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Telefon: Bapıuıharrlr: %082'1 - İdare Mödilrü: Z3300 

&taıılnıl Nunıoanıııd7e Ne. 54 En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi YIL: 3 
Sahip ve Başmuharriri: 

BTEM İZZET BENiCB 

Fransa, Sovyetlerle Münasebatı Kesecek mi?. 
Finla~diyada Rus bir şiddet kesbetti, Ruslar, bu defa 

• • Fin müdafaasını 
taarruzu müstesna 
behemehal yıkmak ıçın son gayretlerini gösteriyorlar 

• 
ltalyanın 

• • 
vazıyetı 

İtalyanın bugö.akü bi
taraflığı bale ve istik· 
bale ait emellerinden 
'fazgeçmit bulnoduğu• 

ouo asla kat'i bir de
lili değildir ve gen~ 

bu bakımdan ula bir 
teminat sayılamaz. 

-

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

İialJt.ruıı vaılyeıı hala butun A.vnı
ı»a matbutını 'Yt efkirı um.umlyelerlnl 
•-al elm•klu uaı.ıa.m,. d•tildlr. 

BQU.lt l~bt. konr~inin kararları, 

H&rıC"iye Nazırı Kont (Janonun beJa

aalı llalyanın şimdiki hald•kl nzl •I 
"ft tulumunu Allilllen aydıa.Jaimış ol
aakla buaber zllılDl•rd• beliren her 
turlu isUfbamı da Um~ detüdir. 

İialya, Polonya harbi b&4l.aYWl'ıJa 

-r birtok emdler J><tindeydi. ıı.ııa, 
H emeJJuinl ta.hakkuk etbrmek ftr
eatmı bir arada b•lmall için de Al .. 
-..nya lle •eellk ıtutakı mı yapnuı, 
ArnavaUui• if&aJ ederek buraya. 
150,000 kadar da aı.ker labşil et.mlwtL 

itaı7anın hcdell ve emelleri maJWu
da. Banlan kkrarbmı)'a lu.zum yok· 
ı&w. AncaJı;, Almauyaınn. vaJd'8l:1 'Vt 

Mllaa.ı.sa. Sov7et B.051"anın si;yui miı

u.hereüne dayuOU"ak harbe b~lamısı 
i&alraıı llerl7e rJi planlarının tab.ık•u etUrUme!ii 70lund.a rerlletti ve bir 
tevakkuf ve SDılsa.r devrine e\'kttti. 

Daha açık tabirlle İlalya busun bek
lb'or 'Yt mu'>eUih bilaratlıtı da bu 
IN:ILJe:ritc ve hadi»elerin inkitafuu ta· 
kip e7lemlye dayanı)· or .• Bu bekle;rı, 
ve bitaraflık i baJr ,.e btikbale ait 
emeJJerinden \'aı&'t('DlİŞ bulondufunu 
ula kat'i bir df'lili dtiHdir ve )'lneı 

bu bak.unda.o ula bir teminat aayıb
max. Bu IUbarJa İtalyan emel ve tama
mın Avrupa harbi ba lamadan önce 
hayalen dahi olsa uaa.ııdıtı ahaJarın 

1n.eskinları Avrupı1. harbi bitn1eden ve 
lsteniltn emuh·f'l "°'rU.ı.rı kenılJ lf'h
lttlnde tamamen tabilkkuk etmede.tı 

.tam bir itimat ve husuunlyet.e kendi
lerini kapbraıuaxlar. Bu iilbula bu 
Jaah içinde bu1un.1n sümrelf"r de mn
kabU bir intizar ,.~ mü~yakkn: dostluK 
devrni iı:inde bulunuyorlar, dL·mektir 

Avrupa harbinin han&"i !<.arUar lrbı

de, u~ zaman ve ne f1bi genilif("mt·ler 
kayd•d~rck bltrcctlnl keslirmh·• lm
kıin ohnadıiı J"lbi aynt:a İtalyanın har
bin &0nuna kadar bitarafhjını muha
faza edip tdeml7eceil de tetkik mev
•uudur. ital7&.uın. birbir emel \ ' C.- Ucrl-

7e ait mb.la.Jıua.sından ayrılmamı. ve J 
ku\· veU~rhıl daha çok arttırmt"j olarak 
bu. harbi tiıUlh Jı:iJıde •rcirmek ı~Uye
tetl 1ablidir. Buuda da hf'r cyiu ba41n
da harp kaz.ıncı, xindt: ,.E' daha tu,·
vtUI kalnuş olm•k ıibi iki bdyiik m("n
faati vardır. İtaJyaoıu bilha& a .Akdc
nl.7.c alt em.elleri k&t'fW111da İnı ,Jterc 
ve Fra.DA.ııın ı.tquk, ella ,.c uıun bir 
harple yıpranmış olmaları. kuvvırtll 

ltlr Almıuıya.D.JD tepe i W:rrinde.n cit
-~ bulw1maliı, b;1.tt.'l Ruı;;y.ının ııarbe 
ıtrlp zayıf)am1&1 ve kendUılnin ele tam 
ıalh masasına. oturulacaiı vakit 2.f'n-

. ıtn , mali ve lktısadı 1 ltrlnl tamamile 
ıoıuna lıo.Ym• , her türlü harp va-

Mannerhaym 
müdafaayı 

üç hat üzerinde 
idare ediyor 

Ruslar şimalden cenuba sarkıyorlar iki Rus 
alayı daha imha edildi 

Londra 21 (Huoua) - Fııılandba 

cephelrrinde tlddeUl muharebeler de
vam etmek&.edlr. Bu muharebelere 7ib
lerte tanlt ve tar1'are iftira.il ecli1or. 

Dün Finlandiya arazisi tiz.erinde 208 
Rus tayyare.si uçmug, bwıla.rdan en 

a"aiı ylrmhsi d~ünilmüştur. 

MANNERHAl'M BİZZAT 
KUMANDA EDİYOJI 

Roma 21 (Hususi)- HeJı;inklden iit· 
reniJdiilne ıöre, Boı &aarrosu dün 
miJ. tesna bir tilddel ke&belml§Ur. 

Bllba'<Sa 29 kilometrelik bir cephede 
hlitum arabaları, t-Opçu ve ta7yareıertn 
himayalndr R.u kıiUelerJ Fin haUa
rına saldırmaktadırlar. 

FlnJandlyahlann müstabkf'!m tae hat
bnda. blız;ı.t Marqaı M:annerhayın ko
ınancla.71 ld&re eımekWlr. 

İki Rus ala1ı daha imha •dllmlfUr. 
Flnlandlyanın Şımaılnde ılddeUI llar 
fırtınaları oluyoı. Finler bu cephede de 
cfureUe müdafaada bulunmakla bera ... 
ber, talk Jıonetler ltaquwıda e&rJJıta 

carpıfa l'eri pelrJlmekledlrJer. 
ŞiMAL CEPHESİNDE 'f'iNLER 

CEKİLİYO& 
Loadra 21 (lluallli)- Şimalde Fili 

kı&'alal'ııun e klldijl ve Baların Nor· 
vee: hududuna vardık.lan anla.plm.ıftır. 
Şlnıdt ba kuvveller cenulla dolru Flıt 
orclasunu tu.Jike de•UD et.mtkted.J.r. 
Sovyetıerin bu defa Fin mildalauını 
behemehal yıknıata karar verdllllerJ 
anlaşılıyor. 

Bununla beraber Manne.r.baym batb 
bıi&Un vidcletli taa.rrudara raimen he
nüz hiçbir yerinden yarılllllJJ delildir. 
FRANSA, 11.USYA İLE MtlNASEBAU 

KESECl:K Mi? 
Paris 21 (Busu.si)- Parlimmta me n 

kından meljl'ul o1maktadll', Eski Bat- Pfn ordusu Batlrnmaad anı Genuaı Mannerbqın 
haflll FJnlandlya muha.rebelerUe ya- ı Flnlertn ka'tıramanea. mukavemeUnl bal t&laıca. tanıdm "Ye idare etmekte olaD 

vekil Flandcn batta olmak Uz.ere, par-
Jimeuto a-ıasının büyük bir k1&m.1, hal dyui munasebeUerln kesllineaioJ 1 Stokbolm 21 (llu.susi) - Binltrt'e 
Fransanın Finlandiya.ya k&l'fl seınpa- ı Ss&.eJnektedlrler. Mttll&e verilmek üte- ki!ı;I Flnfandlyada barbetmek l~ln ıö-
tislni ıösterm il ö:ıcre So\7ttler1e iter- re bir t:akrlr haurlanma.ktadır. (De,·amı 3 untü uhlte•e) 

Masuniyetleri 
kaldırılmak 

İs!!~~ı~et~~i~~~~!' I 
toplantısında birkaç meb'us hak· 
kında; mesela sahip oldukları rad· 
yonun abone ücretini vaktinde ö
demediklerinden dolayı takibat ya
pılabilmek üzere teşrii m&Buniyet
lerinfo kaldırılmasına dair tezke -
relerle adliye ve teşlı:ilitı c.a;iye 
encümenlerinden mürekkep muh· 1 
teli! enciimen mubataları da gö-

1 
rüsülmüştijr. Enciimen, bu fiilleri, 
Teşkilatı e&asiye kanununun 12 ve 
27 inci maddelerinde tayin ve tah· 
dit edifon ciirilmler hari<inde gö
rerek takip ve muhakemesini dev
re sonuna bırakmaktaydı. Bu bahis 
üzerine müteaddit mcb'u~1ar söz 
almıslaı· ve im kabil fiillerden do
layı bir nıeb'us hakkında takibat 
yapılmasına imkan vermekle t~ril 

(IH\·amı 3 dncö sa.hilede) . 

İntihar eden Alman 
süvarisi gömüldü 

Arjantin deniz 
ihtiram 

okulundan bir müfreze 
etti resmını ifa 

Loııdra 21 (Hususi) - Alman 
cep zırhlısı Grnf Fon Spee'nin ku
ınıındenı Langsdorf dün gece res· 
mi tabancası ile intihar etmiştir. 

Gemi siivarisi ile diğer uhitler 
:Şuenos Ayres'teki Alınan sefo • 
rethanesine iltica etnıiş bulunu • 1 
yorlardı. intihar haberi Alman se
firi tarafından tebliğ edilmiştir. 

Langsdod, bıraktığı bir mektup
ta kendisinin de genıi ile batıp 
gitmcğe evvelce karar ''erıni~ ol- ı 
duğunu. fakat enırine ''erilen u· 
hitan e mürettebatın emniyetini 
teınin için bu kararını t~hir cttj .. 
tiğini yazınaktadır. 

S!ivarinin eennıe.t bu sahoh AS-

keri merasimle kaldırılmıştır, Ar
jantin deniz okulundan bir ınüf -
re~e de ihtiram resmini ifa et 
mi ·tir. 

l.NGiLTEREDEKl İNTiBA 
Londra 21 (Hususi) - Alınan 

süvarisinin intiharı Londra deniz 
mehafilinde bü~ iik bir heyecan U· 

yondırmı~t.ır. su,·ari, bu hareke -
tile denizciliğin malum crd ve 
aıı'anesine uyınu~ addedilebilir. 
Fakat bu intiharın. Von Sptt zırh· 
!ısını denizcilerin şerefile gayri 
mütenasip sefil bir akıbete mah
kum eden Alman d~~ !et adamla
rının pri>Stijlerine büyük bir dar-

<Devaıoı 3 üncü sa.hftede) 

S1talarını artllnnı butün kuvvetini ve 
alndelljinl m.uhalaıa eder bir halde kıl· 
ma~ elbttte ki cuip w tath bir J tek· 
tir. sadett, İCal)· a he bına bu tatlp 
we t..th h.tetln labıt.ltkuk e4f'bllmf'-;i 
ifin bh·inri planda harbin AhnaıtY• • 
İnıilttre - Fransa Jruında mf'\."'lh kal
ması ıa~ımdır. Bu takdirde itatya um
dutu netlcıryt vUll elabllir "." haki· 
katen harbin 'OOnond lnUsar Vf' ~

vallkof ballndt" bnlundurdutn emene ~ 

rlni orta) .ı kol ablltl'til ribi ısulbtan 

eonrayı '" Ukrar dün,a mlJlttlf'rlnln 
tlloihluma. t ,.f. <'CPht~· c kusmayı mtv .. 
ldm"ır sa) a<>alil rı musılt Vf' psikolo
jik bir :ıamaıu bt>kllytbillr . .-\ncak, 
düura hidl&tltrlnln ve Avrupa harbl
a1n b\lıcönku mupheml•f't trad~i kar-

, 

<De,·amı 3 ün<'u sahifede) 

i .. DONANMA GELİYOR ı 
ı.. .. - .................................................................. ı 

Büyük Harpte yeni silah ve harp vasıtalarının icadına sebep olan ve 
Türk denizcilerinin dünyaya parmak ısırtan harikulade maceraları. __ 

( Yakında Rahmi Y AGIZ anlatacak J 

Milli Sef'in yeni H.~ t ~er, kit~hındaki 
seyahatleri hutun prensıpler~en 

artık vazg·eçmış Milli Şefimizin memleket dahi· 
linde yeni bir seyahate çıkmalan
nın tahakkuk ettiği öğrenilmiştir. 

Kuvvetli biT ihtimale göre Reisi
cumhurmnz bu seyahatlerinde ilk 
merhale olarak Kayseriyi şereflen. 
direcekler ve buradaki tetkiklerini 
müteakıp Diyarbakır ve Adanayı 
da ziyaret edeceklerdir. Oradan 
Batay'a geçmeleri de çok muhte· 
meldir. 

İngilizler İzmir- ! 
ıden kalkan bir va
puru götürdüler 

Macar bandıralı olan bu 
vapur üzüm ve incir 

yüklemişti 
İzmirden bildirildiğine gore, 1 

Macar bandıralı TiTsa vapuru İz
mirden incir ve üzüm yükledikten 
sonra yolda İngilizler tarafından 
durdurulmuş ve eşyası muayen 
edilmek üzere Malta~& götürül -
miiştür. Vapurda Alman mall:ırı ol
duğu da söylenmektedir. İzmir tüc
(:8rları incir ve üzümlerin kutta- ' 
Jılması için Tienret Vekaletine 
roiiracaat ctn1işlerdir. 

Çek mülteci 
akını devam 

ediyor 

Şimdi istirahate çekildi 
J>iğer ta1·aftan denizlerde harp 

bütün şiddetile devam ediyo 

Garp tepbtfdnde aia('la.r &J'UJnda &Wi bir ~:O 

Londra %1 (Havai)- İtalyan ıau

telerlnln, iki batlad:uıberl İsvlere7e 
hıicumlannı llt"Smf'lt.r1 ına.ı:ı.ldar &'Ö -

Tünmek&cdir. Bllüls ba pse:t.rler, is 
\' l('rcnin mevcudiyetinin 1riy~i bir zıı

rurtt oldu.tunu "' ıa1et b11 memlekeıe 
bir taarruz vaki olursa, İsviçre lt'hin .. 
dr müdahalede bulunmalt icap ettlilni, 
artık bu mf'mltkette dabna lluvvenl 
bir İsviçre ordu. unun bulundornlroası 
litım ıeldittnl 3'Ul.10rlu. 

.. 

llİTl.ER İSTİRAHATE CEKİUll 
Parlıı 21 {Uusasi)- ötrenUdltlne 

rlre, Bitler Bforhteo;;g&dfnt rttmf~tir. 

bir müddtl l<tlrahal •dttekllr. Hltl•rin 
. ·oeı yortu'a uu br.r sene oldu( u l{lbiı 

ııut ft>flc "'\ c beraber ıe<'irlp J'ttirml
'Ytttll malum df!ğiJdlr. 

.'IINllllZVN ZJ'l!UNJ lllll 
RADYODA NUTKl' 

Londra ıt (llusaai)- İnKlll• nanr
(Devamı 3 bD<.'Ü ~ablff'de) 

Bu sabah da iki yüksek 

T .. rütbeli zabitle 22 u ccar 
kişi geldi 

depolarındaki 
Konvansiyonel treni bu sabah 

ii~ soqılik rötarla gclmi~tir , 

Bu sbahki kon\·ensİJonel trc -
nilc içlcriııdc cı.ki Çek ordusuııun 
jki y·üksck rütbeli zabiti bulunan 
22 ki ilik bir Çek mülteci grupu gcl
mi~tir. Daha evvel geleııler gibi, 
bunlar do Fransoya gideceklerdir. 
Zabi<lerdeıı biri Çekoslovak)·ııdan 
müşkülatla kaçabildiklerini, Bo -
hemya ve l\lonl\·yada olduğu gibi 

mallar ve fiatlar 
tesbit edilmektedi 
Ticaret Vekili bugün de piyasa 

üzerind.e tetkiklerine devam 
vaziyeti 
etti 

Slornkyada da Alman zulmünün Tkaret Vekili B. Na:r.mi Toncu
devaın ettiğini ve hen1en hergüıı oğlunun emrilc mıntaka ticaret 

ler yapıp her mağazada birer ı.a
bıt varakası tntmuşl:ırdır. Bu va
rakalara malların fiatlarını gö; • 
teren birer liste de raplolunmu. • 
tur. Bu şekilde bütün depo ,.e ma· 
ğazalar ınüteaddid defa ~·oklanır
caklardrr. 

birçok ınüncvvcrlcrjn tevki( \;C miidiirlübrü ınemurJarı piyasayı 
baıılarının idam edilmekte oldu • kontrol etmek iizere şehrin her ta
ğunu, buralarda hayatın tabammiil r~.fına dağılmışlardı. .. Mem~rlar 1 
edilmiyecck bir hale geldiğini söy- dun ve bu sabah da muteaddıt ma
Jemi~lir. Ayni trenle Yugoslavya ğna ve de~lan ~ont.rol cde~ek 
ve BulgoristandAn 18 göçmen de I stoklar ve fıatlar uzennde tetkık- 1 (Devamı 3 unc:ii ahifel~> 

gelmiştir. 

1

- -- --

K 1 SACA 1 Son Telgraflar 
ilahi doktor ! 

Bir dokt.or 25,000 Uralık manifatura 
almıs. Belki, 75,000 lira7a satarım .• 
dh·e c)iişüomti olaC!ak. Bir defa daha 

nereden bir HJUer ç.ı.kıp da ltarp yapa
cak vr 50,000 Jira birden ku.anmak 
fır>atı hasıl olacak dr,iil mJ?. Amma, 

isler birdenblr Un.in<' döat.ip 
aluunca . ffimdJ doktor: 

- Aman 2S,900 llrr.m ... 

Dt. fp manifatnra,ına mu.~trri 

lOrmus. 

ıkı:va 

arı-

Bi:ıim n1ahut arkadaoJa bunu konu-

u)orduk da; 

- İlahi dokıor mauifatur.ııılt aparU:

mau tıpo..-u mu sandı•!. 

DHli ,.e .. at·ı M'J l'ül4tıl • • 

' 

Dünkü muharebelere 
• a ı t tebliğ 

ııelslnki ZJ (A.A.)- ıo ıti.nunu"'"'

vel Finlandiya l•bllll: 
Du~man Karelidt> taarru:darnıa de

\•am etmiştlr. Piyadt hücumlannı a
tır toP('u \'e )'uzıerce tank hJmaye tdl- ı 

yordu. Evvelki 6Ün olduio .l'İbl dün 
de taarruzlar l\lnola ,., Kank ı-öllerl 

ararnlda teksif tdllm1"' bulunurordu. 
Kuvvetli mütrtteler eephenln diin-
kısımlarında da taarruz yaı>nu lardır. 
Akşam bütiın bu taanuılar püskürtül· 

mw,tu. ıo aiır tınk a.ldılı vr mtv-r:il .... 
rtmf?: önıindr cllier birçok t&nkları 
tahrip fitlik. Düş-man bln;ook da H"tr 
'·ermiştir. 

Şark ~ph('!!inde Jı'inlandiva kıtaa1t 

SaJla i:ttkiamt"tfndt lltrltmtktf'dlr. 
Arasında U(' t.ank, bir da,( top,n Tt 

müt.taddil mitralyöz ve mühimmat do· 
lu 30 kanıron oJma.k üz('re dıi mandaa 
b~ok harp levuıını aldı~ . 

Pttaan10 eırpheslnclt kltaat.ınııı Kor• 

(Devamı ve diğer telgraflar 3 üncü sahifede) 



l' kMdarh ukuyucularamJau tı>eYO'! 
lltr müddeUeaberl dinledl&-im tilri.yet.i. 
athayet. bu un burada 7aznıaia mec· 
bat'lyet hl!St'di,rorum: Hadise u: Üs· 
•iidaruı ekseri fırınJarı bozuk, ha .. 
9tt1r, esmer ekmek ('1karıyorlar. 

Oku7acalarım dJyorlar ki: 
cBu 1'e blr bakan. kontrol edea. Y1* 

mD!.» 
Ü!lküdar kayınallaaıwdan bu ıtla 

clddlyelle ıetkiklnl dilerim. Malim ra, 
elemek m el si .. Ba ka bl~Y• ben-ae .. .... 

F.akf &ablrle coanı.uWt di:r 

DÜNYAYA !SEDEN 

GELMİŞ, ACABA!. 

ö1ıe luanlar da nr ki, hnl, mllH 
a1lluırrlrlerine, fıkracılar& tq: ç:ıllar-

9. Oku7acubr ata'.'Jtnda da, ne tuv
ftitl aökteler J'&r&tan, fevk.ala.ete :ıeü 
ablplert bul aadlliuD11 aldttım mel< -
lıllpl~ anhyonuu. Geot-n aqam. 
•llüste •lderkea, •eveı:e, fabt, taUı 
-...uşaa, fişmanca bir ut. 'ı.lra.retU 
MraretU, )'anmdakl arkadaftna -.>vlf' 
alaiqordıa: 

- Onda parı1 mı. dt"ıdbt!. HIMlclt be
alN 1ok.. De.11.lzde kam, onda p&rı\ ••• 

Amma kaç paraf. Klmblllr- Sor keu
tllıalne bakalım. SQ'UllU bilJ)'or m•T. 

- aıuıetmem.. Para mı declla?. S•nl(I 
ılli.aJ'•n ııara ........,akı~ .ıetıı. ,... 
• Hok• 7apmak lein ,-elmif .. 

Arlr.acıa.ı, bir nuı-1 dl..ı..ti, dia
lodi. Soma, oorda: 

- B• adam.m mesleki aeT. 
- r; ııvakkat bdl•acı ko_.vf)lıows•! 

VEP ZIKHLTSININ 

.mANAjöl NEDİR! 

Cenabl Amerika nlannda, ı~ olıe.r-

dl"' intihar eden Alman cep kransörtt 1 
Graf Spee'nln maeeraaı mahi.m.. Bir ... 
çol okuyuculu, •Cep» k.elimeslnhı ne 
demek oldutunu merak etmişler, '"'11~ j 
soru.rorlar. Ben de, bu slitunlarcb top-
tan cevap 'lreriJ'oram: J 

- Cep kruv zoru, küçv..k k.ruv•."1ı.· 

demektir. Küçücliklür, eelıe ıtablllr. 
İslenlrse. Poriallf iskemle, maaa, kar· 
1'0la ,-ibl, kalla.nır. blr trene, arabua 
yüklenir, bu sa.retle karadan da yol 
kateder. İ:;tediji uman, 7ine otoma
ilk lerUbatı yasıtasile, bir lahtelbabir 
şekline cirer, denı.ln dibine dalar .. 

YILBAŞJ İÇİ.'\/ 

BEDAVA EGLENCf; 

YılbJtı ı-ec~I için bir eileıh:f' ~rtJp 
N.l1or musunu~?. Yahut da. bir yere 
verilmq sözmuu. var mıT. Yılbq;ı ce
ceslnde • .mut.laka, bir eflenee teriip et
mek, vr7a bir topl&Dt.Q'a 5-tlrak etmek, 
7av~ 7avq bizde de, ku.-veUI itiyat
lar arasına ırlril. Yahuı: UDutmayın ki. 
yalb&fl. cecelerl, .. ttıs-nmz k.abkallıalar. 
bize, epeyce p&balıya roalola:vor. Size, 
o ceceyf' ınMısus ıua.\l'Ja:n, ıtôJ'le be
tlav11. tantın•an. fe•kali.de bir "1"1e.n.ce 
tant~c l"deyim: 

O. N. B. .\iman ajıto.~ırun vud.ifl 
triJrim (!), lyasl havııdl leli dlıol.,-la! 

ŞEHİll TiYATllOSUNDA 

YELPAZE PİYESİ 

Gtteu ilin· bir do. .. &aınuz, ~hi.r tı~ 
J&lrosu dram ktS.mı.ıun sun oynıyaıel· 
dlii cY"lp.a.zeıt piy~iul "''~~ti. Pi· 
yesin nasıl oldotunu ..urduk· 

- Y~paae na!ıMl't. 

Cevap verdi: 
- Kepau? . 

Bagaj 
teşkilatı 

Denizyollan vapurları 
yolcuları için bir 

kolaylık 
Belediye .reisliği tarahndaıı köp

rünün Kadıköy iskelesinde açılan 
•bağaj ve emanet• dairesi büyük 
bir rağbet ı:örmüştür. 

Bu dairede a2ami 24 saati g~· 
memek üzere emanet esya da ka· 
bul olurunakta ve Haydarpaşa tren
lerinden çıkan yolcular eşyalarını 
bir numar~ mukabilinde bağaj da· 
ire&i memurlarına. vererek Köp -
rüye ve ic=ahında evlerine kadar 
göndermektedirler. 

Bu •nretle balkın kolaylık elde 
ettiği ve bamanarın fazla para is

temelerinden de kırrtulduğu na -
zarı dikkate alınarak ayni scr\"İsin 
Devlet denizyolları vapurları yol
cnları için de ihdas olunması mu
vafık görülmüştür. 

Bu şekle göre her vapurda bir 
bağaj dairesi bulunacak ve yol -
cular eşyalarını vapurun içinde 
bu daire memurlarına bir mak • 
buz mukabilinde teslim ederlerse 
evlerine kadar eşyaları, hususi 
hamallar tarafından götiirülecek
tir. 
Yokulıır bunun için hamallara 

hiçblr para vermiyecckleri gibi, 
eşyaların istenilen yere gitmesi 
için adres ve tarifeye göre eşya
nın nakliy., ücretini vapurdaki ba
Jiaj dairesine bırakmak kafidir. 

----'lr,.---

Hava kurumu İstanbul 
şubesinde 

Türk hava kurumu İstanbul şu
besinde yeni bir müdiir muavin -
liği ihdns olunmuştur. Bu müdür 
muavinliğine m<>zkUr şube memur
larından B. Asım terfian tavin o-
1urunustur. · 

Banka memurunu yaralıyan gemici 
Veterinerlerin senelik 

toplantısı 
\'usaf Sa.7,-ıner hımlnde bir banka 

.-emanmu 55 ,.unde lyt olabilecek blr 
t*ilde Beyoilunda sustalı çakı ile J'•· 
ralamak&an uçlu scrdUmen Ktnanın 

maıhakemesinr dUn aiırcenda denm 
.ıunmıqıar. 

Keoan dunku mDakemealnde ..,.u
lan söylemiştir: 

c- Yaraiamıya ben bep olmad1m. 
-. ı&lırik tdıidlm. Beyoelanda Balo 
•k•iında bir toka.uıada o alı.tam ye
mek yerken l~ri7~ clrcn davacı, beni 1 

.. ,.ıe bir ı;uzdu, ('Jkb. &itti. Yarım saat 
mora ben lkroilu &dliyeai.rıin buJun .. 
Ulu eokakt.a. bir kenarda su duker
hn, blr arkad*fil" berabf'r cOründö 
ft bana. «.Kenan denllf'n o mlodn! O 
bide blr dab" Abanoz solliatında 41 
amR&raJ"a ayak basaytm deme!» dbe 
lll&arda bulundu. Ben fı:ahat vermek 
ineJ'lace, karanhkta bu cenclD elinclo 
e&kı parladığını rOrertk, üu.rin~ attl-
41am. INlei'inJ ıstrdım. Yere dU~n ça ... 
klJ'• ali6rak onua luicumu kaqwnd.J. 
~dimi mudafaa e'tlm, o J'•ralanmca 
• tlf'.rlaa.l kartın\. Eier tanı•ad•tım b• 
-el iltlurmck kudtnı ot.sard.J, bekler, 
lllrluı9 defa daha vvrur411m. ÖJ'le bir 
1'1&Um 7oktu.• 

........., sonra davacı Y11sut; ba 
alalllanın doin olınadJğını, kendisi· 
illa enelce lokantada s-ördüiü bu .-ea
*- ~adan sokakta birdenbire söY

- "" bana milleaklp de saslalama-

- Gö2lerim lıeni aldatmadı, di
Je söylendi, motörle gelen Ş.,b -
kyt111 yanındaki erkek Şinasiden 
INışka biri değildir. Fakat, Zamba
ltn dediği gibi, bar paydos olma· 
d.an, Şinasi ııevcili lanetini bıra
bp ta (Şelıbuy) gibi üçüncü de -
recede bir lıalet km ile bunya 
lıa saatte nasıl g-0lebilir? Bunun 
.&bette bir sebebi vardll'. 

Semih Kamnn sevgilisini bili 
aıırhoş edemediğine hayre~ edi -
•ordu. Avukı>t Celal sapıtmağa · 
lıaslamıştı .. Gevezeliği çekilmiyor, 1 
Sarhosluı;,, tahammiil edilmez bir· 
tekil alıyordu. 

Bir aralık Şinasinin odasından 
lıirseıı yiikseldi. 

o ili"?! 
- Şeblıuy "'1rkı söylü:vro .. 
S...ınih Kamran güldü: 
- Söylerva .. Bunu neden. hay· 

retle karsıladmuı? 
(Menekşe) nin .lı.aşlan çatıldı: 
- Biz onun şarkı söyldiğini 

aymamı$tı.k ta. 
Diye mırıldanırken, (Zambak) 

ukadasınm ağzına dini u.zattı: 
- Dur da dinliyeliın.. 

A,thyorsun, ne ıçin' Kalbini kim 
çaldı senin? 

OO&erin ö:ılıerime baktı da hep 
• daldı. senı.n. 

aile karşdalttıtmı, aralarmda evvelde" 
bir !Jlimiyet veya munaferet buJun .. 
madıtını söyliyerek yaralamanın öl
dürme kasUle yapaldı,tlnda ı rar et.
mı.,tir. 

Bilahare Kenaaw tabllJe 131ebl red
dolunm ve tahkikatm ikmali için mu
ha .. eme 10 kanunusani .... ı 14 e lallk 
rdllm ıır. 

Şahte şahadetname da"-ası 

Sahte li&e 'Jf'ht.detnamesi tanılmbı

den dolayı muhakeme edilmekte olan 
maarll mUdürlQiii sabık ~murlarm
dan Rırkı Ue ba şehadetname namın& 

yapılan Ut mektep mf!'%UD.larwdan Ab
dlirr:ıat dün alırceuda beraat elml!f
lel'dir. 

Kral logonun yaveri 
mahkemeye verildi 
Eski Arnavutluk Kralı Zogonun 

şebrimndeki yaverlerinden Çupu ı 
Zogonun buraya gelirken getirdi- , 
ği ve giderken kendisine hediye 1 
ettiği 3200 liralık bir otomobili 1 

•gümrük resmini vermeden 1300 li
raya birisine sattığı için muhake
meye verilmh~tir. 

Kendisinden gümrük nısmile b&
raber 2784 lira ceza istenmekte -
d.ir. 

Sac;la.rından bama bir hatı.racı.k 
kaldı senin. 

Ağlıyorsun, ne için? Kalbini kim 
çaldı senin? 

Seın.ib Kamran atıldı: 
- Enfes bir şarkL. Tatlı bir ses.. 
Celil yan kapalı gozleriai sü-

zerek ilave etti: 
- Şaheser monşer! O ne ses?!M 

Bir şelıile gibi insanın nıbuna a• 
kıyor ... 
(Menekşe) nin canı sıkılmıştı. 
- Bu mendebur kız da nerden 

geldi simdi? .. 
Diye söyleniyordu. 
(Zambak) da onu kıskanmıtın1' 

değildi. Fakat o çok makul bir kız
dı, ne hissiyatını izhar eder, ne de 
kıskançlığını m<>ydnna vururdu. 

- Fena okumuyor, dedi, bir 
az acemi~e amma .. Hazin bir ses. 

Celal: 
- Hiç de hazin dekU, ded.i, şen 

bir ses. 
Birkaç d.akilı:a süren bu müna -

ka$adan sonra, seıı keııildl. 
Yanıbaşmdaki balkonun bp1111 

açıldı .. Onun elektriii:i söndftM Ka
pıdan iki ba$ ozandL. Şinasi Ş.,l>
buyun başına dayanmıştL 

Bu sahne il.lı. önce (Zambak) m 
gtizilııe ilişti. O da, odanıa rılektri
iin.i ııöndiirmüııtii. 

Türkiye veterinerlerinin senelik 
umumi toplantısı cumartesi günü 
yapılacaktır. l'ıfozkilr birliğe dahil 
olan baytarlar bu miina•ebeüe ya
rııı ~ehriınizden Ankaraya Kide • 
celderdir. 

1 KÜÇÜK HABERLER' 

* Ekmekçiler tekrar belediyeye mü
racaat ederek 10 para zam istemişler
dlr. Tetkik <!dilen bu talebin kabulü 
eok muhtemeldir. 

* Belediye tlskudarda bır numune 
fırını açacaktır. 

* GüJhane tatbikat mektebinın ·e .. 
nelik musamerelerlnin uc;üncUsü cuma 
akpmı saat 17,30 da konferans salo • 
nunda yapılacaktır. 

* Beyoğlu Hatkt:vi cunıartesı &Unü 
saat 14 de Ayasofya mozayıklarınt ü
yelerine toplu bir halde gezdirecektir. 

* Beyoglu Halkevinde bu'tin aaat 
18,30 da Halide Edip tarafından <Ede-

biyat> mevzulu bir konier&.1111 verile
cektir. 

* Galata ve Sjrkecı arasında Unta
nın temizlenme.si dün i.krrutl olunmuş
tur. Buradan blr a:urlık ve 60 ton uk; .. 

Jetinde bir demir zincir de çıkarılırM:,;tır. 

- Balkona çıkıyorlar .. Bizi gör
mesinler .. Ayıp olur. 

D•yor ve kapının iç tarafında 
• inasiyi gözetJiyor gibi, ayakta dıı
vara yaslanmııı duruyordu. 

(Zambak, o gece Şinasiyi çok 
sevdiğini anlamıştı. 

Şinasinin böyle Sebbuyle ayni 
gecede ayni otele ı:-elişi onda ga
rip birşüphe uyandırmıştı. 

- Bu kadar da tesadüf olur mu 
ya? İstanbulda gidecek, gezecek 1 
baı,ka bir yer ın.i yoktu? Buraya 
neden geldiler? Bu oteli nasıl seç
tiler? Acaba bizi yola çıkarken. 
gördüler miydi? 

(Zambak) ın zihnini kurcalıyan 
bu şüphe genç kızı biraz daha ih
tiyatlı davrannıağa sevkediyordu. : 
(Menekşe) onun kadar derin dü-ı 

şünen bir kız değildi. O hal&, sanı-. 
panya kadehi elinde : J 

- Bu gece katıhncıya kadar 
gülüp eğlenmek istiyorum .. 

Di)·erek bol bol kahkahalar atıp ı 
duruyordu. 

Semih Kamran (Zambak) ın ver
diği kadehi içer gibi yaparak bir 
tarafa döküyor ve mütemadiye:o 
ona içki ikram ediyor, onu sarhoş 
etmeğe çalışıyordu. 

Semih, (Zambak) ı kolay kolay 
sarhoş edem.iyeeeğini anlamıştı. O 
zaten, Şinasinin ot<>le ııddiği da -
kik::_danberi (Zambak) uı haleti 
:ruhiyesini tetkik ediyor: 

- Seviştikleri belli, diyordtL 
Fakat bıı herifi bu d<orece sevmenin 
ne manası var? Her gece kucağına 
Hy1'ız kızlar alan bir bar sahi
bine gönül vermekten daha bııda
laça bir hareket tasavvur edilir 

·~ tlll. 

Asliye 
davaları 

Asliye mahkemeleri 
asliye işlerine de 

bakacaklar 
Adliye Vekili Fethi Okyar; mah

kemelerde davaların sürüncemede 
kalmamaları ve vatandaşların bu 
yüzden vakit kaybetmemeleri için 
yeni ve mühim tedbirler tesbil et-

miştir. 1 
ÖğTendiğimize göre bu tedbir -

lerd<on birini ihtiva eden bir kanun 
layihası dün mecliste kabul o -
lunmuştur. , 

Projeye göre asliye mahkemesi 
olmıyan yrlerden sulh mabkeme- j 
leri; asliye hukuk davalarını da 
r.örebileceklerdir. Halen biitçe za- ı 
rureti ve eleman 112hğı dolayısile 
yaln"' kazalarda asliye mahkeme
leri mevcut bulundujuııdan nahi
ye ve köylerde oturnn vatandaşlar· 
bu yeni karar ,ayesinde kazalara 1 
kadar gitmek zahmetinden kur -
tulacaklardır. Diğer taraftan yaş, 
isinı ve ka)-"ıt tashihi i~in de yeni 
kanunda mühinı kolaylıklar mev
cut bulunınaktadrr. 

--- ıo--

Üniversitelilerin yıl
başı geceleri 

Üniversite hukuk fakültesi yıl 
başı müna,cbetile büyük bic gece 
toplantısı tertip etı:nislerdir. Be
lediye memurin kooperatifi salon
larında yapılacak olan bu toplan
tıya tanınnt~ ~airlerimziden Yah
ya Kemal Faruk Nafiz ve Necip 

A ~ ltLR, 
Tedbir alalım 

İhtlkirm en mahayylrulalrol ,ahe· 
serine, evvelkJ eüıı, ben, phsen phit 
oldam. Yıllardır, on ltt bu~ok kuruşa. 
aldıiım küçil<'ü.k mürekkep 9lşeşt içln, 
semlin allar dliklı.iııı sahibi vabııdaf, 
benden yirmi kuruş ıste7lnce hayret: 
elllm. 

İit.edl de vermedim mi'!. Venilm ta
bii; eiankü, o anda, 7apablleeei1m batk• 
hiçbir şey yoklu. Bir kü9ük ,ış. mü
rekkep bedelinin. iki kilo ekmek kı.y

met.loe fırladıfıoı, 7anayakıla kendJ
eine anlattıflOl bir dostum, bana, bil
hassa mektep levazımı ve kırt.aslye ct
yası üzeri.odekl pabalılı.iın ne dereceye 
çdttıfını vukuna izah etti. 

Ktrtasi:re deyince, illr: hahra l'elen 
madde, defterdir, İçinde çocuk ve ta
lebe olmcyan ev pe-k a&dtr. Bu işi ya ... 
kından bilenler ıtU hidi'Jelf'ri lbbar e
dlyottar: 

o\- Defterler pabalanlllJ.ttlr. 
B- Deft.er ki,iıUannm cinai bosuJ· 

muştur. 

Bu vaziyet karsısında. ç0euklar tıse
rlne mtirekkeple yazıJdıiı uman, da
i'ılmıyacak olan defter kifıduu bul
mak tein kapı kapı dolaşıyorlar. Ya 
bu nevi bir defter bulamıyorlar, yabat 
da eok p.ıhahyı almak mecburl7etind~ 
kalıyorlar. 

Talebe. par:ıh lııun dt-kihılir. O, daha 
ıl.radr müstehlik tir. Bir yandan, eocak
larımızın Labr;iJ masrafl;ırını azaltmak 
çarelerini ararken, dlier ıaraf&aR bir 
takım düzenbaz muhkklrlerln, insafsız 
kara vicdanında, yavruJarımızın ueş'e
slnden çabnmıs vu.r..-un('u saacleH "ey ... 
retmi.rellm. 

Defter, ki.tıt, kalem, murelr.ke.p .. Hu
l&sa, bütün kırtasiye levazımı da. her
twlY r-ibi, pahulanmu;t.tr. Tf'dblr .da.hm. 

REŞAT FEYZİ 

_Fazıldan gelerek yazdıklım yeni 
şiirleri bizzat oku1nalar1 rica ediJ .. 
miştir. Ayrıca Münir Nureddin de 
biT konser verecektir. Bu gece top. 
lantısına yalnız üniversite genç- '----------------
leri ile profesörler istirak edebi - Ziraat bankasında 
leceklerdir. 

---<>-- ış saatleri 
Yabancı mekteplerde
ki talebenin yaş haddi 

Ziraat Bankası İstanbul su be -
sinde yeni bir mesai saati tatbikine 
geçilmiştir. Bu suretle memurlar 
sabahlan saat 9 dan akşam saat 
18 e kadar çalışınıya mecbur tu -
tµlmuşlardır. Halbuki kış müna
sebetik daha saat 16 buçukta or
talık kararmağa basladığuıdaıı u
zak yerlerde oturan memurlar için 
hu karar mü'!kül bir vaziyet ihdas 
etmiştir. ' 

12 yeni 
enstitü 

İstanbul köylüleri 
için de bir 

enstitü açılıyor 
Maarif Vekaletinin köy ensti -

tüleri açacağını yazmıştık. Bunla
rın şimdilik 12 tane olması karar
laştırılmış ve yerleri de tesbit o
lunmuştur: 

İstanbul vilayeti köylülerinden 
köy muallimi olmak istiyenler •A
rifiye istasyonunda açılacak olan 
enstitüye gideceklerdir. 

Bu enstitüye ayrıca Kocaeli, 
ı Bursa ve Bilecik vilayetinin köylü 1 

gençleri de ı:-elebileceklerdir. 
Karsta Cilavuzda acılacak olana 

da Karı., Enuruın, Çoruh \"e Ağrı 
vilayetlerinden, Kayseride Pazar
örende açılacak olana Kayseri, 
Yozgat, Niğde, Kırşehir ve Sıvas 
vilayetlerinden, Akçe dağında a
çılacak enstitüye Malatya, Tun -
celi. ELlzığ, Diyarbakır, Mardin 
ve Urfa vilayetlerinden Kızılcaha
maındakine Ankara Çankırı ve Bo
ludan, İspartanın Gönen köyiinde 
acıl•cak enstitüye İsparta, Konya,1 
Burdur vi18yetlerinden, Samsun .. 
dakine Samı.un, Amasya ve To -
kat vilayetlerinden. Adanada açı
lacak olana Seyhan, Maraıı ve Ga
ziantep vihiyetlerindcn, Trabzon
da Beşiköyünde açılacak olana 
Trabzon, Ordu. Giresun ve Ri2e 
vilayetlerinden iştirak edilebile -
cektir. Ayrıca Antalyada ve Van
da da iki kö) enstiliisü kurulacak
tır. 

Bunlardan Aarifiye, Malatya, Kı
zılcahaınam ve Kayseri köy en~ -
titüleri hemen açılacaktır. Bu dört 
enstitüye 2000 taleb~ alınacaktır. 

-'V--

Haseki hastanesinin 
· 400 Üncü yılı 

Haseki hastanesinin 400 üncü 
yd dönüınii münasebetile müesse· 
sedc büyük merasim yapılacağını 
yazmıstık. Bu merasimin tarihi İ('İn 
ayın 25 inci pazartesi günü tesbit 
olunmuştur. 

Bir çok güzide zevat o gün saat 
11 de Haseki hastanesine davet o-
lunmuşlardır. • 
~ 

Şehrimizdeki yabancı mektep • 
!erinde bazı kü~iik ve büyük y~şb 
talebeler de bulunduğu görülmek
tedir. Maarif Vekilli bu hususta 
verdiği yeni bir kararla yabancı 
mekteplerde okuyan talebelere ait 
yas hadlerinin resmi mekteplerde
ki esaslara göre tesbitini bildir· -
miştir. ---Benzinciler gene 1 

BÜRHAN ÇEVAT 1 

Öyle ya. Semih Kamrana . Pa- ' 
riste iken - bir genç artist şu söz- ı 
leri söylememh miydi? 

•Artistler ne kadar zavallı mah
luklar, nckadar ince ve hassas in
sanlarsa; bar sahipleri de o dere
ce ıluvgusıız ve taş vürckh olur. 
!ar. Bu, meslekleri icabıd't.r. Zaten 
böyle olmıvan adam, bar sahibi o
tam.a.z!.> 

Semih Kamran bu sözleri hatır
lıyarak bir adını ilerledi.. (Zam
bok) ın kolundan tuttu. 

- Leyli! Sen akıllı. zeki bir kız
sın! Aklını başın o topla! Ben se
nin yabancın değilim .. Bana ge • 
çcn aksam: Benim kalbim kelepçe
lidir. Onu kim.., açamaz. Oraya bir 
yabancının girmesine imkin yok
tur!a demi~tin. Bu gıece &"Örüyo -
rum ki, bu kelepw coktan kırılrııuı 
ve Şinasi senin kalbini çalmıştır. 
Acırun sana .• Böyle bar adamı na
sıl sevilir? 

(Zambak) birdenbire şasırdı: 
- Ban!' neden Leyla diye hitap 

ettiniz .. llk önce bunun sebebini 
sö:vler misiniz? 

- Beıı sfain Kerim paşanın to
runu oldui!'unu211 biliyorum. Bü -
yiik babanızla sık sık görüsürii2. 
Onlar hala senin aileve dönmeni 
bekliyorlar. Ben de onlııra: (- To
rununuzu unutunuz! O, düştükil 
yerden kalkın size ırelemez!.l de -
miştim. Dol\'nı söylemişim. Sen ar• 
tık Sinasinin ökseslne dllşınüş bir 
zavallısın, Le:vlil! 

Leyli hirdenbire yüksek se.le 
bağıntı: 

- Ben. kimsenin ökııeııine düş
medim. Sen. beni tanıvamamışııın! 

(Devamı 

zam istiyorlar 
M~ı_nlek~timizde ben2in ve pet

rol ısıle ugraşan müteaddit firma
lann mümessilleri fiatlara zam ta· 
l<>lıile tekrar Ankaraya gitmişler
dir. Mümessiller halen temasla -
rıııa devam etmektedirler. 

939 AYr•pa harbi çok ~yler röster
dlfl &"ibi 'onu da o(reUI: 811 -
• ,-ünkil sili.hlarla, vesaitle bir iara!ın 
ordusu kendisinden uyıf olan taral1 
Yüklenerek onu. mafJup edebUlr, heat 
de ntsbeten pek aa denecek bir u .. 
manda. Fakat ook iyi i.eçblz edtlmlş or
dular ka~ı karşıya C'ellnce harp durur. 
Yani muharebe olmaz. Çünkü iki ta
raftan hiçbiri taarruza ıeçmeyi dofr11 
bulmaz, 

Fransa1a uker cöodcrerek mütte
flklerin bU.yuk ordularile Almanya ü
aerloe taarruz hallnde lie muvatta .. 
kly•L lhllmalinl uzalı: l"Ören bir fıı&"Ul• 
askeri muharriri şimdi vekaylln ken
disine hak verdirdiğini söylemektof'dir. 

Ona l"Öre ins-ii~renin barbt kaybet· 
mek k:hllke.sf ol!ıa •Is& !fundan ileri 
C'elecektir: 

H:.vp meydanlarında kat'i zaferler 
elde ebnek anusilt hHbi kazanına.fa 
U.(nflll&ktan!. 

Şu halde 939 harbi birçok leliklr.ilerl 
det~tlıiyor demektir. Hele ceçen Av
rupa harbi ile bu seferki arasmdaki 
fark ne büyük. Garp cepheıia.de harp 
vulyeıtnı idare eden İnaiJ,ia ve Fran
saz tarafı işte kaç: aydır bu ıuretle bek
lemek, kati zaferler elde etmek arzu ... 
larlle- düşman tarafma hücum etme
mek suretUe en dofru hath hareketi 
laktp tdlyor demelr.lir. 

fqilb: muharririne ,-öre ilan. taar
ruzlanndau da kat'i neUcerl bekle ... 
mek 7anllfhr. Çünkü bava ıaarraala
rma karşı müdafaa vasıtaları vardır~ 

Hc-lf' harp uzadıkea müdafaa tedbir .. 
lerl daha &IJade arlacatı cibl lr.1111-
bilir lıu nıudafaa çarelerinden daha ne 
&"lbllerl Jr.etıfedllecekllr. Şu halde mııı
teflkler l~in takip edilecek )'ol iaft'llS 
harbi delildir. Alman ordam ıa&rrH 
edemlyeceftnd.en ona kart1 emin olarak 
prp eepheolnde lıekleneblleektlr. Fa
kat boa mukabil Alman mJUetlne 'a 
kanııatl vermeli ki müslakbel Avrup& 
sulhanda onan yeri vardır. Karttlıklı 
bir IUmalla Alman mllleıi haks1&1ıia 

uframıyacatma emin olmalıdır. Eter 
tıııırnıı eden bir taraf olursa bunu 
mes'uliyetlnl Almanyanm şimdi balfm· 
da balu:nanlara raci olmalıdır. 

&111 mllUefikler 

bulıınmıya<aklardır, Alman milleilnl 
bwıa llı:na etmeli. Dlfer ıaratıan ise 
iktısadi ve manevi harbi şlddetlendir· 
meU. Almanyanın bU&"lio çeklii'J ve 
7arın çekıeceil sıkınttlardan mes'ul 0 • 

lanlarıo o.nw1 başwdakllerden ibarel 
buluudufunu aotatmab Ej'er barp de

vaın edi7orsa onların yüzünden devam 
ediyor oldufu.na, Alman topraJllannın 
lfl'allni hiç kimsenin dü.tilıımedifine 
Alman m11letlni ikna etmelL 

Diier tarı:tfl.an Avrupa harblnde A· 
merikanın Uertde alaeafl vaziyetin ne 
olacatı ıdhinlerf met.-ul eden blrlncJ 
derecedeki ltJerden oldu.tuna üpbe 
,._~ktar. Amertkahların her Vf'Sile ile 
.so7ledlltleri ise şu oluyor: 

- Avrupa harbinden uuk durmah-
1'1z?. 

İıııUiz askeri muharriri mü&a.leala
rıruo sonanda bu mühim meseleye de 
lemu etmektedir. Tam maoasJle bJr 
lktuadi ve manevi harbe devanı et .. 
m.ek sure1Jle nihayet .-yaru memnu
niyet blr salha vanlacaktır. Böyle bir 
sJyuet. tamam.He ta:rln edildilr.~n son
radır ki Amerikanın müttefiklerle • 
&e,rilti mesai etmesi i.mkint · ı-örile • .. 
cet Ur. 

Amerikanın ve dlfer bqk.a memJe .. 
ketlerin yalnu harp hareki.tına devam 
etmek suretlle Amerlkanm yardmunı 
temin etmeic çalışmaktan ziyade bu 
yol daha ki.rlı olaeakhr. 

Ltddel ~art harp len evvel Avrupa 
kıt'asına Inclllz askeri l'Önderilmestne 
lüı:am olmıyacafmı ve Fransauın Al· 
man1ayı tutabileceftne kanaat .-eur
mit ve buna yaz01q olablllrdt, Fakat 
hant cıktıktan sonra bu&'Ütı Avrupa 
klt'asmda Fransız askertıe beraber İn
dlla askeri de yanyana Alman)'a1'& 
kartı cephe almış beklemekt.edlr. in ... 
ıillz askeri muharrlrtnln fikirleri har
fi harfine lalblk ediliyor diye defli, 
faka! &"Örülen hmus!yeUerl IUbarlle 

öfrenllmesl ilam ınüblealardao l'Ö· 

riilİİ,J"or. Ancak İııırllb aalı:erl muhar
rlrlntn fllc:lrltrine kartı yine müttefik· 
ler malbuaıwuı biisbüfün başka ~Hl 
diifilnen mütebassı1Jları da vardlr. Sı
rası ırellnce bunlan da KMden C'eofr
mek faydalı olacaktır, 

( • l t 11 :t • t; i • I :e 
Sulh ihtimallerı 

Yuaa: Allme<t Şillı:ru ı-;sMS& 

~ny4 yaluJ.ş hasebi nctl~e inde 
ctrdiği çıkmazdan kurtulmak için tkl 
çare arı7or: llarbin sahasuıı g-eniı;let

tirmek, Polonyanın i~galindenberi .:-i
riştiiı sulh taarruau.nu lnk~at ettirerek 
İnrlltereyi ve Fransayı sulh yıapmı1a 
Ik.na f'hnek. 

Ua.rbiu sahasını ~eni}letnıek için il· 
mit bağJadıft devlet SovyeL Rus:vadır4 
Fak.at Sovyet B.usyaııın Romanya ve 
Balkanlar W:erinden yürlime:,.1 nul 
»olltlk:asnıuı hedetlerine uyg-un l!e • 
fildir. Bir defa hiLi vaıı-f'Çmedikleri 
hayat ~alıa~ı politikaları \'ardır. Son
ra İtalyanın böyle bir ,-enişlemiyl' mu
vafakat etmeditl son blrkac gun içln
tle en kat'i bır ifade He söylenmiştir. 
Bu sebepledir ki nazi cazetelerl Sov
)'et Ru5yaya Hindistan 1olunu .-öster
mektedJrler. Pilhaltika :iılv;ı. eU"riıı 

böyle bir istikamet Ü.'Zerinde. yUrume

ie te.şebbüs e*nıeleri kendilerinJ derhal 
İngiltere V4'. Fransa ile k:ıriı kar:şl)'a .-e
tirecek ve binnctice Almanya rabatlı
yacaktır. SovyeUerin Almanyayı içine 
cird.iti ç-ıkmazdan kurlarnıak ıçln böy
le bir macerayı rOze alacıtkları çok 
fUpbelldir. 

Fakat harbin sahasuu ıenişletmek: 
7ola.ndaki bu faaliyetle yanyana bir de 
!tulh taarruzu devam ed.ıp C'idiyor. Sulh 
taarruzu n1uhıellf memleketlerde ayrı 

ayrı teklJJer almıştır: İngiliz halkına 
harbin devamına Jüz:um kalmadığı an

la\tlmak isteniyor. ~'lma.nyaunı ine-iliz 
lmparatorluiu hakkında bir ka:ı.Ll oJ
machiı ve yalnıx y~mak için $arlıü 

Avrupada hayat sahasuıa ihtiyacı ol
d.uiu bUdirili.ror. Eter İncillere buna 
raıı olur-Q, Jkf df'~·ıet araınnda ebedi 

sulh mllnasebeh kuruhuus olacaktır. 
Fransular i~·hı kullanılan arl'uınan 

başkadır: Almanyanın Fransada.u bir 
karış J'er istemedigi, h:ııta Alm..ıt.n as
kerlerinln Jı'rausıL a~kerlerlle harp 
yapmadı.klan ~öylenmekledir. 

Fakat bu sulh La.arr~unun uıkişaf 

eUill iddia edilemeı. ('unku ı\Jmanya
nıu ulbta.n aııladıiı, kendi kabul ede
bUeceğı sulh dt'roek~ir. BOyle bir sulh 
devamh ulh olaınaL. Delki ye"nı taar
ruz hamJelerj yapmak i('in bi.r hazır
lanma bir dinlenme devre~I olur. 

İ.n.-ilı.z ve lran~ız de\·Jet adamlan 
bun11 bildı.k:leri içindir ki sulh taarru
zuıa ka~ı va:ıiyct alını lardır . 

Geçenlerde İnz"il.iz Lordlar k&m:Jlra· 
11Dda sulh imkanları üzerinde bir mü· 
.o.akaşa olmuştu!". Bu meclisln azaların· 
dau Lord Darnlt"y tarafından sOy ıenen 
sözler, İnc"ilterc hiıkUmetlnın sulh hak

kındaki cöru unJtu ayrı bir coruş ifa
de ederm ılbı bir tef lrc mwai,hr. 
İns-iltere Avanı v~ Lordlar kanıaraı;ın
dakJ ınünaka:}alarl tefsir ederken bu 

memle~f'tin ne derece ı-e.niş bir hiır· 

riyet havası Jclndf' .raşadıiını hahrlat
mak ı&zımdır. Blm.enaleyh bir meb'u
Sllll çıkıp da İııg-Uiz blikiımetini, harbe 

.rird.iii için ve yahut da. sulh yapma
dığı için tenkit etmesi l•f'k t.abiidir. Bu
nwıl:ı beraber, Lord Darnlcy ~ulhtan 

bahsederken, bunan naı.i Almanya.sı

nın tasavvur eUiti sulh obnadti'ı d:ı 

&Şikirdtr. 

Almanlar Holanda ve Belçika h~ • 
kü.mdarl.arı tarafından yapılan sulh 
teklifinin İngıtlere ve Fransa taralın
dan k.abuJ edtımrmeslnl, bu lkJ dt·
mokrat devlet aleyıhinl" propafanda 
yapmak lçlıı lsti!5mar etmeklt>dirlt"r. 
Diyorlar ki sulh konferan..,ı toplı1ınabt

Urdt. Bir fayda çıkma a da lll ı;ır ırı 

olurdu? İşk: İnı-Uiz Lordu bOyle bir 
propacanda s118hını AJmaııy.:ının eiin
dt"'rı almak içindir ki inı-Uierenin ve 
Fran.~aıun müzakereye hazır oldukJa
rmı bildirmelerine taraftardır. Fakat 
Lord Halitakcoın korktutu vaziyet mr:r
dana C'elmiştir: Alman proP&&"and:ao,;1ru 
slllhsıaJandınnak l('in Darnley taı·J ... 

fmdan ileri sürülen fikir, şlm.dl Alman 
propa.-andasının elinde yeni bir ~ilah 
olma,tur. Ancak Alnıa.n propapnda
sanın her sililu gibi bu da cürültüsü 
cok, tehlikesi az olan bir silıi.bhr. 

A. Ş. ESMER 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Eyüpte İslam bey 
kanun sokağı 

Eyüple İsllmlıey Kanun solı:a
fından bir okuyucumuz yasl,J'or: 

cSokaiunuda 9lmtllye kadar ol
mı~ .ın blr der& bafımıu celdL 

Ramiden İslinıbe7e ·:.nen yol bo-

2alduta için, yalan 7afmurlardan 
inen aeller soltaimuu hücum e
diyor. Kırdaki biUibı laş ve lop
raklar .. kalllllt&a )'lğtlıyor. Solı:a
im ırtisel kaldınmlaruım bir met
reJe ,.akın J'eri ça.mor ve top -
rakla kaplandıtını ırönltlk. Evle
rlmb dt yaim11r •alannm hiCD
ma lehllkeslııdedlr. 

Ayni samanda soka.tımıu ele•
lrlk direkler! kondııfu halde, e
lektrik li.nıbuı konmamıştır. Yal
nız R.aml 7olanan tamiri ne set 
ıthOkeslnden kmlulmalı: ve kum
lan kaldtrmak için makamı al
dinin cayrdlnl lıekliyonıı.ıı 



raf memleketlere taarruz 
ıeselesi tekrar canlanıyor 

iki İngiliz vapuru 
babnldı 

•+-vı '' ı ~ Irat etmıık-1 ......,. n <...,.,_ .uıeea •· 
tMb: ....._. ........ :' "C =• .,... 

• 
1 'st.- ........ ...... ... lllfelmlıd ........ 11 ı' .... .,_n De-

............... lıl: .......... z ... 1;
7 

...... DO'ı 
•-•i:r1, lla:ra .. 't f ita· .... 5ıl ..... .._ .... ~ ..-,.. ı · ı •• lrü- ı 111.r 'rra1rlrl ..... __ 

...u•=riaf, •• , r bl.._. ..,....,,. ... ,, • ..... 

....,..... • .. wı. ..... 1 .,, ....... •' .. ' lılt .... 7 

uı 7 

a:~=~·:·:•l laarra1ı ..... ...... 11 ....,., _ .... ... i tFın ,-. AJmaa,.._ ..,_ U,1111 ._... Mrllr 1ı1r ...ırıı. t..ı· 
t H om af lcüettiini • • .. ••dJ .. I ...,...... r• ' ı 

1ln ta Nnınl••. lreHl bn... •· • pn11e , ....... lr:allft. .,... • 
............................ _. ft .......... ..... _ .. , .................... 
:n Alwwe • e-a ....._ ı ı•\eo 
f ±h 1117 nail hl' ...... ,., •. 
' a mürettebatı 

-.• 

___ .,.,,.,. .. __ 
.. 
ltalyanın 
Vaziyeti 

itler prensiplerin 
arbk vaz geçmiş! 

(1,IMln•·ı ~ı 
....-.tıeMM ........... Mr 
- ....... il 'P .. 1 'si&: "" 

ette 1 b ...... hll" 1 ·-
rt.ı* lılr ...... lh PO .... ...... . ,.~ ..... . 

............. b .......... . 

............. ., ttsıııw • ..--. 
_ _.., ..... t .... ,. 2 1111 
......... ,, ı• . 

..... OııMllt ....... - ...... ...,,......... ,...,,!' • -- ' 
• ••" ...a. D+ı da' 1

• ~ 
_,..'alım llr• Jaıne...._ -_ .. bn... . ..... 
iınlı&a .................. . 

..... .... lıd ..,.. ..... uıııı . _,........,., ........ _... 
.............. lur6ır_.... ..... 
...... lllrl .... _. • ..,__ 
............. , 'j' .. 
atnn ~ ıd'i'.&11111 • 
D.ud l'llUibiD"PI Y~ .......... , ....... ,_~...,. 
~ ......... ~ ... , '51, ......... .... ..... ........, 
..... .. lıttllJlla ,.... - .. ''I ...... _ ': ... H, ..... 

nıı.......,....,...,.. n t ra· 
_,.,, J1 , ••• ı«' • tffc' w
,.... ı.ııllllJl1llllllıü· 
• 1 H ....... JQ , Pire .. Mta» M 
lıılr t ........ *he ...... 
..... •nm1a ........ *' ••t • ...... ........... ,... .... 
.......... Jrrılk ... ıl ..... 

1111• ·-....... , 1 ..... 

Cııfm_ .... 1 .~ ..... 

lırlbnılıL ..,._ ırr--- ..., • · 
.... .._hd"ırıA!m=> • 
..... ,., 3 .. , 

bfotı.nu tımtNDB .,,_ .... 
un•••• ........ 11 (AA.)---- .. pılı 

lmm • +.le .awtr• ...... .,. • 
,...... .... r;ıa.bslllrr...,_ 
imi~ : ,; 'ı ........ ~-..... . 

MM 6'uıtPl 
btcdL'!DlrH 

.....,.ut l-ırı-.....-
-" 1 ............. .. 

......,. - ... llrılrrlFe -
dllwD ft -- • 1 - •'' 7 ... 

a·s r 'l 

Tüccar depolarındaki 
mallar tespi edildi 

Yasanı ZIYA ŞAKIB 19 

Türk amirali ipretle teslim emri veı 
eli, Cenevizlilerden cevap gelmedi 
~ <•n , O' ftlll • o n \ 

.. u··Q ......... ..,..... .. I Mm•lrhlt-. 1 

•• ....,.. 

,., • • 7 7 •= -·· ) 1 1 .... 

....... Ye ırrllk fevlrall«e V' ' ._ 

.,.._ 'I l'r .... 
...... ....,., 1 7 7 1 • c- . 

fla) lıılll. s 7 • ......, wwwEltw. ......... ı-lk•-· ..... ... illa 
lrlNlılm- ...... 
.. , .... 3 .......... .. 

........ 7 7 

,. 'lal ..... .. 
{A• tsıt> •illi' t·. Bil&• h' 

:retllll- llld Oaaık -
.ıaı. l'llfs 5 p • • " t ... 
·ha.,. lnl' N • ~ 11· it • 
.... (-) 1 \ ....... lılr hl ......... 

'l'lrk Amlnll. ........... .-Pli 
YedL l'lllılt O ok ı Zari 1 .. _....., ....... ""' .......... 
- ...... eU alrlT...cL 
...... ..,., Ttldı .......... . 

ılık .......... - lılr .... ft lılr ........... ..... -na .. _ 
..... lıcMIZ .......... ............ _ _. __ 

'l'lrk ...ıımt. ek m ,._ ...... 
*9 ..._ ''s = ı r ... nWmt-... ...,., ....... ..., _ ,, .. ... 
....... ( )Jula ... ......... _. , . ..,....,. 

- ....... c. ......... .. 
..................... o •• 
--LlııılıJ rlıın 1 .... 
mit.._ 1rlııllnn llilıı ~ , , L ._. 
hl -• " ......-. ••ı.'1ı9F!eltııe;,.eı ·•11r&o 

Mrtl r .......... ~.., 

"""' - ........ ft+z .. ---
lna ............ lrlqo:r«L """" '* - ........ ,,,,s d ile,... 7 

7 

-""' 1bııaa llrt' = IMIL 
.. telıllkeri .... 'l'lılı ırmPrall ..... 

.-nı • ı · ıa-ıae .._ _. ....... " .............. 

.. ı ıer, ""' r .,. na ı l(tlreo 
nık ~ • 2 d ...... , ..... _ __ ..... _.,.. ........ 
• 5 .. _.... •• , • 1 5 .. 
p•>•t- w eı Pt la,.., 7 ... 
, , 1 • ..... t nslr ,_, ... 
...-... ı ırullW- ....... 
.... ... u-. 
............ 1 ıs .... -Eİlil 

• .... b- r ,..._ ... ... 

•ı r ........... ''ı , h*• 
9'*1111. 'l'lrk alt tııoııatııl imi • ,...., 

8J'Me :lln BllQW• 1Ft7, Anlllll -
lllıJlılıı ..... 7 .... ...... ..... 
........ ..., .... 11111111 .. .... 

... ... ... ·-......... ı.n-

.. M..ıı•. A,...._ ... --.... ,,. ........ ........... 
• anlık Tlrk ~ Mtl!lll 

t m' •·ar • _...._ ,..... -
7 ........ _, ............ 

...._iııl' ıı~m bt. C-ıll 
• o 7 J. J'lbelc klıı,111 ......... 
... JW ' ':l!WJ ıRıl .,;!ar llllıornrfıf ıııtıa 

p " ~ .... """ • ..,.,.,..., ....... : 
..... ~ ft<JııWlıw7'tolli ..... ., 
rl? J& _... bl f 11 



• 

.. 
ile Sabah - öğle - Akşam her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 
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NEZLE 
GRİP 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. 
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-•MOBİLYA MERAKLILARINA-• 
SANDALYALAR. KARYOLALAR, PORTMANTOLAR 

V esair her nevi ve şık mobilyalar 
Fabrika fiatuıa satılıyor 

ASRİ MOBİLYA MAÖAZA.SI: AHMED FEYZ1 
İstanbul, Rızap3$8, yokuşu No. 66, Tel: 23407 

PATI kullanınız 
Her türlü yamkları, kao çıbanlannı, meme iltihap

lannı ve çatlakları, koltokaltı çıbanlarını, dolama, 
akneler, ergenlikler, tl'llf yaralarını çocakların ve bü
yüklerin her türlü deri ilühaplarım eo erken ve eo 
emio tedavi eder. V 1 ROZA, mikropların Y8f8masına 
mıioi olur. 

Eski ve Yeni ROMATiZMA, LUMBAGO, 
SiY ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ, KALÇA 
ve soğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetli 1 ağrıları . teskin ve izale eder 

l'lo. l 77 Yll2an: M. SAMİ KARAYEL 

Fatih Tekfur sarayına geldi, koca kavuğu ile 
ortalığa heybet veriyordu, kadınlar şaşırdılar 

Bir 7ania.D da Tek:far aarayuada ve 
diler sara7larda. bulunan fmparalor 
•0adtltrl Hıeilerek E4irnf'Jt St'Vko -
lu1U1111a b-1a.m11b.rdı. 

Yalnı~ Not.ansın zevcesile lrt-nl Tt-ll· 
fur l&J'ıutına 1'6hıriUmiı11terdJ, 

Ve bau KHl&ııtln söulelerl clt Tell· 
far oarayUMla bııakılmqb. M&aaalır

tarda.kl tirikfdunya kadınlar da olduk
lara yrrde lı:alnuşlardı. 

Karaca. Padiıp.hın emirlerıni yer.ine 
Jt'Hrdlkten JM>nra, huwnrna •ddi ve: 

- Padi!fahım. iradelerlniı.: ta:mamllf' 
7trine getirildi: d.-di. 

h&ih; atU1a binerek .rekfur san•yına 
geldi. O "·aktt- kadar bir Türk Padişahı 
«ormemlıt olan kadınlar Sultan Mth· 
mf'di görün('t -.ırdılar. Koea lıaYUi:u 
ilP ortalıja beybe-t Vt?rivordu. föuh-
hf'P ulon.._ ot.urdu. 

Ptt.di.'3hın huı.uruu.l '''"ela. ire.ni 
et-tirildi. İrtni. Pl'"rişan bir halde ldl 
Zavallı kı7ın cözlt-ri ailamaktan .!!liş

mi .. ti. 

l'ahb; lrr-niyt' iltifat edertl.. a)'<ıi• 

k.ılktı. Elini sıktı. ı~._L k~d" yf'r \"('r· 
di. 

i.rt-ni, ~ultan .lolehnıedi çok biibil) ii'it. 

ve yakbiıklı bulmll\ıu. Biç le bırlall· 

ya.nJ:ınn 1aphj1 propal'anda l'ibl \•a.hşi 
bir iMiam d•flldl. Terblytll, naılk bir 
adamdJ. 

Hat~; İre.ni o &"Une kadar bu dere~t 
lerblytll bir 1absl1elle ltarşılqma -
~h. Mllha.tabı sade olmakla beraber 
fevlı:al1de \!akar idi. 

Sultan l\.lehmet, kıa hitaben: 
- l\tatmaıel. üzülme)'inlz. Turkler 

kaba ln'3n)ar delildir, Elleri Jlantl:ı 

dahi olsa insanı lbm-al etmezler .. 

Bu. bir ta~lı. İmparator Kosta.nUne 
lıir ders vermek lsilyordu. Muha~ra 
muddrtlnt"e bir &"Ün olsun selip mii\
lakbel ıeveesini &"örmeml'Jti. 

İreui, Fat.ihin ne demek i!<>ledilinı 
anlam tı. D~rhal cevap verdi: 

- lla. met.meolp; flizel dusunu)·or· 
sunu:t! 

- Xadınlara hurmet S"erektir. 
- Bi~. ınaaUttaöf bunu &'Öremedik. 
- Epeyu üıWduiünil&ü söyledller. 
- Dallmi &'Örmüyor musunuz? 
- El•ft, faı:la<!ôilt. iı7uldutünüz mu-

halıkat .. 

• 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
• 16Birincikinun 1939 Vaziyeti 

KASA: 
A K T I F I . ._ P A S 1 F - ~· 

Ura 
u.ooo.ooc. 00 

.uım: Salt ıııı-ı.s.m.31>3. 
BANKNOT 
UJ'AXLllt 

Dahildeki Mahabirluı 

21.802430.I ı 
20.236 942,o< 

1.652.822,74 

Altın ı ı~fi K. G. 678.11 1 953.816.81 
Tllrlı: liran 

1 
Hariçteki Muiıalıirler: 

4lbn: s.n kllocram9.999.734 
Altına tahvili kabil Serbest 

dövizler 

Olier dôvizler ve Borçlu 
klırinl bak:iyele.ri 

Buine TaJayilleri: 

Deruhde edilen evrakı n•k ... 
diye kartılıtı 1 

Kanunun 8 • 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara

fından vaki tediyat 

S•nedat Cüzdaıu: 

265.869.21 

14.06.5.42.5 8< 

58.399,3• 

10.760.288,.5( ·-
58. 7 48..563,0< 

17 983.074,C( 

43.692.19.S 

l .219.686,0 

lıatiyat Akçed: 
Adi ve ıevaa.. 
Huaual 

4.217.134,25 

2 Tedavüldeki Baııklıotl
Denıhde edil• cvnlD 

6.000.000. 10.217.134.25 -

nakdl7• 158.748.5t3,0 
Kanunun 1 - e IDct mad· 
delerlıı• t.ovııltu lıui
.. lanWndan .aıı:ı .... 
d!J'a• 11.983 01~.oo 

24.884.113, 7 4 Duunde edllen evrakı ----""-·I 

140.765.489, 

nakdl7e bald;reol 140.76.S.489,00 
ltarfılılı tam.men altm 
oiaru iüvetm tedaYG-
ıe vuedllen 17.000.000,0 
ı:ı-konl mukabW 116-
veten !edaville vuec111 ... 112.000.oco,~, 296. 76!>.489,00 

Döviz t..Jıhildab: 

POKER rra, bıçaklat' 
Dünyanın ea iyi trat 

bopklandır • 

TİCARİ S~EDAT 2 

Esham ve Tabvilit Cilzdaaı 
(Denıhdt' edilen evrakı 

08 877. 734,.59 2C8.877.734, 

OOiiirk Liruı Mevduat.: ı 36.568.058,331 

Aııma tabvW kabil dövizler 4.880 5 traş bıçakları geldi. Her yerde 
59 Diler dövizler,.. •l•.,.klı 1 bulunur, marka11oa dikkat edinız 
klt..ınc baki7el«i ~.295422,7R 46.301.303,26 ----------------------.: 
tluiıı.lif: J 11.746.683,81 

A - (nakdiyenin lrarşıh&ı 

(Esham ve Tahvili!) 
(İtibari kıyıneUe) 

B-c- Serbest esham ve 
tahvıUt 

o\vanslar: 
Hazineye kısa vadeli avoıns 

Altın ve Döviz üzerine 
Tahvil~t üzerine 

ll.isaedarlar: 
Muhtelli: 

.50 . .580 164,9; 

7.56:1.000 7( 

8.379.000.5( 
14.635,52 

7.8)8. 722,CO 

Yek1lıı 

7 58 143.165,6 

16.202.35'/,5 2 
o 
6 

4.500.000,0 
!8.313.926.6 --516.598 6~,6 5 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 

Elbiselik ve Paltoluk Kumaş 

Velrtln 516 598 668,65 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi °lr 4, altın üzerine ı.ıvaos u,, 3. 

(4650) metre eloiııelik ve (3565) metre paltoluk kumaş el<Sl~I· 
me ı;tıretiyle münakaı;aya konulmuş olduj!undan tııjlip~ 
nümuneleri görmek üzere he.- ııün Yeni Postane civarınd u 
Mimar Vedat caddeliliıde (Kızılay) hanında Kızılay deplJÖ_ f 
direktörlüğüne müracaetları ve eksiltmeye iştirak için de 27 
12/939 çar:;aımba günü ı;aat 14 de bu müdürlükte hazır buJu!I' 
malan ilan olumır. 

Bandırma Malmüdürlüğünden~ 
Bandırma kazasının SıA:ıryolu maballeKinde şarken fi.malen tarlalık, garben 

fabrika bahçesi, cenuben SıjU'yo1u caddeı;i Jle mahdut ve bazinei maliyeye ait 
iki kaUı kArgir ve 38250 lira bedeli muhammenh '.rürk un fabrika.sının (fabrika 

binasile içindeki hazineye ait 85 beygir kuv\retindeki motör ve telerı-üaWe 4 ıu 
deposu, !55 beyıir kuvvetindeki motör, ve tefeni.iatı, 5 adet un eleji, ı un 
harman makinesi ckayış:ı yoktuN, 8 adet vals topu, 1 levaj makinW, 1 adet levaj 

ıass Blert-' ım ••mi 
Zlllıadt ı tıı.ı &uun 

10 8 
·~~..,...-1939 Ay 12, Gön 355, Kasım U 

U Birlnclkinan PERŞEMBE 

Vakitler VauU 1 Eıo.anl 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

1~----iş.:...ıe_t_m_e __ u_._i_d_a_r_e_s_i_i_li_n __ ıa_r_ı __ ~ 
Muhammen bedeli 1600 lira olan 2000 lı:llo ootuk tutlıal 

gunü &aat (10,30) on buçukla Ha;rdarpapda Gar binası dahilindeki it 

tarafından açık eJuıiltme usulile ıabn alınacaktır. 

tulumbası, irmik isajöril ve buğday ambarından ibaret olan aletlerile birlikte) Güneş 7 24 
2 39 

2i90 sa;rılı arttırma elı:&iltme ve ihale kanunu mucibince ve kapalı zarf usullle Öğle 
12 12 7 28 

8&. Da. , la. Da. 
~-----·ı...;;.;;;...;;,;;;.;~:.:;;_;;.:;.ı 

Bu i~e girmek istiyenlerin 120 liralık muvakkat teminat \le kanunun 
ettiği ve~iklC' birlik1e eks.i1tnıe afuıü saatine kadar komisyona mün(":\D 

lilnmdn·. 29/12/939 tıWhlne müsadi! cuma flÜDÜ saat 16 de ihalesı icra edilmek lizere İkindi 
14 32 9 48 9/12/939 ıariblnden itıbaren 20 aun müddetle arltınna7a çıkanlmıst>r Bu iae ait şartııamf'ler Jı::omilyondan parasız olar".Jı; da&ıu.lmak.tadır-

Muvakkat teminat muhammen bedelın yüzde yedi buçuğ\ıdur. Akşam 16 4'1 12 00 

Talip olanların ve fazla malumat almolı: lstlyenlerin Bandırma malıye•ındt 1 1 Yatsı 18 24 1 391 
muteı.ekkll milli emlAk ıatış lı:omlsyonano möracaaı ederek şarınomt• almalan İmsak 5 34 12 51 

llM olunur. (10266) 
1
-------------

Sahip ve ne~iryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası 

- Çok lqekltilr ederim. 
- Emniyet içinde oldotunuzu bil-

diririm. 

- Memleketinlıde oldofunoz cfbl 
battket etmekte mohtarsınu. 

- Tefekkür ederim.. Fakat: l'tri 
dinmem mümkö..n defli mt? 

- NerfyeT 
- Mf"mletetlme .. 
- Bu dt-rece lstlcalinLce sebep? 
- Tallh.sl:ı. bir ıencln düşüncesi bun-

dan ba11ka ne olabilir? 
- Hiç de lalibslı detUslnl•?. Bllt.ltk 

('Ok talihli ıörüyotum bizi!. 

- Seb"blnl liatfeder '""misiniz?. 
- Tiirk Padişahı ile kanoı kan,ıya 

bulunmu.., olu1onunu.ı.. 
- Bu benim l('in blr 11ereft.ir. Fa • 

kat; Jmparator KostanUn nerede?. 
- Bunu. Allah dlledlti ı-ibi yaptı .. 

:\lokaddt'rat bö)'lf" Jmi.ı; .. 

- Mukadderata tabi olmanııı lav
tye t-dt-rlm.. 

Sultan l\fehmel, lreniyi çok beten
~tl. Cidden harika d,enecek derecede 
Pzeldi. Derhal l~lraball l(in emirler 

verdi. 
İren. hu!tu i blr daireJe alıo.JDJ1tır, 

Padl$ahu1 bu .-ü.ze1 Prl!'n"if""if' gönlünU 

batladıiı &nlQtlm,.h. ,,._ 
Fatih: İstanbuluıı ff'thindt"n itlba -

ren yirmi cö.n ist.anbulda kaldı. Ba. 
yirmi ı-unün ht.r eünu blr varhkla l"tC'

tl. 

~ehrin Ü(' ı-ünlük :vaima ından 1tOn
ra. rum' g-ilDü tamamlle ortahlc ln
zıbaia ~ırmı,ıı. 

Şehri, <'Uma l'lİnli, Böt•f'kba!}ı ilt' Ka
raknJlukt'ufar idare ve inzıbat aftuta 
:dattlardı . 

;\rhk, askf'ri idart ba~ka bir şeklr 'ı 
clrm1ştl. Şf'hrln Jtt la ittihaı. rdHtn yrr-
ltrint: ask<"rler ikamf' edHm.lş;U. r 

?lıltlh...ara. e&naıı.wda surlarda açıJa.n 
ıed'--.ler Zaa"noı P,...anuı k umanda.aı al
tında baı,t.anbaşa. ta.mir oluııu)·ordu. 

Sular, )'irml &'UD urfında b&Ştan

b~ la.mir olunup biLmiştJ. Surların •e
dflllerini ve 1lkıJan yerlerlnı tamir l~ 

,1n ıam yu2 bln kişi JluUa.nılmıt;ıtı. Ge· 
f'eli ctindurlu bir ('alısmadan sonra, 
ınrlar ıirml l"UJ\ S"ibi ıu bir saman i
çinde kabUimüdafaa bir hale selmi!fll, 

Surlara S"erek karadan vt- &'trek de· 
n )'den aiır toplar bbiyt' edildi l·e 

askerler ikame olundu. 
Fatih; İstanbulun mUda(aaSJna l:l.· 

:t.ım l'elt"n ıtt:Ylert bir an rvvrl yapmak 
lırll7orda. 

Sultan 1\lehmedin dUşUndui'U va.rdı. 
Belki bir e.bllsalip ordusu ilitanbul u
~erint yü.rrirdü. 

Papalık mllamı, b1Jhab33. Venedik 
Cumbu_Jlyeti şarki Romanın Türklerin 
eline l't-('mtme.~ı i~ln canla basla çalıti· 
mı!'lllardı. llıristıyanhk ilemini, Türk· 

ler aJe1hlne yeni ve muazzam blr ehil· 
nllp Ut yürötmtie oira1mı!ll:lardı. 

Dıristlya.nJık ilemJndt' hareketler 
vardı. O umanın en muauam hükU· 
meU olan VenMlk {'om.horiyf'ti Tiirk
lf'rin !;arki Roma , .. , Balkanlara hikln1 
ofmuına ~t-lıı.eml1ordu. 

Bu iki dtvlel, Papa ile \·enedik Cum. · 
huri).-eti Ti.ırklerin ah!l'hine 7urüyerek 
buyümelerlrı.e nıii.n• olmak. Jstlyorlardı. 

\"enedlklJler o zamanın. bu~kü 

İn.Klllzlerin kuvvet vt kudretinde idi· 
ftr. Galata CenevizlJlerin elinde ol -
doluna ı-Ure Vf'nt"<Jlk patanta'-ı aıtında 

idi. 

( Devamı Var ) 1 

- Niçin •usııyorsun? Elli altmış bin lirayı 

alacnbm. Fakat, o, bunu sana verdirmek i~ln, bU
liin ııaLJrlık şerefini, kırk yıldır mohafazasma ça· 
l14tığı vicdanını konıisyonculann, tellalların ayak· 
ları alıma atacak.... Fakat. senden de etini mah
remiyetini, giizelliğini, şehvetini istiyecek .. Buna 
peki diyor musun?. 

Bana açık, diline geldiği gibi •öyliyen, kalın 
kaba lok sözlü hakimi, gözlerimle de görüyor ıribi 
idim. Arabada olduğumu unutnmştıun. Bu çirkin 
yiizlü, haşin. tok siiz bı'ilıimt': 

Evet. 

Ve)a:, 
Hayır. 

u~medcn Hayati Beyin sesi ku1quna geldi: 
- Belkis Hanımefendi Canım, emrin, benim 

için •;ok ağıı bir teklif oldu. Yirmi altı senelik m•· 
muriyet ilç senelik nazırlık hayatımda hi~ yapma
dıl,'lm ve kimı.enin yapmasına müsaade etn1edi -
tiın hiı- işirı. benden yapıhnasını istediniz. 

!'on söıüuü bekliyordum .. Klüpte arkası arka

sın;ı icliğinı v~ki ve koktcylcrin hızı, ~imdi be)· -
ııimi ~arıyor hislerimi geriyor, hiiviyetin1e dUı~n 
Ve'l'İ\'Ordu. 

Son sö:ıü: 

- Fakat. söylediğinizi yapacnğun. Söz .. Yarın 
ncza.-ıe gel~inler, alakad~r miidiri umumi ile gü-

rü~slinler .. 
Dedi. 
-· Çok tc~ekkür ederim .. 

Dedim, bekledim .. Hemen ilitve etti: 
- Siz de karannızı verdiniz mi? .. 

J>üşiinrnek sırast hende idi •. Bu &uali, bir ı 
birli ok gibi birdenbire beynim• eaplandı .•'' 
Sanki onun acısı ile: 

-Ah!. 
l'er gibi: 

- Hayır ... 

- Hayır .•. 
-- Hayır ... 
- Bayır. .. 

- Hayır ... 

»iye mtfüte it~. dört defıt ' 
- Hayıı ... 

bembeyaz oldu. J'lft( Dedim. Şaııaladı. Yüzü 
1 eyvıığınd" bir renk .. 

l"lleri tirtir titri~ordıı. Sesinde de bn titr•~·il 
~ ,. lımklık vaı dı .. 

Giiçliiklc sordu: 
- Neden? .. 
Haşin, tok sözlü, kaba yaradılışlı lıakimin h~ 

yali tekrar gözlerimde b•lirdi se•i kulakJmı dol 
durdu .. O hızla: 
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Sahip v.e Başmuharriri: 
ETEM •zZET BENi.CE 

YIL: 3 

Kont Ciano Miittefiklere Sulh Teklifinde Bulundu 
Yüz Sovyet tayyaresi Finlandiyanın Şimalindeki şehirleri 
bombardıman ettiler, miıharebeler son derece şiddetlendi 

Sovyet-Fin\Mannerhaym hattı 15 gündenberi Kar fırtınası her yerde 
harbi mukavemet ediyor · büyük . tahribat ··yaptı 

Sovyet ordularının hız
lauıtt barhin kat'i ne-

FiN TAYYARELERi . LENINGRAD OZERINDE ! içinde 40 kişi bulunqn 15 balıkçı 
d-:aia abnmuıı -~ J- Roma 22 (Hususi) - Ruslann ,._ ~-· 
)una girilcliğiai ıcı.- Manerhaym hattına taarruza geç
ıeriyl)I'. tiklerinin b~n on beşinci gü -

--·
' . . 
.w ~ 

kayığından haber .yok/ 
.. ....,...,...., ... _., __ ............. --zr•ı nüdür. Finla."ldiyahlar bütün· bu 

taarruz1an durdunnağa muvaffak 
Yazan: ETEM 1ZZET BENİCE otmuşla,rdır. 

Ruslar havanın rüyet kabiliye-
Sovyet - Fin Harbi iki gündür tinden istifade ederek, dün bütün 

Yeni ve dikkate ııayan bir safhaya gün hücum etmişlerse de, bu hü

Bir vapur ve bir- çok 
boğulanlar ve 

motörler · karaya oturdu, 
yaralananlar var 

jprdi, Kıulordunun bütün cephe - cunı:lar tardedilmiştir. 
lerde ta:ıe ve büyük kuvvetlerle Berlinden bildirildiğine ııöre, 
faaliyetini hıziandırdıiı ve tayya- Rustann şimaldeki ta:arruzlan yal
re, tank, ağır top taarruzlarını I ruz Finlandiyalılarm müdafaa&ın
keyfiyet ve kemmiyet balrunından dan değil, havanın fewalı.ğı yüzün.. 
arttırdığı görülüyor. den de büyük müşkülata uğramak-

Sovyetler.n bu faaliyetlerini da- .tadır, 
lıa ziyade Fin tebliğlerinden an - HELSİNK.1 İKİ DEF'A 
lıyoruz. Kızılordu karargahı tam BOMBARDIMAN EDİLDİ 
ve kafi muvaffokiyeti istihsal et· Londra 22 (Hususi) - Hclsinki 
meden mufassal maıi\mat ve teb- dün iki defa bombardıman edil -
)iğ neşretmek istemiyor ve daha miştir. 

Dtia alıfam- fd>rlmlade ve li
manda başlı7an fiddelll rırtma sece 
biisbülibı arlmıf ve ~ da devam •1-
mckt.e bulunmu9tur. Dün S"ece )'ansın
.ıan sonra tebrimlzde ilk IUr da baf
ladıjından damlar ve lenba yerler bem
IH!J&a örtü Ue IUplanmı,ıır. 

Fırlın.anın fiddetlnden l>irçok yer
lerde ağaçlar devrilmiş. kiremit1Pr. + ...... 

beJi.lar, kepenkler ~mot, müte&ddl& 
evlerin camları kınlmııtır. Fırlma ka
rada oldoiu aibl denizde de muh.m 
tahribat yapmlftır. 

r 
' ı 

ziyade cephelerde keşif faaliyeti Saat on iki ile yanm orasında 
bnlunduğunu kaydetmeyi tercih 16 Rus tayyaresi şehrin üzerinde 
ediyor. Halbuki, son Fin tebliği çok ucmuşlar, attıkları bombalar mü
mühim malumatı ihtiva eylemek- j hlın hosarata sebep olmuştur. iki 
te ve Kızılordunun her sabada deh- hastaney.- bomba · düşnı""liştilr. 

DEMİRLERİNİ TARIYAN VE 
KARAYA OT1JRAJ~' VAPUR • ~;:ı,:.· · + .-.-·-- --LAKLA l\IOTÖRLER ,..,...~ -· _ ..... 

Geqe iialıa.n bancbrall Battna. TILPUl"D .:-.:.- : ~ •• : , ~ ~~ __ ... 

demirini taramaia. JııışllUllJ4. çlma t:ln~ • - • .,-~ •. _. ~"'$ı:ı-· 
clrini bailama.k isü1en vapur kaptanı 1r •• ..M'.~.- ~·· ..... ~ __... ~ 
Allca KIJ'Dlocanln bir a1tiı lul'llmıştır_ 

şetli ve-şiddetli bir tanda taarruz- İkiııci hava taarruzuna ilğleden 
}arda bulUNluğunu, hava kuvvet- sonra 12 tayyare iştirak etmiştir, 
lerinin ve tanklann da yüzlerden İnsanca çok zayiat olmamıştır. İki 
aşağı olmıy•n gruplar halinde ta· hastane daha zar>r görmüştül'. Bq 
ıırnızlora iştirak ettiklerini teha - tayyarelerden ikisi düşürülmüştür. 
riiz ettirmektedir. HASARA OORATILAN RUS 

Anlaşılıyor ki, Sovyetlcr artık ZJRHLl'SI 
harbi kat'i neticesine ulaştırmak Roma 21 (Hususi) - Fin sahil 
yoıuna girmiş ve Fin mukaveme- topçuları tarafırulan hasara uğra· 
tini umduklarından fazla bulduk- tılan Oktober Revolusyo.n Rus zırh-
lan için cepheye büyük kuvvet - !ısı romorkörler vnsıtasile Kronş
ler sevkine mecbur olmuşlardır. -tad'a çekilmiştir. 
llluhtelif kaynaklardan ver.len ha- FİN TAYYARELERİ LENİNGRAD 
~~rlere ı;öre bu kıivvetleri 11ir mil- , ÜZERİNDE 

Selvlburnunda. V•kum şirketi KU· 
deposuııd~n lhrakweslnl alarak Buda
peşleye hi~ekel elmelı üz~re.. Jıulıpıan 
Mac-.r ~aYrakJı Dona vapuru gar. de~ 
posu önünde karaya oturmuşhıl'. 

Cideli Halldln ldaroslndekl büyük 
blr motör Çubuklu ötaündeı karaya o
turmuştur. Bir dalgıç molörii de a;yul 
ııemııO taraya oturmuştur. 

-yonu ~ü~ecaviz piy.a~e· .. ik~. ~n j Paris 22 (Hususl ) - Helsiiıki -
tı>nk, bın tayyare ve ıkı mo~orıze I (Devamı 3 üncü sahifede) B•Jslnlılde ıı.us tanarelerlnln .atWı. bombalardan :rıuıu bir bin& 
·kolordu .halinde ifade etmek ·ruüm· --· 1 Kont Ciano 

-~ffiüt'tefikİer·e ::::~:~:~ne~(;~~~:":a~: ;.:!~~~~: İkinci ag" ır Gu·· mr·u·~ k' -le' ·~dekı· m .. a· ı:ı·ar 
una ve harp vasıtalarına sahip o- •a' 
lan Sovyetlerin er geç bu muba· d b" ' 
rebede muvaffak olmamalarına ceza a ır k ; 1 . 
imkiın . tasavvur edilemez. Ancak, · ' 
Finliler kendilerini .çok pahal_rya h,adise ç ı· a r 1 ı 
feda elmeğe karar w.ermjş_ ve >yi 

yor ı:~J~i~~-hazırlıınmış bıılundukları için hem Xardeşi Vehbiyi öld.ürnıelı ı. ... ıne 
bütün' milli ve ırki hüviyeti-eri ile yaralamakıan mazn~ ve mevlode. 
(3l'l1ŞiYori.ar, heııı ,fe_ harbin Sov· lkiuci Ağırcezada dunıı;ma:sı yapılan 
yet Rusyaya mümkün olduğu ka~ Si .. r11i Bahri BayaJD ; bu sabahki duru,-
dar ~ğıra mal olmasina ve U7.:ama· m.a sırasında kardeşinin karl.Sı Mem-
sına dikkat ediyorlar. Bu sahada nwıenln. şahil sıfatlle~41nl. endltl slJ'ada 

1 

tabiatin de keıi~ilerine · bilhassa birdcnbıre ~erınden fırtıyarok: 
yardım ettiği görülüypr. · - Reis, bu kadını susı.ur, asa.bile ... 

Tahtessıfır 54 dere·ce soğukta ılyorum, şehadetini htemiyorum! . 
h•rbctmek şakası olmıyan bir in- Dlye haykırmı,, reisuı siiklinet- lb-. J 

san lıarikuladeliğine ih.tlyaç gös - lan karşısmda, ~vanında dunıı lıar- . 
Cerir. Cenubi Rusyadan getirliidiği deşl Vehblye hücum elmiş. ouu döj
bildirilen Sovyet kıt'alarının ·yal- .meie kalk.ıı;-lır. 
nız hu soğuğa tahammül edebil - Mar.nunıın arkasında duru jaııdar
lneleri bile hakikaten başlı bPşına ma Vehbiyi kurlannak isteyince Bahri _ 
lıir davadır. IJalbuk.i, Finliler lııi ı.. sefer de · jıuıd&mıanm sllibına sa • 
soğuğa hem alışıktıl'lar, hem de. nlmış, mahkeme salonunda Paııilt n 
.kendi toprakları i~indedirler ve ı botuşma başlallll'!lır. 
kar fırtınalarında koşup yürüme- Mübaşirin lsllmdadı üzerine .Uır -
min üstadıdırlar. Binaenaleyh bu 1 ee<a polisi Salt ile diker adliye polisleri' 
vaziyetin dahi Finliler hesabına de koşup a-elmişler, müıecavi1 maznu
bir müttefik ordu kadar yardımcı nu yakalıyarak mahkeme salonundan 
bulunduğunu kabul ve tes~.m et- dışarı almışlar, koridorlarda haykıran 
mek lizımdır. ve halkı heyecana veren suçluyu kapı-

Her halde Finler iyi talim ve attı jandarma lıarakoluna sevketmlş - · 
terbiye, mükemmel müdafaa, yük- lcrdir. Vak'a hakkında derhal zabıt tu
&ek harp kabiliyeti ve tekniği iç:n- lularak suçlu. bu suç ıeşebbüsil.nden 
de ve iklim, tabiat, soğuk~ kar gibi dolayı mcşbuden asUye dördüncü ee
hususiyetlerin de yardımı ile kah: ı uya sev~edllmlştır. 
ramanca döğiişürlcr ve dayanır -
!arken Sovyet Rusyanın da mu - ı il 
harebeyi sonuna getirmek azmile Maha e mümessiıleri-
ve Fin mukavemetini yenmek ted· ı • ı · d k 
birlerini alınış olarak bütün cep- nın e ın en geçen ev:ı:a 1 

helerde dehşet verici bir faaliyete' Mahalle mümessilleri ile ihtiyar 
geçmiş buiıınduğu gözönüne ge • ı heyetlerinin verecekleri her nevi ı 
tirilince şim•I harbinin son hafta- , evrak ve vesikaların bnan tetkik ·/ 
lnrına vaklaşmış olduğu sarahatle edilmeden tasdik olunduğu görül
n?la~ıl.ıyor. Şimdiki halde hatime-J ınüştür. _,_ _ 
nın ıki !•rafa neye mal olabileceği, Dahiı '.;, ;·ekaleti dün Belediye
k~r ve zarar .hesa~lan isabetle fa· ı reisliğin\, gönderdiği bir emirle bu 
yın ve fabmın edılemez. Fakat, evrak ve vesikabrın Belediyeler -! 
kat,'i neticenin yolunda daha çok tarafından inc~lenmeden kat'iyyenı 
~etın ve kanlı safhalar bulundu - 1 tasdik olunınanınlarını teblii: et -
ğu da aç1kça görülüyor. · miştir. 

Çaycılar ;bir _şirket ko~acakl~rl hbk~met 
ihtiyacını bizzat -temip edecek 

çuval 

Tkaret Vekili B. Nnmi ToY, ; <I )arı: söylemiştir: 
cuoğ)u dün çay ve çuval tüccarla- ·, ·~ Avrupa fiatlarında yüzde ı 
rile bir toplantı yapmıştır. - .'30 - 35 kadar yükseliş olmuş. . Biz. , 

Evvela; Vekil çay fiatlarııun ~70 '_lle is~ ·tereffli· nisbeti biındıriı · çok' 
ktıruştan 6 liraya kodar yiikselıne- , fazladır. Ve b,u ·fereffü .. eskiden · J 

sinin sebeplerini taycılardap sor- ,,.elmiş çaylara aittir. Eiıterşanjabl · 
muş tüccardan lsmail l'lakkı, _ takasla çay getirebilirsiniz. Banka-ı 
mevcut atolam aztılması ıre A'Vru- lnın da yfö:de ik.lden fazla takas 
pfda f.atların yükselip peşin para primi almal!lfınm imkanı yoktu~. -ı ' 
ile mal satılmasının buna amil oI- · I . B'naenıdeyb ıliıha. ucuza inal geti• 
duğuno söyllyerek, ııkreditif veri- ·' rebilirsiniz zannederim.> . · 
lirse ç_ay fla~larmın 350 kuruşa dü- Ticaret V~ili, caycılarm ano-
-ııeccğini beyan etmlştir. nim 'bir şirket yopnıalarını ve hu 

Bundan sonra Ticaret Vekili, se-; şirketiµ teşkilıitı .kurulnn,ca şirke
nede lle kad•r ithalat yapıitlığını :j te ak~editit açabilec:eğini · söyle:.. 
sormuş ve 60:0 - 650 bin kilo ai'a• · miştiı:. · · ' · ı 
sında olduğu ~evab.ını alınca şun• 1 '. (Devamı 3 öneli sahifede) 

F ransanın çıkardığı sarı kitap 

dun, sabık Fransu. Hariciye Na:un 
M. Bonne Ut: 1.elefonla USu.u müd
det Jöl'üşm~ ,.e Yeni blr sulh -lek:
lilLnde bulunmuştur. 

B:ont cu.iıo. İ.ugillz elçisine de 
blldlrdiil Alman aulh şartlarını 

M. Bonne'ye 41e söylemıı ve: 
«ŞJDdlye kadar olan au1'! lek

llllerlıılz aşafı yulıara bir iiltlma
lom mabiyet.lnde idi. Ve Almanya 
larafından bbalü lmlı.linımıdı. Hal
buld müaail'1&ı1laı'la yapılacak bir 
sullı lekllfl her 11<1 larafı ela mem
nu bU"aka~ 

Demlşllr. M. Bonne fll cevabı 
vermLttir: . 

cSalha bazırn- · Falral tarllan· 
mızm deitşllrilmeslne lmüıı ·yok
lur. İnslllere ve Frama müşlerclı 
bir hatlı harekel takip elmekle • 
dlrler. Blnaeualeyh: hiçbir eski 
;\iman lekllfl bbul edllmİye • 
eektir.> 

1,.1 ___ K_•_s_A_c_A __ , 
Paris 22 (Hususi) - Fransız hü · 1 Ribbentrop ta orada hazır bulu - 8" d f d h 1 
kumetinin neşrettiği sarı kitaba 1 nuyordu. Masanın üzerinde bir ve- lr e a a B yapsın ar 
hariciye nezaretinde diplomatik sika duruyordu. Haha vaktin mü- diyedir O 
ves:kalar ismi verilmektedir. Bu 1 zakeıelere hiç müsait olmadıi(ı, ' • • 
kitap Çekoslovak istiklalinin son Alman cep •ırhlısı için: 

eğer kendisine verilen anlaşmayı 
'"'ıı.'.erinı' aydınlatmaktadır. O gu"n- ' Blo"f'e kurban •lltl K••dlslnl ü• 
~- imza etmezse Prağ şehrinin sabFh- - • · - • 
!erde Fransanın Beriin 'sefirinin ı torpllodan başka bekllyen İnı:Wz. harp · 
yaptığı leıiıaslardan ve Cumhurrc- leyin işgal edileceği söylendi Bu- semlsl yoklu .. 
isi Haha'nın Aln•"- •'rnamdar)arı nun üzerine Bifler, ayağa kalktı. Diyorlar ve 7usyorlar. Bizim mahal 
ile yaphğı son millii.kaltan bahset Vesikayı imzaladı ve dışarıya çıktı. arkadaş: · . 
mekttmir. · Hiıha mukavemet etmek isledı,' in •• -- anma, ~n .. 

Kitab·a göre Haha Hiller'in ya- hükumetine dan;şmadan iının e Dedi ve .. devam elti: 
nına ,ıöliiriilmüştür. Göring ve demiyeceğini söyledi. - ı -o, bir dctasmda da öyle san1U1lar 

( Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) ve laka bassınlar" dJ1e. ııö1leııml~I~ 

• 

İllaııbul evlerinin ~lıl&rma bir lıallıf 

Feiterbahçe ko:rmıda demirli balıa

nı.n deniz kulübüne ali (Seyyarbanyo) 
ile <Nihal) ve (Müyesser) adındaki 11<1 

motör demirlerini lara1aralı 

v u.rmıışlardır. 
karaya 

bir ro~orlıör laralındıuı lnırtanlınııı • 
Jardır. 

Slrlıecl nblımuıcla clemlrlt bulunaa 
Yunan bandırah Capalos balıktı mo• 
törü lıaptaru Dlmlsllkli fırlmaruıı pık
lıit sırada molörilniin yanında bulun .. 
dJfer motörle ~ışmaması lçio araya 
lalıla lıoymalı lalerken bir ayait llı.I 

(Devamı a lincü ııablfede) 

•• • • • Alman suvarısının 
• • • cenaze merasımı 

Cep zırhhsı kumandanı ölürken kendisini eski 
Alman bayrağına sarmış 

Londra 22 (Hususi) - Von Spee 
zırhlısı kumandanı Otto Laniıs ~ 
dorf'un cenaze merasimi dün ya
pı.Jmıştır. 

Tabut namuslu bir adama karşt 
gösterilen ihtiramla toprağa indi
rilini~tiı': Müteheyyici ve sessiz bir 
halk kütlesi cenazenin geçtil'ıi yo-

l 
!un iki tarafını kaplam :şlardı. Ce
.:ııaze -aıer~imi- iştirak edenler 
al'8sında, Graf Fon Ppee zırhlısı 
tarafından hlı:tınlan bir İngfüz va-
purun.un süvarisi de bulunuyordu. 

-----=-....,---

ÇERÇEVE 

bu süvari,' korsan gemisi tarafında:n 
batmlan bii.tün İn.ı;ıiliz genıiieri 
mürettebatını temsil ediyorci ı ı 

Bir şahidin anlattığına göre, 
zırhlı kumandanı, kendi mürette
batı ile son defa görüştükten son
ra, hepsini Bitler usulile değil, eskJ 
Alınan usulile selamlamıştır. 

Londra radyosunun verdiği ma
!Uınııta .,;ire, iruımından ö •ürken, 
~endiliini Nazi bayrai(ına değil, es. 
ki Alınan İmparatorluğu · hayra • 
l!ına sarmışt:r. 

·von Spee 
Skajerak deniz muharebesine nisbd edilecek olursa, bir kiiçilk akuar-

1'Jlll.daki birkaç balıiıın cümbüşü kadar minik duran Von Spee hôdisHı, 
mana ve keyliyet bakımından çok büyük. 

Von Spee hAdjsesinde, birbirinin yalnız küçük parmağını kıvırmak fır
satını ele geçiren ilti Dev, buna rağmen kollarındaki ve ruhlanndaki kuvveU 
7ekCın halinde ifade edecek kadar zen.;jn bir muhasebe kazandı. 

İngiltere deniz devi, gövdesinin en kÜçUk uzuvlarile bile, teknik, idare, 
ııecaat ve kahramanlık bakım]arından müUıi~ bir üstünlük sahfüi olduğunu 
is bat etmiştir. 

Vapur dumanından tereyağı çıkardığı vehmedilecek derecede mefkUre
l~tirilen Alman tekniği, Von Spee tipindeki cep dretnotlaı'ile mucizevi bir 
örnek verdiğine inanmış, belki de inan dıptılŞtı. Karıılıkh inan1Şlar 11imdi 
ifl3s borusunu ralmakta. 28 liklerln menzilinden bile içeriye girip giremiye
ceği bir mesele olan 15 likler, hariku lftde bir nefis üstünlüğü ham1e,g1e 
şiın:iiek gibi saldırmış, dev yavrusunu dörtnala limana kaçırtmış, kısa bir 
bekleyi$ten sonra daJ 3.ciz ve perişan, karşısında intihar ettirmi§tir. 

Alman gemisinin kendisini havaya uçuruşunda, kahramanlık gölgesi bile 
yok. Hele kumandanının1 gemi ucurulduktan ve karaya ayak bastıktan sonra 
intihan, maddi ve ruh! tam bir lzmihlfil ifadesi! ll!ademki ölecekti, tek
Jıa~ına gemisinde ölseydi. 

Von Spee bftdisesi, kemmiyet bakımından ne kadar k{içük olursa olsun, 
lıeyfiyel balunundan, iki tarafın her hareketile İngiltere lehine bir koca 
desten!. • NECİB F:.ZIL KISAKÜREK 


