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1 inci KANU>J 1939 

Sahih 
ETEM 

ve Başmuharriri: 

İZZET BE1"tCE YIL: 3 

ovyetler, talepleri 8milen abul edi mezse, 
bütün Finlandiya'yı işgal edeceklerini bildirdiler 
Helsinki' de bir çok büyük binalar yıkıldı, yangınlar çıktı 

Sovyetlerin Finlandiya sahil mıntakalarına 
da asker ihraç edeceği zannediliyor 

Belgradda / Herekede'ki tren kazası 
tevkifat hakkındaki yeni tafsilaat 

Üniversite kapatıldı, 
elliden fazla komünist 

talebe tevkif edildi En son 1 

buda oldu 
Sovyet-Finliiodiya har
bi mukadderdi ve.. nİ· 
hayet başladı •. 

Nihayet Sovyet Ru~ya Ue FinJ<1n
fJ1a hıt.rbe tutuşmuş bulunuyorl<f.r .. 
ll&cı1>eıı1ıı ilk cıinündekl laJımln •e 
'liita.Jea.la.rı.nıum isabeti bununla da bir 
\ore daha aabll olmuş bulundu. Arlık, 
~bin mes'uliyellnl, h&D&'i tarafın 
la,.k4 veya h&ksız bulondutunu &ayine 
Ilı lüzum, ne de lhüyaç yoktur. Giı
"liıı hid.iseleri ve cünün mes'uityeUerJ 
' kadu çaprqık ve ba~döodürUell bi
ltr mahcyet ve talı.lik iktisap etmı,ıır 
~ bunlar üzerindeki maddi ve manevi 
~·uuyetıerle net.iceleri bir ara.da ve 
.... beıııçe ancak mü.,lakb•I larlb le&blt 
"leblleeelı.llr. B...w> için arlık, du.şü
•iiıecek ıek şe7, Bill'Ük f! net !lus:a 
1tt kU.cü.k Finlandiya arasında vukua 
ttleo, harbln na.sıl bir neticeye vasıl 
•la.catı ve muharebenin berbao,i bir 
tbtua.ıa sebebJyet verip vermi)o·ee:eii 
\•Yllyetıdlr. . 

• 

Birçok bii7iık blnalan harap olan ve muhl•lll 1•rltrinde ranıınlar Çlkan Fin landlyanın hökümel merke.ı Helslnkl 

Taarruz devam ediy r 

Londra 1 (Hususi)- D ün Beli'1"'dda 
tevkif • d ilen elli komünistten m&ada 

diler bar.ı tevklfat. daha Y•ıtılmı;ştır. 

ÜnlversJt.e, mlUlyeqll ve k omünist 
sençler arasında çıt.an bir boiupna ti.

zerine bir ay müddetle derhal kapab l

mışhr. Du bofu.şmada pek çok kimse
ler :varalanmlifhr. 

Yu('o!)lavyanın diğer şehirlerinde de 
bu kabilden karışıklıklar olduiu söy
leniyor. 

Başvekilimiz 
Kara bükte 

Oradan Zonguldağa 
giderek tetkiklerde 

bulunacak 
Başvekilimiz doktor Rclik Say-

dam yanında İktısat Vekili 
Hüsnü Çakır, Büyük Millet Meclisi 
mii6t.akil grup reis vekili Ali Rana 
Tırriıan, Başvekfilet ve iktisat Ve
kaleti kalemi mahsus müdürleri 
olduğu halde dün Rece saat 21.30 
da lh1.1.5usi trenle Karabüke hare -
ket etmiştir. Başvekil, istasyonda 
Meclis reisi, Riyaseti Cumhur U
mwni katibi, Münakale, Hariciye, 
Maarif ve Maliye Vekil1eri, An -
kara valisi ve polis müdürü ve ba-

Tahkik heyeti kazanın ne suretle 
vukua geldiğini tesbit etti 

Devrıten vagonlar 

Diln sabah Dereke istaıı;yonunda vu
kua l'eldifinl teessürle haber ve.rdlii
miI tren kazası ıahklkatına ehemmi .. 
yetle devam olunmaktadır. 

ve ö1en makinist 

Bo husustaki on tafsiloit şudur : 
An.karadan hareket eden 13 numaralı 

İstanbul muhtf'.IU katan dUn sabah ~•· 
(Devamı 5 inci anhiit'de) 

Finlandiya kabinesi 
i st ifa e tt i 

~ovyet Rusya için Balhkt.akl hüt
~l.)'et. Jddlası ve esası bUl'UDÖit davası 
C.(üdir, Asırların davasıdır ve Çarlık 
btt asırdanberl bu hiiklmlyeli temlu 
lcın mUtemadiyen taarruz ve müdafaa 
blllndekl harplerle meuul olmuştur 
lluyu harp ve Bolşevik ilıUlili Rusyııı. .. 
'ııı Bytılı. hakimlyrllnl yılı.mı~ ve onu 
a..dece Lenincra.d kapw liıerinde bı
ta1<nu41ır. 1917 deuberi Ballık hikiml
)et1 ve miivueoesi Finlandl:ranın bel
~<lnlklltlnl ifa etilli bir lehavvul ile 
llaııı1ı. devlttlerlnlıı eline l'eçmlş bu
lllnuyordu. Sov1et Rusya, dwıyanın 
lıa.rp lpmde ve bin bir türhi sürprize 
illa.ruz bulu.ndutu bu SU'alarda Baltık .. 
lakı vaziyetten kendi müdafaası bakı
lıııııdan daimi bir endi,,. hissediyordu. 

R uslar şimdiye kadar mühim yerler işga l edemediler, :~:;~s'.ax tarafından teşyi olun-
Başvekil Karabükte tetkiklerde yen j 

F 
1 I " d 1 A 1 k ' t t 1 + 1 k bulunacııD<, sonra Zonııuldağa ııi-

teşekkü l eden kabinenin Sovyetlerle 
müzakereye girişeceği zannediliyor 

tekrar 

Battık sahlllerl, Letonya, Lltvanya, 

l:ıtooya ve Flnland.iya. Rusyaya hariç .. 
ltn ıelebllece.k taarruzlar için en m'1-
~ - ı blrer tas vazifeai ıorebilecekleri 

tlbi taarruzlara iftirak nokt.asından da 
lı.eo bir arada. mühim bir kuvvet teşkil 
tdebllirlerdi. Bunwı i('indir kj, Alman

)& - Polonya. ve bunu takiben Alınan
)' .. İnKlltere ve E'ra.nsa harbi ba lar 
ba~Jamaz Sovyet Rusya bir taraftan 
buyuk harbin &arp hudutlarındaki zi
tan.Jarını ta:ımiD imki.nı He bir arada 
tal'p hudutlarının Polon~·a arazisi için· 
d ki emniyeti tedbirlerini alırken bir 
J'~dan da hemen Bal\ıklaki emniyetıni 
"e arzularını tahakkuk <ı;afh~ına inti· 
ltaı eltirmlye koyuldu. 

Litva.nya, Let.onya ve Elitonya Sov
)tt taleplerini hemen kabul etmek va
ti:retiJıe d~tUler. Yarını ınJlyon aske
t'lue ve bet yüz tayyaresine l'ÜVen • 
a.ıekt.en ıiyade uırlar boyunca süren 
lııiili lallkli.I hırsından kuvvel ve l'Iİ· 
~•n alan Finlandiya be SovYel tek l lf
lerinı reddetti ve kendisi için müstah
lte.ın ye milli mudalaa ve lstlklil b:ı
ltııııından l'ayrikablll kabul telakki eı
tıtı bu teklıfler karşısında. mukavem~~ 
)oluna ~aıJtı. Ve en nihayet de, Sovyr.t 
kaynaklarının idd1a etlikleri teea\' lİj, 
lıa;(.tyetine du t\ı.ler. Sov et Rosy&ya 
A.laud Yt.· dıier adalarla Finlandiya kOr
ttziud~ ü~ler u.~islne fıff'at vermlyen 
linlandiya milli muka"cmetinin 180 
bıU)·onluk bır kütle koıc 1'llndil kat\ ay, 
h~rta, hatta. run sürel't·ğl malum deiıl· 
dit. Arazi nt' kadar mt>n~tll olursa 
"e ıöllerle dolu bulunursa buluu.ı;un 
4 tni13;onluk bir Finhındi.)'& için mu
aııanı kızıl ordunun ha\·a, deniz ve 
kara orduları karşısında uzun boylu 
bir mukavemeı l'östermeslne imkin 
l'oktur. Anlal)ıhyor ki. FinlandJya, da
ba ziyade mane\'İ pr~tlj bakımından 

(De\.·amı 5 Jnri s&bJede) 

ı n an ıya mer ı a nın avassu unu ıs , ıyece ~;:~~~;.ü;~:~!~':~at~:~-
HARP NASIL BAŞLADI? i mı Ankaraya avdet edecektır. 1 Finlandiya ile Sovyet Rusya a

rasııııda:ki Reri(inlik nihayet kor -
kuJduğu Ribi, muharebeye yol aç
tı. B~n Razetemiz makineye ve
r1linciye kadar Relen habe~ler, 
Finlandiya "skerlerinin cansipa -
rane müdafaada bulunduklannı, 
fakat buna muka'bil Sovyet tay -
yarelerinin ba<ta Hds'" ki olmak ! 
üzere birçok Fin şehirlerini :yoak- , 
1Jlak•a olduğunu bildirmektedir. ' 

1 
Londra 1 (Hususi) - Dün sabah - -- • - - -

Sovyet kıtaatı Finlandiya hudu - BU G o N 
Kareli mmtakasında üç istika -

nıettc başlıyan taarruz hareketi 
ln:ki.:;af etmektedir. Ayni zamanda 
da Sovyet harp gemileri Finlan
diya körfezinde faaliyete ReçıniŞ 
bulumnakatdır. Ru~ ordusu ile Fin 
ordusu arasmdaki ilk temas Ka -
reli mmtakasında Laııoda gölü ci
varında v\ıkua Relmiı;tir. Raboçi ve 
Kola mıntakalannda da rnu•ha - 1 
re:beleT olmaktadır. 

dunu Reccrleı:ıken, on üç Sovyet _ _ 
tayyaresi Helsinki üzerine Relmiş-

2 oci sahifede : 
ler, dUfi tayyare toplarının şiddet
li müdafaasına maruz kalmış~ardır. 
Bu tayyarelerden iltisi düşürül -
müııtür. İlk hamlN!e llal"> nk i'~ ın J BAR 
civar mahalleleri lbornbard:man e-

ÇİÇEKLERi 
i,kendtr F. SERTELLİ (Devamı 5 inci sahıfede) 

Amerikan -Sovyetler \Fransı~ Mecl~sin-
.. . J•k d de hır hadıse 

mu nas ebe tı te h 1 e e m:..·ı:::n~• '=:u~~-;,.~~=·:~..:::~~·; 
Finlandiya'ya yapılan taarruz Amerika'da Polon
yaya yapılan taarruzdan daha derin infial uyandırdı 

Kus orclusuuuu taarnu. istika meUerlnJ &'österlr harita 
(Yazısı 5 inci sahifede) 

İkl komiınlst mt>b'us gelip yerlerine 
oturmucılardı. ::\feclis derhal itirazda 
bulunmu ·tur. Derhal adli bir a.nket a· 
cılmış vt iki meb'u.~un teşrii masunl· 
yetlerlnin kaldırılnıuı hakkındaki bir 
ia.krlr hemen kabul &hrnmuırtur. 

Süleyman Tevfik 
busabah toprağa 

verildi 
Ölümünü dün teessürle haber ver

diğimiz en eski muharrir ve gazeteci 
Süleyman Tf'vfik «Baba» ınn cenazesi 
bug-ün öğle vakti Topkapıdaki evinden 
kaldırılmıştır. Bılıi.hare me~lekdaşları· 

nın &"Özyaşları arasında Topkapı taml
lnden alınan ınerhumun tabutu ebedi 
makbf'r inr. go ar·· 1ert-k llernohın -
mU!)LUr. 

as firnedenberi hiıi.yatını, matbuat ve 
neşriyat aıcmlne vakfederek 500 il mU
teeavix eser vermiş olan en ihtiyar ve 
emekıar gazetecinin ai1esine yardımda 
başta Vall ve Beledyle Rt>lı>i Liıtfl Kır
dar olmak üzere bütün kitapçılar ve 
gazeteciler düıı büyük bir tehalük ıüs
termişlerdir. 

3 üncü sahifede : 

Akdenizde Türk 
Korsanları 

ZİYA ŞAKİR 

İstanbulda bir se
nede kaç kişi 

evleniyor ? 
REŞAT FEYZİ 

4 üncü sahifede: 

Beş hasta var 
Elem İu.el BENİCE 

HİKAYE 

Otomobil kazası 

5 inci sahifede: 

Fatih İstanbul 
kapılarında 

SA.'\lİ KARAYEL 

6 ıncı sahifede: 

Mehmetçik geçiyor 

Helsinki 1 (A.A.) - Salahiet
tar 'bir Il1lCltibadan ögrenildiğine 
göre Finlandiya hükfuneti, istifa
ya hazır olduğımu Moskovaya bil
dirmiştir. 

B. Kivill<'akı Haridye nazıt'ığına 
tzyın edilmiştir. 

İstifa eden ko.bine muhafazakar 
idi. MoSlrovadan yeni dönrnü' bu
lunan eı;ki maliye nazın vr yeni 
Başvekil Tanner kabinesinin 3ov
yet Rusya ile tekrar müzakereye 
teşelibüs edeceğ i za:-nedilme'kte -

Londra ı (Hunsusi) - Finlan
diya kabinesi istifa ebmiştiT. Yeni 
kabine bütün fırkalar mümessil- ı 
]erinden mürek.kep olarak B. Tan
ner tarafından teşkil edilmiştir. dir. 

( Diğer Telgraflar 3 :incü Sayfamızdadır) 

.__K_ı_s_"'_c_"' __ I, Ziraat işletmeleri 
Sevreylemeli artık 
kağıt fiyatlarındaki 

gümburtüyü! 
ller vakit harp ıoıı:ctelcrin lehinde 

olurmuş. O de\:'lrlere bb.lcr yet~me
dlk. Fakat, bu defakl muharebenin en 
başta gazeleler aleyhine oldniu bil· 
ha•a Türk.iyede bir hakikaı! Eier, İz

mit ki.ğıt f&brika.sı da olmayıp mehma· 
emken, pahalı mahah k.iğıt tedarik 
edebilmek kolaylıiı olmasaymJ.f flkrbı

den ba.1ka her lıirlü metaı Avrupa malı 

olan l'&zeteclllk ve matbaacılık ileml 
m utJa.lta tezelden paydos borusunu 
oaıardı. 

Dünyanın dôrlle iki buçuk blıt lbtl
yacını temin eden sanayi merkezlerin
den birisi de Finlandiya idi. Şundl, 

Sovyet byyarelerinln kağıı fabrikala
rını bombardıman ettiklerine dair tel· 
&'raflar var. 

Bu da bu harp zamanında dünya 
matbuatı için bir ialiJı1;JLlik e eridir. 
Bizinı mahut arkadaı ha,,'ad.U.i oku -
mu!} da: 

- Seyreylemeli artık .kiiıt flaUarm· 
daki gümbürtüyü .. dedi ,·e .• Uive eıtı: 

- FinJandiyada. fiat 18 sterlinl'e ka
dar ~ük••lmlştl, Şimdi Flnl•ndlya ki
lıdı da kalmıyacağına göre flatlar 38 • 

48 ı bulacak, talı.at. ortada kıiiıt bu· 
ınnmı.raca.k ıallba! :41 • 

kurumu 
Geçen seneki faaliyeti 
ha ckında taporunu 

hazırladı 
Ankara. 1 (Ttlefonla)- Ataturktcn 

devlet hazinesine inUkaJ eden malları 
idare e1mekte olan De\·Iet Ziraat İşlet... 
meleri Kurumu umumi heyeti de bu· 
&'ÜJtterde toplanacaktır. Kurum ge(CD 
sene Kan.basamak çlfUiğl ile Piloilu 
çlttllilnl derhal faaliyete l'•çinnişlt 

Zlraat Veki1eUnden devren alman 
Lüleburgaıdakf Tiırkgeldl ve Eski??<"hlf\ 
deki Çifteler ciftliil de dahil olmak 
üzere. ('eten sene zarfındaki zirai du· 
rum, h ububatta 27,718, pamukta 6,000, 
teltlkle 2000, bakliyat ve sair ncbatatta 
2,338 dekara cıkmıştır. Sene nihaletlne 
kadar ha:r.ırlanm11 olan nadas ~ hası 

15.000 dekardır . Verimi coğ~lheı faa· 
U:ret hf'r ~tue daha ziyade geni"lf'h
lel'ektlr 

Namık Kemaliıı yıldönümü 
Yarın büyük yatan şairi Namık 

Kcmal'iıı cilı.imli ı: ~n 51 inci yıl d~ 
nümüdür. 

Bu münasebetle mektcp}erJe v• 
muhtelif kültür teşekküllerinde 
ihtifaller tertip olunacak ve atesin 
şairin eserlerinden par(;alar oku
'>Jlcll\ktır. 



'} - s o N T E L G B A ., - 1 elRtNcfKANuN ~ 

BİZDE DE SATILIK -'Al'l.:R VAR YAHU 

İn~lltt'red 1 vapur '1rketler1, mık
natı lı mayıılcrln zarannı gordukteıı 

sonra, bir lhtlya i tcdblr olmak uzere 
yab ncı memleketlerden vapur sahn 
alm a karar vermişler .. Hatta, geçen
lerd kom mnuz Yunan s ana da mu
racaat edilmiş" Satılık vapıır arıyor
l:ı.rmq" 
Bılmem, bu vadide konuş11rken, bi

zim ismimiz. hiç hatıra gdl:ror mu!. 
Açıkgoz bir komisyoncu cıksa da, şu 
meşhur Btrüskü bir erbabını bulup 
okutsa... 

ACABA, DENİZLERDE 

BALIK ZAYİATI ıIB KADA'RT. 

Harp, clcnb.lerde aldı, yurtidu. İki 

a7 içinde batınlan vapur adedi dok
sanı geçmiş!. Allah, soııunu lıa:rırh et
sin!. Garp cephesinde sukuneı devam 
ederken, dcnızlerde, torpiller, mıkna
tıslı ma,> nler mulhlş bir faaliyet içinde! 
Rivayetlere ı:ore, butün Okyano lan 
ına7n dokmü$1er." 

Bu arada, ben balıklara aclJ'Orum. 

İnsanların boğazla ma mdan, bu za
vallı hayVanl:ır da rahaL ) uzü ıormu-
7or. Klmbillr, vapur u7lah doksanı 
bulursa, balık zayiatı nt kadardır?. 

Talib iz. balıkhr, h3~mıza Ader ~el
di?. 

-------
CAL:\IAK İSTEDİK 

Bir genç linlversltellye yardım edtn 
Ye ona hır 1 bulan Peyami Safa, bu 
hadiseyi ıazeleslne ya:ımqh. Felek ba 
bilik b:ı.rcketlnl boş, llş:ısıru fena bu
luyor. l'ardım da, muavenet de ~hll 
kalmalıdır, diyor, bu giı.lı kalış lnsa
nuı klbarlı!ına delalet eder. 

Fena maksatlı 
bir adam 

Afırocza mahkemesinde diın ca -
sustuk gibi fena bir maksatla hareke& 
etmek lstlJetı bir suçlu mahkum ol -
muştur. Es;ıs1a bu d:ıvanın mamunlan 
Suleyman Nuri, Rtta Bakırof ve dok~r 
Fuaı abll isminde üç kişidirler. 

Alenı olarak tefhim olunan kıır:ır

d:ın e.nlaşıldıtma ıore bunlardıı.n Su
leyman Nuri, ca ıuk Japınak mak
sadlle hariç hır memleketten şehrimı:ıı:e 
celm(!J ve muhtelif şehirlerim zde bu 
maksatla dola :ır:ık Aydında kanal a
meleliği de ctmi Ur. 

Kendısl Bursada da l>ek az bulun -
muştur. 

Curmünu s:ıl:!t gören mahkeme 
kendi 1 1 15 ene, 2 gun atır hapis 
ccz:ısına m hküm etml tlr. 

Bn m d et hap 7aLtıktan sonra Ço

ruma urulecek ve 7.a sene de or;ıda 
kal akLır. 

Ayrıca hacr altına alınacak olan suç
lu ıımm hl m U rlıı.deıı de m:ıhrwn 
tutul:ı ktır. 

D er llil m:ıznnn hıı'kkındaki iddia 
bit gor mi) rek kend le· 

olunmı: !ardır. 

S! 

- Felek çok klb;ır çocuktur, dedL 
- Neden!. 

' - Şimdiye kadar kimseye 7ardım 
ettiilni duymadım da.. 

St."LH .l\JÜKAFATJ -- -nu YIL \'F.r.iuın OR 

AJanslu.ın son \•erdikleri haberler 
lı;lnde, t'n ayanı dıkkat dlanı şu idi: 

?\obcl sulh mukitııtı bu RDe vcril
mlyccekUr. 

Bn habere hayret etmemek mümkün 
dqil .. Halbuki, bu yıl, sulh mııkfıfatı
na li;ı; akat .kazananlar kimler yoktu 
tı?. Eski Habeş lmpara~ru Haile Se
lisb'e de suJlı mukifata alanlar arasın
da idi. Bu ~ne de, peüli. muteveffa 
Polonya llarlciye Naı.ırı mlralaı Becb 
bir sulh nıuk.datı 'lierıleb!Hrdi. 

Eğer, sulh mukilatmın bıı sene, ve
rilemeylşınlıı sebebi, harp hail ise, biz
ce, bu lnın eW bir esbabı macibe de
ğfJdlr. Cunku harp haŞladıit gunden 
bugune tadar, eephelerclekl sahici ta
arruzdan cok. sulh taarruzu 7aptld.ı. 

YE.ıi APARTBIAN 

l' APTIHACAKLARA." 

Bcled"3 e Şt'hrln imarı balmnmchn 
mühım olan zı kararlar vermiş.. l'e
nicaml \'e Emlnonu channa b a YıtJ>

tıraeaklar, Ycnlcaml ta~ını aynen, 
Mı ırcaqw civarına bina yaptır:ıcalı

lar da, l\lısırçarşısı tarzıw tı»kıtıpkı

Sllla taklfı edeceklermiş!. 
Eyvah .. demek, l.mıııonıine, bir a

partı:nan yaptırm:ı.k lsLesem, eıı az, 
YcnfcamJ kubbesi ktdar yuk ek o -
lacak •• Bu kadar :vif'ıLlik nerede?. En 
fyfsj, Mısırçarşısı civanna yaptırmak
tır. Cwıku, dar, karan\ık, riilubelll, 
damı akar, kapısı mallılnhldanı bir b:ı.-
nkacık yaptınverlrdim. Bu suretle, 
Mısırçarşısını aynen taklit etmlş olu
rum. 

Hizmetçilikten 
metresi iğe ..• 

Uzun muıldet beraber yaşadıktan 

sonra blrblrlerlle kav.ı::a ederek ayrılan 
ve bu kavga esnasında da yelı.dlğerlnin 
k f .nı yaran iki sc~.ı::nının muhake
mesine dun a llye ıklnd ceı:ada bakıl
mıştır. 

İ Udalanna Kore Şayeste ve Fatin 
lsrnlııd,ı! bulunan bu cençlcrln ild 1 de 
birbirlerinden davacı buhı.nnuktadır

Jar. 

Dunkü celsede Fatin hidise~I 111 te
kilde anlatmı lir: 

•- Ben Ueyıwtta oturunım. Ba 
genç k .. dın kom ularımız.daııdır. Kl"n• 
dislnln kocası bir kaz:ı neticesinde o -
dukten sonra çok nıu kul vnzlycLe d~
tufunu gord ım. Bir iş bulup yardım 
etmek f tegl ile tanı tı •ım vakıL, o.ko
yup yazması olmadı!:ıı ı \'t" elındea bir 
1 de ge mi> ec ini anladım \ e ev iş
lerine b:ıkm:ık uzrc C\ ime aldım. O 
\ .ıUcnberı kc • ndl"n çcktl,fiml bir 
ben blllrim, bir de Albh ..• 

Onu hlzm t etsin: benim gibi kim e
siz bir crkefın 1 terini g rsun dnc ) :ı
nıı.ıa L:a ul ett .,im b lwc unıanb bu
nun ıık i o du: ll yan d ta b ni em rle 
kullanma a baş dı. Hatta Wr ıır ık 

µmaşır bıle rıkamayı teklif elU?. ım-

#.1 ........... a. .. -....a .. IDii••--m.mıg:m ... 
lske:der F. SERTE!:!::! • I Yazan 

BAR ÇIÇE/(L~l!!.J ı 
Romana başlamadan .. 

ROl!lanımıza baş:amadan, bıI'bi
rme baglı olarak geçen vak'alardan 
bazı parçalar .. 

5 l\laylS - 1920 
İ tnnhu!da çıkan bir sabah p 

zctcsinıdcıı: 

c Uzun yıll rdnnberi Pariste bir 
balet heyet.nı ıdare etm kte olan 
san'atkiir Şınası dun - ıoırkaç yıl-
1.k bir gaybube~ en nra - memle
ket m e dönmu ur. Kendısile gö
ruşen muharrınmıze san'atkar Şı
nası yakında İs'anbulda eş o!mı· 

\ yan bır bar açac~uu söylemıştir .• 

* 

maz biz de - aramızda sözleşti -
ğ miz grbi - Şinasi trupuna gıre -
ceğiz. Bu mujdem1 d. er arka -
d .. şlara söylemek vazıf "ini san.l 
bırakıyorum, Mı:ıcidecı im.ııı 

* 14 Hnziran - 1920 
İstnnbul g:t7.ctclcri yazıyor. 
cDün a~iyede r;ok gar p bir <la-

va ikaımc edı lrniştir . .Aıbdulhamit 
vüzer ınd n Kerim paşa ismin -
<le .biri rnoodeiumumil ıte müra
caat ederek, torunu Leylanın Şi
nasi "smindc bır bar artıs'i tarafın
dan ığfal edilerek evden kaçınıl -
dığmı ve Le) anın henuz crhest 
hayata t la<:ak yasta bulunmadığı 
ic"n kendi ne> tE" l mıni istemiş -
tir. L vla ve Sına i ad ive-ve davet 
ıcd· rck sorgu a çek"lmişlcr -
se de ne-tic henüz bclh olTYte -
mış!ır. Ta'hkikat devam etemkte -
dır.• 

* J.8 Haziran - J 'l20 
B T lmpmnda bir kon11stmı ... 
lacide Şinasiyc 3 ahanyor: 
c- Bıı Levl • z bur da Jcala -

1T' ' z, Ş Bcv! Bı ı dm1e en. 
bizi bir araya tonlayan, bize ener
ji veren odur. Eğer o i?'eım·"E'<'t>k
se. Allah .askına bırakın bi im ya-

r 
lar 

!Belediye reisliği lstan- Büyük kamyonlar için-
bula yeni bir müessese de ucuz satışlar 

kazandırıyor yapılacak 
Belcdıye tarafından istanbulda Köylülerimızin ve uzak yerler-

bir c chır kuluou• tesısı ıçın te!· deki kasabalar halkının kendıle -
kıkler yapılmak"adır. Ba ta me -
murlar ve g~ nçlc>r olmak üzere 
buyuk bır kut e.} ı Qatısı altına top. 
lıyac k o!an .bu mahfe!; en mer
kezi hır yerde kurulacak ve çay, 
okuma, ıs ırahat, yemek, ci!Jence 
gıbi ihti5 açlar ıçin muhteıif sa-

• lonlan muhtevi bulunacaktır. 
cŞehir kulQlbü,. nün Beıediye 

rncmurlan kooperatifi tarafından 
idaresi uy.gun görülmektedir. 

Diger tarnf' an Koaperatü fo -
kantasm.n .gördül!ü büyük ra bet 
üzerine yakında di/ter bir sem te 
de ucuz tarifeli bir lokanta açJJ. -
ması ~nülmektedir 

-------oo~--~-

:ıuaari f vekili yanlı' kitap 
me el ini anlatacak 

l\'laarlf ''ekili Hasan Ali Yücel dün 
Reisicumhurumuz i ıct iııonu tara -
fından kAbul olunmuştur. 

Dlfl"r tarııftaıı BJ uk lUillct Ieclisl 
ıuustakil gnıpn tarafından yaıılıt lı:l

bıı meselesi hakkınd:ı sorulan suale 
l\Iıı.arll YckDlmlzln p:ı.zartesl ıüniı Mec
lisle cc' ap vereceği anlaşılmaktadır. 

-0---

Kız mektepleri arasında 
voleybol 

Her sene olduğu g"bi bu yıl da 
kız mcktcplC'ri arasında voleylbol 
müsabaka- arı tertip -0lunac~tır. 

Bu müsaba:kalar.. on· müzdeki 
haf'adan ıt b:ırcn ıbnşlanması kıa
rarlaştırılm ş'rr. 

İlk m c ç~rc:.,m'ba günü saat 14 
de k z hsesind d r. 

Tek 

et ı\: 1 • 

tınnı ır. 

-o-

fp karakollnr 
mcmleke•in 1 

ı po ıs karakoll .. r:.m 
asına ırcaı Jrnrarlaş -

Bu husustıa şehrimiz emnivet 
mi.ıdürlügu de ıtetkikler yapmak
tadır. 

Kabul edilecek olan tipler mev
ki. bü., ükluk ve o mc>r'kezde bu -
luna<:ak memur adedine göre tes
bi• edilecektir. 

1 KÜÇÜK l:lABEULEn 1 
* Şehrim 1:de k mür bulamıyanlar 

belediyeye mur.ıc..at ett.ıklerı takdırde 

nne lazım a an etbısc, ayadtkabı, 
gömlek, çorap ve s iı e g bi ıh ti -
yaçlarını ve bazı muhim g da mad-
deler" ni ucuza ve kolaylıkla temin 
e?ıme erı iç·n bü.}uk kamyonlardan 
rnütec:ckkil cse:yyar mağazalar. 

vücude getirilmesi •çin hükumet 
tetkik.at yı:rpmakt dır. Avrupanın 
muhtelif yerlerinde ta:..bik edilen 
bu usulün muvaffakiye ]e yurü
<!!iğü naz:ırı "ti.hare alınarak ıbiz
de de tecrübe edileceği anlaşıl -
maktadır. 

Bu kamyonlarda Sümer Bank 
fabrikalnrı yerli ma'lar pazarla
r.nm ekseri mamulfıtı da buluna
caktır. 

----()(Jr-----

Emniyet i..f<>rinf!e "kı"'!cın 
tabJo .. u,, 

Emr:ivet J len u:num müdur -
lü.ğu, yeni teşkıl:. kanununa gore 
emniyet ve pol.s mcnsup'annın 

terf Jenne esas o mak üzere « 1939 
kıdem bblosu• namilc .b r tablo 
hazırlamak' adır. 

----O-

Dükkanlarda ekmek S11tı'ı 

Şehrimizde e'kmek satışının bak
l:allarda y.apılmıyarak f rın nra ve 
yalnız bu işle meşgul olacak dtik-
kanlara hasn uy~un ,:?Örü· mek -
te ır. Ezcu le Ankara B cdıye
si de lbu sab:ıhtan ıtıbaren bak -
hu rda <'km :k s tışın m net -
mi tır B d ma ekm k S"'tmak is-
1iven d · nl r hususi şartlara 
tabi olacak ardır. 

--o-

Belediyece \'eri'en cezalar 

Belediyelerce ver:Ien cezalann 
ni!!.oet.cri hakkında ceza -kesilen -
lcr tarafından baz itirazlar ya -
pıldığı görfumeıktcdir. 

Bu rnünasc'be'lc, Dahiliye Ve
kafoti; Beledi) e daimi encumen -
ler"n ·n ceza :nis'betini tesb "ti hu
susunda haiz o dukları saltıhıyet
leri gö teren 16:18 numarah kanu
na ek olarak yeni d>ir k nun la
) ihası hazIT amağa başlamı.ştır. 

kcndılcr ne hemen b ecüyece köınur ı---------------
buluı ac:ıktır. * Şe lr rnecli i dun bu devrenin son 
içtJmaını y p rak da ılmıştır. * Şehrım zdc mazot stoku azalmış 
ve hemen hemen IJıtı tır. Romıınya

dnn mühıın bır partı bcklcrunektcdır. * \ ali ve Bclcd :ı: c Rc.ısi L'Ütfı Kır
d:ı r d n belcdıyc :Jtımlftk mudur u ün
de .ıne:o 1 olmu tur. 

tabi itiraz cttlm. O da o nlsbette inat 
eu.i. l" l ccde bium r. nıJcklcr, yaka
lıklar bir y yı anmadan durdu. Blr 
akşam arııJ. sabrım tu t'ııdl. Aç.ım ağ

'Zlmı, > uındum g ztimu_ Fa t iyi ki 

olunmuştur. 

kam zı.. Ev nmız .im. 
- Sızd n b r y anlrun .. k isti

yorum, Ma iJe Hanım! Le:} lanın 
yaşı hakkında l.at'i .bir .kana:ıtinız 
var m d r? 

- Şuµ!ıesiz. Biz onunla ayni yıl
da do,ı:?muşuz. B-n bu y lm n 1.sd
nmda on dokuzunu bitirdim. vir
mis"ne bastım. O da b nimle va -
şı tır. 

- Bana iki şahit daha bula -
!bilir misiniz? 

- İki değil, on iki ş:ıhit bula -
bilirim. 

- O hal:de merak e'mevin. Ley
la yarın serbest b1raıkılacak'ır.> 

* ' 19 Haziran - 1920 
Avni gece in sabahı. :\'ine İ!! 

tan lrn 1 f"87C'tcl"l"İndt> ö:o. le bir ci
nayet haberi olruyonız: 

cParisten ~elc>n san'atkar Şina
sinin BC'vo(ttunda ~et ğt (veni bar) 
da bu gec kanlı b r cinavet ol -
mustur. Sadi i"l!l'hde bir delikanlı, 
bor k,zıar ndan birini gC'Ce varısı 
uırla alıp dıc;an c1kann2k M 0 mic;, 
bar kın d c; n r kmamı "" S:ıdi 
:.ı:ırho ~ul\'3 t<>l-ıt""('nc; nı çekin ]clzı 
"k" vt>r"rıc11"'1 VUI'l'T'U<ıtur. 7-ıhıta 

kn-'ili ,. 1
• ı ~ıc; ve har kızı has -

rt:aneyc ka1d nlınıst r .• 

* 2'i Temmuz - )!)20 
İ ~rnbul poli!4 miiclirh ti kmm 

sh·n.<n r>1Pm 'Tlnrm lan 'r 7. bıta -
.mızın fi e•li cnh İ\'Ptle•in • •n biri 
01 .. ., ' •ırrı Tıırf""t Rf"' ;n, amirine 
''crt1...,,. i:zerc hazırladığı :rapor
dal? .,..,, r çıafır: 

cÇoktanberi tarassut vazifesile 

Biraz geç değil mi? .• 
Erken uyanan şehir mcdrni şehirdir, 

diyoruz • .Melı:tcpler, şımdi daha erken 
ba I> r, bunu co~n ı.ırlas yccl, şim
di da a erken ııç yor. mıkıl vasılalan 

dah erk faaliyete geçıyor. llaldkaten 
ş m:r 1 ımbul ok kla ı, saat 7,! da, 

bir J. lab:ılıkl:ı doludur. Herkes 
~ c k Ul r. 

F k:ıl, he uz bu aattl", İ tanbul so-
3ruserer tc kil.-.ıı vaz feye 

b&.'<lam:ımı br. Ancak :ııt klzdc bu 
ic;;klü.t fa l•ycte ı;reçmektt>dır. B rıız 

geç dr iJ mi?. 

IllİRllAN CEVAD 

do :ı ı ·m Balta limanında Damaıt 
:F t.. .. t pa a ) alısı a son gun erde 
h men her ak,cmus u suıar kara -
r nca, iyah man.olu genç ıbir .kı
zın o QffiOilil ı.e g laıgıru ve bır 
saa! kadar ya ıda kaldıktan sonra 
1ekr r aondugunü gorc.iyorum. Dün 
akşam izınlı id.m. Beyoglunda a
-ç lan ( enı bar) a uğramışt..m. 
:Bu Juzı orada çalışan balet heyeti 
aras•nda görünce şaşırdım. Müş-
icriler arasında çe ccı kJıklı bir 
adamın yanına ge ip oturması ay
rıca dikkat ve merakımı çekti. Bu 
edamın bir:::.z sonrn kendis!lle kü
çük bir zarf verdiğini gördüm. Bar 
k•zı bu zarfı aldıktnn sonra çete
cinin yanından ayrıldı. Ve bugün 
tekrar ayni otQmobille Balta li
mnnına .gelerek, damat Fcridin 
yal ına g rdi. K zm hüviyeti hak
kında faz a bir şey öğrenemedim. 
Sadece ismini tesbit edebildim: 
Macide. Garsonlar onu bu isimle 
çağınyorlardı .• 

* 18 Ağustos - 1920 
-1\lllcidcrun h:ıtı.rn dcftcrlnlen bir 
iki satır: 

cSn.rliyi tevk"fhanPden rnutilia-ka 
kur•ara<:a2hz. Bunu Fer·d paşanın 
hususi katibi de vadetmiş .. Oh, ne 
kadar mes'udum ibu gece .. ııı 

* 13 F.\•l(ıl - 1<120 
Un.bek sahiJinclc ır"<!e karanlı -

fımln viiriivcn iki gölge yavaş yn
'~ konu u,·or. 
•- G rd:ı..,1 r;, ne va<nt n? 
•- C T"<: ~ıl{" kı 1''U.,.,rulara gös

terdmı.. Sahtedir di •nrfar. 
""'·~ıllmı varJ 

Arnavutların bayramı 
En·elkl gun, İstanbnld:ıkl Arnavut

lar, A:> asp:ı adakl selarcthancde, milli 
lstikWlcrinın 2'1 inci yıldonümunıi 

kutladılar. Bu mera lm, bir millı bay
ram giinunü e' ınçle anmal•tan zi7ade, 
haz.in bir ibUfale bcnrı:I> ordu. 

İstaııbulda yerleşen Arnavut nazır
Jarınıu, ıleri gelen devlet memuru ve 
kunıa.ndanlannın da hazır bnlwıdufu 
bu merasimde, bir nutuk oyliyen Ar

nanıt sctıri, bu yıl, milli bayramın. bir 
matem gunü olduğunu anlatma tır. 

Arnavutlar, milli marşı, kendilerine 
mah s sel.ım \'ll:z.b'etl ile, saf rllcrl 
goğüslerlnde, heyecan ve ra'te ile a
yakta dlnlcmlşlerdfr. 

İstiklal ka) bctmenln acı.sını, Arna

vutlar, belki, milli ba)Tam gi.ıniınun 

bu yıJdonumundc, her s.amanklndcn zi-
7ade hissehnlşlerdlr. Kahraman ve 
lUcrt Anıavut milletinin bu dayıusaııa 
karsı ancak Jıurmet bcslenelılllr. 

Dalıa dun gibiydi. Bahar cunlerin
den bırinde, toplar patlıımı , ortalık 

toz dum:ıııa 'bulanını , ufuklar karar -
nuş ve niha> et ci. çc bir ır.incl."UJ ol
mwıtu. 

Şimdi, millı bayramlannuı 27 inci 
yıldo !llllunu kuUuyan Arnavutlar, a
yakta durup mtın ın:ırşı dinlerlerken, 
biıtun geçm}!J ıllardan farklı olarak, 
Ama~ ntluk istiklalini kurtaran lan ve 
o ilk kurl11Ju ı:unlcrini değil, belki de, 
ceçeu bllharm o kara. o renksiz. o neş
esiz.. bulbulsuz ve ctarc~ iz «ellp re
~ babannı anıyor.tardı. 

J 

REŞAD FEYZİ 

Kamyondan atlarken 

Kısıklıda şoför Mehmcdin ida
rcs "ndeki k m) on ile ,gitmekte o
la lsma.i o lu Dursun adı da bir 
amele d- ürdügü şapkasını almak 
için kamyondan at amak ist rken 
d k rbaş an ve tehl :ke ı su
re e \ Ta a m , ha n e kal
dın} ra:k t d. vı a 'ına ıalırunı tır. 

---00o-

Yum u rtac1 la r hirli!i toplantısı 

Şehrimiz yumurtacılıır ~ rliği 
azalan ayın 4 üncü pazartesi gü
nü umumi bir toplantı yapacak -
lartl r. 

Bu toplantıda birli~in yenı dare 
heyeti intiha'bı icra olunacakıtır. 1 

y 
teşe 

• ~ 

ır 

1 
İstanbullulara kolay 

em!ak temin olunacak 
Şehrimizde belediyenin banka 

şdklınde bır teşekkül vucude ,ge
tırmcsı hakkında tetkiklere baş -
lanmış:ır. 

cEmla'i Bankası• nın yapmak 
is1edıği gıbı ev ınşa eı:.tırçcek olan 
ve ha ka bol kredi teının etmek -
ten maırda ucuz ev Y' ptırarak bun.. 
lan İsta bullu'ara muayyen tak
sitleıi!e satmak, bu yeni banka -
nın esas faal yellerin.den biri olıa
~·ır. 

c Vakıf ıparnlar 1daresh nın bir 
benzeri şcld;nde bulunacak olan 
bu yeni teşe.kkultin sermayesi, be
lediyenin e'indeki emlak ve ar
salar n sartışı ıle temın olunabile-
cektir. Ve yeni acılan meydanlar 
ve vollaT kin istimlak olunan ynr
lerden artan kısımlar da bu em-
lake fiıve olundu~undan Belediye 
l'l"a 11 arı pı'tikre coi!a maktadır. 
Dinnetice kıymeti de nrtmak'ladır. 

IIaliç vapurhrmm satılması 
i tendi 

Halıç şırf'Ae i h yeti urnumıvesi 
dün bir topl tı yaparak tasfiye 
kar rı vermi tır 

8"r. ~m Beledıve ve kömür şir-
8'-ıetine 'binl rce lira 'borcu varıdır. 
İmtiv zı 1950 senesi 15 may sına 
kadar baki kalacak•ır. B rçlan -
nın ödenmesi icin va-purlarm sa -
tılması ve 'a kirrunnın v.erilmesi 
Belediyeden is• cnecektir. • 

---0()0-

Do j ım p::ıyivonuuda yatak 
adedi arttırılacak 

Di0 er tar ftan ş0hır hastanele -
rinin ooksanlannı sür'atle ızaleye 
karar veren Vali ve Bcled ye re
isimiz B. Lutfi Kırdar bunu te -
min. ıçin yenı yıl 'bü'çesine 90 hin 
lira tahsisat koymuştur. 

1 Avrupa Harbinin Yeni Mese'.eleri 

'' Mılcnatıslı mayo,, e aç b1rakmak .. 
Guniln meselesi mayn lıarbldlr. Bu

nun tetkik edilec k birkııç cephe ı var. 
Pol.tllia aleminde ma~ n harbi nasıl 

karşılandı? Bununla Alm:uıyanın 'Var
mıık istcclıgi gıı.yc nedir! .l'ılıknatıslı 

mal n diye ağızdan ağıza dola arak git
gide csrarenıiz bir malı il et alan bu 
.korkunc harp vautası rıedil'?. Daha 
buna benzer ınıaller. 

Almanyanın birçok harp snalzcmcsl 
olduı,:unu İng lız - Fran ız tararınm da 
kabul ett~ bir keyfi7ettlr. llc c daha 
ucuz 'esait temin 'e teıl:ırlk ederek ge
rek du ın:ın \'e gerek lı tııraf o sun ce
lıp geçen gcmlkrl uçurup batırm:ık nis
beten ucuzca olacaksa bunda tert'lldut 
eı. i>ec .. ı kolayca tahmlıı olunabilir. 

Eesap cdHdl c gor buı:unlerde 

hep kendilerindL"ll lıabscdllen Alman. 
mayn eri 500 ı.le ıo O kilo uk lııfılak 

nı.ıdd sını ihlı\ a dmckLcdlr. Bu ise 
ni u •Len d:ılıa ucuz temin edılcbilir. 

Çünı.u dli: r 'kma ılc ;patlQan ınayn 
cihazı bugun GO,OOU franga mal olu-
7ormuş. 

}'akat Almanyanın bu hareketinden 
bltaraflann uğradığı zarar pek buyük 
olll) or. Almanlar diyorlar ki: 

- Mademki İnı:iUere ile Fransa ar
tık Alnıanyaya karşı sım ı.kı blr ab
luka tesis etmiş oldular. Alman;ı;a da 
İngiliz: ve Jo'ransız llmanlanna clrCA 
bitaraf ı:-emllcri batıracaktır. 

Bu suretle mıı7n harbi &"ittikçe ıtd
detlendi. 914 - 918 harbinde mayıılerle 
cok iş goriıldu. l\luUdlklerin az ge
misi batırılnıaınıştı. Aradan yirmi se
neden laLla zaman geçti, nu muddet 
zarrıı.d:ı. Almanların huner ve marıfet 
erbabmın hep mtistakbcJ harp için 
turlu şe;ı; ler Icaı cUilı.lerl lakırdı.lan 

lşitill"gelmlştlr. Şimdi işte o h:ırp ni
hayet gelmiş bulunuyor. Almanlar 1e
nl şe)ler icat etmemişlerse bile herhal
de mayo yapmakta turlu yemlikler bul
m~olabillrlcr. Fakat hangi IJ~hın kar
şılığı bulunmamıştır?. Hangi sllah ce
vapsız almıştır?. 

İşte buı:un İnı'lllz ve Fransu tarafı
nın d& bir o kadar hıiner ve marile& 
e~babı buna karşı çare bulmakla mq
guldurler. 

Ma:rn mevzuu günün meselesi ol • 
muştur. Onun için bu korkunç harp 
vasıtası için btıenlerln neler so:rledi.lı:
Jerinl, yazdıklannı dinleyip okuyarak 
bu sütunlara bir hulasa halinde ge
çirmek busbütun faydasız olmasa gerek. 

Barutu bir itabın içerisine doldura
rak buna çarpacak gemileri havaya 11-
çurmak, denizin dibine indirmek fikri 
yeni değildir. 1776 senesine kadar çı
kan bu fikrin tatbikat sahasına geç
mesi Amtrfka dahlU harplerinde. n
ra la tlK - 905 Bus - Japon harbbıde 

mııutfaklyetll olmuştur. Başlıca iıı;e 

a)·rılan mayr.ll"re dair daha ziyade tar-
ı;It.-t vermek bu yazııun mevzuu hari
ci dcdır. l alnı.z şu ecmıkııatıslı.ııı deni
len mayııleı-den lıirkaı; satırla bahset
meden de ohnı)ucak. Bu adı inı:-lli:dcr 

koymuslar. Temas ile p:ıtlıyan ma)n
Jcr taranmak uretllc z1;ı; aıı ıı bir hale 
gctlnlmektc o ıluğund:ın bunları kul-

lan:u-aı. dnşm:ııunı azami z:ırnra sok
ma · !iyen tar ıfm 1 .uc elverl ti go
rulm J rdu. ı ıı ka diicr bir şe
kil duşunu m mi" de Jdlr . .l\ta;ı; ı 1 ·rln 
denizin cibiı t' t bit etmek, t ranıiıa-

&ına mani ol:ı.< ak rette 3'erleştlrmek 
\ardır. I .ı ııt b tan.daki maynlcr için 
ayrıca cb şı 1 ter. Bu ise yalnn 
tasavvurda kalmı tır. O h ide 25 - 30 

mctroıl.ın fa:da olmamak uzcre cJerln
llge saldırılan mnyıılerdcıı istif de et
mek, fakat hunu m kn:ıh Jle teı;lılz 

ederek mc ela mıknatısı, bir iğne va
sıtaslle, geçmekte olan bir geminin de

mir kutle ini duyar dnyma:ı infilakı te
mln etmek kalıyordu. 25 - 30 metre 
derinliğe d:ıldmlan bu maynlerln fn
filikı son derece nıuthlş olacaiı di.işli

niılmuştiır. r.Jlhııssa mayn .lı:endılliln
den tam vakti gelince denizin ymune 
cı.kabilseydi ve infilak miuaaslp bir za
man i~ tehir edilebilse:rdi netice ~k 

korl..-unç olurdu. Fakat bn çeşit bir 
cehennem makinesinin tahribatı ne 

kadar mtithiş olursa olsun İnrllb -
Fran ız tarafı bununla Alnıanynnın 

İngiltereyi kcıull istediği noktaya ce
tlrebilcceğine ihtimal verml:rorıar. 

Bu ma3 nler ytizilnden bir ciın ia
ı-tıtcre hakikaten aç kalır mı, kalmaz 
mı?. Sualini de hatıra gctırenler yok 
değildir. Fakat gerek inıllh ve gerek 
bitarar devletleıin gemileri Baltık ve 
Şimal denizlerinin bu sahalanndan u-

uk kaldıkça kendilerine tehlike gel
mlyecektir. İngiliz - Fransız: tarafı bu
nu kafi saymaktadır. \'e fngilterenln 
aç lı:abp kalmaması bahsinde de ıu ne
ticeye varmaktadırlar: inrilWer sabah 
kahvaltılan için laı.ım olan tereyafuıı 

ve salrcyl Danlmarkadan 1e1lrtl7orlar. 
Danlmarkanın yollı7acail bu gibi mad
deler bundan sonra Norveı;e ~ondc.rl
lecek, oradan da Şimal dcnlzlnln çolı: 

ilerisinden, Bcrgendeu İskoçyanın şl

maline çıkarılac:ıktır. l'olun biri bu
dar. Fakat D:ınlmarkachn taze yumur
ta gt'tlrtmeğe alışık olan lnrlUerenln 
lstediil yiyecek maddelerini bu suret
le uzaklard:ın dolattırtarak alması vak
tin ıeçmesl ile ve bir hayli muşlı:iilat
l:a karşıla!!mış olmaz mı'l. Vakit ıeçe
b"llr. Fakat :iııı'lltere aç bırakılmıı o
lamıyacaktır. ALİ KEMAL SUNMAJf 

ing~liz - AJmall 
den~z h:ıruİ 

:fn:nt<.-re ile Almanya ar:ı J 

nlz muead l ı, aruk de" ,e.,.d 
kunun Larıfwc c:ore bir «bılrP' 
tan çıkmış da iki de' let ar# 
bogu ma şeklini almı lır. B ı 

d& her iki 1oırafın cLı. JıcdeI1cri 
İngiltere Almanya) ı ıı bır. ııııııt' 
l~ıyor. Alman) a d.ı n ilt.ereJI-' 

Bunu 1emm etmek ıçlıı :ı.ııı 

elinde doııamııa ı vardır. 
Atm:ın3 aya gclınce: lnı;il~ 

luka5UU şu tedblrlt'rle tt'mın 
çalışıyor: 

1- L'l"Veli ı:;eçeıı harpte ~ 
edilen denizaltı ıemUerf vardır· 
bu defaki harpı.e ba mucadeJe 
sının buyuk ııclıcelcr tcmın cııiJl 
edilemez. llunun da sebebl ını 
de.a.lzalh muharebesine brırı JJI 
&edb&C.ıeriııi ~~mınul ewrıncl 

2- İkm<'l bir teüblr de ) en1 

nan mayn lı:ırı.ııdır. Ihı '.ısıta >'Jll 
laııılmıya l>aşladıf'ı d:ııı 1ıe11&JJ 
liLler maynlcrc karşı nıudafaa 
lerıni tel cnımul eitlrıneııı ıcrıli' 
».aenale) h gerek İngUı.z ve ıere• 
raf ~emıJen llk lı ta zar uııi' 
zayiat 'erm.şıcrdır. J ı •ı lerl'n! 
Jcre kar ı crgcç btr koruunı:ı f 
bulacaı:;ınd ıı ~u;>he edalemr 
bu arad.ı in ıııcr• ddıl mlı)Oll . ,, 
~ la:z:.ım~ r. lnı:-ıtız sanayii ~ 
madde ted:ır k dmek 1..zıındıt· 
tere ılırac:ıt Yt11>malıdır. 

:Ucnıı. ) ol armıD açık kalın:ı51 

tere l~in. uu.ın) adan çok ı.l>-4' 
zuruludur. Aııu.ınya, ş:ıı t,;tıın 

cdet!cgi cn·a \C ~placlJgı sroı.ı-t 
mucdct muku emet ~dcbii.11'· 

renin bu nokt • 1, muka\cıneU 
çok azdır. Alm:ı.ıyn tarafı,1dJJ1 

len bu mayn harblr.In blr ueıı 
olmuştur k.ı. İngıltcrc limaRlarııı' • 
çıkmayı telılıkell bir haıc Jrn)dııi 
bazı bitaraf devletlerin r;emııerı 
tett7e uı:-rıımamaktııdır. Bu. 
için bir kauııı;tır. Çanku > ıı.1n1' 
lız ticaret gcmılcri l.ngıltcreniD 
kifi değild.r. 

aka& bu da Alm:ınyanm soıı 
deiildir. AJın:ı ya, bil.ara! dt 
Uz> ik ederek J..cıiltere llc ııc-re' 
nasebctıcrınc cırmekteu ıoeo' 
r.;ılışacak lır. 

l.uKıltere tarihte iki defa tıö1':
cadcleye giıişmi Ur: Blri Nap011 
ma.ııınd:ı, ikinci ı de 1914 .,..
• apoı,.on uma nıııda İıı.g il tere1e 
ta.Lbik ecLlCJJ. abluka muvaffak 
Gere! Napolyon tclıdltle ve .,,11 
bitaraf delrleileri ablukaya ı,~ 
miye icbar etmişti. O r.anıankl ~ 
1807 N&lsit muahedeslle kazan"-

11 kayı iyi tattik etmi orlar owe l 
darı \ e İsveçi cezalandırdı. fa~ 
gıltueyl mai1üp ctlt'medL J914 
de AlıııallJ"a bir aralık _, 
kor.lı:t.uğu içıa buUın vasıtalar~ 
dcle edememişti. rak .. t imıJ&.sW'~r 
şı mda 1917 scn~sindcu sonra ııe 
sılayı kull:war:ık boğuşmıya 

·etıcede ) ine muvaffak oıaınadJ. 
Almann lıu c!cfa, alac;ığı 1'll 

tedbirlerde - çfuıku AlmanYıuıı:. 
birleri tamamllc k:wunsuzdur • 
devlcUcrin mukavemetine ,ınarıı• 
mak nokta nda 1914 harbine ıı 
daha iyi bir vazi) ettedir. çunl'il 
manyalı kanun dairesinde lı ııt 

~ 

·----------------:::::::-1 

Birimizin Oerd! 
Hepimizin O~ 

Makasçılar esnafııı• 
bir şikayeti ,, 

Carşıkapıdakl makıısçııar :_J 
fmdan birkaç imza ile alc1111"' 

mektupta deniliyor ki: t'P' 
cBh burada yetmiş, sekscJI filli' 

kıln sahibi, buraya her ıii~ 
den sonra kurulup cece r• ,,.ef1' 
kadar devam eden sebze ve •11' 
pau.rları yuziuıden dc~eu~..,
na uinJyoru&. Dukkanla e )ili 
öniı kimllen kapanıyor. ı~r;:,, " 
bir mııştcrl glremlyor. J\.a .,,, 
sair vergilerir.1lzJ ınun~ıe' 
verdlğımb. halde, uııqtcr 
af lıyoruz. d•ıl 

anıoıaıı: _ı. Bu pazar yerinin 1 4,ıv 
Kiirlı:çüler kapısı me> daJl~l1',,; 
len b01 arsaya, yatıuı Gc eıo ,.. 
hamamı caddesine nakil b ,.ı•'' 
yet kolaydır, bem onların Jll~ ,,
tine dokunmaz. biz de eııoı 
ramudan ol.may~ 



1 Şehir 
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hayatı içinden 
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iş· evle 
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• 
ıyor 

l_At_a_sö_zıe_ri_I fMiknatıs~ mayn 
* Harpte Ye aşkta her türlü 

hı;eye cevaz vardır. 1936 * Denızde yelken açmak, karada 
mekan tutmak şart'ır. * Sır o~an yerde mullak bir kö
tıilük \ardır. * Olgun k.raza hC'r zaman iş
tihaJı agız buhınur. 

icat 
senesinde 
edilmiştir 

V" * Dost kayo lmerun J:ıır yolu da 

r aşı65igeçmişolanbirçokkadın ve ~r~°!~n;pp:r:,~::~~ti:rılamak 

Çok pahalıya mal olduğu 
için çok yapılmış olma

sına imkan yoktur -,\lmanların son günlerde kul -

iç'n ödu ç para tedarik ne teşeb -

rkekler de dünya evine giriyorlar bü~e~~~akafi~~:~ lll1tzaç etmiş 
, olsavdı. saadet her kula nasip o

lurdu. 

landık1arı mıknatı~lı maynler, Al
ınan bahriye mühendislerinden ton 
Blacken'-;terin'nin icadıdır Vf' 1936 
seı.csinde bahriyeye kabul olun 

mu1tur. 

YAZAN: =:-1 
REŞAD FE~I 

lto koca İstanbul şehrinde, bir e .. 
e kap kl>lnln ev bark sahibi oldu-

1\rı~, yani evlendJflni merak etme• 
iniz?. Ben de ıl:ıln Kibi, bu &ualln 
lbmı hayli meraklı buldujum içia 

hususta ne~redilen kayıUara mi.ıra
t •ilim. 

\ <\şafıda, sizi !•imin edeceğ-lni z&ll

ttıfinı malümatı 7az17orum: 
ıeo bin nüfuslu hlanbul ,ehrlnde, bir 
~ evleuenlerln sayısı 4667 dlr. Ba 
la nik:ih kıyılan mıntaka. Beyofla 
Stdır. Fakat BeyoilunWJ, tehrln 
kalabalık yerlerinden biri oldufu· 
h.atırlamak 13.zım. 

tatnız, Beyoi"lu mıntak.asında, bir 
'de evlenenlerin sa.7ısı 14.68 dir. j .. 
l olarak, en fazla evlenme Eminönö 
•nda oluyor. Bir ylda 611 kitL. 

aı da. Adalar kazasında lzcliva§ ol· 
l•dır. Bir senede yalnll 56 kltL 
~ rakamlar, şehrin nüfusuna söre, 
4etıtdlr. Bu bq bin kltlye yakın b
'o hıidJsesinln, ne kadarı devamlıdır. 

mesele burada ••• Fakat, elimde ıl· 
bıı neUceyi söyliyecek kayıt mu.le· 
1oktur. 
~~bullular, en ziyade sıcak J&'I 

ttinde evlenmeyi tercih ed.lyorlar. 
ıa. en çok evlenme hidisesı Aju.t

oluyor. Bıı bir ay içinde t76 kiti 
lll:ror. İkinci olarak, eylilde, 45Z 

saklanır amma, tabii evlenirken, me1· 
dana çıkıyor. İstanbulda evlenen ka
dmlann de mühim bir kumı 19 - %4 
yq arasındadır. Belki bunu biraz faz1a 
bulaca.ksmLa.. Yani, artık, eskisi ı-ibi 

15, 16, 17 Jatındakt parmak kadar kız
ları evlendJrmiyorlar. 

kızlardan evlenenler nlsbeteıı azdır. Bir 
yılda bu yaşta, nı s;eno kıs evlenmlt
tlr. Yaşh bayanlardan da eTlenmet• 
kalkışanlar var. 

. * Her me~gul görüııenı iş yapı
yor sanmayın. Bırçokları bunu mo
dadır diye yaparlar. 
* Keder, çok zaman uyuyan bir 

histir. Bunu uyandırmak kadar a
kılsız'lı.k olamaz. 

* Hazır para, haz>r i!aç gibidir. 
Zamanında insanın hayatını kur -
tarır. * Aşk para ıle kaimdir. Para 
bitti mi aşk ta biter. * Dünyada devası olmıyan hiç 
bir dert yoktur. Elverir ki deva 
aramanın yolu bllinsin ... * Açların ahçıya kabahat bul
duk'lan vaki değildir. 

İki senedenberi imal edilmek 
tedir. ~Jaynlerin muhtelit kısım 
ları Düseldorr ve Essende yapıl 
makta ve bilahare Hamburl' el· 
'\·arında bir C:ıbrikada birlf~ştiril· 

ınrktedir. 

!\lıknatıi;h maynler pek bıiyük 

o1madıi;"ı içln denlzalh1arı ve tüc
t'ar gemileri tarafından kolayca. 
nakledilmekte ve istenilen yere 

bırakılmaktadır. 

Yalnız bir mahzur.u vardır: Çok 
pahah olması ... Bu da. çok miktar· 
da plitiul' lüzum olduğundan ileri 
ceımekte-dir. Bunun içindir ki Al
m:ı.n hıikiımetl ancak 50-0 tane 

l 

yaphrabilmi~tir. Ru maynler çok 1 
teh11kelldir. Bulundukları yere 7'0-
100 metre uzaktan geçen cemlleri 
batlrmaktadır. 

Nevyo·rk önünde ilk 
Alman denizaltıları 
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Yazan: ZlYA ŞAKlR No. 1 

Kadınlar, şu kararı 
verdiler: 

Erkekleri kamilen katledelim. 

Ilık bir ınayıs &ünü ... 
Badem ve incir ağaçlarının yeşil göl .. 

geleri altında konu~an kadınlardan bi
rinin gözleri, birkaç saniye ufkun bir 
noktasına daldı. Orada, engin denizin 
mavi gökle birleştiği noktada beyaz 
bir yelken vardı. Kadın: 

- !\.'li.ijde, Mura. Kocanın ıemi.si 

geliyor 
Diye, bagırdı. 

Bu erkeklerden hiçbiri. on beş gün• 
den fazla, adada kalmazlardı. Bu mild· 
det zarfında da dalyanlardan balık çelo
mek .• ve yahut kadınlarına yelken dik
tirmek ve yırhlan aı?'1arı tamir ettir -
melde ugra~ırlardı. 

Bir ıün, (Lesbos) (2) ada:sından ge
len bir tüccar, yerlilerden bir balıkçı 
ile konUŞurken sordu· 

- Adanızın kadınlaiı, ne kadar gü
zel.h Hiç şüphesiz ki, çok bahtiyarF:ı
nız, değil mi'!. 

L. •vleniyor. Te,rlnlevvelde US klııl 
•nlyor. Demek lı.I, atustoslaa başlı

İklnel toplu yekUn %5 - 29 yaş ara
sındaki kadınlara aittir. Bu yaşta o!Rn 
kadm1ardan bir senede evlenenlerin 
yektinu 918 dır. 1'1, 18 yaşındaki .-eno 

l\leseli, ayni yıJda, J'&Şları 60 - 64 
arasında olan 23 kadın evlenmiştir. 

Hatta, 65 den sonra evlenen de var. 
Onlar da 23 ten biraz daha az. 

İşle İstanbulda, nikih dalrelerinlıı 
faaliyet bl15nçosu .. Allah hepsini mes
ut etsin! 

1915 te Amerikaya giden ilk 
Alman tahtelbahiri acaibatı alem

den bir şey gibi seyredilmişti 

Üı; kadının gOzlC'rı, ufka çevrildi. U
fukta, ki.içtik ve beyaz bir benek gibi 
görünen geminin üzerinde tevakkuf 
etti 

I• Bıı uç kadındi'.ln (!ı.lara) nın sedet: gi-

Dedi .. B:ılık~ı. bu ıLıale ~k az oll
ka 'österdl. 

- Ya ... Denıek ki kadınIJrımw a:ü
zel buluyorsunuz. Halbuki biz, Ta
ranto sahillerinin esmer \·e oynak ka
dınlo.rından dl'ha fazla zevk alıyorıu. 

k. sonbaharın serin l'Ü.Oleriııe doi
lstastistlk rakamlan, l'ittikçe inen 

P '"'l·lr takip ediyorlar. 
~ aı evlenme de 9ubat ayında ola
. 8u kısa. ay içinde, bühm İstaıı ... 

Yalnız :?52 kişi evleniyor. Demek 
''-batta evlenenler soiuktan müte-
" olmıyacak kadar hareretll bu
l"orıar. 

lıııd~ bir de o·lenen çiftlerin medcui 
tlııe &öz atmak lizım: Bir yılda 
•n 4667 kişiden ancak 3651 i be

~ır. Yani, kadın da, erkek de he
llır. deta evJenmektedlrier. Diğer ev
ı,, ya bir taraf dul, ya bir taraf 
rtıı.,, yahut da, iki taraf da d11l, 
lkt ta.raf da boşanİn.lŞ vazlyeıte 

' lk.lnci veya üçüncü deta evlenl -
t, 4 üncü ve 5 lncl def& da evle-

ı'' bittabi mevcuttur. . 
... li, ayni sene içinde Istanbulda 
,bekar erkek dul kadınla evlea .. 

~·,,~ivaçta ise, lld taraf da duldur. 
~İ\'açta iki taraf da bo1anmı, va
~ dtr. 

lıdtvaçta. ise, iki tarafın da e'f'
tte halde bulundukları meçhul .. 

~ llu, enteresan delil mi!. 
1t11en insanlarm meslekleriııe l'e

·: lıdtvao yapan erkeklerin ea 
1 Uearet !şile ufraşıyor. Türcar, 
~ satıcı ''e saire .•• Demek ki, e.a 
t\eterine Küvenenler bu sınıf!. 
tnede ticaretle oiraş&n 1152 kiıi 

~ lıtir. 
~hteıır elm sınai l!fler -
~. utraşan 1194 klJjl yi-
~>rıı Yıl içinde evlenmiştir. İsta· 
:t'de umumi hizmetlcrae çalı.! an 
'1inın de evlendiğine d•lr bir 

1 Var, Umumi hizmette.o maksat, 
1 

1'eya ücretıt memurlar. mü 
ltr olsa S"Crek ... 

aı evlenenler, serbest meslek er· 
llllltlardan bir yıl içinde el:Je .. 

~ltt sayısı yalnız 175 dlr. Her şe
~tn, hiçbir iş S"ÜÇ tutmıya.nlar da 
>ar, Bir meslek tutmamış oldu· 
ld,, blr yılda evlenenlerin sayısı 

hl'ı.ttı kadınların kısmı azamı mes- l 
~ 1bı doflldlr. Bunların adedi ayni 

lıııte 45'79 dur . .'.\Jeslek sahibi r:'Ok 
ltıın evlendiği kaydı vardır. 
ttleselc~ini unutmıyalım .. Evli· 

't>. mühim bahi!t bu değJJ mi?. 
h tk icin, İstanbulluların rn zl-
anrı ya~ı:ırı tercih ettikJrrloi 
ttınez mi..,ilıiz?. Sö}·llyeyiln: 
~lPrde en eok '?5 - :?9 73 1.ır a

~ f'\'lenme hidiı<ıl'Sl kaydedlll .. 
il Yaşta evlenl'nlrrln adedi bir 
lS19 dur. İkln<'l olarak 19 .. 24 
HHla l'vleniyorlar. 

t tın nılktarı da bir yılda 931 
• :ıo - !:-1 ya" arasında. evleneu-
787 dir. Cok .-enç evlenen er .. 

, \'eya çocuklar da yok deı(lldlr. 
~-<t1·nı !lenr l('hldf', yaşı 18 ol:uı 
~ııı. evlenıni~tir. 

1 ~li~·arlara ne dr~Jniı? l'a Iarı 
1 iltasında olan bir sl.'uede (it er
trırni1tir. Jlatt.t., dahası var. Ya
tt'.,lifi halde e-vlenen erkek de 

enede bOyle 65 i cefmf4 ol-
1dP f't·leııenlrrin adedi de 70 dir. 
1•ra Jt'linl'e: Kadınların ya ı 

1 ,. Yeşil altın,, diyarı 1 , 
ıya yı Fin lan • 

tanıyor musunuz? 
Geceleri gündüz gibidir 

Son zamanlarda dünyanın dik
kat nazırı Finlandiyaya çevıild1. 
Sebep? Sovyet Rusya ile Finlan
diya arasında çıkan 'ihtilaf... 

Finlii.ndiya küçük bir memleket
tir. İstiklalini büyük bir kıskanç
lıkla muhafaza etmek istiyor. Hal
buki karşısındaki raki'P çok, çok 
kuvvetli ... Finlandiya, birçok ker
re-ler İsveçin 17 inci, 18 inci ve 19 
uncu yüz yıllarda Rusyaya karşı 
açtığı hal'plere s3'hne olmuştur. 

Bu muharebelerde Finlandiya 
orduları İsveçlilere çok yardım 
da bulunmuştur. Hatta 1609 - 1617 
muharebelerinde Fin~andiya -
İsveç orduları Moskovaya kadar 
ilerlemişler \'e mezkur şehri zap
tetmişlerdir. 

Finlandryanın huduıflaı"I, 1617 
da StolboYa muahcdesile tayin e

dilmi~tir. 

1809 da Rusyaya ilhak olunan 
Finlandiya bir dükaJık idi. Dahili 
idaresinde muhtardı. 9 ilkiınun 
1917 de ,s ikliı.lini ilan etti. 

Finlandn anın arazisi 383,000 ki-. . ' 
lometre murabbaıdır. Bunun 34 bın 
300 kilometre murabbaı su altın - 1 
dadır. Fiııliındiyada 60,000 büyük 
küçük göl, l,000 den fazla da ada 
ve adac' k vardır. 
Yazın günler çok uzun ve gece

ler çok açıktır. (Laponyada güneş 
tamam iki ay batmadan etrafı ay
dınlatır). Memleke in cenup ta -
raflarında geceler adeta gündüz 

gibidir. 
Nüfusu; 3,8:J5,000 dir. Lisanlart 

arasır.da fark bulunmakla beraber 
Firıılandiyahlar tam bir birlik teş
kil cdeı'ler. Finlandiyalılar hemen 
umumiyetle sarışın. mavi gözlü -
dürler. 
Finland.yanın servetıni ziraat 

teşkil eder Araz"nin yilzde 70 i 

onnanlıktır. Avrupada ormanları 

en çok olan memleket Finlandiya
dır. Son on iki sene zarfında cye
şil altın sanayii çok terakki et -

miş'.ir. 70,000 kilometre murabbaı 
bataklık kurutulmuştur. Finlan -
diya, elekt.rik istihsal.atı için akar 
sulardan. istifade eder. 

Sanayii de müterakkidir. 1920 de 
fabrikalarında 117,229 amele ça -
!ışıyordu. Bunlar;.n sayısı 1939 da 
207,506 ya çıkmıştır. 

Finlandiya çok miktarda ke -
reste, karton, sellülöz, kağıt, pa _ 
muk, kendir, yün, şeker, tütün 
cam, porselen ihraç eder. 

Spor ve güzol san'atlara rağbet 
de ziyadedir. 1940 Olimpiyad oyun
ları Helsinkide yapılacaktı. 

O vakte kadar beynelmilel va
ziyetin düzeleceği ve oyunların 
par:ak <bir surette yapılacağı ümit 
olunuyor. 

Çemberlayn'ın 
eski düşmanı .. 
ı ·evll Çeınberlayn yetmiş yaşında

dır. Arasıra \'e ha.zan uzun l:ı~ılalarla 

Daınla isabeti tehlike:,l rrçirir . 

Geçenlrrde de böyle bir tehlike at

lattı. Fakat bu, Dovninr Street (baş· 

vek:llet binaı<ıının bulunduğu sokak) .. 

taki bürosunda bulwımasınıa, devle& 

lşlerile meşgul olmasına m.ini olmaz. 

Çl'mberlayn kcndlsinl tedavi l'den dok .. 

torıara dalma şöyle söyler: 

- Bu benim eski dü.,manırndır. 

- Bundan .,onra bizlın d'-i!fm:ı.nımı~-

dır. Bırakınız hakkından l"C"lelJm. 

Çember1ayn gülmüş ve &u l't'vabı ver· 

miş: 

- Bunu iuerlniıe almanıza teşek

kür C"derinı. ('ünkü br-ninı uğraşacak 

başka iş1rrlm ,·ar 

~ lmdl Almanların seri se-rl çıkardık lan cep denlıtıtltJlarından birkaçı 

Alin.uya, 1915 de s;lıtıkce tlddellni 
arttıran ablukayı kırmak loln denizaltı. 
l'emllerlnden küçük bir filo lhdaswı 

düşünmüş ve Bremen Ucaret odası re .. 
isi doktor Lahmanın tavslyeslle XITel 
de, Krup fabrikası tersanesJnde lk..l 
büyük denizaltı ıemlsioin ın,asına baş
Janmışh. Bu cemiler, 1916 senesi ilk
baharında bitti. Birisi Döycland ldL 
Harp denzalhlarma bl9 benzemiyordu. 

Ticaret filosu kaptanlarından birinin 
kumandasında bulunan Dö.rtland, ha
ziran 1916 da Brem llma.nından ayrıl
dı. Tica.ret l'emilerine mahsus pateo
tesi vardı. Amerikaya, Che!llepeak.m 
Nevport Neus limanına er7ayı tıbbiye 
J"ülürilyordu. İsko~ya ile Norveç n.ra
smda İngiliz a.blukaslle karşılaşınca 
hemen denize daldı. Bu sırada büyük 
bir tehlike atlattı. Otuz altı derece ya .. 
na. yath. Az kal:,uı baş taratı, Şimal 

denizinin otu:ı metro derlnliflndekl ka
yalara çarpacak, par~alana.caktı. 

Kumandan: 8 temmuz akşamı Ches
peakın ı~ıklaruu l'Ördü. Alkıhlarla kar
şılanacaf, ıul düşünüyor, rururlanıyordu. 

Döyçli.lnd, bıtaraf sulara büyük bir ih· 
tlyatla girıni~ti. O vakte kadar maskeli 
ve sünük kalan fenerlerini yaktı, 'l lm
mins adh l.ıir .\lrıan romorkörlı derhal 
yanına g('Jdi, B:ıUimorda büyU.k bir sa· 
llırsızhkJ:ı bekh:ni.ldiğt habrrinl \'ereli. 

Bu garip ticaret gemisi fel-'kalide bir 
surette k1ıııtanclı. Gazete muhablrlc-rl, 
!>iıtemaC'ı~ar ve merakhlardan mürekkep 
büyük bir kalabahk hu!<tusi mot.Orlerle 
Döyç1authn yanına .kadar C"('1diler. 

Balt.iruor halkı, cazetelerln Krist.of 
Kolonıbun Santa l\Iariya~uıa. benzet -
tikleri bu acaip ıemiyi görmek için 11-
nıan:ı. toplannuşh. 

Alman c;cfirl Koni. B<."rnı;dol'f, kunı::ın .. 
danın şerefine ziyafetler \•erir. kabul 
resimleri tertip ederken. Döyçland yü
künü bo~ıı.lth, kauc;:ık ve Alma.uyanın 
harp ı<ıanayil ic;ıln tn c;ok muhtaç oldufu 
ulkell almaia ba..cı:tıdı. KÜ<'İJk paketler 
jçlııde 700 ton ka.u('uk. ve nikel atılı. 

Arlık bunları «s:ıliınrn> Almanyaya 
köttirmekten ba'fk:ı L~i kalnıan11')h. in
ciliz ıazettlrrl. Urarrt deni:l:.ı1lı ı-enıi

!llinin dünü~te lıl'rh:-t1dt' bahrıla<"aiını 

yazı,·orlardı. 

Fakat Doy~·:and. '?$ a.,.ustost:ı llrrrn 

limanına •1rdl, rıhtıma J'a.Dafh. 8,450 
mil mesafe katetmişti. 811 altında yal
nu 180 mil seyrefmltU. 

Almanyada bü7ük şenllklrr y!l.plldı. 

Kolon1a cazet.esl "e bütün Alman pro
paranda servisine baflı l'&zeteler ab
lukanın kırıldıiuıı, Amerika Ue ticari 
münasebatın başladığını yazıyorlardı. 

Fakat bu sevinç çok sürmedi. Doyç -
landın e 1 cBrf'mrn> ilk seterinde ha
mulesi ve mürettebatı ile beraber ka7-
b0Jdu. Kendi kendi.ne mi battı, yok~ 
İncillz torpitoları ta.rafından mı batı .. 
rıldı, anlaşılmadJ. Doyclandın lklncl 
seferine g-elince: Amerlk.a.da hiçbir ali
ka uyandırmadı. Tabii ıörülmly<' ba.,
la.ndı. 

Az sonra Amerika sularında harp ı-e· 
mllerl de e-örülmtye başladı. Do.)çl:ın· 
dın ~üvarisi, İnl'lllz harp l't'milerinln 
Amerika suları dışında kendi.ıslııl bek· 
Jedlklerlnl söyledi .• ı\lman Amira11ıfı, 

İnılıtz Jıarp ııemllerlnl torvnıeinrk f .. 
çln U .. 53 ü ,-önderdi. Bo hakiki bir 
kol'S3.n denizıılh~ı ldl. 

U - 53, 7 ilkte rin 1916 da l\~r\•port 
limanına. ctrdl. Fakat, on i.kl saatten 
fazla duramadı. Dönüşte l\la.ııtuket adh 
bir .-emiyi batırdı. Bir cün sonra k.en
dl<ıl, İng-iliz torpitolarının bomba1artle 
Okyanosun dibini boyladı. 

1917 de Amerika, Alman)"aya harp 
11.ln etti. Alntanlıır, Amerika sularına 
blrrok denizalt1 l"Öttdermek, münaka
Jılta ve asker se\·kiyatma mini olmak 
tstf'diler. takat muvaflak olamadılar. 

Çünkü denizaltıları şimtlikl kadar te
kemmül l'tmemtı,ti. Telsiz muhabere
leri. inırnu harp ccnınert tararında.n 
da alınıyordu. Denizalhlarının bulun .. 
dukları yt'rler anl:unlıyor, bafırılı -
yordu. 

l~ - 156. harp gemisine cevrilen sa
bık Do;vçJ:ınd, !;imal denizinde batı .. 
rıldı. ti .. 140, bir Amerikan de5lroye
rin attığı bomba ile sakatlandı. 1918 
sc-nt::o.i sont.e~rinlnde Klyel limanına 

l'irlp rıhhına. y:anaŞtığı zaman ihtilal 
ba~!ım~tı. Kumandanı, ceınJden sivil 
o1ara1t ayrıldı. 1'1ürettebat, asi bahri .. 
yeliterc kar ... ı !<iil.:ih kullanmak i:-tttme
nıl 1l'rdi. 

t 117. birkaf ı-emi bah ... dı. FJ.ka& 
A.ne-rika. ~alıi111."l'ine yak1aşamn . 

• parlıy:ın duru beyaz çehresinde, ko
yu pcınbe hür<'ler belirdi. Derin derin 
lçjrıi çekerek, kı\·ırcık kirpikli \·e .sema 
ı·enkli iri gOzlerıni tekrar elindekı orgü 
ışine çevırdi. Suküt ettı. 
J{ndınlardan blı·i, l aııgö ... ~e l\l • ılY8 

baktı. Adeta hayret edt•ı-ek: 
- Kocan gel.yor 

yor un, }..[ara?. 
Dedi. 

Niçin :.ot!:\. nıni-

Bu suale, ~[arudö.n e\. vel, yanındald 
genç kadın cev~p Yerdi: 

GCmi, henüz bir nokta gibi a:ö
rüniıyor. Kimin ge1nlsi olduğu belli de
ğil ki .. 

I\1arnnın yanında oturan (Tiryan) is
mindeki kadın da kaşlarını çatarak ve 
parmaklarının arasındaki şişleri iplik
lere daha sür"atli daldırıp çıkararak a-
sabl bir sesıe söylendi: 

- Farzedelim Maranın kocası geli
yor ... Ne olacak?. Bunda. onu ı.e,indi
recek ne \"ar?. 

!\fara, daha h~l;i ı>U!:ıiuyordu. Ve, e· 
llndeki :;işleri, kocasına ördüğü .Canile
nin yünleri arasına daha sinirli bir hal
de batırıp <;>ıkarıyordu. 

Şimdi, ~taraya müjde veren (Anni) 
ismindeki kadın da k.~larını çatını~tı. 
Yüzünün derinle~en hatlarında, acı bir 
mana vardı. Gözlerjni dalgın dalgın u
fuklarda gezdirerek: 

- O da di'.'ğru ya Bizi.m adada, 
kocaları se.t:erden dönen kadn1ardan 
hangisinin yüzil güler ... Dipdiri bir 
balık gibi ~etere çıkını kocalarıınız. 1;1-
ğa.m sularında sürüklenen birer cleni:ı 

peltesi gibi dönuyoı·lar 
o· ye, n1ırıldundı. 
B·ı dOrt kadının hepsinden yaşlu ... -.ı o

lan Tirytın, dayannınadı. Sağ kolunu 
bi1·az yukarı kaldırdı. Parmaklarının 

uçlarını aşaı;ı dogru tutarak hafıf ha .. 
fif ı-ati;ıdı~ 

- Paçıı.\"ra. P<ıçuvra .•• Kirli \e :ig
renç birer mutfak pac;a\·rası. • Bu pa
<;'D\ rn1arla karşılaştıgıını7. zaman, (ko
ca . . ) diye, onların yü1.lerinc nac;ıl ba
kıyoruz, bilrnem ki. 

Diye, bağırdı. 
Iara, daha hf.l:'.ı. su~ uyordu, Ve, e

lindeki şişleri, 1;1inıdi daha :-;inirli ha
reketlerle batırıp c;ıkarıyor ... Sedef gi· 
bi parlıyan yAnaklflrındaki koyu pcm· 
be L ıreler ya\·aş yavaş solarken, nemli 
güzlerini arkada~larına gö teruıcmek 
için başını dRha fazla öni.ıne egiy rdu. 

• lara, (Pcrgosa) (1) adasının en gü-
zel kadını sayılıycırdu. Hatta onnn gü
zclliğlnin :;;öhrı ... '1inden, başka adalarda 
bile bc.ıhsolunuyordu. Bu küc;ilk adaya 
gelen yabancıhı.ruı ı.,,·oğu, onun e\·inin 
etrafında dola~ır1ordı. Ege denizinin 
ılık \"e berrak seması altında, incir ve 
badem ağaçlurile üzüm kütüklerinin 
arasında, bir nar fidanı gibi yetijnıif 

olan bu dilber balıkçı karısını görrneyi 
k:lr sayarlardı. 

l\'lara da, bütün bu adanın kızları gi
bi bir balıkçı He evlenmişti. 7.aten a
danın bütün erkekleri, ya balıkçı ve 
yahut geınici idi. Ve bunlann hepsi de 
durup dinlenıncden (Taranto) srıhille

rine gidip gelirlerdi. 

(!) Bu kürük 3d•. (İst:ınköy) ada
f"ırıu' garp t;araf:.udilki «< ynun blraı: 

t euubundadır. 

Dıye kayıtsızca bir ce\·ap verdı. 
Bunu, adanın kadınları da biliyor

lardı Ve onun itlndir ki, bu adanın 
biltün kadınları, tıpkı !\1ara gibi .. Tir· 
yan gibi .. Anni gibi ıztırap ('E"kiyor13rdt. 

• Ufuıct..ı gortinen gemı, adanlil k çu-
cük limanına girdi. Doklintü kc-ıyahk
ların önUne dt.'Illirlcdı. 

Sahtlde bekliyen Mata, tanı ellı lki 
gU.ndenberi hasretıııi çektiği genç ve 
yakı~ıkh kocasının uzerır,e atıldı. Bu 
gürbüz ve sıcak vücutlu erkeğe ııd

detle ihtiyacı vardı. 
- Pavlos ... Ne kadar geç kaldın?. 
Diye, bagırdı. 
Pavlos, tok bir kedi gibi başını obUr 

tarafa çevirdi; 
- Şımdi bunun sıruı;;ı mı, !\laı a. 
Dedi ye sonr:t, ehle kayıgı gos-

tererek ililYe etli: 
- Şu ağları yüklen.. E\'C tnşL A

zılı bir ~lorina, yepyeni ağları, ı>aram 
parça etti. 

l\.1ara, birdenbıre taş kesildi. ~ kal
sın, göğsüne şiddetli bir tekme 'ndiı·i
len, nıerıner bir heykel gibi sırtüstü 

düşüp kumlara serilecekti ... Azılı bir 
l\1orina balığı, yepyeni agları ıut:-ıl pa· 
raın parça etnl.iş~e. Pavlosun sözleri \"e 

ltlkaydane hareketleri de, genç ve has
sas kadının kalbini öylece pru-am parça 
ebnişli. 

Bununla beraber, genç kadın _ hf"r 
za~·n:ın olduğu gibi .. yine sük\ıt eth. 
Deniz kokan agları, sırtına yüklendi. 
Bu agır ytlkiin nltında <"Zile ezile on
ları eve getirdi. 

(fJt1v.ınıı rar) 

('!) (:\lidilli) ada..,ının t'"~ki i. ... mi. 

General 
Jor j 

'Fransız Ordusu Erk anı
harbiye Reisi 

Fransız ordusunun Luriııı fHı:n ı-r· 

ko&nıbarp reisi bulunan Geııf'ral JorJ. 
10 ağ·ust.os 1875 de 'Io11üsonda do;;: -
mll.ltur. 1891 de Sen Sir a_..kerı mtkte
binden diplomasını alını , ordu~ a in
ttsaı• etmiştir. l·mumı harpte Paris 
muhafı:ıı Gent'ro1l K~:o.telııonun maiye .. 
tinde t·rkiinıh3rp zabiti idi. • .\ı ı.,onra 

tabur kumandanhjı ne cephrye &itli. 
~ansı mıid.oı.faasında ağır !ı.Uretıe- ya
ralandı. İyilrı.ıhıce, arzusu uzeriııe er· 
kıinıharbiyeye alındı. Çok &eçnırden 
. ark ordu-tu kumandanı oldu. llarpten 
!Sonra Fa'-a gitti. Btr harek1tında bu
lundu. Daha sonra Harbiye NıaTın 

Andre l\Iajinonun aı.ıkeri mı.işavlrllklnl 

yaptı . .Slh:ıyet yüksek askeri fiiraya a
n tayin edildi. 

Gen<'r.:t.l JorJ 43 ·enclO.. bir a'kf"rdir. 
23 harbe lştir:ık etmi , uc def >ata .. 
l.;,.nmı~tır. 
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Deniz Üzerinde hava 
istasyonları 

ıı:::::ıı 

.. 

,.. ......................... ... 

Tayyare gemilerinin filo/ardaki 
ehemmiyeti gittikçe artıyor 

I Kış mutbağı J , __ Ziyarete giderken ••• Otomobil Kazası 
limumi lıarpleııberi ı.eJireıı bu 7aıl 

Up l'enıflerln denb mubarebelt"rindekl 
roıu lnkir kabul etmiyecek derrcede 
l>uyuklü.r. 

Dut Furlus ltarbe ı.1lralı. eUL n lem
mu 1918 de tayyarelerlnden Jedlst, 
Sllezvlc sahtllnde, Toendrrde Zeplin 
kabillK~k balenlarının hanı~r1aruıı 
lahrlp elliler. 

Kestane gatosu 
Kestanelerin dış kafouklarını so- lı.alanmdan birlnln 

yunuz, biraz suda başlayınu, iç J zlyareılne Kltmııııtm. 
kapuklannı çıkarınız. sonra süt Hizmelçi, satonu.ıı ıı.a- I • 
içerisine ·koyunuz iyice pişiriniz, ~ açb tı. !JIŞltannındı:., ~ •• 

IL __ N_a_k_e_de_n_:_s_E_L_A_M_t_ı_z_z_E_T __ I 

İlk tay1are ıemiai, mnuai Urp&e 

İn1Ulz filosunda sorulmuştur. Harp 
fllolarmda lı.iifl ....._., &anare IMl· 
lunıhıralmu1 sararldll'. Dmb muba
rebelerlnde, bir llıl deill, mıimllön ot
•uiu kadar çok lanareler ltav&laa • 
•ırmak lizımcbr. Bir c...ı lbttlne ı" 
jorplt. ıôndetteek 7ude 71ntl lana· 
..., ıo.dermelı. daha •v..tr Ye faJ'ta· 
Jıdır. 

-r.nare ıemllerl. :ralms tanartt 
•alı.llae -- adi bir nsıla deill
dfr. Bllü:is C&J'7are.I~, ta77arc hıi ... 
•umlanna kar.;ı bir stıatıtrr. 

1914 ltarblnde İn&'flWer, bu yeni tip 
•emllerle pek çok aliladar oldular. 
İlk tayyare ıemilerl pmta ıemllerln -
den. et:ki ve ka.droharici zırhlılarda• 
Jetifade etmek nretile yapıldı. 1911 se
nesi marı ve Ukteşrln aylan uasında 
iki eü.i urhl171. Furi118 (19 bin ton, 21 
mil Lir'at) ile Arcn.s (14 bin &on, 21 
mil sür'al) ~ vapunau la77are 
ıemiabıe ialıvil eUller. llmalardaıı 7al-

HAVA lrtlDAFAALAJII VE 
SÖK' AT 

Tanare conllerlnde anunlaıı bq
hca evsaf şudur: Sür'at ve müdafaa 
ltabill7dl-

Sıir'at; lanarelerla havala.rup in • 
mderlnl lı.ola7iaf(ınr ve d~a.n lop
lanaıa ateşin•en ualı.la'1Dan lemin 
... r. 

::llüdafu. kabiliyeti; llıışma.n tana

re.ı,rtniıl hüeumlarma, bomba 'Ye &ıurpll 
abnalarına mini o111r. 

Bu ctebep1e ıanare ıemileri, bir harp 
sefinesi gibidir. Filolarda muhakkak 
bir tayyare l'f'ml.st buJundul'olur. Jut
Jand muharebesinde bir inınız ııTh

hsı, bir denl:ı tayyaresi tarafınd.an a
tılau torpU ile hasara uiramu; ve Al

man Am.lıaU Schterin tayyare filoları 

İnıiUz Amirali Jellh.:oyu hattan (ekiı

mlye mecbur bırakmıı,b. Bu s.a.yededir 
ki :\lman donanma ı kaçh, kur1.uldu. 

pışerken bıraz vanilya veya çıçek birinin &'eidiil ha • t~ · ' . . . en fla ayan \.~· 

suyu ilave ediniz. Ateşten indir - berini verdi. ti '/ 
ıhltten SOllTll kevgirden veya süz- c11071uıt~ tiç hat- ~ . ' 

geçten geçirerek iyice eziniz, bu- .,.,, Ilı' iesl, üç ıı.eıı- ı 

lama haline getiriniz; ağırlığının me ile bu şık bayan 
beşte biri rusbetiooe toz şeker ka- nuanmı..ıan diitti. 

rışlınp ..ı ile yuğurunuız, kestane 
büyüklüğünde pa"98"..ara ayırınız. 

üzerlerini çiziniz, on dakika kadar 
sıcak fırında bırakınız. Bu gato çoh ' 

'!ılı: robunıı, lı.ı7· 

melli kürkünü, şap
llasının ve tuvaleti

nin ıüzelltilnl tıplı.ı 

bir mata:r.a cameki-
lezzerlidir e uzun müddet muha- mnda teşhir ol'!" -
faı:,. olunur. 

Savua bisküviti 
Altı yumurta sansı ile 125 gram 

şekeri karı~tınp beyazlaşıncıya 

kadar döğünüz, 125 gram h~lan
ımış ve ezilmiş patates koyun112. 
Bir başka kapta yumurtanın ak
larını çalkaladıktan sonra buna 
ilav<.' edin iz. Yağlanmış bir lorta 

kabına boşal tın11 , az ate(ıı bır fı
rınd a pışırin :z. Başka bir kaba a
Jarwı< ·ogutıınuz 

Patatesli omlet 
250 ıranı patate. .;oyuı ı uz. ga

yet ınce ve yuvarl•k parçalara a
yırınız, tcı""e.}'ağında so~e yap111ız. 

Kızamıaya ba~adı m., çıı karımış 

üç yumurtayı üzerıne dökünüz. Bi
raz !uz ve biber ilave ed.niz. Altı 
ka~armıya ba,;lav ,nca ikı katla -
yınız v e tabağa alınız ... 

muı; clbi seyttdlvor
du.L 

*· ·ifin mi? Çün

kü &a:vırları, hare -
keUrrf, oturao:u. '>Öz 

sOyle.rİ.-}.i. giilu.şu b ;1 
yatı idi. 

•~'rtiC'e: 'l"aJnr:.ı. ~.k ve &özel eyler 

ci~mek değil, bunları )· akıı-ıhnnak. ta- 1 
vır \ :e harrkC'llf'rini bunlara uydurmak 

Jclzımdır. l:"oksa ne .,İYil'f' insanın ti-
7tri.nd("n ka(':ır , \.' t ıö:rt"" b.ıtar. 

ÇEJIJl.El\İS Gt ·z.:ı,LİGİ 

«Evveli. btın& dikkat ttmf'lidir. Zi

}arrt olnna<'ak ailenin ,;a7iyf'ti c-oz
Onune ıretirilmeli, makyaj; ona Pre 

yapdmah. Evinin Vf'}a apartımanınm 

va~tyeii dn.1Unülmeli. i\lelıidc dô~eJi 

kü('iık: bir odada. kabul edilt>Cf'kst>ni:1., 

yi.ılrqok tovalc-Ue gitmek doğTu detll -
dlr. 

cTavırlann. hut-ketlerin tabli olma
"•na dikkat f'tmelidir. \.iı<'odU dlk tut-

SAG KOL U, SOL KOL MU ? 

• • ' . .,,. 
'.• 

mah, St>rbest adımlarla - SJ('rıyarak de

ii1 - yürümelidir. 

Otururken kanapenin veya koltu -

.tun arkalıiına tabii bir halde da)an -

malı. l. .. a lı bayanların ônöndf' ayak 

a)'<lk Uzeriııe at.ı.p oturmak tcrbiyrsizJJk 

dei'ili-i~ de biraz hürm .. tslz.Hk sayı.lır. 

Bunun l<'in, yu1u.rıdakl 

c-ibi oturmak muvafdı'-ır. SOz söylrr -

ken elle.ri ve kolları fazlan hareket 

ttllrmek d«- doiru drlUdlr. 

Sonra sese de dikkat lazımdır. 

Jl('k ht7.h, nf> dl' pek )·a, a .. ı.;öylf'mt'lidir. 

llaJi.!ı.a. ta\·ır ve haı·eketırri İll' keon

dini ":l)'dlrma) a, ~r,·d i rnır)e ('ah .. ma

lulır ... :ıt 

- Demek kızımla evlenmek is-
tiv<ırsunuz? 

- Evet. 
- Ben pek taraftar değj,liım • 
- Sebep? 
- Çünkü avukatlar i:ıem doğ -

ruyu, hem de yalanı müdafaa e
derler. 

- Hayır, biz kanaatimizi mü -
daiaa ederiz. 

- Parasile .. 
- Tabii! 
- Mesela bir katili müdafaa e-

derken onun masum olduğunu id-; 
dkı edersiniz. 

- O bizim nazarımızda masum
dur. 

- Bu da bir nevi tezdir; öy1e 
olsun. Benim istediğim kııımın 
saade.rctu-. 

- Onu mes'ııd edeceğim. 
- Peki, evleniniz. 
- Teşekkür ederim kayınpeder. 
- Acele e~ meyin. Evlenmenize 

ra.ııyım amma bir sar~ la. 
- Şart ı '1ızı kabul ediyorum. 
- Ağır bir ~arttır. 
- Nekadar agı r olursa olsun ka-

bul <-di,·orum . 
iki ay sizi tt.'C!' Übc edcct:gim. 

Tam ~ .m ı~ bi r gün, ne benim, n~ 
de kızım '1 can!n ı ~ıkmazsanız du 
irününUzU yapar.,ınız. 
.. - Kabul. Ben· ne sizin canınızı 
sıkacak bir şey yaparım ne de lu
zıruzın. Böyle bir şey .·apa,sam 
delilik etmis olurum ... Siı benim 
~ızı n ı zı ne derece sevd iğ . ı n i bil -
m rv"Or.; an U!.. 

.:._ Ben de bunu bılmek, banu 
anlamak i stıvorum. KayınJ){'deıin 
gözü üstlıniızdedir. 

Kızı :ı ı z . n a~kı da gönk.rmde .. 

* . Bir n1ahkeme .::tc. 1nu. hu~ı..ı.sı bıl" 

Tayyareci Fokker'iıi İngiltere' de daha halledilmemiş 
ne ictimai dertler var 

Cephedeki l 
as'<e:--in çayı 

otomobil bir daktiloya <:arpmış. 
Avukat kızın vekili. Mankemede 
~ahitler dm.eniyor. Avukat üçün
cü ~ahidin niı;arl!ısı oldui'(unu gö
rünce afailıyor. Şimdi ne Y<>:>a -
cak?.. Müstakbel kayiııpedcrı!e 
nişanl151run canlarını mı t>ıkacak?. 

Çarı-siz, va zife her ~eyden r.ıu -
kcıddL:; . ir. hatırlanıyor • 

ıs mı 
• 

• 
Kaduun eli eTkeidn '.\"\ırea:ınde-! lngılu: nıulbl .ıtınd~. sıoı-ulen ncırı-

İngılızler çay tiryak:si 
oldukla ına göre ... Ni..~anlu;ının sözlerinden sonr.a J 

ay apa ı<.alkıyor '\'€' Bnyle b ir me:ele \'ar. İngi liz gaze- yattan anhışılı_yor kı danıadu1 geline 

Bu Holanda'lı tayyareci, geçen harpte Alman 
ordusunun hava faaliyetini temin etmi~ bir adamdı 

teıerıni 01eı:>gul eden bu meselenin e- kotunu takdiın elnıesi 0 kc.ı.dar e~ki bir Çay , BU1uk Briıaıt)alıl.ırıu milli iç-

!-~1 ~udur~ Yeni evlendiği zaınan deli- -.det olduğu haJde ı>at \:e ~ı meselesi kisidir. Bu Sf'hfo.Pll' İnı-iliı ia":-e urt.arrti 
kalı)! o ılk n:eraı;int ~n1:tsu1da genç Fransız ccpht'~İnde buluna.n askrrlrrln 

rnuno.ıkoışa kabul etm.lyecıt:k bir şekilde 
zevcesine hangi kolunu uzatacak?. Sölğ ('a~ .. dan mahruuı kaJm.ama.larını &rm.lu 

- Bu ~ah: t yalan söylüyor .. . Dıye 
süze .bas'. ıyor. 

.:)a ınii n aıasıııclan biri fırlıyor. 
Bu müs ~akbd kayinpederdir: 

Aınerikalılaı· ambargoyu kııldırdı -
lar. Şimdi Amerika fabrikalarından 

her gün ytizlerce tayyare çık1yor, İn
filtereye ve Fransaya gönde.riliyor. 
Eıitılıı Amerika firmaları müttefik 
devletle1; heı:.abına çalışıyor. Bunlaı· a
rasında, ıeçen harpte, arzusu hilafına 
Almanlara h.izn1et eden meşhur Ho
landalı tayyare fabrikatörü Antony 
Fokker de bulnnmaktadıı·. 

Fokkerin, Alınan ordU5una veı·djgi 

tayyareler, Fransızların layyarelerin
den daha ıür'alli ve daha mükemn1eldi. 
Fokk.er, ilk evvel İtliiliz.l~J:e müı·acaat 
etmiıü. Fakat bu müra<:aate eheınmi-
1et verilmedi. Sonı·adan ehemn1iyeü 
lakdiı' edildi. İşiı;ten ıeçmi§ti. 

Fok.ker Al.manyada yerleşıniştL in
liltere hükumeti ~!tereye ıelmesi 
için kendisine iki milyon İngiliz lirıw 
teklif etti. Bu teklif mektubu, Aln1an 
nıukabjJ casusluk te.şkil<itın1n eline 
le<;li. 

Almanlar, yeni yaptJ&J; rnitralşö;clü 

lıır tayyarenin tecrübeain.i, Fransız top
ı kları üzerinde bizzat yapması tekli
bnde bulundular. Fokker kabul etti, 
havalandı. Hududu geçince bir Fran
ıız tayyaresi ile karşıl3jtı. 

Bunu, hauralarında şöyle anlatıyor: 
•Bu, kendini ınndafaadan Aciz Fran

llZ n1eslekdaşı öldürmeye vicdanım 

razı olmadı. Silcihımı tccritbe i<.:in bi-

rjni öldürmeyi cinayet &aydım, ve yo

lumu cevirdim ..• > 
AJmanlar, Fokkeı·in sayesinde ilci 

ıene havalara hak.im oldular. Fokkeı· 

Fransızlann, ingHizlerlıı o za.ıılanki 
Almanlann .laıkiyeti lları;ısında göste.ı·
dikleri cesaret cidden şayanı hayret 
ve takdir bulmaktadır. 

haUödilmiş olmaktan tızakmu;. Daha ·· ı db'rt aı t l. h mı. ~l ınu?. İngiliz an'an~sine göre rol için her tur il h ,• ı mll} ır. ep " -
kimbilir böyle ne kad~r adetler varılır. k ı bol k kolunu takdim etmek lA~mm.ış. Çünkü deki as f'r f'tt J't'mr \'f' eay ve-

bu .suretle gellnin ~ eli gene koca- rllmekU-dir. 

&ının kalbine yakın olur. Delikanlının Kıymetli Tablolar İnırillzler ça.v liryak.i..\idirlf'r. l 'apılan 
sag eli de •.erbest kalarak icabında kı- h~sa.plara c-örc bir incili~ senNle ' 

Rubens, j<ırdaens ve V•n Dik gibi Jıcını çekerek sevaili eşini her türlü kilo çay &arfrdPr. Al·rupaaın (':a..Y 
meşhur ressamların Holanda müzele- . tafırı·uzlara karı;• müdafaa eder!. tiryakUltl rekoru lnaiJizlf'rdedir. Bir 
nnd.e bulunrın tablolan kaldınlmu; ve Söylenıe&e hacet yok kl düğün me- başka hP~ba ,-ore :\1uarlar pnf'dr 280 

ra..,..in1inde hiı;blr delik&nlının yeni eşi eınniyet altına alınmışhr. fincan çay i('i)·orlarmış. Pt!;lrlth·rhı bir 
heı·hnngi bir taamıza uğnyacak de - Bunlar ara'."ında Rübens;n .Bakire- se.aede Jçtitl çay mıktan anca.it !O :-ram 

Nelson gibi bir adam ğild.h·. Bunlar asırlarca evvelki adet- le.: i, \'an Dikin «Köylül<!T") i ·vardJr. imi\. Kahve ilr)allii dt deilllermlş. 
leı·in, dü~üncelerin kalmış bak.iyelerl- Holandahlar. bu kıymetli eti.erleri Çünkü senede 220 &'ranHlan fa1la içmi-

J,ondra ı-azetelerl İncilb a kerleriııia 1 d. K · d' ı l .. rin de belle- nnıhafa7.ay1 evvelden d~ünmüşler, ;ver 
1 . ıı., eza şım 1 ev enen .. yor armlfi:. 

btiyu.k teVk ve neş'e içinde va.ıifeye &'it- rinde kıhc bulunmuyor. ~lt·nda husn.c;l yerler y:ıptırmıslarıh. Avrupa da e" ('ok kah\"f' i('rn millet 

tlkluini 7azarlreD f07J~ blr vak'ayı an- Ji;;;;.;;;.;;;;;;;;;;.İİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİiiiiiiiiiiiiii.;;;İİİiimiimiiiiiiiiİİİİ... İ!n·f'('lileormiş. ~nede, a.da.m ba1t1na "l 

Jabyorlar: 1 kilo kahve sarfediyorla.rmış... • ~, ... cıiıı bir uliluJılı Nevl<aslel 2 • • h f l 
ask<rllk dairesine muranaı .aereı. as- Bugünden itibaren: ı n c ı a a 
••re ahnmamn sör•e•~. ıaı.at. •e•• lKayzcr, Holandayı ter-

:::"': .. :.~:' ... ~.=~.::,·: -~~'7.:.'!n~ T A K s 1 M Sinema8ında 1 ke hazır bulunuyor 
cağını ilÖ'f')eylnee drlUıanh şu. cevabı «P~oplrıo gazetesini• ya:ı:dı.iına core 

veı-mı.tir; ~abık Ka~•zer, Doorn ~~unu terke 
- İnl'lltertyc tn ı.batle hb.nıei et- s A N Jıaı.ır bulnnuyormuş. 

miş ••• n bir adam vardJ. o cı.. ıe• .... venı·çerı· HA Bunun l<ln dort •·n•re h .. ırlaıı _ 
lil leli. Bu adam l(in Londranın Tnllal- ı ~ mı\tır. h:i tayyare. Kayzt"rln kıym<'Uİ 
car me1drınuıda. m•nzam bir heykrl ('-.. \ .:. .trnn g4ıtüTtttk, diier ikisi ele on 

dlkilmişlir!. l" 'r·· l. 'kil ' dörder k'~·i nak!edceekmhf. • · ~ Tüıkçe .öz iı ve u -.,~e musı ı "' 
Tek l"Ö:ılliı d~ikanhnm deme .. Ut - • İ ZEKİ Ok 1 . i UALL.A Ka~ ztr, llolandayı ttrk.e mecbur ol-

dli:i meşhur adam İnclll• Amirali N•I· Be>t~ilarlan: ARTAKI - SAD - uyan ar: ı\ d .. ~. lakdlrde Non·e<e gid•r<k. 0.lo-
36 •- •• - · · NUMAN İÇLİ3ES - HAMİYET DUYGULU - Musikj heyeti: --

sondar ki J'a!lLD\Mll. .... en ~al' l'Oı.uau MİR 'JED K'~ et nıın !'-imalinde, La.s )lio~tn sahilinde · ı · Kema:ıl SADİ • Kemani DE ALI - Kan .. uni. AHı. - mrn 
kaybetm1'tir. Ne !M>n O uman .ranı - a.lh hafta e' ,·rl kiralanan bir köı.kte 179' de Korsikacll. bir ~eniz mutrne- ŞÜKRÜ. - Udi ZEHRİ. Rakkase: AYŞE MUJGAN 

ikamet tdt<'t"ktir. slnr Jırnmanda. edtrktn ya.ralanmı tı. 

- Vay, seıı kızımı yalancılıkla 
mı ittiham ediyorsun ... 

- Hayır, fakat yanlış görmüş .. 
Gürültıı. patırdı ... Kızın baba -

sın.ı dısarıva <;ıkarıy·orlar. 

* Ertesi gün müst;ıltbel kayinpe-
der. nıüsıakbei damadına yum • 
ruk sallıvor: 

- Hayır, hayır, hayır ... Size ar
tık kızımı vaemcm ... Siz verdi
i(iniz sözü tutmadınız. Bizim ca -
nımız! sıktınız. 

Kız: 
- Onun kabahati yuk. o müek

kilini müdafaa et'i. 
- Seııi yalancılıkla mı ittiham 

ecluek? .. 
- Yalan söy!ediğimi iddia etme

di, vanlı< gördüğümü sö}•ledi. 
· - Hay ı r, havıı-, hafifçe yara -

!anan daktiloya iısık ... Hem mah
keme kaıayı yapan şoförü mah
kı'.ım etti. Şu ha-ide aukata h3k 
verdi. Demek ki seni yalancı çıkar
dı!ar. Buna sebep avukattır. Seni 
btı avukata veremem .. 

Avukata döner: . 
- s;z benden kızımı ıstiyoısu

nuz. b<>n size y.umnı-k salh:'-·orum. 
Havır. 
'\"asıl hayır. 

- Ben sizden kızınııı istiyorum, 

B~ş on dakıka sonra, hizmetçi kız ge d : D< d~6LH gün, 
- Baktım hammefendı. Hiçbir )erde yok! .. 
İnanmad>m. 
- Nasıl olul'? .. 

Dedını, ben de arandım. 
Bütün apartımanı dul~l·m. Sdhlaen yoklu. O 

z~ı:n;~n içime bir sızı düştü; 
- Çocukcağua bunu ben yaptım' 

od ın& geldim, karyolamın kenarına dayandım ve 
hüogür hüngür aifl...mıya başladım, bu, yaşlar Ca
hidin 0yrıld;ğından sonra gözlerimden sel gibi bo
ianan ilk alevli ve coşkun yaşlardt. 

Talihsizliğime ağlıyordum, onun gidi5ine ağlı

yordum, ·bu geceki muvallaki:retsizoiğime ağlı -
yor<iııın, her'ı"Y· bütün hayatım için ağlıyordum!. 
Katıla katıla, damarıle.rımdaki bütün suyu çekip 

iş,tiyordum. Acaba, o da benden ders mi almıştı? 
O da, 

Ya amak için ya~amak!. 
Demenin sırası gelmiş ve bu andan itibaren 

tesadüI.erin gelirine kendisini kaptırmış mıydı? 
Ben ona iyi bır örnek mi idim, yoksa fena 

bir rehber mi nldum ?. 

* 

Zavallı Nusret, kimbilir şlındı ne oldu? .. 
Dcırı.cm, 

- Kendisini öldürmiye filan kalkmasın!. 
Diye rrıeraklanrnaın az sürmedi. Ağlıyarak 

soyundum. ağlıyarak yatağıma girdim! 

* Teselli, •vuıııma, hayal.. Denilen şeyler olma-
say<lı insanlar ya delirirler, ya hapishane:eri dol
dururlardı!. 

Yattığım yerde dü5tindükçe kendimi haklı bu-
}u ı LJ'. 

• 
- Başk« şey yapamaıdım'. 

Diyordum. Zihnimden birçok suallerin mu -
hakerr.esi geçiyor, onların cevaplarını, veriyor, 
mıicl~fa;ılar.nı yapıyor ve üstüste soruyMdu: 

Onunla evleneb:lir miydim? 
- Onu Cahit gibi sen bilir miydim? 

Ona bütün h~~ atımı tahsis edebilir nııydim? 

- Onu seınek, Cahidi un.utmak olmaz mıydı? 
- Ona kan olmak eski Belkisi diriltmez 

rnıydi? .. 

- Eski Belki.s, yeni Belkisin inka.-larıru, gü
nah 1 ..ı.·ını, faziletsi;.diklerini nasıl af!edebilirdi? .. 

- Onwıla evlenmek bana ızhr·ap, işkence, ezi
yet vermez miydi? .. 

Ve .. Gene emindim kı, ben Nusretle evlenip 
aile kaydının içine girdiğim gün yaşayamazdım. 

Pıs, kirli, :nüteaffin, faziletsiz, münkir bir kalp 
,çir de temiz, Oıassas, vıcdan ve seciyeli bir ruh ya
ıayamı.zdı. Yeni Belkisin ruhunu öldüıımek için 
~abini de ölutirmek didik didik edip birer kemik 
gıbı sırtlanların, itlerin, çakalların ağzına atmak 
Jlizımdı! Bu vücuttaki fenalıkları toprak bile örte
mtz, o bile bir insanın bu decede fenasını kendi
nt nır.ıetmek i~tenıczdi! O halde: 

- Ben N us retle ev lenı rorum .. 

İntihar ediyorum ... 
Dem<' . ve bu vücudün. idamı için lazım olan 

hukmıi imzalamalı idim. Eğer kendimı öldürme:k 
içııı Cl'saretim obaydı bunu yapardım!. Hem, ben, 
bu Belkb, Prenses Belkis daha yaşamak istiyo -
rum. Ölümiimü kendi elimle hazırlıyarak değil, 
gene tesadüften obekliyerek yaşryacağım!. 

Kendim için yaşıyorum. 
Yaşamak i~in yaşıyorum. 

Hayatın bir çift öküz gi'bi sırtına binerek ya -
f 1yorum!. 

Niçin, yaşamıyayım?. Niçin kendi elimle •kendi 
gırtlağımı sikaymı? .. Görmemek için mi, bilmemk 
·için mi?. Görüp tı göstermemek için mi. Ben ki 
onun maskesindeki ipleri kesebildim. Ben ki, on 
parmağında on kara taşıyan ve her rast geldiği 
insanın alnına faziletsizlilc damgasını vurmak için 
fırsı. t gözet!iyen bu asıl çehreyi meydana çıkar -
dım. Ben ki, artık ona tamaınile hakimim. İç yü -
zümüzde sııdaş ve arkadaŞlık edebiliyoruz. Birbi
rimizi iyiden iyiye tanıyoruz! Şimdi nasıl onL•r, bir 
ömür pahasına elime geçirdiğim yularını bırakır 

da tekrar boynumu onun esaretine uzatırım? 
Hayat. Hayat. Bütün insanların bırbirlcrkR 

dıi;;ttikleri: 

siz bana yumruk sa:Daınıyacak • 
smız. 

- Haydi oradan. 
- Ben hak!lıyım, size bakılı ol· 
du~u isba~ edeceğim. . . 

- İsba t ederseniz bu ba:fta ıçW 
de kızımla evlenirsiniz. Amma is' 
bat edemjyeceksiniz. 

- Edeceğim, hem de mahkeııı• 
huzurunda edeceğim. 

ye - Ne ... Kızım gene mah.keme.ıııi 
mi gidecek? :\1'.ahkcme yemden 
görülecek? 

- Hayı.-... Ayni gün iki otoır.ıı-

lk J«l' ı, l kazası olmuş ... Kızınız ı P 
ıayı görmW;, ben ikinci kazaoı 
\'ekrlı idim. 

at- Bunun o zaman farkına ,. 
malı idiniz. 

- diz fark tna vardınız rnı? 
-Ben . . 
l'Eı.zı sözü kesti: M 
- Susunu7. ·baba, acı :sözler .::ı 11 

lemcyiniz. Nısanhm benim catııl'ır 
sıkacak bir şey yapmadı, ben Y:. 
lış bir davada şehadet ettim. 1{ 
bahat benim. 

h 1 be :jı-1' - Şu alc e n susem n 
yım! 

- Hayır. sen kuzu gibi b ı r t>S' 
basın! 

- Şeker gıbi bir kayın!;~bJ 
sınız! 

- Siz sesinizi kl'sint-.1.. 

- Hayır . !cendinizi kô:ii , ;~~ 
göstermeyiniz. Her halde ar!ı~ 
na yumruk sallamıyacaksınıı. 

Ellini uzatır: ııl: 
- Haydi öyle obun ... Siz 1<ar .. 

ter sahibisiniz amma, ben de k• 
rekter sahibıyim. 
Kızı güler: 
- Amma baba senin Jıar•~ 1'' 

rin kötü'. 
- Kötü karakter sahibi o!fl1~~ 

karaktersiz ')}mal<tan d8h;, •V 

luzım! .. 

DtlNYANJS EN ZENGİN AD,Ut!;; 

Yagınurlu bi pciznr günCı VcJj, ... ~ 
kada§ı AH .... e Necıni jle bir ak§oo'Uıt ~f 
le tnplnnrhhır. A.riianc bır şiı5C ~.of' 
i~tUcr. Fakat yagn1ur devaın edJJ 
du ve canları daha ji;ınek ;~ıi)'ort.11 

Veli bü· tckJiftc bulundu : 
jıt - Böyle i<;mcden oturuhn4.1t· 

mis.iniz bir bahi.:s yapalıın?. 
- l-lay hay, ne gibi?. ·-1 

• i\.1übaJ:Jgab bırşcy söyh)·e!i.ııh ~ 
kaybedtrse ~aı·dbl o ısuıarlo.ısuı!. 

~~bul, kabul?. , .J))I 
- Öl· le ü.:e ev\·cıu ı.tn baı;la Nec. 
Necnıi bir an düşündü ve· 

Buldum!. 
- Pekaıa ... Söyle?. 

·I' 
- Bir rüya gOrduın; onu a11ıat# / 

ian: Güya yü·mi b.in ökUzum ı.:ıı.I;, 
Türyleı-inin her bi .. i n:~ dgJcın<ı o!' 
ıiyor1 bunlarcl;.ın_ birt"r f'<ındık )·01P.";t 
lttr~ ~üıı,ranın buttin aıtın_la.rını_, giJ rl 
lerını, kıymetli ta!}larıru ıçe.ıJsıne ; 
duruyoı·ıar. Dünyoının en ı.engiıl 3t~ 
oluyorum... j' 

- Fena deg.H .. ~iındi ı-.u·a .eull1 

söyle bakalım... ! 
- Benimki de biraz buna betl'ı1ıl' 

Bab~mizde ap~ların yapraklBrı I' 
iıt oluyor, evimjziu önünden ge(Cl11' 
re de milrekkep._ Bu kağıtlar •• I', 
rekkeple milyonlarca banlmol 1>11· ·ı' ' 
lar, avuçla etrafa saçıyorum, ı>ıtıp; 
m.iyorum .. Dı.inyanın en zengin " 
ben delil miyim? 

- Elbette, ona ne 5uphe!. 
- Ey haydi, sen söyle şimdi'! , 

1 
- Durun bakalım, acele etm<1~ 
- H.Qydi, seni dinHyoruz... t.'·f 
- Ben de bir rüyadan ball .. ıi 

1
, 11 

iim: GC'ıya .:ocn babam imişsin. j. ~ 
amcam ... İkJniz de bekfırsınıı, çet' f 
nuz yok. Biri(ik viıris:iniz benif11' / 
otomobil kazasında ikiniz bi~efl ~ 
veriyorsunuz, bütün !iervetini' ,,,ı 
kahyor, dünyanın en zengin adfi 

luyorum.. '"J 
Bu söz uz.erine ötekiler bahSifl f' 

bettiklerini itirafa ınecbur oJll 
ve şarabı ısmarl.ıyorlaı'. 
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Finlandiya Ruzvelt'in tavassutta 
bulunmasını ı ic l edecek 

._tonıa 1 (Radyo)- Flnlandlra Ha- ı vassul etmesini Blrletlk Amerika CUm-
·~i>e N ı· 1o 8o .. azırı, par amen nun kararUe hurreisJ Rw.veltlen rica etmiştir. 

••• , - l'ln lhtll.:.tının halli için la-

~1 manya da işsizler 1 milyonu geçti 
b~ı:c1r~- 1 (H117,usi) - Par;sten 

1 

b~!le karşılaşacaklarına şiıp!ıe e-
l. -ın 'Ctıgır.e gore, Almanyada dıiımemek.cdır. :Muharebeden ev-
""'lll madde k_ t!ığı yüzü.nden fab- ve! Almanvada •mevcut olan dört 
~aıa.rın bir çoğu kapanmıştır. Di.. yüz bin işsiz mikıları, bugün bir 
~ bırÇ>Ok fabrikaların ayni akı - . m.lyonu geçmış bulunmaktadır. 

lsveç sahillerinde mayn tarlaları 
c!:Okhohn 1 (A.A. - İsveçin 

1 

mürekkep bir komisyon tayinine 

1 a sularında yenı Alnı.an mayn sevketmis~ir. 

l~la!ar:nın bulunması, lsveç hü- Bu boru, seı>ede 200,000 ton pet-
~ınetini garp sa!hilleriııden Stok- rol nakledecektir. Bu miktar, 1s
l im yaki:oinde kAı.ıı Logolelar'a veç'in oormal lst.:hlakinin takri
~dar 300 kilometrelik bir petrol ben üç'.e biridir. Boru, altı ayda 
1 !"Usu inşası için te'.kikatta bu - ı i~a ~ilebilecek ve altı milyon 

-'< üzere mütehassı:slardan krona malolacaktır. 

İ.ıCi kaptan fazla yemek yok 
la lluıdapeşte 1 (A.A.t - Macaris- küçüllülınesine karar veıınşitir. 

n lokantacılar federasyonu. bu 
trıdcn ı'ibaren 'bütün Macar lo- Müşteriler yaln:z iki yemek inti-
nt~fanndaki yemek listeleıini.n hap edo!ıileceklerdir. 

Finlandiya filo-;;u açık denize çıktı 
I llelslnkı 1 (A.A.)- Uelsinkbıln bom- ı 
tdıınanı esna.sıoda 15 'oV7et ta7-

>ıresı blrcok binaları talırJp etmiş1rr 
;' ... talard.a yan,rınla.r cıkarau~lardı.r. 

u l-· a.lar meyanında bilha. poltl.t'k· 
:ık · ettebl Jle drnir. istasyona 1-'..ı.r
ır Sivil ahali arasında m...ttan be

'it.. ınalüm olmıyan telefat vardır. 
llornbalar, r;ıdyo ittlasvonuna da tail· 

11» ederek ne.şrtyah lnlı:ıta.a utratm.ış-

hr. DJiıı"r bir takım SoV7tt tayya.reJerf 
İmatradaki ldrof'lcktrik nntr&tını bom
bardunan ct.mlı;lcrdlr. 

So\·yet fılo~u. Finludlya körfeı:ln ... 
drkt birçok adalara asker çıkarmıştll', 
Flnland.iJ"a filosu, Umanları t.erkede -
rrk açık denize ('ıkmıilır. 

Helsink:dckl tayyare dafii topJann 
~ Sovyel t3yyarrslnl dtişilrmut ol
duiu haber verllmck~dlr. 

En son buda oldu 
(1 inci sahifeden devam) 

" ln1aşma lmkinı kalUü.dı.iı için - bu 
~bı kabul ve LstıkJ..,JwJ ıarıü hu.ıu
~da. mudafaa edere~ kahramanca ol-

~~~~:~:f::li\'~::.,w:: ~::::~e;:~~ 
'ltna.kıa beraber Avrupa.uuı şimali tar
~Ulde cereyan eden bo muharebenin 
&t..,e~u ve ıhtıJ.ita sebebiyet vtrip ver· 
~>'ecCi'l noktasına geliure, lki l'UD 

''-'velki makaleml:.ıde d.e ~ret e~tl.il
-.İ.t &ib.i bia p.lı_sen bu munarebenin 
~ttlıan.&i bir ihtilata !>ebebıye' verebl
ltcquıi ıannelmediıırımiz. cıbi Sov)'eı 
til-ı.Yilnın &ayeleri b<1.k1m.Jnda11 tla b.ırbJ 
tıı b.abctlı bir mev imde açılmış t.e:Ll•l.I 

td.i1orw.. incıll.ere ve Fransa timdi çe· 
1.i.n bil' harp me\ızuu içind cL.rier .. Fın· 
ltact.yaya yardım edemeıler. 

yanın Sovyet Jd:ırtsl altında bulundu~ 
ğ'u uzun yıllara ve koJ.:.1.~uluk dt:\ rine 
de alış.ıktırlar. Dı.in oldalu l'ibi bugun 
de So\'Yctlerle kom!ju olarak ve mute
kabil do:ı;tluk muhafaza ederek '"eçin· 
meyi ve A\•rupa harbini tehllkesı..z sa· 
vuştormayı tercih ederler. Ayni za
manda.. zıihlrdeki hukuki ve siyasi se .. 
beplcr de bu harckl'lleki mes'uliyetl ve 
mü~ecavb.hk rolünti Fiulandiyanw 
omuzlarına ··üklf'mı, bulunmaktadır. 

Bu ltibarla, Sovyel C.usya pek az 
zayiatla ve hiçbir harici nıi.ıd::ıha1e vu
kua g-elmckslzin Finlandiya üzerindeki 
eme11<-rinı bhakkuk etUrmek için tam 
zanıanuıdl. h.ırrkrte reçmlş olup bu 
~I dı? tasfiye etlikten sonra şimal, 

Baltık V(' tarp huduttarnıdôl yapılacak 
bir ba ka iş kalmıyan tam . erbesl ve 
hidiselerin lnk.!'ahna munta7ır bir hale 
g<-çmiş olacaktır ki, nihayet Hkbah:ırda 
da bu "·a11yl"t tamanılle tahassut etmif 
bulunabilect"k. dPnıC'kUr. 

İngilizler şimal 
denizine mayn 

döktüler 
Londra 1 (lfosusi)- İnı"lllı denlı 

makamları Ştmaı denizinde 300 mil 

murabbaı bir sahaya mayn dökmuş
lerdir. Bitaraf mrmlekeUrr deniz ma
k..amlarma keyfiyet haber verilmiş, va
purlarının bu sahalarda dolaşmam.ası 
bildh .. mlştir. 

--o--

Amerika - Rus 
miinaseb-ıtı 
:ehlikede ! 

Vaşington 1 (A.A.) - Sovyet-
lerı~1 ~'"" ..... "" vuı:u, "'u .. u.n A.n.ı...;....ı-a.dJl 
lıl .... Jh.U.i..L .. u.I.! UU.)' UlA OU' lıuıd.J. ;..t:V

llı. c .. u~ .. ...r. 
.t.ı~.w.a.Al nin boımoard.nnaını a -

yan w..~ı ııe m·wnt:».:ı..1..t.:r mt:<.:ıbi 

a:t.J.!>l a.r~ıooa uerın b.r he.}'"-t.:cı.Jl 
uy ;;;tı..'l<:lU'IltJVtlf. 

.1.i~ıL~\.i.on hır çoğu, önümüz .. 
dehl Ko .gı~<le :::.ovı~ı lıLl•Ya ue 
uıp.Lon1 .... ~ n1unc.ı.seoetJ.L•ruıın ln.e -
s1...mL;;oinı te..<.ill edD\.ge h.a.z~rı.an • 
maı<tadırlar. llunun ıı;m ·secep o
larak Kerenskı h..:KUmtt..ııın •o-0:~
ları mese.esınm henuz haıledı..ıne
miş ve Sovyeı Rusyanın Rusy aua 
hı..tsu!)ı .Aımer.:kan ıniJ.t!ssese~erinin 

mlisa<iercsine mukabil tazminat 
ve:meır.i.ş o:dugunu ileri siırecek
ler<l.r. 

Bu borçlar meselesinin tasfıyesi, 
Sovyel Rusya:ıın Aıneri1<a lıukiı
me.ı tarafından tanınmasına te -
k <l . Uım etmek icap ed.ymdu. fa
kat bu şart, biliıhare ortadan kal. -
d:rı1rnıştır. 

En mutedil diplomasi ııı.chatı:i, 
S..ıvye, l~u.ya ı.e u>voması mıi
rı .... .ot....il'~:.rerın .. n ke-sL:mcsın..n Rw; -
ya ıle J aponyanın yo.wın"1"ine j M
laışma.ıa:rını :acil et:mC>K g'oı bır 
net.:ce verebileccğ.ru >beyan et -
mek.odirler. Ayni zamanda Ja -
ponya ue mü.n'akit ticaret mua -
hodcsi müddetinin inkızası tar:hi 
yaklaşmı.ş o:Jnasına b.nn.en pek 
had b_r şekDde ımevzuu bahsol•'l 
Lzak!,aıik meselesinin ha.ıli de 
güçlC>;ecektir. 

Ecnebi mıişahitlerin beyaı >tına 
göre Helsinri.i'den gelen •İlall~r1cr 
do.ayısile halk arasında.ki inLal 
a!'.m"-kta ve Potonyan:n ~3"i1as1 
s:ras .ııda gösterilı:r.iş o:an asabi -
yeı dereces,ni aşmaktadır. Ecnebi 
müşahitlerin ıb'r çoğu. ha;k &ra -
sındakı infialin Amerikıının pek 
yakında diplomasi yuli!e bir ha -
ro~ b~e bulunmasını iınfaç e<lehı· 
leceğrni beyan <'tımektedir'er. 

Washing·on Post, yazıyor: 

l:!iiase.n. Sovyel. RWiyanın btitün 15· 

l'ttıarma raimen bal.La muukereıeriıı 
~lıı.ıtaını ve l\Jo. kov<l .. Btrlin ya.kın· 
~asını e-oı.e a.ıa.rak Baltık devlttle· 
l"ini c:ırauU etmtınitlerdl.. Burwıkü 
"ııiyelte ise Sovyel Rusyanın kendi 
~rşllarına. du~mao olarak cclme~i.nJ 
ltahıl edc<"ck bir ba.rekeı.t.en nıuhak • 
l.ık şekılde te\:akki edeceklerdir .. 

ETElll İZZET RENİCE Soye'lcrin Finlan<::yaya karşı 
yap~ca'-'a ı bir tanrruz. Rus_ A

SokC'. k o:-tasında 1 ır.er k n ıın·· •sl"batı Ü erinde fe
lakoteı!.l:lZ :r tesir h~s ' cd0<:ek • 

Alınanya ise :So\:·yet r.. yayı hare· 
l:ahnda. 6erhest bırakmı • bırakmoık 
laııyeUne ılrmlşlir. llal.1..1, tev :k edi· 
ltnuyen, fakat, ı-:ızele ne ri7atı ar ın
tt,., reçuu bau bal.teri rt &"öre d:ılıa 
'ıo kova .. UC'rlin adem.l lttariz p;ıktı 
lııı.ıalanırken Alnı:ıniar Sovl ('t Ru :ya
tıı.o. 8alhkda ıerbe Hi lı.areke!ini k:ıbul 
"~ tasvip etmişlerdir. 

i..,vtç, ·orvrç, Dmimar' anın ise 
~intandJy:ıya karşı olan buhiu dost
lukıarma ve yardım lııslerlne rağmen 
tırdım edtmlyeeekleri ve bu yü7dcn 
Sovyct Rusyaya harp nan etmek lst.e
lb.iyeceklerl aşlkıirdır. Nihayet, bu 
~ti.tük devletler bugün kin Sovyet 
ltusya ·ile muazza:n bir nıüoadele1e 
tlrişecek kabiliyette otma.dıkl.arı gibi 
&o'VJ'et Rwıya tarafmdan kendilerine 
bir tecavüz vukubulmadıkça FlnJ:ındl-

l • • d 1 ~:. Daha md <ip.oma ı mü-
(l-:J n ar lClll !) t r ısobetlericin k<.>Si mesı l ·hi~de 

ı ı , ... ......,. .... v:-d r. 

bir adam New-York Sun, <lıyor ki; 1 

Sarhoşlukla kazaen 
kendi kendirıi vurmu~ 
Fa•ilı E'1-ikapı Caml !'OQka,tu.da 1 nu· 

maralı evde oturJ.n ?tlurtcu adtnda 
bir şoför dun akşam birkaç meyhane· 
ye uğradıkbn ve ""afa"mı tülsüJedik· 
i.e:n sonra evlne gibnek üzere Ayvan· 
saraydan geçmekte lkl"n cebindeki ta .. 
bancasuu tekerek ateş etmlye başla -
mışhr. l\Iurt.eza havaya üç el silah al
tıktan sonra parmaiı teUkte o1duiu 
halde tab:uıcasıru cebint koymak bote
ml$ ve bu sırada farkında oJmıyarak 

tetiği eekmlşttr. Bunun üzerine taban-

t::ı vvc1o..1.ı:r1 ı t .... ar.ı uzu, Alrr.anya
r::"? Po m)ava taarruz ·nu aklı
den vapılmıstır. Evv ·la müzake
rt>IC!"':l bulunn' k \'e hükü.,,ııın -
bk ha arına sahip h'çb!r devlet 
t~,rafı!"'dan knb···ü n'}f'l"kiin c !TII

'.V'l'" b'?' t'lk"!TI -:ı:t. 1 r· ka·bul etfr
mek id:I '•~•nda bulunuyor, arka
sı!"'d.!ln Fi~1 laP"<l 'vanın mutaamz 
o1du.:tu ilan ediiyor. 
-- --·-- ~==== 

ca ateş a.lm.ı.t ve ~ılr.an lrurşun 1'-furte .. 
zanın her iki bacağını delmişUr. 

Taba.nca sesleri üzerine C'elen me
murlar sokak orlasında kanlar l('lnde 
yatmakta otan 1'1urtezayı haslane7e 
ka!dırmışlardır. 

viyeti karşısında kendisini tutamazdı. 

IST ANBlJL KAP"-! 

Nihayet, biraz vakfeden sonra im -
parator Kostantinin murahhası kale 
bedC'n1crinden aşağıya indi. Şehzadeyi 
kem::ıli ihtiramla karşıladı. 

İmparatorun murahhası bitgin halde 
idi. Rengi solmuş, kanı kaçuuş, d..ıdak
ları kurumuş, günlerdenberj uykusuz ... 
luktan gözlerinin feri kaçmıit.L 

BizANS SARA 

J'lo. 153 Y•1an: J\f. S!l.l\11 KARAl'.U. 

l\nıcasının yüzünü o zamana kadar görmemiş 
ve sesini işitmemiş olan şehzade 

Fakat hemırklarının harp ıedalan, 
CclnlJ:ı.n ve başt.on saldırışları onu ol
dı.t:u yerde titrctnuşti. Gayruhtiyari e
li kılıcına gitti ve yine gayriihtiynrl 
tnaiyctinde bulunan dı.irt beş kişıden 
lb..ırct olan nıaiyetlne ıu emri ver~'C 
t•ldi. 

- byril. 
Orhan. Hazre•t Fatfhln narasını da 

~itrr.;şti. An1casırıın yüzOnü ve acs•ın 
0 Ztı.rnana kada;: bılmıycn ve gt'ırmcnı:-ş 
n1an şehzade derun! bir ız1ıraba dilş
tu. Tuyleri dıken diken oldu. Bu muı· 
lak amcasının sesi idi. İkıdebirde kanlı 
~. tnüthlş cengin gürültimine ahen!< 
"'teren, düzen veren bir seda idl: 

- Din uğ:nma tedayican eden şeb .. 
b:ızlarmı!. 

- İleri!. 

Şehzadenin maiyetinde ve gerisinde 
alıziıncvki cylcınış duran Türk muha
fızları bu cenk havası içinde kudurmuşa 
di.ınmüşlerdi. 

TUrklerin dajma alıştığı hücum tram
pelclerl çalıyor, ulemanın, meşayihin: 

- Allah, Allah!, 

Sedaları llsümanı titretiyordu. Ba -
zan 1.ektük kale bedenlerini aşan Türk
ler. hasımlarile yahnkılıç döğu~Liyor 

ve yaralanarak şeh.it olarak a:erisin g -
ri,ye geldıği tarata yuvarlanıyordu. 

Manzara müthişti. Hiçbir Tür!t ço
el · haiıı olııun bu cidaliıı ul-

Murahhas., ~ehzadeye sordu: 

- Emriniz şehzademi. 
- İınparator haz.retlerini &örmek 

dilerim!. 
- ~üstüne §ehzadem!. 

- Bilmem; bu kanlı badirede mü-
saadeleri olacak mı?. 

- Arzedcyim ~ehzadernl. 

Diyerek; imparatorun bulunduğu ka
le hattına koştu. İmparator, elinde kılıç 
muharebe ile meşguldü. O ela askerle
rini t.eşçi için bağırıyordu: 

- Ey Hazreü Meryemin çocuk.lan 
ileri!. 

- Ey Mesihin evlAtlan flerl!. 
- Ey hırıstiyanlığm fedakarları ileri!. 
~1urahhas; imparatorun bu, meu:uı 

zamanında ıehzadenin zi,yaretlnin se
beplerini anlattı. 

İmparator, derhal yerine Jüstinyani
yi tevkıl ederek bedenden ind.ı. Şeb • 
zadenin oldu~u yere ı:eldl. 

Sovyetlerin taarruzu 
devam ediyor 

Karakösede ordu atlı 
• 

şampıyonası 
<t fnel salılfrdtn dr•am) 1 

dil!mi~ir. Di~er tayyareler hudut 
civarındakı Terijo. ki şehrine bom- ı 
balar atmışlardır 

Bu azivet k:rrsısında Fin!fındiya 
Cumhurreisi harp hali ilan etm:ş 
ve Mareşal Mannerhaym'; ordu 
b~kumaııdaııılığına tayın etm4 -
tır. 

muş'!ur. Daha ILirçok büyük bina
lar da hasara uğraınışt.r. 

Pari-s 1 (A.A.) - 3oyet askeri 
hareke'lcrinin haş'.adığına dair 
Finliındiyaılan gc:en haberler, bu
rada derin bil" tesir husule getir -
mistir 

Kar ve tipi içinde yapılan mÜ3abı>kalar Türk 
süvari subaylarının binicilik kıymetlerini 

bir kere daha gösterdi 

Muharl"beye Se>vyetlerin "kara, 
der.iz ve hava kuvve .. eri ayni za
manda iş'irak "tmistir. 

Bununla beraber, Rus krt'ala -
nmn memlrketi istila etmiverek 
yalnız Moslrovanın taleo ettiği 
nokfalan i~~al Pt-k'e ildifa e
decP.'kleri ümit e<Flm"'11 tE":lir. 

Loudra 1 (Hu u.si) - "llelslnklde 
bombardmıan sahafan &'rnitlcmt>kt.e .. 
dir. Bir hastane üzerlne de bomba dW,· 
miıştür. Kalabalık bir me.>·dana duşen 
bombalard:ın birçok kişi teld' olmuş
tur. Şelırın muhit.lif yerlerine ahlan 
yangın bombalarından birçok binalar 
yanmakta.dır. 

Sovyet Hariciye Komiseri Jlfo -
loıufun ıki men>lekE't arasındc~d 
sivasi mü.,asPbatın i .rı:1taını p;r 
e~esi üU'Tine. F·rl'tmdivada Sov
vetle-rin taamıza f!e-t"""P]Pri lırk-
1C''l'1ivordu. Hftd~senin Ö!"Ünü ~lTTl k 
km AmPıikarın Mo•knva s•·fri 
d:-lıa c-vvt"] tavvarıe iJe !fel~i.,..ki'Ye 

pn"m'"'· f,1<a J'i"l'bd'v•.,ın istik
]~lini hf"r nt" paha~1na rıl rsa ;J -
s11n ,.,....tt~"lf~::ı,,.~ a71"11P'm ·s o1dui\u 
~ .. ~ıı- ~"'rvp.'1.e>ri ~,f-~in ,.n •prnin 
f"t ...... ,,.k i,.:n l .. "'""İ"1trr ... t """''"'4 .. 1,.q -

~,.....--l:l-"'k; ,.."""',,<:11.,..11 ~j-,:~p .. •.,ı..pp -

LonCra 1 (Radyo)- Sov-yet kıt'a1an 
Finlandiya hudul.lannı 1"eçmlşlcr ise de 
henıiı. mühim blr mevki işgal edeme
miı;lerdir. 

.oldan IUıarm iislteimen F:allrl Kaçıra. ~ 8Mat Altm.., 
leimcn Hal il C<.Jıman 

r"":ı;.; y 1 .. _..1q rn,ra_p 

ft-11 ~~ '1'ıf.-.1:.""'-\ovav1 

~ol,.,...~""''"°'~İ.,.. 
tatmine ki\fi 

3wy€t.:erin aderru tech vıiz pak
tıını fesheden notalar.r.a F'in liın -
aıyanın verdii?;i cevapta, h•·dut 
hadist-lerinin muh'e:it bir h•.yet 
tarafıınıdan le.kiki tekLf edir -
yordu. 

Fakat gerek bu nota, gere'>< A -
rnerikan sefirinin tavassut teşeb
büsü geç kalmış, ikı taraf ar•sın
daki siyasi münaseb<'t keısilmişlir. 

Sovyetler taarruza karar verin
ce, üç ko'dan harekete geçmiş -
!erdir. t lk olarak ta simalde, buz 
denizine mücaviT Rc~oki yanma

Yo~!nzlon 1 (A.!1..)- I:ds!nlı:ldelr.f 

Amf'rika }>tfirine l•'i.nlaııdiya llar ciye 
Nazırı, Finlandiya hükümettnin Ame-
riiıi.anın tavas.sutuou meır..nuni.yctle ka
bule amade olduğunu ve bu sureUe 
başlamı, olan SovYet taarruzunu tahd.ı 
etmek m1imkün olaeatını ümit elnıek· 
1.e b~Junduğ"unu Lildtrmişti.r. 

Ficlandiyanın Amtrikan tavassutu-
nu kabule amade olma~uıw sebebi. 
Sovyet Ru..ıı;;ya ile diplom:ısl miın~ • 
beUeriıı!.ıı L.esllmiş ve doğrudan dol· 
ruya SovyeUerle mö.ı:akere tmka1ll.D.1D. 
kalmanuş olm.as:dır. 

l\loskovadakl Amerlkan ma~Jııhatıil
ı:arma Am~rika hükümetlnin ttklll et
miş ol9-ui:u tavassutu kabul lçi.n hl('blr 
sebep mevcut olmadıfı Pote-mklne la· 
rafından bildirilmiştir. 

l\.arako.;e {Hususi)- Der sene An· 
karada yapılan t Ordu ab .,ampb"ona 
musabaka.<tı) na uu.k.lığı dola.yıslle tş-

tırak <>demJ.Jen ıp.rk mmtakasmcla.kl 
sulıayJar her sene olduiu cibı ayni .te· 
raille bu müsabakayı kendJ ara.J.armd.a 
Karakusede tekrarladılar. Kar \.'e tlpJ 

altında üç ı-iın devam eden r u:ı.abaka· 
lar havanın buti.ın. lmkinsı:Llıklaruıa 

raimen tam bir muvalfa.k.iyeUe ha .. 
ıp.rılmıştır .. 

Bu mün:ıstbetle ut.edenberi tnandı
flmn: yerli kan ve Upindekı atlar!JDJZJ.11 
kıymetlnJ bir kere daha cönnüş ol· 
dulr.. 

Çiınkü, Ala.kan.da mubteUI clruı. ba7-
vanlar ara!illlda (Ordu ah şampiyona 
müsabakasını) kazanan y~tl .. ki.D Mac•r 
atlarını bu müsabakada bizim ycrlı kan dası:nı i!ıgal etm!~lerdir. 

İ atlarımız. ara ında drrece almaktan. kine; hücumu şnk'an w La- Helsinki 1 (A.A.) - Teeyyüt et-
rok uzak bulduk. doza gölünün s'malinden :vımıl - meıniş cı!a.n bazı ha.h<-rlere göre, 

m şt·r. Bura'Cla Ru•lar şidd~'L bir Rusya, Flnlandryaya bir ul.ima -
trı"'CU ateşi ile taarruza gec;ınlı; - to.rn gördcrerek büı'.ün talepleri -
ler~'T. niıı kabu:; ed!lmeml!Si halir.de 

Üçür.di kol Ll"T'lrrr!r-<l'ın şma - mttnlekcti tamaanile istilfı edt!Ceği aabaka ni hotm Köul bir bavad3 h-
lir.rlen hududu gef"'?T'is'ir. tehdidirde bulunmuştur. nko " ı-arnl:ı.onuııd.ıkl açılı: manejde 

'd yapıldı ve ilk dör\ der~cryi ü«:r sa11 Rus donanm~sı da Kror.iş' ad sn 
fark.la Kır:ıkose subayları aldılar. 

Süvarinin ata h3k:lmfyet ve atın !'il· 
"Varisine itaat drrecrslDln öl('Ulmrsi ba-
kunınd:ın çok mlıhlm ola.o birinci mil-

Kar ve tipi ile ~lıyan !lr.lncl rlbl 
lnJt, çıkış •e mu.tat.elif ml.nllcrden mi
rckkep 36 kilometre w.erl..nde mua1• 
yen meAlelerl mnayren samanda k~ 
i.etmrk mecburiyetine nararan taın lıll' 

mukav'"mt:t ve kudret mU!ra.bakaaı ldL 
Bu muşkül ,erait altında yalnız Ut 

at musaba.k.a71 çıkaramamıştır. 

Yatış ız, !akaL kaYl'&n bir bavaT& 
tesadüf eden uç.uncö ve son müorabaka 
bilba.s::ta l'Öl:"usJtrl kabartacak ~adar 
parlak oldu. Cunlr.ü pyriınu..sa.i .. faıi
Jarla ikl günluk çekişmrde::.ı o;onr• da
racık: bir parkur sıh.ısınth 1.15 üzc.rio.-
den 12 -vr tam nlumi ml.nilerı ht:men 
he"Plll de bata~ aµrlı:f'n ayni xam.uada 
taliblerinln ve Uvanm. im..lı:.&nstzlıkla-

rmı da yendiler. 
:Srtict"dc: KarakOst'"dcn u.sl<'tmen 

FahrJ Kaçka birinci (b1r zamanlar e-
kiple çah<tırkrn mües-slf bir kan ne
tlc<-si aynlan bu g-cn('l ylue parkur a.-
ba..c:ınd:l ı-örmt>klt mrrnnunnz.) ikinci-
lli'l çok u bir farkla Karaköseden teğ .. 
me.n Halil. . 'ehma.n ve )'ine KarakQse
den tetmen Sed.ıt Akıncı Uçtincülu.tö 
k:nandı'ar. Mük~fatl:ırı !'tivari Tum-
komutanı ta.rafından da\·eUil('r önWı· 
de merasimle verildi. 

hareket ederok, Hogiaııd, S2iskaari M~ntf;mencı·og" lu _ 
ve >air ada-.a,n ı~g;o. ~.ımiştir. \ <::; '-' ============================== 

~:::ar~~~eüç :::ien ~=~~: · Lord Halifaks'ın ! uereke _ıekı· treıı aza '"'l çrkmıştır. Malin tayare meyda - J:l 1 U 1 

;:~~~-~:~!::~~-idare ibınasının sofrasında... / /d ? 
Sovyo.lcrin Fin1andiyanın diğer Londra 1 (lfosusi) - Buraya na S ı 0 ı.::: e 

stı.1il ımıntakalarına asker ilıraç ~en Türk iktısa.t heyeti reisi Nu-
edeceklerı za nedJ.rnekledil". Hel- man l\t~,,..,mcncioğlu şerefi:.e Ha- (1 lncl ııahlfeden devam) "Lrenl kaldınlmıt ve f!Jletme .mute\~ 

leriuden bazıb.n tahkik.at itin vak"a s..nk.i ·rad)OSU, ha'ki tayyare hü - r:ciye Vck:.!i Lord Ha!if.:ks tarı.f n- al 5,15 de Hereke 15tasyonuna ~~ 
cumı.' arı zamanında soka&c'~artia bu-· dan bir Öğle zıyafeti veril i t:r. ! ve 0 sırada hat La bir maqandlı treni- mahalline .-u.mişlf'rdır. 

.h d '~ed· " k z· f tt b'"t-· h t T.. Bu ara >aralılara ic:.p ede"' yardJ.m.. lurnn::ırr.a.o;a ave e me"' ır. """ - ıya r e u un eve azası. ur- nln buluudulunu ~örmlyen nınkınist 
tepler, sinemalar ve diğer .kalaba- ı kivenin Londra sefiri Tevfik Rü>, Ü katarı olanca ılddetııe marşandhi.n 11• !.ar da dcrha'. ;;~~f 
lık yer.er kapatılmıştır. Aras. İngil.z f.<'! tsat ve harkiye zerine bindirm;•tlr. 

k ~ h be •- f 1 "'---k ..... Kazanın mes"uliyrU yolcu katarmra Dün a.'<'şama auar ava rra ... meha ; :ne mo'1SUP y..:.....C zevat ' nuı•ı:T VdtEN llİR MANZARA 
d ' 1 ı rd ' v teftrenl Necali Ue makinlsU ~krem ve ve -bulutsuuiu. Ka .nlaT ve ÇOCl.lk{-ı hazır bu umnuş .. a ır, 1 Bu esnada vaktin erk~ olnı:ısı mü-

lar otcıbüsler ve d_ğer vesai le şe- -o-- nasebetile hemen lekmıl yolcular 07-
hrrden uzaklastın:maktadırlar. Garp cephesindeki askerlere kuda bulunduklarından müthiş sar -
Şimdi-ye kadar hiçbir pan!k alına- sıntı nr :terlf."rlndcn fırlamışlar; mü· 
mıştır. Şehrin sür'atle tahliye e- Türk hediyesi ıadcme esna ındakl tarrakaya bend-
d:Jeceğ"i ümid edi·:mekt«lir. Hükumetimiz tarafından; cep - yen ruruıtu ııo yataklarından "çnyan 

Rus tm·yareleri dün mü'emadi- he<lekı İngı.ız askcrlerıne lc\'z o- ııerekliler de btasyona koşu mw lar -
y~ llelsin:ki frı<'rin<le uçm~ıN"- lunmak ıizere iki büyük baln si-
dır Atılan ·bom.balarcan al<şama gara gonderJmiş:ir. İngıliZ!er bu-
k tla-r 200 ki inin ölJu" ü anlaş!'!- nu bir milli hedive olarak t<>.5kki 
maktcdır. Bu gece de bir hava hü- etm'şlcr ve iki memkket a:asında 
cumu o'""llii ve bir Rus h.V\'BT'('f;i mevcut samimi arkadaşlığın b t nı-
dü ürülmiı•ti'r. Ruslar l-üyük 'ha- şanesi olarak kabul etmişlerdir. 
dmde .bombalar ku'lannıak'adır- ldare ecphedek, Fran~ z a>kcrte-
1 r. Hc1 ki L<tasvonu h=cn ta- rın.e de buyuk bir parti si;:ara he-
marren den<'Cck surette harap ol- diye gönderecektir. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Ne' ralji, kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal keser. ı 

· İcabında günde 3 kaşe alınabilir. • 

Şehzade ve maiyeti imparator gelir
ken berayiihtiram atlarından inmiş .. 
terdi. l\.1usa!ahadan sonra konuşmıya 
başladı. 

Fakat; imparator Koı:;tanün eski a
dam değildi. Elli tlç günlük muhasara 
onu blt:ıp lulmıştı. 

Hatta; elli üç günlük muhasaranın 

verdiği uykusuzluk, mezahiın onu, a
deta ihtiyarlatmıştı. 

İmparatorun gergin yüzü burusm~. 
derin çizgiler hasıl olmuş, 

korku bürümilştü, 
gözlerini 

İmparator, şehzadeye hitaben: 
- Şehzadeın; bır arzunuz mu var?. 
- Siz.lerı merak ettlın; bir hizmette 

bulunabilir miylın diye rahalsız ettim.. 
- }talimi gOrüyorsunuz .. 

- Ne o. Ne oluyor lıasmetmefıp?. 
- Türkler, bu sabah erkenden u .. 

muml hücwna kalktılar. 
- Ya? .. 
- Akşamki d.i.rı1 merasim ve şen-

likler bu JmlŞ!. - ....... .. 
- Fakat; slz de anlıyamaıruştınız? 
- ......... . 
- Şiddetle mukabele ediyoruz. 
- ......... . 
- Jilstinyanl ve maiyeU cansipera

ııe vu.r~uyorıar. 

- HaşmetmeAp! J.1üsaade buyuru -

lur mu surlara tıkayım?. 

- Hay hay!. 
- ......... . 
- E:akat; sizin lç!n bir tehlilte teı;kll 

eder!. 

- Niçin?. 

- GOrmüyor musunuz, kale beden-

lerine kndar merdiven dayıyarak. çı

Jı;.ıyorlar .• 
- Zararı yok ..• 

- Türk oklan da yağmur gibi ya-
ğıyor. 

- ......... . 
- Hele, sizi kale bedenlerinde 116 -

rürlerse, hücumlarını daha ZJ,)'ade pek

lejtirirler. 
- ....... _ 
- Maamaflh; mademki arzu ediyor

sunuz buyurunuz?. 

Dcmiştı. Şehzade, derhal :v,ürtidil. İm
parator da gayriihtiyari harekete geçti. 
Çok ıroçmeden kale bedenlerıne çık. -
mışlardı. 

İmparator ve şehza<le JOstin:raninin 
bulW1duğu yere gelmişlerdi. Bu ~h .. 
retli İtalyan kumandanı maiyetile çar
pı:;ıyordu. 

(Devıımı t'CT J 

dır. 

llcyt"canla pra cclenlerin, kompar
tımanlardı.n fırbyanlarm ıörduk.lerl 

manzara şudur: 
M rşandiz tre:slnln «rka nı-onla.rm· 

dan beş tane 1 ç rpı ma neticf'slnde 
hattan çık.arak yolun denlı tarafında 
arka !ıltü drvTltmlş. bunla.rm arasın .. 
dakl arkad n ikinci va.con da parça -
l:ımnı;tır. Bu vaı-onda ıardofren Ge:r• 
veli Ah ltizai başı pa.rtalanmı!) blr va· 
&lyette vr kanlar i('lnde Olü yaLr.ıakLa

dır. 

Aynca vaıonlarda 15 kiti de muhte· 
Uf yerlerindrn -,anlı bir halde bulun
maktadırlar. 

İLK YARDl31 TRESİ VE TAIIKİKAT 
Kaza drrha.l Gtbze miıddlumumlll· 

fiııe, İzmil.e ve Ba1darpa!!f!a7a bildi -
rllmif. Gebze müddeJumıımi vektll. 
mahkeme ba ·kitlbi Enverle emnl.J'et 
komiseri Salih.alt.in hemen Hereke7e 
celmlşlercllr. 

Ha7darpaşadan da hemen bir yardım 

1 Halkevlerinde ---
Eminönü Halkevinden: 

Evimiz temsil şubesi, 2 birincl

kiınun 939 cumartesi akşamı saat 
(20,30) da Cağaloğlundaki merkez 
salonumuzda (Ateş) piyesını ve 
(Zor n;kiıh) komedisini temsil e
decel;rtir. Gelmek arzu edenlerin 
daveliyelenni Ev bürosundan al
malan rica olunur. --

ACI BİR ÖLÜM 
Eminönü Balkl"vl idare müdürü Bllr

ban Yula.nın kw Hlcas Kralı İbnisuut 

haıreUcrinln kardeşinin o!lu Zrkl lbnJ 

Slinenanın "' Şlveul Z.lr.I roır. ceno 
yaşında aful etmıııtlr. 

Cenausl 2 birinci ÜDUll 939 Cmnar
teı.ı cünü Heybellden saal (11) de Slr
keclyo ~ellrilerclı: namım ötıe vakU 
Beyar:ıl camllnde lr.ılmdık.lan IOllr& E
dlrnekapıı Şebltllilne ddıılMQwelr.Ur. 

.&llalı. ...... , crıe.ııa. 

bir de lle.reke lsta.syonu h.uek.eL me-
muru Rahminin w.erlerine teveccull 
etmekte: o!dui'u anlaştlmütadı.r. 

llunla.rdan hareket memuru R.ahnd 
7olu.n kapalı. ~k.lıı.isL Ekrem ise avtlı 
oldı e:wıu iddia et.Jnf'ktedirler. Soyicn· 
d.g-we ı-ore nıakınisl.in t.rroi fazla su.,.._ 
a.Uc istasyona sokması da katanın ea 
muhl.n Amilleri.ndt.n bırt olmu.ttur. 

Ger lı: idan ve ı-ere.k..-..e adlı cep' 
den tahkikat benu.ı drvam f':Lmrkt.edi.r. 

NUARl:T ALT11 A ALL' • LA!> 
Şimdik.ı h.alde ş:cf • lrco l'\ catı lLe 

Dllklni..sl. Lk.rem "·e ha.rckc 1. mt."murw 
Rôıt.hnu nrı.aret all.Jn- alınmq, keııdl -
lerwt lşll"n rl ff'll..Ltnlntl1Ur. K.ıı.a e&.-
rafındaki lahk ... ah derinlq\irmek U· 
tere bu uba.h Devlet Dcblı.ryolları uta,.. 

reswe mensup b.ir talık.ık hryeU He

rekrye ıelmlştir. 
lleyeL ani.an orada.ki tahkikatı :m.ü

tu.kip 1:;ehrimize ı-elttrkl rdir. 
Kua mlinasebetile kapanan yolua 

açılma5ına çah .•. ılma.ktadır. Haydarpa
şadan hareket eden ilk trenler Gebze. 
de 6 saat beklemişlerdir. 

BUihare aktarma. suretılle SQahatı 

ten.in olunmuştur. 
MAKL'iİST NE DİYOR? 

Kendisine işlen elçeklirılen malr.lnı.t 
Ekrem g-aseıtt.llere ,wı12rı &öylemişl.in 
•- Otuz bf:9 kilometre siir'atle g-elJ .. 

7ordum. İşareı, maka.sı..-ı a('ık oldui11 .. 
nu ro~terlyordu. Fakat taın makasa 
clreceğlm sırada biaret kapandı. B• 
vazıyetı cörur sörme;ı bütun soiukkın• 
blıtunı muhafaza ederek m":vcut fren 
tertibatının hepsini kullandım.> ela lıı 

biten ceçmiş bulunuyordu. Çu.:ıkü za, .. 

ten be.n o zamana kadar makasa ı-ir

diğim Jibi e. asen marşandiz kat.arının 
arka -.aa-onlarından bir lu!.nll d..ı maka .. 
sın dışartsmda bulundutu iç.in mües.slf 
kaza vuı...ua &eldi. 

llarşaodh.ln arkasındaki vaconlar 
ahıp.p olduğu.nda:ı mUsademenln \iİd· 

detlnc da7aııa.ııuyarak parçalandı. Ben 
va.zif'eDJ..i. sou nd.desinr kadar yaptım. 
Trenler durur durma• ilk 1ş ölen olu• 
olmad.ıiım araşLırdık. 

Gard • varona ısrarla sesle-ndiiimm 
halde cevap alamadık.. Neticede ark.&
daısımlLlD oldiıjiı a.nla.şıldı.» 

l j Askerlik İşleri 1 __ .:.__, 
Fatih askerlik şubesinden; 
Hiç askerlik e:ır.em:ş cezalı, ce

za.sız 316 - 334 dalıil isi.im pıyade 
erlerile hiç a.ıkeriik etmemiş ce
za.lı, cezasız 316 335 dahil doğum
lu (HA VA) sınıfına mensııp Prat 
askere sevkedlleceklerinden hemeıa 
şu.beye müracaatları. 



--· -=---=-=~~--.........-........--..---------------------
• • 
ıçın Güzellik ve sıhhat ilk şart 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

Kullanmaktır 

RADYOLiN 
DiŞLERi, dişler çehreyi 

güzelleştirir 

RADYOLiN 
(>İŞLERi, dişler mide) i 

sağlamlaştırır. 

RADYOLİN dişleri temizler ve parlatır, mikropları yüzde 
yüz ölıdüriir. Diş etlıeriııi bes!iyerek haııta:lanmalanna mani o
lur. ~ lıııkusunu keser. Saıbah, öğle v., a~am her 

yemekten soıra RADYOLİN 

---------------------------------------
Devlet Demlryollen ve Limanları ı 

lfletme u. idaresi lllnlan 
Muhammen bedeli 61.500 lira olan pafta klavus ve saire 15/1/IMO Pazarteaı 

illmi .ıaat lll de kapalı zar:! usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu :iee ıPnnek iali;renlerin 4325 Ura muvakkat teuunat ile laınumın ıayin 

~ vesllaUarı ve l&l~rinl ayıu gün uat H e - kmni""°" ıreislıjpne 

eleri ıtvmdır, • 
Ş:ıı1ııameler 308 kuru:ıa Ankara ve Haydarpal'l vezneleruıdc Wmak\a-

dır. (9685) 

ADEMİ İKTİDAR 

Tablellerl her eczanede bulunur 
P~•• lrutuou 1255) Galata. l.tanbul 

İstall'bul asliye 1 inci hukuk htı
kimliğinden: 

İstanbul muhakemat müdürlü , 
ğü tarafından Donanma cemıyeti 
list.,ler sıwtış memuru müteveffa 
Haıkkı varisleri kansı Cibali Üs· 
kübi mahallesinde Bostan soka -
ğında 5 No. lu evde Makbule ve 
ayni yerde oğlu Cemil aleyhlerine 
açmış bulunduğu 165674 lira 30 
san!imi tahsili davasından dolayı 
müddeaa1eyhlerin yukarıda yazı
lan adreslerine ııönderilen dava 
arzuhalindeki mübaşirin meşru -
hatına nazaran mezkur ikamet -
giıhı terk ile hali hazır ikametga
hının meçhul bulunduğu beyanile 
bil1ı telbliğ iade edilinehinden do
layı kendisine mahkemece tayin 
olunan 22/11/939 saat 14 de mah
kemeye ge'lmesi ilanen te!l:ıliğ edil
diği halde yine mahkemede isbatı 
vücut etmedil<lerinden WY•'P ka -
rannın ilfinen tebliğine karar ve
rilmiş bulunduğundan işbu gıyap 
kararında yazılı 24/1/940 çarşamba 
ııünti 5aat 14 de mahkemede hazır 
bulunmalan zımnında tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere i~bu gı
ya'!> karan ilanen tebliğ olunur. 

(37/691) •......•.• ,., ........ ,. 
Sahibi ve n.esriyatı idare eden 

Baş muharriri 
ETFÜ 1 İZZET BE. i'İCE 
Son Telı-raf Matbaası 

No.60 

Hüseyin, Mehmetten önce gd· 
uıi ti köye. 

Köyde Hüseyini g&enler: 
- Cer.ısını buhn~··· 
Diyerek yanından bile ge ;IT'i 

yorlardı. . 
Hüseyinden herkes nefret cdı· 

vordu. 
• HüseVUıin başındaki yarası iyi 
olmuş'tu. Eğer Mehınede hala düş.. 
man nazarilıı bakmamış ve kinini ı 
uyu'muş a~avdı, hastanede Meh
me e knrşıla(.ığı zaman hiç şüphe 
yoK k gözlerini kaybetmivecekti. 

~ıcı.met köve ayak b s r bas -
maz ılk i i evine gitmek ·ve hasta 
anasın; zıyaTet d'llek oldu. 

Mel.mPdi kön!e gôrenler şasır- j 
mı 'ard 
O~u öldü sananlar - kendi ini 

1 
görünce - hayretle karşısına çı -
karak· 

- 3en ya wor musun, Mehmet? 
Bi"L seni şehit oldu sanmıştık. 

Dt Tıe~en kendilerini alaımıyor
laTdı 

Mehmet: 

ANKARA RADYOSU 
Saal 18 Proı-ram. 18,05 lllemleket saat 
ayan, AJam ve meteoroJoJI haberle .. 
rl. 18.25 Ttırk mi.ıziğl (FasJI hey'ett). 
19.10 Konuşma (Spor servisi). 19.25 
Türk müzici. Çol11nlar: Cevdet Çat
la. Fahire Fersa.n, Basan Gür, Şerit 
İçli. l - Okuya.o: Sadi Hoşses. l • 
Mahur peşrevi. Z - Abdi Efendi -
Mahur .,arkı: (Gü1şenl ezhar açh bir 
yana). 3 - Nuri B. Poyraz - 1\-lahar 
ıtarln: (Daha gün dolmadan). 4 • is
hak Varan - Mahur ta.rkı: (Şu P

müş ırmatın hazin akışı. 5 - •.• - Rt.s& 
şarkı: (Yemenimde hare var). 2 -
Okuyan: Semahat Ö;ıdenses. 1 - Ra
if Bey - Kürdili hlcazklr 1t1arkı: (Ren-
1'1 ruhc;arma benzer) % - ••• - Kürdl
U hlcazkir farkı: (Neşe Ue Kt('en öm
rümü). 3 - Blmen Şen - Kurdili hl
cazkir şarkı: (Gün kavuc:ıtu ümit C"Ü

Jü soluyor). 20.10 Temsil. 21.10 Mü
zik (Radyo orkestrası - Şf"f: Ha~an 

Ferit Alnar. 1 - F. Srhubert: (Tver-
tür Re 1\faJ'lr. 2 - Rameau - l\fflttl: 
Ball~t sultl. 3 - F. l\ıf"ndf>lı.;-.ohn; Dör
düncü senfoni, La J\faji)r Barthnldy. 
22.00 l\temleket saat a,arı, A.i:ın., ha
berleri; ziraat, Fsham - Tıthvtlit, 

Kambiyo - • tıkut b"r"a..c;.ı (Fiyat) 
2'.?.?0 ltıı71k ( ltat'hm. nlnnrr: Pivano 
Konserto"'u - Pi.) ?'tOO :'.\Tii.,.lk (f'az
band - Pi.) "'".'?5/23.:tO V:ırınkl pror

r.ım 't"e kapan~. 

- Keşke şeh•t ,,ı ayd m. 
Diye cevap vcriv.Jrdu. İhtiyar 

anacığın n ağlamaktan gözleri •ış
mis, rengi solmuş, beli iki büklüm 
Q}"T1U U 

Mehmet ho<; beşten sonra ana
sına sordu: 

- Ayşcın ne yapıyor, anne? 0-
n:ı. da çoktanberi mektup yazama
mıstım. 

".\fohrnedin ana~ı önüne baktı. 
Bu sükut M!'lmıedi bir and• ..,r

seınleterek ümidsiz'iğe düşür -
miiştü. 

- Ned "' susu'\or un, anne? 
Diye sordu. MPhmedin annesı 

baş'"! sal!.yarak yavaş yavaş ce
vap veroi: 

- Avşe ba.şkasile. ev lendi, yav
rum! 

Mehmedin gözleri döııdü: 
- Ne diyorsun, anne? Ayşe başo 

kasile mi evlendi? Haniya bana 
sÖ'z venn~ti.. Beni bekliyecektı? 

- O sözünde durdu yavrum! 
Fakat, biz senin ölüm haberinj a~
mıştık. Bütün Joöy halkı seni öl
dü sanıyordu. Ayşecik bu haberi 
alınca nekadar üzüldü, nekadar ağ-ı 
ladı bilsen! • 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
25 ikinciteşrin 1939 Vaziyeti 

USA: A K T İ F Lira 1 Ura s!:"~• S 1 F Ura 
15.000.000,-

f.ıtm: s.n idi- lS.500.302 21.802.414,3 
BANKNOT 20.766.585,5 
UFAXLJX 1.606.631,91 

Dahildeki Haluılılrler: 
Altın : safi K. C. 678.111 953.816,81 

215.938,4 

Hariçteki Muhabirler. 
.Otın; Safi klloçaml0.010.249 14.080.216.46 

Altına tahvili kabil Serbest 
dövizler 50.120,11 

Diğer döviıler ve Borçlu 
klirıng bakiyeleri 4.453.479,40 

Hazine Tahvill..,ri: 

Derubde edı len evrakı nak-

dıye kaJ'ltlığı 

Kanunun 6 .. 8 inci madde-
1erine tevfikan hazine tara 

.fından vakı tedJyat 

SenN!at Cüzdaaı: 

158.748.563,-

17 307.666,-

TİCARİ SENEDAT 207 036 350,7 

l:sham n Tahvilat CüaU.ı 
(Deruhde edilen evrakı 

A (nakdiyenin kar§ılıtı 

(Esham ve Tahvil~!) 
(İtiba1 kıymetle) 

B-- Sf.rhest esh .. m ve 
48.054 094, 9 1 

• 

llıtiyat Akç.t 
44.175.631,77 Adi ve fev

Hul\al 
4.217.134,2 
6.000.000.--

1.J~55,24 Tedavtildeltl 8an1ı:notlnı 
Deruhde edilen nralu 
ıWtdJye 

Kanunun 1 - 1 inci mad
delerine tevfikan bul
ne taratmdan 'fW te
dı:r•t 

158.748.563,-

17.307.666.--18.593.815,97 Derunde edilen evnkı 

141.440.897,-nakdiye balny..ı. 
Kal'lılıtı tamamen altın 

olaralt illvebın tedavU-
le vazedilen 17.000.000,-
Reesk.ont mukabili na. 

10.217.134,2.5 

nten tedavUle vazedil•.n 138.000 000,- 296.440.897,-
141.440,897,-Türk Liraaı Mevclaatı: - 1 34.512.672,31 

Döviz taalıbüdatı: 
Aı tına tahvili kabil dövizler 2.65-4,3 

207.086.350, 79 Diğer dövizler n alacaklı 
41.46.5.478,49 

106.639.879,93 
lill.-ınc ba1<17.ı.rl .!! .462.824. 11 

llalatf'llfı 

tııhvlllt 

Avanslar: 

7.556.547,6(, 55 620.042,65 

Hazineye kısa vadeli avana 

Altın ve Döviz üz.er.ine 
TahvilAt üZerine 

B..isaedarlar: 
lluhtelll: 

7.033.000,-
12. 759,52 

7.837.371,4! 14.883.131,-
4.5CO.OOO,-

16.805.837.56 --s:ı ı.276 061,91 Yekin 504 276.()61,98 -Yekh 

l Temmuz 1938 tarihinden iti aren : Lıkonln haddi % <I, altın üzerine avans % 3. 

BİR ANA OC.LUNU ARIYOft 

İslaooulda tellal ve ko:tukçu -
luk yapan kırk sekiz yaşlanndaki 
oğ um Asaf Tokgün, b:r haftadır 
orta.dan kayıptır. Kendisini bir 
tür;ü bulamıyoruz. Bulunduğu ye
ri b:Ienler:n insaniyet nam na ba
na bıldirmelerini gözyaşlar• için
de di'erim. 

' v 
rr. • '-ll""nP '?.8 nurn radn 

a ı..: E e 

= - ---
ehme!-çı 

[ Yazan: İskendf'r 

~ 

eçıyor 

F. SERTELLi ] 
, 

Mehıme.t oturduğu yerden kal - - Zavıill:ı Ayşecik. :rleni gerçek-
kamıyordu. ten seviyomnll'l desene?!.. 
Bır et ve kem ık yığını nalinde , * 

hareketsiz duruyordu. Ayşe kocasile bahçede otunı -
Mehmedin ar.ası: ycmiu. 

1 _ O, Topal Saıihle evlendi, o- Henüz iki aylık yavrucağım ye-
ğuJ ! - diye sözüne devam etti - ni emzirmi:ıti. Ayşe mini minı yav
cger or. nla cvknmes ydı, Ayşe rusunu kucağ:ndan ayır.nıyor ve 
hasta'!ıktan ölurdü. Zat n ~i-rii de yalnız kaJdıkça: 
tanmmıyacıı:k bir ha.dedir. 

_Nesi va-C? Hasta deme~. öyle - Ah yavrucuğum .. Ne olur<lu, 
mi? senin baban Mehmetcik olsaydı! 

_ Evet. nasta ... Hem <lf ince Diye söyleniyordu. 
hastalık diyor dok•orlar. Salih, Mehmedin köye döndü -

Mehmet, Ayşcnin hastalığına ğünü henüz duymamıştı. Her gün 
evlenmes:nden fazla üzülmüştü. köy kahvesinde 'Mehmedden bir 

- Onu bir kere olsun ~öreme.: haber gelip gelmediğini soruştu
m.yim, anne? Acaba neden hasta- rur, daima onun hayatile aliikada~ 
landı? olurdu. 

- Seni dü~üıı:mekten diyorlar. Ya günün birinde Mehmet köye 
Salihlc evlenmek istl.'ır.emişti. dönerse? .. 

Babası iki öküze kızını Salih~ sattı. Salihin zihnini kı:rcalavan bu 

ihtimal onu her dakika rahatsız e
derdı. 

Salih, kaı ısının, çocukla avun -
duğunıı gördükçe müteseıli olu -
yordu. 

- Artık mes'ud bir yuva kur -
dul<. Çoluk çocuğa karıştık. 

Diyerek kendi >kendini avutmak
tan da geri kalmazdı. 

Ilık, tatlı bir oohar sabahıydı. 
Ayşenin kucağındaki QOCUk me

mesini emdiği halde hu)15uzlam -
yor, mütemadiyen bağınyordu, 
Ayşenin içinde sebebi meçhul 

bir sıkıntı vardı: 
- Bugün içhn daralıyor, Salih! 

Bendeki sıkıntı çocuğa da geç\i ga
liba. Hergiin sesi çıkmnkeı., bu
gün, hic durmadan bağırıyor. 

Diye mırı:ldanıyordu. 
Bu s:rada sokaktan bacağım sü

rüJdiyerek biri geçiyordu. 
Ay-.;e başını uzattı .. Ve geçen a

damı tanımakta gecikmedi.. Diz
lerinin bağı çözülmüş, rengi bir • 
denbire sapsan ohnuştu. 

S:ılih bir şey anlıyamadı: 
- Çocuğu düşüreceksin kuca -

ilından. Av.se! :ne oluvorsun? 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiznıa 
Nevralji, kırıklık, ve bütün ağrılarınızı derhal keser• S 

- - - -

İcabında günde 3 kqe ıılı• 
nabilir. Her yerde pııll' 
kutuları ısrarla isteyiniJ. 

- -İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 280 teneke bemln alımı açık eksiltmeye konulmuştur. 

slltme 20/12/939 Çarşamba saat 15,4.5 de B. Postahane binası birinci katta l' 
T. MUdllrlüğU odasında toplanacak müdürlük alım satım komisyonunda Y 
lacaktır. 

Muhammen bedeli beher tenekesınin 279,5 ktırıış hE>psinin (782) lira (60} J 
1'11§ muvakkat teminat (58) lira (72) ku ruştur. 

İsteklilerin eksiltıne ve fennt şartna melerin.i. gOrmek ve nıuvakkat terniJl' 
lannı yatırmak üzere çalışma gilnlerinde nıezkQ.r müdürh.ik idarl ka1eın le"· 
kısmına eksilbne giln ve saatinde de mu V"akkat temiıı.at makbuz \'(' 939 sene!'l 1 

muteber ticaret odası veslkaslle lı:omi"l'o na müracaatları. (9924) 

ROMATiZMA, LUMBAGO, SiY ATIK, ARKA 
BEL, DiZ, KALÇA ağrılarını teskin ve izale eder 

' 

I 
1~.a 1 H.u.ıri 1355 RWJU 

Şevval z. ci Tetrin 

19 18 
1939, Ay 1%, Gün 335, Ka.sım Z4 

t Btrjnctkanun CUMA 

·vakitler Vasati \ Eı:ani 
SL Da. la. Da. --Guneı 7 05 2 24 

Öil• 12 03 7 21 
İ.kındl 14 28 9 46 

'"kıtam 16 41 12 OJ 

1 
Yataı 111 19 1 37 
! tT1S2 İ: 5 ~2 12 39 1 

Ayşe k;inı çekerek, başını aı;ma 
kütüğüne dayadı. 

- Mehmetcik geçiyo: ... 
Diyebildi. Başı birdenbire omuz.. 

1 - GENÇLiK 
2-GÜZELLİK 

3- Si. .HA 1 
İşte yuksek bir kremde aranal' 
bu m<'zivetlerin heosini sııt 

temin edebilir. 
lannın üstüne düştü. 1 _ KREM PERTEV: Bir tuV 
Ayşe bayılmış mıydı? let müstahzandır. İnce bil 
Salih yerinden fırladı .. Çocuğu itina ve yapıl!!jındaki h~' 

yere düşmesin diye kucakladl. susiyeti itibarile yüzdeJ:' 
- Ayşe .. Ayşe .. Ken:l;nc gel! Ne çi~l?i ve buruşuk!uklarıO 

oldun? 1 teşekkülüne mani olur. v 
di. Mehanetcik işi~ farkınd·, değil- 1 riyi gen<" ve gergin tutar 

Iztıraplarını kimseye sezdirme- 2 - KREM PERTEV: Bir gQ 
den, ~ndeliyerek yoldan yürüdü. zellik vasıtasıdır. Gen'~l 

O, kurulmllli bir yuvayı bozmak· mis mesamatı sı~tırar' 
tan korkuyordu. Bu endi•e ile ciltteki pürtük ve kabar· 
bahçenin önünden belki de sonun- cıkları giderir. Çil ve 1 J: 
cu defa olarak geçiyordu. lcri ızall.' eder. Teni ın9 

Bu, Mehmetciğin 0 güne kadar ve şeffaf bir hale getirir 
'.lıeyccgnım lbiÇbir geçid resminde 3 - KREM PERTEV: B'r cıld 
duymadıl!'ı; ıztırabını hiçbir siper- devasıdır. Deri guddPlerİ' 
de bu derece saklamadığı bir ge- nin ifrazatını düzeltir. 51

' 

çişti. vilce ve siy ah noktalarj * . tezahürüne mani olur. C 
Ertesi ,,}n, Ayşenin ölüm habe- ı adalesini besliyerek kuv· 

ri köyde duyulduğu zaman, kıah- L vctlendirir. Kuru cildlt
1 

rıı·man Mehmetçik tekrar gönüllü için vağlı, ve vağsız cilıl' 
olarak ord•ya iltihak e'lıme'k ü- ler iÇin yağsız hususi tiiP 

zere askerlik şu~esi~e koşuyordu.: ••v•c•"•-a•z•o•la•rı•'•'a•r•d•ır• ..... .., 
-BI'ITI-


