eter. kızıl .. 1 
Ol'tJ:u Fin cephesinde bütün hüviyeti, 
bUtün vasıta.lan ile çarpışıyorsa Te 

(Devaııu 3 üncü oahlfedo) j 

.-----,Yeni Tefrikamız----· 

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

1 Yazan: RAHMi YAGIZ j 
Yakında neşrine başlıyacağımız bu tefrika
nıızda dünyaya parmak ısırtan Türk deıı.iz

cilerinin gösterdikleri harikuladelikleri 
okuyacaksınız. 

Bu eser, şimdiye kadar el sürülme
miş vesikalara istinat etmektedir 

[YAKINDA ... 1 

MiHI Şef 
An karada 

Ankara 18 ( A.A.) -Reisicum -
bur lsmet İnönü, bugün saat 15 de 
Ankaraya avdet buyurmuşlardır. 

Milli Şef, vilayet hududunda 
Başvekil doktor Refik Snydam ile 
Ankara valisi ve belediye reisi 
Nevzat Tandoğan tarafından, An· 
kara gannda da Büyük Millet Mec
lisi Reisi Abdülhalik Renda, Ma· 
reşnl Fevzi Çakmak, Vekiller, meb· 
uslar, genell..'Urmay, Milli Müdn
faa Vekaleti ve diğer Vekaletler 
Deri gelenleri tarafından karşı • 
lanmıştır. 

Garda bulunmakta olan kala -
bnlık bir halk kütlesi, Erzurum -
Erzincan ve Sıvas seyahatinden 
dönen Milli Şefi hararetle alkış -
lamıştır. 

~---------4..\.LA.LRJV...LW,J.I 

Satie davası 
Neticelendi 

250 bin lira şirketten 
geri alınacak 

250 bin liraya Deniz Banka 1a

tılaıa Satiye binası hakkında 1111-
liy ui.tiı;c.i tl"'.. c:.1- .!ı. mesi.. c 
açdan dava dün neticeleruıılştir, 

Muhakeme; oatış işi pazarlık yo
lile .. apıldığından bunun iptali ile 
250 bin lira paranın Satiye ~ke
tinden geri alınıp devlet limanları 
umum müdürlüğüne verilmesini. 
kararlaştırmıştır, 

Memleketimiz
den Fransaya 

geçen mülteciler 
Öç güııdenberi zamanında gel • 

mekte olan Konvansiyonel treni 
bu sabah iki saatlik rötarla gel -
miştir. 

Bu sabahki konvansiyonel ile 
biri kadın olmak üzere 22 Çek mül· 
tceisi, bir Yngcslavyalı avukat 
gelmişlerdir. Çekler Suriye yo -
Jile Fransaya giderek orada teş
kil dilmekte olan Çek ordusuna 
iltihak cdecelderdir. 

Vekillerimizin tetkik 
seyyahatleri 

Maarif Vekili B. Basan Ali Yücel 
refakatinde talim ve terbiye he· 
yeti azasından n. İsmail Hakkı 
olduğu halde dün sabah Diynrba· 
kıra hareket ehniştir. Kendisinin 
on gün sürecek olan bu seyaha -
tinde Hataya gitmesi de çok muh
temeldir. 
Sıhhiye Vekili B. Hulüsi Alatas 

dün Hataya gitmiştir. Dahiliye 
Vekilinin de bugünlerde İstanbula 
gelmesi beklenmektedir. 

1 Ki SACA 

Bir darbımeselin 
tadili teklifi 

1 

Bizim mabul arkadaş solnlı solııia 

seldL 
- Ne var 7ine?. 
Dedim. Geni, bir nefes aldıldan son-

ra cevap verdi: 
- Bir darbımeselin ladUlnl lsll.:Jorum. 
- Haııl'isl o?. 
- Karamanın koyunu, sonra pıkar 

oyunu .. 

Ve.. niçin dememi belılemeden izah 
etli: 

- inı-lllzler tk:I Alman kruva2örilnü 
ve bir denb albsmı daha batırmışlar. 

Ve bu tzahlao sonra ırallba ikimiz 
bir arada m1rıldı:ındık: 

- İn•Ulzln lloyıınıı, sonra cıkar 
o:ranul • • 

Alman kruvazorünün infilakı 
Mon evideo şehrini sarstı 
SÜVARi. BiR TORPiTO iLE ARJANTINE GiTTi 

Gemide bulunanlardan kimse ölmemiştir, Montevi
deoya getirtlen 330 kişi orada mevkuf tutulacakhr 

Tııldelbablr pqlnü kepıı hıruııı muhripler! k .. dllorlni aklamak tııla ll:rah d....,,n tıalıverlyorlar 

lnnıırıık korsan gemisinin mlirette-1 ıa1ıltanına yapllan muameleni• 
batma, herhangi batan biı' semi tatbik edilmemesini istemiştir. 

• 
iki Alman kruvazörü 

daha batırıldı 
Bertin bu haberi tekzib etmekle beraber, iki 
kruvazörün ağır hasara uğradığı muhakkak 

(Ya.zLq 3 iincıi snhifedc) 

Montevideo 19 (A . .A.) - Graf 
von Spee'niu infilakı ve ziyaı yü. 
zönden iıısanea telefat olmaınıştır. 
Filvaki cep kruvazöriinde kalmış 
olıın mürettebat, infilıiktan evvel 
flliknlara binerek gemiyi terket -
mişlerdir. mürettebatın ekserisi 
TacolDjl adındaki Alınan kargosu 
tarafından alınını,tır. Bu kargo, üc 
yilz otuz kişiyi h!ımil olduğu halde 
Montevideo'ya gitmiştir. Bu 330 
kişi, mevkuf tutulacaktır. Diğer 
Almaıı bahriyelileri, Arjantin ro
morkörleri tarafından alınmış ve 
Bncnos • Aires'e gönderilmiştir. 
Orada kendilerine kazazede naza- fiiiiiii.., .... -. ... ııııiiııiiıllİİiiıiıi-aiııiiimiııiıı- ··----oiiıiı-iiiıiiııiiiiiiiioıi_ııi-'-liiiım 
rile bakılacaktır. Graf von Spec'nin ÇERÇEVE 
kumandanı bir Arjantin torpido - -- -
8":r:u~=lşt~Uk(mıeti, Graf von Müstehcen n dir? 
Spee'niıı batmJş olduğu mevki ile 
yukarı aksamı su üzerinde kalmış 
olan kruvazörün seyrisefain için. 
teşkil etmekte olduğu tehlikeyi 
ortadan kaldırmak ınilmkün olup 
olmadıi;'lnı tetkike memur birkaç 
mütehassıs göndermiştir. 

Kruvazörü berhava eımiş olan 
infilak, uzak mesafelerden işitil -
miş ve Montevideo şehri sarsıl -
ınıştır. 

Londra 19 (Husus~) - Graf von 
Spee'yi takip etmek üzere Montc
video limanından ayrılan Pakoma 
adındaki Alman petro1 gemisi bey
nelmilel kaidelere muhalif hare
ketinden dolayı tevkil edilmiştir. 

Batan zırhlının kurtanlan mü
rettebatı da mevkuf bulunmakta
dır. 

SUV ARİ VE ZABİTLER 
BOENOS AYRESTE 

Roma 19 (Husnsi) - Graf von 
Snee'nin siivarisi iel zabitleri Bo
enos Ayrese gelıni~lerdir. 

İngiliz bükfuneti Arjantin bü • 
ki'ımeti nezdinde teşebbüste bu -

İstanbul Parti 
geldi 

reisi 

Ankaraya gitmiş olan lstanbul 
Hal partisi idare heyeti rPisi B. 
Tevlik Fikr~t Sılay da şcbrinıize 
dönmiiştür, 

Bugün, (B;,~ıfili) tabilerinden birinin, mahkeıne buzurund:l hc~np \'er:nege 
çağınldığmı duydum. Çünkü bu tabi, meşhur Fransız ediplcıincien (Picne 

(Louys) lıı, tanınmış bir teı'Cümeei eliyle dilimize çevrilen (Aphroditc) 
.is.i.mll meşhur eserini kitap halinde basmıştır. Ve çiliıkil iddia makanıı eserin 
müstehcen olduğuna hükmetmiş, tabii mahken1eye vermiştir . 

Arııdabir müstehcen eser davalarının &:azetelerimizde ve halk sınıilan 

arasında sürekli dedlkodular;ı meın:u olduğunu biliriz. Herhan'.Si bir vil~yet
tekl iddia malaımıru ;waı eden herlıanııi bir zat, herhangi bir gün, heı·han•i 
bir telfıkltiye d11Yıına.rak herhanci bir eoeri mO.telıcen diye takip eder. Bu 
hareket de ııözlere, (Şirketıbayriye) vapurunda birdenbire ayağa kal!tıp halka 
hitabe veren bir adamın, yersiz, mevsimsiz, mevzusuz beyecaru kadar garip., 
görünür. 

Müstehcen! müstehcen olınıyanda n nyırdetmck lçlıl ortada, billür gibi 
açık, mutlak, keskin ve kanwıla;ııruo bir ölçü yok mudur? Mesele §U veya bu 
zatın mübarek keyfine mi terkedilnıi~lir? İddia makamlarını işgal eden şa
hıslardan tutalım, idare saH\hiyellerl, halk •ımflıırı ve cemiyete hlUtim telllk
Jtller arasında bu ne tezat? 

LA! aramızda, ben bu tezadı son deı·ece tabii buluyorum. Zira bugünkü 
Türk cemiyetine destek olacak ahl6k telllkkilerinln, ana kaynağından mah
rum edilip hiçbir kaynağa batlanama dığuu ve blrblrlne zıt blnbir istikamette 
başıboş bırakıldığını boyuna ha;)'kırm aktan ötürü blrşey yapamıyorum. 

Bu defa, göğsüne müstehcen yaftası takılmak istenen eser, bütün nıedent 
dillere tercüme edilmiş, ytik:&ek san1at değerinde, sayılı nesir örneklerinden 
birisi. Hakiki bir san'at serinin de, kaba, galiz, hayaya zıt bir nıahiy<l taşı-
masına imkan yok. 

. Bütün dünyaca akademlkleşmiı; bir hakikottlr ki estetik plilnda ~ehevl 
eser müstehcen değil, behiml eser müstehcendir. 

İslllml telakkide de, din ölçüsü içinde iehevi kıymet iyi ve makbul, 
behimi tıynet kötü ve merdut. Şehevilikle bel\im!lik arasındaki, asla bilme
diğimiz ve anlaınadığımız farkı ldrak o ko.da:r .zor olmasa geı·ek. Bizzat din 
sahibinin söylediği şu harllrullde badisi dinleyin: 

- İslümlık hayadan lbarettirl. 
Hakiki saıı'at eseri, hAy<l duygumuzu asla gocundurmaz 
(Apbrodite) ı mib"tehcen tel§.klı:i edip toplattırmakla, sokaktan g~ecek 

herhangi bir güzel k•ılını müstehcen diye tevkif ettirmek arasında fark 
NECİB F:..ZIL KISAKOREK &örmüyorum. 

• 



.. 

Sığınak 
talimi 

Maden 
bayramı 

HAYAT 40 YAŞINDA 

BAŞ LAL 

raklarını koparın.ala. başlıyacağıı.. Te
vekkeli, g-ünum.üzU, ayımızı şaşırma

dık, df·111ek, bu, takvimlerin 7a.n1qh
iından Uerl gPJlyormn.ş.. 

91 bin liralık tahsisatla Maden mühendislerini 

Yeni bir kllap çıktı: Bayat kırk :ra-
11ucla başla.r. t:'~ tadımıı; Ölller Rin 
Doğrulun tercümt etlii"i bu eser, blJ
llama. Am~rlkada eok ıneşhur o!muş, 
mılyonlarca nüsha b:ı.sılmış ve satıl

.,,, bir ktıııptır. Ba e ere röre, baya
tm manası. zevki. ç:ılışma. ra.ndtma.D, 
b....,, hep ü 7.....,daa IOlll'a başlar. 
Bıınlluı dalu evvel, lnsıuılar loy4ur, 
bUglu.dlr. locrilbesi%dlr. İç ve d1f A
lemin yabancısıdırlar_ 

l'anlı'ilık fddlasmı ileri süren zat, ba 
lşlD .ıe llfaarU Veki.lell tara!ındau dü
z<"llllmesinl f,Uyor! İnsaf be yahu?. 
?ttaarif de, artık, hanrl yanlışı düzel
teceilnl faşırdı! 

pasif müdafaa tedbir-
i leri alındı 

çoğaltmak için bir 
mektep açılacak· 

KÖMÜRCtlLEB TUltNATI 

Hova taarruzlarmdan korunma 
için belediyece hemen bütün is
tanbul hastanelerinde icabcden 
lüzumlu ve yeni tedbirler alın1111Ş• 
trr. 

Memleketimizde citıtide ehem • 
miyeti artan •maden mübendi_s • 
Jeri> nin adetlerini çoğaltmak il -
zere bir •maden mühendisi mek -
tehi• açılması için tetkikler yapıl
maktadır. 

Blr arkadaş~ bu kl&aptan bebred•rkeu 

~ö7le dedi: 1 
- O baldo, bdmlar, asla ba:rala 

~ .... 7&J1117aeaklar. 
Nedea. diye aormaia lliam yu mı?. 

CUV ALI BOZLT 

IIEYBE YAPACAKLA!t 

Pi,-..aa. flah :rilkaelmlyetı .., kJI ı

ılı ki?. Bir muharrir plr.ısuı •• ~la n 
kadar. 

Gazelelerlm1ıde okundufun-a tôr9, 
ellftl f".at.lan Uhl aım11, :rtır-:h•üt

Neılca aeeba!. Şa ırüJıkrde, ~""I ls
-11 arttı mı!. Çwvala giren ,.,.ıer 

mi ooialdı?. Halbuki. çuval dedfilmls 
hesne. ne kadar hareli.lem birşe7dlr. 

Qcıkblr, bolbr, lsrs! ederc..ıae lnıl
Jaa.na.. RaUl. o ka4ar çoktu ki; 
Nasreltln Hoca dahi, çovah Nıı.up JııeJ'

be ~· dÜljünmli.•lür· Demek ki. 
•imtl. ~unlı bnup başlua madd ler 
baliae ~liraek şöyle d1U'lua. blnat, 
çuvala 'kullanmak dabl mümkiln delU. 

riYASADAKf TAKVİMLER DE 

BEP YM"LIŞ İMİŞ~ 

Bir -ım lıl41ıuıuıa sire - U.kı ede
bi:raı kllapları clbl - piyasadaki bu
tiin takvimler de yanh1 lmtş!. İtin 
hıhafı, öniiıı• de ceçUeaıeanit- Çüııkil 
aeredeyse. ,.eni 7al ~riTor •e yeni tak
•lalerl duvara aQ, birer blrer pp-

--- ---GÖztlNDEN VUIWULA& 

Bolivuua. ,u meşhur siaema paJ'l• 
tahtında yeni çıkau modadan baberinlıı 
var mı?. İşte, fijyle lmlf: Slyab rop, 
slyab uçlar, slyab dudak looyası, ıl:rall 
'Llraak cilist! 

Amerik&ıı 'k•dınlarmm. 11edeıı bll 
mat.em renklcr!ne bilründüğ:ünll kts .. 
tlrm.ek, ha.yli zor it! lie1e, siyah du
dak boyası çok: prlp! Alın karası IÖr· 
dük, işittik, amma, aladsk karasına ilk 
defa şalıit ol117oruz. Eler, bu moda. 
istanbulda da reva.o buluna, Umilr
cüler, turnayı ıözünden vurdu, de

mektir!. 

COK FAZLA YEMEK 

YİYE.'\! iNSM-'LAR 
~~~~~~~~ 

Bir profesör, i:n5au hayatını tetkik 

edcrkea ıu ne.Uoeye nrmq: Blz. o
t.u:r. senelik b!r ll::!yat t~lade, ~ f;('De
olal ,aı .... ,. ....... yemekle ceçlrlyor

muŞllJ! Demek, 6ü 7afııu:a olan bir •
alana. tamam alil ıe e, dvrm.ad.:uı, dla
lenmeden 7emek 7i1'0J". demektir. 

İn'!An!ar, dlier canlı mahlfıklar a .. 
r~-ında oburlukla bi.rlnclliil ka'l&nl -
J'el'l&r •• Aiü.tW. yJyocu&! 

B1I s1ca!a kar mı dayamrt. Bir de 
yiyerek maddrl•rinln pahaland:ttın -
dan ,ıkl.)-et e4er. durum.. Bu kadar 
sarfiyata karşı hav:ıylcl zarurJ1e sa· 
t:ın.Jar ibtik3r yaı;ınasınJar da, ne yap
ıwılarT. TevekkeU defli!. ihtiürua asal 
aıebebinl. timdi a.nladmıa mı!. 

AHMET BA'CP 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bir mektuptan 
çıkacak hakikat! 

Pen.pıalaa olellDJ Mlandırmalı.lala 

-19 Y-enU liiccu' Galip E!pni a
lc:rlılM açılaa davaya al ale ...ıqo 

1 bıd -"• devam .ı.......-. 
Be celsede; eTYeli Perapalu o\.elblla 

Jı:a1ıoıl tdl Saat Zl:ra .ııaı_.ır. 
Bilihare dana anıtatı Sut Zt:rıı: 

-bkeme;re an.bca bir mektap fo&of
raflle bwıan tereiimeliııl nnalt ve 
oGallP, Yemea leba&A deiıldlr, mil
ekkillm Mlshalı Yemen biiktımet rel
ııbıe mllracaaUa maltımat rrea etmiş Ye 

bw meklabu alm1'1lr. Dlier taratı&D 
kendislnln Vellab& PreWI 8eylüllsl&mm 
meçhulii .ı.ıaır 

0

da, ırelea bir oeva.
tan ütrenilmlştlr. Sonra biz İsviçre ha
....ı polisine tabtilıal F&ptıranık. ora
dan kendısinln lhra9 edlldltlnl otnon
dllı:• dlyrek İsvlçredt.n çıkarıJma!ınm 
ker.dtsiıthl onca canu edil.mi.ren kim· 
..,. olıı.rak (iro lmesl olduCıma aö:rl•
mlşttr. Galip Ef;ar.inln bnra.da cö .. ter
dlfl pa pıorUa aldıtı ika.met 1eı.keresl 

etrafında da ban 1 teki de bulunma~ 1 

ve evYelce ça.Jrrıhnalan reddo1t.ma4 
Tr.itün Limited •. ı:keh mı.idüru :artetle 
iüccardan Sezal Ömer ve llayrinJn ça .. 

flnlıaalan istetin! lekrarlam1' ve, 
cmüi!liktlimlzln hu1üs ve saffetinden 
l>tı!ade edllıliilııl lsbal yolnnda bıı 

Otomobilin 
altına atılmış! 

Bi17ildere - lleeldl:reköyll ırolaııda 
ı-eeeıa sene ~ereyan ~Cll blr otomobil 
ba.smm mah&kemesfne dün 4nam 
eJUJUDqhır. 

Arlıadaşlarlle benber mealı.lr ırolda 
lıaranfll laJ'lası eivanndan .ıı:ecıera Tahir 
mninde bir senelD illimiae sebep ol
mak aaçllo ullye 6 ıncı ceu.ds muha
lıemc olanan şoför Tabirin muddolu
mlllllillkçe alakstııhllk ... ledblrslsllk 
ile seyrösder kaidt1erlne ademi ria
:retleaı t-ııreaı lsleıımlillr. 

Halbuki to!ür: Tabiri yanındald ar
kad:ışluınm otomobUin allma lltlilnl 
bu Ut.le otomobUln camına çarparak 
kendi ke.ıadlııe alla clıtlilnl iddia eı
m4llr. 

lllubakeme lıarar lçla ba.fka bir cilıı• 
talik olunmuıtar .. 

. 
şablUer lbmıdırs demlııllr. 

SuçJu vekiH bu bt.ekJeri reddedertll 
mahkecıeyl 1;,·~ demek oldı.ıtunu söy .. 
lem iştir. 

Nı•ticede "l"t"menden C"elen mektubun 
mti· Jeiunıumlllk t·asıt;ı!Jle bir not.et"· 
Uk!.e tercüme.si ve polLilcıa ı.Lh.k!.k~tın 

aor.ılma11 lçbı. muhıkemc ayın 28 ıacı 
sah rüıni. saat ıs ya k.aln1L1br. 

Yazan: fskender F. SERTELLi 

BAR CİCEKLE İ ' . 
------==--mzm11lm;ır:-a N<> 19 aard' 

. - Biz, hedefimize vanncıya ka-. 
ılar, loer müskiilü yenerek çalışa
cağız. l\ILşhur san 'atkilr olıııaL 
L;ıe hedefimiz. Bundan b~ bir \ 
ıey dü~ıunüyor ve istemiyoruz. 

- İyi ıunır.a, ilı.i gözüm, siı;i bu 
hedefinaze kcby kolay ulastır -
mazlar! 

- Kim miinl olur? 
- Bir k4i dej;ıL Yüz kişi, bin 

kişi önünüze çıkar. Sizi parlak va
itler ve göz ka~tırıcı hediyelerle 
aldatırlar. ı 

- ~iz ald:wm:ıyız ve aldanmı -
yacagız. 

- Eona imkıin yok.. IJepiniz tec
rühesiı; lmlarsını:ı. Bir ınanii ye
nerken. binlıir ~:ınıur der) asile 
karşılo ır , . ., mutlaka bunlndaıı bi
rinin içine Uii~r iniz.. Dtişttcksi- ı 
niz. Dil~ıue~e mahkiunsunuz~ 

- Dil meınenia yolu yok mu? 
- Var. t'al·at, o yoldan ,ide 

bilmek icin, l>ug:Jn üı.eriod "'n \"Ü
rüdüi!ünüz hu yoldun hcın • dün· 
men:z 1izım. 

rlni sımsıkı tuitu: 
- Bizi barda taıudınız, değil mi?' 

dedi. Bizim. sizleri candan seven 1 
insaıılar clduğuınuza i!lıwıt ede • 
bilirsiniz. F.ık.:ıt. ge+;jci hc\;cs! rin 
esiri olarak sizin pe,inize dü.,en 
ö}·le insaıılar •·ardır ki, onlar da 
tıpkı bizim gibi size gezintiler 
tckiif edCTl • Göz kaı a.şlırıcı va
itlcrle sizi nldatıaktan ve Hietinizi 
kirletip çanıuu yuvorladıl:tan son-: 
ra çekilip giJerlcr. O zalt'.JlJl o (B· 

ınur deryasında çabalauı~:!a, in- ı 
lem eğe haşlarsınız. Ouclau sonra 
kuyuya düştünliz demektir. Bir 
dal.,. •İzi o kuyunun içinden hiç 
bir kuvvet çakl'rama~ Hatt:ı biz
zat kendinjz isteseniz d .... (Jknıc1ğa 
nmv:ıliak oluawız"ııı:.ı... Bataklıkta 
sünen çiçeı..lcr gibi mahvolur gi -
dersiniz! 

Le)1i bird~nbire kaılllJ'ıuı kal -
dırdı: 
•- Ben Şine~iyi sevi\iornın. Ro~ 

)ere çeneni )OT na!:t 
Diye ba~ı.ııık istcdL .Fı;!tat, Se

miNn ı;özlerjoo diki ati b~ktı. 
L<') ıaı'ın karşısındaki crl,rk ağ -
lıyordn. 

B. Lfitfi Kırdarın emrile bütçe
de münakale yapılmak suretile 
yalnız bu işler için 91 bin lira tah
sisat ayrılmıştır. 

Bunun e""elce Jiğvolunan :<on
guldaktaki mektep yerinde tesisi 
muvafık görülınektedir. . 1 

Diğer taraftan ilk mekteplCTde 
olduğu gibi orta mektep ve lise -
lerde de siper ve sığınaklar Yiicude 
getirilmesi ve talebeye bu hususi• 
tatbikat yaptırılması da kararlaş
lırıJmışlır. 

Oniimüzdeki haftadaa itibaren 
ilk meklepln gibi bu okullarda da 
maske talunma ve sı~naklar hak
kında tecriilıc ·e tatbiklere baş -
!anacaktır. 

Diğer taraftan dünya madencıler 
birliğine dahil o-lan Tiirk maden 
mühendisleri, her sene bir •maden
ciler bayramı- tertip etıneği ka -
rnrlaştırmışlnrdır. Bu bayram; dün-

1 ya madencileri için her sene mü
teaddit şehirlerde tertip olunan 1 
beyndmilel madenciler bayramı 
güniiııde ve teşrinisani ayında ya
pılacaktır. 

Ayrıca şehrin bozı meydanla -
rına da bııgiinlcrde bi.i)·ük nilmu
ne 'i!Jıerleri kazıl,.cnktır. 

------00--~~-

Kuraköyde yıkılacak 
binalar 

Galata nıeydonmın siir'alle açıl
ması kararlaştırılmıştır. Bunun i
çin evvela bor~a hanının önünde
ki küçük binalar baştanbaşa yı -
kılacaktır. 

Cadde bu suretle, mezkur kısım
da bir hayli genişlemiş olacaktır. 

Pul merakı artıyor 
Şehrimizde ve memleketimizde 

pul biriktirme merakı gittikçe art•I 
maktadır. Posta idarsinc hergüo 
yapılan mürauntlard~ıa anlaşıldı- 1 
ğııuı göre bilbass• İstaııbul ve 
Ankara:la binler~ pul kolleksi 
yoncusu vardır. 

Hariç memleketlerdeki yolm 
1ar da Türk pullarına büyük bir 
ra~bet göstermektedirler. 

Tekmil Türk pullarından mürek .. 
kep noksar.sız ve tll1itsiz bir kol
leksiyon bugün 20 bin lira etmek
tedir. Ve bu fiat da kapı$1lma fi
atıdır. 

Pazar yerlerinin hali 
Şehrimizdeki bazı pazar yerleri

nin gayri sıhhi olduğu görülmüş
tür. Bu işle kendisi meşlflll olan 

---ou-----
Mekteplerin tatili 

Yılbaşı miinascbelile şehrimiz -
deki resmi "C hususi mekteıılerin 
bu sene nekadar tatil yapacakları 
teshil olunmuştur. 

Bu emre göre resmi ve hususi 
mektep.ler ayın 30 uncu cumartesi 
günü öj!'ledcn sonra tatil yapacr k· 
)ar ve ayan 3 üncü çarşamba g!l
nü sabahı tekrar tedrisata başlı
yacaklardır. 

Bu suretle yeni yılın birlııci ayı-. 
nın 1 inci ve Z ind ~nleri mek -
tepler seneb~ tatili yapmq ola
cııkl.rdlJ'. 
Diğer taraftan Noel mün"""be

tile ekalliyet mektepleri de an'ane
,; olarak totillrrini yapacPklar -
dır. Bu suretle Ermeni rnekteıo -
leri kanunusaninin ( 5, 6 ve T inci 
~nleri Rnm nltu?lerı, 5, 6, T 
ve Musevi mekteplrri de yeni a
yın :ı iincü giinü tedrisat yapmı
yacaklardır. 

-<>--

Silivri hükümet konağı 
Bir miiddettenberi yapılmakta 

olan •Silivri• hükumet konağı in
'Htı bitmiştir. 

Bina dahilinde bazı tefrişat iş
leri bitirildikten sonra pek yakın
da Silivrideki bütün bükümet da
ireleri buraya taşınacaklardır. 

Bu suretle tekmil doirelcri t.ir 
çatı altına toplamak nıümkün ola
caktır. 

Vali ve Belediye reisi n. Lütfi Kır- ---------------1 
dar pazar yerlerini bizzat teftiş e· j 
derek bunlardsn pis ve sıhhate 
mahzurlu görülenleri kapatmak -
tadır. Bu suretle •Çarsıkapı• daki 
pazar da k.aldmlııııştır..,. ----

1 KÜÇÜK HABERLER 1 
* Şehriıniıde yapılacak her türlQ in

§8.&t içın mUhendis ve mimarlardan be
ledi:re bıttr taahhütname alarak yapı 
ve yol1:1r kanununa muhali! harekette 
bulun..'TI.!J'o.o:ıklarmm taahlıO.dünü is
tiyecektlr. * Kin cs1z çocukları kW"tarma yur
du müdOrl{lğünc e~.ki lıtanbul maarif 
müdür mua\ inlerinden Çonım mlaru 
mUr!ürü N*t Kiper tayin olunınlıjtur. * Lii7.umu halinde yeni ıı. eri mu
has.becilikler teşkili bokkmda Maliye 
Vekfiletine salAb.iyet veren bir kanun 
ayibnsı Büyük miUet MectiziJJe ve
rilıniştir. * BOy k Millet Meclisi celsesi dün 

Müşteriye kolaylık 
lazım delil mi?. 

Evvelki sabsb, •at 1,30 •ularmda 
blnıüilmu bir lramva.y araba"'11dan, 
az Uer4eld Utlncl lst&s7onda inmek 
mecburiyetinde kaldık. Sebebi ba..,.Uü: 
BUeLçl •eldi. Paraaıtzl uzaıtık: 

- Bozuk pua yok, dedL 
- Bi:<do de yok.. 
Zile asıldı: 

- O halde inf"eek:.~lniL. 

Aet•le i.ı;imD-e S"ldiyorduk. Arabtdan 
inıllrild.k. İkiııel ve boş blr araba b111-
mık için on dakika kaybe!llk. 

Tramva7 idaresi bu bozuk para me
ııeleıılııl ballelıneie mecbar dciil m.1-
G.ir'f. Çünku., ıaara7• verCD biz, ktı7-a-

ekseriyet olmadığından eçılamamıştır. u.n odnr. 
Meclis,. ta•Fmb günü toplanacaktır. BURHAN CEVAD 

- ilstelik ararnızıla epeyce de 
yoş farkı var sauıyurum. 
Scmıh Kimı·aııın gözleri ı.şıl.da

dı: 
- llayır •. Hayır .. Siz geçen ak

$11m bana yinni üç yasında oldu
ğunnru sö)ieıniş.iniz. Bense he
nfü kırk dört ya;ında \'C hiç ev-
1 .. ,, m;~ hir eTk~ğim. Aramızdaki 
,·a· Jn::• hir kadını diisündürecek,i 
bir erkeği de korkutacak kadar \ 
hıiyiil de<,(!. .lh-rupadn, «c:::ıç ku-
11'r kırk beş - elli ya,,.nda er ek -
ferle e••l •ıı i tercih e "rler. Son
ra pekil.i tahı.ıin ed rsiııi ki, genç-1 
ler biraz nolıran olur .. Biz aşta 
t!J'kekler ise, lı::anlaranın kı.yruclini 
daha iyi bihrkr. On.ları rencide et
nıekten kork rlor. 

- Haklunn var. Amcoın da alt
mış yaşında ike:::ı y irnıi be~ yn mda 
bir dııl kadınla evlenmişti. O ka- j 
dar nı '8°ud oldu ki .. Her akşam ba
şuıa tak!. ini gi)er, omzıın:ı hay- 1 
dcrnyesini alır, çubıığ'unu tiittürür,ı 
pencere i;nünde akşam karaulıkla
rına kııda-r bergiin karısının yolnnui 
beklerdi. 

- Karısı hergiin nere.ve giderdi?: 
- Nereye gidecek? s;z de bunul 

pekala takdir edersiniz! •Konuya 
komsuya sürt nrğe.. Ve gelirkeıı 
zarnllı amcaıı:a valılızlat getrr -
n1c~e. \ 

Sc mih siqar .,.~nı yaktı: 

- Havdi mı •. Siz ço), nıii, ı 

kını geçmiş hatta - kadın olınak, 
zayıf olınak münasebetilc - ben -
den fazla da çökmüş olacaksınız! 
Saadet bahsine gclin~-e, bu da bir 
niyanı,:odur. Ne yaşları blıbirine 
uygun gençler tanırım ki, cvlen
dikte11 sonra mes'ııd olamıy:mık 
ayrılnıışlardır. İşte bizim Celal. Za
vallı ı:enç bir kızla evlmmi;ti
Daha ikinci ayında. aldığı kızın 
eski dostları evin kapısında tavaf 
etmeğe ba~Jadılar. Geçimsizlik ay
rı ıı:a kadar vardı. Bö:vle bir ka -
dınla mes'ut )'Ul'U : .. -·urmağa, ttlle 
ksl<il etmcğe imkan var nuydı? 

Leyla: 
- Bu hnh•i bu ~ece burada bı

rak<ılını. dcıli. bir aşk kitabı - ne 
kadar heyecanlı olursa olsun -
bundan fazla okwıı.uu. 

- llD.~l-.a bir gece., bıraktığ-ınuz 
yerden devam ebn~k üzere kapı
yornm. güzelim! 

. * DENIZOEN GELEN SESLER .• 
Balkonda duran B\'nkat Celal: 
- Yahu, münakasanız lıitmedi 

mi hala! 
Diyerek odadan içeri gir i: 
(Men• şc) balkondan seslendl: 
- Zombak! Denizd..-n tatlı. ha-

zin bir ses geliyor. llaydi gel de 
ber.1bcr dın!iyelinı .. 

(Zambak) yerinden fırla<lı. 
Bulko~a kostu. 
St nıih Kamran la arnkat Celal 

m~saıı.ın ör.ünde ba5basa kalmış -
lardı. 

Senı;h Kamı-an b!itün htın!arı 
kePdi hl'sahı:ın s"ivlemekle Lera -
her, ayni z-.nuın.la Leylar• bu ca
mur deryasından da ut:.Onnak 
isti ordu. 
Samııanva kadehleri dolup bo
Jıyordu. 
Bir aralık Semih, J,eylanın elle-

Belli ki beni sevi} rorsıuwz! I 
dedi. Fakat, yapılacak ne var? . 'iz 
bir sadrazam katibisiniz_ Ben bir ı 
bar ertistiyim. 

Gözlerini süzerek ilüve etti: 

ldiJp,-.scntsinlı. Ha:vrıtı diirbıi ~iin 
dainıa i~rs tarafından gii~u; ct!>.U• ı 
nın! insan bu kad&T derin ılü ii
nürse, ne e\'lcnebilir, ne yuva ku .. 
ruıı mes'ut olabilir .. Eicr ben bu- 1 
giin sizinle evlenirsem, Ptn{'anızını 
ya~ına ıı:elinciye kadar, siz d~ kır-

C<>Hil ynva•ca sordu: 
- Demil'dcnberi münakil"a e -

dip duru~ orılunm .. Zambakla an
la~anuyor:,un yahu? 

r Dcvaını var) 

~ Kad köy··
~RJ gOze iği 

_ ...... __.... ____ -~- --
~ f . --~ 

Modanın hakimiyeti 
llayatm cltllkçe pab•land•iı Şii 

ıırada, evlerde, aile reisleri. mübrem 

lu.vayJcl zaruriye maddelerlııl kmla 
Ye tedarikle uiraitrken. bir de, bayan
ların elbiseleri. ppluılara. papu~ı 

araya •lrlyor. Sanki, bunlar da, ha
Taylcl zarurlyeden madut lmi!J... 

Diın bir dostumaa fijyle dl:rord•: 

- Bizimki (kansı) tutturdu, ne ya
palım, plrino pahalandı ı.., yat yük
seldJ lse, a-eçen seneki ppka ile .soka ... 

ia çıkıp, eldleme rezU olamam ya_ 
Eftt. a-eçe.a kış modell başka, bu 

kılm morlell ırlne başka.. Tepede, ııtY

rllik :rerirıe, dil.z bir sal&lı kaim oldL 
Dahası var •• Dostum.uz ıu izahatı da 
veriyor: 

- Şapkacı dükkinına gidip bir ~P
ka yapbrmak .isi.ebe, neyse_ Bayır_ 
Avrur.adan celmiş lell modeller var .. 
mış •• l\tutlaka onlardan isteniyor. Çüu .. 
kü, şapkacıya, Jialettayin b!r ş:.pb 

)'ıııı.ptırıp giyene, bunun bir eşini, üg 

l'1JJ1 ."'11ra, "°kakla bir ba'fk""'1llll ba

ımb Precek ve mahcup (!) olacak
mı.: .• Avruıı ... uan «elen tek model şap· 

kalar l'ledir, billr m.biulz?. Bunların 

en ucvza 15 - %0 11.radır. Benim bUdl
iim, 50 liraya k<ld&r çıkıyor. SenC"de 

dört mevsim vardır. Körol.a'iı<::J. şapka 

modelf!lleri.n llcr 7ılm dört m~ ;mın .. 
de bir :re.:U '"pka modeU icat eılbor
Iar. Bmıa aaa mı d:ıyanır?. 

Dost&UDua harareUi ve asabi idi. U

sun uzıın aıılatlt. Biz, şununla t<osrlll 
bulayorıuı: Bereket versin, pirinç, :raJ 
flalmnı ~ini kale almayıp, mut
laka H - Z5 llrsya bir model ppka 
&l:rmek an:usanda bulwwa bayanla
nmum 11&7W r-011: deiilcUr. 

Yalnu. işaret etmekten keııdlmh:I a
la.mıJrac:ıjunu; bir nokta nr: Bayan
l&nmı:ı zevkle ve tcmls riJ"bısinlcr, es .. 

kiler clbi rüküı olmasıntu amma; bu 
umlmi arzumuz, modaya esir obunlar, 
aite bilk'elcrlnde 7eAl bir israf ye.la 
açılsın teklinde ıısla tef:Ur edilmeme
Udlr. 

REŞAD FEYZİ 

Etıbba odası toplantısı 
3 üncü etıbba odası toplantısı 

önümüzdeki cuma günü saat 13,30 
da odanın Cağaloğluudakl mcr -
kezinde yapılacaktır. 
Toplantıya müteaddit doktor • 

lar iştirak edeceklerdir. 

Kuşdili ve yoğurtçu 
çayırları ile sin~ma 

kaldırılıyor • 
Şehircilik mütehassısı Prost'un 

birkaç gün evvel Kndıköyünde tet· 
kikler yaptığmı yazınışlık. 

Bu hususta aldığımız mütemmim 
malumata göre Kadıköyiinün sür
atle güzelleştirilmesi icin tetkik -
Jer neticesinde bazı bazı yeni ka
rarlar ,·erilmistir. Ezcümle meşhur 
Yoğurçu çayırının bir kLSını oğaç- , 
Jandıralarak kom hıılinc getirile
cektir. •Kusdili çayırı• da lama -
men ağııçlandmlacak ve koruya 
ilave olunacaktır. •Kuşdili> me -
zarlı/!'ı tamamen kaldırılıp park ha
line konulacaktır. 

Kezalik Kusdili sineması da is
timlak edilerek yıkılll<:tlktır. Bu a
ğaçla saha üzerinde bir de modem 
çocuk bahçesi vücude getirile.cek
tir- ----0. r,-----

İzdiham davası 
gr:ri kaldı 

Dolmrıbalıçede vukua l:'"I en i2dl-
1ıam ' adise. i mÜ!ıP'iCbetile esi<İ 
po'' · müdürii Solih Rdı~la muo -
Yi.11i Kiw.rarllll t-ı•.u;lu .,ıfntile mu .. 
h:ıkcıneforln<' diin h:ııiı AgırttZ3-
s1ndn de\·am olun~cakt . Falat, Ş'l
lıitlerin idinnlıe •u•iltile İsta .bult!a 
ve diğer şehirlertlc a]ınnıa~.ınu ka
rar verilen if:ıctclerin bir kısu11nm 
tam:ımil gelmediği anlru;> hrak 
muhakeme ayın 27 sin~ talik o -
lunmu~t<ır. 

--<>--

İki yeni profesör 
'Üniversite edebiyat fakültesi 

·İn~i.liz edcbiy•t tarihi. kürsüsü 
profesörlüğüne ia)·in olunan Ba· 
~·an Tfal'de Ed~ple ayni fakültenin 
prof<'SörlüiHine getirilen güzel 
san'atlar ak•dcmisi •P-n'at tarihi 
muallimi B. Hnmdi Tatıpınann ta
yinlPri tasdik olunını •tur. Yeni iki 
prof..sörümiiz diindoo itibaren 
der<lerine b~şlamışlardır. 

--o--

Yeni bir liman 
Silinide modem bir liman vü

cude j:'etirilmesi kararlaştırılmış
tır. Bunun için evvela liman ta -
rattınlacak ve büyük bir men -
direk yapıl~caktır. 

Bu ilk parti ise 10 bin lira sar· 
folıııuıcak!ır. Temizleı•1e işine ay 
b~ında!I itibaren başlanacaktır. 

J._A_v_r_u_p_a __ H_a_rb_i_n __ in_D_o....;ğ;....u_r_du_g;;...~ u_iv_i_e-_se_ı_el_e_r_\ 
Bu sefer kim kimi çenberledi ? 

Gö.-üliay.,r ki Y:Ks - Fin harbi AJ
a.ıa7a için bir de hu Mlı>undan :1.b'a
n:ı. 5ebep olmuştur. 

Kont Cia ıo'nııll 
nutku 

y...,., Abmed şııı.rö ı 

İtalya Hariciye Vekili Ko•1 

ı-eçenlerde ,,aıut-·u teşkiJıi.H-ıln 
parlimcatocun yerine geç~ 
la.r ve korpora. 1•~ met it 
ledıfl bir nuloık ile llalyanı• ;ııl 
lltlkasını hah eLti. Bu uzuıı n° 
da anlıyoruz kl, İtalyan d1t pQI . 
nın ana battı blrkac &"im e\·~ k~ 
laşl!»t mecll-Qııde ya~.ıan Dl- de 
den soıua. Jıe.,.red Uca t.eWiı:hle Jt1' 1 
edildijl gibi ~ntlnr», ırt_eY•~u 
cluı.m:lanmaa sözlerilc bula..~ t ·• . ,,. ... 

Fakat Kont C:i:uıo, ya.i.ru~ ıtı
polH.ib.L;ının ana. hattını ıaah e 
kalD'>aıış, İlalyayı büyle I>i' "~ 
&akip etmeie HVkC"-den hidi~lt1' 

..~ır· 
duk(a uzun blr t.arilııni yapmı~ 1JI 
le~ğe luzum yoktar .ki bu ..,rlb 
:rük bir k1>i1l1I ıı;.dheleriıı jıolJ' 
tal na;ıarma göre tcf-;irindeU i~ ~ 
J.leocl&. Kwıl Ciawı. ~l':ı.~' 
li...~uu, i.taJ.y&lllll enunyetlııa.. iS 
ve tstıkbal.U,l :r.1r.1an aıt1na a~V 
lalllldaa laaltla go.lermek.eıllf· 

1 
ya mesele&-i bir medeniyet ını.;tt ıV 
AmavuUuk. Arnavut Jt"Olı.ıeı~iJJ Jf 
il&Crlne Uhak eJllıııl'iUl'· ııal>• t 
ye Vekili, ~eçr..ıtş vr o z11nıaıılı ~ 

Jt,ido:t~ 
miiııalı:aşa ~ ol4Jl bu tıt 
den .. \lrnauya .. iı..1Jya miın;ı.5r. 
nin geçirUiğl s~n, ·lar:ı iııti~al "' 
amanda ~i. zlcrlrde "11lllll!ri 
barü.z eLhaektcdr. \'i.ınonun 6'1 .. teç 
lor4asl lisanından halkın ••11

j· 

d.Jle 1.ereilme edilip ı..ısaltıl:nca. ,
tin şıı olUuiu aula. dır: 

İtalyan .. Alman mvlı.ıreuct1ı 
5 • ,,9" 

dava$J lç?nde basln.mt!: '\"e lıı:P .. 
..asıı iciııde etJUrprol;tlt. its11' 

k bit manya ile l~blrliği '.\·apar en. ıJ 

yer vertımea..ı Jüıı.an11J1da d~ 
etmı.tır. Bu awklada A1mAıı.Y "~ 
vaıı almt,lır. Hatt;. ı:eçen _.y~ 
m&Tlya ite ltt.lfa 1 linnJarkeD, a 

sene barbe glrıneınclt noktoı~. 
lltl t;ırer da. mutabtk Juıı1nır.ı1:ı 
ane bu bahl~te diyor ki: 

«Alman hükümetl, bu mUblet •• 
,,.,.~r 

bntmazd!ln ev,•rl yeni tlh•·· tı 

çıkmasına sebc.btyrt vcrecrk rıı'"' 
herhangi bir meselenin orta1• • 
masma razı oldu.• 1t 

• tııf'li" 
ıtalyanın Almanya ile im•• ~ 

tlfak muahede!Sile ürertne aıdı-ıı 
ri laahhütleri ancak tmudaJI ii~ 
sonra yapmak nıecburlye:tinde 
dufu bakkındakl sualer bundaJI 
ol~a •erektir. 

O halde nasal oldu da ~. 
~ ~ 

lonya me.-;cleslnl ortaya aıara " 
mü.cakaş.alaruı çıkm:ı~ına s~~;.rj 
verm.b;Ur?. Bu suallıa cevabıJJI 

yanıa 11.llS)'a Ue yaı>lıtı paktta ,r ,.ı 
lizımcla. Kont Clauo. B.USJ'a ilt 
ma.aya aru.ınllakl temasl rıa oisS" 
de başladılmı süylemekledlr. ~I / 

relerden İtalya haberdardı. FJ.Iı'~ 
ıa.ttıa1lDl ,timıı16. r:eni1 oblll,..... ... 
Alaawayanııa taltlp eltli'I döşaıa"'1 ' 
•ti Bu:ra:rı kı kırtmı h. AJJııa"~· 
ya Ue anla'fl!lakla bu devletin bit:I ytf 

Şimdi bir .ı;enıberlenıe:t bilhsi daha 
ta.r..e.h!niJ"or. ltusya Ue .1\lm&UJ'& ara
lillld& atnıwıaa aalimı anıaşm- im
sal&.ndtiı saman Almuılar tftyle ra
lıat bil' nofes alarak: 

- Oh, demlşle.rdl, artık AJmanya 
nlnız kalmıyor. İazilt.ue ta1·af,r.dan 
da çemberlenmiş olmayor!. 

Lakin harp ba.şla<iı b"";ıyaı; R . a
am bir lar.lftau Lchi.sta.u.Ua. dıı: ·r ta
raf~ B3.l!a.k Ub.uındll::i ına.Lüı:ı. fa
allyett Alnıa.nyada yine çcınberıenme 
eudi.cıeslni U)iU.dırmı.ıı:tır. Şu fa.r1da kl 
bu s .. ferkl çembE.ılcnme inı-H~.tt'den 
relmiyor. 

İkin<"I bir nok.t:ı d;.ba var: Bir ınem
lt'keUn harbe girm si .<\.lmttnyaııın mub

tao buluntlu,(u Dl~\."aciih ·.t!d~iyeyi te
darik ctu...e.~t nohta~;nda.n da ziyanlı 

olu_vor. İşte me rJl Rı:~ya böyle.ur. 
Şimdiye k•dar R ~yıu.lan m.~vaddı lp-
1jd;ıiye aJarak harho da:va.&tbiJe:cr.t?"inl 
diı_,i.;:.ıe-n A1manya J~tıı Rcs .. Fin har- t 

. ~·· t tmı &.eml• edecek, .,-ani ın ..... as - Jı:P. 

1as blokuna işllratlne nı,iııl .,;aca 
tnl' ..ı Kont Ciauo, Polonya metrles ,;t)?' 

taya ah1m:t.~dan dol:ırı AlDl 
arıktan mu:ıhaı:f" ed~mrmt'l~le be!'~ 
berhatde mes"uU-yetin dtmot;r:ıtl ~ 
ziyade Alnıany ·a ai! o~i!uiı:LIJ. p) 
etıı.ıektedir. Hele ,\lman - R\!i .f' 
nın t.albikalt:ıki tecelltsindf'u hiç ııır-1" 
nun olmadıi;ı aşlk!ı.rdır. Balhk J1l- .r 

Bu takd:r~e ortada. bütun bu cııdl
şelerc s;clJ~p ol.u.ıuş, ya.n.114 lı tutmut 
biri-sini ar.ı.mak ıa:.ı:ım gelince de Ba.
rfciye Nazırı Fon Ribbcnlru.i,J ş.dd;;411 

&cnkit~c:rc uğranuştır. 

Dcıu!i,tlııe •öre bir sam...ın.Jar Fon 
RJbb~nırupun etrafuıdakl ahlltlt pek 
senişH. Tarar&arlar.1 tinıdi eh.gide azal .. 
makta., muhiti daraldıkoa. daralmak
tada-. Almanya ile Ru.syaw.o. arasıru 

bulau, ma.lüm. aı:l.ı.:jmayı vUcude C"e
Uren hep Fon RibbcntroD Gyılınakta. 
onuu IQin eiu bUl'LW. &-usj.ar FW.laa
.U,a Ue barp açmı.-Juııa bundı.ıı da 
Fon Tiıbb<"ntrop ıenkit edilmekted.ir. 

~\Ima.n1'a bu :sefer böylece çember
len4likten sonra ne olacaiını çok dil
,ünen aske.ri melıa1U lse Busy:ının ~i
malde buhm.1:13.Sl lleri:>l i~iD. Alr;ıanya
ya tür.iti lhUmallere yol atacaiını 1"öz
öni.ine a-etiriyorlar. Bu melJatH buıün 
her ne kadar Rusya ile Almanya ara
aıuda b'r anlaşma varsa da 7aruı ylne 
eski ltm .. Alman ihtllafwın tazele .. 
ntreflAe mu.hakkak dJ7e ba.kıyorlar. 

Bir guu celecek d17orlar, arı.ık au.s .. 
yanın AJmaoyaya hiçbir ihtiyacı kaJ .. 
mıyaraktır. Bu takdirde Rusya artık 

Ahnauyadan ayrılman kendi menfa
atine dsba uygıı.a cöı-ecektir. Diler ıa
raftaıı Rus - Finlandiya harbi fU nolı
tadan da Almanya için çok ehemmi· 
1eUl neUccJere Tatacak l'"ÖrillüYor: 

Bir kere bu harbin ne kadar devam 
edecetı kc'Jtirllemez. 

A'11 lf"y&nı dlkkal olan bir koy!l-
7et Yardu kl o da Jıarbe karl'l&D bir 
memleketin artık Almanya için hiçbir 
ftfda teDıin edemlyeceildir. İşte me
sela Flnlandi:ra da böyledir. Şlmdl19 

kadar Almanyadan Flnlandfya7a mal 
rönd"rlliyor. iki taraf arasında ah~Yerlt 
oluyordu. Likin şimdi FJnl&ndJ,.aya 
mal yollamak tmk.iaısdır. Çünkl ftm .. 
ya buna müsaade etınbror. Fhılandfya,.a 
cönd~riJer~k ~a harp kaçalı 4'1.,.-ıla· 

rak yolda Ruslar tarafından tutula • 
caktır. 

bW:lıı ıt'•k.ı.n~~ı iri o1ma.nuı;hr. Çünkü 
llDSJa m.et·adJı ~P idal-yestni b:\rlce 
7()H:ımaktan 21Tade .kr.ndl fbUyaçiarını 
ta~nıhJ etmeli l· ese ı;ercklir. Rusya 
Jaar1Jte bu.1wıduk«ı oı'&d.;ın L:ted!tt kibl 
mevadUı fptidılye;r J teı;ıln edcl;Um.e!.I 
AJnı.1ıaya it;":n f'nk ~upheıi 1r. 

J<"akat &rlinin en ı:iyade endişe e&
ruekte olduio diger bir ci.lııet vardır; 
diyorlar. B da ı-\vrupanın cenuba 
p.rkf lndf'I bh· barp çıkmasıdır. Avru
panw bu k.ı~mında Alma117anm ahı· 
veril etı·--1 yerlerin harp sahası ol ... 

ma,.ı Almauyanuı hiç menla.a.Une u7-
cnn golmiyeocktır, diyorlar. Cüıalıil 
:rukanda anl•hldıtı gibi bll.araflıldan 
tııkarak harbe lı.anşa.n herhauırf bir 
memleket Almanya için fayda temin et

nı.lt •lmıyacaktır. Jlerb:ınz-ı bir mt=m
leke& Almauyaya düşman olarak har
be karışına artık AJmaaya Ue at ..... 

verişi k~TDiJ, ba yüzden Almanya.ya 
lktısadi cihetten zararlı olmuı olacnk
tu, Eter Almanyaya dost olarak harbe 
ctrmı, elarsa o zaman n.tcn kendisi 
mevaddı iPUdaJye)'e tiddeUe Hizum 
duyacaiı itin bu 7iizden Almanya7a 
bir 7ardımda bWuaamıy&c&kbr. 

le bt sef•rkl Avrupa barbl orta7a 
'hana ffnzer bir takan meseleler ko)'
•uıı oluyor. 11.uıı:raıım Flnlaıadiya için 
ne ta.aVVlll'lar bcsledftl de a:rrı lılr 
mC>elrdlr. TayınJsln balıseltlil lab • 
mJıılere ıröre 'lUEya Jıarbetmetle Fla
lalldlyacb itt: .enberi müzakereler H• 

nasmtl& ortan ko7111uı oldniu talep
lerbıt bu sefer sllib kuvveUle temhl 
etmek clhellne a-ıtmıı bulunuyor. rıa
landlyaom as erlik noklasanclan aıD

hlm noktalan oldııfu ~I servel ttı

barUe de madealerJ vardtr. Fabl Bu· 
yanın Flıılaııdl7aıla laklı> elUil 111aı.-

.. ııe olana olau.a mümkün olan c~
be& reçen umumi harbin son ~ende-
rinde Lenin tarsfmdan bınıkılmış olaıı 
7erlerfn bu seter Alman:ra Ue Fraasa 
ve İngllterenln t.(!:hrar harpte ohnasm_ .. 
dan lslibde ile şimdiki RU1i1anm lolı

IV elde etmek istemesidir. 

ALİ KEMAL SUN 1AN 

leketlcri üzerinde So\') eı he.:eıuotjı 
&mm kw·ulını~ına v:ıran Alnıa.P ~I 
lııblrllti iıatya için bir 'ürprL< • 

lıır. 11 
Nutkun run lı.;anı ft.aın.nıu F' 

bav.aııile BaJIU\ular üterlı.dekl •
1 i 

11nm iuhwı talı51! edilml Ur !<L JJ'' 
ali\ka :rii"'1ek ıa~l!t meclMnln ~1~; 
kerelerlndeu sonra n~redllf'n tt 
de ... raııatle !sah <'dllm1$!1. ıf. 

A. ş. E~·'t 

Düşerek yaralandı 11 
Arslan fabrikasında çah••" ~, 

herrem ve İsmail oj:lu M:usısftpr'; 
dıuda iki amele fabrikada it~ 4r) 
den düşerek muhtelif yerler•" 
ağır surette yarala~lardıf· ı 

Birimizin Derdn 
Hepimizin D~I 

Bakırköy trenlerinİtl 
vagonlarındaki toı 
Jlakırkö7ilnden bir olaı:ructu••"' 

7an:ror. 
&Sabahlan ist:uıhalı inen ıreıı; 

Jerln bllba...,. ikinci mevkileri P' 1 
bakımsızdll'. Bu \'a(onlarm tçrrt• 
biç slipürülmeı n oloul.r ~· 

rJ1"f' tozlar içinde oturmak rnccbn - $ 
tinde kalırlar. Bu h>ldtn ,ıkU• 
eden bir yoll'nys. m~mo.rl~daıt 
biri ş&ylo revaP vrrmlş: .zat=" •• 7olcuJar bindikten 'ionra \'11'0 

Jarm tozlan kendi kendllli Lıı:'f!Jl 
&üpürü.1mü,ş olu:r ır.» 

Bu memıır belki bôy1" bi · 1t1 

söylememı. olabilir. Faltat ıahrl• 
edilen yolc.ıı nronların1n •k~afll~ 
dan tozları alınsa teııa ma oıurf 



BerllD lt (A.A.)- D. N. B. aJaıın 
bildiriyor: 

Dü.D öileden sonra en modem sl!I • 
lemde 44 lnıUl;l>yyaresl şimal deni· 
zl&dckl Alman sahillerinin mubtdlf 
noktalarına taarruzda bulunmuştur. 

En ııon haberlere göre H İDgllb: ta:r· 
,.aresl d~üriilmüştür. 
Düşürülen İngllb: ta:ryareleı·inin en

kau Alman adaları sa.blllennde bulun
muştur. İki in.-uıa ta11ar ... ln1D müret· 
tebalı esir edllm4tlr. 

R s Or su 
sya m ç ktı? 

(1 inci •>hileden devam) TAARRUZ PtlSKtlllTÜLM(IJ 
detll bir taarruza l'eçilmqllr. Rusların Londra 19 (HllSwd)- Bir flnlandiya 
aaylab <"Ok müUdşltr. Olu. tonluk 7enl teblltl Ru•larm Karell berzahında 
tıp hücum arabaları da cepheye sü .. tanklarla şiddetli bir taarnu: '--b-
rülmiişlür. ....... bih"Üne reçtlklerlnl, fakal laarrıuun 

RUS ORDUSUNDA iSYAN !ID? pii.>kürlü!dü~ünii bUıllmıektedlr. 
Londra 19 (J. D.)- Slokholmden 

öfreuildlilne röre, Mar.,,al Vorotllot PARTİ KO. 1İSERİ ÖLDÜRÜLMÜŞ 
Ra'I kda.a.tı arasında çıkan bir isyan ha- Londra 18 - Estonya tarlklle Stolr:-
reketl hakkında tahkikatta bulunmak holmden ıe1cn baberlere cöre, Ladoıa 
llııere Finlandiya <epheslae btr heye& &'Ölünün fhnallnde SovYel askerleri 
ıöndP.rml'jtır. başlarındaki parti komllierint öldür -

Be1P"al 19 (Radyo)- isveçlen ııe• müşler ve Flnlere teslim olmu$lardır. 
len son haberlere eöre L:ıdop röltl el· J..enlnC"ratta ve oMskovada sivil halk Alman avcı tay)'arelert Helgola.udın 

tlmallnde İDl!lls ta77arelerinl kat'lı· 
Jamııı ve dağıtmv;tar. io Alman ~örf,~zı 
üzerinde birkaç tlddeUI muharelıe va· 

Yalnu btrkaç lnıU!z tayyaresi Vll· 
belm"haYene kadar llerlemeie mavaf- , 
tak olmaşsa da bomba atamamışlardır. 

İkl Alman tayyaresi dil~mii:,se de 1 

aıürettebatıan pıar~ilUe kurtuımııştur. 

itslya terbiye nazın Atinada nrmda bulunan mılonlu araı.mda bil- araımıd• hilkümel aleyhinde cereyan 
Boma 19 (Hususi) _ İtalya ter.! 1iik bir ademi memnuniyet ve l!aotsl•· baıırösremı,tır. Ilükümet fevkallde led· 

biye nazırı l\ıl. Botai Atinaya git _ ilk ba~ıö\t.P.rmtı.tlr. Dün anslZlD isyan birler alln3ktad1r. Bazı ~v!er poll'i ta-
kubalm ... lur. 

ç b 1 F ı d 
miş ve kitap sergisini açmıştır. ede!• Ro:J a erleri btrltat knmaf\dan ve rafından m11h:ıfaıa ediliyor. Eazı eY-

em er ayn in ffieSe esi hakkın a l\lerasimde Başvekil l\Jetaksas da ubit ötdi:rmüı,lerdlr. is,-a,, erıen •• • !erdeki radyolar da nı"i•;adore e:ııınıı,. 
hazır bulunmuş, mütekabil nutuk· kerlrr küme küm• kw..,una dlzllmekl.e· tir. Bu lıaberler lıenila tee;r.riıl ellluı • 

Molotofa mesaj gönderdi ı-ıa_r_sö-yle-nını_·ş-tir_. ----==:"~=======m=iş=Ur=. =· ~=====--1 
Londnı 1v (Radyo)- Çemberıa:rn, na 10 mu mesafedeki aalıada ilerle - Muallimlerin birikıniş Ik • A ı K 

Moskovadakt İngihz sefiri vası.tasile mekte devam ediyorlar. j 1 · ı man ruvazo•11 ru" 
Fin meselesi hakkında Molotofa bir para arı Veri ecek 

'113'lµI.aııxvll JINV.L 9Z 113'1.LUAOS 
mesaj göndermiştir. İlk mektep mnallimlcrın· e cı'm· 

· • _, Londn. 19 (Radyo)- Sovyellcr, ' D h B ld ŞllllALDE Vıu.•YET di;e kadar \•cıiJmiyen teçhizat .1. 
J 
~ dr 18 (Rad ) So yeller Fin Kareli cenhcsladekl taarru:ı1annda Ztl ~ j a a ki r l l ~n a 10 - v • • ~ bedelleri bugünlerde ödnecektir. W ıı.. 

IUıdiy.,..m tlmallnde, Norveç hududu· tank kaybelmi~lerdlr. Diğer taraftan meslekten ayni _ 

A "k d } ti • • İ t mış muallimlerle tekaüde sevkolu-
merı a ev e erının pro es osu ııon emekli ö.>:<relmenlerin de 932 

ylima aid mesken bed<>lleri için 
910 bütçesine yeni tahsisat kontılBucnoa • Alres 19 (A.A.l- Ilarlclye 

Na&ın CanUJo. Pan.ı.ma konferansının 
te.:als etmlJ olduiu bahri bitaraf mıutıı
kaya muharipler taraf?nJan yarıdan 
tecavüzü )troteıto etmek i('in 21 Ame· 
rlka Cumhuri7etlnln verecekleri notaTJ 
1!> kinunuevvclde neşredeceiinl söyle-
mi.,.tlr. 

Arjantin Hariciye Naurı tarafından 

kaleme almmış olan ba nota71 Ame
rika hühiimellerlnden blrçoju tasvip 
etnıi'i bulunmaktadır. Nota, kara su .. 

larmda vukua ıelmlş olan son deniz 

muhar.ebeslnln uyandırmı!f olduğu mem

nmıi:retslzlijl kaJ"dctm.ekt.e ve bu •lbl 

b:idiselerln tekerrür etmemesinl ka.t1 
htr 1laanla hlemektedlr. 

muştur. 

Bu•kabil muallimler istihkak -
larını haziran başında alacaklar· 
dır. 

Amerik'a - Japonya münasebatı 

Gebe kadın yanlış 
ameliyattan mı öldü? 

Retip isminde şehrimizde çalı
şan bir doktor; Adapazannda bir 
posta müdürünün karısı olan IUa· 
mile isminde genç bir kadını do· 
ğunı ameliyesi e~nasında r:ıhnıi ve 
kalın ba,'lrsaitı delerek öldürmek 
suçile İstanbul Ağırcza mahke • 
mcsine vcriln1iştir. 

Vaşington 19 (A.A.)-< JaJ>Onlorın 

Yanıtse nehri Üzerindeki milnakaJita 
dair olan beyanatla.n hakkında mıita
Jeası aornlan Bull, Japon bükiımetinin 
mezkür nehrin qaiı kı ·;:mını beynelmi
lel sc1rüsefaine açmsia karar vermlt 
o1dufuna dair Am.erlka htıkftmetlnc ma .. 
16mat retmiş oldııtunu söylemqllr. 

Dlplomast mehıllli, bu karuın .fa
ponJ'& ne Amerika arasındaki ınılaase- 1 
batta mahsıis bir tebeddül• sebebl7el 

verebileceği kanaatinde deiildir. 
Bull, Jioskova &azctelerlnden birinin 

Ru ... yanın l\UHetler CenılyeUııden ihracı 
lçuı met.k.Ur Ceıniyet üzerinde Amerika 
tar.tından taıJ"ik l.::ra. edilmiş olduğu 
suretinde ortaya atılmış oldufu lddla 
Ut meş;-ul bulunmaittadll'. 

Hull, Amerikanın böyle bir hareket
te bulunmamış oJduiunu ve bu iddia
nın aaıl ve Cli&Sl olmadJiwı söylemL,
tlr. 

Dünkü celsede l\lüddiumumJ 
doktor Hatibin ceza kanuuunun 
469 ve 471 ind maddelerine göre 
tecziye 'ini talep etmiştir. 

--v--

Ticaret Vekili Bütün 
Tüccarla Görüşüyor 

Dün iki yara'ama 
vak'ası oldu 

Eyüpte oturan Remzi adında 
biri heniiz anlaşılamıyan bir se .. 
hepten çıkan kavga neticesinde 
Feshane fabrikasında çalışan Sıt· 
kı adında bir işçiyi bıçakla yara
lanustır. 

(1 lnoi sahifeden devam) 1 
lerek daş ticaret umum müdür mu· 
avini <Aımal Zıya, iç ticareti teş • 
kilfüılandırma umum müdürü Ser
vet Berkin, iç ticaret müdürü C:ı· 
hit Kerim ile diğer bazı alakadar· 
larla temas ederek tetkikler yap
mıştır. 

İhtikar işini elaemmiyetle ele 
alan Ticaret Vekili şehrimizdeki 
muhtelif tüccarları toplu olarak 
i(timalara davet etmiştir. İçtima· 
!ar bugün öğleden sonra ve yarın, 
öbilr gün yapılacakbr. 

Bugün Tıcaret Odasında, sa· 
at on be te yapılacak olan bu 
toplantıya, manifaturacılar, de
ri (abrikotörlerı, m mul deri top· 
tancılurı, kunduracı ınürncssillcri, 
terzi levazımatçıları. zahiı·eciler, 
'YU urtacılar ,.e makaracılar işti
rak erleeeklcrdir. Ticaret Vekili • 
miz, bu i~timaa gazete başmuh:ır
rirlerile iktısat muh~rrirlerini de 
hususi olarak davet etmiştir. 
Yarın da ayni saatte diğer mııd· 

deler U.:.erino iş yapnn tüccarl2r ve 
fabrikatörler Ticaret Odosmda 
Vekilin reisliğinde topbnacaklar· l 
dır. Axrıcs Vekil diin Amerika • 
dan ilhaliıt yapan tüccarlarla da 
gcirii~milştür. Donlarla içtinıan bu· 
gün veya yarın da devam oluna -
cnktır. 

TİCARET VEKiLİNİN 
BEYANATI 

B. Nazmi Topçuoiılu ihtikar va
ziyeti h~kkında kendisile görlişen 
bir muharririmize şunl:ırı söyle -
mistir: 
•- Hergün gazetelerde Jıaklı o· 

farak şikA,·et mevzuu olon bir ih
tikôr meselesi var. Bu dda, bura
ya gelişim bilhassa ihtikan karşı• 

ıimdiye kadar 

Türkce • 

)amak Uzere alınacak tedbirleri 
tetkik içindir. Pahalılığı doii"urnn 
sebepleri iyice tetkik etmeden alı· 
nacak kararın realiteye tetabuk * Sürmeneli Sabri adınd:ı biri 
etmemesi şiiphesiz mahzurlu oldu· bir para meselesinden çıkan kavı:a 
ğundan aliıkaılarlarla konuşmalar neticesinde Pa abahçede oturan 
yapıyorum.• bahkçı Lzet oğlu Asımı bıçakla ba· 

Vekil kahve bubranınm halli 1 cağından yaralamıştır. 
için de şuı1ları söylemiştir: ----------------! 
•- l\lnnilyadan beş bin çuval, J 

Riyo'dan on beş biu çuval kahve· 1 

miz gelmek üzeredir. Brezilya kah
ve şirketi de kendi hesabına aynca 
on heş bin çuval kahve getirtmekte· 
dir. Kahve bedelleri entrşanjabl 
takasla öd~nccektir. 
Kiinunusaniıle \·üklenmck iizere 

)..,ıkarıcaki mikta.rlardan maada, 
bugiln varın arrıra on beş bin çu· 
val knlıve satın olmak iizere bu
lunuyoruz. 

ıııııırıı1111:i11:1~~ Ş E H I R 
,\ll' 'i\ \:1'1liil TiYATROSU 
il I~. '"' 'ill jı'I 
1 ıffiııııuıı ıl il Tepebaşmda 

dram kısmında 
Bu akşam saat 20,30 da 

Yl<.:LPAZE 

• • 
HALK OPERETi 

Yarından ililıarcn Ziraat Ban • kası, ister kahve taciri olsun ister Bu akşam 9 
da Zozo Daimas'l:ı 

spekülatör ol.sun herkese alivre İ 
kahve satışına başlıyncaktır. E N A L E R 

?Icınlcketin kahve ilıliyııcını te·I Yakında: GİTI{AL 
n11n edecek tcd:..lı:lerimiz şiJndidcn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ı ı ı • ı • ı 
alınını ·tır. l{ctiı\C almak i~tiyen - tadır.> 
)er var.a, bunlarm esi-ideıı kahve 
ticaretile iştigal ~dip etmediklerine 
hakılmaksızıu Ziraat Bankası 2 in· 
cikanunıın 7 siuılcn itibaren güm
rüklenmiş olarak ve gümrilk am
barlarında teslim knvdile kendile

KAUÇÇUKÇULARIN İÇTİl\L'U 
Diin kauççukçular ticaret od:ı • 

sında toplanarak İngiliz milstem• 
lekeierindruı şehrimize kaııççuk 
getirilmesi ve bu suretle buhranı· 
halli için hükumete müracaatA ka· 
t<arnr vermişlerdir. rine ~10 kurnştan kahve satacaktır. 

Bu fıal, İstanbul, İzmir vo l\ler • 
sinde ayni ofocaktır. 

Knhve ihtiyacıınızın emin bir 
şekilde kıırŞ>lanması için aldağı • 
n11z tcdbiı-lcrc ılaranaruk derhal 
söyliyebilirim ki, ınallaı·ın mem· 
lekele \i.inı<lünden itibaren ban· ! 
kanın satı~ fi•lı 105 kurus olarak 
şimıliılen tosbit ~dHmi~ bulunmak· 

BUGÜN GELECEK GAZ 
VE BENZİNLER 

Buııfin limanımızı mühim mik
tarda gaz ve benzin gelecektir. 

Bu büyük parti benzin ve gaz 
İstanbul, İzmir ve İskenderunun 
ihtiyacına taınamile tekabül ede • 
cektir. 

l$clırimizde yeni kahkah ı tufanı dalgolanacak. 
Bütün dünyanın en meşhur 3 komiği" 

3 PALA V R A C 1 LA R ve 
DEV MAYMUNLARI 

Bu per.embe ak•amı SA AV · " sıneınnsında 

görülmemis derecede ko ıı.k eğlenceli ve kahkahalı 

L·s AF·v 
• sözlü Filminde arzı endam edecektir. 

Londrn 19 (Hustıst) - ·Brem<'n• 
Almaıı transatlantik gemisine te· 
sadüf eden tahtelbahir siivıırisinin 
gönderdiği Tapora göre, bu tnbtel· 1 

bahir birkaç gün evvel Alman - 1 
!arın Layipzig krnvnzöriinü batır
m,ştır. Miisademcni V'I , u~ ~el.
diği yere iki saat sonra dönen tah
telbahir, denizin iu;cr1.L~• ı:!ôrt mil 
f:"nİşliğinde bir yağ tabakasa gör
müştür. 

KÖLN KR"~'AZÖRÖ DE 
RATffilLDI • 11? 

Lonc!ra 13 (Hususi) - Ursu! is
mindeki İngiliz tahtelbahri bu a· 
yın on dördünde Elbe nehri ağzın· 
da Kö'n sınıfında bir Alman kru- 1 
va?:örilnü batırmıstrr. Ktu\•azöre 
olta torpido rt"fakn.t ediyord!J. Altı 
bin ton hacminde olan bu kruva • 1 
zörde 571 kişi bulunuyordu. Kö· 
ni•berg ve Karlesrohe zırhhları d• 
a ·n i sınıftandır. 1 

Bltan knıvazöriin 15 santimlik 
9 topu. 6 ağır, 8 hafif hava defi 
topu. 9 torpil kovanı vardı. AzamJ 
siir'ati 32 mildi. 

,, .... '::.., 1ı.1tf:tvt>fhıt!~ A lmanva -
Dil' altı biner tonluk muhOTeheve 
hazır fl J.·rnvr.zörii vnrdı. Yedi~er 
bin tnnlnlr ~:~:f 'r•0 •·"'7.ÖriJ de t~z .. 
r•ı. lnrda bulnnuyordu. 
AT,l\fAl\JI,AR 'l'RK? P EDfvOR 

Rerlin ]q (Rtı<n<i 1 - Alman 
1"'<m1 makamlan Kö1n !1nıfında 
bir Alr>"n kn1va1örlh1iin h•hrıl • 
dıi!ı hnkkıncı. fn.,.i1i• bahrive ne
%nrrfir:n verdiği haberi tekzip et
melrf.-di1' 

('i\ı?rtl, nF.1''17. ffARER!.TJ 
RAltRINnA t7.ı\RAT VEROİ 
Londn 1!1 (Hu•n•ll - Bahrlve 

nazırı Lord Cör~il fn.,,;Jiz bahri
yesinin son muvoffakiyetleri hak· 

kında radyoda bir hashihal yap -
ınıştır. 

l,.orçil şu geçen bir hafta içinde 
63~0 tonluk bir Alman kruvazörü 
ile dalıa büyük bir kruvazöriin 
İngiliz talıtdbahirleri tarafından 
hasara uğratıldı- mı söylemiştir. 
Bu gemiler limanlarına iltica ey· 
lemiş olsalar bile, her halde AJ· 
man filosu kadrosundan çıkarıl· 
mışlardır. 

Nazır, Graf von Spee zırhlısınııı 
R:walpindi gibi muharebe etmi~ 
olsavdı, daha şerefli bir akıbetle 
batmış olacağını söylemiştir. Ge
mi, bitaraf bir liman ağzında ken
di kendisini batarmağı tercih et • 
miştir. 

Alman zırhlısını Ajaks, Aşil ve 
Ktımberland isimlerinde üç İngiliz 
kruvazörü Mkliyordu. 

Vukua gelen deniz muharebesin-' 
de Ajaks'ın dört kulesinden ikisi 
yıkılmıştır. 7 kişi ölmüş, 13 kişi 
yaralanmıştır. 

Ekseter kruvazörüne kırk elli 
isabet vaki olmuştur. Gemi, bir 
çoğu maktul olmak üzere yüze ya
kın za:viat vermiştir. 

Çörçil bund•n sonra Alman tay· 
yarelerinin ticaret gemilerine ve 
şileplere mütemadiyen saldırdık
larını. fakat hiddetlerinin menni· 
!erinin isabetinden daha fazla ol· 
duğunu söylemiştir. Tayyarelere, 
maynl re, tahtelbalıirlcre ra~ • 
ıncn, büyük deniz ticareti hareketi 
devam elmel<tedir. 

Kanodadan miihinı miktarda as
ker lnıv"etli bir himaye altında 
bir lnıtiliz limanına vasıl olmuş • 
tur. Bu askerler harp cephesine 
gijnderilmeden ev\•el askeri talim 
ve terbiye gijrecklerdir. 

Sovyet Ordusu! 
(1 lncl aahlfed"D deva.ml 

mubteJlf kaynaklardan l'elen haberlerin 
hepsi dolnı ise B.usya için üzerinde 
durulacak haklk~ten çok dlkkat.e tayan 
bir nokta var, demektir ki~ o da ef
radın kabiliyeti barblJ'esi lle bilhıısu 
aabotaJ ve hı:ranet mevzuudur. BOyle 
bir hıyanet ve s:ıbot..1 Jı:!a d:ı unsuru asli 
daha ziyade inanla, mı arasmd•kl le· 
~attan ve psikolojik aksülürueldeıı do
fablltr ki, Sovyet ordusu Avrupa harbi 
clkıncıya k. dar dalma ted~üi bir 
hlmıetln telkinine tabi tutıılmwı ve 
başka milletlerin L•tlkliillne kanı• 1•· 
pıJan teeavilzlertn en büyük dil.ı;manı 

lıallne sokulmuştur. Emperyallmı düt· 
manı olan kuı1ordunun emperyalist bir 
vasıf içinde Fin1andtyayı lmba7a ı.ev
kedUmesl ise bir ihtimal halinde böyle 
bir isyan veıa sabotaja amil olmut bu
lunabUlr ki, bu lhllmal de yukarıda 

işaret ettiğimiz &'lhl anca.k vcrllen ha
berlerin dotnılul;u trlına balttıdır. 

SovYel • Flııl:ındlya harblndr lklDcl 
ve dikkate mühim bir safha daha belJr
mcktedlr ki, o da İsv•~ Ye Norveçte 
e:fkin umumlyelerln ı.ükfimetıerln bl· 
tarafhklarını thlıil edecek bir temayiıl 
üzerinde kendilerine lstikamet verir 
bir va•lyete ıloiru litmclerldlr. İsvetle 
ve Norveçte! 

- Sovyel hlUihı hl&! de istihdaf 
edl7or!. 

Diyen ve Flnlandiyaya fili yardımı 
lstlyen bir efk.l.n uınuml:ve kuvveti 
aiinden aü.ne orla:ra \'ı.ktti:ı gıbl Fin 
ordusunda hizmet cörmck üzere yazı
lan cönüllillerln sayısı de artm.ıktadır. 
F,.ier, efk:ı.rı umumlyelcrdekl bu tere
yan ve Sovyet ordu.,unun ıımalden 

Norveo hududuna t.ekarrübil yenl bir 
tesadüm b:idlsesine fırsat verirse Sov .. 
yel • Fin harbi bir isveo • Norveç • Ftn
Danlm•rka harbi mahlyeU alacak ve 
belki de büti.t.n Baltıka 7a~ıl&eak de
mektir ki, o takdirde de dava nı.-ıhlyetl 
ve şümulü itibarile bamba~ka btr teki• 
bürilnecell ılbl Sovyet Rusya için de 
a• cok düşündürücü bir keyfiyet lfad..ı 
lkti.ap edecektir. 

Herhalde, bütün ba lhtimııUerl ber
taraf etmek yine Sovret ordnsuntm 
Finhuıdlyadakl harckltın netlculnl en 
kısa 2amands almasına balh kalıyor 

ki, bunu müsbet veya mrnfi bir bük· 
me b.ıllama.k le;bı de .herhalde daha 
rok vakte lhlly•o otınıısa .-erektir. Bu
Pıılerde cereyan e-decek muharebeler 
bu ölrüye dün7a ~f'karı umumlyeibıe ve 
bllhassa $lmallilere kolaylıkla verrbl
tecekUr. 

ETEM İZZET BENİCE 

ÇENBERLİT AŞ yarın !!~i~:'.:1~s:::: itibaren 

Sinemacılık alea~nin en büyükdehası: Rejisör KAPRAS'ın Şaheseri 

GAiP UFUKLAR 
1938 senl'si llolivut Filim müsaba".;asında birinciliği kazanan 

Süper Film 

R O N A L U C O L M A N'ın 
Btı~iine kudar vüeucle getirdiği en büyük san'at abic!esi ... insan ze· 

ki\sınııı ~ri~<·miyeceği büyük bir mevzu • Tibet'in esrarlarla örtü!U 
dsa •.eleriu iç yüzü. Göz kQmaştı•ıcı dekor, ihtişam ve lüks sahııe
ler ... Elhasıl milyonluk bir şah.,.erler <oheseri. 

Ayrıca Amerikad:ı ahlaki koruma cemiyeti tarafından altın 
ınadalyn kazanan 

SOKAK COCUGU • 
İlk Uyanı~ filminde 

çok be~enilcn 

jACKiE 
KOUPER'in 

Hissi, içtimai avnl 
zamanda abl8İd 

bir Filmi 

Yazan: ZİYA ŞAKIR No. 17 

Diğer gemiler altı yüz ile bin iki 
tonilato arasında idi 

.. yuz 
Nlaanııı ll uncu riınıi, Btzaruı impa

ratoru, bir denb numa1işt yapmak .la
ted~ İ•lant.ul lle Galata arasına .• 11· 
JD&U air.uu kapıyan biiJük zlnt'!lrln 
boyunC".a - 9 1"emloln dllllmesini ve 
Turk ıemilerlle harbe si.rl .m~inl em .. 
reııı (1) 

(I\luvcrrih Barbaı·o) nun rivayrtlae 
naza.ra.n, vak'a şu surcUe ce~t.i: 

(Bu dok1Jz büyük 1"eml. İstanbul ile 
CencviıJcrla Galata kalesi ar mıcla, 
derhal bir hal leskU elliler. Bu remt
lerden biri, iki bin dUrt :rüz &o.n oesa
mr:te idL Bu genılye, geminin bi:z.ı.ıt 

sahibi ol:ın Clueviz a .. ılladelerindeıı 
(:;~yur Zor.el Doı·ın&) ıunanda edi· 
J'Ordo. 

Di«er l'cmi;er, altı yd.J. ile bin 1 )'ÜZ 

l.onilııl.to arası.oda c oım~&.e maUl;tHer. 
nuı.J:ırın arasında (Tana) dan &"C-lmlt 
bdlrpJerla, iki lı ıt Vc-nedik kad~r
l'lLSl. imparatoru.u (ba"l~;ı donannıası) m 
mensup beş lladlrp da vardL 

Gemilerin hepsi. iyice la.bklm edil
mlştL Ef'ı-ai \Ye mürettebata, kimllen 
sırlı l"b"dirılmlştl \'e b'lha..ua mane
vt7a.Uannı kav\·~Uendlrerek harpten 
7dmımaJarı 1 ·in, bi!"'«tk pa.pa:ılar &•
ürıilerek semilere tc\'"ZI ecl.lmJ tL) 

Gemilerin lıeı»I, 11lee tahkim edil· 
mlşU. Efrat ve müretteb ta. k.imllen 
nrh gJydirilml~U. Ve bflha sa ma.ne • 
'\'iyaUas·mı k~vve!lendircrek Jıarpten 

7ılm!llDlll:\n için. b1rtok 1'.1P&zlar se
tlrfilerek a-cmi.lere ı.e,'Z.I tilJ tt.) 

Prenld!>o zat'crlndc-n av~ct eden Sil
lr:rman Bey, dU.,ınaı.an bu mel Jan o
kuma vni:retini ıörü.r ıörmes:, df"rhaJ 
bil~d.ı.k filoyu h•rtkete aetlrdi. '-"imdl. 
kanlı bir harp b:ı$güstermiştl. 

(!\lüvcrrih Krltovolos), bu harbi 11ö7 .. 
le tasvir ediyor: 

(Turk c-c.mllerl, zincire ve r:lnelrlD 
.-erisludc ~ıralannuş olan «emilere doi
ru pupa J'elkcn ilerlediler. Taassup Ue 
ple7ana. ıelml'j olan Tüık l"emirilerl, 
muUaka. &3.lip l'C1ccckerine rmlndllt-r. 

Türkler, ok mt'JJ.Ziline ciı·dlklcri za
man. ı-emilcrfıljn yürüyüşlerini :\fır

Jaş;tırdt:al'. Bii;,-ı;k mcu,llll siliblarını 

kuJloınmıya b~l:ıdılar. Oklar ve cülle• 
Jcr havada uçuyordu ve bwılan.!2i he
dl'nerlne babe1 ettikler! g-örülüyorda.. 

Tlirk gemileri, •inclrlıı aoka.<mda ... 
ralanmış olan d~ntan &cml!erinc müm
kün olduğu kadar raltlaşlılar ve sonra. 
bü.sbtitüıı bfrbft'ltı·i.ne J':ınaıı:tılar. 

f..-t.e o zaman kurtlnuvc.sta mul.L&re.. [ 
belerin.in cöfüs söi1e ccrPyan edtllı mu.· 
hareb('lerlnin en müthlşlcrlndeıı birl 
de burad11. cereyan etil Dcuizln ora
daki &:>thı, kıpkuıl kan k ildi. 

Türklerin tlı:wrbt, 1.r.rh ı-ornltck sf7 ... 
mişlerdi. J)u: m3Jllannın iiz riııc atıl

makla. s:errc katla.r tr!'eddıil ebulyor .. 
tardı. ı::tıerhnlı> Jn~·att.lcr oıd11ğu hal
de, Rum gem.iferb:un l'Üverte!erire atı .. 
Jıyorlaı· •• Öıı1erinc ne &'el • lutuştur
mıya çal4ıyorl.;ırdı Ei.r tak1mlan ds, 
demir ~eng-e.Ur·r ve lp mf'r 1 enlerle, 
kü~ft-lere tırmaul)'orlac- J:lJ rWde 
keskin pa.1sl:ır ve sil"'rl uçlu w.ızraki· r
la, dilşmanl.:ırı:.a Oldil.rüı: oi'JardJ. 

Tilrklf'rln hep ind"' J e. harbe k.aqı 
bilyL.k bır !~tek ve sou del'ett'"e <'t' a
rct «ürULıyordu. fl'cr ne t'aha.ıı;ına mal 
otursa obun, düşman f>em• trini baLır ... 
mak ve kendiltrtnl Jlmaua. 'ok mı.ru 

o koca r:ft?clrl kırmr<'k l"\t.f'diklf> 1 anla
şılıyordu. 

Diitmaıı &ttnilerlııiıı ıuiır~tt batı ~ 

ayni tlddetle mukabele ve ktuılllorlnl 
bütün kuvve-tlerile müd3f, f'4l:ror -
brdı. Onlar da, dÜ.jtnanlaruu.."\ Uzerlue 
taslar, oklar, muraklar, luırg-ılar yaf· 
dın:rorlardı. Her tarafa. 1trle~ttrllmlt 

olan tattı su dola kovala.rla, Türklerin 

(1) Bu filonun, >Jnclrl malıafazaya 
memur 10 ıemiden mHrekkep donan
nıa olması da muhtemel 

BAŞ, DIŞ, 
NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA 

NEVRAUI 
KIRIKLI 

J'"&ptıkla.rı yancıalan söndürml7' ca
J.ıı;11orlarılı. 

Bu korkunp kıtaJe iştirak eclenJerla 
artık tam.amile cöı:ltrl kararmıı tı. B1l 
fılgınca Liicum.Jardan. ne k:1nndıkla
nru ve 1a1tu\ ne .lr.ayf>ettl.lr.lt:rlnl bllml-
7orJardı. İlci tarafta da Wer nara.lan 
yükseliyordu. Fakat zaferin banıl ta
rafta 11.aldı&ını k.,tırmek mllmkU.. ol• 
mu7orda.. 

Bn kı-nh boğuşm~. ('-Ok uıa.n sürme .. 
dL Her iki tarafın da bitap luıtınasllo 
nrUcelendl. 

Türk Amfralı. hl,.bJr ,.em.isini frda 
etmeden, mavaffaklyetle l't:rl çe:kUdL 
Ba. feci kıt.al, ı.i'ylece bit.ama erdL 

YES"İ İCAT EDİl,:C. • Bİ& ME:ll:ıll 

Biç bir fa:rda temin e:trne-dr'n nt'Uce• 
teoen bu deni~ har~i. \FaUhl i fena 
halde sinirtendJrdJ. BJ.%rat k,.ndbil bir 
kadlrc•J"a binerek 7ındrl.n bnıurıdujU 
7cre kadar l'CldL Zır.:clri.'l merbut ol
doiu nokt:ıyı müdafa:ı C"dt~ gemilerla. 
vaziyetlerini rözden IM'lrc'I. !"i:c:tnra top 
döküm<"fi.i,.rlnl telbc.-ttl: 

- Galata kalrsi.:.ıde bulunan Cellf'
yblerlıe h&JiJ ha1inde defi1'7. B:ın• bi
m.f'n, G.ıtlata surı'!trına zarar Ternıtdea 
ıu dii,man ı-emJlerlnl tahrip ed~blle· 
eek bir alet yapahllir mlstnlz!. 

Dedi. 
( fJet'amı va7"} 

Otomobil bir ad<ırnı 
yaraladı 

Ek.rem adıntla lıirlnlıı ida.n:~lndekl 

!82 numarah hu o..~ı oLom('bl1 Be,,. ot
Junda Samoel aduıda birine çarpara.11 
7aral:ımı tır. 

--&--

Bir adam evind-- kalp 
sektesinden öldü 

Xal:roncuda oturaıı beşinci noter 
veznedarı l\lusla.fa t \·inde ohırnukb ı .. 
ken ü.:ıerlne fenalık gelerek duşmUı. 
biraz sonr;ı da öhnüı;;tür. 

Yapılan muayene neUt~!!inde !\1ua
t.J!anın kalb ~ktc:.L.ıd ıı öldüiü anla.tı .. 
larak s;ömülme~lne lıln verilMl ... Ur. 

---o-

Sekiz kumarbaz 
yakalandı 

Sabri, Rlaa, Salahalttrı. t.mau, Hl1ı· 
m~t.. Ömer, Kel'im le: .. Iu.stala adında 
sekiz kuma!'baT .\.ksaroıydoı Sofplar u.• .. 
desiııdt İsıraUln kalıvcslnde kumar OJ'

narl:tı·ken, suçiı.~tündc y;ı.k:.ıl.uırak ma.b.
kcmeye vrrllmi.ilerdiJ'. .... . . .. ... . ..... 

Petr l Nizam 
snç hl\kımı güze'liğin en 

hiı inci 9"dıdır. 

GAİP ELMAS İGNE 
11/lZ/839 Pazar Kiiull Tak>lmle T"'· 

vlklye a!'&.:nndıı balık sırlı altın ii&~r~l'• 

elmas IJlemell ı.:neml kaybeltlm. 
Bulanın aıııtaf'ıdald it-h:fon "lum.ıra

sma müracaat etUil ta1tdirdr mem• 
JUID edilettl;I Din olımıır. uı:'I. 

ve bUtUn aijrılarını derhal geçirir. 
LUzumunda gUnde 3 ka,e alınabilir. -

ir 

n~ .... 
.il 



HiKAYE 
KIYILARDAN ... 

1 Yazan : REŞAD FEYZİ 1 
irraa Celil, •eno ltadılla - tok 

.. ltulank, p oi1111107I fmldadı: 
- Ne kadar &1belabı Selm&
Soııra, &1illimsecll: 
- Jtlmblllr, ba. cümle7I bç •da 

ta1111UfSUDdur .. 
Selm&ıwı ellulnl tııila: 

- Bana inanıyor mu.sun, ıeT&1Jim?. 
itenin için ae kadar 7anıp lulqlatu• 
mu bll[J'or m.mu, 8elma1'. 

Oençı bdm, dalsın du u •. \i.ywdu. 

sınub .. ları hba!llllda ltonu,,u1onlu. 
Sesini daha ıavqlallı: 

- Caaıaı, ııevpjlm, Selma... decll .. 
Fakat, bUl.ror muaun iti, bıı bellleylf 

ae kadar sordDl'!. Sen bir deniz ıü-
selllfl ve azameU ile ll1U"1ımdaaın .. 
Ya benim, ızlırabımı d!i11ın- Senden 
fUDQ beklborum.. B:ına, kal1 söyle .. 
Beni te.elll el .• Senini• hayalımı blr
)€' ... tirmek istiyorum... Seni, dalma 1•• 
nımda görmek i.ti)'onun .. Sf'lma, una 

ANi TESiR 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, 

Romatizma, soğuk algınlığı ve 
bütün ağrılarını derhal keser. 

lüzumunda 

günde 

3 kate 

alınabilir. 

Sabah, Öğle ve a'kşam her 

yemekten sonra günde 3 defa 

Giıi:derinln içinde, mavi renk, bir ak· 
tam kadar ltul7ah Ye daraımdu. 

irfaa eeıu, ooYSlllııhıln ıözıuıaıa 
çlne baktı, baltl11 

&tıkım.. 

Genç kadın, İrfan Celllln •i~erlal IİİSiİİİİİiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİij"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
aradL Gülilmııib'ordıı: l ı·-----·------------------------,1 

- Bu akşam, eolt Jllallalı ... clerla inhisarlar u. Müdürlüğünden: şlerinizi muntazaman fırçalayınıı - BütilD ba:ralımd&, clecll, iteni •lr 
den ıibler- .Kendlmf, onların lchı· 

de, enJ'\D lılr •enı..ıe S&1U7onuıo- Ne 
kadar bYYetll balntlann ....,, Selma
G~nv Udm dlnll:rordu. Yl.ae cevap 

9ermedL 
lrraa CelU ........, edborda: 
- Teailll.a ,...ı lnitlm ril balaço

"rinln ltollu .. tlaıı 7apı.lnuf •lbl 
ielma, ao, Babllln asma bahcelerlnl 
olllr mlalnf. Biilün tarlhlıı, mlloloJlnlıı, 
wı'atıa bahsel&lil dlillllevl l>abçeler .. 

O UJD&D, itte o ama.o, Selma.Dm 
dudaltlan Dk dda lupırdadL blak, par. 
lak, 1to1a bir nar olçeil kadar lue ve 
· rln duılaltlan barellete ıeldl. Yiia11· 
aiin bulııu baUan "'Dit! dile ••hnltlL 

ealp. manalı takallüler ve ıevteme• 
ler, peabe pi 7apratuıdan dab& le
, .... •• cllb 7llaunde, luntlllau bir 
deııbln •öl&'elerl sibl Ulrbordn. 

Selma, elini, delikanlının ançla • 
nndan ııellU.. Bquu ata clöndurdü. 
U•un mua denlu-, kQdara ba.k&L. 
Sonra, onan ... ı. demindenberl ilk 
defa du7ulu7ordu: 

- Kıyılar, b11 ütam ne kadar ıd· 
:aeı, irta.n.. 

konatu1onun, decll. l'i•lerden lıalısel-
aıedln ili lrranf, 

- S...I .....,..,,,.. S.bııa. .. Ne 1a• 
payımf. 

- Demek kı:rıda bekll:ren lıuanlu 
kadar, tein büılln ve pm dola.. 

lrr"' Ceın inler ırlbl mınldandı: 
- Seninle evleamell blborum Sel-

maL 
Gllnl kadın bir ltahlı:aha "'vurdu: 
- Jt11ıdan denize mi dU.ecellaln1. 
Geno adam lıarret içinde idi. Oh· 

lerl lrU .iL Cevap Teremedl •. 
Selnıa devam etil: 
- Aşil tatlıdır. Jtı:rılar kadar sil· 

1eldlr. Kadın ela, lıpkı, senin söyledii!n 
ırlbl, ıızak, enırln bir denb .. Fallal, bil· 
tiln ha.u:ı. zevki ve be1ecanı, unutma 
)il, bu denizin, 7aJmz, kıyılardan ıey .. 
redilbindedlr. 

Selma, birden uaJa kalktı: 

- Haydi, İrfan, dedi, ıreı' bh7onu. 
Atır ahr 1iirü7ellm-

ANKARA RADYOSU 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

&Ül"Ünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazolan vardır. 

İstanbul asliye üçüncü hukuk 

1- 39 Jc.ııleır hırdavat levazımı mutredat list...ı muciblnoe pazarlıltla salm 
alınacaktır. 

II- Muhammen bedeli 448 lira ıem!nat SG,60 liradır. 
III- Pazarlık. 20/XII/939 Çarşamba &ünü sa~t 15 de KJlbataftd Levuını ve 

mübayaat ıubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Müfredat li:·~sı her S(in sö.<ü geçen şubeden par1UDZ ahnablllr. 
V- İsteklilerin pazarlık: için tayin edilen güıı ve saatte '% 7,5 &üvenme pa .. 

ratıile birlikte n1ezk1lr komtsyuna gelmeleri. cl0416> 

• 

PATI kullanınız 
Her tiirlü yanıklan, kan çıbanlannı, meme iltibap

lanm ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarıoı, dolama, 
akneler, ergenlikle,., trat yaralarını çocukların ve bü
yüklerin her türlii deri iltibapl!U'lnl en erken ve en 
emin tedavi eder. V iR O ZA, mikropların yaşamasına 
mani olur. 

.. 

SATIŞ İLANI 
lslanbul Beşinci icra Men1urluğun~an: . 

•-• H •t t.arafından Vakıf Paralar İdare.sinden t3J ,7 Ul:ra:& nuın& 
~ıus-...a t"e a. ce -· ilmiş 1 borccıJI 

nıslle bor9 alınan paraya mukabil birinci derecede IPolek cooler o ap taraf • 
ödenmemıtlinden dol71 aahimasuıa karar '\l'erllen ve taınunıua ehlivukuf 1ıı"'ııı 

lan D 1p ııada Kaupllya.• nuhalles elan (120t) llra lu7met lalldlr eıll.lm1' • avu • . A.klf 
'. Davutpaşa İskelesi aoktında eski ve yeni 19 kapı No. 11 bır tarar~;':.'":ır bası 
. banesl Ud tarafı :rol ve bir tarafı boolan Ue eevrlll llulel zemin va . ın şaiıda 
ı bostan lr.uıusu laanasuıı m.il4~mll bir ahşap evin evsaf ve mesahası a 

yazılıdır: ııe 

ZEMİN KAT: Kapıdan ır!rildlkle ırömülü ltüpii bulunan bir !atlık üurin 
Ilı bina barleinde bit tulumbalı bir ı.u:r•. 11<1 oda, bir heli., bir merdiven a ve 

malfatlır. • ~~ d ı b ıan ıı.ıoı 
BİRİNCİ KAT: Merdiven batında bir beU., birinde :r~ Ye o a 1 0 

lçlçe üv odadan lbarelllr. bbal 
MESAJIASI: Tamamı 118 met.re murabbaı olup bundan 44 D1ctre mnra 

bina, 16 metre murabbaı mutfak ve mütehakl"il bahçf'dlr. . a tk 
Yukarlda hudut, evsaf ve mrs:ıha'Q: yazılı pyrl mtnkulun ~~.:unı O 

arthrmaya konmuş olup %5/1/94.0 tarihine rasthyan pr~nı"Ge gunu saat 1~4. 
den 16 )'a. kadar Yeni postahaııe blna .. mdakl dairı:-mlz~.e aeık arttını;: ~: 
c:;atı1acakt.ır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinln 1uzde 15 ini bu ~ 
1.akdlrde pyrimenkul en ('Ok artbranın üzerine ihale edilecek, :ıkııol takd .~ ... 

rl taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş cun 
de en son a tıranın .. .. t 14 den 
müddetle temdit edUerek 9/2/940 tarUılne ra..ıc;Uıyan euma sunu sa.a ln<'l 
16 kadar sene dalremlı.de ikinci açık arttı.rması yapılacak ve bu lk 

İrfan, battan b... UlremiflL Genç 
k..admın Urtkuli.de anlnde, blitün biı' 

lladın ye ıliıJllllı. oulbesinln aenfonlsl 
yarılı. 

Saat 18 ProsraDL 18.05 , lemlellel •
aı ayan, AJan.s ve meteoroloji haber
leri. 18.25 Miaill: Cazband (Pi.) 
Konnıına (Aile ziraatı). 19.ıt Turlt 
müziii: Kllalk proıram. Ankara rad
yosu küme aH ve su be)'eU. idare 
eden: Meı.ul Cemn. 19..llO K.ona .. ma 
(C0<ult lerbl7-.I). %0.05 Tiırk mü
sltl: Karıtık prorram. 21.00 Kon~cr 

&akdimi: Haltı Bt>dii Yünetken tara
fından. %1.15 Müzik: Radyo orke•tra-
11 (Şef: Dr. E. Pnelorius. 1 - Cb. v. 
GJatk:' Alcesie OP«'ra~ında.n avertilr. 
1 - E. Volt Ferrart: Divertfment.o, op. 
H. S - Ch. Gonod: l'au•I operamn• 
dan bale! .,az$. 22.tt V•mlek•t aa
at ayan, l\J2na baberlori Zina!, Es· 
itam - Taltvllit, ltamblyo • Nııhl 
-., (Ft1al). 22.%1 8erı.e.ı .... ı. 
12.lt Mihlk (Opereller - Pi.) 12.55 
Miialk: Cubaıul (Pi.) 2!.!5/23.10 
Yannkl procram, Ye •apanq. 

mahkemesinden: Y• d rt menkul en çok arttıranın üıerlne Uıale rdilt"rektlr. 
arttırma a PY 1 h kıyme· 

Satış pe,lndlr '[allp1erln artbrmaya ılrmezden f"VVe uıu ammen tıe 
- Senin 7anuula, bütiin balat •ll

•eldlr, Selma 
Geaç bdm, bafllce s;ildü: 
- Ben ana lu7ılardan balıaedl7o· 

ram. 
İrfan, Selmanm un, bal renıl, pa.r

Cak saçlannın teılerl aruında, par • 

11U1lllannı 1ndlr11orda: 
- Ben •e. df"di, kı)'alardan konut•· 

orum.. KJ:rı. &1bel teYdlr. Tallula, 
cadpllr, 1te1eeaa Yerlddlr. Biallln im• 
riimth, lu7ı<la deni&! ..,1...ıen lnaaa· •nn baleti ralıl.r-• beaaer, Atk .,. 
-lr .... lsdlr. Se-.aler, •alma lu7ıcla

clır. Kıy ... -. - la&b, - ... 
cıda. 

Selma, •ono ...... clindl; •ialerlnJ 
\ltl:mıtiıJll: 

- Neler o61llb'onu, irraaf. 
- Denbden, lu7ulaa, aplan n •i· 

Dillden baJıae4bonuıı.. 
- Glbel- Soııraf. 

- Ve Selma, ı.ıe, oon bir lenla d· 
blııln benim baJalımda. Ve iten, .... 
hllde:rlm.. Seul "'7fedl.rorıım.. Ur.& • 
oan. eqtıı, mamı.aYI denldere bakar 
ıJbt_ Dem 1evbn.ll., .lrıem korku. Yeren 
denizler .. Ben. kıyıda beklemenin bıi

tlln ulırabını ltalblmde blssedl:rorDDL 
'!.yol zamanda, ba bekleyişin btitlla 
-•m da ralıamdadlf. t'ırııuwı lltl 
•uvvelll lıl5... 

İrlu. CeJU, eturd11fa u.hll kaya11-
nm Uııtıiııde, 7or defl•tlrdL Şhndl, Sel
manm. iberlne aacJan döküJmUt o-

1161 Blcıt 
Zilkade 

8 1 
1115 •amt 

1 inci ~ıın 

1939, A7 12, Gtln 353, Kuım 4! 
18 Blrlnellllnun SALI 

Vakitler Vuatl 1 l':aanl 
8L Da.: il&. Da. --

Güneş 7 20 2 39 
Öğle 12 11 7 28 
İkindi 14 31 9 48 
Akşam 16 43 1~ ()() 

1 Yataı 18 22 1 39 
İmsak 5 31 n 51 1 

l\o. l 75 Yazan: l\L SMlİ KAC.AYEL 

Gürcistan Kralının kızı, başını iki eli arasına 
almış sızlanıp duruyordu 

Kumandaıwı bu 8'n.lerl rahibeler U- 1 
ıerinde k51r 7apm1ı1ta. Rahibeler, 1a -
vat rava1 ıözJerlnl öne dikerek da.1-
relerıne S!ekilme;e bq.laDUtıı. 

Hulasa; Karaca, yulfealne dütea 
ııer :rerl IDfüam altıaa aldılllan ve 
nerke:ti ıük.Ua da vel ettlkkn aonra; 
Odna sarayına ••hnlftl, 

Karaca, «Defna• sarayını daire dai
re dol1.4hktan sonra cİrenb nJn oda
..ına ırlrmll)tL 

Gürcistan Kralının kızı, batını iki 
tlieri arMJna almL, !ızl1U11p duruyor
ıu. Karaca içeri l'lrdtti halde duy • 
namışlı. Kapıda nöbet bekllyen ha· 
"t"mafalannm her blrl blr tarafa katı• 
mı:şh. Ortada ne muhafn: ve ne d.11 
nObetçl kalmı!}tl. Ut'rkf'!llli kendi başlua 
tatmı tr. 

KaracR; •İrenla olu '\l'az1yetlnden bl
tıJ.bcr idi. Güz 1 luıı ~kin lr;-bı ıunları 
ıöyledl: 

- İ"1Jlnbl lul.f•der mislııb1 
Kız· bu ıöı.ler üzerine- Karacanm 

ka ısında. ıJtrt"mJ,tL Korkusundan ıöz .. 
lert dışarı fırlamıştı. Dili tulolmu:J ee
v;ıp vercmlyordy. Karar1t, mül:'iyim bir 
ed.ı ile: 

- Matmazel korkmayınıL!. 'I'üı'klcr 

&dil ve merd adamlardır .. Sakin oJu .. 
nuz.. Eminiyette olduiunuzu bUlnlz .. 
Size Pad.lfabım namına. ı;ö;ı veriyorum .• 
decll. 

İre.nJ; korkula korkulu b2loyordu.. 
Ne yapacaiını ıa,ırmqb, Fakat; Kara
ea; bu klllll aynca ve mublqem bir 
binada. bulunu1unu merak ederek iek· 
nr sordu; 

- İsminizi liilf•der mlslııid. - .... 
- Korkmayınız, luttedinlz! 
Kız biraz kendini topladı ve cesare& 

bularak: 
- cirenl» dedi. 
- İmparator haıretlerlle ltara1>eıı-

llhln dereceslnl Uitfeder misiniz? 
- İmparatoriı:-e irenl 
Deyince Karaca. havrcUe: 
- İmparator hazrttlorl, beka< delil· 

ler mi! - .... 
İttnl~ eevap vıt~t'ml-,tl. Ne IÖyll

Je<"ektl!. Kan<".&. ıru:ılfni tekrarladı: 

- İmparator bazrellerl. lıekir de· 
tın-. mlT , 

- Öyl• amma; benimle nbjanlıdırlar. J 
- Evet: ne münasebeUt! 

l\Iakbule taralından, Feriköyün
de Kahraman Bey sokak 1 No. lu 
boyacı :\lehmeclin evinde mukim 
iken hali hozır ikamelgiıhınm meç· 
hul bulunduğu taayyün eden Ar· 
navut Cafer aleyhine mahkeme -
nin 939/739 No. lu dosyasile açı
lan boşanma davasının duruşma 
günü için ilanen miiddeaaleylıe 
tebligat icra edildiği halde ~ime· 
mesi hasehile hakkında gıyap ka
rarının dahi ilanen tebliğine ka· 

Halkalı Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Halkalı Ziraat Mektebinde mevcut balya halinde 120 ton lllDlan beher kilO&U 

ı kuruş 37,5 santimden 75 ton balya ballnde kuru olun beher kllosu 2 kuru.t 
50 ııantimden açık .arttırmaya konmuştur. İhale 29/12/939 S(inil Halkalıda mek
teple saat 15 de yapılacaktır. Sarlnamesl İstanbul Ziraat MUdürliiğünde ve 
mektepte mubaslplil<te görülebilir. İsleld!lerin yüzde ;yedi buçuk depozito akçe
s!le yevmi mua;yyende mektepteki h•yete müracaaUan. cl0257> 

Belediye Sular İdaresinden: 

tin yüzde '7.5 u ·nispetinde pey akeesl vermeleri '\l'rya milli bir b:ınbnın -

mlııat mektobono ibraz etmeleri lhmıdır. 
Birikmiş ver.Uerle beledl7e7e ali lenvlrlye, tanzlllye ve dellilllye n l~l•• 

rl ve vakıf lcar .. ı salış bedelinden lenzll edilir. 20 senelik taviz bedeli muş-

terlye allllr. madd.,.lnlıı 4 ilnctl 
ZOOf. numaralı icra ve Jflis kanununun 1!6 ıncı ,.. 

f k wca bn ıra:rrl menkul lberlnde lııo~kll alacaklılar ile diler alakadar· 
I~ ve İrtifak hakkı saldplerlnln bu haJı::Jarını ve bososlyle faiz ~e u;a~r;~ 
fa clalr olan lddlalannı, bn llinm n .. ıt larllılndeo itibaren 20 r:wı ~ Ull 

in müsbllel•rlyle bildirmeleri icap eder. Aksi balde haklan tapu c 
~sabit olmadıllea satııı bedellnln pa7la'11'asmdao hartv llalacakbn ve da· 

rar verilerek muhakeme 22/12/9391 ı...., İdaremiz için bir De.lnatör alınoealctı.r. 

saat 15 e talik edilmiş olduğundan 2.- Talipler anwnda 2/1/940 ııaJı eünü ııaat onda m1lııabaka 1mlilıanı ya~ 

• 1 lilmal almak lstlyenlerln 25/1!/939 lan1ılnden itibaren herkesin 
b& faz • ma rlnameslle 934/6706 

·· bllm...ı l•lıı acık bulundonıluak olan arllınna fll gore • (10481) 
'1wna.nla ctosyaıııma müracaatlan UiD olunur. 

müddeaaleyh Caferin me~kılr ııfin : İnlacaktır. Bu lmtlhmda en iyi muvaffak olanlar arasında bat desinatörlük lçiD 
wı saat~ mahke?.'ede bul~n?'adıiı aynca bir imtihan yapılacaktır. 
veya btt vekil gondcrmedıii su • ı 3- Verilecek 31rhk ücret tahsil cı..reces!ııc &öre barem .lıanunu hüktlınler! da
rette gıyabında duruşmıya devam bilinde tesblt edilecektir. 

uk ma.hkıemHID.- J'&pılm.ıyar&:. taııklkata. devaml.& mu-
Malkara asliye balı balle.ıııenln St/1/940 tarihine teaaduf 

len: eden Salı ırüııii saal 9 a lallk edllnılşllr. 

olunacoğı ve ~i; daha mahkemeye ._ İmtihana c;rmek istiyenlerln 28/12/930 cuma günü saat 17 ye kadar bon
alınınıyacağı ılan olunur. 1 ıervis ve tahsil ve:Ul<alarile birlikte Taksimde Sıraservilerdelll idare merkezinde 

131/79 Bbı&enaleyb hallııl< usulü mubake· 

llJaliıaranın C)aVDf köyliııden lleh• 
met All kızı Dilber larafmdan, kocan 
Malkaranm BaeıeYbat malıalleslndOll 

Mııstafa oil• Ş~lllr aleyhine ikame •7 • 
ledlii ııo.anma davasının lahkillalı ..,. 
nasında: 

aelerl kaıııınunmı Hl inci maddesin• 
tevfikan pıezltftr sıyap kararının dalıl 
Din sııretlle teblltlne karar verUml;ı 
ye llJ'&t kararuıın bir sure-ti df', 
mahkeme dlvanbanesine lalik ltılm • 
auştır. 

ZAYİ 
yazı !flerlne müracaat etmeleri. (10469} 

16 ile 17 biriudkilnunda Ankara • • • T h "I Ş fl•"' • d 
ile Haydarpa'a arasında içinde as- Beşıktaş Malıye Şubesı a sı e ıgın e? 
keri vesikn1ar ve bazı mühim ev- Dava. edilen :a.ıuataf~ oflu ŞakJrin 

yevm ve: '\l'aktl me-.ckiırda. :'\lalkara as· 
tiye bukıık mabkeml'Si tahkikat hioklml 
buzunında lılba1.ı vücut etm('dlii tak· 
dinle hukuk usulü muhakemeleri ka" 
nunnnun 405 !ııcl madde.;lne tevflk.ın 
bir daha mabkeme::t·e kabul olunmı· 
7acal1. ve -t08 inci madde mncibin._._, 
ha....mtnın denneyan e:ttiit va.kiaları k:ı
bul etml adlloJuoa<':ı~ı ili.nen h hlt(' 

rakım bulunan para cüzdanımı j İ~tib.UJc vergi.oinin teırı•ııi ~li için haciz altına alın~ b~ adet bco buçuk 
kaybettim. Para bulana aittir, Ev- meiro uzunluğunda bw-da demır baca ve 284 çift muhtelif ebatta kadın keten 
rak gönderildi"i takdirde ayrıca ayakkapları küçük büyük ayakkabı !Astikleri 21/12/939 Perşembe günü saat 
da memnun edlkcektir. 9 dan 12 ye kador Kunıçe1me caddesi 141 No. 1ı Fil Ustik fabrikası içinde 

23/5/919 larlhlne tesadüf eden Sah 
,tinil saat 10 da daveti motaTammın 

teblipt mamaileyb Mustafa oilu !.!&· 
!lirin lkametgibı me('hUI bulunması 
tıasebllc 1114/939 larlblnde Son Teı.,...r 
1"aut.csile lliln 1apılDlL' idi. Yevmi 
mezkürda daveti kanan.iye: leabet. et
medi!lnden hakkında hukuk multi 
mahkemeleri kanununun 4.01 inci mad
desi hükmüne tevfikan pyap karan j 
verllmit ve bir ~a muamf'IC ı.lahl 

Emekli yüzbaşı Saiın Çe\ik satılacaktır. 

GÖZ HEKİ.l'tıl 
Dr. 1\lurad Hami Aydın 
BJ oilo .. ParmU.ILapı, imam sokak 

~. 2 Tel ... 1553 

- Bt>ıı Gıirtlsta.n kr!ıhnın kırıyım! 

- Coktanlıerl burzda. mıo;ın1ı? 

- llo.:.)ll', <'111 b"'- · ıün oluyor J"t:IPU .. 

- NıkJ.h mt'.rıu;imtniz ftra olonmıMlı 
mı'! 

- lfal·ır 

- ı:.:vet: anhyoru1n. :Muha&ar• üu:rinP. 
.-eldlnlz galiba!. 

- Evet._ 
- İnıpar.ıt.orl<A biç ka l kansııa aeı .. 

medlni:ı nıl! 

-lllç!. 

- (lt-ldljiniı; r-iJndenbcrl bu. dalrtdc 1 
1111 buhınnl·,~rsunuz? 

- Evrı 

- Siz, denıelı. yeni tı:eldlnlı buraya? 
- Evet - .... 
- Fakati siz kinıslnl:z? 

- Beu, Osmanlı Padi~ınm Jlu -
maudanlarındanım ..• 

- i.ınıını.~ 
- Karaea!. 

- Karacn. ne demektir? 
- Esmer, tunç renkli dtmektir? 
- Çok ırilı•l bir ı.ıın .. 
- 1~ kln, türkrede K.ıraca.nın b1r 

manaın da hlr bay\•an bmldJr. - .... 
- Demek slze bakan olmadı. 
- Yalnız. yemtk ve taran C"eUrdl-

1.r .. işte o kadar .. ı,;ııı b•• gündür 
burada ene dolduruyorum .• Ne talihsiz 
ln~anmı~nn!. 

- Eiltı.k1~,. çok t.alihlJsiniıT 

- Talihim olnıuş oliaydı, böyle fe-
liilc.ete uErar m13·dım?. 

- Bu bir fd•k•I delil. 
- Nasıl detJJ kumandan? 

- Hifbir vakfa., ~unkü: Türlt.l~rin 

ıirdiil yerde adalet ve s:ıadet y~r .• 
- Neme lazım Törı.ıerln adaleti 

Taliplerin ıneJ.küı- raahRldc bulunacak sat1ş memuruna müracaatları. (10468) 

Sahip ve nc~iryatı idare edeu Ba .. muhııniri 
.l>'l'El\1 iZZET BENİCE 

Basıldığı )er: SON TEl.GRAF :\'latbaası 

bana!. Ben, i.mparatol"i\e olam'ldtk· 
tan sonn ... 
- .... 
- İnıpara.tor Ko'>t~ntiu f"~ir mf 

du1ttı? 

- ..... 
- :Si t! rrvap vf'rınlyort.nnuı?. 
- (1.illml;csinlı. diye':' • 
- Ah: YıJ 11ldü nıü?. 

-····· 
- Allah a kıııa ~yle)·inlz 

dan!. 
- rvet~ maktul dü ıli. 

kunıan-1 

- Ah ne talihtol.ı ve u'ur..ıua bir 
kızmu;ım!. ir lrt"r(' da.hl oJc;un yüı.ünö 
l'Öremcdlm. 

Diy~relıı: aila.mıya başlaW. Karaca 
müliyemrtle te!ikln etmrğe f.&tıştı. Fa
kat, kız çok fena olmuo;tu, yalvararak 
soruyordu: 

- Ben. ne olarağım öyle ise? 
- Bonu, Padiı,ahım bUJr, 

- Padltabmızla benlın n• al:i\am 
yar?. 

- Eh!. tlmdi onun misa.firi.'ilnlz de
mektir. 

- nıe böyle ey olur mu1. 
- Buırün, bu saat KosUntlulye ıtf"h-

rine Padlşi!lıtm hiklmdir. 
- ..... 
- Hiç ~U.Pht" yok ki; ılı df' onun 

1nisallrt"'inlz. 
- ı:.: lr mi (11tJun11. - ..... 
- Eyvahl.:.r ol,.un. nih.ı'.\'Ct Türk1er'' 

es1r olduM ha!. 
· - Bu eı-;arrt '«&yılnıaı, Padi ::ıbımız 

çol cc-ntllmen bir phsifettir dtdl. 

uittnl• Tilrk patU.,.ablarını b ka 
türIU ı:ılıayvtiJ rdi ·ordu. Korknn':i bir 
te1 zauııt"dl~ ordu. 

(Dtı;amı var} 

ı :ğklR"<'>İ lıol, neş'""i bol, kahkahası bol, bariku· 

lfldc bir gece g"çirdinı. Hayatıının en i~i gttcsi. 

Ynlnı~, ue oldu i•e Hayati Beye oldu. 

cC.ınanla ~le son günü ey mevt sendeyiz. 

Diyen znııllı Hayati Bey, hu ıece: 

Canan gide, meclis dağıla, mey ola riu.n .• 

Böyle gecenin hayrumulur mu seherinde ... 

Viye diye gözlerinden zehir akıttı durdu. J.\feh· 

top boldu, mükemmeldi. Adanın bu kadar nefis, bu 

kadar cana yakın olduğımıt hatırlamıyorwn. 

- Çocuklar büyük bir tur yapalım .. 

Dedi. Beıı: 

- Hayır, içelim ... 

lJiyordııın. Zaten, birdenbire neşclennıiş içki· 

nin biitün zevkini almıştım. Çok içmek, daha fozla 

h;nıck, büsbütün eoşnıak btiyordum. Rıdvanıu tek

lit'i ~i:t~rind,• en fazla ısrar eden, 

- Canıın, Yat klüp yerinden gitmiyor ya. Ge· 

lJiyen lluyati Bey oluyordıı. Şeyh Zade de: 

ne d\;ncr, saLaha kadar içeriz. 

- Hadisene •.• 

- Kalk;ana •.. 

Diyen g<izlcrinıin i~ine bakıyordu. Jfüsediyot· 

duııı. Hayati Bey: 

- Anımı biraz çık>nk ta, konu~sak. .. 

Ş~~ h zwdL', 

olunur. «10-172• 

Hayati ile yalnız knlsalarda bizim h 

l<>tr.elcr •.• 
Rıdvan B.ıy de: 

Turda haşhaşa kalııak ta hanımefendiyi bi· 

raz sıkıştırsam! •. 

ötekiler de: 
_ Ayran elden, 5tt gölden ... Ne kadaı· geZ'ek 

o kadar iyL .• 
Diye her birisi bir Um.ide kapılıyor, hep>inin ka

fasından bİJ' ıırzu, bir tahayyül geçiyor ve hepsi bir

birini atlatmak için zihinlerinin içinde bin türlü pa· 

zarlıklı düzenler, tertipler kunıyorlardı!. Onııu için

dir ki, ben oturmakta, içmekte, onları böyle kıvrun 

kınım kı\"randmııakla daha fazla zevk, daha bol 

hır n•se buluyordum. Fııkat, Şeyh zade l\fitlıat gö~

lcrimi~ içine o kadar çok bakıyor, o kadar heni tah· 

rik ediyordu ki, evde Rıdvsn Beyin başkalarından 

ımkladığmı on b"'ı bin liralık çek :\Jitlıat'ıu na,arı 

altında saklaııı.ı·ıık adetn gözl~rime batıyoı· ve ar· 

knsın<la da daha ü~ on beşer bin liralık çekin gi>lge

bJrıi ak~cttiriyordu!. 

Bir an, bütiin hu ser d tek tek b:uıkcot

hır halinde gözlerimin önünde dağ gibi yığıldı .. 

Tomnmile daldım, her giin üzerine biı· o kııdan 

J: J,a gelen binlerce böyle bankonot dai(ınm 'e 

yiizlerce iş adamı, koınis)oncu ha~ının ha.~·nlini 

)·anında iınişiıu gibi, içinde inıişiın gibi gUrnıeye 
(Dıovamı var) 
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Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Almanya, harpten çekilm·esini Fransadan istedi 
Belçika Hariciye Nazırı, Hollandanın hüriyetve istiklaline 

dokunulursa, vaziyetin değişeceğini beyan etti 
İhtikar mevzuu ve bir AlmanlarHolanda hududuna 
içtimaın intıbaları 20 kolordu yığdılar 

Dikkat edeceğimiz nokta dünyanın bu gaileli 
günlerinde aabit gelirli olan Ahmet ve Mehme• 
din iatihlıik kabiliyetini muhafaza edebilmeaidir 
ki hükıimet te bunu bize temin ediyor. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
Son Telıraf'm ve phsımızm bariz 

bususıyeUeriDden biri de açık sözlü ve 
Cörwıdutü.müZ gibi olmamı:ıdır. 

Blr balk çoou.tu ve halkla bir ve be
ta.her oJdutwnuzuu da şek ve şüphe gö
tiireo taralı 1oktur. Kütlenin derdi 
lendi derdimiz. onun neş'e ve fera.hhiı 
kendi lnşirab ve bah,iya.rlıtunııdJr. Her 
•akı~ ve her sahada hep halkın sarın
da rer 'Ye cephe tuttuk. 

Dlin bize de, 
- Tlcarel "\/ekili sizi saaı on be,t• 

llcareı odasında ıörüşmiye davel edl· 
>or •• 

Dedikleri vakit mevzuu, davetin ma
hb-eUnl bilmiyorduk.. Ticaret odasın .. 
da VekHJ lçUma salonunda ve kalabalık 
bir toplanh içinde bulduk. Meier ma· 
karacı, ma.nlfaturam, köseleci, derici 
•e daba blr~ok çqlW lüecar loplaoicya 
dave~ edilmiş. 
Kapıdan şöyle bir baktım, ıenf bir 

111.aa.t a turacı: 
- Şık:i1et mevzuu olan metalar pl

>asada kalmamışlır, Bu JUbarla fial 
•rtınış\ır. 

lıiyor ve luhal veriyor. Bu zabn lza
ltuıı diler me&.a uhiplerini:n ayni nok
l&ı nazan süden lemlnlul laklp edl
)or. 

Doirusnnu söyll7eylm, kendi kendi
Jbe l'a.zlyeU tö1le muhakeme etUm: 

- Eh, tüccar mal yok. blnaenale1h 
llatıar yülıııek. İhtikar, kasıl aklımız
ııla.o l'eoen teJ' dctildlr. prensipini mü
dafaa tdlrorlar. Şimdi Vekil de bize, 
&'ördünüz ya. ıaze&ecl arkadaşlar. Tüc
tann müdafaasını dlnledlnis. Yok olan 
llH:laın deferi de elbette ki yüksek ol
llıak ıerektir. Yoksa bakikaite iddia 
•dildltl ve sazetelue reci•kl ılbl bir 
bıtUr.i.r mevzuu ve hareketi yoktur .. 
ıllyecek, lşl tatlıya baihyacak. Bb de 
bu teselli ile l'e bütün bu izahlara fnan
D:ıış olarak, yokb.n ne clkar?. diyerek 
Dıa.tbaııl&rmııza döneceğiz ... 

Belki, bir anda bu tanda bir muha
keme yürütmekte haklı veya. haksız .. 
dı.ın. Fakat. mazideki emsalleri olma· 
laydı herhalde böyle bir- muhakeme 
förütmek de aklımdan rcem .. tli. 

Fakat, yine doirusunu ve en doğru 
tellJI ile ifade etmeliyim ki, bütün i:r.ab 
t'e müdafaalardan sonra Ticaret Vekili 
IÖz ahp da bet on cümle söyleyhıce 
ıöisüm heyecandan kabardı ve ballı 

adına, kütıe adma ve nihayet Cumhu
riyet adma rurur duydum. 

Vekilin &Özlerini bir komprime ha
ttnde ifade etmek lizım ı-ellrse, Nazmi 
Topçuoflu ,unıan tebuiiz ettirmek 
lsiiyordu: 

- Ne söyleseniz, hang; müdafaa yo
lundan gitseniz boştur. İhtikir yapıldı
iı. kastımahsus ile fintlann yükseltil ... 
diğ1 ve birçok eşyanın piyasadan kald1-
nJd1ğı muhakkaktır. Bir memleketin 
içinde meselA kırk milyon liralık ma
nifatura. altı aylık kahve "Varken ma
nJf3tura buhranından ve :kahve yoklu-

ğwıdan bahsedilemez. Manifaturacılar 
ilstüste iki defa fiat tenziline razı oı ... 
mak ve imza koymakla spekülasyon 
istido.dını itiraf eylemişlerdir. 

Deri de böyledir, heI]ey de böyledir. 
Bütün bunlar harbi umwni neslinin, 
çok kazanç sevdasına düşen insafsız 

muhtekirlerin eseri ve manevralarıdır. 
Almanya ile ticaretım.iz durmuş ola

bilir. Fakat, bütün dünya ile serbestlir 
ve yollar da açlktır. Eğer, memlekette 
billarz makara yoksa dört aydır itha
l.at tacirlerimiz 500,000 İngiliz lirası \ 
alacaklı bulunduğumuz İngiltere piyaS3- 11 
sından ne diye makaı~ getirtmeyi dli
şünmeJDer de hemen fiatıan yükselt- ı 
mek yoluna gittiler?. 

Mak:ara gJbi hersey de öyledir. Her 
istenilen şeyi heı· istenilen ~nda ge
tirtmek mümkündür. Serbest döviz ise 
serbest döviz, akrcditü is:e akreditif, 
hükUmet müzahereti ise hük\lmet mü
zahereti ve herşey varken piyaf:nrlaki 
mallan kaldırmak, saklamak, fiatlan 
yükseltmek ihtiktlrdan ve ihtilcftr kas
tından başka nedir?. 

Vekili dinledikçe daldık, daldıkça 

rururlandık, heyecanlandık ve coştuk. 
O, tedbirler faslını da uzun uzun an
latıyordu. Fakat, biz onu da 'komJJrlme
leştlrerek ifade edelim: 

- Cumhuriyet hük<ımeti Osmanlı ı 

imparatorluğu olmadığı gibi bugünün 
eartlan da o gün!ln şartları değildir. O 
gön bir jandarma hükümeti vardı, 

bugün ayni zamanda iktısad1 ve smaJ 
bünyesini kurmuş bir devlet vardır. 
Bütün dünya yolları bize açıktır. Ve 
her zamandan ziyade memleket iktı

sadl inkişaf içindedir. İthal edeceğimiz 
maddelere nazaran, ihraç edeceğimiz 
maddelerimiz daha fazladır. Yaln.ız 

bakır, demir, krom, buğday, hububat, 
pamuk, tütün, kömür mahsıılfi.tımız bu 
memlekete milyonlarca liralık döviz 
getirecektir. Ve bu dakikada karşılığı 

tamam.Be hazır olan harp vasıtaları

mızın mUbayaa bedeli dı§'.ında her türlü 
metaı peşin dövizle sabn alabilecek 
vaziyetteyiz, 

Memleketin maH ve ikttsad.1 vaziyeti 
böy Je iken ve berşeyi getirtmiye muk
tedir bulunurken memlekette fiat te-
re!füilne, ihtikara müsaade edemeyiz.. 
Birkaç tüccar zengin olacak .. diye ge
liri muayyen ve sabit olan vatandaı1-
lann iştira ve istihlak kabiliyetlerini 
dilşürmek, onları bunaltm:ık vazjyet
lerlnin ortaya çıkanlmamna müsaade 
edemeyiz. Hükllrnet, dünya buhranının 
sonıma kadar memlekette herşeyi nor
mal tutmanın Imkfuı1arını ve tedbir -
lerlııi elde etmiştir. 

Eğer, ithalat tacirleri kendHerine 
düşen vazifeyi ifa edemiyorlarsa, bu 
rüştü haiz bulunmuyorlarsa biz onun 
da izalesi çarelerini bilenleriz .. 

Yine, anladığımıza göre anlatalım. 

Vekilin son sözleri 'u oluyordu: 
(Del'amı 5 inci sahifede) 

Paris'te Çember]ayn'ın iştirak ettiği büyük harp 
şurası mühim kararlar verdi, Çemberlayn döndü 

Soldan fllbaren Kanadalı aüerlere lıar bin bebemdıal tuanılaeafını bildiren lnsUJ:ı; Ktatı Maleslc Cnrc, Frıuısıs 
Cumburrelsl Löbrön, Fraıısıa Batvekill Daladye ve Franaaılakl inı-ııı. orduları lııımandaaı General Lord Gort 

Roma 20 (Hıısusi)- Berllnde çı- BELÇİKA, UOLANDANIN iSTİKLA- Belçika için ll!znmludur. Dolandaya 
kan An&rlfl razetesl Nazır Dr. Ley'in LİNE DOKUNDURl\IJYACAK bir taarruz vaki oldufu takdirde, bizim 
bir makalesini ncşretmektedlr. Nazır Roma 20 (Hususi)- Beleika Ha.rl- vaz:lyetlmlzde husule gelecek tebeddü-
bu makalesinde, Fransanın Almanya.ya elye Nazın M.. Spaak mühim biı: uu- tün mahiyeti bak.tunda söz söylemek 
karşı yaptıfl muharebenin bir cinnet tuk söylemittlr. M. Spaak Belçlkanm lhtJyatsızhk ohu. Fakat bu sahada 
olduiunu söylemektedir. bitaraf kalmak lstedlflnl ve lsUkJ:ill vnkua gelecek yeni bir vaziyet blzl 

Nazır, Fransaya büyük devlet olmak tehdit edlmt"dikee de bitaraf kaJacafı- al;i.kasız bırakamıyacaktır. 
prestijini kaybetmek lstemiyorsa, mu.. nı beyan etmb;Ur. Belçika., samlm.i bir lktısadi bitaraf ... 
barebeden çekilmesini son defa lavsl- Naztr demiştir ki: bğı mobafaza edeeektir. İngiltere ve 
Ye etmektedir. - Bolandaom hürrlyel ve istiklali (Devamı 5 inci &abilede) 

Milli Şef i 
Yakında Hatay'a da 1 

şeref verecekler 
Ankara 20 (Hususi muha • 

birimizden) - Milli Şef İs -
met İnönüne son seyahatle -
rinde mülfıki olan bir heyet, 
t::umhurreisinden l\Ialatyayı 
şereflendirmelerini rica et -
miştir. Milli Şefin bu daveti 
kabul ettikleri bir iki hafta 
sonra yurt dahilinde bir tetkik 
gezisine cıkacakları. bu seya
hatlerini Hatay'a kadar tem
dit bu:vuraraklan ihtimalin -
den bahsedilmektedir. 

"' 

Fırsat düşkünlerine 
şiddetli bir ihtar 

Dün mühim beyanatta bulunan Ticaret Vekili 
bugün de tetkiklerine devam etti 

r .. DONANMA GELİYOR .. i :" .... " .................................................................. : 
Büyük Harpte yeni silah ve harp vasıtalarının 
icadına 8ebep olan ve Türk denizcile1'inin 
dünyaya parmak ısırtan harikuladeliklerini 

tasvir eden bir macera ... 
r 
l Yakında Rahmi Y AGIZ anliltacak J 

Tlcarel Vekili Nazmi Topçu oflu tetkikleri eSDasmda 

Şehrimizde ihtikar işile meş -
gul olan Ticaret Vekili B. Nazmi 
Topçuoğlu bugün de tetkiklerine 
devam etmiştir. Vekil öğleden son
ra da bazı lüccarlsrla temas ede
cektir. Vekilin iştirakile dün Ti
caret odasında manifaturacılar, de
riciler, kunduracılar, makaracı -
lar ve diğer bazı tüccarlar top • 
lanmışlardır. 

Vali ile parti idare heyeti reisi
nin de iştirak ettiği bu içtimada 
evvela manifaturacılardan B. Veh

_bi Bilimer söz alarak manüatura 
piyasasında pek gayri tabii bir fiat 
yükselmesi mevcut olıxıadığını, 
spekülasyonun ancak 10 da 1 nis
betinde olduğunu söyliyerek; fiat· 
lardo miUıim tenziller yapıldığını, 

W•vamı 6 inci sahıfede) 

Finlandiya' da harp 
çok şiddetlendi 

Bir Rus fırkası çok ağır zayiat 
verdi.Ruslar yavaş yavaş ilerliyor 

Habo şehri alevler içinde ! 
Londra 20 (Hususi) - Helsinki· 

den öğrenildiğine ı:-öre. Manerhayıu 
hattına şiddetli hücumlar yapıl -
maktadır. Finlandivada harp bu
güne kadar bu derece şiddet pey
da etmemişti. 

Helsinki dün öğleden sonra bom
bardıman edilmişse ıle. büyük za
rar olmamıştır. Dört defa bombar
dım•n edilen Haboo şehri alevler 
içinde yanmaktadır. Suomusalmi 

mmtakasındaki son lıarekiıt esna
sında Finler bir Rus f:rkasına ağır 
zayiat verdirmişler ve fırkayı ged 
çekilmeğe mecbur etmişlerdir 

Göllerde buzların kalınlığı tank
lara tahammül edecek derecede 
kalınfostığından Fin topçusu yer 
yer buzları parçalamağa devam et
mektedir. 

(Devamı 5 inci sahiicde) 

Dördüncü kattan aşağı 
düşen bir kız 
Bacağından parmaklıklara asılık aldı, 

mucize kabilinden kurtuldu 
. Dün Şişlide bir hizmetçi kız a-

1 
partımanın dördüncü katından dü
~erek parçalanmak üzere iken mu· 
cize kabilinden kurtulmuştur. 

Şişlide Ualılskfirgazi caddesinde 
otnran doktor İbrahim Kemalin 
J.jzmetçisi Ayse, dün apartmıanda 
temizlik yapmak istemiş ve ilk iş j 
olarak da halıfon silkmiye baş -
lamıştır. J{üçük haldan silktikten 
sonra daha biiyücek halıları silk· 
miye başlıyan Ayşe bir türlü toz • 
!arı temizlenemiyen bir balıyı 
daha hızla silkmek isterken halı 
ile beraber pencereden aşağı uç -
muş, fakat dördüncü kattan aşağı 
düşerek paıı;a parça olacağı mu- ı 
hakkak olan Ayşe pencerenin ke
nnrında saksılara mahsus parmak-

lıklara takılarak asılı bir vaziyııtte 
kalmıştır, Ayşenin acı feryatları 
üzerine gelenler kendisini giiç hal 
ile asılı kaldığı parmaklıktan kur· 
tarmışlar, fakat Ayşe bacağından 
asılı kaldığı için yualanmış oldu· 
ğundan Şişli çocuk hastanesine 
kaldırılarak tedavi aitına alınmış· 
tır. 

* Küçükpazarda Hacıkadın ma • 
halle5inde Siikrfib•"" sokai'u:da 
16 numaralı evde oturan Hiisey· 
nin iki ysşındaki kızı Makbule 
odasuı~a oynamakta iken açık bu, 
lunan nencereden sok•ğa düşerek 
muhtelif yerlerinden yaralanmış, 
hastaneye kaldrrılarak tedavi al -
tına alırumstır. 

12 Fin tayyaresi düşürülmüş 
Moskova 20 (AA.) - Tebliğ: tur. 

19 kanunuevvelde keşif müfreze- Bu hava muharebeleri esnasın· 
!erinin faaliyeti, kücük müsade - do düşmanın 12 tayyaresini düşür
meler ve bazı yerlerde de topçu dük. Bir Sovyet tayyaresi üssüne 
faaliyeti kaydedilmiştir. dönmemiştir. 
Bazı mıntakalarda Sovyet tay- Baltık filomuz Bjorkö mıntaka-

yareleri istikşafta bulunmuşlar ve smda sahil b•taryolannı mııvaHa
birkae hava muharebesi de olmuıı- kiyetle bombardıman etmiştir. 

[ Diğer telgraflar 5 inci sahifemizde J 
ÇERÇEVE 

Roma TO kçesi 
Aziz dillmlı.i, kendi sınırlarımız içinde, züppeye, zıpçıktıya, bilgısıza, 

saygı.sıza karşı müdafaa edemezken, §imdi onu hudut dı~ımızda da korunuya 
mecbur o1mak gibi bir dert içindeyiz. 

Zira Roma radyosu her gece ttirkçe kon~'IJYOf, 
Ankara radyosunun tilrkçe nevileri içinde bile bll2llil. talana uğrıyan azı. 

dillmlz, Allahın günü •aal 21 le 21,15 arı!sı, Romada Engizisyon sandnlye
slne oturtulmaktadır. 

Bunu yapan iki kişi, 
Biri erkek, biri di,.i! 
Evet, garip bir köstebek çifti gibi, ayni ılve bozukluğunun bin erkek, 

b'bürü kadın, tıpatıp iki mümessili, tabıaravalli oynarcasına lisan vüc.-udO
milz üzerinde sırayla tepinmekte!. 

Her gece, kırdığı bin cevizden sonra (geceniz ııen olsun!) diye, kendisini 
turkçede bjr icat sahibi kabul eden Roma radyosunun ttlrkçe spikeri, TilrkJ
yedeki benzerleri arasında benzeri bulunamıyo.cak: kadar bozuk ~ivell bir 
ağıza malik. 

İşte, Roma tUriı;çesl.! 
İtalyanlardan ricamız 1111 ki, topraklar gibi maddi bir inhisar ifade etmi

yen dillerin mazl(Jın ve herkese açık tesell!lmlyetlnl, ber gece saat 21 ı. 

21.15 arasında bir işkence hedefi olmaktan kurtarsınlar; ve e~er bi>e hit.p 
etmek istiyorlarsa bir llaan aarayına kabul edllebllecek kılıkta in.an tedarllı: 
etsinler. NECİB F.hZIL K.ISAKORER 


