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ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

arp Norveç toprağına da sirayet edecek mi ? 
Şimaldeki . Fin ordusunun Norveç hududundan öteye 
atılmasından ve takibine kalkılmasın dan korkuluyor 
• 

lsveçliler yüz elli bin kişiyi Finlandiya 
hududuna gönderiyorlar 

GiJ.nahı 
Boyunlarına 
Eğer bir gün Balkan
lara harp gelecek olur
.. buaua vebal ve 
llleııuliyetinin çoğu Ma
caristan ve Bulgaristan• 
ait olacaktır. 

lazaıı; ETEM İZZET BENİCB 

1,, lofatbuat, rauolar ve mllleUerarıw 
1"1~ Detir vasıl&ları oon hafla ipinde 
:-&ti Balkanlar üzerine pelunekte 
~&ııı tcll;rorlar. Verilen lıaberler, 
"'llllttlle.a mtltalealar arasında ..»rop&· 
~Qdı, Ve fikirleri VoimiU 7arar ma
;:ıeı&e olanluı ela vardır. Fakat, ef· 
-.rı tunıuııl7cleri !&brike -ıur olan 
lıı llıablyeltekl propaıanda lıaberlerlnl 
11~omak tclıll ile dalı! Balkaıılarm 
~bau llzeriııde tevakkuf etmek ıün 
1'tUJı.çe mııbalı.kak ki blıyıil< bir ehem
lıihı luıUDJ7or. 

.\nupa Jıarbi Ye bunwı ileri a1lar 
lııııdeki mııblemel llılU · Uarı ı......,ım-
4' llr.lkanlarm ae vaziyet anedecell 
~iln lelldk mevsııudur. Belki de, 
.,..D bütün mAııl kdbirlere raimeu 
~anlara da ıoleoektlr ve bu ıellte 
......... aobe11 do lıarici ve shılrleri 70-
,,~ lalıriklerle bir arada Balkanlann 
~liı>kll lereddtıllli ve luflral 7oluna 
11'eı. lıavuı ulacaklır. 
8.•lk&DJar.ın karqma&.ıncla menfaati 

•ı..u,., cturmalwsm labrlkil 7aD&111k
lıı4ır1ar ve bu lahrikil bllb&11a son 
tiııııercle eJıemml:relle clllı.kall oelbe
C..... bir "'kilde artmış buluıuııakl&
tı.. 8u lalırlkilı ve efl<in ıımum'7el<ı
~· lokulıuı fllueyl l&kibeıı belki de 

1 
lr lllıı berlıanp aörellep bir lıiclllo 
1ll karıaıalıklan celp ve d&veı ede
,.~llr • 

k.~•bl lalırikler bu 7olda bllb,..... 
"""aııWar arıwudakl küçiil< menfaat 
llılitirıaruıdan lsUfade etmekte ve bu 
ilıtllifıarı llıtlr larma &lel elmekle
~1•1or, Bu yoldaki m•ııtaaı lbllliflan
ı:ıll:\ dıvamma veslle olan imJller ara
"'14a ile Bulıarulan ve !llacarlslan en 
'•ıta rol oynamakt.adır. 

lle.r iki devlet. de Balkanla.ra. ve Tu· 
~ havzasına relebUecek tehlikelerden 
"'-hki tamamlle uıak ve azade bolu· 
'tıtıYorJarea.sına bir hareket. tarzı ihti· 
>a; etnıekte devll.Dl etmf'ktedlrJer. 
b0ıııtumuz \ 'O komııumuz Bu>culstanın 
'ı)'uı Baıvekill KOselvanol'uu 1913 
bndtıtlarında ısrar eden son beyanata 
4'ını bu :rolda aııık bir mueyyldcdlr. 
lıuı.arlslaıwı lalmln edilm•dikçe biç
bi.r kombinezona ı-lrm~k istememesi, 
lılacarı.tanm Romanyadakl laltplerlnl 
lttk ıık Ueriye ıUrıneıd muhakkak ki, 
bu il< devlete hiçbir şey kaundırmaya 
••rar olmıyacatı kadar Balkanların 
'"'dllerlnln ele miifterd• bulıındatıı 
lbc.ntaatlerlni bosmak&a devam ede -
.. ktır. Halbuki. lelıllke W>akkuk •luti 
'Ve harici bir tecavUz Balkanları teh
tıı eylediit IÜD emini• ki bühin Bal
'••lılar için oldutu ıribl Bulırari lan 
"' :Macaristan l~in de bu tccavüı ve 
lthUke tcair,b~ kalmıyat:ak, onlar da 
•a.va,-mak mecburiyetinde kalacaklar
dır, 

.:\J.ü..ıibet. vtyil menli ~ahadaki bu s;a.
\'a nıanın onlara &"eni olçiide bir yor
tuı1luk &etirmiyecrii ,., hatti çok 
ll h;ı.tıya. malolmıla<'atı na ı1 temin 
tdllebilir?. Bu bakımdan, aıa t m:ıh 
'dcnlcr daha ('ok kaybederler •• mut.ea
tifcsi bllha Bu1carlst.an ve Maca
tist:ın için cö20nUndc bulundurulacak 
bir hJ.kikatln mU.messUliğiııi ifa ede

''k bir mana ta'-1ımak dır. Bu itibarla 
bu iki dc"Ç"lcti.n tutumu ,., ııolltlka!:iı 
bü.uu Tuna Ye Balk:ınların m<'u.faatlne 
::t.ınil olmak tiıerr bthcmehal ıslah ve 

(De\·amı 5 inci sahifede) 

Ruslar cenupta şiddetli 
taarruza geçtiler 

Dün Onbir Fin ve 
36 tank ve 

iki Rus tayyaresi düştü, Sovyetler şimdiye kadar 
16 tayyare kaybettiklerini itiraf ediyorlar 

Londra 6 (Husu.i)- Lado&'a solü
niln ılmallnde ficldetll bir mobarıebe 
d&ha olmuştur. 

En tlmalde de Ruslar tiddelll bir 
lasylk ıöslererek Z0,000 kadar Fin 
müda!Jlnl Norveç hududundan öieye 
almata çalışmıtlar, ba J'ÜZdeu tid -
detll bir parp19ma. olm"'tur. Bu cephe
de Ru lanarelerl iki ıebri bombar
dıman elmltlerdlr, 

Ruslar Pe1samo llma.nını almışlarsa 

da, Jlmaııdan ve şehirden hayır kal -

••Dllfhr. 
Ruslar Pc&..&mo yakınında Linaa

banıarJde karaya cıknıı.jlar ve Petu.
moya ilerlerken, FinlaııdJya taıııarelerJ 
t rafından ağır zayiata ulra blm~Ja.r
dır. 

ıoo Rus para.eüt.çllifii Finler tarafın
dan muhasara eclllmlı;tlr. Hava düz~l
meklc beraber, Ku.slar HelslnJtlyl bom
bardıman etmemişlerdir. Büktımet mer
kezinin nakli tçln her türlü ~rtlbat a
lmmıt olmakla beraber, hükllınet ılm· 
dllik. Belslnklden ayrdinaınıştır • 

AMERİKA FİNLANDİYANIN T.ut • 
sirlN:i TECiL ETTİ 

Londra 8 (Hususi)- Amerika bu
k6meli, Flnlaııdl7a höldlmellnln harp ) 
borcu olarak 13 lllnunnevvelde tediye 
edecefl lakıdti leell elmqllr. 

İran sefirinin 
ailesi geldi 

iBu sabahki konvansiyonel ve 
ekspres trenleri her vakit olduğu 
gibi geç .gelmişlerdir. Sabahki kon.
vansiyanel trenile tranın yeni 
Ankara büyük elçisi ekselıans Ka
zimi'nin e§i, !<Jzı ve oğlu İtalya
dan gelmişler ve istasyonda dün 
Ankaradan şehrimize gelmiş olan 
büyük elçi ekselfıns Kazimi ve baş 
konsdlos tarafından karşıl-anmı.ş
lardır. Ekspres trenile de Anvers 
ba~ konsolosumuz Fethi Denli bir 
Alman ve bir de Yuı:;oslvyalı tüc
car gelmişlerdir. Fethi Denli me
zunen geldiğini •·e yakında va -
zifesi başına dön<>ceğini söyl<? -
mistir. 

Toprak 
mahsulleri ofisi 
Sermayesine 10 milyon 

lira ilave olunacak 
Toprak maılısulleri umumi kon

gresi önümüzdeki hafta, ayın 14 ün
cü günü yapılacaktır. 

Ögrcnıl:ğimize gör<' ofisin elin
dt 11 milyon Lra değerinde 214 
l >in ton buğday bulunmaktadır. 

ı~hılandJ7a ordusu erlı:inıharbiye rf'lst 
(ffneral Lannıut Oeeclı 

Roma 6 (Radyo)- Slekholmden bil- 1 
cllrill7or: tlnlvenlle taleb<leri, Kral 

Güstave vudlkleri bir lııtidada. Fin .. 
Jandiyaya yardımda bulwınlmuınf ri
ca e~mit;lerdlr. 

FİNLANDİYANIN ESKİ 
HARİCiYE NAZiRi 

Kuma 8 (Radyo)- Flnlaodlyanm 
Stokbolm ıefuetlııe Uyin olunan sa
bık hariciye nazırı Erk.o Stokholmc 
'--asıl olmuştur. 

BJ:;L('İKA MECLİSİ..'IDI: YAŞASIN 
Fİ.'ILANDİYA SESLERİ 

Brüksel 8 (Hususi)- Meclls içtl
maında,. komünbıt meb'nslardan blrl 
blı· l'•zetenln kapatıhşı hakkında hü -
kiJmete lıtlzahda bulunmak is.terken, 
mr-b'u&lar: .Yuasın FJnlnndlyaa diye 

bağırmı~lardır. 

){omünistler ıiddetle prute. to etmlt
ler ve öyle sürültU rlkarını}lardır kJ, 

bunlardan ikisi silkUta davet edil 
mlşt1r. 

İSVEÇTE 150.000 Kİşİ SİLAII 
ALTINA AUNIYOR 

Londra 6 (Hususi)- i!'ıveç bükfa 
met.i dün rece aahtllrrindf'ki bütün 
fenerleri söndürmüştür. 

iıi.n edilen kısmi seferberlik İsveçe 
150,000 kiti lemin ede<ektlr. Bu kuv
veUerln FtnlanMya Jıudolhına sevkine 
ba,,Ja_nmışt.ır. 

(De,·amı 5 inci sahifede)' 

Hollandanın vaziyeti 
çok müşkülleşti 

Alman korsan gemilerinden biri Madagaskar 
adası civarında peyda oldu 

--

Bir İna'llb: muhribinde müiblş bil' tayyare dali mitralyözü 
(Yazısı 5 lnel sahltede) 

İdare medisi <ıazırladı.i(ı raporda -
ofisin s<'rınayC"sine 10 ın~fyon lira 
d~ha ilavesini temenni etmiştir 

Müddeiumumilik bir 
kitabı toplattı 

Na ulıi Baydar tarnfı.ndan türık
çeye çevıilen Piyer Luiı;in ·Afro
dit - Yeni adetler ismindeki ki
tap dün müddeiumumiliğin em -
rile zabıta tarafından toplattırıl
rnıştır. 

Kanada donanması 
• 

lngiltereye gelıyor 
[Yazısı ve diğer telgraflar 5 inci sahifemizde] 

------- - -----
l'inlandi1'& ordu.moda aönülld seaoler 

N ..... i .~..... .. .. ., ....... "";> • r 

Ruslar hatta Basra 
Milli $el k .. f . . 1. . . , 

C ·ı· u . . d ı or ezıne ınme ı ımış. 
.enup vı.aye erımız e 1 

bır seyyahate çıkmaları Baltıkta rahat ve emniyetleri kaçan 
muhtemel 1 

Milli eflrulz lıımcl incınu dun ak- ı Almanlar, Sovyetleri Balkanlara 
şarn Cankayodaki Kiyaseti Cumhur 1 

köşkünde .l\loelis ve M.-ll ırru~l~rı rl- •dog" ru kışkırtmag"' a devam ediyorlar 
yaset ,., ıdarc heyeUeri ~eretıne bir 1 

z{1afet ,~ermJşlerdir. Bu ziyafette Büyük 
MIJlet J\feel191 Reisi Abdülhalik Reoda, 

Baş\ ekll Dr. r..etik Saydanı1 1\Ieclis re
Ui Vf'kllleri, riyastt divanı azası, idare 

3.mirltrl, ")l('c:lls Parti Grupu reis ve

killeri \'e l\lttlis 1ttiio.;takil Grup reis 
vekili Ali Rana Tarhan VP Parti G~ 
net Sekrt.•terl ba~.ır buluumuşhırdır. 

Şehrimizde de Ruslarla aramızı 
bozacak tahrikat yapılıyor 5 ~~:~1e 

DJğer ta raftan hab'r verildJilne gore 1-----------------------------• 
Milli Şdimi•ln bu bati& 50nunda mem· ı ÇERÇEVE 
leketimlr.ln cenup vila1 etlerinde bir 
tetkik Sf'ya.batinf' çıkmaları muht.eıncl 
sürülmektedir. 

Manifaturacılar 
fiyatları 

indiriyorlar 
Dünkü toplantıda verilen 

karar bugün tatbik 
ediliyor 

İsLaıı.buldaki bfı1·ük manifalura 
tüccarJan dün Ticaret Odasında, 
saat 16 dan 19 a kadar üç saat de
vam eden mühim bir toplantı yap
mışlardır. 

B uiçtiınada, son haft.afar i inde 
fiatlarda görülen gayri tabii te -
reffülerin sebebi aranmıştır. 

Neticede spekülatörlere yani 
şimdiye kadar manifatura ticare -
tile m~gul olmayıp da zamanın 
fevkalade vaziyet \'e şeraitinden 
istifade err.eWc paralarını mani
fatura ticaretine yatıranlara bun
dar sonra ti.ıecar tarafı!'dan kat'
iyyen satış yapılmaması ve fiat -
larının yükşe1mesi mümkün olan 
<:eşitlerin ekserisinde de % 20 ye 
kadar tenzfüıt yapılması karar -
l aş tırı lın J!itır. 

Tüccarlar bu sabah lan i\ibaren 
ksrarın tatbikine geçmektedirler. 
Bu sayede manifatura eşyasında 

.-ı.ıcuzluk temin edilmiş olacaktır. 

a 

iğrenç demagocya 
B•r zanıanJ;ır btnzcrlerini çok gonlo.ğdmuL gibi, cwıun binnde meseJa Hay 

Ör.yurdakma.ıı , mr~~ıa maarif vekUl olur. Bu (Öı) Jü. (yurd) ıu, (ak) 11, 
(man) lı biın taşıyan buyük adam (zira Ba~· Özyurda.k.man b'1yiık adamd1r) 
kim ol.· ırcrıek'! Vaktile dt\·let iş fUbtlerindf'~ bare.ınhı 10 ve 15 inci sınılı ara ... ın
da herh.antri bir va21tedP.n tekaut edllmh}; sonn klmbillr r.asıl , mtb'us ı:tetilroiş; 

daha. ı-onr;l .kimbilir neden, !\1aarlf \'rkill olu\rrmı~ ml~('hul bir zat~ sarı ('ıımeli 

~fehmctaia!. 

Ba~ Öz1 urdakm.tn. korkunç i.ibiyesl icabı, ustUDP binmcie nu mur edildlli 
kapluınUaiayı kendi halhıt Wrkıdcr, onu asla kam~ ılama.z, hatı.l a.radabir dar
durur. :vanlı yollara dıı saptırır. Fa.kat bütün bunlartJan ue ('ık:ır? Bay Özyu.r
dakman ~alıslyetlnl Oylc silmiş, hıivlyeUot O~·IC' yGk ('tml!jtir ki, ona çatılanıaz. 

Ona çatmak. ouu o m. ~ama ı-etü·cn oh~üye eatmak kadar ıorlaşmı tır. ı~ay 

ÖSyurdakmıın hı baş.ındaykeıı ne t"ylersc eylesin, A:".azeteıeı- ondan ya.Jııız Ltanbula. 
sellp cidl!t-i '\"CSiles.Jle bahseder: Maarif \·ekUHki, rıkardtğı btilte.nlt're, Cumhur
r«-lsi "'" Ba.ş\·ekllden sonra ouun reıı;imlt"rlni koyar; bir l"ÜJl Bay ~YU!"dakma.a. 
llıtl.varlayuıca yt"rin~ Bay Akman0ıyord&"4:f'r "" hiki)t· bu mtn,·al uz.ere dt\"Ull 
eder. 

Fak.at . . • • • Fakat KUDün birinde o;;on d~ece suze.l 'l'C yerinde bir devle& 
öl~usu bu makama, se.nç, ıayrctJJ, dldlfken, samimi, meslekte.o, yaıu ve edebiyat 
ileminden birini &'eglrlnce ... 

Vay itD m isin bu makama l'eçirilen? 
B ir dakika t'vvelkl korkak, zebunkÜ.lj ve enayi kalemler, birdenbire celadet, 

ablak "Ç"e akıJ mü.me IJj kesUlrj ve başlar Bay Özyurdakmaıı'da.n Bay Akman • 
özyurd'a .kadar ne kabahat blrjkmtşse hepsini yenlslne lsnat ttmefe. Arada ya .. 
lan sOylemekten iftira atmaktan da çckinmr-ı:ler. Resim sergisine til'1nm res
mi a.luımamış derler; yatan! İmtihan numa.ralarl drğiştirllmlş derler; yalan! 
Muallimler hallerinden şlk:i.yet.(tl dt•rJerj :lalan! )fuallim muharrirlere fikir neş
retmek yasak edilmiş derler; ya.lan! 

Büttin bunları niçin yaparlar blllr misiniz? Zira yeni vekil meslektendlr 
bzid:eı,dlr. neslimizdendir, dostumuzdur, veklliğtndcn evvel kendisine ,röre b~ 
şahsiyeti vardır, meçhul kahram::uı df'tlldir, i<;olere abanmı tır, nykularmı feda 
edecek derecede net~tni davao;ıın:ı .ue7ret.uı4;tfr ve saire ... Zira meslekt"n, bizden, 
neslimlzdtn olanı kıskanmak, befenmemek ;i.dt>timlzdlr. Dostumuzu küçü.k sOr· 
mek. ondan birşe1 ümit etmrmek ahlikınuzdır; nıalfınıa sayl'ısızlık edip meç
hule yaltaklanmak siyasetimizdir Vt' salre .•• 

Son u.manlarda. maarif mesele~! diye kaleme alınan yazıların yüzde doksanı 
ne maarif, ne memleket, ne cimey1t 4ava.c;lJe a13.kadar! Ortada maarif mcseJesl 
diye birc;e · kalmadı; bir adamı, bir Vekili, bir do. tu l'ÖZ ıöre göre ve bütün 
iş hnıumacıına rağmen kötülemek dl7c blr politika yaşıyor. 

Bu . okıt.k polltika.stnuı lfrenç demarocya...c;ına mt"telik vrrmea<~ JclA biraz 
:aevk, biraz bllri, biraz ahllk, biraz fikir sahibi olmak yeter!. 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 



YL.1İ llARBİ.'<' İS)rİ: 

ESRAR IIARBİ~ 

1939 harbine, esrar harb1 4f'ftle\.; da
lla dof":-11 olacak!. DiplomaUann ko .. 
nııttnalan esra.rClllfa.. anlaşmala.rm 

ılzU maddekrl .. rarenıb, .:lo&Uııltla

rm ma.hbeti esrare.nı:la. llullanılaea • 
iuıdan bahsed'len ,.,ru slUlılann ma
hiyeti tltrarenglz .... 

Hıkna.tı.slı mayo veJ'& torpil, .-&· 

,..nılalil< serblııilı, ilk aiız<Ua eıkan 
baklaaıdır. Şimıll. Finler de, esraru&'bı 
bir mltralyia kaUanmata ba~tam"lar. 
muthlş zayiat verdiri7orlarmı'!. 

Böyle esrarengb ftylerle dolu dün-
7a, tıpkı biJ' esrar tekkesine dôamedl 
mi?. 

BOYA MIJ.BEKKEBATI 

ÜZERİNDE İHTİKAR 

Yanlıp ııöylendltlne, côrfilüp ı.:m
dlilne ıöre lbtıllr yine alıp yiiriimilt! 
Jllaamatih lbllkirm da Jıaklu J'Ok de
lil> ordular, memleketleri ahp J'ürür
keıı, o, rlatlarm 7uzde otuzunu, yüı.de 
elllslnJ alıp 7iırlimıı.t. çok mu!. Yeııl 
1'aşhT&n Jhliklr, blllıaaa bo7a ve mil· 
ttkkebotı ıiurinde "'"4! Ö)ole an.laşı• 
lıJ'or .ki, bo7anarak alalacU feJ' fu
laea.. Bnnaıa ~ de, lıo707a fid<leUe 
llıU,.aç ur. 

JClmln ne1'1 •e aasaJ bıo1'1J"ank ut
toımı bilmt.J•ru• -. 1'&7ll ıia lıo· 

KADINLARIN BOYASDll 

TD$ ETllELİDİ&!. 

Bo7a lblllinndaa -erı. .. , •· 
7IJl baJ"aıılarunw hatırlamamak mi:im
kii.n mci?. Maasallah, ı:nıue siirii.len 
1Mı7alar da Pbu:ad.a. tatm•n bayan .. 
larınıu ma.k7ajla.ruu J'&panaasalar, ne

tice ne ekır!. Tıpkı, binr hbabat it· 
lomlt Pl>I, ne J'iixle ILut-- eıl<ar· 
lar!. 

zul ıureıte tedarik etmek lizmı. Cb· 
kil~ bu boyalar - sayısı ve eqltlnl bir 
Allah. bir de kendileri bilir - sanayi•e 
kullanılan boyalardan da.ha. huumlu 
ve miıbremdir. 

KAC ÇFŞtr VI!! 

cL'is DELLAL VARDmT. 

Beledl:re fabelerlnde dellillhk hl· 
kıyonY; , .. Kimse, kimsenin !fi.ne ta.
vassut edemfyecet..... Herkes keııdl.lşlnl 
kendm takip ed•uk.. Delli.llık, bir 
-.ıa:ra toaıls7enc:ull&k deme~. İt 
tomfsJ'oncun, cÜJJlJ'Ü.k kombyonc11SU, 
emlak kombyoneusu, a.lımsatım ko -
m.in'oncu~u vardır. 

Blr de, meseli, 71zm sa7fl,-e 7erle· 
rinde, e• tatarken muhtaç old.utwmu 
iellil yardır. Sizi arlı2JUU iiitiirir, 
kapı kapı rezdirlr. dolaştırır. 

Bu.hin bu ciDı cim, ıeetit eıetft del-
1;'.i.Uarm ltep~I kalkıyor mu'!. Demek 
artılı, lıl~ bir itle dellila, de!Ue. d•li
le'e ııınm. 7ok?. 

Dıişünün b~ bqka kaç ~0411 

dell.al vardır. 

vı;ıcg OATUH n 
MEIEK ÇEŞME 

811' lı~liclik, ıarfıı iUıı ıkila• Dı.tı: 
Şelıreminlnde Melet Balan malıalle • 
alnde, Melek~- oohtmda, bU
laç a11111&ralı ev maili lnluılam imiş!. 
Belediye bul'&lllUo aalıib1 cıkaıelıa .... 
:rıkluacak!. 

MaJıallesl, IObiJ,, ~ hep lllO

lekJerle dol• bir eemtte, bir evin böyle 
me7le.d~ manalı balmu •ısuus'!'. 

Bizim bllılfi!mbı, meleklerin lıicblr 

p:ye k&J1ı me7U J'oktar. ODiar, ye

mcder. Jçmealer. sevmulu- Acaba. 
Melekbatım m.alıalluiDlıı Melelıçqme 

sokafmdakl evin meyJl ne7e oba ıe .. 
rU:!. Onan da l'ön.Hinde hlr anlaa mı 
J'&b)"or, OD.O da &önJİİ kOmtWHID& iDi 

me7let.mlt, dersiDbıT. 
Bey ıldl diiDya lı~!. inanlar ae 

Jtalt.eisiD.ler;. batqnıza melekler blle 

başlan cıJııyor!. Fabl, ne npıp 7•1ltP. hcluılarm lb· j 
tba.cı olan bütün boya oeşiUeriııi meb- AHMrr JtAUP 

~~~~~~~~~~~ 

Metresine kaçıp Terzi dükkanın-
kocasına dönmüş da kırılan camlar 

Sultanabmet birinci sulh eeu. mah.. \ Blr teni dük.klnına ırldrrek ora.da 
ı:emeslnde dün bir kaduun mu.hake- vak'a çıkaran bir cencbı muhakeme -
mesJ yapılmışhr. • 1 sine dvn Sultan.ah.met s:u.1h 3 onrli oe-

bo .... ~.- sa.da bakılmıştır. Fatma isminde bulunan "-AUlil 

kocası l\lemişle birlikte Zoquldakta 

otururken on.daa kaçmq ve şehrim.ize 

ı-elerek leh.met isminde bir g-ençle 

beraber metres laaJ'atı 7aşamata başla
mı,tır. Jür15m1 fazla &even McmJş ıe

ı;enlerde onun Peııln takip edlp isıan

bula ı-elmlt Ye 112u.n bir soru.1tnrmad~ 

sonra da kansını bulm111tur. 

Fatma bu sefer de renç metresini 
bırakıp k.oca.sın.m yanma kaçmıttu. 

Yabladıtı dişi kuşun habersizce 
yuvadan havalanışını nefsine yedire .. 

mlyen 1\-Iehmet de mahkemeye miıra
ca.aı ederek: 

•- l\.letresim evden firar ederken 

benim qyalanıiu da alıp •Olilrdi.ı» d~
m ,ur. 

NcUrede muhakr-me phU celbi için 
başka bir güne talık olunmuştur. 

Murat adında bulunan bu l'enç: SaJ ... 
k.ımsöiı.i.1te kn1 Mltlıatla arkada!?Ur. 

!llorat evvelki aQ&m arkadaşının dük
kıi.nına l'itmif, fakat •rada dükk1n u
Jılblnl · bulam17arak bira.: olurmqlur. 

Bundan sonra da. dö..k.ko\ndakl çırak 

Lunaya döne-rek: 

•- Şu l't-Iithatı arayıver .. Btr ,.an .. 
dakl dUkkinlara filin bak!• demişıir. 

Elinde i'I Ue mewo.1 ol..a.n Luoa tuta

sınm arkadaşuım llab.rııu kırmamak 

için dı!fan cıkıp l\tithatı aramı • fakat 
bulamamıştJr. 

Bunu dö.kkda dOnıip l\Iurada söyle
ybıte de o çok kıımış ve ;ı!;ab,,·t'Ue 

kütıir etmrie başladıtı gibi: 

c- fyl aranıamışsındır: .• 

Dlye-rek Lunaya çıtı,mı .ır. Bu 811.· ı 
reth· çık.an muıu.ka a nrticl: L.:de Ue 
hiddetli adam dukk nd.a.ki eaml rı kır-

.......................... maı•a::-.mııını:;:;r-~gz;m-.\ 

Yazan, lskende, F. SERTELLi 1 
~BAR ÇİÇEKLERİ 1 

Kim faz.la konsomasyon yaparsa, 
o azla para kazanır. Ayni Z2A1nar.da 
da ibar sahibinin ııözüne ııirerdi. 

Avukat Celiılın sevııılisi de (Ye
ni bar) da en cok mü:şteri boğan 
bir kadın olarak tanın.mıştı. (Me
nekşe) ıböyle t;ınınmakla beraber, 
avukat Cel!ıle - belki bıraz hoşlan
dığı için olacak - azla zarar ver • 
ırckten çekinirdi. 
(Mrnc~e) birkaç masaya se • 

15.rr. " rJikten sonra: 
- Celalciğim.. 

D v "I"l'k avıı:katın ır.asaSlna geldi. 
Cdal arkadaşını (Menekşe) ye 

tanı t k'an sonra, kıılaı.:ına eğildi: 
Bu prce bel bol kokteyl e

ccğiz .. Sab~ha :kadar eğleneceğiz, 
c;cirn! Fakat, bir şartla. 

- Ne istiyorsun? Yine sodasız 
viski iç rip beni çarcalbuk sarhoş 
etmek f · "nde m· in vcksa' 

- Havı.r canım• Sen anlayıver 
işt • Arka.daşım.ı bu ııece bi.r lkı 
sa ti" bir eş b··la<"' ksın! 

(M.lnek:şc) kahkahvla p;iıldü: 
- Aman canım, ankad nız bu 

kadar becPn siz bir erk ~c ben-
ze ci> or? Bu~da e ten çok ne var? 
JIE ; 1 · it' " d h ııelır. 1 

- fvi amma, o (Zambak) tan l 
boş an yor. 

No. 6 _ _, 

(Menekşe) tekrar ııüldü: 

- Garip şey! .Bu gıece de on-u 
o kadar çok koklamak istiyenlcr 
vıar ki .. 

Cehil ısrarla yalvın"tlı: 

- Bunu anc-ak sen yapaıbilirsin, 
Mene~eci.ğim' (Zambak) her • 
kesı k!rar .. Fakat, seni reddetmez. 
Hem o. öyle garip bir "kıza benzi
yor ki .. Geçen alc;am ayaklarını.ıı 
dibıne beş yüz liralık şampanya 
döken bir gencin 1 üz üne ba kına
dı da şurJcıkta •ek !başına oturan 
züğurt bir muM.rririn m:ı.sasına 
koştu .. Saatlerce onun :ranıı::dan 
ayı-ı1mad ı. 

- O zaten ı:r.ı.ra düşkünü bır kız 
del!.!dir. 

Gülerek il.ive etti: 
- P ·kıla. Hatınnızı kı:rmamak 

için. ş mdi onu alıp getırecefı.m 
buraya. 

Menc'k e birdenbire yerinden 
f ~ı d S .. nenın arkasına koştu. 

S m Kamran tereddüt ve sa
bır zlık "çinde bccahY'ortlu. 

Aca".>a ııetirc-b l k mi? Ya 
biz. n'..la'ın>a? .. 

- Ne ç·kar alda•ırsa can""1? Ya~ 
nn gece, öbür ıtece vinc ı?elir. na
sıl ol.sa bir pundunu bulur, konıı-

Yılba ı 
piyangosu 
Dağıhlacak ikramiye 
mıkdarı 2 milyon 400 

bin liraya çıkarıldı 

240 odalı yeni bina için 
istimlak f aaiiyeti 

başladı 
Tayyare piyangosı.ınun yılbaşı 

kcşidesi en bılyük ikrıİ.miyesi bu 
yıl 100 bin lira arttı.nla.raık 600 bin 
liraya ç.karılmışlır. 

2 inci erı büyük ikramiye de 
200 b'1ı lira yeri<>e 300 bin liraya 
yükseltrJmiş ir. Aynca 200, 100, 50, 
4(), 3() ve 20 ·bin liralık ikramiye
lerle 1000, 100 ve 50 liralık'.ar da 
vardır. Keşide Ankarada yapııla -
cak ve o gece şehrimi'Z milli piyan
go şube&i saat 21 e kadar aÇJk bu
lunarak ka-zanarıJara hemen pa -
r2lan verilip şen bir yıılbaşı gecesi 
geçirmeleri temin olunacaktır. 

Y a1n.ız bu -keşidede dağıtılacak 
ikramiye.erın mecmuu 2 mrlyon 
400 .bin lirayı •buJmak•adır. 

v-----
Muhakemat mü~ürlüb .nün 

bu ııeneki dergisi 
Def~rdarlJk muh&.k.emat mü -

dürlüğünün bıı &<:neki dergisi de 
neşredilın.iştir. Müdürlüğün bu 
eıı.teresan raporunda!lı bilhassa şun· 
!ar sıöy lenmektedir: İcra işlerinde 
y_ıllardanberi birikmiş me&eleler 
vaf'<iır. İcra taki'aatınm yürütül
mesindeki müşkülfıtın hemen he
men önüne geçilmiştir. 
H~e İstanbulda icra i!ıieri

nin hnsusiyetine uygun bir servis 
yapııkııadığı aşlkamır. İcra 4eri· 
mize engel olan ve asla fayda ol- 1 
manıasl.IKI nazaran takibı zaruri gö
rülen ıbir şey de .ına.hpuslann iaşe 
bedeli takiba'ıdır. Kanun 1934 ta
rihinde neşredilmiş olmasına rağ· 
men .bu kabil yiyecek bedel'.erinin 
tahsili için evrak müdiriyetimize 
1937 den it:lıaren gelmeğe baş:a • 
m•ştır ve adedi 1189 rakamına ba· 
liğ a.mutşur. Aıx:ak dokuz ·füa .kırk 
üç kuruş tahsil ed ilıniştir. • 

Dergin.in istatistik kısmıoo. ge -
li.oce: İsta.nhul muhakemat mü -
dürlüğt ne müdde: ve muddcaa -
leyi! sıfatile ls:ıB seıo in.ek> g en 
davaların say:sı 3030 d!.lr. Bunun 
Hl36 sında h32ıne mtlddci, 1394 ün.
de müddeaaleyhtir. 

Hazinenin bu sene a~tığı. dava -
Jarh istedi.~i paranın tutarı 2 mil
yon 607,292 liradır. Hazinroen is
ten.en mehla)t da 610,332 liradır. 
Bım\u-dan hazine lehı~e alınan 
kararlar' a 949,546 liranın tahsili 
temin O:umnuştur. 

1 KÜÇÜK HABERLE!! 1 
* Son hana içinde Adalar kazasın

da yapılan ı.ettişler neticesinde 63 es
naf teaiye olunmuştur. 

* Istanbul ikinci icra memurların
dan Salıi!ıattln talı.sil ettiği bir hacı• 
parası olan 12.5 lirayı zimn1etine ge
çird:gı ıddıa:Jle d.un le kif olwrmuştur. * Kendı~crine 4 aylık mesken be
delleri vcrılecek olan §ehr.uıJ.ı. iik mek
tep uaUı. 1 erır n lısfo. dur tasdik 
ohmı ıak uzcre vıIAy te gv ıderıhnıştır. 

. ... . . ,.,.. .. "" .......... 

mı~tır. 

i:llbake.me; :.I.ıradın (; .·nauuü 
1 ,.e kendisiu1 hakaret, c.ı. 

bit 
ctir 
rn k a'>I sut·ıa.rdan :; gı.1u ha.pWI 7 
Iira , ·r.ı ceza ına nıahk;Jm e1m1ştir. 

şuruı. 

- Ben her gece buraya taşına
cak eı: illn ya. 

- O lıalde h'ç üzülme gi>zıim! 
Teki ,yi lbeklcmiyen çovbayı içe· 
mez. 

Bereket versin 'ki aradan çok 
vakit ııeçmedi. Menekse ile Zam
bak kol kola f!irmiş bir halde sah
(:: 'n arkasından çıktılar ve Ce
liılın masas:na doğru yürüdüler. 

Celal maj!"rur;:nc bir tavırla: 
- Beni cok savar Mcncı~eciğim. 
Diyerek Jwllaruu ka.bartıyordu. 

* Scmi'h Kamran (Zıam'bak) la 
tanı ıp görü•e dursun.. Bu sırarla 
etı-aftaıki maslardan 
etraftaki masalardan manalı ök -
sürükler, hayret ve kıskanç'ık ifa
de eden bakıı;lar yükseliyordu. 

Za'en o han·pi masaya otursa, 
diğl'r masalarda avnı kıskançlık 
dcıha:! yüz österirdi. 

Küçük bir kemerin d;bi"<'!rki ma
sada oturan polis hafivesi Naz·m 
Tuııgut yav'l.•ça arkadJs•na s0rr.u: 

- Zamball-ın kann<tı..~u t lih • 
llleri tan yer rnusım? 

- Hayır. Fitkat, istersen. deriıal 
öğreniriz. 

- Haydi öğren bakal"ll 
N rı Tu"" · un Drkad ~· k ,J <-

tı. Bu' ve tı, orada k, .O 

Yıkılan umumi bapishooe binam 
yerinde ~a edileeek olan yc-0i İs
tanbul ad.iye ~ı için bugün -
lerde bk münakasa açıılarak hemen 
inşaata haşlan.acaktır. Yeni bina
ıuı dört katlı olacağı 240 dan faz.la 
pdası bulunacağı anla:şıı!maktadır. 

İstanl:.•I adliye sarayında salıid
ler, dinleyicıler ve davacılar için 
ayn ayn losmtlar bulunacak ve 
avukaw.aria garze~eciler için. tele -
Jionlu, konforlu daireler de •buJı.ına. 
ca-ktır Bu saha civanndalti evle
rin istimlakine başlaıım:ştır. 

Maba!li idareler nmumi 
müdürü Bükreı;" gitti 

. Da•hiliye V ckaletı ma.haılli ıda
reler umum müdürü B. Rükned· 
din şehrimiz.den Bükreşe hareket 
etmiştir. 

Vali ve Belediye reisınıiz B. 
doktcr Lütfi Kırdann yaptığı gibi, 
tB. RüJmeddin de İstanbul bele • 
piyesini bydalandıracak mevzu • 
lar hakkında te',k.L'<at yapacaktır. 

--o--

Kese kii.:;ttları 

Baızı yerlerdeki eski harfh k3. -
ğıt ve gazetelerden kese kiığıdı ya
pıldığı görülnıüştür. 

Bunun her haJ.de enolunnıası 
v" yaıpıcLıarLa 5alıcıların ceza -
.ıandırılmalan alıôkado.rlara bil -
dirilmiştir. 

--0---

Bey:ızıt camiioin etı·aft 

Beyaz·t camiinin etrafının açı
lııca11mı ve bu cıvarua şark USLılü 
bir gazino yapılacağını yazmJ.<tık. 

Be.edzye İmaT müdür. ügü, bu
rada Y'"-' •cak olan bma:ların ve 
g32ınc.nun yer. ni ta; in etmcl< ırz "e 
ve gaıı:inonun yerıni tay n etmek 
üzere b:r plan hazırlamağ · 'baş· 

m1c: '-'· 

B:Uıil burada faaliyete geçıldık
ten sonra Beyazıt meydanı ile 
Sağanağa mahııı!lesı arasındaki bi· 
na3nn da yrkılrp kaldınlmalan 
kararlaşt rılmıştır. 

• 
yerı Abiden:n 

değ·ş:r\.ı- n 
Takstmdeki ('Ulllburl1eı •bıdcsınin 

7eri.nin uıe)·dalı.ln J~i ala.caiı •ekil 
iizcrlne del liirllınf'k zarutttl huıl ol
du. Abide Aya..,paş.lya nakle4ilceek, 
deni'ldeD de sOrul~bi..ilr bir halde, ye
niden t.ouıı.lm edilecek.. 

Bu haberi &:ı.,rlelı·rde okuyunca, a
bi4enm kaW,.s.;.nd k.i. bJ.:u. ta.ırşlarda. bil' 
zamanlar çatlalıı.lar meydana C"e d ğl 
yotwıdaki ld J!aları h:ıhrladık. At.ıde· 

nin yeri dejiı..tlrtlirk ,, bu id~iı.ı. da 
es:ıslı şet:ıd~ tctkll: o u vr tamiri 
vey,ı. kcd:di fca11 edt-n kı IDllar vaısa, 
tamamians:ı!. 

:-;onra. ikinci bir iş olma n!. 

BÖRHAN CEVAD 

Ya Zan:b.kla ~ık• f kı .konu
şan esrrrer adanı? 

- O da dama! Ferıdin hususi 
kiıtibi &.-mib Kiimranmış. 

- Ya?t... DemC'k kı o da gelme
ğe başladı böyle yeı1Ü:!re? 

- Niçin. gelmesin ... Erkek de· 
ğil tni? 

- Evet, erkektir .. Her yere gi
rip çıikabi'.ir amma. bu adamın 
sefa.he! yerlerinde dolaştıj.iını gö
ren yoktu şimdiye kad2r. 

- Eh .. Olabilir ya. O da kırkın
dan sonra azanlardandır belki. 

Gülii.ştüJer. 

Nazım Turgut sigaras:nı tellen
dirdi: 

- Şu adamı ykından ıanrmak is
terdim. Güzel 'bir tesadi.ıf oldu bu 
geee. 

Zamb;ıkla müzakereniz ne 
netıce verdi? 

- Evet. İyi ki ha'.ırlattın! Biz 
işımize bakalım. Bu kızdan çok is
tıfade edeceiı!mizl urnuyurum; 

- AkıU •.. İhtiyatlL. Kurnaz bir 
kız. 

ö ı~ olması bmm için iyidir. 
At'U>llara sır tevdı edilmez. En u
fak bir ı•i yüzlerine gözlerine bu-
' !ar 

Err hi zabıb1 eri•e temas et
mesi f('l18 dej!.l amma. Ben bunu 
d ' like'i J.?örüvonrm 

- Ne r·hi eh!-kP 7 

Zambak c k ırüıel bir kızdır. 
z· i' E'rd...,, biri ona •utulıırsa, 

Halkın meıhameti 
Pamuklu kumaşlar. boya mürekke· 

batı, tire, JpJik, makara, çay, demir, 
soba borusu, kumaş ve daha bau mad
delrr flatıarma yüzde yirmi, yüzde o· 
t.., ha~ yüzde elli :ammettller. Bu, 
düpedüz lhtik.lrm kendisldir. 

Fakat, bizim bu iddiamıza kal'JI, lb .. 
iikir komisyonu cıayrlvarlt, çWıkü 

bize şlkiyet )'ok...- dire bir ~evap ve· 
rebill1'. Uer, h~e:rl, lur'.xm ılki:re

ündıe.n beklenek~ temiz, muU: ve dal· 
.ma sadik, herşeye bo7un efmesint bi
len vatanclaJW'ımızın haleli nıhiyesl. 
D1 &anım.ıyoruz, yahut da tanımanıaa· 
lıktan &"eU,,oru:ı;, demektir. 

Bialm kendi bİİllJ'e ve lı11SOsl.Jell -
.mkdekJ asaleüa bir· nümıınesinl de,. 
halkla esnaf arasındaki alışveriş sah
nelerinde :-örmek mümkündUr. 

Tiirk vatanda~ını, "11' b"fkıısının a
leyh!.nde şlki.ye&e icbar etlnek cok :ror
dur. Xe.sdi., bile bile aldandığı, sahn 
altlığı bır mala, yallah yallah, kiloda 
on kuı·~ fazla verdi.il h~lde karşlSl.D
dal i !'t&lıcı vatandaşa kaıtı; Yinl" bir 
merhamet ve ae:ıma.k hissi duyar. 

- E ilan 7erP tlkiYt-l el, habrr Yf'r. 
dcrsiniı: .. 

l\oynunu hukrr: 
- Yazlk .. O da çoluk ç0cuk sah.lbl... 

&.ndt!ll bu' .nfLSIJ\ da. kimden bulursa. 
bu.1::ıını?. 

Bu haleıi rl!'bi~ eyi bUmı-k \'t! ı.anı

mc.ı.k 1.i.ır:ımdu• ~;rer, şehrin bir bı.

Şl.11da.n bir Ju-ı:uıa kadar, aıı,veriş e
derken lhiiluirın İD."ıiaf5Jz.hpn;ı ujrı.raa 
hf'r vatandas, eıı.iht Jıtu konıbyonu» na 
tikd.yrte &tlsc, artık lhlikir ihbarı va
kt 0J1Pa!!~{ı -..ö)·lrnen komJsyc:iıl ma
kamın u mrrıı_rr merilivenleri quur. 

() baadr hf' 7ap>mah!. Mahtelttrl teş
kll.ıtwuı halup çU.a.rmah, cuala.n • 
dırm Tıl r. Rir teşkihtuı. şrhirde miı
W:madıyt"n cmabtcJıdr• &radı.tıru Jvyaıı 

Vf' buna l·aui or:ıu csuhıi.,·eı sJ.hibi tip• 

bu de\ unh takip Onu.ı :ie u~"H•k• pe!ıo 
dl)ee lir. 

REŞAU r EY7.J 

Tahriri üf·ı 'l' .. crü be~i 
Şubatta m.-; leke ·= ~ yer

ltrındc labrlri !'ıl fu.s tet:r\.ıb · ~ yalJı 

lııcakt.ır. 

t~skeri 
tekaütl ~:r 
Bunlara ve eytama 
yapılan yardımlar 

arttırılıyor 
Şdırimizdekı askeri mütekait -

lerle yetim.:.ere ve eraır.ile mühim 
hizmetler ya·pan cmütekaidini as
keriye cemiyeti> yrni yıl içinde 
y ardımların.ı a.rttırmağı kararlaş
tırmış~ır. 

Cemiyetin, son 2 ay içinde yirmi 
kimsesiz asker çocuğuna parasız J 

bütün mektep levazı.ınatını vermiş 
ve seksen h8'ila mütekaitle ye • 
tiınin ilaçları meccanen yapılmış
tır. 

Bunlardan tedaviye muhtaç o -
lanltt da hastanelere yatınlmış -
lardır. 

Cemiyete müracaat eden 300 
kirnsrui:ı: aileye de son yirmi gün 
zarfında fa.:-.ulye, nohut, pirinç, şe
ker, çay gibi erzak dağ•tlldığı gibi, 
350 aileye de parasız kömür tevzi 
o~unmlL~tur. 

D'ğer tarafla.ıı ~..,ın;yetin Be -
yazıt civar: n<la Vezr.ec'1crdek.i 
1)1,rkez bil1as•nda açmağı kıırar -
la.ştırdığını haber vNdij\imi2 dis· 
paıı er pek yakında faaliyete ge
~ektir. 

·---oo ---

Belediyerle iki yeni tayin 
İs .arılbul ıbeled.lyesinüı mali va

ziye:ine tam bir düzen vennek Ü· 
zere son ııünlerde büriik bir gıry· 
ret aöst<rml'kteair. Bu maksatla 
oo.l"J:ye maliye iş"er.nde ihtısası 
olan E<.kişehir to.hsilat şefi Nec
meddin Sayber ile Bolu tahsE.at 
rnfı Hadı T<:."l l hesap işleri mü
dılru Muhtaı Acann gös'.erc!:j;i lü-
2u1r tlzerine terliac sehrimize gel .. 
nıış;er ve murakıp olarak vazi • 
felcrin başlamıs.ardır. • 

ı ·ı'<!ıncddin 3ayber ile Hadi 1 

Teze "in evv< lce ş;>hrimizde mali 
te~'d i ta alısila< şeCiğı yaprr•ş 

o"<luk...u:mdan, elediye:ic:..i yeni 
vazifel.erfad , bi.iıa.ssa twiiaı iş· 
lern.n tarzimi bak mı.~..ıan çok 
mu valiakıy.e li neticeler alaeak -
larııu ümid ederU. 

~--===-=-=~-=-=-=--"·'-=-=-=~ 

1 Av~tıpa Har binin Doğurduğu M€~e:eleri 

Finlandiya yardım görebilecek mi? 
Avrupanın ıflınaU karqh; BW'lya .. 

Finla diya ça.rpll/.mıu·ının yıkuJ. li.L'"t.k 

nct..celeri ne oJ;tcaguu kcstirzne1l 
den df'.J• evvel Rt:ı"ıiların Finlandiya-
11 f'ıe ı~clnnr.k emclierl koDl'iu b .. l 
kand v n:cmlekf'tlrr~nı nf' k..dar dü-

d rd..ı=-a;ıiı gO:ı:önUnr ge i:-nıek . u-

1 
reıCTe ve: .ı.t ti takip rtmrk dah:t. uycun 
ot ;a. &"erek.. 

ÇekoıJovak>arun vfradıiı akıbet 1 
~et<."n ı.cr.:" t'ınlandiyada o kad:ır derin 
bıt teıılr ve tcessur hasıl etmhtır ki 
1.Jir Fin &'tncrali bir Avrupalı muha
bire §U)'le dtıni!): 

-1' Wlaucliyada hiç bil' ku.mıuıdan 

yoktur "ki memleket isUl:\ya u~r.ıdığl 

zama.a du-smana kar:tı mukavemetten 
balkı aJık.ıyolıilsin!. 

Fin.Lındıyarıın y:ıkın t~rlh deki mt .. 
sallrı- bu mcmh.:k.ct halkının ka.Iıra

maulığı "\e Jlll~.1eket ,:,e\:g' ... ind ki de
rl.u. şuur n anlatw ktadır: J~ir a'iır 

evvel ltU!i 1 1Ui ·ı br'>ı JDd.ı. da Fın..ı 

larıdly.:ı.t:.n ti.:; 'lai>iU m mi '~rt muda
f;ı;ı.s;ııun tı: ylık.~ek orr.f'klcri.ni gö -
term~lcrd: 

1 rao:. Dobrln, sandclıı 

l-.;inı. :-ı l'ınl.t diy ın bir D ır evvel 
Çarlık Ru:s)asına. karı olan şcreiJi mu-ı 
k&\'"DH.:bni ulart et!cn kahramanların 
adıdır, ('ann 50.000 kişilik ordularına 

bu ile Fin ubitl ıı.ooo vatanperver 
Ue karşı koymw.;lardır. Netice ne ol
mu.1'!. demete lib:um yok. Finler mai .. 
hlp oldu. Faka1. istikl.il a,şkı ile mU.ca· 
detedr-n ı-eri kalm.ıyarak. 

·İsler istem" Çar idaresi blle Fln
Jımdiyanıu dahtıi mubta.rlyetlnl t.aw ... 
m.ağ:ı mecbur kalını$. Ayrupada U.t o"' 
la.rak ka<lınla uk.efin her suretle mü.
savı oldufunu çoktan taııımL'} ola.o ba 
münevver memleketin işlerine karış• 

mamayı daha muvatLk a-ömıüşiü. Fin
landiya ceçen umumi harbin sonun -
da.nlu~ri tam tsUklihne 111.aJiktl. J'akat 
tlmali Avrupa sahasında muh~eU:f nü
fuıJ:ınn tr iri ka~ısında Finl:ı.ndlya 

•imdiye kadar bitaraf kalarak kendi
sine biJ' istikamet layln etııılş bulnnu-

7orda. 

H.raber ,u oı:on Ftn - llm thtilitına 

İs\'t'(·liler kendilerini karıştırmaktan 
~kdlmiş:lrrdlr. 

Ttşrın e\·veJde i! «t. No"eo, Dani
marka ve Finlandiya devlet rel"ileri a
rasında Vpl.ınr.nış olan konfr..ransta bu 
lhUy.ıtk.ilrıık kendini gôsterm.~lir. Fa
.tat. bUyUk devJeUer arasındaki r~kol

bctlue karı-.~amak, şn veya bu ta
rafla her ngı bir itilfak& .-frmemck 
clbi bir hiıaraflık pollllk:m lakp el· 
aek.e Fıruandiya da di~er IJfmal dev
lelierile lam•mile blJ'leşmlt bulunu • 
701-du. AvrLJpıı harbinin çl.luna.sJ lnı 

bıtar:ı!hiı blbbütUo sıkı bir surette 
devaaı eL!irmc-k hlıu.munu gWıot.eri -
yordu. Rusya Ue t\In1auya ara.ınnda 

malunı anla!f!M ohıncıya kadar Fin
la1Jdr1a. Ru!11ann na7arıuda. Almanya ... 
nın şiıu:ı1i Avrıapada blr vasıl:l.~ı gö· 
zJle b ·ılıyordu. 

Aland ad;l1 arın.ın t.1hkim edürue5l 
Finlaııdıy ı taraf il d.1•1 ileri !'Hirü.IU. lCe 

R lar b:ın ı. Alman eık.uuharbbc:sl
nln teş\ ikı1r yapıJdı&uıılan öph len
ıu~lcrdı. Geçen mayı laa.bPri tazele
nen bu bahı:s nib:ıyet Eu~ya Uf' Alman
ya ar c.ınd.:ıki maiüm a..nlaşmı~ a katlar 
devam cttikteıı sonra. keyfıyet. b~ka 

saflıalara ıcçmiş oldu. Rus _ Fiıı fhti
iiifını İsveç, Xorveç ve DaniDUrkanm 
ayni noktai nazardan görmedikleri, 

yani bu ihW:lfın her üç şimal devleUnf 
aynl suretle müu.vi derecede alika -
dar etmedfii gWı dciildJr. Meseli Fin· 
landlyanın müstakil olarak yaşaması 

İsveç içlD pek hayati sayılan bir me

seledir. 

İsveç.in Botniya körfezindeki mura .. 
kabesi dost Finlandiya Ue temin edili-
yor. Burası ise L..ponyadaki demir 
madenlerinin lstlh.(ôaıa~ı nakletmek 
için mi.ı.himdir. Bele Aland adalarınm 

bqka. ellere l'~mesi ve buralarLD üs
sübahri olarak kllllanı1ması İsveçe 
karşı da bJr tebdit tctli.il edeceiinden. 
endişe edUmektedlr. Fakat daha yu. 
kar17a şimale çıkıld.Jtı ı:aman Rusya 

nın Ba brimüncemitt.cki emelleri de e-öze 
çarpmaktadtt. Bu ciJıet bal ve istikbal 
için çok rhemmlyetll görüJmeJı:tedir. 

Meseli Flnlandiyanın orada Petsamo
dan dt'ni:ıe Atan Dl1.hreçlerinln flaşka 

ellere JtÇmbt de ?liorveçl eok d~fÜD
dürttektir. Cünkü Petsamo sahillerini 
&lan tarafın oradan arası pek uzak ol
mıyuı yerlere, Norverin şimallndekl 

havali:re de sah!p olmak lstemiyece
iinl kim temin edeblHr?. Norveçin şl· 

malinde zengin demir madenleri vardır. 

damları!"' faıı )ı·r r,a."SOnla l ç 
dakika > ı tukten son + krar 
arkadaşının vanma dondu· 

Kim o1duklannı ö~rerdim: 
Sa,,şın ş şmaııea olanı avukat -
m~.. İsmi ee. il 

bardaft ..... ~t""' <ılar~k anır gider en
dişesı zihnimi .kurcal:yor. 

Finlandbanın bftar:.ınıi:ı uzun za
man Rusları düşündürdü: Bitaraflık 

perde:ı.i altında Finlerin Alman erkıinı .. 
harbiye!Sinin ııtıfuı.u altında hiklm 

mevkileri kendilerine lta~ı tahkim e&.
üklerinden ·uplırJenlyorlardı. Alman
lar da bir cun olup Rm niıfoz ve iesirl 
altına l'irebilmesJ lhUm:ılinden endi
şeye dü,uyorlardı. Donunla brrabt:r 
yeni harp l1r başka bir sarahat verdL 
Baltık sahasından Almanların ~rkil • 
meşl ve bu 11ab.ada Rusların tltı-ide nü
fuır:1arını ıarttırması neriye kadar vara
cak diye duşlinülürkt!n Flnlandiyanın 

mevzuu bab olmama!\J mümkun de
iiJdi. Bu JUh:ırla kom u İ:.veç ne 

Norveç df' B.us emellerlnln neriye ka
d:ır yayllacağından endi1e:ve dü m\İ.4 
oldular. Fakat bflhassa isveein Finlan
diya Ue olan alüası pek .li.lk.ı olmakla 

Finlandiya • Ru.sya mücadelesinde 
dolrud:m doğruya tel1dit edllmlyl'n blr 
ştmal devleti vana o da Danimarkadır. 
Grrek B 1h1ı aab.a.5ında. ı;trek 7uka
nda Bah.rimüncemlt sahillerinde Rus-
7anın Uerı,mr. l. nüf'uı: ve tMtrini ye. 
niden tr-sls etmf'SI O&Vlmarkarı cak 
clo1&7uıile dıi$wıdurebillr; ıllyorlar, 

•(Devamı vaT} 11.Li KJ·.:ıiAL su~ 

•• 
Japon 

!'azan: Ahmed Şiik.r 

Hal'Jt çıkmazdan ev,·et, Ja 
harici poliLi.k..w va.zlhı.ı: JaP 
:m.&DJ'& ve İ&a.ba ıJe berab· r 
mlnlern» palılo< ılahlldi ve 
!elle poUıika aaruwnda ili~ 
ıoakta idJ. Sovyet -
tlkominLern paktını yıl>";ı. 'f 

J'&)'l p.şı.rtt.ı. Bu taıkınlık 1 
uoe kabinesi çekilerek. Abe 
kuruldu. Fakat bu hıib.Uıne 

poJitıka.sa. heaü t,yl~ tav 
deiildJr, ve bazan da mııa 
,.eıını andmekıedir. Ja.poDJ 
7et pa..kh dola7ıslle, Alm:ut1 
ziyade rilveodiline şüphe yo 
kat bu pakt 7apıld.ıkl&D So 

~Uerle anlaşmasını teaaba e 
Alrnanyanm &ra.eılliını da r 
delillenlir. Ve bu mata'UISl 
sinde Sovyetlerle Japonya 
mıitare-ke Ulnalanmıştır. Gerçi 
7a, e~ki dostu Ue 7eni do. tu ar 
miinuebetıerin daha samlnÜ 
lsıbor. Fakat S.v7eUer bcD 
kayşeki bırakmak isteın('d. 

bu münasebetlerde d ha bÜ1 
ümit edllemeı. Sov)·etlcr b 
~ka sahalarda meşguldürle 
en.ale-yh Japç.oya ile mesele ç 
istemiyorlar. Japonya da ÇiJl 
pl olduiunda~ SovytUerJe 
isiemez. Fakat her iki devlet 
ma117anm ıstedıii g"ibi .,:ı a..ıar 

vamlı bir anla.şma 7apmı)a btD 

defi•C:lrlrr. 

Japonya.aın inc-lU.e.re ile Jll 

Jerine cellnee; S.neı - A.1DUU' 
dan dofan ha1al sukutunun Ja 
incilt.ereye 1alllaftuacaiUll 
ler 7andmı..,ıant.ır. JapOD.Y• 
ile JşbalJii 7apmaklan var.I 
beraber, İnılltere ile i>jblJ'Jiii 
7a .. hatta İnılıtere ile müoase 
dıi:ıeltmlye hasır ıılrfi%d1r . .in6U 

rafından yapılaıı teşe.bbusleP 

İncllb • J&pon münasebetleri 
Alma.o piltwın lm:u.suıdan t 
vazıyette i~. burün de a,..n.I b 
Anla.--,ıh)·or ki Japon7a.nın iıaıil 
baru;mak iein btf'diii fia'9 Sol 
Un ~tediii fi:ıl •1 aynldir: Yan' 
tf'ttyJ Çtn ile al· k..., ıd · ·dınll 
yor. İngiltere buna razı olaca~ 

Başlıca CDl'ellttde.D biri dt 
renin Anıerikadan aynlmak iS 
mesi'lir. f"'ilhakika Jap0n1a j)t 

tere Ye JapollJ'a. ile Amerika 
d&ki münasebeUer el aju 1er4 
durmakta iken, Japıonyauın 

ile müııuebetlert ı-iWkçe ır.rS 
me.ktedir. Amerika soa sasP 
Uzak ,arktakl menfaaUerl 
bii7iilt biJ' m'arla dııraıaklaıllf· 

r!ka hü.klimell, '°""" .._ .. 
ponya ile ıs sene eVYe1 tmza 
ticaret muabedeı;lni fesheUDif 
ıelettk a:rm :rlrml albwıda 1 
eden alh &)'lı.k müd'1e1 e.aı:ıı1o 

oJacatuıdan Amerika Japon ıı 
kllll lstecl.iil ıibl harekette ser 
laeakiır .. JaPODY•Y• AmerlJr.all )1 

tuna rı.,..ıe h:bar etmek leiD 
hükumeti laralından il<tısa~i 
J'•ııılacaiına ,11pbe yeklur. Ve J 
7a ile Amerika anundakl Uc 
nasebetlerine bakınca. Japoo1 
noktada ne de.rece hasus old 
!aşılır. 

Görülüor ki Japouaııın 1• 
tlkbalde karı,ılaşacaiı eo b11Jıol& 
ru şarki A•rupada mqcul olaP 

yeUer Ut prbi Avrupa.da metl'° 
i.nıU&.ere d~ıl, Amrrikadır. BD s 
ledir k..I Japotı.Ja cerek inrilıt-rt 
•erek SoVJellere karşı şiılldit" 
uidartl nı.a.-tlahat» siyaseti takiP 
Ve Amrrika.nm gittikçe arı~kt 
bu toı.r.}"ilu ıf.u:önU.Oe ı::etl.rilil"~C· 

mwımma.sı azıCJk çöziilmüş olUf• 

Bcşikta•tan Çırıığ:ına kıı 
sığın .k 

Beşiktaştan Çı"l'ağan s3 
karlar uzayan ve iı;eri.sine b. 
kişiyi alabilecek büyükl.ükU: 
yeraJtı mahzeninden umunıı 
naklar hal incit: is '.ifade edilip 
miyeceği hakkında tet.ltiklef 
pı-1.ma.kt adır. 

Dii{er taraftan Binıbirdirek 
zer.inden ayni .şeki!d~ istifade 
namıyacağı da an13';ı..!mtştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Çabuk kırılan kurŞ 
kalemler 

Bir okuyucumuz .,.-auyor: 
cSon cUnlerde plya..qda nıııJl 

lif cins ve m&rkada kurşun J;ı.:ale 
Itri sahlr)'or. Ba kalemı ... riD 
kımnı ~ ku.rnş. 1edl buı;ull. 'I 
para, ile, iki kuruş, halta a.J 
para_ Fak~t, bu kalrmlrrin fJfi 

him bir kısmı boza.k çıkıyor. 

hLqsa. ba kalr-mlerin ucu, aç.,-, 
k.ınhy&r. Bir takım sahte 
,.alı kaltmlerin d~ piyasaya 
ruldU!'ü tddJa edlhyor. Bu JllC 

mühlm bir!o;f'Jdlr. Bizde k 
kalr.m fazla kulhuııl r.ı bir ~ 
dedir. AJii.k.adarbr 
a('&ba'!'. 



lj 

1 Şehir hayatı içinden 1 
,stanbul sula 
tutulan ba ı la 

da 

~ede bir buçuk milyon liralık ba
;. tutuluyor, nekadarını satıyoruz 

, }'AZAN: 

'tşAD FEY ZI 1 
~l .. 

~ lrtizel ve lezzetli ba -
.\ıı llıeŞlı.ur lbir lliıman şeh
b •dolunun ;birçok yerle -

~Ya taze balık yemeğe 
d aT vaırdır. Y a1nız Tü.r-

'lı. ~ğ;~ A vrupanın bir9=>k 
b'1latııı.da da, bizim Boğazi

ıltları meşhurdur. 
'liç· 
~ , lltin S\]Jarında, havasın· 
;~ öyle bir ıhususyet 

e.ı Unyanın en nadide ve lez-
• ~ 1~a:ruu yetiştiriyor. Bi

~h, İstanlbul balııkçılığı, , 

~ " ~eı:ıüz iptidai hali ve ve-1 
~ ~- r;lber, mühim bir ser

v'-a" 'il ırıdır. Bu ırnülhim servet 
n daJıa çok istismar edile -

11 Oaılıkçılnk sanayii kuru-

~~!. lbaJıklaırının hususiyeti 
ıı. ıyi ve çeşidinin çdk 01-

'il<lır. 
r ib 

, 
1
'. bugünkü ha~. istanbul 

't~ı ne kıymette ıbir iş 
· llldimdeki en son istaıtis'(4 
trıları 1935 e aittir. 

lı>a&a göre, size, aşağıdaki 
•t· ' Veriyorum: 

%ııı baılıklarının senelik kıy
,'~76,472 Türk lirasıdır. Bazı 
d u rakam daıha büyür, baıı:ı 

1 aha l<üçülür. Bir buçuk 
'Q ı· 
~t· ırayı da bulduğu olur. Bu 
: ıçine dahil ıbulunan ba-

Bir balıkcı dükkiinmın önil 

is'aıf et:ınelk: inılWıı buıhınamamalı:- de, 194,206 liralık balık avlan.maık
tadır. 

.Sicikeci önüı:ııde gördüğünüz İ

talyan ve Yıınaııı gemi!leri, ihepsi, İ&. 
tanlıuıldan ibalık alınağa gelen va
purlardır. Bu vaıplll'lar, b32atl, 
günlerce balık bekler. Her haılde, 
iyi ve fenni ve6aitle yapılacak ba
lık.çıllık, ilı1'acatınuzı birkaç misli 
arttırır. 

İstanbul, Balık isti:h.sali itiba -
riıle, en faııla ~ aylarında faal, -
dir. Kış değil de, !bilhassa sonba
har .. 

Tutulan lbaJıkJ.arın kıymeti.ne 
bakaırak, ıher ziyade faaliyetle ge
çen ayları şöyle sırnlıyabiliriz. 

Birinciliği t'*rinisani ayı almak
tadır. Nitekim, daha geçenlerde, 
tutulan balıkların fazlalığı gaze
telerde yazııl.mı§tı. Bu 'bir ay için-

tadır. İkinci verinılli ay, kanu -
nuevveldir. Bu ay içinde de 186,093 
liralık balık tutulmaktadır. Ba!lık 

istihsali fübarile en durgun aylar 
bittıı;bi yarı; ayılarıdır. Yazın balık 

yemek pek a·klım:ıza dahi gelmez. 
Onun içindir ki, istihli>k olmayıııır 
ca bit!abi, istihsal de yapılınıyor. 
Esasen, herkes 'bilir ıki, yaz ayla
rında balıkJar yağsız ve lezzetsiz 
olur. Maannafiıh, ya2a mahsus ve 
lezzetli baılııkJar da vardır. 

En kısır ay ağustostur. Bu ay 
içinde 37,028 lirahk babk istihsal 
edilmektedir. Haziranda ise, 45,716 
liralık, temmuzda ise 14,913 Jirıılhk 
balık istihsal edilınektedir. 

İşte, İstanlbuluın ıhu.su.siyel\le -
rinden biri olan ba·lıkçılığın vazi
yeti lbu •kadar. ' , ôl "1ıl<Jıaneden geçenler, rü

'anJardır. Olta ile, küçük =========================== 

~erı ~:~:~~ı::r;ğ~;~e Yug o 1 ~ v ad D n 1 
1~~ Yekuna dahil değildir. ' U 1111 
0~ •ssuı.ıaırın ifadesine göre, 
"l ık . serveti, bu kıymetten Erkeklerle O A 

aıyası beraber 
müsavat hakkı • • 

ıstıyor 

FASTA YAHUDİ DÜGÜNÜ 

Fasta, Arapların ve Yahudilerin dü
gün meı·asimleri AvrupadakUerine hiç 
benzenıcz. Yahudi düiiioleri, eski i
detlere göre, pek uzun süren merasinı
le yapılır. 

Yahudi diiiünlerJııde dini mera -
simden sonra aile ve dostlar arasında 
birçok eğleucelere vestıe olur. 

Nişan merasimi, düğünden çok e\.'Vıt:l 
yapılır. Düğüne gelince: Birkaç ı:-ün 

sürer. Dü!ün e-vt gece ve gündüz da
vetlilerle dolar. boşalır. Zavalh gelin 
de bunahr, k&lır. 

Çalgı, cla.ns sabahlat·a kadıır devam 
eder. Gelin oda~ının bir köşesinde ge
Iliş bir ltaryola vardır. Gelin, bir 7ün 
örtüye sarılır, yatağın duvarına yasla
n:r. Refilı:aları da yatağın kenarına o
tururlar. ÇaJgıyı dinlt:!rler, dansları 

seyrederler. 
Düğünün iiı•iiııcü giinü gelinin ba

şuıa. bir~~ok ipek örtüler ört-erler, ,-ü
vcyin evine götürürler. 

FAZLA YE:l-IEK Mili.USU!. 

Berlin rıiırceza mahkeuu!'si, bir ka
dını on sene kürek c:eza.ı:ına mahkfım 

etmiş .• 
Sebep? .. t\.caba cani mi bu kadın?. 

Yoksa vatan haini nıi?. 
Bayır! Bunlıı.nn hiçbiri değil. Şu hal

de cürmü ne?. Tayin olunan miktar
dan fazla et ve tereyağ-ı alıp yemek 
için hileye tevessül ... 

Zavallı kadın evvelce ınahkümiyeif 
obnadığı için on sene ile kurtulmuş. 

DOKUZ LİSAN BİLEN 

BİR SEFİR KARISI 

İtalyanın yenl Londra sefiri Sinyor 
Bastianininln eşi çok zeki bir kadın
dır. Ana. lisanı olan italyancadau baş
ka lngllizce, fra.nsızca. almanca, rum-
ca, ispanyoJca ve portekizccyi 
gibi» konuşur. 

PARİS TİYATROLAR! 

«SU 

Harv başlayu1ca. temsillerine niha
yet veren Paris tiyatroları yeniden a
çılıyor. 

Normal bir zamanda Pariste 43 ti
yatro, 9 müzikhol, 346 sinema, 50 ka
dar umumi baJo yerlerj vard1. Sine
malardan 200 den fazlası açılnuştır. 

İçtimai yardım miidürü l\l. Serj Gas 
tiy.:ıtro ve sineınalardan son elyü.I a- ) 
yuıd:ı, f~ıki.rlrr his5esi olarak yaln1z 
492,600 frank alınabildiğini söylemtş

th:. Halbuki geçen sene. ayni ayda ha, .. 

sılat 4 mUyond:ı..n fazla idi. 

100 bin 
tonluk bir 

vapur 
Amerikalılar bir 

b ltıı.s[i fazlasına çıkarılabilir. 
ıııqa tutulan irili ufaklı ha

; cinsi yüzlere ba:liğ olu -
i •kat, haıllnn en z~ade ta

~~·e Yediği ve limanımızda 
~ ~uı olan cins palamuttur. 

ıa~amutun azmanıdır. Bir 

Naib Prens Pol'ün eşinin 
reisliğinde mühim bir 

toplantı yapıldı 

1 süperatlantik inşasına 
) karar verdiler 

~~ _ru vardır. Bu cins balık 
. 
0 

etlıdir. Sevilir. Fakat, mik-

1;ı,_ k<!<lar çok değildir. 
ıı_llıuı çift hesa:bile ölçülür. 
·~~aı·a göre, •bir senede, İs
. 
1 

a tutulan palamutların 

,, tı. 1,927,665 çifttir. 
R~r · 
1 •. cıns bahklarn hepsi kilo 

1 '%lüı-. Ellinde, ıher cinse ait 

' D k B"t-. , . ;rı ayrı yo .. tı un 
'lin ağnılığı lbir yıılda 4,451,310 
Ilı-. 

··ir 
.ı ~e lll.eşhur istakoz var. Bu da 
~ •rıe ile hesaplruı;yor. İstan-
l bır )nlda tutulan istakoz sa-
11>1·006 dır. A:z. değil.. Bir de, 

'liıı raı denen, kışırlı, yani ka-
deniz hayvaman ve cins-

Var " ,. "d 'b· B ~ 'b"ıeseıa, mı ye gı• ı.. un-

1 
alıkçılara maılısus bir öl-

· e 
l\ıl ve kap tabir edilen küfelerle 

8 
•nıyıor. Bir senede tutulan 

ltı·"'at miktarı, 7,413 kaptır. 
bn1>u1 swlarında tutulan bü
r U deniz hayvanlarının ve ba

lıy1n hepsi bu şehirde istihlak 
e or. Diğer Anadolu şehirle -

~ v~ Yabancı memleketlere de 

ı ~l'iliyor. Fakat, el'1 fazla istih

·ııı _lan.bul içindedir. Bu üç ayrı 
iı,:ak mevzuunun taksimi şöy-

ı~h· 
'il :de 1,957,815 çift ve 3 mil-
bi · 3,347 kilo halık. 

Jı.ı,0~r . Türkiye şehiı11erinde: 
~·· Çıft ve 588,151 kilo balık. 

1~t_klye ılıaricinde: 1,278,545 çift 
~>. ~.aıı kilo balık istihlak edil
."ll<l: !!. . ır. 

\)> ~e gönderilen !balık miktarı 
~r ce bir yekun tutmakla bera

qlt~~ine kafi değildir. Çünkü, ha-
e sini 

İki milyon Yugoslav kadıru. 

eııkek ılıakiıniyetine nihayet ver

mek için mücadeleye ba_şlaınış ve 

Beılgradda büyüık ve heyecanlı bir 

toplantı yapı1mışttır. Toplantının 

başında, Yugoslav saltanat Naibi 

Prens Pol'u" eşi bulunmaktadır. 

Bu toplantının en ilıüyill<. hedefi 

Yugoslavyada arık.eklerle kadınlar 

arasında ıhu'kuk müsavatmın te -

sisi ve kadınlara rey hakkmın ve

rilımesinin teminidir. 

Toplantıda nutuklar söyleınıniş 

ve kadın ve erkek hu<kııik bera -

berliği yüksek sesle istenmiştir. 

Hükumet mehafili bu toplantıyı 

ve Yugoslav kadınlarının arzusu

nu müsait surette ·karşılamıştır. Yugoslavya Prensesi Olga 

Dünyanın nüfusu 
Son istatistiklere göre 2 

n1ilyarı 
Cenevredcıı bildiriliyor: 

l\lilleUer Cemiyeti, dünyada. mcvcoi 

nüfus hakkında dikkate değer bir is

lalisllk ne,relmiı;tir: 

Bu ista.Llsttke göre 1938 senesi niha

yetinde dünya nüfusu 2 milyar 143 

milyondur ve yansından fazlası As

yadadır. 

Avrnpada, Sovyet Rusya. lıarie olmak 

şartile 400 milyon nüfus vardır. Afri-

kanın nüfusu 150 milyondan biraz faz· 

tadır. Şimali Aınerlkada 142 milyon, 
merkezi ve cenubi Amerikada 130 mil-

bulmuş 

1 

yon. Osea11yada. 10 buçuk ınilyoıı niJ. .. 
fus v11ı·dır. 

Çinin nüfusu 450 milyon, Hindista, .. 
run 366 milyon, Sovyet Rusyanm da 
170 milyondur. 

Birleşlk Amerikanın nüfusu 130 mil· 
yon, büyük Almanyanuı 79 milyon, ja
ponyaoın 72 milyon, Dolanda Hindis .. 
tanının 68 milyon, Büyük Britanya -
nın 43 miJyon, Brezilya ve İtalyanın 
44 er milyon, Fransaııın 42 milyon. 

Bunl:ırdan başka hiçbir ınemleketln 
40 milyondan fazla nüfusu yoktur. M.au .. 
da :ıltuıda bulunan yerlerin hepsinin 
nüfusu 20 rıilyoo kadardır. 

Nevyorktan bildirildiğine göre «A
merikan Ekspres Layn» vapur kun1 -

pauyası müdürJerindeu Jorj Gaede. 
büyük bir transatlantikin pl5.nlarını 

hazırlamıştır. İnşaatn derhal başlaııı .. 

lacak oln bu dev gemi, «Kraliçe Meri» 

ve «Normandiya» Jibi suUı devrine ait 

transatlantikleri gölgede bırakacaktır. 

Zira 100,000 t-OniJ:lt.o hacminde oıa .. 
cak ve Jıer seferinde 3,000 yolcu götü

rüp getirecektir. Geminin inşa masrafı 

12 milyon İngiliz lirası, yanı 60 milyon 
Tüı·k Ilrası tahınln olunınaktadır. 

Amerika hükümeti, ruasraruı yarı

sun ava.ns olarak ,·ermt•yi kabul et • 
m~tir. 

Kocasının 
bıraktığı kadın 
Londr:ı kibar 3.1emi:nin yeni dediko

dularnıa mevzu olan bir dava da bu 

genç kadınııı kocasından boşanıntş ol

masıdır. Bunda11 altı yedl sene evvel 

kocaya. gitnliş olan 1'-Jlsis Gonella mes

ut zam:uı1ar geçirmi!j ise de iki sene 

evvel zengin kocası onu bıraknaış. 

başka. bir kadınla ya~aınaia. başla 

mı.ştır. 

Genç kadın şimdi boşaııınak iste 
diği za.ınaıı mahkemede hiikimin sor
dui'u suallere ce\•ap verirken: 

- Evet, diyor, ben de bazı uygun

suz hallerde bulundum!. 

Cundan sonra kocasının kız kardeşi 

olan bir kadın şahit olarak llinlcnmlş 

o da: 

- Evet, demiştir, kardeşim başka 

bir kadınla yaşamaktadır. 

Fakat karı kocanıll blr çocuğu var

dır. Hflkim de boşawna kararuu ve

rirken kadıua ıuııu söylemiştir: 

- Siz de öyle masum, kabahatsiz bir 

kadın değJlsini'l:; lıer ne kadar masum 
bir kadın rolj oynamak istiyors:uuz da?. 

Kumral saçlardan havaııın nasıl 
olacağını anlamak mümkünmüş! 

Hava tazyikini anlamak için bukadar alet varken, 
hassas bir mahluk olduğu bilinen kumral 
kızların saçlar~ndan da istifade ihmal edilmiyor 

l\lis Çapel ismindeki kumraJ saclı kızın saçlarının muayenesi 

Roınatizmahlar arasında vücutlarına 1 
giren ağrıl::ırdan, SI7.tlaı·dan lıavanın 

bozacağmı aıılıya.nlar vardır. Fakat İn
glli2 g3zeteleriııin bahsettiSine göre 
ha\ anııı değişeceğini yalnız ı·omatiz

mahla.r değil, kumral saçlı güzel kız
lar da çahuk aııhyabiliyorlnrn1ış. Yağ
murun y<ığıp yağnııyacağını ihU.var, 
yerinden lumıldamıyan romatizmah nf .. 
nc1erden ziyade on sekiz, yirmi yaş
larındaki kumrallar daha iyi ke-şfede

biliyorlamıış. 

Denizci İngilizlerin eskidenberi şöy

le bir şarkıları vıır1111ş: 
Yosuna. dokunur dokunmaz yağmu

Bunu Londranm ha:va rasat merke
zinde çah~an l\.lis Çape1 şöyle değiştir
miş: 

SaçJ:ınma. dokunur dokwınıaz yai
mnrwı yağıp yafnuyaeağını anlarım. 

ire ile boı;ulm.ıınış, ia.bli kalmış olmali 
şarttır. Ayni zamanda. uzun ve düzıilA 
olacaktır. 

Londra gazeteleri ıu noktayı da. kaJ' .. 
dediyorlar ki; havanın değiJmesinl an• 
lama.k için borün pek ı:ok aletler var ... 

ken altıak bava tazyikinin an1a,,1lma11 
için kumral saçlardan yaı·dım beklemek 
tultaf görülse de keyfiyet böyledir. 
Diğer taraftan Londra gazetelerinin 

sinema muharrlrlerlnden biri de şunu 
diyor: Kumral bir ku. ]lek hassas blı 

mahlftktur. 

rwı yağıp yağmıyacaiını anl:ır?m. 

==================================~ 

Londra rasat mcrke?.illde tarkedil· 
miş ki kumral saç hakikaten havanın 

de,i'işmeslııden müteessir olmakta, O• 

nw1 ic;"in vaktinden evvel bunu keşfe&.
meğe de yaramaktadır. 1\-lis Çapelin 

kumral saçlarından her giin birk[lg tel 
kopa.rılı:r, hlgrağr&f denilen alete ta.k:ı

hr, bırakılınnış. Eğer hava rütubetli ise 
sa.çların derhal gevşediği girülürmüt. 
Fakat bu saf;lar öyle permanant ve sa-

Hollvuttaki kumral yıldızlar hep 
böyle hassas imiş. 

j TARIHf SÖZLER 1 

Ben istedikten sonra 
olmaz, olmaz ! ... 

Hepimizin bildiğimiz bazı tarihi 
sözleri kimler ve ne zaman söyledi? 

Ben istedikten sonra olmaz, ol
maz!. .. 

16 ıncı Lüi tarafından Dük Dor
•lean'a söylenmiştir. (1788). 

Bu adi bir ayaklanma değil, ih
tilaldir! .. 

Bastille hapishanesinin halk ta
ra:fından zaptının ve yıkılmasının 
eı'tesi günü Dük dö Liankur'un 
Krala söylediği söz (5 temınuz 1 
1789). 1 

Cür'et, ciir'et, daiına cür'et! ... 

Danton, 2 ey!U! 1799 da millet 
meclisinde irat ettiği nuVka bu söz
le nihayet vermişti. O sırada Fran
sız orduları Lorende hezimete uğ
ra.ınıştı. Dük dö Brunsvik ilerli -
yordu. Langvy düsmii~. Veroun 
muhasara altında idi. 

Yalnız ölüler geri gelnıez! 

Barer dö Viyözak tarafından 
17M te söylenmiştir. 

İlerlersem, beni taıkip ediniz. ge
ri dönerseııTI. ıbeni öldilrünüz; ölür
sem, intikamımı alınız!.. 1 

Kral taraftarları sefi Hanri dö ı 
Roşjaklcn __ tar_afından'. maiyetinae J 

bulunan koylulere ralımat ver ırken 1 
söylenmi~tir. Hanri, 1794 tc, Mo
ayye muharebt'sinde öldü. Yirmi 
dört yaş:nda idi. 

G-0n.ç on başı! 

10 mayıs 1796 da, Lodi muhare
):ıesinden sonra ordunun ihtiyar 
generalleri tarafından Napolyon 
Bonaparta verilen isim ... 

Bize lilzun olan bir baş ve bir kı
lınçtır! .. 

Bacağıı111 \'erirseniz Vensau'ı ve .. 
.. ' rınm ... 

General Doıner..il'in 1814 te ımüt
. tefik ordu'lar kumandanlarına söy
lediği meşhur söz Do.meni!, Ven
san'ı müdafaa ediyordu. Şehri teıı
lim etmesi teklif olunmuştu. V8!g
Tam muharebeııinde ayağının birini 
top güllesine kaptıran General bu 
cevabı vermişti. 

Askerler! kılıca nişan alımz!.. 

1 Teceddüt idaresi tarafından )da
ma mahkum edilen Mareşal Mey'in 
askerlere hitaben söylediği son 
söz (1815). 

Bir volkan üzerinde danscdi • 
yoruz ... 

130 senesi iptidasında Buııbon
Iar, hataları ve i:hn:ıalleri yüzün
den feliıkete doğru yürüyorlar ve 
bunun .farkında bile olanuyorlardLi 
Ahalinin 'lıo~nL<tsu~luğu giindengüJ 
ııe aıiıyordu. Dük Dorlean bu va- j 
hinı ahvalde boş bulunmanın, ted-1 

birsizce hareketlerin feci akıbet
lere se'bdbiyet vereceğini pek iyi 
anlıyordu. Kral ve Naooli Krali -
çesi Parise dönmüşlerdi. 

31 mayıs gece, Royol sarayında 
şereflerine büyük bir ziyafet ver
di. Kral ckıkuzuncu Şarl ve bütün 
hanedan azası hazır bulunuyordu.! 

Bir aralıık Mösyö dö Salvaldi 
Dük Dorlean'a: 

- Monsenyör, dedi. Bu bir Na
poli şenliğine benziyor. Bir vol
kan üzerinde dans ediyoruz ... 

İki ay sonra volkan bütün şid
detile faaliyete geçmişti: 1830 ih
tilali çıkmıştı. 18 hükÜ!met darbesini hazırlıyan 

Sieyer'in sözü: Baş, kendisi; kı- ================-: 
lmç ta Napolyon idi. Dansa ÇOk 
Fransız lisanında •gayri ınilın -

ldiıa kelimesi yoktur. 

Napolyon Bonapartın sözü. meraklı ı"mı"ş ' 
Amiral berkesin vazifelerlııi yıa- 1 

pacağını iiınid eder. 

Nelson, 1805 te Trafcılgas mu -
harebesinden evvel m~iye'\i.~deki 

1 

izabitlere, nefer\lere ·boy! soy! -
mişti. Bu muharebede bir gülle 
parçasile ağır surette yaralandı ve 
öldü. 

Beni öldürecek giille henüz ya
pılmamıştır! 

Napolyon Bavyeranın .loüçük biri 
köyü dlan Ekmi.Uhl'de Avusturya 
ordusunu ıınağlup ettiği sırada, ken
disini ate~e maruz bırak_maın~~ını ı 
tavsiye ede~ generallerıne boyle 
sövlemiştL 

Bu kız son derece dans merakll.Aı 

imiş. Mis Klnellinln bu yüzden başına · 
geleni Londra C'azeteleri anlatıyor. 

Genç bir delikanlı ile evlenmesine 
bir hafta kalmış. Dans salonunda dan
sederkt.>n yerde 1 lira bulınuş. Fakat. 
diğer bir kız bu p3rayı .. kendisinden 

çaldığını iddia ederek iş mahkemeye 
düşmüştür. l\.lahkemede kız kendisine 
isnat edilen cürmü reddetmştlr. Tah .. 
kikat evrakında da kızın dansa çok 
merakh olduğu, bu. merak yüzünden 
tanıştığ-ı bir takım kimselerle tanış

mamtŞ 0Jsa1·dı daha iyi ol»cağı söyle
niyormuş. 1\.fabkeme kararını '>onra 
veı·ecekmiş. 

Vah, 
Alman 

Kadınına! 
Bol keseden tuvalet 
masrafı yapmağa 

imkan kalmadı 
AJmanyada, yiyecek kartların

dan sonra, giyecek kartları tevzi

ine de başlanmış ve bu kartların 

tevzii bir haftada bitirilmiştir. Her 

Alınan, kendine mahsus bir kart 

almaJktadır. Karblar şahsa mahsus

tur. Üzellieriınde yü2 kupon var

dıx ve bir sene içfuı muteberdi.r. 

Ahare verilıneııi kıtt'i:yyen mem

nudur. 

Kadınlara mahsus kart>larıdan bi!r 

nümune: 

Eşya 

1 Mendil 
1 çift çorap 

1 çift eldiven 
1 şal 

l Pul - Dver 
1 Yün kiiilot 

1 eteklik 

1 Giiınıdüzlük gömlek 
1 Pijama 
1 gecelik gömlek 

1 Sutiyengorj 
1 yünlü elbise 

1 adi elbi.• 0 

1 J:ılüz 

1 rop 

1 jaket 
l kostüm tayyör 
1 kostüm teferrüatı 

Kupon 
1 
4 

5 
5 

25 
16 

15 

10 
25 
ıs 

4 
40 

30 

15 

20 

25 
45 
21 

1 g8!rnitür (gömlek ve panta 

Jc>n için) 20 

l kürklü gömlek ""va kısa 

~aııtalon 10 
1 önlülk 8 

1 rop döşanılbr 25 

1 man~o (sun'i ipek veya kürk 
taklidi) 35 

l muşamba 35 

1 banyıo kostümü 18 

1 baınyo petuvarı 30 

! metro yünlü kumaı 14 

1 metro adi kumaş 8 

Şu hesaba göre bir Alman ka

dını, tefenrüatile beraber bir kos

tüm tayyür alırsa 66 kupon, bir 

külot (8 kupon), bir önlük (20 ku

pon) bir mendil (l kupon) verecek 

ve elindeki kuponlar bitecektir. 

Bütün sene ihtiyacı olan <liğın

şeyleri tedarik edemiyecektir. 

' l 

.. 
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BONNEVALPAŞA 
c::;.ı..~-..... .-...~~ 

Şimdi Kulekapı mevlevihanesinde yatan ve 
hançereci Ahmet paşa adile müslümanlığı 
kabul eden bu adam, Türk - Fransız anlaş-
masının iki asır evvelki mürevviçlerinden biri idi 

An.kara paktı ile kuvvetleşti • j ülkesini zaptetmek, İstanbula ve 
rilen Tüı:k-~ransız İJ. b~rliği, do:;t-\ Boğazlara yenleşınek emelinde ol
luğu yenı bur §ey değildir. Bu dost- duğunu söyJüyor ve bunun önünü 
luğun temelleri pek eski bir de<- almak için •vakit fevt> etmeden 

Analar Japonya' da ço
cuklarını nasıl taşıyorlar? 

.virde aWmıştır. Atan da, haıYalı 
birçok maceralarla geçen ve nilr.t
yet müslüman olan bir Frantw: a
s>lzadesidlı': Kxınt K1od - Alefı; -

san<ir dö Bonneval .. 

Bu zat, çok zeki ve cesu.- bir a
damdı. İspanyanın veraset muha

,rebclerine ii;tirfil< etmişti. Bililhare 
A vusturyaıhlann, ·hizmetine girdi. 
Peter - Varadin muharebesinde 
büyült bir yararlık gösterdi, im - I 
paratarluk tarafı la~ının mabudu 
prens Öjeıı.'in en saınmll dostu oıJ 
du. Sonra arası açtldı. Prense ha
karet etti, bu sebeple Spielberg zin
danına atıldı. Buradan ç ı<lıktan 
sonra O<inıan oğullanna arzı hi'z
met etti. 

Tür.lt.i:ye o devirde bır çok mu-
1-ebelerle yorgun butunuyonlu. 
Hatta Avrupaol.ılar ohaı;ta adam!• 
ünvanmı o zaman vermişlerdi. 

1733 de, Ahmet paşa> i&mini
alan Kont Bonneval, Avusturya. - I 
lıı&ardan intikam almanın fırsatını 

buldu. Polonya, po~t kavgaları ve 1 
veraı;et mücadeleleri!e kannakarı-l 
~ıktı. Kardinal dö Flöıi, Polonya 
tacını, 15 ıncı Lümil' kalnpederi 
Stanislas·a vermek ı:;tiyordu. Rus
lar ve A\•usturyalıl buna muha- I 
lifti. Rus orduları Var«ıva üzerine 
yürümeğe başlaınuştı. 

• 1 

Kardinal, Rusİara karşı koya - j 
bilmek içiıı. bir müttefi.k yardımcı 
arıyordu. Türklerden daiıa ad.ık, 1 
daha güveniJıir ve kııvvetl. 
yardımcı olabilir miydi? .. 

bir 

Derhal B"1ııaliye müracaat etti. 
Vezir Ali p~a, !renklerin bir tu
zağına düşmekten korl<uyor, kLlı 

kırlı: yarıyordu. MüzakerelE'l' u -
zadıkça uzıııyordu. 

Bu çıkmazdan. çıkabilmek için 
ne yapmalı idi?.. Kardinal dö 
Flori dü-,iinüyor, düşünüyor bir 
çare bulımııyonlu. Ahmet Bııne
•al paşa imdadına yetişti. Vazi -

yfti kurtardı. Yeni dlııdaşlannın 
•alı:ılı hocası. olmuştu. Sadr112ama 
ımub.lın üzerine muhtıra veriyor, 
Rıısyanın Polonyayı istila ettik
ten oonra Osmanlı İmparatorluğu 

·R~alu• üzerine yürümek tav
siyesi.rıde bulunuyordu: cBu fır

satı kaçırmak doğru değildir. Tüc
k.itye, Potonyayı müdalaa için Fran

sı:ıla.r.la ittifak yapmakla kendi 
mülkiyetini de tahtı temine alımıt 
olacaktır... diyonlu. 

Onun tesir ve nüfurıiledir ki 
1734 de, Franöız sef'ıri Vilnöv, Ba
bıali ile bir itilfilname imza.ladı, 

Frans , Türkiyeyi yardımsız bı

rakmamağı taalıhüd ediyordu. 

Ru sırada Var*°\·acian taı·do -
lunan Stanwlas, Dançig'de Ruslar 

1 
tarafından mu.hasara ndu. 1'"löri,f 
Staniıılaı; Polonya tahtına oturması 1 
;,artile muhasamata nihayet ver
meyı kabul etti. 

F'akat Türkiye rlı.i aleş arasında 

k;ıMı. Bir taraftan Avusturyalı -
!ar Boı.na - lierseği tehdit edi -
yor'-.r; diğer taraftan Ruslar, a.~ 
ıya doğru akıyorlardı. Bütün ü

mitle.. üç tuğlu ~a Ahmede, e,<;kH 
'Koni Bonevaıle dönmüştü. Boneval, 

Tirk ordusunu ıslaha, astilıeştlr

meı;e ça!ıŞı) ordu. Hazırladığı plii
na g<irc Avusturya orduları, Botna 
dağl~rında im:lıa ediiecckti. Ru,la

ra gelince: Üslerın<ıen ~-ok uzak
laşmak !hatasında bulunduklan 
için. kol&yca geri pıiskürtıik"Ce><ti. 
Türkler için taaJTUZa geçmenin 
tam zamanı i<li. Har€.n.e!c geçtiler. 
Avusturya ordularını ezdiler, Bel
gra<la kadar iierledıler, k.ıleyi 

muhasaraya alclıı!ar. Fı-an.ız sefi

rinin tava sutu mtL'1asamata niha
yet verdi. 1 eyliıl 1739 rnuaohede6i 
y;ı.p 'dı. S1-biye Avusturyadan ay
rıldı Türi<iye hüimlyetine ve -
rildi. Rusların, Karadenizde do -
nanma bulundurmamalan da te -
mın olundu. 

Belgrad muahedesinin müzake
resi ııırasmda Kont Bonneva1'iı: 
çok hizmeti göıiiJ.dü. Hambereci 
Ahmet p~ naımile anılan Kont 
Bonneval'in mezarı kulekapı mev
lev'iiıanesinin bahçesinclerlw. Ta
§ının üzerinde •bir me,Cevi sikkesi 
vardır. 

--ı 
ı 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma1 
Nevralji, kırıklık, 

- • icabında 
ve bütün 
günde 3 

ağnlarınızı derhal kf'Mr. 
k"'J<' alınabilir. B -

. ' l 
. . . ·:-. ~·.· . .- ' . ---~.· ·: ': 
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Japoıılann idellerl hlçlalr ..mele 
lıeııııemes.. Ja-1u Uın lıil' Aft'11palı 

Sibl lalısil pnllllı:lul halde ..ıııı an'a
•• ve lubi7elalne lamamlle sadıktır
lar. 

Japonlar, jqm.ıu ve 4-rlbılar 
Sibl Drhlı 1-Uer ;raparlar, ı.,.:rare

lu 7&ııarlar, mtllı:emmd tdı.all< bir 
..Wetllrlu. 

Füal; ller Ja- lıatl& • Hrik 

ft :rikRk -nı ıwaı - ı ..... 1alıı 
lılr Yllldt aıı'udullll lo:lı:e-.r. 

Japon başvekili, Japon imparaı..n, 
Japen jıa-lrah llila ... 

Be-r Ja114a eTiae ayakka•la.rı:aı çı • 
kararak öyJe &irtr. 

Japon (Ocuklan mekiepJerlnt Cel
dikleri ıamaa ayakkapJanru çıkanr • 
laT, 

Jape.ala.rın evleri ,.e dalrf>ftri bir 
mabd &1bl ltrlembdlr. 

Japon teeôlan bir Avrwpah eoealı 

l'ibl büyünıez ... 
Japonlar yrmck M>(ralannda J'f'rde 

otunrak yf'mf k ,-erler. 
.Japon evlrrl baş;t.anba.ıp.- trrt~mJz 

hasır döşrlldir. 

Japonlar ltrde otururlar... Ja,,.n 
kadınları aiJli klJ'ıfeUe-rfai lıG.A.ma~ -
lar. 

Y•ilnda cönlllpınia reolm bir a

nuıa ~· auıl ~ cia
Cerfyor. 
J- analara ""ıaklanııu • ...-. 

ckdiıtlntb Sibl lıaşlU111c1& ... ..,.,.. 
lçlıtde latlr!ar. 
Ja.-ıar toeUianDa *-JM•lle .mi 

ve aatanm &erbqe .... erirler. 

Her Japon -"' -· m1lli7e
llne, bilyılklerlne llaat etmealal bilir. 
.. iaıle ıONiifi.nh 11 ~ klar ana

lan taralmaa '-7• :rapddılıtu --

ra, st]letlerine koJa.nll e'f'inf' ıotürii

JOI'. 
Ja)IOB anala.rı, eocllklarıaı her c\ua 

aelllrtett. dClliw ,Ptürerell ltany• ,.a ... 
parlar. 

Baytarı il.ısa -.e küçull: •lan JaJ>Onlar 
~ok muluTelM'tli -.e kuv\•f'Uidlrlu. 

Japon ('oeukları her tiıırlii pçlPkle
re hasta. olmaaan muka\'f'met tderler. 

Japonlar o derece- mahir \•e kuvvet
lidirler ki, elli okkahk bir Ja.pon peh
livanını hiçbir AVTUJ>•h Vf' Amerikalı 
pt"hlivan :rrnrmtt. 

Ja.pon glirrfl lunf·ı ve OldurllC'ti bir 
ıureştir. Elli okkalık bir Japon P•lı

Ji,·anı jüi jot~ dedlkleri ritreş u<suHle 
liev eüue pehll\·anları aı: bir ıama.n 
M;lndf' Yere strer. 

1 BİRAZ DA GÜLELiM j ------
Çoeuk akit 

'\.'ttdl, luz 1larduinhı •i~uh ·ı 

kaç yaşında?. 

Bllıniyorum!. 

- <.İ:t'D\' mi7. 

- Zaunt-derim, zira htntiı. sa('fan 

bilf' çlkma.ınış!.. 

Ya~b bir adamla k.üçük 
bir çocuk 

·ı-aı;;h bir ada.aı. küçük bir çucuia 

8ı0ru~·or: 

- Kaç ya.ı.,ında ... nı, Jo·avrum?. 

- Alh l'a-.ında:t·lm, basınt ... 

- AllL )'aşında mı?. At·aip? Daha 

bastonum kadar boylanmamıs ... ıu!. 

~·oc·uk, ...afiyt\le ~rar-: 

Ba-.tonunuT. kar -,aııında. bavtmf 

\.O<'Uk mantığı 

Sığınaklar ve barınaklar 
İki arkadaştan biri, dığeıine so

ru ·or: 

Sığınakla bannaok araı;ında 

ııe fark var? .. 

- Sığınakla ınsan emniyet al
tında, barınmakta da emn altın -
dadır. 

Emn-ü- emniyet arasındaki 
fark ne? .. 

Luga.!a göre az!zim. emmyet, her 
türlü tehHkeye karşı muhafaza 1 
altında bulunmak, ornn de her 
tıiı'!ii !ehlikelerden uzak bulun - 1 
mayı ifade eder. 

Müsabakalarımız .. ·. EKm ·· , ~ , •.• , i 't ::~. 
. . . . . ..... -~ 

- O~lwıı .. niein daima ~nufm geri

l sindr kahyor~un?. 

Ki.u;uk oku~ uC'ularımı.1 için bun
dan sonra, ylne r--ki-.i ılbl her 
hatta çar.:;:a.ınba günli ho~larına. 

g-idec~k y;1zılar l"aZ:\C'afız, resim· 
lf't ko1·41C'ağıa Tt' :ungln hecli:\·t'li 
n1u-.abakalara devam f'dt:ff"itı. 

İ<; ,.e d BASUR l\IE.l\lELERİNDE, Basur mcmeleMıın tıtt tıfrlü 1 
iltihaplarında, cerahatlennıış fi.stüllerde, kana ·an basur memeJ,. -

lı .. •r•in•l•n ... ted .. a•v•·IB•i•n•d•e .. R•E•K•T•A .. p•a•t•ı•ş•i•fa•v•ımt~"•m•i•n .. ed•e•r• ........... .. 
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Demek ki beni bırakıp kaçacaksın ve bu 
fikrini tekrar ediyorsun ? 

Ortıan, bu ıurultulerm ebebini an-
lamakla ıecikmemışti. S;ıncak e-
rının surlara hücumu ıd·. 

Rumeli devşırrnesını Sulbın ?tfehmet 
gel:l Cek.mi.f. Anadol~L ask.erini hucuma 
ıcı;irm14ti. Tehlike yakl:ışıyordı . 

Anntt; soruyordu. 
Turklf"l" u;erf cırerle. e- o~ ytı1ptı1-

<'C•~? 

flıç:. 

- Hiç olur mu? .. 
- E. ne yapabill.nz. &fu-f'lim' ..• 

- Bı.ı.: de kaçalım'. 
- Nereye? 
- Herhalde ımµar.-toı d 14'"*\.dt.o;ı;ı;:~ 

lır - ....... . 

- Ceııe' ızı .. ıer t.:ı. afuı:a &idelim. 
- Cene\.·1zliler biz.l esir edip amca-

ma te~!im ede.ı ler. 

- in '( 1 ) ;,,ı.pılac.k ey t sız k ... dınl•
rın oldu&WlUL yerde durına.as-ıdır. 

- Ya, s.iz .. 
- Biz de Tin k oı·du tınd. kaı·ıfıp kc.ı-

çarız. 

- Demek ki beru bırakıp kaçacak
sın?. Ve bu fikrlni lekrru' ediyorsun? 

- Gü.:telim, Başka çaresı var mı? .. 

Siz sar.ıyın uzeı·ıne Türk b•yra
,iını asar ve ktıl'tulursuntız. 

Hiç bırakırlar ını bızi?. 

- Bıı·ak.ırlaı·...... Nihayet TUrkı:ıü-

- Bunun t>hentmiyrti yek, babacı

inn ... Öndt·kilt"l' de, «eridf:kileı· de hep 

ayni df:r~i illı~oruz!. 

nuz F.sL;r etınezlcr . . Onlar, beni a-
rıyacaitlard· ~-. 

Ya bulamazlarsa?. 
iy ya; beni bulilınazlarsa, su..i 

~ı.at f'"de(·ck.lerdir 

- Ben. enden ayrılas.nam şehudeıu. 
İy an1ma lkımiz de ı·eıflketc uğ-

rarlz 

- ()!erek ı ek bf>raber ôleliın. 

- Sen ban11. erkek elbıseşi gıydir. 
- Diger k.ızld ·ı ne ycı.palım? 
- Onlar da giydir 
- İkı gözüın, 'l"ürkJer, bu kadar 

buda.Ja.nııdırlar sanıyorsun? 

- ........ . 
Hıı; erkek elbısesi giymiş kadınJ 

tanımazlar mı? Kendi kendimi?.i bıJe 

bile ele vermiş oluruz.. 

- Ah yarabbim, çıldıracagım!. 
- Tekrar ediyoruın Orhan. hnki.nı 

yok enden ayrılamaın! 

Za\ allı Orhan, ne yaPC:1caguu ~·
mıt;;h. Anila, biı· tiırlu la.t anLırruyoC'

du. Halbukı; Miz dinlemış olsaydı, U\e .. 
sele k.ola.yclı. YüZde ellı kaçabilirleı·d.i. 

Ve hakikaten de Türkler kendi ma
iyetındc bulunan kadınları esir et ... 
rneziercU. Nihayet Edirııeye gOnde!"lt
lerdi. 

1'\ıkat; Annaya t;Oz anlatmak mWn- J 

kuıı cl($ıldi. Nihayet, ı,;ehzade Orhan 
Arı_J},3 ıle beraber kaçnuya karar ve-rdi. 
Ona eı'ktk elbi-.esl glydir«ek.U. 
Şehz .. ade; k: ızlardan bırini (ağJ.rdı. 

Kendi eJblı;clerinden biri&in.i getirme
stni en1retti. F.JbisP.ler Annaya bol ge
l~·ordıı, 

Büı müşkülat Be, Annayı erkek kı
yafe-tine ~-ukabildHer F:ıkat; tüysüz, 
şabcmred bir oglan olmuştu. 

Orhan; muhafızlardan birini Ç<>gırdı, 
şu eınri verdi: 

Yedek bir hayvan hazırlayınız .. 
1--Inyvan hazırlanmıştı. Anna, artık 

aglanuyordu. Gecedenberi devaın e
d('11 g':ya~la.1·1 durmu,ııtu. Belinde kı
lı<·ı. '•·unda okdanlığı, elinde yay, a
yagu1da ku·mw çizmeler bir aşağı bir 
yukarı dolaşıyor ve gülerek: 

Orhan; ben dr TürklPr gibi dö
vı.işeceğim. 

Çok geçmedi, ortaJıktcı bir va\·eylô 
koptu. Toz dum n karıstı. Muhe1hzlar 
baıınyordu: 

- Şeh.ıcdem Tın·kle 5ehre g.ırdi ... 
Haberci ve ilaretçi muha1ıı.lar ddrt 

nala liaraya doğı·u geliyorlardı. Saray
da bir karışın:;ıdır oldıı. Herkes atla
rına binmişti. 

Orhan. arayda kalan b;.ıbayigit 1 ürk 

( 

Holandalılar 

Su, yabana ?tılmıyacak 
bir silahtır 

Bolaıo<laıun bir onl111ıı var. )lalim .• 

Fakat başka. bir ordu<;u daha var: 
su! ..• Şimal denizi de emrindedir. Kıs& 

bir ...ır. afak lolır Joardı.et lıa onlu:r• 
derllal lıare•ete .--lmlye Ufld!r. 

Bu emir verildi mi detırmenler du
l'lll', .. ııuin kapılan ~. ılalplrı -

ranlar ıllaamllle berloan edildi ..ı, 

famarl• ...W biiüin BIOllllellete ya71-

hr, aüaievllleri ıai ftJl.llltğıe mttbor 
bıralur. 

H~ düşiinıilm~. °tollar, ze
mlnd .. yilbdlee 7ap.ı.tıpır. l!ııluia 

temelleri ie ..-.ı.tır. Kapılarma ltlr 
kac Qalo merdJyeale r•ılır. s
anı. lta&kını .lll:asQ'I ~' t~hli
keye iüşiırmn. 

Relandablal" aurlanlaaffri ya.lnıa 

d~maalarile dej"ll, tm.aı den.izi ile 

de aÜf'adırlf' rt!Qerlar. 

Onlar lem lı.ıınahıhouş ı.ır ""'tro -
Jnuraltbaı dır.nb.ln eoll el!emaiyetl, fay

da.-..ı '"arda. Bını• bir aDoin llayatmı 
Umln rtmekle bir saş;a.rJar. 

Bunwı içindir ki aııtıTbrclanberi set

ler, bentler ya.parlar, dl"nizdrn -t'r ka

ıanıwy:ı1. r:.ıl&ş.ırb.r. 

Şimdi)' e kada t" ne kadar yer kaz:aa
dıklarmı Qire:nmelr. bter mlainb.'1 .. U.

landa. l'li dan 19!ı 1• llatlar ar.Wsla.i 

400.0410 hektır bü. ·ü.lmöşt.Ur. Şimdi, u

fak bir ıOlden farkı o.lıaı$an o m~ur 

Zuid('rı.e ~Qrlezi tamamlte lrurutuJa
('ak orursa ııoruda arazi'l enfden 

224.0Bt hektar büyüyecektir. 

Bu arazi. modt>rn o"tdler ln:erinr e

kllt-ttk ve bu, lik bir ~rvrt karnaft 
oluakbr. Bıı Sa.l"tde 351.00I 11.f~tntn 

ha.J"afı t01lıı edllettkUr. 

ııolandalıl:ıır. clenis '"'1armt d~maa

bnna. karşı iilül makamuıd.a. •uııa.a.

mayı 4ıı,Umn~ erdlı·. İsttdikltti r.a· 
man meruJekttin bir kı.c;.mmı . u altın

da btrakma.k , ılüı,manın Heri hareki.
tını d~rdurmak f'Iferfndf"dlr. 

~lın.tl deniıinin sulan, ilk eınirde 

iic vUiyel- kaplar: 

ş;maı; Holauda, ~~n_.hi JloJanda. l."e 

Z~land. Bu son yerde, sulana tamam.ile 

arui ·i k•Plama.sı ~ 12 <Jaat lllua

dır. Bundaı; onra. sular, diit.r sekiz 
-vil;iyete yayıln·. Halada hubiıe ne-

1:.a.retlllin ceçmleı·lle 1a1thiı bir tee

rube ameliya.b muvaffaki._..-eüe nt-ü
eelrnmi'}tir. 

Bu tecriibt:ltr. hiç bekJenUmiye• hir 

•elice \'erıni.ı;tir: Su1ar altında kalan 

araziden tanklv•, ..ı.ı. •ıt'al.a.rm 

ırçemi~·ecekl~ri ve J'U;cg-eri etmiye 

merbut kalaeakları anJa.'iılnıı.ştır. 

lielandan.ı.. su altında. Jlalaıran ba· 
tlutlannt müafua. lc:ln. •e eolıı: mo

df'rn ve ilk i~t&e harekete l'"e«ttk 

300,otl k~ bir eribu. llaniır. llo
laııda. .bW.Umetl eni• ~'- lhU at ku-.

"\'t"tleri irin ıuia. U milyon florin sar

fetmektf'tllr. Ua"Ç"& kavvetlrri de mii

binıdir. 500 a~o ve Mntharllı:man &a:r
·arc>..t ,m?\·t11ttar. 

lfola.Rıılanın ticaret fil "• İngiltere

den .-...nra birin~idir. Bahriyesine ı-e

Unct': DOrt :nrht.a. birf,•ok s..ı.bil uuı

hafau '"'- mayn cemlsi. on ıitnizalCısı 
,·ardır. 

K1NU. UEYVEL 
\1.LSABAKA'.\IJZ 

1- DUnyanın en buyUk llıt'ası ha.n
Cİ\İdir ve nufusu :ae kadardır!. 

'.?:- DLin.\ a.nın en kü.~Uk kıt'ası han
&i -idir \'e nüfusu ne kacbnbr!. 

kızh:ırına son emlı·leri~ v~riyordu: 
- Koı·krnayınız!, Beninı Venedik gc

mılcrile ka<:tığıını söyleyiniz! Allaha 
L!n1arladık!. 

Orhan §ehre dalmı~tı. Sanki, ~ehre 
girnuş akıncıJar gibi, Hipodroma doğru 
yürüyordu. 

Türk akıncıları, piyade azabları ya ... 
JD1kıllç a:eliyorlardı. Yeniçeriler, san
cak askerleri Hipodroma doğru kol 
kol hücuın ediyorlardı. 

Sancak askerlerinin, yeniçerilerin 
başlartnda ihtiyar zabitleri vardı. Bu 
zabitler en önde ilerliyorlardJ.. 

!\.Iukavemet edenleri kılıçlan geçiri
yorıanh. Piyade oldukları için teınkjnU 
hareket ediyorlardı. 
Şehzade Orhan ve maiyeti allı ol

duğu için Hipodroma bir nefeste gel
mişti. Ortalıkta kimsccikJer yoktu. 
Herkes bir tarafa sıvıı:;mıştı. 

Hipodroma gelen şehzade yalınkılıç 
etrafta at oynlith ve Aya.sofya üzerine 
doğru ,umdu. 

Türk piyadesi yetişmişti. En Beride 
sancak askerleri ve bir kısım yeniçeri 
koşaradım vaziyette ilerliyorlardı. 

Yeniçeri zabitleri, Hipodroma aeı

dik1eri zaman bir Türk llifivaıi kolu
nun A~asofyaya doftu hücum ett;_ıc ... 
lerinı ıördu, 

OLUR, OLUR 
( Yazan: MUAMMER ALATUR J 
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ı .. tanbuhu1 kurtuıu~ ı-tina,l. .. Bıi.hiıı 

caddeler donanmlJj', yer :re.r taklar 7a
pılDJ.JŞ', şehrin bir ot"undan öbür uca ... 
na. ala)·lar ~Jdi~ or, bütün halk kur ... 

tulq cmni:nün :yıldönüm.ü.ıaü he1e
eanla. k.ar.,ıh3·oriu. 

;\labmut o a:iill Ada.dao inmiş, bu 
ceee) l l?;tanbulda. ıe('lnrıek btemi';tl. 
Be-r .-ilrnet'den azami h:Ufalle etme
nin yolımıı l>ildltl irin bunm Şl~llde 
eturouı da. ·l!JlDa. ağramlt, başnını is-
tanbulda ge~irel·t>ilni ç;öl'lemiştl. 

Da J"ı o giJn e\·d{· yoktu. Bir harta 
için Ankara-ya citmişt.i. Onwı ye-rine 
ı-üze-l bir misafir ıelmlşti. Yenc:esinln 
ak.rabawubn olan BaJaa Ciai.n.- Be
ya, bosu }"erinde, kumral. sevimli bir 
kadın... O da. . Bofaılçinden bayramı ı 
ce('irmek i!;'ht lslanbula hımişti. 

)Ia.hmut o ceee •ir tah altında. ka
laca:iı bu kaduıa. •asıl h111:Uil Nece
iini düıjü.umeğe başladı. Yence~i Ba.-
7&11 ikbal aCırbaşJı, bu cibi i,ıerde de 
ca)'f't mutaaf.lsıp bir kadındı. Bu o
tuz beş ;yaşındaki muht~em Şi~li ka
dun, iş\e böyley•l. 

::\fatunut buuu bildiii i~iıı kadına 

hulDl etmeie çalı.fu'ken, J"tııaeslae 
blr\el çaktınnamağa dikkat etmeie 
karar "\.'t-rntU ti .. 

:\labmu.t ıece)'i orada. cetiı·~t·eiilli 

söylediktt>n ~nra .sordu: 
- Bu aece Riyle bir ce:ınwie. niJ"e.

tinlı. yek mu? 
- Llbelte g'e:.ıece-iiz. 

- (hıe ise müsaade ediniz de Wr 
otomobil &Hlrryim. 

Oıomobil Ct'ldi, U('Ü beraber bindi
ler. ::\lahmut yolda her hidlseftn bir 
litlfc çıkan~iOr, kadınları Cıildtirii -
yor. f'ilcndiriy9rdu. Nt"feleriıı.e piyan 
yoktu. )fi.safirin ıi.ızelliği delikanlıya 

nUktdtr ilham fd.iyor, .'.\labmaı Kld 
olduğundan daha çok ra:ıla 2.eki &'Örün
mt"ğe ral ret ediyordu. 

Trpcbaşında. bir alaya t.eı,ad.UI et.ti
ler, köprüde baıı;ka bir kafile Ue kar
ıJa~lılar. Otomobil bu kalabafıfın a
ra~mdan bir l' ılan slbi sili:ühip ceçt ... 
yordu. 

DOnü:'lte Tako;ime C'Cldiler, bir ma-

Bu, hücumu gö,·en yenic;en zalıiUeri 
ilk na?.arda bu kuv,·etin lle ol•tbildiği
nc hLikn1eden1eınişierdi. 

Harplerde pit;miş olan ihtiyar y@ni
çerı zabitlerinden biri diğerine seı:ılcn
di: 

- Hey!. Yoldaıı! Beri gel'. 
İhtiyaı· zabit sordu: 

- Şehre aediklerden süvari giı·di 

mi?. 
- Bilmyoıı.ım .. 

- Bu si.i,·ari kolu nedir öyle iı:•e?. - ....... .. 
- Yaklaşalım şunlara ... 
YeniçeriJer, süvari koluna dogru yak.

laşınağa ba~ladılar. Türk aüvarileri, 
ellerinde kılıç Ayasotyanın kapılannı 

döğüyorlardı. 

\'e bagırıyorlardı: 

- Açın kapılan!. 

Yeniçeriler, nihayet aiıvarHere ya -
naşrruşlardı. Şehzade Orhan hiç isti
fini bozmuyordu. Sanki bir Anadolu 
sipahisi imiş gibi hareket ediyordu. 

Ye!niçerl zabiti c:ehzadeye yana~a-

rak 
- Sel~ıaleykünı, yoldai!. 

Diye ·ze be&ladıktan ııonra; 

- H.ıın&i ort~danaınız? dedi. 

(Devamı tıa1') 

• 

aanm e&nılına çevrlldHer. 
cananın hemen sanıb~ında 
onu ;-öldüretr-k s.>ı:ler ~ 

Ye11resl İkbal, 19'ltri»b> ıJ1 
rf"zale&e &aıt.aınmül etJD.bel' ' r 
va.zi)'rl aldı. Doiru._ u da ~a)IJlt 
nina karşı apaçık \·az1Jottf1tlil~,. 
JiOytUyonfn. Guya t-n('f' iJTe 

mmaaldı. 

Bir aıı. a;elcli, Bayan İkb•lil' 6" 
fahlcb. O &•rada da. yanı.arıt' 
kadın ce:çlyonlu. 

Ci.ain: 
- ~aicbkı Dt' kadar Kuzel?• f ,1 
Dt"~· Uıce llahmut htmen et''"' 

ili: ;r•· 
- Herhaldr irin kactar ~~ 
ca.aaa 1>a komJoflmaD ... ti· İ 

mairnraae siilo_..dl. KffıJ' .ı ıJI I 
ıellliJ.ııden bahstdllir de aı•""' 
mu mı?. ·~" 

Fakat yence İkbal o ıece t"1 ,!( 
llnl d~ndü. İki mlsıı!ln .,ıııtıı' 
mak linm. ı))lıl 

- Çeculı.laı\ delli. ulıll ~ 
ammıı. da. oturduk ha.?. • 

Kılilblar, d,.anya cıJıtılat· . ,,1. 
Teknr •lo111-0l>ile lıindJkld' of 

l\l ..... vı lıala.Ull anladı. c~. ;,I 
ıılar 'KJkulmakla ;yequine herıtf' 
etmit olduiunun farkına vard•p ~ 

Cananla şOyJe başbaşa. trafrl'. ~ 
ce röru1m•I< içla lıir vil .... 

4
, ,F_ 

ınıştt. Geceyi boş r•çlr-1.t~• ""'' 
kuyord\I. l\iha-ye* ne oıw-sa. ol' ~ 
fırsatta. Cıina.ua 'larılma,ta. k•'~14 
dl. Eter kadın muJ<avcrnct pıı 
wıez~e. muvaffaJr •lmuş yyıbld~ 

E~ilı öıuind.e oı...ebllıW" .,,,, 
Ka.pı;rı anahtarla açtılar. Kori...,. ~~ 
karanlJkh. l\Iahmut cananın ya'fl j1J 
aynlmamı~. ""D«e"'inlu ~ıeııtriJI 
mesini revlnnnini ..,.1ı.11y.rdu· ıfl 

Sokak kapı'iını kapayınca, -:, .,. 
-i.isbuıun karanhk içJnde kaJdı· p' 
man llahmat fırrat bu ı~•SJ!_AJ' 
Ciniwt. sanld4. llueeanla ~ 
sıktıktan ~~. sa.çlaruı.claD •-'"' 

Kadın pesten. bir St!->le: •'ıt' 
- Rfra edtrim, :\lahmut St1f 

tllnl:ıe gellnh, dedi. ,/> 
indi amma, moka\---~f'ti dt ti'· 

MaJııal>I da tısdd:ulı' •"' 
- Sisi fi,ôıiıp taaıdıktaıı ...,. 

dimi kaybettim, ae yapayım?- 1;1• 
tlem si)IÜ)or, hem dr ıad•111 

siinde ~Jınyordo. ~ 
Bh· s.uıbe •~eden elek&riJI ~ 

Mahmut bir dl! ne bakslll, ' ı•· 
bastırdıiı kadın '.\·encesf dei~ 

Bunları 1 Biliyor musunuı · 
BOMBARDIMAN; latince ~ 

barde• kelimesinden aJınll1 ; '1 
Tıpkı bomba •Bombus• kelilJl'f ~ 
bi. .. 14 üncü üz yılda .:som~ 'pl1 
taş atan bir makine, ve asJı:C rd · 
mızıka aleti demektir. Bomıı;., 
man şiddelli gürii!ltü deıtı"Jr 1 ııJI" 

KAPlIT; 1Atince kappad911 ·t ' 
nııştır. Kukuleteli manto,·s • 
rilen iı;i.mclir. ( 
HAKİ; hintçe bır keliınediı'·1'' 

nası: Toprak rengidir. Bu ~ d'• 
lı:er! üniformı>lar ilk defa 1 ·;,! 
İngi!i.U.r tarafından :ıruıd ~f· 
ordu!an icin kabul olunmuş! 



Kanada Donanması 
İngiltereye Geliyor 

Londra 6 (Hususi) - Kanada hareket etmek üzere hazırlan -
biikiuneti filosunu İngilterenin maktad:r. Altı muhrip, küçük bü-
etllriııe vernıeğe karar vermiı;tir. yük 40 harp gemisi yola çıkarıl-
~nanınanın bir kısmı İngiltereye , mak üzeredir. 

Venedik - Berlin yolundaki kaza 
lloına 6 (A.A.) - Venedik -

lıel\i,n hattında vukua gelen tay
Yare kazasma fırtınanın ve tay -
hr,-yi ağırlastırarak Heisenstein 
Yaktninde arızalı bir toprağa za-
1'\ııi olarak inmesini meoburl kılan 

kesif buz tabakasının sebebiyet 
vermiş olduğu tasrih edilme_ktedir. 

4 kişiden mürekkep olan Ita·lyan 
mürettebat ile 7 yolcu yaraJanmtş
tır. 4 yolcu telef olmuş, 2 yolcu da 
sağ ve salim kurtulmuştur. 

Rumen - Macar münasebatı 
lludapeşle 6 (A.A.)- Meb'usan mec

"8ır.de TelekJ? Rusya taralın.d.aıı teca
"~e uj'ramq: olan kahraman Finlan-
41Ya nıiJJetlnl te.bcJJ etmlt ve Macarts .. 
loııııı kardeş mllletln cidalin! büzün 
•• keder içinde takip etmekle olduiu
~~ sÖylemlşlir. 

Berlinden İsveç 
llerıın 8 (A.A.)- Denı..cbe Allge

bıetne Zell11D6, Aftonbladel'ln bir ma
katesı bakkmda tefsh-lerde bulnnmak-
1<cıır. Af ton bladel, bu makalesinde is
)'9e bu tehlikelt hissJyaıa kapılmama· 
'1ııı ihtar ve Slol<hotm bükümellnl Al
llıllı1a lle olan münasebatını derha.l 
loıı2im elmei<e davel eylemlşttr. 

B.omen gaıetelert Teleklnln pazar 

ıünkü beyanatının Romanya ile Mac&• 

rtstan arasındaki münasebeUerde yenl 

bh- keşaylş havası vöcude reıtrmlş ol
d~ğ'unu memnuniyetle kaydet.mekt.e -

dirJer. 

hükumetine ihtar 
Berlln ı:-azeıest, bir İsveç gazetesinin 

realist bir siyaset takip edilmesi çlln 
7apmJ.1 olduğu bu daveti manidar buJ .. 

makta ve \u davete yalnız İsk.andhlav-
ya devletlerinin cleill, Belçika. ve ıto

landanın ela kulak vereceklerlnl ııave 

etmektedir. 

Finlandiyalılar 15000 esir aldılar 
l!:aunas 6 (A.A.) - ~elsin.ki'den 

bildirildiğine göre Finlandiyalılar 
!\us)ardan 15,000 esir admış~ardır. 

tadırılar. Zira Finlandiy lı.lar çe -
itilmeden evvel büti1n zahireleri 

ya götürmüşler veya imha etmiş -Sovyet kıtaatı, iaşe hususunda 
lııühim müşkülata maruz ıkaJıınak- lerdir. 

~uslar şiddetli bir taarruza geçtiler 
Roma 6 (A.A.) - Popolo di Ro

llıanın Helsinki'deki hususi mu -
h~biri muazzam Rus kuvveüle -. ' 
lOin Ladoga gölü mıntakasında 

Bir muhtar 
bu sabah 

tevkif edildi 
.Müddeiumumilik; hali firarda olan 

b:ıu.htelıs bir muhtarı bu sabah şchri
llı.tzde yakalıyarak te\•kL! etıni.§tir. 

llecep Hilmi Coşkun isminde bulu -
tlon ve Ltileburgazda Kazan köyü muh
tarı olan bu zal; köye ait paraları zim
l'lı..:tine ge ı.rdikten sonra sehrimize 

' ielnuş ve y~ıi Ankara oteline girerek 
kat;p kisvesi altında çalı:;mağa baş
hınuştır. 

~eni otobüslerle yeni 
açılacak 

hatlar 

~hrimizdeki otobüslerin eski -
hlh ve halkımızın birçok semt -
lerde yeni otobüs hatları açılması 
hakkındaki müracaatları nazan 
dıkkace aİınarak Beledıye reisliği 
Avrupadan 40 ot-Obüs getirtmeği 
kararlaştırmıştcr. Bunların Ame
tika _ veya İngilıeredi'n ce1boluıı... 
IOa!an çok muılıtemeldir 

-0-

l'eniden bin Iıimha takılacak 
Bütün kaza kaymakamlan ve 

l>ar.i başkanlan bugün Belediyede . 
Vaı; ve Belediye reisi B. Lfıtfi Kır. 
darın reisliğinde toplanmakladır
lar. 

Bu içtimadan maksat, şehrin iyi , 
aydınlanması için muhtelif mahal
lelere yenid,-n 1000 lamba takıl -
lnası işini görüşmektedir. 

--.ıo<>--

General Franko 4 7 yaşmda 
Madrid 6 (A.A.) - General 

l!'ramko, doğumunun 47 inci senesi 
llıünasebetile, İspanyanın her ta
tafından ve ecnebi memleketler -
den birçok tebrik telgraflan al -
tır. 

Karelie cephesinde çok şidde'li bir 

taarruza geçmiş oldukların,ı bil -

dirmektedir. 

Bu sabah bir 
ceset 

bulundu 
:Bu sabah Silihtarağa sahilinde 40 

ya~larında bir edkeğe a.it ceset görü -
lerek sabile çıkartlmıştır. Cesedin üze
rinde ne yarası olduğu belli olnuyan 
birkaç yara olduğu gibi 15 gün kadar 
denizde kaldığı anlaşılmıştır. 

Zabıtaca yapılan tahkikat neticesin
de cesedin 15 gün evvel ortııdan kay
bolan Eyüplü Numan adında birine a
it olduğu anlaşılmıştır. 

Zabıta ve adliyece yapılacak tahki
kat neticesinde Numanın bir kazaya 
mı, yoksa bir cinayete mi kurban git
tiği anlaşt1acaktır. 

--ır--

Helsinkide bankalar açılıyor 
Helsinki 6 (A.A.) - Dün Hel

sinki'de bankalar yeniden açıl -
ın.ı.ştır. 

--ooı>--

So vy etlerin itirafı 
Londra 6 (Hususi)- Sovyetler şim

diye kadar Finlandiyada 36 tank ve 18 
tayyare kaybettiklerini itiraf etnıek: -
tedlr. 

Dl.in Helsinki civarınLla cereyan e
den bir hava tnuharebe~indc 11 Fin 
tayyaresi düşürtiJmü~, buna mukabil 
iki Sovyet tayyaresi üslerine dönme
miştir. 

Sovyet topraklarında teşkil edilen 
ikinci Fin kabine:-i reisi Vinter di.ın 

Moskovada Molotofla görüşmüştür. 

-<>---

Küçük 8U plajı 

Şil1ketihayriye idaresi; bir plaj 
inşa ettiği .Küçüksu• yu sür'atle 
imara karar vermiştir. Bu maksat
ıla evveli\ p!aj genişletilerek de -
renin yanına kadar uzatılacaktır. 
Blliihare ıbazı yi'ni inşaat yap~la
caktır. 

YAR.N AKŞAM 

: //. J SARA Y Sinem.asınd 
///<!./ ~l CAZ .. DA S .. MUSI :t.. ve 
f . ey' AŞK fılmi i>n 

.1. 
/ AŞKIN ZAFERİ 

~/'ı -.0 / l~A Fransızca •öz'ü şaheseri ba -
~ /// lıyor. Baş roiler<lc: JACK 

• I/ cazları ve Nev Yo k'un en 

İnv.iliz ordusu o 

iki milyon 
\ Müdafaa servisinde de 
bir buçuk milyon sivil var 

Ruslar Şiddetli Bir 
Taarruza Geçtiler 

{l lnci .sahifeden dPvam) 

İsvep milleti Flnlandiyaya karsı tam 
bir sempa.ti ı-östennektedir. Bir ı-önüllü 
kıt'asuun teşkili Jçin bir milyon kron 
la.ne toplanmıştır. Pelc çok Fiııiıuıdiyalı 
Çocuklara İsveç topraklarında. hakd -
maktadır. 

başlığı albn.da .Pravdıı,. gaz~tesi
nin 14 son'eşrin 939 tarıhlı .bır ına
kaJesinin matbu teroümesi gazete
lere dağıtılmıştır. 

,,~=========-"-·""""'-·=- ... ,,,__,-~ ·:-1 
' • ' .,.. ' :I:!. - . l 

~--_ ..... 

~~~==~ 
Yazanı ZİYA ŞAKİR No. 6 

Kararın verilmesi ile 
tatbiki bir oldu Londra 6 (A.A.)- Slr Samuel ft03re 

dün avam kamarasında beyanat.ta bu· 
lunarak İ.nı11t.erenin halihazırda lkl 
milyon kişiyi silah altında buluodur
makta oldoğı:nu ve blr buçuk milyon 
kadın ve erkeiiıı sivil müdafaa servis
lerinde oalışmakia. olduklarını söyle
miştir. 

Oslo 6 (Hususi)- Flnlandlyanın şl

mahndekl muharebeler burada endişe 

Ue karşılaıu.vor. Sovyet ordusunun Fin 
ordusunu Norveç topraklarına atması 

ve bu orduyu takibe kalkması, askeri 
harekfıtın Norveçı topraklarına. da si .. 
rayetlni mucip olacaktır. Gerek İsveç, 
renk Norveç hudutlarda askeri ted
birleri bütün kuvvetıerile t.an1aınlam1ya 
çalışmaktadırlar. 

Bu makalede, •Tan. gazetesinin 
bazı neşriyatı dolay:ınile Tür'k ga
zetelerine hücumlar vardır. Ma
kalenin lıaıkikaten aıı!ına uyup uy
,ınadığı da meçhul olmakla bera -
her böyle ma,bu yaızıların ot,-ye 
berlye dağıtılmasından bir hedef 
gözetildiğine şüphe yoktur. Bu .. he-

def te olsa olsa 3ovyetlerle Turk- H b• d 1 ti 1 G l"b ) • 
!erin arasını b.,;mağa çalışmak~ emen ır san a a a ıyan ar e ı o u cıvarın-
lahilir. HaJbu~i Tür)< . ga.zetelen, da Tezmep mevkiinde karaya çıktılar 
Savvet dostlugunu Ist1!olıal muha------- rob.;.indenberi daima kul!anmı~ -

AL"•"" •.., T•.., •""'""'AN TÜRK' lar ve bu dos'.luğa kıymet verm"l-
miktarda askerler Ilcı.cı İJ Beyi (lJ, P_çe 
Fazıl ve Evranos Beyleri bindlrdi. Ce-Holanda'nın 

Vaziyeti 
Çok Müşkül 

ıvı.nıu.•'""' n.n.nı··ı.ı.•.v 1 indir. Bunu ·b~ta cPravda• ga-
GAZETELERİNE DAGITILAN z~tesi oldu~u haı!de bütün Rus ona izah etti. 

BİR RUS MAKALESİ memleketi !bilir. Binaenaleyh bu- Orh:ın zeki ve cesur oglwıun •5yle-

Nihayet, son kararını verdi.gi gün, 
kalkıp Bursaya gitti. Babası Sultan 
Oı:hanı görerek bütün dü,ştinceler.ini suı:ane bir hareketle, zuln1etler içinde 

Marmaranın enginlerine dvğru ;;ıçıh
verdi (2). 

Diğer taraftan şehrimizde A - ~· .uı ı 
1 

n"n a·ksı·n·e s---'eı:lilen emek bey- diklerini büyük bir d.kkatıe dinledi. 
· hude bir zahmet teşkil etmektedir. Bunları, büyük bir takdir ile karşılı=m~an~~s~ef~a~v~e~th~~ane~s~i::,ma~~Jb~u,:a~ts::':e~rv,:,is~ı~~~,,;;;;~:;;;;;;;;;,,;;;~;,,,;,==== yarak, t:ı.sav\-urlı:ırını tatbik eLmek içi:ı 

Talih ve mukaddı.:rat, bu ce::;ur Ttirk-
Iere. yür ve y:l.\·er oldu. O kaba sallar· 

Amsterdam 6 (A.A.) - Amiral 
Sclıeer adındaki Alman kruva -
zörünün 16 ikınciteşri.nde Mada -
gask.ar civa.rında bulunduğu ve o
rada Cava - Nevyork ha'.tında iş
lemekte olan Mapia a.dındaki Ho-
1anda ıbayrağırn ıhiimil vapurda a
raştırmaılar yapmış olduğu ha1ber 
verilmektroir. 
Holandalı sanayi eroabı, şimal 

denizinden Holarulaya gelen keres
te bamu.telerine karşı ta.ıbik edil
mekte olan Alınan ablukası dola
\.ısile endişe içindedirler. 9 mil
yon filorin ıkJymetinde emtia, Al
man limanJannda ka.mış:ır. 
Diğer taraftan tngi.liıılerle Fran

sızların Alman iıhracatına karşı 
tatbik e'.mekte oldukları abluka, 
Holandayı her sene limanlarına 
girmekte olan 10 milyon tonu mü
te<:aviz Alman malından ma.hrum 
etm,-ktedir. 

Bu sıralarda denizden Holanda 
sahillerine atılmış olan maynlann 
talırcbie devam edilmektedir. 
Bunlardan ıbirisi dün Textel adası
nın seddine çarparak infilak et -
miştir. Bu infilak neticesinde bir 
çok evlerin damları berh,.va ol - . 
muş ve adanın papazı yaralanmış
tır. 

ALMAı'{ TAYYARELERİ PARİS 
ÜZERİNDE 

Paris 6 (A.A.) - Alman tay -
yareıleri, dün Paris üzerinde uç
mak teşebbüsünde bulunmuşlarsa 
d'I tayvare dafii toplar faaliyete 
geçer ·geçmez gözden kaybolmuş
lardır. 

GDNYA HARP LİMANI 
Roma 6 (Hususi) - Başvekil. -

Jetin bir kararnamesi ile Al!man~ 
!ar ismini değiştirdikleri Ganya 
limanını harp limanı ilan etmiş -
lel'dir. 
ALMANY ANIN ROMA SEFİRİ 

Londra 6 (Radvo) - Bir müd
det'enlberi Ber>Ji.rı'e bulunan Al
manvanın Roma sefiri Makenzi 
Roınaya dönmüştür. 

Bir talebe ikraz 
sandığı açılıyor 
Üniversite gençleri ih-
tiyaçlarını buradan 
teınin edebilecekler 
Üniverşile Rektörlüğü çok güzel ve 

yerınde bir karar vermiştir; 

Bu karara göre Üniversite fakülte
lerinde okuyan talebenin ~aruri IIıtl .. 
yaçl.arını t<'nıiu elmt'ğe yardım gaye
sile bir talebe ikraz sandığı açllacaktır. 
Evvela küçük mikyasta. kurulacak o
lan bu sandık h~'kkmda icap eden tet
kiklere başJanIDJştır. 

'J'etkl.k ve tasdik edilmek üzere An
karaya gönderildiğini yazdığımız yeni 
«talebe birliği» nizamnamesi tasdik o
lunup geldikten S"onra sandığın teşklll 

faaliyetine e-ecl1ecekUr, 

Sovyetler Basra'ya 
kadar inmeli 

0

miş! 
Londra 6 (Hususi) - İtalyan 1 

gazeteleri, Sovyetlerin Finla·ndiya, 
davasını lıaJlettikten sonra, Bal- 1 
kanlar~a m"';lgul olacağın., muhak-

1 
kak nazari!e baık:lmak:a ve Sovyet
lerin bu eme1lerine karşı büyük ,... 
!iika gösteren neşriyata devam et
mektedir. 

Messacero gazetesi diyor ki: •İ
taılyan politikası Balkanlarda, baş-' 
ka devletlerin menfaatlerine haleli 
vermez. Fakat Balkan.lan.n. bol -
şevikleştirilıınesi.ııe de müsamaha 
edemez. Avrupa medeniyetine mu
halü bir takım siyasi formüllerle, 
Avrupanın en nazik .bir mıntaka -
s-na soku~maita kalıkışmak, harp 
afetini büsbü W.n genişletmek ve 
yaymak demek olur. 

Di.Eter taraftan Alman gazeteleri 
ise Sovye~!eri mü'emadiyen Bal -
kanlara inmeıte teşvik edici ya -
;<ılanna devam etmektedir. 

Dahiliye ve 
Vekillerimizi11 

Sıhhat 
seyahatı 

Evvelki gü.n Çatııkırıya .gitti -
ğini haber verdiğimiz DMılli:ye Ve
kili B. Faik Öztrak ge<:eyi Çan.kırı 
istasyonunda hususi trenleri~de 
geçirmiş ir. Vekil vilayet erka -
nile görüştükten sonra dün Kas -
tamonuya hareket etmiş'ir. 

Sıhhive Vekili B. Hulüsi AJataş 
haJen Erzincanda bulunmakta ve 
tetkikforine devam etmektedir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekili B. 
Raif Karadeniz de Mersinden bu
ıııün hareket edi'cektir. 

• 
Sultanohrtıet 5 inci sulh hukuk M-

kimliğinden: 

Gulhane hastanesinde tedavi altında 
iken muhtelif tarihlerde ve::._. t eden ve 
mulıteW ikametgah adreslerde bulu -
nan oş<Jğıki listede isln1leri yazılı 

kiınselere ait eşyanın bugüne kadar 
mirasçılarının n1ıiracaat etmemi.) ol
rnalan ve muhafazasının da güçlüi,::il 

nazarı itibare alınarak 22/12/fl39 ta
rihine mi.ısadi.f Cuınn günü saat '-l den 
itibaren Divanyolundaki rnahkeınemız 
binası bahçesi içinde açık arttırma su
retile taliplere s~Wacoğı ilfı.n olunur. 

1- 939/111 Mustafa oğlu Ha.an. 
2- 939/112 Mustafa oğlu İbrahim. 
3- 939/ll3 Sadlk oğlu Ali. 
4- 939/114 Ahmet oğlu Faik. 
5- 939/115 Cafer kızı Münevver. 
6- 939/116 Mehmet oğlu Mahmut. 
7- 939/117 Mehmet oğlu Hasan. 

D()yçe Folksvirsaft gaııetesi di-
yor iki: . _ 

•.3ov:yetlerin seı~best bır denıze 
açılan mahrece ihtiyaçlan var
dı. BaJtık denizi Sund tarafından, 
Karadeniz ise Çanakkale taTııfın
clan kapalıdır. Her iki di'niz de 
Ruslar için serbest deniz addedi
lemez. Buna binaen Ruslar için 
Norvec; limarı.lanndan, hatta Bas
ra loörfezinden istifade etmesi mev
zuu -bahsolabilir. 
Diğer taraftan nazi partisinin 

resmi organı ola·n Fölkişer Beo -
bahter gaze'.esi, •bu mevzuu daha 
sar'ıh surette ele almakta, Yakın
şark mese!esini tekrar ortaya ko
yacak bir Sovyet - Türk ihtilatı 
faraziyesini ileri sürmektedir. 

Gaze~eler, Nazi ricalini f.eci su
rette üzmekte <>lan Soyyet - Fin
landiva muhasamasının ti'sirlerini 
bu sure'le unutturmağa çal:şmak
tadırlar. 

Üçüncü umumi 
müfettişlik 

Vefat eden ve dün hazin mera
simle gömüldüğü.nü teessürle yaz-1 
dığımız üçiıncü umum müfettiş 

B. Tahsin U:ııerin yerine Başveka
let müsteşan B. Vehbini<ı tay.in 
edilmesi muhtemel görülmekte -
dir. 

Talebe lokantası önü
müzdeki hafta açılıyor 

Ü niversi ',- tm!.ebeleri için ucuz 
ve s;hıhi yemek.ler veTecek •bir lo
kanta açılmas:nın Rektörlükçe ka
tarlaştın~'dığını yazmıştık. 

Öğrımdiğimize göre bu lokanta 
için eski harbiye nezareti lokan
tası olan mahal münasip görül -
ır.üstür. 

Üniversiti'liler lokantası bu bi
nada önümüzdeki haftadan itiba
ren faaıliyete geçecektir. 

Şoförler cemiyetinin 
varid:ıtı 

fazla 

Mo'örlü kara nakil vasıtalan ce
miyeti bu sene fazla varidat te
min etmi.ştir. Varidat fazlasiJ'I? ye
ni bir bina sat:n alınm.aktadır. 
Bevoğlunda Hüseyinağa ma-Jıa(~ 

lesinde olan bu kağir binanın 4,000 
liraya tescilli için tapuya müra -
caa t olunmuştur. 

8- 939/ll8 Hüseyin oğlu Hüseyin İstanbul asliye üçüncü hukuk M -
Lfttfi. 

9- 939/119- Mehmet Kemal kızı kimliğinden: 
Fatma Sadiye Vecihe. Gülizar tarafından Ortaköyde Dere-
li)- 939;120 İbrahim kızı Fahriye. boyunda 51 No. da Cenıll aleyhine 
11- 939/121 Abdurrahim oğlu Muhsin mahkemenin 939/715 No. lı dosyasile 

G • h 12- 939/122 İsa oğlu Ali. açılan boşanma davasında müddeaa .. Una l 13- 939/123 İsmail kızı Esma. leybin mezkür ikametgfilıı terk eyledi-
14- 939/124 Abdullah oğlu Necmettin ği ve yenisi belirsjz olduğu cihetle HS.-Bo vu n la r ın a 15- 939/125 İbrahim oğlu Hasan. nen tebligat icrasına karar verilmiş 

J 18- 939/126 İsmail oğlu Ömer. ve muhakeme 3/1/940 saat 13,30 talik 
(l inci sahifeden dtvam) edilmiştir. Muayyen olan roezk-ür ta-

ladJI edilmek lhıiyacuıdadır. Bjlb .. .,.,.a ZAYİ - Vasisi bulunduğum Ayşe 
1 

b.l 
...,.. rihte müddeaaleyhin bizza veya ı -umumun ınenlaatlııi temin müJWazası Nezihe Hanımın 367 numaralı maaş 

Y - · ı 1 vek51e mahkemede hazır bulunmadığı i....inde ke~di istiklıil ve ınenfaatıerinl cüzdanıını kaybettim. enısın a aca-
·-· ·· ktu takdirde hakkında gıyap kararı ittihaz de tabia.tile korumak vaziyetlnde bu· "ğımdan eskisinin hükmu yo r. 

V · · L ı·· h olunaco'" tebliğ olunur. (39/715) 
lunacak ol:ı.n bu lkJ devlet bugün ı _________ a_s_''_" _ _:ey:_u_n_•_•_r _____ •·-------===== 
üzt>rinde musır bulundukları taleple- ı. 

rini istiltbaJin dostlu&ların:ı. ve hal şe
killerine bağhyarak şimdıkl Jıalde 

pekiili mütesanit ve müşterek bir hattı 
hareketin yaratılmasına fırsat verebJ
lirler. Ak'ii halde, eğer bir gün Bal
kanlara. harp gelecek olursa bunun 
vebal ve mes'uliyetinln çoğu muhakkak 
ki Macaristan ve BnJgarlstana alt bu
hma.cak.tır. 

MEVSİMİN BÜYÜK MUV AFF AKİYE'I'İ 

HONOLULU 
Baş rollerde meşhur dans yııldm 

ELEANOR POWELL 
ETEM İZZET BENİCE • 

1 
1 

1 

ona izin \·e :!alahiyet verdi. 

Bunun ili.erine, Süleyman Paşa Mar
mara sahilinde (Korocuk) (1) iske
lesıne geldi. Maiyetindeki kumandan
larından (Açebey) i (Gazi Fazıl Bey)!, 
(E,·ranos Bey) i, (}lacı Hasbi) yi, (İl 
Bey) i oraya celbetli. Bunlarla mah
rem bir müzakere ve ist;isareye girişti. 
Bunun neticesinde de, son karar ve
rildi. 

~·n karitnn verilme;i ile tatbik e
dilmesi bir oldu. 

lsimlerini saydığımız zatlar, hemen 
o gece bir yiirük sandala aUadılar. Hiç 
tereddüt etmeden, lt'iarmara denizini 
geçerek, (Gelibolu) ya bir buçuk saat 
mesafede bulunan (Çimni) kalesi ci
varında (Tezmep) mevkilne yanaş

War. Geeenjn Jıı:ara.nlığında. 1 sessizce 
karaya çıktılar. Orada dolaşarak, 11.k 
rasgeldikleı·i adı:ımı yakaladılar. Ağzı

m tıkayıp, ellerini ayaklarını bağla

dılar. Kayı~a getirdiler. Küreklere da
yanarak, tekrar Korucuka geldiler. 
Kendilerini sabırSJzhkla bekliyen Sü
leyınan Paşanın huzuruna gutliler. Ge
tirdikleri esiri, Paşnya teslim ettiler. 

Süleyman Paşa, bu esiri tercüınan 
vasıtasil~ istic;va'ptan geçirdi. Kendisi
nin aslen Bizanslı olup (Çimni) kale
sinde oturduğunu ve çobanlıkla meı
gul olduğunu öğrendi. Ona bir hayli 
para verdi. Büyük mükiiiatıar vadetti. 
Ve sonra: 

- Söyle bakalım. Siz.in kalede ne 
kadar n1uhafız var. Ve oraya, kolayca 
nasıl girebiliriz?. 

Dedi. 
Para ve mükı\fat vAtleri karşısında 

büyük bir sevince kapılan Bizanslı, 
bi.iyilk bir menınwıiyetle hersey hak
hında uzun uzad1y.a malümat verdL 
Hatt~ bu hususta, bizzat rehberlik e
deceğini söyledi. 

Süleyınan Paşa, alacağı malümatı 
aldıktan sonra, yine büyı.ik bir sükU
netle hazırlıklara girişü. Oradaki Rum-
1arı şı.iphelend.irip de, BizansWara ha
ber uçurulmaması için, nıahirane bir 
plan tertip etti. Sanki, sabjJde bjr bina 
yapılacakmış gibi, an1elelere temeller 
kazdırarak deniz kenarına büyük ka
laslar getirtti. Köyde, kafi mlıt:tarda 

ip bulunmadığı için, sığır derilerinden 
gizlice kayışlar kestirdi. Gecenın bi
rinde, bu kayışlarla kalasları birbirine 
raptederek iki sal vilcude getirdi. Bun
lardan bırine, otuz dokuz silahşorla 
bizzat kendisi bindi. Diğerine de, o 

(l) Bu&iin (Çardak) denlll;ror. 

la, akıntılardan istifade ettiler. Pek 
az bir zamanda k&;I'Ş1 sahUe geçtiler. 

Esir Bizanslı, cidden büyük ·nızmcl 
etti. Çiırıni knlesi civarında, evvela 
salların yanatiacağı mevkii ve sonra da 
kaleye girilecek yed gösterct:. 

Seksen kahraman, kılı ·h~rı ::;ayndı

lar. Gecenin derin zulnıet ve sessizliği 
içinde, bir hayal ordusu gibi kaleye 
yaklaştılar ... Kalenin öyle bir mevkii 
vardı ki, süprüntülerle dolınuştu. Ve 
kale beden.inin o noktasında, adeta bir 
merdiven has.ıl olmuştu. 

Türle kahrnmanları, hiç tereddüt et
meden bw-adan istifade ettiler. En kü
çük bir m flnia karşısında kalmadan, 
kolaylıkla kaleye girdiler ve bütün 
köşebaşlannı tutarak, yolları kestiler. 

Biraz sonra, kah:n.in sakinleri uyan
dılar. Her köşede J).'.lnldıyan Türk kı
lıçlarını görünce ,şaşırdılar ve hayrette 
kaldılar. 

Biz.anslı esir, burada tekrar işe ya· 
radı. Süleyman Paşanın emrile: 

- Ey ahali!. Korkmayınız... Son 
derecede medar olan Türk kumandanı 
dört ki tap üzerine yemin ederek siz o 
söz veriyor ki. .. Eğer s.ilahla.rınızt tes ... 
liın ederseniz \·e verilt'n cnıirlere itaat 
eylerseniz, hiçbirinizi kılınıza zarar gel. 
mıyecektir. :F'akat, bir tek kişi siliıhla 

mukabeleye kalkarsa, bütiın kale hal
kı kılıçtan geçirilecektir. 

Diye, b~ğıra bağıra sok.aklan do -
!aştı. 

Esasen kaJe mildafHeri, üç yüı. as
kerden !azla değildi. Bunlar da muh
telif binalarda ikamet Lllnekte .. crı..ıı. 
Kale kumandanı, bu perakende kuv
vetleri toplıyarak bir mUcadcJeye gi .. 
rişemiyeccğini anladı. Maiyetindek:l 
muha.fJZlarla berabeı·, teslim olmıya 

mecbur kaldı. Kale ahalisi de, bu ha
reketi taklit ebnekten başka birşey 

yapamadı. 

Süleyman Paşa, bu suretle kaleyi 
ele geçirir geçirmez, herşeyden evvel, 
yoHarı kesti. Kale halkından hiçbir 
kimseyi dışarıya koyuvermeciiği gibi, 
hariçten gelenleri de derhal tevkif etti. 

(1) Bu zaLın adını muhtelit tarUıler 
(Hacı İlya Bey) ve (İliki Bey) diye 
yazarlar. 

(2) Süleyman Paşa, nlfin kayık ve· 
ya [{emi ile gecnıedi de, bu cür"etkii.· 
raue hareketi sal gibi tehlCkell bir va
sıta. il~ ihtiyar etti?. Bu suale sarih blı 
cevap bulmak rnümkün değU. An<"ak 
RnmJa.rı ve Ei'ranslJı:ıın "IÜphelendir
memek ic;in, oraya kayık vt- yahut ge
mi getirtme-mi!!! olabilir. 

......... Bm_. ....... _. .. "1lL'llriôlm".lcı::r:ıııır.:::=-ıın 
Yarın 
akşam SAKARYA Smenıası 

DA lU t TA' yı Güzel yıldız LİLY 

MANUELLA filminin müınessiliDEL KAMPO ile :berei:ıer yarattığı 

GÜZEL ES i 'E 
Renkli ve fransızca sözlü fiılminde taıkdim edecektir. 
ilaveten: MUZİKALI POSTA KUTU.3U iki kısımlık danslı ve 

şarkılı güzel bir filim. 

• .. - ...................... : 
ı Önümüzdeki Cuma gün:i ı i matinelerinden itibaren ı 
............................ : 
3 Ahbap Çavuşlar 

Artistleri MAKS BROTHERS !erin 
R. K. O. filim şirketi ıhesabına 939 sen.e
sinde çevirdikleri yegane büyük filml 

PASTIRMACtYAN 
ve ŞU REK Ası 

Bugüne kadar yaptıkları filimlerin en 
güzeli en eğlencelisi en neş'elisidir. 

Baştanbaşa hareket, nükte ve kahkaha 
ile dolu TÜRKÇE SÖZLÜ bu emsa1siz 
filmi 

. f~v· \~'·d~/ WHlTE ve KENNY BAKER 

~üze! varyeteleri~in iştir~ki.e 

LEO CARİLLO - ZAZU Romanya - Almanya ticaret 

J / PİTfS-PAT PATER~ON müzakereleri 

MELEK Sinema.sında kazandığı 

eşsiz rağbet üzerine 

Bir Hafta Temdit Edilmiştir. 

r. ................ :* .... i 
i TAKSIM: Roma 6 (Radyo)- Ilükreşlen blld-

AşKt uyand.ran n.usiki ..• Bü- riUyor: Romanya ile Almanya arasın-
yUk Cazdan so;ıra t eklenen dakl ucarct müzakereleri neticelen - Evvelce 

Fi~me ilave olarak yeni FOKS dünya haberleri 
ilan edilen CHARLES BOYER'r>in CEZAİR SEVDALARI 

!ilmi gelecek P.rograma gösterilecektir. 

:........ .. ...... ! 
SiNE.l\IASlNDA GÖRÜNÜZ - • ı ı_J~!lıı::!!!!İ;::;;;;;~~!!!!!!~~~~e~m;!•~1l~·~iz~m~n•~k~i~f~l~·n~i~. ~~~-m~iş~lir~. iR~o~ma~ıı~ya. Polonya yolile her J hafta 50 - 60 vag~u yiyecek gönderme-

·~~~-.;....---:ı"""-~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~-1 
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Sualler ve cevapl~r 
Diş Doktoru Diyor ki : Her akşam Beyoğhmda İmam sokağında 

ÖZDEM 
ı',·---1 

SİSTEMATiK BiR SAZ 

Eski bilgilerden yeni 
yeni istifadeler 

~ KıM bir müddet dLADIO

llN• lr:ullandıktao. eonnı dil-
leriniz iııcl Klbi parladı.kton 

başka mikroplann kimilen 
mahvolduiunu; zararlı salya 

ve itnm:tın kesildliini dl~ et
lerindelr:l . iltiheplann durdu
iwıu ve nihayet ajzıııızda ll
tlf bir rayiha başladığını du
racaksınıZ. 

~ DALGA UZUNLUGV 
Eski (MODA) Gazinosunda 1 

Şa.-kı &.k-min>ıı, beste'kirlan oian Bııy HAYDAR, ŞEREF, ZEKİ ve T. A. P. 
1::.~ :: 

KADRİ .ile Bayanlardan müreld<jep SAZ HEY'ET1 teganni etmek - . ·----------=:-ı 

Mesela: Holandalılar memleketlerini en son 
defa ne zaman su altında bırakmışlardı? 

tedir. Ayrıca: MİLLİ OYUNLAR I[ Her gün yalıın kısa dalga 31·, 

••••• Guino: Bir aile yuvasıdır ve Luka idu~indedir. 9465 kc/s postamızla neşredilıf.~ 

S - Holm>dablar, mftllll~ 
rini en son defa hangi tarihte su 
altmd.a b.....ıct~'..ar? .. 

C - 1678 de, .F'raıı16a Kralı 1'l ü.n-

cu Lüi'nin orduları Holandayr 
i>tiliı.ya batfuıdığı zaman ... 

Lüi 'n in ord wan su altında blJp 
bo~ı.Wnarnk .için hemen geri çe
kiJ.ınişlerdi. 

S - K ış'1.k aya)dı:ııplan ıı-ı 

empemıeabilli.e edilir?-
C - BU11un t,yi bir usUlü vudı:r 

w çok faydalıdır. Ne7Jle, bronşit 
ve roma t.i2ım<ının önü alınmış o
lur" 

Bırinci formül: Sainıdouk.s 60 
gram; koyun iç yağı 120 ~;.san 
babwmu 30 gram; Terebentin rll'
hu 3Q gram; zeytiny.ağı 30 gram. 

eyliyordu. .1916 da masraf daruı zi
yade arttı. Dominyonlan, bili kay. 
diişart yardımda buluııdular. 

S - Uımnnl huı>te Al......ın.r 

kaıç toai.IMoluk gemi baıtıııdıılw ve 
.ıı,ı.ç den· 'tı gemileri battı? .. 

C - Sab!lı: .Ahııan denizaltı, fev
kalade kumandanı Amiral An -
dreas Miı •lsm'in t.oplayıp neşret
tiği vesikaJıı:ıa pe .Aılmanyann 

19H - 19111 de M8 denizaltı gemisi 
~ı. Btmun 199 Zil .baiınuştır. En 
çıo'lr zeıyiaıt 1917 senesinde olmuş
tur. 

Gayet temiz 

Gayet sıhhi 

Gayet ucuz 
der gün ııab:ıh ğ!le ve akpm 

yeıııelderinden 901ll'a tün
de üç dda dişlerinizi 

R A OY O L 1 N ile fırçalayınız. Bıı de.ıiDltdann batıniığı gemi

lerin WıiW~ l~o,336 d>r (9 
milyon 366,256 tonilAtoou İıııgiliz-
dir). Lo,d Rejistr bunu 13 ~ı---------------------

Devlet Denizyollan işletme Umum 1 
Müdürlüğü İlanları 

Asipin Kenan 
Sizi; SütUKTAN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ, DİŞ 
ve bütün a.,arılardan ve lurıklıklardan koruyacak ilaçtır. 

lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

EvveJ.oe. ~tkap!da Divan Aü 
paşa e<ıddesiode 18 nu:ırurralı ha - \ 
nede mu.itim iken ilıfilen adresi 
meçhul bulunan Sw-Pyyaya: 

İsta:ı1':ıul ma.lzye mırllakemat 

Kadıköy Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

N i.şan taşında Karakol &0lmk 87 
>No. da ve Çeııgelköyünde Yen.ima
'.lıallede Rüsuma-t ma.nifesto me -
muru Senainin nezdinde ikamet 
etmekte &en halen ikametgOOı 
meçhUil Süreyyaya: 

lan yabancı dillerde h.lber!er şŞıi 
aş~ğıda ıösterllıruştir. ı I 

Iranca saat l 3,00 ve ıs.\' 
Anıpça > 13 15 ve 19,I · ıs Fr.ın:ııızca > 13,45 ve :!O, 

• • rl 
Saat 18 Proı-ram , 18,05 rıJt~ 

saat 7aan, &j&ll$ ve meteoroloP 
bcrlerl, 18,25 Türk müzlfl. fi' 

Calan.lar: Vecibe, Cevdel ç,;I•· 
hire Fersan, Re.tik Fersa.n. 

1- Okuyan: Radife Ert-en. t/ 

1- An.donun Hüseyni peşref1;.,;ı . ı~ 
Sadelfüı Kaynak _ Hu .. ynı fi 
cAyrılık 7ıldöniuniu, 3- sıı' ııl 
Kaynak: Hüseyni tü.r~ü: d~•i"T"" 
basaydı.nu, 4- Arif Bey - M~ 
f&l'kı: •İJtlınas etmiye 7are ~· 
7alvannıu, 5- Kefil< Fersan -
•Kız biiribı de phna:ı. 

ı- Okuyan: l\lnstata Çail•'· / 
1- Dede - Acemaşiran tarlt" J1 ,ır 

sö~üm c.7 d.llrüba», 2- jsırııil y 
Arematlra.n şarkı: •l'anar sJJı•"".;,.J 
l\'ikoco.5 ~ Aoemkurdi şarkı: '""' .t· 
rönlü.m e7 meleksima seni», V ,# 
cemqlnn prkı: «Penç•i ıaıDd .. ~· 
kıl», ~ it.etik Fersan - Tanı b"-r 
almL 

Bwı.lan, Ben-<Mari'de müteına
dı ·en karıştıranıık beflediniz ve 
kunduraların ~e, köse.leierine 
~ürünüz ve bir gün tııralı:ımz. İyice 
k urudı.ı.Jrtan sonra fli::rinj%.. 

233 bin toniıl&t.olulı: 5,.861 e-ı.i 0-

laralc pterir. İııgiliz bahriyesi ta... 
mfnvlen ııeşıUUnen be,n etapta 
ise l.2,al,986 ıan olıanıılı: ptenı

ıııektatir. (6~ gemi). 1- İdare memur!anna 7&1>tınlaaık elbise iç.in mukW• kumaşlar ııçılı: elulli

S -~ mnımıl Jı.rp meye konulmustur. 

miidürliiğii hazine avukatı Enver 
Aylav dainını.1'1'.e müracaatla Sul
tan.alım.et !bir.inci sulılı hukuk mah- . 
kemesiııı.in 25/3/938 taritıli ve 1 
938/274 sayılı ilaı:nma müsteniden ' 
128 lira 30 kuruşun 19/:>{937 ta -
rilıinden itibaren % 5 faiz % 10 
ücreti vekalet ve 1245 kuruş ma
sarifi muhakeme ve icra masraf
Iarile ıbirlikte tahsili zımrunda da
iremizin 939/3129 sayılı dosyasile 
takip t'1!liebiode ıbulun:mw; ve da
iremi:>.c<' namınıza tanzim edilip 
iJ<ametgıiıhm.ıııja gönıderi1en 939/ 
3.129 sayıh icra emri arkasına mii
ba§iı.i ve maı!ıa.Jli ·polisi tarafından' 
verilen meşrııha.tta ikmnet.gahı -
.ı:ı.ı.zın meçıbul bulwırluğu anla.:ııl
W"l oldu:ğınıdan .İ.st.a:nhu:l icra ha
tkimli.ği ta·rafından icra emrinin 20 1 

İstanmul ına:liye muhai<emat 
müdürlüğü tarafından aleyhi.n.i2e 
aç:Jan maılrkemenin 939 /10 sayılı 
dosy asiJ.e Galatasaray ~isesi eski 
talelbesinden 608 İlhanın 930 se -
nesi mektep ücreti taksit.inden 
iborcunuz olan yüz otuz üç lira 
33 kuruşun faiz, m&hkem<> m:ısra- 3- Oku7a11: MıiJ!eyyen S•••" ıl 
fı ve vekalet ücretile bi.-likte talı- 1- Şemsetıln Ziya - KünJililı 1'~ıl 

S - A..lınaa;y1mm m bai -.. 
lıiyesi ndıada:ıdır? ı\Jmmıyamn 

A!maıı olnuy- uüfuııu çok mu
dur? .. 

iptidMaıda ıı • ı aı kuvveti nr- ?.- llnh-men bedeli UOf lıra oıuıı mnvalı:laıt lemlnatı 307 linı 80 laıntştur. 
3- EU11tme İdott merlı:ezinde -ISlôl alını .. 1mı komi>yoounda 1• K . 

sili davasının icra kılınan muha- tarkı: cGlivenme hüsnüne», ı--,~ 
•kemesi neticesinde tafsilatı zabıt- Bey - Kü.rdilihicaıkir prkı: ·~,,r 

dı?._ ~ 1939 - ma..ı.dif eum. ıano ... ı ıs de yapılacaktır. 
C - ltH ~. ~ başladığı. za.- 4- Bu ile alt ııartname her cOıı malzeme milc!Qr~ alınabilir. <98'1'1> 

niımesinde yazılı olduğu ve<;lıile •açlı 7'lr• kim habor venin>, :ı- " 
Galat:ıs=ıy .lisesinin 10/10/938 Kü.rdilihlea&kir tar~ı: .• .. ıı:~ 

C - Alımımyanm §iınd;.ırt wa • 
z.isinin m lai sriıi~ 810,000 
kikımetre mı:ı:nıiıbaı, nüfusu da 
104,000,000 dur . .Bımun ~.ooou 
Polcnyalıdır. (Avustur,y~ Çıik, alo
vak, Pol.~ yahudisi, ilfitı_) 

man Alma:rıyuım 'kuv9eti fU idi: ı 
21 ı>nm,a, Samnya ve Vur - fstanbul Erkek Muallim Mektebi Satınalma 

teımbuıw ~u. 3 Bnyen ko- K , 
lordusu, ı bıııb:ıi:Je Drkım. 21 nı- omısyonu Başkanlığından : 

gün ve ~7 sayılı ceva.bi yazısil.e l bub, 4- Sel. Pınar - KürdUı Y 
dava: ının iddiası tahak1."1lk etme- şarlı.ı. - cNe relen var ne bab•'" pi 

. -·--'le ,...~,_t li Mulıaner lürk-ü: «Mene~eıtr t• 
6ıne v şu bu.ı"'' ...,....., asa:ray - ı ta 
sesi.ne kaydettind.iğiniz oğlunıı:ıun " m>. ~ı" 

tiyat ı.olonlu.. Clnıi Mık.tar Muhammeıı Tutarı ilk 
·· j · •·'·-·t ·· tirırl · 19,25 Kom•lfJll• .Dış po;ltlk• •I' cx enmıyen ~ı ucre en zım- . .,1i , 
me1inizde old$ saıbit olan müd- selem, 19,tO Türk müziği ,n ~ 

Bu 46 kaloıdmlan 34 ii garp CEp- Bedel. teminat .ııün müddeti<- tarafınıza ilanen 
t~biJjğınc kar&! veri~tir. 

. .. . . yeti>, 20,20 Temsil, 20,50 ıı;on ii'~ 
dea.bili yu~ otuz ıiı; lira 33 ~ •Haftalık posta kulns11>, zı,tJ '.1 ;r 

s - inciltere harpte sünole ıııe 
ıruısmf ediyor? 

hesine, 12 buçuk k.olordusu pıi:: tlbi•Nk IAdveri kumaş U2 metre 450 194,f H6 

ceıtıesiDe .gönderii:ii. Bu lı::uvvet Si:rab vicı.Ja islı:ıttpin IGO çüt 500 800 80 
İ.jt>u icra emrinin n.an tarihin -

den itibaren 20 gün. içinde 'borcu 
dava tarihi ol.an 11/1/939 dan ıtı- «Rlyasellcw:ıhur bando'u _ şrf· 
haren % 5 faizi nizami yfırütüle- ·· 

c - İıı,giltere; filoi!u, fabrika.. 
lan ve ordusu için geçen ha:rptıe 
hergün 157 milyon fraı* sarfedi
yordu. Bunu da vCJ'gilerie temin 

bi.lahare ~· Garp cephesin- Okulumuz talebeslnm lhtf)'aıcı için alınması ~ ltumaş ve iskarpin 

deki kuvvetler B2 kolorduya çı - açık. el<ailimeye .komnuıtur. Ekalltme 19/Xll/1939 Salı gimil """t 14 de Beyotluıı... 
karıldı. Rus cıe?ıesi.ııdekiler de 21 da Istik.W caddesinde liııeler mulıasebecil.Jtinde 7apılacaktır. 

ödemeniz lizı:mdır. Bu müddet r rek % 10 veka.let ücreti ve 198 ku- san Kıınç<n. pi' 
22 Memle1':et 'iaat ayarı, aja11" " 

ııı:; müeccel ilfun harcı ve bil - ııerıer;, •iraat . .sham _ tahvlfıi!. ~· i.c;inde borcu ödemez. tetkik mer
ciinrlcn veya temyiz veyahut iadei 
muha-keme yolile ait oldu~ mah
kemeden icranın geri bırakılma -
sına dair bir karar getinnedlkçe 
cebri icra yapılacağı ve yine bu 
müddet içinde mal beyanında bu
Qunınanıız ve bulunmazsımız ha
pisle tazyik o!unaea/tınız ve ha
kikate muhalif beyanatta bulu -
nunsann ıha'J)isle ceza 1.,n<lın.lıaca -

ciimlc masariii muiıakemcnin Jı:ü- blyo - nakut 00,..,.., (flal). 
6
, 

çük İlhanın velisi sıfati!e sizden 2 · ·•· '1" 
1 

Taliplerin prtnameyi eörmek üzen mektebe ve ek.si!Llıeye girmek için de. [ 
kolorduya.. ilk teminat makbuz veya melctuplarile ve bu ıPbi işleri yaptıklanna dair vesı-

UO Serbest saat, 22.30 Mtııı,. 
tahsiline 10/11/939 tarihinde gı- 1a aryalan _ Pi.• 
y2bını.zıda karar verilmiş olduğun- 22,s5 Mıirik .cuband _ rı.» =========-==================~========== kalada birli1ı:le lı:oınlsyona milraeaatlıırı. c9888> 

Üsküdar Sulh 1 inci Hukuk Hakimliğinden: dan tarihi ilandan itibaren 8 gün. ı3.!5 _ zs.30 Yarınki proır""' 
~.arfında işbu kara.-, temyiz etine- kapanış. 

,, 

Aıtkarada Y eıllşeıhirde Necatiıbey şıilımş cRnalrhı ciheti tabıı1iyesi 
caddesinde 23 numaralı hanede tekerrür etmemek şartile mdiliğl 
Nazmiye, eyni adreste Perihan, mütebaki mezkilr 39 lira 70 kuruş• 

Devlet Demiryolları ve Limanlar;-1 
işletme u. idaresi ilanları 

diğiniz takdirde hükmün kesbi ;;;iBiBiBii:imiBiBiiiİİİİİA_., 
·kat'iyyet edec~ ve ilan suretinin 
bir nüshasının mahkeme divan _ ı 
hane6ine talik ediildiği. tebliğ ma
kamına ikai:m olmak üzere ilan o-

nann d.i;1er Nerimaııı.. tan tlinenme düşen 9 zar lira 4' ku- uıu., Son -r..lsroi ve Anadolu -e lelerlle ı.U2/939 laribiııdo bllmilnakasa gmız mailfununuz olırnak üzere 
nıştwl oem'un 18 lira 8 .kuruşun )!atın alınacağı ilAn eclilmi,ı olan ve muhammen bedeli 17550 liradan ibaret bu- 4ıbu icra emri tarafınıza 20 gün 
dava taiih.I o.Iaaı, 1/7 /939 tarihin - lunan 585 M3 meı;e azırıan Jörülen lüzum llzerine yine tapalı zar:C usullle ve müddet](' ilanen teblifı olunur. 
den itl!:ıaren % 5 faiz ve % 10 üc- 20/l:l/1139 Çarşamba günü SOGI 15 de Sirkecide 9 iJJ•!Jne bl.nımnda satın alına- 939/:!1?9 
reti veklllet He birlikte s.izOOn t.aiı- caltbr. j---------..;..;....,;.......;.._ 
Biline temyizi kabil o?ına.k üzere 1 Muvakkat teminat 1323,75 linıdu. bıtek. illerin ..,...; run .aat 14 e kadar i:a· istııbul Asliye 9 uncu Hukuk HA-
4/10/939 ~inde ioarar verl:1 • rıunun larit eltiti şek.ildeki kapalı zarflannı komis;rona venneleri aztmdır. Sart· kimliğinden: 
miş ohnııMa tarihi ilandan itılıare>n ,nameler parasız olarak komls;roııdan venlmekledfr. (9887) Osman tara!mdaıı Beşiktaşta !lfu-
8 gün zarlında temyizi dava et- j ı:adiye mahalleu Çiile bakkal Mıkak 

ediğiniz taıkdinle eıkUr karar 43 No. da Mahmut kızı Gülizar Taş-
:n'iyyet kıesbedece~ hü1<iim m- Devlet Limanları İşletme Umum aurdurnn .ı.yhine ••bil• mahkcm•-
tıam.emesi makıamına kaim olmaılc M .. d-· l .. v •• d nin 39/JOti No. sunda mukayyet bo-
Ü2!C!'e. llinen ihbar ve tebliğ oh~-- u ur ugun en: ,anma d;ıvasının muhakemesinde 
nm. 939/116 2'1/ll/939 tarilıınde açık elmlnne usulile lhııles; evvelce ilfin edilmiş olan müddeaaleyhjn adresi meçhul eol;ıp 

lunur. fl.39/10 

ZAYİ 

Ca~ıkapt Hüseylnağa. maballeıtJ it.ürk .. 
Oliler soka.tında 6 numaralı ~vimln ta
pu senrdioi kayhC'tti:n. l'enislnf cıkar
ta:-a.ğ'ıt:•dan r-~kl.ainin hükmü kabna
Jnışhr. 

Bulan yukarıdaki adrefie ve7a taıtu 

dair~sJne Ct>tirm"8i ricn otunu.r. 

Fttuat Can 

1 

İstanbul mai:iye rouhakemat mü
dürlüğü tarafından aleyhinize :ika· 
me edilen Selimiye piyade aJ,a -
yının 928 senesi hesabı 1 numanııh 
teftiş i<omisyoıı.u taraimdan gön -
deril<!n borçlardan murisin.İ2 Meh
met Zi!htii ile Hasan Fıılk ve Ö
mer Faik zimmetlerinde hazinenİJl 
alacağı olan '15 lira 92 kunı$un siz· 
lerdeıı. maa ~ muhaeme 
ve faiz ve avukatlık ücretile bil'
lik !e taıhflili balı:kındalti cari mu
hak eme ııomında davacı vekili es
ıbabı subutlye ohxxaık üzere ieitlş 
•·:ıpo:rlan sureti muıwldaılrııiarını 
ibrıız etmlş ve bittalep tebliğ et -
>tirilmiş olan gıyap kararma bışı 
i · iraz etmediğiniz gibi mahken:reye 
de gelmemiş olduğunuzdan ve 
.Hasan Fa:ilı: ile Ömer Faik tıu cer
re meblağı müdıı:leabihten IWse -
l•·~ isa'bet eden mebaliği ha -
~ineye teslim etmiş oldukları ib-

davn anuhali ve davetiye mah.kenJe 
ve ~ bedeli cj)<j b!n .. itsen - 2080> lir.ı '"' muvakkat temınatı cl56 -

1 H ık 1 d 1 
cUvnnhane~ine talik ve gazetelerle de 

L ____ a __ e_v_e_r_in __ e___ yÜ1 elli altı lira.> 0Jan ası;:ar! 7edi l<m azami Oll ton benzinin ihalesi, talip ztıhur ilim edildiği halde mahkOIT'e için ta-
r eUııemesi hasebıle 7/12/939 larihıne lelıir edilmiştir. yin •dilen günde gelmemiş olduiıun-

ıBey~lu Halkevirıden: İııtkelilerın bildirilen tarihe raslıyan Perşembe rünu .aaı on be>te Galatı d<.n muhakemeniır gıyaben icrasına 
l - 7 /12./9&9 perşenj;ıe günü nbtımmclalı.i umum müdilrhli: bmasında toplanacak olan satınalınıı komisyonuna ve kend1'ine beş gün zarfında gıyap 

saat 18,30 da Evhnizin Tepeıbaşın- kararının nene 0azeteıerıe n-. ·,r ve 
d ki ~ ,_. ında müracaat etmeleri iliın olunur. .10086> • • ,., 

a m.,....ez uısas p>:of. Bay _ derç edHme8!ne ve nıuhokem• ııünü 
Şükrü Baban tarafındaın (Para) "'-~• . t ,.,__ _.. Ba uh olan 25/12/939 saat onda dalı! gel-
:nleV'Zllurıda mühim bir konferans _..,p ve nqnya ı ...., . ., ..,..,.., ,ŞJD arr1rl "' 

Ve~•--•...,-. ETEM İZ""ET tJENICS medi&; V<ya bir veldl göndermediği 
n""°"'""ı.u " takdirde bir daha muhak•mcye alın-

ZAYİ.- Koruıtanlinos Slskldio va
pur a.centasının Anl'ele Ma bre vapu
runw1 38 iD<!i seferi ile •elen Ml!ır ı 

Sudanı menşeli 65 balya tşJen.memi,, 

kuru . rıiu d•rial için İslanbııl İlhalir 1 

ıiimrtlğiine ibraz eylediilm 18.315 a
ydı br;ıyannıunenJ.n ikinci nils.b.&.!lle 
tabadet.rıamcsi :ı.aırf olwt'afJkır. Y enilt
rinl ('ıkaracaiımdan z.ayUerlo hükmü 
yok lor. 

raz etülı:len. makb112la.rdan anlar 2 - Herhs gelebilir. Buıld>r yerı SON TELGRAF Math._ mıyacagı gıyaben bıldiri1ir. (22440) 
Dordiincü Vaklf IJan 39 No. da. 

Abdülkadir Dabaf 

- Fakat, ne de olsa eskisi kadaor hudtııtsujı. 
rıe:;'eniz yok. Bu ilıer ba}(k- Nusret Beyin olmama,. 

' ? S.IJ uan .. 
Burada iJjraz duırdu, ilAve etti: : 
- Nusretin gitıına;i sizi çok iradü ımü?, 

- Hayıır. 

Dedjnı. BelrJ,iyurduın, ne söy liyecek? .. 
Gene epeyce düşündü. Her halde, kxınuşıruı

mız merkh bir safhaya giriyordu. 
\' e . Ben de beyeca.n.la bekliyordum. 
- Ne kadlli" oJsa ona a.Iışm~tıruz. Aynlına· 

rr.ay tercih ederdi,njz .• 

!J,~·e söze başiadı. Deva.m ediyordu: 
- - Doğrusu size karşı çok matıcubum. Emri -

n:zi yerine getirmek, onu göııdennemek içi.1 çok 
ç3l,şl1m, fakat, tesadüf bütün gayretimi kırdı. 

G•ir<i.ünüz ya, o gece bile Rıdvan Bey tayinin 
dc:;:ş:klığindeki mil§küliitı size ne .kadar kuvvetli 
L ".-ak izah e:tı. Bu şerait altında hiçibir şey yapa
maı:l •:n değil mi?. 

Ve .. Elime l!Zandı, korkarak öptü. 
- Beni affediyorsunuz değil mi?. 

O masum görünmiye, ma.;um görünerek kan-
d ya çalışıyordu; hen de bile bile apttal gibi 
go· U"ırıeyi, inanmış olmaıyı kabuf ediyordınn. 

-- Evet, siz yapabileceğiniz her şey i tabiidir 
in, y<.pmaya çalıştınız. 

Dedı.nı. 

- Ne kadar mu.ı:ısif:>iniz Be}kis hanımefendi. 
Deye, tekrar tekraı· elime u.zamnak, öpmek, 

b• .ı. Bır kedi gibi idi. Sah;birı.in eteklerine dola
~:ır dl< mırıldanan ve yüz isteyen bir kedi gibi. 
Dünyanın crı sinsi, korka:< ve ıka.1leış hayvanı ke -
dilerdil'. Kucağa çıka.r, b~a çrkar, vücudüıne en 
ıı.ar;n inhinala.rı verir ve.. Bu anda da tımaklarını 

hiç !:ıissettiırmek istemeksiızin batı.ı:ı.ı:. O zaman se
siniz ~Jkmaz. şüpheniz galebe çalm.az, hayvan -
lığına verir geçersiniz. Bu adıam da tıpkı bır kedi. 
Yüzüme güle güle, ıhiç iz vermeden. N.usreti ben
den ıızakla,'itırmak istedi; şi.mcli de gene bir kedi 
gıbi sc:ıkula sokula, yumuşata yumu§ata, razı ede 
e<ie koynuma gimıeık istiyordu. Fakat, bilme -
yordu ki, karşısında kolay kolay tırmığa ve pen
çeye gelmiyen bir av var. Maamafih, hiç sa.kın -
matlım. Du.dakl.armı elline uzattığı zaman çCl'k 
müsaıttim. 

Bütün ku..,"VCtile tutup siktığı elim ı dudakları

nın olanca ateşile öptü öptü; uzun bir inilti çı -
kararak: 

- Bc:ılkis harunıefeıı.J ı size bağl~nmak, <'Sir 
olmak istiyorum!. 

Dedi. 

Cevap vermedim. Sad<!ce güldüm 
- Hayır. 

Demeyişimi kendi>i için en büyük ümit ve 
teselli biliyordu. Kaıdııı.lığınıın bu kndar kurıınz -
lığı da mı ohnasın.?. 

Ve .. Muhaverenin mevzuunu daha derinleş 
tirerek devam etti: 

- Müsaade edersenjz, size yalnız Belki.s, di
yey in. 

Göı.Jerinı göııloome dikmiş, heyecan içinde: 
- Ne diyecek?. 
Diye ağzı:mdan çıkacak kelimeyi beklı:yordu. 

- Hay hay. 
Dedim. Buna çok sevı.ndi. Baıluşlannın içinde 

<>üyük bir ümidin yanışı, tesellisi vanlı. 
Canıan ile mey ifo son günti ey mevt Sf!Dde:yis), 
Diye bir m1Brıa oku.mağa ıbaşla<dı. Daha mısraı 

bıtirıncden: 

- O, maşallah, sizin §airliğiniz de va:r galliıa? 
Dedim GüJdü: 
- Rica ederim. Ben ikim, rairlik kim? 
Diye devam etti: 

- Canan kclunesine bayılırııııı. 
Sonra, benden sordu: 

- Güzel kelil1'edir, değil ııni? 
- Bilmem?. 
- Rica ederim, söy leyi.J>!. 
- Hakikaten fikrim yok! 

Yüzünıü buruşturdu; ınairzuJ> b~ ııoole: 
- Demek sevmiyorsunuz? 
Dedı. 

- Hayır 

Dedim. 
- O halde?. 
- Severim. 
Çocuk'lar gibi ellerini çıııptr. , 

- N~ eyi. Ne iyi. 
Arkasından da: 

- O haılde, ben, siz(• sevd.i2iıllz bu keüme ile 
h ıtap edeyim. 

Dedi. 
- Pek gii:zel!. 
Ve tekrar etti: 
- Canan!. 
Gene bir saniye geçı:neden o, ııÖ7.e OOŞ!adı.: 
- Faıkat, canan: Sevıgili, can ise, varlı~ 

kendisi. Can, 'bu takdime biç ~e yQk ki, Cana 
daima üstün olacaktır. 

- Ben de sizi o kadar seviyorınn llı:1, canan 
kelimoomd çok arı:, çok uy1f bulu~. 

Dedi. 
- O halde?. 
- o halde, ~!. 
Dedi, boynunu biiktü, perlmin içine baktı. 

Tekrar, tekrar ümi.~le, teselli lıle llll1'ıldandı: 
- Can .. Benim canım.. Kendl camın!. 
Ve .. Gene görlerinıdekl bu üıınii, bu teselli, bu 

ışclcla elini cebine ~türdü, nıa.vi atlas bir man -
f3za çıkardı, açtı: 

- Müsaade ~niz bu gecenin ll8Çiz bir 
hatırası olmak ürııere oan.ı:ma şöyle lı:iiçük, kıymet
siz bir şey hediye etmek istiyorum. 

~edi;. mahfazanın lç!ı:ııden ~ broşu, 
ellerı tttriye titriye, heyecan içinde boynuma taık
tı. Taşlara ~Je tıi:r baktun: Benim ~ ve 
yüzüğün yerini tuta.'bilecek gibi: 

- Çok te§ekkür edecim. 
- Çok nırziksiniz.. 
-Ç-Ok~!. 

. - Bilfilı:i& bence 9Qk: wıııem bfr lıei'ftye.. 

'(De""''" ~ 

1- GENÇLiK 
2- GÜZELLİ·I< 

3-SlttH.A1 
4te yüksek bir kremde arafl~r. 
bu mcziyct7erin hepsim sızt 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

a· 
1 - KREM PERTEV: Bir tu'' 

Jet ınüstalızandır. İnce ı:ııı 
itina ve yapı~ındaki ııu· 
susiyeti itibarile yüzde~~ 
çiz11i ve burw;uklukJ.ıı!1 

teşekkülüne mani olur. ~ 
riyi gen<' ve gergin tut• 

2 - KREM PERTEV: Bir ~~ 
zellik vasıtasıdır. aenıŞ ~ 
mis mesamatı sıkı.ştırara 1 
ciltteki pürtük ve kabar~. 
cıklan giderir. Çil ve ıe~ t 
leri izale eder. Teni ~~ 
ve şeffai bir hale getır1 

.

1 3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri gucdeıer~: 
nln ifrazatını düzeltir. S· 

0 
vilce ve siyah nokla]ar~,0 
tezahürüne mani olur. c . 
adalesini besliyerek kuv; 
vetlendirir. Kuru cild1d· 
için yağlı, ve yağsız cıl .. 
ler için yağsız hususi tul' 
ve vazoları vardır. t" 


