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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 -

--·
' . . 
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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. 
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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 



Z -SON T E L G • A r - 22 BIBINCbtANtl!f ım 

KULAG CARPAN 

KtÇtK ~ll'UAVERE~ 

ik.ı arkad.;ış konuıu1or: 
- Bütün hayata rece içln4e &'eelyor. 

Evden l'ece karanhkta ç.ık17or. ak.fam, 
karanlıkta eve ıır:yor. 

- Va7 zavallı- Altı ay l'ecen.ln de .. 
nm ettJfl tlmali Finlan~7ada asker
lik mJ yap1.1or'! 

- Ba:rır- Boiazlçlnde ot81'U.7or. ts
taabalda mualliallk 7aP17or. 

DL.BAŞI jçiN 

HEDİYE HAZIRLIGI 

Karı koca arasında: 
- Kocacıiun, tabli, J'ıl"bllşı itin bana 

•ır lliırPrla b&Slrlıyorsıı.a, ~tu aıT. 

- TabU k.arıeıtım.. Sana ~fi. k•J"
aetll blr hediye dUşünüyorum, cani.Dl .. 

Yılba.."iı akşamı- O cece, erkek he • 

7ecaıı ve !l:cvirırle ne ıeUr .. Karı:;lQ.lD 
bonuu •nlır: 

- Ah, ,.avrum, sana, bilsen ne ll11-
aıeıll bir hedı7e aldım .. 

.:t1" memnun.. Erkek, cebinden 

r pakcl rı.Urır- ıt&nauıa -

bU baka71m,. kancıiım!'. 
..:m ki.. Ne diyey ~m"!. Blr ıa
ılye, luJ'melll bil' taş. 

A:\lAN BİRADER 

HASTA nOYDINT. 

İki arkadaş konuşo1or: 
_ Sorma, birader, bir ateş bash, blr 

nObet l"cldi.. Su• içinde, kanter içinde 
kaldwı.. Nt-:fes alamıyorum.. Göisüm 
tutuımuı, boğazım sıkılıyor, keınikle

rtm sızhyor. Gözüm kararıyor. midem 
lnıla.nıyor. 

- Aman blrad~r, ne saman hasta 
otdu?. 

- Yok ca111111, hula filan delilim!. 
Dün ak.p.m aaat 6 da. EmJaöntin4en 
tramvaya •asıl bina.timi an1a.tıyonnn. 

FAZLACA Cl\NI 

SIKlLAN AD.Uf 

Yıııwdakl cue. l>lr&s yaşl•ıu an
latıyor: 

- Patlı7acatını birader, blr can sı
Juntw t·3SU. İçim lcime sıfnuyor. Kalk 
ıJt, olmaz, otur otvulau, konut, ko· 
11uştllsnaı, 7e, yenme.z, lo içilmes, ne 
yapaeatunı $3şırdım .. Dün &"t'te çekll
iiml bir ben bilirim .. Bir sıkı:1tı , !oöorm.a-

- Sen de fehir tiyatrosuna 1"ltse7. 

din .• 
- İşle, ben 4e erada ıııı. J&, 111.ra&r. 

sm11i BİR MESELE 

ETRAFl1''DA. 

Zayıf~ .ıtmuı elaıuaa 1671li7or: 
1 .... .. ••ar- Dall&, ••k daha kıy- '--" 

... ., - ,...._ - Geeelerl .ala ünü.o mü ya...-
.>irşey _ Bunu ald,.ıiun ıtDccar, 

iyi, sola dönup 7atmak mı"! Bunu ıidlp 
fo7le dedi: bir doktora IOrdıım. .Sıi tarafıua yal!» 

'4ka ,.erde bir l&nc C91nl bulalıl- d•d~ Fa"al, kcn4iınl bir lurlu abşlı!'1'-
ah, setirta ri:z bin liraya iN.o ala- mıyorum. Tekrar doktora cıttim. l\tese-

4. Şimdi, bu mal milyon deieriD· Jeyt anJaUtm .• Kendini alıştır, yok -

::dir. Fakat, nerede bu mal?.» • kaJbın tok olur-» ıeeı.. 
Kadın beyecaa ve merak i•dc: _ Yok ea.aım"! ... 
- Nedir bu, kocacıtun?. _ Tabii birader •• Bir türlü bôyle 
Erkek, elindeki paketin lifıUarmı ,.atmaia ah,ama.dıiım lçln, t!mdi, her 

-r: lçlndCll çıkan bir makara beJ'U hafb ıloklorda 11P lira. lıaybcd,7orum. 
terdir. AHMET RAUF 
:._~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Muhakeme edilen dört memur 

MOnhal 
kürsDler 

F.eynelmilel bir çok 
ilim adamları Üniver
siteye baş vuruyorlar 

İstanbul iiniversiteşininin muh· 
to.ıt faküttelerinde bazı profesör
lükler münhal bulunmaktadır. Bu 
profesörlükler iç;n beynelmilel bir 
çok ilim adamlaTından talepler 1 

vuku bulmaktadır. 1 
Öğrendijpmizc göre bil müra -

caatlardan şimdiye kadar yalnıı: j 
felsefe kürsüsü itin profesör La -
combc nnı:aje olunmuş ve profe
sör şehrimize gelmiştir. 

Balen eczacı bkUlteslnde iki, 
edrbiyat fa.kültesi içtimaiyat kür· 
süsündc bir, hukuk fakültesi hu -
.kıık feisefesi kürsüsünde bir pro
fesörlük münhal bulunmaktadır. 

Bu küraliler için namzetliklerinij' 
koymuş olan beynelm'lel ilim a -
damlarının isimicrini hükfımct rek
törlüğe bildirmistir. 
Aranılan evsafı haiz olanlar dez- ı 

bai celboluııacakbrdır. 
~~---OO-·~~-

l'\1illet mekteplerinde 
parasız çalışan 

muallimler 
Şehrimizde açılan m"llet mek -

tep1erinde par:u;ız çalışan mual -
!imler diin Vekaletçe taltif olun
mu:;lardır. Bu muallimler Beyoğlu! 
9 tıncu mektepten Abdullah, İs -
tanbul 64 ten Kemol, Kadıköy 2 
den Hamdi, G dan Hakkı, 10 uncu
dan Hakkı ve Bayan Melek, 5 inci- il 
den Tahir, 35 inciden Bayan Sa
fiye ve S•kine, Akbaba köyünden 1 
Azmi, Celaliye köyünden Hikmet, 
Yalova maarif memuru Tevfik. 

1 Catalca maarif memuru Cemal, Si· 
le maarif memuru Faiktir. 1 

Bor a tekrar f stanbula 
nak1olun1cak mı? 

Taklit 
mecmua 

Bütün film ve saire 
ilanlarından resim 

alınacak 
Şehrimizin ve diğer bazı ş!hirle

rin birçok sinemalarında dagıtı • 
lan veya sokaklara t.evz.i oı':'~an 
k3ğıt veya mecmua isım!: el ılan ... 
JaTı ile içine 1 - 2 ilmi veya edebi 
)'azı konulup öbür tarafları ilinla 
doidurulan risalelerin; damga res
minden kurtulmak iç:n mttmua 
taklidi şeklinde tertip olunduk -
lan •nlaşıhruştır. 

Hükumet bu kurnazlıla mani 
olmak icin damga resmi kanunun· 
da tadilıit yapmağı ku•rlaştırmııı 
ve bir layiha hazırlamıştır. 

Bu liıyihayn göre yukanJ<i şe
kildeki n1ccnıuahr iian saYJlıp pu
la tfı.bi tutulacaklardır. 

El;er içlcriıtde müteaddit kil ük 
ilfinlar '\'arsa damga resmi kanunu 
üzerinden hN ilan içiıı ayrı bir re
!tİm alınşıcaktır. 

D'i{er taraftan gazete yaprağı gi
bi tabedilip üzerinde •l kuru~a 
satıhr• gfbi ibj')reler bulunan mat ... 
bualar dahi domı::a resmine tabi 
tı•tulacaklardır. Bu y"11i layiha Ö· 
niimiizdeki hafta BüvUk l\1i'l~t 
Meclisinde müzakere olunacaktır. 

~~--<JOr--~ 

İstanbul berberleri:ıin 
topl:ın tı <:ı 

Şehrimiz berberler cemiyeti ye
ni ida1'e seçimi için bngünlerdc 
intihap yaııılocaktır. secim top -
lantısına tekm:t berberlerin iştirPk 
ed"b:lme!cri için içtirnaın bir pa
zar günü yapıima<ı hakkınd:ıl<i 
berberler cemiyeti ikinci reisi n. 
Ad'! V~-rdarlı tarrfından idare lır· 
yeti içtimaında ~·anılan teklif mu· 
vafık görülmektedir. 

Cemiyet, bunun için bir pozor 
~nünü seçecek ve ev\·elden vila
vetr ,,..ür~,.. ... at edf'rek !T'Ü!\~.ade istL 
yecektir. 111üsaade verildiği tal- -

Şehrimizden Ankarayıı naklo dirde seçimin tarihi gazetelerle 

il~~ ·4ozeB1 
Şimdiye kadar giden 

paramız 

Geçen cün, Ticaret Vek.111 Na.zmi 
Topçuoilunun, htanbul ticaret oda ... 
JJDda, lth:ı.Jal tacjrJerUıın lşliraklle yap
tılı toplantJda davet Ü7.:erlnc bulunan 
sazctccl arkad:ı.şlann tladeslne l'Öre, 
p;yasadaki fUıt yüksekJJj'ı.nin tek se
bebi vardır: 

Blrkao lücear çok kazanmak Jıır • 
aUc daJavere 7apı7orıu. 

Ve, Vekil, kendilerine, devletin asla 
J.hllk.Ara müsa:ıde etm.i7eccfln1, lcap 

ederse, bütün salihiyet.lcrln kullanıla- 1 
&•tını çok kal'l bir lisaııla izah clmlşllr. 

Anlaşılan vaziyet t11dur: Türk pl7a.. '\ 
ıalarının, her madde bakımından çok 
geniş olması icap eder. ÇüoltU bı.rçok 

maddeleri kendimiz i.sU.Mal Ye1a imal 
edl~·oru.ı. o-.uulan selnıesl feap eden 

mallar ıçiD de, de.-Jet her türlii kola7 ... 
hgı ve yol• ıo.stcrmiş1ir. İthalat için 

byıt ve eart tö7le d.a.rswt, bUikls, na
Jnuleııahi serbesti vardır. Alman piya

sası kaı>au.m1' ise, devlet, İncilı.Jj pl
ya.u :arından mal lthaH lı:ln, hatta., iste
nHdiğl kadar dOvi.z .müsaadesi bile ver- 1 

mekledi.r. 

Tuccar, ncdeJJ mat Ub:ıt edJp, piyasa.. 
Jaruıuzda oıcydada ~;r.lcıı bu d .. rJt.ı. 
5oebep ollQ'or?. Neud.e kaldı Kı h,çl.llr 

madde üzeriade buhr::uı, kıtlık ,oktur~ 
l\feml.rkeilmizde hcrşey. ISlla 2aınu 

bi.e ;reı-.ecclı. kadar kUi41r. hkat, l 
tuccar malını derlı:ı.J dep0lar .ı :.'.1.kl:ı. -
ınıştır. Ustclık de, 1enfdeıı birçok mad
de itbaJ etmek müıukündü.r. 

Biz, •aılyeUn böyle oldu.tunu, T ica· 
ret Vcllilin-.n vazih habatındaa eV\·et 
de, takdir eimft ve 7:1.zmıııttı.. Or(ada 
lhtlkirı 7apan bet on btiyuk tUr rar 
var. Kuçiı.kit"r, onlara bakıır.ık: ma1 
aak.hyor ve ilah 76.~ltl7or!ar. 

A\·rup:s h3.rbl b:ıtladıjı sünd:-n huy 
cüne k.ad:ır, Uıtık .. r yU.züıı:drn ha1kuı 
kcseıınden rtkan para az defJldlr. Bu. 
na ae~p olan tüccar hl('b!r ceza rör
ml) euk. mı . ba, 7anlarwa kir mı ka-
lacak'!. • 
Bwıu anlamak lstl7orm. 

REŞ.'I." FEYV 

EsnaZ 
piyangosu 

Esnaf birlikleri 
cemiyeti bir 

piyango tertip etti 
Esnaf hastanesinin sür'atle ge

niş1e.wne;; ıç.n. eoa.:>u tE:tluıuer ya-
pumaJ<tı>rur. . . 

.bu mtvzu üzerinde iki fıkır var
dır: Birı şimdıki binanın ve ya -
ıundak.i bazt binaların sat.o aıı -
ruı:rak yeru inşaa, yapumak sure
tue hasıanenın tevsii. 
Diğeri başka bir yerde yeni ve 

modern bir hastane binası yap -
mak. 

.Ş.mdilik l inci şek.il daha uygun 
göruımek.ed:.r. Buras. geniı;le.uaık
ten sonra ileride başka bir büyuk 
hastane yapmak da mümkün bu
~unmaktadır. 

Ar.cak e"r.af cemiyetleri mU. -
terek bürosunun elınde tevsi i.şi 
için fazla tahsisat olmadı/!ından 
bır •esnaf p .yanııosu• tertibi için 
viliıyet ten m usaaac ister:m.ştir. 

Bu müsaade dün verLm.ştir. 
Cemiyet pek ya.km.da 50 bin li

ral k ve zengin ikramiyeli pcyango 
bil: tler i bastırarak bunları esnaf 
ve ha :k mı<a arnedecektir. 

Piyar.godan temin olunacak ka
ra b.r m ,ktar para dah a iiavc olu
narak tekmil İstanbul esnafına fay. 
dalı o:an bu müessese sür'atle ııe
ni.şletilecekt.r. 

- ..--QU-----
Bakı;-kö yünde ihtikar 

aldı yürüdü 
Bazı gıda maddelerinin şehri -

mizin uzak semtlerinde; ihtikar 
vesilesi i'e merkezden çok pahalıya 
satıldığı hakl;ında a:iı.kadorlua 
ş;kiıyctlcr y u pJlnıJktadır. A<ta _ar 
Boi:aziçi ve bhh""sa Bakırköy gibi 
yer"crdeki bir kısım esnaf, ilılikiı.r 
gürtil!ü'ii içinde ("atları istedik -
lcri ~ibi arttırnrı1ıtadtl'l~ ı-. Ezrüm
lc Bnkırköyiinıfo l kilo pir:nç 23 
kuruştan 49 ku~a, nohut 39 kuı·u
~a fırlamı~lır. 

• 
Alnıanyanın mu 

ab~ukası 
Yazan: • .Lİ KEMAL SUN)!!\-"{ 

Almanyaya karşı konan abtu!i3~• 
t k ·rill mukı.biJ Almıı.nyanın da miilte . H . 

bl1araflarb mi.üıakalitwı J..eıımck içiJI 

m.uııteı:t çarelrre bq\'urduk ları OJl~ 
. d• IUJndvr. l'."enl harbin bir me5'cle"'ı 

budur. . b• 
Alman7arun müttefıkJerJ şO,-Je le 

dit etllii besbell!dir: Avrupa kıftl!!Ul"' 
da İngUtereye abluka tesis etmek t~ 

d•' şebbU$lerl 1aln11; Hitle-r tarafmdall 
şüııtilmüş dcğUdlr. Vaklıl• Bonap.ıtl d> 
bunu 7apmak htemif, oo dokw:un~ıl 
asrın başında bu pek buyük blr nıese 0 

olmuştu. Öyle ki nihayet İnriJtcreD10 

Boa.apart aleyhine bütün .Avrupa1• 
aya.klıındırması ve haJkın Joi,nden ye• . .. tiferck sonra Fri.n.&3 .lr:ıp;ıraloru O• 

dııf Bonaparh matlUn ederek Avrupıı ' 
çıkarn1ası Ue neLicelenmişllr. f'.:ık' 
bugünkü Almanya o zaman Napot1ol 
Bona.JJ ri Fraru;.a.sı dcflldir. 

O zamanki impıanto:-Juk Fran.'MLlıJll 
Avrupada tabı olan yerler gözönW:' 
getirüir..>e lıu:ünkü Almanya hayli k\I" 

çi.ık kalJr. Bugi.ı.u Fransa ile inzııt.trf 
blrteşmişUr. Sonra denizaşırı yt:rlc~lt 
olan mü.ııakalit nıtikcmmeldir. oratıt"" 

dan ingJtere ile Fransaya 1:.i.zun olıt~ 
pek çok şeyler ~etiriJebiUy_or. Qyte ~; 
eğer Avrupa kıt'asınıo bı.i.ıtın ah~vetış 
l'ransa Ue İnı-lllcrc,-e karşı kapanı:ıılf 
olsa bu iki memleketın lkh~:ıdiyah 01"" 
le bir daha kendini toplıyamaz dete"' 

celerde müteessir olmaktan çok uı~~ 
tır. 

ıcl· Fakat it d:ı.ba o raddelere de 
1 memiştir. Avrupa k~L'a:.1 uzerindrİ: 

bütün memlckellcrın Fransa ve inıil ... 
tere ile alı.,veri.şl kc!meleri lçlı1 dııll"" 
yanın kimbillr na'UJ del'lfme~~ ve ,_.~ 
bin Almanyay::ı. pek çok ıulum.,f"D1 
tazımdtr. Jlalbukl şimdiki harpte /,.f" 

rupaııın birçok devletleri bitaraf kıl~ 
Bu bltarafların he.p::>i de J\lmao)·aJ.lı.O 
te:şfr ve nüfuzu altında kalm.Jş dciil "" 
lcrdir. 

Alman tahtetbahirlerintn •imal ıne:ı:O"' 
h.·k .. tJerll Fransa ve İnriltere arasın"' 
da.k ı mün:ıkaJau l:riden i)'lfe oı;ekicl·t 
utratma!ı farzedilsin, bunun garPU 
mültcflkler ale7hine öyle büyük t~b .. 
likeleri olamıy:ıcağ'ı ve Fransa ile ID"" 

ciltere bir kere harp g-ayele:rtne vat" 

Bc7uıtla bir ktilpbanede vukna re
len bir "t"::Jlfe,-l lhmal ve dı1»vme vak'a

RllPI maha"-eme!lne dün a lire 1 lncl 
ccsa4a bakılmqtır. 

rızebln 4e kütüphane mrn1uplar1nlhn 
birini dıivdüfıi iddia olPJ1muşlur. 

Bal · ırköy bez fabrikası i çileri 
ve o semt halkı mrlıalıi hc1edivc -
nin bu hususla hemen takibata 
gecmc•ini istemektedirler_ lunan kambiyo, esham ve tahviiat iiiın olunacağı gibi ayrıca berber- 1 

borsasın n ~ehrimize nakli için ba-I !erin dükkanlarınn el i'anları bı- ================================ 
zı müracaatl~r yapı'mıştır. I rakılmak suretile de tekmil ıua 

••• mad:ın yine bu lchdiUerc boyun " 
miyeeekl"r1nJ rö.sterereklerd.r. 

Zı,hlr; büro te-ıiutınm 7a:pılmasuıda 
k•ndı.iııln bir ıuço bulıınmadığını sö1-
lcmlftlr. 

Bu husus aliıkadarlarca ehemmi- haberdar olunacaklard.r. 
yetle tetkik edilmekte olup yalnn-'·---------------1 
da nakli kararı veri!ecel(i tahmin 

1 
ıırr;~llll:!lllN~~~~~lll!llJ!! 

olunmaktadır. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 -----Dava edilen.ler, kütüphantnln müdü· 
ril -'•ille ZaııJr, onıclııkl fraıısızc& e-
11eıterl tetld.k ve tunife memur edilen 

S. Ze-kl ve kütüphane memurlarından 
Lütfi Ur Hafhedlr. Zabırin, Jı::ütüpba. 

ne&e 7aptırılan büro tntsatınm ena
fuıa dikkat et.m•d•l1. S. Zekinin nzl

fesLne muntazam f'lml1erek bu 1ÜZ· 

den bazı kltaplaru tezlanıp ktinenme· 
alae ubcp oldutu, Lüt.finln k17metıı uç 
kitabın ziyama sebebiyet verdıll, lla-

8. Zeki be; kendi ine mevcut kilap
l:ınn muhafazası ve7a temizlenmt-sl 
itinin yerilmediiınl, verilen ı,ıu, yalnız j 
fran.-.ııca kitapları tetkik ve tasniften J 
lbar•I oldaianu ileri aünnwıliır. Lütı! , 
ü~ kitap ka7boldnfu zaman. kendisinin 
mezun bulundutunu söylüyor. Hafize 
de: cBcn bit! klm.itye el kaldırmış de .. 
fll.m• demiştir. 

1 h. iH.:i! K HABERLER 1 Bugün sükiia var, fakat yarın? 
Avrupa harbini ll:at'l sa.fhaama re• ı 

tt.rerck netlceleudirecek olan nedir'? •. 
Avrupa aıatbuahnda salilıiyet ahıbl l 
askeri miıtehassısların bu mülı.m mev
&u üzer:iude neler yazdıklarını vakit. 
vak.it l'Ö:ıden 1"eçirmek buc-ü.nün ve 
yarının en ca.ılı bir meselHile meşgul 
oimak demektir, Onun tein en tanın. 
mq İna"llb as.kert mubarrırl yüzbaşı 
Liddei Hart'ın ,.eni nqrı,atından bu 
ıutuuiarda bir lki &"ün evvel bir hulisa 
çıkarıluken oou.n nokb.I nazanna 1$
tırak etıni7en kıhc ve kalem sahlple
rlnJn de 7azıların.t &"özden c«lrmenln 
fayduıı olmıyacaiı kaydedilmişti. Bu 
husm,taki ) eni neşriyattan da şunu çı. 
karmak kabfl olacak: 

rette kuvvellenml~Ur. 

Ndlceıle mulıak•me ..,ıııı celbi için 
bl&fka bir cüııe l&llk oiııwınqlur, 

Mevkufen tedavi 
olunacaklar 

l Türkişepost matbaası 
a!eyhine dava 

S.lm Akr6mlck ... lb:ran Şevki isim· 
lerlnd.e Utl eroin müplelismm dün ..,,_ I 
U,.e 5 inci ceza.da muhakemeleri 3a
pılmıştır. 

Dünkü muhakemed.• .iıt'r ıklit de cü
rlm.Jerhı.I itiraf etmLtler -.e bu dertten 
karlulaml.dıklanru söyt.·.mh;lcrdir, 

Ndlcedc her ikisinin de 6 tar a7 
Bakırköy emrazı akliye ,. L ~ıhlyc lıu

tanr~dnde mevkufeıı ted.avtleti Urar
lattırılmışlır. 

Alman propa..canda bürosu t.aratından 
baı;;tırılıp ıazete:lere tevzi olunan bro
şlir münaqbetlle dil.n rnüddt-iu.muml -
Ukçe bir dava açılmı,hr. 

İki nüshası müddeiumumOiie röıı
deriJmediii için matbw.t k•nununuu 
7 inci ve 8 loci maddelerine ıorc açı

lan bu davanın cez.Jsı 10 liradan 100 
liraya kadar para ceza1ıiıd1r. Dakkınd1 

dava açılan Törld,epost ı-uete ve mat
baası mü.dUrü l\luzalferdir. 

Yazan• fskender F. SERTELLi • 

BAR CİCEKLEJi i ' . 
Ben ne Kerim paşıuım torunuyum
Ne de... • j 

Semih Kim.ran (Zambak) m ag
GIU tuttu: 

- Sın.. Kendini inür ederek 
btlar küç.ilmenı görmek istemem. 
Hem biraz yavaş kounşalım. İçe
r.iki odada patronunuz var" Sev -
giliniz var! Ondan korkmak bir 
vıuifedir, değil mi? 

Menelc;e: 
- Ayol, ne oluyorsunuz, diye -

rek Zambağın yanına sokulmustu. 
4te bu ~ırada odanın karanlık 

bir kösesinden, kor.kuııç biT alev 
yükseldi. 

Sanki bir yanar dağın lavları 
döltiilüycrdıı. 

Ortada duran lçlı.i masası yere 
d.evrilmi ·ti. 
Odanın tavanında gök ,;iriiltii

süne benziyen müthiş bir gürültü 
koptu. 

Bir tabanca sesi .. 
Oıl.onın elektriğini açmağa ça

lışıyorlardı. 

Celal • ersem etraima bakmıyor: 
- Ne oluyoruz? Tramvay mı 

çarptı.. Otobiis mü geçti üzerimiz.. 
den? 

lJi)·crek yan ciddi, yarı •ili 
biı' ~vula: 

No22-llA 
- Menekşe nerdesin? 
Di)e bağırıyordu. 
Yandaki baikondan da ırariı:ı ses

ler i•itiliyordn. 
Odada bir tabanca patlamıştL 
Tabancayı atan kimdi? Kurşun 

nereye ve kime isabet etmişti? Ya
ralı var mıydı? Yokaa bu bir kuru 
tehdidden mi ibaretti? Böyle ise, 
bu blöfü kim yapnw;tı? 

Semih Kamran nihayet elektrik 
düğmesini giiç!ükle bulabilmişti" 
Odanın içi birdenbire aydınlandı. 
Fakat, o ne?! (Zambak) boylu bo
yunca yerde yahyordu. 

Hepsi birden telıişa düştüler_ 
Telasa düşmemek kabil miydi? 
Sevimli, ı;iul (Zambak) yerde 

hareketsiz yatıyordu. 
Üçü birden: 
- Kendisini vurdu" 
Diyerek yere atıldılar. 
(Zambak) m yarasın.ı anyor • 

!ardı. 

(Menekşe 1 nin rengi solmnş, a
vukat Ce!fıl şa.ırmıı;tı. Yalnız or
tada soğukkanlıhitını muhafaza e· 
den Semih Kiımrıtn vardı. 

- Çocuklar, susunuz! dedi. Ya· 
nımızdaki balkonoa bir inilti var .. 

1 
O ne?! 
GcTçekten bir inilti .. 
Ve Şinasinin sesi duyuldu: 

* Fakir halkın parası.z yıkanmaları 
için Balat ve Kasınıpaşada önümüz
deki ayın ortalarına doğru iki harr.am 
ac;ılacaktır. Bu hamalara ait biltiln 
hazırlıklar yapılmış; navlu, pe~ternal 

ve taslar tamamlanmıştır. * Belediye reisliği, imar planını ta .. 
lıeltirerek halka dağıttıracaktır. * Kadıköyünde hal bina.ıncla. Uı
kildarda Topt~ı caddesinde, Fatihdc 
cami k~ısındaki ~clrese binasında, 
Beyoğlu kayınakamlıb'l altında, Emin.
önünde Kadi.rı,ıa caddesinde, Beoiklaf

ta karakol civarında dün belediye tara
fından ucuı kömür depolan açılmıştır. 

l!er istiyen halka buralarda kilo He 
sömikok tonu 22,5 - 25 liraya veril -
mektcdir. 

Ayrıca Fındıklı, Unl..-apanı, Kadıköy 

ve Yentkopıda do. beted:y c kooperatifi 
depolarında ton ile k ömür satışı yapıl
maktadır. 

Kimi kime şikayet 
edelim? 

fstanhul tramv17 idaresi belcdl7e7e 
l"eçtl. Belediyeye ı-eçen bır ee-hir umu
mi rakil vı.sıtasm4a. halka daha çok 
fayda ve yardım beklenir. Bütün ılfC

hirl~rde, umuml nakil vasıtalarınm ka
nun muclblnce, belediyelere devri e'l».• 
sının esbabı muclbetl de budur. Tram· 
vay idaresinin bir de otobüsleri vardır. 

Bunlar, tlrketten 350 ter liraya dev
raJınmı,tı. Bu otoblil\lerden yalnız bir 
tane i, yalnız bir pazar cünü, belki 350 
liralık bilet keser: o kadar ı, ('Oklu.r. 

Öyle olduiu haidC'. bu otobüslerde 
btıet ücreti ateş patu.sınadır. 

Şirket zamanında allp tuturord11k. 
taka.t. şimdi, 

Kimi kime şlkiyei edelim?. 

BtlRHl\N CEY AT 

- K imdir bu kadını vuran? 1 - Bira" kolonya yok mu Celal? 
Demek ki, yan balkondaki (Şeb- (Menekşe) çantasından küçük 

bo3- vurulmuştu. bir şişe çıkardı. Arkadaşının bur-
Avııknt Celiil derhal yere eğildi. nuna koklattı.. Şakaklarını uğuş
- Zambnk .. Zambak .. Ne yaptın tnrmağa haşladı. 

sen? - Gördün mü şu yaptığın işi? 
Semih Kamran yerdeki taban - Polis g:.elirse ne yapacağız? 

cayı sür'atle alıp karyolanın altı- - Ben vurdum derim .. Siz kur-
na sokmuştu. tulnrsunuı! O kadar korkmayın. 

Tabanca sesini duyan garsonlar Benim yüzümden size bir zarar 
üst .kata ko~mağa başlamışlardı. gelmez. 

İ>te hlç yoktan bir hadise, Bu sırada kapı şiddetle vurul -
Ceiil: mağa başlamıştı. 
- Cürüm aletini ortadan kal - Avukat Celal öteki 

dıralım.. kimseyi göremeyin~c. 
Qiyordu. Semih, Celilin knla- yanına koştu: 

balkonda 
Zambağın 

ima eğildi: - Bu tabanca kimindir? 
- Merak etme .. Ben tabancayı - Şinasinin .• 

karyolanın altına sakladım. _ O halde bn tabancayı bal -
- Olamaz, aı:iı:im! Polis geline, Jtona atalın1. Cürüm aletj onların 

çabuk bulur onu. \ yanında bulunsun. 
- Y n ne yapalım~ Sen avukat. ! Ve hemen rovelveri alarak yan-

sın .. İyi bilirsin bu işleri. daki balkona atlı. (Şebboy) bay • 
_ En doğrusu denize fırlatıp at- gm bir halde yattığı için, tabanca-

maktır. nın oraya atıldığını hlç kimse gör-
Zambak birdenbire yerden ba- memişti. Celal: 

şmı .kaldırdı: - Her şeyi ink&J- edeceğiz.. An-
- Hayır .. Hiç bir $ey saklama~:ı hyor musun? 

lüzum yoktnr. Ora}'a kur•un atan Diye mırıldandı. 
benim. Fakat, ne yazık ki, kurşun - (Zamb. k) yoııhğına çok ça-
lıedefe isabet etmemiş. Co.k sev· buk ııiş~an olmuştu. 
diğim bir arkadaşım., Zavallı Şeb- - Pekı •. 
bov yaralanmış. Diyebildi. GözleTini kapadı. 

Garp cephesinde müttet!ktcrin almış 
• oldukları müdafaa tertibatı son derece 
müktnımel bir haldedir. Fakat yalnız 
mü.d.tfaa vıtziyettnde beklemek bu 
harbi netlcelendinnefe kifl gelt'cek 

mi'!. Cünku müdafaa bir raye def ı l

dir; ancak bir başlang-ıt>hr. Halbuki 
harp deme-k istediğini kar!l}ı tarafa ka 
bu! ettirmek olduğuna göre müdafaa 
halinde kalmakla buna imki.n ı-örü 

lememc.ktedlr. Bu:ünkti harpte Alman 
milleti ile İu&Jllz ve Fransız ml1letle
rhıin kavı-ası oJmadıb, fakat HitlP.rci
lik Almanyadan &Okülüp çlk.arılıncıya 

kadar harbe devam edlleceil tekrar 
edilmektedir. 

ffalbukl miıll•llkler milclafaa vul
yetinde kalmakta devam ettikçe Hlller· 
clllğln kendi kendine nasıl çıkıp rfde

cetl c:-o.k iM cötürür bir meseledir. E
ier duşmanın beyhude yere yaptıtı ve 
yapacafı hıarnız i~ebbüslerlnd"• Te 

diliimanm yorsun diifmeslnden istifa

de eclilmeu.e d~man 7lııe harekatın
da ıterbcst kalacak demektir. Hulisa 
müttefiklerin ordulan tcln buıfuıkü 

bekleme vaziyeti anealr: pek muvakkat 
bir zaman tein olabilir; diyorlar. Diif
man beyhude taarruz teşebbüslerinde 
bulunur, lddetle püskürtülür, zayiata 
uiratıla. uiratJJa mü.ttelik ordı.ılarlle 

Alm:an ordusu ara ında bir müvazene
ıfzllk basll olur ki bu müva.zen~sia:hk 
Almanyanın aieyJıine demektir; işte 

o zaman tedafüi vaziyette bir müddet 
lcin beklemek mü.ttef,kJerln leblnedlr. 
Bu~ün Alman ordusu l'eçllcmlyecek 
demek olan bir duvarın önüne ı-elmlt 
durmaktadır. Bu duvarların cenahlan 
ise bitara.t mrtolekeUere Uyanmakta
dır. Bu t"ldl~Je ne olacak?. 

(l\Ienekşe) nin gözleri dön - İşin feklini çarcabıık değiştir -
müş(ü: mişler, bir S<'Y bilmiyorlamuş gibi 

Almanyanı..'l askeri kuvveti ne mer
kezde oldufu da. .ötedenberl zlhtnJerl 
meş:uı cdjyor. Ver~y muahedesi Al
ınanyanın sitihlarını alllllf oldu, Al • 
cı:my:ıd3.n mecburi askerJlk kalkmış 

Ye Al~n ordu ·u ehemmtyetlni kay -
bctn1lşli. Fakat sonra ne oJmqturT. 
Alman1a kf':udl k'ndine asker yeti: th·
ıulş cizHr e 11HahJaumı.e. nihayet Ve-r ... 
liaJ' muahedeil <l<ı yırlılıuca aza.mi su-

- en ne yaptın, Zambakçığım! dauanmıslardı. 
Simdi bizi mahkcınelerdc süriin- \ Semih Kamranın: 
diirtteksin! Bu delilij!e ne lüzum - Y:ı bu heyecan?! .• 
vardı! Neden itidalini koybettin? l K"lime-lerilc boşhyan cümle -

Semih Kamran sevgilisini ku • sini rle Celal arluıdaşmm ağz1J1da 
cakladı. bıraktı: 

Karyolaya yalmlL C Devanu Var ) 

Fransız askeri mütebaııı:. ıslan diyor
Jar ki: 

Bu hal karşı ında insanın 1'a7rilbtı. 
7ari şunu ıOyUyereğl cellyor: 

)iadem kJ Almanya tekrar ıUiblan -
mata bırakılacaktı, k eşke Versay«la 
kcndi!:lııc bu hu.susta lsttdiiJ kadar mü
saade edi!r.:ıiş olsa.7dJ!. 

Bununla bcr.:ıber Verıa7 muahedr.
sl.ne &öre A!nıau7ada mecbari uker
Iifin k.:.Jdırılmış olarak l'~en harpten· 
sonra 15 şene zarfında a-;kerlJk vazife
sinin gev4emf, olması bugiınkü Al -

maoya)'ı mütee.s!>Jr ~tml:ror de~ildir. 

raka.t Almanlar mecburi askcrlifin knl
dırıhnı~ olmasına karşı az çok bir çare 
bu ı n1u ş lardı. Ver.say muabı.: desi ge. 
een unıaıni harpten mailüp çıkmıcı o
la Ahna nyaya yalnız 100,000 k i şilik bir 
ordu bırnkmıyor muydu?. Gf:ıll çah'53n 
Alm.aı:ıı erk1nıharbiyesl mümkün ol -
duiu kada.r birçok dtllkanhyı askere 
alarak bu yü.z bin kişilik ordunun 
kadrosundan 1"eçfrmı.,, tallın ve terbi· 
1e ettinnfıı:Ur. Ti ki bu deH1r:anhlar 
:rrni sU3.hlann kullanılmasını öfren
ıinler dl7e. 

Şimdiki harp b-.,h:ralı dört ay olma
dı mı?. Bu müddet zarfında da aıı;kere 
alınanlar talim ve terbl'f'e edllerrk 
Vt-na'" muahedesinin bırakm11 oldufu 
botı;lu~un teslrJerJ ortadan kaldınlmı!j
tır. Zabit kadrosuna g-ellnce, Ver~a:r l 
muahedesi bunu da daralttıkça- daralt
m"Jtı. Bunun te:Jlrlerl t<Je kolay kolay 
ertaclıın kalkacak ırlbi d•f11dlr. Çünkü 
bo mevzuda yinl!!I Avrupah askerf mü
tehassnları dl:rorlar ki: 

- Sa:rı ltlbarUe r;abltleri eofaltmak, 
meseli Venay muahM.ejdnln koy4utu 
aflr şartlaTı kınp attıktan sonra bir
kaıe senede 5 bin zabiti 40 bin zabll 
ı:n.fktarına rıkartmak mümkündür. Fa
kat bara•a sayıdan %.iy:ıde ubittn mett
lcld bUg-lsl, yetl~Urllm .. ı ırlbl birçok 
evsaf aranmaktadır. Bu ise taman l.ş,1-

dfr. Meseli. Alman:ranın to~o zabiti 
510 den fazla 4eflldl. Buı-ünkti AJman 
topçulntunun esası işle bu beş ,;ı, kl
•111k zabit kadrosu o1mu$tur. Bu ise 
lı:ift defildlr. Ordunun dlftr şobelerla
de lhtlau •" tecrübe lstl1en ltılerln 
başındaki zaüitl,rln de daha blr müd. 
d<"t yetiı.mı, olmalan lizımdır. 

i·te rarp cephe-sinde kat'i DeUeenln 
ancak •lddetll muharebelere 1'1rl!Jmek
Jc eldi" edlJcbllecell kanaatinde olan 
mütehassısl:ırın fikirlerinin huli.sasL 
Bunlar 7•zıJarını ,una vardın7orlar: 

- Beyhude hulyaJann sırası defll. 
AJmanya ka(' senedfr ~ahştl. Onun vd
cude l'etirdJğl hazırhğı öyle dunıp bek
llyerek kendi kendine erisin dl7e ü
mit edlyorıak fok 00, olur. Eter k>r
'1mızdakl Alının ordusu Ü lüst.e bir
kar dnrbl' J"4!m ..... ıııe ke.ndlnl uzun %il .. 

man tıılabUeeektır. 

• • 

Neden ı;lmaJ mcmlekctıerile aJakıı "' 
nm kesilme ·1 İnıfiltcre ve Fn.ıısa fçfll 

bak.iki ve korkunç blr tehlike te:,ıdl 
etmiyeeek?. Bun.u lıah ediyorlar: 

ŞımaJ memlrkeUerile Fransa aras•' .. 
da.ki alııvc.rlş uten ötede.ııberl f'r:ıJI'" 
Ulllll tlQlUJn tlcaretlndt pe:k az bl r ye .. 

kôıı tatmaktadır. Fransanın bülun iY 
hali.tının ancak yü:cde: 2,9 miktarı •1"" 

mal memleketlerinden ı-eliyorınııt
Fransa_sın o memleketlere olan ıhrıLC•"' 

tı da. 1·üzde 3,3 dür. İngilterenin de ah.!! .. 

verişi de aşaj'.ı ,-ok.arı oyledlr: oraıar

d:lll inriltereye gelen mallar inrııtere"" 
niu umum Uhal;i.hcın yü.zde 9,4 ın~"" 
tarmdadır. İııgilterenin thrat"ah dl 
71lzde 1,9 lm.i.ş. İlh>lil n llıracal le' 

,ebbüslerl böyle. Eğ't'r ~imal menıle .. 

ketlerlntn Ucarett kapanırsa bund:Ul 
. dl aıtIngiltere ıle Fransanın lltusa yau 
ü. ... t olacak kadar müte-esslr olmıyac,1''" 

tır. Para it!barlle bu nlsbctln manasıP" 
l'elint'e: Fransanın or;ılara olan lbrac:lli 

sa.yet.inde ~tnede l milyar frank 1"~ 1 .. 
mekted.r. İng-iltere de 40 mil:ron ın

g-iliz UralLk kirı varrnı'!f. Bütün bunla! 
kolı7 kolay g-ö4'dMı çıkarılacak paraı:ır 
deii1dir. 

AJma.n tarafı bir l'Ün İnıUtere il• 
rran.sa!'ın şimal memleketlerlle ahŞ"" 

verişi kesilince bunların pek mi.iteesslt 
olac:ığt düşüncfsllc kendJ hesabına aıO"' 
vaftaklyet ümitleri beslemektedir. 

Ilalbuki diğrr taraftan şunun düşd" 
nülmcsl laıun celiyor; İnl"iliz Lmpara" 
torlu~uoun, Fransa müstemleke Jınpa"' 
ratorlu(unun birçok menbaları vardıf• 

Harbin uzun sürecei"l müJahazıısil' 
7iJ.rütillen hesaplara. ı-öre ba ınenbal.,. 
işletmek için ,.nı bir faall1ele reci· 
lecekUr. Sonra unutmamak lizım ki A-"' 

merikadan eclllec.ek htua.cle büyük ol•""' 
eak!Jr. Fransa ile İııl'ilf.ere &leyhln• bW 

eün bütün Avrupanın all$verifl 11:esl1"" 
4iil tane.dilerek lstkiballn hesapları O" 

na ,-öre tutulmaktadır. 

ALİKEMALS~ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Tahmis sokağı 

Bir okuyucumuz 7aı.ıyor: 
«İstanbulun ak.$9.m ~tlat 17 d?ll 

!'IOnra herhalde l'Cçllm~i çok mü.?· 
kW, yolcunun üstbaşını kirletme ... 
den r«mesl rayriltabtı eokakt.ı· 

r.mdau biri de Ketencllerkapı~ı ta .. 
rafından Tahmi.5 ve Balıkpaurnıa 
dotru inen yoldur. Bu sa.aite re .. 
çlniz. Satıcılar elarabalarwı bil:ı· 

perva üzcriıılzc s&i.rerler. Bu hll 

1
5::1.:ıt ın.:ıo a kad:ır sürer. Pi.rasJ. 
1eridir. ame-nna .a.mm:ı., bW"&sını d• 
bir nlzama koymak miımküo de

ili mıdlt?• 
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Dünkü fırtınanın 
yaptığı tahribat 
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4 iman tayyarelerinin 1 Fin tebliği 
f a a 1 i y e t i a r t t dly~el:~~:% (A.A.)- ıteani Fudan· 

Kareli Benahınd.a SoneUer, •ld.4etll 

h~ U (llıumi)- Dol.&nü laJ'• 1 ALMANLAR iSVİÇC.E HUD<'DUNU bir lopçu aleşinl müteakip bütün JıiJl 
:_e ~i toplan dun, cenubu tarJddm TAJrK.İ"ll EDİYOR KaukJaervl, Mualajaer iD ve d iier baz.ı 
~it C"arbiye dojru evvela ıs. OO, sonra noktalara taarruz etmt,lrrse de hiçbir 
~ ıne1re ir~.:fada.n uçan Uç Alman Londra 22 ( Uuı;usi) - Almanlar muvaffakJyet elde edcmenılşlerdır. 
~faresine aı.eş açnuşla.rc!ır. SWrit baUuım ccnupta1d münt.dıası- Sove1Uerin 8 tankı tahrip edllmJştlr. 

l:reh şehri üzerinde, llolanda mtıf- nı şimdi İsviçre hudutları lstikametııı. Ruslar. bir kasaba.da ZO mllr.llyöz kay-
~-leı·J ile Alman tı:ryarelerl ara.sın • de uzatmaktadırlar. Almanya bu SU• betm{flerdfr. 
;:ı tt1uharebe7J binlerce klı;i se7ret- rcUc, buduUuıwn bu taralından da bir ~laJaervide 1'1nlandfyalılar 9 tank, ;;tik. Niha7et A1ma.n tay7arelerl k:e- taarruza maruz kalmak ihUmalinl göı ı lop, 3 halif tank, b!rkaç kamyon ve 
ı.._ b,'i duman salıvererek, bu. dumanın önünde tut.tutunu ı.aıınettlrmek iste - 20 mitralyöz zaptetml'}le.rdlr. 
k"'dc Barnem bttlka.metlnde &'ÖJdcn mektcdir. Halbuki ne isvlçrenin Al .. Bleska ile rapol:> arasında. bulunan 
,ho':nU$lardır. manyaya taarruz nfyeU vardır, ne de btitiio Sonet batar-yalan tahrip ediJ .. 

lloıanda arazisinin oldap ~~ &el- mütıdikler L.v~renln bllarafbtuu ili· m(fllr. Saltada mahare~ler devam el-
1'. •- I" ım k \ melr.te Te Sovyct kuyvctıeri ecphenln 
1

._ ~praklannm bltaralbtı da dwı ~ < e arzusundadırlar. .....,. ı her noktasında. azim zayl:ıt vermek su-
.._ .. n tayyareleri tarafından ihli.I e- İR 
~ti B AL'f\f'AN VAPURU BATTI, rctlle ric'at eylcmelr.tedirler. 
~ . ' r. Holandada Alman lananle- tot Ki j BOGULDU 

1 
ı.. l>irkaç defa cörünmüşler, fakat dafl o 

ateşi karşwnda eekllmf<;lerdır. KopcnhaI 2Z...- Leton7a Almanlarını H A •k 

(1 bıcı ııalıl!eden deyam) 

motür arasında kalarak c:ıilmltt!.r. 

PARÇALANAN SANDALLAR, 
KAl.BOLAN DENİZCİl.Jın 

Görelltin tdarcsındeki 95 ı num:ırah 
motur Ue andalcı .Sti ı eymanm ıdare

:sında.kl kayık Aı.aıı.ka pı açıkla.rmda 

çarpıo;.ıra.k sandal ıaareaJıumı!Jiır. 

Sandalda bulwıa.ıı Sille;rman ile e .. 
n~taJ Arll ve )'eieal Must.at.ı denb::e 
dukülmüşlr r, bunlardan yalnıı. Süle7-
man kurtanlmış, Ari/ He Mu tala su
ların arasınch kaybolmuşlardır. 

Diin rece JUracaahmet mezarhfmda 
Eyüp ve difer •emUezdeki mezarlık -
tarda da birçok a.iaçla.r devr.ı.lerek 11-
kıln11fttr. 

Tuarrut baflaoı miinasebelile Tak· 
slm ibidesi etrafında )'&pılllllŞ •lan tu
şaat da rıizl'irın şiddelindell yıkıJmq
t.ır. 

fO BALIKÇI NE OLDU! 

Fırtına. çıkmada» c\-·vel denize açıl
mış bulunan bazı bahl"cı kayıklarının 

iJnbetlnden hab<r yoktur. İçln4e Bo· 
ğaziçili 40 kı~ i bulunan 15 Lalıkçı ka .. 
Nından d.a endişe olunmaktadır .. Bu. 
kayıklardan yalnız Şe\"'krt relsln san .. 
dalı Xan.?ıeaya Jlt lca etmiştir. Arnavut
köyü.nde de bir bahkçı mot.örünün bat
hiı ve 2 k~lnln boto.Iduiu labm.ln o
lunmaktadır. 

Fırhna Moamara, Karadeniz ve Ece 
de!llzJerlnde bili 1i4deUe denm et .. 
mektedlr. Deniderde balu.n.an veAJ& 

en yakın yerlere •11'1.llDlDilardır . 

TELEFOl\'LAR VE TARASASI 
YIKILAN OTEL 

Büyükderede İsplliındllpalas olell • f 
ıa!n rıhtımı rOkmiış ve ön kısım t.erasası 
c!a yıkılmıştır. Fırtınad:ı Avrupa ile te
lefon muhabereleri kesllmltür. En kı
sa bir umanda 1aın.lmasma ufraşıt .. 
maktadır. 

Ankara JJe de bir aralık: flesllmLi:se 
de hen. ~o düzelUlmlştir .. İm:ıırle t.ele
fo:ala k'•nuımak kabU detlldlr. 

Telcr:tf muhabereleri hemen her ta
rafla inli.zamla yapılabilmektedir. ~dka dafl toplan da mubttllf yer- Alman1au nakletmekte olan Gmei>o- arp merı aya 

-.......~ Alman ta77arelerine karşı at.q mau Alman vapurunun ma7ne çarpa- kl - - -
~!ardır. Bu tayyareler bUbas&a rak battıiı bildirllmelı.ledir. Vapurun ya aşıyor ==================~===~~==~=== 

~ve LlyeJ ,.blrlul ü:zerinden uo- 2 kinwıuovvelde b:ı.ttıiı ve lolndekJcr- Gu·· mru·· klerdekı· mallar 
~dır. den 901 kişinin boiulduiu anlqW,or. Vaşlnclon 22 (A.A.)- Amerika el· 

Aımanyanln R d 
karı umumlyesl, Montevidco den .. mu-Omanya an harebeslnden, Colombusun kendi ken-
d1.i.ul bahrmasınd.an ve Arauca adm-

alacag" ı petrol dakl Alman Karcosunun takip edilme
sindenberi harbln Amerlkan sahillerlne 

~knt Z2 (A.A.)- Dans a,laıasın- dakl ıtbalii tınm vasatWne lebbül et- J'&kla<makla oldutu ve Panama kon-
mektedir. feransının kabul etmiş olduğu 300 mil-

... 4bnan:ra Ue S.omanya a.r ında ak- Protokola zeyledtlmlıf blr vesikada Uk bila.raf mmtaka meselesinin şimdi 
ilınq olan lktıladi itUUname. AJ.. Alma.uyanın Jlomanyay:ı 40 mU7on mllli lşterfn ilk pJ3nına &"eçmlş bulun-

~anm 1940 senesinde ithal edebi- rayş:mark miktarında bir kredt açmafll daiu müt'\le&!l,lDdadır. 
.,. .. 1 muvafakat etmiş bulunduğu ve bu pa- ı Panama beyannameslnln esas hedefi L.:" petrol konle;ıJ.uılaruu t• surcUe -..u etmektedir: ranın :petral mübayaahna. att tediyatı harbi ve muh:ı.samat hareketini Ame-

.a _ caranU etmek tç!n Bükreştekl Alman rika kıt•asmdan uzaklaştırmak idi. 
·vda 130.000 ton, bu miktar, Alman-..,,_ Lankatarından birinde hazır bulundu- Son h3.dlse1er, yalnız Panama mın-

.'Ul&lı 1939 ~in ilk sekiz a:rı.:ı• rulmakta oldufu beyan edJlmekteLir. takasında defli, ayni :ıamanda Urup

Bir İtalyan vapuru battı ! 
~."1ılsterdam %Z (A.A.)- 3,700 ton '! mayne çarparak batmış oldııtu haber 
~indeki ve Comll.as adındaki İtal- vcr~Imektedir .... . . 

, YapunuıW1 Şimal 4enirlnde bir 1 

·tlında tedhişçilerinin bombalarıı 
it l.ondra 22 (A.A.)- irlanda let.hifçl

r, tarafından kontılm• olan ;r~ 
~arıcı bJmbalar. dün at m Birm.1rıx

"1da bir posta kutusaU&ıla ZOO mek
ltbt1 tahrip etml.ştil'. 
l'asıa müstahdemlnlııden blrW ba

ttı surette yaralanmışt.ır. Ba suikast, 
~~en •i~t.05 ayında Y•Pılmıt olan 
, 0'7eııtry suikastına lftjrak etmiş olan 
·tlıttseıcr hakkında &'eÇen perşembe rü
... verllmiJ bulu.na:zı idam kararlana· 

dan sonra Birmtnrhamda yapılan sul
Jaah_n Uciincüsüdıi:r. 

Dfier bir ta 1· ım uJkastlar yapıJma
sında.ıı korkan zabıta, bı.itün İnclllı pos
ta bürolarına lbbaratla buhınmuştur. 

Bundan başka En&'.U.h S!<ol Corııo

ratlonun bir çelik fabrik:ısı.nda vukua ı 

relen bir infilak netice inde bir kişi öl

mW,, 6 kişi yaralaıımışt.ır. Hasara.t mü
hlmdir. 

• ;-============================================= 

Yüz Rus tayyaresi Fin 
şehirleriııi bombaladı 

(1 lncl sahffed,.n devam' f 
leıı öğrenildiğine göre, Ruslar bil
i )iik zayiatlarına rağmen hücum • 

1 

""uıa devam etmektedir. 

landJyanm tlmalinde Derlemekte de
vam ediyorlar. Dün, şimal şehirleri 10!) 
Sov;,·et tayyaresi taralından bombar
dım.&ll edilmiştir. 

ayın karasularında cereyan etmiştir. 

Papa İt.ı.lya Kralını 
kabul etti 

Londra 2Z (Hususi)- Papa, düıı İ
talya ltrl.1 ve Kraliçesini kabul etm.lş
tlr. nııkUmdarların r:!fakat.indc Kont 
Cl:ıno ile İtalyanın Vatikan sefiri d.e 
bulunuyordu. 

P~pa, bu ziyaret. bi1h:ıssa noeı ve 
sulh yort.usu arıleslnde yapıJdıiı için 

bill\assa memnun kaldıtını hf'l".:3n rt
m f!f, bazı mllletıerbı cenkJeştlfl ve ba.
~larınuı tehdit alunda buJunut.ıi...ı h.a
t"l!Jık zıunanda İtalyanın "'edeni haya
tına devam ettiflni söylemiş ve m.ı.l

tetler arasında ~erefll ve devamlı bir 
sul.h temennls!nde bulunmuştur. 

İngiliz Kralı denizciler 
ara•ında 

Lonclra ZZ (HU5U.>i)- Iral Corc dün 
draat ve balıkçılık neurellne glU.U., 
balıkçılık filosu ve çift.eller mumes .. 
5.lllerl ile gör~iişt.ür .. KraJ, Alman 
ta7yare1erinin balıkçı kayıktarı!la hü~ 
cum1anna karşı nefretini izhar etmiş· 
tir. ... .. _._,..._ .................... .... 

(1 lncl sahifeden devanı) 

Vekil bundan sonra. paramızın 
düşürüleceği bal:kındahl haber • 
!erin tamomen usılsız olduğunu 

söylcm:ş ve kuruiacak ç•y limited 
şirkete her ay 15 hin İr. giliz lira- 1 
!ık bir akreditü acılacağmı vadet
mişt:r. Bu ş rket iki gün iç:nde ku· 
rulacaktır. 

ÇUVALCILARA TEES~ÜF 
Bilahare çuvaleıları dinieyen 

Vekil onbra teessüf etmiş ve 
çuvaldarın akreditif arzusunu k:ı· 
bul etmiyerek şunları söylem"st ' r: 
•- Size akreditif açamam .. Hü

kıimr.', Hindistandan çuval ve ka
naviçe getirtecektir. Bunun İ(İD 
teşebbüste bulunduk. r.ir hafta i
çinde b'r çuvajı 130 kuruşa kadar 
yükselt:p satmak bu çuval mal 
dolduracak mü t 0 hsli ezınclı.ten 
b?şka bir srv dei:Hdir .. Biz, bu işi 
hükumet elile yaptıracağız. l\Iaa
mafih Sİ7İD ticrıretin:ze rnan1 o~a
cak cleğiliz. Siz de takas limikt •İr
k<'tinin vaziyeti müsait oldukça 
tııkas aJır, mnl eetiri~irıiz.• 

Ticaret Vekilinin aldığı tedbir· 

Macaristanla yeni bir 
mukavele 

Macaristan bükümeti ile al'P!ntZ· 
da hukuki vr t:eari mevadı adli • 
yeye müteallik bir mukavele im· 
:zalanmıştır. 

Muka'vele tasdik olunmak üze· 
re Büyük l\liılet Meclis:.Oe veril -
miştir. 

Mıntaka mahalle 
teşkilatı 

!er sayesinde manifatura piyasan 
gen; şlcmcğe devam etmcktdır. 
Muhtelif çeşidler düıı ve bugün pi
yasaya çıkarılmı.ı;tır. 

Fabt bazı tüccarlar yeni ka -
rarnaınelere intızarcn hala fiat 
laTı tenzil etmeınişıerdir. 

Gümrüklere g-elmiş bulunan pa
muk mensucatın ucuz resimle çı
karılması hakkınd• bir kararn~me 
de dün ncşro!unmuştur . 

• azilli fabr kasının bütün pa
muklu mensucatınııı hükümctin 
kontrolu aıhnda ve 1 elden pi:va
s•ya çıkarılması kararlastırılmış -
tır. 

GÜMR'ÜKI.ERDFKİ l\JALLAR 
ÇIKARILIYOR 

Dii!er toraftnn gümrüklerde kal
mıs her türlii ecnebi menseli mal
ların b'r f,afta:va kadar tamamen 
ithali takarrür etmi t't·. Bu mal
lar pr~ında pi,·a~anın ihtiyacına 
yakından taalluk rılen cam, hova, 
ecza, kimya maddeleri de bulun
maktadır. Bırna ta•lliık eclen ka
rarnamede birkaç güne kadar neş
redilecektir. 

Fatih Birinci Sulh Hu
kuk Ha:dmliğinden : 

L General Valerius Finlandiyalı • 
«Qın S•lia mıntaka~ındaki mu • 
~affakiyetlerini teyit .. tmiştir. 

6 Fin tayyaresi ile 11 Sovyet 
~)ryaresi arasında bir hna mu 

llrebesi olmu~tur. 
Fin tayyareleri yeniden Lcnin

ttad üzerinde uçnıuşlard:r. 

Lado&'• a-ölü civarmda devam eden 
muharebelerde birçok B.u tay,.ırcsl 
d~ürülllıiışltir. 

Flıılandiyalllll •imal körlczınde blr 
Ras &'cmlsl bat.ırılın1Şbr. 

ŞbIALDE FİNLER MUKABİL 
TAARRC:ZA GEÇTİLER 

Zührevi ve cUI baslabtlan 1 
~~:~:3~~7!~~=~ il 

kar C"" rl'\ Jfa"anbc1 apa.rtıın~ 

No. 33 Telefon 41358 
..:.:.::..::=-~----

Viliiyet, koza ve nahiyelerde 
•mınt:ıka mahalle teşkili\tı , na -
mile yeni bir te~kilat kurulması J 

kararlaştırılmıştır. Dahiıiye Veka· 
Jeti bu maksatla bir kanun layi- 1 
hası hazırlamıştır. Proje bugün - ı 
lerdc Başvekiilete verilecektir. 

Hninen ·n Şchzadebaşında A • 
cemogiu Hamam soka~ında 29 No. 
d~ mukim Jll. Edip aleyhine açtığı 
alacak dav•sı için gönderilen zaptı 
davaya gösterilen adreste bu nam
da bir kimse olmadığı mübasiri ve 
zobıta tarafından yapılan tahkikat
tan anlasılmış ve mahkemece müd
dei hazine vekilinin talebile müd· 
deaaleyh hakkında 15 gün müddet
le i'iınen tebligat üa~ına ve m~h
kemenin 15/1/940 saat 11,30 a ta
likine karar verilmi~ olduğundan 
bennucibi karar yevmi s~ati mez . . 
kurda mahkemede hazır bulun . 
madığı ve tarafından b:r ,·ekil ;:ön. 
dcrmediği takdirde davanın gıya· 
bında bakılaca~ı trbliğ m•kııının~ 
kaim olmak üzere illin eiunur. 

Londra 22 (Hususi) - Rus tay
hrelcrinin dün Finlandiya üze • 
tinde yaptıkları uçuşlar esnasın
lla, aralarında kadın ve çocıı.l< ol
llıak üzere 23 ki 1 ölm~tür. 

Bir ekspres tre •i Joldan çıkmış 
llti kişi ölmüştür. 

100 Rnıı tayyaresi Fin 
şehirleri üzerinde 

Loıutnı %2 (Radyo)- SoV)'eller, FID-1 

Oslo 22- Şimalde Pel'lUDo cephe • 
sinde takvi7e kuvvetleri alan Finler 

mukabil turruza ceçml.ş1erdir. SoVJ"et 
kU'\"Vetlerl Norveç hududu yakınıudm 
rfe'ai etmektedir. Muharebe pek şid • 
detıl olmaktadır. 

Pariste komünist tevkifatı 
Parı. %2 (Hususi)- Fnıns12 ubı!Mı 

faaliyette bulu.nan ve &'iztl bir razete 
pkaran '8 konıünlsll leYkl! elmltllr. 

T KSiM 

MEVLÜDIJ NEBEVİ 
Geçt'nlerde vefat eden esbak Suriye 

,imendiftt1erl ntfla ıerkomlsetl ve 
Mühendis l\leklebl Mildüru emekli 

mühendis Ahme~ Febml Bili ruhuna it
haf edılmek üzere 27 birinci 'k•nun 939 
sah .,ünü ikindi nama'lmt müteakf:p 
Kızıltoprak Ziih&Upaşa camllnde meY
lü.dil Nebevi kıraat oluauacalından 

arzu edenlerin teşrifleri rJca olunur. 

sineması 
Bugün 

Telefon: 43191 
matinelerden itibaren 

Yeni bir kahkah:ı haftası başlıyor: 

Meşhur Komik'' MALEK,, ia gülünçlü taklitli 

Türkçe Sözlü en son filmi olan 

MALEK ZORAKi 
HAYD 

Bu haftanı" en ı;blPn<eli ve görülecek lilmidir. 
Ayrıca: Yeni ilaveler: EKL "' JURNAL'da en ı;on dünya ve 

harp hava\~.isleri. 

939/924 

İstanbul Sıhhi Müessese er Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonunda.ı: 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 1070 metre palLoluk kuma.şı kapalı zarfla f'k· 
sUtmeye konulmuştv. 

. 1- U.Utme 1/1/940 C1mr.rtesl ·ı il nil saat 11 de Cağalotlunda Slhbal ve 
lfi.lma1 Uuayenet MiıdurlüfU blna~md.u. l \ rulu komslyonda yapılacaktır. 

ı- Jrluhammen flat: Beher metresi l "O knru; tur. 
:ı- Muvakkat lembıat Dl lira 25 turuştur. 

4- · lekbler prbwaesCıl lıer ıWı Fuatp- Türbesi karşısmda Leyli Tıp 
Talebe Yurdu merkezinde 1:örebllirler. 

5- İsteklUe:r Ticaret odası veslkastıe %498 sayılı Jranunda TU1h TMtkatar "Ye 
bu işe yeter m.uvUka.t teminat ma.lr.buz ve;ra bapka mektnba ne btrllkte tekilli 
havi zarflarını ihale saatıa.ıea bir aaal evvcliu kadar mak)wı makablllade ko· 
misyona ven>WerL (llU) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
1 ve Eksiltme Komisyonundan : 
1 Leyli Tıp talebe yurdunun 260e metre elbiselik lmınap bpalı zarf. 
la eksiltmeye konulmuştur. 1 

1 - Eksiltme 6/l/910 cumartesi günü saat 11,30 da Cağaloğlnnda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü blııasmda kurulu komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Beher metresi 485 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 945 lira 75 kuruştur. 

1 4 - istekliler şartnamo<ini her gün Fuatpaşa türbesi karşısında Ley· 
li Tıp Talebe Yurdu merkezinden alabilirler. 

5 - İstekliler Ticaret odası vesikasi!e 2490 sayılı kanunda ya.zıh ve
sikalar ve bu işe yeler muvakkat teminat nıakbıız veya banka. meldu. 

'•••ll••••••••••••••••••ı•••••••••••••••m•••••••• lıu ile birlikte teklifi havi :ıarfıarını ihale saatinden bir saat evveline ı• • kadar makbıız mukabilinde komisyona vermeleri. (1624) 

Yazan: ZıYA.. ŞAKIR No. 20 

İki geminin güvertesinden tüyleri 
ürpertecek bir mücadele başladı 
Btitü.a bu harp esnasında, CeneYb 

remilerl, sahile doğru 7aklaşıyorlardı. 
Kara lle &'etniJer arasmda a-nealr. birlır:ıo 
ıa:ılama.r boyu mesafe kalmıştı. 

İşte , bu ciddi vazlyet!e arlık Süte7-
man B~y daha :r:lyaılc ke.ndlnl zaptede
medl. Hind.il Amiral &"cmls"nln, en 
önde bulunan Cenevh: C"emlslu~ (1) şld· 
detle rampa etmesi Icln, kürekçHerc e
mir verdi. 

Bu müthiş kalyona., CcneY!zJ!lerfu 
en mahir kaptanlarından (FlaktaneJla) 
kumanda ediyordu ve reminin içinde, 
blne yakın zırhtı sllihşor bulunuyordu.. 

Türk Amiralinin .-emlsl, bütün kuv
vet ve şiddetlle, Ceneviz ka1yonunun 
kıçı:-ıa rampa ettl Derhal kancalı ı.ln

cırler atılarak lkf .-eını_ birbirine np
tedildL 

ŞımdJ, bu iki .-eminin •ilverteslnde, 
tüyleri Urpertec( k drrecede müthit bir 
mücadele ballladı. Ve bu mücadele, 
başladığı andan itibaren kerlı:.un9 l>lr hal 
aldı. 

Vaı.l;rettn bu merkeze &lrdfilnJ sö
rr-n diğer Ti.irk ıcmllerl de küreklere 
dayanarak, CenevU l'CmJJer.l:nın etrafını 
sardılar. Art.ık, akınLıya kapılarak, 

sı.msıkı bir kü.Uc hz.lbıde, 8ara7burnan-
dan Galata. •ahWerine cli>ir• sü.rüJUen
m'yc ba ladıla.r. 

llarp ı:öiüs ı-öise deiU: bolu bolu& 
cere;ran edjyord11. Tlirk. Aıalrali Sii -
ltyman Bey, elinde kumanda borusu 
olduğu halde. remtaln provası \berln .. 
de dlmd.It durar:ık bu em•afi fÜ!"Ö)me
ın4 olan kanlı lutaU idare eyliyorclw. 

::\lüverrih Kris"tovttlos, ba korkunç 
aahr.eri tan-!r ed keu, aynen şa fla· 

brları Uivc eder: 

(Hepsi, bu müthJt maharebede ie -
h cvv .. rle hücum edlyorbrdL. 'l'ürk
Jerden bauları, ellerinde ,.an.ar Dtt,';ı .. 
lelerle diışman cemilerlne aWt vermf .. 
ye k~nyerlar _ Dllrrltri, mızrak ve 
yahut balta darbel•rlle 1ı1I &'emllerln 
Tanlarun detmek fstl:rorlar- Bir ta -
kımları da U7.un munklarla. Litin 
askerlcrlnt aşaiıdan yakarıya darbe
Jemiye çabahyorlar. Nihayet başka bir 
takımlan da bunları oklar ve taşlarla 
öldürmek istl•orlar.. Yahu& dcmlrle
rln ztuelrlerlne. küpctieJerjen sarkan 
halatlara tırmanarak ktipe$ieler4en 
l"ÜV('rtelere aşmlJ'& pJTet •ö.1terl .. 
J'Orlardı. 

Tep•lerlnden ltrnakJanna kadar 
zırbh olan Latin 1Uihş0rlan , yük~Jı: 

küpt"jteler arkasında ve ca;ret mti~ait 

Blr takımtarı da, ellert..dekl dı.;tn1r 

sopalarla., demirden daha sert olan 
m:ıtraklarla TurkJeri.Jı kafataslarını pat.
latıyorlardı. 

Nılıayet_ Bunlar da k:Ji ı-elmb'or • 
muş .&"lbl, Türklerin u.urlne, sönm9 
(&reıovJ.) ate ieri CuJa!nu)·a ~ .. 
IW.$1:ırU.ı. Tu.rkler, yarı çıplak vücut.
la.ruıı saran aJcyJerı so11dW'mek lçbı kea 
di.lrrlnl d.en1Ze atıyorlar_ llalbulU su 
Ue teJlUS etUil uman daha 1iya.de \lar
lJyan o hain ate,ın aJevJeri jç..ıule ca
tır çatır 7:ınJJ'Orbrd.J .. 

Bu J.ork.unt alıuled<'ll 7iikalen ses
ler, 5•" ..... cu •acz f'ada.n daba frcl ve 
daha. deh eill idi. Bir tarafla elem vo 

ızhrap ferıaUırı. 4Jler larafıa ti.dde& 
Ye tehCTI·ur i.yazclerı bir 7au4an da 
ean. çeJUtenlerJn enlnle.rl \ 'e nı. yu.Ano 

ku.fu.rleri ceheaııemi blr vaveyı hu.sulo 
&'et.iriyordu •• lierkcsi ôlduru.yorcta.. '\ e 
llÜULJ'e&, aeud.UJ •e ö. 4ord.a.. 

Hücum edenler .• ve ba hücumu pil.s .. 
kU:r,enler, Uerll;ren ve ıe.nu7cn denb 
dall'alarına bt-:nzlyordu.. lıui.ua, ba 

iyJe deh.telnall bir mukatele idi ki, ne 
&'alip ve ne de Jllilğ,up far&.ediJmiyorda. 

Ceneviz &"t:mllcrlnl Yed1kule aalıille
rlndcn &'Ören (Fatih), onları S"ÖJde.Q 

kaybeder el.mu, arlık orada durup 
sabrcdcmem.4- bwı.laı·w na!).J} zapt ve 

esir edileceğini güzlerile l'Örmek tein. 
atıw diıtrUıala sürerek (K..tıthane) de
re~!.ni aşıp, Galata sahHlerıne celmiştL. 

O tarilıte Galata sahili, nan bit 
.kıunla.ktan lbarct:ı. B~ kıunluk, lmale 
doğru UU)IJP &'ldiJ'ordu .. "Ve &'emilerln 
mUcadelc inJ tema aya, en m.uaı& bir 
saha tt'_.kil ediyordu, 

Artık tamamUe blrblrlerlne kenet
lenmiş o1an Turk ve Ccncvlı. remilerl 
de, riila:lrın ve akıntının c;evkUe, bu 
ut.De doiru s\i.rtikleniyordu. 

GemUcr sabtle o d.crectde ya'kta.ş -
mışlardJ ki. bütün sesler. gek sarilı ve 
''a.zih surette işlti.li7ordu. 

Türk e-emUerJ, Ccnn-lz kalyonlarını 
tam.amile ihata etmi~lerdl. Denizin ve 
ıeml &;üvertelerinln ecsat Ue null.mll 
olmasıııa raimen, cesurane bücuınb .. 
rma devam e1'nc.kteJerdL 

( Devamı Var ) 

Halkevlerinde 1 
bir vaziyette buhmuyorlarch. Ve Türk- Eyüp llalkevlnde bir fotoi.rareıhk 
lerln - &"Örülmeml.ıj blr derceede !!!ld .. ,ube.si, biç ok.uma yazma bilmiyt-nlere 
det ve de~ t>tle ien.li eden htieaınla- türkçe dersleri ve bayanlara biçki ve 
nna hin m~kUlit ile mllkavemet im- diklş derıJerl a('ilmışhr. ~ehremjnl 
kiıı:ı baluyorlardı. Banlar, remllere tır- Halkevinde de rum.ırtesl rünü .saat 
manan Türklerin üzeri.ne, bQülr. kaya 20,30 da .nır doktorun ödevi• adlı 
par('a.ları yavulıyorlar •• Ve yahut 4a. piyes tem:sil edilecek ve Bayan Saaiet 
ha kti(>uk t ıa.·la onlarm kafalarmı Ölçkiin tarafmdan konferans verile .. 
eziyorlar .. l:'ukarula.n saldırdıkları 1lllZ- 1 cekti.r. 
rak, karıı, '1"? darbeltrile Tirklcri de- ---------------
Uk dctik edrrek denize tti)'orlar- Kh
peştrle-re k3d. r <'ıkmtya muvaffak olan 
Türklrrin .,armaklannı, balıa ve kıho 
da.rbelerite dotru:rara.k kanlı 4ahra.1a
ra dii.şı.irı.iyorlardı . 

(1) Bazı muvcrribler bu eeminin, 
B izans imparatorunun bayrağın ı taşı· 

yan bir Biza.n.s ıemisi oldu!wıu kayde
derler. 

Cezai sahada karşı
lıklı yardım 

Memleketimizle Yunanistan a
rasında suçluların geri verilmesi 
ve cnai abada kurşılıklı yardım 
muahedesi akdolunarak tasdiki i
çin Büyük Millet Meclhine ve • 
riimi~tir. 

Paramunt Film Şirketinin 939 - 40 onesi 
Filimlerinin en muazzamı olan ... Ve 

Klodet Kolbert Oon Ameche 
MARY ASTOR • JOHN BAllRY'\10R • 

FRANCIZ LEDERER tarafından yaratılan 

GECE YARISI KONTESİ 
emsalsiz filınini Önümüzıkki pazartesi günü matinelerden itibaren 

L A,.. L E sinemasında gormiye 
hazırlanımz. 

Bügiin ERROL FLYNN'in en son zaferi \"e Marmara 
~ Fılm stüdyosunun eşsiz Türkçe eseri. 

- ~~.1;:!/!.m~;!! o!..~f 
gö•terilccektir. 

lstaı1bul Kapıcllar Cemiyetinden: 
Henüz okuma yazma öğrenmemiş olan yurddaşlarımız için İstanbul 

Haikevlerinde A. B. kursları açılmış•·c derslere başlanmıştır. Mağa~a ve 
apartıman ve Han kapıcılannın bu kurslara devamla birer tasdikn•me 
almalan lüzumu Belediye iktisat işleri müdürlüğünden tebliğ olun
muş ve önümüzdeki haziran İ(inde muayene ciizdanları tebdil o]unur
ken behemehal isbu tahsil vesikalarmın görülmesi ayrıca tenbih edil· 
mi olmakla keyfiyet esnafımıza tebliğ olunur. lı İstanbul Üçüncü Noterliğine : 

J İstıınb~lda Asmaaltında (21) numaralı dükkanda türoardan l\fEH· ----------------------------
1\IBD FATIII ile aramızda mün'akid ve odun ticaretine müteallik şirketi il MOBİLYA MERAKLILARINA••• 
hususiyenin diyunatı rıumaileyb M EHMED FATİH tarafından tesviye 

ledilmck ve emvali şirket bana aıd olmak şartile 12/12/939 tarihinde SANDALYALAR, KARYOLALAR, PORT lAı'IJTOLAR 
GRİP, NEZLE, NEVRA.LJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, SOGUK ! rızayı tarafeyn ile feshetmi~ olduğumnzdan kcyfil·etin csh~bı matluba Vesair her ned ve şık mobilyalar 

mallım olabilmesi için usulen ilan edilmesi için imzamın tasdikini say- ı Fabrika fiatına satılıyor 
ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESKiN EDER. gılanmla dilerim. ASRİ l\JOBİLYA JllAÔı\ZA~I: AHMED FEYZİ 

"•••••••••••••••••••••ı•••••••aa .. •••••••••••lj ADRES: K~sımp'"" ff•vn7.kaJ?ı ~addesi 36 No. lu odun deposu j İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66, Tel: 23407 
- ~alı.ibi MUSTAFA CINL 
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INKIBAI, HlZIMfllllK, MiDE BULAHTI '' BOZUILUGUNDA, BARSAK 
T [ M 8ELL1G1 N o[, M 1 o [ EK s 1 L' K f 8 y AH MALA R 1 H o A t·mn~~!~n~:.ıııı-MAZON MEYYA TUZU 

Müferıih ve midevidir MiDE ve BAHSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve yormaz. l\IAZON isim ve HOROS markuına dilıkat. 

YE 
KONUŞAN ERKEK BAŞ 

DIŞ 
SO~UK 
ALGINLl~I 

NEZLE 
GRiP 

ROMATiZMA 
1 Yazan: REŞAT FEYZİ 1 

Vee4i Şelısmar Leylinm 'beline 
•IHıtı koluna daha (Ok ııl<b. 
Genç kadın111 gözlerinin ;çlne dik· 
btle lıakaralc 

- Nasıl .ın, Leylacıiun?
Cevap beklemedi, yaval!(a kula• 

iuıa ejildi: 

- En Flzel kadın, iyi dau 
1!4eu kadmda, dedi .. Lqli,."11 de 
ıüul oynuyonwı_ ÇilnkU, ıtilel 
kad111Sm- Bak .• Şa adım atışlara.. 
Vüca.tündeki şu kıvraklıla, ta lıa· ( 
Jifli.te kk. . .Fnbliıde... i 

Leyfi, kn:ıl saçlanaı, Sen( ada· •m yflzüae daha ziyade yalılq • 
tırmıştı. Nefesleri birbirine bn • 
wordu. O kadar yakm4ılar. 

- Vecdiyi nasıl bırakabildin? 
Leyla aüJümsemiye çal,..rak: 
- Ne •••, lNr teY var mı?. 
Bayrilnnı... Leylanm. ellerini 

tatta: 
- S<mna, Leyli, dedi, bu aı..am 

••-• ıelealeri... - Aalat_ 

Çünkü: 
Bir defa fırçalaın;ıJcla dı,!Pr te.· 

nrizlenmiş olmaz. Ağız guddele
rinin ve da!hlli uzuvlanıı müte
madi ürazatı, dışardan mü1ema
diyen alınan ~bi maıd<::eler, 
mi:kroplar, YE\mek. içki, sigara 
vesaire, dişlere, diş ellerine bin 
bir mikrop aşılar, analar husu
le getirir. Bunlar ıb!rii(e birike 
nihayet dişkrde çürüme, etı...·rde 
iltihaplar başlar. Artık felaketi 
önlemek ve dur<llırmı.k güçti)r 

' • GRiPll 
Lüzumunda günde ---

Müzik, çok aüzelcli- Dam tatlı 
m hava içinde devam ediyordu. 

Veccli Şehsuvar, slizüne '4tyle ff. 
...,.. etti: . 

- Sonra, en siiul Jr.atlm, dana 
eierken, kavalyesine ırü:ıel mevza. 
hır ilham eden, onu iyi konu1hınıa 
kadındır. Bak.. Demindenlıeri, ııc
nin kalalr.laruıda mml mırıl ko
•ufl!uyorum. 

Leyla, lıaşını haf"ıfçe arkaya at· 
tı. Sa(4an yeleleamişti. Gözlerindo 
sök rengini andıran dalırın bir hu). 
ya dolaşıyord1L Uıuıı, kıvır kıvır 
kirpikleri titriyordu. Dudaklann· 
de, llilalr. bir gülümseme, manalı 
yüzüne hırslı hlr tatlılık veriyor
dlL 

Genç adam tözüne fllyle devam 
etti: 

- En güzel kadın, dans ederken, 
cüzlerini süzerek, rüyalar ilemin· 
cle :vaşıyormn~ gibi, kavalyesini 
dinlemesini bilen kadındır. Sen 
de böylesin •. BPlı:, Leyli .• Su clu· ı 
rnsuna, ııözlerinin en.-inliğincleki 
lıorkunç hulya ilemine bak •• Ne 
ıüze-1 kadınsın Levla .• 

Müzik, Riyo dö janevro kabare· 
lcrinde çalınan en güzel İspanyol 
p~rralrrını tekrar edivordu. 

Vecdi Şelısuavr, >vucunda tuttu.
1 ğu Lc:vlanın elini , daha cok sıktı. 

O zcman, ııöz göze geldiler. 
Genç ndnm, içtiği beş viskinin 

verdii!i cesaretle: 
- Seni seviyorum. Levla . dedi. 

Sen, h•yntımın en güzel kadını • 
ıın .. 

Levli, birden irkildi. Gözlerini, 
Vecdi Sehs•ıvann vü,;;nde dol•s· 
tırdı. EvvPla, hafif l(iilümsem1şti. 
Snr1111 cid""'p•ti. Ken,lisini, j!'enç 
r.ı•mılan biraz ıı;eri cekmek ist~r 
l!"ibi. bir İPSt vaptı. Kaim ve nemli 
kızıl ,luılakları titrivorılu: 

- Çok cesu.rsunuz, Veedi Bey, 
ıledi .. 

Dckikalardanberi ilk defa konu
snwırdu. Sonra, başını sağa çe • 
"1-rdi .. 

Müzik durmuşta .. 
:vrılırlarken, Leyli, soğuk bir 

tavırla: 

- Bir dakika müsaade ediniz, 
ıledi .• ~rkadaşlarımın masasına gi. 
dece"'lm •. 

* H•vrilnnisa, LevJiinın kendi ma· 
sa•ına geld' fini (örünce, ıevin • 
cinden, yerinden fırladı. Yer r:~· 
terdi• 

- AJılat•yım .• Biraz evvel, Şa• 
danla dam ediyordum •. Bana mü· 
temadiyea, yazın nasıl b~lıia cık· 
tıJını anlattı, durdu_ Ne aptal şey!. 
Müharek çoeak biraz yüzüme dik· 
Jr.at. l'ÖZlerimin İçine dikkat et •. 
Heyecanımı sör-. Yakışıklı çocuk 
amma •. Pek aiır başlı bir llCY, de· 
iti mi? .• Böyle erkekler df' hiç ho· 
4uma ıritmez. Erkek decliıCin ce • 
sur, atılan, hele bu nıevzularda- j 

- Daha mı cesur olmnlı .• 
- Ta•ü euım .• Bislerlınlzi hir· 

birimizden neden saklıyoruz.. nat• 
ta, hatta Leyli. evet, o kadar ee
aur ki, •ız. bunlara ekseriya, küs
tah deriz.. Halbuki, yalaıı •• Buna 
ılllimiı söyter _ İçimlzclen hoşla • 
nırız .• Kalbimiz heyecanla titrer •. 

Müzik tekrar b•şlamı h. Leyli 
düşünüyorılu. Bayrünnisayı dik • 
lıatle dinledi. Bir an hatırına Vee· 
di Şehsuvar l'eldL Salonda, etra • 
fına göz ıezdirdi. 

Vecdi, Amerikan barın önünde, 
yine viski l~yor, yüksek iskemle· 
nin üzerine yan ohımıuş, Leyliya 
bakıyordu. 

İlk defa, Leyliinın da kendisine 
baktıiını görtince, hemen y.ere at·j 
!adı. Masanın önüne geldi, Çok 
nazik bir seiim verdi. 

Leyla, tereddüt etmeden kalktı. 
Dönüyorlardı .. 
Vecdi Şehsuvar konuşmağa baş· 

Jadı: 

- Sizden lıiıla revap a1mak ü • 
midini kesmiş değilim .. Siri sevi· 
yorum. Bayan Leylıi.. Sevmemek 
elimden gelmiyor. H>lta, sizin ııtı· 

Vaktinde ihtiyatı 

elden bır11kmıyarak 
dişlerinizi 

Sabah, öğle ve ak,am her yemekten 
sonra günde 3 defa 

RADYOLİN'Ie 
Fırçalayınız. 

Ist;;nbul Belediyesi İlanları 
.,...._..__~.----------------------........ ------' ·rt fiL· , M·ı;ı· .. .illl· 

114 ... 
68,25 

~ne\ 

1520,SJ 
910,-

Beyıwtta lnluldp m Uze ve kQtUphaneelDln tamiri. 
İtfaiye makinelerine ve hortumlarına lüzumu olan 3 kalem 

Erkos ldstiği ve ala hortumu alınması. 
İlk teminat mikt.:ırlarile tahmin bedelleri yuknnd• yazılı leler ayrı ayrı aç>k 

eı..Utmeye konubnuştur. İlıale 25/12/939 Pazaı1esl gütı6 'S3at H de Dcılml Eııcil· 
m-nde yapıla<:<ılrtır. Şartnameler Daimi Encümen Zabıt ve MuaıneJAt Miklilrlil· 
iti kal•rninde gdrlllebillr. Taliplerin ilk teminat makbuz v.,.a melttuplarile lha· 
leden s<'ki< gün evvel fen işleri müdürlü ğ(lnden alacaldan fenni ehliyet vesika· 
!arı ile ıbale gtıntı muayyen saatte. Daimi Encümende bulunmalan. (10206) 

•" ~(#> 

Ui(QiQ MSLANG~ 
~OLAY OLMAMISfl 
lbJin~ . . "' ;;, 

1 inhisarlar U. .üdürH' ğü; .de11: f Y;,Va ~~~"" IPI 
1- Şımname ve nümun<'Si mucfüın·,· 26,.> m/m 270 bin ve :uı m/m 330 bln ~ ' ]') /.J/ 

1 adet bobin siıara kAtıdı paz.arlıkla satın :~hoaf'.tktır. 41 ~ I 
1 ıı- Pazarlık 15/ 1/1140 Pazartesi günü saat H de Kabetaştıı Levazım Ye ~ k 

Mübayaat şubesinde.ki a.hm komis;yon~da yapı1Qcaktır. ~~,-,: tll ' n ı~~~,IJ-
-----------------------:--------- ili- Şartname "" nilmunesl her gün E<lz\I geçen IU_,,,, ve İzmir, Ankara ~(. .ı 

bDşmüdürlültlerinden parasız alınabHir. 

ACEM İ İKTİDAR 

H 
Tabletleri her eczanede bulunur 

P""'• kuhıou 12~~) Golala, latanbul ·--·---

-
IV- İstekl ilerln verebilecekleri miktar üzerinden % 7.& ıtüve.nme parasile e_,,,.,,. 

veya bankn teminat mektuplarile birliktetayin edilen &ün ve saatte meı.k.Qr komJ.a.. 
yona gelmeleri ilan olunur. (10117) 

İstanbul emniyet SJndığı Müdürlüğünde.o: 
Emniyet Sandığı borçlularından Reşit mirasçılarına ilb yoHle son tebliğ: 
Murisiniı. saıtııklnda 11~98 hesap No. sile Refika ile müte::elsil kefil ve 

m\iiterek borçlu olarak Sandığımızdan aldığı 1540 liraya karş{ Boğaziçinde Bü
yükderede İspanyol caddesinde eski 2 yeni 2. 4 No. h dükkfuıı olan bir evin 
tamamını (ikraz senedinde d~po müştemil ve otel halinde .istimal olunan otel 
Biliin) birjnci derecede ipotek etmiş idi. 

Vhdesinde öd•runlyen borç 27 /7 /938 tarihlı1de 3777 lira 78 kuruşa varmıştır. 
zeililtiniz karşısında hislerimin ha· ·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.. -
rekete gelmemesi benim için çok ~ ~:J 
alır bir duvgusuzluk, size kar ı da 
yapılmış büyük bir halraret o • 
lurdu .. Cesaretimi cok görme)·in .• 1 

Cünkli, heyecanım da çok, sevgim 
de çok .. Aşkım da cok.. 1 

Leyla, Vecdi Şehsuvarın gözleriniu 
i.ç'.ne, ilk defa, derin bir teslimiyet 
ifadesi ile baktı. Yüzünde bütün 

Bu sebeple 3202 No. lı kanun mu~ibince yapılan takip ve açık arttırma netle"- iP- • ANA p İ y OJEN 
•inde mezkür gayrimenkul 2560 lira bedelle müşterisUıe muvakkaten ihale Dr. Ihsan Sami 
edilmiştir. ' . J 

işbu il~ ı.arib.inden itıbaren bir ay içinde 938/1429 No. ra ile Sandığımıza btreptcıkok, igt.afilokolı::, pnörnO" 
n1üracaatla borcu ödemediğiniz takdirde kat'i ihale kararı verilmek üzere dos- kok, koli, piyosiyaniklerin yaptl'' 
yanın icra h~kimliğine tevdi olunacağı &On ihbarname makamına kaim olmak çıban, yara, akıntı ve ciJt hast.alıka 
üzere ilan olunur. (10623) ıanna kareı çok tesirli taze aşıd•$. 

bir zevk ve haz aleminin ürper • İç ve d•ş BASUR MEMELERİNDE, Basur mEıınelerinin her türlü 
meleri vardı. Dudaklarının ucu ilti'ıap'.annda, cerahatlenmiş fis .üllerde, kanayan bastı~ memelc • 

İstanbul As~iye Altıncı Hukuk 
Lakim'.iğinde'l: 

kıvrıldı. Genç odama daha çok rinin tedavisinde IlEKTA patı ş:fayı temin eder. Amme hukuku namına İs\anbul C. Müddeiumumiligi taro.!ından müddeia-
yaklaştı. Fısıldar gibi: lcyhler Samsun Ref3diye Ulugazi ınahallcı;i Okul sokak 3 No. da Mehmet oğlu 

- Cesu:r erkekleri severim, Vec.. Ccıaı ve ayni yerde oturan Ali kızı Nig~r aleyhlerine ikame olunan buUnn dava-
di Bey, dedi, siz de çok cesursu _ sında mUddeialeyh,erin gösterilen adresleriı:ı~~ bulunamamış ve halihazır ika-
DUZ.. ı metgahları meçhul kald.Jğında'n dola~J iddianame su.retleri tebliğ edilemedi-

Le:vliıım kızıl saçlarının telleri j B l d' S • ld • d ğinden talep veçhlle H. U. M. K. K: nun 141, 142, 143 ve 183 cü maddelerine t~v· 
Vecdinin dudaklanna sürünüyor· , C C ıye Ular aresın en ,: . . . rnuın iddianame sureme muhakeme gününü göst<?ren davetiye varakasm'!' 
du. 1 Taksim suyu galerilerinde görülen cökiintülerin tamirı ıçın 14/12/ımahkeme dıvanh.anes'."e asılmasına ve . 937/2470 No .. ır ışbu davaya mudd~ı· 

Sahibi tıe nefriııatı idare eclen 
Bq muherriri 

ETl:.."\I İZZET BENiCB 
loa Teıvat Malbaau 

939 dan itibaren bu salann dört gün ı,esileccii ilan edilmişti. Ameliyat , aleyhın on beş gun ıçınde cevap vermesıne karar verılere~ lddıaname •ınetile 
sırasında galeriieri~ daha başka no falarının dn tamire muhtaç olduğu I davetiye varakası dıvanhaneye asılmış otduğundan mOddeıaleyhlerln bu müddet 
görülmüş olduğundan bunlann onar 11tası için 15 &iln kadar Taksim !zarfında davaya ..,vap vererek muhakeme g~ü ıçın Uıyuı kılman 1_211/940 cuJJ1a 
sularının nöbetle verilmesi :tarureti.ıasıl olduğu ılwı olunur. Bu suyun 1saat (15) de mahkemede hazır buiunma ,ı veya kanuni bır vcltll gcındermesı lu-
Terkos suya ile alüası yoktur. (10541) · zumu tebliğ yerine geçmek üzere 1.lltn olunur. «10582> 

- Ferman Padlşabımıudır. 

135' Biat 
Z!l.lı;adc 

il 

~ 

f 
JUi ıtauıl 

1 inci :in"" 
1939, Ay 12, GıiD SU, Kasım 45 

22 Blrlncl.lı;iııun CUMA 

Vakitler Vuall Esani 
Sa. Da. la. D•· -- -Güneş 7 23 2 39 

Öf'le 12 13 7 28 
İkindi 14 32 9 (8 
Akşam 16 44 12 uJ 

' 
Yat11 18 23 1 39 1 
İm•ak 5 35 ·p 51 

ISTANBUl KAPJU v BliANS SARA 

kalmı.mıştır. eaıuı1tkaıen1n ve ıt~r.~ 
denWn bu&iin prkm& ve carlım& b1Jı 

Türkler hiltlm bulunuyoruz. Nııaıl O· 
Jur da Ven.edik dananmas• baraJ:ırtla tJ. 
earel llıılerl tul&blllrT. 

__: Bütün bu anaJarımm 1erthe cel· 
mest Jçln donanmayı b\ima1u.numun 
bir an e~el hasU"lanması lilUlldır. 

- İrade eren~lı_nblndlr. . 
- Col< .reemedu İıarekete seıune -

J;. !'i8 Yazan: J\I. SAMİ KARAYEL 

Sult;ın Mehmedin arzusu Roma imparatorlu
ğunun şarkına ve garbına hakim o:maku 
Karadenlzde Ama..q-a Umanı ve Knm 

sahillerinde bulanan müteaddil üsler 
Venediklllerlıı el.inde bulunuyordı.a. 

Akdenlı tamamhe Venedik doııan

m:uının emrJnde bulunuyordu. Bu ıe
'-lieple TUrk.lerln İstanbul üı.~rinde bir 
' inı}J;ıntorluk karmaları bu devlet 1-
elu r~yrlkalrlll tahammül bir hal 14i. 

i.,ı,.: Suttan l\lebmet. Venediklllerın 
Ye Paıwun bu kudret ve ku\:vetinl bıl
d.fi Jçln ne olur, nt olmaz diye bir an 
evvt·I İs~nbul şehrlnln müdafaa es
bahırn haı..ırlamııh. 

Sultan l\lehmet, hemen her cün ıor
lara celiyor, amelenin çah'lmasıoı 

kontrol ediyordu. 

Zapo! Paşa; aldıiı e~rl harfi har
fine yerini! cetfrmeie cahşıyordu. Sur
lar. bu &UJ'etle takviye ve tamir edillr

ke'l. bir 7andan da ıimd:Jd tersane 

bahçesi yerinde de donanma kuvvetleri 
takviye olunuyordu. 

~oltan ?tlehmct, İstanbula lizım l'e
ır.1 kuvvrtlerl ayırmı!th. Üst tarafını 

Rumelf7e Kttlrmlştl. Cilnkü; Sırplarda, 
BuJrarlarda, bilh~ l\.lacarlarda kJ .. 
pırda.maJar varda. 

Falih; Belırral kalesine lıiklm olmak 
niyetinde idJ. Ve, bu kaleye labip ol
duktan aonra; lladretll bir donanma ne 
Adalar denizine biiklm olmak... Ve· 
nedik donanmasını yok etmek, hatti, 

adaları birer birer tövalyeler elinden 
zaptederek, İtalyan &ahillerine taar -
ruz ederek .şarki Komaya hi.k-lnı 0Jd11· 
iu gibi garbi Komaya da hiiklm olmak 
nlyeUnde idi. 

Sultan l\.lehmedin 7erine ca7esı. eıı
kl Roma lmparatorluiunun ıark ve 
carblne sahip ve hikim olmaktı. 

Nitek;m; bu fikirlerinden bir tanesi
ni vücutlandırmışh. Şarki Romaya ve 
Moraya, Balkanların bir kısmına hi
k.lm olm111tu. 

Fatih; Sadraıam Mahmut Paşaya. ıu 
iradede bulunmuştu: 

- Lala; 7apacaiımıı başhca JşJer .. 
den birisJ de Osmanh donanmasmı ve .. 
nedik harp sefinelerinin fevkine çıkar
maktır. Ba donanma bir &enede bit .. 
mell ve Akdeol&de rolünü. oynamalı· ..... 
- ....... . 
- Venedlklllerl.ıt Karadenlzde itleri 

- ........ . 
- Kaaıamona .. e Sinop oahUlerl.ıte 

hiltlm olan iarencllyar otullanna artılı 
Karaman beyleri ılbl nlharet vermek 

samanı &elmJttlr. Ba adamla.1', Amas
ra ve saire sJbl Umanlannı VenecL.kll· 
!ere pefk.. oekuek hakulı:a hüküm· 
ranlm~ tecavh etmlt buJana7orlar. 

- TrabMID lmparalorlııiu da •• O• 
loyorm.u.,!. Bu, imparatorluk LlUn~ 
!erin on ikinci unu bldayetlerlnde İs· 
lanbulıı aaptelllklerlnden oonra !eşek· 
kül dlD)f bir kaçak htlk&melllr. AJı; • 

koyunlular hanına. k•mı vermekle 
Türkler ara.~nna nifak sokmaktadır. 

Venediklller de buqlara yardım etmek· 
tedlrler. 
- ........... . 
- Uzun Basanı, Trabzon lmparatoru, 

tıpkı, eski Bizans imparatorları clbt 
Timurlenkle dedem Yıldırım Be1UJt 
ara.sına koydukları nifak ıibl benlm de 

uama koyarak t~tu,turmak Jstlyorlar. 
Bu işte hem Vtnedlklllerln ve h"m de 
dıler bıristiyan devleUulnln parmafl • 
oldufunu bllmellslnT 

_ Yapılacak yegine it; evveli is .. 1 
fe.ndlyar oflunun kafa511:11 esmek, son ... 
ra Venediklllerln Anadolu sahlllutnde 
bulunan bahri üslerini uptederek elde 
etmektir. 

l 
- Lala, anulanmın nelerden ibare& 

oldutmıu anladm mıT 
' 

mb l'"rekUr. 

- islanboıla lıiltlm olm&lt ı,ın. ·ı.o. 
halara lıiklm olma.< ~umdır. Bıı da 
Aı. .. vve~U b.r tlonanma ile olur. 
' - ........ . 
· - Bo"'zlara Liltlm olmalı: ~in de 
ınullak aa;elle A.kdeııbdekl adalıırıı 

lıiklm olmabdm 
- Anadoluya hikJm olan .Karade· 

Diı.e de hiklm olmahdır. 

..:.... Lalam, bu diisturlan a.nutına; tek
rar edi1orum: İslanhula hll<lm oldu· 
tumuı ltılu hem Bal.kanlara, hem Ak· 
deniz adalarına ve bem ele ~radenize 
biklm olmanuz icap eder. 

- Bu lcaplan yerine ıetlrmck için 
durmadan din ve millet uluruna ç.&· 

IJşmamız liıımdır. Bunlardan blr.ı.11in 

aoksanlyeU blz, Türkleri istanbuJda ra .. 
hat bırakmazlar .. Hatta Anadolu da ela.. 

- Be.n, surların tamiri bit.er bltme.s 
"Ve donanma lşltrl.nl yoluna koyduk -
tan sonra, Edlrneye dönecetım... Evveli 

JC.umelide l'Öreoelimlz işler var' .. Bos .. 
aaa Herseft, Arnavutıutu, Morayı ki· 
mllen yedlhikinılyellmbe almalıyıs.. 

dedi. 

Falih; İtılanbulda bulunduiu yirmi 
rü.ıı zarfında durmadan çalıştL 

. . * ( Devamı Var ) 

- Kendimi, sizin kadar alçalmış görmeğe ta· 
hanımül edemiyorum da, onun için .. 

Dedim .• Uzun, hıİıçkupt halintle, boğazından 
çıkan bir inilti ile: 

-Y•!.,. 
Dedi, baygın bir halde arabaya yaslandı .• Ona: 
- İdaıa edileeeksin-

!"lemck, lı6"mü yüzüne söylemek bile belki 
!m' kadar sğh- 'iılınaz unu Jıu kadar 'sarsmazdı. 
Ona ben daha beterini yapmış, - daha ağır bir hü· 
küm ıebliğ etmiştim. Bu hüküm, otuz üç sene üze· 
ı ine titrenen bütün bir namus . ve şerefi bir an 
içinde yıkıyor, cascavlak, sırıktan, cl_iık bir yüzlü . 
namus, şeref ve glirur muhafauıları.:iın iç:iıden bir 
darbe ile çıkkrıp: 

- İşte namuslu bildiğiniz bir adam daha .• Bir 
~ehvet saniyesi için her şeyini sattı! •. 

Diye cemiyetin topuklan altına fırlatıveriyor· 
dı;. Bunu, böyle yaptığıma belki de sonradan na· 
dim oldum. Fakat, ben başka türlüsünü yapamaz· 
ılım. • 

* Biraz ıoııra, ona: 
·-· Haydi siz gidiniz, Rıdvan Beyi bana gön • 

deriniz • 

l Dedim. Liılımı anlamıyor ııibl idi. Alık. alık 
. y :lziıme lıaluyordu. 

fekrarlııdım: 

- Siz gidiniz, Rıdvan Beyi gönderiniz ••. 
Gene durdu. Gene sönük, utanan bakışlar!• 

U7ım uzun 1,'.Özlerinıin içine baktı. Dili söyliyel1'i • 
)'or, fakat, gözleri dilinin ucundakileri aıılatıyoıd"' 

- Bana bir şey söyleme artık. 
- Ben yokum •.. 
- Ben öldüm! •• 
- Ben yaşamıyorum! .. 
Kendi kendime bir miicadele iını daha ııe • 

firdiın. 

- Buna acımak !hını-. 
- Mahvolacak!. 

- Sahiden ölece-k! •• 
Diye dü~ündüm. Fakat, yaşaınok içın yaşay•ıı• 

!arda, kendileri için yaşıyanlarda: Acımak .. Yoktıı. 
Cah:ı bana bıı felsefenin esaslarını verirken: 

- Acımıya<aksm?. 

Demişti Ve .. Tekrar tekrar hu fikri kafaınJll 
içinde teraziye vurdum: 

- Sana kim acıdı?. 

Dediler. Ondan sonra, arabacıya: 
-Dur .. 
Dedim, Ha")lati Beye de: 
- Size ya.rdım edeyim, ininiz.. 
\'t• araba dunınca seslendim: 
- Rıdvau Bey.. (Dwamı oar} 


