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En Son Telgrafları Ve Haberleri V ~ren Akşam Gazetesi 
Sahip ve Ba~muharriri: 

ETEM İZZE~ BENİCE 
YIL: 3 

1Biitün ·Fin Cephelerinde Muharebeler Şiddetli! 
Finlandiyaya 

1 Finlerin Rus hududunu gec, tikleri bildirilivor 
yardım.. 'J 

Sovyederin ihdu ettik
leri hukuki formül 
Finlandiyaoın hariçten 
yardım temin etmemn• 
de en büyük imillerden 
biri olmaktadır 

Yüzlerce tayyare Helsinki, Viborg" Kızılırmak,, vapuru faciası 
şehirlerini dün bombardıman etti hakkın a on gelen maliimat 

Yazan: ETEM İZZET BENiCE 

8ovyet - Fin harbinin baeladıiı rün
lttcle en dyade merak edilen vazlyd
lerden bhi dcı Flnlılerln harici.en ıar
thm corüp &'öremlyecelıJcrl ve elmal 
llıcmlekeUerinin bu harp karemnda 
alacaklan tavır ve hareketti. 

Simdi Sov;yet - Fta harbl malum 
tıeyri lt:lncJe devam ederken Flnlandi
•m hariçten ıorcbllccetl ) rdun şe
killeri de iyiden iyi e &ebaruz etmli 
J.ulwıuyor. Bunu ü esa üzerinde hu· 
li.sa dmek mliınltundur: 

A- ,\vrupa muharip ve gayrlmuha
rip devletlerinin yardımı 
B- ~lnıal de~ lellerwin yuduw 
C- Sovyd ıtusY:uıın ihdas ettlcl hu

kuki formulun husule ceılrclıii :HU'· 

dım eeJdllcrl. 
Uarb başladıp uman Baltıkclalı.I va

al7et dolayasile Flnl:uıdlyanw clcnb.
den yardım corm l imkanı ;roktu, Al
lnanyanuı llli )'ardım anusu olmııısa 
il~ lcln de yoktur. Tek emin yol 
hveiı - Jo'bılandıya ııahll deıolryolu idi. 
)'uaı, bu :soldan yardım gorebllmek 
te iav~ yardımı ifa etme.sine ve 
&Jul umanda da yardım lfa edecek 
Cnletlerin mevt:adıyetlne ballıydı. 

Bir Rus zırhlısı ile sahil bataryaları arasında 
şiddetli bir ateş diielloau oldu 

Roma 26 (Huımı.i) - Belsin -
kiden gelen mnlUınata göre, de-
vamh muharebelere rağmen, Fin
landi~ a kıtaatı Nol yortularmt 
tes'it etmek için kısa bll fasıladan 
istifade etmişlerdir. 

Fakat hemen bütün cephelerde 
şiddetli muharebeler olmaktadır. 
Fin kıt'aları, Kız.ılorduyu çevir -
meğc mm af fok olarnk hududu geç
mio:lerdir. Bu suretle hat'p sahası 
Sovyct arazisine intikal ctmi tir. 
Şımalde Ruslann bütün yeni 

tnarruzlnrı tnrdedilmi tir. 
HUDUDU NERDEN GEÇTİLER? 

Londra 26 (llusudi - Rus ara
zisinde Fininndil'a ordu unun mu· 
haıchc yaptığı mıntaka Ladogn 
gölüııiin 240 kilometre şimalinde 
ve Rus kıt'alarmı bcsliyen demir
~ olunmı 120 kilometre beri ind -
dir. 
YÖZLF.ltCE RUS TAYYARESİ -

Nİ. YFu~j AKJNl .. ARI 
I.ondra 26 (Hu usi) - Belsin -

kiden bildiTildiğine göre, yüz.ler
ce Rus tayyaresi diin bu şelırln ve 
Viborg şehrinin fü:erindcn ucmuş
Jardır. 

Hclsinkide hava akınlıın be 

Fbıl&ntllya Urt.ıılnae •wııarm bomb arclıman e'~erl mil;ıtahke.nı Bııoo td>rl 

saat zarfında muntazam fasılalarlnl nıı.şlardır. İnsanca zayiat azdır. 
devanı etmi tir. Ru lar bilhassa de- Viborg'da birinci hava hücumu 
ıniryollannı hl'def tnftuklan için saat 11 de vukua gelmiı:itir. Birtok 
Banliyö tnrafinrın bombalar at- (Devamı S uucU sablfede) 

Vapurun fen ersizlik yüzünden karanlıkta kayalara 
çarparak battığı kuvvetle zannedilmektedir 

Mürettebattan bazılannm kurtulduğu zannediliyor 
Dört beş &iindL'llbt:rl aıbcUndc.ıı ha• 

'her ahnanuJ'an Türk Şilepçilik Şlrke
Ualn vapm-laruıdan diıı.ılırmak:> ıo 

Karadeonlzdekt son anruı fırtınaya lıor· 
ban giUlii anla.şılmışhr. 

BİR A vcrnı.' İHBARJ 
İstanbul liman riya eti ''e Şilepçilik 

Şlrkeıl ıemlnin vazlyeü hakkında ma
lUınaı almak çln uiraıırkcn Sinop el· 
varında yahant ürdck avına cıkmı o
lan bir awı ıw.hlldc bazı tahta parça-. 
lıınn~ tesad.iif etm\ş, bilahare dikka -
tini toplayınca bu ıalıta pıuçalaruıın 

bir geminin nıoht lif aksamı oldutunu 
hayret ve dcb etle gör.muş, kcyS'lyeUen 
derhal Sinop Uman rf ·a etini haberdar 
etmlşılr. 

Uman N:lsi bb Uıbar üzerine blr be-
7eUe birlikte derlıal wk'a mahalline 

cıtmlı tir. 
~ apılan tabklka~tan geınlnin f\inop 

İngiliz kralının 
in1p~rato..-luğa 

.. 

lnop önlerinde batan Kıulırmak ~punı 

clvarmd& (Feryatbumu) m~kllnde 

battılı anllliılauk keyfiyet İstanbul 11-
'tllan re.lslıilne bi14lrllmltUr. 

Kıulırmafın aQ'Ul fırtına ve cblf-'· 

lana t lrUc muu müddet 4enlr.de ea
:baladlfı ve bilahare kaptan t:ıratmdua 
lbtlnti bir tedbir olmak Ilı.ere, nıa-

(Denmı 3 üncü ~llede) 

-----
6lın41, biiUin bu tttedduUu noktalar 

•uh&ellf imllleıe dayanarak aydw
laomıt bıılonuyor. En ônee Uluslar 
kurumuuun clevletl :rl llıU,yari yardı· 
-.& cJ&yet etmesi FlalancJlyaya müU
.lıerd ıös&ermek lstiyen devletlerin 
lareket.ıcrlne mqral)c' \•crdlii gibi 
&vyd Buyanın orta7a koyduia bu
:kuld formül ıltı f'bılancHnra )'apılan 
:ıard.amlan kelaJ'latbnnış ve bllka a 
ı.veo J'OIUD• ae11U4tır. Sovyd B.usya 

Ticaret Vekili 
İzmire gidiyor 

ı~-~ftr~-----~~~-~-~~ .w.K.LY+- ~At;.zı>~ bir mesajı 
llA.ı•ııı,A, Şef avser; ...,..O J,:,ondra2.6 (limmsl -Krol dün 

Hitler Noel yortusunu 
cephede_ geçirdi 

l'lıılaadJya ue hııtukan 1ıarp h ııncıe !Gümrüklerde bekliyen 
ltuhuımadJClDI, &qkll olunan :reni 
komllnlat ve halk Cıuaburl.reUıılıı yar- mallar bu hafta 
tımma bir mliUeflk 11fatlle it11rak ef-
Uilnl ifade etmek&ecllr. o halde, Fin- çıkarılacak 
ludiJ'ad• 1ı:ırp Din etmemlt bulundu- E~~elki gün şehriınizden An -
iwaa core dahili bir mucadele lçlncJe- karaya biden Ticaret Vekiıi B. 
4llr ve bu mıacaddede basunlanna ,.ar- Nazmi Top~uoğlu bugtinlerd<· iz· 
tım eden Sovyet orcıuları ile kıırtı kar- ınirc giduek orada da ihtikar hak-
pyadu'. Blnaenaleyb bitaraftır. Bitaraf kında kabeden tedbirleri alacak-
bır devletin ise siparişlerini ka.bul eı- tır. 
mck, &abli olan münll$tbatı aynen mu- Diğer taraftan giimriiklcrde bek· 
llafaıa eylemek yerinde bir b&rrkettlr. liyen malların bu harta h:inde pi-

iete, isveiı bu hukuki formüle daya- ~ a ayn c:ıkarılaeeğı \'C bu suretle 
aarak Fin - İsveç 7olunu açmış ve bir gf'.ııi fome olacağı anla• llmak-
Amerlka baıta olmak üzere lııitiln Av- tad.IT. 
rapadan celen ve ..-cıccek her türlü GIDA MAl>DEJ .. ERi FİATI..AKI 

IYJ i G UÇ öğlc<ten sonra, l'ıııoe• müDascbetıle 
• bu\ün imparatorluk ahlısıne ra4'--

D • b k l d yo ile b.r mesaj vcnnişt.ır. 
ıyar a ır yo un a... tir~r.I l)ıJhassn şunları öylemi,.-

Ankııra 25 (Husus\) - Cmnhur· 
reisiıui:ı İnünü, bu g.!ce 22,30 da 
trenle Kayseri ve Diyarbakır isti· 
kametinde bir memleket se~."ahnti
ne ~ıkmışlardır 

:Milli Şef.i. istasyouda .Meclis re
isi Abdülhalik Rcndn, )brcşal Fev
zi <;akmak, Vdtlller, meb'uslar ge- 1 
neraller, hükumet ve parti erkanı, 1 
Ankara valisi, garnizon kumandanı 
v kt!.'>it bir h1tlk kiitlesi uğurladı • l 
tar. 

Cuınhurr .. •isimizle birlikte BU • 
~ ük l\filiet Meclisi vz:ı mdan Saf· 
fet Arıkan, Necip Ali Kü~lika, Na
suhi Bal'd:ır, Fikret Atlı, Sıhhat 
Vekaleti miliıtcşnrı Asım Arar, Ri
~ ascticuınhur umunu katibi l{e
m l Gedelcç, ya\ erl.-.ri \ c hususi 
kalem mi:dürlcri de gitmiştir. 

Se,·ahatin nekadııT siircceğ'İ belli 
değildir. lnönünün Molntynyı ve 
F..rgani bakır madenini de :r.iynret 
etmeleri mubtemelılir. 

- ~oel i mi altında kutlulndı
ğımıı ~ ortu nilc \'C ulh :> ortu o
dur. llakikı suliı in nnm kalbinde 
ve aile oc. ğıoın emniyetinde ya -
ar. Bu dcvr.n frd bır tarafı var· 

sa. o dn lmnetli mcmlckctlerın 
Lu yuvulan ve insanların en aziz 
bildikleri eyleri tahrip etmek gi· 
bi bir ı•oıitıka tn ip etmeleridir. 

tıarp mal:ı.emeslnl ve eşyayı ıran U NiÇİN YÜKSJo:LIYOR? 
elaralr. nakle bafl:unıştır. Dün piya.saya bir miktar kalay 1 M tb t •ı • M 

Yol meslesl bu tekilde halledUdlkten ve deri arzolunmuştur. Nohut ve a Ua aı esJ • Komutanımız 

Kral buudau sonra mcmh•ketin 
(.'lUllİl etini temin eden \ e merho
m t ... izcc bir hnrp dnlgnsmın c;ar -
pıp dnğıldığı denizalere hitap et
m.ş, a~ ni suretle hnva kuvvet -
lerine de hitnp ederek kendilerine 
tesckkiir etmi tir. 

. eonnı. sıra )'ardıma ve yardım edecek pirin~ gibi bazı :r.nhire fiRtları lik-
dcvletlere celmlştlr. Uluslar Kurumu sclıncktedir. 

Londra 26 (lhısltsi) - Haber ' GOLAND tıZERL~DE UÇTtn..AR 
verıldiğine göre, Hitler .. ocl 31or- ~ndra 26 Ohısusl) - bir Al-
tnsunu garp cephe inde gecirmiş· mım tebliğine g-Ore, İngiJb. tayya· 
tir. ~elcri Hengolnnd lizerııuie Uf'Jltuş~ 

llcrn 26 (A.A.) - Alman rad • lardır. Hava ncz11reti, bu t ... yyaro-
)O u, ll. IJitlcr'in diin garp cephe· le.rin dece bir İ tikşaf yaptıkJa • 
sindeki ziyaretine devam etıniı- ol- rıııı ve hepsinin de salimen üsle· 
duğunu bildinııckted:r. rinc dönmiı olduklarını bildir • 

ll. Hitler, ~' cı tnl yare filolannı mektedir. 
'\iC 1914 dt- bizzat kentli inin efra- Dün ak am İngiltercnin bütün 
dındnn b11h11~mu olduğu nhı31 zi- garp şchiı:le.rinde ni!ınn i nl"cllcri 
::lJ'Cl dm" tir. vcrilmilitir. 
RUZVELTİ ~ l\1}~ AJDTDA.. İNGİLİZ KRALl l\IARESAL 
HİR NETİCE BEKLE'NMIVOR ÜNİFORMASI iLE KİLİSEDE 
Roma 26 (Un usi) - IJcrlinden IA>ndra 26 (Hususi) - Kral, 

bildirildiı,rin gorc, RuZ\'cltin Pa- Krafü:e, pn~nst-slcr ve db es dö 
paya gönderdiği ıne ajm pratik biç Gloçster Noel miinasebetile bir 
bir netice i olmıy~caktır. l ayinde haur l.ıulunmuslardır. Kral 
İNGiLiZ TA YYARFLf'Rİ PELl • 1 l\tarcşnl ünifonnasını tıışı3 ordu 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamız:ladırj 

kan.rın& dayanan de\leUerle antlbol- Bu tcreffü yersiz giirıilmcktcdir. 
tcvlk olan devlcUerin bu yoldaki ha- Mnnifoturacılnr keı di urahmnda 
rekeUerln ayn ayn icJeııllerl muhtevi demir ve eteri Hhnliih'ılnrı da ti-

Turhan Tanı 
dün kaybetti 

Halis Bıyıktay 
vefat etti 

Kral bundan soura ordu) n tc -
vecciih t'iderek, bu oTduııun inir
leriuin ~c di ipliııinin bul.!iinkü in
tizar dc\r sine c bir imtihan ~e~ir-
<liğiııi, sırası :~elince bu ordunun ÇERÇEVE 
mcıniekctin en ~ iilıse)\ aıı'anl'lc -
rinc lfı~ık bir şekilöc çarpı ıııuı - 1 
·ını bileceğini söylemiştir. olmaklıı beraber yardım esasmd;ı mü • caret miidiirliiğiindt• toplauaruk 

wrekUr. Nitekim, Sovyet tccavuzu baş- kuruhıcak olan ifh:ıVit limih-d ~ir-
Jar başlamaz Flnlandlyarıı pilotlan ile k tı · t { d k l d C • 
birlik'- llk tayyareleri •ondcreıı italya ·c crı c ra ın a ouu mu ar ır. l enazesı "' "' Bu ı:irkctlcre Tiı·an·t VekiHctinin • 
olm114, Ul1;'5lar Kurumwıun karanndaıı 1 ı1:1ü.raknbc i5iı1 miidiir t: yin etme: Ş€ hitf ig" e 
onnı da lngilb ve Fransız yardımları sını bazı tnccnrlnrın ı tc-nwmc ı 

öğleden sonra Ölümü memleket ve ordu 
defnedilecek için büyük bir kayıptır 

başlamıştır. Amerika da harp malze- hoş görülmemektedir. 
:mesl "Ye vasıtaları ~in 60 milyon İn- Vekil Mecli in ~arınki top]antı-
clllıı Jlrahlı: bir krediyi derhal Flnlan- smda hükumetin ihtikarla müta • 
.ıyanm emrine laksls eylemiştir. d(•leyi önlemek i~in aldığı ve ala· 

F1nlandi1a Baek11111&Ddaıunm be7&· coirı tedbirler hakkında bev.anatta 
aatındau aoladıiımna ıröre Dk madai bulnnncaktır. • 
ve fili yardımlar da corillmln batlan-
mıştır. Finıandiyara Dk ceren ,.ardım· Fransız Eaş konsolusu 
1"> talan &in' top, tank, tayyare, gaz ld" 
ma km ceUrml$1ercJlr. Bu yanlımlarıa ge 1 
daha mürsslr bir mahiyette ve I• in 
ordusunun co terecdl muuffııklyeı ve 
nıuka.vemd nlsbetindc artarak ur'atle 
devam cdecefl de anla ılmaktadır. 

Diğer taraftan, ilk baltaların şa • 
(Devamı s Uncu ~lfedc) 

Bu dabalıki ekspres tr~ni gene 
iiç saatlik rötarla gelmiştir. Bir 
mfiddettcnberi Paristc bulunmak
ta olnn Fransanın İııfanbul ba kon
solo u bu ısabahki ekspresle gel -
miştir. 

(: .. Donanma Giliyor .. ıi' 
ı.. .............................................. ı 
Büyük Harpte yeni silah ve harp vasıtalarmm 
icadına sebep olan ve Türk .denizcilerinin .dün· 
yaya parmak ısırtan harikulade maceraları ... 

(Yakında Rahmi YA~IZ anlatacak J 

M. T1ırhan Tan ( amlb :Fethi) 

iki ayıbnberl basta bulunan ve dün 
öf leden fiODra Kaclıkü:t ündeki evlıtde 

vefat .eden Tiirk matbaatuwı değerli 
erklnındaıı muharrir ve tarihçi l\I. Tur
han Tan (Samih Fethi) nln ceDazest 
bu&iio sut 12 de Kadıkoyiiude Cevb
Uk~l evinden talclınlnuşıır. 

(Devauu 3 iiıKıii sahifede) 

ldanbul knmotanı merhum Kor&'eneral 
Rıtfü Bıyıkta)" 

Teessiirle ufrendJilml7.c ıöre, is
tanbul Komutanı Kor&"encral Jlııll 

Bıyıktay dwı &'t!CC saa' 20,30 da. F.ınlr· r 
ı:uulakl evlude blr kalb krizi netlt:e-

&lnde Vefat etmı..,tlr. 1 
Ölilmti ınemlrket Tc ordu için lıu) ult 

bir kaJIP olan bn 4derH Konıutaıun 
(D<\'&Jlll S üncii sahifede) 

Kral şu SÖLlcri ilih e etmistir: ı 
u- Kadın cl'.kel. gı ni jmp::wa

torıuğumuzun hütün eza ı fikir 
hürri~ etini lnırtnmrnk i İtı her fo
dnlcirl.ı,gu hazırdır. Dun~ a hİt' bir 
zaman hö~ le bir ga;) e ve ey ret 
birliği görmemi tir. Yeni bil' ene 

·yaklaşıyor. Bu jt•ni senenin bh ı 
neler getircceğ:ni bilmeyiz. Eğer 
sulh getirine. no'kndar minnettar 
olacağımızı tnkdir edersiniz. Fa -
kat ttıiicadele devam ederse c • ·n
retimiz hiç bir zaman kırılı'ıuya -
cakhr.> 

Bay Yunus'un resmi 
Diin bir goıt•k'.ıım blrlııd sahif~hıde 

büyük hacimde bir fot-Oğral ;ne redıll
yordu. Resim Ha,. darpaş:ıd:ı al.ıımıştı 

ve goruneıı şu~·dn: ""' • 
Bir vagon penceresi. '.l'Jcaret ~ekili 

Topçno la \c&& :ın Bu an Nııdi'nin 

7akw~ n çekllnı~ bUyük bir portrcsL 
Bizim mahut arkadaştan 6ordunı. 
- Ne dersin, l'unu Nadl'nln tek
b~ \'ekilin anında. ve imtiyazlı bir 
nz.i3etle gfbl balunu una?. 

Hatır bir tebessüm dalrası yanalrla· 
nnda dalgalandı ve kısaca Şll C".CVabt j 
ve.rdi: 

- Mutlaka ıtcareı işlerfudcki 1ak· 
sek lhtlsallından öt.ürUdtir. • • 

ısa ın gö ya ları 
Dunku (Cumhuriyet) te do twn Nadir Nadi nin, ;pıkarıdaki b ığı ı.n

eıyıın bir basınnkalc mi okudum. 
1'!emleketimizdclti tiplcrllc, yağı çıkanı 

tukur b al y u, Uslüp, Wı:te ve öz 
ıt dın ou genç kalem, chınkü (Cumhuriyet) 
nesir de cıne:wıc g iı;. 

peyıur gıbı kuru, Ib~ ve t:ıkıı 
:fikre "lrnv~tunnak gayretli 
n b smnknlC' kö:;c inıJC' bir 

Nadir Nadı n nesır - b ı .alcsi ~ ruhu taş.yor. 

İsa, cl030 c evvCl, aç kurtlar gıbi hunbnr, :.artıruılnr gibl "· -.ıe 
yırtıcı kaviınlr.r nr.ısındn hayııtn gôzlcrlnı açan barış mUJdcclsl, §lmd , gök
lcrın sc~sız derinli • den bakuğı şu kohne dünyayı> ıztırnp ıçındc S<'yredJ 

)Or. 

Nadir Noui, dünya~ıuı olr (Junglc - Hlndist.ruıd:ıki vahşi hnyvru dolu 
ornıa.nlar) sckeııcsi halınde birbirini yemeğe savaştıgı bu v:ıhşct de . nJ, 
11cr pauır guııu kilisedeki mumunu yakmaya nlısmıs bir hıristiyan çocuğu 
h::ıss ıyctilc k~detmeJ..-ıc; ve b::ıbalnnru nrıynn (Jı:an) lnrlu (Hans) J rın 
acısını, yme nynı hıristiyani estetik mcnşunındn mblola tırnınkta. 

H~cn lıvaz Avaz ilana mecburum ki be. , doğrudo.n d ~ n isl h s-
sn iyctln bır çocuğu sıf tik, bu tccclll kaı-ş "ınd:ı h in ve kırık kııl lı el • 
:; ıcc-lcrc daldun. 

Bir Noel, bll' (Paquc), blr (Pcntecotc) gı nün k ık, bir K..ı 
bir Rıımazruı akşamı, bir Bayram sabnhırun temsil cttı 1 ha asl~ct !;CVC , 

dıni old •u ltadar mlllldır. K ıfa \C ruh b u.nınd ın v 1 ,n d nda 
kalını , ınanınıyan lnsonlan idrak müınktln! Fakat men up old.ığu dın ve 
ınillcUn .h ~et çerçevesi dışınd:ı ve zıt bir çcrce ede dUJ ruı \'C T<'- v 0 

nıhl rı anlamnk müml.Un de il. 
D hım N, dir No.d' bana dıyı!blllr Ju, cb o yazıyı kendı duyuş 

billiırl. stırmak için dc il, (Jron) lıı, (Han ) m h, ~ yr. ni be' rt t>k 
ynzdım. 

Hay{l', Mclımc1le Fatma'ıun boyram mı.babındaki duygusuna {Fig 

basmuharrır muavıni (d'Ormcsmn) ne kndar llU!k :ı, (Jemı) la (Han ) an, 
(Cumhunyet) baıittıuhtırrir muavini Nadir N d o l:ndar t nk olm k c p 
eder. 

(Milll} ile (clint) lllll bir~ çok ince (faslı mO terek) iste bur ı' 

.N.ECJB F.".ZII.. KJSAKÜREK 
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Okulda 
çalışmalar 

1 Yeni bir ~ ~I 
dalgakıran :79§f\! 

.... 
eccanı 

·istişare 
ttlW·lU~ 
Alman - Rumen ticar 

anlaşması 
KÖPRÜNÜN AÇILMA - - - - --
VE ll.APANMA SAATİ 

Meğer, bizim şu meşhur Calata k5p· 
rii:sönün, ne amn ve şaya.nı ha.net bir 
mazi!llf va.ım.ış? Efendim, vakUle, SoJ
&an Ham.it., Galata köpriis~nün aı;ılm:L 
kapanma ~aatlerlnln tesbi.11 işi.nj meclisl 
yi:ij[eliya ~! Bu saatleri, b3-1ka 
hiçbir makam. la.7ln ve ksbit edemez
miş!. Hayret değil mJ!. Aradan otu 
seneden fazla e-ecmıt.. Dili Galata köp
rü.süni.m açılma kapanma saatinl, ba• 
l'lin dahi, Vekiller Be7eU lesbU eder· 
mlş! 

Bu hidlseyl haber veren cazete, 
köprüni,;ıı belediyeye ali. olduiuna, 
binaenale7b, ba ııaallerln de belediye 
brafında.n tesbU edilmesi lfızım rel· 
diğinl Uerl sürüyor. Umara kJ, bu 
hakkı, Lüm Kırdar aW><::tllr! 

Fakat, yukarıkl ha.dlsede, acı bir 
Jıaldkal var: Yıllardanberl, devle!, i.
tanbol beJrdiyeslnlD. bir türlü ayarlı iş 
cördüğfin" kanaat ıetıreme.m.iş, de ... 

mekt.ir. 

DOLMUŞ UStJLfu.'iffl 
~ -

FENA TARAFLAKI 

İstanbul taksi otomoblller:I, tram ... 
n.ylarla, otobUslerle rekabete başladı: 
Dolmuşa bl1" adam.. usulü 7enidcn 
başladı- Şehrin muhtelif semtlerinde 
timdi cdolmup wnıllle taksiler lştl:ror. 
Nihayet sözünüz on kuruşunuza l'e'1-
7or. Bir oD kuruşluk verdiniz ml, ku· 

nıllQ'OııruJIDS taJ<s!7e, Jıa7di efendim 
Jtaraltö7dell, meseli. Taksime- Amma 
uğınızda, solunu.zda da başka. ııiüşte-

riler varmış. ne çıkar?. 1 
cDolmUŞ> usuiün ün fena bir tarafı i 

,u ki. slı.l takside cören eşler. dostlar. 1 
p:a.ra J'•d!ilnlze, hovardalık eltliinlze 1 
ahi:p olacaklar! 

Bu zamanda, paralı cöribımek teh • 
likelidlr: Önünüze cel= ahbap bor~ 
para Lter! 

DER GÜN .JİMNASTiıc 

BARElU:Tİ Y APlliACAK 

Bi1mem doğru, btlmem ,.anı:e,: bir 
ca,,.. eU.e ok.udum: ıs Ue ıs 7q arasın
da ,,1:ın vatandaşla:r, baft.anm mua1-
7er. btr gününde, şehrin büyük mey-

danlarında, toplu bir halde jim.na.stlk 
hareketleri yapae&klarmış! Bu, hangi 
saatleı·de olacak, bilmiyorum.. Fakııl, 

şehir meydanlan, deyince, baiınınıza 

nereleri g-elir?. Beyazıtda havuz var. 
Eminönü.nde taş yıi'mlan, Taksimde ça .. 
mur deryası, Sd'kecide ku:n tepecik
lecl .• 

Bizlm kanaatimizce, ,u İstanbul tram ... 
Ta7lan varken. bu şehir halkına ay
nca jimnastik 7aptıtrmak be;yhude ve 
lbıumsuzdar. Sabahle7in evden çıkıp, 
tramvaya binip işlnlze rellncl7• lıdar. 
ezilip büzülmiyeıı &araruıız kalıyor 

mu?. 

FOTOGllAF MAJdNEsfNiN 
YtJztiNcü l.'lLDÖNÜMÜ -------

Folo!raf makinesi dedııımlz ilelln, 
bu sene yüzüncü nldöniimü imiş.
Avrupa. fen ve szn'at mecmuaları, fo
ioğraf makinesinin şimdiye kadar se· 
clrdiğl lekimiil balrJwıda, uzun boylu 
Wsilit Yeriyorlar. 

Bu enieresan iletin 7ü.züncü yıldö· 
nümü. olduğunu, ti.nuli, daha iyi idrak 
ediyonuı: Tevekkeli değil_, prp cep. 
besinde, iki taraf tay;rarelerl, bomba. 
atmaktan ziyade, möıemadiyeD fotoğ
raf çekmekle uğraşıyorlar .. Meter, fo· 
1.otraf maklnesilluı icadının 7iuü.ncü 
ylldönilmünü kutluyorlarmışt 

iLK VE SON 

T AYYARE BO~mASl 

~ tarlbiDJ ı.Ü..ik":ıen meraklı hlr 

sat. fÖ7 lc 1azı:ror: 
.Tayyarelerin ilk bomba. atma.lsrı 

bi.disesl, ı.anne.d.l.dii'l ı-ibi, bilyük har
bin ba.şla.nDcmda, 7anl, 1914 yılında 

olınan:u.ŞW'. İlk defa 1913 yalı birinci 
kin.un ayında, tayyare bombası, Fasta 
İspanyollar tarafından RWilere atıl· 

~Ur.ll 

Ne 7&nk!. Balbukf, son senelerin 
mevLi harplerini c-OzümüzilD önünde 
slJ'alarken, Uzak Şak, Cln • Japon, 
Habeşistan ve niha1e& İspanya barp

lcrt, dl7e sa;rı:rordnk- Ve ı:anncdiyor
du..k ki, son bom.batar da, bpanyada a-
1.ıluor .. Ve ştmdilik, perde kapa.n.ı7or. 

Balbukl, bö:rle olmodı. 
AHllflIT RAUF 

~----~----------~· 

Bütün mektepler hafta 1 

sonuna kadar vekalete 
rapor gönderecekler 

Orta mektep ve liselerde klş 
sömestri önümüzdeki cumartesi 
giinü bitecektir. 

Yeni senenin ilk ayının 9 uncu 
sabahı, mektepler sömestr tatilini 
mü teakıp <ıçılır açılmaz yaz sö· 
mesteri de başlamış oiacaktır. 

Bu mlinesebetle orta mektep 
ve liselerde muallim meclisleri 
tGp!aruu-a.k m<>kleplcrde bu sene 
tatbika başlanan yeni vakit cet • 
veıerinin neti<."<'leri hakkı:ıda gö
rüşmeğe başlaını~Iardır. 

Bu görüşmeleri her melıtep nıü· 
dürü bir rapoda cumartesi nk..•a
mına kadar Vekalete bildirmiş 
olacaktır. 

Raporlara göre de Vet:iılet yaz 
sömestri için, okul c;ah.•maları 
hakkında mekteplere yeni direk
liller verecektir. 

----0,00---

Şehirde yapılan inşaat 
İstanbulun be!eı!iye hudutlan 

dahilindeki kazalarında yapılmak· 1 
ta olan her nevi resmi ve hususi 1 
inşaatın aylık vaziyetlerinin mü- ı 
foakıp ayın 15 ine kadar belediye 
reisliğine bildirilmesi şubelere ta
mim olunmuştur. 1 

Her kaza mühendisi bu hususta 
bir cetvel yaparak bunu her ay 
belediyeye gü11derecektir. 

Tütün piyasası 
Samsun tütün piyasası dün açıl

mıştır. Bu nıiinasebetle mü!ead • 
dit yerU ve ecnebi tütün firma
lannın münıessilleri şehrimizden 
Samsuna gitmişlerdir. 

Diğer taraftan geçenlerde açılan 
Ege mıntakası tüıün piyasasında 
da düne kadar 11 milyon kilo tü
tün satılmıştır. 

Karaköv meydanı 
Belediye reisliği Karaköy mey

danının ve Karaköy • Azapkapı 
caddesinin sür'atle açılmasını ka -
rarlaşhnnıştır. Bu meyanda Ka
raköy yolcu salonu civarı da ge

Kadıköy sahilleri lo
dosun tahribatından 

nasıl korunacak 
Haydarpaşa önünde olduğu gibi 

Kadıköy sahıllerindc de bir •nal· 
g;ı kıran• inşası kararlaştırılmıştır. 

Bu dalga kıran 200 metre uzun· 
Iuğunda bulunacak ve şimdikine ı 
amut olacaktır. 

Uiı:er taraftan Kadıköy iskele ·ı 
meydanı civnrmdaki park haline 
ifrai( edilen kumluk sahanın ta -
m.amen ağaçlandırılması için faa- j 
liyele geçilmiı;tir. 1 

Lodoslu havalarda bunılan deni% 
suyuııılan çok ıniiteessir olduğun· 
dan aj\açların ~ikilccei(i sahaya 
1 metre derinliğinde taş döşenme
sine de başlanmıstır. 

Böylece kökleTin örgü halinde 
ve mus:•ttah şckiide )apılması te· 
min olı•ınaktadır. 

ooo---

0 r ta d 't n kalkan 
paralar 

Eski nikel 1 kuruşluklarla 5 ktt
ruşluk ve 100 naraiıklar ayın 31 in
ci günü akşamından itibaren ban· 
kalrTda ve mal sandıklarında dalıi 
kabul olıınmıyacaktır. 

Bu münasebetle tramvay, tünel 
ve elektrik idaresi dün tekmil 
bilelçiler:nc ve tahsiidarfarma teb
ligat yapar~k ayın 29 uncu cuma 
!:'Ünü akşamından sonra halktan 
bu lrabil paralardan veren olur5a 
kahul edilmemesini b:Idirmiştir. 

DOO 

Taksi saatierinin ayan 
Taksi ofomobilleri saatlerinin 

millıürlenmesi işi hakkında şoför
ler cemiyeti tarafından beiediyeye 
bir müracaat yaıulıııısta. 

Bu müracaatla taksimetre saat
lerinin yalno: Bcyoi(lu cihetinde 
tamir edildii:i h:ılbu.ki Belediye 
ayar memurluiiunun İstanbul ta
rofınd.:ı bulunması dofa:vısile şo
förlerin müşkülata uğradllilan bil 
d~rilmiş ve ayar memurluğunun 
da Beycğluna nakli istenmiştir. 
Şoförier cemiyeti, bu ayor memu
ru için kendi merkez binasında 
bir oda tahsis olunacnğını da vıı
detmişt'.r. 

İzdiham davasında şahitlerin 
anlattıkları .•• 

nişletilecektir. 
İlk planda Galata meydanın - !============== 

Dolmabahcede on blT nlanılııfın ö· ı ba:rram rününde, 1>11" Krahn meraslm-
lümü iJe neliceJenen izdiham hadisesi den dönüşü esnasmda izdihamdan böyle! 
ıphiUerlnln d:nle.nmcsine dün de şeb- bir hıidise olduiunu halırbyonım. IIa-
rimlz ikinci Aj'ırcezada devanı olun • brmıda kaldıiına göre, kargaşalıkla 30 

muş\ur. Dünkü muhakemede maz • 
ıııuıJardaıı eski em.niyet mödürii. şiın
dikl Çorum nU.I Salih Kılıçla sabık 
emııl7el mildii1' maavbll, ılındllıl ar
fi-., datr~t müdürü Kimran da hazır 
bulonmutlarıtır. 

Dün Polis Şeıml, komiser Bebçcl, 
telgraf memura Kemal, komber Raşll, 
polis Mehnlet Keskln. volls İbralılm, 
yü:z:ba,ı,ı Veysi ile Roman7a sey:risefain 
bat acentası Dlmitrl Onçiy;ınos isimli 
ıolda şahit dinlerunlştlr. 

Şahitler kapının açı,bp ltapa.ımıası 

etrafuıda ha.hal verm41crdlr. 
Sallh Kılıç Roman7alı şahitten mem

leketinde bö7le kazalar olup olmadı
tmı ıordıırmU$; o da f1l ccva.bı ver -
ııııişllr: 

•- Bir br!hte Rom:ı.ıı:rada m!Di bir 

kişi kadar ölmü,. buna yakın insan da 
,.araıaıımıştır. Blldiilm bmı<hıı iba -
rettir.> 

Miilealılbea 5 kinunas:ml cama gÜ

nü sabahı saat 10 da yapılacak ola.n ö
nümüzdeki istinabe cel!esinde İ.:;tan
bul sabık VaU ve Belediye Reisi Mu

hitUn Üstündai. Bcyoflu sabık kay .. 
mak:ımı ve şimdiki Emniyet • iidür 
muavini Danlı, Eminönü ka:rmakamı 

A~ih. Beııiktaş kaymakamı Rlı.a, l\lilli 
Saraylar müdürü Scıat Mülkiye mü
fetil 1 A.zlı:, Hat.ıy ba~komiseri Rifat ve 

daha baiı ldmsclerte bir kaç kadının 
şahit sıfatUe çafılıp din.Jenmelerj ka
rarlaşhrıl.mıştır. 

Bu husustaki muhakemeye :rarm j3. 
mit Aiırceza.sında devam oluı:a.caktır. 

Yazan: fskender F. SERTELLi 

BAR CİCEKLERİ ' . 
,_ 

Bu kapınıu önünde iki Franso: 
nöbetçisi dola•ıyordu. 

Yoldan geçen lh kayıkçılardan 
1>t.rlne sordu: 

- Bıırosı nedir? 
Kayıkçı çekingen bir tavırla fı· 

Jildadı: 
- Silah deposu .. Bizden alınan 

siliılılardan bir kısmı burada du
ruyor. 

- Tuhaf şey! B~n bir otel arı -
yorum .. 
-Adı yok mu! 
- Hayır .. 
- Burada otele benzer bir şey 

yol:t11T. 
-Ka!•ıkçıılan aynldı.. Birkaç a· 
ılım daha yürüdü. 

3;, dcnbirc ommmda ısert hir 
elin dolaştığını duydu: 

- Dur bak.alını.. Ki mi arıyor
sun burada? 

(Z<•tnbak) başını çevirince, bir 
Fron~·z çavu51unun ensesinde dıır· 
dıığunu gördü. 

- Hie_ Bir o~el anyorum. 
Çavuş' güldü: 
- Burası gemici yatağıdır. Bu

rada otele benzer bir şey yoktur. 
Fakat (sarı binayı gösterdi) şnra· 
da bir silah deposu va. Galiba sen 
de orasını arıyorsun .• Pei!il ıni.1 
(Zambak~ ıı;qaladı: 

No 2611'mrJJ11 

- Benim siliıh dcposile aliıkam 
yok. 

Diyerek yürümek istediyse de, 
Fransız ça"uşu (Zambak.) ın bile· 
ğine yapışmıştı. 

- Yürü bakalım karakola! 
Diyerek biraz ilerideki Fransız 

muayene kulıbesine doğru götür· 
dil. 

Biraz sonra, Fransız karako -
lunda Zambağın üzerini aradık
ları zaman, koynundan çıkan (Ş .. ) 

1 inızalı mektup. onu çok müşkül 
vaziyete düşü:rrnüştü. 
Fransız ıc;avuşu sordu: 
- Bu mektubu hangi Tiirk za

biti göndereli sana? 
(Zambak) saşkın bir tavırla: 
- Ne diyorsunuz? • dedi • bunu 

bana bir bar sahibi göndermiştir. 
- Bir bar sahibi mi? Ne o .. Sen 

bar şantözlerinden misin? 
- Evet. Beyoğlunda 'Yeni bar) 

da çalışıyorum. 
-Adın ne? 
- Zambak.. 
- Türk müsün~ 
- Evet. 
- Burada neden dolaşıyonmn? 
- Cebimden çıkan mektubu oku· 

dunuz ya. Burada racdevu ""r\ • 
yorlar bana. 

- Koskoca Beyoğlunda konuşıı 

daki Mehmetalipaşa ham yıkıla • 
eaktır. 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 1 
*Belediye Reisliği, bu sene Gülha- Nakil vasıtaları davası

ne parkını tanzim. ve ıalah ettirecek -
lir. * Belediyenin kar temizleme mııki
nesi BursB;ya gönderilmiştir. Makine 
her gün Uludağ yolunda 22 kilometre
lik karlı mesafeyi teınizliyecektir. * Pazarlıksız satış kanununun şeh
rimizde tamamen tatbiki için mez:ltUr 
kanunda rıe gibi tadilita ihtiyaç oldu
ğu hakkında Belediye R4!isliği uzun bir 
rapor hazırlamış ve Ankaraya gönder
miştir. * Mecmua ~klindek.t ili'lnlar ve di
ğer bazı hususlar hakKında damga ka
nununa konulacağını yazdığımız yeni 
hüküm 1er dün bir kanun lSyihasile 
Büyük Millet Meclisinde müı.akere ve 
kabul olun..."'nuştur. * Gaziantebin kurtuluşunun 18 inci 
y1ldönilınü dün büyük merasimle kut
lu1anrnış1.1r. 

cak yer bula•nadınız da bir silih 
deposunun öııünü mü set;tiniz? 

(Zambal\J ın rengi ""psar1 ol • 
muştu. 

Fransız çavuşu: 

- Arlık her şey anlaşıldı, dedi. 
Biz de burada çoktanberi senin gi: ı 
biı bir casus arıyorduk. Demek ki 
o aradığımız senmişsin! 

Zambak: 
- Beninı suçum yok. Ben <.'3SUS 

olanıam.. Ben bir aile kızıyJIU. 
Diye söyleniyordu. 
Fransız çavnşu güldü: 
- Bir aile kızının barda ne işi 

var? 
Fazl:ı bir şey söylemedi. 
Evrekını yazdı .. Ve bir oüımo • 

bile bindirerek. iki askerin · muha
fazası altında Tepeb:ışına g'.inder
di. 

(Zombak) Tepebaşında (İtilaf 
zabıtası) ınabkcme.<ine gönderil -
nıişti. 

* Zambak sorguya 
çekiiiyor 

i'Epebaşında Ruvcııyal otelinin 
salonunda yüzbı:şı Jan ?{orbey ile 
Madam Janet konusuyordu: 

- Hakkın varnm, Janet, hükıl· 
metimize knrşı g;;-sterd~ı:,-rin hu sa
dakati hiç bir rnrnan unutrnıya -
cağım. 

- Hayır ola_ Bu iltifat:. sebep 
ne? 

- Canım, haniye iki gün önce 
bana harda çalışan bir Türk kı • 
zından bahsetmiştin ya. Onun hak
kında verdilfuı. malılmat ~k doi-

nı halletmelidir 
Tramvaylar, bilhassa akşam ve sa

bahları çok kalab:ılık oluyor. Halk bu 

halden rahatsız. fikiyetçi ve mm:tarJp
tlr. Duyduk ki, belediye bir emir ver· 
m.Iş: Arabalara bn kadar fazla yolcu 
ahnmıyacakmış. Güzel bir karar .. Fa
kat, anbııtara kabuJ edilmiyen diğ,.r 

yolcular ne olacak!. Bwılar için ayrıc\ 

11akil vasıtalan t.emin edilmiş midir?. 
Mesele Qndnr: İstanbul tramvayl:ıt·ı 

kifayetsizdir. Fenni sebeplerden dolayı 
daha fa.z!:ı a1'3ba tahrik elmek tmkıiıoı 
yoktur. Yollanmız azdır. 

Binacn~leylı tra.m\·ayJ:ıra ahnmıya

ca.k yolculılr, işleı-i...ııc yetiş!~lyecekler, 

çünkü mütemadiyroı, dolu a.r1.ba geçe-
cektir. • 

BÜRHAN CEl"ı\T 

ru im:ş. Kendisini silal.ı deposu ö· 
niinde tevkif etnıi~ler. 

- Ben san" aslı olınıyon bir 
sevden bahs~der miyiın, Jan? O
nun bana hafiye olduitunu söy -
lenuş.er.ıı::lı. 

- Hem de üzerinde bir Türk çe
iecisiııin mektubu buluwnuş. Ga-
1.ba, bu kız silfıh deposuna bomba 
atacakıı::ış. . 

- Bomba atıp ııe yapacak? On
lar bu depoları boşaltmağa çalışı
yorlar. 

Fransız zabiti pürosunu yaktı: 
- Olabilir. Yarım saat sonra 

kendisini bir daha sorguya çeke· 
cekl~r. 

- Casusluğu sabit olmamış mı? 
- Oldu... Oldu amma, onun kim· 

Icrlo çalıı;tığuıı anlamak isliyor -
!ar. 

Bu sırada i1tl Fransız jandar • 
ması yanında merdivenlerden yu
karıya (ıkarılan bir ı>dam, Mad:un 
J'anet'in gözüne çarptı. 

- O ne? Şinasi &yi jaııdarma
lar geti:ri~·or._ 

J'an gülümsedi: 
- Kızın iddiası üzerine bar sa

hibini de mahkemeye davet etti
ler .. l\Iiiddeiumumi kendisini şim
di soguya çekecek. 

ı'h 2ğa kalkarak şu sözleri de 
ililv _ etli: 

- Zombak, cebindeki mektubun 
onun farafından yazıldığını iddia 
etmiş. Meseleyi bir kere de bar 
sahibinden soracaklar. Zamlu.k 
böyle bir hiie ile (Şinasi\ den yaT· 
dını görmek istiyor amma., Bütün 
ümitleri boşıı çıkacak. 

( Devamı Var ). 

Münevverlere 
vazife 

düşen 

Evv.elkl ciiııltii ıUaııs lelrrafl•n. 
memleketin ruh ve bü.ııye kıymeti.De 

alt, ga.yct mühim bir haber verdl Milli 

Şet İnönü, An.kara Haikevbıde, bir 
komitenin içtim.ama riyaset etmişler 
ve bu kültür ocaklarının müstakbel 

faal.Jyetlcrt ve ırrorramıan 'üı:erlnda 

konn$8rak, bazı Jenl 4irektıİıer ver
nılşludlr, --Ne Avn1panm 11.t:ıyan harbi, ne dün-
ya keşmekeşi, birl asil ve necip dava
larımızdan uzaklaşf.mnıyor. 

ÇWıkil. buı;ün hanrlanıyor, mille • 
;rakkız bulunuyor, ve herhanKl bir 
tehlike karşısında yekvücut bir kale 

lıali:ıcle müdafaa savaşına. atılmağa a.ı:
me&.ı.niş buJunu,yot'sak, bütün bunlar, 
asd davalarımızın talıak.kukunu asta 

l'eri bırakmamak l-c:indlr. Bütii.n dün
ya biliyor kJ~ büyük bir medeniyet 

i<allanması sı!m:m ile tllb!lUYOrDZ, İ· 
Hmde, t-eknikte, san·a~ .,. .. bordan 
boya bütün Lir iç1irualyatın11zda, yeni 

ve geniş hamlelerle neticeler peş:.:.de. 
saferler önünde k0Şll1'onız. 

Gayemiz tektlı. blrdit: Türkiyeyi mu-
3811' me.den iyel sevi7eiWden daha ileri 
l'Ölii.rmc-k!. 

Bu harikulid.e mevzu üzerinde, I!alk~ 
evleri ismile ad.!andtrdı.imuz. kiillür 
p1ılarm:ı düşen vazifeler s::ıyısız. ve 
ns.mi..ıten.Wldir. Her c;Wı g-ör~oruz: 

Fa:ıl ve zıııde bir H.>lkovl, muhlfüıi 
derhal dei;iştirebilJror, 

Bii.tiliı Türk münevverl.erine düşen 
Ya:Zife, Hıılltcv!erlnin ılık çatısı altına. 

t.:.oş:naktır. O za.m3n, bn:-ünkü Steak
lık daha r•k arbcalıtır. 

Milli Şefin :reni clireldlflerlnl, bu 
.sıcaklık mihrakı frzerlne dofmnt )'enJ 
bir güneş P,bi Ja:a.rırh teü.kkl e!H.roruı. 

ıtEŞAT FEYZİ 

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

Yeni bir otobüs haltı 
Belediye, Kadıköy iskelesi ile 

Çamiıca kız lisesi arasında yeni 
bir otobüs lıattı tesis edecektir. 

Şimdilik buh11tta 2 otobüs tah· 
sis olunacaktır. Seferlere ay bışın· 
dan itibaren başlanacaktır. , 
Diğer taraftan Orlaköy ile Ka· 

raköy arasında da otobüs işletil -
m"5i için tetkikler yapılm:ıktadır. 

Fakir vatandaşların 
adli danışmaları için 

odalar açılacak 
Avrupanın ve Amerikanın bü • 

tün şelıirl.,rinde olduğu gıbi 
memleketimizde de mccani ci.slı· 
şare odaları• aç&iıııası için tetkikı\lr 
yapılmaktadır. 

Her hangi bir hukuki işi olan 
ve borç takibi, haciz, temyiz, iti
raz ve saire gil>i adli evrakın na· 
sıl yazılacağını bllıniyen fakir va
tandaşıar meccani istişare odala
rına müracaat ederek bııralarda 
daimi suretle bulundunılacak a
vukat ve memurlarla konuşU]I 
onlara müşküilerlııi anlatacak • 
!ardır. 

Yeni İstanlul adliye s.raymm 
alt katında vücuı!e getiriiecek o· 
lan bir •müracaat bürosu• nda da 
ad!l işlere vukufu olmıyan davacı 
ve miirecnatçıbra kolaylık göste
rilerek işler:ııi ne suretle takip 
edec.,kleri anlatılacaktır. 

---<OOO----

Belediyenin yeni 
bütçesi 

Belediyede ve vilayette 1940 
mali büt~esinin h2zı.rıanması içiıı 
tetkiklere gc.;ilmiştir. Bu müna • 
sebette tekmil kazalarclaki kay -
mak:ınıl ık ve belediye şubelmn • 
den 1940 yılına ait ihtiyaçları için 
listeter ve maJUmat istenmiştir. 

-000--

Üniversite kitapları 
Üniversitede birinci sümesterm 

sona ermesi yakl:lşiığı halde birçok 
fakültelerde ve billıassa hukuk, 
iktısat faküit<ıierinde müteaddit 
derslerin kit•plannın el'an bas 
tırılamadığı hakkında yeni şika -
yet.er vapıl~tır. 

Bu meyanda ecnebi profesörler 
tarafından yeniden yazılan kitap
ların dahi tercümelerinin y•pıla
mamış olmasının talebeyi büsbü
tün müşkülata ui(rattığı görüle -
rek hunların sür'atle ter.cümeJe -
rine başlanmıştır. 

Aitlliadarlar, 2 inci sömester 
başlangıcında bazı kitapların la -
mamilel hazırlanmış olacağııu söy
lemehtedirler. 

l,~=~~A~-v~n~ıp~a~~H~a~r~b~in~l_n_v_~-~-i _M_es_e_ı_e_ıe __ rı_· __ J 

Acaba kim kimi bekliyor ? 
İktısadi Jıarbin Almanyayı gltgiıle 

d:ii.şüııdiirmekte olduiuna şüphe yok. 
ikLıiadi harbin neticesi Almann içtn 
t.ehlıl:ell o!&~k diy.e düşünüldüiü için 

dir ki ablutayı kıhp rcçmek çaresi ·
nıulmaklaıtır. 11'1rp b.'şladı başhyah 

iktısa.di mücadelc.o.:ln nelere yol acacat• 
en.dişesl Alınanyanm cerek ask.erlik Te 

cerek diplonı:ıtlı:< sahasındaki faali
yetinde en mühim rolü oy::n!llll.lş ol•
yor . ."Rus • AJ.m::uı anlaşmasının bu ho
'SE~a. Berlin için 90.k ia:yda.l:ır temin e
deceği ümit edilmfştl. Fakat Berlln ... 
M.oskeva :ınb\!jlDllSL."l.llt nelere yol aç
tığmı .eyliıldcııberl eereya11 eden ve:
lmyi. ciistcrdi. Lehislanm pek biiyük 
bir kısmı Ruslara. g-cçH. 

RusJ:ır Baltık s::i.bz.~ınclı. nüfuzlaruu 
arthrdıkç:ı arttırdılar. OrcJ;.u·d:ı a.sırlar

danhcri yerleşmiş olan Alm:ınlık ce
kadi. Alnanınr da. çıkıp Almıın:-ay:ı 

gelmcğc mecbur kaldıhır. Nih:ıyet Rus
ya tarik.ile ba.~ka yerlerden keıııdlsine 
lüzmnlu maddeleri getiı1mek keyfi· 
yeti dü.,ünülmemiş değildir. Ancak ve
saiti nakliyenin k,\fl olmaması gibi 
miilıim bir takım eng"ellcr var ki bu 
suretle yapılacak ithaia.tm ümlt edil
dlii gibi kolay olamıyacaiuu g-öster
mi'fitlr. Nihayet hep maliİm. olduğu ij ... 

zere Almanya da Fransa ve İngillere
ntıı ~e:ııillııl abluka altm:ı almalarına 

karşı onları abluka altına 

düşünmii-,tür. 

İngiliz amiralleri ıeoen ha.rptenberl 
Ş1l son yirmi senedir tahtelbahir me
selesini uı:un uzadıya &etk.ik etmekte:ll 
biç &'eıi kalmadıkları rlbi bir gün yi
ne Avropa.dıil hu:p olur da tahteJba
hirlerle uğ::ra.şm:ı.ğ'a mecburiyet baı

gösterlrse dJye li.Zllll;-elen tedbirleri dü
şünüyorlardL Bugün vekayi ırösteNi 

ki denizalb silihlarına karşı müdafaa 
çareleri daha emindjr. Yani müdafaa 
taarruzdan da.ha kolaydır. 

Sonra artık şıı kanaat geldi kl tngı. 
Uz ablııkanmn Almanya için çok za
rarları vardır. Alman abla.kasından 

İııJ'Utere için çıkacak zararlar daba az 
olacaktır. 

Fakat Alman.ya bunun karşısında ne 
7apaca1rt. Bunu da çok geçmeden Öf· 
renmek kabil oldu. Çünkü Almanlar 
ilin ettiler ıu bwı::üıılıü ,ı\lm""Y• için 
harp gayesi İngiliz imparatorluğunu 
,-lkmaktır~ Bununla bero:.bcr bö7le bir 
tasavvurun nast1 W.kikat sahasına çı .. 
kacğuıa da herkes kolay kolay tn:uuı
manı.ı~hr .. Bundan sonra Alnıany.anm 
İng!l!ereye karşı lalb,k c!mek istiye
ccğl başka bir ç:ırc kalıyordu: İskoçya 
sahillerine asker çıkRrmak!. Burulan 
da bahsedllmemiş d rğildir. Fakat bu 4 
ila etrafla pek iııaıulacak &'lbi i>. ül· 

mlyen &asavvurlardandı. O halde AJ. 
nıa.u.ya yapsa yap:>a. de.&ıiwordu, bütıin 

kuvv~tlerbji ~-e~hya.rak hücum edeecii 
:yerlere ta,_ ~ • eJer. bu surcUe ani .,.e 
şiddetli bir burı.-ketle karşısındakileri 

şaşırtarak harbi kazanır. Şimdiye ka
da:r bu olmadı, bwıdan sonra da ae 
vakit olacağını ~lmse .kestirememek
ledlr. 

Şımdlye kadar gerek diplomatlık sa
hasında.. gerek tahtelbahir harlılnde 

ve gerek havada öyle kaL'i neticeyi ba
zırlıya.cak bir hamle olınaınıştı.r. 

Almany.a.nı.n. A·\'ruı>a kı.t'.asw.11.a ia
ziltereye karşı olır.ı:~ ü.zue enrelii bir 
yer temin etıne&i 1it.'l.J.1;;J}ır. Ti ki orada 
havai ve bahri bir ht!.reket nolıttasa vü
cu.de gehrsİJL Burası olsa olsll. Holan.
da olacaktır. Çü.nkö Belçilr.:ıııın bita
raf blm.ası.w. Almanya daha muvafık 
rörnıekicdir. F.ğc.ı· Bcıl.~ik.ıı. bitilra.tlık

t:ın ~ık.ars.ı. o :ıamau AJmaıı orduları 

karş1!arında Fransanw ot·dularını bu
lacaklardir. O zaman malüm Zirtrid 
haUı şimalden çevrilmek tehlikesi var
dır. Faka.! eiier Bel~..k:. Wtaraf kalına 
FranSJz ordusu Lük.sem.buri ile Ren 
arasında kap>>=ış k&lmıı ol&ralı: belı

liyecel<llr. Yani Ztgfrld hallmm ce
nubunda da.raca.ktır. Ai.ltln A1ma.a or
dusu bir kere Bolanday& &'irince artık 
İııJ'illere . ile karsı karşıya bubuıarak 
oradan yapaeaiuu n.ııacaktar. 

Almanyaıun en mühim kuTVetlerl 
bilhassa şu son blr bucuk a)'d.anbcri 
carp cephesine J'ı.iılnut bulunuyor. Av
rupalı möıehassısla.nn t&hmlnleTlnrı 

göre bu ordu 2 milyOD. 500 bln k•ştden 
aşağı değildir. Bu kadar büyük blr 
ku vveUn orada lopla.ııar.ık bel<ldll -
mesl istikbal Jcin h2tıra. türlü ihUmaller 
getirmektedir. Böyle iki buçuk mUyo.n 
.insan ile buaber ne ka.4.a.r cesim harp 
vcs.a.iü ve no kadar da hayTa.m baJu
mıyor. Bütün bunlar 1se sadece oraya 
loplan:.rak beklemek lcln get!nlmenWı 
olsa cer.ek. J\vrapanm askeri ve siyasi 
muharrirleri Lu vaziyete bakarak Ho
tanda ile Belçikanın vaz.lyet.JerJ Fransa 
Te İngllte?'eyc ne kadar yakından bağlı 
~lduğunll anlp.tıyorla.r. 

Eğer buciinkii Almanya kat'! bir 
muharebeye girişerek bu neticeyJ al
makta tereddüt etmiş, nih.ayet böyle 
bir harelrele geçememiş ise elemek ki 
muvalfakiye& çarelerlnJ emin bu.Iamı
J"Or. İngiltere ile Fransa da beklemek. 
sureU1c. vakit kazanmakla neticeye 
doğru daha emnl:reUe rııtlklerlne kani 
bulunuyorb.T. Dn takdi:rdc ya.lıu'C bir 
nrtfce vard.1r: Son1;."tda kim galip ge. 
lirse harbi kazanacak odur, 

ALİ KEMAL SUN~~ 

Taun: Ahmed Şiiluü ES· 
b' 

Almanya ile Romanya arasınb ,. 
mti.ddettenberi devam eden tıcare' ııt t 
z:a.kerelert nihayetlenmtş ve iki ııe:tl t 
arasuı.d.a bir mukavele imzalaJU111şll" 
Şunu söyliyelim ki eğer AJmaJlYB; 
iki demokrat devlet arasında bir b 

61 
çıkmaıruş ve bu harp neticesWdt ı4 b 
Sov;reUerln şarki Polonyayı lşgall' ~ l 
üzerine Şarki Avrupa vaziyeti ycııi b. t 
Jstihal.e7e .c1rmemL, bolDJJS<l.7wJ• ZJSVI,. 
kereler o kadar uzu sürmez, .Alın"' ,. 
J"'& cbant sahası> içhıe aldığı Jlo0l1 , .. 
yayı tehdit ederek her isteWti ıarfl ~ııı 
bul cltirirdL Romaıı:raııın A!ınoı>Y• . .. ,,,. 
uzun bır pazarlığa girişmesi, şar~ı 

rapa memleketleri üzeriı:.de A.Jın1Ul t~' 
yikiıılı\ hayli hafifledıtlne deJild '. 
Bununla beraber, Romanyanın A.ııuaı1 
7a ile yaptığı yeni ticaret anla!~ 
kendi lehine değildir. Bir defa AlıJl,ıı 
7a ile ticaret meselesi, Atman poJltık•' 
CJlannm ":te7İf)eriue tibi bir muıınıcltıı 

. ' halinı almışhr. Onda ası~ devaın 
11

., 
istikrar aranmaz, İşlerine elverirse ,,. 
blk eder1e:r. Elvermezse tatbik etJJ'I ıJ" 
ter. JlomaD,7a ile im:ı:ı~an yeni JJI uO' 
kavelenin a.k.JbeU de bu oJacaklır. 6 

~ı· 
dan başka Alıua.nya Uca.ret münaS~.,... • 
le.rine ıtiriştiği memleket.ıeriıı piya.~'11 
rını bozarak onl:-.rı y~vaş yavaş iJiU.S•p• 
hel:"emonyası içine almak slyascU.nl ~ 
'kip etmeltl<>dir. Yeni Romen llCi'
ınukavelesl bunun yeni bir dr:UJidit· 

Faka\ AlmaJlJ'~ çıık m;i•·it ş>Zli"'.1 '. 
lmzaladJ.kı bir mukaveleden büyiJı i'4 
lli'arl t.:ler tenıiıı ede.uı.iyecektir. çiiJllı 

ot' .satın a.lacaiı cşy.;aı nakletmekle t. 
bO' lukla karşıJaoa<:al<tır. AlmanyıuıUI 

güntii şutlar altında be"'°ye ter•ll>~ 
petrol nakleclec~iine fÖilhe 7o:thıt· D • 
defakl tlcare& muka.,·elesile B.onıtJJ1 

Almanyaya a7ıla :rüz otuz bin ton pr;; 
rol satmayı taahhüt etmiştir. Bıı, 19 

1'tı" senesi ilk sekiz aymın vasathidtr. . ,,. 
ni harp cıkm:ızda.n evvelki sekılli d 
1939 senesinin vasatisi alL"l11'ken bil 
çıktıktan sonraki ay satışlr:.nnm b.., 

" saba katılmsma.sıoa sebep, bu ayJ~r ılıöf' 
tında .nakliyat zorluğu.ndau satışın d 
müş olmasıdır. Ve işte petrol mesel" • 

sinde Almanyanuı gelecek aylar s:ırd' 
fmd& karşıla.ş:ıc:ığı zorluiun s.ırrı ' 

buradadır. Almanya harp çılı-•d"' 
evvelki aybr ııarlmda Romanyad.o g.f' 

da yüz on hJn • :yeni tiearet muka'feıe' 
sindeld raka.mla.ra cire yür; otuz bifl • 

toD pelrol alırdı, EylQJ we biıincUeŞrl' 
aylan i~ind.e bu ınikta:r altmış ve dotı:' 
san bine düştü. Bunan sebebi RoD1,ıııı• 
,-anm ~trol sat.m.17a ımıvafakat etıO"" 
mesl ıleill, nakllyal!a lesadül edil•0 

'Zorluktur. Almanya Romar.yadan satıJI 
aldıkt petrolü kısmen Akdeniz, kısDle.d 
de Tuna yollle nakletmekte idL AJı.:de" 
nb yolo kapa.udıktan ıonra Tu.ııa ff 

şimendifer yollle naklctmete başiııcl> 
Faka! her iki yol da büyük mildardl 
nakliyata mü.sal& deflldir~ Bilhassa 'fi'' 
na kq ayları dOllQor. 811.lldan baŞ1'-• 
İnzllidcr. hDa üurhıdeki na.kliJ"e vt• 
sıt.alarınm miilılnt bir kum.mı ldrala. " 
Dliflarılır. 

Alına.uya .B.omanyadan satın aıaııui• 
petrolü n:ık:letmete mVY&tfak -olsa bılCı 
bo ma.dde7e olan ilıU)'acmm ancak çoı 
küçük bir CÜ•iiuii tarşılıyablleeeldlr· 
Romanya.dan satın aldıj"ı petrol uned' 
biı" milyo.ıı iki yiU altmış bin lona b•" 

Ut olmakt:ı.dır. Balbııkl Ahna2:rıınıJI 
bugünkü lhUy<1.r1 senede on milyon toJI'" 
dur. Almanyanın Rwıya.dan mühim nıik' 
tarda petrol satın alablleceit çok şilP' 
helidlr. Çünkii Rus pelrolü, sanayileşe.0 

ve makineleşen Rusyanın ihtiyacıD1 

ancak kili geleceği gibi. bu meseıcd' 
nakliyat daha büyük zorhıklar arıe& .. 
mck.ledlr. 

Bulisa R.oman,.a llear.et m.nkavele .. 
sinin ımzasııe. İngiliz ablıılıasııun M' 
manya Ü•erlndekl laeyikl mabsül sıı

relte hafUJe0•1ı -Dlmuer .. 

A. ş. E!mı:Ell 

• ....... 4 •• • ~ 

• 
Bir otobüsün tekerleği 

çıktı 
.Şoför İsmailin idaresindeki 34~1 

numaralı Karagümrük - Cihangiı 
otobüsü Fatihten geçmekte ikelJf 
bir tekerleği kmla:rak devrilmif 
ise de içindeki yolculara bir şef. 
olmamıııtır. 

1 Birimizin 09rdi 1 1 
Hepimizin Derdi 
avandaki çatlaklaı 
Bir okuyucumuz 7auyor: 
&Geçen gün bir iş zımnında A· 

J'a&OfJ"adakl MaariJ matbaası 

muhasebesine ~ittim. Matbaaya 
beton olarak yenJ lliive edilmiş bu· 
tunan ~u binanın muhasebe kıs ... 
mındak.l ta"Yanaı sıvaları birkao 
yerinden ~atlamıştır ''e memurla
rm başına düşecek bir tehlike gÖ!J• 
termektcdir. Matbaa müdürlüğü· 
11ün bu ~a.Uakla.rı muayene ettir· 
mesinl ve muhtemel bir kazaoıa 
önü.ne ceçmesJnl rica ederUD.. 



De Valera bir sulh konferansının! Ro~anya kralı 
toplanmasını Amerika ya teklif etti bir nutuk söyledi 

Dvblin Z6 ( A.A.) - Amerikaya 
hituhen rad)·oda söylediii bir nu· 
lukta d. \'alcra , bir sureti tesvh·e 
buJunınası için harbi ldanı ede;,. 
lerin bir konfernas akdetmelerini 
lekliI etmi$lir. 

Hatip, Amerika ile irlandanm 
harp focııyiine maruz ınilletlenı 
karsı bir semp•ti hiss~ttiklerini 
Siiylemiş ve şimdiki mcd .. ·n harı>

te galiplerle mağlüplann J:.arp bil· 

tikten sonra da senelerct- mahru· 
miyete katolnacaklannı ilave et· 
miştir. Bu hal, bir aurrli tesviye 
bulunmasına sailc olnıaldır. 

De Valera netice olarak demi•· 
tir ki: . 

•Harpten sonnı lıor.f.or:uıslnda 
ihtiliflana lııalli mulünü kcrube 
etmelidir. Aldiselim bu ns11hin 
harp tahribatını tamamile i··ra d· 
m den teaUe e<filmesjnj emrcdı

yor .• 

Romanra başvekili Ru3 
hududunda • 

Blik"' !6 ( A.A. )- Baf"ekil Tatues
l<o. benberlnde Knlıa ukert mabell 
kıımandanı General iıı..ıevıeı De er
kıi.nılıarb°IJ.e relal Ge•eral Ten.,eo el • 
tlUja. halde Romanya - Sonet B.•ya 
•udadunda ki.iıl Alı.&UllWl telırlııe ıra· 
ili olmıqlur. 

B'U müna!H!be-t1e U...ekn ne nfaka

tlanekl :ıeva&, Alman. UkraDJ&h, Erme

ai vr Yahudi ekaUl1eUerlat.. aima -

IJUrrinl kabul etmiflerdlr. Do mümH

ıiller Krala, hiikiune&e n ord117a e1aa 

aedakallerlul be7aa elmlflerı!.lr. 

Hitlerle Stalin arasındaki müna
sebette bir değişiklik bekleniyor 

Paris Z6 (A.A.) - Havas: 
Sabah gazetelerinden buılan Bit
ler ile SIJllin arasındaki müna6t'· 
betleri tetkik ederek bu ınünase
beUerin Finlandiyaya yapilan te
cavüzden sonra değiştiğini kay -
deylernektedirler. 

Ordre gazetesınde Pertiııaks di
yor ki: 

Bitler ile Stalin arasındaki ınü· 
llasebctlerde bir de~şjklik olmalı: 
üzeredir. Şiındiye kadar Hitler'ın 
Stalin'e ihtiyacı vardı. Fakat Sta
lin Hitler'e pek muhtaç değildi. 30 
ııontcşrine kadar Stalinin elleri 

aerbest olduğu için ordulan ka • 
rada ve denizde mücadele halinde 
b11luna11 Führer'e yüksekten bit.ap 
cdebil!rdi. Fakat Firuandiya seferi 
ve Kmlorduya indirilen darbeler 
kendisini şimdi )manyaya karşı 

daha müsantahakiır davranmağa 
me~bur etmiştir. Bu hal Von Rib
beııtrop'a yeniden ümide düşmek 
(jl'setı.nı \'ermiştir. Rus - Aln1an 
~ birlii!inin Skandinavyada ve baş

ka yerlerde yeıu b..r tanda mü -
essir olmadığı yabııda anlapla • 
caktır, 

21 Amerika cumhuriyetinin 
m hariplere gönderdikleri nota 

Nevyork 26 (ı\.A.) - Panama 
konferuıısı t:rrafınd•n tedbit edil
miş olan emniyet mıntııkasının ta· 
rassudu meselesi hakkında dünkü 
gıızetcler, bir takım mütaleaJar 
aerdetmektedirler. 

Gazeteler, %1 merib Cumhn • 
riyeti tarafından muhariplere gön· 
derilml~ olaa notanın fazla müp • 
bem oldup veya hiçbir tesir icra 
etmiyecekınahiyette bulunduğu 

1 
ınütaleawıı serdecliyorlar. 

N evyork • Tribune gazetesi, kcn. 
dilerine bıo nota gönderilmJ~ olan 
devletlerin bunu kabul etmeleri 
ihtimalinin pek u olduğunu yı.z· 
maki dır. 

Bu g:12ete, merika Cumhuriyet
lerinin ittihaz etmiş olduklan lıat· 
t iharekctin hukuka düvele nıuva
f ık olmadığını ve muhariplerin 
harp zrruretlerinl kifi derecede 
hesaba katmamakta olduiuJıu yaz· 
maktadır. 

Stalin 'in Fon Ri.bbentropa cevabı 
Londrıı 26 (Ruausl) - St•l:n 

60 ıncı yıldönümü münasebetile 
Alman Hariciye Nazırı Fon Bib
lıentropun tebrikine verdiği ce -
vapta, Finlandiya hadi..,lerini tel
mih ederek şu cümleyi kullıuımı.ş-

tır: •Kanla tarsln edilea Rus. Al· 
man dostluiunun artık bundan 
sonra devamlı olarak idaınesi lil· 
zumludur.• 

Stalin Bitlere de bir teşekkür 
telgrafı göndemı.i tir. 

Ma yn e mi çarptı, yoksa torpil mi ? 1 

Oslo ZG (A.A.) - O lo'dan İn· 
giitereye g:tr.ıekte olan Lappen 
adındaki ve 5 O ton hacmindeki 
Norveç bayraı1ını hamil \"Dpur, şi· 
mal denizinde Bergen açı · Jannda 
bir i.nfililı. neticC>oi.ıde ba tmıştır. 

13 kisiden ibaret olan mürette -

batının kaffesi tahlis edilmi~tir. 

İnfilakın bir mavn ıı ı, ye>lı:sa bir 
torpil yüzünden mi vW.u.a g.,Jmiş 
olduğu meçhuldür. 

Batan vapurun tayf ası kur u amadı 
Londra 26 (A.A.) - ft imada şa

yan biT mcmlıaılan bildirildi;{ine 
göre 2,400 ton lıocnıındcki Dani • 
marka bayrajiını hfüııil Scotia \'a
purunun 7 ilkkiınuıı tarihinde bir 
Alman tahtelbahri tarafından tor· 
pillendiii esnada Halniıı aclııı • 
C:aki diğer bir D rJmatka karı:<>
swıun mürettebatı torpillenmiş 

vapur miircttebatının imıladıM 
l..uşnıak istcıııi~: ı:r.e de tabfclbabir, 
tekrar suyun yüzün~ çıkmış ve 
J.endileriui felakclıeılckri almak
tan meneder~k aksi takdirde kenw. 
!erini de torpilliyeceği tehwdini 
savurmuştur. 

Bu yüzden Scotia'nm tayfasın· 
dan ZO kişi telef olnıuı;tur. 

Efganistanda seferberli yok l 
Roma 26 iHus11si) - Kabild~-~ 1 tı_r. Vaziyc~ hiç olmazsa şi~d~lik 

gelen haberler umumi sderberlıgı böyle tedbırler alıwnasıııı ıstil -
tekzin etmekted:r. Efganistan hu· zam etmemektedir. 
d11tlarında hiçbir tedbir almamış· 

Fin cephelerinde 
muharebe şiddetli! 

(1 tacı ıı&lılfed•ıı denm) 

evltt yıkılmıştır. İnsanca zayiat 
azdır. Kareli l:<'phesine en yakın 
lıir şehir olan Viborg dün akşam • 
danbcri uzun menzilli Rus topla· 
rının ate i altına ahnmı bulunu· 
yordu. 

SAHİL BATı\RYALARİLE 
BİR DÜELLO 

SOVYET TEBLİ<iİ 
Moskova 26 (A.A.) - Tass: 
Erkinıharbiycnin Z5 ilkkiınm 

tarihli tebliği: 
K esif kıt'aları arasında başlıyan 

ateş teatisi birçok ınıntakalarda 
ciddi çarpışmalar şeklini almıştır. 

11omosalni civannda Sovyet 
kıt'aları dü~manı ciddi bir bezi - ı 
mele uğratmışlar ve müstabkenı 1 

me,·kil rini işg•I etnıişlerdiı. • 
Roma 26 (Hususl l - So\'yet İolomantsi rnıntnkosında Sov;vet 

(ilosuııun l"n Jrnvvctli cüıütamln - kıl'ıılan birkaç Fin t~bı:unu 
nndan olan !\farat zırhlı · ı ile sahil mııhasaa ve mağlup ctmi ·)erdir. 
bataryaları ile şiddetli bir topçu Finlerd~n birçok ölü vardır. Ifo mın
düeilosu olınustur. tal.ada 35 ~sir ahnınıştır. SovJ~t 

Fin tayyareleri • furmansk liın:ı- hava kuvvl"tleri ke. if uç11shrı ,·ap. 
'!mı bomh:ırdıman etmislcrdir. mıslardır. Cereyan eden havıı 

0

mu• 
llels'nki"de Noel vortulan mil • harel;cl ri C!>nasınd:ı G düşman 

temodi alarm işarelleri üzerine sı· 1 tavynresi dü~ürülınüşlür. Bir SO\"• 
tıualı.larda tea'it ed"lmiıtir. yet tayyaresi üssüıio dönmemi~tir. 

Bil.kreş 2&- Bonııuıya Kralı Maca.r 
hacludu 7akmı.nda Gradeamarede bir 
nutuk söylJytrek. aomanyanın sulh 
illerine kuvveUe baila olduğunu , Ro· 
ma.nyauın .kendialne aöt olmıy:ın şey

lerde •özü olmadıl1DJ .MJ'leml, ve !>Ü· 
tin aomenterl memleket mftdıfeeımd• 

ı.ırtıı• •9d elmif&b". 

l'OLONT A BAŞTI:Jdı.f DB 

BİR NVTL'K. SÖYLEDİ 

Parla 26 !Hwımil- Polonya ~-
9elı.lll General 8.hrslıl Noel mıinaoe· 
betllr Leh mllletlne Yr askere bil.abeu 
IÖ7ledlli aatkanda PoloQ"anın harp
ten büyümüt ve kuvvetli olarak (ıka
eaiuıa emia •lduiunu blldına~lr. 

Finlandiyaya 
yardım ..• 

(1 llıel sahifeden devam) 

kınlık n terddıidilnü uybtden is • 
veç, Norveç~ Vaııimarka, Hola.nda •ibl 
devleUu de Fiıılandi7&)'a möc-.lr 7a.r
clımlarda bulunauya Nfla.ıuı,ıardır. 

Bunlar ve bllhusa isvc~ Finla.ndiya
ya wp cöudtrdoli clbi l>a.nlmarka ve 
llolanda da •enUUu C'ondermiye b1i;la
mı~lar; haUi Jlk İsveç, Danimarka gö
nUllulcrl harp aa.hasınA rirmitlerdir. 
Eier, harp ilkbahara kadar iki tarafın 
karşılJ.kb beklemesi gibi bir vaziyet 
alırsa Flnlandlraruu bahana o mınta· 
kalanb &"elmuJ ayı ob.u mayüa kadar 
cececek dOrt ay zarfın(l.:.1. kendlsiıı e his 
ba.iAncı p.lqka.ıılı.k..la Uhllimat Yt her 
tUrlU. slli.b tedariki bakımından l.Aak:ıl 

en misli kuvveUeneceii tahmin cluna· 
bilir. Bu arada IFlnlaadlyada Şimal 

m.emJekrUerloden Ye diier .Uvle:Urr· 
den l'elecek S"önüllülcrden müi.qekkll 
bilyllk bir enlu l<uralmaıı lhıuruıll de 
nrdıt. 

ETEJ\I İZZET BENİCE 

Korgeneral 1-Ialis 
Bıyık tay vefat etti 

(1 mal llalılfeden devam) 

..........ı yarın Mbala -1 11 ile Gülha· 
ne lıalltaııeailt.dcıı bl&J'ük muasbnle kal
dmlaealıtır. 

Merhıım ım de mülirlm olıı.ral< 

DarblJ'e mtktebi.nd~n •eş'et etmS, ve 
bilahare l.rkanıbartıbe mek&eblııJ tle 
nun.ı ederek erk&luharp zabili oım...,. 
lıır. 

İltllı.lil mutıarebeırlnde 57 inci fırka 
kumandanı olarak h&rhllı sonuna kadar 
yararlıklar rösiermlş ve müıtakiben 
lltJlll Müd:afaa Vekalell ordu dairesi 
relalıilnl ita e\llı.ı.Ur. Oradan da İstaıı
bal Koıaut&nhtuıa tayln olunm1L1tur. 

cAnkara sav .... , cMet.eıııln savaşo 

ve .Tlm11111D Anadolu ıeferl> lslm~I üe 
ıu,m~tıı eseri de mevcut bulllJUJlakla· 
dır. 

cSon TellT8f• ba acı k1.71tb.n dola-
71 deierll komubnın ke-dtrll alleslne 
en derin ve ıamimi tuiJ't:llerinJ sunar. 

MİJ.I.I ŞEFİN YEGENLEJl.İ 

~İBDE \'EFAT ETJ:i 

Milli Şdimlı İsmel İıoöııliııun 13 ya
şındaki ycienlorl R~ll Temelli hmır
de ve::ıt etr:ıiş ve cen~7 1 v:ıli, befed ye 
resi ve İı:mlr komutanllP bü:r ilk bir ka-
1>1.hJhk:n qt irakilc d~fuolurunuştur. 

Cumhurrehnmlzln blnd rlerl Ah • 
ınedln ollu olan bu zeki ve çııl~k:an 
ge.nç, İı:m.ir llsulnln son unı:mı bu se
ne ikmal edecekti. 

c-Temelll• ailesine dtrb. tul7eUerl
mld bUdlrlrla. 

---<000>----

Orgeneral İzzettin Ça
lışlar şehrimize geliyor 

Kendi anuslle ltkaiil ed.lldlilnl ha· 
ber nrdltimla İkinci Ordu 1'1üfellişl 
Orı;eneral İnellln Çalıtlar dün Kon7&· 
dau ~thrimlze hareket •tmlfllr. 

, ..... LAL 
Yeni se11eye yeni bir zaferle 
giriyor. CLAUDETTE COL -
BERT • DON AMECHE -
JOIIN BARRİ. tOR - 1\1.-\RY 
A'>'IOR • FilANCİZ LEDE • 
RER gibi Amerikııuın 5 kud· 
retti yılılııının yarattığı Para
munt'un 939 - 40 senesi 

GECE ·y AR!SI-
KONTESI 

Herkesin gözlerine neş'e, <'o
daklarına kahkaha, kalbine 
saadet ~ılayacak bir san'at 
harikasıdır. 
İlaveten: Renkli MİKİ ve son 
dünya haberlerini ı:österen 
l\IETRO JURNAL 

Bugün 
LALE 
sile 1 asın a 

HORE BELISHA 
lngiliz Harbiye Nazırı 
nasıl bir adamdır 7 

Buı:tın İngikerenin Harbiye Na
zırlıjiı vazifesini gören Hore Be • 
mlıa günün en mühim simaların
dan biridir. İngiliz gazeteleri na· 
zınn tercümei halini şöyle anla • 
tıyorlar: 

•Bore Belisha'nm babası Loa • 
dnuıııı zengin tüccarlanadan biri 
idi. Beiiza aileai, uzun senelerden
beri mal Plmak ve salmaktan baş
ka bir Şt>y)e meşgul değildi. Babası 
ya,ıandJ, işten çekildi veya has • 
talandı öldü mü, yerine m11tlalı:a 
oğlu geçer, te-zgah bozulmaz, alış 
veriş sekt-ye uğramndı. 

Fakat Hor Belişa . büsbütün baş
ka türiü düsünüyordu. Babası da· 
ima ticarethanenin idat"t'"'oini ele 
olmıyıı hnzırlanmumı süylüyor • 
du. 

Fak:ıt o; bış1nı eğiyor, cevap 
vermi~•ordu. Bnhası . Mabileşiyor, 
dosilanna derdini :vanı~·ordu: 

- Bu cocuk, büvük adam olmalı: 
isti~ror. T'C'arete ehemmiyet ver -
ıniyor. K'ifor k9lejinde okum•:\'• 
da tenez>:ül etmiyor. Yalnız Parise' 
f:ilmek, Sorbon ünh·ersites'nde ı 
tahsil etmek sevda ındı. Sa ki 
Sorbonda okuy11p ta ne kazanacak.! 
.Sıfır d~ğil mi? ... 

Genç IJelişa, babasının hu SÖZ• 

!erine karşı: 
- Babacığım, diyor, ticaretin 

fena bir şey olduğu idd iasında de· 
;>;tim. Foknt ben biiyük bir şah -
siye! olmok istiyoruın. Meml~k,.. 
time hizmet için • . 

Baba Bcli$a, oğlunu fikrinden 
caydınınıyacağını anlayınca ba -
şıııı sallıyor: 

- Pekala, diyor, Parise ,;ı, Sor-· 
bonda oku, ne istrr~en yPp! .. Ni· j 
hayet ·ine bu dükkana gelecek, 
su te gahın basına geçecekslıı.. 
Haydi, yolun acık olsun! •• 

PARİSTE 
Genç B~lişa Parise geliynr. çeh· 

n:si her zamanki gibi mütt'bessim. 
Sorbona kaydolu:vor. Fran .. ızca • j 
sını ilerletiyor. Cütiin i1i··1Jeri öi!
reniyor, dünya edebiyatını tetkik 
eı'.i;ıor. Fen, siyasi ve adli fakül • 
telrinin bir kurs11nu kacırmıyor •. 
B'lmdiği bir şev var: Takip ede • 
ceiti mes!ek.. Ekseriyetle arkadaş. 
lan soruyorlar: 

- Gazeteci mi, vnha profe<1tö:r 
mil olmak nive'iıfclesiniz! .. 

Genç Be'i~a cevap vermivnr. Fa
kat bu suallere mPn•z kıldı~ za
man kalbinin ~:ırııtwnı hi ediver. 
Kartiye Lateıı'1ı kalabalıi!ı nrıısına 
lrur,~ı.n ı..u Jtf'Dcin yiire~nd" hir 
sır var. B11nıı ancak kendisi b:Ii
yor. Vr kendl kendine-: 

- Büyü'!ı: bir '!&hsivct clmak is· 
tiyG?Um, diye söylü:vor. 

1914 • 1938 
1914 harbi başlıyor. Bclişa, Fran

sava gelen iı~;iliz ordusuna gö· 
nüilü yrıulıvor. 

1918 de harp bitivor. İ11<;liz or-

dt1Sunun Trufolgr Squar'da yap • 
tığı geçid resminde zabitan arasın
da bılhassa genç bir yüzbaşı dik • 
kat nrznrı çekiyor: Kore Bel.sa ..• 

1923 te, Hor Beli,a'yı, l:itapları 
arasında çalışır görüyoruz. Avu
btlııta hazırlanıyor. On sene son· 
n, 1933 de henüz 33 yaııında iken 
Makdonald kabinesinde münaka· 
lit Nazın oluyor. 

BÜYÜK BİR ŞEHİRCİ 
O de' irde Londra sokaklan pek 

dar ve pek kaıabslık idi. Otomo· 
bil, araba kazaları eksik olmuyor· ı 
du. H:ılk şikayet ediyordu. 

Hor Selişa, köşe başlaruıa birer 
direk, direklerin üzcrino de koca
man cam küreler koydurd11. Şo -
förlere, yııvaş yürümelerini ihtar 
için ... 

Fakat bu cam küreler kırılıyor, 
\ ·eya çocuklar tarafından çalını • 
yordu. S<>k.oklarda oynuyorlardı. 
Bor Bcr a, bunun önüne geçmek 
için küreleri çelikten yaptırdı . Şo· 
förleri de yola getirdi. Artık kaza
lar, yo den;Jecek derecede azal • 
mışh. Ht'rgi;n binlrce kisi .,,,;ı · 
mekten kurtulmu~tu. Nevil Çem· 
bCTlııyn iktidar mevkiine gelince; 
harLi) e nezaretine. her şeyi ça • 
buk ve iyi )'npm•sını bilen birisini 
getirmeyi dü!lilnrlü. İlk evvel ak· 
ima gelen Bor Be1iııa oldu. İngil
tere sirnhları hrrakma t:ıraftan 
idi ve lıu politik vı fakip edivor
d11. Haibuki bazı ı!c\'lr'ler müte • 
m•diyc.on sillihlnnıyorlnrdı. 
B'1hessa Alr>an\•a ıııündengi.ine 
kara, deniz V<' hnv:ı kuvve-t'erini 
aTft I?J. rdu . fn;SJt,,.rt'~in de ordu· 
Jannı c;J nh etmc-'.\İ, httTp le-vaznT!Jnı 
artlırm? . ı Jii>ım gclivordu. B11 
büvük i i ba armAk itin çdik ira· 
deii . yılmaz \'C yomlmu bir adam 
li:nmı1ı . 

nor Beliea. narbiv~ Nnırl !'ınn 
ta,~in o'un~11fhı hPl>~1''"i al•nca 
Ct'mberlayn'in hür!l"ltınıbn rıklı, 
ilk felPhn merk.,.ine gi!ti, baba· 
sını bt•l!'u: 

- Bıthn . d<-di. H~ihlye nsnrı 
oldum. Hangimiz haklı imişh?., 

HARBİYE TEZAl-:t."IİNDE 
Hor Belişa, nllZll olur olmaz tay. 

yare, mühlmmot ve tank fabrikıı-
1.arı gece ve gündüz durmadan iş
Jenıejie başladı. 
Yalnız mühim bir şey vardı: Gö

nüllü u ulile n ker toplamak ... Bu 
muvafık değildi. Çünkü askerler, 
gündüzleri kışlalara geliyorlar, ge. 
celeri evlerine ,;diy('.rlardı. 

İngiiterenin d!jtcr devletler gibi 
muntazam ve dai.ıni bir ordu u bu
lunmak ı:crekti. 

1939 da mecburi askerlik knhul 
edildi. Az sonra ıla harp rıklı. Üe 
a:vdıınberi vüz hinlt"rce İngiliz PS· 

keri e<'!lhe'erde harbediyor. Birkaç 
av so ra bu miktarın milyonlara 
yiiksel ... ceöi m11hakkak. .. 

''Kızıl lr l a.<,, vap ru 
(1 inci ııablfeden devam) 

nm kuaya çevrtllp bu ~snach 4a ka .. 
yalıkl:ua çarpıırak baltıiı kuvveUe 
lahmuı olunmaktadır. 

GEMİDE BULUNA..'iLARIN 
j, .. ILJ.:Rİ 

Facl~ mevltliııln tabliı\jye lsta.yon 
larınd:ın.çok uv.k bir yer olma'!ıı, h.·iD .. 
de.li.i k•,tan ve müreLtcbat u:dau k.m
ıııe.nin kurlanlam3m '''"• sebep ol -
ı:ııqt;ır. 

İzmlnleltl cÇaııultu tualasmdaa tın 
7Ukü ile kal.Ji.ıp limanımızdan s•noba 
tarekd ed<D Kwlırmal<la bııluıı:ulla
rııı isimleri pıılardu: 

Suva.ri: Basan Şakir, ikinci kaptan 
Yu.suf l'te:ınıet, Birinci çarkçı İbrM.bim 
Yeştlk:ı7a, lklncl çarkçı Şevket H1LS2.11, 

ı-üverle loslromosu Mehmet MembJ, 1:e
ınicl B.ıı.kkı llleıalt, llesul Mllhal, Hıır· 
ııı Ömer, llaiaD İ:.ma.11, Ali Mutafa, 
makine lost.romoau Belik Kaya, Yateı 
Ali Rtfal, ate çl İsmail Salih, Haun 
Muharrem, Ali İsmail, Nmnan hmail, 
Liıtfl 1\-lehmet, Kömürcü Mehmet AU,. 
1b.Da Ali, Necmelllıı Ab4ullah. 

AJTıca bir de taı memura ile buı 
lşçller!n de bu aeferde &"•mide olduk -
!arı aıılqılıualtladır. 

AKWETLEllİ MEÇHUL 01.ı\NLAB 

BuliiD bu zanlhlann l<al"i ilıheUeri 
henüz mal\im dt•llldir. 

Gerçi semi bal.mlfS& da; içlerinde ı. 
:Ji 7öıme blleıılerln ellerine cecordilt • 
dikleri tahta parçaları a1esbıde hali 
bir 5..ııile &lii;ınabilml.t olmaları mult
t.cmcl S"Orü1mcktedır. 

Bu elbet ı-özönüue alınarak istanbal 
Um.an rebllll clnt Uman reis.ilklerine 
iel&Tafla müracaat et.mit ve laa.UD. C'e
len bütün aramalann 7aıutmasıqı bil ... 
dırm~llr, 

KURBANLAR 

.Kmbrmak• müretif.batmdatt nı .. 
ıuı. iki tayfa Shıobun Fener7olu üze -
rlndl" ölü ol:arak buluttmll$lard1r. 

Yü.ıtrtk dt'llbd•ıı sahile l<adu W. • 

maf3 nnıv.Uiak ofan bu iki bedbahtın 
takat:s:izlikıenue io:z.aınam l·Urn muıhiş 
Soi'ukun ve acı ru..:ı-a.rların it!o>lrfle ka· 1 
raya kavu ... · kt.aa sonra donup ölduk
Jer.i a~J~şı~ı~ ır. 

Bw.l;!. :-dan birlslnln p .. nu:ı~ ında tl 

aJ:tan ofş.:ın 7üzutiJ içinde •SCı1 di7e 19.;J:t 
7atJ,,1 bulwl:.n:ıktadır, 

Bvnd;ın C:a tıHhsb: tayf:ının henüz: 4. 
Yıllık evli oWcfu anlı ılmakladır. 

Dij"er mı.irett.cbatw ço • u da evli ve 
s:oluk çocuk sahibi eski deolzcllerdlr. 
Bunlardan ekser~ l te.hrimiıde otu.r .. 
m.all:tad1rl:ır. 

Büyull: faclayı dün ak,am ölrenm 
uV1lllı kadm Te cocuklar zevç, baba ye 
llı&rdeşlerlıılıı ilıbellerlnden lek bir ha
ber olsa:n alabdm.ek lcln bu sabah U
mana ve flrkele müracaat elmiııl•rtllr. 
Akşama kadar Sluoplaıı 7enl tafsili

ıuı ceıme.ı beltlenmd<ledlr. 

F,\cfA KURBANLARININ 
AİLELEBİ!\'E Y ARDI.111 

hı ıene evvel Karadenls bofan ha· 
rlcjnde vukua ıelen ve müteaddit de
ab oeıeufunun boPlınalan lle netice -
lenen clllsar• vapuru faeluun hatır· 

lalan bu kasa ka.rbanlarınm ikıbetıerl 
belli olunca ailelerine ŞlleP<'ililı Şlrkell 
taraf f"'dan ııakdeU yardım Ollllllllall Is· 
tenmektedJr. llahrlarda oldu"u veçhUe 
cBbar• npuru acentesi de kazu.cde • 
lerin ailelerine para vttmlf ve unca 
bir de taııe llslesl açılmışlı. 

ZAllAB NE ltADAJt f 

4500 ton baemlnde otan batan vapur tim 
diye kadar % defa tamir ıörmUş, banwı 
lcin 108 bin Ura sartolo.nmu,ıur. için· 
dtkl hamulesll4 beraber kı1mell 280 
bin liradır. 

NASIL BATTl? 

V•punııı ne m"'tle balhtl hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. KaTYetle z:ın~ 
nedlldiihıe .-ure, vapu.run btt ei•arda 
fener olmamasa J'li.zuıden karanlıklı is
Wı:am,.tlni $1.tırıp kayalık lan. bindirmesi 1 
v~ bu ıııurell c par(' lan.m.LJ o1maa& kuy .. 
velle multlemeld.lr, 
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Galata tamamile bir 
beldesi halinde 

Latin 
idi 

B1I lnbatm lnılbul, ...,daa lba· 
reltl: - Komlaullıı17e kalealnL 7,,_ 
kanıdan mnha~ra etmek Ye urlamak 
wı dellL Limana clr>ı>. 1ıara urta
nna nlsbeten daha zayıf oJan Halle 
surlarını tarylk etmek li.um. ııatbukl, 
Uma.o •taua crrıı .. 11nctr, Tllrk do· 
na.nm:ısı::un limana ctrmeııllne mini o
hıyot'. Bu.uun 'ela, karp semllerlıuiu 
bor kısmını koradan Halice qınııak 14· ....._ 
Padişahın bu fikri, dlnll7e11lere blras 

1"arip ccJdL Hatta çehrelerde, baı.ı 

~redcluller ve imkiw.5.121.ık a.limellcrl 
bel~rdi. FakaL (Tatlh), ne bu.alara cLll:
kat edecek \ : e ııe de ehemmiyet vere
cek b~lole ıleİ;~;di. O yaln11, hayalinde 
catJa.n ;uı bu cur·rtbrane ın·oJeyi der
hal ıa:bı k i rin l>iUuk b ir sabırsulık 

h;..ı;.de-ydi.. NltcJıı..lııı. lı..'ıva.nıu kar:u·.ua
ıır..a r;ıgmcn, sO:ıünu fU cü.mlclerle bl ... 
tirdi: 

- Haydi bakalım, kalkııı.. Şa dakI· 
l<adau lllbareu işe l>qlıJ'acaiu. 

DcdL 
Fa.,ı.h ile ma.l1etlndelr.l kamanda.atar 

derhal aUarwa. b1Ddiı,r. Eyiip ve Ki.
l:ıtb;ıne sırü~nr.dan dolaşarak ılmdl 
(~ınıpa.şa) drcLiiml~ yere Lnd.Uer. O
radan Jt.bare-n buı .. Do:ınaba.hce ıa
rayınm bulundufu yere kaclar, bıhun 
o 0ı..ra.xi7I gc:ıditcr ve c-emllertn seçlrl
leccfi 7olu tesbll ett.Jer. 

:Cu yol, (Galata kaleai) allı üst ta
ratuuUkl daJiıl< 9e orm&ul.ık araziye 
te :ıdul ed:)"ordu. B~wı. 'İ.l2trinde, 

(Ile10Vu) namılc a.r.ı.:1.n koca blr ma
roıure bulwıu ba. ar· o t.arthte ol -
u.nkf.;ı 51k bir <-ıman ile muhat bulu· 
nu)'ordu. 

Galata ıebrl, k~veUf ldr Ule Ue 
çe\•r Lmit tL Gerek bu şc!ırl l"t' ı;crtk 

et.raiıud;ık.I ka1crı evveli (Anı.ılii • H .. 
Jer Ue (Pl.ıa) lılar ve 50.nr-.. d.a t ' rne
vWılerl e \.'t"ntclikJUer - n: bı , Dlzaııs 

ttcuetlle alakadar oıan tLltJnl mllft .. 
tine mensup tüccarlar ve ;-emiciler • 
inşa etmJ:ılenlL 

Ga:ab, hemen hemen bın ınlle bir 
Liliıı beldesi ldL Ve takrlb<n, buırıi~ 

Tophanenin buJunJufu yerdru baılı-

7&r3k Galata kuler:ine kadar u~nan, 

oradan da cenuba inerek, Halle salıl· 
Uade ba (Cetmeme7d.alll) 4lca.ıla 

J'ercle DilUIJel bulaa bir sur Ce '"'" 
l'llmlştL 

Falih. iaıanbwıuı aaptıııa ~bbila 
etUil ~anı•lıl GaLıta bal70111 ne a.nla.'$&
rak onwıla bil" roııabecle ıkdeltL Bu 
mu.alacde mu.cH»iuce ı..&!lnler blıarai 

kalacaklar, Bb.anbllara lıl'1b1r sureUe 
yardım elml)·eceklerdl. 

Vikıa Lillnler, bltaraflıl<!arııu mn
hafaza cdı1or &lbl &oriınti.7orlardL }'a
tat (din) ve (ticaret) d'1layu;Ue bu) dok 
• ' .lları ola.ıı Bizanslılara slıll gidi 
yaı·dıından gcrl durmuyorlardı. 

Fatih, bunu bilıyordu... Ve buna, ~ 
dereeede kızıyar·· u. Fakat. l'ir.i~tiii bu 
bü, ·Uk iş .nısınd:a., ke-udb.ine en ... t!l •· 
1 cık kun•f't1 r çık.ii.n:na.mll ifio. {Ga

lata.) War;ı huswact ıosttrmekten çe ... 
kın i ~ <ı .. iu. \'oku . eJlndekl o muazum 
kuvv 0 c. Ga.lab kalainl bfrllc .-~n 

t:l.rfında ~ere ,cçıri\'crm k, (Fatih) ı .. 
çin güç blrşey de~ltdl. Ve OOyle bir 

hareket ff', ontıu l tcr fnl bir kat d:ıha 
kGl;ı:r~!ibrabUirdi. i-~akat, saflıım dil ... 
tüneelı ,,., (' hükümdar, meselenin so
nuna dt.i ün~rek, Avruı.ı..,daki (Latin) 
d .ıvlet ve mllleUt'rl keııcU aleyhine 

kışkırtmam•k için, (Galata) ya do· 
kımm:ılıbnsa, buyiı.lt ve celin bir işe 
lefebbib cderelt malı.tadında maval -
fak olmayı lercib euııiştL 

(FATİH) İN BAJtİKULADE PJtOJEsf. 
TtRK BAZlL.-UU SA .E ı. ·nz 

NA iL TAllAKKl'K ETrİT. 

Kabalaf öaü.u.dekl Türk doaa 0 me • 
mıdaıı miihlııı b.r kısmının (Halle) 
clcnlzbıe nasıl lııdlrUdlllne dair, ta • 

rihlerlmlıdekl malfuııal oot azdu. Av
rup• müverrlhleri araanda da, bu 
meaele etrafmda epeyce lııışülı farlı.lar 
9t lbıuatlar vard.ır, 

Biz, bu farlı.lan ve lbllliflan a:rn 
•J'TI letldk ettikten &011ra, tumlann eıa 
kuvvellilerlnJ lereıb ederek bu bi17illt 
n harikulade lııllı nalı.llııe &"friştteilz. 

(Falih) bir dakikalık umanı bile bot 
ceı:lrmedl. Gemllerlııl karadan nak.Je

de<etı 7olun ceclltl 7erltrl le•bll eder 
dmn. dnhal ite clrlşU. Bl'7ülı orda· 
rahtak.l Oıi.hsıı efrat ile, (Zafnoı Pa· 
p) om kumanda eltltı bir kolordlll' .. 

7ıldınm !'iür'atl1e, Galata surlaruun ar .. 
kasma (ekti. SUihsu efrat bu J'Olu a
çarken, Za,rnos Pap.nm ukerlerl de 
onlan 7ardım edecek. Şa:ret (Galata) 

War. bu :rolun a(ılmasına mini olnr
Jar.-ıa. o z:ıman da meseleye allılhla mi ... 
dahale t7llyeeoklL 

A7Jıl ıamanda, Galata11 t.hdil ede· 
cek o'an toplann yerleştirme amrllya
tı ela. buyuk bir ııUr'alle lk al edil -

m~U. \"e tahminlere ııaurıuı ba lop
Jarın bazıları. Galata kulesinin arka 
tarafına, (y:ı.nl bD&"lia Tünelin üst b· 
tmdak.l (K.ul•l<aıı ) dedlilmi& --

ilde), butlan da, 9ir.ıdi CTtptb,. ı bah• 
ııeoll a.1ıı hulundutu yere 7erle tiril• 
mltlL 

Yerl-.tltl daldkaılau illbarcu atqe 
baflıyan bu loplar, dt'rhat te.ırtnı gÖI· 
&el'cll.. (Ga.lata) War, korkmıt bir ıü. .. 
nilı.u ne batlaruı.ıa ıa•rladeıı c•re.ıa 
&at aiıllelcrin sesl~rini lşltlr Lfl~.:.aea., 

blltiin Gala ta fdırial ba)"iılı bir delotet 
•• lıikfmel bllli eltL 

Alılan ilk menal, 1Nıfa &"ltmiflL IFa• 
kat, arka.wıda siımbah bir dwn:ı.n l&l 
bıra.kar:ık GaJataııuı &aerindcn aşaa 

lkıncl mermi. tam hedefe babel ellL 
Liıaaııd~ buhuuuı bi.r cemiyl dcldL Blı 
k~ tarfa.suwı kurialmL!>.103 vali& 
bile bırillı.madan, o ıemiyl bahrıvcrdL 

Bedbaht SüJe7m:ın Beyin 7eri.nJ •· 
lu, 7e.al Amiral (I.1Jm:ı:a llc7) de, ba 
1.op aleşlerUe a7ol zam.'\oda harekete 
ceçm&ş_ Du> !.ık btr iir'ıUe tam.im eı.. 

Ui:l bir kL'ım ıtuillcrdcn k.uçuk blr 
doll1nllla 7apar:ık, Jlman ajuna hi&· 
CIUD etm.11tL Fakat lla.mn Beyln va
slfesı. z:int~ri zorlıyaralr. llm.1.11& ı-irmek 
dri'ildi. ÇünkU anla~1lmış Lı ki, eldeki 
ku•vf't ve veiaiUe bu zinciri pa.ralaya
rak Jımaııa hi.ktm olmtk pek cu~ blr 
qU. Yeni Turk Amiralinin tu andaki 
vuitesl. aincirla serisine dcuılrler.1.&f 

olan chişw.a.aı l'CmlJt:rini iz'at elmekk.11 
lb&relll. 

Biuns Amirali; bir taraltaa Türk 
cemilerinin. ıiii r ı.ratl&a da Ga.aı. 

ilaerlııden at•P cclen korkano tq c•I· 
lelcrlnin t bdidı altwda kalınca, aru.k 
orada bannamıya<':a...:ını hb.,.ctli. Geml .. 
Jerlnl derhal O.lata hrtnln limanına 
(buınuı (KaWalyer.) dccl;&lınla sahile) 

çekil. 
Disans doaaıunaamıa bö1lece kapra) 

(011.i. u~i)e) i~.Jle ılrmc. 1 iu.ulııe. 

'IUrk to:>la.rt aiq lu:.:.mcdl. O l"İ.lD ah• 
~a kadar, ,.m elli mermi t'ndaJıı et
ti. Z..ı.e.n ma.ı..sa.ı, Biuus donaunuUl"..J 
t:ıhrlp etmek drğ'U; Galatahlarl teUılt 
edc.-.k, Turk c....ııerlnla hrad:uı ıe· 
etCPklerf yola bir an enel Uun&I et
mekten lbarcttL 
Yo~ binlerce amele ve asi.er pJı· 

1ı7ordu. Bir hamlede, bütün aiaçlal' 
kullmiş, 701 tesvl7e edllm~IL Ayni 
ııamaııda, keollea ataflaı"daıt da !Aifı.· 
c!e edolerek. hımlar da tıpkı b71llha· 
nelerdelı.1 (felek) ler cibl, yollara di

-'t!L 
Yol, bueünlr.ü Tat.iye.le na&aran aıra 

ile tu i!IUkameU t.alıı.lp edı7ordu: 

Yolun b:141- Bqün, Dolmı.balıçe 

aara7ınm öuilııdekl saal kaleslnla bD• 
lunduiu 7erdeu lllbareu: 

GulWte 7okıqwıdan çıllJyor; 

Tafkışlanı.ıı t(annaraJ& ua:ı.ır olaıı 
eepbeslıu11 önündeki dllalitie celiyor: 
o olıuluk, bll&"l&D (Fb.ll olomoblllerl
abı caı·ajam. kadar •evam eder. Orad .. 
it.ibaren de, Kasım....- &e.ıatlııe düşeıa 

•Uıı malliD ıuerlwlen. Balice bıl.Jor. 

Yohm son aoktaSI: ll:ıliç ubilia.de. 
(Soiultsalar) 1ahul (Ka7naklar) de· 
ailen kiı:iık bir (koy) dur kL oenralan 
bu ke1 doldarulmut, muine (ubık. 
Bahrbe Neı&rell binası • bir rivayete 
llD&r&ıı da. (ha91Ular) • lnf& edil• 

mlfllr. 
( Devamı Var ) ... •·····•·•···· ...... 

M. Turhan Tan'ı 
kaybettik 

(1 inci •alılfrd devam) 

Birçok taıımmq almalarla - blr
llil aaatarı. tabi ve lı.ll&pçılardaııı mi

rcllep hÜJ'iilı bir ulabalıt19 tllra1t 
eUli:l cenaze KadıkO,. llkıtlet..~tle:n mo
lör1" Sirkeciye ceçlrllmiş ve merhuma 

brıı ..,.. ~ı ...... ıt lııl ya_.:. 1su
yen kesif bir kalabalık dalı burada 
cenaze alayına UWııak etmlftlr. 

Cenue Ankara cadde>! • Türbe 7 .. 
lile Beyanı camime cöliirtllUp namaa 
kılıu:ıe<ı1k ve nıüteakıbe.n Edlmckap&• 
ılaki 1<>hllllie defnolwıacaklır. 

lllalbual ve tarih hanlından başka 
idari sahalard:ı da çalışmıı çok Ju7 • 
melli ve clcaerll bir 1az:cı olan :U. Tv-
Jıaıı Taıı 18'6 seııe•lnde Sv ta dot
m111 ve talaillnl mut.takip Sivas idadi· 
ılnde tarih, ve cotra.f7a okutmuş, l90I 
4le İstanbul be!ediyt:Jl muhil be ba.t
üllbl olmQI, dalıa aonra C klip llse'lf 
ıedebi7al mualllmllilne ta7llı edllmltllr. 

Daha sonra mub~lit l.a1makamlık· 
larda blillwımq, bunlan miJte.akıp da 

Çorum, Ka71erl ve t '. küdar mutasar
rıflıklarmı yapm br. Sivas meb'asl.,. 
i;undalı IODl"8 5!nsi ha1atlall l<Umlt
llr. 

Serveti Funund .. n fltb:ıtt11 ıs sene
dlr müteaddit J'evmi puttlule mee
mualuda pek (lOk 7aıllar ve tarilü ro
manlar y aımı~ tır. E.vrlerlndra bir 
kısmı. frau'!JUS, inS"ilbce. almanca, ru.
ca ve rumcaya &ercurne o1unmuttur. 

1' erbuma Allaklan maffird dUer ,,. 
kod.erli ailesllle am.imi luİJ' ~ J .......... 
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ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşe alınabilir. -

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 

Elbiselik ve Paltoluk Kumaş 

PATI kullanınız 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlarım, ıneme iltihap

larını ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, 
akneler, ergenlikler., traı yaralarını çocakllll'tn ve hü-· 
yüklerin her tiirlü deri iltihaplıırını en erken ve en 
emin tedavi eder. VİROZA,mikropların yaşam.asma 
mani olur. 

GAHİMENKUL SATIŞ İLANI 
Beyoj:lo svlh mahkemeleri: 
Fatma Handan ile Aııastasyanın ta:rlan ve mlifterek•n mntasamf bnlu.n· 

duklan Beyoilu.nda Hü.e7lnala Bülbül mabaU .. lnde .. ki Macar reni Turan 
cadde mde eski 45, 7e.n.I 43 1a7ıl1 d.em.Jr tepenkJJ k~g-lr ve Usı.ünde iki odası 

l bulu.nan 29 mttl'o Aha tizerlnde illin 650 Ura k~metJ mubammeneslnde bir bap 
ı clükkiw fuyvwıu.n iı.ale&l nmnmda ~ık arttırmaya konul.m.W1tur. 
1 Birinci açık artıınnaaı 25/1/940 tarihine tesadüf eden Perşembe cünü saal 

l lf den 16 ya kadar Be1otla sulb mahkemeleri bafkitlplll! nezd<11de kalem oda
wsda yapılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulmadıiı 
tallıllnle en oon arttıranın taahbüdiı baki kalmak o.ere ikinci arttırma 9121940 

~ - D_ ;:E ·VA 
1 • - -.._ · ·~~~--. 1 _: '!,.f ~,- . . • 

Kaşeleri 

DEVA Kaşelerini 
1fer eczanede ora;t.ını~, 

Devlet Limanları İşletme Umum 
IY:üdürlüğünden: 

1- Yeni yapılan Galata Yolcu Sal~nu ihtiyacı için şartname ve resimlerine 
göre yaptırılacak mobllye ve IlimbirUer pazarlık sureWe istekllsinc iliale edi
lecektir. 

2- Keşil bedeli «54071> lira ve muvakkat teminatı «4056> llrodır. 

3- İ•leklilerin 3/1/940 tarihine raslıyıın Çarşamba günü saat onda Galata 
Rıhtımındaki Umwn Müdürlük binasında toplanacak olan Müdürler Encümeni· 
o.e mü.racaailan. 1 

tarihine milbad!f Cama cünü saa& 14 ilen 16 ,-a kadar icra edllerell. en çok arttı
ran& kafi olarak ihale edllecekllr. Bırlkmlş ve ihale tarihine kadar birikecek J 

blna ve belrdl7e vtrl'Btrile evkaf lcaresl hls:oıedarlara, delliJ.lye rüsumu Ue 1lrm.i 
(4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltoluk kumaş eksilt- ııcneltk tavı.. bedeli ve ihale pulu ve tapa barolan milflerlye alUlr. Arttırmayı> 
me suretiyle münakasaya konulm\lli okluğundan ta;!.iplıerin ltUrak •decek klmselerln ıayrlmenknl kıymell mubammen .. 1nıu % yedi buçniu 

4- Bu husustaki proje ve l'lrln•melerln otuz beş lira mukablllnde 25/12/ 
939 Pııztırtesi sabahından itibaren Levazun Mildürlültünden almabileceiti nan 
olunur. (10663) 

nürr.uneleri görmek üzere her gün Yeni Postane civarında nlsbellnde pey akçesini veya mllli bir bankanın bu nlsbette temlnaı meklubu.na 

ZAYl ~ Çocuk Hekimi ~ Mimar Vedat caddesinde (Kızılay) hanında Kızılay deposu cellrmelerl prt:ır. 
direktörlüğüne mü.raca atlan ve eksiltll'.~Y.~ i_~tirak için de 27 / ı Arttırma bedelinin kendl!lne lb_ale edilen tarafındıın ihale cfuıllnden itibaren 
12/939 çarşamba gunü saat 14 de bu mudurlukte hazır bulun- :redl ırU.o içinde mahkeme lı.asasma odenmesl mecbu.rldlr. Aksi takdirde ihale 
malan ilin olunur. felbedilerck kenıll•lnd•n enel en :rtlksek teklifte bulanan kimse anetmlş ol-

Hayriye lisesinin orta kısım li- Dr. Ahmed Akkoyunlu 
(ilncil sınıfından aldıj!'ım 1624 · Taksim • Talimhane Palas No. 4 
sayı ve 1939 tarihli tasdiknamemi Pazardan maada her gün saat ! ••!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!:!:!!!!!!!.!•!!.J dutu bedelle almata raı:ı olursa ana ihale edlJeeek Ye o da rau olmaz ve1a bu-

,:. ' lunam.u . ..a Lf-mf'e on b~ IÜn müddetle arltırmaya ıkarılacakta.r. Yapılacak J1in zayi ettim. Yenisini alacağımdan 15 den sonra. Tel: 40127 · 

1 l 
alikaduJara tf'bli,t t>dllnıJ7eeelltir. Müza,.~de sonunda en .:ok arttın.na ihale edJ-

R A D Y O P R O G R A M 1 lcc:tk ve her Jkl balde birinci lbale edilen kimse iki ihale araaındakl farktan •• 
sarardan ınes'ul tutulacaktır. İlıale farkı ve ırt«D rinlerln % be<J faW a1nca 
hilJane ha.tet kalmall:-.Jzın tahsfl olunacaktır. 

hükmü yoktur. 

Galata Abid Ban No. 16 
Muharrem Hamarat 

Beşiktaş ikinci sulh hnkuk ha
kimliğinden: 

Arnavutköyiinde Dubaracı soka· 
ğmda 1 sayılı hanede oturmakta 
iken 30/8/939 tarihinde Bursada 
kükürtlli hamamında ölen Nikola 
oğlu Yani terekesine mahkemece 
el konulmu olduğundan mille • 
veffadan alacaklı olanlarla borç
luların ilan tarihinden itibaren bir 
ay Vl' iddiayı wraset edenlerin 
ü~ av zarfında Beşiktaş ikinci sulh ı 
hukuk bikimliğine müracaat et • 
meleri ve aksi halde terekeni n 
hazineye devrolunacağı illin olu· ' 

8&at 11 Jll'ocram. 18.05 Memlekel uat 
a1an, Ajans ve meteoroloji haberleri 
U.!5 Müzik: Cazband {Pi,) 18.55 
Konapna: (Ankara llıllml). 19.10 
Türk mtWtl: Çalanlar: Cevdel Çat· 
la, Cevdet Koıan, Kemal Nl1ali Ser· 
bun, İuelün Öllle. 1 - Okuyan: Mü
""nen Senar. 1 • K!ıreltar peşreyl. 

Z • Arıt bey - Jtarclrar prkı: (Gönül 
b .. mı baraD). 3 • Udi Abmel • Kar
eltar prkı: (Zahmı hluarum rlbl), 
4 • Nqet Ha1rl • Karcitar ııarlu: <At· 
kmla randım). 5 • Arif ber - HU.· 
um ııarkı: (Talil eJler). t • Cndel 
()alla: Keman taksimi ı - Oka1an: 
Matılafa Çatlar. 1 • Nuri Be:r • HJ. 
eukir atır aemal: (Benim aervl hl· 
rama.rum). 2 .. Udi Cemil .. Hicazkar 
şarkı: (Liyık mı sana). 3 • _ • lllcaa
kll.r ·arkı: !Bir )'ar aevdlm Ku.<adalı) 
4 • Zekôl dede • Dleazllir rürü.lt ııe-

mal: (Blllblll rtbl pur oldn). 19.50 Ko
ıııışma: (Su nimetleri). ıo.05 Türk 
müziil: (Bbtekir Neyzen Vefalı Rı

za Be7ln bahruı l~ln kendi eserle
rlndeo mürekkep procraın. Ankara 
radyosu küme lf'S ve saz he;yctl İda-

re eden: l\fesut Cemil. zı.oo Konser 
Takdimi: Halli Bedii Yt•netlı:en tara
fından. Zl.15 l\lüzJk; Radyo orkeatra

ıı (Şef: Dr. E. Praeforlus) . 1 • G. 
Paetılello ~ La !Scufflara operasından 

uvertür. Z ... J. Haydn: 8enlllnJ cLa 
lolatln>. 3 - Acln.ın Saygın: Dfveril
meuto, ZZ.00 :ftofeınltktt saat ayarı, 

Ajans haberleri; Ziraat, Esham - Tah
vUit, Kambiyo - Nukul bo..._ı (Fi· 
yat). 22.zo 8erbe.t ... ı. 2z.so llliizilı.: 

0Dereller (PL) ız.55 Mü.dil: Cazbaod 
(Pi.) 23.%5/23.30 1''armkl proırnm, ve 
itap~. 

J\<ı. l 82 Yazan: JIL SA.'Iİ KARAYEL 

Divan odasına ilk 
göğüsleri üzerine 

evvel gelenler ellerini 
kavuşturup dururlardı 

Vezirler, haftada dGrl (lin. dinn te
Umaı yaparlt&rdı. Cumarte11t, p.uar. 
pazartesi, salı günJerl veıirtazam, ve
drJer, kaza.t..kerlcr. defterdarla:-. r~:ın
cılar vezlrlaz:amın ardwdan yürüterek 
sarara a-lderlerdi. 

Divan odası )lapblD& Uk en-el rc
lenler ellerini a-öfiiı;ltrl ıiurindc ka
n turarak k,.Ul;)ti hurmet ve dikka~~ 
dururlardı. 

Vrıiriazam, trkiuı eı&üanm ı.e~kil CY· 
lediii ('İtt.f- uayı sel.im verip rl.im 
\.llaraJı:: l"e~·llkten sonra divana girrr ve 
onlar da; graı;lle divana a-irerek iki ·r, 
ahi.şer veziri.azamı takip eylcrlerdJ. 

Veı..iri.3.um, kendine mah ·us olan 
mhıdı::r t.iLeriııe oturur, vezirlerle k&· 
ıa~kerltri ıcıi, defterdarlarla. nlıtanc1 .. 
ları sol tar.ıfına ahrdı. 

Takriri meulihe memor olan teıke
rcriJer "·e,-hia:ıamın önünd~ ayak üze
rinde ve rtlıt efendi minderin kenarın
da bulunurdu, 

llııi,anı ve .. lrlf'rdJ. 
Çavuşba'iı muhalaıal intizama me

mur olduğnndaıı divan beyi unvaniJe 
yidolunurdL 

RutbeJerinc al<41tıeC 0Jm<1.k üzt"re ve
zirlerin üç, beylerbf'.rlrrlnln iki, san· 
cak brylrrbıin yalnız birer tuilan 
~ardı. 

\tz.Jrler tıst-1.tm mül>,.,rrkba.d• diye 
alkııd;uurdı. ''ezirler altın dui"me.Ji ve 
6Jrına şerltll kadife kaftan giytr; kL.-.t..ı 

bunJara c:amur kürk kaplatırdı. 

\ tılrlrrin ir.ıtları :rU.ı: bln akçeden 
lbarrtU. FatUı, İ~ta~ılıuJurı Celbinden 
bet stne sonra, vezirlerin lı:atl:ırını 

(m aş ) iki yü.ı: bhı akçeye çık:ırmuı~tı. 
Ancak:, krndiltrlne tahs is olu.-ı:ın ze .. 

&metler dr. ba kMa bu akcenln beş, altı 
mMlnl cetlrlrdl. 

\'eziı-lazamlara alt olan on imtiyaz 
bu. ınt>murlyetle alelade vc-zirlikJer a
ras111da. bir mesafe oldufunu gösterir. 

Vezlrlaıamla.rla, atrl3.de \·eılrJer a
~ında mühim farklar vardı. 

İpaltk sahibi al•oaklılarla diler alikadarlann ıarrlm•nkul ıiurlndekl bak· 1--------------
larwı, hoJıuslle fab: ve mas.raf& ve 13.lıeye dalr olan lddlalarmın evrakı müsbUele-
rlle yirmi gün i("inde ıı.atı11 memuru olan mahkeme bafkitiplfflııt> blldfrllmesl ıa .. 
•ınıdır. Ak•I lıalde haklan tapu rtclUerile ubıt olmadıkça satı, bedelinin paylaş· 
m .. ınd:uı hariç kal'1<aklardır. Fazla mal~mat alm:ılt lstlyenlrrlu D. 939/20 No. 
Ueo mahkeme başkitipllfine müruaat etmeleri Din olunur. 839/20 

' 

Devlet Demiryolları ve Limanları ı 
işletme u. idaresi ilanları ·----

Bed•h !r~=i~ ~~:!s~!i:ş!~!::!~~:~!!!bot gemisi ı M!J~ID 
inşa etlirilerel<Lr Bu il'• ah Turkçe ve lngilizce şartnameler !embot inşaatında 
ehliyeti ol:.ın tirmnlara veya kanuni mümessillerine Ankorada Devlet Demiryol

ı lan Malzeınf' Ren::lıği.nden, Londrada Türkiye Setareü Ticaret At.aşeJijıioden 

nur. 939/27 

DOKTOR--
feyzi Ahmet Onaran Petrol Nizam Cildiye ve zühreviye mütehassısı , 

P:ııar hariç her gUn f<.ıbdhtan 
aJttıama kader 

verilecektir. 
Şaı-tnanıeyı aloın Iinnı.ıJar lcklifierini en ite(' Subat 1940 nihayetine kadar 

A."1.k:arod'l DP.vlet l><>miryollan Umum MOrlürliiğıin.,. göndcrmeJf'ri ilô..n olunur. 

(10713) 

t!llÇ bakımı güzelliğin en 
Arlres: Babıali C;ığo loğlu yo

kuşu kö:Je~inde No. 43. Tel. 23890 biıiuei prhdır. 

'!- Mti:ı,.,slp ıö,·ılüiü uman ö~Jeden 

eonra Bab•ill tcsmlyt olanan kf"ndl s.:ı

ra.ywda buo.;usi bir dl\•an alı.~debU .. 
mt>IE .. 

EvveJ<'e: Babı· h veı.ır1aL.11Dıo !>arayı 

idi. ''f'ılrbı.1.m1.ır bt1;rad.ı otururl:ırllı. 

3-- lf.tnl"-..lndt n ear· ! "" ve ura) dan 

b.uıealne ber s:ittlk('e r~taka.tlnde ça.
vu·:ba.şı ve ç.'\vu .la r bulunmak •• 

4-- Ç~rı;amba KUDlf'ri ka.zaskcr \:"e 
de(tl>rd.ırı .. r , ~'U'11.yı. c-ıdfşl<"rinde kul • 

landakloı.rı re"'nıi kavukları .sfymlş bu

Jundukl.ırı b•ldı kendisini ziyaret et
mek .• 

5-- Paıart.csl cUnh·ri dlvao or~n1da 

r&i.k.&.bı Jıiinu.vun n:M"nıurloı.n tarafından 

alkı.ı;:la11nınk.-

6- Her cuma a-ti.olı l'amie ridttkrn, 
cU..-nlesi J'f"Smi külihl.arını giyinmiş ol- -

mak ö:ct>re ('avuı;l;ır, .,:a.1nlcirle.r, m\lte- 1 
ferrlkal r alı&)" telikil eylemek. 

7- l>iieı· ve%irlere ayılJ. yoo.Wu. bir 
dcia ıid ÇJJ. ;ıır.nh,•crl ;.f~.ı Uroıfından 

her b.ıJta. rl)" ar..-t olunmak. 

Ni~in?. 

- Kimin için?. 

Diye diişiindüın. Bu istifham bir iku nişter 
gibi .ı:ihniml' saplandı, kendimi topladım. Sesim 
sertti, sinirlerim geriliydi. Bir kaplan bile bu sa• 
ni~·ede pençelerinde benden daha çok kuvvet bu
lamazdı. 

- Siz Nedim Bey Nazmi değil misiniz? 
Dedim. Gene, o put yapılı, kımıldanmıyan is

tihfafla bakan adam cevap verdi: 

- Ent Nedim Bey Na.ı:mi! 

Bir adını attın1. Yazı masasının tam karşısın

ı! ·l·i ·~·nadu bir hayal giirdüm. Zibıiimdeki bütün 
hatıralM bu anda c•nlaıımıştı. Aynadaki hayal yap 

s.- litanbul kadı ı , ~~uh,'l"ti "ia ... ı, 
Jl&.ı;arların en bUyiık mf'murları df'mi!k 

olan mııhk.,tp, şelırtn..i nl demek olan 
auba.. · ı krndı\inln refakalinde bulun
dulu halde şehri ttfll<t etnu•ı.. .. 

1 

ya .2 ı.. ı, hi~ lanımadığ:ın1, yiizü~ıii görmediğim, sesi
,.; istimediğim bir luıdındı. 

9- DiC"tr ve:zfrlcre pek nadir ve el
blsel i.di.\ rltrile ıt~tnıckt.e olan memq
rlnl 'i<"riat ile san('ak br~·Jerinln ıiaray ... -
da ,-lydikl<!rl kavuk ''t liha..-.Janle ta-
1ImaU11ruıı htt hafta k.tıbnJ eylemek.. 

Bu solıık, sarı Lcnizli, çökUk şakaklı, gözleri 
ıleı-iııden. mor lıalkalı bir çukurdan bakan, zayıf 
r•.'lHll!-ıiz, sıska knrlın kiuıdi?. Bu kadın neyW, ne 
isti~ordtı. niçin gehni~ti , kime gelmişti? •. Dibin • 
deki soıı katrcyi çeken ve p:ırlıyan bir kandil fi
tili ı:ihi ikidt• bir nı:tığı ve: 

- Sen!. 

Kendisi için yaşıyan prenses: Yaşamak iç.in 
;yaşıyau preooes, herkesin: 

- Güzel .. 
- En güzel_ 

- Yer yüzünün en orijinal eüıcll. 
Dediği kadın bu sarı benizli, ölli yilzlü, çelim

siz ve sıska kadına beni taklit etmek cesaretini 
nereden ve nasıl veriyordum?. Odada ben ve benim 
katibim Nedim Bey Nazmi vardı? Aynada gördü
ğüm bu kadın ne zaman gelmişti, ne balda gel -
mişti, niçin gelmişti, ne yapmak için gelmişti? Be
ninde alay etmek, benim yaptıklarımı yapmak sa
!Wıiyetini ona kim vermişti?. Beni kim zannedi
yordu? 

Ona huşunetle: 
- Beni tanımadınız g1'liba?. 

Dedim. Ben söylerken onun da dudakları kı· 
mılclıyordu. Beıı, susarken o da susuyordu. Ve ben 
onun ne diyeceğini beklerken Nedim Bey Nazmi· 
nin sesini işitiyordum: 

- Tanıdım efendim tanıdım!. 
Nedimin söyledi&foi dinlemek için başımı çe-

virirken onun da çevirdiğini gördüm. O zaman, 

.; . ~ :....· . ... 

1- GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3-~IHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranaıı 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir · 

1 - KREM PERTEV: Bir tıı
alet müstahzandcr. 1nec; 
bir itina ve yapılışındakl 
bu11u.siyeti itibarile yü~
deki çill{i ve buru.şukluk
lann teşekkülüne mani 
olur. Deriyi genç ve gel'" 
gin tutar. 

2 - KREM PER'lEV: Bir gü· 
zellik vasıtasıdır. Geniır 
!emiş mesamatı sıkıştıra
rak ciltteki pürtük ve ka· 
barcJtları giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir bale ge
tirir. 

3 - KREM PERTEV: Bır cild 
devasıdır. Deri guddeleri· 

nin ifrazatını düıeltir. Si· 
vilce ve siyah noktalann 
tezahüri.inP mani olur. 
Cild adalesini besliye 
rek kuvvetlendirir. Kuru 
cildler için yağlı, ve yaf:· 
sız cildler için yağsız hu 
';t lSİ tüp vt· vazoları varrlı t 

l ıım: .1;tt· ilı llı~ Ş E H 1 R 

1//IJ'il .:.:IJ JIJl!j! TiYATROSU lılııııım :l ~ı Tepebaşıııd o 
dram kısm nda 

Bu akşam saat 20,30 da 
YELPAZE 

• • 
HALK OPERETi 

Bu akşam 9 da 
Zozo Dalmasla 
(Git • Kal) 

Yeni operet 3 ı>erde 

1331 HJat , 1355 il.o.mi 
Zlllı.ad• 1 inci KinıtJJ 

15 13 
1939, Ay 12, Gün SGO, Kasıru .ıs 

26 Birlncikinun SALI 

Vakitler Vı.saıl 1 Euni 
SL DL ... v •. --

Güueş 7 25 2 38 
Öğle 12 14 7 28 
İkindi 14 34 9 48 
Akşam 16 46 rı oo 
Yatsı 18 25 1 39 
İmsak 5 37 1'2 51 

Ma,ınabeylnel df'mrk olan kapıcılar 
kibya.Aı 'te .m<&~yln mü.,lrJ demek olan 
Çavll:'lba.ıtı divanda haur olarak mal· 
7eUerlndell:l mabeyinci ve tavuşlan da 
bııhmdnrmakla divana bir kal daha 

Ve.zirJuanılarm lmtiyazluı tunlardı: 

ı- Baı.lııe kapılarmı v~ divan rü.n
leri aktaftll divanı mdbürliyen m.ü.brli 
bümuunu müafıı.ı olmalı.. 

10- Da,yramJa.rda vezlrl<"r, dr.fter -
d:.rlar1 be1Jer, utC"ma. ordu kumanda.n- 
ları tarafından llln"ti rt~mi:;,edt.> f.t·bl'"ik 
f<l•l-k. 

Dediği iilgiln gözlerile nıçın gözlerimin içine 
bakıyordu? Neden benim her yaptığım ıeyi bana 
tekrar ediyordu. 

bütiin vücudüme bir ürperme yayıldı. ---- - - -- -

( ~"•mı Vaı· ) • 1 Ben, Belkis, Prenses Belkis. 

- Heyy .. Kendine ırel o, sensin .• Şimdiki Bel
kis! Nedim Bey ?\~zmi on beş, on altı sene evvel 

seniıı kiltibindi. Ne istiyo.rsun oıın söyle?. (Bl...;edl) 

Sahibi ue ne~ııatı idare eden 
B41 muhnrriri 

ETEM izzET BENica 
S. Telınl Mıthelt• 

te 


