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ETEM İZZET BENİCE 
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Serap Kareli civarındaki bir muharebede Finlerin 971 
halindeki ··ı ·· ou arzu verdiği bildiriliyor, 

Yeni ııenc:ye ıulh lıifları 
ve dilekleri ile: beraber 
giriyoruz • Belki bu 
bütün inıanlığın içten 
arzuı.unu teşkil ediyor, 
ancak ue yazık ki 
tahakkuku kabil değil 

l"azan: ETEM İZZET BENİCE 

Yeni yıla yaklaşıyoruz. Noel 
münasebelile gerek Fransız Baş
vekilinin, ııerek Papanın hitabe -
)eri çok dikkate şayandır. Ame -
rika Çumhurrcisinin de tekrar bir 
ıulh ümit ve imkanı üzerinde le
tebbiislcre ııirişmeye hazırlandı • 
hadan bahsediliyor. _ 

da keıif kollan arasında cereyan cdellı 
ciddi müsademeJer müstesna, ehemmi
yetli bir hadise olnıamıştır. Bu mtisa 
demeler neUceslnde Finlandiya lı.ılaah 
harp sahasında 971 ölü bıralı:mlfl&nhr 
Dördü Stıbay olmak üzere :!il esir aha• 
mıştır. 

RİC'A'l' DEVAM EDİYOR 
Helsinki, 2S (Hus\lsi) - Şimal

de, Sovyel kıt'aları Petsamo'dan 
ötede ric'ate devam ediyorlar. Dün 
sabah, ric'atin daha sür'atlendiii;l 
göriilüyordll. Sovyetler Salmijar· 
vipi de tahliye etmişlerdir. Bir 
hafta evvel kanlı muharebelerle 
ele geçirilen mevziler, bu surelle 
~ovyetler tarafından terkedilmiş 
oluyor. Karlara gömülü birçok 

1 • 1 
' lnsanhğın huzur, refah ve iyi 

7aşa.ma şartlarına muhtaç olduğu 
bir medeniyet devresi içinde insan• 
)arın en vahşi ve yırtıcı mah 1 ôk -
ların şiddet ve dehşetini gölgede 
lıırakan vasıtalarla biribirlerinin 
avtlaklarına atılmış bulunması 

elbette ki kalplere ıztırap veriyor. 
Düşünebilen her dimağ insan ih
tJyacı ile insanın maruz bulundu· 
ii;n vaziyet arasındaki tezadı kuv
velle tefrik edebilecek haldedir. 
Fakat, buna rağmen )'İDe insan -
lığın kül halindeki halı.lan, mcn
faaderi, llürriyet, medeniyet, !s
tikliil duyguları harbi zaruri kılı· 
ror; bir tarafı taarruza bir tarafı 
aıüdafaaya lievkelnıiş bulunuyor. 
lıılilıifıar, insanlık tl'lJ'ihinin aidi· 
pnde teliikki, seyir, çehre ve ~id· 
det ölçüsü değiştiren ebedi teker
rürlerden ib&J'etlir. Ebedi sulh da 
aynıdır. insanlar oııa ynkl:ışmak 
istedikçe. o insanlardan bir adım 
daha uzaklaşıyor ve ht'r ka•aıu· 
Jon sulh kazanıldığı gün yeni bir 
anlaşamamazlığın müvellidi olu
yor. Bugün için de, harp ebedi 
ılllhu kurmak emel ve arzusuna 
dayanıyor ve~ belki şıı dakikada 
bn gaye bütün insanlığın içten ar
zusunu teşkil ediyor. Ancak, ne 
yazık ki henüz hedef, serap halin
dedir ve arzu tahakkuk kabiliyeti
nin çok dışında ve uzağındadır. 
Bunun içindir ki, yeni yılın arife· 
sinde ve Noel yortuları içndeki 
ıulh lakırdıları da sadece insanlı
ğın deruni arzusunu belirtiyor ve 
fakat akameli muhakkak bir di· 
lek mahiyelinden ileriye geçemi
yor. Muharebeyi viicude getiren 
sebeplerin hiç birisi henüz halle
dHmediği gibi tek amile dahi el 
dokllndıırulmamıştır. Milletleri 1 
gırtlak gırtlağa getiren ihtilaf se- I 
beplerinin ise birdenbire ve ilklıa- 1 

(Devamı 3 iinoü sllhlfedo) fndıı. l&hWerbıe dtlfen Alman m&J'D !erinden biri lı.aran ~ılı.anlchlı Talı.it 
~~~~~- ~~~-=-=--~~~~~-=-~~~=-=-~-::-~::=;;;;;;.....:~ 

Fırtına çok Harp içinde ilk Noel yortusu 
şiddetle devam 

ediyor 
Bir kaç vapur veı 

yelkenli battı 
Karadeniz ve Alı:denizd~ fırtma de-

vam elme.kted.ir. Birçok vapurlar 7a .. 
kın llmanlıı.ra sıtınnu.1lardır. Çanak-
kale vapuru İzmh·e varm•@iır. Enurum 
vapurunun bu•ün İz.mire glrebUPeeil 
tahmin edilmektedir. 
Blrka~ &1in evvel, İsta>ıbuldau balık 

yükliyerek 7ola. 91kao ScneralikJdaıı 

adJı İtalyan balıkçı remlsf, Marmara 
adasının Alermercik ınevkUnde karaya 

oturmuş, soııra c!a dalgala:w teslrile 
parçatanmqtır. Tasfası .-üyliilılo kur· 
tanlDllljtır. 

Dün de Klreııburnunda boş bir an
da! bulunmutlur. İçinde yolcu bulu-
nup bulunmadıfı tahkik edilmektedir. 

Kefken adasının dört saat uzağında-
ki Ayasnofano& bummıda, Basan BJ .. 
rinci isminde birinin sahip bulondutu 
Orhana:azl lslmll 25 tonluk bir yelkenli 
batmışlır. Tayf .. , kurlanlınışhr. 

Büyük.adada, 'Yllrilkali pli.Jı önünde 
dalgalar tarafından sııhile aWarak par
ça.Jan:uı 8ıt61 numaralı bir sandal bu-

lwımuştnr. Sandalın kioıe alt oldufu 
ve içindekilerin ikıbeti de be.nüz anla .. 
şılamamqtır. 

Noel Pariste eskisi 
gibi parlak o ma 

Halk ışık yakılmıyan eğlence 
yerlerinde saat 2 ye kadar kaldı 

l'ari.s 25 (A.A.)- Harp halinde bu-
luuulması ve pasif müdafaa lhtlyaçlan 
doJayıslle Pariste yapllan Noel şenlik
leri eskisi kadar parlak olmamıştır. 

Bununla beraber birçok PartsJfler 
lmkb nlsbeUnde an'aneleri mubaza e
derek buıünü les1t etmek istemişlerdir. 

Paris ve civarwdaki k~çük ve büyük 
lı.lllselerin büyülı. bir lusmı Noel yor-
tUb"UDU mutat an'auelere göre tes'it et· 
mlşlerdlr. 

Biikômeı, lokanıaıann tstb11al bir 
surette sa:ıt Z ye kadar açık kalmasına. 
müsaade etmiş olduğu iyin balk, kah-
veleri Ye birahanelr.rl doldurmuştur. 

Lokantalarda Fransn ve ecnebi iinlfor-
masile b.~ cok askerlere tesadüf edil .. 
metle ldJ, 

Bükü.met me.rkezi eskisi gibi karan ... 
hkta bınkıhnış olduiıı l~ln etlenceler 
lhtlmamJa kapa.nnuş p~rdelerln arka ... 
llllda 'lereyan etmiştir. Yalnız pek ka
labalık olan sokaklardan zahiren bir 
,enlik akşamıncL' bulunulduğu anla. .. 
,ıımakta ldL 

Bununla beraber Parislllerhı biiyull 

bir klS!D' vo bilhassa izinli relen ··
kerlcrln mensup oldutu aileler Noeli 
evlerillde tes'it etmeyi lertıih •lmlşler
dlr. 

Haseki hastanesinin 
400 Üncü yılı kutlandı 

hara kadar ortadan kalknıermesi B. k k 1 

:y~!1iı!a:~:~;~~~~~":aıı~~ti.~~~: 1 ırdçocuh ) aydnafr Busabah saat 11 de bu münase-
nu biran için kahul etsek bile bu 1 su a aş an 1 
bir sullı değil, ancak bir müta - t b f[ h f d • ld 
reke olabilir. Bunun içindir ki, bn k . k .. ıd•• e e as ane e meTaSlm yapı l 
defnki harp ayni zamanda devamlı ıvranara o u 
ıulh inanma dayanan geniş bir • 
tasfiyeyi istihdaf ediyor. BöyJe bir Üç yaşındaki çocuğun 
hedefe varmalı; için ise başlanıla· •• 1.. .. hk'k d"J" 
nı bitirmek ve sonuna kadar sa - O uınu ta 1 e 1 ıyor 
vaşmak birinci şart oluyor ve Kararimrükle Çilingir sokafında 
maatteessüf Avnıpa harbi bu ka· 5 numarada oturan İlyas adında biri-
darla da kalmıyacağa ve nihayet ö- nln s yaşındaki kın Beyhan man~alın 
nümiizdeki yn daha çok yayılacağa üzerinde kaynamakla olan tencerenin 
benziyor. Belki sulh 1940 değil, üzerine düşerek muhtelif yerlerinden 
1942 nin bir ümit ve konuşma fena halde başlanmıştır. Şişli eoculı. 
mevzuu olabilir. hastanesine kaldırılan lı.ilçük Beyhan 

ETEM İZZET BE!l.'i:CE ölmüştür. 

ı:B~':!!~!!' .. «! .. ~ .. !!~~~~:ı 
Büyük Harpte yeni silah ve harp vasıtalarının 
icadına sebep olan ve Türk denizcilerinin dün
yaya parmak ısırtan harikulade maceraları ... 
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Memlelı:eUn eu lllkf oailılı mll ... esesl Ba•ekl ha•taneotnde llOll yapılan ııat'l on 
ve haotane sertabibi Nazmi 

· (Yakında Rahmi YAGIZ anlatacak) 
· Haseki hastanesinin 400 üncü yıl •

1 

· dönümü bugün saat 11 de mliesse• 
· sepin büyiik bahçesinde menısimle 

tes'it olunmuştur. 

Merasimde başta Vali ve beledi
ye reisi B. L6tfi Kırdar, sıhhat mü
dürü B. Ali Rıza, Üniversite pro· 

<Devamı a ii&cü oahlfed•>. 

Uruguay 

İtalyanın 
vaziyeti 

ne olacak? 
Roma 115 (Havas ajansı blldl· 

rlyor). 
oLomlra pal<IJ ve italya ile eski 

mötleflklerlı> başhi<ı altwda ~·•· 
ılıft bir makalede moşhur İtalyan 
muharriri Vlr~lo Gayda Ulıfakı 
müselles ve 19H d•kl siyasi va.ı

,yeU hatırlıatıyor ve İt.a.Jyanın ltılat 
de"WJeUcri yanmda ha e lf ıuesuıl 

intaç eden müu.kereı .... ,ı, ·1ı bahse
diyor. 

Gayda. o ı.ıum.ı:ıı İta(·ranm blta
ratbiın.ı Din ettiğini. çünkü Al
man harbinin ledafül bulunmaıh
tmı lebarilıı eltlriyor ve İtalyanın 
harbe girmrsine tekaddüm edtn 
müıa.kere>ltri habrl:ıtmakla iktJfa. 
ediyor. 

.• Bu ana.kalede mczktir hadiselerin 
hfthrlalılması ile lklita edilr.-•I 
siyasi ve matbuat mehalUlnde !:thn
dikl vaziyetle 1914: var.iyetl arasın .. 
da.ki mÜ'jabebetl Jıa,.detmete sev
keylemektedlr. 

Muhtekir fere 
karşı şiddetli 

yardım edecek 
Kabine Milli Şef'in 
reisliğinde toplandı 

Ankara 25 (Hususi muhabirimiz, telefonla bildiriyor) 
- Rei-'icumhur Milli Şef lımc:t İoönil bugün on biri 
kırk ~tc> Batvekıilet makamını teşrif ettiler. Keodilc:d 
icra vekilleri hey'eti ictimaına riyaset buyurmaktadırlar 

Cevat BAYKAL 

Noel n: üna sebetile 

Papa, milletlere 
mesaj gönderd· 

Sulh gayretlerinden dolayı 
Ruzvelte teşekkürlerini bildirdi 

(llausı 3 öneli sahifede) 

Geceleri projektörlerle 
taarruzlar yapılıvor 

hareketedı.[ecek Helsinki 25 (Radyo) - Büyük 1 köyleri ü2erinde uçuyorlar, yollar 
erkanıharbiycnin resmi tebliği: ve sivil ahali üzerine bomlmlar a-
Bütün cephelerde taarruz baro - j tıyorlar. Dün, tayyarelerimizle Sov• 

Piyasada f iat kontrolü katımız büviif, 'hir sitlıletle devam yet tayyareleri arasında büyiik biw 

şiddet!endirilecek ~!!Y~~ !:';.;~~!~ı b!::~a:""::k: hava muhnrebesi oldu, Dört düş· 
t kiliyorlar. Sov''etlerı·n zayı"atı pek man tayyare:tl düşürüldü. Kıtaatı-Bir müdde lenberl şehrim.izde tbU· " 

•oktllr. Bu d~, en zı"yade so"'uktan mız, projektörler ianesile gece • 
earet Vekili Namıl Top~uoglu, dün ak- ileri gelmektedir. Sovyet tayyn • !eri de taarruz ve takip harekatına 
kir mevzuwıu tetkik etmekle olan TJ.. '\' ~ Fi 1 

ıam Ank=ya dönmüştür. Ticaret Ve- releri, Fin şehirleri, kasabaları ve devam ediyorlar. 

km, , .... ı.ıer1n, bu hassas mevııu üze- ( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamız dadır 1 
rinde gösterdikleri alikadan dolaJ>ı "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiııiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-ıiiiim 
matbuata tcljekkür etnılştir. • ÇERÇEVE Ticaret Vekit.let.l erkanından bazı :ıe
va.t şebriınhde kalmış olup. bükümctin 
ihtikara. karşı bundan sonra alacağı 

tedbirler e&ralında tetkiklere devam e
deceklerdir. HükUmct, itha.litçı tücca .. 
ra her nevi mali ve Lktısadi kola.ytığı 

yapacak, bazı maddelerin gümrük res .. 
ml ind.Jrllecek, bu StU'ttle lhtlkiruı ö
nüne g"eçllecekhr. 

SaJ.ô.biyet kannnnnun çıkınasını mü
teakip, daha şiddetl.enn:ıek üzere kuv
vetli btr fl:ıt müraka.be ve kontrolü 
piyasada kendini gö~terecektlr. 

Devlet, kal'i şekilde ihtikara mey -
dan ve.rmPmeifi aznıebnlş bulunmak· 
tadır. 

Bir genç kız 
zehirlenerek 

can verdi 
(Yansı 3 üııeii sahifede) 

--------

1 Ki SACA 1 
Bir tecrübe, bin sözden 

değerlidir .. 
Zavallı İstanbul halkı on ilet yıldır 

feryat eder, 
- Nedir bu nalı.il va•ılalarmdan pck

Uiimlz?. 
Der, doruri111. Fakat, o feryat n.lsbe

&inde kimsenin de mu.hakkak ki, aldırL' 
etliil olmazdı. 

Allah Lfılfl Kırdar'dan razı olsan: 
- Bir tramva1a binecek oldum, bir 

saat bekledim ve IWe lı.akıl& ıldebU

dlm.. 
Diyor. Bu, halkçı bir ldaroolnln ... mı

mi idrakine yakışan Uk ve ıııınılııı1 bir 
IUraftır. 

- Hlr tecrübe, bin söulen deferlldlr. 
Dediklerin~ .-&re, bundan b67le lm

lı.ln nlsbetlnde nakli vasıtalAruun bol
laşiınlaeaiını, ıslah ve lekemmlil etU
rlleceflnl, balkın ilk fınıııUa rahala 
lıav111Wnılacaiım ımıablllrl&. • • 

- -
Fikrete dair 

BiI mecı,ıua, (Yeni Adwn) Tevfik Fikret için bh- nüsha tertıp etuıiıı. 
Kapakta ~ire ait bir resim; kapağı açar acmnz, İnhisa:t likörlerirun reklAm 
yerinde bir ınünas;ebetsJz şamata! 

'l'cv1ik Fikret'in hatırasını sonsuzlaştıralım! 

fikrct'in doğum yılını her sene kuUuyalıml 
Eserini Latin harflcrile basalım, b lt de izahlı anto1ocyasını yapalıııı! 
Tevfik Fikre t adını, büyiık ~ehirlerimizdeki belliba~b .ookak.laro. verelim) 
Bucak bucak heykellerini dı.kel iınl 
Ve (Yeni Adam) i!adesile bilyü.lı: ı;air ve büyük iukılilpçı bal<l<ında, 

büy hk anket! 
Anket bu ya, konuşan konuşana, mnmırnur, z.ı.rm·zır, konuşan konu .. 

ıana ! Ve ankete cevap veren kadın kalemlerin, (Pinamcnik~lli), ve erkekle
rin (Manakyan) vari fotoğrail!ırıl 

Yarabbi, söz denilen ba§sız, sons~ sel>epsiz, neticesiz, lıimayeslı, mü
dafaasız müessesenin sıılAhiyetli imzalarım tayinde memleketimiz, ne zaman 
fotoğraftan daha sağlam bir vesika görebilecek? Evet. ıınke•e cevap veren 
altı 6ab.ıs arasında, 20 inci nevi birkaçk.itap sahibi .iki kijidt:ıı başka, eser vo 
söz hakkına malik tek kimııe ,.ok. Buna rağmen tamrunile ir.Lnll, !erdi, 
keyfi hükilm!erle Fikret büyük, Fikret kalıraman, Fikret san'atl<Ar, Fikreı 

lnkıl:lnçı, Fikret şu, Fikı-et bul 
Şu anda ben, Fikrct'in küçüklüğünde büyilltlüğiliıde değilin.. Fakat iyi 

veya kötü, hakikaten eser sahibi bir sa iri zaman ve mek.Aı.-ıa tatbik ederken. 
eser çapında söylenmemiş sözlerden iğrendiğlmJ kaydetmeğe mecburum. Nl• 
tekim birkaç halta evvel bir sabah gazetesi de1 sarı çizıneii Mehmetağalar 

arasında Fikret'e ait bir anket açmış, Fikret'in eserlerini perde arkasından 
yaktırmaya kalkıruştı. O turşu neyse, bu perhiz de o! \ 

Yolumuz. nereye çıkacak a dostlar, bu memleketin havasında ne zon1ar 
bakilcl bir kültüı· iklimi maya tutmıya başl.ıyacak? 

Yine ayni mecmuada, (Fikret'in dünya görüşii) isimli sentetik bir örgil 
kurınıya sav~ bir muallim, Fikret'len kaç mısra zikretmişse hepsi yanlış! 
Ne kelime, ne vezin, ne dil bilgisi! Halbukl bu meçhul salahiyete göre Meb· 
met Akif, geçmiş bir hayatın &airi, ve Fikret, geleceğin müb~ş~rfdi~ 
memlekette, beş parmak sayısındalı daha az. hakikl san'at ve fiki .-'\ 
(Şirketihayriye) nin mülga yan kamarası kadrosund&ki iddJ• sevıyesini 

ne gün aı;aeak? Mllll kurtuluş hareke tile başlayıp kısa zamanda akademik 
orduya inkJIAp eden çete faaliyeli, san 'at ve fikir dünyanuzdn ne vakit nizaır. 
ve dislplln altına alınacak? 

Anket den11en başıbo~uk Aleti h!e sevmememe rağmen, benden Fikr·t•e 
dair ayak Uzri bir anket alan (Yeni Adam) a, cevaplannu ne§rebnemesi r1· 
easında bulunarak Fikret bakkındakl !ikriml özleı;tlreylm: 

Eilcret bence, tekrar ediyorum bence; keyfiyet ve kemmiyette eser, :fikir, 
söz sahibi olduğum kadar bence ıudur: 

- Şiirde cüce, fikirde kilçük poli tikact, duyguda sığ, ahlllkta ıuursuz 

ve !tlyadl, J<Wtllrde ıeri (Manuel) el, büyük ve metafizik idrak çerçeveslndıp 
piyon! 

Bence onun ııe eserini yalanqa lilzunı var, ne de heykelini dllmıeAel 
NEciB FAZJL KJSllOıui:ll 



.ELBİSELERDE CEı:E 

LCZ"~I l':>K llIUT. 

Tarlb denen ilim kadar cenl'j n 
maıı.aJı bir lıa.ı:ka ibrel levhası var mı· 
dır?. Dün71lll1D butün btiyil..k. acbml.ırı 

en !•'la tarih okuyanlardır. Ben de, ~
clz.a.ue tarihe men.klıyundır. Bu so ... 
&'1m1f'. buyuk adam olacaiı.mı iddia f'l
aıi7orwxı- E, klmbıllr. belli olm:u. Bd
llıJ l.>l"!iia- Jkrlr..ıa l'-hi...ı. lllr ~s
laaı yalarm.ı.t- NeTM-

E!enı!lm, l'<ÇOD ırQn, bl.r kitap U:Jl
tırıyordum. Şuııu Öğrendim: ll trıel 

&&.ıra kadar, erke!iD elbiselerinde cep 
41.enen ~'1 yı,km.114! Acaba, o umankl 
llMl:a.nJar. eelle Uatl7atı b...-etme-z1er ntl 
haişT. Paralaruıı nereye k071'rlarmq!. 
Dalbakl, a.ıl. tlmdlkl ellllııeludtı ceıı.t 

IÜ%UDI yok, ırlbi ıı:ell.r bize.. 

FDDICILARIN KAGIDI 

U KIBTASITT-CİLİK -

Elr.meklerln Utıü sanlıp sarılma -
masa da blr mesele oldu.. Malüm J'&, 

fırıncı ekmeil k.ıi.iJda Mratak utmaia 
mecbur- Aama, kac klıti bmıu yap.1-
y.rT. Ora.suu oorma7m •• Şimdi ertada 
bir kitıı bıılınuıı .,..._ Fırmeılar, b

iıda sarmak mecburi7etinln kaldırıl

masını l.sll7orlarm4! Ekmelin kiğıda 
aanlması, sahhi balumdan. sanwt. Fa ... 
bt ,u İ·danbulda o tadar çok •1"•1rl 
mL.hb hadbidr-r •arcbr ki, sıra kiiıcla 
c-elinci.re kadar sabah olur! 

Fırıncılan JaUıttan ltarlarmah, bl.r 
~ deıil, -ra, onlar .. kırtaslnclllp 
ahıırlar. Hu işi ~ı ııacrlwlıı ırap -
mata l<alkllırlar. 

tlSTtl KAPALI - -B;;KLE.'UE YEILLEllt 

Şn yatmnrda. lı:anla, ...,,,tta. Jıal

km lr.unva, bekleme yerlerinde ~ .. 
tiğl kuıh71 1irü1orsunu.ı.. Tı:p.lu, be· 
nim, ıida lf'I, ~lediJ'unlz ile - Allalt 
razı olsun • bu manu.ra71 cörmüş: bu 

:rerlcrde, tlir cüstü kapalı mahal» J&P

tırtmıya karar vermiş.. Tabii,, tlmdl 
kı.ı- inşaat olmas... iıı1JU.llab iltbaba· 
ra. .. O za .. an, c-üllük., güneşlik havada, 
ne ırU.el lıshı kapalı ırcrlu ırapılır, de

tU m!T. 

AMAN, 8AlUN HA, - --
l\IUBTEKİl!LER DUYJllASUl'I 

gahve ile eayın pabalumasma ku
lak asmayuı. hJç üıölmeJ'ln! Mubt.e
klrlcr, lbllan, istedikleri kaür yük
ııell ıı.ı .. _ 

Neden denenfs, an1ata7un: Cenubi 
Aınrriltada yeni bir nebaL keşfedllm.!ş! 
Blll\un ıa~l .U-1 yapraiı V~··· 

Ka7R&lılıı> lçlldltl .akil. pyılan ıla, 

talıı>den de daha pılr., tıısaaa uylf ve 
rahatlık veriyoruuı.t! tlst.elt.k, baı mad
denin ı.ehiri de yokmuş! 

Adı Male olan bu y&prap, mcter, 
eena.bj Amerllu 7crlllert ve nlıflleri, 
u:ırlardanberi kullanır, dunrlanruJj! 
Avrupada pek ziyade taammüm eden 
~. aacldt"nla yak.DHla. İMaabaJ.a. lb 
celm.lyecctint kim temin ede.r?. 

Aman, nlua. t.a baT•dbıi. ibtiki.rcı .. 
ıa. duy maouıl Daba &dmeden, fıatı 

arltırırlar .. 

BAYRAM, KA'l'Df. 

NİGDE ELMASI 

Goeen l'ÜJl, Nıtdellltl', elma bayra
m.ma ka&la.dılar- Nlille Ye ciT&rwda. 
cok ıttzel ve kokalu, re.nkll ebnalar ye
tişir •• Fakal. bizim ,u İltaııbulda. ca· 
ıwıı:ı, bl.r ıı:iin. N>ğılc elması !IOlo.SC, bu
labilir mlslnlzT. Ne rea.er .. İliç lçln, bu· 
labilsenlz bile. lrJ.m.bWr, klloscına kaç 
kuruş islerler-

YDJ"dun bllıbl.r köşesinde J•tlııcn bu 
•iul meyvaJarı. memlekeUn her tar.:ı· 
fın:ı, uccz fiatıa röodermek 7ohwu bu· 
lamadıi1mı1 mi.lddekt. bayram deiil. 

matem a:W.Oü. 1apmalı,-ıı.I 

AIDIET RAUF 

Sen kendine başka ?(ız ara .• 
ÇU1ılı:aPJda cueyaıı eclm bir .aı

""' ı.oa...... ft bakarel hidiseslam 
•ııJıakemcslrıe enelkl ıı:un &&117e 2 ln
cl ceııada balulıııqtır. 

Da.vaaıa sDç.luill ZeJlra lmıbıde bir 
bctınla lr.w lleli.balllr. Dan eıl.cn de 
ll&Jri IBmiDde ıı:eno bl.r lşcldlr. 

Fakl.r bl.r tr.adıa olan Zelıraııuı luu 
Suhanh··--•• 0 clakl bir coraı> ima .. 
lif.hanesinde çahşırten enda {ffüer
tlen Haırrl U~ laıuşDIJt, lkısl a.rasıııdalr.I 
bu. ~ma; kısa bir samanda sevıı,e 

Te ııihaycl ele ıllplllı4fa müncer ol
IDUflW". 

Hayri: esl.J ve muktesit btr çorap 
lfplsl oldaimııba aldılı dolcmı YOT-
11U7enln M.r kuma.Dl IJlriJı; Unmek .._ 

reüle o ...- lr.aıl&r baa- 21141 li
ra t.ııplamq n lıldluma pre •e bu 
paranın mühim bir kumJJu &eDP Di
pnlı ·ı airu.na harcamı.';;tır. 

Geçen aya katar b~ a,-nl fab
rikada ~ bot umaalaruıda ıla 
muhtelif etJence yerlerinde ceı.en 

e-ençler. kalan parayı ntkihlarma a
JırDU.$1arsa da harp ...azt1etJ dolayıslle 
bnal:i.!haoenin kapanması doJa1•ıle 

ikisinin de 1.şslz kalm:ı...-.;ı üzerine anne
leri e\·lenmelerille mini olmuş:tu.r .. 

iııı aaınıuılarıla B"l'rl:rl zcn~ln bir 
reno r:ınneden Melillatio annesi; onda 
Jı;\raDJ..D tükendttlnl aezinte kızını nJ-

fanlwndan oofnlmat için nfrapnofa 
•atla~ ve muht.eUI vesileler icadüe 
ı.ıı emeltııde do munrralr. olmı.tttur: 

Para tedarllıı tola doiqmalr.la '"'° 
ltJr pnlla ak4aaında Ua,rl ne döa
dütu va.idi: kapı açdmanaq Ye pence
reden başma uıataa Zehra: sadece: 

c- Melihal İnnlre ı-Utl- Orada ak
rab&llll%d.&n bir ıeaçle evlenecek.. Sen 
kendine başka bir kız ara!.• 

WtabUe ıı:enc abmı uvınalı isle • 
mı.ur. iştı bu ıureUo ikisi aruıı>da lıaş
h1u mÜD.aka.ta bina soua alu bY· 
l"Ullla doıım\iş ve bu an Zehı'a Jla7-

ri1e. bs.kare&. etm~. 
Evvelki rüııkii muhakemede Zehra 

dinn1Wi1 lnür •!mit. Hayri lse kom
••lanlaa iki k1'i1I şahll &iislermlşllr. 

ııhak•m• bıı pblllorlıı ccllıl I~ Nt
u ı.ır ıı:iiıı• hblllııtır. .. 
Halkın vesaiti nakliye 

ilıtiyacı 
Belediye, $ehrin nakil vasıtalan 

meselesini esaslı bir sekilde tct- ı 
!-ik etmektedir. Bugünkü tram -

1 vaylar, otobü!ler, otomobiller kafi 
dei:iidir. Vali, geçen gün bizzat ı 
bu isi tetkik etmiş, kalabalık b:r 
saatı:e, boş bir tramvaya binebil-

Yazan: lskendcr f. SERTELLi 

BAR CİCEKLERİ • • 
- Oaa vuran aea deıtil ınisin a

yol? Sabalıle) ilı lııer "'Y ıınla~ -
ılı amma, "lı.ret ki. yan1Dll%da iyi 
)ir avukat vardı. 'labancayı gece 
onların balkonuna atmakla işin 
içinden aıynldm! Yoksa hepimi • 
ziıı bası yaaaeakt1. Hos lıize bir şey 
olmazdı amma, "'1ıit sıfatile mah
keme mahkeme dobşudık. 

Fakat benim nıaPadım Seb -
bovu ,,.;nnak değil, ~adere ina -
siyi teh.ıit etmekti. Kur un yaıı. -
Jı-l.k!a Şehbo~·a gelmiş.. • e ya -
payını? 

- Ne be bu lafları ltıralı.alım 
şimdL Ben de sandım lı:i, gözümü· 
ziin öniincle ~ bir vak'cyı ben· 
den de saklıyaakıım! 

- Böyle bir şeyi aklımdan ge
cirmedim, Mene~eciğim! Sen 
lıenim bütün esranmı bi1i..,.in! 
Şimdi bana söyle: Bu herifin ba
nna gidettk miyiz r,ene? 

- Elbette gideteih. Eğer ~if
mez<ek. bizden şüplı .. lenir. Ba,ımız 
Mıl o :ıranı n dt'rde ı:irer .• 

- Ö; leyse, saot ılörtte seni bizim 
apartımandıı lıek!erhıı. 

- Sakın şimdi ltastaneyP git -
meğe kalkı nıa! İ in sonu fenaya 
\'anr. Zinı. Şinasi, Şebboyun in
ilhar etıı-· ı ileri s-rerek yaka
sını klll'!arıııaL'a çalı,:;cyor. Arka -

1\025 _.,, 

suıda da Jaııet gibi, Fransız zabit
lerine dayanan kuvvetli bir deste· 
ği vn. Oraya gidersen. esmayı ü
zerine &ı(ıratırsıu? 

- lı'.ok... Yok .. Seıı merak etme! 
Jfo. 

llk tuzak! •. 
Madam Janct.. 
Fransız yü:ıba$m Jan Korbey .. 
Doğru yolda Jl.lulatye po•tane-

sinde loş b:r kö~eye oturmuşlar. 
Janet an,atıvor: 
- Seni temin cdcri:•.ı ki, bizim 

bardaki (Z:ımbak) denilen Türk 
kı71, Kemclisllerin <"Ok sadık \'e 
fedalir bir h•fiycsidir. Eğer onu 
tevkif ve tazyik ettirirsen, Fransız 
hiikıimeti lıesabına biiyülı; bir iş 
görmüş olaeaksın! 

- Ilöylo bir genç kızın ~antöz
liikten ba~ka bir iş görebileceğini 
tahmin etmiyorum, J'anet! Eğer 
elinde ve•ikaya benzer bir şey var
sa, bana ver .. Şefime g()stereyim. 
O zaman takibat npabiHriz. 

- F.liınde vesika olsaydı, seni 
rahat.ız etmezdim. Doğrudan doğ
nıya ecnebi zabıtasına mürac•at 
eder ve mesele) i kökünden baile>
derdim. 

- O halde?!. 
- Cıuuın, sen çok beı:eriksiz, 

Köy 
kahveleri 

Hepsi kapatılıp yerlerine 
jokuma odaları açılacak 

llallumızı ve gençleri kahve • 
1 •erden tamamen uzaklaştırmak i

~in Dshiliye Vekileti yeci ve gü
zel bir kardr vermiştir: 

Bu karar mucibince tekmil 
köylerdeki kahveler kaldınlıp ka
patılacaktır. Bunların yerine her 
köyde •okuma 'odalan• açıbcak
tır. Okuma odalarının köylüye 
fayda olabilecek eserleri ihtiva 
eden zengin birer kütüphanclP.ri 
bulmıacak ve her okuma odası 
yevmi gazetelere abone olacaktır. 

Köyde muayyen bir yaşla alan
IDT mecburi olarak bn okuma oda-, 
!arına de\•am edeceği gibi, her j 
köyde okuma bilenler de odalarda 
yüksek sesle kitap akuyarak oku
ma bilmi~ealere fsydalı olacak -
!ardır. Bu cümleden olmak üzere 
yakında İ<lnnbul köylerindeki bü
tün kahveler de kapatılarak bun
ların yerine her köyde bir okuma 
odası a(ılocaktır. İstanbul viliı -
yeti kÖyciilük bilrosu şefi B. S:ı
lahattin bu hususta da mahallen 
tetkikler yapmaktadır. 

---<ıo 

Reçetelerde doktorun 
isinı ve diploma 

numarası 

Şehrimizdeki bazı doklarlann 
yazdıkları reçetelere isimlerile 
divloma numara18J'ını ilave etmJ>-
dl!Jcri görülmiiştür. j 

Bu halin eczacılan müşkül ınev- • 
kie diişürılüğünden bahisle boıla
ına her doktorun isim ve imz:ı -
sını okunaklı bir ııckilde yuması 
,.e reçetelere muhakkak deploraa 
n:ınaara.J.arının da iJive olunm:.sı ; 
Sıhhiye Vdaletinden s1hhat mü- • 
düdüğüne tebliğ olunmn !ur. 

j 1t.LC,:UK HABEULEnl 

* lllilı.tler C.:miyeti asamblesinde 
bulurunak üzere Cenevre-ye giden mu
rahhas heyetlmi..ı memlekete dönmüı
li.ır. Necmetwı Sadak Sovyellerin Mif
letler Cemiyetinden ihracmda reyim.iz 
bulwunadığıru söylemiştir. 

* Poloo,yadan alacaklı bulunan tüc
carlarımızın iklncikanun 15 ine kadar 
Ticaret VeWetine mi.ır.M:a&U bildiril
mektedir. 

* Maarif Vekili Hasan Ali Yilcel 
Şark vilo.ıyetlttinde tetkikJerm.e devam 

ediyor. Vekil Diyarbakırdan Gazian

Damga 
resmi 

Bazı maddelere veni 
hükümler konuyor 

Damga resimleri hakkında yeni 
bir liıyiha hazırlanarak Büyük 
lUillet l\Ieclisiııe verilmiştir. 

Bu yeni liıyihaya göre fenni göz
lükçülük ruhsatnamelerinden 1 li
ra, lıaytnlıkta ve doktorlukta kul
bnılnn tıbbi ve ispenciyari müs -
tahznrlar için verilen ruhsatname
lerden 1 lira ve uznnluğu ne o
lursa olsun sinemalarda göste -
rilea reklam {ilimlerinden SO ku
ruş danıga resmi alınacaktır. 

Ayni reklam filmi 7 günden fa:z
Ja güsleriiirse er gün ,.e küsuru 
için ayrıca 50 ı;er kuruş alınacak
tır. Ayni rckltım tilminin kopye -
!eri dahi 50 kuruş damga resmi -
ne tabidir ve bu resimler filimlcr 
.ı:;österilmeden evvel ödenecekt:r. 

Buna riayet etnıiyenlerden 10 
misli ct-za alınoeaktır. 

Bu yeni kanun öniimü~dekı haf
ta Biiyük Millet l\Ieclisiude mü -
:teker~ olunacaktır. 

----OOOt----

Köy muallim erine 
konferanslar 

İstanbul köy muallimlerine mah
sus olınak üzere verilecek olan 
konferanslara 5ubatta başlanması 
kararlaştırılmıştır. Bu lı.onferans
lar Şile, Yalov•, Kartal, Beykoz, 
Sarıyer, Eyüp, Bakırköy, Silivrlde 
verilecektir. 

Bütün köy mualllmlcrinin ken
feııınslara devam.lan nıecbıni tu
lulmuştlll'. ;....._ __ 

Plaka resmi 
Şoförler cemiyeti re!si B. Hak

kı Vali ve belediye reisi n. Liıtti 
lllidarı ziyaret ederek plaka res -
minin şimdiki şekilde değil de 
benzinin üzerine bT miktar zam 
yapılarak otomobilcilerden taluil 
ohıruııasını rica etmiştir. 

Bu keyfiyet belediyece tetkik o
lunmaktadır. -Ucuz kömür depoları 

Be!~diyeılia nmhtelif kazalar -
da açtığı ucuz kömiir depolıın bü
yük bir rağbet görmiiştür . 
Halkın ucuz ve hilesiz satışa 

ka"!ı gösterdiji'i tehalük gözönüne 
alınarak belediye )uıoperatifi va
sıtasile muhtelif semtlerde diğer 
lüzumlu maddeler için de newc 
satış depoları açılıp açılaınıya -
cıığı tetkik olunacaktır. tebe geJmiFir. 

* Terfi eden hfilc.im ve müddeiumu- ı-;;~~ii~i~~~!!!!i 
milerln son li.ıe<n de alikadarlaııt. bil- j 
dlrilıniştir. 

* Yeşi tay cemiyell dün yıllık kooıı
resini yapmıştır. 

* Kanıköy mf",ldııııının açılması da 
Eminönü ile birlikte ilkbaharda ta -
mamla.nacaktır. Karak:öyde Mehmetall 
Paoa hanı isWn!ak edUocekür. 

mek için bir saat beklemiştir. Oto
büslerin de çoi:'ll eskidir. Derha 1 
40 otobüs alınması için hükumete 
n1üracaat ccli~ecektir. cDolmuşa 
tak~J. usulünün kabuiü, vesaiti 
nakl:yenin kifayetsizliğinden ileri 
gelmelo.tcdir. 

Vali, yılbaşın•lan sonra Anka -
raya giderek, şehre ait birçok me
seleler etrafında hükumetle teması 
c,ıkcktir. 

korkak bir erkeksin! Casusluk ya
p:ın iıısanıar üz.erinde "csikn ta -
şırlar mı ki, beııtlen onu sozuyoı· 
SUD? 

Yillb~ı si::ar. ını yaktı: 
- Ufak bir şey.. Ufok bir $ey 

maşeri! B"'!ka türlü ~vkif ettire
mem onu .. 

- Demek ki, bu kızın Anadolu
ya silah kaçıranbra yardım etti
ğini, her gün otomobiUe şuraya 
buraya gizli mektuplar götürdüğii-, 
nü söylemek üfi ı::el,füyor .• Öy- ı 
le mi! 

- Hanr .. Hayır .. Bunu şimdi 
söylcdiıı, Janet! Sen b.ıııa onun si
lah kaçakçılanna yardım ettiğiııi 
ilk dola söylü)orsuu! Şimdi V,in 
şekli değişti.. 

- Bunan i~in ele vesika ını ii
zımdır? 

- Yok .. Yok.. Bunu bizim za
bıtal1'.!rz te-.bit edince i~i derhal 
meydana çıkarır. Demek o güzel 
kızcağız avni zamanda böyle mii- , 
him ve tehlikeli işlerle de me.,;:ul 1 

oluyor hn?! .. 
- Evet. O müthis bir casmıtur, 

Korbey! Onu hemen tt'vkif ett!r
mclisin! Yoku, dinılaslarnnızdan 
bir cokl•nnın canım yııkaak .. Ve 
oen bu faciaya uzaktan seyirci knl
dıji'm zaman derin bir vicdan azabı 
dı.ıyacalı.sın! ,,. 

Bir mektup .• 
(Zamb~k) pa.,siyonundan bara 

gitmek üztte sokai{a çıkıyordu. 
Pnıstnl"l, (Zambıık) ı lrnpmın ö

niindP gördü: 
Size bir mektup vıır kilelik 

hanını! 

Meydan darlaşıyor mu? 
İstlıst:i.k edilen Eminönü. meJ'danı, 

flmdı il• tauba olunnyer. HOJIWı fa
al!J<ellıı baıılancıcmü ilıen ,ıınıı IÖJJ

lemtk isl.iyoruz: Meyüıun, ul<il n
aılalarına tahsis edllen laraft yine çoJc 

d.ar bınkıJmaktadır. Talata bu- dun.rb. 
muvak..kale.n kapatılan duvarın önünde 
ya pıl:uı tanzl.m. ltl, bl.ze, hu kaııaau 
Yerdi. 

llalbukl meydıuım ıı:mlşlclDıoesl, ay-
111 ıamand.:ı. na.kfl n.sıtılan için, daha 
mü.salt bir J'U &çı1m3sını tem.in etmek 
defli midir?. 

BİlRHA.'I CEVAT 

(Zambak) posta müvezzünin u
zatt:ğı mektubu aldı.. Yavaş ya -
vaş yürüdü. 
Zarfı açtı.. 
O ne?! 
•Ş .. • imzalı birkac satırlık kısa 

bir mektup. 
Yazıyı tanıyamadL 
Heyeeania göz gezdirdi: 
•Bu akşam saat dörtte Azapka

pıda, köprünün yanıbaşındaki bü
yük sarı boyalı binanıD kapısı ö
nünde seni bekliyecei(im. Mühim 
ve aceJ.e söytiye..eklerim var.~ 

Ş .. 
(Zambak) yan sevinç, yan te

re<ldüt ve şüphe içinde sendeli -
yuek yürüyordu. 

Sa t ürii on germişti. 
Acaba bu mektubu Şinasi mi 

ya~tı? 

O yazdıysa, neden Unkapanı 
körüsii civarında randevu veri -
yordu? 

Bcyoflnnda buluşacak. konuşa
cak ver mi yoktu? 

(Zp_ıııbak) hu muammayı hııllet-
mek için: 

- Bl!ni yemC2'ler ya .. Giderim. 
Dedi .. Bir otoya at!adL. 
Mektupta tarif edilen yere gitti. 
Sırrı boyalı büyük bir bin:ı .. 
Bu-osı a~aha bir otel miydi? 
Zanıhok otoınobilden indi .. Şo-

fôriin hesabını gördii. 
Birkaç adım yiirüdü. 

dmn. 
te~ Tarif edilen binayı bul-

B · -ı., SB1'ı ~alı bir itinanın 
kapısına doğru yakla,,,.,,.tL 

O ne?! 
( Dev<nu Var ) 

----------'"'!!!~::--:;)--

11~ 
Hasta bahtsızların 

ıztırabı 
ihlllıir, '"hrlıı aormal ı..,.atı lclıı

de clldlşeu, çalıpn nlanıla<jlan d•ğil, 
aana.toryomlarda, prevantor,yomlarda 

ntan murtarip, h-:ı!lta bedbahtları da 
rahat.su edi)'or, sinll'lendirlyor. 

Çaıalıca prevantoeyomv.nda, aylar ... 
danberi JaasLa yaUın çok sevd..ifi..m., kıJ'
meUl bir dostum var. Ona,. 7a~j11ula 

dahi harelet imk:inını vermlycu vücu& 
i.ı'ıuJara. ilatlktlrın korkunç ve llliaııJ 

çlWı.rtan ifratı kartl5mda, blr an en 
lıııYVeUI afyonla 117uşlnrutmwı &11>1. 
do!ilfrunu. ltli1iin tıp tavsQ-eJerine is7an 

riJ.!rm.iş Te kend.u;inl kaleme katıda 
aaJdırtmışhr. 

Bam .ıö,eflndo, blnblr aztırnp için
de luvrnııaraJı. bana §U alırlan yazı
J'or; 

eller z:ıman kullandııhm diş macu ... 
Dundan aldırmak i!zere. blrls:ini, daima 
atı,veriş ettiğim cczoa:nrye rönderültn.. 

Kullandlfun IWK'an. 40 kuruş&.~ Fa· 
bt. bu ~~rer, h.a.y-;.oet d.~if.ı wı. '70 ka

nış JstemişJcr ve alm.ı,ıar .. Diş mı.cu
nuaun amltıalajı 1:wrinde fiatı gV-ste

re:a matbu ra.kamlana bnlu:ndtıP eti

Jı.de söa attım: Dvfru lcll, 79 kuruş.. 
Fakat. fD fark.la ki. matJ1a.a harfleri1'' 

bas.J•ıt 44 rakamı bir cakı ve,-a J•let. 
ıacUe. kaLUlDUf, 7crlne milrekkeplc 10 

7&•Limı.$U. Bu lhtikir Jaad.JH:sl. beni, 

lıa.sta <1.ôşeğimde çok sln.rlenı!l.rdi. Ba
nu YU,O•ıu:a rica eder..m..» 

Yaoı... Kap ırıua eder!. Tleıbnsn "" 
bısahız m:.ıhlekır, lühlıratuu bdliın bl.r 
ın..;eıll.ya aırJklıi,ile devam. e1brlyor .. 

40 ın 70 • ..... lıetl yüzde lıao lhükar
llıl"! iZISIUUU aOuıa vanD.Qacağı sn; .. 
lcr ~liyor. 

ltEŞA.,. FEYV 

Yeni tip asfalt 
Belediye reisli~i !anhul yol in· 

şaaimda •kırmızı aof'alt. ismi ve· 
rilen yeııi tip bir asfaltı tecriil>e e1-
meği ltarar!oştırmışfır. 

Bu yeni nevi asfalt ile ilk yollar 
mühendis mektebi önündeki pnk
ta yapılacaktır. Kırmızı a5faltm 
kalınlığı 2,5 santimetre olal!Bklır. 

Ras. t 
işleri 

Hava vaziyetini haber 
vermek içın yeni mez

kezler açılacak 
Devlet meteoroloji işleri umum 

müdilılüğü yeni yıl bütçesine ko
yacağı tahsisatın mublclıf yerlerde 
yeni rasat m rkezleri açoıcaklır. 

Bu suretle balkımna ve köylü- ! 
!ere bava va:ı:iyetl,eri güııü gününe 
haber verilecektir. Bunun için de \ 
muhtelif kaza ve vilayet mulm:o
lerinde en görüııiir yericre •hava 
rasat talıelaıarı• asılacaktır. 1 
Diğer taraftan halen muhtelif 

1 vilayetlerdeki devlet meteeroloji 
teskilatında b:aı nrifrltt münb:ıl l 
bul.ınıuaktadır. Bımlara da ay ha
şında inıt:hnnla yeni memurlar 
alınması karaı·iaştırılmıştır.. ı 

Lise mezunlan ayın l inci günli
ne kadar cJevlet mcteorolı>ji işleri 
umuın nriidürlüğüne nıürac:aat e
c!cbilerekierdir, 

---4>0•<>---

Be.ediye talimatına 
• 

u~mıyan ye:r.e:r 
İstanbnl otel ve hanlarile lokan

tdcımın belediye talin•a1name -
sili(ff ki şartlara tam men uyma • 
ları için keııdilrıine Terilen miilı
iet önii iizdeki cumartesi akşamı 
bikcekıir. Pazartesi güniinden iti
baren bu kabil yerler umumi bir 
tefüş ve miirakabcden geçirilecek· 
)erdir. j 

Eh.sitt ve ııoksanlnrı görüJcn yer-ı 
lcr birinci defa'1iıcla tecziye ikin -
cisinıle de kat'il cUc kapatılacak
tır. _.,__ 
Koska ve beş:ktaşta 

yeni mektepler 
MPari{ ıniidiirlüğii Koskada ve 

Beşiktaşta yeni birer ilk mektep 
binası inşasını L.~r!aştı:rmıştır. 
Ba meJ.-trnlerin yrrlt'l'i de teshil 
olunmuştll'. 

Dig r Laraflan hazırlanmasına 
pek yakında bns'anarok olan yeni 
yıl m;ınrif lıiit;'t''ino mllte~,ldit 
yeni ilk mektepler rnşJSı i(in tah
sint konafaca;:-ı gibi ayrıt.'8 8 ilk 
mektebin yanındaki bina ve arsa
ların ıla istimlıilt olun:ırak yıkılıp 
bu mekteplerin ge"i~leıjl>n~•i içla 
de icabeden par~ ayrılacaktır. 

--------
Avrupa Harbinin Yeni lvleseleleri 

_Fin harbi karşısında Almanya 
Alman malbuai>nu, Alman mu - slltere aleJ"hlndclr.l ll""17&1ın da perde 

barr.rJerlnln Fransadan bahSf'derken l'erde oldufu. rörüluyor. Meseli İn· 
laıllıwwklım lisan . harbin baolall&'ı - ctllereala ""8ıb11 lr.aldminı .. ı ıı:ibl 
cuıdaıtbıert na.zarı dikkati celbedip dur.. pek 1llkarıdan atılan 1.iktrdılarda.n 
mak&~dır. Bwıun ı-ibi Alman diplo - lıath1arak erece derece ses .flarıne .. 
mat.ıarının da Franaaya k;ıl'fı olan va- •ekJ.ed.ir. &.uwı .miaah.rıt Done Alze-
~eti ?•Yll taYLDI dilı.kattır. 1''raııııa ile ""'1>:e Zellıına ,,.,.lesi · ı -'-
Alm b · h h ln l'"OS e • .,or. 

a.\l.7& u,cu.n arp al de buluııu- Bugünkü AJmaıı ınatbaabnda- ~ltenı-
yorlar. Falıal Alınanlar Fransa1a lr.artı ıııiJoeUI bir yeri •-- b · 

o- u ıazete lıııı:Jlle-
arib blr Yarlyet alımımııtardir. Yani re71 ortadan bldırı..,yı *iU de _ 
lere4diı& lçlnue S"Clruniiyoriar. Alına.o dece Avrupa l$lcrinden uıa.klatt~ı 
~uatı :l'nn.saıı~11 bu harbe niçin il.Ut cörU.yor. Varsın, dl.yor. kendi 1.m .. 
&irtlii'!Jıe, •• lsUd~ Til ..ı.oy~ dal.r P&ralorlutu ~ ul lswı 
•etriY•tı ründela Si.ıno arlaak d mcw o • Avrupa-

~ .. ır. dan uzakl:ış~ın d.a!. AJma..uyallllı tim· 
Evet.. .lleseJa to ·Je bir sual: diki ı ld h 
Fransa ne ls:tiyorf. l'ra.nsa bu laarbln ıa e arp cayesi bu olaca.k.. Fa-

kat ıeaba dJlıa b.aı,ı;ka ne e.mcUerl 
vardır? İng-Uü rmpa.ratorluJ,unu orta .. 
ün kaldirmatr.laıı o kadar çok balı
sedi1di kJ kac a:rdanbc:-J dinlenen bu 
neşrJ;,.atı unutm:ılı. k:ıbU deiHdir. in
rlltere aJeybine lt&sya, Almanya Ye 

Jl.poııyad:ıa marekkep bır 2umre teş ... 
~ edileuğinl de her vesile ile yap ... 
makta olan Alm:uı proparanda<tı bu 

sefer Fiıılandiya. vekayii ii-ıerine Al -
manlanıı 11aaarı dtk~atllll oradan c-e
viruek zih.in.Jerı ylııe .İnciltere He mcş
r'!ll ctDUk temckıedir. Finlandba.va 
7ardJ.m ı-öıulenaek sli1enleriıı sevkl-
7atuıa Almanların nıini QJ.maJr. b:te
dlklerlne lngifülerco kanaat ıı:eıt.rıı -

mıft;.ılr. Finlandıya taarnua utradıfı 
lllt urada Alman tarafııun ı.t.r tered
dut ı-eçirdtji cöri.dmtişlur. Fak.al bu· 
l'ÜD anl~~lıJor iti Aimanyaıım Fiı.ılan
tlın. vekayU kvtömda ltus7a7a mü. 
Dil bulundııiu besbellidir. 

.... unda Almanyayı u.sa.t cörmek e
acliDdcdlr'I. ctbi_ 

Almanların İngUU-re7e karşı atıl.
lan acıia .a:e du.7cular besJcdı.kleri ma
lü.m.dor. İllliliz imilôlraiorluğunu orta
dan ltaldınııak IO%lerl l<lr.rar ediilp 
da.nırkcn Fransadan bahsetmek I~ .. 
um. celi.uce çoiı;. UıUyaUı clavranıldıtı 

görülınektedir. lluuda ~imdiye kadar 
Alm.anlaruı takip ettiği mak.s:ıl Fransa 
lle İııgUıcreyi a1ırm:ıkh. Fakat bUDu.n 

olamıyaca.iı artık anlaşıldı. Çüukü 
iki ınüttefik. her sureUe t.eşrild mesai 
etmiş bulwıuyorlar. Artık Fraıısa ile 
İuiUtcreyi ayırmak kabU olnıa.dıiı gö .. 
rüldükt.cn sonra Alm:.1.nların yeui nq .. 
riyalı Ji'nmnnm bu harpten sonra AJ .. 

man7ayı nasJl l'İıl1'tntk istiyecciine da
lr röndü.ltJJ tirlii tilrlü ta.h:mlnlerde 

toplanıyor. Almanyanuı nasıl blr akı
bete uğr.ım.ası Fransa lçiD muvafık 
oılaeağı Alııoan ın:ııııuaıuıu •iırle tlü
ıünülüyor. 

Pek eskl u.manlarda.:ıbtri, eski kral· 
tık ve sou.ra da Bonapartuı imparator .. 
luğo ııamaıund;& Fransanın takip eltill 
nye daima Almanyayı parca parça bJr 
la.aldc ı-Ormek olnuııtlll'. BUDun en soıı 
misalini c-eı:en umam.l barbln Jtihue
Unde Almany:ınm mailiıblyeli ii:ıerl
ııe röriildil. 

İşte Almanların yeni neıırl:ratmda 
F'ralı.sa.run hlcesJne bab~t. eden .kısam: 
bö7!e hulisa edlll:yor. Yine ba ııeşri:ya
t.a c-~re Fra.n:nxlar hiç harbetmek Jste-
mlyorla.r. Alm.a.nbnn bu mevzu etn, ... 
fmcla deıllklui töyledir: 

Fr..,..run harbclmesl lçln bnıı:üıı bir 
sebep yoktur.. Alım.nyadaıı Fraruoa.7& 
bir tehlike relecek dciildl.r. Onnn lçln 
Almanya ile Fran.sanın anlaşması 

mümkün olacakt.ı.r. Fakat Fransaya 
kaf'!l}ı Almanyanm barlıetmeyl evvelce 
düşünmed iği söylenirken şimdi artık 

harbt-deerilnl aıılalmatıan rcrı kal-
mryorlar. 

Fransaya karşı yanlan, söylenen söz ... 
lcr hrp bu brzda rörülüyor. Fak.at Al· 
man nt,-riyahnm a.stl hücun1u İngil

tereye karşıdır. AJmanyanm harp ı-a ... 
yesl İnglllercyi Avrupa işlerine kan .. 
pmı1aC'4k bir halQ ıell.rırıelunlf. iıı-

Bnıı:lin Flnlaııdiyaya mtie•lr ınırctte 
7ardım edebllınek i!zcre FiDJandiyanın 
müdafaasını kuvveUeııJlrmek tıçiu 
Fnma Ye in:tıtercnJn ne yapac&kları 
lr.eyfiJ'ell Avrupalı askeri mütehassıs
ları P'-'k meşcuı eden bir mC3elcdlr. 
BaUıl denizi İugUiı: ve Fransn: do· 

nanmaıanna artık kapalıdır. Norv~c 

ft İsYeç:i dol~iılr.ık 'ltvkiyah buralar .. 
h.n 7apmak d:ı. lmtiin rı ı-örüJiiyor. 

(;-li Nonr01> ile in"'!' bllarartırlar. 
Banlar J'lnlancllTaya rönderilecelk tu. 
rilfz ve Fran!lıs kUTnUerintn kendi
lerinden A:"C('!.. ine nai.JI ran oJurl:ır 
dl:ye soruluyor. Kolay olmıJ'an bir tilr
lü sevklya& daba batıra l"Pllyor ki o 
ü Babrlmüncemldlşimaliyl dolqaratr. 

F1nl:&ndi7a.nm Petı,amo kOrleılni bul
mak ve oraya asker ç:ıkarmakh.r. Fa -
kal bu da çok zor l"Örülüyo.r. Çünkü. 
flmdl tlmalde ıece bülr.lım sdrll)'or. 0-
tıun lçin Fl:alandi1•hlara vaal;rel mü

saittir .. FJ.kat bu kıranlık Kutup ce
ccsl loinde li'ransız Ye inıı:llh kuvvet· 
lerinln lhracı kolay ı-örül.m.üyor. Bu

lasa Fln1andıya.,-a müessir surette J&r· 
d.ım, yani knt.-vet 1"öndcnnek keyflveU 
buıü.u. zihhılerl mqcul ediyor demek· 
Ur, 

ALİ KEı.\L\L SUNMAN 

ı andiya'nın 

aıukavemeti 
Yuan: Alım .. f;'ıilu11 ES)!O 

1931 barbinin iltl sürprizi ol ntı:tlol" 

BunJann birincisi, Polonyar.ın ~ 
&a.aı-nu.u karşısında seri bıbıdamı, ikill'" 
cis& de •ln.la.Ddlyaıwı Sovye.t wrr~rı• 
kuşı.•unda mukavemeti. Po!onya nurut 
balu11ld.da.o Alman;yaruıa JUl'41 tke• 
i.ıç hatta içinde yıluldi. Flnlandiya lloO. 
au.s,.a.nın kırk beşte lııtri olduj"aı ,b;JclJ 

aıubvemct etli.yor. Polon:ı.nm aerl 
DU.i:Iülıll'eU. biıyü de.-ıru.ni.n ıaarr*" 
&lJn;ı a.tr.ımat t.ehlike. J kar,:z.sında bd" 
lu.uan küçük IDilleUerl ne derece ,e.ıs
ve umit,,.lzlite düşürmüş ife, ki.ıı:ü.k. Fin'" 
laııdiyanın faJc kuvvelier karşısındalJ 

mukavemeti, bu mlllcUere ümit. cesJ."" 
ret. ve ken•J kuvv~ti.eri.nç Jtimat. wsJ 
•erm4,&ir. 

Flnlanill)a arbe başleyab bl.r ay •• 

lu7or. K.u,,.--vcUI Snyct kıt'a!:ıra b• 
meJUlekete üç ccphl'dcn 1aarruı:a 8e9 .. 
tUer: U:iri cenapla LaC:oga rölü Ue &;.öf"" 

fez a.. md:.ikJ llerl:a~taa. İkiuc,si, şarı.J 
Karcly<ldan. Ül?iıncü.~ü de tiınalde Fe*'°' 
samo mmtak3smdan. 

Pelenyaaw AhlaaA taarru:m önünd• 
seri llLliJÜbi.,ycü.niıı bir takun bus:ıJi 
seb~ptcri oldvfu g1b\. J"tnlandıya t.ara-

rmdın e'Ö5terllcn .. ••lu'amanca ınu .. 
bveme*ilı ile ltU takta Mbıt:tleri Va.f'
c!ı.r: 

1- Evvel:. Sovyetlerln. J'lıılandiJV 
da büyü.k mukavemete marn k~lmı1..,.. 

ea.klarına iDaıuWı.lara •n'a.,lmaktadıt• 

Esasen bu Fi.ıı.landi.ya i.ş.i.ai tutmaları ela 

~wuı 1is&.erj7ar. J4o&kovanm bau ıne .. 

hatiUnde ı-arlp 'Itır .hava warıılar: ıto .. 
mln&.erni:n mütemadi ıelklnaüie ya~"' 

Wan bu havaya röre, ba7t memleket-

le• burjuva zümreler t:ırafından idare 
edHmckledir. llalk tabalo.alarını ve işol 
auufmı istismar ed<·n bu zıımreJeri 7ık• 

mak için ckurtarıcı• Sov1et kuvveUe• 
rınln hudutlarda şöyle ııarır tertip bit 
nüma.ylş yapmaları kiridir. Mask.ova. 

böyle blr «knrtan1maa tçlu Flnlaudl
;ranın biJha..<;;s3 olı-un oidufuna ikna e-
dilmiftl. t:ğcr Ku...~sinL·nin son zaman" 

Iarda. gÖ"Jlden dıi tüs une dair &'elen h• .. 

bcrlcr doiru ise. b<;yJe bir kanaatı. 

yerfejjll)eaı.inde klinlerln ii.miJ olduid 
aııJ.ı.şılır. I\loskova k.üc\ilı: uıemJe!iet ""' 

Jerdlkl milli hisler.la. derinli.tini takdlt 
edemiyor. Bu kUçü.k. miUeıleriıı SoV"' 

7<Uer Wıklunü sempati besleıllklcrln• 

ıs ·]llhe zoktur .. Fak.al bu sempaU, bur'"' 
,iuva &ıai.mJyet..ııdCA kur&arı.ı.mıya nalJI• 

zct bl.r mllletln sompaLlsl deill, ısııır.

lilterlne hilrm.eıki.r bir devlet hak • 
kında beslenen aempai.14ir. Sov7eUer 

tüçiik mlllel.luln ~tilerlnl ....ııı.
fa.z.a c!.mck i.ster:.le.rse bu noktayı dal ... 
m.a rözönünde tutmaltdırlar. 

ı- İltlDel imli WlnlaııdlyalılanJı tr.ab
ra:manlıkıarulır. Finla.oc1i7alılar, asker• 

1iit spo.rcuJuJda mncetm.lt, aslmkir, 

meU. ft cabşlauo Mr mmetıı... Taril< 
rü&teraıılııll.r ı.ı böyle bl.r millet. ıaa

lliille bir ll*ria elnluııla lepfaannl, 
IJ.11.baaa •a1aa m1id.afapsr N..b&iade ltÜ• 
J'ült işler yapablll.r. 

3- ll'lnlaaclly....., niraf7a YU17el& 

miıılafilere yarüm etaıet-lodl.r. Flnlan• 
llJ<ada al~ bin röl Ye cesun onnan• 

lar Vknl.ır. Toprafuı her brıpm blle.-ı 

Finler, mütecaviz kuvvetlere karşı faik 
vazlJ'ettedlrler. IJUhassa memlelteti:ıl 

şimal lusımlarında de&;ı dofıışmek. 

Dillme alışmıt o'nuyanlar icin b:ıruı• 

malı. bi.le zordur. 1'a.kll7atın l"P-Ylktnle 

J'Apıldıfı ve askerlerin ancak bkiler 
Ü.Lcrmde hareket. edebUdifl bir mem• 

lclr.eU lsUfa etmek kolay dctildlr. 

Fa.laı Fbı mllk.avenaetl ne kadar de

vam edeeek! Na_pol7eıı ıcnerallcrinden 
birlne d•ml• ki: 

- Büyük ordu. dalma ki<"iik ardQli 
mailiap eder. 

Kendislnln ılaba ltüçilk enlularb bil• 

yük orduJan ınatl6p ~ttfii 84>ylenince 
Napol7oa ,u uvabı vermı.ş: 

- Dotru: fakat büyült ordulan eT• 

Teli bölerim. Der blr par~a.slle un 
a,-n düiüşiır ve sonunda faik k•vve&.lılı 

hepslııl blrdela matlıip edtrtm. 

A. Ş. ESMES 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

~ehirligaz kursların
da soba yanmıyor 
Bir okııyac•m&a J"azl.J'or: 
cBiliJ·onunuz kl son 1"ün1trdı 

l}t"htimiz kaD ve aahi-yelerlnde ze
hirli 1ıa• kwı:.ları dcvııuaı elmek.&.e· 
dl.r. 

B1I k•rsJarm behttiue a.i&"ari Gt 
kf.:tl kadın ve erkek devam ederek 
barı.ada üç :-Wı olmak üzere iki 
bati.alık (on bet C'\'Ulukt zeJıirll 

caz kursları ıürmekted.ırler. 
Mest>li: Sultannhmette (ot4) üncö 

ilk nkıılda tle•am eden lıurslara 

yukanda S01lrdlj'Jm te-klıde sınıf
b 1"ertk muallim ve gerrks~ de
vam edenler palto Ue oturmak • .:ı
dırlar. Alikadarlann a1-.kadar ol
masını rica ederim.> 



• 
/ngilizleri tebrik ettiler 

l\Iontevideo 25 (A.A,) - Mütte
~kl;ır lehinde hareket komitesi, 
lllgiliz olçisi l\lilligton Drak'a Pun-

ta del Este deniz nferinden dola:fl 
tebrikler.iıı.i yollamıştır. 

Bir ru hartİ ayin yapıldı 
Bttenm - Aires !S ( A.A.) - Fraa• 

la ve Büyük Britanya elçilerile, 
l'olonva ekisi ve müteaddit şah -
Iİyetl~r hazır bulunduğu halde 

Punta del Este muharebesinde ö
len İn;;:liz bahriyelilrri ipn bir 
ruhani ayin yapılmıştır. 

Bir İtalyan tayyaresi düştü 
Rahat 25 (A.A.) - İspanyada 

ll:ıınarya adalarına giden bi.J" İtal
tan tayyaresi .IUogador llllJltaka-

sında düşüp porr•l~nmTStır. Tay
yarenin nıüretlebah yanmı:;tır. 

B ir İspanyol vapuru battı 
Lizbon 25 (A.A.1 - lslacristina 

liınanına mensup İspanyol ban -
dıralı Purita balıkçı gemisi, 50 ki
liden mürekkep tavfasile Vi.a Re-ı 
.ı Santa AntoıUa civarında bat -

Demir yolu 
Moskova 25 ( A.A.) - Bir taraf

~n Ritter ve Schnurre. diğer ta. 
taftan l\likoynn, Sovyet - Alman 
ilu.dudımu Polonyanın taksimi mu-

mıştır. I'urtıırılan beş tayfa Aga-
ente'ye sevkedilmişlİT. Bunlar -

dan biri hastanede ölmüştür. Di
ğer ölenler kaptan ve 4 çocuk da
hil olmak üzere 48 kişidir. 

anlaşması 
ahedc•inde tasrih edildiği üzere 
iki memleket arasındaki demiryolul 
miinakalatına. sekiz mıntakadnn 
açan anla•mayı imzalamışlardır. 

Vapur nereye gidiyor 
Montevideo 25 (A.A.) - Alman I Havilland, bir aya ynkm bir zıı

bandıralı Havilland vapuru me~· mandanbcri kendi. ini sıkı bir göz 
lıuı bir semte müteveccihen, pasifiki' h2pisle tul an Crine sahil muha - 1 
&ahilinde kain Porta Mangaııilla - faza gemibinin oradan ayrılmasını 
dan ayrı..lnuştır. beklemekle idi. 

Askere hediyeler • 
vermış 

Koma 2S cıtad1•>- Der IDtler, lle
ta1>erlnde ordu ktl.ID.a-Dcbnı Gmera1 

llroruııı bulunduk• halde diln .. Ph•1• 
tttmif ve aUerlcre Noel hediyeleri tev .. 

Bir Genç Kız 
Zehirlenerek 
Can Verdi 

Jleııllı:laşta, Valldee....,..ıe, Al>acı

taıu sokatuıda (Luksı ıraıoa fabrJr.a
tında callşo Bulıaryah Bü.scyln oilu 

Ouııaıı. dwı. &J'ui labrllı:ada olw"dıl&~ 

edasında ba.J'pa 'rblr ll&Yr, kızı 12 )"a
IUlda llilaıl7e de ölii olarak bııluıı -

Dıuf).ardır. Osman derhal Beyoflu be· 
lediye hastanesine kaldırılarak tedavi 
&ltma atııuııqtır. 

Osmanm, ..., annestıe llmılıtt a:rn 

:r&şamakla olu n bit Pli enoel ıı.

basma aılaflr olank seleıı UUml:re

Din odada nktıldan kimünten zeJı:r .. 
lendlklul unnedUmlşu •e yapdı11 
lbua7ene ve tahkikat u.et.uw:•l 0 de, (hı~ 

manın 'Ye lı:m UllııılJ'enla aokaltla .,.ı · 
b.7an havaca.d hona undan çık.an ıaı
den zehlrlendlklerl ulafı!nıışlır.. ııu 

itte mes'ullyetl &'Örülen bavacazl lda .. 
resi ustalarından Mevlôt yakalanarak 

tahkikata başlanmqhr. ()ı;aanuı ha7a .. 
lınd:uı da imi! kcsıımı.ıır. 

si etllrmlttir. 

Dltlet l'CCtYI. Broşflte beraber mo· 
dem bir istlhk.imda ve askerler ara· 
sında ceçirmiştlr. 

ı SPOR 

!Galatasaray Fenerbah
çeyi magliip etti 

İkinci dc>'Te lik maçlanna dün 
şehrin üç stadında lıirdcn başlan
dı. En mühimi Taksimde oynaaan 
ve senenin en heyecanlı maçı olan 
Galatasaray - Fenerlıahçe karıı· 
laşmusı idi. Sladyom çok kala -
balıktı. Gaia1ır.ınaylıfor güzel bir 
ovun gösterdiler. Neticede Fener· 
bahçeyi 3 - 1 mağlup ettiler. 

lstanbulspor - llil:il maçı S - O 
İstanbulsporun plibiyeti ile acti- 1 
celend.i. Fenerbahçe - Galatasany'ı 
:B. takımları 8 - O berabere bld.ı
lıır. Ft:ner stdında oynıvan Kasım- 1 
paşa _ Sü!eymaniye takınılım 3 - Z ı 
Kasımpaşanın ı:-alibiyetile netice
lendi Beşiktaş - Topkapı maçı da 
3 - O Beşiktaşın galebesile aetice
lendi. Vefa - Bc,·koz maçını 2 - 1 
Vefalılar kazandL Galata gen ler
Kara;rümrük maçı 3 - 3 berabere 
nctic•lendi. Ileylerbeyi Ortaköyil 
8 • 1 yendi. · 

Dün atletizm müsabakalan da 
yapılmıştır. 

Finler Sovyet 
Hududuna 
Yaklaştı 

(1 ine! aahlreıleJI denm) 

tanklar yolları doldurmaktadır. 
R;c'atin çok karışık bir şekilde vu· 
ku buıduğu anla~ılıyor. Petsamo 
civarında Sovyetlcrin 25 bin kişi 
laıybeUikleri bir Jıakikattir. Salla 
ci~arıncia Finl çok ganimet elde 
etınişlerdir. 

Bir Sovyet tebliği 16 Fin tayya
resi.nlıı düşüriildüğünü haber ve
riyor. Şimal cephesinde Finler 
Snlla'ya yaklaşmaktadırlar. 

lıiOVYET Alll.ELESi NÜ!IIAYİll 
YAl'MJŞLAJl 

Boma %5 (Radyo)- Dün Kronşlad 
trr:ıiane!inde, Lcningrat, 1'1nsk•va ve 
diğer bltçok şelıirler fabrlkalarmda a
mele tarafından Fin • SoVYet harbl a
leı·Wne ııWDa.71.jler )'ap&.l.ııu.şllr. 

Bu nüma::vltlcr a...ker ve zabıta me· 
mu..rları tarafwdan durdurulmuş. Le ... 
n.Incrad, MOlı.kova ve dig-er ı;ehırle.rde 

binlerce amele 1e•kit olv.nmutt.\ır. 

Moskovaılakl büyük Slalln fabrikası 
ve dlier tabrJkalar askeri muhafaza 
allına alınmıştır. 

SON TELGRAF- Radyo haberleri 
ekseriya propag-.ında mahiyetinde ol -
dukları için gerek Roma radyosunun 
bu. haberini, gerek Fınlandiya radyo· 
sunwı bu mealde bı.ı sabah vermış bu
lunduğu haberi kaydı lhtiyaUa kal'Jl
laınak lAz.ımd.ır. 

Moatevideo 25 (A.A.) - Uru -
ı:-uay hüküıneti, Milletler Cemiye
tınin müracaatına cevap vermiş 
ve Finland;yaya maddi ve mane,·i 
yardımda bulunacağını bildirınlıj
tir. 

YE1'1: MAYN TABLALARI 

Londra 25 (Husosii ı - Resmi bir 
tebiiğe göre, amirallık daire•[ İn
giltere, İskoçya şark sahilleri açı
ğında nıayn tarlaları vücude getir. 
mcğe karar vc.rmişti.a Ayrıca üç 
giıli ınıntak:ı,}•a daha m.ayn dö
küleeektir. 

Fatlb icrasından: 

Bir d01lnden dolan tahtı hacze ııh
nan bir adet nlkeliJ karyola bir ceriz 

prdrop bir komodin bir köınıir so1Mal 
bir büfe maron rengiude bir adet Hz 

dtılabı General marlı.a bir itli E. ltl 
mudel radyo 1 O lilılıhalı bir dııYar saaıı 

üç abaJer bir bnape Ilı.! kol!ak bir -

ııadan ibaret ldua U/ 12/939 tarlhiae 
uıüsadlf salı rinü aaal 11 da Be1ei
lontla Tab!mde Tııli.mbaııc Abdüllıak 
na.mı& catldeslnde &8 aı• ıaralı apartı

maıuıı ikinci katlllda bllıaiiııaJ'ede ... 

kıymeti mulıammenC!Jhıl bulnıadıit 

takdirde 27/1%/939 l:arllıine müsadl! 
Çarpmba &iinl ayni llUll Te .,.m 1enle 

bllnıüzayede sahlacafmda.n taliplerin 
mab:tlli meı:kü.rda me:.a.a.nma mü.r:ı.ca-
atıarı U:in olu.nur. 939/2183 

• 
sın-mas 

Senenin bn dönüm hafta ını PARA. lllNT Sitklinin herkesi 
'sa•ı'..tten mcsteılec k bir tilınile süsliiyor: 

GECEY ARISI KONTESİ 
CLAUDETTE COLBERT· 

D O N A lU E C il E' iıı 
Kudretinden yaratılan bir ineL 

Papa, Milletlere 
Masa· Gönderdi 

(1 lnc:i aahlfeden dev ~) 
Koma %5 (A. A.) - Papa No

el milnasebetUe, eüıan mil ... 
leUerine hlt.abe.n ıö1ledlil mesajdı.. 

sulhu tesls etmek malua.dile sarteu.ıtı 
asil ve i.llcenap pyretlenien dolaJ ı 
Ruzvelte teşeklnir etmiştir. 

Papa, ı.ıınıerinl Uşa etmek lsl""1e
dlj-l daha bafk,a yü.k~k ş:ıhsiyetterın, 

keza sulhu tesb maksadile sarfcltik
Jeri mesaıden kendisini ma.Iılıruılt:ır eı .. 
tiklerini söylemi,lir. 

DALADYENİ.'l l!fl'TKU 
Parls 25 (A.A.)- Daladyer, dıin ak

şam radyoôa irat ettii'l bil" nutukt.a, 
hukümet reisi sıfatlle defli, biıti.tn Fnn· 
ı51zların dertlerini payJasao, Laınılll!r!ııl 

anlıyan dostu sıfatUe hÜz söyiedi~inl 

beyu etnılş ve harp uıcs'uli.Jeh 11a. 
lundakl kitabın neşrinden b:>lued• ••.J< 
~iye kadar Fransız u.yl~tuun ~ iiı i 
oldgtuuu, fakat m~mJckelln blrç..ık 

7u•alarwda, bllhusa topluw tebc! dl 
kanusında ta.hllye edilen Al"'as Loreıı· 
de ızUrap çeklldığinl hatırlaıru.ş <JC dı~t· 

rudan dvjTuya bı.ı .-ibi klıa,elerl! ~H...ıp 
ederek demışllr ki: 

SiU, &evdlilDlz ve asırlar dcv:1.mwca 
Fraıısanın ba..hçclcrindcn biri baliue 
cclirmeie muvaffak o;dufımuz bu tııp· 
raia iade ede eiı:ı.. Eicr d .. bjmau at~ 

evJeriniı.i harap eder, harbin lcoıbl on· 
lan J'•kar 71.kana. ecdadınuın lntinao 
etliği noktada, bu evlcrl ycn~dcn ,.e 
daha güzd ola:r.ı.lr. tdtru kuracalu. 

Daladye. orducun, vailleslai .tnl.ıJı
fım, bu Y&:r:tfcyl J'Crine getirmekte Ol· 
dutunu, Sirazburcda ve kasabalarda. 
askerlıı sapana sar1ld.ılmı il.ive etmq ... 
Ur. 

Bunchn ıonra bütün dlnleylcllere 
hitap eden Dalad""· Pracı. Val"$Ova71 
ve Finlandiyayı h.atırıatarak: .:En bü· 
yük feJikcle maruz kalan d:fer millet

ler tein, Noel zeceslnln ne demek ol· 
dutunu düşünbnüz:. dtml tir. 

HESİN NU'IKU 
Jlerlln !~ (A.A.)- Illtler tarafından 

Noel mesajı söy1emtte memur edilen 
IJf'!S, bir muhriptcn, radyo ile ncş ... 

rettlfi Noel mesajında. bütün dünyada
kl Almanlara hitap ederek, Alman m.11· 
letlntn, Führcttne karş.ı besledltl sev· 
giden bahsettikten sonra müttefikle· 
rln, Almanyayı paroalam:ık ve küçük 
u.yd' dev!oeUer :ballne cellrmek maksa· 
dile harbelllklttlnl söylemiş, .hulba, 
bunlar, Alman ırkını lmba etmek Is· 
tl;rorlan demLttır. 

Alman ordımı l>••kvııwıd· m Gene
ral Brı1.achlteh de Zfgfrid hathnd:lld 
askerlere hemen hcmt-11 ayni me&lde 

bir bllabe lnt etmiş .. e demiştir iLi: 

Düşman bi.ikümeUerlnln Alman mll
leUnl imha elmek ve Alman fikir kul
türiınü ortadan kaldırmak P7 ile ha· 

rekel etUAlerinln. ba hükümet ıner· 

kederinde sö7lenlldltlnl ahirea itli -
&im. Bilhassa bu alı.şanı., ~oel aecesJnL 
cephede, askerleri arasında 1"eçlren 
Führerl hep beraber düşü:ıibonıL Bu 
saatte onu. başkumandanımız. bqas
ker ve bü_yük Almanyanın 7aratu:ı.sı 

sıfallle selim.hyoruz.» 

---<ı>o,rr--

Haseki 
Hastanesinin 
40Düncü Yılı 

(1 inci sahill"den devam) 

fesörleri, doktorlar olmak üzere 
büyiik bir kalabalık hazır bwun
muştu..r. 

Bayr:ıklarla •ilsleıımiş olan has
tanenin babç inde, &elıır \ıando· 
sun~ın çaıdıj;'l istıklal mırşıle me
J't6Sın1e baş.anmış \'C bunu tnki • 

hen müessese sertabibi doktı.r 8. 
Na.mı.i Aziz bir nutuk söyliyerek 
llascki hastanesinin tarihçesinden 
'\·e miie.sscsc:ıin Cunıhuriyet sa -
yesinde criştıği bii~ iik terakkiler
den bahsctmıs, gelenlere teşekkür 
etmiştir. 

Bund3n sonra Vali ve belediye 
reisi LütH !C!l"dar bir nutuk söy
lemiştir. 

Valinin nutkuna lıasta!lc na -
mına doktor B. Şükri. flanm re -
vap vcrınlş bunu do1~lor profesör 
B. Küzım İsmaille T<'>fik İsnrnilin 
hitabeleri ve doktor P• v!~'."ıiir Tl•\•· 
fik Remzinin tc~ckkür nutku ta
kip etmistir. 

B. Tevfik R~mzi 38 ntakh olan 
Haseki hastanesi doğum kısmını 
sür'atle geni~letmek hususunda B. 
Lütfi Krrdarın gösterdiği büyük 
alıika.dan şükranla bahsetmiştir. 

HASEKİ DOKTORLAIUNIY BU 
AKŞAMKİ TOl'LANTJSI 

HaselLI but&neslnde pl.ışmalda ve-
7a çahşmı'j olan doktor, eczacı vt diirr 
elemanlar lıu ak$UD saat 20 de Tokat· 
byan otellnale topla.nank müessesele· 
rlntn yıldöuöaıünii aralarında tes'it t· 
edeceklerdir .. 

Devl t Limanları işletme Umum 
l\-1üdürlüğünden : 

Kilo Cin•i 
4000 Silindir yatı 
50CO Buhar makine Y•lı 

10000 Dizel makine yagı. 

2000 Gres Y•ı.~ -21000 

30/U/939 t.ırihinde ihale edileceat evvelce ll4n 4'dlldlğ! balda t.:Whl zunur 
etmiyen ve muhaıumen bedeli (7801) • yedi bin ı>eW yti:z) lira c..lnn cins ve 
miktarı yukarıda yazılı ylrr..tl bir 1.ıln kilo muhtelif makine y;:ığının ıhale~i 

kapalı zarf wu!ile 29/12/939 br'Jıinc r;ıscyan cuma gün!l saat on beııte Galata 
rıhtımındaki umu.m müdürlük binasında toplanacak okın !~tın alma komisyo -
nUilda yapılac kbr. Mu 0 okkut tem ruıu (5ij5 - beş 1üz sekı! n beııl liradır. L
reklilerın teklü mektuplarını bildirilen vakitten bir saat f.'vvelinP kz;dar komis
ycn reisli.,; ne te\.'di etmeleri U::·.ımdır. Şartnamesi her gün sözü eeçen komis· 
yonda ı:örulcbilir. (10312) -1 lSTANllUL BELEDiYESİ İLANLARI 
ilk muiıamm:.ı 
tcmı~•t beJoli 

8,65 115,32 

3,87 51,50 

11,73 156,30 

2,59 34,50 

.t\ksaray yangın yerinde Çukurçeşrne SCika&ında 21 inci adadıı 
22,19 ınc rt? murabbaı arbanın satışı. 

Ak..-;aray y ntııı yerin de Çukurçe.ı- tne soka~v1da 21 inci adada 
10,30 metre ınurabbJ.ı an;a satışı. 
Aksaray yangın yerinde Çuk'..ırçeşme sokagında 21 inci adada 
15,63 metre murabbaı arsa sa.tışı 

Aksaray yangın yerinde M~ihpaşa caddesinde 11 L7lci adadp 
1/412 harita numaralı mahal arkasında 6,90 metre murabbaı 
arsa satışı. 

8,82 117,60 Aksaray yangın yerinde 7 inci adoda 551 harita numaralı ma
hal arkasında 4'1,04: metre murabbaı yüzsüz arsa sntışı. JOHN BARRYMOR - HARY A'>TOR - F&ANCIZ LEDERER'in 

san'atile yükselen bir pheser_ BUGÜN matinelerden itib= bu ~·e Dünyasına siz de koşunuz. 
İlk teminat miktarları ile tahı:nlıı bedelleri yukanda yazılı arsalar ayn ayn 

açıl< artlırmaya konulııı113tur. İhale 4/1/gto Perşembe ıünü saat 14 de Daıml 
!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~~!!!!!!~~~::!~~~~~~~!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!~!!!!!!!!!!!': Encümende yapılacaktır. Şarlnaıneler Zabıt ve MuamelAt MUd.Urlilğü kaleminde 

göliilebilir. Taliplerin ilk tenıinot makbuz veya mektuplarile ihale gQnQ muay-

- ŞERLO ( Ba3ker Viller'in Köpeği ) 

Türkçe Sözlü Pek Yakında İPE K'te 
- yen saatle Dalın! Encümende bulurunalan. (10516) 

Deri ve Barsak Arttırma İlanı 
Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet 
Şubesinden: 

Kurban Bayramında teşkilatımız tarafından toplanacak deri ve 
barsaklnr pazarlık suretile a)TI ayrı arttırmıya konmustur. 

10 kanunusani 940 carşambn günü saat on birde arttırma ı yapıla
cak ve fiat değer görülürse ihale edilecektir, 

Yazan: ZıYA ŞAKIR No. 23 

O gece Fatih derin derin düşünür
ken, Bizans sevinç için ..... e idi 

Padlşahı'l bu lıaD.nden, malyrttnde
kller de leliiş lç.ndelcrdl. Çıwku bu 
biddel ve cazabw serpintileri • hakh 
Ye yahut ha.bu - bircak ka.Tatlarıa 

eönmeslııe oebebi7et ftrcblllnll. 
l\laiyet erk.i.nı araSJ.Dda, kJla blr 

aiip.vereden 50&r.l. ea I'~ (v~z1r)
lerden ( llamn P-l lllll, PaGıplıa 

cV'eLl.i.raı:ıe bir tekJ.Ut.e ba1UJJIB6j;uı.a 

karar vcrllıb. Ve bu karar ~erme, 

llamu Pa.ta o sece. P•diph•• oaünna 
.-ırerek: 

- lwnkUJno:. W gam. «kme>in
Donanma1J 1ı ... ,.._1111m.n aJ::D.Wunıı. 
ı. .. kuhmm teri! edm. Elimden ceı
diti kAdu hb.mct edttun. i:vvela Al
lahuı, soo:-a da siı. büukirım.ın sa7e
oindc, diiıımaıu• bakkıııdan ccllrim. 

VedL 
ll•n:u l'qıı, (Birinci Sull:ıa Meh

m•dl lıı (lı. pı:uu deıya) ıı. (ÇaU Ber)in 
oğlu idl Bu scbepte.n dola71. dcnizclllk 
ve deniz harpleri !l:ıkkıwla oldakça 
mlililm malimat ed'nm.ışti. Dtlnıl bhaa
en (Fatih biç tt"rrddlit etmeden bu 
teklUI kabul etil Amlralhtı, derhal 
Hamza Pa'lj;a.ntn tı.hd~.i.a.• verdL 

O and3, llam:ıa h ne :yapacai'ını 
bUmiyordo. Sade«. ııırrı.a.n Türk gemi· 
ler!nl lop!ı,-an.!<. banlan aslab edip ye
Dl bir h rbe &frifm< i d~. ard.._ 

(FATİil) L'\I LSRARENGİZ 
nwıLE&i 

O ı:ece (Fatih) çadınnd~ derin derin 
d~Uın.i:rkcn, (8i:t:ıns) ıehri bü.)'Uk bl.r 
me~erret ı(iude ldl. 

Kanii ve korkwıc bir harpten sonra. 
llma.na girmiyc muvaffak olu Veue .. 
dik 1't:111Hcriniu ö!Um<lcn kW"lulan ve 
ek~ero.:ıl yaralı ol.an kaplan ve lilyfaları. 

ne bedel lstel"9t, Vf'r. Yafları, k~1e ha
ricloe &aşıL Eler bu iş:, bugiı.n ikindl 
namazı T4ktfne tadar bitmez. e, kellen 
clder. 

D170, tarb'ell• emir ....... .,,. ... 

Sonra~ emirler fÖJ'l~e devam edl .. 
7ordu: 

- Bizans ııurlan brşı~ .... "lda, eU st-
1.ib \ntanlardıuı b~ka hiç kimse kal
uuyacak. nunlar dtrlıai <Citt..e~üiunlar) 
da, donanmayl hüaıayımun bııtnnduiu 
s;: hilı1c topl:ınac:t.k .. Orduıllıtakl man
dalar, ma aralar, boeor,-atlar, ırc::t .. 
J.o.r da, derhal otaya n:ı.k.Jalunauk

Çabuk-

Topcu k.unıand:ıru. ?lota.car mühendisi 
t:rba.n da ,u emri ah1·ordu: 

- Git.. G.ılala .u.in arılındakl 
sarLları tlolaf.. Oralara, J.Jirka.ç top )'er
lcfdr ... Fakat bu co.ıa,cı .;isı.e bir 111.rette 
ycrleştirecck ... in ki buı la.om mermileri, 
kaJe.Aia au~rı.n.clca ~acaA:ıu.. -'rbir 

halkına zb'aa ftmı..ı..n. liın>Jla duşc
cdtler. H ule ce ue&Jul &ıc lle, 
kale •hatlebae ülışe-. enccllJt"_r _ 

(Fatih) in, birbiri a.rdl~ıra \'er il ba 
emirlcrla matuyet.Jai luç ldmw bllml· 
yor .. Maıyet. erkilllflclan en seki olan
Jar bile, oaan fi r \ ketfcd.emlyordu. 
n~rkes adeee «allan oraya li.oı;ı111or ... 
K.elleslu.l k11riarmak icin, yerilen e· 
mı.rleri harfi buftD• icr&J• o:ah or• 
du. 

ııu emirler, o clln :fut"1 VUP edln
ciye kadar, tamam ile icra Ni,dl. O ıa.• 
man (Fatih), derhal çadınııd:ı blr harp 
meclisi akd ttl Herkes derin biır mf'• 

rak ye her«·an. içinde bırakan ara • 
rencla flkrinl bıalt e71e<l1. 

( Devamı Var ) 

in1paralor ta.r;,.fınd.a.il · ray:ı Cavcl e· !=============== 
diiın!j .. bu renakarJ,k~aı ın:ı muk.ıta t ol· 
mak iı"'..cre kcu<liler.ne i>U:. ilk bir ılJa .. 

ı reı çekilmlşll. 

Şehrin k.ili!)clt;.rlndt. muı.c:nadl.JeD 

z.afer canları çalmıyor. o gU:ık.ü barpte 
can veren Vcnt'.dlk ~ırr...ı;.ıa.o.larll11D 

ruhlarına. dualar ed.i~ordu. 

nu kuçiik aaler, hem lnıparalen ve 
lıem de hıı.lka buyül< bir iiail ver..ı.tL 
Şu anda (fatilı) in dimajında lıaaırla
uan Jtariltulade •e aoo derececle cür
t!karane proj,deıı lıllıaber 9laA Blz•ns
hlar, bu meçhul llmide kapılarak bü
yiı.k bir meserr t hiq;etmektelerdL 

(Falih) e &"elince. • ırece abalılara 

kadu ı.ıkıı 117maal1Uljll. Ve sahalı olur 
olm;ız, maıyetl trh...:ıu.m. b W.. Ye IOD 

der ..ıe mt.i• YYt• ms taplıya .. 
rak uıi.rler' vCJ'lllbre bafl•m•ttL 

Genç Pad1f'llı, lıonib hiç khıas<nlıı 

alul ercUrem alil EDJ.irlcr vcr,,.erdu: 
Mt ·cı.ı biıine: 

- GJL şu kada.r kereste, ba kadar 
kal tedarik et.. Bunların '111 miktarı 
J'Unrlok aiaç_ u kadan da diilı labla 
olııea.k- Eğer bunl:ır. ,a. tte hazır 
olm:ızsa, cedılim •akkı 1 ·in. başıa ke· 
l<!rlm. 

Di7ord·~. 

Bir başka.'11ta da: 

- l.t;ı, Gal, ta bnl o:ıuna k1 .. fSe· 
birde, hu D cı..:ıs l't nı::-ridcn otuna 
ol,un. ne miktar (yaf) var~a satın al. 
Fıııranın ;\ii.hin!a eoklui una bakın.a. Her 

·-==='--"" -- . -

OTO ODİL ve MAKİ ·tST 
OliULU 

ŞOFÖRLER: Yeni ders devresi 12 ikln
cikfuıun 19<0 ta açılacaktır. Jlluddetl 3 
aydır. ltoı.vr, otomobıl ve montaj den:
lerUe çift idareJI otomobillerde verilen 
jire~iyon tahmleri 50 liradır. 

Anadoludan gelenlerin devreyi bltirin
ciye kadar yapacakları masraf, okul üc· 
retile beraber 125 lirayı geçmez. Kayıt 
muamel~inc başlanmıştır. Program iste 
yinız. I\1üracaat saatleri: 14 - 18. 

Açık te!"k.kür 

Ani olarak rah~t;ızlanı>n UY -

.,em Ba)'an Melci:c hazika11e bir 
ameli. ·at yapıırak hayatını kurta
ran S<ıxpagoı:ı e•·k:ıf hastanesi opo 
rııtörü kıpuelli dokloı Bayan if
fete &(ık teşekkürlerimi bildir -
mef:i hlr borç bilirim. 

Ortaköy 
OS]\lAN NACl 

~ ııımı:rni'!j,,, 9 E H 1 R 
ij 1 Wf

11

~:·~~ TIY A TROSU 
! Jl~ııı:fıl~I Tepebaşmda 

dram kısm·nda 
Bu akşam saal 20,30 da 

YJ.<.:LPAZE 

tsri.KLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KIS!\11 

Bu akşam s at 20,30 da 
1K1ZL1':R 

• • 
HALK OPERETi 

Bu ak."am 9 da 
Znzo Dalm:>!>la 
(GH - Kal) 

Yeni oper<-t 3 perde 

-

AMATÖRLER. Her zaman kabul olunu:-. TAKSİM - STADYOM - Telefon: 80l5t 

' 

Devlet D miryolları ve Limanı rı 
işletm u. idaresi i ani rı 

Muhammen bedeli 1600 lira olan 2000 kilo soğuk tutkal H/1%/1939 Cuma 
güniı saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası d&!ıiliııdel<J. kQDUSYOll 
tarafından açık eksıltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isllyenlerin 120 lirab k muvakkat teminat ve lcancnun ıa,.ıa 

etU~i vesaiki• biTlikte eksiltme ıünil autıııe kadar koııı.iS7ona mür caatlan 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte ve şartnameyi görmek için de lAzımdı.r. 

Bu ile ait prtnameler komisyondan parıı3ız olnr.k da!ıtılmaktadır. (10310) 

Ağlatan ve Güldüren 
" Bir Aile Faciası 

Hayrullah efendi tekkeye giJiyor • Bedri}e hanın eve 
oşıkıw alno • Tekke i.~e }eri • -Zevk alemleri 

, llfmıımını.ıımillrumıınıımuaınllillllllnınnııunımnmııınıın•nının:ı.mıımınııw 

lıer gün Cağaloğlundaki şube merkezine müracaat etmeleri. cl0410• 

Ziraat Vekaletinden 
ı - Vekalet veteriner i~leri umum müdürlü~ tasr:ı teşkilatı ihti

yacı için açık eksiltme usulile 40 adet portatif yazı makin"5i alınacaktır 
2 _ Eksiltme 25/1/940 tarihine •tıfuadif perşembe günü •aat 15 de 

Vekalet binası içinde topltınacak satmalma komisyonunca ~ apılacaktır. 
3 - Satın elınacak portatif yazı makinelerinin muhammen bedeli 

2200 lira ve muvakkat teminatı 165 liradır. 
4 _ Açık eksiltmeye konulan makinelerin evsaf ve şartlan şart

namede saral><:ten yazılıdır. Şartname Vekalet levazım müdfül~den 
parasız olaraJ.. verilir. (6479) (10509..l 

Devlet Limanları İşletme Umum 
rt.üdürli:ğünden: 

ı- Ye.nl yapılan Galata Yolcu Salonu ihtfyacı ic;in ısartname ve resimlerine 
e8re yilptırılıl.~k mobilye ve l..iınbiriler pazarlık surelile isteklisine ihale edl• 

lecektir. 
2- Keşif bedeli c54071> lira ve mmrakkat temınatı c4056> liradır. 
8-- isteklilerin 3/1/940 tarihine ra hyan Cal"$c.mba eünı.i saat onda Galata 

Rıhtunınd.ıki Umuın Müdürlük. binasında toplanacak olan ?wtüdü.rler Encümeni .. 
ne mtiracaattnn. 

4- Bu husustaki proje ve şartnamelerin otuz bet llnı m kabillnıle 25/12/, 
939 Pazartea sıabal:ı.!o.daıı ıtibaren Levazım. Müdürlillliode.ıı. alınııbi • il 
olunur. (1~883) 



MIZON MEYVA TUZU 1 N K 1 BAZ, HA l 1MSlZL1 K, M 1 O E BULAN T 1 ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK m!I1.~ 
Müferıih ve midevidir 

TEMBELliGIHDt MiDE EKSiLiK YB YA HM ALA RIH o A emn~~:a~lla-
ANKARA RADYOSU MiDE ve BARSAKLARI temizler ve alı§brmaz ve yormaz. MAZON ieim ve HOROS markasına dikkat. 

KA\'1. 
Leylô:mı Gördün mü? 

1 Yazan: SEM 1 
M90U. h Pse1 Anadolu kasaba. 

IDllD yqU ııtaclan, berrak nlan. daf
Jan lepelerl imanı lıendln• çekiyor. 

Bu lıuabaya sllllllmde keı;dlaıl ba· 
1&11 labialbı riaellll<luUe bafbqa ••· 
ralııp pnıba ııeyreder, seıı valıJ.Ueıe 

kadar •ol.,..r en dön•r.ım. 
Gilnlerd.. sall ldJ. 
Sabalun Uk qılılanna lıarqaıı k .. 

,..ıer11e a7udııa.. GiWerlml açlıtım 
ıuıaa Le71.lnm J'&DJJDda hlli a1•· 
m.ıkla oldatıuıa ıörtınce D.Yandınııala 

kı7amadıııı. 

Köyün lıonar evlerine sellp 7erle • 
riode bftı loprak J'ıiuu sOııiDce de
U,e dönüJ"or. 

Leylim_ Leylim- d!J'• baiıranlı 
lıi7dea lcerl lalJl'or-

Dlo blrteJ' ltltmlyer- Ne ınım ae 
bir baykınf J'alnu lıendl kulübesine 
dofra kota1er Ye atı:ıad&D e.Uik el .. 
mıun o ll1m Le71im-

Kulübenlıı 6nüne setlp J'•riad• bir 
71fm toprak eJd11tuna cörilnce, top • 
nklan &qlarıJ hrnakları •ıe a"VuçJan 
Ue aça aça Lqlim... nerdealn Le7Jıim 
ıllye lnllyor_ 

') ........... , "' .... ..ııı. -... .... • ., •• •: •jlt'· ... ·:..s. ' 
~ - . ,_,. . .... . 

Sabah, Öğle ve akşam her 

yemekten sonra günde 3 defa 

Oll11D tallı laUı nefee ahımı; thb· 
oulı. ııan uclan arasında kalan ıtızel 

bqınm bir bebefe ne lıadar benıedl
ilnl doya doya ıeyredlyornm; lıarımı 
o kadar aevlyonlam lıJ ıartre imkan 
bUlamJl'ornm. 

~~~;, ~§§~~ dişlerinizi muntazaman fırçalayınız .1 raklara saldırıyor. 

-----

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA, 

ve bUtUn aördarını derhal keser. 
LUzu'llunda gUnde 3 kaşe alınabilir. 

- Dı\LG.\ UZUNLUGll 

1 1648 nı. 182 Kc/s. 1 ZO Jlf 

1 

~· A. P. 31.7 m. 9465 Kc/s. 20 ~ 

Anlm-a Radyosu 31.? metre ~ 
dalga poı;tı.sllc btr giln yapılmakl3 

• Ecnebi dlUt>rd~ ha.btrler neşrl1•" 
prorraou; 

Birınci servis 
İrancı Sa:-ı t 12.00 
Arapça • 12.15 
Ellence :t 13.4.G 
Fran ... ca • 14.00 
Bulgarca > 14.30 

İkia<ı ~ 
Saat ııJI 

> 17 ı! 
• ıs.il 
• 21.oO 
> ı&J' 

• •• Saaı 18 prorram .ıe,es lllemlekeı .,..ı 

Her halde daha ba nslyelle colı 

uyuyacaktı. Falıal larlaya sltmek il· 
ıere oldulvm leln onn ba tallı uy1<11 
llWldaa laleml7e lslemlJe ıı;,anclır -

- -Biraz ıonra kulübenin 7ıkık duvar- !------------------------------! -
lan araşpıılan çıJı:arclıtı cesedi ka • \ ~--••1U•m••••••••••••••••••mıı1ıır. 

ayan, Aja.ns ve meteoroloJI habcflt" 
rt. ıs.ıs MiWlı: Radyo eu ortesırt' 
ıı. 19.09 Kouıı,ma: (Ormanla ........ 
lanJl'alım Te koruyalım). 19.15 'f ..... 
ıniiı:tL Çalanlar: Vecihe, Fahir• Fct· 
aan, Refjat Erer, Cevdet Koza.D. 1 ' 
Okuyan: Semahat Özde10ses. ı · · si· 
meıı 5•n • Be•lenlrar prlu: (f}trdi' 
mi ummana dök!Wu). 2 - Şevki B'1 
• llkıu f8rkı: (At eyle sucum). 3 • 
Refik Fenan .. Hicaz ıp.rJu: (Et bl6 

nJm ıonca A'Ülünı ) . « - ..... Dl"a.~ şar• 
kı: <indim yi rln bahceslne). 2 - 0"" 
koyan : Radi!• ı;rt.n. ı . _ . şel>l"' 
prkı: (Açıldı nevb:ıhar blr ıronc_. 
sül). 2 - Sad.tlln Kayuak • şeıın'' 
prkı: (Dalda bir l•l.ıak öler). 3 • şeJll• 
sellin Zl7a • Hicaz ~ırkı: (Kim .,ull 
4 .. toısetUn Ziya - Şehııa:ı; S2r1U· 
(Dcnlıln da11(a.sını bekltyorum). S .,... 
Okuyan: l\luzatrer İlkar. ı . F<rall' 
nak peşrevi. Z - Zekit Dede .. FtraJ:I· 
nak besle: (Söyletme beni canrnı " 
fODdlm). S • Lemi • Ferahnak ~r•" 
(Lerzan ediyor). 4 • M. iıkar • Ft' 
rabnalı: şarkı: (Göılerlın lıan atıı1orl 
6 - S:\kir Ata • F<'rahnık. yürük 
mal' (Bir dilbere dil dü,tü ki oıalJ· 
bubn dllimdM . 2cl.15 Konuşma: ( ftf" 
biye). %0.30 Turk mıizlil: F0>ıl btY' 
eti. 21.15 Mıizik : Küçük or~,.;;ırt 
(~el: Necip Akın ). 1 • Morena. fol· 
-purt 2 .. l\lou~r~sky: İran danf-ı. J .. 
Anton Rubinsteın: Ff"ramors o~r•"' 
omdan bir parra. ~ • Curnlk: il•'' 

dım. 

Göıel mavi sizlerin! t.acıp ta beni 
kenclfnl ae;rretler l'Örliılee liiJüımedJ; 

kollanıu boynııma doloanl<: 
- Uyandın mı ca.nım'f dedL 
Leylim ba rin o lıadar ırüzelsla lıl 

atnden blo •J"rılmak l!Wm.Jyorum, le• 

aln her uma.B 7anıntla e1mak lct.a. 
.. lor feda etmezdim; falıal çalıfmaya 
meebarum. Le1lim aen •1•; ben tar• 
laya cldiJ'ornıa. 

caıııı,..r_ Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Gouerlnden alıan yqlar Le7Jiam B k 1 w d 

IOluk 7iızünü ıslalıyor- aş an tgln an: 
Yanm ısaal 10nra
Uuktan toza dümana lıataraıı: sel -

.. ıe mahalline yellşen Jandanna •• 
imdadı aıhhi arabalarına doira ko -
ıu1or ... 

Yolda çevlrdlll imdadı llhlıl clolı.· 

torlarma 1'•l•an)'or
Alam ıı6yle J'q17or aıııT Ne elur 

karbanın ola1un ... 

Yıldızda bulunlll) okulumuz kalöriler dairesi için lüzumu olan 
(260) ton Karabük koku şartnamesl muc>bince 26/12/939 tarihine rast· 
lıyan salı günü saat 15 de Gümüşsuyunda toplanacak olan komisyonu· 
muz huztJrUnda ihalesi yapılmalt üzere kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konmuştur. 

Kömürün tahmin bedeli 7345 ve ilk teminat 550,89 liradır. Şart
nameyi görmek ve ilk teminat yatırmak istiyenlerin eksiltmeden bir 
'ün evveline kadar okulumuza ve eksiltme günü de Yüksek Mühendis 
mektebine gelmeleri. 

İç ve dış BASUR MEMELERİNDE, Basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fis;üllerdc, kanayan basu" memele -

rinin tedavisinde ıu:KTA patı şifayı temin eder. 

- Abıııedlm lıaıriln itimde bir 11-

'1.ntı nr; ae elu beni ralnız bırakma. 

Kurulan ~dırlanlan birinde Leyli 
muayene edlll7or- öıen eok olmamıt 
lakal bo adama nasıl IÖylemell diye 
dlltünilyor doklor- Nlhayel Abmeıll 

2490 sayılı arttırma eksiltme kanununun tarüatı dairesinde tanzim ' 
edilecek teklif mektuplan eksiltmeden bir saat evveline kadar komis- 1.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yon başkanlığına makbuz mukabilin<le verilecektir. Postada vaki &- 1 

H•1•ı eaoam ne ıümtm elacak ••· 
ye llylüyar siul -laımı paulere ca#ırm dlJ'or. Jacak teahhur mazeret kabul ed.ilmez. (10240) • stanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

edtn kalpJer, 6 • Reblkoff: Roman~ 
1 • Suppc: Maea kızı operasınlJ\ u ~ 

vertürü.. 22.00 Memlek..)t ıaat ayatJ· 
AJans haberleri; Zl.raaı. Esham • Tab' 
vllal, Kambiyo • Nukul bor'""' (f'i• 

sarkedlyordam-

.A,.nlıtsmıa • lıaclar ulel oldu lıl ki· 
... dolan bir •ı. bana ela silme dl· 
rorda; lalıal lıer 1•1e ratmOD ayrılmalı: J 
)izımdL 1 

Bir c07relı uaı ilecle olan clllUfln 
larlalarına dotrn yol almıta baıla • 
dun; 70Jda elçek &opluyor, prkı SÔJ' • 

leylp ejlenerek ıld(J'ordum. 
Uıalıtan sörün.,. larlaya Basan da· 

71 toktan ••lmı. '111 ıürU,ordu. Beııl 
kaf!ıdan aontnee: 

- Yaraınu INı cliD de seı lıaldın 
dedi... 

- Alfel Baun elayı, ıffdim; bUlyor• 
ınııı 7a yoal evflllk ayrılmak ı><k ko • 
la7 elmuyor: hele buıtin birbirimizden 
ayn.hrke.n Cı.tk aorJak cellUk bJL!ıem ki 
aede.nf ictmde fena kurun&o.lar var. 

Otonnq ıe.mek J'IJ'oruz. Birden &ek
me 7emlt ıtbl kendimi ıerde boJanca 
ıaşıruorum; tatkınhtım reçlnce ha ... 
kuorum llasan da71 da aynJ vaziyette .. 

1 

Abmel içeri ılrdlil uman tolılonıa 
lli;rlerl ılllıOD dilıen olu7or-
Atnından akan tanlar 7anaklannın 

lıwl bir rence boyamq söılerlnln ba· 
kışlan hfo le kallh bakıtma bease • 
mlyor, elleri bUelııerlne kadu ura be· 
re lcerlıılnde-

Doklorun lyle f&>;lnp lıaldıf1nı rB· 
rihıre daha fula tabammlil edeml1or-

Ne diye ııöylemlyorsuo? Ben anla • 
dımi Oldü ö7Je mi diye acı bJr eıthk 
ahyor ki insanın 1Hretl param parça 
ohırd11 o ııesten •• Fakal o benim LeJ
lim delil o ölmrdl dl7e batınyor_ 

Çadırdan fırlıyan Ahmeı her öııllne 
selene IOrarak kotayor_ 

l..eylimı ıordün mü? 
Akşanun alaca karanlılma lıanfarak 

etrafa ya11h7or
Glllllıçe uıklaµn bu sesi rllzıir seri 

cetJrJp doktorun tu1aJdarına Y11111Jor
Le;vlimı ıiirdün mü? 
Arkadaş_ Leyla mı sön!Un mtlT 

Kaşeleri 

'ffer eczanede ora~ını:ı.ı 
- Ne eldu llasan darı demlye va· ============================================= 

kil balmadan ıerde buJu1orum ken-
dimi; ba sefer bqım bir &aşa ~rıı • 
anş olacak ki kanamıya bqluor. 

Ayata kallr.hitm zaman cözJerJm 
ırayrl ihtiyari ualılan yüllaelen loa 
buJutuna dlkllJ;ror: 

- Basan dayı ne oJuyor dlyoramT 
ııasan dayı pılunlıfmı sldenıılf o

larak ki: 
- Galiba J'Or d•prqU dl1or_ 

K<J:rden ı-eten l'lirültüyü du:ran, C1· 
kan Wzg cOren Ahmet hemen köye fır .. 
tayor. J 

GRiP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIK, ~OGUK 
ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESKiN EDER. 

ISTANBUL KAPll! 
V BlZANS SAkA 

j\o. 181 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Fatih Halil Paşayı casusluğundan dolayı kat
lettirruiş, mallarını devlet hazinesine almış ı 
8otün manııat enelce vealrluamın e· 
Unden &'e(ecelt Te ıah .. haneye an 
bakkı veziriazama mü.nlıaıııır bulundu.ill 
cihtlle Padi~ah kendi mUhriındeo ve 

re.nebi biıkümdarları alilerasınm kabel 
r~ haluinde &akdim uled.i.ldt>..l'l JU • 

ıoolnamelerdekl mühürlerden başta. 

..mı ı-örmezcJi . 

!)alt.an :\febmtdın kuunlanndan eıı 
~iri"-i de kardet oldiınnfie aittir. 

JJer Pad;~ahın tahtı sal&aualiL meza• 
ı wısb ma~ a,,, ohn~sı Jçln, devletin blr 
lıamı halinde emir ve teyit r:vleme1tl· 
ir. 

Avrnpanın eski ru:mhurWmın ve 
kr11.lla.rının tarlbl siya. eten birader ı .. 
d&DlUla emsal rösttrlyor ki bunlar eh .. 
itm blbak.ku1 nefretine mazhar ol .. 
uu~tur. 

Mü isi u.ıtanat ()snau, amcasını 

·k Ue Vlll'IDÜ sureUle azayı hanedan· 
lan birini lıaUlçln Ulı. mlaall su>lermlJ 
•dl. 

l'.ıldıruıı Beyuıt, kard04 ôldtirmelt 
dli5aflnl lrae eyledi. Onu lalılll eyllyOD 
Saltan lif.hm.et, bu cinayeti muamelel 
·uuıaaı,.. balbıe lıoym.ıt n bir ita· 

nuııu mahsus haline vaı.'lle ahl.ifını •· 
nunla mukellef kılmak btemiıtır. La· 
kin, bu kanun devlel bünyesinde umul· 
madık clnayeUere kapı a(mıtlır. 

Fatihin kanunnamesi katil hakkında 
111 surette bir kayıt taşır .. 

c. • • SobqJlarunın alacak.lan kaa 
pahası katliçln üç bin, «Ö:ı tık:ırmak ı .. 
eın bin beş yüz, baş yarmalı: için beı 
1üz aktedir •• • 

Kan pahası 0!11.manJı aclll7esl varJda .. 

tında birinci derecede bulunur. on .. 

dan sonra, bırlstlyan bu.künıtU("rl ver ... 

elleri sellr. 

Du.reU Fatlh; sadra~llll Batu naıp .. 

71 casusluiuıı:1. ve devlete blyanelin ... 

den dolayı kallelllrdlil vakii mU7on

larca mahnı ve nakdlııl devı,ı hazine· 
alnO alllllŞIL 

Sultan Mehmet, hırsu ve hain 'rzir· 
lerln kellesini a~tor ve mallı..rmı ha .. 
sineye aldınrdL BllDu, bir kauun Ue 

mukaYJel kıtınııtı. Falıal; bllibne bu 
lıanwı sul.ı.tlınal edUerek bleüııab O• 

lan vezirler b.akllıoda da latblk olQD• 
lllQfloır. 

Fatih kanunnamtblnd:eıı : 

c.. •• Kızlanmın evli.dl beylerbeyi 
hiz.nu.•tlf"rlne tayln olunamayıp ancak 
l&Dcaklara na.,bolunar.akJoı.rdır.> 

~ultan ~lehme,, bu.nonla vezirJ~re 

te:ıe-vvüo "luomuş sultanların evlit ve 
ahfadı sancak beyJi~inden yüksek bir 
memuriyete ceçlikl,rl halde devleıJ 

tehdit edeblleı:ek. muhatara.ha önünü 
almak isUyordu. 

Lakb1, bu kanun ıı.ultanlarm ancak 
ahfadı hal<kıııda tatbik olunablllrdl. Çüıı 
kü. evlatları blnl teveUüUcrinde cö .. 
bekleri bailanm;unak soretlle ırıevte 
:ı=lıküm edilirdi. 

Vezlrler, de'Vlt:tln Uk erkanı vesirıer. 
1an! h.ı.m.111.ardır. Veı:ir d~mek moavln 

demek.tir. Yani, Padl.şahın muavlnl
Bütün mesallbJ de\•Jet onJann uzerlııe 
yüklcnditi lein hamal k-~miJt' olun • 
muşlardır. 

EvveJce, yalnu bir vezir yardı. SGn· 

ra ikiye ~ılttı. Üçe ~ilıarak Falih tan· 

fından dörde lb13i oloddo. BunJarın ;a .. 

ra.-;.ıııda veziriaıaın teftişe gayritl.bl ve 

ili bir Wihiyete malikti. 

Vez1rlu.am, padl,abın vekUJ, bUtün 

idare ,ubcJerlııln en büyük Anılri, bü .. 

kümetln merke:tl, herte)'ln ha.rtkeü o
na merbut olan kuv\·eJ muharrıke idi. 

PadJıJ4l}tto kudreU \ 'f"tirla7am vaqıtaslle 
icra olunllf'd~ 

Fatthe kadar Candarlı aıltal \'tra.icl 
sureUJe vcılrlaum olw·lardJ. ttUkü.m

lerl ideta Padlfah slbl eari ldL 

Fakal; Fallb, Candarlı llalil Paşayı 
lıaUrdlnc• bo ldrt lanwnll• bo•ul • 

mu.ıtu. 

Falih. Ualil ..... m Ull<~lcdil<leD 

sonra bir 5e-ne yerine klm!'!eyi tayin ey .. 
lcmcdt. İşlPrt . dotrudan do!ruya kendJ 
r ördü. 

Bir ıt:oe .. o~ra, diler bir ve:drlaı.am 
tayin ettiği vakit ona 7alnıs ordunun 
kumandao;ını tefviz Uf" divana kendisi 
rlyasrl e7lemiştl. 

Kel•, Karaman, Olra.nlo Fallhl Ge· 

dik Alıme& Pa4anın veıirlazaıohiında 

bir hadis•! mahsusa bu mansabın imli· 

yaziltı sabıkasını lad~J'e '"ebep olmuıtu. 

ftjr ıün perf!Jan kıyafetli bir Tiirk

m'n divan ed~sına rlrerek: 

- DevleUi bunkar lıanJ'nnuzdur? 

Diye ınıal elli. 1S11llan lllehmel, ıll-

vanı hümayuna rJyaseı edjyordıı. 

Paditah; cevap verdi:_ 

- Beııiıa; ne J~Uyon;un? 

- Bir hacellmlz varJır. Bir türıtı 

l:, imiı:I kapıda Kördiirrnıyoru.z .. Bn ne 

haldir? 

Diye ızland.ı. }'atih, bundan 6Unra; 

bir vcx1rlal:anıa ihtiyaç oldufunu his· 

Hdt'rek blitUn bl~ri l't- ·ılriazam ahde-

• 
Yani; serdarlık makamı vezlrlazam

lıkla blrlefll. 1lpkı Candarlı HalU Pa

ta devri sibl va.iye! ba;ııl oldu. 

Kefe, Karaman, Otranto fatihi Ge .. 

dik Ahm~t Patanın \'e.ıiriaıanıbfına 

bir hcldisel m.th'S"ud.ı bu ma.nsabıu sa.btk 
t.müya:ılannı iadeye iebtp olmu,ta. 

lJa,-rt.ti Fattb, stanbulu.n fethinden 

oonra; devleU yeniden kurnıa&a çalı• 

pyordu. Dlrf;'ok Jtanun1ar vr nJzamlar 
vücude «eUrmişti. 

' Dt'vamı Var } 

Aşajpda 7UJlı iş 28/12/939 Perşembe günü saat 10 da pazarlıkla ihale edl
leceJı:Ur. 

ı- Bandırma gtlmrtllü için 2,~ m/ m '!er mupmbası, ihale bedeli 18 lira 
?O kuruştur. 

ı- İsteklilerin BaşmildOrlllkte kurulu Jı:oınlıı,Jona gelmeleri llin olunur. 
(10683) 

yal). 22.2'1 Mütlk: Küçük ork••~ 
CVukaıdakl prorra.mın devamı). zz.:;5 

Müzik: Seluberl • Bllm•mf~ .eufonl; 
(J'l.) Müzik: Cazband (Pi.) 2l.251Z''·' 

,.. ........................ !. 
BATERlE İLE 

EDENLERİN 

RADYOLARINI İSTİMAL 

NAZARI DİKKATİNE: 
Yarınki procram ve lı:aranwıı:. ___.,,,, 

! Çocuk Hekimi -

• 

r. Atımed Ahkoyunlt' 
ksim • Talimhane Palas Na. 4 
azardan maada her gün saat 

1 -..ıs den sonra. Tel: 40127__..,. 

J 1358 Dl..t 1S55 RuJJll 

i 
Zlllıade 

14 
l lad Kıin11JJ 

12 
1939, Ay iZ, Giin 359, Ka•un 48 

25 Blrlnclk&nun P~?_!E.:!-

v k• l Vuatl J ha~• a ıt er sa. Da. aa. ıı:ı. --Güne§ 7 24 2 38 
l\farkalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir. Öğle 12 14 7 28 

9 48 
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 

ikindi 14 34 
Akşam 16 47 ı:ı 00 

z Pilleri Avrupada çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çeıit fenerlere uyar. 1 Yatsı 

İmsak 
18 24 1 .ı9 I 

5 36 1 ' :ı 1 
Pilleri her keııeye elverişlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. Sn1ıibi ve neşriyatı idarP. ed.ın 

B~ muharriri 

•-•Toptan sahş yeri: Tahtakale No. 51 -.; l:TE:\I tzzEr BENİCF 
S~n T• lcraf Maıtıauı 

Düşünüyorum, tekrar Paris gecelerim, Vene • 
dik eğlencelerim, Napoli halıralanm, sefahate hız 
verdiğim baş döndürücü eünleriın olacıık! Ooh. 
Bütün bunlar ne. iyi?, 

Ben, daha şimdiden bu 'kızgın, yaşıtnıaya baş· 
!ar gibi oldum!, 

- Yaşasın şehvet! 

- Yasaaın vis! 
- Yaşasın yalnız kendisi için )'~"!yan Belkis! 
Demek, yann tam saat bir buçukta bu Bel • 

kls, Pren<;es Belkis Sirkeci istruıyonwıda ve. Va • 
,;onun peucereııılnde olacak!. 

* DÖRDÜNCÜ KISIM 
On bir sene sonra 

Soğuk, mermerden bir heykel gibi idi. Yanına 
ilk çıkışta beni tanınıadı. Daha çok şişmanlamış, 
suratı pors.ıımuş, saçlarmda beyazlar var. Maııa· 
sının başında ayakta duruyordu. 

Sesimi çıkarıp ta: 
- Paşayı göreceğim .. 
Diyinciye kadar kim olduğumu bilmiyor: te

reddütlü bakı~la.rla: 
- Acaba .. Acaba?. 
Diye hafızasını seferber ediyordu. Sesimi alın· 

ea durdu, hll)'retle klll'ııık bir çıilık kopa1'J!ıak için 

ağzını açtı. Bağırıyordu. Fakta, gururu bir yurıırıı~ 
olup boğazını tıl:adı; hayret ve çığlığın, 

- Sen bu oldun ha?!. 
Diye yüzüne dağıttığı hatlar yerine istihfaf ~· 

hor görüşün zıilim çizgileri belirdi. Tckrarladıoı: 
- Paşayı göreceğim!. 

Artık beni iyice tanımıştı. Biç .kıını!daıoadw" 
yii&füne bakmdan: 

- Siz misiniz?. 

Demeden, yabancı, hiç tanıın;ıdığı, ömrıi.,d< 
bir kere bile yüzünü görmediği birisine söylüyor· 
muş gibi: 

- Maalesef &öremiyeceksiniz. Bu saatte kın• · 

seyi kabul etmezler .. 

Dedi. Ve .. Gene hiç kımıldamadan, se-;miıı to

nunu değiştirmeden ilave etti : 
Bir aı-zunuz nıu var? Bana ~ÖJ liyebilininıJ.. 

Kızdun. Onun bana gö~terıli@ kabul ıarzın· 

dan çok benim bu vaziyete dü~ü~iime lı r .. dım. IJu 
saniyede, sanki kafnmm kemi!Jeri bi> : birinılell 
ayırt edilmiş beynim tırnaklı bir elle 3 < rinden sil· 
killüp almıyormuş gibi bana ı:tl ırap veriyordu. 
l!k öııce gözlerim doldu. Bir tek kelime dııha söy· 
k!seydi, masanın öııüno düşecek ve onun topukları 
dibine alçalmışun gibi yaşlarımı nkıta akıta pat· 
maklarıını boğazınıR götürecek, gırtlaiınıı sıka • 
eaklun. Fakat. 'bir 1aniye: (D«vamı tXJrJ 


