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SAYI ı 1005 YIL: 3 Telefon: Bapnuharrir: 20827 İdare Müdürü: %3300 
İstanbul Nunıosmıuıiye No. 54 

En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

RUSLAR HAREKATI iLKBAHARA BIRAKTI 
Balkanlar 
ve İtalya 

İtalya ancak Balkan• 
larda kendi hudutları
nın emniyeti ile alıikalı 
bir rabıta ve eamimiyet 
gıldene Balkan devlet
leriniu mukabil hüınü• 
niyet .-e umimiyetini 
kazanabilir. 

• 

Sovyet tayyareleri dört gündenberi şimaldeki 
bütün Fin şehirlerini bombardıınan ediyorlar 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Kont Clyano'nun nutku tıı:eriD· 
deki tefsiderin henüz tamamile 

Finler bütün cephelerde 
mukabil taarruza geçti 

Ruslar 30 kilometre gerilediler, Şimaldeki 
nikel madenleri tekrar Finlerin eline geçti 

arkası alıııma.mqur. Bilbasııa, aut- f...-~---------·-----·
kua BaıJı.aıılara ait olaıı lus~ı ü-

1 
•criııdeki neşriyat devam ediyor. 

Birka( defa tebarüz ettirdii:imlı 
cibi, iıalyanııı Balkanlar üı.erinde 
tasavvur ettiti bayati alıikanııı 
Dıiına ve hedefi iateııildiıli cibi 
ve isteııildili tekilde bili uıvu
•ub etmemi,tir. İtalya, Balkan -
!ardaki berhuci bir hareketin 
kendisini ~ddetle alakadar etti -
liDi ve Balkularda cereyu ede
bilecek muhtemel bidiııelere karı;ı 
likayıt kalamıyacatuu ifade et -
nıekte ısrarla devam ediyor. Bu 
alili ve ısrar ifadesi kaqı!uıda 
ise Balkanlar efkin umumiyele • 
riııi alakadar eden ve henüz ce -
vapları vcrilmemij olaıı sualler 
şunlardır: 

A - İtalya Balkanlarda bugün 
Dıevcut olan coj:rafi taksimin ve 
nıüeı.ses nizamın aynen mabflU tu
tulması taraftarı mıdır?. Bu mab
fuziyet ihlil edildii:i takdirde mü
tecaviz aleyhine harekele mi &e
cecektir?. 

B - İtalya, Balkaıılanu buı:ün
kü coğrafi taksımi ve müesses ııi· 
zamını tasvip etmiyerek sadccu ' 
Balkanlara Sovyetler veya Al -
manlar tarafından vuku bulobi -
lecek bir harekeli mi önlemek ka
rarındadır?. 

C - İtalya, Balkanların bugün
kü statükosu üzerinde keneli bi -
maye ve nüfuzunu ikame etmek 
ve kendisine cöre bazı hedefleri 
tahakkuk ettirmek imkanını mı 

derpiş ediyor ve hu imkana karşı 
vukua gelecek hareketlere müdıı· 
hale etmeği mi kendi bayati ala
kası farzediyor?. 

Londra ıs (Basasll- Kareli Hnıı
buıda Kuılarm Fin hatlarına 1aptilı
lan hll~iik taarruzda bin kadar tanlı: 

ltullıuıdılıları anl .. ılmıtlır. Bu tanlı
lardan !50 si lahrip edllmlftlr. Kula-

. o 

&'elen llll ordu Batlnunanılaıu: Marepı 

nn bib'lllt lnınetlerle 1apblılan bu 
taarnn ulm uılaa venllrllerelt dur
dıırulm"'lıır. 

Blllıaua Salla mmlakasındaltl mu
harebeler pelt 4eıı.etıı olm ... lv. Bu-

lfannerbay m, Jllar ... ı Vorotllof 

rada Ru.slar bezlmele ufralıllll1' ve Fin 
ordımı lalılbe l'eQllllşlir. llwı urlalı 

olua bin lahmln edllmeltledlr. 
Baslar aala.lllue de asker çıkarama

(Devamı 5 inci aabı!ede) 

Orgeneral Alman filosu 
İzzettin Çalışlar • .. .. 

bitaraf 

MiLLi ŞEF 
Halkevlerine yeni 
direktifl~r verdiler 
Ankara ıı (A.A.) - Reisicumhur 

İnönü blll"lln uat 11 de BaUı.evlne l'e
lerek Halkevlerl danqma Jı:omlteslnln 
lptlmaıııa rlyaaet bııyurmutlardır. 

Milli Şef, bu toplantıda BalkevJerl-
ı nln borüne kadar olan çalı,ma tanla ... 

nnı ve elde edllen neticeleri telklk e7-
le.mlfler ve Evlerin bUDdan sonraltJ me
saileri için 1eni direktifler vermltler -
dir. 

Göbelsin 
-ı 

son 
nutkuna cevap 
Londra !3 (Hususi)- Alman Pro

pacanda Nuın Göbels Noel munasc1.te-
• We bir toplantıda .Oylediii n~tukla: 

•Ya bli.yilk bir millet olmaktan vazce
pecettz, J'a pllp celecetls.a demlşlL 

Londra radyosu bo nutka ıu cevaba 
vermıttlr: cAlınaııyaoın büyillt bir 
devlet olarak kalabllm6i i(ln J"ecine 
care, harbi kaybetmesidir.» 

Papa kralın 
ziyaretini iade 

edecek 

1 

Londra t3 (Busasl)- Önümilzdekl 
pel'JOmbe .-ünü Papa OD tlı:lncl Pi Kl
rlnal sarayma ceıerek İtalyan hüllüm
clarJarının Vatlka.na yapbklan dJa.reU 1 
iade edecektir. 

Bir motör kayalara 
çarptı kaptanla üç 
tayfası boğuldu 

Akıbetlerinden endişe edilen 
kırk balıkçı kurtuldu 

Dlin sabah tehrlmlzde baılıyan ku
dan sonra hava acmışsa da ak.pmüsUl 
ve l'ece bir miktar kar daha 7aimqtu. 
Kar bu sabah durm"'tur. Fakat hara
ret sıfırın altında ı derece7e diifmilt
tür. DenlElerde fırtına devam etmell
tedlr. 

40 BALIKCI KURTULDU 
l;;vvellı:J akpmlı:I ılddelll fırtına esna• 

IJDda denize açılan Bopzlçlll 40 ba
lıkçının i.kıbetlerlndcn endişe olun -
dutunu yazmıştılı. 

Bu balıkçıların hcp:;I mu.btelll yer
lere Utlca etmek S11retlle kurtuldu.klan 
anlatılmıştır. 

Zon1"uldaktan Jı:ömür yökDe relen 
29 tonluk Sulucakaya motörü Boiaz 
mefhallnde kayalara tıarvarak p&r<!&

lnmıt ve hatmıfhl'. Kaptanla Uo &&7-
fası botnlmll$1ur. 

BATAN MOTöRLEK VE 
SJGINAN GK\IİLER 

Flrtmııdan Aksu vapunı iuebolu7a., 

tll&'en Erosllye ll~lca etml5lordlr. 
Tralı: da Modaııyaya sıtmmıştır. 
Kemal vapura da demirini kopara • 

rak Kızkulesl önüne ıü.rü.klenmtştll'. 
Yalçınlıaya isimli 9 tonluk bir mo

tör de Sirkeci önlerinde batmı~hr. Bil' 
:lnsıııa saz .-emili de Karadenlzde )>al
mıştır. 

Yurdun her laratındıuı ve Balkanlar
dan alınan haberlere l'Öte kar devam 
elnıelı:tedir. Evvellı:I sabah Ankaraya da 
ilk lr.ar ~almıştır. 

ESKAZ TOPLANIYOR 
Dıin d.alı1alar tarafından fsküdu 

Şemslpap sahllln• atılarak parçalanu 
beyaz ve üt.erinde 282Ş numara J'&zılı ' 

bir saudal ile ii2'rlnde (Sakarya ine
,,.Ju) yaz~ı bulunan bir varaka bulun• 
muttur. Buıılann kime alt olduiıı ve 
lclndekUerin ne- oldukları henür anla .. 
plamaJlll!jtır. Bnlerbeyinde de buyü. 
bir ağa(' dtvrfl .t lefon tellrrlnl ko· 
parml\hr. 

Piyasada mahsus 
bir tenezzül var 

Hükumetin ithalat 
şimdilik 

birlikleri kuracağı 
mevzuubahs değil 

Ticaret Vekltlmiı Nazmi Topruoflu 
Diln de tetklklerlne devam etmlı;tir. 

Dün ~uvalcdar, çiviciler. pycılar 

kendisini ziyaret eimişlerlllir. Cuva1eı
Jar flatlan kat'i77en yükseltmlyeeek
Jerinl VekUe vid ve temin etmı,ıerdlr. 
Bunun lizerlne Vek.ll maııltaturacılar 

ve cuvalcılarla elvlcllerln çaycılar l'lbl 
bir limited ılrkett kurmalarını, bu n.
retle lı:eodllerlne de alı:redlllf açılabUe
eeilnl aöyJemltt.lr. 

Çuvalcılarla eivJcUer, bir llmJıect tlr
ketl lestal için icap edeıı mwımele7e 

leveuül edecdlerdlr. 

DERİ VE KÖSLLE PİYA~A • 'DA 
TENEZZÜL 

Ticaret VekUtnln beyanatını nıuıea
lı:lp piyasada ferahlık başlamışlır. 

Çiy deri flalları 110 kunıttau 90 lnı· 
ruşa lumlştlr. Koselenln kilosu, 10 lla .. 
ruş tenezzül etmiştir. 

Ticaret Vekiletl, ayakkabıcılara ciJ 
deri ıellrebllmelerlnl lemin lçlu bir 
miktar. akreditif "Verecektir. 

Banka Komertlyale İtalyana müdll
rli de Ticaret Vekilini dyaret ederdi 
ltlccarlarımwn ftalyadan cetlreoeklerl 
mallar için 16bllit ıöslerllecel\ııJ d· 
delmltllr. 

YAGCILAR. MAKARACJLU VF. 
KONSERVECİLER 

Bu ç~it, sualleri daha ı:enişle -
terek ve ço&aluırak saymak müm
kündür. Ne koııt Ciyano'nun nut
ku, ne bu nutuk etrafmda iıalyan 
matbuatının yaptığı tefsirler yu
k81'ıdaki sorulal'ın ve müpbem 
noktalar.ın. h.ic birisini bu dakika
ya kadar aydınlatmış del!:ildir. Hal
bulti, bu noktalar aydınlanmayın
ca dıt iıalya ile Balkan devletleri 
arasuıda tam bir teşriki mesai ve 
karşılıklı samimiyet ve vüak te
sisi kabil değildir. İtalya ancak 
Balkanlarda kendi hudutlannın 
emniyeti ile alikalı bir rabıta ve 
samimiyet ıüttüiü takdirde Bal· 
kan devletlerinin mukabil hüsnü 
niyet ve ıamimiyetiııi kazanabilir. 
Her geçen ıün bu yoldaki kanaati 
arttırdıtı ıı;ibi bilhassa Yuııoslav, 
Rumen ve Yunan gazetelerind~ 
tesadüf edilen izahlarda Balkan 
devletlerinin istikliılleri ve tama
miyetleri üzerinde hiç bir nüfuz ve 
esir; hiç bir vesayet ve himayeye 
&erre kadar mütehammil bulun -
madıklarını bütün vllzuhile göz 
önüne koymaktadır. Binaenaleyh, 
İtalyan politikasının da Balku -
)arda samimiyet kazanması ancak 
bu realite ile ayarlanmak şekli ile 
kabildir. Aksi takdirde, bir tahsis 
ve menfaat mülahazasına istinat 
edebilecek politikanın diker em • 
sali politikalardan hiç farkı yok -
tur ki, böyle bir tutumun da Bal
kanlardan emniyet ve dostluk bek
lemesi ocak hulya ile avunmak-

~~~~~~!~~.! lımanlar . onu~de.. . . 
~:~!fü~1= a;:;:~ u~ı::.; Bu memleketlerı daha zıyade tazyık 
et:'~dıuıberi. orduda hizmete- için bir nümaviş yapacakmış 
den bu luymetlı asker 1900 yıluıda J-

Emsali siirfilmemlt olan ba ıılyarea j 
büyült bir ali.k.a uyandırmıttır. 

Dlhr lara!tan Amerllı:adan ..,lbedl
lecek demJ.rin ıubat ayında ı-eUrllebl
lecetl umulmakladır. Amerikan !lrma
lan, halen demlrl Fransa ve inıU&ere7e 
•ermekte olduklarından bahisle ılparitl 
ancak nisan ve7a mayı'i a:rında l'iD· 
dereblleceltlerlnl hlldlnnltlerdlr. 

Nebati yat tticcarlan da dtiıı Tica
ret mıldlll'lütünde toplanmışlar n 
alı:redlllf işlemeyi Jı:ararlaş!ırmıtlarclır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

1 K 1 s A c A 1 ÇERÇEVE 

U-n-ut-tun_m_u-a.-. b-ey-im--?.. Kar altında lstanbul erkinıbarbiye yüzbaşısı olarak 
üçüncü orduya ıı;önderilmiş ve 
muhtelif fırka ve kolorduların 
erkinıharbiyesinde bulunmuş Çıı
nakkalede, Atatürkün Anafarta • 
lar zaferini kazandığı vakit erka • 
nıharnliiini yapmıştır. 

Bundan baska büyük harpte i
kinci ordu erkiinıharlıiye riyase -
tinde ve umumi karargah şube mü
dürlüklerinde mühim vazifeler 
deruhde etmiştir. 

İzzettin Çalışlar, Milli cidalde 
vazife almak üzere Mudanyaya ge
lerek istiklal ordusuna iltihak •t
miş, yarbay olarak %3 üncü ve 61 
inci fırkaların kumandanlıklarını 

(Devamı 5 inci sahifede) 
tan ibaret olabilir. 1-==============•t 

Bu itibarla, İtalyanın Balkan - Hakimler arasın~ 
!ardaki siyasetini ve tasavvur et • 
tiği ali.kalannı henüz aydınlan - d • t • 
mamq \'e veçbesini tam tayin et- a yenı ayın ve 

yapıldı 
memiş olarak görenler bütün dost· 
luk teminlerine rağmen tereddüt- terfiler 
)erinde ve tereddüt ettikleri nokta. 
lar llıerinde haklıdırlar. (blnılcr S inci Ulılfede) 

Parla 23 (Jlıuusl)- Alman hülı:ü -
metinin bu yakınlarda bltzranar üıe-
rinde daha kuvveUI bir tazyik icra e
deceil zannedllmelı:t•dir. Söylendlilne 
l'Öre Alman filosu llıl l'l'UP hallude 
ll&mbursdan a7rılmıtlır. Bu ıruplar
dan biri Şimal delllıılne, dlt•rl Ballık 
denldne dotru istikamet almuşlardır. 

Bitaraf memleketler limanları önünde 
bahri bir l'österlt ya-lı:Jan anlaşıl-
maktadır. 

Londra U (Huaul)- Şimal denlsln-

.. 

de son ıilıı.lerde han faallyeU arlııwı
tır. Alma.n tayyareleri bır İıı&illz ve bif' 
Norveç balıkcı l'emlsinl batırmışlardır. 

inclliz tayyareleri, Almau layyare 
üsleri clvarında dolanan Alm&n harp 
&"l"mllerlnl tiddeUe bombardıman ei • 
mJtlerdlr. Şimal denizinde de her llıl 

tara! hava !Uolan arıuuıda ılddetıı bir 
muharebe oldatu Oslodoıı blldlrlllnr. 
Karnuı tehrlnden ılddelJI mllralJ'ös 
aeal.rl lfllllmlı •e elll kadar layyare -

~Devamı 5 inci sahı!ede) 

Son TelQ~aflar 
Bir lngiliz gemisi mayne çarptı 
Lendra !3 (A.A.) - 8.03S ı....ıulı 

clloslnla» -lnddı.I İaa111z petrol .se-

mi 1, fıııUterealn '""' oahlllerl •"'• • 
nnda bJJ' mayne tarPIDl4 ve pl'Ovası a
lır basa!• uframqlır. Bir nmork6r 

hidlse maballlne yellferek vapuru ci
var bir Umana l'Ötürmüştür. 

• lloohılu lıarbln ba41aqıcındaoberl 
balan veya hasara ııfrıyao 13 llncii in
l'lliz petrol l'emilldlr. 

[ Diğer telgraflar 5 inci şahifemizde] 

Bizim mahut arlı:adaı ~una ıeçtl 
ve Fin malılntll luf•il ııibi lıılıılaıwı 

aa1m11a •e sornuya batladı: 
- Unuttun mu a .. beyim, Hitlerin 

nulkunu CeW ~~ DUlkıı ~e.. 
verdiğini? . 

Unuttun mu a .. beyim, yeıl olrumıya 
başlıyan memlekette C<'halete bayrak 
açlığınızdan ötürü sııaya çekildllinizl?. 

Unuttun mu a •. beyim, daha evvelki 
&ün İslanbul Valllii:i ile Beled~e Reis
liğinin ayrılacağı bakkında verditiniz 
haberin Anadolu Ajaıın tarafından 

yafta halinde bütün ıazetelerin birinci 
aalıl!eslnde tekzip edildiğini. .. 

- Rlea eclerlm lılr aolı:la Jto:r. 
Dedim ve.. aordam; 
- Kimden ve neden balısedl:ronaııf. 
Bizim m&lıul, ıı: .. ıarmı patlı, 
- Sö%i1m una 

0

detll, «Su Peela1u .... " 
Dedi ve" llbo etti: 
- Göllerlııdelı:I merietı l'irmnler, 

lıafluwıım arııaeıtma Ulıunvlarl 

• • 

Su anda (Pierre Loti) &öklerde, <Geceler> şairi (Al!red de ~usset) ilt 
İstanbula dair konuşuyor. İki.si de, bembeyaz bir koyun po~tuna benz.iyen 
bir bulutun üzerine yüzükoyun uıanmış. (Loti), elindeki kehribar bir 
nargile marpuçuyla, üzer.inde Y•ttıb bulutun bir tarafında küçük bir delik 
açanılı: (Musset) ~ &ötsleılyor. 

- Su beyaz &ilvercinlerln ııemaaında uçuştuğu ilihl şehri &örilyor musun? 
İşte ona İstanbul derler! Bu ne kadar çolı: güvercin diye sakın hayrete düş
me! OraSl bir ıüvercın mahşeridir, ve orada insan, cemat, nebat, beqey p,. 
verc.inleşmiştir. Bak sokaklarda gezinen insanlara! Kadın erkek herkesin, birer 
eüvercin kanadı &ibi sütbeyaz sakaiı var. Parjsin tahta, Berlinin asfalt kal. 
dınmlan olabilir. Fakat dikkat et; masallarda bile İştanbul sokakları kadar 
beyaz, yumuşak, ipek kaldırımlar duyulmamıştır! Şu gördüğün beyaz ma
betlerin beyaz kubbeJeri, Kftğıthane deresinin getirdiği , pllıtinden daha kıy
metli ve daha beyaz bir madenle kaplı . Şu gördüğün mermer duvarlı , mermer 
çatılı ve mermerin ruhundan daha beyaz evlerin Jçinde yüz ~ene otursan. 
ılzerlerinde tek leke ıöremezsio. Sanki orada kirlilik blle beyaz renktedir. 
Ah Boğaziçi, Bolazlçl•. Bak iki tarafına bembeyaz vapurlar if)emekte. Si
yahlık namına yalnız bu vapurların dumanları a:öze çarpıyor. Amma mer.ılr 
etme; cennet belediyesine yakın bir kemal sahibi olan i..tanbul 
bir &ün o dumanlan da beyaza boyıy ataktır . 

Mimar Sinanm nıhu, yükseklerden seslendi: 

- Papuç eakl.11 dolu antikacı vttrinl eri kadar bof kafalı kAf 
karın imar etti&! Jtadar btıı bile imar edemezdim. Hele f 

1~ ~EciB FJ'.zr 



2 - s o N T !! L G • A r - 23 BbttNdKANUllf ım 

nULLNA."1 ZJN(;İJt 

NE ZAMANA AİT-

Liıcc, bu doktor, k~r ve kh-p için, 
burnunu başka bir işe soklllfunun ""' 
za.sını çekiyor. 

İstanbul llm.a.nı te.mislenl7or .. Asar- Yahu, doktorluktan daha kazaıı;h 
dide lıt.a..abuJ sularırun aJlwdan n .. .:cr il mJ olur?. 
çıkmıyor. D~ler .. Gazetderın haber ver
diiinr röre, ı-eçco Iün, 60 ton atırh
iında, çok eski devirlerden kauna ko)l
kiJC.lmiill bir de ziue:lr çıkmış.. Kim
bi.Lr, bu dneir nr7in neıtldır?. Os ... 
nıanhlarda.n kalma mı, Biz:uısltl.&rd•n 

kalmamı?. Romadan kalma nu~. l'o:C.
u doi.ha mı eski!. l.\lalUm ,.a, ıarlhi de
virlerden evveikl ilk devlr maden dev
ridir. i\luhakkak olan fU ki. bu ziııcJr, 
m.ıdt•n devrinden daha eski detlldır, 

Fa.tat, yeni Larib ulemasının lddialarJ 
ııe merkezdedir, onu da bllmenı. 

ll!EllYİT YOKUŞUNUN - -İS~W.i DiJZ.::L'I'lllEIJ - --------
Şı1hane 7okuşu.nda.n Pern-..<Pa· 

arına Jncn meıtbur l\feylLyok~wın.a 

baıjmı belediye &anzJm e<lt'cekm.1.$ .. Bu 
7oku.şun evvela. adwı taht.im cLmell .. 
:&lryylt, malilm oldutu üzere oıu de
mektir. 1'ereden, n~ıl olmuş d.ı bu 
7okup bu l.sim verılmlf, bilmiyorum. 
Acaba, Şiıtbaııe 7okutuna 7akın oldu
iu içiJJ ıni?. Şlşha.ne yoku.şunun tarihe 
ı:-eçcn vesaiti nakll7e kazalannda.n 

mulhem olması mu.hıemeldır. diyecek
lim &mm.a, sonra baUrUdtm ki, beuuz 
tramvay, otobus, olombil tcap edil -
ıned~·n evvel de, Me)'1ityoku.ş11 1.\.mJ 
varw. 

İHTİKARA AİT 

lllliA VELER BAŞLADI 

İhtikir meselesi hlikiımet tarafmdan 
ıtdde'll lcdblrJerJe kar-tılanınca, ne 
&'VİP hik3.~ eler başladı. Bak'.'1.anıu. bir 
d..ıı.tor, 2j bln liralık m.ınUatura f'.Ş

)L<;ı sabo almı.ı. timdi, elden çıkarmak 
1çln çarpm11ormnş.. Fak.al, alan rok. .. 
Çünkü, fı.aUar düşecek-

Komşunun tavufu. komşU,Ja ku 
Iörü.nürmUf! 

CÜCELER DE llAB.P 

ESİRİ OLDULAll 

Harp esirleri ansına clleeler de ka
traınva7, oLoblil., owmobU ıcap edU • 

mek üzere, vakUle, A.merikaya btr ıü
ru cüce C"önderUmişlL ŞJDdl, bu.olar 
Avrupa7a. donu,orla.r. Cuceler, va • 

purla dönerken, blr harp S"emlsl ta· 
rafından çevrilmiş ve esir H:ilmiflır. 
Riı;, cücelerin yakalanışına hayret eL
ük.. Cuce uereye olsa sıiablllr" Vapur

dl, nasıl olmUJ da, blrdcLje aakla.u.a
m.a.m.ışlar!. 

FINDIK, FISTIK 

TİYATRO n; BELEDİn 

Allah razı olsun, beledi1e tb'atro -
tarda. fındık, (LShk .tibl kuru ·yemiş 
yenmesini mcneUL FUvakl bu karar, 

,.eknıu.arda, ta!tarrul httlLasınm ferda· 
sında., :rcrh :remi$ ,.emek bw.usund.ıkl 
propa&'ar.dalara aykırı &ibl 1'tlı1orsa da 

tiyatro salonu bır 7emek salonu veya 
bir çlllnl'lr ıofr;ı.sı olmadıiı cilıeıte, bu. 
karar yerındedir~ 

Bu kar;ıru1 derhal müsmir nellcelerl 
de gorULmu.ıti.1r. 

l."alnı~. !jU ıarip cllve1e bak.mu ki, 

l..e~illcrdcn :ııonra, liyaıro supu.rulllC· 
ken, en fazla Cındık, fıshk kalıugunun, 
belediye erk~nınw y iı.lc;ek ı.a.Lu.Jacıua 

tahsbı edilm•!1 olan Uç adeL sahih lo
cadın çıkmakla oldutunu kemaH bu.r
meLle belediye ri.Ja.:ııeLlne anederb.. 

AHMET RAUF 
-~~~--~~~ 

Amirine hakaret eden • 
mnavın 

Vaz.ile UD2Sında Yenlkö7 nahiye 
111üdıini l\'lubsine hakaret elttil iddia· 
aile muhakeme1e vrrllen llasan Basri 
isminde bir polıs muavlnlnln muha .. 
kemeslne dilo asliye birinci ce%acla ba~ 
kılımı, ı.r. 

İddiaya siire Muhsin; eylülün üçüncü 
rünU tefti.I ırtn Tarab1a. rolls kanko
hına 1Hn1lt ~·e o ~aman bu karakolda 
ılmdl de Arn:ıvutkoyiınde vazife &'Ör· 
ıoekle olan [tOli!J mu.&\ uıl llasaıı ~
riyl 1eruıde bu.lamamqhr. 

Diınku celaede Mııh>ln hidisenln bun. 
dan !ıiOnraki sa.Dıastn.1 fU tek.ilde anlaL-

mı.~tır: 

c- Bunu ka.nkol drrterlne 7azmık 
lstedım4 Ar:ıltıj'ım halde bulama.dıtımı 
dert.ere ceclrmek ü~ere daha bir sahr 
yaımı~tım kl lçeri1e &'lrd1. Derteri ellm- ı 
den kaptı. yerr fırlattı. orada bultınan 
pol.ls Şak .re ckaldır funu• dedi. O da 

1 
defleri kaldırdı. Bakhm vaı.i1et ftna, 

~nim etimde, makinesi onun etlnde 
ı.alda. Tuıtw::n, bir çöpçü vasıta.stle ha· 
ber ıündermeyi diı~tındiı..m, be.nim sade 

onlara. k.anşabilcceflml. söıümün sade 
onlara g-eçebllecciinJ siiylemeie başla

dı. Çöpçu yoktu. Güçlükle karşıdaki b~k 
kal va!"ıta.sile umumi santraldan Yenl

köyü buldurarak cvaziyelim iyJ drt.il

dir. Çabuk c-elln> dedim. Sontında baş· 

komiserin müdahaleslle karakoldan 

kurtuldum, ba~komtserlt beraber kay
ına.kama &'ittim. hadiseden dolayı şlki
)leL eıUm. Bunun W:erine de tahkikat 
yaplldı.> 

!11iltcaktben nahiye müdürü l\fuh -
•inle polis Şa.kir Cet.in 7uzlettirl1mi• ve 
Şakir, cdefterln yere rırlatıldıfını cUr· 

medim. Dokt.ora haber lşlne ıelınce, 

böyle bl"e1 qHtim. L:i.kln ben hasta 
ldinı. Komiser muaviııi de bunu, lıenl 

tedavi etıirınck iızere doktor ç:ıiınna-
kaymakamla başkoml,crt" haber V('r "' m.ı iStediil teklinde iz.ıh rdiyor• de 
mek üzere trleton tlmek istedim. K?- mişilr. Polis muavini Jlasan Ba.1;.rJ ı;ıe 
miscr mu:ıvinl, Leh·fon f'tmrme de m:ı• kcndısinln nahiye mudıiri.ıne dalma 
nl olarak oradaki kapıları kapattırdı ve • 

ı b d 1 k Orum mev 
1 

hıirmelkir bulunduğunu. fakat bir me· 
bana .sen ı.1ra a :ı ı oyuy , -

d
. r 1 1 1 bir ısrltdcn dola'\"I evvelden aralarının a-kufsun• dr ı. n.om ..,er muav n , · __ . . , 

b ld • 0 ıA çık oldutunu hOllf'mJ!jolır .. N~tict>de mu-
taraflilo da bana !W.r °' o u.um u· 

nalb ,muayene itin polis !;akir v;ı.,ıl:ı.
ıllc mutrbassı htk :m çaiırtmata kal· 
kıştı. Bir aralık telefonun m•krofonu 

hakemt tahkikatın g-cnl.şlt'tJmesl kara.
ri:e 12 şubaL a.:tAı 14 e talik olurunD.1-
lur. 

Yazan: fskender F. SERTELLİ 

BAR CİCEKLERİ 
t t 

- Tabanca sesinden korkarak 
)>ayıldı .. Di)eceğiz. 

Dedi. Odanın kapısuıı açtılar. 
İki garson .. 

, Ötel sahibi .. 
Ve bir başka müşteri. 
En önde de Şiıı.asi ayakta duru· 

yordu. 
Avukat Celil kapıdakileri kar -

pladı: 
_Ne oldu? Bir adam mı vurul

du? Karım korkudan baygın hir 
halde )·atıyor. Bu ne rezaiet?! Biz 
burava başınu:zı dinlendirmei:e 
ı:elmiştik. 

Dhc bal:ınn•iia başladı. 
Şinasi, kendi bar;nın bu devamlı 

müşterilerini tanımıştı. 

- Affedersiniz, dedi, balkondaki 
kadın arkadaşım b,rdenbire bir ta·ı 
banca kurşunile vurulup yere düş· 
tü. Saşırdım. Kurşunun bu taraf· 
tan geldiğini tahmin ederek sıze 
koştum. 
Kapıda toplananlar, heyecanla 

Şinasının odasına ı:irerck, Şebbo
yun yanındaki tabancayı görünce. 

- Yahu! .Herkesi neden rahatsız 
ediyorsunuz? Bu kadın l.endini ya 
kendı tabancasi~e \'Urdu.. Yahut 
ta onu vuran siz..ı;in1z• 

Bu sbzlere muhalnp olan Siııa
!Il b~Ka Liıı dcgıJ.dı. 

No23 _.,, 

Cinayetin butün mes'uliyeti Şi
nasin:n üzer.ne yüklenmişti. 

Tam bu s.rada vak'a mahalline 
ye:ışen polis memurları Şinasiyi 
karakola, (Şebboy) u da. hastane
ye kaldınru.şla.rdı. 

* Semih Kamran o geceyi ayakta 
geçirdi. 

(Zambak) uzandıı(ı karyolada 
sabaha kadar sızıp ka:hnı.ş:ı. O za
ten sarhoştu .. Baş.nı yastığa ko
yar koymaz uyumuştu. 

Sab:ıhleyin avukat Celal (Me -
nek.şe) yi bir otomob.le alarak. 3e· 
mıh Kiımrandan ayrıldı: 1 

_ Akşama Lüksemburg .ııazino
sunda buluşuruz, Semihciğim! Sen 
de (Zambak) uyanır uyanmaz bu
radan uzaklaş. 
"ve yavaşça kulağına iğildi: 

- Hiç b!r şcyde:ı haberimiz yok
rr.uş g'bi davranacağız .. Anlıyo.r -
sun ya? 

* 
Avni günün sabahı. 
Saat 9 buçuk. 
(Zarr.bak) .ııözlerini açtı: 
- Hala burada m ·vız? 
Sem.h Kiını.ı·an bır şezlonga u· 

=~tı, 

GDmrükte 
kolaylık 

Muameleleri basitleşti-

· Eczacı 
kalfaları 

ren bir kanun 1 

Bazı işleri için 
Ankara'ya 

hey'et gönderdiler hazırlanıyor 
Öğrendiğimiu göre halen kul· İstanbul pratik cezacılar birliği 

)anılmakla olan gıiınrük kanu • tarafından Ankaraya üç kişilik bir 
ııunun csasiı bir şekilde değiştiril- heyet gönderilmiştir. Bu heyet bil-. 
ıne~i karar.aştuılınışlır. Bu ınak- hassa cezacı kallaiarının hafta ta· 
saıla büyük bı.r koın;,.yon kuzul • tili nıeselesile alakadar olacak ve 
muştur. Sıhhat Vekaleti nezdinde teşeb • 

Gümrükler umum müdilrii ve bu>lerde bulunacaktır. 
müsteşar vekili B. Mahmut Nedim Kalfalar; her gün hiç tatil yap· 
Gündüzalpın reisliğinde buiunan madan çalışmalarından müşteki 
bu komisyon Gümrük ve İnhisar· bulunmakta ve nöbetle olsun haf· 
lar VeJ..aıeti hukuk müşaviri B. tada bir gün talil yapmalarına mü· · 
Baha, ekonom.i.k işler miidürü B. d 1 · t ki d" ı saa e o unmasını ıs eme · e ır er. 
Celadet Barburosoğlu, teknik "ıü· n·. t fta k !f 1 

ı~er ara n eczacı a a arı· 
dürü B. Recai ve gümrük işleri nın Vekaıetten bazı istekleri daha 
müdürü B. Sinan Onl uıaktan mü-
rekkep bulunnıatadır, bulur.maktadır. Giden heyet bu 

hususfor hakkında da alfıkadarlarla 
Komisyon yeni gümrük hanı temas edecektir. 

projesını hazırlamak itin ileri 
memleketler gümrük mevzuatını 
da tetkik etmiştir. Adliye tebl:gat rnüdür-

Yeni proje eskisinden çok farklı/ 1 .. _ .. I - d'I' 
ve bugünkü ihtiyaclarla mütena - ugu c:gve 1 ıyor 
sip oiacaktır. Bu sayede gümrük 1 Adi" k 1 ·ı t br-· 
muameleleri de dah~ kol•)" ve pek· . . ı. evra ın . pos a ı e ~ ıgı 
basit bir şekle sokulacaklardır, ışıue aıt .~on hazırlıklar .da ık?'al 

cdumek uzercdır. Onumuzdekı cu· 

Mekteplerde 
muavinlerin 

müdür ve 
dersleri 

Orta mekteplerde idari vozife 
alan miidlİJ' ve muavinler haftada 
12 saatten fazla aldıkları dersler 
için Vekalet ücreti ödennıen1csi 
icabetıiği halde bazı yerlerde bu 
namla kendilerine para verildii:i 
görülmüştür. Maarif Vekaleti dün 
maarif müdürlüğüne gönderdiği bir 
emirle badema idarecilere hHflada 
12 saatten fazla ders te verilme • 
mesini bild.irnıiştir. 

--<>--

lstanbul tarafının 
tiyatro ihtiyacı 

Şehir li:vatrosu ve halk opereti 
temsillerinin Beyo~Juna ıniinJ,asır 
kalması "Ve htanbul cihetinde bir 
tiyatro. operet bulunmamasının 
şik8,·ctleri mucip olduğunu )·az .. 
mı~lık. 
Öğrendiğimize göre hu hoşlu~ 

ve sırf telif eserler o.vnamak üzere 
yeni bir operet temsil grupu ku· 
rulmuştur. 

1 ~LÇlıK HABEHLEHI 

* Öğle veya akşam tati!lerile sair 
gUnlerde kahvelere giden Lse ve orta 
mektep talebeleri h~men polisçe yaka
lanacaklardır. Bunlara meı.tcp inz.ıbat 

komisyonları ağır cezaldr verecekler -
dir. 

* İslanbulda çavdar az olduğundan 
piyasada çavdar ekmeği diye saWan 
kUçük ekmeklerin sıyah bui:;daydan ya
pıldıkları anıa,ılmıştır. * ·vesaıti naklıyenın Beyaııt mey -
danından geçerken takıp et. ecek.lerl 
yollar yeniden tesbil olWlnı uşt ..ı r. * KAğıl buhranı dolayısıle fınncılar 
ekme!<ler k4ğıda saramaıraktadırl:ır 

nu sebeple bclcd :yc memurları tara -
fınd-n verılcn para cez..:ılanna fırıncı 

lar itiro.z etm4lerdir. Sult .. nahrnet bı
rınci sulh ceza mahkemesi yakuıda bu 
iş; hallıxlecektır. 

* G;ılatasanıY ve Fenerbahçe fut
bol t.ak...::nları yarın Taksim stadyomun
da y .ne k&rŞıl~caklardır. 

_ Evet, gözüm! dedı. Hala bu
radayız. 

(Zambak) yavaşça b~cnı kal 
dırdı.. 

Etrafa şöyle bir ı:öz attı: 
- Menek.>e nerede? 
- Onlar erkenden gittiler. 
(Zambak) 3eır.ihin soyunma= 

oldugunu .ııöıiınce, hayretle sordu: 
- .3.z yatmadınız mı? 
- Hayır. Gecoki hiıd:seden son-

ra insanın ı;eözüne uyku girer mı? 
(Z:ur.bak) bir şeyler harırlanu· 

yordu. 
Karyolanın için<le doı(ruldu: 
- Hans(ı hiıdlseaen bahsediyor-

sunuz, Semih Bey? 
Semih Kiiınnın ayağa kalktı.. 
Sigara kutusunu .ııçt.: 
- Ha~gı hadıseaeD mi? Tuhaf 

Şey! İnsan bazan yaptık.ıa~ını ha
tırlrramaz amma, ellnı kana bo
yaaığı dakikayı peki.la hatır!ıya· 
bili..ı;, 

- Ne demek istiyorsunuz, Se -
mih Bey? Vallahi bir şeyden ha
berim yok benım. O kadar rahat 
uvudum ki burada. Ne bir sivrısi· 
nek vardı .. Ne de tahta kurusu. 

- Sanki bunları duyacak halde 
miydin? Horul horul uyudun sa
baha kadar. 

- Allah aşkına söyleyin, Semih 
Bey! Size k<ırşı bir terbiyes..zlik 
mi yaptım? Kaib!nızl kıracak b:..r 
şey mı söyledim? Ne yaptım? .. 

Sem!h Kamran sıgnra>~nı yaktr: 
- Arkadaşını vurdun .. Daha ne ı 

yapacaksın? 
(Zambak) gözlerini ukuşturarak 

karyoladan yere allad! 1 
- Ne diyorsunuz" Arkadaşınu 

martesi günü aksamından itibaren 
adıiJe tebligat ınlldürluı{ü l3ğvo
lunacak ve ay 1.1 birinci pazartesi 
günü sabahımfao itibaren de adli 
tebligat posta ve telgrafla gönde· 
rilecektir. 
Öğrendiğimize göre bu münase

betle şehrimiz adliye tebiigat mü· 
dürliiğü memur ve mübaşirlerin -
den hiç kimse açıkta bırakılmıva· 
cak \'C başka kısımlara ycrleşti~ile. 
ceklerdir. Kö:v mübaşirleri ise e.$:

kısi gibi çalışacaklardır, 
--o-

Posta paketlerile 
kaçakçılık 

Memleketimi:zden kolipostal su· 
retilc yapılan sevki:vaıta bazı yol
suzluklar ve kaçakcılıklar olduğu 
ve bilhassa bircok maddelerin hu 
yol ile ihraç edilmekte olduklan 
anlaşılmıştır. 

Bu münasebetle dün giimrükler 
umum müdürlüğünden gönderilen 
bir emirle badema kolipostal pa· 
ketlerinin sıkı bir surette kontrol 
olunınolan ve bu işe liızım gelen 
ehemmiyetin verilmesi tebliğ olun
nıuştur. 

Ekmek f iatına ne 
oluyor 

Ekmek flatlarının OD para J'Üb:f'l
tllmesi etratınd:ıkl tetkikler. nib:ı)·et 

neLıeelenmiştlr. Bu lş1e aliladar o

lanl:ın;n iddia vr ifadesine ıore, on 
par:ı zam zaruridir. Çiinku, ~vvelce 

yapılan on para teıuiliL isabetli bir 
hareke! deilldl. 

Fakat. blz, artık şu ekmek n;esele • 
sinin. fiahnın halledilmesini bliycıru2. 

)liilemadi:t•cn. artacak n1f. inecek ml, 
diye dü!Jiınmiyellm, uğraşınıyahn1 .. 

l\luayyen fonniılltrln tabii ve ciddi 
şarU:ırına göre t-kmek fi.ah, olgun ma.n
u.ra arzetmelldir. 

mı vurdum? (Menekşe) yi mi vur
dum?!. 

- Hayır .. (Mer.e~e) yi değil.. 
- Burada benım ondan başka 

arkadaşım yoktu. 
- Yan odaya gelen arkadaşını.. 

Hatta adı da Şebboymuş. 
- Bunlar bana bir rüya kadar 

gario ve yabancı geliyor, Semıh 
Bey! Bir şeyler hatıriamak is.ıyo
rum. Evet. Dür. akşam denızden 
bir motör gelmişti. 

- İşte o moüirde Şinasi ile 
(Şebboy) vardı. Tesadüfen yanı -
mızdaki balkonlu odaya. gelmiş -

• lerdi. 
- Ey, sonra?_ 
- .3onrası bu işte. Sen kıskan-

dın! (Şeoboy) u Şinas;r.In kolla -
rında görünce, onu revolverle vur
dun.! ~'akat, dua et ki Celal Beye .. 
Srni kanunun pençesin.::en kurta
ran odur. 

(Zambak) şaşkın şa.skm Semih 
Kiımranın yüzü.ne bakıyordu. Ha
f.zasını yokla<lıkça: 

- Şimdi herşey sinema şeridi 
gibı gözünıln onıinden geçiyor. Ben 
neler yapmışım Allahım? ! 

Diye söyleniyordu. 
Zambak bır aralık kendini yok

ladı. 
- Siz çok kibar bir erkeksiniz, 

Semih Bey! Yabancı, yılışkan b:r 
zampa-raya benzemiyorsunuz! Ben 
karyolada yatarken. yanıma so • 
kulmamıssın ı z .. Size tesekkür e
derim, bundan sonra sizı i.vi bir 
dost olarak her zaman ar:yacaı(ım. 
Demek ki ben (Şebboy) u vur • 
dum.. Öyle mi? 

( Devamı Var ). 

Ned.!n asabileşiyorlar? 
İstanbul cautelcrl, ihıllı:ir mcvzo

unu ciddıyetle ele aldılar. Buliın \'a
taudaşların, yecıln ,.-ecin miıLeesslr ol
dutu lh~r hidlseslne luırşı alika· 

sı:ılık olur muydu?. Eier, bunu da 
yazmasa1dık, ba'jka tıe vazifemiz ka
lırdı?. Sonra. mevcudiyetlndtn bahse
dJJen ihtik;lr, oyle bir vakıadır ki, bir 

iddia. bir un, bir tahmin deiil.. Uer 
ı-tuı, herkesin şablt oJdutu musbel bi.
di.aelcr silsl1e3i maırzarasile, cu.nJi.ıi. ha-
7atımızı meşrut edi7or. 

Fa.kat, duyuyoruz ki, bir kısım ltba
l:it lacirlerl ve piyasa miınl~lplert, 
&"azetelerin bu çuk yerinde ve haklı neş. 
riyalwclan dolayı fevkalade asabileşi

yorlar, fcv~ran ediyorl.ır. Datti. caze
telere, lehWt yollu, imzasız mektup -
tar C"ellyor; şöyle d11orlar: 

- İhtikar 1.ifını bırakın; 7a.zacak ba~-
lta mevzu bulamıyor musunw:?. j 

Ve, ,teçe.ıılerde ticaret odasında ya- ı 

pılan m•nüalura tacirJeri içtimaı.nın f 
sonunda, bazı tacirlerın sarfett.ı.klerl 

ciımleler, cidden teessiırü_miıztı nıuclp J 
olmu.ş ve bizi hayrete duşıirmu.ştur. Bir 

1 
reCiki":ni:ıin nakletUiıne &'Öre, tacirler: 

- Dıtik;ir meselesini ııuetelcr •ışl· 
rJ7orlar, &'&zetelerla. n:ınna yandık.. 

Demişlerdir. 

Vaziyet anlaşdıyor: Gazet>Jer sus
ma.lıdır. DevleL harekele celme-melldir. 
Ve beş on faeı... piyasayı, flat mese
lesini ala.bildiklerine idare etmcJldir. 
Amma, her e-ün, bühın vatandaşlar 

buudan zarar göreceklermlş, ne beb 
'·.:ır?. D:ıva. o, beş on tuccarın zengin 
olmasıdır; caye budur. OnJarın men
faaaloe doktınulmamalıclır. 

Bu kad:ir vicdansızca blr düşünce7e 
sahip ol:ınlara verilecek t.ek Cf'vap, be· 
ledi;re )'.&satına r~tmcn, şudur: 

Yüzlerine tükwmek~. 

REŞA'." FEYV 

Ankara belediye reis 
rnuavin'.iği 

B. HalCıkun şehrimiz vali mua • 
vinliğine tayin olunmasile açık 
knlnn Ankara belediye reis mua • 
vinlif:ine İstanbul belediye reis 
muavinliğinden Sıvas vilfıyeti ida
re heyeti azalığına intihPp <"dilen 
B. Rauf Demirtaş tayin olnmnuş· 
tur, 

Ad'i 
terfiler 

--
lstanbulda ve diğer 

yer:erde yeni tayinler 
yapıldı 

Adliye mensuplan arasında yeni 
tayin ve terı.tcr )apılnııştı.r. Ez • \ 
cuınle lstanbuJ tı<aret mahkemesi 
reısi Hakkı 100 ıira asli maaşla hu.' 
kuk i~1eri unıwıı mildür,ugunc1 90 
!ıra asıi maaştı İstanbul lıcarct 
mahkemesi rcislij:inc Istanbul hil· 
J..iırtl l\lıi.nir, 80 ura asli maaşlı 
temyiz mahkemesi raportörlüğüne! 
terfian raportör Nuri, 70 lira asli 
maaslı Balıkesir hakimliğine Ed • · 
reınit hak.imi Tahsin, 60 lira asli 
maa<iı Çankm sulh ha.kimliğine 
Yenişehir ceza bakimi Niyazi, 50 
lira asli maaşlıbr Çankırı azalığına 
Çankırı sulh hiıkinıi Remzi, Baiya 
müddeiumumiliğine Ankara hiı· 
kimi Recai, Çankırı hukuk hakim· 
lij{ine Çankırı azası Nesimi, Ankara 
lıakim muavinliğine hukuk dokto
ru Hikmet, Cürüm Ceza bakim • 
liğ:ne Dinar ceza hllkimi Şükrü, 
Amasya azalıf:ına İstanbul sulh 
Liıkimi Cevat tayin edilmişlerdir. 
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Yenişehir ecza hiıkimliğine Kii· 
re;nihas müddeiumum.si Hiunit, 
Ankara h8.kin1ıiğine İzmir nıüddci .. 
urnunıi ınuavjni Nadir, Alanya ce .. 
za hakimlij{ioe Alanya sulh ha • 
kimi Sıtkı, Ş.le müddeiumumiliği· 
ne eski Hayrebolu ha.kimi Tevfik, 
Tokat sulh hakimliğine Osmaneli 
hakimiollakkı, Afyon nzaiıitına Sö· 
j;'1it hukuk hakimi Ali Rıza. 
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Ankara aza muavinliğine Uzun
köprü eski h3kim nıuavini Sıtkı 1 
Yaş müddeiumun1i muavinliğine 
Ankara miiddeiuınunıi muavını 
Rebia, Ankara müddeiumumi mu· 
a\·inliğine Kastamonu müddeiu -
muıni mua\•ini Tali, Alanya hi -
kin1 ınuavinlii{inc Güinar hiikim 
nıua\'ını Hayreddin, Küreinihas 
n1iiddeiumumi muavinl~ğine Çan· 
kırı sorgu h3kiıni İsmet, Nazilli 
müddeiumumi muavin!iğinc Bah
çe sorgu hiıkimi Nail, Edremit 
nıiiddeiumumi muavinliğine Pı -
narbaşı hiıkim muavini Memduh, 
Mersin hakim mu•vin "lğine Mu~ 
aza muavini İsmail. !11uşa tayin 
olunnıuş'.ardır. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 

Akdeniz mi, Adriyatik mi ? 
İtalyanın alacalı vaı.l.7et ne o1acı.k! 

Suali yeknesak bir hal alm1', buna 
verile.o cevaplar, bu mevzuda 7\irıi .. 
tülcn tahmilllcr de arUk aşağı yukarı 

blrblrine benzer bale ıelm~tL Sonra 
Romaclakl Avrupalı muhablr!eri.D mek
tuplarındJ. da tekrar edilen hemen 
dalma ,u ola1ordu: 

İL:ıl»a.. bekliyor. İtalya hazırlanıyor, 
ita.lya mtınasip ıaınanda mudabale e
decek, llalya bitaraf deCHdır, yalnı;ı 

lllndlllk harbe k:ırl!jmıyor .. ve sair~ .. 
Şimdi yine İl.3.lyanın vaı.iyeti mese· 

lesinin Avrupa maıbuatıntla t:ı:ı.elen

dıii görü,ü.yor. İsiın la!'.>rih e-dcrck \'C 

etnı,yerek yazılan manalı bazı yazı1<t.r· 

var ki bwılard:ı blla.r.ıi"ların, bitara.J' ol
mayıp !;..;.dere haroe karışmıyanlartıı, 

hulasa keııdi hesaplarına ı-ore harekr-1 
etnıck Lc;tiyenlerin v:ıziyetleri ar!.lk sa
rahat kesbctnıek llzım geldJi;i ~uyle

n.yor. Gün geçlikçe Avrupa harbi de 
- ı-:ırp cepJıe_,lndr-kl sii.kUna raimen -
blr lııki~af takip etmektedir. Bu inkl
p.fm icap etlird.ti bir de diplomasi fa
alye:ti oldutuna şiı.phc yok. 

Biraz da. müşahede üzerine söz söy
lemek lizıın ~clirse daha ceçen IÜD 
İLalyadJ.n memleketine dönmW; olau 
bir İngiliıin anlatulıi.larını dllllemek. 
fayda~u; olmı)·aca.k. l\luhtelif ztımre

lerdeu birçok ltal:raııla ıörüştüiunü 

aoy11.7en bu Lııuuın dcdltıne cöre 
kendisi lşçilerdeıı llariciye Müsteşarı .. 
na kadar bir hay U kimselerin fıkrini oi .. 
renmek istemiştir. Buttin bu J.onuş

malardan ~ıkau netice ise şu oluyor: 
İtalyan halkı Almauyadan ziyade 

i.acıııeıe ile Fransaya karşı daha iyi 
blsler beslemekledlr. Fakat Jlabqis
t&n harbi sıra.a.ıud:ı İtalyaya karşı zecri 
tedbirler almakta ol;;ın İngllterenln, 
ıonr:ı. onu takip ederek Fraus:uıuı ba· ,a geçmiş olması bili unutulmamqtır. 
İWyanJar zecri tedbirlerin o zaman İ· 
bl)'ayı _zarara sok.maltlan başka hiçbir 
maksalla yapılmad.ıtı kaııaalındedl.r· 

ler. 
İtalyanlar şö7le düşünmüşlerdir: 
- Habeşistan harbinde İ&.alyaya kar

ii ö7le davranılma.sı, Jtaı.yalllD taar· 
rua etmesinden dolayı deillı.11.. Eitr l 
haklki sebep bu olaydJ. Şimdi 7lne 
ayni tedbirler alınırdı. İtalyadan mem
leketine dönen incUlıln orada iken e
dlnditl lntıba ,u olu7or ki İnC'iltere i
çin yapılacak şey umumi siya!ittinde 
öTle ıır1 kendi menafiini korumak &'&
:resini takip etmediihıe, medeniye& \'C 

tns.a.nlyetın yu.kstK ts:l.!.larını miıda -
ta.aya aı;me1.mlş olduiuna dtın7ayı ik
na etmektir. 

İ$1e o İnrllizln anlaıtıklarından ba 
çıkıyor. D!ğ-er taraftan da anla.şıhyor 

kJ Rusyaıuıı vazfJet.ı İtaısıuılan d11 -

tündilrmefe devam ediyor. ftaıyanm 
llabeşlsı.anı uplederck İtalya Kralı· 

ıun da Habeşb;tan imparatoru unvanı
nı aldıfa.nı daha Rusya tasdik etme· 
m14ı1r •• Nihayet Rusya tarafından Ro· 
maya 1enJ b~ elçi cönderilmiş, fakat 
bu elçi de daha itim.J.tııamesi.nl ver -

meden tekrar Moskovaya çatırılmış
hr. Buna verilen man11. Rusyauın da
ha bir mtiddet İlalyanw 1Jabeş1st.anı 
ı.ıpLetmeslnt tasd.k etmeyi l!ıilemediZI 

ıncrkczludedir. DiplomaUar mehatilin
de bwıa ne maııa verihrse verilsin İlal
y:ı:rı bu,ıin en z,y-.dc me:ı.ıuı eden me· 

1tcle arlık Akdeniz vaziyetinin ceçe.n 
sene nihJ.yctlııde olduğu ctbi naıarı 

dikkale altnmad&jı, bU&wı için İl•U>•
nuı bulun d..kkaı ve al.ıkasını celbe -
dtn aaha.nuı Adrfyatik denizi Jle Bal
ka.nıar oldu~u anlaşıhyor. Öyle ki ı:c· 
rcnıerde toplanan büyük Faşl'it mec
lislııin neşredilen tcblığlnde Akdenlzln 
adı bile görüJmemest öyle ihmal edi· 
leC'ek bir ke;yfiyet drtlldır. Bu pek. 
manalı ..-örülmektedir. Yani bugünkü 

İtalya arhk Akdeulıln umumi vaıl
:rcU ile meş;ul dej:"il. Onu dalı:ı zıya.de 
dW.ündu.rcn sahalar var. Gf"çeıı aene 
nl.bayeti ile bu sene nlhayeU arasında 
ne btiyük fark?. Gecen sene ilkkinun 
aylll1D başlangıcında idi ki İlalyad;ı: 

- Tunusu isteriz, KorsilLa;ra lslerlz, 
Clbuliyl tsıer .. ı. Sesleri yııkselmlf, c•· 
~eteler hep bu landa yaı.ılar yaımqlL 
Bu lstcııen 7erlcr hep Fransadan iste
niyordu. O 1:aman Fransanw kat'i o· 
larak verdfil cevap da ,u oluyord u: 

- Fransa kimseye bir kant bile 
t.o.Prak vermlyccektlr!. 

O &'ü.nler Bertin .. Roma mihverin
den ~ok bahsedilen l"İ.Lnlerdl. A.kdeoi
zln vaziyeti de çok konuşulan, ya:ııJan 
bir mev2u olmakta deva.m ediyordu. 

Fakal ceçeıı luş rcçll. Berlin • Ro
ma mibverl böyle mıişterek hareket -
Jere &'Ct;medi. Yaz C"eldı. ceçli, nihayet 
&ODbaharda Almanyanın Lehistan& ta
arruzu üzerine Avrupa harbi çlkh. i 
b.lya böyle iıcr harbe taraflar dctlldL 
Onuıı için müttefiki Almanya ile be
raber )"ürümeınJşUr. Hele Alm:myanın 
Rusya ile anlaşması ital)·ayı daha ç0k 
dllşiı.ndlirmüş oldu. B\1'"ün İtal7a ma· 
lüm olduiu tiı:ere Almanyanın miitte
fik.l olarak kalıyor. Falı.al. Alman7anın 
dostu ola.n Rusyanm emellerinden çok 
şuphe1e dtışmW; bulonuyor. Es.ki blr 
söz '\'ot.rdır: Dostumun dtişmauı benim 
de dıi.fmanım. Dostomun do~lu benim 
de dostum; derler. Fakat bugü.ı.ı İtal
ya son senelerde tok dost olduZu Al
manyanın şu üç dort aydanbert anlaş ... 
ı.t• B1113a7a dosl detllılir. 

ALİ~ SL'NMAN 

l ·] E-=t :ı. j ! i • ı :~ 
İngiliz Frans!z Mali 

işbirliği 
l'U&D: Ahmed Şııkrü ES~ 

Cok defa tekrar edilmiş bir ~ıl· 
bttlr ki &amallllb.lUD. harbi, orduJrJ' 

arasmda bir müsademe detil. mııbtrll 
miUeUcri.n, maddi ve manevi ku~eY 
leri arasında bir miıcadele, bel).l blt 

mukavemeL lmtihawdır. ~!addi )U'f • 
vetler arasında bir memlekelin bıJll 
maddeleri, endu.slrlsi, parası, kfedı.P. 
hulasa ikllsad.i kudret ifade eden btt 
unsuru dahildir. 1' .. akat blr devleUn Dlıl .. 
cadele7l «•zanmas• için bu nok&.aJard.ıa 
ze.ncin olma.sı kili delildir. zeusuıli'" 
iini ve kudretini t.e(hi:ı ederek dutJll.I"' 
na kafiı kuJla.nabUmclidir. 

Bııı:ünkıi mücadelede İn&"Utcreııln f i 

Fr~w maddi kuVl-'et b;1.kımUJd,all 
Almanyaya faik olduktan munaı..a? 

kaldınnıya.n bir hak.llr.atHr. Bu Caiki1eS 
birçok noktalarda mukayese kabuJ t~ 
mez. Dununla beraber, Almanra bilrP 
lıa.şlam.a.ı.da.n evvel, bu noktadan dıJıJ 

'71 l~hb edilmiş ve daha iyi ba:urJ:ı.o• 
mışiL \'e ~en sulh ı.amanwdaki n:aıl 
lklısat ve malt:re ekonomisi, sefıı:rbtf 
halde bulunan bir memle.kcUn ekoPO'" 

.,.ı mlslni a.ndıru. Alman7anın dcıno~ 
devletlerle harbi &°IJZC alırken, bira:ı dJ 
buna ,.-üvendiği, ceçenlerde Fw•k ı- .. 
ralwd.an soylenen bir nuLukta.Jı da • 0 " 

laı,ılmakLadu. Funk, in~.a• ve Fra.P" 
sız ikhsat ve maliye sislentlerlnio ba.rP 

ıarUarma uyrun olmadıf1nı \'e inl1" 
Uz ve Fra.nsıı; zlhnlyctlcrinin bu Jlf" 

temlerini harp şartlarına uydun&''' 
nıusail olmadığını bildlrmlştı. fı.ı.o) 
ayni zamanda İnelltercnln ve Fr:ıns:ı· 
ııııı l.ktısadi sahada lşblrlifi yapJJL.lf"" 

cak.lannı l~dia etmı.,u. 

Alman İkh.-saı 1\azırının bu nutkU11" 
dan sonra yapılan İugil!z .. t·ran!<ıı• 
mali anlaşm:ı"ı, Funkun bu sözlcriı1' 
mukabele teşkıJ edermi'$ cibi bir ınıı0 "" 

:ır.ara ar:ıetmekle beraber, ReynaudJı°" 
Fran:ııız parlamentosunda söylcd.i,i s0V 

lerden de anlaşumaktadır ki ll>.i de ... 

ınokrat de,·let arasındaki bu itilaf, d.ıll• 
evvel ve l-'ransız ~!aliye Sa:ıırının ıe" 
çcn &J' ortasında Londrayı :ıiyareU c5" 

nasında dtışünillmü.ştü. İnl'ıll:z ,.e fr•0
" 

&ı:ı l'tlalbe Na.zırla.rınw ark.ası sıra ':WI" 

lediklerJ birer nutukla Jzah edileU b• 
ltU..Ca ıore. İncillz ve Fr:ınsız p:ırı.Jııtl 
harp devam teU1ii ınüddotce ve ıs.ılti 
sulhun lmzasında.u altı ay sonra1a 1'•" 

dar blriblrlne batlı kalacaklardır. Jki 
devlet. biribirinc sormaksı:nn v.likli'1 

yapm17ac.a.k, ve ınenılt'.kcUcri dıflllda 
7apacakları harp mıurallan.nı aral•" 
rıncb ""--b1m cdec:.cklcrdir. Frafl--.,11 

l\lalbe Nazın Reynaud, parJa.ınePW 
huzurunda &ö;rledij"i maji.stral outk.G.U'" 

da bunu ctarıhte misli l"Örülmemit• bir' 
anJaşma olarak vasıtıandırm:ıktadıt'• 
Reynaud, berşeydeıı evvel, vata.nda.t .. 

Jarını, Almanyayı 1.ayıf bir d~m;ın f;ıt" 
zederek nlkblnliie kapdmaklan fhıi " 
raza davcı et.mittir. Zaman demokrS' 

devleUerln müllefikidır diyerek oturUP 
beklemekle Alm:ı.nya matliıp oıına:Jo 
Nazi Almanya.:ııı iki sene içinde otu• 

mllyondan fazla nütusu idaresi aıt.ın:I 
almıştır \•e abluk:ıya kar~ı mukavemeti• 

1914 harbinden dab3 büyüktür. çünJdi 

Almanya hazırlanmıştır. Sonra biıyuk 
harple dilşmanları olan RWtya, Rom:ın" 
ya, l'uı-o lavya, İ1al)·a \'f' Hclclkı& ue 
sulh lıaJindedir ve bu mcmlekrUrrdcJl 
eı;ya celbcdecek bir va.ıiyettedır. ıtc1'" 

n:ıud buraya kad•r sanki Dr. FunkuJI 

af.ıile konu~m2kl:ldır. Fakat 1\laliY9 

Naun, hicblr hakikati Fransız. mille• 

tinden C'izlememektedir. Geçen rne 
yine böyle açık sOzü iledir ki ı·ransı• 
milletini vazifeye caiırnıı1 ve iktısadl 
buhranı 6nlcmlştı. 

neynaud Fransanm zen&'fn oldufU'"' 
bu, İncilterc.nln ise, daha çok ı:enılıl 

oldutunu ve iki devlet arasında ıtki 
bir iş btrlltlnln uferl lemine ıı.ift re

lecetUıl sö7lemlı;Ur. 

A. Ş. ES!11EB 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

O tobüse niçin tram
vaydan fazla para 

verilir ? 
Bir okuTUcumuz 1ıurtor: 
cŞehirde işliyen otobüsler in ek

serislnln d u.ra k >·erl er i olsun ol -
masın lialetLayln yerlerde müşteri 

toplamak için dakikalarca bekle • 
dıkler l oluyor. Bu arabalar. meseli 
Beraı.ıda cellnce stop eder. Ara -
ban ın biletçileri kapımn önüne 
çıkar, ivaz ivaz: 

- Haydi Edlrnekapı, Kara&'lım
rük 5 kuruş dlye batırır. Arabanın 
lçlndckl yolcuların lşl ,·armış, yok· 
muş bu husus kale ve nazarı ili· 
bare alınmaz. Olobuse mi.tşlerl ras
Ja para verdiği için tramvaydan 
razla sür'at lstemektt haklıdır. o
toblblerln müşteri alıp b ırakma

ları daha mazbut bir bale konula
maz mı'!.• 



1 BEYAZ HARP 1 
Güzel kadın, keskin zeka 

ve bol para ... 

11 Tarihi Sözler f ! 
Varşova'da Asayiş 1 

Berdevam! 
1830 ihtilali çıkın<:a Polonyalı· 

!arın yüreğinde istiklal ümitleri 
canlanmıştı . Rus mezalimine .kar-
şı isyan ettiler. Fakat kaıhramanca 

3-S O~ 

Amerikanın En Uzun 
Saçlı Güzel Yıldızı 

aleyi içinden düşürmek,, hünerini ilk kullanan! 
bir m~c~e!e, mukavemett~r; SDn• Şekspı•rJı•n bu••tu .. n 
ra maglup oldular. Bu ma,glubı • 
ye t Fransaya aksettiği zaıınan milli } • • 
meclis te şiddetli münakaşalar, ı?Ü· eser erını 

·ki Türk hükümdarlarından biri de Cengiz Handır rilltüler oldu. Hariciye Nazırı Ge
neral Sebastiani kürsiye çıktı, hü· 
ki\ınet namına şu sözleri seyledi: oynamak istiyor 

lan Avrupa harbinin yeniden or· 
a çıkardığı bazı ıstılahlar var. 
<4ları her ağızdan duyuyoruz .• 
eıa sinir harbi, propaganda mu ... 

'ebesi radyo taarruzu, nutuk 
llosu' filan ve falan gibi" 

eutiin bunlar ve yeni harbin üç 
~Uk aylık seyir ve inkişafı bize 
~ şey öğretiyor: O da bu har!' 
·bundan sonraki mubarebelcrın 
Pheierden ziyade gerilerde hüku. 
•ı ınerkezlerinde, bü~ iik şehir • 
<de ve devlet bünye.erini teşkil 
ta umuıni efkir üzerinde cere

•n ettiğidir. 
€.ki muharebelerde asıl harekat 
·deı;, düşman ordusu diye tesbit 
llit; muhtelif cephelerde karşı· 
~n il<l taraf kuvvetleri tıpkı 
'Han güreşlerinde elenselerle 
tbirlerini deneyen pehlivanlar 
h; çarpışmalarla ovalanırlar; böy
'• geliştirilen harekat; mühim 
1Vvetlerin büyük kısımları ara· 
da, bütün silah ve vasıtalar kul· 
ılarak verilen ve (meydan mu· 
tebesi) denen kat'i netice har· 
1• nihayet bulur; m~ğli\p taraf 
•llbin dilediği şekilde yapılan bir 
'Qsaleha inızalıyarak birçok taah
~dleri kabul eder, harp te böylece 
terdi, 
,ltatbuki yeni harpler cephelerden 
hde cephe gerilerinde, muhasım 
t~flann hükumet mrrke:ılerile 

d· arı umum iyesi üzerinde cereyan 
1Yor .. Bunun sebebi, tekamülün 

, n haddine varan harp sanayi inin 
! Yeni silahların ortaya çıkması
,ıt., Aşılmaz maniler, top işlemez 
1.~•rler arakasına çekilen ordular 
~ithirlerini tesbit ederlerken nka.

1 ,'Var hızile süren yeni ıstılahla· 1 

ın ınedlülleri, çeşit ceşit, cins, cins 
1'•nler kat'i neticeyi karşı tara
ın bilhassa iktısadi, ictim•i siyasi 
,•nhelerden tam bir b~zıı-ıına uğ· 
1;ınasile elde etmei{e çalışıyor .. 
I ~le son Avrupa harbinde hava 
t ~vvetleri tarafından yapılan be
•nname bombardımanlan yeni 

:•~it muharebelerin son model. t..
Leden inme propa~nnda taarruz· 
'<tınuı ııaheser örnekleridir. 

* \'eni harplerin en fazla ehemmi· 

1 
Yazan: 

RAHMi YAGIZ --· 

Almanların umumi harpte casusluk 
töhmeti iddiasilc kurşuna dizdik· 

!eri İngiliz hasta bakıcısı 
Mis Kevel 

dularını harekat cephesinde felce 
uğratan itilaf devletleri en zeki, 
ve becerikli elemanlarını Alman, 
Avusturya ve osmanlı ülke!~rinde 
faaliyete geçirmişler, bol para, gÜ· 
zel kadın, hudutsuz menfaat vaid· 
!erile bu frlkelerdeki karaktersiz 
otoriter insanları avlıyarak mak -
sallarını istihsale muvaffak ol • 
muşlardı. 

Büyük harbin neticesini Büyük 
Britanya imparatorluğunun lehine 
zaferle taçlandıran kuvvet; bu hü· 
kün1etin her cins, her ırk insandan 
mürekkep büyük ordusundan zi· 
yade albay Lavrensin faaliyeti ile 
birleştirilen İngiliz oltınlarının 
kandırma kuvveti ve cazibesidir ... 

* Büyük harpte Osmanlı İmpara-

İstanbul her ırktan ve her çeşitten 
bol casus şebekelerinin faaliyetine 
sahne olmuştu. O kadar ki, İmpa· 
ratoriuğun toy, tecrübesiz zimam· 
darları bu casusların aralarında do· 
!aşmalarına, hatta ordu ve donan· 
mada fink atmalarına gafletlerile 
meydan ve fırsat vermişler, ancak 

- Şu dOJkiıka<la, Varşııvada asa· 
yiş berdevamdır! .. 

Hakrkaten talihsiz merole'kette 

Slnemacıhğm payıtahtı olan HuU .. 
vutıa JşsJzli.kten, zarar ve ziyandan bah• 

asayiş berdevamdı. Vatanıperverle.. ıediliyor. Avrupada harbin çıknJa::»ı A· 
rin kıvamı k an,}a bastrllm·stı. Koca merlkalı sinemaclları şaşırtmıştır. l>u
şehirde, tedhişin tevlit ettiği de- nunla beraber yeni flllmler hazırlau · 
rin sükfuıet hü'küm sürüyorou. mıyor değlL Yeni hazırlanan birfUlm· 

de meşhur Doroli Lamor ile ihtiliif çık .. Kolumuzun üzerinde hasta bir 
sıkışarak memleketi yüzüstü hıra... adam var! mış. Uzun saçlarının giizelliğile tanm-
kıp hudutların dışına savuştukları mış olan bu yıldıza reni fillmdeki rolii· 
· Rusya Çan lbirinci Ntkola, o za-vakit bu gafletlerinin farkına var- nü oynamak üzere saçlarını kesmesi 

rn aııki Türkiyeden ba:h.sedel'ken 
mışlardı. teklif edilmiştir. O da bunu reddetmiş. böyle söylerdi (1849). 

Hele o zamanki Osmanlı donan- filim de kalmış .• Bununla. beraber bir 
ına kumandanı olan Alman Ami· Almanya, çoğrafi bir tabil'C!ir. çare aranmıyor değil, Dorotl Lfımorun 
rali Suşon'a bu teşkilatın yaptığı Avusturya Bşvekili Metternich'in saçlanın salıverdlğl zamanki bir resmi 
azizliğin haddi, hududu yoktu. Şark bir sözü (1849). ile saçları toplu olduğu zaınan alınmıı 
cephesine asker, cephan" ve harp Vatandaşlar! Yimni beş frank dlğer bir resmi vardır. Her lkl resim 
malzemesi götüren Bahriahmer, ic:in nasıl ölün4üğünü görecek .. yıldızın ~ehresi nasıl değiştiifui göster

Bezmiilem, Mithatpaşa vapurla • siniz!.. meğe kafidir. Doroll mutlaka saçları 
rının hareketini Sıvastopoldaki Faris halkını mukavemete teş- dağuıık olarak kendini göstermek he
Çarlık Rusya Karadeniz donanması vik ederken manialar üzerinde vesinde değildir. Fakat saçlarını kesıır. 
kumandanı Amiral Kolçağa •Üç ya.ralanarak ölen meb'us Bauodin'in

1 
meyi hlo istemiyor. Çünkü bu siyah, 

çuval fasulya gönderildi• şifresile söyledi/ti son SÖZ (1811 • 185l). 1 uzan saçların güzelliğinden mimlir. 
bildlren ve bu gemileri düşmanın Fransaya müsa'V&t girdiği zman Fazla olarak bunların bir gün para da 

' 

j 

eline düşüren telsizin Yavuzla <?s: döneceğim! edeceği düşünülebillrmlş. Amerikanın en 1lZ1lll 02.l)!ı yıldızı Dorotl Lamar 
ınanlı donanmasının her hareketıru Lüni _ Napolyon darbei hükU. I========--:;;-~==========,,,;,;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;,,;;;,,,;;;;;;;;~.;;;~==============• 

:~:im~~:.:~~~:~~ :i~~e ha:ı:; ::~nt~to~o~~:~~~ik:J:ü.iltiea Mahrumı·yet Har P gem ı· le r inin 
halcle Amiral Kolçağın Karadeniz· . 

1 
• ·. Sulh 

de çok muvaffakiyetli işler gör • imparator ugun gayesı. • 

mesinde büyük ve tek amil ol - dür!... 1 
• d "'I b" f t ı f 

m~!~bin ikinci yılında Büyükde- Bo1IJ~~~üsö~::;rş~~r. tarafından ıçın e o en ır evsa ını anıya ım • 
rede birisini Perşembepazarında Bununla yabancı devletler ef -

~~~D~~~~~iy~a~:re:::in::e~~~~:~~ ~7e~;:u.ıniyesini teskin etmek Rus prensesi Bir harp filosunu teşkil eden 
süuü az fasılalarla meydana çıka· ~·~-~-~-~---..... -,,..._..,,_ .... ,_,,....,..... 

80 1 d 60 Parisin mütevazı bir pansiyo • k k k 
ran umumi karar .. abın istihbarat ame e ay a gemı"ler ı·çı·n u··çu·· amus 
şubesi elindeki az ve noksan vası· k nunda 78 yaşında olduğu halde ö· 
ta ile henüz bu yolda tam mana· tan yapıyor len bu asil kadın, Yusupof ailesi-
sile yetişmemiş olan personele •Tank•; İngilizcede sarnıçlı a· nin son evladıdır. Aslan kafkas· 
rağmen düşman gizli faaliyet teş· 
kiliıtile uzun ve devamlı çarpış • raba, büyük fıçı manasına gelir. yalıdır. 1882 de, Çarın Ukaseie • 
malara girişmiş, kısmen de mu • Bir tank fabrikasında 80 amele, rinden Kont Fliks Sunarokof'la 
vaffak olmuştur. zincirleme usuiile çalışmak şartile evlenmiştir. Eski Rusyanın en zen. 

Modern harplerin seyrine bakı· ayda tamam 60 tank yaparlar. Ye- gin kadını idi. Sarayında akla sığ· 
lırsa, cephede karşılıklı aşılmaz ni tankların ağırlığı 70 tondur.. maz bir servet vardı. Bilhassa re· 
şivlerin arkasında silah çatarak 
radyolarla nutuk adlı konserler Zırhları çok kalındır. Kurşunun, sim kolleksiyonu çok kıymetli idi. 
dinleyen, tayyarcllerden atılan be· güllenin de tesiri olmaz. Üzerine Bu kolleksiyonda yalnız Raınbra
yannameleri okuyarak ı?önül eğ· çarpan mermiler kayar, geçer. Mo· nın 20 tablosu vardı. Prensesin bir 
lendiren muhasım crd11ların em • dern tanklar 1350 parçadan miirek- erkek çocuğu oldu. Yani 1916 da 
niyette bulunuşuna karsılık cephe keptir. Bunları birbirlerine ekle- ı· . k ıı· . t' k d 
gerilerindeki, şehirlerdeki beyaz Raspo ını:ı a ıne ış ıra e en 
h~rbin inf, laklı, homb•lı v türlü mek büyük ve zahmetli bir iştir. prens Yusupof ... 
faaliyetine rastlanıyor .. ee şu neti· Fransız tank fabrikalarından gün· Prenses, ihtilalden wnra Parise 
ceye varılıyor: Hava, kara ve deni~ de, biri öğleyin, biri de saat 6 da yerleşm~ti. Büyük bir serveti 
ordularının faaliyetini zafere ka· olmak üzere iki tank çıkar. Hal • vardı. Fakat az zamanda mahvoldu 
vusturmak için bu orduların geri· k b 
sinde büyük bir beyaz harp ordusu buki 1938 de üç giinde anca ir Prenses son günlerini zarııret ve 

torluğunun hükumet merkezi olan 

let ve kıymet verilen kısımları 
l\ıuhasını taraf hudutları içinde 
!ereyan eden ve beyaz harp adı 
v..,.ilen casus sa,•aşlarıdır. Fakat 

1 neticeyi elde etmek için milyarlar !• 
btfına lüzum gösteren ve muvaf

r•kiyetin istihsalinde ön amil olan ========================================================= 
n"Yaz harp, toplu tüfekli muhare· A 1 b' r bulunduıınak bir zarurettir!.. tane çıkarılabiliyordu. mahrumiyet içinde geçirdi: 

c:ı c:ı 

......................... ~ 

•nin başlamasından çok evvel nnesız ır K dl ~•ndini ı?österir. Para ile zekanın L ~ roi o ~ 
tlete verdiği bu mvzu, akıllar (.9J ll......ı U U 
durduran binbir maceranın çerçe· 1 k t 
Vesinde genişliyerek karşı tarafın· o an aya 
l>es demesini temine uğraşır .. 

l 
Bcvaz harbi ilk defa tatbik eden· 

er; muhariplik şöhret ve kabili- gı'demezsı·nı·z ~~ti bütün dünyaca teslim edilen 
~; Türkleriz!
Orta Asyadan yapılan ve tarihin 

seyrini değiştiren Türk akınları, 
Orduların hareketinden çok evvel 
faaliyete geçirilen (beyaz cephe) 
kahramanlarının muhasım dev • 
let bünyelerinde, umumi efkarında 
devamlı işleyişlerile hazırladıkları 
lrıüsait zeminlerle muvaffakiyete 
~arırdı. İlk defa bu teşkilatı mun· 
lazam bir hale koyan ve çalışma· 
larını sistematik direktiflerle mer. 
kezden idare eden büyük Türk hü· 
kümdarı Cengiz - Timuçin handır. 1 

•Kale içinden düşürülür! . atalar \ 
Sözünü düsturlaştırtan Türkler; 1 
'l'ürk kılıcının racon kestii(i. Türk 
İradesinin kat'l muta tutulduğu, 
.l'ürk süvari1erinin at oynattığı o 
~amanki malum dünva toprakları 
İizerinde ihtişamla hüküm sürmüş· 
lerdi_ 

Derebeylik zamanına kadar 
'l'ürklerin muvaffakiyetle kullan
dığı (bey:ız harp) tabiyesi, tarih • 
deki son ç•ğla daldığı gaflet uyku
ıundan silkinen Avrupalılarla di· 

r milletlerce kabul ve tatbika 
Jaslandı .. 

Tiirklerin kullandığı istihbarat 
:Jcınnn ve vasıtaları sonradan hu· 
ıu kabul ve tatbik eden devletler 
er tarafından daha ,,-eniş bir öl· 
·üde ve daha başka şekillerde ken• 
lini gösterdi.. ı 

Türkler; seyyah ve dervişlerue 
'u servisi idore ederler; harbe ka· 
ar verilen ülkelere harpten evvel 
·elin yerlesen ve devamlı keha • 
etlerle bu ülkeler halkının mane· 
ivatını altiist eden sevvahlar, der. 
isler muhasım kuvvetleri kendi 
1prakl.rının akınlarına karşı koy
ıaktan bö;vlelikle menederlerdi. 

* Beyaz harbin geniş ölrilde ve her 
Wrlii vasıtaya has vurularak tat· 

ik mcvl<iine konuluşu büyük 
"r!lte görüJiir. 

dretli or· 

Babası İngiliz ordusunun emekli za

bitlerinden biri olan bu kızın adı Mi

sis Artezadır. Yaşı yirmi yedi imiş. 

Dedikodu mevzuu olan bir muha

keme do1ayısile ismi ve resmi Londra 
,razetelerlnin siltunJarına gecmiştir. 

Misis Artezanın merakı şlmdjye kadar 

hep geceleri zenginlerin toplandı.it ku ... 

Jüplcrde S"ezerek içki lçmekmJş. Faka.& 

iki s-enı; erkekle beraber sarhoş olarıık 
bir otelciyi dolandırmağa teşebbüs et

mekle yakalanarak mahkemeye ceU

rllmlştlr. Dıiklm kıza bir daha böyle 
llareketlerde bulunmamasını, parası 

:yok iken l'ldip lokanta clbl yerlerde 

masraf ettikten sonra herkesi dolan· 

dırmağa kalkmamasını tenbih ederek 
demiştir iti: 

- Bundan sonra yannuzda annenf11i 

olmadıkça Londranm herhangi bir lo
kanta veya oteline l'iremiyeceksi:uiı. 

Aksi takdirde aleyhiniz.de takibat ya, ... 

pılarak 9 ay hapse ı-ireceksinJz. 

Sonra birJsi tayyareci olan ı-enc er
keklere de döııerek: 

- Sizin de ayni suretle Londrada 

lokanta ve otelerde görün.memenizi tav

siye ederim. Sizin gibi genç adamlar 
memleketin ihtiyacı olduğu böyle blr 

zamanda orduya clrerek hizmet etmefeı 
çalışmah. 

Geno kız mahkemeden çlktıktan SOD• 
ra. artık kendisi için Londrada cece 

bayatı yaşamanın imkii.nı kalmadığını 

söylemiş: 

- Ah demiş, bwılar hep içkl, yüzün
den oluyor. Bu kadarla kurtulduğuma. 

memnunum, Bundan sonra kendimi 

eflendirmek ipin bir otomobil alarak 

cezmellylm.. 

Kızın annesinin, baba.sının Loudra
dan uzakta. malik8.nelerl vardır. XJz 

artık onlardan a)'rılmıyac&k.. 

• 

i 
Günün modası 

sade elbise 
Şüphesiz, günün modası sade o· 

lacak. Çünkü herşey bulunmuyw. 
Bulunsa da ateş pahasına ... Şu hal· 
de eldeki kumaşlardan istifade et· 
mek, mümkün olduğu kadar mas
rafı azaltmak lazım ... 

İşte size sade, sadeliği nisbetin· 
de şık bir rop modeli veriyoruz. 
Bu rop ince yünlü kumaşlarla ya• 
pılır. Göğsü biraz açıkçadır. Kol· ı 
!arı dılzdür. 

Patron: 7 parçadır. Dikiş ve kıv· 
~ payı fazla bırakılarak biçilir. 1ı On (1), arka (2), ön parçası (3), 

ŞIK BİR ŞAPKA 
Şapkacı dükkanlarının önünden 

geçerken birdenbire duruyorsu • · 
nuz. Şık bir şapka gözünüze ilişti, 
Hoşunuza gitti. Fakat pahalı .. Ke· 
seniz müsait değil ... İçinizi çeki • 
yor, yürüyorsunuz? .. 

Niçin? .. Bu şapkayı. daha az 
ınasrafia bizzat yapaınaz mısınız? 
Bunu niçin tecrübe etmiyorsunuz? 

Sayın bayanları, şapkalarını ken. 
di cllerile yapınıya alıştırmak için 
güzel ve şık bir bere modeli vri· 
yoruz. Aşağıdaki izahata göre ko· 
!ayca ~·apabileccklerine ne şüphe .• 

Bu şapka fötr ve kadife ile yapı· 
lır. Patronu evvela, aşağıdaki Şe
ma iizcrine kalın Muslinden ke • 
silir. Üç parçadan ibarettir: Ön, 
fötrden (1). üstü kadifeden (2), 
arka fötrden (3 ), 

Muslin patron kesildikten sonra 
tiyellenir ve prova olunur. Başa· 
taınaınile muvafık gelmiyorsa ku· 
surları düzeltilir. Sonra bunun Ü· 
zerinden fötr ve kadife kesilir. 
Yanlarında, dikiş pPyı olarak 1 
santimetre fazla bırakılır .. 

Evvela 1 ve 2 numaralı parçalan 

arka parçası ( 4ı ı, etekliğin yan ta- J 
rafı (5), kol (6), kemer (7). 

Bu rop için 140 eninde kum~ştan 
2 metro, 30 santimlik bir parça ye· 
tişir. 

Yukarıdaki patron 44 beden üze
rine hesap olunmuştur. (Göğsü 96, 
beden 75, kalçalar 100). 

saraç dikişi ile birbirine, sonra ! 
numaralı parçayı 3 üncüye Lirleş· 
tiriniz. Yan tarafına bir boroş veya 
bir başka süs koyunuz. 

Evvela A. B parçalarını göğsün 
C. D. parçalarile, kol liletlerini de 

E. F le, omuzlan da O. P. ile bir· 
Jeştiriniz. Etekliğin yanlarını G. 
H. ya, G. Y ye ve J. K. yeteshit 
ediniz. Kolları da A. M le birleş • 
tiriniz. Kemerin içrisin kaınca bir 
astar koyunuz, bele raptediniz, 

Açık dcnizierde sefer eden ba 1remllere lJakınca ne ımaf rem.ııer oldu.tuna 
anlıyor musunmT 

Saffı harp zırhlısı - Bir filodı& 
en ağır darbelere karşı koyan. 
toplarının kuvvetile düşmana a· 
ğır zayiat verdiren, filonun hafif 
zırhlüarını muhafaza eden ı:emi· 
lere saffı harp zırhlısı denilir. 
Bunların topları büyük çaplı • 

dır. Zırhları kalındır. Sür'atleri de 
fazladır. (Modern zırhlıların sür
atleri 30 milden aşağı değildir.) 

Bunlara, deniz ejderi de denilir. 
Torpillere, mayinlere de mukave· 
ınet ederler. Hava taarruzlanndan 
da kolay kolay mutazarrır olmaz· 
lar. 
Ağır kruvazörler - Saffı harp 

zırhWarındao biraz küçükçedir • 
ler. 

Vazifeleri: Düşmanı arayıp bul· 
mak ve büyük kuvvetler Y,eti~in· 
ciye kadar meşgul etmektir. Bun· 
lar, düşman gemilerini topa tutar
lar, tahtelbahirlerini takip eder· 
Ier. 

Hafif kruvazörler - Hacimleri 
4,000 • 10,000 tonilatodur. Topları, 
torpil kovanları vardır. Sür'at • 
leri çok fazladır. 

Torpido geçerler - Bunlar kil· 
çük zırhlılardır. Sür'atlerl çok 
fazladır. Hacimleri 1,300 le 4,000 

tonilato arasındadır. Topları, tor· 
pil kovanları da vardır. 

Torpido muhripleri - Hacim· 
leri küçüktür. Başlıca sillilıları 

torpildir. Toplan da varsa da çap· 
!arı ikinci derecededir. 

Denizaltı gemileri - Suyun al· 
tında faaliyette bulunurlar. Sür'at
leri pek çok değildir. Torpil ve 
mayn atarlar. Faaliyet sahası 

büyüktür. 

Ağır gemiler için büyük birer 
tehlikedir. Bilhassa, tüccar gemi· 
lerinin yollarında pusu kurar. Ek· 

seriyetle limanların ağızlannda 

bekler. Denizaltıları torpidolarla, 
tayyarelerle avlanır. Denizaltı ge- • 
mil eri çok pahalıya mal olur. Ö
mürleri de pek azdır. 

Tayyare gemileri - İlk tayyare : 
gemisi umumi harbin sonlarına 

doğru yapılmıştır. Tayyare gemi· 
!erinin siyah bir hava kararga " 
hından farkı yoktur. Güvertesin • 
den, kara ve deniz tayyareleri ko-
layca uçarlar, inerler. Tayyare g .. 
milerinde yüzlerce tayyare bulu • 
nur. 

• •••••••••••••••••••••••••• 
Kaçırılacağından 
korkulan kadın 

Alm&DJ'& - Dolanda hududunda re

çen gün iki İngillzln Almanlar tara • 
tmdan kaçırıldığı malümdur. Yeni ge .. 
len İng-lliz gazete~de okund~ğuna 
cöre Almanlann rizU Polis teşkilatı ta
rafından tutularak Almanyaya kaçı • 
nlmak tehlikesinden korkan Holanda

da üo kadın bulunuyormwıı ve fa.kal 

arhk bu korkuya mahal kalmamış. 
Çünkü her üçü de Rolandadan iıı

ril tereye cltmlşlerdlr. Fakat Dolan .. 

dadan vapura binerek aynlıncıya ka .. 

dar bir yerde gfzleomeğe kendllerlnl 
mecbur sa:r1111şlardır. İnr-Ulzlerin kaçı .. 

rılması vak'ası l'eçen ayın 9 uncu ,-ü .. 
nu olmuştu. Yiizbaşı Bel bmindeki İıı· 
g-Ulzln karısı otan Misis Beslln de biraı 
sonra kaçırıJacai'mdan korkulmuştur. 

Besi Bolandada tlearel lşlerlle mq• 
fuldür. Kııdın dlierlerlle beraber Lond· 
raya celdlkten sonra töyle diyor: 

nıraz dinleneceilm. Sonra tekrar 
barice &"idecefim. 

Best lçln verilen ma1üınala Köre Kfl· 
çen umumi harpte orduda bu1undu.k • 
tan sonra sulh olunca Bolandaya cit

mlş, orada yerleşmiş ve evlenmiştir. 

Kaı ısı aslen Uolandahdır. Bcst zenıln 
bir adammış. Babası öldüğü zaman o

na 40 bin İngiliz lirası bırakmıt. 
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f ŞEHİR HAYA Ti İÇİNDEN ( 

stanbullul ne kada 
mektup yazar? 

ı:ı=tı11t.t!iJe J Ö!eceğini 
9b11Dll31] r :u~::::::::n::? evvelden 

söylemiş 

Cok • muhabere etmek ihtiyacında 
• olan ınsan, medeni adamdır. 

YAZAN:-

REŞAT FEYZi 1 
• 

İstanbul , posta servisi itibarile 

en faal ve i şi çok bir şehirdir. Bü

yük postaneye günün herhangi bir 
aaati nde ugrarsanız uğrayınız, bir 
çok vatandaş lann mektup, telgraf. 

h-. vale alıp 11erdiklerini görürsü -

n üz. 

llledeni memleketlerde, insan • 

lan n muhabere ıht.yaçlan çok· 
tur. Bir yılda, insan başuıa düşen 

mektup ve telgraf sayısının faz -
lalıj;'l ile, orada yaşıyaııların mede
niyet seviyesi ölçülüyor. 

Dünyada en çok muhabere eden 

millet İngilizlerdir, Hahrımda kal

dığına ıöre, orada, bir vatandaşa, 

senede, vasati olarak 70-80 mektup 
iııabet ediyor. Diter memleketlerde 

)u nisbet daha küçük.. İstanbul 

diyip ıeçmeyiniz. Muhaberatı faz. 

la olan şehirler arasında bulwıu

yor. En çolı. muhaberat yapan ti

eari müesseselerdir. En şayanı dik· 
kat tarafı, memleketimi:ı..Je, mu• 

haberat pttikçe artıyor . Mektup 

yazmalı. ihtiyacının fazlalaj!Jiuu 

rakamlar ifade etmekteıilr. Posta 

ve telgraf idaresinlıı faaliyetinin 

bu arl.ıjuıı memnuniyetle lı.arp -

lamak lazımdır. 

Bu arada, telefona unutmayı -

nız. Telefon mükilemeleri de 
gittikçe artıyor. Dolayıııile, tele -
fon aboneleri de fazlalaşıyor, 

1935 yılı istatistiğine ıöre, ı. -
tanbulda 2 büyük po11ta merkezi, 

1 telcraf merkezi, 47 posta ve tel· 

çaf merkezi vardır. Aynea. abone 

lı.utularının sayısı da 2023 tür. 

O r.amandanberi, bu miktann 
artmış olduğunu düşünebiliriz, 

İstanbul postanelerinden, bir 
aeıie içinde ıelip ıeçen, mektup, 

telgraf sayısı aeaba, uekadardır?. 

Bu meraklı bir teY~ ~te yazıyo
rum: 

iıtanbul4a, bir yıl içinde 776,274 
taahhütlü mektup ve kartpostal 

ıelip ıeçmekleıilr. Adi mektup ve 

kartpostallann sayısı ise çok daha 

fazla: 8,098,SGO.. Sekiz milyonu a
fBll bu mektuplan, kartlan lı.im -

}er yazar, kimler ılır, kimler okur. 

İnsanı hayli düşiindürüyor .• 

Nckadar çok zarf kağıt ve mü· 

rekkt'p, kalem ucu harcandığuıı 

farKediyonuuuz, tabii .. 

cl\latbna• ismi verilen ~eyler bu 

rakamlardan ayn .• Bir yılda, İ! -
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llemlelı.etımlzde mektup muhaberal ııü nden ı-üne artmaktadır. YU&nlıl ru1ıa 
7eııl alman müvea.l leriu lmlllıaıımı a:österiyor 

tanbul postanelerinden geçen tıı 

abbütlü matbualann sayısı 16,789 

dur. Adi matbuaların miktarı ise: 
3,082.130 dur. 

Derhal aöyliyeyim ki, bu ye • 

k6nlara, resmi mubaberat ve ha

riç memleketlere &iden ve gelen 
beynelmilel servis dahil değildir. 

Bir yd içinde hariçten istanbula 

Z,742,711 mektup ve kartpostal gel. 

miştir. İstanbuldan bari~ memle -
ketlere giden mektup ve kartpos -
tallarıu sayısı ise 3,702,454 tür. 

Tiirkiyenin eoğrafi vaziyeti ma
Jüm.. İ!tanbul postanelerinin if· 
]erinin çok oluşunun sebebi, b"§

lı.a memleketler posta servislerine 

de vasıtalık etmesidir. Mesela, yıl
da, 2,200,750 mektup ve kartpostal 
da İstanbuldan transit olarak geç

mektedir. 

Telgraflara gelince .• Bunların ye

kfuıu da epeycedir. İstanbuldan 

gönderilen adi telgrafların sayısı 
bir yılda 660,359 dur. Alınan tel • 

graflar da 718,238 dir. 

istanbuldan gönderilen müsta· 
cel telgrafların adedi ise 19,369, a· 

lınan müstaeel telgraflar da 29 bin 
120 dir. Bu cins telgraflara yıldırun1 

telgafı da diyoruz galiba .. 

Bu telgraf yekCmlarına resmi 
nıuhaberat ve beynelmilel •ervis 
gene dahil değildir. Onlar da. ayn 

Ticaret Vekaleti 
Müdürlüğünden : 

iç 

ayrı, epeyce bir yekun tutuyor. 

Postanelerin bu islerinden ba$· 
ka, ayrıeo, posta havalesi, telgni 
havalesi, paket, kıymetli evrak, 

kutu, qya ve aııire gibi nakliyatı 
da vardır. Bu mevzular üzerindeki 
faaliyet te mühimdir. 

Postanelerin en çok meşgul ol· 
duklan f"Y, fiiphesiz, adi mek -

tup ve kartpostal nakliyatıdır. 

Bilhassa bayram cünleri arife -

aiude, bu kısım servis fevkalade 
artar. Posta merke:ı:leri, birer arı 
kovanı halinde işler .. 

Yukarıya koydutum rakamlar 
içinde, sizin de yazdığınız mek -

tuplar, lı.artlar, telgraflar var, fİİp· 

hesiz .. Bazı kimseler vardır. Melı.

tup yazmasını sevmezler .. Ba ıi· 

bilere. bittabi, çok mektup ta gel

mez .. Bazılan da vardır •• Haftanın 1 

muayyen gününün muayyen saat

lerini, eşlerine dostlaruıa, mek -
tup, kart yumağa, cevaplar ver

meğe tahsis etmişlerdir. İş ZJm -
nında, ticarethanelerin, büroların 
yaptıkları muhaberat nıüsıesua, 

fakat, fabsi ve hususi, sırf dost, 
sevgi için gönderilen mektuplar, 
kartlar, telgraflar nekadar? .• Ma

alesef bunun yekunwıu çıkarmak 
mümkün değil.. 

Çünkü, kimbilir, o kapalı zarf
ların içinde ueler vardır?. 

1.EŞAT J'BYzt 

Ticaret Umum 

Türkiyede Yangın Sigorta işleriy,le meşgul olmak üzere kanuni 
hılkümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan 
La Fonsiyer Yangın Sigorta Şirketinin Türk.iye Umumi Vekıli bu 
kerre müracaatla İs laıı hul Acenteliğine Şirket namına Yangın 3igor
ta işleriyle mrşı;ul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda, bütün 
mahkemelerde müddei, mücideaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlariyle 
hazır bulunmak üzere Yani Gaziadi'yi tayin eylediğini bildirmiştir. 

Kcvfiyct S 'gorta Şırketl rrinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 
25 Ha~iran 1927 ta:ih l• k?,..unun hükümlerine muvafık görülmü,, 
olmakla ilan olunur. 

Yazau: l\1. SAMİ KARAYEL 

mumer lihmlar üzerine karalmu.ıtm~ 
A\•luna:n SOD umaat mahalli 11%1Ul1a. .. 
iunca mücell& mermerden bir IOI• 

mevcuttur ki, yalnız kapılarla fasıladar 
o1mu~tur. 

Ortada kurşun kubbeli bir ıadırvan 
bina okı.nmuş ve etrafına 7ütsü: ser
viler dlkilmltllr. 

Fatih lstanbulun yedi tepesine birer İslam ve 
Türk eseri dikilmesini tensip etmişti 

Avlwıun haricinde ve demir parmak ... 
b.kh penrt"relerln üzerinde renri.renk, 
mermer levhalar üzerlne rayet ıüzel 
yıuı Ue kahartmillı olarak suret Fatiha 
hakkolu.nmu,tur. Cümle kapwnda ze· 
mtn üurJnde Fethi Kostaotlnlyeye da
ir ıu yazı Tardır: Sultan Mehmet. Ko b.ntlniyeyl fet

lıe7ledittnl müleaklp başlıca M'klz ki· 
liseyi eamie tahvil ve aunra yeniden 
dön eaıni IHls eylenıifllr. 

Haue-tl Fatihin ne derece medeni 
llir phsiyeU bai.z oldoiunu anlamak 
l<'ln koıkoea İ!'l"tanbalo fetbe-,-Jedlfl hal
de bunt'a klliselerlne n l men ancak 
Bt>klz ktli~eyl canıfe tahvil e-ylemesl -
dlr. 

Srlllz. kiliseyi c-.1.mie &ahvll eden Fa
W. dur& rami de- J'fnlden fnıa et1Jre
rek lslim ma~tlerinin adt'dini ama· 
rımda on lklye ftkar1BJ1tır. 

Fatihhl. en iki eamlindeu lr.abbde
rlnio 70-..,kllil n a:ıinlllifl• en slıa• 

J'&de pyanı dlkk.:ıt. olanı Ayasof7ad.an 
aonra namına mensup olarak yaptır .. 
dı.i• Fatih cami! idir. 

ffaP.retl ı ·a&J.b, İstanbulun 7edl ıe4 

pesine birer lsUm ve 1.'li..rk aurı diklJ .. 
me ini tf'nsip tflemhjti. 

itle, Fatih ramll bu yedi &epede.n 
birindedir. }'alili <'IUllii vaktile havva
rl7on klUseslnlıı bulunduiu meTklde 
ve dört on lrtifadı bir atıh ti.ıerlnde

djr. AvJuo;u murabbaü-1,ekll ye üç ta
ralı siıtunıarla miı:r:eyyen ol.arak dör4 

düncü. elbet canıiin cephesidir. Büyük 
kapı mihrabın hattuı:ni'l:taklm u~ mu
Jı:abilladedlr. 

KllrfDnla kapaJı kubbeler •ranU Ye 

•Litcftebunnel Kost.aıı tun.iye fel~ m el 
errur emlrüha velenimel ceyşU zalikfil· 
ceyş,• 

Camlln Ahan tesml e olwıa.n d.ıt av· 
Jusuııda ıelr.fz medrese bina. olunmuş .. 
tur. BunlatlD her '1ir . :;. i.n arkumda 
talebeye mah~u."' hocrcleri \'(': diier da
ireleri 'Vardır. Bu bjnalara matta d 
imaretler m~vcuttur kl bunlardan muh
taı; olan t.alebe)·e ve halka ründe iki 
defa 7emek verilirdi. 

Aynca: darunıra denilen blr de baa
bnesl vardıa Tımarhane d.Pntlen daıiil ... 
mettaninl vardJ. 

8<11&lıluuı, J'abıncıl&ııa 7•-

UO loo aiırlıiıacla bir baUDe •a
biının viicwdünde: 5G,590 kilo d, U,l5l 
lr.lle kemilı, 6,000 kilo kan, 5,311 kllo 
batınak, s,151 lllle dil, 1,153 kilo fa· 
MD vardlr. Bwal&rdaa H.Olt kilo 11&
hQ&iı pk&rıhr. 

PARİS'J'E TEJJLİJU!: iŞARETİ 

VEREN Dt'DÜKl.EI. NASIL CALINIRT 

T&J'Y&re laarrulanaı &baliye bildir
mek için Parlste mllhldll J'erlere 10 
düdük kona.lmaıt11r. Bu dıadııklerlıa 

ltepsl bir uda çalar. 7btıe bir anda. ..... 
aar. Çalan da, PGlls mödlri7etl memur
lanııılaD •iridir. Erlıi.ıulıarbl)'edm teli· 
lık c tıareU verildJ mi. masasınıa ÖU· 

rlndeki bir eleklrik duimalne pa.r -
matını basar. İşte o kadar ... 

FTh'LASDİYA OllDUSU 

~~ŞKUMAND~ 

Baron Ka ri Fon Mannerhtlm va tan•
nı bUy ük b ir k.a h ra.man lı,kla m iıd.a.la.• 

edi:yor. Vak tUe Ça r orda -.; unda auv&rı 

ıı.abitl idi . Dol şe\.'ik l er kerı d islnl Rus · 
Jada.D ta rdett ı l~r . 

72 yaşınd:ı olma.sına n im.en çok re· 
vlk ve sail:ım vücutludur. İy i bir ıu
vut ve iyi blr Skicidlr. Al lı lisan ko· 

Londra ı-uelelerlnde okunduimı& 
&tire Roy Llıolase7 isminde .., allı yq
lıınıula 1ılr İııcllls -ulu a:eı:en ıriia il
müı, fabl bu ı:ocalun ölmesi pule
kr için ehenun'1eUI lılr mevzu oı 

•Dflar. Çünkü coeaiıuı lıabası olhı
nan Olilmü.ntl anlatırken twıları an .. 
l&bJ'or: 

- Ölmeden llıl a:ilıı evvel -alı: ba· 
ıaa ölecetlnl ııöyledL Halbuki kendisi 
aaııa.m, nq'ell bir batde buhmU'J'Of• 

du. Bir )'ere ,.tlmemiı< kararl:ujlırılm"
tı. Bana Or&J'• gidem.Jyeceflnl söyl-tdl 
Ben bundan • zaman öli.ım manaa ??

taramadım. Ieııdlslne daba farliı ıla 

1Jlrşe7 aormadım. Oi:Jumun ~ine dotlJ .. 
)'ordu. Bu surtlle haber vudii l birçok 
fe:Yler daha vardır. 

Çocuk akı.ördü.. Sahnede esrarr ..U 
rolleri yapmakta büyük ~ir auıvaı ffa .. 

ki7eti v.ıı dı. Yt'nl haz.ulaııau. b i.r pi .. 

)'esin aafınf'J'e konmasınc1 ·ı.rı lk l u a a. 
evvel ölmüşhir. cM:ırt..r~ tslmll bj r 
p l7estek l m avaffaki)'etlndf'.n cl->laş ı 

kendisine M.arko adı vrrllc.ı nor Llııd

llQ' lcin baba.!ı t unu da ıöyliiJ"or: D:ıi .. 
ma dCJf. ru hareket?. 

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipl iği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Kayseri Bez Fabrikasından: 
85 santimlik. D. tipi kaput bezi topu 800 
75 « (( « (( (( (( 750 
Dril Karteli 11 ye 14. ten metresi 22 

Kl'§o 
« 
« 

(( (( 12 • 13 • • 22,25 t( 

Jakarh Dril 25 
Kauliua 25 • • 

Azami 5 balyayı geçmemek üzere fabrika teslimi satılmaktadır. 

Sipariş vermek istiyen müşterilerin fabrikaya müracaatları rica 
olunur. Fiatlar fabrika teslimi olup ambalaj masrafı aynca tahsil 
olunur. 

Nazilli Basma Fabrikasından: 
Nazillinin 22 tip yazlık basrnalan perakende satmak şartile tüc

cara Na2illide teslim bir kasa olarak metresi 29 kuruştan satıl -
maktadır. Salın almak istiyeo müşterilerin Nazi1lide Yerli Mal.. 
!ar Satlf evine müracaaUarı rica olunur. 

Bakırköy Bez Fabrikasından : 
90 santimlik G tipi kapat bezi 800 kuruştan, 75 lik bez 670 ku

ruştan satılmaktadır. Fiatlanmız fabrika teslimiclir. Ambalaj mılS
rafı aynca alınır. Sipariş vermek istiyeulerin azami lbt'ş balyayı 
geçmemek üzere siparişlerini kayclettirınt!k ve bedelini tedi
ye etmek üzere Birinci Vakıf hanında birinci !tat Pamuklu Fabri
lta}ar Müessesesine müracaatlan rica olunur. 

Ereğli Bez Fabrikasından : 
100 ııaııtimlik aile ha81Ul Mtr. Fiatı 4.2, - KJ!o 
150 " n ,. • ,. 5 7 ,50 ,. 
160 ,. n " " " 62, - ,. 
Satış ve fiatlanm12 fabrika teslimidir. Ambalaj masrafı aynca 

alınır. Sipariş vermek istiyenlerin azami 5 balyayı geçmemek şar
tile sıparişlerini kaydettirmek ve bedelini tediye eylemek 
üzere 1 inci Vakıf hanında 1 incı lııatta Sümer Bank Birleşik 

pamuk ipliği ve dokuma fabrikaları mües.ses15ıne müracaatları 

rica olunur. 

İplik Müşterilerine 
No. 12 Paketi 415 Krş. 
No. 16 • 480 • 
No. 20 ,, 560 ,, 
No. 24 ,. 580 ., 

ISiparl~ wrmelı. istiyen müşteriler 12, 16 No. için Kayseri Bez 
fabrikasına, 20, 24 No. için Nazilli basma !ııbrikam12a müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Fiatlar fabrika teslimi olup ambalaj masrafı ayrıca tahsil olunur 

ve bedava ylylp lçme:J lcln ıh blr 
tirvansara:r mevcuttu. 

Ve kirvanS&J'm otrafında cocuk • 
Jar ve büyukler tçla mektepler vardı. 
,qnca bir de külüpbane vlicude ı-e

tlrilıui)ti. Kiltüpbane cami içinde ldL 
Türklerin iataabulda ilk lesi• e71e

dlklerl kütüphane budur. Camit muhil 

olau bu binalardan bafka 7lne camllD 
etrafında takat, daha uzak bir daire 1-
~lnde bir :;ebllhane. hamamlar, bir kil• 
tüphane, badb tedrisine mahsus bir 
medrese, bir sofa71 havi avlu, bir tür· 
be vardı. 

Fatihin validesi olan AJ.Jme Sultanın 
me%arı Fatih camJindedlr. ~ 

FaUb Sultan Mehmet, Fatih te:ı.miye 1 
olunan camiden başka ,u üç camil daha 
bina ellirml•tlr. 1 

Eba. Eyubü Ensari camii ki. kabri 
Ko. tanti.ııiye muhharasında k.e.,rolVD· 
mu,ştur. llazreU :liuhammtdiıı alem -
dan olan Eba Eyübü EnDri nazreUe
rınin kabri burada.dır. 

E7übü Fns:ıri haı:rttlerlnln kabrini, 
Fat;bın hOt'ası Akıırmseıtın lıazrellerl 

rüyalarında rörmüşh•rdlr ve Pad ... ba 
7erlle tarif e71edlk_Jerb:ı.den Saltan 
Hehmet b~a.una: 

- U0<am, J'nhıl a:ıiotereblllr -•laT 

dedi. 

Akşemsettin hauttlerJ. cevap verdi: 
- Evet Padbı:aJu.m; bu:ranmu 7e ... 

rint &'ÖS-tereıfm .. 
BazreU Fatih, bocaıUe Eyüp civarına 

ı-eldl ve bll&"ıin ahali tarafmclan al • 
7aret olunan kabrin 7erlnl &österdL 

Sultan Mthmeı.. orasını kazdırdı ve 
Eba Eyübü En•arl Bazrdlerlnln nq -
tarını boınlmamif ve daiılmam" bir 
halde baldo. 

İşle: ba 1ebepteıı dota:rı BatreU Fa
tih buraya bir cami, kervansaray, ktl ... 
tüphane, imarethane ve mekt«:pler 7a
pılması.nı Jrade eı-JedJ. 

Eba Eyübü Ensari BazreUerl. Arap 
ordusile Ko lanliuJY•J'l muh&aar&ya 

ı-elmlş lllim mücaltlllerindeDdir. Bu
nda tehi! olmqlur. 

Fatlb B.&ıretlerinln 

~Jhüluam Bahari 
liçliııcü eamU 

camildlr ki 

tthrln kurbünde Edlrnekap11U1dadır. 

Emir Buhıri, Fıtıbl:a ba.baamm or· 
dolarını İstanbul surlarına kıda.r &e?• 

ketmı. blr uttır. 

Fatihin dördüncü eamil :reıılçerl 

kışla · ı yaklnlndekl :reulçerller caaıı

dlr. Tarllıte l• taml Orlae&ml1 ......... 
aarunor. 

Beklen mi yen 
tt.ın ı 
Olen ve ~leden: SELAMİ İZZET 
İri 

- Jale bana mell
tup J'U&eaksJD deill 

1 mi?. l!alım bir u 1-
flnde beni nnutmı 

- Yazacafım de .. 
dlm ya; hem aedea 

7UJ1UJ'&)'lm lıdlyer-

111D ! On Jllndür al

zından bu IÖ~ düt· 
müyOJ". Ejer seıa lla
rmla ııoeatıarmı ts
tanbula, Aday& JÔ

türibonan ltenlm ae 

&ueam var1 Benim. 
burada J'a.lnıa. J'•P• 

yalıur. lıalacafum 

dü.tü.nQor mu:sunT 

ı 
Beni bırakı. p ıl.Uyor
SllD-

- Böyle ııli J't<ıne 
l ale! 

- Bunu ba'lka ttlr-
lu auıl Uade ede -

rlm! Ha7atuııa bir 
kas.ırca cibl cırdiD; 

kırıp döktükltrinl 

kale almı:ronun da, 

7 lne de aeıı uzl:uıı
yors:uı. Bır kere b1I 
ookı,ıcıa anl-1ım. 

- &ııa 1ıta -
SÖJ'ledim .Jale: 8ea1 

•OYbonım. Jlana 
Snlıa 100ak1aruıua 

1lllllesfdlr. Ne J'AP&J'UD ID - ~ 1 
oada.a OYVel lı.luaııduı.. Beııl kar
bailı:ran arkacWılık blslerlle 1&11& k&rfı 
lıealecıııtıa qlD ııauJ mıılıa,reoe ne • 
rimT. 8e.nl le"Vbonmt 7e&iııe sntll • 
tim &embı!. l:llal ellmden cetme.. Bı· 
rak elin avuçlanmuı Jclade dıınnm .. 

Kenan •enç kadının p&rmak.Jarım 

olıfa:ronla. BanJ &"Hlooaıııda, lenlı& 

bir köşeJ'e o"'rmıqlardı. ilan 11eak1L 
Ahslos erıabtı ... _ lıaYllnıJ'Ord .. 
Kenan blr kere d&ha tordu: 

- Darılma, ilana mek1ap J'uaeaJı -
un delil mU. Kenan _tralaıı, BI· 
nk&dal. 

Kaclm ptdli: 
- Gölung olınaf& başladm- lllelı: -

lııp 1azacatıma ıeul nasıl lnaadını7ımT 

- inandım artılı-• Aıta:ra a:eldllılerlnln .....-.ı a:lıı• 

Km ... po.ıaıı.,,e a:ııu, 1BU1ma -
- Ke-naa adına mdı;tap Yar aıf. 

H...,... -'1utaıı& Jiİ'lllDClekl aarf -
1&ra lıalıll: 

- Yoll-
Garlp .. , •• Bq a:iin lelnde Jale mek

lup yuaealı zamaa balamamq m.ışt.•! 
Kenan dütüneeıt dıqünceıt bir aıud· 

det yollarda dolaşlı, çamlıklara ~ıkb. 

Biraz acele etıllinl anlıyordo. Jale • 
den a:rnlah heniis bet a:tiıı olmqtu. 
Teliişı BOJ'di .. Jale meklabmıa •ua:üıı 
postaya afitlJ"sa, Y~'"'n mdtup ıettıdl. ... ... , 

Ertesi .ıoıil lekrar posl&DeJ'e ,.trdl: 
- Kenan ıclma. mektup yar mıt 
- Yok. 
Tuhaf 1•7- Amma pek de t.haflık 

yo-ta. Bq ile all.I ara11Dtla - fark 
vardır?. Herhalde Jale &J'nlclıkl&ruım 
baftasmda mektup 7aı.acaktı. lttıtanm 

•dı:tziııcl a:ünıi mektup aramau -
doiTUJ'dU. 

Lou 
ıneti i 
tine h 
Pariş 

saatte 
lıo»nn 
ta 

htı:i 
iıat 

lada 
1 larm 

_ .... cüb• • tıP&lllabd •• fllllll" 
calılL .... 

Ada.Ta nW a:ddl lılltila a.WI l!I 
lcdlil melıtııııtl&J'ıb. Der ırü .... 
ıolı•tım ınlııd De QuaQ•• .,,,P' 
llQe ıı..ıuort1a. 

itte arlıl< 1imU ta•ma..,.ı. J&JC 1"' 
mo....,ı._ 

Ertesi riııii - 1ılr tımıU. 7 ... ,, 
&aııqe a:IUL llaptdaıa a:lrlııoe .,,.-fil 

- llüJdel K<lL 
llenaıa lluJaklarma ,., ...... ,, 

h: 
- )[dı.lup var auT , 
- Evel, nllıQd bekWlfbıla ... 

bıp a:eldL Jl[eua delil JD17 
- EYOL 
- BaJ'Unona-
Kena.a u.rfı aldı. ..... -· o-~ 

ıatııı,.b. Jaleıılıa ne ınaklnal nrd» 
de makbte lle 7umasmı blltrdl. 

Teliiıla urfı açtı, mal<lne ile 1.ı'' 
Dll!f mektuba okud.a: 

«Azizim Kenan, 
cS&na lnı mdılııblı 7'•"'Pm kl9 ,t• 

lmı d.Uerim. Bm mektwtnı ~: 
dmı. Fakat - acıdım, rtınkl ~ ... 
tedlfbı llff!lttııba ırelmlJ'-ttai .... 
,.oram. , 

•U111D amandır ıııtın.lımm ,.,,... 
da:rını. Uzun umıındu ımntar!P el~ 
tana rirli;ronım. Sma daha AJl..,.
llıen ltunlan sö;rliJ'ettktla: Sen ~ 
ben -a-larunta :ralnuı ~ 111 
cdrttm. 

d'akat eeurrl edemedim. ()oca~ 
Jııımı anJamalarma fmUa J'Olıt& (}lr 

lan bir middet olsmı 1ıc- Jıın11< ' 
-ta ~J'othı. 

dliitlin lıımhn :rıwbi;ıa " .. ..,., 
al dUerbn. B• melıtab• ,....-, ~ 
bu mektubu 7aımcıya. kMlar cıols ııJll"' 
ıelrtlm. Selim meı.ıv.. ltdılerlıa1 ~· 
tllln ıztıraln Hıı tle h mdıtalı8 J~ 

Jf.. arlıea hJ'ıhm.. 
Sekizinci ıüııu Kenan net'ell llJ'IDclı, dld artık. Çoealı:lanıa l>elıliJ'•""' 

uhll calank ıbindl. poslaueJ'e rfrıll. Sesla 1ıtt ııamaa arhda.,- OUJJ'elil" 
Memur Ieoanı ıe>rür a:örmf2: "'1 kalacak aı ... kaıluım, 1ıeıalm J~ 
- Yok! d..U. - a:eL Bir1eJ' tıbl....S.. ı-d. ~ 
Keaaı>Jtt lıa sefer kalbi lııılıiildü. Sa- 1ıeD de ..,.., lıirfey IÖ:rlemb'eul .... ' 

km Jale basta olmasın?. tlumtü.süniiıl Bnlm.» ./ 

ocMbl bundan ibaret deiildl. Demek ı --is-t_aıı_b_ul Asliye 
9 

8DC1I Bııluık JUll' 
Jale sözünde durmamı.,,tı. Demek ki 
onu maatmo..,-tu. Demek ki ııı:evmlyordu. 
Artık aralannda berşey bilmlşll. 

Kenan bölün ı-ünö bir sartıo, a:fbl 
&:<ı:lrdL Sevdfii bir kadııuıı ODU bir 
lıafta içinde unutma"' (Ok aemlı. Çek 

Osmanlı devletinin lld payıtahll o
lan Edirne ve Buna ıehirleriude llleh

medlevvel v~ ikinci lllurat larafmılaD 
lata oJanan birçok cam.Der nrdır. 

SuJlıolar. ye&Jrlcr, J'atlh.ln Al&.an.a• 

tm•a birçok ıanylar Ye eamller vi
cude a:etırmlılerdlr. 

.Kasımp..,.; E41rnede Tl1nea &alıl-

11nde bk cami 7ap&.ı.rmışbr ki, •amile 
7idolunur. Ka.sımpa.taıWı tirbul C&• 

mtln lçlndedlr. 

Kas.ımpaşa camisinden sonra Zlilka· 
dJrh1 e hükümda.n Süleymanın. Juu ve 

Fatihin zevc .. ı Slinolsultau bir camı 
7aptırmışlır. 

Sullı\n Mehmet, istanbalu.n fellıln
den sonra, eski Ye yeni aaray namlle 
çehresini Turklqtirmlşllr. 

FaUb İ~tanbulo fethetUktru. sonra 
iki muz.uzam ray 7aphrmlŞtır. 

FaUb. Bizans saraylarında oturma ... 

mqhr. Eski Beaıistanı, 7ani Wıtü ka
palı far,ıyı da yapl.Jrarık fstanbulun 
Türk fdar,.~inl te is eyledi. O vakitler 

Türkler devleti tn S\1retle idare eder .. 

terdi: Şer', idetl malıalli. bökümdann 
emirleri, 7anl kanan. 

( De,·aını Vıır ) 

-

llemeslııdea: 

Yasef Balıu tarafmd.aıı Iıuı<ıwcal< 
ieadi.Je cad. 163 No. da Haaallco ~· 
fa.do alQhlne açlla.ıı b?P"•a d.ad-" 
IUlın rör&ilen. muhakemesi ura.slllda! 
lılııddeaaleyb ilıameta:ilıını ı.ttı.. u• 
semti m~ulc &1.tllii ve adrn.i inli' 

tüm olmadıimda.a arzııUUıı tebiii:· 
ah iade e.Uldlil miibaşlriu mevaııa· 
tJ.c.dan anlaşılmakla m:ıhkemf'cc &a .. 
J'ln olunan Z0/12/939 uaı 9.5 d• 
mahkemeye aeJmesi irin ua.ııen tclr 
Ilı-al J'•Pıidıfı halde a:rlmediil ye 
mahkemece mezkir celse de rıyabttl 
4W11JJDlaıun icrasına karar ve.rilerek 
dıınıtmanuı 8/1/940 .. at 9.5 a tali· 
kine Ve davacının da\'K!'<llUD oa.blUC 
ispatına ve ıı1ap kararının malıkt· 

me divanha.nesJnt tahk.lne ve caEe· 
teltrle de il.inat le.arsına karar veril· 
mf1 olmakla ol baptaki karar !\W'eti 
D1u olunur. 39/135 

1358 Blert 

I 
1355 Kuın• 

Zllkad< 1 inci Kanun 
12 10 

1939, A. ıı. Gun 357, Ka....,ını t6 
23 Birınr:jkinun (' (-:'\fAJ:TESI 

Vakitler Va.safi } baııi 
Sa. Da. ı 8&. Da. 

Güne:ı 7 23 2 S9 
Öglc 12 13 7 2!l 
İkindi 14 33 9 4P 
~nm 16 45 ll M 

1 
Yatsı 18 23 l .>9 
İmsak 5 36 1 l ~ 1 



• 

İngiliz hava kurbanlarının listesi 
adedi 48 ı bulmaktadır. Harbin blda
yetindenberl hava k.v.vveUerinlo. r.ayıat.l 
560 kişidir. 

Lond.ra 23 (A.A..)- Ha.va Nezareti, 
bırilh llava kurbanlarının 15 inci 
lesin ııqrelmiştlr. Bu tbteye ....aar.m 
&ıeı:ı ve kaybolan ubiUeriD ve dr.ulm 

İrlanda tahtelbahirler yaptırıyor 
Londra 23 (AA.) - Eire bükft· ı 

Ilı ti İngiliz endüstri muesseselc • 
riııe hir t:ıJıtelbahir av.cı föos?. ~i-. 
~ariş etrnıştir. Bu ~emılerın sur atı 
&aatıe 75 mil olacak ve iki torpil 
lornnile teçhiz ediinı:ş buluna • 
eaklardır. Filo İrlanda sabilerinin 

muhafazasına tahsis edilecektir. 
Bu .avcı gemiicri parl3.mentonun 
kabul ctnıiş olduğu 250,000 liralık 
tahsisat ile Eire hükümctinin ''Ü· 
cude g.etireccği •t.ep filosu. nun 
iık kısmını teşkil edecektir. 

Rus zayiatı 25 bin 
Amsterdam 23 ( A.A.) - Reuter 

ljan;ı bildiriyor: 
Moskovaya kadar gelen ayiala· 

ra göre, K.ızılordu. Finlandiyada 

25,000 nefer zayiat vermiştir. Ayni 
ş~yialara ııa2aran yaraiıların. has .. 
taların ve kac;aıılrın syısı da 35 
bindir. 

Rus ric'ati hezimet şeklinde 
!torna 23 (A.A.)- St.c.fanl: 
'torna s-azet..clerl, üç dOrt sUhmlu.t 

b.lşh.klar altında Rus - Fin harbi hıl~· 
"-•nda. haberler ne~etmckt..e ve buto.iu 
~IJheıerde yapılan Ftn mukabil taar
l'uzları neticesinde Ru~arın utrad..ift 
lıezlmeU tebarüı. etlinnekkdirler. 

İtal7an r•:ıet.folerının sureti mabsu. 

1 

Rus yürüyüt kollaruıdan ve bunları 
takip edt.n kayaklı serl Fin1andl,f:ı 

:nüfrezelerindcn bahsetmektedirler. 

Bothnle körfezine riden yol, şimdi 
pek atır zayiata otnyan Sov7et kıt'iı&· 

larına kapanmıştır. 

Daber verUdijtne g-öre 7atnız Talpel 

lada l'Öndermiş olduk.lan muhabirler. mıntaka"'eıda Ruslar muharebe &aha· 
tannadalınık bir vulyetle ric'at eden sında 5000 ölü bırakm11lardır. 

Eulgar maliye nazırı lhoskovaya gidiyor 
Sofya 23 (A.A.) - ICral lloris, 1 ko,·aya gidecek olaıı heyet, Sov • 

lr.a!abalık bir h<'yelin b""ıııda bu- yctlcr birüiıi. ile Bulgarist':'.1' aro
CÜn Moskovava hareket ulecek o· sında bir tıcaret ve se~Tı.sefaın 
laıı maliye n~zırı 8ojilo'f't1 kabul ı muahedesi akdi iç:n müzakereye 
etmiştir. Nazırın rıya etinde Mos· başlıyacaktır. 

j RADYO PROGR~MI 1 
n.ı. .. rı ürıcr. İzzettin Oke, 20.45 Türk Ank ıra Radyll.'.SU 31 .7 metre kısa 

d.oılga po:;taslıe her gun yapılmakta olan 
Enıtbl dillerde haberler nqrt,.ab 

rroır.ımı.: 

mu1IJi: flalk ~airlcrindcn örnekler. 
Sadı Yaver ALaman. 21 .00 !tfUzik: 

Bulgaristanda 
• 

seçım yarın 
Snfyı 23 (A.A.)- Slebnl: 
Bulrarlstanda teşrii lntilıabata pa

:ıar ıunü ba.şlanacaktır. JJükümet la • 
ra.tlarlarmın büyük bir muvaffaktyet 
kazanarak parl<iment.odakl 113 meb·m

luklaıı asgari 115 unu elde edecekleri 
&alım1n edilmekted.ir. 

Piyasada mahsus 
bir tenezzül 

başladı 
Cl inci sabJfeden df'nm) 

Yine diln toplanan Ma\ar:ıcılar, blr 
takım mutavusıtlarm pıyasadan maJ 
topla} ıp saklad.JkJarını tiki.yet etmiş • 
terdir. Vekil bugün bu ikl lşlc de ui

raşmak la dır. 
Konserveciler de Veklll ziyaret ede· 

rek teneke buhranından bahsetm~ler 
vı: hariçten teneke ıetirilmeslnl iste .. 

mitlerdir. 
YA.VLIŞ BİR HABER 

Dün akşamki llabtt ıazetesi hükQ.
metin ithalat birJlklerl kuracatııu Ye 
tüccarların ancak bu birhklerdt>n m:ıl 

alabileceklerbııl 1aı;mışsa da. ötrendl
i'inılze &"Öte timdilık böyle bir karar 
mevzuu bahis delildir. NUekim \.'ekil 
daha dün çuvalcıtar, manifaturacılar ve 
çlvıcllerin de araJarında birleşip şlr· 

ket şeklinde birlikler kurmaları için I· 
zln vermiş.Ur. Ancak: llerıdr ha.zır1ana
cak olan bir cyeni Ucaret te.şkllitlaıulır. 
ma kanuna> na konulabilrctk htiküm
ler Ue bütlin ith~l.il maddelerinin bo 
si tem ile •etlr11Ju,esl mev.ıua bahsola· 
blleeektlr. 

Erzurum-Uzun Ahmetli 
demiryolu 

Alman filosu bitaraf 
limanlar önünde ..• 

(1 inci sahifeden devam) 
nl.n ecnuba doğ-ru rtUiklerl rOrulmuş· 
lüT, İnzHU; Hava Nezareti bu &1uhare· 
be h:ıkkında ademi maJümat beyan eı
ı:ıiştlr. 

Bir İnl'llfz: tayyaresi Nort Bromhilde 
bi.r kilise üzerine dlişrnuş ve parcalao
mıştır. İçincteltilu öl.muş ve kll.iae n
mllen yanmışttr. 

JIOLANDA GEMİLERİ CELjx 
AGLA CEVRİLİliOR 

Londra 23 (Hususi)- 3700 &on hae .. 
mindetl İtalyan Komltas vaoora btr 
torpUe çarparak ka~aya oturmuştur. 

HoJa.nda htikümeU, kendi ıemlJerinJ 
ınaynlere kar!iı korumak için, elrafıw 
çelik ağlarla çevirmektedir. 

BERI,İV PROTESTOYA 
CEVAP VE&:UİYOR 

Pıtrls 23 (Haııawi)- Belçika •• Ho
landa. hükiımeUcrJ, Alman ta77arelerl
nln ba memltkeUeruı bıtarafhiını lh
ıaı etmeleri üzerine Bcrlln bukiımetl 
nezdinde prot.cstoda bulunmuşlardır. 

Berlin, bu prot.esı.oıara. henüz cevap 
vennemlşlir. 

ŞİDDETLİ BİR HA.VA 
l\tUUAMcBESİ 

LGndra 23- l\taji.no hatb il.zerinde ilç 
İnıiliz ve dôrt Alman tayyaresi an· 
sında şiddetli bir hava muharebesi ol
muştur. İki Alman tayyaresJ dti.şürW· 
müştür. 

Ruslar harekall ilkbahara bıraktı 
(1 lnci sahlfeden devam) \ 

mışlardır T'C şlmdl)·e kadar ciddi bir 
muvaffaklyeL elde edtmemişlerdir. 

Evvelki &tin Ruslar 350 tayyare Ue 
Finlaı..diya üı.erınde uçmuşlar ve bom· 
halaı· alm1şlarsa eh, büyuk tahribat ya. 
pamamı.şlardır. Birka(l yerde bozu.lan 
demfryolları derhal tamir edilmiştir. 

Şimalde de Rus ar ric'at. ctmekledlr. 
'!u cephede Fin ordu!'"unun tehdit e· 
<len lelllikc bertaraf edilmişUr. 

FİN ORDUSU MUKABİL 
TAARRUZA GEÇTİ 

Roma 23 (Hususi)- BeJ,inkiden ce .. 
Jen haberlere gore, Fin ordusu Kareli J 
cephesinde mukabil taarruza geçm.ı.t· 

tlr. Bu Fin ordusWlun bütun rephe .. 
Jerde mukabil t.ae:n..sa seçtifini ifade 
etmcktrdjr, 

Helsinkl 23 (Radyo)- Şimal ve şark 
cephelerinde taarruz eden Rus ordu -
l:ırı büyük bir muvaffaklyetle larde· 
dilmiştir. Nikel madenlerınin bulun-
doğu yPrler lstlrdal olunmu.,.lur. Tay-
na nrhrl civarındaki Rus lutaah bü-
yuk bir hezimete uğrıyarak tekılmfş. 

lar. Son rUnlerde 35 tayyare d~ilriil
:mü!jtiir. Dtişman, şıddctli taarruzlarına 
raımcn Karehde bıçbir muvaffaki) et 
elde edememiştir. 

l\lo. kovanın, llannerlıa:wm ba.tlmm 
yarıldığına .Uir verdiil haberler dol· 
ru delildir. 

FRA.NSA.NIN l'AlWIMI 

Londra 23 (Radyo)- Başvekil M. 
Daladye, Fiıılandiyaya 7ardıma karar 
verild:iinl, bir('ok mühendısler, mut.e• 
has~ıslar ve miıbimmai C"0nderlldıl"ln1 
&0)' lemiştir. 

HAREKAT İLKBAIIA.RA l\U 
BffiAJULIYOR? 

Parls 23 (Hususi)- Soeyellerln, ha· 
vaları11 i7llqmti.lne intLıa.ren, Fi.nlan
di.J,·adaki barck.ıi.U ilkbahara terketme
ie karar verdiklt"ri du.y-ı.lma!Jilur. 

Şimal ccııh~inde ric'aı. eden Ru~ıar 
mühim mlkLarda mühlmmat ve malze
me bırakmışl;;ırdır. Rusların Petsamo 
mıntak:ısınc!a tutwı.m.a çalışacakları 

u.naediliyor. 

Yazan: ZıYA ŞAKİR ·o. 21 

Bu cehennemi vaveyla içinde pa
dişahın sesi değil: toptarrakaları .. 
nı ci!e Üüymak mümkün değildi 
Burada, çıplak et De cökctemir çar

pışı:ı 6rdu. Ve &abhdir ki, o çıplak etla 
cok.demiri maglup edebJm ·, kola7 
KOrWlmUyordu.. Fakat, C"Özönundek.l 
manzar&ya arOre hüküm '\'ermek l.izım 
ccıır • artık Tu.rk. •cm.ilerinin ori&· 
suıda sıkıp kalmış olan kalyonların 

kurtulmasına imk.uı coril.lma.yordu. 
Kltekim, bu hHevl ma.nıarayı km~ 

ede.n B.u.ru;hlar. a" ,yarak, &epiDere.k 
feryat ediyorlar .. Ellerini. kollarını se· 
maya kaldırmv;lar .. Hazreti !saya, bU
tun meJeklerin serdarı elan (Aya l\li
haylos) a, ( 'el kerna) sarayuıda mu
kaıık!cs tasviri bulunan (Panaya) ya, 
Bizaıı ı himaye eden (Ada) lere .. meş
hur kı..lise vç ma.n.astırıarm mu.lla.ddes 
sa.bıpteri.ne )alvarıyorlard1. 

akat bu bnlı kıtal. hiçbir netice 
vermeden, usad,kça uzu.7ordu. Koca 
bir ciın bö~·lece &ecmiş. artık ıüne:t 

ıurup ediyordu. 
Fatih, bu ıenç ve att'!}İU hukümdar, 

aTHk bu netice ız M..fv.t temaşa

sından1 bıkıp u.sanmışlt. Elrafnu alan 

vezirleri, beylerln sukün ve itidal tav· 
styeleriJıc ratmen keuduıi tutam1yarak 
Türk Am.fr;1Iı.ne batır.ı. baj:ıra emırier 

vermiyc La!tlamıih .. 
Fakat. bu cehennemi vaveyla içinde 

Padb,ahın sesi şu tarafa dursun. lop 

tarralo..al.arııu duymak bile mö..m.kwı 

değ\ldi. 

Blrblrlr.e batlı olan d n kalyonun ua 
iki d.ireli muth4' bir kuvvet la;iııe &"e· 
lir celm.n, derbal kork ~ bir çat.uta 
fşJtildi. Bu kalyonlar kUUesi, şiddelle ~ 
mete başlıyan cenup ruzrirııun tesiri· 
le limana dojru s.iar"kka!l'ku tı1ui.De 

tesadd eden - kendillden kuı;uk ... Turk 
cemilcrlnl, ça&.ı.r çalır ezıp a-e~·me.k.t.e 

idi. 
Darp tallblnlıı ba malr.fıs cUvesl kar· 

ıısında, Turk Amirali buyuk bır hay • 
ret nidası koyuverm~kten b:ı~1ta bi~e1 
yapamadı. Ve. yapamaad.ı. Çunku, Turk 
semUerl o kadar birbirine karısmıt ve 
mutekult biT hat alJMı-t& kı, a:-tık bun· 
l:uı .kolayoa birbl.l"ınden ayırıp, mane\·ra 
ya'Pllrar.ı.k zincire yakllUPll1$ olan duş .. 
m~n gemUerlııt tekrar ra a.lamıya tm .. 

k ve ıbtimal kalm.amı lL 

Bu vaıd7di cöreıı (F:ıtlh). bu ıenc 
ve ateşli bilk.Wndar, ideta. şuur ve ıra. .. 
deı;ini ka.yM:t.miş Kibi bir hal aldı. San .. 
k.ı, tekba~ına du.şı~ıan gemilerini dı.ı.r· 

durmak · ti1ormq tlbi, atını btr Lara.f· 
tan kırba~. diler taraftan mahmuz ~.e 
ııorhyarak denlı~ atıldı. Dll.,mu ıe.mJ
lerine doiru ünni)'e ba~ladı. 

Fallat (}'atıh) ln bu fahan Jesti de 
talih ve muka.üderahn lıulunullu iıeb

dil edı;mcdi. BiıanıJdar, derhal ıin irl 
C'C\.'tetmişlu- 'cm..ı\o'ı bir mucU.e &iol 
Jmdada 7rllıten ruzıarm önunt kah • 
lara.11 kayıp &iden kalyonf r , :aınciriıı 

üurladen sW''at.Je seçip Uma.na ıri.r ... 
mişlerdL 

BU KANLI HARBİ.•, IIAZİ:'( 
NETİCESİ 

Birinci serva 
&aat 12.00 

İkınci senris 
Kuçuk orkestra (Şt>f; Nt"l"1l> A kın). 

1 • Bectboven: Patttik sonat'tan Ur.in· 
ci kı mı. 2 • Emmtrich Kalınan: Fa
tlnks.sl opercLuıdcn potpuri. 3 .. 
Jos. Gunı'l: Su ustunde patinaj. 4 • 
Humphrles: E'.\kl zamanların hülyası 
5 • Erlch F.ineı: Çigan Entermezz.o• 
su. 6 - Joh. Strauss: Blnbir .rece. 1 -
Engtlbtrs-er: Vals Boston. 22..00 Mem• 
lcket saat ayarı, Ajans hab"rlerl; zı. 

raal. Esham - Tah\·llit. K:ımblyo .. 
Nukut borsası (FJ7at), 22.15 Konuş
ma (Ecnebi dillerde) (l'alnu: kısa 
dalca po•taslyle). 22.15 Miızik: M•· 
lodllcr (Pl.l (Yalnn: uzun dalJ'a pos. 
tasıylel. 22.4~ Müzik: Cazband (Pi.) 
2::.u123.ıo l'arınlı.1 proıram ve ka• 
panı.ş.. 

Erzurum ile Uzunahmet1cr arn- lir. SovyeL tayyarelf'ri dört gündür bıi-

l\fanncrhaym. orduya l"ÖllderdliJ bir 
mesajda: cSonuna kadar harbedecetfz 
Vf' .ralip celmeğ"e çahşacağı;ı, Yoksa ne 
yuvamız, ne ls.Ukli.limlı kalır» demek~ 
tedir. 

'\'aziyetln C"Örünu.şüne nazaran, bu 
lnalçı dü:ş.mınlarm nihayet lesJime 
mecbur olar-aklarına dair herkese o de
rece bu Ü kanaat &cimi tI ki, renç 
Padişalun mal7etinde bulwıa..n veW1e.r 
ve beyler; 

O ıece (Fatih) 111 röıune 117kn ırtr· 
med.L BuyUk bır sabırw"Jhlr..la, sabah 
olmasını bekledi. Ve u~alı olup da 11&· 

mazını kılar kılmaz derhal atma at!ı· 

yarak, bÜ) Uk bir tehevvurler Kağıth:.
ne deresini l'etti. Dofraca, donanınalllft 
dealrlJ oldutu. Dotmabalııce sahJliocl 
lndl. Amiral Süleyman Besi hmurııuıa. 
retlrttL Öfkeden sesi titrlyerek: 

ranca 
Arapça 
El.ience 
Fraı ız.ca 

Bu.1&arca 

saaı 17.30 
• 17 .45 
> 18A5 

sında ~-eni bir dcn1ir:\.'olu inşaatı tüu fi'in şehirlf'rlni, ka .... abalarını ve - Hele, biraz da.ha sabır ve taham
mül buyurunuz. • 12.15 yapılacPğını ;\'azmıştık. Bu husus· köylerini bombardımana devam edlJ'or

• 13.45 taki projeler tamamlanmıştır. Önü·i================================- Diye, onu sukdnete davet etmi lerdl 
Dort duşman 1remi5i, kendilerini sıra· 

sıkı birbirleri.ue ba,(lam.ıtlar.. A.dela 
yekpare bir kale bahnl almışlardı. Ve 
timdi, bUlu.1ı kuvvellerlni blrl~tirerek. 
artık son takaUeriJe kendilerini mü .. 
dafaa edıyorlardı. Bu rlditle, hi~ IÖP
heaiz ki tasa bir muddet Mll.I'&, tal.im 
olacaklardı. 

• 14.00 • 21.00 
• 14.30 • 18.30 

••• 
Saat ıs.oo Prorra• Saat 

18.05 Memleket saat ayarı, AJ:ın~ ve 
ıneteoroloJI haberlerL 11.U Mıizik: 

lladyo caz orkestrası. 19.00 Türk mü· 

ııtt: Ses •e •a2 ıeçlt ko:ıscrl. 8 oko .. 
l"UC'U ve 6 sa1 sıra ile. 20.00 Konuş· 
ına. 20.ıs Tbrk miızlğl: Kamık proc· 
ram. Calanlar; lla.kkı Derman. e· 
r!f İçli, Uuan Ghr. Hamdi TokaJ, 

müzdeki ayın 15 ine doğru inşaata• 
haşlanacak olan bu yeni demiryo
lmnuza 2 milyon 350 bin lira sarfo
lunacaktır. 
~ 

Mısıra yeni İngiliz kuvvetleri 
geldi 

Londra 23 (Ilusus\) - llfısrra 
yenil İngiliz kuvn•t!eri getif.l • 
nıiştir. Kral J<"'aruk bu askerlere 
muhtelif hedi~·eler alınması için 
bin lira vermiştir. -Bu Hafla: TAKSİMDEN BEYAZITA kadar bütün §ehir 

s A R A Y sinemasında 
jiirülmemi.ş muvaffakiyetle ı:österilmekte olan, sinemada ~imdiye 

kadar görülıniyen zabıta maceralarile dnlu ve 

3 PALAVRACI f{OMİKveDEV l\lAYllITJl\'LARI 
tarafından harikulade bir tarzda oynanan 

PALAVRACI POLiS HAFİYESi 
TÜRKÇE SCZLÜ 

Kahkahalı, gülüoç'ü ve ne,'f'li filmini 
görmekte olan binlerce kişinin 

KAHKAHA TL'F A~LAUILE ÇINLl1"0R 
flliveten: FOKS JURNAL en son Harp dünyn havadisleri. -

Harikulade Canla-
Hareketli Muazzam 
Müthiş Sahnelerle 
Dolu Nefis Bir Film 

HÜCUM 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

BAŞ ROLLERDE: 

J;JHN VAYN • CLAIRE 

Komik''MALEK,,in gülü~lü taklitli 

Türkçe Sözlü e.ıı eon filmi olaıı 

MALEK ZORAKİ 
HAYDUT 

Bu haftanın en ı;J!lenceli ve giirülecek filmidir. 
Ayrıca: Yeni ilaveler: EKLl'R JURNAL'da en son dünya 

harp han•'isl.,.,,;. 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzila!\ı matineler. 

ve 

Orgeneral İzzettin Çalışlar 
(1 inci sahifeden de~am) ı 

ifa etmiş v~ 61 inci fırka ile Inönü 
'e l(utah)a muharebelerinde gos· 
terd.gı buyuk kalıramanlık ve mu· 
va!ıakıyetleri iızı;rıne alhaylıi:a 
tcr-ij ey!enuştir. 

rinci kolordunun kumandanı olan 
gen.-ral ayni zamandu İzmir askeri 
\•a1ilik ve müstahkcn1 mevki ku 
mandanlığı vazifesini de ifa et • 
miştir. 

B.rinci ve ikinci Büyük Mill•t 
meclislerinde Aydın nıch 1usu oln,,, 
rak bu.unup bilahure meb'ıısluk • 
tan istifa eden muhterm kuman . 
dan 20 haziran 1925 de üçüııcii or· 
du müfettişliğine ,.e 1933 le de i · 
kinci ordu müfettişliğine tayin u· 
lunmuslur. 

Bu su retle 40 yıl vat•n ve mil· 
Jetine büyük hizmetler eden nıuh· 
term İzzettin Çalışları •aygı il• 
selamlarız. 

" ..... '"',,, • ... .,...,,..,, . 
Niğde'nin elma günü 

Fak'!!, .. Talib ve tesadülün ıarfp bir 
cilvesi - belki de, kend.ıler.indcn cöz .. 
J"&~larile manevi imdat istirham tdllen 
(Aziz) Icrin keramet ve mucizeleri .. 
birdenbire ve hiç umulm:ı:ı. bir surette 
vaıiyetl de,flştlriverdi. 

llarbln başladıjı zamandanberl dü
şen riızrir o kadar durrJuşlu ki, kal -
)'onların c~lm yelkenleri, kıpırdamı .. 
7an birer yaprak hahne &"elmlştl. Ve 
bu yüzdendir ki, bo muazzam ka11on· 
laT, kürekle hareket E>den TU.rt cemi· 
terinin atına du,muşJcrdl. 

llalbukl şimdi, saatlerdenlM-rl en 
kt.ıcuk bır eser bile gJ .. tcrmiyen ruz.gir 
ı:-t-ni..ş ve srma\·i bir daı,a halinde e9-

mlyr b:ışln.:ır:ık kalyonlann büytik 

- Elinde koca bir donanma varken 
o dört p:ırça remlyl nasıJ oldu da up
Udemed.in•. Çabuk, buna izah et.. 

DedL 
O ~eceyi (F:ıtib) den daha mazla1'1ı> 

ve müteessir cectrml.ş olan bf'dbah~ 

Tftrk Amirali. acı bir 7eble, der!ul cc-
vap verdi: 

- Padişahım~ Şu röziıme bak. itte, 
vazifemin utrun•a. cözumü kaybe\ ... 
tim •• Allah şahit oldut'ı ••bl, sen de 
l"ÖzJerinle &"Ördu.n ki, donanm2yı hil .. 

ma:runa.nda, blr ntll: nefer bile icb v• 
muattal kalmadı. Der~e~ Olumle ~n .. 
çeleştl. Gemimin cüvertesinde, kanlı 

ceseı.ıerden. basılacak. 7tr kalmadı. Jll
ff'r remtler de, korkunç b~rrr maklcl 
halini aJdt-- Arkada,1ar1mdan sor. Bf':ı 
muhartbe yapmadım; &deta, muba! ile 

hzcttın Çalışlar, Sakarya har • 
binden sonra gruplar kolordu adını 
alınca, birinci kolordunun kunıan· 
t!.İını olmuş ve Afyondn ba !ayıp 
düşmanın akdeuiıe dökülm sile 
biten bü)·ük taarruzda bu kolordu· 
nun başında harrı tarihimize Şe • 

refle kaydolun:ıcak ınuvaf!aki)etli 
muharebeıeri idare etmiştir. Bil· 
hassa 30 'ğustos 1922 giinu, Elıcdi 
Şef Başkumandan Atalürk;in biz· 
za! idare ve buyük zaferlere isal 
nı•dii:i hareketin yanıbaşında U
şakın sark sırtlarında İzmir h,ti .. 
kan1ctini setr \'C müdnfrta eden 
düsmana karşı .('alışiar muha · 
rcbcsi• adile İ>tildıil harzi tari • 
hine gt"'çcn n1uhareheyi kolordu • 
sill' knz211:nış "c bii.3.hare Atatürk, 
o gunlcrde kendi hatırasında da 
büyük yer tııtmu · olan hu muha· 
rcbcn!n cereyan ettiği sahanın a· 
duu yani •Çalı tar. ı sa, ın ku • 
n1and::ınrmıza soy adı olarak mü .. 
nasip görınü tür. 

, • • d .,... . )·elkenltrlnl 
Bugün tarıhi ~hirlreınuz en r.,."ığ- . . ( D'°\':lmı var ) 

birdenbire doldurup 4l1t~ uJraştım. 

d . ,_. 1 .. .. . .. B .. 1 rı"·,,_,r;;d:;;'·============,,,;========-=======~ enın •ı.:. ma gunu• G~ır. u n1u- =-:: .. 
n a'cbr t ı c ra d "oda ın::ı h n 1 Ji ha 1 k i"'_..,, .. _ ... ..,,_,,,,,,,,,..,,_.,,,""'""'"'" ________ .,,,...,...,...,..,,,.,,,,_'11 
şarkıları okumak üzere .. 'ifdc lıalk ı 
musikicileriuden uıüre' kep bir e
yci Ankara\'a grl>ııisıir. Niğdeli ı İstanbul Belediyesi İlanları 
musikişinaslar bıı akşam saat 19 Jl====----=--=--====-'-==-------==--==--=-;;,.o;i 
dan itibaren r?ıhnd3 Nii:dc halk 
mu~ikisi edebiyatından nün1une • 

İzmirin istirdadında ordaki bi • !er vereceklerdir. 

Fntıhte Ki?"mastı mahallesinın Macar kardeşler caddesinde 98 kapı ve 82 hanta 
No. h k 1gu- ı;c;mcnin s:ıtılması aı;ık arttırmaya k lmuştur, Muhammen lıe

cif'lı 480 lira VC' ıl.k temlnilt mıktarı 36 liradır. ihal~ 25,/12/939 Pazartesi ıün\1 

-ıİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİmİİİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİaiiiİİİİİİiİİİiİİİiİİİiİİİiİİmma~ saat 14 de Daımt E.ncumcnde yapılacaktır. Şartname Zabıt ve "fuameı~t Mc-r• " durJuğu kalernınde g rülebıUr. Talipleri n ilk teminat makbuz veya mt'k~uplan 
8 u G o N s A K A R y A sinema s 1 n da ile ihale güııü muayyen saatle Daimi En cüınende bulurunalMı ( 10236) 

Tatil haftası münasebetile fevkalade bir program: 
Büyük ve küçüklerin bQşuıı:ı gidecek nıüntebap bir temaşa 

1 - Canbazhane Kraliçesi 
Can bazhane ve varyete filıni .•. Gülmek ve gözyaşı filmi-

P. L ve Fransızca 
ıerre arquey Slıirley Temple CHOUCHOU 

Tarafından Fransız sinemacılıfİJnm bir hiirikaııı 

2 - ÇILGIN MEKTEPLİLER 
Yeni danslar şerefine gayet güzel bir film. 

haveten: Yeni FOKS JURNAL son dünya ve harp haberleri. 
Bu&ün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. 

tarafından yaratılan ve Parisin kadınlan, aşk ve paranın facialıırı 

f.lmi ti mutlaka gorunuz. Akord:yon kralı ALBERT PREJEAN 
tar~):ıdau teganni edilen ve oynanan VALSLER JUVASLAR ve 
şarkıLar nnıidir. Hayat ve aşk filmidir. 

iHh-eten: EKLER JURNAL yeni harp ve dünya havadisleri. 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilıi!lı matineler. 

YILBAŞI 
HEDİYELERİ 
ACA BALTrK RADYOLARI 

Skandallı 
A ı~ O R D İ O N LA R I 

Dans ve Klasik 
PLAKLAR 

Portatif ve Salon 
GRAMOFONLAR! 

Odeon ve Sair Marka 
PIK.OPLU' 

Yüksek marka 
BİSİKLET 

ve MOTOSİKLETLER 
Her nevi 

MUSiKl ALETLEltl 



AKŞAM 

her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi 
muntazsman fırçalayınız 

ullanınız 
Her türlü yanıklan, kan çıbanlarım, meme iltihap

Lınm vcı çııdaklan, koltukaltı çıbanlarıaı, dolama, 
akneler, ergenlikle,., trıt yaralarını çocaklarıa ve bü
yüklerin her türlü deri iltihapllll'lnı en erken ve en 
emin tedavi eder. V 1 ROZA , mikropların yaşamasına 
mini olur. 

TİCARET VEKALETİ İÇ TİCARET UMUl\1 M0D0RL0C.0NDEN: 
30 ikinciteşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama 

münkasim şirketler kanunu hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışma
sına wıı verilıniı olan ecnebi ıirketlerinden •Banka Komerçiyale İtal
yana• bu defa müracaatla, Dott. Venicio Rossi, Sartori Giuseppe ve 
Dott. Bianchi Ettore'i Bankanın İstanbul ve İzmir §Ubesi vekilliğine. 
Dott. Arnaldo Bifulco'yu Bankanın İstanbul fUbesi vek.itlifine, İstan
bul şubesi vekillerinden Colla Ferruccio'yu Bankanın İzmir şubesi 
vekillifine tayin eylediğini bildirmiş ve liizım eelen vesaiki vermiştir. 

Bu vesaik arasındaki vekiletnameye göre yukarıda isimleri yazılı / 
vekillere, lıulundukları tubelerin İdaresine müteallik bilcümle işler ve 1 

muameleleri ifa ve bu işler ve muameleler yüzünden tebaddüs 
edebilecek her türlü ihtilaftan dolayı mezkCtr şubelerin nam ve hesa
bına cerek müddei cerek müddeaaleyb sıfatlarile bilumum mahkeme
ler huzurunda isbatı vücut etmeğe mezuniyet ve salahiyet verihniştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun ı;örülmüş ol
makla ilan olunur. 

Her şeyden evvel 
eıhhatli ve parlak bir 
tene, lekeıiz ve düz· 
r«n bir cilde ıaılik 
olmak lazımdır. 

Sizin de cildinizi 
flzelleştirir, rudde
lerini beıleyerek ean• 
landınr. 

. .O aenelik bır tecrilbe •ıbıulil olan KRtM PERTEV tertip 
ve yapılış tarzındaki incelik dolayıaıyle, tenin fazl,• ya1tlanma• 
aına mini olur. Yıtaız olarak huıu•I tllp ve vazo arda ıatılır. 

- Rıdvan Bey .. 
B emen koşarak celdi: 

- Haloo .. 
- ArkııdaşılllZl arabasına &"Öttirilnliz, ah bU • 

raya geliniz.. 

* 

SATIŞ iLANI 
Üsküdar İcra Memurluğundan : 

Sedat ve Suat ve Pertev ve ölü Veli paşa tarafından Vakıf paralar 
İdaresinden 23571 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci 
derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satıl
masına karar verilen ve tamamına ehli vukuf tarafından (2000) lira 
kıymet takdir edilıniş olan Üsküdarda İcadiye mahallesinin Setbaşı 

ve Karabet kalfa sokağında kayden eski 46. 4.8 yeni 31,37, 35, 33, 4.6 ve 
mahallen 31, 24, 33, 35, 37 kapı No. lı sağı mesruf arsası; solu Setbaşı 
caddesi, önü Karabet kalfa sokağı, arkaı.ı Halise arsasile çevrili bi.r 
dükkanı müştemil dört ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Halen yeni maruf sokağında bulunan gayrimenkullerden 31 No. 
dükkan olup hila müştemilattır. 

24 No. lı hane zemin kat: Zemini karesiman bir taşlik, mermer bi
lezikli sarnıç, birinde yük olan iki oda bir hala, odanın birinin altında 
zemini tnğla döşeli ahşap tezgiblı mutfak olup bu kattan bahçeye kapı 
vardır. 

939/l91 Esas • 939/369 karar. Birinci kat: Bir sofa üzerinde birinde yük ve dolap olan iki oda, 
Be~iktaş birınci sulh hukuk ha- bir bala olup tavanları yağlı boyalıdır. Binada elektrik tesisatı mevcuG 

kimliir;inden: olup bir de yan çıkması vardır. 
Hüseyin Arif Çobanoğlu: Beşik- 33 No. lı hane: Sokaktan merdivenle çıkılır. Bodurum beden du-

taşta Spor caddesi 133 numarada varları kagir diğer aksamı ahşap olan bu binanın zemin katı: Zemini 
otururken halen ikanıetgihı meç-
hul. çini taşlık, bir oda, zemini malta döşeli koridor ve zemini kırık taşlı 

ı- - - - -

Baş, Diş, Nezf e, Grip, RomatiznıCI 
t\evralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 

icabında gUnde 3 kaşe alınabllir. 

kas3r 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. ------lstanbul Belediyesinin aleyhi - mutfak olup odanın altında bodurum ve kömürlük, antre altında sarnıç 
nizc ikame eylediği (115 lira ala- ve merdiven altı ve bahçeye çıkılan kapı vardır. SATIŞ 
cak davasının tetkiki neticesinde: Birinci kat: Bir sofa iizerinde ikisi iç içe olmak üzere üç oda ve 
Davacı avukatı, zabıt varakasile 

sazın bedeli hakkında bir tezkere bir halidan ibarettir. • İ 
İLANI 

ibraz etmiş ve şahitlerini dinlet - 35 No. lı hane: 33 No. lı evin ayni olup haraptır. Üsküdar cra Memurluğundau : 
miştir. Sorcu üzerine İstanbul al- 37 No. lı hane: 33 No. lı evin ayıııdır. Bu evlerin cam, sıva ve da- Hasan ve Fermude tara!ından Vakıf Paralar idaresınden 20900 ıırraz No· ~ 
tıncı •ube müdürlüğiinden gele~ bili kısımlan muhtacı tamirdir. Her evin cephesinde çıkma vardır. Bo- borç alınan paraya mukabil birinci dereced_e ipotek gösterilmiş o_lup_ . ııor.ıY 
cevaptan (2777) numaralı otomohı- . . . li oç w 
lin hiidise zamanında (Hüseyin I durum pencerelerı demır parmaklıklı ve arkalan bahçedır. ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yemın . ,pP' 
Çobanoğlunun) tasarrufunda bu _ Mesahası: Tamamı 344 metre murabbaı olup bundan Z07 metre vuku! taratından 150 lira kıymet takdiredilıniş olan Kadıköyündc eski .il .

0 
Junduğu anlaşılmıştır. Mübrez ve- murabbaı binaalr ve 137 metre murabbaı da bahçelerdir. pa:ıa yeni Rasimpa:ıa mahallesinin Rasimpaı;a sokalında eski ve yeni 19 tai 28 ~
saik münderccatından ve gerekse Yukarda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı lı satı ve solu 17, 21 No. lı arsalar, arkası ZenbllcJ Mehmet ve Halil OsmaD .-ı· 
dinle~ilen şahit ifadelerinden da- açik arttırmıya konmuş olup 31111940 tarihine rastlıyan çarşamba neleri ve bahçeleri, cephesi Raslınpaşa sokağile mahdut aazhane fabrikası Y ııl 
vacı ıdareye mensup konservatuar nında 270 metre murabbaı miktarındaki arsanın tamamı açık arttırmaya kO'"",. 
müdürlü''"ne ait (17iiô) lira deıı-e- &ilnü saat 14 ten 16 ya kadar Osküdarda İhsaniyedeki dairemizde açık: ··~· 

"~ olup 31/1/940 tarihine -·'"-an '"arı;amba i\lnü saat H den 16 ya kadar u ..• rinde.ki kontrubasın dava olunan- arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhaınmen kıymetin % 75 ini • ......, " ııı• 
!ardan Hüseyinin sahip ve Murat bulduğu takdirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, darda İlısaniyedekl dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli~ 
Hakkının sevk ve idare ettiği oto- aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma hammen kıymetin 3 75 in! buldu&u takdirde eoyrimenkul en çok arttıf ~ 
mobil kenarında tutulmak sure - beş .. '"dd 1 d"t d"I k 15121940 t ih' ti üzerine ihale edilecek aksi takdirde en llClll arıııranın taahhüdü baki k• .,ıı 
tile nakledildiği sırada şoför Mu- on pn mu ete tem ' e ı ere ar ıne ras ıyan per- üzere arttırma on bes ifuı müddeUe temdit edilerek 15/2/940 tarihine rasW ,JP 
rat Hakkının kusur, dıkkatsizlik ıembe günü 5aat 14 ten 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık arttır- Perşembe i\lnü saat 

14 
den 16 ya kadaryine dairemlzde ikinci açık arttır" ; 

ve tedbirsizliği yüzünden tamir ka- ması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok arttır anın yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen 1<ıymetiJl 
1 bul etmez derecede hasara uğr~d~- iizerin• le ihale edilecektir. 75 ini bulmaısa borç 2280 No. lı kanun hükümlerine göre beş müsavi tal<S'ıtt 

ğına mahkemeye kanaat eelmıştır. S · d' . 1 • • d ı h 
Bor(lar kanununun 41 ve 55 inci j a~ış peşın ır: Ta~p e':"' arttırmaya g~rmez en ~vve mu .a~.en denmek üzere tecil edilerek satıı ıerl bırakılacaktır. fl'l" 
meddeleri mucibince mezkur kon-• kıymetın % 1.5 ugu nısbetındeı• pey akçesı vermelerı veya milli hır Sa'1i peşindir, Talipler.in arttırmaya cirmezden evvel muhammen ıo:;,.,ı 
trubasın bedeli bulunan (yüz yet- bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. tin % 7,5 lu nisbetinde pey akçesi venneleri veya milli bir bankanın ~ 
miş beş liranın) davanın a(ıldıeı Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mektubunu ibraz etmeleri 14zımdır. . d' 

tarih olan 291111938 den itibaren mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden ı Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet iC'~~ı 
% 5 faiz ve takdir olunan % 10 a- panıyı vermezse ihale karan feshol.ınarak kendisinden evvel en yüksek t•~,',. vukafhk ücretile ve muhPkeme evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle al· • r 

bulunan kimse anetml~ olduğu bedelle almağa ra21 olursa ona, razı olma• 
1
, masrafile birlikte gerek şoför Mu· mağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün ili' 

bulunmazsa hemen on beş IÜD mUddeUe arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ,. rat Hakkı ve gerek otomobilin 68- müddetle arttırmıya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale ak ı•~ 
h 'b" nu··se · d ·· · t'f t edilir· . lki. • )hale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 ten hesap olunac .. ı ı ı yın en emru ıs 1 a e - arasındalı:i fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve al>"' 
kerrür etmemek şartile mülesel- ve diğer zararlar aynca hükme hacet ~"llmaksızııı memuriyetimizce alıcıdan 1 
silen alınarak davacıya verilme _ diğer zara~lar aynca bükme hacet kalmaksızın memuriyetimizcc alıcı- olunur. , .,. 

sine temyizi kabil olmak üzere dan tahsıl olunur. Birlkmia vergilerle belediyeye alt tenvlriye, tanzlfiye ve dellfüye resımlefl tıf· 
8/11/9_3~ tarihinde--~e~ilen ka~ara ı Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve tella- vakıf icare•i sa\ıf bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye aıt J 

k?.rsı .ı.tıraz e~med:ı:ınız takd~rd~ tiye resimleri ve vakıf icaresi satl§ bedelinden tenzil edilir. 20 senelik 2004 No. ıı icra ve ınAB kanununun 126 ıncı maddesinin 4 Uncil fıl<T35~:. 
hukmun kesbı kat ıyet edeceğı hu· taviz bedeli müşteriye aittir aJfık !arın ~ 
küm buHisosı makamına kaim ol- . . '. bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar _ne diğer adar . ve. rıfl'• 
mak üzere bir >v müddetle ilan 2004 numaralı ıcra ve ıflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü' hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faız_ve masrafa dair o_ıan •?dıal~ıdil" 
olunur. (Z2871) fıkrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala- bu ilAnın neşri tarihinden itibaren yirmı gün ıçınde evrakı musbıtclerıle b . iJ1 

kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz melerf icap eder. Aksi halde baklan tapu sicillile sabit olmadıkça satı,, bedeliJI ıl 
ve masrafa dair oaln iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 21) paylaşmasından hariç kalacaklan ve d'aha !azla malümat almak istiyenlerill ı;ıJI 
gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları 1/940 arihinden itibaren herkesin eörebilmesi Jçin açık bulundurulacak o 

tapu fİcİlile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kala- arttırma şartnamesile 938/284 No. lu dos(asına milracaaUarı i!An olun~;Ô650 
cakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 2/1/940 tarihinden A- __.,,, 

itibaren harkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan arttırma şart 
namcsile 937/6171 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. (10653) i 

Petrol Nizam 
enç bakımı güze'liğin 

bilinci prtıdır. 
en 

Emlak ve Eytan1 
Esas No: 

1475/2 

H76/l 

yeri 

Taksim .Anaçesme 
aokak No. 10 
Takalm .Anaçeşme 

aokak No. 8 

Bankasından ; 
Nev'i 

KArair 
dilkkan 

senelik kirası dcpozitoso 

T. L 120,- T. L 18,-

KArgir dük-

kAn ve T. L. 324,- T. L. 48,60 
U.tündekl oda 

ııı.r& 800 llmlnönU Alemdar Altında T. L. 22lı,- T. L. 33,75 
Beyoğlu birinci sulh hukuk ha- mah. Yerebatan cad- dOkkAnı bulu-

.kimliğinden: deoi 10 - 12 No. lı nan ev 

Baker şirketinin Kadıköy Yel - Adrea ve izahatı )"Ulı:anda ;razılı ıayrlmenlruller aı;ilı: arttırın w ti 
değirmeni taşlı bayır sokak 4 No. raya verilecektir. a sure e -
da Avni kaptan aleyhine &(tığı da· · . . . . 

d M""dd . 1 h' 'k t 'h ihale 30/12/939 Cumaresı günü saat On dadır. Kiralamak istiyenlerin hizala· va a: u eıa ey ın ı ame ga ı- da öst riJ d ·ıo akçesini · 
h li t . b · hk rın g • en epozı veznemıze yatırarak arttırmaya girmeleri mil nm meç u ye ıne me nı ma e- -

mece on beş gün miiddetle ilanen zayede sıraf;IDda verilen bedel geçıılla kirayı tecovUz ettiii takdirde talipler:bı 

1 

tebligat icrasına karar verilmiş ol- depozitolannı nlsbet dairesipde tezyit eylemeleri lAzundır. (804) (10508) / 
duğundan muhakeme günü olan 

Kaşeler1 

BAŞ1 DİŞ,GRİP, NEZL 
ROMATİZMA 

ve. SDGUK ALGINLJGI~ 
DERHAL KESEi< 

DEVA Kaşeleri,, 
16/1/940 saat 13/30 da mahkeme· 
de bizzat veya bilvekale bulunma
nız tebl'li makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (22868) 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

Basıldığı yer: SON TELGRAF Matbaası 
'lfer ec2onecfe oracXını~: 

Diye göbek atar, yahut ta boyuna saza: 

- Zeybek!. 
l'iyip dizlerini döverken müdür beyin bu el 

kavıışturup durması az gülünç değ.ildir. 

Fakat, Arif (Bitlis) in bir aralik farkında ol· 
mıyarak söylediği bir söz pek hoşuna &itti. Rıdvan 
bir aralık, 

İzmirin 30 senelik meşhur 

KEBABCISI 
Halebli Mustafa bn defa Slr· 
keeide Vezir çıknıazında Balı· 
risefid oteli yanında 8 No. Jı 

Vezir bahçesindedir. Klübe tekrar döndüğümüz zaman, ben gene 
biA durmadan masanın haıına ıeçtim. • 

- Viski.-
Diye üstüste garsona elimle §işeyi kadehime 

lıoşa•tmasını emrettim. İçmek: Muhakkak ki benim 
eil:i insanlar için en büyük zevk "e teselli! .. 

İnsan kendisine felç geldiği zaman ancak lıu ka
dar sersemle~ebilir, durgunlaşabilirdi! .. 

Dün gece gene mükemınel bir motö.r gezintiai 
yaptık!. 

- Aman Adana!ı. canını Adanalı .. 
Şarkısil6 sözüm yabana kantocu kızlar gibi 1 Askerlik İşleri 

• 

* Jlayati Bey masada yoktu. Bir aralık, Şeyh za-
de Mith~t yaıııma sokuldu, gözleri parlaya parla • 

l'' limit ve tereddüt karışik: 

ıim. 

- - Ne yaptınız- Görüşebildiniz mi? .. 
Dedi. Bir kelime ile cevap verdim; 

- Hayır! .. 
Ve .. İla\e ettim 

_ Çekiniz duruyor. Eve uğrarsanız iade ede-

Onun da, 
- Ney" böyle yaptınız?. 
Demesi ile kollarlD.lll yaııına 'düpı.ai biJ ol.Su. 

Bu, hayat sabiden çok gaddar bir şey!. İnsan
ları maskara etmek için neler, ne bahaneler bul
muyor .. Fakat, hayati Beyle Mit~at arasında tek 
bir fark vardı. Birisi: 

- Mahvoldum. .. 
lkrken, öbürü sadece: 
- Yandık!. .. 
n;yor ve.. ilave ediyol>dn: 

- Enayi. İnsan altmış bin liralık komisyonu 
Jı:aybetınek için tımarhanelik olmalıdır Sen bir 
delisin! 

Aiada ve aramızda bu fark da olmasın mı? 

* - Üç ay iO'lll'a -

_.Artık Her akşam.Jıer akşanı sabahlıyoruz. e... 
™inınHİ içinde ceçeıt bir bayat!. 

Hele, meclisi meb'usan adliye encümeni reisi 
ne komik adam. Güle güle hepimiz bayıldik. Sonra 
Sadaret mektupçusu, Şehremini muavini, Ekrem 

(K07an), Arif (Bitlis), Reşit (Kastamon14), Mus • 
tala (Adana) az mı şen, az mı nekre adamlar. 

Arif ile Mustafa ikide bir karşı karşıya geçip 
çifte telli oynayıp kırıttıkça gülmekten kasıklarım 
çatlıyordu! 

Emniyeti umumiye müdürünün mür.ıiliği, 

- Evet efendim. 
Ciliği de ömür şey!. Bütün bu kalabalık Jail

baliliğiu içinde, türlü türlü maskaralik yapılırkf'n 
onun bir kere bile ellerini ı:öbeğinln üzerinden (Ö• 

züp te şöyle bir ferah oturduğunu, kahkaha ile gül-
. düğünü görmedim. Rıdvan ikide bir kalkıp kalkıp, 

• - Vur patlasın .• Çal oynasın!. 

aarh.., sarhoş ı:öbek atarken, Axif bir taraftan: 
- Oooh .. Oooh!. 

J)iye el çırpıyor, bir taraftan da: 
- Aman efendim aınan. l\lillet gelsin de dev

let ad:ımlarını görsün .• Biz, işte böyle göbek atİna
gını da bilitiz .. 

Diyordu!. Fakat, bütün bunlardan hana ne?. 
Den: 

Yemeli .. 
İ~meli. 
Gezmeli .. 
Düşünmemeli!. 

Aldırmamalı mı • 
Osmanlı devletinin, onun idaresinden mes'ul 

olan ben miyim?. Millet, gÖzüİıö a(om da görsiin? . 

( Dflıamı uar) 

Eminönii YB. askerlik $. bas • 
kanlığından: . 

1 - Şubemizde kayıtlı askerliiı' 
(Muvazzaflık hizmet\ l yapmanııs 
316 • 334 (dahil) doğumlu Topc"• 
muhabere ve nakliye sınıflarıııııı 
cezalı erleri derhal askere sevk e· 
dileceğiııden şubece namlarıııa 

gönderilen davet pusulaları ver· 
sın varmasın toplanma güoünd• 
şubede bulunmaları. . 

2 - Toplanma günü 26/1 ııır1 

kamın 939 sabahıdır. 
:İ Bu cezalı erlerin 25, ikiııcİ 

kanun 939 giinii niifııs cüzdanlar~' 
birlikte subeye müracaat edere 
sevk hazırlıklanm tamamlawal~fl 
ilan olunur. 


